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‘8,000,000 gaisras Chicago skerdyklų distrikte
Labiausiai nukentėjo Hal

sted St. apielinkė
Gaisras kilo šeštadieny skerdyklose ir pri
darė milžiniškų nuostolių. Tai buvo ant
ras didžiausias gaisras Chicagos teritorijoj

DIDYSIS ŠEŠTADIENIO GAISRAS, PRASIDĖJĘS CHICAGOS SKERDYKLOSE

CHICAGO.— Pereitų šešta
dienį po piet gyvulių skerdyk
lose kilo gaisras, kuris greitai 
tiek išsiplėtė, kad ilgų laikų 
grųsino sunaikinti skerdylkų 
apielinkę ir lietuvių apgyventą
jį Bridgeportą. Tai buvo ant
ras didžiausias Chicagos istori
joje gaisras; didžiausias po 
1871 m. gaisro, kuris sunaiki 
no veik visų Chicago. Tai buvo 
pirmas gaisras Chicagoje, kad 
Chicagos ugniegesiai negalėjo 
užgesinti savo jėgomis ir tu
rėjo šauktis visų Chicagos prie
miesčių pagelbos. Atsiliepė net 
tolimi Joliet, Gary ir Mihvau*- 
kee, bet jų pagelba buvo jau 
nebereikalinga, nes gaisrų po 
keturių valandų sunkios kovos 
pavyko suvaldyti ir lokalizuoti.

Gaisras prasidėjo Armour & 
Co. gyvulių tvartuose ir taip 
greitai išsiplėtė, kad atvykę 
ugniagesiai tuojaus Turėjo šauk 
tis daugiau pagelbos,"“ TeČiatfs 
nors gaisras kilo pačiame sker 
dyklų centre, tečiaus pačios 
skerdyklos nuo gaisro mažai 
nukentėjo. Skerdyklos yra ar
čiau Ashland Avė., tuo tarpu 
gi putė smarkus pietvakarių vė
jas ir ugnį nešė į šiaurryčius, 
linkui Halsted St. Ugnis gi nai
kino viską, ką savo kely rado 
ir suteaikino daug didelių tro
besių. Karštis buvo toks di
delis, kad net geležinkelių bė
giai susiraitė.

Besiartinant ugniai prie Hal- 
sted St., visi gyventojai kitoj 
pusėj gatvės pradėjo krauti 
savo turtą, kad nors jį išgel
bėti. Visa apielinkė buvo su- 
sikrausčiusi į gatvę, bet kur 
ugnis siekė, ir tie turėjo viską 
palikę save gelbėti ir bėgti iš 
ugnies pragaro.

Ugnis persimetė per Halsted 
gatvę ir sunaikino visų bloką 
namų ir Emerald Avė Gaisrui 
persimeti/s per Halsted gatvę, 
pradėta dinamituoti namus, kad 
tuo ugnį lokalizuoti. Tečiaus 
ugnis vistiek pasiekė kelias ir 
atokiai nuo gaisro buvusias 
dirbtuves ir jas sunaikino.

Nuostoliai apskaičiuojami į- 
vairiai, nuo $8,000,000 iki $20, 
000,000.

Iš didžiųjų trobesių sudegė į 
vakarus nuo Halsted gatvės: 
Gyvulių birža, Livingston grudų 
svirnas, didelis Dexter pavilio- 
nas, kur buvo laikomos gyvu
lių parodos, Live Stock Natio
nal banko namas, Drovers’ 
Journal ir WAAF radio stotis, 
Swift & Co. dirbtuvė, Mercury 
Tractor Co., Omaha Packing

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:
' Galbūt neuastovus ir vėsiau. 

? Šaute teka 5:25, leidžiasi 
8:08.

Co., Goodman Ice Machine Co., 
didelis garažas, didelis hotelis 
ir daug mažesnių įstaigų palei 
Exchange Avė., kurios sudaro 
kelis blokus biznio. Sudegė 
taipjau daug gyvulių ir vago
nų, keli Ugniagesių aparatai ir 
keli gatvėkariai ir elevatoriai; 
Armour & Co. raštinė tik apde
gė.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Anglija jau pradeda 
lenktynes ginklavi- 

mos ore
Nebus sugaištas nė viena diena, 

sako Baldwin

LONDONAS, g. 20. — Ant 
kiek Anglija yra paliečiama, 
lenktynės ginklavimos ore. jau 
yra prasidėjusios. Ješkoma vie
tų naujiems aerodromams, ypač 
pietinėj Anglijos daly. Deda
ma pastangų kuogreičiausia pa
statyti 700 naujų karo lėktuvų 
ir išlavinti daugiau lakūnų.

Taip pareiškė atstovų butui 
vice-premieras Stanley Baldwin. 
Jis nepažymėjo kas daroma 
Anglijos apsiginklavimui ore. 
bet pareiškė, kad nė vienos die
nos nebus sugaišta pastangose 
Angliją padaryti stipriausiai 
ginkluota ore valstybe.

Wisconsino progre- 
sistai tveria nauja 

partiją
Naujų jai, Progresyviai partijai, 

vadovaus senatorius La Fol- 
lette

FON DU LAC. Wis., g. 20. 
—Valstijos progresistų suvažia
vimas kuone vienu balsu nutarė 
steigti naują politinę partiją, 
kuri bus pažangesnė už abi se
nąsias partijas ir kuriai vado
vauk senatorius Robert M. La 
Follette.

Naujoji partija pasirinko 
“Progressive” vardą, nors buvo 
siūloma, kad ji vadintųsi Farm- 
er-Labor, tikslu pritraukti tuos 
būrelius balsuotojų, kurie bal
suodavo už farmer-leiberistus.

Sutverus naują partiją, La 
Follette pažangieji reptfbliko- 
nai formaliai pasitrauks iš re- 
publikonų partijos.

Naciai kapoja galvas 
komunistams

HAMBURG, g. 20. —Vakar 
nukirstos galvos kettfriems ko
munistams, kurie liko rasti kal
ti dėl užmušimo nacių rudmarš- 
kinio ir dviejų pašaliečių žmo
nių. Keturi kiti, dėl to paties 
nusidėjimo, liko įkalinti kalėjL 
man iki gyvos galvos.
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lokio didelio gaisro, kaip pereitų šeštadienį, Chicago neturėjo jau nuo 1871 m. Jis prasidėjo skerdyklų gyvulių..tvartuose ir 
sunaikino visų apielinkę, per ilgą laikų grąsinęs didelei miesto daliai. Nuostoliai siekia desėtkus milionų dolerių. Paveikslas 

parodo kunkuliuojantį ugnies ir durnų pragarą, žiūrint į jį iš oro.

Fašistinė Karininkų
Diktatūra Bulgarijoj

Karininkai naktį nuvertė konstitucinę val
džią ir paskelbė savo diktatūrą. Parla
mentas paleistas, tūkstančiai areštuoti

Grąsina milicija Min
neapolis streikie- 

riams
MINNEAPOLIS, Min., g. 20. 

—Gubernatorius Olson įspėjo 
streikuojančius Minneapolis tro- 
kų darbininkus, kad jis prisius 
miliciją ir paskelbs karo stovį, 
jei streikieriai nepaliaus naiki
nę turtą ir trukdę pristatymą 
maisto.

Didelė taikos demon
stracija New Yorke

NEW YORK, g. 20.-10,000 
žmonių dalyvavo taikos de
monstracijoj, kuri perėjo di
džiosiomis miesto gatvėmis ir 
užsibaigė masiniu mitingu Ma- 
dison Garden, kur kalbėjo žy
miausi kalbėtojai.

Mušeikos užpuolė 
unijos susirinkimą
CLEVELAND, O., g. 20. — 

Raketieriai pradėjo taip atvi
rai veikti,,kad suorganizavę 20 
mušeikų būrį ir apsiginklavę 
dujų bombomis, guminėmis laz
domis ir akmenimis, putelė res
toranų darbininkų unijos susi
rinkimą ir sumušė 8 vyrus ir 
1 moterį. Jie pasišalino tik sa 
lės savininkui paleidus į juos 
5 šūvius.

EL DORADO, Ark., g. 20. — 
Trys žmonės prigėrė apsiver
tus valčiai Grand Mere ežere. 
Kiti trys išsigelbėjo.

BUCHARESTAS, g. £0. — 
Valdžia panaikino sutartį, einant 
kuria tautų sąjungos ekspertai 
per eilę metų prižiūrėjo Ru
munijos finansinius reikalus.

SOFIJA, Bulgarijoj, geg. 20. 
—Bulgarijos fašistiniai karinin
kai, šeštadienio naktį padare 
perversmą, nuvertė konstituci
nę valdžią ir paskelbė savo dik
tatūrą, 50,000 fašistų žygiuo
jant į Sofiją.

Karalius Boris, išrodo, vei
kiausia žinojo apie ruošiamą 
perversmą ir jam pritarė, nes 
jis tuoj išleido manifestą ir vi
są eilę dekretų, kurie veikiau
sia jau iškalno buvo paruošti.

Karaliui dekretais paleido 
parlamentą ir pakeitė visą mi- 
nisterių kabinetą, vieton civilių 
ministerių pastatydamas gene
rolus. Taipgi atšaukė miestų 
ir savivaldybių rinkimus, ku
rie turėjo įvykti už kelių die
nų ir kuriuos laimėti tikėjosi 
komunistai. Visoje šalyje ta
po paskelbtas karo stovis.

Įvykdžius perversmą prasidė
jo masiniai areštai sostinėje ir 
provincijoje. Tikrojo skaičiaus 
areštuotųjų, delei aštrios cen
zūros, nežinoma. Bet spėja
ma, kad vien Sofijoj yra areš
tuota apie 2,00b žmonių, jų 
tarpe“ veik visi nuverstosios val
džios ministeriai.

Premieru? paskelbtas gen. Ki- 
mon Georgiev, Bulgarijos fa
šistų vadas. J karininkų mi
nisterių kabinetą be to^ įeina 
gen. Midilov, geh. Slatov ir k * 
Telegrąfo ir telefonų susisieki
mas liko nutrauktas pervers
mo laiku.

Tautų sąjunga kvie
čia paskelbti gink

lų embargo
GENEVA, g. 20. —Paskatin

ta prezidento Roosevelto pra
šymo, kad senatas ratifikuotų 
Genevos ginklų susitarimą, tau
tų sąjunga vakar pasiuntė pa
klausimą 31 valstybei, klausda
ma, ar jos yra pasirengusios 
paskelbti ginklų embargo ir pa
liauti pardavinėti ginklus ka
riaujančioms Pietų Amerikos 
respublikoms Paraguay ir Bo
livijai, kad tuo priversti jas 
taikintis.

Pėiyersmas įvyko be kraujo 
praliejhno*. karininkams su ka
reiviais naktį užpuolus visas 
valdžios įstaigas ir jas už
ėmus. Tuoj karalius pasirašė 
manifestą ir dekretus, kukiais 
senoji valdžia liko panaikinta 
ir prie valdžios vairo liko pa
statyti generolai.

Sofijos meras liko pašalin
tas, o ir visos rinktos miestų 
valdžios bus pašalintos, jų vie
ton pastatant diktatorių skir
tus merus ir visus kitus valdi
ninkus.

Karalius, kaip išrodo, iškal
no paruoštame manifeste sako, 
kad demokratinė valdžia su
smuko, todėl jos vieton prisi
eina pastatyti “autoritetų” val
džią, kuri “butų nepriklausoma 
nute politinių aistrų” ir kuri 
sukurtų “disciplinuotą valsty
bę, palaikytų taiką su Bulgari
jos kaimynais, atsteigtų tvar
ką šalies viduje ir nugalėtų par
tijų kovas”.

Kaip visi diktatoriai, taip ir 
naujieji Bulgarijos diktatoriai 
duoda visokiausių prižadų, sta
čiai žadėdami dangų žemėn 
prilenktu

Jie prižada įsteigti discipli
nuotą valstybę su mažesniu 
skaičium ministerių ir valdžios 
departamentų; įsteigti pasto
vias miestų valdžias, (su4 cent- 
ralinės valdžios skiriamais mė- 
rais; atsteigti šalies kreditą,

SĖKMINGA
AVIACIJOS DIENA 

CONNECTICUT’E
BRIDGEPORT, Conn., geg. 

20. (Telegrama “Naujienoms”). 
— Connecticut aviacijos diena 
Meilinis Airporte, StratfpiM, 
Conn., praėjo dideliu pasiseki
mu.

Lakūnas Įeit. Feliksas Vait
kus atskrido į Mollison aviaci
jos laukų 11:50 vai. ryte, po 
sėkmingos kelionės iš Chica
gos. Kelionėje jis buvo susto
jęs Clevelande ir New Yorke.

Nežiūrint ankstyvo ryto, air- 
porte jau laukė didelė minia 
žmonių, kuri transatlantinį la
kūnų pasitiko labai entuziastiš
kai.

