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Rekomenduoja apkaltinti 
Chicagos fed. teisėją

Atstovų buto komitetas nutarė rekomen 
duoti apkaltinti teisėją Woodward

VVASHINGTON, geg. 23. — 
Atstovų buto teisių komitetas 
15 balsais prieš 5 nutarė reko
menduoti atstovų butui apkal
tinti federalinj teisėją Chica
gos distrikte Charles E. Wood- 
ward.

Kaltinimai prieš jį bus 
ruošti už poros dienų ir 
patiekti rezoliucijoj atstovų 
to priėmimui. /

Rekomendavimas apkaltinti 
tą teisėją sekė po subkomiteto 
kelių savaičių tyrinėjimo Chi
cagos federaliniuose teismuose 
vestų bankruto bylų ir tų teis
mų skirto atlyginimo receive- 
riams ir jų advokatams. Tada 
paaiškėjo, kad receiveriai ir

pa
bus 
bu-

advokatai, teismui pritariant, 
ne tik milžiniškas algas pasi
imdavo, bet dar ir sau dovanas 
pasiskirdavo. Be to receive- 
riais, advokatais ir master in 
chancery buvo skiraima tik ma
ža teisėjams artimų žmonių 
grupe.

Kas bus daroma su kitais 
dviems Chicagos teisėjais, WiL 
kerson ir Lindley, dar nėra nu
spręsta. Komitetas galbūt ry
toj svarstys jų reikalą.

Kuomet komiteto didžiuma 
rekomendavo teisėją Woodward 
apkaltinti, tai manoma, kad 
mažuma stos už tai ,kad jis 
ir kiti du teisėjai butų tik kon
greso pabarti, bet nebūtų ap
kaltinti.

Taylorville neleido Japonų oro bombos 
kalbėti socialistui
Norman Thomas

išžudė 1,000 Man 
žurijos chiniečių

Chicagos skerdyklų gaisre sudegę dideli skerdyklų ir gyvulių pirklių organo, Drovers’ Journal, rūmai.

LIETUVOS ŽINIOS
Uždaryta Klaipėdos 

krašto seimelio 
sesija

Elta. — 
krašto 

i 5 d., ak- 
Klai pėdos 

uždarė

KLAIPĖDA, 7. V. 
šeštadienį Klaipėdos 
gubernatorius gegužės 
tu, pasiremdamas 1 
krašto statuto 12 str 
paprastą ketvirto krašto seime
lio sesiją, kuri buvo atidaryta 
sausio 21 d.

Pradžios mokyklose dir
ba 4405 mokytojai

Į susirinkimų paleido dujų bom
bas ir Thomas, taipjau kun. 
Andersoną, areštavo

Japonai bombardavo chiniečių 
kaimus iš oro ir sunaikino 20 
kaimų

Darbininkai renka 
si; šaukia miliciją 
juos suvaldyti

Valdžia skolins pini 
gus Chicagos 
mokykloms

Šiandie cechai rinks 
Masaryką trečiam 

terminui

Kaltina, kad jugosla
vų policija kankina 

studentus
TAYLORVILLE, III., geg. 23. 

— Pietinį Ilinofs dabar lanko 
Norman Thomas, buvęs• socia
listų kandidatas i prezidentus 
Jis laiko prakalbas parėmimui 
kun. Douglas Anderson, socia
listų kandidato j kongresma- 
nus.

Atvyko Norman Thomas ir į 
Taylorville, ki/rį valdo Peabody 
komp. mušeikos ir kur per ilgą 
laiką virė kruvina angliakasių 
kova.

Thomas paprašė leisti laikyti 
prakalbas didelėj miesto audi
torijoj Manner parke. Bet meras 
atsisakė salę duoti, paniekinan
čiai pareikšdamas, kad visoje 
valstijoje nėra 5,000 žmonių 
(tiek salėje gali tilpti), kurie 
norėtų Thomas klausytis. Ne
leista jam kalbėti ir kitose sa
lėse ir teatruose.

Tada Thomas, lydimas dide
lės žmonių minios, atvyko prie 
pavieto teismabučio ir bandė 
kalbėti miniai nuo teismabučio 
laiptų. Tečiaus susirinkusius 
puolė šerifo mušeikos ir ėmė 
svaidyti dujų bombas. Pats 
Thomas gi liko areštuotas.

Minia tada pasitraukė kiton 
teismabučio pusėn, kur į ją 
bandė kalbėti pats kandidatas 
Anderson, bet ir čia mušeikos 
ėmė svaidyti dujų bombas ir 
susirinkusius išsklaidė, o patį 
Andersoną areštavo.

Betgi vėliau abu areštuotie
ji, Thomas ir Anderson, liko 
pali Mosuoti.

Abu jie ketina traukti į teis
mą šerifo mušeikas už netei
sėtą areštavimą, taipjau ketina 
paduoti skundą gubernatoriui 
Horner prieš tokį nuožmų mu
šeikų elgesį ir svaidymą ašari
nių dujų į ramią žmonių minią.

SHANGHAI, Chinijoj, g. 24. 
—Chiniečių žinios iš Peiping 
sako, kad Japonijos oro eskad
ra bombardavo chiniečių kai
mus dideliame plote apie Chi- 
chow, pietrytinėj Manžurijoj, 
sunaikino 20 kaimų ir užmušė 
1,000 žmonių, neskaitant šim
tų sužeistų. Daugelis kaimų 
dar tebedega, padegti japonų 
bombų. Puolimas buvo pada
rytas ūkininkams atsisakius iš
pildyti Japonijos armijos rei
kalavimą, kad chiniečiai ati
duotų savo ginklus, žinia nėra 
patvirtinta jokių kitų šaltinių.

ST. PAUL, Mjnn.,' g. 23. — 
šiandie vakare paradų aikštėj 
turi įvykti masinis visų ’ unijų 
susirinkimas sąryšy su4 
darbininkų streiku.

Gubernatorius Olson 
sumobilizuoti miliciją ir
tyti ją palaikyti tvarką susirin
kime, nes jame galį kilti ašt
rių susikirtimų.

Milicija siunčiama be darbi
ninkų sutikimo.

trokų

pasta-

VVASHINGTON, g. 23. — 
Atstovų butais 178 balsais prieš 
6, priėmė pataisą, kuri leis fe- 
deralinei valdžiai ,per Rekons
trukcijos Finansų Korp., sko
linti pinigus Chicagos mokyk
loms, kad jos galėtų nors al
gas mokytojams išmokėti.

Nušovė gangsteri

Bulgarijos armija 
pradeda pulti 

Makedoniją

PRAGA, g. 23. — Rytoj če 
choslovakija rinks prezidentą. 
Bet tai bus ne rinkimai, o tik 
šventė, nes nėra kito kandida
to, išėmus prof. Masaryk, kuris 
bus išrinktas l trečiam 7 metų 
terminui. Tuo budu rinkimai 
bus paversti tik dideliu to 84 
m. prezidento pagerbimu. Pre
zidentą renka atstovų butas ir 
senatas ir jis bus renkamas di
deliame pokilyje.

j^ORHS
Chicagai ir apielinkei federa- 

• lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir šalčiau.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:- 
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Butas už ginklų em 
bargo Pietų Ame

rikos kare
VVASHINGTON, g. 23. —At

stovų butas nutarė suteikti pre
zidentui Rooseveltui galią pa
skelbti ginklų embargo kariau 
janČioms Pietų Amerikos ša
lims—Paraguay ir Bolivijai.

500 žmonių mirė cho 
leros epidemijoje 

Chinijoje
HANKOW, Chinijoj, geg. 23. 

—Gautomis Čia šiandie žinio
mis, Chinijoj baisioji vasaros 
liga—cholera,— šiemt pradėjo 
siausti daug ankščiau, negu pa
prastai. Chunking apielinkėj 
ji priėmė epidemijos pobūdį ir 
nuo jos mirė jau 500 žmonių.

SHREVEPORT, La., g. 23.— 
Garsus pietvakarinių valstijų 
gangsteris Clyde Barrow ir to
kai pat drąsi jo meilužė Bon- 
nie Parker, kurie jau senai 
buvo ieškomi policijos, liko nu
šauti Texas policistų prie Black 
Lake, apie 90 m. atstume nuo 
Shreveport.

Jie buvo užklupti važiuojant 
automobiliu ir nespėjo savo gink
lų pastverti, kai buvo suvarsty
ti policistų kulkų. 85 m. į vai. 
greitumu važiavęs automobilius 
nušoko nuo kelio, nusirito pa
kalnėn ir susidaužė. Automo
bilio laužuose rasta dau gink
lų, kurių betgi gangsteriai ne
spėjo panaudoti.

Barrows buvo ieškomas už 
virš tuzino žmonių nužudymą, 
kelis žmonių pagrobimus ir 
daugelio bankų apiplėšimą. 
Texas policija nužiūrėjo, kad 
jie selpiasi prie Black ežero ir 
saugojo kelius, iki abu juos 
užklupo.

BELGRAD, g. 23. — Iš Pre- 
nica distrikto gauta žinių, kad 
Bulgarija pasiuntė armiją pul
ti makedoniečių opoziciją. Ma
kedoniečiai, kurie reikalauja 
autonomijos, išsprogdino tiltą 
ties Petrič, kad neįsileisti į sa
vo kraštą Bulgarijos kareivių.

Rekomenduoja bilių 
atmokėti depozito- 

riams pinigus

BELGRAD, g. 23. — žanda
rai pagelba durtuvų ir buožių 
užėmė universitetą ir suėmė 
275 studentas, jų tarpe 35 mer
gaites.

Suimtųjų tėvai kaltina, kad 
studentai kalėjimuose yra visaip 
kankinami ir mušami, neap
lenkiant nė mergaites. Jie ke
tina kreiptis i karalių. Dauge
lis gi tėvų yra augštos kilmės 
ir yra artimi karaliaus giminei.

Studentai buvo sustreikavę, 
reikalaudami pašalinti švietimo 
ministerį. Bet kabinetas nuta
rė ginklų pagelba užimti uni
versiteto rumi.-s, kad nusileidi
mu studentams nepakenkti val
džios prestižui.

KAUNAS.—Šių mokslo me
tų pradžioje visose Lietuvos 
mokyklose dirbo 4,405 mokyto
jai, pereitais metais dirbo 4,- 
313. Vyrų mokytojų yra 2,- 
056, moterų—2,349. švietimo
ministerijos laikomose mokyklo
se dirbo 349 mokytojai, savi
valdybių laikomose—3,890, or
ganizacijų laikomose švietimo 
ministerijos šelpiamose mokyk
lose—45 mokytojai, organizacijų 
laikomose švietimo ministerijos 
nešelpiainose—75, mokytojų se
minarijų pavyzdinėse mokyklo
se 8 ir atsargos mokytojų buvo 
38. Mokytojai tautybės atžvil
giu skirstėsi šiaip: lietuvių bu
vo 4023 mokytojai, žydų—308, 
vokiečių—27, lenkų—11, latvių 
—14, rusų—14, gudų—6 ir ki
tų tautybių 2. Katalikų moky- 
tojjjJbuvo 3,951, evangelikų — 
124, stačiatikių—17, sentikių— 
3, 'žydų—-808 ič kitų 
du mokytojai.

Voldemarui dar 
byla

tikybų

viena

iš Pane-KAUNAS.—Praneša 
vėžio, kad apygardos teismo 
prokuratūra A. Voldemarui ke
lia bylą už policijos valdininko 
sumučimą ir įžeidimą Zarasuo
se, kai valdininkas ėjo pareigas

Sako, trūksta darbininkų

ŽUVO PENKI AUKSO IEŠKO
TOJAI

Chiniečiai banditai pagrobė 
amerikiečius

CHINCHOVV, Manchukuo, g.
Japonų garnizonas gavo 

žinių, kad chiniečiai banditai 
pagrobė grupę amerikiečių ir 
reikalauja $10,000 išpirkimo. 
Minėti amerikiečiai buvo pa
grobti 10 dienų atgal, važiuo
jant trimis Standard Oil Co. 
automobiliais. Pagrobimas įvyko 
demilitarizuotoj zonoj į šiaur
ryčius nuo Peiping.

23.

Čili. — PenkiSANTJAGO, 
aukso ieškotojai, kurių pilna 
yra Andacello distrikte, žuvo 
pakilus vandeniui upėje, kuri 
izoliavo aukso ieškotojų stovyk
las. .

...4 ........—.............................

MASKVA, g. 23. — Rusija 
paleido pirmą “oro traukinį” 
bandomąja! kelionei. Tas “oro 
traukinys” susideda iš lėktuvo 
ir prie jo prikabintų trijų be- 
motorinių sklandytuvų.

Fanatikai uždrau 
džia ir radio

VVAHINGTON, g. 23. — At
stovų buto bankų ir pinigų ko
mitetas nutarė rekomenduoti 
kongresui priimti Steagall bi- 
ių, kuris įvestų apdraudą visų 
bankų depozitų ir kartu leistų 
atmokėti nors dalį pinigų užda
rytų bankų depozitoriams.

250 žmonių žuvo Chi 
nijoj žemės nuslin

kime

E ASTON, Ohio, g. 23. —Na- 
cionalė konferencija vokiečių 
baptistų bažnyčios (dunkardų) 
priėmė rezoliuciją, kuri drau
džia savo nariams turėti namuo
se radio. Tie fanatikai sako, 
kad radio yra ‘‘svietiškas da
lykas, o ne iš dievo ir yra tik dėl 
smagumo”. 
1883 m. 
rencijoj 
ir kitus 
tus.

Nuteisė Dillingerio 
merginą ir daktarą

HONKONG, g. 23. — Gauto
mis žiniomis, mažiausia 250 vy
rų, moterų ir vaikų žuvo žemės 
nuslinkime prie Lokchang, 
šiaurinėj daly Kwantang pro
vincijos, Chinijoj.