Austrijos diktato 
rius bando taikin

tis su naciais
Paliuosavo iš koncentracijos 

stovyklos nacių vadų. Kelia 
nuomas ir didina mokesnius 
beturčiams Viennoje

■~*JVfENNA, g. 20. — Austrijos 
nacių vadas AJfred^taffenfeld 
staigiai tapo pariudsuotas iš 
Wollersdorf koncentracijos sto
vyklos. Paliuosuotas jis tapo 
kiap tik tuo laiku, kada nacių 

subalansuoti biudžetą, užde
dant ant gyventojų naują mo
kesčių naštą; duoti kreditus 
ūkininkams ir amatninkams, 
pakelti valstiečių kulturinį sto
vį; ugdyti ir reguliuoti indust
riją ir nupiginti manufaktur/v 
kainas; sumažinti nedarbą; su
rasti marketų; reformuoti teis
mus ir mokyklas; išlaikyti tai
ką su kaimynais ir pripažinti 
sovietų Rusiją.

Naujas premjeras, gen. Geor
giev, yra vadas politinio kliu- 
bo “Zveno”, į kurį yra susi
spietę visi Bulgarijos fašistai. 
1923 m. jis gelbėjo suversti 
valstiečių Stambulski valdžią.

Jugoslavija mobilizuoja ka
riuomenę

BELGRAD, g. 20. —Iš prie
žasties perversmo Bulgarijoj li
ko sumobolizuotos dvi armi
jos divizijos, kad neįsileisti į 
Jugoslaviją bėgančių iš Bulga
rijos radikalų ir liberalų. Tai 
pagelbėjimas Bulgarijos dikta
toriams. Bet kartu jugoslavai 
nužiūri, kad perversmas neįvy
ko bė italų įtakos.

teroras pradeda eiti vis smar
kyn.

Eina gandų, kad kancelis 
Dollfuss ruošiasi pradėti dery
bas su* naciais ir galbūt tuo 
tikslu ir tapo paliuosuotas 
Frauenfeld, kad parodyti na
ciams nuolankumą. Reikšminga 
yra ir tai, kad nė vienas nacių 
teroristas nebuvo atiduotas ka
ro teismui, nors kaip tik kovai 
su nacių teroru ir buvo paskelb
tas karo stovis.

Įsigalėjus dollfussiniams, Vien
noje viskas pradėjo kitėti. Prie 
socialistų mokesčių naštą tu
rėjo vyriausia nešti turtuoliai. 
Naujasis mėras, klerikalas 
Schmitz kaip tik stengiasi mo
kesčių naštą nuimti turtuo
liams ir uždėti beturčiams. Visi 
nepaprasti mokesčiai, kurie bu
vo uždėti ant turtuolių — už 
tarnus, jodinėjamas arklius, ir 
kitas prabangas, liko panaikin
ti, o kad padengti pasidarantį 
deficitą, bus pakeltos nuomos 
gyvenantiems miesto namuose 
beturčiams, kurių daugelis jau 
senai yrą bė darbo; taipgi bus 
pakelta mokestis už vandenį ir 
bus įvesti mokesniai už gatvių 
valymą. Vienmečiai sako, kad 
dabar jie gersią alų, nes alus 
busiąs pigesnis negu vanduo.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
atba rėžykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, IL
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80 Tūkstančių Drugių Ūkis

Anglijoj, Kent’o provin- 
yra įsteigtas didžiulis 

kuriame auginami ne ar- 
karvės ar kiloki gyvu- 

tiktai drugiai.

augiptį ypatingesnių ir retes
nių egzempliorių, kurie yra ne
palyginamai brangesni už šiaip 
jau paprastus drugius.

Drugių auginimas farmose, 
pasirodo, nėra anglų išradimas, 
bet tai jau buvo žinoma kinie
čiams dar keletą tūkstančių 
metų prieš Kristaus gimimų. 
(O šilk Vabaliai įvairiose šaly
se ir šiandien dar tebeaugina- 
mi).

Didžiausius sunkumas, augi
nant drugius, yra tinkamas jų 
maitinimas; nes 
kai 80 tukst. jaunų vikšrų iš
sirita iš kiaušinių, yna jie to
kie črfrųs, kad tuoj suryja luk

štui kuriuose jie buvo.
O jau po to tik duok jiems 

kų nors esti, nes ėdimas yra 
vienintelis jų rūpestis ir no
ras. Jei tinkarnąi išsiritę vik
šrai nemaitinami, dauguma jų. 
patys beieškodami maisto, žū
va. Maitinami daugiausia tam 
tikrais 
mis ir 
farmos 
drugių 
galais.

augalų vi- 
Todėl tar
iam tikrų 

į tvartus: 
yra papra-

augalais: lapais, žievė- 
t. t. Tam tikslui visi 
laukai yrą prisodinti 

maistui tinkančiais au- 
Ęet užėjus drugių išsi

ritimo sezopui, šitų 
siems nebeužtenka, 
moj yra pristatyta 
pastatėlių, panašių 
apačioj šitų tvartų
štai vanduo, o viršus apdeng
tas stiklu, šiltomis dienomis 
šitie pastatėliai privilioja dau- 

ir kitokių vaba- 
noriai gaudo ir

gybes musių 
liukų, kurias 
ryja drugiai.

Kai yabalai 
arbą įsikasa į

BIRŽAGAISRO SUNAIKINTA

WN4j|

o

didžiausias namas skerdyklose ir jame buvo patalpos šimtų gyvulių pęrkupčių.

ir beveik vi- 
drugiai yra 

kas gi juos

Visorių keistenybių šiais ląi- 
kais pasitaiko: viepur, žiūrėk, 
ūkininkai vieton karvių, ark: 
lių, avių, ožkų ir kitokių mums 
priprastų gyvulių ima auginti 
varles (tokiais išradimais da
bar ypač pasižymi rusai ir ame
rikiečiai), o štai kitu*r vėl įtai
sė didžiausius ūkius auginti... 
drugiams. Specialiai įsįtaisyti 
ūkius, kuriuose butų apgina
mos vąrlės, kaip tai dabąr yra 
Sov. Rusijoj ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, atrodo 
gana keistas dalykas, bet spe
cialiai įtaisyti ukius aifgipti 
kažkokiems ten vabalams mums 
atrodo stačiai nebesupranta
mas daiktas. Bet iš tiesų taio 
yra: 
cijoj, 
ūkis, 
kliai,
liai, bet vien 
Ūkis ploto atžvilgiu nedįdelis 
(teužima vos tik 40 akrų že
mės), bet jame kasmet išau
ginama milžiniškas skaičius 
drugių: 
maždaug apie 80 tūkstančių!

Mes auginame arklius, kar
ves, avis, kiaules ir kt. ir tai 
suprantama: vieni tų gyvuliu 
tinka maistui, kiti žmonių pa
galbai, kiti, įvairiems kitokiems 
reikalams. Bet kaipgi reikalin
gi tie drugiai, kuriems keli gu
drus anglai įsitaisė net specia
lų ūkį? Kur kasmet galima dė
ti po 80 tukst. tų visokių va
balų? Bet pasirodo, kad dru
gių farmos savininkams dėl 
rinkos savo išaugintiems “gy
vuliams” per daug triūsti pe- 
teųka: drugių pareikalavimas 
esąs gana didelis 
si išauginamieji 
parduodami. Tai 
perka”. Ogi
mokyklos, muziejai? kolekcio
nieriai, menininkai,vjuvelirai ir 

kt.
Mokykloms. įvairiausių dru

gių rųšių reikąlinga tam, kad 
tiksliau galėtų vaikučius supa
žindinti su vabalų pąsaulitf 
(pas mus to visa vaikučiai ga
li išmokti tiktai iš knygų arbą 
patys laukuose susigaudydami 
vienų kitą drugį). Įvairus mu
ziejai taip pat nori turėti dru
gių, ypač pavykusesnių ir re
tai tepasitaikančių egzemplio
rių. Menininkams, piešiantiems 
įvairius paveikslus, taip pat 
dažnai prisieina nupiešti ir 
drugių. O juk suprantamą, kad 
be pavyzdžio gražų drugį tik
sliai nupiešti yra sunku; todėl 
visokį menininkai stengiasi nu
sipirkti gražių drugių ir pagal 
juos piešti. Yra žmonių, kurie 
mėgsta surinkti didžiausias ko
lekcijas visokių vabalų; drugiai 
tokiems taip pat reikalingi. Ju 
velirams, dirbantiems žiedus, 
auskarus, karolius ir kitokius 
papuošalus drugiai taip pat rei
kalingi: jie, mat, gražučius 
drugių sparnelius dedą į žie
dus, auskarus ir |<t. ir tokie 
papuošalai yra labai mėgiam’ 
ir brangus, žodžiu, kaip ma
tome, drugiams rinka yra ga
na platoka, ir štai Anglijoj 
buvo įtaisytus specialus ūkis, 
kuris ir stengiasi tais “gyvu
liais” aprūpinti visus reikalau
jančius. Ir neapsivilta: savi
ninkai turi šimtą kartų gra
žesnį pelną, negu kiti augin
dami didelius gyvulius.

šitoj farmoj visokiausių rų
šių auginami drugiai. Čia rusi
te drugių
ir djdeljų ir nvažų, įr vienokios 
išvaizdos, ir kitokios, ir vieno
kios spalvos, ir kitokios ir t. L

Jei kas manytų, kad drugių 
auginimas yra labai paprastas 
daiktąs, tas labai klystų: žrpo- 
nės, auginantieji drugius, torį 
būti ypatingai geri savo srįti^ 
specialistai, turi buli gerai su
sipažinę su drugių fiziologiją, 
turi fciuti gerai išsipraktikavg, 
nes drugių auginimas reikalin
gas ypatingai geros priežiūros, 
didelio prityrimo, Ypač dąug 
rūpesčio tenka įdėti norint

užąugą, tai jie 
žemę, arba kabo 

ant kokios medžio šakos. Tada 
jie paskutinį kartą numeta sa
vo odą ir išsivysto į drugelių 
lėles. Kai kurios lėliukės išsi
vysto jau į tikrus drugelius po 
keletos savaičių, o kitoms rei
kia net keletos mėnesių.
Farmoje vartojami tam tikri 
šildomi aparatai, kuriais dru
gių lėliukės sušildomos ir to
kiu budu greičiau iš jų išsi? 

yysto tikri drugiai.
Dauguma drugių pragyvena 

tiktai vieną vasarų ir prasidė
jus šaltespiam orui gaišta; bet 
yra drugių rųšių, kurios gal; 
perleisti tam tikrose šiltose vie
tose net žiemą. Praleidę žiemą 
drugiai atrodo kaip kokie pa
geltę popieriaus lapeliai afbą 
išdžiuvę medžių lapai.

Drugiai turi gana ilgokus 
liežuvius, kuriais jie iš gėlių; 
traukia saldumyną — medų. 
Mat, medų, jie labai mėgsta. 
Kai kurių drugių liežuvis yra 
du kartus ilgesnis Už juos pa
čius ir reikia gerokai laiko, kol 
jie j j iš burnos visą iškišą ąr- 
ba vėl burnon sutraukia. Far
moje drugiai maitinami ir pa
prastu bičių medumi, o daž
nai duodama net ir aptirpusio 
cukraus.

Kiek gaunama už pilnai iš- 
ąągiptus drugius?

Pasirodo, kad drugių kainos 
yrą kuo įvairiausios: 
už ypątingesnius, retos rųšies 
drugį kartais gaunąma net po 
kelis šimtus anglų svarą ster

lingu
(svaras maždaug 38 l[t.), o ųž 
kitus tegaunama vos po kele
tą šilingų. Bet vis dėlto drugių 
ūkio savininkai per metus su
renka labai gražaus pelno? nes 
juk jie savo farmoje išaugina 
80 tukst. drugių...

Taip pat labai brangus yra 
tie drugiai, kurie nei patinė
liai, nei patelės, bet lyg dvi
lyčiai. Šiuo laiku išmokta dru
gių sparnelius dirbtinai tam 
tikrais dažais nudažyti. Dažo- 
ipą tuomet, kai drugiams spar
neliai vos pradedą plėstis. Nuo 
dąžymp daugių spanieliai pa
sidaro net tvirtesni.

Taigi, vįsokįų keistų ykių 
Šįąįs ląikais pasitaiko: yiepUr, 
žiuręk, imą auginti visokius 
laukinius žvėris, kitur ya^es, 
o štai Anglijoj įdurtas net dru
gių ūkis. Jr, reikia pasakyti*

kad tokių “specialių” ūkių šei
mininkai ir šiais krizio laikais 
dažniausiai jokių sunkumų ne
jaučia, nes jų prekės puikiai 
eina ir duoda gražaus pelno.

^MHWMW feMOUmHW W* tfUfr^O LA >4MMM" !■■■» ■■■II«W

[korespondencijos Į

Springfield, Iii
Visokios žinios

Užstojus pavasariu’!, jau 
darp 5-kias angliakasyklas 
tuo budu pailgino bedarbių dar
bininkų eiles. Bedarbė didėja, 
bet ir pragyvenimas su kožna 
diena aukštyn kyla. Ir ką tik 
perki už viską taksos reikia 
mokėti; tas biednus žmones ve
da iš kantrybės.

uz-ir

Angliakasiai naujos unijos 
P. M. of Am. dar vis su tuomi 
patim pasiryžimu kovoja už 
teisingus savo reikalavimus. 
Šaukia masmitingus, laiko 
kalbas ir visokiais budais 
buojąsi, kad išgauti nuo 
džios daleidimą nubalsuot 
referendumą, prie kurios
jos, — senosios U. M. W. of 
Ąm. ar naujos P. M. of Am. 
didžiuma angliakasių norės pri-

pra- dar- val- peruni-

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu* nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piųkn jeigu gali taip 

' padaryt, iog Uitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pįrmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms' ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui- O 
tuo tarpu gal-hut toks pat už- 
metimąs yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepale*, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs. |šŲkro. Ivaišią nedr^ky- 
damas dantų emalės — tas sun-

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo ąptickoriu. 
LamVert Phafmacal C<m Saint

jau su virš dviejus metus ei 
nančią savitarpinę angliakasių 
kovą. Iš legisleiterių radosi to 
kių, kurie gynė Peabody’s ir 
Lewiso reikalus. Bet bu‘vo to
kių, kurie gerai vanojo kailį 
Lewiso ir dabartines Illinojaus 
valdžios, kuri šimtus tūkstan
čių dolerių išeikvojo pinigų be
gindama išnaudotojų interesus. 
Iš East St. Louis, III., vienas 
senatorius pasakė, kad seno
sios unijos prezidentąs Lewis 
yra didžiausias “trouble ma- 
keris” ir t. t. Tą patį sakė ir 
apie Peabody’s kompaniją, ku
ri yra dalinimi Insullo korpo
racijos.

» »
S. L. A. 158 kuopa į Seimą 

Iišrinko 4 delegatus: Petrą Rau- 
ktį, Jurgį šąląševičių, P. Ki- 
zevičių ir Liudviką Kasparą.

tuvių visokio amžiaus čia iš
miršta.

— Progresyvis Raulas.

Lankėsi čia dolerinis misi j o- 
nierius, kuris ragino jam pri
tariančias buriutes kuo dau
giausia veistis, — turėti nors 
po 12-ką ar 15 vaikučių. Už 
tai, girdi, tokius dievulis lai
mins čia ant žemės ir dauso
se, o po mirties laukią veisli
nius dangiški migdolai. Taip
gi liepe nesisku’pėti dėl Dievo 
gąrbės ir imti pavyzdį iš paukš
čių, kurie nei sėja, nei piauja, 
o visgi gyvena. Girdojusieji 
misijonieriaus žpdžįus šneka: 
mums liepia imti pavyzdį iš 
paukščių, bet pats misijonie- 
rius paukščių neseka 
krapšto išmatų krūvos, 
musų renka dolerius.

Birželio 11-tą dieną 
mirė Kazys Balys.
prie S. L. A. Palaidotas 275 
kuopos ant viešų Oak Ridge 
kapinių, šiemet labai daug lie-

ir ne-
bet nuo

staigiai 
Prikląusė

Don11 
neglect 
Colds

Salti* krutlnCJ k gerklėj gali 
pauldarytl rimta*. Palengvink 
Juo* | fi minute* ra Muiite- 
rolę, pagelbsti pralallntl Iri- 
taelją! Vartok 8YK| | VA
LANDA, per penkta* valanda*, 
Jb* turi* pagelbMI. Milijonai 
vartoja per metu*. Reko
menduojamo* gydytoja ir siau
čia.

VATENTS
Laika* daog reliktą \
prie patentu. Nėrini- \
knokft vilkindami ra 
epaancoflmn i • to 
anthanymn. Prišlap
kite braltlnl ar mo
deli dėl InetrokeDa. 
hrba ralykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
gntf* “How to Ob-
taln'a Patent*’ Ir “Keeo 
vention” formoe. Nieko neimu* 
oi InfortnaelhM ko daryti. Sart- 
rallntlfmal laikomi paslapty fe
Greita*, atrarco*. raveoMaga* pa- 
tarnavime*.

DYKAI 
KNYGELE

CLARENCE A. O’BRIEN 
Ręgistcred Patent Attorney 

43-A Secorliy Satino A Cammerclai 
D*nk Eolldln*

(Dlrectly acroaa Street Irom Patent Office* 

VVASHINGTON. D. C.
r

ŠAME PRICE Hiday 
AS43YEARSAG0

klausyti. Su šiuo reikalu da-(dos, su kuriomis progresyviams 
bar jau atsišaukta prie paties 
prezidento Roosevelto. Tavorš- 
čiai, pasivadinę kairiasparniais, 
darbuojasi, kad nauja unija 
P. M. of Am. sugriauti. Kas 
sakė, kad komunistai nėra ge
ri kovotojai už darbininkų rei
kalus?

angliakasiams galvas daužė ir 
šaudė.

» » »
Buvo žingeįdu pasiklausyti, 

kaip legiclatuifoje ėjo diskusi
jos, ar suteikt angliakasiams 
referendumo balsavimų, prie 
katros unijos didžiumą jų no
rės priklausyti, kad užbaigus

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos bankai

BAKING 
PO W DEK

25 
ounces 
-.-for 

25j

ECONOMICAL 
AND EFFiCIENT
Doub/eTested/

Double Actioh/
, ■» , ra » * ’ » ■, <■-* *

MILLIONS OF POUNDS USED 
UY OUW COVERHMENT

Nekurie Jįetųviški tąvorščiai 
atsivertė prie Lewiso ir buvo 
nuėję i Peabody’s angliakasy- 
klas skebauti. Bet nekurie na
bagai atsivertėliai gavo išdirb
ti vos po kelioliką dienų. Ir 
Peabody jau dvejas čia savo 
skebįnes Uždarė. Dabąr žmonės 
tyčiojasi iš atsivertėlių. “Tai, 
girdi, bęskebaudami prisidirbo- 

jumsko dabar
reikia.”

kauntes ponai 
iždas 

lėšavo

Sangamon 
skundžiasi, kad kaulį les 
“broke”. Mat, nemažai 
samdyti visokį padaužos, kad
Peabody’s importuotus iš vi
sos Amerikos skebus ginti. O 
kur dar dujinės bombos ir ląz-

LISTERINE
ręlieves

SORE THROAT
' ta Listeįipe beveiK jnome talpi! 

užmuša turinčias bendiumoĮ 
su paprastais šalčiais bakteri-^ 

gerklę, kada baktepjęs su- 
skaudina. Ir Lbifdne yra s 
taipjau labai veiksminga nę- ' 
prtl^idimę šalčio. Atfarąui » 
studijavimas 102 žmonių lai- i 
ke 2% žiemos u^ųęiiij pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiai?, turėjo 
trumpesniąs ir U IjmgyeMąus 
už tuos, kurie nesiplovč. 
La/nbe« Pamatai Co.» St. 
LoųĮs, Mo.

Ręduces C0LPS

*

Padarome Visiems ir Pigiai

BIZNIERIAMS 
■■■■■■■■■■■■■■n
Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles

į Programus
Tikietus

P ' •

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės ’ 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su speoialėm linijom ir lietuviš
kais ąntgalvjais.

j■ -fT , ~ ^77

1739 South Rąlsted Street, Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III

RUSIJA RODO KARINĮ PASIRUOŠIMĄLietuvos Naujieno

buvo

Nusižudė bedarbis
paša-

Statys sporto stadioną

Willow Springs, UI

Address

StateCity

pusė darbininkų

New York

MORTGAGE BAHKERS

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

PASTABA

Darbo in 
kad darb 
tik nema

Lenkai neįleidžia su
aukotų lietuvių javų

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus

Linksma bus visiems 
Seniems ir jauniems 
Laimės pagautiems 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

Suklastoję parašus pa 
sisavino Amerikos ka 

ro veterano pensiją

Nieks namie nebus, 
Užrakins namus, 
Ir kiekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos Sienų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Insurance 
Notary 
Public

Ei, ura, ura!
Bėga Chicaga 
Jau tur-but visa— 
Piknikan NAUJIENŲ, 
Už Chicagos sienų.

Miesto savival

PATRAUKIANTI 
MODERNIŠKA- 

STYLINGA-

KYBARTAI
dybė ir kelios Kybartų organi
zacijos šį pavasarį ketina pra
dėti sporto stadiono statymą. 
Stadionas busiąs statomas ge 
ležinkelių valdybos žemėj, prieš 
verpimo dirbtuvę.

Noburaitis ir Klio 
Jų byla greit bus spren 

Kaimo apygardos teis

Rusijos diktatorius Stalinas ir karo komisaras Vorošilov 
(kairėj) sveikina kariuomenę Gegužė 
ševikų paversta į didelę militarizmo šventę. Viršuj 
viai paroduoja 
Lenino kapas.

Pirmąją, kuri tapo bol- 
karci- 

Raudonojoj Aikštėj, Maskvoj. Vidury matytis

KAUNAS
dantas “Kimtaplio
torių p. H. Blazą už
jetoną

tamsta įrodinėjai, kad 
visokių mineralų? — 

teisėjas kaltinamojo

Susektas komunistų liz 
das Klaipėdoje

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tek Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimmin? pool.
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7 v. v._______

Povilaitienės asmens tapaty
bę paliudijo Juozas Noburaitis 
pasirašydamas Jono Mickaus

Nubaudė “Kuntaplį

KAUNAS. — šeštadienio va 
karą savo bute, Aleksote, Ha 
rišo g-vėj, revolveriu nusišo 
ve bedarbis Janulevičius.

The tantalizing flavors of truc may. 
onnaiseand true old-fashioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and veivety, mado in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WH!P
SALAD DRESSING

KLAIPĖDA.—Valstybės sau
gumo policijai pavyko Klaipė
doje sulaikyti kelis komunis 
tus, beplaunančius atsišauki
mus, ir išardyti jų planus ge
gužės 1 d. minėti. Būtent, šio 
mėn. 21 d. naktį buvo sulai
kytas bekabinant komunistinę

KENOSHA, WIS.
4124 — 7th Avenue

Telefonas 4873

vėliavą komunistas Dzerkelis. [ 
Ryšium su tuo padarytos kelios 
kratos pas įžymesnius komu
nistus. Rasta apie 100 egz. 
atsišaukimų, paruoštų gegužės 
1 d. Suimti Mačiūnas, fcadavi-' 
čius, SkripkaUskas ir Šimėnas,1 
kurie platino ir ruošė atsišau 
kimus. Keli iš jų priešvalsty
binį veikimą jau ankščiatU bu
vo sąlygiškai bausti. Suimtieji 
nugabenti į kalėjimą Bajoruo-

pavarde, ir Ona Kliokienė. No
buraitis yra mirusios veterano 
našlės antrasis vyras, kuris Po 
vilaitienei davęs savo mirusios 
žmonos seseriai Povilaitienei 
pasą ir bendrai Povilaitienę in
spiravęs.

Kaltinamaisiais patraukti Po
vilaitienė
kieno, 
džiam
ine.

KENOSHA—WISCONSIN
AR JUS BANDĖTE “WISCONSIN CLUB 

ALAUS” RAGAUTI?
Alus (Becr) padarytas iš Geriausių Miežių ir Apynių— 
Kas padarė Wiscpnsiną Alų-Beer labai gerai žinomu ne 
tik Kenosha, bet ir Apiclinkėse. Klauskite kuomet norė
site gerti kožnoj Tavern.

WIGONSIN BREWING 00.
2111 — 63rd Place , Telephone 3590.

KENOSHA, NVISCONSIN.

KAUNAS. — Vyriausias ko
mitetas Vilniaus krašto badau
jantiems šelpti balandžio 12 d. 
papildomai pranešė Vilniaus 
lietuvių nuo nederliaus nuken- 
tėjusiems šelpti komisijai, kad 
jis gali tuojau siųsti ai.'kų ba
daujantiems 40 vagonų javų iv 
prašė išrūpinti leidimą įvežti 
iki 50 vagonų. Vakar gautas 
iš Vilniaus pranešimas, kad ko 
misijos prašymai perėjo visas 
Lenkijos vyriausybės instanci
jas ir galutinai atmesti. Todėl 
Vyr. Komitetas yra priverstas 
suaukotus ir gausiai aukoja
mus javus supiniginti ir toliau 
j Vilniaus kraštą siųsti aukas 
pinigais. Ta pačia proga pra
nešama visuomenei, kad Vyr. 
Komitetas' kovo 19 d. nusiun
tė į Vilnių lietuvių nuo neder
liaus nukentėjusiems šelpti ko
misijai 50,000 litų, kurių da
lis buvo sunaudota badaujan
tiems gyventojams maistui ir 
dalis sėklai pirkti, kad ūkinin
kai galėtų užsėti laukus ir ap
sisaugoti nuo bado ir kitais 
metais. Be to, š. m. balandžio 
23 d. vėl nusiųsta 30.000 litų. 
Tie pinigai skiriami tik mai
stui badaujantiems ir pirmoj 
eilėj vaikams.