THE DALLES, Ore, g. 23. 
—The Dalies ir Hood Rįver pra
neša, kad jų apielinkės labai 
trūksta darbininkų. Esą žirniai 
ir vyšnios prinoksta veik tuo 
pačiu laiku ir labai trūksta 
darbininkų sodnuose ir laukuo
se. •

Tie fanatikai dar 
savo nacionalėj konfe- 
uždraude gramafonus 
muzikalius instrumen-

Padidėjo šelpiamų 
bedarbių skaičius
CHICAGO. —Illinois šelpimo 

komisijos sekretorius Reynolds 
paskelbė ,kad šelpiamų bedar
bių šeimynų balandžio mėnesy 
padidėjo 30.6 ntfoš., arba' viso 
32,952 šeimynomis: 
mas įvyko delei užsibaigimo 
CWA darbų. Dabar yra šel
piamos 140,709 šeimynos. 

... — —«wąi

Padidėji-

EGLON, W. Va., g. 23. — 
Earl ir Carl Haįrsh, 3 ir 5 m., 
žuvo gaisre, kuris sunaikino jų 
tėvų ūkio namą. Jų tėvai bu
vo bėjėgiai juos gelbėti.

ST. PAUL, Minu, g. 23.— 
Evelyn Frechette, garsaus 
gangsterio John Dillinger mei
lužė ir Dr. Clayton E. May, ku
ris gydė sužeistą susirėmime 
su federaliniais agentais Dillin
ger j, kai jį agentai užklupo 
meilužės namuose, abu liko fe
deralinio teismo nuteisti dviems 
metams kalėjimai! ir užsimokė
ti po $1,000 pabaudos. Dr. Mav 
slaugė Salt, pas ku'rią Dillinger 
prisiglaudė po sužeidimo, liko 
išteisinta. Abu nuteisti už 
priglaudimą gangsterio.

Abu nuteistieji veikiausia 
apeliuos į augštesnį teismą.

—
TOKIO, g. 23 Viskas ro

do, kad premjero Saito kabine
tas, delei Kuroda finansinio 
skandalo, turės pasitraukti. Iš
rodo, kad naujuoju premjerus 
bus Korėjos gubernatorius Įeit, 
kom. Ugaki, liberalas. Jei tai 
įvyks, tai bus didelis smūgis 
Japonijos militaristams, kurių 
galia sumažėtų

Nušovė bankierius

PANAMA CITY, g. 23. —Du 
laivyno lakūnai užsimušė, kai jų 
lėktuvas sugedo vos pasikėlęs 
ir nukrito tarp pajūrio akme
nų.

AURORA, III., g. 23. — W. 
W. Armostrong, galva vienos 
didžiausių valstijoje investmen- 
tų firmos, rastas nusišovęs au
tomobily prie mažo kelio apie 
5 m. atstume nuo Elgin. Trys 
mėnesiai atgal jis buvo sužeis
tas automobilio nelaimėj ir tik 
kelios dienbs atgal išėjo iš Ii 
goninės.

NEW YORK, g. 23. — Pani
koj, kuri kilo žaibui užgavus 
gatvekarį, šeši žmonės— ketu
ri vyrai ir dvi moterys —liko 
sužeisti.

LAUCHA, Voketijoj, g. 23.— 
Ore susidūrė du sklandytuvai 
ir nukrito žemėn. Abu lakūnai 
užsimušė.

SYDNEY, Australijoj, g. 23. 
Jean Batten, graži 24 m. Nau
josios Zelandijos mergaitė, vie
na atskrido iš Anglijos į Aust
raliją ir nustatė naują moterų 
rekordą. Ji tą kelią padarė į 
virš 14 dienų, arba puspenktos 
dienos greičiau, negu tą kelią 
padarė Amy Johnson, dabar 
žmona kapt. James Mollison.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon

Tarpe savųjų jausitės 
Gausite patogius 
Reikalingi doku-

Važiuokite su Naujienų 
Ekskursijomis, su visais Lietu
viais, 
kaip namie, 
kambarius,
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Dideles prakalbos

Birželio 8 d. pas mus atvyks 
svečiai iš Lietuvos. Tą dieną 
jiems yr« rengiamos didelės 
prakalbos šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Nėra abejonės, kad 
prakalbų pasiklausyti susirinks 
didelė minia žmonių. Susirinks 
visokių pakraipų žmonės, nes 
visiems bus įdomu išgirsti, ko
kių naujienų svečiai atvežė iš 
Lietuvos.

Jau šiame skyriuje buvo ra
šyta, jog su prakalbų rengimu 
buvo susidariusi juokinga si
tuacija. “Dirvos” bosas, kuris 
ligi šiol buvo pratęs Clevelan- 
do lietuviams diktuoti, ką jie 
turi veikti, bandė sudaryit sa
vo komitetą, kurio tikslas bu
tų buvęs priimti svečius ir su
rengti jiems prakalbas. Šį kar
tą jis nudegė nagus. Katali
kiškos draugijos paveržė iš jo 
vadovybę.

Bandė jis ir visokias intri
gas varinėti, bet ir tai nieko 
negelbėjo. Pasiliko jis atstum
tas, ir tiek.

Kai kurie reiškia nepasiten
kinimo, kad prakalbos yra ren
giamos bažnytinėje svetainėje. 
Girdi, butų geriau, jei jos įvy
ktų Lietuvių Svetainėje. Gal 
ir taip. Tačiau reikia žinoti, 
jog bažnytinė svetainė yra di
desnė, o priegtam klebonas Vil- 
kotaitis ją dut>da dykai. To
kiu budu išlaidos susimažina.

— Sandariętis.
O **"1 • *

Remia gražuolių kontestų
Lietuvis Jurgis Sidabras, ku

ris laiko gėlių krautuvę adre^ 
su 6400 Superior av., pasiža
dėjo dykai pagaminti gėlių bu
kietus, kurie bus įteikti kon- 
testą laimėjusioms gražuo
lėms.

Na, o kaip žinia, tas gra
žuolių kontestas įvyks “Nau 
jienų” piknike, kuris yra ren
giamas birželio 3 d. Neuros 
darže.

I
Tokiu budu išrinktos gra

žuolės gaus ne tik brangias do
vanas, bet tuo pačiu laiku bus 
ir gražiais gėlių bukietais pa
puoštos.

Ačiū* ponui Sidabrui. Ma
nau, kad clevelandiečiai jo ne
užmirš ir, reikalui esant, kreip
sis į jį.

—o— i

“Dirva” susitraukė
Pereitą savaitę “Dirva” su

sitraukė, — išėjo mažesnė nei 
paprastai. Nežinau, ar tai įvy
ko dėl leidėjo ir redaktoriaus 
ligos, o gal ir pats laikraštis 
pradėjo sirgti.

Kadangi clevelandiečiai da
bar turi “Ohio Lietuvių ži
nias”, tai dėl vietinio laikraš
čio nykimo jie nesikremta. Juo 
labiau, kad pastaruoju laiku 
“Dirva” visai nusmuko ir ma
žai žinių bepadu’oda iš vietos 
gyvenimo.

—- Sandariętis.
—o—

Turėjo dvi sunkias 
operacijas

“Dirvos” leidėjas ir redak
torius, p. K Karpavičius, bu
vo gana sunkiai susirgęs. Jam 
padaryta dvi operacijos. Per 
kai kurį laiką jautėsi pusėti
nai silpnas, tačiau dabar jau 
eina geryn. Reikia manyti, kad 
neužilgo pasveiks.

Well, kuo geriausios kloties. 
Vienok butų gerai, kad nors 
po ligos jis šiek tiek surimtė
tų. — lankytojas.

Nauji kunigai, naujos 
kalbos

Susilaukėme net dviejų nau
jų kunigų. Tai, taip sakant, 
nepaprastas įvykis. Du lietu
viai vienu ir tuo pačiu laiku 
įsišventino į kunigus. Platina
si visokių kalbų, visokių gan
dų. Žinoma, kai kurios kalbos 
ir gandai neturi jokio pagrin
do. Tačiau, kur yra durnų, ten 
turi būti ir ugnis.

Pavyzdžiui, pasakojama, kad 
šv. Jurgio bažnyčios klebonas 
vieną naujųjų kunigų labiau 
norįs pagerbti. Sakysime, ge
gužės 27 d. abu kunigai pir
mą kartą laikys mišias. Pasak 
gandų, vienam naujųjų kuni
gų pavesta atlaikyti suma ir 
pasakyti pamokslas, o kitas 
turėsiąs pasitenkinti paprasto
mis mišiomis.

Be to, kalba dar žmonės, 
kad iš Youngstown norėjęs at
vykti kun. Staimonas patar
nauti prie mišių naujam kuni
gui K. Petraikiui. Bet, esą, 
tam sumanymui pasipriešinęs 
vietos klebonas.

Ar taip buvo, ar ne, — sun
ku pasakyti. Manau, kad se
kamą sekmadienį visgi šis tas 
paaiškės.

— Parapijomis.

Gal ir susilauksime tvarkos
Pas mus gaspadoriauja re- 

publikonai. Gaspadoriai iš jų 
visai nekokie. Miestas baisiai 
tapo apleistas: daugelyje gat
vių nėra šviesų, visur matosi 
šiukšlės, parkai menkai prižiū
rimi. žodžiu, kur tik nepasi
suksi, visur didžiausias apsi
leidimas. Pas miestų ponu$ vis 
-tas pat pasiteisinimas/ i—s pi
nigų nėra.

Šiomis dienomis miesto pi
liečiai nubalsavo užtraukti $4,- 
000,000 -paskolą. Tie pinigai 
turės būti miesto apšvarinimui 
sunaudoti, žinoma, republikonų 
draugučiams atsiras naujų dar
bų.

Reikia manyti, kad, ant ga
lo, miestas visgi šiek tiek ap
sivalys ir apsišvarins, — ne
besimatys tiek daug šiukšlių 
ir gatvės bus apšviestos.

— Demokratas.
—o—

Gazolino stočių drabininkai 
laimėjo streiką

Jau kelis kartus buvo minė
ta, kad sustreikavo gazolino 
stočių darbininkai. Streikas 
buvo gana atkaklus, ir darbi
ninkai išėjo laimėtojais. Kom
panijos tajx) priverstos pripa
žinti uniją ir pakelti algas 25 
nuošimčiais.

Tas streikas yra pavyzdys 
darbininkams: jis parodo, jog 
darbininkai gali laimėti, jeigu 
jie tik veikia solidariškai ir 
laikosi vienybės. 

—i—
Sugedo bolševikiška 

amunicija
Musų ščyrieji yra tikrai kei

sti sutvėrimai. Kai skrenda ki
tų tautų lakūnai, tai jie jokio 
lermo nekelia. Daugiau to: bol
ševikiškų lakūnų žygius jie tie
siog į iiadanges kėlia. Bet ka
da atsiranda lietuvių lakūnų, 
kurie turi pasiryžimą per At- 
lantiką skristi, tai jau gevalt. 
Savo laikraščiuose jie visokiais 
budais dergia lakūną ir jo rė
mėjus.

Ir to dar negana, — iš 
“Laisvės” vietos komunistams 
tapo prisiųsta labai daug amu
nicijos lapelių pavidale. Tie 
pundai lapelių turėjo būti pa
skleisti tarp lietuvių. Bimbi- 
niai, matomai, tikėjosi sukelti 
didžiausią revoliuciją. Lape
liuose visokiausiais budais yra 
niekinamas lakūnas Janušaus
kas, ALTA8S Komitetas ir, vi-

si tie, kurie remia transatlan
tinį skridimą.

Bet štai įvyko tai, ko ščy- 
rieji nesitikėjo: kai jie rengė
si savo smirdančiomis bombo
mis pradėti ataką, tai įvyko 
lakūnų permaina. Rezignavo 
Janušauskas, o jo vieton stojo 
leitenantas Feliksas Vaitkus.t t

Na, o tai reiškia, kad visa bol
ševikiška amunicija sugedo ir 
nebeteko savo reikšmės. Na
bagams dabar vėl reikės iš- 
naujo gaminti smirdančias 
bombas.

— Temytojas.

ŠIS BEI TAS
CLEVELAND, O. — Jad 

“Ohio Lietuvių žiniose” Vie
tinis ir kiti rašė apie tai, kad 
Lietuvių Kultūros Darželis yra 
labai apleistas. Dėliai to dau
gelis net juokus krečia. Kad 
taip, iš tiesų, yra, tai faktas. 
Bet kur to apsileidimo prie
žastis? Kodėl nieko nedaroma, 
kad darželį tinkamai papuo- 
šus?

Prie šios progos aš bandy
siu į tuos klausimus atsaky
ti. Kad viskas butų tvarkoje, 
sumaniau4 pasisemti žinių, taip 
sakant, iš pirmų rankų. Todėl 
ir kreipiausi į p-ią O. G. Mi- 
helich, Kultūros Ratelio valdy
bos narę. Iš jos patyriau štai 
ką: darželio pagražinimui pir
ma kliūtis esanti ta, kad Cleve- 
lando miestas neturi pinigų 
parkams taisyti ir puošti. Dū
liai to ir Lietuvių Kultūros 
Darželis turįs nukentėti.

Visoms tautoms, kurios į • 
steigė savo darželius, miestas 
pažadėjo duoti tiek pinigų, kiek 
jos paskirs tų darželių įren
gimu i. Vadinasi, jei lietuviai 
savo darželio įrengimui paskir
tų $1,000, tai tiek pat turėtų 
duoti ir miestas.

Bet miestas pinigų neturi, 
todėl jis savo pažado ir nepil
do. O tuo tarpu lietuviai nors 
ir turi surinkę nemažai pini
gų, bet bijosi darbą pradėti, 
kol visas reikalas nebus su
tvarkytas su miestu.

Tokioje keblioje padėtyje at
sidūrė ne vien lietuviai, bet ir 
kitos tautos su savo darželiais. 
Susirūpinę yra tiek lietuviai, 
tiek slavai, italai ir kiti. Jie 
prašo, kad miestas pravestų 
vandenį ir įtaisytų kitus da
lykus, bet susilaukia vieno ir 
to pat atsakymo: nėra pini
gų!