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6' blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

«^Mmenca s 
favorite!

Ne toli Zarasų yra gražus 
miškelis ir balos. Į tą vietą va 
sąrą sekmadieniais suvažiuoja 
miestelio gyventojai, kelia ge
gužines, linksminasi. To miš
kelio savininku yra nusigėręs 
bajorėlis Podbereckis. Kadangi 
Podbereckiui labai buvo reika
lingi pinigai, tai jis panoro tą 
žemės plotą greit parduoti ir 
važiuoti gyventi į Kauną. Ta
čiau didelių pinigų jis už tai 
negalėjo paimti, nes vieta ba
lota, o miškelis dar jaifnas. 
Tačiau, anot žmonių, kai kada 
ir kipšas pasuka gerą žmogų. 
Pas Podbereckį į svečius at
važiavo jo draugas, išvytas už 
visokius šposus iš universiteto 
studentas R-k. ir su Podberec- 
kiu išsikalbėjęs nudžiugo:

— Prieteliau, tu^ gausi tūk
stančius. Aš turiu numatęs ame
rikoną, tik reikia įkalbėti, to
se balose yra visokių minera
linių šaltinių... Jis nori įsteig
ti kurortą. Kaip tarė, taip pa
darė. Buvo papirkti keli as
mens, kad paliudytų esą ten 
išsigydę reumatizmą ir kitas 
ligas. Buvo rastas net tos sri
ties specialistas, kuris apsiėmė 
“šaltinius” ištirti ir išduoti ra
štą net su antspatfdomis. Po 
mėnesio laiko amerikonas pasi
tenkinęs gandais ir tik tokiais 
daviniais ir Podbereckio turtą 
nupirko, aišku, penkis kartus 
permokėjęs. Draugas išdūmė 
į Kauną ūžti, o amerikonas

PANEVĖŽYS. — 
spektoriui paskelbus 
daviai duotų darbo 
žiau kaip metus Panevėžy iš
gyvenusiems asmenims (pagal 
pasų registraciją), aiškėja, kad 
pusė darbo reikalingų asmenų 
Panevėžio mieste nėra išgyve
nę metų. “Paslaptis” tame yra, 
kad prieš porą metų daugelis 
iš miesto buvo išvykę j kai
mus, bet pereitų metų rudeni, 
netekę darbo, grįžo į miestą ir 
čia įsiregistravo kaipo naujai 
atvykę.

Amerikone, Sau 
gokis

REAL ESTATE
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvį.

2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes. 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinkus į Lietuvą.

PUIKI- 
GRAŽI-

Klauskite savo pointerio arba maliavos ir hardvvare dealerio parodyti 
jums Novak’o Sieninės Popicros Knygą, charakterizuojanti naują nu
plaunamą popierą.
Jąs surasite liti karną popierą dėl kiekvieno kambario 

savo name, kuri jums puls į akis ir paliks.

CHAS. NOVAK & SON
1652-54 Blue Island Avė., Chicago

pradėjo statyti vilas ir rekla
muoti kurortą. Tiktai kaip jis 
nustebo, kai balose rado pilna 
gyvačių ir durpių, žmonės ėmė 
iš jo juoktis ir amerikonas 
kreipėsi į policiją.

Po trumpo laiko 
teismas.

KAUNAS. — Didž. karo me
tu tarnaudamas Amerikos ka
riuomenėje žuvo lietuvis Bal
trus Bujokas. Amerikos vy
riausybė mokėjo pensiją žuvu
siojo tėvui Simui Bujok iri. Bet 
Simas Bujokas greit mirė. Li
ko dar neišmokėtos pensijos 
2610 d oi. Pusė tos sumos tu
rėjo tekti veterano našlei Pet
rei Bujokienei. Be apdraudos 
Bujokienei dar turėjo būti iš
mokėta 300 dol. papildomo at
lyginimo. Užsienio reikalų mi
nisterija, rūpindamasi, kad 
Lietuvos piliečiams priklausą 
pinigai butų sumokėti parašė 
veterano našlei pranešimą, kad 
užeitų ministerijon. Pranešimą 
paštas grąžino, pažymėdamas, 
kad Petrė Bujokienė esanti mi
rus. Tada ministerija kreipės 
į apskrities viršininką, prašy
dama suteikti žinių, kas, bū
tent, yra artimiausi veterano 
giminės. Apskrities viršininkas 
atsakė, kad Petrė Bujokienė. 
Ministerija vėl ją pakvietė. 
Kviečiama atėjo, užpildė vete
ranų biuro ankietą, kurią ga
vo Amerikos konsulate. Bet 
vėliau veterano pamotė prane
šė, kad palikimų ieškanti mo
teris esanti ne Bujokienė, bet 
Antanina Povilaitienė. Kol mi
nisterija ieškojo mirusios Pet
rės Bujokienės metrikų, Povi
laitienė suskubo iš Amerikos 
konsulato gauti čekių ir juos 
realizuoti. Viso Povilaitienė iš 
Amerikos konsulato gavo 1291

•ten yra 
klau'sė 
Podbereckio.

— Neįrodinejau 
kojau...

— O tamsta? - 
buvusį studentą.

— Taip pat pasakojau...
— O kas liudijimą išdavė?
— To jau nebėr, pabėgo.
— Gerai, bet judu žinojote, 

kad ten be gyvatyno ir dur
pių daugiau nieko nėra.

— Nežinojome...
— Tai už tat dabar žinosi

te, — griežtai tarė teisėjas. 
— Manote, kad amerikiečius 
Lietuvoje galima apgai/dinėti. 
Respublikos vardu baudžiu jus 
po 6 mėnesius kalėjimo.

— Dovanokit, ėmė prašytis 
nuteistieji, bet jau buvo vėlu. 
Juos čia pat areštavo.

Tsb.

Kenosha, Wis. ir North Chicago, III.

C. & M. PIASEC Kl
GRABORIAI

PO YPATIŠKA VADOVYSTE p. C. W. PIASEGKI
Jeigu Norite Mandagumo ir Nebrangumo
Laidotuvėse—Matykite arba Pašaukite —

Arba NORTH CHICAGO, ILL.
1231 Jackson St.

Telefonas 998.

Apie 
neturi teises gauti 

darbo

Kauno komen 
ats. redak 

įdėtą fel 
Kaip mes steigėm tea 

nubaudė 1000 lt. ar j 
mėn. kalėjimo.

The Lithuanian Youth Society 
3259 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Please find enclosed 50c for subscription to the forth- 
corning issue of THE FURR0W (Vaga), which will con- 
tain the best literary stories and poetry written by the 
Lithuanian youth.

Name .....................  ~....................-............................

Džiaugsmo kupini
Bėga tekini
Jauni ir seni —
Bėga piknikan Naujienų 
Už Chicagos sienų.

Reikia pažymėti, kad už Chicagos sienų randasi BIRUTES DARŽAS, prie Archer ir 79 gatvių, ten visa minia ir bėgs sekmadieny,Birželio-June 3 dieną
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GAISRAS CHICAGOJE

sušaukta į Fond du Lac, dalyvavo atstovai ne tik nuo 
įvairių republikonų skyrių, esančių po La Follette’ų va
dovybe, bet taip pat ir nuo organizuotų darbininkų ir 
farmerių. šie siūlė, kad naujajai organizacijai, butų 
duotas Darbo partijos arba Farmerių ir Parbinihkų 
partijos vardas, bet jų sumanymai buvo atmesti.

Taigi ši naujoji partija bus greičiau liberališka, ne
gu darbininkiška. Liberailizmas, be abejonės, yra geres
nis dalykas, negu konservatizmas, bet darbo' žmonės ne
gali juo pasitenkinti. Liberalai neturi atsakymo į tuos 
ekonominius klausimus, kuriuos kelia šių dienų visuo
menės gyvenimas. O darbininkams tie klausimai yra 
svarbesni už visus kitus. Taigi mes manome, kad ir pa
čiame Wisconsine Progresyvė partiją nenustelbs socia
listų, kurie tenai jau sudaro didelę politinę jėgą , stam
besniuose miestuose. O kitose valstijos^ ji iš viso kažin 
ar beturės daug pasisekimo.

Chicagos miestą vėl ištiko baisus gaisras. Nedaug 
tetruko ir jisai butų visą Chicagą taip pat nušlavęs, 
kaip ta ugnis, kuri šią Vidurinių Vakarų sostinę buvo 
ištikusį prieš penkiasdešimt su viršum metų.

Ugnis da ir šiandie tebėra tik su dideliu vargu te- 
suvaldoma gamtos jėga. Kada ji ima siausti, prieš ją 
neatsilaiko murai; ji peršoka per didelius tuščius plo
tus, perlekia oru iš vienos gatvės pusės i kitą. Ugniage
sių komandos su visokiomis mašinomis, purškiančiomis 
vandenį į liepsną, atrodo, kaip būrys mažų vaikų, ėmu
sių žaiįti ir netikėtai atsidūrusių prieš pasibaisėtiną 
galybę, kuriai žmogaus pastangos nieko nereiškia.

Tačiau šį kartą tas slibinas su liepsnojančiais nas
rais tapo sustabdytas. Keturių valandų kovoje žmogus 
paėmė viršų ant gamtos elemento, ir didmiestis tapo 
išgelbėtas nuo. pražūties.

Bet ugnis sunaikino daug įdomių, daug gyvenamų
jų namų, ir didelis skaičius šeimų paliko be pastogės. 
Ims nemažai laiko, iki Chicaga atsigriebs nuo šito skau
daus smūgio.

MILITARINIAI PERVERSMAI i EUROPOJE

Latvijoje ir Bulgarijoje įvyko staigus valstybės 
perversmai. Abiejose šalyse tapo paleisti seimai ir su
spenduotos konstitucijos. Abiejose šalyse perversmo 
įrahkis buvo kariuomenė. Bet ar tenai bus vienodos 
perversmo pasėkos, kolkas dar neaišku.

Bulgarijoje, matyt, tapo įsteigta karinė diktatūra. 
Kariuomenė nuvertė teisėtąją vyriausybę ir visą .kraš
to kontrolę paėmė į savo rankas. Telegramose, kurios 
apie šitą “pučą” praneša, paliekama neišaiškintas klau
simas, ar jisai įvyko su karaliaus Boriso žinia, ar prieš 
jo valią.

Reikia atsiminti tačiau, kad Bulgarijoje ir iki šiol 
faktinai gyvavo diktatūra, tik pastaruoju laiku ji buvo 
šiek-tiek sušvelnėjusi. Valdžia buvo pradėjusi grąžinti 
žmonėms kai kurias jų teises ir atrodė, kad laipsniškai 
tenai įsigyvens liberališkesnė santvarka.

Labiau netikėtas yra Latvijos perversmas. Apie jo 
priežastis spėjama visaip. Vieni sako, kad “pučą” iš
šaukė pavojus iš vokiškų fašistų pusės; kiti — kad per
versmą suplanavo fašistai. Valdžia esanti ūkininkų vie
nybės partijos rankose. Pranešama taip pat apie seimo 
pirmininko, socialdemokrato Dr. Kalninšo, suėmimą. 
Labai galimas daiktas, kad čia latviškas fašizmas pada
rė perversmą, mėgindamas užbėgti už akių vokiškam 
fašizmui.

Reikės žiūrėti, kas iš to išsivystys toliau. Tie nuo
latiniai perversmai Europoje ir taš diktatūrų, kaip gry
bų po lietaus, dygimas liudija, kad tenai dar iki Šiol nė
ra atėjęs į normales vėžes ekonominis gyvenimas.

MIZERNI PLEPeTOJAI

Dėl to, kad lakūnas James rezignavo ir, jo vietoje, 
sutiko ruoštis tranzatlantiniam skridimui Feliksas Vait- 
kus, bolševikų, atsiprašant, laikraščiai plusta šūsiries-^ 
darni ALTAS Sąjungą, plepa apie “šmugelius”, “apga
vystes”, “dolerių vilibjimą” ir t. t. Ypač stofavojaši ša-: 
Vo 'mizernoje “Laisvėje” mižėrnasis Mizara.

Su gaivalais, kurie, neturėdami mažiausio pagrin
do savo pliauškalams, drapstosi purvais į Visas puses, 
ginčytis, žinoma, nėra jokios prasmės. Galima dpie juos 
pastebėti Tiktai tiek: kas šitokiu begėdišku budu ki
tiems įJrikaišibją apgavystes, tas pats yra apgavikas.. 
Ponai bolšėvikhi po įvairiais pretekstais nuolatos kau
lija pinigus iš Žmonių ir dėdasi juos sau į kišenių. To
dėl jie mano, kad visi žrrionės taip elgiasi.

Bet tai tik 'jų išivaiždavimkš, ‘kuris riėturi • nieko 
bendro su tiesa. To^i dalis lietuvių visuomenės, kuri re- 

‘tfiia tr^nzatldntiriį skridimą, susideda rie Tš bihibinirikų.