» « »
Pikniko Rengimo Komisija 

dar kartą praneša, jog birže
lio 3 d. Neuros darže įvyks 
“Naujienų” piknikas. Piknike 
bus gražuolių kontestas. Lai
mėjusios gavęs puikias dova
nas.

šiame musų skyriuje jau 
telpa kai kurių kontestančių 
paveikslai. Dėsime paveikslus 
ir sekamą savaitę. Tačiau ten
ka pasakyti, jog laikas yra 
trumpas, tad gal nebesuspėsi- 
me visų paveikslus įdėti. Tuo 
labiau, kad ir vietos nedaug 
teturime. Tų, kurių paveikslai 
netilps, iš kalno atsiprašome. 
Priegtam norime pareikšti, jog 
rinkimas gražuoles bus atlik
tas darže. Todėl visos kontesto 
dalyves turės lygias progas.

» » B
Teko patirti, jog birželio 3 

d. į “Naujienų” pikniką ren
giasi atvykti j Clevelandą ne
mažai svečių net iš tolimesnių 
miestų: Chicagos, Pittsburgho, 
Daytono ir Akrono. Vieni jų 
dalyvaus programe, o kiti šiaip 
linksmai praleis laiką su cleve- 
landiečiais Neuros farmoje, 
Brunswiek, O.

— Reporteris.

CLEVELAND, O. — Pasta
ruoju laiku prasidėjo judėji
mas tarp alau? išvažinetojų. 
Nesusipratimas vyriausiai kilo 
tarp dviejų unijų. Bravorų 
darbininkų unija sako, jog vi
si darbininkai, kurie dirba bra
voruose, turi priklausyti tai 
unijai, įskaitant ir alaus išva
žinėtoj us. “Beer and Beverage 
Drivers Union” tvirtina, jog 
bravorų trokų darbininkai ir 
šoferiai privalo jai priklausy
ti.

Kadangi dalis alaus išvaži
nėtoj ų priklauso vienai unijai, 
o kita — kitai, tai dėliai to 
kyla daug nesusipratimų.

Clevelando bravorų susivie
nijimo advokatas John D. Mar- 
shall, buvusis miesto majoras, 
padarė pareiškimą, jog bravo
rams nedaro jokio skirtumo, 
kokiai unijai priklausys jų dar
bininkai. Dabartiniu laiku bra
vorai samdo išimtinai unijis- 
tUs. Todėl paliekama patiems 
darbininkams spręsti, - kuriai 
unijai jie nori priklausyti.

Kuo tie tarpusaviai unijų 
ginčai ir nesusipratimai pasi
baigs, parodys netolima atei
tis.

» » »

Pradeda organizuotis auto
mobilių mechanikai. Šiomis die
nomis buvo sušauktas automo
bilių mechanikų mitingas. Da
lyvavo apie 200 žmonių. Wal- 
ter Gąiser, unijos biznio agen
tas, pareiškė, jog trumpoje at
eityje jis tikisi suburti į uni
ją visus mechanikus, kurie dir
ba prie automobilių taisymo.

» » » .
Vietos tekstilės unija iškėlė 

bylą prieš Cleveland Worsted 
Mills Co. Paduotame skunde 
sakoma, kad kompanijos vir
šininkai ir bosai gąsdinimais 
ir grumojimais stengiasi at
baidyti darbininkus nuo prisi
dėjimo prie unijos. Esą, dar
bininkams pareiškiama, jog 
jie bus pašalinti iš darbo, jei
gu prisidės prie unijos.

Kadangi “naujoji dalyba” su
teikia darbininkams teisę or
ganizuotis, tai unija reikalau
ja, kad kompanija butų ■.su
drausta ir nedarytų spaudimo 
į darbininkus.

Poultry House Workers uni
ja patiekė darbdaviams reika
lavimą, kad darbininkams bu
tų mokama per savaitę nuo 
$22.50 ligi $32.50.

Tas reikalavimas paliečia 75 
nuošimčius visų darbininkų. 
Darbdavių asociacijos prezi-

‘‘NAUJIENŲ” GRAŽUOLIŲ 
KONTESTO DALYVĖ

P-lė Helen Vyšniauskaitė, 
kuri dalyvaus gražuolių kon- 
teste, ir tikisi laimėti nemoka
mą kelionę į Pasaulio Parodą.

kalavimai bus svarstoma spe
cialiame mitinge.

John Harsch Itronze Found- 
ry Co. sutiko likviduoti strei
ką ir pripažinti Amerikos Dar
bo Federaciją. Dėl algų ir dar
bo sąlygų bus vedamos dery
bos.

Kibler Clothes krautuvė su
tiko pripažinti kriaučių uniją. 
Krautuvėje dirbantiems kriau- 
čiams algos bus pakeltos nuo 
10 ligi 20 nuošimčių. 

» » »
Baldų darbininkų unija ren

giasi patiekti 1 kompanijoms 
naujus reikalavimus, kurie su
siveda prie algų pakėlimo ir 
darbo sąlygų pagerinimo.

Derybos dėl tų reikalavimų 
gal bus vedamos dar šią sa
vaitę.

» » »
Direktorius W. F. Eirick pra

neša, jog išmatų rinkėjų strei
kas tapo išvengtas, kuomet bu
vo sutikta, kad -jie dirbtų ke
turias dienas per savaitę, vie
toje trijų.

— Temytojas.

VISOKIOS ŽINIOS

Tai p-lė Adelė Aleliausktaitė. 
Ji įstojo į gražuolių kontestą, 
kuris įvyks Niūros darže bir
želio 3 d.

CLEVELAND, O. — Kai ki
lo gazolino stočių darbininkų 
streikas, tai miestas pasisam
dė 85 ekstra policmonus tvar
kai prižiūrėti. Mat, buvo pri- 
sibijoma, kad gali kilti riau
šės. Streikui pasibaigus, tie 
laikinai priimti policmonai ir 
vėl neteko “džiabo”, — tapo 
paliuosuoti. Tačiau pastaruoju 
laiku pasireiškė naujų nemalo
numų. Visokiems ginčams iš
spręsti pradedama stvertis van-

nimo. Kad padarius tam galę, 
miesto majoras Davis nutarė 
padidinti policijos jėgą. 85 po
licmonai, kurie buvo priimti 
tik laikinai ir vėliau paliuosuo
ti, dabar vėl tapo pakviesti at
gal. Jų darbas bus nuolatinis.

» »
Šiomis dienomis įvyko mei

liška tragedija: Samuel Green- 
berger pavojingai pašovė sa
vo jauną žmoną ir pats nusi
šovė.

Greenberger, 35 metų vyras, 
kuris gyveno adresu 684 E. 
152 st., apsivedė vos tik prieš 
trejetą mėnesių. Tuoj po ve
dybų kilo nesusipratimai, ka
dangi jis buvo labai pavydus 
ir vis nužiūrėdavo, kad jo jau
na žmona flirtuoja su kitais 
vyrais. Per paskutines kelias 
dienas nesusipratimai ypač pa
aštrėjo. Pagalios, Greenberger 
nutarė viską užbaigti su revol
verio pagalba. Rezultate jis 
nukeliavo į kapus, o jo sun
kiai sužeista žmona guli ligo
ninėje.

» »
Miestui vis dar trūksta pi

nigų, nežiūrint to, kad tapo 
autorizuota išleisti Už $4,000,- 
000 bonų. Majoras sako, jog 
tinkamam miesto sutvarkymui 
dar reikalinga $850,000. Esą, 
jis ir reikalavęs, kad bonų bu
tų išleista už $4,850,000, ta
čiau valstijos taksų komisija 
su tuo nesutikusi.

Kas dabar daryti? Majoras 
Davis mano, kad butų gerai 
įvesti “prekių mokesčius”. Ta
čiau prie dabartinių aplinky
bių to padaryti negalima. Jei
gu tie mokesčiai butų įvesti 
Clevelande, tai biznis pradėtų 
persimesti į artimuosius mie
stukus, kur nėra “sales tax”. 

» » »
EUCLID, O. — Vietos mie

sto majoras Charles R. Ely 
turi naują planą. Daugelis t> 
miestelio namų savininkų ne
pajėgia sumokėti mokesčius, 
kadangi jie yra be darbo ir 
neturi pinigų. Dėliai to nuken
čia tiek miestas, tiek patys na
mų savininkai.

Majoras Ely mano, jog ga
lima reikalus sutvarkyti taip,* 
kad nei miestas neturės skriau
dos, nei namų savininkai. Ka
dangi daugelis namų savinin
kų visvien nedirba, o miestui 
reikalinga visokie«darbai atlik
ti, tai majoras galvoja patiek
ti tokį planą, kuriuo einant 
namų savininkai už užsivilku
sius mokesčius galės miestui 
atidirbti. 

» » »
Ohio valstijoje yra įvestas 

svaigalų pardavinėjimo mono
polis. Vadinasi, svaigalų par
davinėjimą tvarko pati valsti
ja. O kadangi tai yra valsti
jos reikalas, tai buvo daroma 
pastangų išsisukti nuo fede- 
ralių mokesčių ant svaigalų. 
Tačiau aukščiausias teismas 
išnešė' nuosprendį, kuriuo ei
nant visos valstijos, nežiūrint 
į tai, ar jos, taip sakant, Už
siima svaigalų bizniu, ar ne, 
turės mokėti federalius mokes
čius. — žvalgus.

Vyrai — Atyda!
Štai yra speciali e pranešimas. kuris bus įdo
mus kiekvienam vyrui, kuris pasieki "vidur
amži” ir jaučia reikalingumą tam tikro 
gaivinančio TONIKO. Kad suteikti galimu
mą tūkstančiams, kurie dėl kokios nors 
priežasties atidėlioja užsisakyti

Nusa-Tone
tiesiog nuo dislribulorių. Si Gydytojaus pife- 
skripciia dabar parduodama visose vaisty- 
nyčioec. TkdeHs <11 mčnceio treąt-
mentą — bukite savimi gaukite buteli 6ian- 
dien — garantuotas.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos zmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

dentas pareiškė, jog unijos rei- dalizmo, — nuosavybės naiki-

NEW YORKAS MEDŽIOJA KRIMINALISTUS

New Yorko policija pradėjo masinę medžioklę žinomų kri
minalistų. Paveikslėly — sumedžioti kriminalistų būriai veda
mi į policijos stotį. J vieną dieną buvo areštuoti 207 žmones, 
kurių daugelį jau senai policija ieškojo, bet vis neįstengė pa
gauti, į

Važiuokite Lietuvon

Birželio 16 d., 1934
Didžiausiu Cunard Linijos laivu

Berengaria
52,100 tonų įtalpos

Iš New Yorko

Į KLAIPĖDĄ
<per Southampton)

Lietuvys palydovas Steponas Bergen 
lydės iki Klaipėdai.

Laiko liko nedaug, todėl tuojaus kreip
kitės dėl kambarių ir informacijų.

1739 So. Halsted Street Chicago, III.
Tel. Canal 8500
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Ketvirtadienis, geg. NAUJIENOS, Chicago, III

ŠIS TAS APIE CHICAGOS STOKJARDUSei£XX“l 
teresams leidžiama tam tikri 
laikraščiai. Stokjardai turi net 
specialią! savo gatves, kaip 
Packers Avenue, Exchange 
Avenue, De»tcr Avenue. Savo 
ugnegesius, viešbučius, net mo
kyklas ir labdarybės draugi-

šeštadienio, geg. 19 d 
džiulis gaisras atkreipė chica- 
giečių dėmėsį į stok j ardus, ku
rie pastaraisiais laikais buvo 
kaip ir užmiršti. Byšy su tuo 
gaisru vienas-kitas prisimini
mas apie stok jardus, atrodo, 
bus ne pro šalį.

Chicagn — lašinių sostinė.
1862-63 metų žiemą Chicaga 

tapo Amerikos porkopoliu, la
šinių sostine. Tik trijų mėne
sių laikotarpiu čia supakuota 
900,000 kiaulių. Kada vos trys 
metai atgal Cincinnati mieste 
skersta per pusę daugiau kiau
lių, negu Chicagoj, tai 1863 
metais Chicaga jau pasiuntė 
į aną pasaulį net tris kartus 
daugiau deglųjų, negu Cincin-

di- geležinkeliai, kurių linijos pa
siekė miestą.

’ Kai • suvienyti stokjardai 
(Union Stock Yards) tano ati
daryti 1835 melais, tai tvartuo
se, daržinėse ir kūtėse buvo vie
tos sutilpti 75,000 kiaulių, 21,- 
000 galvijų, 22,000 avelių, 200 
arklių. Iš viso tai buvo “hote- 
lis” suimąs 118,200 gyvulių.

Palygintas su šių dienų stok- 
jardų įrengimais jis buvo dar 
itin menkas.

kar dienos numeryje, įvyko se
kamos klaidos: turėjo būti pa
sakyta, kad velionė sirgo per 
18 metų, kad turėjo penkias 
dukteris ir Oklahomojo gyveno 
Hartshorne miestelyje.

Union Stock Yards.
Chicagos kiaulių baronai pa

jų*^, kad nebeužtenka seniau 
įtaisytų mažų tvartų ir nedau
gelio trobesių kiaulienos biz
niui. Taigi 1864 metais pada
ryta planai dabartiniam sker
dyklų centrui.

Kadangi anais laikais Chica
gos miesto ribos i pietus sie
kė tik iki 39 gatvės, tai stok- 
jardams vieta nužiūrėta už mie
sto ribų.

Išleista $1,000,000 serų. Di
džiumą tų šėrų supirko devyni

Stok jardai šiandie.
šiandie tie patys 186 

tais atidaryti stokjardai yra žy
miai pertvarkyti, biznio žvilg
sniu patobulinti, šiandie juose 
sutalpinama tūkstančiai gyvu
lių daugiau, negu pradžioj.