NAUJA PARTIJA

Brolių La Follette’ų vadovaujamas pažangusis 
publikonų partijos sparnas Wisconsino valstijoje £__

gė naują partiją ir davė jai vardą 'Progressive Party. 
Konvencijoje, kufi tuo tikslu J buvo pereitą šeštadienį

i re- 
isconsino valstijoje įstei- ... -

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

organizacijai butų

New Yorke vokiečių apgyventame Yorkvillc distrikte buvo surengta demonstracija prieš nacius. Nacių šalininkai sukėlė riaušes ir jiems j pagelbą atėjo policija, areštuodama 41 žmogų. Dešinėj — demonstracija; kairėj — vienas areštuojamųjų.(Tęsinys)Karsaviniutė numetė savo plačią šiaudinę kepurę, ir dar labiau iškėlus savo aukštą krutinę, uždainavo. Ji turėjo aukštą gražų, nors ir nedidelį balsą. Daina buvo tautinė, graži, kaip ir visos liaudies dainos.—Labai jausmingai! - murmėjo Ivanovas.—Gerai! — pasakė Saninassu—Gerai!Kai Karsaviniutė baigė dąi- nuoti, visi pradėjo ploti delnais. Plojimas atsiliepė bailiai ir aštriai tamsiame ant upės.—Padainuok dar Zinute! — paragino arba geriau perskaityk savo eiles...*—Tai jųs ir poetė? — paklausė Ivanovas. — Kiek Dievas vienam žmogui poezijos gali dovanoti!—Ar taš yra bloga? — susimaišiusi juokaudama, paklausė Karsaviniutė.—Ne. Tas yra labai geru dalyku, — atsiliepė Saninas.—Jeigu, sakysim, mergaitė yra jauna ir patraukianti, tai kam gi ji turi būti! - kė Ivanovas.—Paskaityk, Zinute!—prašė. Lėlė, visa švelnutė ir karšta nuo įsimylėjimo.Karsaviniutė nervingai nusišypsojo, lengvai atsisuko i vandenį, ir nesipriešindama, tuo garsiu ir aukštu balsu perskaitė:Mielas, mielas, aš tau nepasakysiu,Nepasakysiu, kaip aš tav’ myliu,
, . • I ‘Slepiu įsimylėjusias akis — Saugoja jos mano paslap- ‘i—Tos paslapties nieks nesužinos...žino tiktai išvargintos dienos, ,Tiktai tykios, mėlynos nak-Tiktai žvaigždžių auksines ugnys,Tik plonas, šviesus žvaigždžių tinklas rNaktų pasakas;, įsimylėjęs miškas,Visi žino...Bet nepasakys,: nepasakys , .Meilės mano užslėptos...Ir vėl visus prigavo ehtu ziazmas ir plojo kafsavinidtei su dideliu jauiriiriui, ne dėl to, kad jos eilės buvo gerbs, bet dėl tb, kad visiem buvo gera ir norėjosi gėrėtis gyvenimu, troško, meiles, laimės ir šal-f daus ilgčjimds. ( ,—Ar prastos knano eilės? —Karsaviniutė pa klausė Jurgį.Jurgis panąrinė,; kad jos ėi- 15s labai nedriginfiliškos ir !pa- našios j šimtus jianašių eilių* bet KarshvlriiuiėT)Uvo! taip įįraį ži ir taip nieliiaf Žiurėjo j jtamsibniis, Į 'srirniritlyvoJ mis akimis, jdg jfe padarė Tim4' tą veidą ir ąfbakįė: . -* —Man pasirodę didingomis ir gražiomis. i

miške irdaugiau, Lėlė: —

palai•>

savo
a

Karsaviniutė nusišypsojo jam ir pati nusistebėjo, kad jo pagyrimas pasirodė jai taip malonus. i—Tu dar nestfkirsi mano į Zinutės, — pasakė Lėlė su nuoširdžiu entuziazmu: — ji dainininkė, ji graži.—O tu! — nusistebėjo Ivanovas.—Tiesa, — apgindama Kar- saviniutę spyrėsi Lėlė:—jos balsas muzikalis ir gražus, ji pati — gražuole, jos eiles iriuži- kališkos ir gražios... ir dargi pavardė — graži ir muzi " liška!—Ak, tu Dieve mano! Pliuškis, puikuolis ir aromatas, 'taip kalbėsime! — nudžiugo Ivanovas, siškai sutinku.Karsavinitfte raudo ir juokės, pagyrimais.—Laikas namo! — griežtai pasakė Lydija, kurios pagyrimai Karsaviniutei labai nepritiko. Save ji skaitė ir gražesne ir įdomesne, ir protingesne už Karsaviniutę.—Ar tu nepadainuosi mums?— paklausė Saninas.—Ne, — piktai atsakė Lydija: — aš ne upe.—Pirrrioj vietoj-laikas,—sutiko Riazancovas, kad rytoj ir važiuot atidarymą.Visiems rėjo namoKai važiavo namo, visi buvo tylus ir jautė pasitenkinantį lėtą nuovargį. ’VII.Trim dienom vėliau, vėlai vakare, Lydija grįžo namo pavargusi ir nusiminusi. Ją kas tai kankino, kur tai (raukė, bet ji pati ne tai žinojo, ne tai nežinojo — kur.Įėjus į kambarį ji sustojo, sugniaužę rankas, ilgai išbalusi stovėjo ir žiurėjo į grindis.Lydija pagauta baimės, suj prato kaip toli ji nuęjo atsiduodama Zafudinui. Pirmiausia ji suprato, kad nuo to nepataisomo, nesuprantamo momento, ji matė begalinį paši- zėminlhią susidėjus su žemiau, jos stovinčiu vėjavaikiu oficie.ru; ji jautė kaip slėgė jos sielą kokia tai pažeminanti jėga. Ji (labar negalės atsisakyti nuo to, jeigu jis pareikalaus; jau negalėjo Šokinti ( ji pagal savo muziką. Atsidavė jo bučkiams, tai šąli J nosi, tai juokdamos ir bejėgiai ir nuolankiai, kaip kinrii- nas, atsidavė tvirtiems jo no-'2' 'iVrams.—Susitikau ir susiradau!—■ suspaudus blakstienas, su kokiu tai skausmo ir genimo pilnu pasitenkiriimu ištarė šiuos šiurkščius žodžius. Tiek to!... Panorėjau ir atsidavibh ...Bet visgi buvau , ląiminga, taip, laiminga... — Lydija su- sipiirtė ir sįįniatfžtas raiikas

Iš dalies
na

aš su tuo vi-susijaudinus džiaugdamosi
Panorėsiu

nugąsdino

prisiminęs, reikės anksti keltis į ligoninę ir dar įkitiems dar nesino- važiuot.

taip, laiminga....... '• x '

ištiešė į priekį. — Butų kvaila, jcigti aš jam neatsiduo- čiau!... Nereikia apie tai galvoti... vis tiek nesugrąžinsi, kas praėjo!Ji nenoromis nuėjo nuo lango ir pradėjo nukirėdyti, atraišiodama šniūrelius nuo suknelės ir Čia pat nuleisdama ’ją attt fgrindų.—Panorėsiu—pamylėsiu, panorėsiu įsimylėsiu... — tyliai sudainavo Lydija ir, prisiklausydama savo balso atgarsiui, patenkintai pamanė, jog jos balsas įerešnis, nekad Kar- saviniutės. vViskas niekai.,tai ir velniui atsiduosiu! — šiurkščiu ir pati sau netikėtu išsitarimu atsakė ji savo liu-i dnom mintim, ir užsidėjus savo nuogas rankas už galvos, stipriai ir smarkiai atsilošė, kad net .krūtinė truktelėjo.—Tu dar nemiegi? — paklausė Sanino balsas už lan-Lydija nusigandus pašoko, bet tuoj nusišypsojo, užsimetė ant pečių didelę skarą ir priėjo arčiau prie lango. .—Kaip tu mane išgąsdinai... —pasakė ji.Saninas priėjo arčiau ir padėjo aįkunas ant palanges. Jo akys žibėjo ir jis pats š^pso- j°s- • j. •—O tas tai jau nebereikalinga!—linksmai ir tyliai pasakė jis. •; • . ■ ; ; '::'rLydija klausiančiai pakraipė galvą.—;Bę. skaros tu daug geriau atrodytum... — paaiškino jis taipgi tyliai ir reikšmingai.Lydija lyg nesuprasdama pasisuko į jį ir instinktyviai susisuko tampriau į škalą.Saninas nusijuokė. Lydija susijapdiniis aį)sidorojo krutinę skara ir , prisiglaudus prie palangės lentos iškišo t galvą lauko: pusėn. Saninas kvėpavo jai į žandą.—Tu gražuolė! — pasakė

1 Ipaaiškino jis

—Tu gražuolė!jis.Lydija žvaliai pažvelgė į jį ir, pamačius jo veido išraišką, nusigando.1! Ji greitai pasigrįžė sodo linkui ir visu 'kimu pajuto, kad Saniųas kažkaip ypatingai žiuri į ją. Tas jai pasirodė taip baisiu ir biauriu, kad jai krūtinė sustingo ir širdis krūptelėjo. Visi vyrai taip žiūrėdavo į ją, ir jai tas patikdavo, bet 'iš jo į).us®s kodėl tai'buvo riėsmagų ’ir* begalima. Ji stengėsi laikyti save nuošaliai ir nusišypsojo.—Aš žinau..,. Saninas tylėjo ir žiurėjo į ją. Kada ji užsigulė ant Tango, hiarškihiai ir skara ‘nu- sliriko žeiiiyh, iš Šono matėsi viršutinė dalis mėnulio šviesa nušviestos baltos ir nesugau- naihai švelnios krutinės.
p • *—Žmonės paprastai apsitveria Save nuo laimės kiniška siena, »— 'pasakė Saninas, jo drebantis ir tylus balsas buvo b'aisus ir

rodė taip , 
-L i • _ - .1 . k — . 'širdis krūptelėjo.

/pasakė Saninas, jo

Lydi ją.—Kaip? — negarsiai paklausė ji, neatitraukdama akių nuo tamsaus sodo ir bijodamos susitikti su jo žvilgsniais. Jai rodėsi, kad tubmet tas praeis, ką dargi nėra galima dasileisti ir pamanyti.—-Taip...—atsdke Saninas ir jo balsas nutruko.—Laikas eiti gult! — pasakė ji ir patraukė į save langą.Lydija nuėjo nuo lango ir mašinališkai atsigulė į lovą. Visa ji drebėjo plakėsi ir mintys painiojos. Ji girdėjo Sani- no žingsnius, kai jis ėjo per triuškią žolę laikydamas ranką ant plakančios širdies.—Ką, ar aš iš 'proto išėjau, ar ką? — lyg sustingusi pamanė jį: — kaip biauru! Pripuolama frazė, o aš jau... Kas-gi tai, erotoinanija? Nejaugi aš biauri, susigadinusi!.., Kaip žemai reikia pulti, kad pa- mislyti...Ir staiga Lydija panėrusi galvą į padušką, tykiai ir gailiai pradėjo verkti.—Ko-gi aš verkiu? — klausė ji pati savęs, nesuprasdama savo ašarų priežasties, tiktai jautė save esant nelaiminga, nuliudusia ir pažeminta. Ji verkė dėl to, kad atsidavė Zarudinui, dėl to, kad ji jau netokia kaip pirma buvo: linksma ir švari, dėl to, kad jai matėsi baimė ir skriauda brolio akyse. Ji pamanė, jog pirmiau jis negalėtų taip žiūrėti į ją, ir tai todėl, kad ji puola.Visas jos jaunąs ir sveikas kūnas intymiai kalbėjo apie tai, jog ji turi .teisę semtis iš gyvenimo visa, kas jai yra į- domu, malonu ir, kad ji turi teisę daryti viską, ką ji nori su savo—jai vičnai priklausomu — gražiu, sveiku, gyvulio pilnu kuriu, i /Bet ta mintis buvo siipaihio- ta kokiarii tai tinkle, bevaliai trukb ir įro kaip šdprias.
viii.Jurgis SVarožičius senai ųž- siimirfėjo tapyba,»mė^o ją ir atsidavė jai išnaudodamas kiekvieną liuosląikį. Jisai svajojo kai kada patapti daili-* ninku, iš sykio buvo piriigų klausimas, o vėliau partijiiiis Įlarbas užtvėrė jam kelią ir dabar jis užsiiminėjo paišyba tiktai pripuoldiriai, ne užsibrėžto tikslo.Del tos priežasties, kad jis neturėjo užšiltfėžto tikslu ir nėbuvb mokykloj, daile nesu-* teikė jam malonumo, ’bėt priešingai—erzino ir kankino, kiekvieną kartą, kai darbas riesišeke, Jurgis siisijaudin-i davo, kankindavos, o kai sekdavosi, jis ' jįiuldą^o į ramią svajonę, kiiH kildavo iš liūdno perspėjimo, jog visą tai .yra neųaiidinga ir nesuteiks jam ateityje laimės.Jurgiui labai patiko Karsa-