Kai kurie žinovai sako, kad 
gaiviu biznio laikotarpiu pasi
taiko dienų, jogei į stokjardus 
atgabenama kas minutė 2,000 
gyvulių.

Gaiviu laikotarpiu čia dirba 
nuo 75,000 iki 100,000 žmonių 
— vyrų, moterų, paprastų dar- 

klerkų, 
fanu e-

Truputis iš praeities.
Stokjardai yra kaip ir koks 

autonominis miestelis. Gi vy- 
riškiausia jų asmenybė tai 
smarvė. Ir turbūt ne vienam 
iš musų ir ne kartą teko už
siimti nosis, kai važiavome pro dio progran

Nepaprasta valanda, 
nepaprasta pro

gramas

vo ytin smagu prieš einant 
gulti. Programas ėjo, kaip jis 
eis ir kitomis subatomis, nuo 
11:30 vai. vak. iki 12 vai. nak- 
ities. žmonės tada, suėję į vi
dų nuo porčių ir iš krautuvių, 
rengiasi eiti gu.ti ir prieš gul
siant galės turėti didelio sma
gumo, atsisukę storį WSBC, 
1210 kilocycleš, kada lietuvių 
vienybes programas yra duoda
mas.

Kitą subatąf lauksime vėl šito 
smagaus 
vai. nakties

programo prieš 12 
■Klausytojas.

Redakcijos Atsakymas
mc

VISŲ DOMEI 
APSIDRAUSKITE NUO UGNIES!

PAS

The Stock YardsMortgage 
Company

Musą Ofisai dabar randasi 
THE PEOPLES BANK NAME

47th St. ir Ashland Avenue
JOS. liYMKUS, Mgr.

Warehouse 
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskj reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių,
VISI TAVORAI GARANTUOTI
Neatidėliokit, neikit greit!

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ..........................
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .......................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas ..............
Didelės įtalpos 
Refrižeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ....................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už */{ kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
*3.98

Central District
Furniture Co. 
3621-23-25 South 
Halsted Street 
JOSEPH JOZAITIS.

________Manageris________

JAUNI IR SENI

bininkų, amatninkų, 
perkupčių, valdininkų 
rių ir finansinių tūzų.

Mylios gelžkelių bėgių išraš- 
žyta skersai ir išligai visų stok- 
jardų.

Stokjardai atrodo ir tikreny
bėj yra kaip koks autonominis 
miestukas Chicagos mieste. Jie 
turi savą vandens sistemą.

Stokjardai turi savus elek
trai gaminti plentus. Jie turi 
savą vandens sistemą. Jiems 
tarnauja specialė policija ir 
trafiko viršilos. Jiems tarpinin
kauti specializuojasi keletas

NERVIŠKOS MOTE 
RJS RANDA SURA 

MINIMI
Dabar jos Giria Lydia E 

Pinkham’s Vegetable 
Compound

‘‘Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound pastebėtinai man pagelb
sti. Aš priimdamau ji nuo nervišku
mo, ir jis sutvirtindavo ir suramin
davo mane. Aš turiu dabar naturalę 
ir sveika išžiūra ir geresni apetitą.” 
—p-nia Lulu Cronin, 2939 131st 
Point Place, Toledo, Ohio.

“Aš esu 47 metų amžiaus. Aš 
kentėjau nuo nerviškumo ir bjauraus 
galvos skaudėjimo. Visą laika aš 
jaučiaus silpna ir pavargusi. Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound 
be abejo man pagelbsti. Mano ner
vai sveikesni. Aš gerai galiu miego
ti ir jaučiuos sveika ir tvirta.” — 
p-nia C. Richards, 870 Coney Island 
Avė.. Brooklyn, N. Y.

Pereitos suimtos naktį, prieš 
pat vidunaktį, teko, išgirsti ne
paprastai • linksmą ir įvairų ra- 

į lietuvių kalboj iš
stoties WSBC. Visas programo 

kad ’ surengimas buvo nepaprastas, 
originalus. Buvo labai smagu 
girdėti tokių naujenybę radio 
programų srityj. Programas 
atsidarė kalbomis daugelio 
žmonių, [tarytum koks mitingas 
ėjo radio stoty. Mitingas paga
lios atėjo prie tvarkos ir pra
dėjo kalbėti Kl. Jurgelionis. 
Sveikinamos buvo Naujienos su 
kontesto pabaigtuvėmis. At
skirai buvo pasveikinta dauge
lis kontestantų, kurie tą vaka
rą turėjo pabaigtuvių pokylį. 
Ir įtuojabs daugeliu balsų pasi
girdo linksma daina:

Kas subatos vakarėlį 
Pyniau rūtų vainikėlį

pra

Well, reikia pasakyti, 
šiandie teliko tik dalis to 
kio smarvės, koks buvo jis 
ciity. Pavyzdžiui, šiandie jau ne
bėra paskilbusio Dubly Creek.

Seniau tai buvo tyro vandens 
srovelė, tekėjusi į Chicagos upę 
per žaliuojančias pievas. Kada 
išdigo stokjardai, į tą upelį lei
sta srutai iš stok jardų. Ir kai 
žiūrėdavai į jį, tai matydavai 
kaip vanduo jame lyg verda, 
kunkuliuoja teršdamas visos 
apielinkės orą.

Koks buvo upelis, tokia, ga
lima sakyti, buvo apielinkė, ku
rioj darbininkai gyveno. Pirm 
dvidešimties metų buvo žino
ma, kad jokioj kitoj miesto da
ly graboriai nedarydavo tokio 
biznio, kokį darydavo aplink 
stokjardus; kad jokioj miesto 
daly rtesirgdavo tiek žmonių tu
berkuliozių, kiek sirgdavo ap
link stokjardus.

Kai kurios vietos Chicagoj 
yra pagarsėjusios darbininkų 
kraujo praliejimu. Ypač viena- 
kita gatvė prie McCormicko 
dirbtuvių. Tenka pasakyti, kad 
ir stokjardų apielinkėj darbi
ninkų kovose už geresnes dar
bo sąlygas kart kartomis švy
turiavo policininkų buožės, 
skriejo plytos ir krito tuščios 
pieno bonkos iš namų langų 
ant besigrūdančios gatvėse mi
nios galvų.

O darbas skerdyklose, o ne
švara, o smarvė šaukė į dan
gų. Upton Sinclair aprašė tai. 
Jo apysaka “Raistas 
ka apie stokjardus -
Ameriką. Sakoma, kad ji pri
vertusi prezidentą Theodore 
Rooseveltą pasiųsti slapta, agen
tus tyrinėti stokjardus, o pa
sėkoj to tyrinėjimo daug blo
go pašalinta.

Bet išnaudojimas darbininkų 
pasilieka ir šiandie, ir įturbut 
jis yra čia aršesnis nei dauge
ly kitų darbaviečių.

— V. P.

X. Dilektoriui. — Tamstos 
straipsnelio negalėsime suvar
toti. Sumanymas, kurį kimsta 
iškeli, yra daug praktiškiau ap
svarstyti spulkos direktorių su
sirinkime.

AMERIKOS DOLERIAI
RA SILNi’IAMI I

Visas Dalis Pasaulio
TOKG8JN ORDERIAI

HSIENIU SKYRIOI
l’APURNICK

choTaškui seke duetai, trio 
riniai numeriai tokiu greitumu 
ir taip linksmai, kaip dar nie
kad neteko girdėti lietuvių ra- 
dio programuose.

Išklausyti tokį programą bu-

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
INSURANCE K<)RP<.)RACl9O8

Svarbus Pranešimas!
DEGTINĖ IŠ 

LIETUVOS YRA 
TIKRAI GERA

— pasa- 
sujudino

Konsulą 
Lietuvos 
Pristaty-

PATRAUKIANTI
MODERNIŠKA-

STYLINGA
PUIKI- 

GRAŽI-
Klauskite savo painterio arba maliavos ir hardware dealerio parodyti 
jums Novak’o Sieninės Popieros Knygą, charakterizuojanti naują nu
plaunamą popierą.
Jąs surasite tinkamą popierą dėl kiekvieno kambario 

savo name, kuri jums puls į akis ir patiks.

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

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas .

WM. DAMBRAUSKAS

Willow Springs, III

Birželio
New York

Ekskursija

Klaidų atitaisymai
Antradienio “Naujienų” lai

doje įsibrivė 'klaida i žinią apie 
Kapinių Puošimo Dienos iškil
mes Taktiškose kapinėse. Tu
rėjo būti pasakyta, kad dainuos 
“Pirmyn” ir “Naujos Gadynės” 
choras, o ne “Aido”.

žinioje apie pp. Radzevičių 
šeimyną, Cicero, kuri tilpo va-

BĖGA PIKNIKAN NAUJIENŲ

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

Ką tik gavome per 
Lietuvos 
Chicagoj 
Degtinės
sime ją visoms ta 
vernoms sulig pa 
reikalavimu. Pašau 
kitę 
negu
išsibaigs

mus pirmiau, 
jos sandėlis

Jūsų Lietuviškas 
Žydukas,

KANTER

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis
Laivas

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes, 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinigus i Lietuvą.

Insurance
Notary
Public %fORTGM>E BANKERS

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus
REAL ESTATE

12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvį.

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

4707 S. Halsted St

NATHAN
MUTUAL LIQU0R COMPANY

Tel. Yards 0803
Thls advertisetnont 1b not intonded to offer whlBkey for salo or delivery in 

any statę or cominunity wheroln the advortising', sale or ūse 
thereof is unlawful.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <5
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W
Vanos, lietaus ir druskos vanos,

swimming pool. H
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼. •

JAUNI IR SENI BĖGA PIKNIKAN NAUJIENŲ

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

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

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

PASTABA — 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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The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Tęlephone CANal 8500

'■ Editor P. GRIGAITIS
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:
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DARBININKŲ PASIPRIEŠINIMAS STIPRĖJA

Pirmasis NRA periodas, matyt, jau baigiasi. Per 
tą laikotarpį prezidento Roosevelto paskirta gaivinimo 
administracija darė planus apie darbo valandų sutrum
pinimą ir algų reguliavimą pramonėje, šaukė pramoni
ninkų ir darbininkų konferencijas ir gamino įvairioms 
industrijos šakoms “kodeksus”, šiandie jau yra pusėti
nai gerai paaiškėję tų pastangų vaisiai.

Jie yra daug menkesni, negu kad tikėjosi valdžia. 
Nedarbas dar toli-gražu nėra pašalintas, depresija nė
ra panaikinta. Biznio gaivinimas eina lėtu tempu; pre
kių kainos kyla sparčiau, negu darbininkų uždarbiai. 
Amerikos darbininkai tais rezultatais yra nepatenkinti 
ir ima griežčiau statyti savo reikalavimus.

Kai tik prasidėjo NRA, “Naujienos” nurodė, kad iš 
tos krašto gaivinimo politikos darbininkai turės tiek 
naudos, kiek jie sugebės jos iškovoti. Jeigu darbininkai 
nesiorganizuos, tai neturės vertės NIRA paragrafai, 
kurie pripažįsta darbininkams kolektyvių sutarčių tei
sę. Jeigu jie nesistengs apginti savo reikalus, tai, kad 
ir butų parašyti geri darbo valandų ir algų kodeksai, 
jie nebus įvykinti praktikoje.

Gyvenimo patyrimas šitą mintį pilnai patvirtino. 
Darbininkai neišnaudojo daugelio progų, kurias jiems 
teikė NRA, ir dabar jie mato, kad jie turi stoti į kovą, 
nes darbdaviai nerodo jokio palinkimo geruoju paten
kinti darbininkų norus.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green, 
atsilankęs pas Rooseveltą, reikalavo, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentas remtų 30 valandų darbo savaitės 
bilių (įstatymo sumanymą), pareikšdamas, kad bedar
bių Amerikoje dar tebėra daugiau kaip 10 milionų ir 
kad, urnai nesutrumpinus darbo valandų, tie bedarbiai 
negalės sugrįžti Į dirbtuves.

Darbininkų pasipriešinimas stiprėja ir kapitalistų 
pastangoms įvesti dirbtuvėse “kompanijų unijas”. Dar
bininkai įsitikino, kad valdžios atstovai yra perdaug to
lerantiški stambiemsiems kapitalistams, kurie atsisako 
pripažinti darbininkų teisę organizuotis. Tas valdžios 
nuolaidumas kapitalistams ypač aiškiai pasireiškė plie
no ir automobilių pramonėje.

žodžiu, kova tarpe darbo ir kapitalo darosi aštres
nė. NRA jos nepašalino ir, žinoma, negalėjo pašalinti. 
Buvo naivus tie neva “revoliucionieriai”, kurie manė, 
kad NRA darbininkus “užmigdys”. Išėjo kaip tik prie
šingai: NRA darbininkų ne tik neužmigdė, bet paska
tino juos energingiau ginti savo reikalus.

ar 40 metų. Taigi ir šie se
nėj antys žmonės nemažai pri
sideda prie bedarbių armijos 
padidinimo.

Teisybė, įvairios valstijos 
turi vadinamas senatvės pen
sijas. Bet senatvės pensijos di
džiuma atvejų nemokama žmo
gui iki jis nesusilaukia 70 me1- 
tų amžiaus. O įvairias indus
trines pensijas pradeda gauti 
tik 65 metų susilaukę.

Ir tai ne viskas. Pernai, t. 
y. 1933 m., rudeniop Federa- 
lė Rezervų Taryba paskelbė 
skaitlines, kad šalies gamyba 
vasaros pabaigoj pašokusi nuo 
60 nuošifnčių (jei palyginti su 
1923-25 m. gamyba) iki 100 
nuošimčių. Tuo pačiu gi laiko
tarpiu samda pakilo nuo 57 
iki 73 nuošimčių. Kitaip sa
kant, gamyba pasiekė gerbū
vio metų kiekį, bet samda 
buvo kuone 30 nuošimčių ma
žesnė.