kai darbasJurgis sūsijaudin-i

štas, grakščias, gražias ir tvirtas moteris, su gražiu balsu ir švelriiohiis truputį sentimenta- liškoriiis akimis. Ir kai jis gal- vdjo apie jos simpatingumą, švarumą ir sielos gilumą, jam vaizdavosi jos gražumas, švelnumas, bet kodėl Jurgis neprisipažino apie tai ir stengėsi į- tikihti save, kad mergaitė jam patinka ne pečiais, ne krutino, akimis ir balsu, bet greičiausia savo mergišku nekaltumu. Ir taip begalvojant jam rodėsi esant lengviau, maloniau ir gražiau, nors mergaitės nekaltumas buvo tame, kad erzino jo degantį kraują ir veikė nesuvaldomas gašlumas. Iš 'pirmo vakaro pas jį išaugo, liūdnas jausmas, bet iki šiol dar nesuprantamas žiaurus gašlumas štiiiriė jį at- iriiti jos ndkaltuiną; taip augo pas jį šitas nenumalšinamas troškulys ir net akyvaizdoje visų gražių mbtėrų.
> . J: .1 z r. ; - t .Ir dėl tos priežasties, kas dabar jį užintėrasavo, graži, sveika mergaitė, pilna džiaugsmo saulėto gyvenimo, Jurgiui atėjo į galvą miritis nupiešti gyveriiriią. Jis, kaip ir visuomet, iš lengvo kaisdamas priėjo iki didėlio entuziazmo dėl savo naujai sumanytos idėjos. Jam rodėsi, kad šį kartą būtinai užbaigsiąs dalyką iki galo.Priruošęš didėlę drobę, Jurgis su linksmu skubumu, lyg bijodamas pavėluoti, pradėjo piešti.Kaj jis dėjo pirmuosius dažus, 'buvo tiktai gražių spal- : Vii briidžai. Visas jis drebėjo ; entuziažhib jėgos pagautas, o jo busiritis ’paVeikslas su visomis siriihkriiendmis lerigvai ir įdomiai stovėjo ^riėš jį patį. Kuo darbas'ėjo toliau, tuo labiau ir labihu trtiko tekniki- riio žinojimo, kas Jitrgį negalėjo ‘naterikihti. Tas, ’kas vaizduotėje matėsi jtim aiškiu, skaisčiu, gdlingu ir gėažiu, ant drobės išėjo lėkščių ir silpnu. Ir smuikhiėhbs jau riėihteresa- vo, bet-puolė ir erzino jį. Jurgis metę smulkmenas ir pradėjo piešti plačiais ir netiksliais bruožais, bet tada, vietoj skaistaus ir galingo gyveninio, pradėjo darytis spalvų mišinys ir > netikusiai nudrėbta, stora hioteriškė. Iš to jau nebuvo niįko, kas atrodytų Jurgiui originaliu ir puikiu, bet viskas buvo 'šabloniškai sumaišyta. Tuomet Jurgis pamatė, jog jo įiąveikslas yra neoriglrialiis, kacį jis tiesiog panašus į’rtiusės karikatūrą ir pfcdi idėja Vm banallška.Jurgiui, ’khlį) Tr visuomet, pasidarė šunku ir‘liūdna.(Bus daugiau)

dar daugiau, beveik viniutė. Jis mėgo tokias auk-
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

oficie.ru


PRADŽIA DIDŽIOJO CHICAGOS GAISRO
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3 žmonės žuvo

Lietuvės Akušerės

GRABORIUS
3 po piet.

randasi

n vis Store, 2U Floor

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

LEONAS JAKAS

UOZAPAS EUDEIKI

Tel. Cicero 2109Nulipdė liekame,

didelis
1910 m.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modernišką Koplyčią ir Vąrgonąi Dykai!

kad j k 
numesti

Sūnūs, Dukterys 
ir žentai.

Degantys gyvulių tvartai, kur pirmiausia prasidėjo šeštadienio didysis gaisras

Pirmadienis, geg. 21, 1934

. RIO DE JANEIRO. g. 20.— 
Peru ir Clombia, kurios jau 
<u‘rj laikų ginčijasi už Leticia 
raistus ir pastaruoju laiku abi 
ruošėsi karui, sutiko priimti 
Brazilijos pasiūlymus ir taikiai 
išspręsti savo ginčų arbitraci- 
jos keliu. Einant arbitracijai, 
Leticia bus demilitarizuota.

!2nd Street 
1—3 ir 7—8 

pagal autai
> AvęnU< 

786S

Areštavo Japonijos 
vice-mįnisterį

Skelbia žydų streiką 
Palestinoje

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS 1R 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Čhica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

|092 ARCH1R Mpfl

A. M0NTVID, M. D
West Towp State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vs

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 30 diena, 1934 m., su
laukęs 73 metų amžiaus.

laidotuvės įvyko gegužės 3 
dieną, 1934 Didkiemio parapijos 
kapinėse, Tauragės apskr., Ši
lalės valse., GerviŠkio kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijona po tėvais Gai- 
daitė, dukterj Petronėle Mase- 
dunskienę, žentą Antaną Ma- 
sedunską, 3 sūnūs Pranciškų, 
Leoną ir Juozapą ir daug gi
minių Lietuvoj, o Amerikoj Sū
nų Stanislovą ir dukterys So- 
phie Gudaitiene ir žentą Juo
zapa Gudaiti ir Oną šerpetj.e- 
ne ir žentą Stanislovą šerpėti 
ir daug kitų giminių.

Colombia ir Peru su 
tiko taikintis

Siunčiame Gėles Telegramų i visu? 
pasaulio dalis.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

priežastis. Spėjama, 
kilo’ nuo neatsargiai 
cĮegtuko, ar cigarete.

Tai jau ne pirmas 
gaisras skerdyklose, 
gruodžio 27 d. 'kilusiame Mor
ris & Co. sandelyje žuvo net 21 
ugpiagesis, jų tarpe ugniagesių 
viršininkas Horan.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituąnica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Kvietkininkas 
Gelis Dėl Vestuvių, Bankiętams ir 

Pa grabam s
Pristatome i Višas įnięsto 4alis 

3316 So. Halsted St., Chicajo. III.
Phone Bdulevard 7814 '

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite buvo 

rupesnius jpan. •
2506 West 63rd St 

” fel, REPUBLIC 3100

mylių ir išrodę, kad visa Chi- 
cago dega.

Kovai su gaisru buvo sumo
bilizuotos visos jėgos. Buvo 
pašaukta milicija ir legionie
riai, suvaldyti minias žmonių, 
kurios veržėsi į gaisro apielin- 
kę. Visas gatvekarių ir auto
mobilių judėjimas buvo sustab
dytas per 10 blokų nuo gaisro 
vietos.

Pastebėtina, kad nežiūrint 
gaisro didumo, žuvusių žmonių 
nėra. Betgi yra daug sužeistų. 
Apie 50 ugniagesių liko sužeis
ti ir išgabenti į ligonines; pa
šaliečių, daugiausia žiopsotojų, 
sužeista šimtai. Daugiausia nu
kentėjo nuo durnų akys; šiaip

Dar dega, o jau eina atstaty
mo darbus

Vakar griuvėsiai dar ruseno 
ir ugniagesiai dirbo gesindami 
gaisro likučius. I gaisro apie- 
linkę suvažiavo, apskaičiuoja
ma, virš 100,000 žmonių. Bei 
ne visur jie buvo leidžiami, nes 
niekurie namai, kad ir dar sto
vi, bet tiek sudegę, kad gali bi- 
le kada griūti, ypač rytinėj 
Halsted gatvės pusėj.

Bet dar nebaigtas gesinti gais
ras, o jau prasidėjo atstatymo 
darbas. Live Stock bankas, 
kurio išdegė tik vidus, skubiai 
atstatomas ir šiandie atsidarys 
paprastam bizni iri. Kaip pra
neša p. Stungis, atsidarys ir 
Drovers National bank, tik kad 
jo trobesis visai sudegė, tai at
sidarys naujoj vietoj— Peoples 
banko name, prie 47 ir Ashland 
gatvių, T.ovvn of Lake apię- 
linkėj. Gyvulių skerdyklos irgi 
dirbs, taipgi bus priėmin.ėjami 
atvežti j skerdyklas gyvuliai.

Dabar yra tyriama gaisro

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
^el. Roulevard 1401 ’

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

tachąyįcli ir gimus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvęse kuopigiąusiai 
Reikale meldžiame atšišatlktjį, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 jy. 23rd PI., Chicago

Tel. Cąnal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicerą, III.
Tel. ęicero 6927 '"T

PAINSVILLE, O., g. 20. — 
Trys žmones liko užmušti ir 3 
sunkiai sužeisti eksplozijai su
naikinus $80,000 dirbtuvę Pre- 
mier Bronze Powder Corp.

TOKIO, s. 20. — Japonijos 
finansų vice-ministeris Hideo 
Kuroda liko areštuotas už fi
nansines suktybes. Jis yra į- 
piiitas j susektus nereguliaru
mus vedime oficialio Fomozos 
banko ir Imperial Rayon 
kurių 10 viršininkų jau 
areštuoti, šis skandalas 
rimtai supurtyti premiero 
to kabinetą.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir m 
6-8 v. v. Nedėlio] pagal sutarti

JUOZAPAS YOGM1NAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 19 diena, 1934 m.. su
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Lietuvoj Tauragės apsk., Paju- 
rės parap., šilinės kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agotą (po tėvais Pud- 
ževėliutė), 2 dukteris Oną ir 
žentą Raymond Ciszewski, Ju
zefą ir žentą Kazimierą Plun- 
gius, sūnų Juozapą ir gimines.

Kūnas pašarvoas, randasi ko
plyčioje 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny 
gegužės 22 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios Šv. Onos parapijos 
bažnyčią, Spring Valley, III. 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Onos 
kapines, Spring Valley, III.

Mišios už velionio sielą atsi
bus šv. Onos bažnyčioje Spring 
Valley, III. 7 vai. ryte.

Visi a. a. Juozapo Yogmino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Phillips, Telefonas 
Boulevard 4139.

Į. J. ZOLP
‘ GRABORIUS

1646 Wegt 46th St.
Tel. Boulevard 5203 'ir ’ 8413

1827 So. 49th Ct.
Tel. Cįcero 3724. Koplyčia dykai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kitoj, rytinėj, Halsted gat

vės pusėj sudegė Brenąn ir In- 
dependent Packing Co. sker
dyklos, daug sankrovų, hotelių, 
smuklių, didelis Drovers Na
tional bankas ir apie 50 gy
venamų namų. Apregė ir toli 
nuo gaisro vietos buvęs Man
hattan bravaras.

Pačiame gaisro smarkume, 
durnai buvo matytis per dau
gelį mylių į visas puses. Pats 
vidurmiestis ir parodos aikštė 
irgi buvo diftnų apdengti. Lėk
tuvai durnus matę iš už 100

LIETUVIŲ
Palaidąja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dr. KARL NURKAI
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai.
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St.-Cermak Rd
Telefonas Canal 6122

sunkiai sužeistų nėra. Visur 
buvo įsteigtos pirmosios pagel- 
bos stotys, kurios suteikė pa- 
geibų nuken tėjusiems žmo
nėms. Veik visos ligoninės, 
ginkluotuvės, salės sutiko su
teikti prieglaudą netekusiems 
pastogės žmonėms. Bet tokių 
yra tik keli desėtkai šeimynų.

Įtariamas padegimas, nes 
gaisras Kilo penkiose skirtingo
se vietose.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

gijos Nariai._____

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 ketvirtadieni

JOHN B, B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road 22 St.)
Ofiso vąlahdos: JKAsdlen nuo 9 iki 5, 

Vakarais) PanedėRo, Seredos ir 
' 7 Pėtnyčioš 6 iki 9

Tėlefdnas Canal 1175

Telefonas RepubUc 9600 ;

DR. G. SERNER
LIETUVIS

___Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinii 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL1S

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

$8,000,000 gaisras 
Chicągos skerdyk

lų distrikte

JERUZOLIMAS, g. 20. —žy
dų Palestinos parlamentas Ase- 
fath Hanivcharim nutarė pa
skelbti 7 valandų generalinį 
Palestinos žydų streiką tre
čiadieny protestui prieš Palesti
nos valdžios immigracijos poli-

Phone Canal 6122
DR. S. BIEZIS

Valandos
Seredomis ir nedėl,

Rez. 6631 So, CaL.v
Telefonas Republ

MEXICO CITY, g. 20. —Pa
sekant Amerikos žmogvagius, 
žmogvagiai pastvėrė jo dvare 
Meksikos kapitalistą Santos 
Barcena ir dabar reikalauja 
$100,000 išpirkimo u4ž jo pa- 
liuosavimą.