Nurodyti aukščiai faktai ir 
kai kurie kiti ženklai verčia 
abejoti, kad nedarbas Su v. Val
stijose radikaliai sumažėtų kiek 
artimesnėj ateity. Teisybė, 
NRA pastangos kreipiama jam 
mažinti, bet jos nėra pakan
kamai griežtos; jos taipgi nė
ra pakankamai gilios arba ra
dikalios, kad rauti piktą (ne
darbą) su šaknimis.
Mato NRA kripimą samdyto

jų pusėn
Organizuoti Amerikos darbi

ninkai — jų tarpe ir Ameri
kos Darbo Federacija
širdžiai rėmė prez. Roosevelto 
programą šalies pramonei gai-

nuo-

IŠ DARBO

Nedarbo problema Su v.
Valstijose

■

t

Sakykime, nuo spalių 
1929 m. Su v. Valstijose 
čia nedarbas. Per visą tą laiką 
— kuone penkius metus — ša
lis bu'vo raminama: gerbūvis 
čia pat, tuoj už kampo. Fak
tas tačiau yra, kad ir šiandie 
turime 10,000,000 bedarbių. 
Dar aršesne padėtis atrodo, 
kad nematyti artimo nedarbo 
galo. O nematyti jo štai ko
dėl:

Per metų metus šaly būda
vo kadrai darbininkų, kurie dėl 
savo fizinių defektų ar dėl su
sidariusios aplinkumos dirbda
vo tik priepųolamai, su per
traukomis ir gyvendavo pusiau 
pabastų, pusiau pastovių dar
bo žmonių gyvenimą, šiuos ka
drus depresija padidino ir jų 
troškimą dirbti sumažino. Tai
gi ir pramonei atsipeikėjant 
jie pasiliks veikiausia kaip be
darbių armija.

Antra, per depresijos metus 
nepaprastai didelis vedusių mo-

mėn 
siau

terų skaičius sugrjžo į pramo
nę, kad šeimynos biudžetą pa
laikyti. Kaip žymus tas mote
rų grįžimas į pramonę buvo 
galima spręsti iš to, jogei dar
bo miniose plačiai pasiskleidė 
pareiškimai panašus šiam: tė
vas šeimą auklėja, o motina 
duoną uždirba. Kadangi ir šian
die algos pasilieka itin žemos, 
nors darbai vienur-kittfr ima 
krutėti, tai. daug moterų pa
siliks pramonėj, kad palaikyti 
namų biudžetą tokioj aukštu
moj, kokios amerikoniška šei
myna trokšta. Reiškia, nema
tyti, kad moterys pasitrauktų 
bent artimoj ateity iš pramo
nės ir užleistų savo vietas be
darbiams, kurie ieško, bet ne
gali gauti darbo.

Ir vėl kas metai šioj šaly 
priauga apię 1,250,000 jaunuo
lių — bernaičių ir merginų — 
kurie pasiekia 16 metų am
žių. Ne visi jie stoja darban 
tais metais. Bet daugelis ieš
ko ir suranda darbą. Tu'o gi 
tarpu kas metai apie 750,000 
kitų žmonių pasiekia 50 me
tų amžių. Didelė jų dalis yra 
darbo žmonės. Kaip darbo žmo
nės, jie kažin kokių turtų ne
turi. Taigi jų uždarbiai na
rnamą yra reikalingi. Bet vėl 
mes žinomę, ]kaip sunku gau
ti darbas pramonėj ne tik 50 
metų amžiaus žmogui, o ir 45

vinti. Bet štai -kas pažymima 
neseniai išleistoj Amerikos 
Darbo Federacijos biznio ap
žvalgoj:

“NRA dabar daugiausia pa
stangų Įdeda kapitalo intere
sams gelbėti, o ne bedarbei 
mažinti”.

Ir toliau Federacija klausia:
“Ar bus leista darbininkams 

organizuotis į nepriklausomas 
unijas, ar šalies administracija 
pavelys samdytojams sugrusti 
darbininkus į kompanijų uni
jas, kuriose jų pajėga dery
boms dėl darbo sąlygų nieko 
nereiškia?”

Dar toliau Federacija paste
bi: . ' I'.

“Nuo spalių mėnesio 1933 
m., kai laikinieji kodeksai pra
dėjo netekti svarbos, galima 
matyti NRA politikoj kitokia 
kriptis. Svarba dedama kapi
talo interesams pagelbėti, ažuot 
darbo ir kapitalo interesus ba 
lansuoti 
bui”.

Pasak 
bendrai
tapo sutrumpintas 2.4 valan
dų. Bet dabar, gamybai atgi- 
jant, darbo valandos ilginama. 
Ir abejotina ar darbo valan
dų sutrumpinimas išliks. Tuo 
gi tarpu, sako raportas, sam
dytojų pelnai padidėjo stebė
tinai.

O kaip su darbininkų algo
mis? Per metus laiko jos pa
kilo 9.7 nuošimčių. Atrodo gan 
gerai. Bet per tą patj laiką 
gyvenimo kaštai pašoko 9.3 
nuošimčių. Taigi tikras uždar
bis veik nepakilo. X.

ir dėti žmones dar

Federacijos raporto, 
darbo laikas savaitei

kad šarlataniškos bonkos pa- 
gelba atgauti sveikatos niekad 
negalima, žmonės kreipdamies i •1 * ' ’ ■■ ■

prię, šarlatanų ne vien tik sayo 
|igą užilgina, bet dar savo ki- 
šenius ištuština.

»• ■. < _ _' _ [ _ " , z. * * _ * ;__ .

M. ARCIBAŠEVAS. Vertę MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M Ą N Ą S

Ketvirtadienis, geg. 24, *34
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SVEIKATOS SKYRIUS
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šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
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ŠARLATANAI BEI 
APGAVIKAI

Rašo DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Chicago, III.

(Tęsinys)
Ligonis, išgirdęs tokius 

džius nuo šarlatanų, k negrei
čiausiai kreipiasi prie lietuvio 
gydytojo ir prašo jo, kad jis 
jį gelbėtų. Ligonis lyg teisin
damasis nedrąsiai pradeda aiš
kintis gydytojui, kad jis nety
čia patekęs į šarlatanų rankas, 
visai nieko apie juos nežinoda
mas; ir tik dabar jam paaiškė
ję, kad tokie šarlatanai iš jo 
visus dolerius prigavingu budu 
išviliojo, prižadėdami jį pilnai 
išgydyti. Tai taip ligonis (teisi
nasi gydytojui. Ir tik dabar 
toks ligonis prisipažįsta gydyto
jui, kad jis padaręs didelę klai
dą eidamas prie šarlatanų ir 
tuo budu prisidaręs nemažai 
sau žalos, nes toks jų rauga- 
las ne tik kad nieko jam negel
bėjo, bet dar jį padarė dides
niu ligoniu. Re to, tokie šarla
tanai išvilioję iš jo visus jo do
lerius, kitaip žodžiais, jię pada
rę jį -“broko”, ir dar taip 
“broke”, kad nebelikę nei vie
no dolerio gyduolėms nusipirk
ti bei gydytojui užsimokėti už 
jo teisingą gydymą.

Gydytojas, matydamas nelai
mingą ligonį blogojo padėtyje, 
pasigaili jo ir suteikia jam rei
kalingą medikalę pagelbą. Pa
galiau gydytojas duoda ligoniui 
teisingus patarimus kaslink jo 
ligos bei jos gydymo. Jei gydy
tojui negalima kai kurio ligo
nio gydyti, tai jis pataria to
kiam ligoniui kreiptis j teisin- 
gesnęs klinikas bei ligonines, 
kur tokiam ligoniui suteikiama 
reikalinga medikalė pagalba už 
prieinamą mokestį.

Susirgus kokia nors liga yra 
didelis pavojus kreiptis prie 
šarlatanų bei “blofęrių”, nes 
stebuklingi bei apgavingi jų 
prižadėjimai ligonį pilnai ir

zo
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greitai išgydyti yra niekas ki
tas, kaip tik tuščias burbulas. 
Jų garantavimai padaryti ligo
nį sveiku yra grynas “humbu- 
gas”; todėl jų gražiems žo
džiams bei skelbimams niekuo- 
met negalima tikėti, šitaip są- 
našių prižadėjimų niekuomet li
goniui neduos, nes jo sąžinė bei 
etika jam tatai daryti nęleis.

Taigi, nežiūrint kokia liga li
gonis nesirgtų, jis visuomet pri
valo kreiptis prie patyrusio gy
dytojo, nes sąžiningas gydyto
jas visuomet pirmiausia ligonį 
nuodugniai išegzaminuos ir su
radęs jo ilgą pątars jam kas 
reikia daryti. Jei gydytojas su
ras, kad ligoniui reikia! opera- 
ei jos, tai jis patars jam eiti į 
ligoninę ir pasiduoti operacijai, 
o jei operacijos nereikia, tai jis 
patars jam kokiais vaistais gy
dytis. Be to, jeigu ligonio liga 
butų neaiški, sunkiai supranta
ma, tai patyręs gydytojas tuo
jau tokį ligonį pasiųs į Rent
geno paveikslų departamentą, 
kad ten jam butų nutraukta 
Rentgeno paveikslai. Gi gydy
tojas turėdamas tokius pa
veikslus jau lengviau galės nu
statyti ligos dijagnozę ir su
prantama, tuomet jis suteiks 
geresnę pągalbą ligoniui.

Baigdamas, noriu pąstębūtį,

(Tęsinys)
Jam į priekį smarkiais žin

gsniais ranka mosikuodamas 
ėjo studentas šafrovas ir dar 
iš tolo Šypsodamasis į Jurgį.

—Ko jus čia dabar slan
kioj ate? — draugiškai paklau
sė jis sustodamas ir paduoda
mas Svarožičiui stiprų platų 
savo delną.

—IŠ nuobodumo, lyg ir nė
ra kas veikti. O kur jus? — 
tingiai ir paniekinančiai pa
klausė Jurgis. Jis visuomet 
taip kalbėdavo su šafrovu, ku
rį, kaip buvusį komiteto narį, 
skaitė paprastu studentėliu, 
kuris revoliucijiniame judėji
me lošė labai menką rolę.

šafrovas laimingai ir pa
tenkintai nusišypsojo.

—Pas mus šiandien paskai
tos, — pasakė jis rodydamas 
pundelį plonučių įvairiaspal
vių brošiūrėlių.
, Jurgis mašinališkai paėmė 

iš jo vieną brošiūrėlę ir at
skleidęs perskaitė ilgoką sau
są paragrafą populiariško so- 
cialio straipsnio, jau senai jo 
paties perskaityto ir užmirš
to.

—Kur jųš susirenkate pas
kaitoms? — paklausė Jurgis 
su ta pačia paniekinančia šyp
sena, vartydamas brošiūrėlę.

—Miesto mokykloje, — at
sakė šafrovas, suminėdamas 
tą mokyklą, kurioj mokytoja
vo Karsaviniutė ir Dubovaitė.

Jurgis atsiminė, kad Lėlė 
jau kalbėjo apie tas paskai
tas, bet tuomet jis į tai ne
kreipė jokio dėmesio.

—Ar aš galiu eiti su jumis? 
—paklausė jis Šafrovą.

—Prašau, — linksmai šyp; 
sodamasis sutiko šafrovas. ‘

Jis skaitė Jurgį dideliu vei
kėju ir, įvertindamas jo parti- 
jinio darbo svarbumą* jautė 
jam kokią tai pagarbą ir 
draugiškumą.

—Aš labai įdomauju šituo 
dalyku, — 
lą pridėti
jog vakaras bus užimtas ii;, 
kad galės pasimiatyti su Kar- 
savini ute.

—Prašau, pMaų, 
kartojo šafrovas.

—Tai eikiva.
Ir juodu greitai nuėjo'bul

varu, pasuko ant tilto, ku
riuo einant iš abiejų pusių 
gardžiai kvepėjo vakaro gai
vus šviežiumas ir vaųduo. 
įėjo į dviejų aukštų mokyklą, 
kur jau bu(vo susirinkę 
nės.

Didelėj, dar tamsioj galėję, 
pristątytęj lygiomis eilemiįs 
krėslų ir suplų, iš tamsos m.a- 
tesi balsganas ekranas ir gir
dėjosi susilaikantis link^as 
juokas. Pro langą buvo ma
tyt sutemęs dangus .ir viršū
nės tamsiai žalių mędžių, kur 
stovėjo Lėįė ir l5ųj)ovaitč. Jos 
pasitiko Jurgį sų džiaugsmin
gu šaukstnų. ■ . • 4

-Tai gerai, kad alėjai! - 
atsiliepę Lėlę.

bųliovaftę stųirhi pą^patt^ 
jam ranką. \

-Ko<(ėl-gi jy? 
—paklausę Jurgis ---- v------

< / A A M. M i

nęmątydąipąs Keįrsaviiiiutęs. 
—O Zinaidą Paylovpa ncdąly- 
Yaiyaf-^ lyg t'ofli)'
pridėjo Jurgis.

Richard Becher, 61 m. muzi
kas iš Corona, N; Y., kurį nu
žudė nežinomas į jo namus įsi- 
briovęs publikas. Jo žmona ir
gi labai sunkiai,(užeista.

• 1 1........... ■,

&

lankstus ir, visą, ką jis skai
tė, primanė statistinis lentelės 
charakterį bet klausėsi jo su 
(lideliu dėmesiu. Tiktai pir
mose eilėse sėdį inteligentiški 
žmonės pradėjo šnibždėtis ir 
judėti. Jurgis pradėjo neri
mauti ir gailėtis, kad šafro- 
vąs kvailai skaito pamoką. 
Kai studentas pailso, Jurgis 
patylomis Karsaviniutei pa
sakė:

—Leiskite man. Aš pabaig
siu.