Res. 6600 South Artesian Avenu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1U21 So. * Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

> į ■

NEWBUBY PORT, Mass., g. 
20.—25 namai, jų tarpe salė ir 
dvi didelės čeverykų dirbtuvės, 
liko sunaikinti gaisro, kuris £u- 
lą laiką gręšė visam miestui. 
Nuostoliai siekia $1,000,000.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
Be ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
1110111 ir nia^ne- tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

■■ „ij..... finoms patari
mai dovanai.

FELIKSAS PIEŽA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 19 d., 8 vai. ryte, 1934 
m., sulaukęs puses amžiaus, gi
męs Kuršėnų miestelyje, šiau-t 
liu apskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus,
Paliko dideliame nuliųdimo 

žmoną Magdaleną, po tėvais 
Pudžvelajtė, (lukteri Sofiją 
(seserj Marijoną Feliciją, vie
nuolę šv. Pranciškaus Vienuo
lyno) 3 sūnūs Benediktą, Pra
ną ir Stasių ir pastarojo mo« 
teri Oną. švogerj Joną Pudžve

) žmoną Julijoną, pusse- 
Valiuliene ir Virbickie* 

o Lietu- 
broli Jo-

seres 
nę. pusbroli Norbutą, 
vo.i seserį Kristiną ir 
ną ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
4436 S. Fairfiel gat., 
fayette 2413. Laidotuvės i vyks 
trečiadieny, gegužės 23 d., 8 v, 
ryto iš namų i Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenč. parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydžtas i 
Šv. Kazimiero kapines. Visi a. 
a. Felikso giminės, draugai, pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
mi dalyvauti laidotuvės^ ir su
teikti jam paskutini patąrna- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Sūnūs, Giminės

Ypač, visus kviečia laidotu
vėse švogeris Jonas Pudžvelis, 
kuris su šeimyna pagrabu rūpi
nasi. Jo Tel. Hemlock 4576.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3)00.

VINCENTAS MAŽRIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 18 dieną, 3:30 valan
dą vakare, 1934 m., sulaukęs 
25 metų amžiaus, gimęs a. a. 
Vincentas vasario 6 d., 1909 m. 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdimo 
savo mylimą tėvą Antaną, 2 
seseris Oną ir Agniešką, 2 bro
liu Antaną ir Kazimierą, švo- 
geri E. Guritz, dėdes, ciocės 
ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas, randsį 
3431 W. 107 St. Tel. Cedercrest 
0586.

Laidotuvės i vyks antradieny 
gegužės 22 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namu i St. Christina pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliude liekame,
Tėvas, Seserys, Broliai, 
Švogeris ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

SILVESTRAS GADEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 18 dieną, 2 vąlandą iŠ 
ryto 1934 m., sulaukęs 66 m« 
amžiaus, gimęs Žarėnų parap., 
Telšių apsk.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris Oną Gečjenę ir Kazi
mierą Ukšienę, 2 sūnų Pranciš
kų ir Joną, žentą Zenoną Ge
čą ir marti Sophie Gądeikienę, 
2 švogeriu Bronisloyą ir Juo
zapą Strelkauskius ir gimines, 

Kūnas pašarvtoas, randasi 
183rd St., Chicago Road, Glen- 
wood, III. Tel. Chicago Heights 
4221.

Laidotuvės ivyks utąrninke, 
gegužės 22 (Jieną, 8:&0 vai. ry
te iš namų i Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, Rosęląnd, 111., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Silvestro Gadeikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti lai Jotu vėsė ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikihirtią.

NuliuUę liekame,
8un»l>, ž,en‘». _ 

įtarti, švogeriai Gupineą 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. Radžįuą, Telefonas 
Canal 6174.

11 k # n m j
Vai.—8:30 Ą. k. iki 8:30 P. M 

Tęl. HARrisęn 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. C. MICHEL, 0. D.
LIETUVIS

Kreivų akiu specia- 
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope- K, 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimai akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

prie 47th St. ant 2 lubu.
Tel. BoulevarJ 1242

Visj Telefonai:

Yards 1741-1742

Jeigu Norite Dailųino ir Nębrąąguinp 
Laidotuvėse. pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. jKędjzię Ąvenuę 

(Neturime sąryšių sū flrpią tuo pačiu vardu)

_ _____ Graboriai_____ _
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzaipuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lais Kaina prieinama.

$319 Lituąnica Avenue 
CHICAGO, ILL.

,'U

Amerikos Lietuviu Daktaru

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. RUSSELL 
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER1S
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone poulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

TęJ. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

• A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Węsteru Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

Ofiso Tel. Lafayette -3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENfflSTAS

, 4143 Archer ąv., kamp. Frąncisco av.

| įvairus Gydytoją!

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 35
• metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
Irurgas ir akušeris.

-Į Gydo staigias ir chroniškas ligas,
• vyru, moterų ir vaiku pagal nau

jausius metodus X-Ray ir kitokius
i- elektros prietaisus.
J '' Ofisas ir Laboratorija:

1034 W. 18th SL, netoli Morgan St.
Valandos nuo 10—12 pietų * ir

• nuo 6 iki 7:30 vai. Vakare.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos ‘ telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Chąrles Segal
o 1 - OFISAS

4729 So. Ashland Ąve.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

L Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
’ vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

vakaro. Nedęliomis nuo 10 iki 12 
- valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

5 Telefonas Yards 0994

Dr. Al Al KIČE KAHN
’ 4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
- Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso TeL Victory 6893 
Ręz. Tel. Prexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

0 Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
M arti 31st Street

(Valandos: 2^-4. 7—9 vai. ,vąk. Ne- 
| dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

į dieną.

Advokatai

’ JOSJEPH J. GRKH
Lietuvis Advokatas

A 4631 South Ashland Avė.
9 Tel. BouleVaH 2800

Rez. 6515 $o. Rockvęll gt 
Tel Republič m.3 ■

I * , - - * L * ... .. ' ŽV4 .į '



6 NAUJIENOS, Chicago, III.
| •. 1 • <<| • paikinai atsidarys buvusiam’ ke kurių vaikai bus įleidžiami

V ai t KSlUS raUKOSC ir Ll- People’s National Bank triobė- į Parodos Žemes už 5 centus.
syje, prie 47th ir Ashland. j Be, to, jiems tų dienų bus spe- 

Drovers Banko rūmai sudegė dalės koncesijų kainos. Tos 
iki pamatų, išliko sveikos tik vaikų dienos bus ketvirtadic- 
saugiosios kasos, tad depozitai hiais. Pernai jos buvo penk- 
yra saugus. Drovers banko lie- tadieniais. 
tuviai depozitoriai prašomi 
kreiptis prie G. Stungio, kuris 
suteiks visas reikiamas žinias.

tuanica II” gali daryti “triksus
Curtis-Reynolds airporto viršininkams ir 
valdžios inspektoriams plaukai pasišaušė, 

kuomet Vaitkus parodė ką gali

Stebina visus lengvu ir sklandžiu sunkaus trans
atlantinio lėktuvo valdymu

Jeigu kas ikišiol abejojo apie 
leitenanto Felikso Vaitkaus ga
bumus ore, tas turėjo pakeisti 
savo nuomonę penktadienį po 
pietų, i atlankęs Cprtiss-Rcy- 
nolds airnortų, Glenview, III., 
kur Įeit. Vaitkus davė demon
straciją sayo “žinojimo”.

I
Airporto viršininkams, val

džios inspektoriams susirinkus 
airporte, Įeit. Vaitkus sėdo į 
*‘Lituanicų II” ir pradėjo...

Kėlėsi, leidcsi, nėrė į žemę ir 
ratams beveik siekiant žemę 
vėl nore į dangų, vartėsi, rodos 
prie pat medžių viršūnių ir te
lefono vielų stulpų. Pakrypsta 
ant vieno šono, ant kito, apsi
verčia, nardosi, kad pagaliau 
paprastas svietiškas žmogus, 
pratęs laikyti bent vieną koją 
prie žemės, nežinai kur dangus, 
nei kur žeme. Viskas atrodo at
virkščiai. Kur turėtų būti dan 
gus, ten staigiai matai me
džius, suartus sklypus, telefono grįš Chicagon.

vielas, o kur turėtų būti žemė, 
žiuri, debesys plaukioja.

Observavusių manymu, ste
bėtina tas, kad jaunasis “Litu
anikos II” valdytojas taip vik
riai ir sumaniai valdo aeropla
ną, kuris yra sunkus, didelis, 
pastatytas sunkių krovinių kil
nojimui, o ne lengvas, kaip pa
prastai būna lėktuvai triksams 
daryti. Reikia nepaprastai įgu
dusio lakūno, kuris sugebėtų 
tokį lėktuvą kaip “Lituanica 
II” taip valdyti, kaip Vaitkus 
jį valdė.

Po nepaprastos demonstraci
jos, Vaitkus susikrovė keletą 
maišų smėlio kaipo balastų, ir 
nuplasnojo j Wisconsinų, iš kur 
šeštadienį grįžo ir po trumpų 
instrukcijų iš ALTASS valdy
bos, pasileido į rytus, kad sek
madienį dalyvauti Aviacijos 
Dienoje, kurią rengė Bridge- 
port, Conn., lietuviai. Manoma, 
kad Įeit. F. Vaitkus šiandien

Nežiūrint skerdyklų 
gaisro-Chicagoje 
mėsos nepritruks
Skerdimo bendrovių viršinin

kai praneša Chicagos gyvento
jams, kad didysis skerdyklų 
gaisras, kuris Įvyko šeštadienį, 
nesudarys mėsos trukumo ir vi
sus pareikalavimus skerdimo 
bendrovės yra prisiruošusios iš
pildyti. Nors liepsnose žuvo 
šiek tiek galvijų, jų nebuvo 
daug, nes paprastai šeštadie
niais gardai yra apitušti.

Rengia didelį sporto 
vakara įeit. F. Vait- 

kaus naudai
Roselandiečiai sutraukė geriau

sius lietuvius sportininkus da
lyvauti vakare.

Pirmadienis, geg. 21, 1934

Visos Chicagos Pra 
moga

šiandien vakare milžiniško
je Chicago Stadium arenoje 
įvyks nepaprastai įdomus su
sirinkimas su muzikos, dainų 
ir prakalbų programų, daly
vaujant gubernatoriui, miesto 
merui ir pasaulio parodos pre
zidentui. Susirinkimo tiks
las paaiškinti plačiajai visuo
menei apie pasaulio parodų, 
kuri atsidarys šios savaitės ga
le. Visi yra kviečiami atsi
lankyti. Chicago Stadium 
randasi prie 1800 Madison St. I

Pasaulio parpda šiemet, be 
abejonės, vėl sutrauks imlio
mis žmonių iš visos Amerikos 
ir iš svetimų kraštų. Ir šie
met ji bus dar įdomesnė, negu 
pernai, kadangi daug dalykų 
yra pagerinta ir dalyvauja 
didesnis skaičius tautų. Norin
tiems daugiau apie jų išgirsti 
bus kaip tik pravartu nueiti šį 
vakarų į Stadium mitingų. Pra
džia 8:30 vai. vakaro.

lio 24 <1., įr Wrigley lauke, lie-( 
pos 1 ir 4 dd. į tas rungtynes 
įeis policistų komandų base- 
ball lošimas ir lengvosios atleti
kos pratimai. Dėl baseball čem- adresuotu
pionato grumsis northsidčs ir širdžiai dėkoja laikraščiams, as- 
southsidčs policistų komandos, menims ir organizacijoms, ku- 

----- irie rėpė jo kandidatūrą į Cook

A. G. Kumskis 
dėkoja

Ponas Al. G. Kumskis laišku, 
Naujienoms”, nuo-

CLASSIFIEDADS

Mafpia Qiit*orio*t County komisionieriaus vietą,ii orėjo surengi sno Balsavilnll0se p> Kumskis surin
wer party”, bet 
įvyko vestuvės

Senas vietos gy-CICERO.
ventojas K. Mozūras išleido sa
vo dukterį už C. Davis, Petro 
Deveikio sunaus. Jaunieji jau
ni pilnoje to žodžio prasmėje. 
Vestuvės įvyko' be didelio 
triukšmo tėvo namuose.

Jaunosios draugės sutarė su
rengti “surprize” “Shower par
ty”, bet jaunieji visiems iškir
to šposų, surengdami pačias 
vestuves. ,

Iš jaunųjų išyaizdos ir tėvų 
elgesio atrodo, kad jiems sek
sis gyventi. Aš to linkiu iš šir
dies gilumos. —L“N.” Rašėjas.

ko 33,000 balsų.

.MORTGAfiE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Furniture & Fixtures 
flnkandai-ItaiRHl

rakandai parsiduoda už kastus 
$)6O parlor wUu $26. 0x12 orkmtalifikų 
Kaurų Pat. $20.60. RieAuto medžio valu. 
Itnmb. notai $20, $124. mieirk. setai $30. 
3 kambarių pilnas irenrimas »00. už cw»t> 
arba llmokftjimo. AMERICAN STORAGE. 
123 W. u3rd St. Atdara vakarais ir ned&l- 
dleniaia. . _. -■

—O—

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 Šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50., Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir dausr kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halstcd St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

PARDAVIMUI ice blaksis, platform 
svarstyklės, dvi Sanitary svarstyk
lės, cash registeris, elektriška mė
sai malti mašina, elektr. slicing ma
šina, kaunteriai, stakas. Turiė ap
leisti Stora. 1158 W. 59th St. r

PROBAK*

Smagus “Naujienų” 
kontestantu ir ben-

*

dradarbių vakaras

niausią lanko aukštųjų moky
klų — “high school”.