Karsaviniutė, kaip lengvas 
malonus vejalis, savo žvilgs
nį perleido per jį.

—Tai gerai... Skaityk.
—Nemandagu? — nusišyp

sojęs į ją, kaip burtininkas, 
paklausė Jurgis.

—Kodėlgi nemandagu! Vi
siems patiks.

Pasinaudodama pertrauka, 
ji pasakė šafrovui. Šafrovas 
sustojo skaityti, bet kankinosi 
dėl to, kad prastąi paskaitą 
dėsto. Jis ne sutiko užlei
sti sąvo vietą Jurgiui, bet dar 
nusidžiaugė.

—Prašau, prašau, 
pratimo pakartojo jis ir užlei- 
do vietą.

Jurgis mokėjo ir mėgo pas
kaitas skaityti. I nieką nežiū
rėdamas, jis užėjo ant estra
dos ir stipriu, garsiu balsu 
pradėjo skaityti. Porą kartų 
pažvelgė į Karsaviniutę ir abu 
kartu jo akys susitiko su jos 
žibančiomis ir reikšmingomis 
akimis. Nors susijaudinęs, 
bet linksmai šypsodamasis į 
ją, jis prisiartino prie knygęs 
ir skaitė dar gabiau ir aiš
kiau, ir jam atrodę, kM i 
daro kokį tai ląbai įdomų ir 
malonų įspūdį.

Kai jįs užbaigė paskaitą, tai 
iš publikos pirmoje eilėje 
prądęjp. plpjl dęlnais* Jurgis 
rimtai padėkojęs ir eidamas 
nuo estrados, plačiai nusišyp
so jo: Karsaviniutei lyg norėda*

Ui
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Jurgis nudžiugęs, bęt tylė
damas pądavė ja j ranką ir, ji, 
iš lengvo atsiremdama į jį, 
kaip plunksna nušoko nuo es
trados. Jurgiui į veidą švyste
lėjo sveikatos ir jaunystės 
kvapsnis.

--Laikąs pradėti, — pasakė 
šafrovas> išeidamas iš kito 
kambario.

Sergąs, sunkiai žengdamas 
dideliais batais perėjo per sa- 
lę; vięną po kitos degdamas 
dideles Šviesias lempąs ir salė 
nušvito skaisčia ir linksma 
šviesa, šafrovas atidarė duris 
j koridorių ir garsiai pareiš
kė:

—Gerbiamieji, prašau susi
rinkti ir užimti vietas!

Iš karto pasigirdo sujudi
mas ir garsus kojų poškėjimas 
kai pro duris sujudo žmonės. 
Jurgis su pasitenkinimu žiu
rėjo j juos; priprastas drą
sus propagandisto dėmesys 
pas jį atgijo. Buvo seni, jau
ni žmopėš ir vaikai. Pirmose 
eilėse niękas nesisėdo, tiktai 
vėliau jas u)ėmė kokios tąi 
Jurgiui nepažįstamos storos 
ponios, mokyklos viršininkas 
ir jau Jurgiui žinomi moky
tojai ir mokytojos vyriškos ir 
moteriškos progimnazijos. Os 
visą liekamą salės dalį užplū
do žmonės apsivilkę sermėgo
mis kostiųrųąis, kareiviai, 
mužikai, bobos ir daugelis 
vaikų įnargųpse marškiniuose 
ir įvairiuose drabužiuose.

Jurgis ątsisedo kartu są 
Karsaviniutę ant stalo ir pra
dėjo ^ląųsyti.ą, kaip šąfrovaą 
ramiai, bęt kvailai skaitė apie mas jai pasakyti; — tai dėl ta- 
visuomenės tęiąęs rinkimuosę. vęs! 
Jo balsas buvo prastas ir ne-

iš kito

iš pa-

G

(Bus daugiau)

AMERą^trAms-atlantinio
SKRIE>IMQ (ALTĄSS) ATSKAITĄ

Nuo rugsėjo mėn. 1933 m. iki balandžio 30 d. 1S84 m.

Jurgis matė reika- 
nudžiugęs manė,

vėl pa-

^AJAMOS
Narių mokę^ ir ai&os: 
Chicagoje ................................... .

Iš kitų koloniją ...........—................
H K«“W. .................

$2,345.03
1,148*85.
2.«

Viso .............. -.... .........
Aviąc. dįęnęs įr įeiti Ch^oj 5'45L64
i§ M(tų .............. -........

4 T? 10M2

Viso .;.............
Už spilkutes, bendrai .......

Sugričei) ?ekis ...............
, J. Mackevičiaus paskola .

■ J- K. James grąžinta Lit. II sąskaiton 165.00 
Viso ............... ..... —.........<

Viso labo pajamų .....................
IŠ^OKĘjUMAV

1.06Ą09

$5,967.61

6,966.30

768.92

$15,136.05

-paklaus? Jūi$s, 'yįįpmk 
gurinėdamas* tamsią salę įr

-O Zinaida Paylovpa nedąiy^ 
Yauja* lyg užburti) 
pridėjo Jurgis.

Tuo laiku ant estrados, prię 
P<*t briytęlįsjo dęgtu-
kas. ir nušvietė Karsaviniutę, 
degusią žya^ę. Jos gražus, ma
lonus veidas iš apačios buvo 
aiškiai nušviestas ir linksniai

. . , .0yr' .*.*’*' į

šypsojosi.
—Kur aš tau nedalyvausiu, 

—garsiai atsiliepė ji, iš vir-
ran-šaus pratiesdama Jurgiui

. '' ■ , Z- * • »“

■ a

jįįįį

Aviacijos dienos ir kiti parengimai
Auksinės ir sid. spilkutes ................
Sugrįžęs čekis
Sijoja J. Mąc^vWui ątmolįęt^ ......
J. R. James ą-ta ........ ..A...........

telęg.; telef. ir si>|inią| ..
Raktinės, charter, spąuda etę. išlaidas 224.37 
Ęęnda už lėktuvą ^la^rątę laikų. ........
l^eliones išl. po koloiųjas J. R. Jaiųęs 436.50

r

. 622.94
103.92

.. 5Op.o6
(1)08.77

. 219.28

163.33

50.10.

8,100.10vi®?
$12,445.30VįfiO l?į>9. išmok.6ta

$2,690.75Pinigai kasoj
ALTA.S?

Inventorius, 
gtuanięj II ............. 
^ęmograph

A.

1~.

r



Iš miesto salės

And did Alfred

(“Ceezal Noseal!.”)

Lietuves Akušeres

Graboriai

BIRUTE

Visi Telefonai

Yards 1741 -1742
LA1DOJAM PIGIAU NEGU Km

Advokatai

UDZAPAS EUDEIK1
Tel, REPUBLIC 8100

2109Tel. Cice:

Wa- 
kad

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

its best and 
for which we

Moteriškų Rūbų Siuvė
jų Uni jo laikys kon

vencijų Chicagoj

ną atidarant Chicagoj didžiulį 
fontaną.

Numirė pervirtas ant 
vonios savo namuose

our 
just

“Who is that dashing 
scholar ?

pieno kaina
11.1 centų kvor-

Įgijo 1,500 akrų žemės 
publikai naudotis

paskelbė ketvir- 
kaip

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

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

Ofiso Tel. j Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell SL 
Tol. Republic 9728

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

bus kitų unijų ir 
Darbo Federacijos 
konvencijai pasvci-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bankininkas iš Auroros 
nušautas

very hilarious time together 
again. When? Sunday, May 27 
at Sandara’s picnic where the 
chorus has been reąuested to 
sing. We’re going to be com- 
pensated with----- oh well dear
members come to rehearsal at 
Sandara on Thursday and find 
out for yourselves. Tickets will 
de distributed to members on 
Thursday so rain or shine, re- 
member your date with Bi
rute. We’ll be seeing you won’t 
we?

4442 South Westem Avenue 
Tek Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Pasaulinę parodą atida 
. rys šeštadienį

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Apskaičiuojama, kad iš 50 
didesniųjų Amerikos miestų 
Chicagoj pieno kaina esanti pi
giausia. Čia šiuo tarpu pieno 
kvortai tenka mokėti 8 centai, 
kuomet vidutinė 
visoj šaly yra

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

S and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
finoms patari
mai dovanai.

Lietuvis alinės savininkas 
Aleksandras Adžgauskas, 11841 
South Morgan street, 43 metų 
amžiaus, užvakar mirė savo na
muose nuo žaizdų, kurias pa
nešė gegužės 20 d., kuomet pa
slydęs, pervirto ant vonios ir 
trenkė į jos kraštą su galva.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.__________

Rasta nušautas automobily, 
kokių 5 mylių tolumoj nuo El- 
gin miestelio, W. W. Arm- 
strong, W. W. Armstrong & 
Co. investmentų firmos galva. 
Armstrdng neseniai buvo su
žeistas automobilio nelaimėj ir 
tik keletas dienų atgal išėjo iŠ 
ligoninės. Antradienį jis išva
žiavo Chicagon automobiliu biz
nio reikalais. Gal būt, kad pa
pildė saužudystę.

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Mėgino išmesti bombų 
— sužeistas

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse..___Pašaukite-

Chicagoj finansai, sakoma, 
pastaruoju laiku žymiai pagerė
ję. Tatai liudija faktas, kad 
pirmą kartą laike eiles pasta
rųjų metų municipaliteto saug- 
menės buvcV parduodamos aukš
čiau jų nominalės kainos. Par
duota bonų už $10,000,000 ir 
pardavimas davė pelno $107,- 
500.

Pasak mero Kelly, šis pakili
mas bonų kainos aukščiau jų 
normalės vertės, duoda miesto 
administracijai didelio pasiten
kinimo. Jis rodo municipaliteto 
finansinės padėties pagerėjimą.

Dunn e— parodos 
misionierius

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
TeL Boulevard 4139

look crisp as 
that charming greer. 

----------- Why were 
humming “Wagon- 
Becausc our charm- 
wore a darling mo- 
hat which is called 

Honest, that’s 
it sure is a keen

Mėi as Kelly 
tadienj, gegužės 31-nią 
Chicagos mokyklų vaikų dieną 
Pasaulinėj Parodoj. Jisai kvie
čia visus mokyklų vaikus būti 
ketvirtadienį parodoj. įžanga 
tik 5 centai vaikui. Jiems bus 
patiektas šaunus programas.

Summer mušt be here! Did 
you notice the rich, tans our 
boys and girls have acųuired? 
It’s surprising how cool and 
comfortable everyone looked 
lašt Thursday despite the heat 
tliat liad been raging all day. 
Didn’t Helen R 
lettuce in 
frock? — 
we all 
wheel ?” 
ing Irene 
dėl of a 
“Wagonwheel 
the name 
hat

Wonder why Vannie eame 
so late? Of course she dashed 
in breathlessly with a good 
alibi. Būt what have you to

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monro® 3377

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Edward F. Dunne, buvęs Illi
nois valstijos gubernatorius, 
tapo paskirtas Suv. Valstijų 
valdžios komisionieriu Chica- 
gos pasaulinei parodai šią va
sarą.

Washingtone paspaus 
kuris uždegs Chicagos 
šviesas. Tam tikri pa- 

parody's prezidentą 
Paveikslai,

Rei. 6600 South Arteeian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 jį Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

I pieninę adresu 2351 Mont- 
rose avenue per langą tapo 
įmesta bomba. Arthur Sletten, 
pieninės savininkas, bčgo prie 
bombos, kad išmesti ją laukan. 
Bet keletą žinksnių nespėjus 
pribėgti, bomba ekspliodavo. 
Sletten tapo sužeistas. Pieninės 
klerkas, p-lė Beker, aiškina, 
kad pirm keletu dienų pas Sle- 
tteną buvęs atsilankęs kokios 
ten stambesnės pieno kompa
nijos atstovas ir grūmojęs iš
sprogdinti vietą, jeigu Sletten 
neimsiąs pieną iš jo kompanijos. 
Ekspliozija padarė apie $1,000 
žalos Sletteno turtui.

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO, ILL.

• Pirmadienį miesto tarybos 
posėdy tarp kitko gvildenta 
klausimai liečią stokjardų gais
rą. Aldermanas Toman įnešė 
rezoliuciją, kad pagirti ugnė- 
gesių departamento darbštumą. 
Taipjau išreikšta rezoliucijoj 
pripažinimas merui Kelly, ku
ris buvo gaisro vietoj visą va
karą. Miesto taryba priėmė pa
tvarkymą nupirkti 10,000 pė
dų dūdas, šešias pumpas ir ko- 
piečių vežimą vietoj tų, kurie 
sudegė gaisre. Meras tapo įga
liotas paskirti komisiją, kad 
suteikti pašalpas nu kentė j il
siems d-ėl gaisro.

Ateinantį šeštadienį, gegužės 
26 d., 1 vai. popiet rago pūti
mu (bugle note) prasidės iš
kilmes formaliam Chicagos pa
saulinės parodos atidarymui. 
Kalbamas ženklas bus pradžia 
parado, kuriame dalyvaus 10,- 
000 asmenų.

9:45 vai. vakaro prez. Roose- 
veltas 
guziką, 
parodos 
veikslai 
spaudžiant guziką 
be to, parodys prezidento žino

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dreacel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisu 8102 So. Halsted SL 
arti 81 st Street

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

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

ANDREJUS ŠIEDUNSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

antradieni, gegužės ’22 dieną, . 
9:00 valandą ryto 1934 m., su
laukęs 50 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moteri Katriną po tėvais Go- ' 
fron, 3 sūnūs Dr. John E. 
Siedlinski, Dr. Valentine E. 1 
Siedlinski, Joeeph, marti Ber- 
nice, 2 seseris Marijoną Kusz- 
lejko ir Oną Bartush ir gimi
nės. i

Kūnas pašarvotas, randasi 
Wolniak koplyčioj, 4604 South* 
Lincoln St„ tel. Lafayette 2586. '

Laidotuvės įvyks penktadienį 
gegužės 25 dieną, 11:00 vai. . 
ryto iš namų i Five Holy 
Martyrs parapijos bažnyčią, 43 
ir Richmond St., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nu
lydėtas i Resurrection kapines.

Visi a. a. Andrejaus Siedlins- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris,* Sanai, Marti, 
Seserys ir Giminės.

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. j 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2348

DR. BERf ASD
756 W. 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Tik tris minutes teva
žiavo pavogtu karu

Kenneth Turner, 27 m., pa
siėmė Patriko Middono auto
mobilį, kuris stovėjo gatvėj ties 
namais adresu 768 West Madi- 
eon St. Middon pamatė Turne- 
rį nuvažiuojant jo karą ir pra
dėjo šaukti visa gerkle. Kaip 
tik tuo momentu pasitaikė va
žiuoti pro šalį detektyvų skva- 
duL Tris minutes vėliau skva- 
das pasivijo Turnerį ir nutvė
rė j|. Pasirodė, kad Turner yra 
neseniai paleistas ir Pontiac pa
taisos namiį.

Atstovų buto komisija 
shingtone užgyrė planą, 
Reconstruction Finance Corpo
ration suteiktų įvairiems šalies 
mokyklų apskričiams paskolų 
už atatinkamus užstatus.

Meras Kelly Chicagoj šaukė 
specialį miesto tarybos posėdį 
ketvirtadienį, gegužes 24 d. Po
sėdžio tikslas tai gauti įgalioji
mą išleisti bonus suma $28,- 
000,000. Tuos bonus veikiausia 
paims Reconstruction Finance 
Corporation. Šitaip sukelti pi
nigai eis Chicagos mokyklų ta
rybos samdinių užvilktoms al
goms apmokėti. Bonai bus pav
irinti savastimi, kurią Chica
gos mokyklų taryba kontroliuo-

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 <West 22nd Street 

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 3631 So. California Arenu© 
Telefonas Republic 7868

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai. 
Valandos nuo 10—8 po piet. 

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

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna A. SI akis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

say for your tardiness Misses 
Eve and Sylvia? And yet Corn
ing in giggling, seems suspi- 
cious, little sisters, sure does. 
------- -»Twas good to see our 
old pal Steve again. Būt when 
were the three attractive “V” 
sisters ?

Siunčiame Gėlės Telegramų į vis* 
pasaulio dalia.

LOVEIKIS 
Kvietkiniiikaa

Gilią Dil Vestnvių, Bankietamfl D 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St., Chkagą, UI 

Phone Boulevard 7314

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

name. Dear me, 
only”—------- . Yes,
the exact words 
truly overheard 

lašt week.---------
who has become 

our am- 
Ernie,

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th SL

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

Tęį. Victory 5904 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-8 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Pašaukite.__ _: ‘

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių bu firma tuo >a8iii vardu)______ ■

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. no pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. Te1. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
B RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlmskis
DENTISTAS

4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Telefonas Yards 0994 __

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Did you know that a cer- 
tain concession at a ‘^Century 
of Progress” is employing 
only Red-heads and they were 
hiring help on Thursday? Five 
of our red-haired members 
were missed at the rehearsal, 
were you applying for those 
positions at the “Fair”?

Won’t someone inform 
director, Mr. Byanskas 
why the altos were so 
obedient? On the other hand 
why was our spicy little “Betty 
Boop” so unusually quiet? 
......... Yes, Miss Secretary, why 
did you blush so, when teacher 
asked you a certain question?

Two of our “Birutettes” 
were recently married. Through 
this mediiftn, “Birute” extends 
her best wishes to each of 
these brides. Wįio’ll be next° 
I know. Būt, I’m sorry to say 
I can’t inform you as yet, 
’eause it’s a secret. —

•Someday 1’11 get nerve 
enough to ask Freddie and 
Albert \vhy they’re so shy, 
būt maybe ’tis only my imagin- 
ation. 
blonde scholar?” asked one 
fair maid of another, “He seem» 
so misterious, always reading 
and they say he has such a 
ROMANTIC 
if I could 
those were 
tina t you r s 
at Sandara 
Another lad 
extremely popftlar is 
bitious piano player 
who will either be compelled 
to buy a bus or hire a van i f 
he continues to acconimodato 
as many passengers as he has 
in the past. What is this 
strange power yoiv have, young 
man ?

Well, there was one persbn 
who was riiissed by each and 
every one Thursday and that 
person is our' • dear President, 
Mr. John Sharelis who is con- 
valescing from an operation. 
We’re all Wishing you a speedv 
recovery and hope to see your 
smiling face amongst us, ad- 
dressing us at each rehearsal

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

(Pradedant ateinančiu į sekma- 
dieniu Chicagon suvažiuos Mo
teriškų Rūbų Siuvėjų unijos 
delegatai metinei konvencijai.

Šiai unijai, vienai pažangiau
sių darbininkų organizacijų 
Suv. Valstijose, per pastaruo
sius dešimtį metų įteko atlaikyti 
aršiausios komunistų atakos.

Pastaraisiais metais ji nepa
prastai paaugo nariais, kurių 
skaičius, sakoma, pašokęs nuo 
50,000 iki 185,000.

Į unijos konvenciją tur būt 
atvyks kalboms pasakyti darbo 
sekretorius Frances Perkins ir 
NRA administratorius John
son, o taipgi gubernatorius 
Horner.

žinoma,
Amerikos 
viršininkai 
kinti.

Konvencijos atidarymo posė
dis bus Ashland auditorijoj. 
Kiti posėdžiai bus laikomi Me- 
dinah Michigan avenue kliubo 
salėj.

Dunes Park of Illinois Asso- 
ciation praneša, kad 1,500 ak
rų žemės Michigan ežero pa
krantėmis, pusketvirtos mylios 
platumo, paimta į visuomenės 
rankas. Kalbama žemė randasi 
tuojau į šiaurę nuo Waukega- 
no. Visuomene yra kviečiama 
naudotis ta pakrante. Kviečia
mos lankytis taip pavienės šei
mos ir pavieniai asmenžs, taip 
skaitlingcsnės partijos. Visi pa- 
rankumai maudymuisi, žais
mėms, pasivaikščiojimui.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

as you usually do.
“Birute” made an unex- 

eeptionably well appearance at 
the University of Chicago. The 
chorus looked 
sang its best, 
were repaid with many fine 
įcompliments and applause. Was 
everybody happy! No one 
wanted to leave the place. 
-------- One damsel was over 
joyed when Tex appeared on 
the scene, 
look collegiate! Boy, 1’11 say. I 
----- So you only eat “Grūz
dus” when mother makes ’em, 
eh John? Well, yotf missed a 
treat this time, cause these 
were simply ‘Deelish’ weren’t 
they comrades, and that punch, 
ooh la la!

Have you seen the “Pades- 
pana” danced by professionals ? 
No? Hop down to “Birutes” 
rehearsals or parties and you 
will witness the best Lithuan- 
ian folk dancing by one swell 
team. Are they good? TheyTl 
dance anything you request. 
The first ten that guess 
correctly who we have reference 
to (the team) will each re- 
ceive a prize, a lollypop.

We’re all going to have a

J. J. BAGDONAS
Uudnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modernjškaį* Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3310 Lituanica Avenue
■CHICAGO, ILL.

Užgyrė paskolą mo 
kykloms

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves* kurios skelbiasi 
Naujienose.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

LIBTUVU

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

prie 47th St. ant 2 lubų. 
Tel. Boulevard 1242
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ALTASS atsišaukimas į “Lituanicos II” 
žygio rėmėjus

Už dviejų mėnesių, visai ne
tolimoje ateityje išleisime 
“LITUANICĄ II”, lakūno lei
tenanto Felikso Vaitkaus val
domų, į Didžiųjų Kelionę, per 
Atlantiko vandenynų į Lietu
vų. Mums', visiems lietuviams, 
svarbu ir būtina, kad tas žy
gis butų pasekmingas, kad 
mums šiais metais vėl nerei
kėtų liūdėti ir jaustis, kad ne
ištesėjome. Mes visi norime 
sulaukti to momento, kada iš 
Kauno ateis linksma žinia, 
kad “LITUANICA II” laimin
gai nusileido Kauno aerodro
me, laimingai perplasnojusi 
vandens platybes. Mes nori
me, kad musų pradėtas dar-

Bus daug džiaugsmo 
ir smagumo “Naujie
nų” Piknike, Birže

lio 3 diena

turi surinkę ar su- 
parengi- 

smnns pinigų.
draugijos ir klubai 

iždu

. Birutės daržas jau pilnai 
įrengtas ir pasipuošęs priimti 
malonius svečius, kurie suva
žiuos į Naujienų Piknikų, sek
madieny, birželio 3 dienų.

Kiekvienam yra žinoma, kad 
pradžia birželio menesio yra 
gražiausias pavasario laikas.

gai.
Bet pasekmingo žygio nie

kas negalės užtikrinti, jeigu 
lėktuvas nebus pilnai įreng
tas, jeigu jame nebus įdėti vi
ri reikalingieji instrumentai, 
jeigu jame bus netobulus tan
kai, kurie dėl nuolatinės vi
bracijos prakiurtų okeano vi
duryje, jeigu motoras bus abe
jotinas.

Kaip žinoma, lėktuvas “LI- 
TUANICA II” jau nupirktas ir 
jis yra puikioj padėtyje, bet 
jis yra pritaikintas tik. skrai
dymui virš žemės ir neilges
nėms kaip 1,000 mylių distan
cijoms. Kad jį pritaikinti 
tranzatlantiniam žygiui, eoro- 
planų reikia šiek tiek pakeis
ti, įdėti kitų motorų, gazolino 
tankus ir navigacinius instru
mentus. Reikia ir naujo spe
cialus konstrukcijos propele
rio.

Kai kurie reikalingieji ins
trumentai jau yra nupirkti, 
apie kai kuriuos teiraujamasi 
ir vedamos derybos. Jau yra 
suderėti tankai ir padaryti žy
giai dėl mechaniško darbo 
prie aeroplano prirengimo ke
lionei į Lietuvą.

Visus įrengimus reikia sku
biai supirkti ir darbų prie ae
roplano nelaukiant atlikti, 
kad užtikrinti kelionę šiais 
metais. Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są-

ŠIŪRUOJAMAS ŠEPETYS,’ kie
tas di minkštas ................... 9c
STOGAMS CEMENTAS, skystas
ir pliastiŠkas 71% f*

Galionas ■
VARNIŠO REMOVER

Tiktai šią savaitę 77A
Galionas ■ ■ V

COLD WATER MALIAVA
Del basementy, sienų ir

Yanas Hardware and
Paint Company

2747 WEST 63rd STREET 
Tel. Prospect 1297

junga turi ižde suvirs .$3,000 
įrengimo ir instrumentų lė
šoms padengti, bet tų pinigų, 
toli gražų, toli gražų neuž
teks. Reikia dar apie $4,000 
skridimo finansavimui už
baigti.

A. L. T. A. S. S. skyriai įvai
riose lietuvių kolonijose, Chi- 
eagoje ir kituose J. V. miest
uose,
kėlę per įvairius 
mus nemažas 
Įvairios 
turi paskyrę pinigų iš 
“LITUANICOS II” naudai ar
ba juos sukėlę vakarėliuose 
Pinigų “LITUANICAI II” su
rinko ir įvairus patriotingi lie
tuviai, kurie pašventė savo 
liuoslaikį, kad bent kiek pri
sidėti prie antrojo lietuvių 
skridimo pasisekimo užtikrini
mo.

Iš įvairių pranešimų A. L. 
A. A. S. S. valdybai, žinoma, 
kad kai kurie ALTASS sky
riai, organizacijos ir asmenys 
sukeltų pinigų ikišiol nepri- 
davė. Noras sukelti daugiau 
pinigų, prisiųsti ALTASS cen
trui didesnę sumą ar kitos 
priežastys sulaikė organizaci
jas ar esmenius nuo skubaus 
prisiuntimo jau sukeltų pini
gų.

Šiuomi ALTASS valdyba ir 
lakūnas leitenantas Feliksas 
Vaitkus, naujasis “LITUANI- 
COS H” valdytojas, kuris už
ėmė lakūno vietą pirmesnia- 
jam įteikus savo rezignaciją, 
atsišaukia į visas ALTASS 
kuopas, organizacijas ir asme- 
nius ragindami visus nieko ne
laukiant siųsti pinigus centrai), 
kad viską butų galima iš ank
sto supirkti, reikalingąsias 
naujas dalis užsakyti ir prieš 
skridimą visą darbą užbaigti, 
kad duoti lakūnui progos per
taisyti lėktuvą išbandyti ir 
persiiikrinti apie jo tinkamu
mą žygiui. Kartais mažas 
suvėlavimas gali visą žygį su
trukdyti ir skridimą šiais me
tais padaryti negalimu.

O lakūnas leitenantas Felik
sas Vaitkus, ALTASS Centro 
valdyba ir viso pasaulio lietu
viai būtinai nori, kad žygis 
įvyktų šįmet. Tad, pasidar
buokime, kad tą norą butų 
galima įvykinti.

šiuomi kviečiame prisidėti 
prie žygio ir tas organizacijas, 
kurios to ikišiol nepadarė. As
menys, kurie neaukavo kvie
čiami prisidėti kiek jiems jš^ 
galės leidžiai.

Broliai ir seserys, išsiųski- 
me “LITUANICA II” į laimin
gą kelionę per Atlantiką, kad 
mes galėtume džiaugtis, o ne 
vėl liūdėti.

Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo S-ga 

Pinigus reikia siųsti čekį ai s 
ar money-orderiais, išrašytais 
“AMER. LITE. TRANS.-AT. 
FLIGHT ASSN”, vardu 
ALTASS iždininko p. Justino 
Mackevičiaus adresu, 2324 So. 
Leavitt Street, Chicago, III., 
larba sekretoriaus A. Vaivados 
I adresu, 1739 South Halsted St., 
Chicago, III.

di, medžiai išskleidę lapus; 
žole žaliuoja. Viskas traukte 
traukia į laukus ir girias.

Kaip tik tame gražiame lai
ke ir įvyksta Naujienų pikni
kas.

Aš jau esu galutinai nuta
ręs dalyvauti šiame gražiame 
Naujienų Piknike. Patariu ir 
kitiems lietuviams jau pradėti 
prisirengimus ir būtinai atva
žiuoti Naujienų piknikai).

Žinau, kad čia bus galima 
skaniai ir sočiai pavalgyti, iš
sigerti gardžių gėrimų, i 
tikti su savo draugais ir 
nais pažįstamais. Taip 
pasiklausyti gražių dainų, 
pasišokti jaunimui bus 
riausia proga.

Naujienų piknike bus 
siems smagu ir malonu.

— Piknikų Lankytojas.

rengia du vakaru žiemos laiku 
ir porą piknikų vasaros metu. 
Ateinantį sekmadienį, gegužės 
27 d., įvyksta Joniškiečių pir
mas šio sezono parengimas- 
piknikas, kt.vis atsibus dideliam 
Liepos darže ant kampo Archer 
Ir Kean lAves,

Kad Joniškiečiai publiką už
ganėdina ir kad juos publika 
remia, tai liudija tas faktas, 
jogei jie šį sykį buvo priversti 
parenduoti vieną iš didžiausių 
daržų, kad jų rėmėjai turėtų 
daiig gražios vietos smagiai 
laiką praleisti. Todėl Joniškie
čiai kviečia visus be skirtumo 
pažvalgų atsilankyti ir į jų pik
niką su jais susipažinti ir sma
giai laiką praleisti.

“Kas rfemia Joniškiečius, tas 
atlieka labdarybės ir KultuTos 
darbą”.—Komitetas.

Praėjusio kontesto 
balsai

CLASSIFIED ADS

KUPONAS

Išsikirpkite jš Naujienų ši KUPO
NĄ; jis vertas pinigų.

Už penkis šiuos KUPONUS įžanga 
i Naujienų Pikniką dykai, i BIRU- 

DARŽĄ, Birželio-June 3, 1934.

NAUJIENOS

susi- 
” sc-

pat 
P 

«e-

vi

h stambi anglų f ir 
ma remia “LITUANI 

COS II” skridimą
Gordon Baking Company prisi 

deda prie skridimo įvykini 
m o savo jėgomis

Tie, kurie atsilankė “LITUA- 
NICOS II” krikštynose, Ford- 
Lansing Airporte, atsimena di
džiulį raudonų sunkvežimį, ku
riame buvo įrengia puošni stu
dija ir garsiakalbių sistema. 
Tuos garsiakalbius buvo gali
ma girdėti po visų laukų, jie 
buvo tiek geri ir tobulus.

Gordon Baking Company, ku
ri kepa “Silver Cup” duonų, su
teikė tuos garsiakalbius AL- 
TASS’ui visai veltui, kad bent 
tUomi prisidėti prie pasekmin
go žygio į Lietuvų įvykinimo. 
Bendrovė remia lietuvių rei
kalus, todėl ir lietuviai turėtų 
jų palaikyti omenyje.

Lietuvių Piliečių 
Brolijos Kliubas

Iš Marųuette Parko Povilas At
kočiūnas, senas Garfieldpar- 
kietis rašo:

Naujienų kon testas praėjo 
sekmingaį. Aš, nors mažai tu
rėjau laiko, kad pas visus sa
vo kostumeriu‘3 nueiti, nes ir 
savo biznį laikau ir todėl bu
vau priverstas biskį kontestą 
užleisti. Paskutinėmis dienomis 
prieš kontesto pabaigą pradė
jau per telefoną šaukti savo 
draugus, kad atvežtų prenu
meratas j mano biznio vietą, 
kur užlaikau skanius gėrimus. 
Ir tiriu pasakyti, kad atsirado 
daug mano gerų draugų, ku
rie atvažįavo ir užsirašė Nau
jienas.

Tariu širdingą ačiū J. Gor- 
dauskams, Karolėliams, A. Pet- 
rėnui, C. Kaleliams, J. Kazu- 
lams, A. Guokams, A. Mac- 
kevičiams, K. Vertelkams, iš 
Lietuvos A. Atkočiūnams, J. 
Kasuliui,' kurs užlaiko barber- 
nę adresu 1414 So. 49th Ct., 
Cicero, ir visiems kitiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu budu 
mane parėmė laike šio kontes
to.
Paul Atkinson (Atkočiūnas), 

2515 W. 59tk St., Chicago.
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RADIO

PRANEŠIMAI

Whitney Tarutis,

fails to double up his audience 
in laugbter. (Did we take that 
sentence for a walk, or did 
we?)

Commenting on the present- 
ation we caų honestly statė 
that Mrs. Stephens, Helen Ve- 
spender,
Frank Jakavičius. Frank Pū
kis, and Stanley Puta, all gavę 
very good performances. In 
our judgement, the singing of 
Little Helen aiyl Mrs. Stephens 
drew the mošt applause from 
the audience. In the ballet, 
Vytautas Beliajus, Wanetta 
Grybas and the fou‘r big “dva
sios” seemed better than be- 
fore. Alice was the only gypsy 
present, and thus was obliged 
to dance solo, and did so very 
well.

After the operetta Kenosha’s 
chorus gavę a sbort, good con- 
cert, displaying good singing 
voices, and good shading in 
singing.

Naujienų Spulkos direktorių susi
rinkimas įvyks pentkadienį gegužės 
25 d., 6 vai. vakare, Naujienų name.

. R. RypkeviČia.

SVARBIAME reikale yra paieško
mas Andrius Tamulevičius, kuris 
1914 metuose gyveno 3252 So. Mor
gan St. Jis pats arba jo artimi gi
minės atsišaukite, yra daug pinigų. 
M. J. Tananevicze, 738 W. 18th St.

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jus turite Athlete’s kojas, De

dervine' Pūsles, Degančias ir Nie- 
žuotas kojas ? Ar jus norite ūmią 
pagelbą? Prisiųsktie 50c. dėl pilno 
treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St.

Chicago, III.

’V"7

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840
T

ArNori Keptos Avienos?
Jeigu taip, tai kviečiame

NEDEUOJ, GEGUŽES 27 DIENĄ 
j Palos Park miškus

ten prie lentos ir kalno.
Visus aludžių savininkus ir jų draugus, ir visus kartu 
pasilinksminti draugiškame išvažiame. Pirkte tikietus 
iškalno; nuo narių arba šaukite Haymarkęt 0042; sek
retorių Liet. Aludžių susiv. 731 W. 18th St.

Kepta avis ir gerymai tik už vieną dolerį ypatai.

Kviečia Liet Aludžių Sav. Susiv. Cook Apsk.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubas gyvuoja jau nuo 1924 
m. Kliubo užduotis yra rūpin
tis, kad kiekvienas narys tap
tų šios šalies piliečiu ir ligoje 
pašalpą gaiftų, o mirus pomir
tinė butų išmokėta jo artimie
siems.

L. P. B. Kliubo pirmas pir
mininkas buvo drg. K. Lau
čius, 3317 Lituanica Avė., ku
ris ^užlaiko siuvyklą ir darbuo
jasi kaip geras ,draugiškas ir 
patyręs savo darbe siuvėjas.

Dabartiniu laiku Kliubo pir
mininku yra drg. A. Zalagė- 
nas, 7132 So. Racine Avė. Jis 
yra geras barzdaskutys ir už
laiko gražią barzdaskutyklą sa
vo name. Drg. A. Zalagėnas 
priklauso ir įvairiose kitose 
draugijose ir nenuilstančiai 
darbuojasi jose.

Lietuvių Piliečių Brolijos
Kliubas laiko mėnesinius susi
rinkimus Bridgeportę J. Gar
baus svetainėje, 3749 S. Halsted 
St. Kurie norėtumėt gauti dau
giau informacijų apie L. P, B. 
Klittbą, tie kreipkitės j pirmi
ninką aukščiau nurodytų adre*- 
su .—Senas Petras, s- . ' ■ . .

Smagus Joniškiečių 
piknikas

Ura, visi j Joniškiečių piknL 
ką! Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas paprastai su*

Ar klausėtės Progress Fur- 
niture Krautuvės radio valan
dos pereitų nedeldienį? Jeigu 
klausėtės, tai aš manau, kad 
ji galėjo patikt, ba šį sykį Pro
gress Kvartetas tikrai šauniai 
skambėjo. Helen Bartush solo 
puikiai išėjo ir abelnai visos 
dainos žavėte-žavėjo savo klau
sytoj u‘s. Buvo daug .įdomių 
pranešimų apie šios krautuvės 
biznio eigų ir svarbiausius įvy 
kius Chicagos Lietuvių tarpe.

—Klausytoja,

’Twas a hot ride to Kenosha 
— which might have a slight 
bearing on the f it of hysterical 
laughter, lasting five minutes, 
that attacked Bunn; Savickas.., 
Not even a threatening sign, 
“PRIVATE DOCK, KEEP 
OUT, ŪGLY DOG” could keep 
Lil, Helen and Marcella from 
the lapping shores of Lake! 
Michigan with their eight men 
eseorts... Don’t know the dog... 
Our own big thrill of the eve- 
ning: Shaking hands once more 
with the Rev. M. Urbanavi
čius!, our one time latin and 
history prof... More fun on the 
way home... Bar-b-Q 
Stephens*, Stulpar’s,
Trilik in a Deerfield, III. 
aurant... The carnations 
just too fascinating to 
And thus the end of a
fect evening and beginning of 
a doubtful day...

» » »
Friday, members will be ex- 

pected at Gage Park for a 
finai rehearsal before Decora- 
tion Day. We have always had 
a good representation of the 
chorufe at these annual com- 
memorative
would likę to keep our good 
record. Please make your ar. 
rangements accordingly.

The
Albina 

rest- 
were 
Lil... 
per-

KVIEČIAM!
Visi sveiki Chicagos ir apielin- 

kių lietuviai, vyrai 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 į 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
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

PIRMYN
SHARPS and FLATS

L-................ -i-J. ........ ...........

Abejotinas Asmuo
r

Not even Sunday’s sultry 
heat was able to keep a good 
representation of Pirmyn from 
automobiling to Kenosha and, 
for the third time, successfully 
staging Abejotinas Asmuo, 
with a smaller, būt better bal
let.

One would expect that the 
hot weąther would dampen at 
least thie spirit of the princi
pais, for whom there was the 
most exertion in view. It did 
not, howevėi\ and the Keno- 
shans who were present du- 
ring the brief afternoon re
hearsal mušt be as yet debat- 
ing oveĮr whethęr it is Grape- 
Nuts, Coco-Cola, or Cameh 
that supply Frank Jakavičius 
with his ever-present energy 
that makes it possible for him, 
at any time, to create impromp
tu entertainment which never

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

M0RT6ME BANKERS

programa, and

And, at the Holy Cross Hos- 
pital, our president, S. Joku- 
bauskas is recovering from in- 
juries in room 315. The visit- 
ing hours are 2 to 4 and 7* to 
8 daily. If possible, pay him a 
visit.

Jacąues Grandmesnil.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

lb prašo Lietuvos žmonės r 
fiįp pataria Lietuvos banlor

CLASSIFIED ADS
Automobiles

PARSIDUODA sedanas, mažas 1931 
metų Studebakeris, free wheeling, 
neatskyriamas nuo naujo. Parduo
siu pigiai, labai reikalingi pinigai. 
2419 W. 45 St. pirmos lubos.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard» 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKKAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

Furniture & Fixtures 
Rakandai-]taisai

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KAŠTUS 
$160 parlor antai $26. 9x12 orientalikkti 
kaurų Pat. $29.60. RieEuto medžio vale, 
kamb. setai $20. $124. mierk. setai $39. 
3 kambarių pilnas (rengimas $99, už casb 
arba iAmoktyimo* AMERICAN STORAGE, 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir ned61- 
dienials. —>

—iOh—
$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 daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem 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.

PARDAVIMUI parlor setas, ice 
box ir 3 show kėsai. Pigiai.

551 W. 14 PI.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikią

REIKALINGI 3 geri salesmonai 
pardavinėti likeri ir vyną. Mokėsi
me bonus ir komišeną. Atsišaukite 
nuo 12 iki 2. Daniels Distributing 
Co. 9 So. Clinton St.

REIKALINGAS kriaučius prie tai
symo ir prosinimo vyrišky ir mote
riškų drabužių 2635 W. 39 PI. prie 
Archer Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo, pagelbėti prižiūrėti kūdiki, gy
venti ant vietos. J. K. Don, 230 N. 
Pine, Columbus 6154.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

PUSAMŽIS žmogus, ne girtuoklis, 
ieškau darbo į restaurantą ar vieš
buti už janitorių ar bile kokį darbą. 
Pašaukite laišku Box 118, 1739 So. 
Halsted St.

For Rent
6 KAMBARIŲ flatas, pečium šil

domas, pigi renda.
7259 So. Talman Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

2023 So. Ashland >Ave.

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. 7801 So. Peoria St. 
Vincennes 4985,

PARDAVIMUI Tavern arti dirb
tuvių, vieta išdirbta. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant automobi- 
liaus. 1715 W. 46 St.

PARDAVIMUI Tavern, gatvekarių 
linijos, kampo biznis išdirbtas per 
15 metų. 5001 W. Roosevelt Road, 
Cicero.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

t
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STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
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. 
Tek Victory 4965

40 AKERIŲ —< produktyvė žemė, 
namai, stakas, grudai, mašinos. 17 
akerių — juoda, lygi žemė, geri na
mai, elektriką, bėgantis vanduo, arti 
didelio kelio

10 akerių — tamsi žemė, geri na
mai. Reikalaukite listo.

HARRY G. McKEE 
723% Lincoln Way, 

La Porte, Ind,