Drg. J. Kurtinaitis sako, kad 
prieš įnirtį norįs pamatyti

ypatingai Pajavonio pušynų.
Senas Petras.

Užbaigimui "Naujienų” kon- 
testo surengtas šeimyniškas 
vakarėlis.

Ui

BRIDGEPORT — šeštadie
nio vakare Universal Klube, 
811 West 33rd street, įvyko 
“Naujienų” kontesto pabąjgįp- 
vės, kuriose dalyvavo kontes- 
taiŲai Įir “Naujienų” bendra
darbiai iš įvairių kolonijų.

Smagiai susirinkusieji pra
leido laikų, po to kai kontesto 
vedėjas p. A. Rypkevičius su
lošė “Santa Glaus” rolę ir pa
dalino vifieins čekius — pri
zus, kuriuos kontestantai lai
mėjo per šeši us mėnesius 
rinkdami prenumeratas ir 
skelbimus “Naujienoms”. Lai- 

jinėtoju šimet išėjo Senas 
Petras — Petras Martinkaitis, 
bet spejant iš pareiškimų, ku
riuos vakarėlyje padarė kiti 
kontestantai, pirmos vietos ne
laimėję, sekančiame konteste 
jis turės “sliff competition”.

šnekučiuodami, apsimainy
dami įvairiais prenumeratų 
gavimo “triksais”, kuriuos 
kontestantai patyrė ir mano 
sunaudoti sekančiais metais, 
susirinkusieji traukė alų, už
kandžiavo ir linksminosi iki 
vėlaus laiko. Kont.

Skerdyklų Gaisras 
-didžiausias nuo 

1871 metų
daug isterinių trobesių,ŽUVO

bankai, radio stotis, laikraš
čių redakcijos; nuostoliai — 
$8,000,000.

Juozas Kurtinaitis iš 
Cle Elum, Wash., vie

ši Chicagoje

šeštadienio skerdyklų gaisras 
bus bene didžiausias nuo 1871 
metų, kuomet įvyko garsusis 
Chicagos gaisras, sunaikinęs be
veik visa miestų. To gaisro kal
tininkė buvusi karvė, kuri mel
žiama tvarte apvertė užžiebtų 
žvakę, šeštadienio gaisras irgi 
panašiai, prasidėjo avių garde, 
prie 43-čios ir Morgan gatvių.

Gaisre žuvo Drovers Bank 
rūmai, Live Stock Bank, radio 
stotis WAAF, kelios ūkininkų 
laikraščių redakcijos, istoriniai 
rūmai, šimtai ofisų, keli bliokai 
gardų, viešbučiai, vaistinės, val
gyklos, smuklės, na ir gemble- 
riavimo namai. Dėl gaisro be 
pastogių liko apie 150 šeimynų. 
Jų naudai jau pradėta rinkti 
aukos ir sukelta apie $10,000. 
Gaisre buvo sunkiau ar leng
viau sužeista apie 60 gaisrinin
kų.

ROSELAND. — Roselando 
ALTASS skyrius, kuriam pir
mininkauja p. J. Pučkorius, 
penktadienį, gegužės 25 d., A. 
Balchuno svetainėje, 158 East 
107th street, rengia didžiulį 
sporto vakarų, kurio visų pel
nų skiria Įeit. F. Vaitkaus skri
dimui į Lietuva su “Lituanica 
II”.

Tai bus paskutinis skyriaus 
parengimas ir todėl valdyba de
da kuo didžiausias pastangas, 
kad jis butų kuo pasekmingiau- 
sias ir pelningiausias. Į progra
mų sutraukė geriausius lietu
vius sportininkus ir už bilietą, 
kurio kaina yra nuo 25 iki 40 
centų, bus galima pamatyti pui
kų “show”. Visi prašomi datų 
užsižymėti. Smulkmenos apie 
programų tilps vėliau.

Rengia atletines 
rungtynes policistų 

našlių naudai
Chicagos policija turi įstei

gusi fondų, iš kurio mokama 
pašalpa našlėms ir našlaičiams 
polięistų žuvusių laike tarny
bos, kaip nuo plėšikų kulkų, 
etc.

Tas fondas kiekvienais me
tais rengia atletines rugtynes, 
kurių visas pelnas eina pašal
pų įteikimui, šįmet parengimai 
įvyks Comiskey Parke, birže- 

-- —, — 1-----

Sustojo Chicagoje pakelyje į 
Lietuvą; važiuoja su žmona

Šiandien atsidaro 
skerdyklų gaisre 
sudegę bankai

Ruoš 175,000 svetim 
šalių pilietybei

Illinois Emergency Relief 
Commission, kooperuodama su 
Civil Works Educational Ser
vice nuo ketvirtadienio pradės 
teikti pilietybes instrukcijas 
175,000 svetimšaliams, kurie 
gyvena Illinois valstijoje. Pa
sirodo, kad iš to skaičiaus tik 
36,000 turi pirmuosius popie
rius. Svetimšaliams bus duota 
žinios apie valdžių, etc., kad 
jie galėtų be sunkumų kvoti 
mus išlaikyti.

Vagiliai išvogė V 
Walush ir A. Roz- 

gaus aludę

. I ■ 1

nuteikia 
barzdaskuty klofr 
—i komfortą 

skutimos 
įamie■

 aki

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

KVIEČIAM!

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
talio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

H

( PROBAK BLADF)

Night and Mpming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

Marine Co.,Dept. H. S., 9 B. Ohio St..Chkato

Visi sveiki Chicagos ir apielin- 
kių lietuviai, vyrfii ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis į 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti j 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedely- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra- 
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

LIKERIO salesmonai reikalingi. 
Mes užlaikome didelį ir įvairų pasi
rinkimą gerai žinomų išdirbysčių li
kerio ir galime priimti patyrusius 
salesmonus pardavinėti pirkliams, 
duosime liberališką komisą.

HOLLEB & CO.
163 So. Water Market.

REIKALINGI 2 jauni vyrai prie 
abelno darbo dirbtuvėje, no
rintieji rimtai dirbti. Manhatten 
Bottling Co. 306 W. 29th St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

JAUNA mergina prie abelno na
mų darbo, geri namai, turi nakvoti 
ant vietos, lengvas skalbimas.

Spaulding 2739

0

REIKALINGA patyrusi veiterka.
953 W. 16 St.

PAIESKAU darbininkės, teisingos 
moteries ir gaspadinės, gera moteris 
gaus gerą užmokesti. Atsišaukit 
tuoj aus John, 651 W. Madison St. 
Hotel ant antrų lubų.

Senas “Naujienų” skaityto
jas ir rėmėjes Juozas Kurti
naitis iš Cle Elumį Washing- 
ton valstijos, važiuodamas į 
Lietuvą sustojo Chicagoje su 
savo žmona p. Marijona Kur
tinaitienę. Gegužės 28 d., jie 
abu išvažiuoja į Lietuvą su 
Swedish American Line laivu 
“Gripsholm”. Mano Lietuvo
je paviešėti per vasarą ir vė
liau grįšti į šią šalį.

Drg. J. Kurtinaitis yra išgy
venęs šioje Šalyje 37 metus ir 
iš to 34 metus Washington 
valstijoje, Cle Elume, kur vi
są laiką dirbo anglių kasyklo
se. Išauklėjo gražią šeimy
ną — keturias dukteris, kuHų 
trys jau yra vedusios, o jau-

Nors triobėsiai sunaikinti, ban
kai nenustos veikę; Drovers 
persikelia laikinai j kitą vietą

Live Stock National Bank ir 
Drovers National Bank virši
ninkai skelbia, jog nežiūrint to, 
kad skerdyklų gaisre dingo ir 
jų triobėsiai, bankai nesustos 
veikę ir šiandien atsidarys re
guliariu laiku.

Visi pinigai, dokumentai ir 
vertybes sveiki, nes jie buvo 
sukrauti j saugiąsias kasas, 
kaip paprastai padaroma užbai
gus dienos biznj, o saugiųjų ka
sų nei liepsna, 
paliečia.

Drovers

Gegužės 18 d„ rytų, apie 
2:30, keli vagiliai įsigavo per 
lavatorijos langų į pp. Veroni
kos Walush ir A. Rozgaus ali
nę, 6227 South Ashland avė. 
Jie paėmė $12.50 pinigais, kei- 
sų degtinės, pusę dėžės ciga- 
retų, cigarų ir kitokiu daiktų.

Atrodo, kad So. Ehglewood 
vagiliai nėra taip godus kaip 
Brighton Parko vagys* Brigh- 
ton Parke vagys ima viskų, vi
sokias smulkmenas — iki ma
žiausio daikto. O šie vagiliai 
net paliko nepaėmę ausinį lai
krodėlį ir brauningą,’ Viskas 
visur išvartyta. Mat, atrado, 
kad ieškojo daugiau pinigų.

Senas Petras.
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTR 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

ESU gerai patyręs prie namų bu- 
davojimo. Darbą padarau atsakan
čiai ir pigiai, dirbu prie namų vi
sokius darbus. Kreipkitės F. Tenas, 
5348 So. Halsted St.

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Cratina 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago, ID 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

3488 — Augesnei moterei suknelė kuri jus padaro plonutę ir

MM®®
• • • e e e • ,

CLASSIFIEDADS

Furnished Rooms
VAIKINAS ieškau kambario su 

valgiu Bridgeporte ar Brighton Par
ke. Rašykite Box 117, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

Business Chances

PARDAVIMUI Tavern biznis iš
dirbtas per daug metų, labai geras 
kampas, parduosiu pigiai.

2001 Canal port Avė.

PARDAVIMUI Tavern įsteigtas 
pačioj širdyj didmiesčio. Pigi renda, 
geras lysas, ideališka vieta tiktai už 
cash. Rašykite Box 115, 1739. So. 
Halsted St.

4K

abejo jus norėsite tokią suknelę pasisiūdinti šią vasarą. Galima siū
dinti iš byle kurios lengvos vasarinės materijos ir padabinti baltu kal- 
nierium. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.
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NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 s- H>b“d su T80' “• 

Čia |deda 15 centų Ir praiaa

siųsti man pavyzdį No

Mieros

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

at-

PARDAVIMUI Tavern su ar be 
namo, yra license. Parsiduoda pigiai. 

601 Root St.

PARDAVIMUI Tavern. geras 
kampinis, biznis išdirbtas, renda ne
brangi. su pagyvenimu. Taipgi par
davimui 6 kambarių rakandai, prie
žastis turi išvažiuoti į Detroit. 
Mich. naudokitės proga.

2023 So. Ashland Avė.
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU < 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

PARDAVIMUI Drugštoris, labai 
geroj vietoj, 4559 So..Hermitage Avė. 
Biznis išdirbtas per daug metų, pa
matykite savininką, V. Kasparas, 
1714 W. 46 St

OF

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių Storas, skersai gatvės nuo mo
kyklos, geras kampas dėl gero 'žmo
gaus. • Parduosiu pigiai už cash. 
Atsišaukite laišku { Naujienas, Box 
116, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
įrengta, barai, stalai, stiklai, pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui. Salė užpaka
ly saliuno. Renda už visą namą 
$30.00 mėnesiui. 7301 So. Peoria St 
Vincennes 4985.

Financial

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

DEL SVARBIOS priežasties par
siduoda labai pigiai kombinacijos 
Tavern ir Valgykla su Rooming- 
houze, geras kampas, biznis gerai 
išdirbtas ir neša gerą pelną .

2100 W. 59th St

Furniture & Fixtures

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

$100 importuoti kaurai ....
$200 Importuoti kaurai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA lotas Sun Duons 
Parke dėl vasarnamių. Du blokai 
nuo Michigan leikos, parduosiu pi
giai. 3500 So. Union Avė.

etus Washington (Vardas ir pavar'dij

nei vanduo ne-

ir

Vaikai galės aplankyti 
parodą už 5 centus

Šiais metais, kaip ir per
nai; Paroda turės speciales 
vaikų dienas kas savaitę, lai-State Bank

ant Highwav su budinkais 
parduos arba mainys ant

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė.

Virginia 0757

2 pagyvenimų namas Brighton 
Parke mortgičius $1800. Mainys ant 
groserio arba bučernės.

80 akerių farma 25 mylios nuo 
Chicagos 
gyvuliais 
namo.

per kratine

(Adresas)

(Miestas ir valse.)

L —

$20 ir $25
___  _____  $30 ir $35 

$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor. miegkambario ir valg. kamb. 

setai $85. Įsteigta virš 80 m.
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė




