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Geležieslndustrija 
Ginkluojasi

Besiruošdamos prie streiko, plieno kompa
nijos perkasi kulkosvaidžius ir sta
tosi barikadas, sako gub, Pinchot

WASHINGTON. birž. 5. — 
Geležies ir plieno industrija 
smarkiai ginkluojasi busian
čiam generaliniam geležies ir 
plieno liejiklų darbininkų strei
kui, kartu akylai dabodama, ar 
pavyks prezidentui Rooseveltiri 
ir NBA administratoriui John
son išvengti 250,000 geležies 
darbininkų streiko.

Vakar j Baltąjį Namą atvyko 
Pennsylvanijos gubernatorius 
Pinchot įspėti prezidentą Roo- 
seveltą, kad geležies kompani
jos ginkluojasi kulkosvaidžiais 
ir tveria apie savo liejiklas 
spigliuotų vielų barikadas. Gu
bernatorius Pinchot sako, kad 
padėtis yra labai rusti, bet jis 
yra prisirengęs veikti, kas nė 
atsitiktų.

Gręsia kilti atviras karas 
tarp darbininkų ir samdytojų 
ir, galbūt, Pennsylvanijos mi
licijos, jeigu prezidentui Roo- 
seveltui ir Johnsonui nepasiseks 
streiko neprileisti. Streikas bus 
paskelbtas birželio 10 d., bet 
prasidės jis tik birž. 16 d.

NRA administratorius John
son jau pradėjo**sterptusK pasi
tarimus apie to streiko išven
gimą. Vakar jis buvo nuvykęs 
į vieną hotelį, kur tarėsi su 
United States Steel Corp. pre
zidentu VVilliam Irvin ir su 
plieno kodekso viršininkui Dės- 
vernines. Iš pasitarimo nieko 
neišėjo.

Kitame hotelyje laukė pro
gos išdėstyti administracijai 
kairysis unijos sparnas. Jis 
kreipėsi prie prezidento per 
darbo tarybos pirmininką se
natorių Wagner, kadangi jis 
nepasitiki Johnsonu.

Jie nurodo į sunkią ekonomi
nę plieno darbininkų būklę ir 
kad darbininkai yra pasiryžę 
išgauti pripažinimą kolektyvių 
derybų, arba streikuoti.

Surinktomis unijos žiniomis, 
nežiūrint Johnsono girimosi, 
kad kompanijos dabar išmoka 
$12,000,000 algomis į metus 
daugiau, negu pirmiau išmokė
davo, vidutiniškas Carnegie lie
jiklų Duųuesne darbininkų už
darbis pereitais metais, įskai
tant ir 6 mėn. NRA, buvo tik 
$346.54. Iš tų pinigų dar bu
vo atimama vidutiniškai dar 
$16.47 įvairioms pašelpoms ; ir 
apdraudai, taip kad vidutiniš
kas metinis darbininko uždar
bis buvo $330.07.

Vidutiniška tų darbininkų 
skola buvo $1,750, daugiausia 
už maistą ir butą. Daugelis 
turi dar neišmokėtus namus, 
tai tų vidutiniška skola siekia 
$2,300.

Kairysis sparnas atmeta ir 
Johnsono pasiūlymą įkurti plie
no darbo tarybą, kokia yra au
tomobilių industrijoj. Jie sako,

kad ir taip tarybų yra net per
daug, bet jos nieko neduoda, 
vien prižadus.

šiandie Johnson tarėsi su pre
zidentu, bet sutarta, kad strei
ko pavojus dar nėra pasiekęs 
tokio laipsnio, kad reikėtų pa
čiam prezidentui įsimaišyti.

Daugiau streikų
Prieš kiek laiko sustreikavo 

Wilson & Co., Oklahoma City 
darbininkai, reikalaudami pa
kelti algas ir pripažinti Uniją. 
Dabar kompanija paskelbė, kad 
tie darbininkai, kurie nesugryš 
į darbą, bus iš darbo visai pa
šalinti.

Kansas City skerdyklų dar
bininkai irgi ruošiasi streikuo
ti iš užuojautos Oklahoma Ci
ty streikieriams.

Brooklyn, N. Y., sustreikavo 
apie 1,000 bučerių, išvežiotojų 
ir mėsos piovėjų, reikalaudami 
algos pakėlimo ir 44 vai. darbo 
savaitės.

Atvyksta buvęs Vien
uos socialių darbų 

vedėjas
VIENNA, b. 5. — šiandie iš 

Viennos išvyko į New Yorką 
prof. Julius Tandler, per dau
gelį metų -buvęs vedėjas Vien
nos socialių ir sveikatos dar
bų, kuriais Vienna buvo pagar
sėjusi visame pasaulyje. Kar
tu jis buvo galva Viennos uni
versiteto anatomijos skyriaus 
ir buvo vienas garsiausių me
dikų Europoje. New Yorkejis 
skaitys lekcijas New Yorko 
universitete.

Prof. Tandler buvo Chinijoj, 
pakviestas sutvarkyti Shanghai 
miesto medikalės pagelbos ir 
sveikatos prižiūrėjimo teikimą, 
kai fašistinis heimwehr vasa
rio mėn. pradėjo Viennos so
cialistų skerdynes.

Užgirdęs apie tas skerdynes 
jis gryžo į Vienną ir buvo areš
tuotas. Bet po neilgo kalinimo 
jis buvo paliuosuotas, kadangi 
valdžia negalėjo įrodyti, kad 
jis butų papildęs šalies išdavys
tę, būdamas už tūkstančių my
lių nuo skerdynių lauko.

Jis tikisi aplankyti ir Chi
cago.

Ruošia bylą buv. Viennos 
merui

Moterų taikos ir laisvės in
ternacionalinė lyga kreipėsi 
prie Austrijos prezidento Mik- 
las, prašydama paliUosuoti Pau
lą Wallisch, našlę sušaudyto 
Styrijos schutzbundo vado Ko- 
loman Walliscli, kuri yra įka
linto už gelbėjimą kovotojams, 
duodant jiems kavos ir eiga- 
retų. Ji sunkiai serga kalėjime.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus; 
vėsiau.

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:- 
21.

Valdžia visomis savo išgalė
mis ruošia bylą prieš buvusį 
Viennos merą Dr. Kari Seitz. 
Kadangi ji neranda kuo jį kal
tinti, ji buvo pasiūliusi jį pa- 
liuosuoti, jei jis prisižadės dau
giau nebedalyvauti politiniame 
veikime. Bet jis atsisakė, pa
reikšdamas, kad paliuosuotas 
jis eis tiesiai į miesto salę iš- 
naujo eiti mero pareigas.

Chicago, 111. Trečiadienis, Birželis-June 6 d., 1934

Chicagos pasaulinė paroda naktį.

Italas surado naują 
. dirbtinį - elementą

No. 93
RYMAS, b. 5. —Senatorius 

Mario Corbino pranešė Italijos 
Lincei akademijai, kad tapo su
rastas naujas elementas, žino
mas kaipo “No. 93”, kuris ta
po pagamintas dirbtiniu budu 
iš uranijaus. Senatorius iš šio 
radinio tikisi, kad pasaulis vėl 
atjaunės ir kad medžiaga at
sinaujins. Tą atradimą padarė 
akademijos narys Enrico Fer
mi.

Viso pasaulio mokslininkai 
šiam atradimui priduoda dide
lės svarbos, nes tai yra dar pir
mas atsitikimas, kad pasisekė 
pagaminti visai naują elemen
tą. Ikišiol buvo pasisekę dirb
tinai pagaminti tik jau žinomus 
elementus iš kitų elementų, bet 
dar niekam nebuvo pasisekę pa
gaminti dirbtiniu budu visai 
naują elementą.

Johnson siuvėjų kon
vencijoje

______________________ I
'■ ■ , I

CHICAGO.— V^akar Interna
tional Ladies Garment Wdrk- 
ers unijos konvencijoje kalbė
jo NRA administratorius John
son.

Konvencija nutarė paskelbti 
streikus Baltimorej ir New 
York e (vien nėrinių darbinin
kų), kad suorganizuoti , tų 
miestų adatos darbininkus. 1

Nusiginklavimo kon
ferencija užsikirto

LIETUVOS ŽINIOS
dėl Vokietijos

GENEVA. b. 5. — Nusigink- 
avimo konferencijoje susidarė 
lu Europos tautų blokai. Vie
nas nori, kad Vokietija butų 
stipri, nežiūrint kokios butų to 
pasėkos, o kitas blokas Vokieti
jos prisibijo ir norėtų ją lai
kyti silpną ir beginklę. Tarp tų 
dviejų blokų ir įvyko susikir
timas taip vadinamoji nusigin- 
Įavimo konferencijoj.

Susikirtimas įvyko procedū
ros klausimu slaptame dieno
tvarkės komiteto susirinkime.

Pasidalinimas tarp dviejų blo
kų yra aiškus. Pro-vokiškam' 
blokui vadovauja Anglija. Prie 
jo glaudžiasi ir Jungt. Valsti
jos. Prie prieš-vokiško bloko 
priklauso Franci j a, Rusija, ma
žoji entente ir Balkanų sąjun
ga.

Susikirtimas buvo tokis ašt
rus, kad komitetas po trijų 
valandų ginčo nutraukė posė- 
d jnieko nenutaręs. Klausi
mas, dėl kurio kivirčas iškilo, 
buvo: ar dar sykį kviesti Vo
kietiją sugryšti į nusiginklavi
mo konferenciją.

Mergina užmušė pavo 
mylimąjį

BIRŽAI.—Gegužės 3 d. apie 
10 vai. Emilija Vaičikauskaitė. 
39 mt. amžiaus, gyv. Petrosiš- 
kių km., Vabalninko vals., Bir
žų apskr. sužalojo to pat kaimo 
gyventoją Jurgį Jansoną, 40 
mt., amžiaus, kuris tą pat va
karą mirė.

Kaip nustatyta, Jansonas ir 
Vaičikauskaitė ankščiau mylė-
josi ir jau buvo prisigyvenę 
kūdikį. Jansonas žadėjo Vai- 
čikauskaitę vesti, bet dėl pa
blogėjusių paskutiniu laiku juo- 
dviejų santykių jis jos nevedė. 
Sakytą vakarą Jansonas norėjo 
įsibriauti Vaičikauskaitės butam 
bet ji jo neįsileido. Jansonas 
prievarta veržiantis vidun, Vai
čikauskaitė keletą kartų pagaliu 
smogė Jansonui per galvą, nuo 
ko mirtinai jį sužeidė. Vaiči
kauskaitė sulaikyta.

$525,000,000 nuken
tėjusių nuo sausros 

šelpimui
WASHINGTON, b. 5. — Pre- 

zidentas Rooseveltas šiandie pa
tiekė nukentėjusių nuo sausros 
valstijų kongresmanams nuken
tėjusių valstijų ūkininkų šelpi
mo programą.

Jis prašys kongreso paskir
ti nukentėjusiems šelpti $525,- 
000,000. Bet tie pinigai eis 
daugiausia netiesioginiam šelpi
mui: supirkimui iš ūkininkų 
gyvulių, pirkimui gyvuliams 
pašaro, iškėlimui gyventojų iš 
labiausia nukentėujšių apielin- 
kių, ypač abiejų Dakota valsti
jų, supirkimui ir pristatymui 
nukentėj tįsiems ūkininkams sėk- 
lų.

Tas planas tuoj aus bus pa
siūlytas kongresui, kartu su 
pataisomis, kokias pasiūlys su
sirinkę nukentėjusių valstijų 
kongresmanai.

Eksplozijoj žuvo 7 
aliejaus ieškotojai

■ _ t

NORMAN, Okla., b. 5. —Tro- 
kiri su dinamitu eksplodavus 
žuvo septyni seirilografo alie
jaus ieškotojų ekspedicijos na
riai

Jie darė tyrimus nauju bu
du ieškoti aliejaus—pagelba ge
ofizinių tyrimų aliejaus terito
rijos, pasinaudojant seismogra
fu ir dinamitu padarytų žemės 
“drebėjimų”. Išsprogdinama 
daug dinamito ir pagelba opių 
instrumentų suimama garso vir
pėjimai ir sidig to nustatoma 
žemės sluogsnių | susiformavi
mas gilumoj.

Bevežant dinamitą jis nelai- 
ku eksplodavo ir vietoj užmu
šė 7 tyrinėtojus.

54 Lenkijos komunis
tai nuteisti kalėji- 

man
LUCKAS, Lenkijoj, b. 5. — 

54 komunistai, kurie buvo kal
tinami kurstę sukilimą rytinėj 
Lenkijoj du metai atgal, liko 
nuteisti kalėj iman nuo 5 iki 
15 metų.

Roselando lietuvis 
užmuštas nelaimėj 

su troku
CHICAGO.—Povilas Balčako- 

nis, plačiau Roselande žinomas 
kaipo Belžis, 133 E. 104 St., 
ledininkas, liko užmuštas prie 
26 ir State gatvių, kai į jo le
do troką įvažiavo kitas dide
lis automobilius, ir tai tokiu 
smarkumu, kad Belžio trokas 
liko nublokštas į tairų sankro
vą 2559 S. State St. Troką val
de Povilas Aiman, 12018 Ca- 
lumet Avė., kuris liko sužeis
tas. Sužeistas liko ir kartu 
troke važiavęs Adomas Kairis, 
10529 Edbrooke Avė.

Penki kitu automobiliu va
žiavę žmonės irgi liko sužeisti.

12,000 darbininkų 
streikuoja Colom- 

bijoj
MEDDELIN, Colombia, Pietų, 

Amerikoj, b. 5. —12,000 darbi
ninkų streikai suparaližavo vi
są miesto gyvenimą ir aptar
navimą. Streikieriai apmėtė 
akmenimis viešuosius trobesius 
ir gatvekarių nuosavybes. Strei
ką pradėjo geležinkelio darbi
ninkai, kurių reikalavimas pa
kelti algas buvo atmestas. Ki
ti darbininkai prisidėjo prie 
streiko iš užuojautos.

Amerikon vėl siunčia
ma 2,400 bonky deg

tinės
KAUNAS.— Amerikon vėl 

eksportuojama antroji partija 
lietuviškos degtinės— skaidrio
sios 2,400 bonkų. Tiek pat bu
vo pasiųsta ir pirmą kartą.

Nubaudė komlinistus

REYKJAVIK, Islandijoj, b. 
5.—žemės drebėjimai šiaurinėj 
Islandijoj, kurie į kelias dienas 
pridarė nuostolių už 1,000,000 
kronų, nepasilifiuja ir vakar 
buvo daugiau 20 supurtymų. 
Gyventojai apleido savo namus 
ir gyvena^palapinėse.

Didžiųjų ežerų laivų 
krovėjai streikuoja

CHICAGO.— Gabenimas lai
vais didžiuosiuose ežeruose liko 
suparaližuotas, sustreikavus ne 
tik laivų krovėjams, bet ir 
niekuriems kitiems laivų ir 
prieplaukų darbininkams ne tik 
Chicagoje, bet ir visose didžių
jų ežerų prieplaukose. Viso 
streikuoja apie 6,000 darbinin
kų.

Darbininkai reikalauja at- 
steigimo senųjų algų ir su
trumpinimo darbo valandų.

Viešųjų darbų administraci
jos projektai didžiuosiuose eže
ruose, kurie siekia $13,000,000 
irgi liko suparaližuoti. 

■.  ■■ ■ ■ ■l-l.lll»ll|—

Riaušės universitete;
64 areštuoti

PHiILADELPHIA, Pa., b. 5. 
—Pennsylvanijos universiteto 
studentai pradėjo vieną iš triu
kšmingų durnavojimų — “Row- 
bottom”, kuris užsibaigė riau
šėmis ir muštynėmis su poli
cija. 64 studentai, daugiausia 
tik naktiniuose rūbuose, liko 
areštuoti* O šiandie gi turėjo 
būti kvotimai! . I

Senatas priėmė mui
tų bilių

WASHINGTON, b. 5. —Se- 
natas vakar 57 balsais prieš 33, 
priėmė bilių, kuris suteikia 
prezidentui plačias galias tartis 
su kitomis šalimis dėl muitų 
sumažinimo ir muitus mažinti, 
ar didinti, sulig to kaip seksis 
susitarti su kitomis šalimis.

Bilius pasiųstas atstovų bu
tui priimti.

Mušis su Franci jos 
nacionalistais

ARYŽIUS, b. 5. — Audiny- 
čių centre Roubaix, Lille prie- 

Imiesty ištiko smarkus susirėmi
mas, kai tūkstančiai socialistų 
ir komunistų bandė neprileisti 
nacionalistų susirinkimo. Mu
šis tęsėsi nuo 6 v. vak. iki vi
durnakčio. Buvo pašaukta ir 
kariuomenė, kuri betgi šauna
mų ginklų nenaudojo. Muštynėm 
se sužeista apie 100 žmonių.

CRAWFORDSVILLE, Indi, 
b. 5.—Kadangi jos sunui nepa
sisekė išlaikyti kvotimus ir 
baigti mokslus Wabash kolegi
joj, Mrs. Vannie S. Taylor, 45 
m., iš Omaha, Neb., pasikorė 
vietos hotely. Ji buvo atvyku
si iš namų į sunaus. mokyklos 
baigimo iškilmes, bet pasirodė, 
kad jos sūnūs kvotimų neišlai
kė ir mokyklos nebaigė. Ji tiek 
nusiminė, kad pasikorė savo 
kambary.

KĄŲNAS.— Apel. rūmuose 
buvo sprendžiamos kelių komu
nistų bylos.

Jonas Dabulevičius, kilęs nuo 
Biržų nubaustas 4 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

E. Segalavičius, kaunietis, 
organiafavęs Kauno reikomą, 
nubaustas 5 met. sunk. darb. 
kalėjimo.

Ed. Bulkė, kalvis, kaunietis, 
žal. kalne suimtas su maišu 
komunistines literatūros— nu
baustas 4 met. sunk, darbų ka
lėjimo.

JįJozas Lapkauskas, ties Ky
bartais, miške, buvęs sušaukęs 
komunistų suJirinkimą— nu
baustas 6 met. sunk, darbų 
kalėjimo.

Kazys Juraitis iš Sovietų Ru
sijos atvažiavęs su padirbtu 
Jurkūno vardu pasu, o paskiri, 
laikęs komunistinę literatūrą— 
nubaustas 8 met. sunk, darbų 
kalėjimo.
■------------------ ---- --------- ■■■■■— 1 ----------------------------*

SCOTTSBURG, Ind., b. 5.— 
Keturi banditai nušovė šerifo 
pagelbininką, ties Underwood, 
5 mylių atstume nuo čia.

Manoma, kad neužilgo prieš 
tai tie patys puolikai persišau1- 
dyme peršovė ir sunkiai sužei
dė Seymour miestelio policis- 
tą. -

Dabar šimtai žmonių ir poli- 
cistų ieško užmušėjų.

Dabar geriausias 
i laikas važiuoti

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Winnipeg, Kanada

Aukos Lituanicai 11

Praeitieji metai mums vi
siems yra atmintini. Ypač jie 
yra atmintini tuo, kad tais 
metais žuvo drąsuoliai kap. 
S. Darius ir lakūnas S. Girė
nas. Jie žuvo jau po to, kai 
laimingai perskrido Atlantiką. 
Atrodė, jog visos klintys bu
vo nugalėtos. Tačiau jiems 
buvo lemta tragingai žūti Vo
kietijos miškuose netoli nuo 
tėvynės.

Ligšiol nėra tikrai žinoma 
nelaimės priežastis, nors ir 
buvo padarytas tyrinėjimas. 
Nieko nepasisekė surasti, kas 
galėtų išaiškinti įvykusią ne
laimę. Tiesa, žmonės padare 
savo išvadas. Kai kurie tie
siog pradėjo tvirtinti, jog la
kūnus vokiečiai nušovė. Kiti 
vėl mano, kad pritruko gazo
lino ir todėl lėktuvas nukrito. 
Tačiau kaip iš tiesų buvo — 
to niekas nežino ir vargu ka
da nors sužinos. Tą paslaptį 
žuvusieji lakūnai nusinešė į 
kapus.

Prieš išskridimą lakūnai pa
liko testamentą, kur sakoma, 
kad jei jiems tas žygis nepa
sisektų, tai tegul kitas spar
nuotas lietuvis ryžtųsi baigti 
jų dviejų pradėtą darbą.

Taip ir atsitiko. Pernai pa
sisiūlė lakūnas J. Janušauskas 
skristi į Lietuvą. Tačiau, ma
tomai, pas jį nebuvo to pa
siryžimo ir pasišventimo, kaip 
pas žuvusius lakūnus. Jis ne
baigė pradėtąjį darbą ir re
zignavo. Bet, kaip yra sako
ma, šarka nuo mieto — kita 
į jos vietą: kai tik James-Ja- 
nušauskas rezignavo, tai tuoj 
atsirado kitas lakūnas, kuris 
yra pasiryžęs baigti žuvusių
jų drąsuolių žygį. Tas kitas 
lakūnas yra leitenantas Fe
liksas Vaitkus.

Mes, Kanados lietuviai, lin
kime leitenantui Vaitkui baig
ti Dariaus-Girėno pradėtąjį

žygį bei pasižadame dirbti, 
kaip ir ikišiol, kad Lituanica 
II butų tinkamai įrengta.

Winnipege yra įsikūręs AL- 
TASS skyrius, kuris jau ne
mažai pasidarbavo bei susi
rinko aukų. Prie šios progos 
mes norime paskelbti visų au
kotojų vardus. Tai bus savo 
rųšies pakvitavimas.

Lietuvių kolonija musų mie
ste nėra labai didelė. Kaip ir 
visur kitur, lietuviai yra susi
skaldę į visokias partijas bei 
partijėles. Todėl vieningas 
darbas yra neįmanomas. Ne
žiūrint to, komitetui pasisekė 
pusėtinai sukelti pinigų. Au
kų prisiuntė komitetui ir ki
tur gyvenantys lietuviai, že
miau telpa sąrašas žmonių, 
kurie savo aukomis prisidėjo 
prie transatlantinio skridimo:

M. Yanuška ..............  $5.00
S. Gumbaragis ........ 4.00
J. Malins .............. 3.00
V. Yauga .... ... 3.00
K. Urbonas ....... . 3.00
A. Kisielus ..........  3.00
J. Vilkimas .............. 3.00
S. Vasulonis .. ......... 3.00 
J. Radvila . .. ........... 3.00 
J. Lisauskas ........... 3.00
P. Zlatkus .............. 3.00
S. Targauskas ...... 3.00
A. Kukta .................. 2.00
N. Ališauskas .......... 2.00
J. Urbonas .............. 2.50
P. Jauniškis .......... 2.00
A. Matulevičius .... 1.00
V. Novogrodskis .... 1.00 
P. Laurinavičius .... 1.00 
P. Grigaleuskas .... 1.00
J. Paliliunas .......  1.00
P. Balčiūnas ........ 1.00
J. Striška .......    1.00
A. Jozokas .............. 1.00
P, Staniškis.............. 1.00
P. Kiela .......   1.00
M. Rakauskas ....... 1.00
F. Kostinas .......... 1.00
J. Juška ......1.00 
J. Savickas ..................Y.00
A. Bražėnas ......... 1.00
J, Rimkevičius ..... 1.00 *
P. Blusius .............. 1.00
M. Križikauskas .... .75

Elektrikinės Ledams
Visados sutaupo ant maisto ir maistas nesu- 

genda. WESTINGHOUSE, NORGE, 
LEONARD, CROSLEY, APEX, GIBSON

Didelis pasirinkimas

*99.00
ir aukščiau.

SKALBYKLOS 
šiltame ore daug pagel
bės šeimininkėms. Pirkite 
skalbyklą įmokėdami lik 
$5.00, o po tam tik po 
$1.00 į savaitę.

Pas Budriką pasirinkimas nemažas vartotų 
Skalbyklų po 

$12.00 ir $15.00

Nedaliomis WCFL, 970 k, nuo 1 iki 1:30 po pietų. 
Ketvertais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare.

2. Yauniškis .................50
A. PaupliS-.....................50
P. Satkunas ..................50
J. Tariška .......   .50
J. Virblingevičius......... 50
P. Ramanauskis.......... 50
S. K. Vaitekūnas..........50
A. Urbonas .............. .50
J. Šamas ......  50
J. Nekruošas ..... .. ... .25
A. Jonaitis ......... . .25

-J. Strolis ..............  .25
A. Rasickas ............ .25
A. Jauniškis . .....  .25
N. Monkus ................... 25
A. Jauniškis ................ 25
J. Jauniškis ................ 25
S. Jauniškis ... ............ 25
Vasario 16 d. buvo sureng

tas Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas. Pelno liko 
$2.38. Tuos pinigus komitetas 
paskyrė antro skridimo nau
dai.

Winnipego Antrojo Skridi
mo Komitetas taria širdingą 
ačių už aukas. Tenka pažymė
ti, jog su gana stambia auka 
prisidėjo Flin — Flon mainie- 
riai. Jie prisiuntė $30.50. Kre
ditas už tai vyriausiai priklau
so p. K. Urbonui. Iš San An- 
toriio mainierių gauta $8.00. 
Tie pinigai surinkta daugiau
siai S. Gumbaragio pastango
mis.

Viso surinkta $75.38. Pinigai 
jau pasiųsta ALTASS Centro 
Valdybai.

Winnipego Lietuvių Antro
jo Skridimo Valdyba:

A. Matulevičius, pirm.
P. Jauniškis, ižd.
V. Novoyrodskas, sekr.

Binghamton, N. Y.
Klaidos atitaisymas

Gegužės 29 d. “Naujienose” 
kažkoks Binghaintono Repor
teris parašė, jog netrukus iš
važiuoja į Lietuvą dvi naš- 
liukčs. Esą, viena važiuojanti 
kartu su savo dukterim.

Visa tai, taip sakant, “ol- 
rail”. Tačiau tuęm pasakyti, 
jog Jas Reportcrį^adayė tru
putį klaidingą “raportą”. Ligi 
šiol mano vardas ir pavarde 
buvo Phytlis Jaskauskaite, o 
ne Albina, kaip Reporteris 
mane pakrikštijo.

Įspėkite Reporterį, kad jis 
išmoktų “spelinti” jaunų mer
ginų vardus, nes kitaip jis ga
li susilaukti bėdos.

P h y Ii ss Jas kaus kai t e.

Apie žmones, kurie 
nebijo mirties, bet 
bijo pilvo skaudėjimo

Didžiulis Afrikos žemynas 
šiandien kultūringo žmogaus jau 
apkeliautas, aptirtas skersai ir 
išilgai. Visai nežinomų, pa
slaptingų vietų jau nėra.

Tačiau Afrikos gyventojai į- 
vairių padermių ir giminių įvai
riausios išvaizdos negrai dair- 
gumoje dar tebėra neištirta 
sritis, ypač dar daug ko nau
ja galima rasti Afrikos negrų 
gyvenimo bude, papročiuose, ti
kybose ir t.t. Todėl ir šiandien 
kiekvienas naujas kurio nors ty
rinėtojo žodis yra labai vertin
gas ir įdomus.

Pirmieji misionieriai tvirtino, 
kad negrų tikėjimas yra velnio 
garbinimas. Tokia nuomone vy
ravo i lAbai ilgą laiką. O iš tie
sų, negrai net neturi žodžio vel
nio sąvokai, jo vardui pasa
kyti. Kada misijonieriai pra
dėjo aiškinti šventą Raštą, tai 
jie tūrėjo išgalvoti ir naują žo
dį velniui negriškai pavadinti.

Kiek vėliau negrų tikybą pa
krikštijo fetišizmu, t. y. įvairių 
daiktų, buk turinčių paslaptin
gos galiosj garbinimu, čia taip 
pat pasirodė, kad negrų tikė
jimas nieko bendra sfi fetišizmu 
neturi. Jei negrai gerbia atski
rus daiktus ar gyvito padarus, 
tai ne religiniais sumetimais, o 
tik iš įsitikinimo, kad visi au
galai, gyvulai ir negyvoj gam
ta turi kažkokios paslaptingos 
galios. Tai yra jų kaip ir gam
tos mokslas. Kunigai —Šama
nai negrų išmanymu moka tą 
jėgą panaudoti geram ir blo
gam. Kongo negrai naudojasi 
‘knissi” fetišu kaip gydomąja 
ir žudomąja priemone. Antrą 
vertus, šamanai iš tikrųjų ži
no kai kurių žolių, gydomąją 
vertę.

Bet su šitokiu fetišizmu1 neg
rų religija nieko bendro netu
ri. Negrų religijos pagrindas 
yra tėvų ir protėvų garbini
mas. Negrai tiki, kad žmogus 
turi sielą, kuri gyvena ir žmo
gui numirus. Bet ta siela yra 
dvilypė, ją sudaro dvi pirminės 
sielos. Viena paeina iš žemes, 
kita iš lietaus debesų, žemė ii 
vanduo yra gyvybe, sielos sim
bolis (ženklas). Abi tos sielos 
gyvena amžinai. Jos auga, ša
kojasi, bet visada palieka tarp 
savęs lygios. Tarpais siela su^ 
grįžta į savo tėviškę — į že
mę, paskui atsiginįsta* naujttose 
žmonėse, o jiems mirus, vėl su
grįžta į savo motiną žemę.

Gyvenimu anapus mirties af
rikietis tvirtai tiki. Maža to 
—tikrasis gyvenimas praside
dąs tik po mirties. Tarp žemės 
gyvenimo ir gyvenimo anapus 
mirties net esminio skirtumo 
nesą. Mirtis nėra perėjimas į 
nežinomą būvį, o tik laikinas 
sugrįžimas į pirmykščių tėviš
kę, kur protėviai, ^tsipalaidavę 
nuo kūno, gyvenau daug gra
žiau, kaip gyveno zėmūje. Tik
rai gyventi žmoguš pradedąs tik 
po mirties. Gyvenimas žemėje 
yra tik turima ano gyvenimo 
pertrauka.

Pats Terdei pasigyręs, kad 
jis savo šautuvu yra nušovęs 
lig tol nematyto didumo leopar
dą, sakosi neturįs tuo didžiuo
tis, nes jo draugas negras tą 
pat. dieną nudėjęs ne ką ma
žesnį leopardą paprasta medine 
ietim.

Afrikietis mirties nebijo, to
dėl nebijo ir grobuonių žvėrių. 
Vienas dalykas, kurio jis bijo, 
tai pilvo skaudėjimo. Mat, jo 
nuomone, pilvo skausmai tik 
susilpnina mirtį, t. y. kliudo 
numirti—pereitį į tikrąjį gy
venimą.

Pereitų metų pabaigoje pa
simirė žymiausias Afrikos ži
novas prof. Emilis Terdei. Vi
są savo amžių jis buvo pašven
tęs Afrikos tyrinėjimams ir il
gus metus yra tenai gyvenęs. 
Taig ir pravartu bus nors trum
pai sdsipažnti su tuo, ką Šitas 
žymus žmogus /pasakoja apie 
Afrikos gyventojus.

Daug kas mato, kad negrų 
kultūros visai nesama. Bet 
Terdei sako, kad negrai yra 
kultūringa žmonių giminė. Tei
sybė, norint jų kultūrą pažinti 
neužtenka pabūti negrų tarpe 
savaitę kitą, arba pervažiuoti 
per jų kraštą automobilu. No
rint negrų gyvenimą pilnai iš
tirti, reikėtų jų 'tarpe gyventi 
visą amžių. Reikia su negrais 
apsiprasti, reikia kito arčiausiai 
prie jų prieiti.

Naujasis Lęnkijos premieras 
prof. Leon Kozlowski„ didelis 
juokdarys ir garsus dvarinin
kų reikalų ginėjas.

DIDELE EKSKURSIJA

Taigi visa, kas tik yra žemėje, 
turi bendrą pradžią ir yra gi
mininga. Kiekviena negrų šei
ma, kiekviena jų padermė ti
ki savo artiiįia giminyste su 
kokiu nors gyvuliu arba auga
lu4. Tačiau to gyvulio protėvis 
jau nelaikomas visos šeimos ar
ba padermės protėviu.

Negrai aiš 
pasaulio santvarką, 
to, kad medžiaga yra amžina, 
kad ji visada buvo ir visada 
bus. Pasaulis įsikūrė 
budu, kad ta 
susijungė, vandeniui ir žemei 
susijungiant gavo įvairiuos pa
vidalus, tokiii budu ir atsirado 
įvairus daiktai.

Visuomeniškoji negrų san
tvarka remiami!šeima. Vado tei
sės nepaveldimos. Norėdamas 
būti vadu, turi tą vietą užsi
tarnauti.

Europiečių mano, kad negrų 
kalba yra labai menka, netur
tinga. Tačiku Terdei tvirtina, 
kad negrų kalbos yra labai tur
tingos, gražios, skambios.

Negrų žinynas yra ne koki 
raštai, bet atmintis. Pasire
miant jų žodlhiais padavimais, 
galima tiksliai nustatyti labai 
seni istoriniai įvykiai. Negrų 
atmintis daug talpesnė, negu 
musų. Dėl to ir paprastam gy
venime negras daug geriau bet 
ką atsimena už mus. Baktu 
padermės 10 m. berniukas be 
jokio vargo pavadins savo var
dais bent 30 savo apylinkės žo
lių vardų. Jis taip pat leng
vai atskiria nuo viena kitos

Mirdamas negras sako: “Aš 
grįžtu namo”. Vadas ar koks 
žynys, jausdamas, kad dėl jė
gų išsekimo jis jau negali at
likti savo pareigų, prašo arti
muosius padėti jam “pareiti na
mo”. Prieteliai, žinosią, jo pra
šymą tenkindami, jį nužudo.

Negras tiki, kad visa, kas 
pasaulyje yra, htsiranda iš
vandens ir žemės

Įkiai atsivaizduoja 
Jie skai-

tokiu
medžiaga įvairiai

gavo įvairiu^ pa-

bent 50 skruzdžių rųšių, kurių 
didelė dalis dar nežinoma Euro
pos mokslininkams.

Baktu berniukas mokykjprf 
nelanko, bet mokosi jis daug 
daigiau už musų vaikus.

Afrikos Į gyventojų negrų 
svarbiausias verslas yra me
džioklė. Kiekvienas negriukas 
jau yra tarytum užgimęs me-

susilietimo. džiotojas

BRIDGEPORT HARDWARE and 
PAINT CORPORATION

Didžiausis pasirinkimas malevų, sieninių popierų ir vi
sokių geležimi^ reikmenų numažintomis kainomis. 
Sieninių popierų kainos numažintos vienu trečdaliu. 
Jų turime 500 skirtingų rūšių, štai malevų kainos:

SPAR VARNISH, galionas ...........
(ir augščiau

ALIVINES MALEVOS, galionas...
(ir augščiau

3214 So. Halsted St

*1.25 
98c 

Tel. Victory 7261
t*-*.... — "*■—iiU"

Yra 
žas

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Wlltow Sprinto 48

Willow Springs, III.

* 97-50 
>167°°

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS „
168 Graad St., BrooklyM, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam* St., Neįtark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St., Worceater, Mara.
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’way, So. Boaton, Maaa.

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu 

“STUTTGART99
Iįplauks ii N$w Yorko 

LIEPOS 12 d., 1034 m., 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą...........
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal 

Pridedant Jitng. Vaht. Tahiut

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS 

678 N. Maln St., Monutle, Mase.
MR. PAUL MOLIS

1730—24tb St., Detroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Halated Su, Chkaso, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS
<820 Superior Avo^ Clevefand, O.

MR. C. J. V7OSHNER
2013 Canon St., Pittaburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS
206 Al! Nationa Bank Building 

1200 Canon St., Pittaburgh, Pa.

§lipuotv|.akiniu *®pardavimas

DIDE».IS 
PASIRINKIMAS

įvairią Styllu Rėmą, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JUSV AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas,

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Važiuokite Lietuvon

Birželio 16 d., 1934
Didžiausiu Cunard Linijos laivu

i

“Bereng'aria” 
i 

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.

'' ; i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III.

Tel. Caiial 8500



Trečiadienis, birž. 6, 1934

CHICAGOS 
ŽINIOS

Svarbus susirinkimas
Citizens Save Our Scbools 

komitetas laikys . susirinkimą 
ketvirtadienį, birželio 7 d.. Y. 
M. C. A. centralinėj buveinėj, 
59 East Monroc st.

Bus išduoti raportai ir svar 
stoma viešųjų mokyklų padė
tis Cbicagoje.

Tos ar kitos lietuvių drau
gijos ar kliubai rodo kai kada 
dėmesio klausimams. kurie 
paliečia jų, kaip Chicagos gy
ventojų, interesus. Kodėl ne
turėtų tie kliubai ir draugijos 
susidomėti arčiau mokyklų 
padėtim? Nes mokyklas ir lie
tuviai savo taksomis palaiko, 
nes į mokyklas ir jie savo vai
kus siunčia.

Citizens Save Our Schools 
komiteto susirinkimas, prasi
dės 8 vai. vakaro.

Gyvenimo prieštaravi
mai.

pagclba 
vandens

Šiandie yra elektros gady
ne. Elektrą galima gaminti ir 
ji yra gaminama 
smarkiai tekančio 
arba pavartojant anglį.

Pastaruoju laiku VVashing- 
tono valdžia pradėjo daugiau 
dėmesio kreipti į tai, kad bu
tų vystomos šalies vandens 
pajėgos elektrai gaminti; ant
ra, kad valdžia didesnę kont
rolę įgytų šioj gamyboj.

Rct ve kokius keblumus su
tinka valdžia. Griežtus pro
testus šiai valdžios politikai 
reiškia visų pirma anglies ka
syklų kompanijos. Jai priešin
gi yra taip pat asmenys užin- 
teresuoti privačiais elektrai

NEW YORK ,..... $15
PHILA DELPHI A .........   $14

28 valandas smagios kelionSs
PITT8BURHG»O.7B 
CLEVFLAND ____________________ *7.00
DETROIT- . «3
TOI.KDO —--------------------------- *
YOUNG8TOWN *8---------- AKRON 7U$O

Bilą kur | RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash «171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Amatoriu Naktis
PALOŠ INN

lllth St. prie 47 Avė. bloko j 
rytus nuo Cicero Avė.

Gera muzika, šokiai ir lošimas 
tris sykius i savaitę:

SEREDOMIS, SUBATOMIS 
IR NEDĖLIOMIS.

Skanus valgiai ir didžiausi 
stiklai alaus.

Seredoj, Birželio-June 
13, AMATORIU 

NAKTIS 
Bus išdalintos 4 brangiosi 

dovanos.
Kviečiame visus atsilankyti.

MRS. FREDA DANIELS. 

s Kam jus Varnišuojatel
■ Savo Grindis? s

Puikiausi atsakymą galite rasti kiekvienoje bonkoje

PILSEN 2 HOUR VARNISH
JIS priduoda grožį ir Turtingumą.
JIS apsaugoja ir Užlaiko.
JIS padaro daiktus lengvai nuvalomais.
JIS yra augŠtos rųšies su Tvirtu VamiŠu.
JIS galima vartoti byle kur—viduj ar išlauko.
JIS išdžiųsta labai greitai.

Jūsų Maliavos ir Hardware Dealeris 
jį Užlaiko.

gaminti plentais. To negana. 
Priešingumo, kaip sako “Na
tional Joh Saving Bureau” 
Chicagoj, rodo anglekasių uni
jos prezidentas Lewis, A. D. F.

kelių brolijų prez. A. F. Whi- 
tnev.

Negali būti ginčo, kad vald
žios projektai elektrai gaminti 
vandens pajėga yra ekonomi
nio šalies gyvenimo žvilgsniu 
progresyvios priemonėj-. Ta
čiau pavojus daugeliui darbi
ninkų netekti darbo verčia 
juos priešintis Šioms priemo
nėms. Tikrai painus yra musų 
gyvenimas.

Autų nelaimių skaičius 
padidėjo.

Tik per du pirmuoju 1934 
metų mėnesiu Cbicagoje ir jos 
apielinkėj kryžkelėse auto
mobilių nelaimių pasitaikė 
184 daugiau, negu per tą patį 
laiką 1933 m. Tai reiškia au
tomobilių nelaimių padidėji
mą 34 nuošimčiais, kaip pra
neša Chicago Motors Club.

Pasak to kliubo 
biuletenio, šiemet vasarą au
tomobilių trafikas busiąs kur 
kas didesnis, negu pernai. Tat 
biuletenis kviečia automobilis
tus būti ypatingai atsargiais 
prie kryžkelių.

leidžiamo

Trokų registracij’a 
NRA kodeksui

Registracija 70,000 trokų 
Illinois valstijoj prasidės bir
želio 7 dieną. Užregistruojant 
troką teks sumokėti $3.00.

Nes ruošiamasi išleisti nuo
latinis kodeksas operuoti 
tiems trokams, kurie yra pri- 
skyriami grupei “for hire.”

Sulig pranešimais iš Wash- 
ingtono, tik tie trokų savinin
kai turės teisės balsuoti bai
giamą priruošti trokų kodek
są, kurie užsiregistruos iki 
birželio 13 d.

Illinois State Cod& Autority 
trokų pramonei buveine ran
dasi adresu 910 So. Michigan 
avė.

Nugriaus pasenusius 
trobesius

Illinois Emergency Relief 
Commission užgyre du pro
jektus 29 tuštiems ir pasenu- 
siems trobesiams nugriauti. 
Komisija yra pirmiau užgyru- 
si dar vieną projektą penkio
lika panašių namų nugriauti 
ir tas darbas dabar jau yra 
dirbamas.

Darbui prie nuvertimo šių 
29 trobesių Illinois Emergen- 
Relief Commission paskirs 
328 vyrus, kurie gauna iš ko
misijos pašalpą. Darbas pra
sidės birželio 7 d.

Komisijos buveinė randasi 
adresu 1319 So. Michigan avė.

Jau daugiau kaip 1,000,000 
atlankė parodą

Joseph L. Speicher, 30 m., 
mokytojas iš Akron, Ohio, ly
giai kaip 1:20 vai. dienos sek
madienį įėjo į parodą. Jį tuo
jau pasveikino parodos virši
los.

Speicher nustebo tokiu pri
ėmimu. Greitai betgi patyrė, 
kad jis užbaigė 1,090,000 pa
rodos lankytojų skaitlinę.

Per pirmas 8 dienas paro
dą šiemet atlankė dvigubai 
daugiau žmonių, ne kad per
nai per tą patį laiką.

Mirė žymus Chicagos 
politikierius

Mirė aldermanas Frank J. 
Corr, kuris buvo kandidatas 
į Circuit teisino teisėjus pir
madienį įvykusiuose rinkimuo
se. Kai meras Cermakas ta
po užmuštas Floridoj, tai Corr 
laikinai yra ėjęs Chicagos mū
ro pareigas.

Biznis geresnis

Pirmadienį prasidėjo Na
tional Retail Dry Goods As- 
rociation konvencija. Bendra 
suvažiavusių pirklių giesmės 
meliodija, galima sakyti, yra 
tokia: “Business is better”. 
Kažin ar darbininkai gali 
džiaugtis, kad darbai eina ge
riau? Nes bedarbių dar te
bėra milionai.
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Jo padėtis aršesnė, negu 
“gubernatoriaus”

Trys juodveidės moterys pa
darė holdapą Herbertui John* 
sonui, 21 m. amžiaus. Jos at
ėmė iš jo $9.00 ir auto rak
tus.

Herbertas pasekė juodvei- 
des. Ir kai moteriškes įėjo į 
elevatoriaus stotį, jis nusitarė, 
kad laikas atsiimti pinigus ir 
raktus.

Herbertui susikibus su mo
terimis, jis gavo į pažandę 
nuo vyro, kuris užsistojo už 
moteris. Kada Herbert išaiš
kino dalyką, tai vyras atsa
kė:

“I’m sorry.”
Herbertas atsiėmė pinigus ir 

raktus ir sumanė palaikyti mo
teris iki pribus policija. Ir vėl 
įvyko kova. <

Tuomet išnaujo Herbertas 
gavo į pažandę jau nuo kito 
vyro. Pora vyrų nutvėrė Her
bertą iki pasirodė policinin
kas. Per tą laiką juodveidės 
moterys nežinia kur dingo.

Kada Herbertas ir vėl pa
aiškino dalyką, tai susilaukė 
atsakymo iš įveikusių jį vy
rų:

“Oh, we’re sorry; we didn’t 
know tbat.”

O pasėkoj Herbertas mano, 
kad moterys Šiandie turi daug 
daugiau teisių nei vyrai.

Mažai domėjosi rinkimais

Ankstyvesnieji apskaičiavi
mai balsų paduotų teisėjų 
rinkimuose įvykusiuose pirma
dienį rodė, jogei piliečiai veik 
visai nesidomėjo šiais rinki
mais. Tikėtasi, kad bus pa
duota ne daugiau, kaip 10 
nuošimčių balsų iš viso tu
rinčių teisę balsuoti piliečių 
skaičiaus.

Chicaga laimėjo bylą 
prieš Harvey

Teisėjas Normoyle išnešė 
nuosprendį, sulig kuriuo Har
vey miestelis turi sumokėti 
Chicagai $156,334.45 už van
denį, kurį Harvey gavo iš Chi
cagos nuo 1930 iki 1932 m.

50 streikierių areštuota
Apie 50 streikininkų pikie- 

tavusių Schulze bakernę (ad
resu 40 East Garifield blvd.)‘ 
areštuota antradienį, birželio 
5 d.

33,328 Chicagos .moki
nių gaus diplomas

Iškilmėse ryšy su baigimu 
pradinių ir aukštesniųjų mo
kyklų birželio 15 d. gaus di
plomas 33,328 Chicagos mo
kyklų auklėtiniai ir auklėti
nės. Taip praneša Chicagos 
viešųjų mokyklų superinten
dentas Wm, Bogan. Pernai, t.

NAUJIENOS, Chicago, UI. -----į, —------ —------ ——r -r 
y. 1933 m., tokiu diplomų bu* 
vo išduota 34,06,0. Aukštesnių
jų mokyklų mokiniams ir mo
kinėms diplomu bus išduota 
11,368.---------------------------- ;

...... ——
I h

Kardinolas Mundeleinas 
ir krutamieji paveikslai

Kardinolas Mundelcih atsi
šaukė į savo parapijomis, 
kviesdamas jups kovai prieš 
nešvarius paveikslui išleidžia
mus iš Hollywoodo. Kovai 
prieš nešvarius paveikslus ne
bus priešingas ne vienas rim
tas žmogus. Beda tačiau su 
kunigai dažnai būna ta, kad 
jie reikalauja, idant visi dė
vėtų, taip sakant, minykų ir 
minykių rubus ir nekalbėtų 
nieko kito, kaip tik poterius.

Žydų diena parodoj
žydų diena Chicagos paro

doj įvyks liepos 29 d. Rengė
jai tikisi sutraukti tų dieną 
parodon 125,000 žydų.

Republikonai kritikuo
ja demokratus

Politikieriai ruošiasi atei
nantiems šį rudenį rinkimams. 
Kaip žinoma, pastaraisiais rin
kimais republikonai buvo 
skaudžiai supliekti. Dabar jie 
nori atsigriebti ir todėl ięško 
silpnų vietų demokratų gas- 
padoriavime.

Pirmadienį Illinois valstijos

KAINOS NUPIGINTOS!
PONTIAC 8

ant VISŲ 
MODELE

DIDŽIAUSIA VERTYBE ŽEMOS-KAINOS LAUKE!

DABAR TIKTAI *675 IR
VIRS

LISTO KAINOS, PONTIAC, MICHIGAN. SU STANDARD EXTRA ĮREN GIMAIS, $32. DAUGIAUS.

PIGESNIS

Įeina galįon Birželio 2, Pontiac praneša neat
laikomus kainų nupiginimus ant kiekvieno ka
ro Pontiac rūšies.
Toks pats karas—-Toks pat Išpildymas
Tokia pat Ekonomija—Bet NAUJA 

VERTYBĖ
Niekas Nepersimainė Apart Kainos!

Padarydamas šį sensacingą kainų nupiginimą, 
Pontiac praneša, kad tas didelis, gražus Pon
tiac Eight jokiu budu nesumažėjo savo vertėj 
... niekas nepraleista ..

ta apart kainos! Pontiac Eight dabar įkainuo
tas ant listo už keturiasdešimts doleriu pigiau, 
yra tas pats karas, kuris sužavėjo tūkstančius 
savininku su jo pastebėtinu švelnumu, lengvu 
važiavimu ir ypatingai išskirtina ekonomija. 
Jis turi tą patį 117-inčų wheelbase, knee-action 
tekinius, true-course vairavimą, galingus Ben- 
dix brėkius, Fisher bodies ir Fisher no draft 
ventiliaciją.

Pirm negu pirkaite kurį nbrs karą PAMATY
KITE IR PASIVAŽINEKITE žemos-kainos, 

,. niekas nepermainy- ekonomišku Pontiac Eight!

Savininkai Sako 16 iki 18 Mylių už Galioną 
. ' • • ■ ” I !

PONTIAC DEALERIAI VISUR. ATSILANKYKITE PAS ARTIMIAUSI
„ • . ■ ' ; ■ ■ . •

demokratų

valdžios 
ir suvienyti

cęntralinis komitetas paskelbė 
nuodėmes”. Pa

sak rėpublikonų, jo& esančios 
tokios:

Demokratai prižadėję sku
biai ir gymiai sumažinti lėšas 
valdžiai palaikyti; tačiau tos 
lėšos tapusios iškeltos aukš
čiau, nei kuomet nors pirmiau 
buvo iškilusios.

Demokratai prižadėję panai
kinti bereikalingus 
departamentus 
būrius; į tikrenybėj gi jie su
tverę daugybę naujų bereika
lingų ir gremėzdiškų depar
tamentų ir biurų ir padidinę 
biurokratų galią.

Demokratai prižadėję suba
lansuoti šalies biudžetą, o tuo 
tarpu iškėlę šalies skolas iki 
debesų.

Demokratai prižadėję palai
kyti stiprią ir 

. o tuo 
vertę.

okratai 

gyvenimą ir sumažinę perka- keti už tas popieras auksu, 
mają / dolerio pajėgą. Padarę 
nusikaltimu turėti auksą ir svarstai ko republikonai tik- 
panaikinę prižadus išrpausdin- rai norėtų, tai pamatai, kad 
tus Laisvės bonuosc ir Suv. pp.
Valstijų iždinės notose užmo-j “laisvės”.

Kada atydžiai žmogus pa-

Coolidge’o ir Iloovcrio

nesvyruojančią 
tarpu numušę

dolerio
Deni visu 

griežtuhiu vykinti įstatymus 
us trustams pažaboti; 
to NRA ir jo kodeksai 

(rustams galimybių ir

taikom
vietoj I 
suteikę 
privilegijų tiesiog tverti mo-

TELEFONO PAHANKUMAS
PARODOMA PAVYZDINGUOSE NAMUOSE

SIMTMECAO PROGRESE

Demokratai prižadėję paša
linti valdžią iš privataus biz
nio lauko, gi sulig NRA, Suv. 
Valstijų [prezidentas tapęs vi
sos prfjmionės partneriu ir me
nedžeriu.

Demokratai prižadėję ap
saugotu investmentus stekuo
se, bonųose ir morgičiuose. 
Vietoj j to jie pabranginę pra-

Aki traukiąs miegamasis kam
barys Floridos Tropikų Name. 
Šimtmečio Progreso Parodoj, 
turi telefono šaką (extension). 
Dauguma pavyzdingų namų 
taip rūpestingai suplanuota, 
kad telefono tarnyba visuomet 
yra po ranka bet kurioj namo 
daly. Jūsų namas privalo turė
ti šį parankumą—telefono ša-

ILLINOIS BELL TELEPHONE C O.

ką (extension) prie lovos! Pa
naudosite ją daug kartu die
noj; ji yra nepavaduojama vė
lyviems pašaukimams ar atsa
kymams telefonu, šaka tekaš- 
tuoja vos keletą centų dienai. 
Kreipkitės i musų Biznio ofisą. 
Arba kiekvienas telefono sam
dinys mielai jums pagelbės už
sakymą paduoti.

I
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vija. Nebus nuostabu, jeigu visa Latvijos užsienių poli
tika pasikeis Lietuvos nenaudai

Neseniai Lietuva, Latvija ir Estija tarėsi įsteigti 
Pabaltijo Sąjungą. Ar nebus tik prie perversmo prisi
dėję tie, kurine Pabaltijo Sąjungai priešingi, t. y. lenkai 
ir vokiečiai?

Entered m Seeond Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem- Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.
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Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Vidams
Pusei metų ___ _____ ___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ........._
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .
Savaitei -----------------------
Mėnesiui __ ___________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams —_______   $7.00
Pusei metų _____  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _ ________ 1.25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..... ......    $8.00
Pusei metų ____________  4.00
Trims mėnesiams __________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su

Apžvalga
______

LIETUVOS SPAUDA APIE 
LAKŪNŲ PAKEITIMĄ

ymu.

PERVERSMAS LATVIJOJE

Jau buvo trumpų žinių spaudoje apie perversmą, 
gegužės 15—16 dd. įvykusį Latvijoje. Perversmą pada
rė pati valdžia, kurios priešakyje stovėjo (ir dabar te
bestovi) ūkininkų sąjungos lyderis Ulmanis. Jisai buvo 
iš anksto suplanuotas ir įvykintas naktį — kaip ir kai 
kurie kiti tokios pat rųšies “pučai”. Valdžia staigiai pa
skelbė karo stovį ir įsakė policijai areštuoti priešingų 
partijų vadus. Daugiausia suimta socialdemokratų.

Seimas tapo paleistas. Latvių šauliai (aižsargai) 
užėmė centralinę socialistinio darbininkų judėjimo bu
veinę, liaudies namą, uždarė darbininkų profesines są
jungas ir konfiskavo jų turtą ir įvedė spaudos cenzūrą, 
kuri tuojaus sustabdė apie 50 Latvijos laikraščių. Su
areštuoti yra seimo pirmininkas, socialdemokratas Dr. 
Kalninė, darbininkų sporto organizacijų vadas Bruno 
Kalninš, socialdemokratų’ partijos pirmininkas Menders 
ir beveik visi seimo nariai socialdemokratai.

Apie perversmo priežastis Lietuvos laikraščiai ra
šo taip. Latvijos ūkininkų sąjunga reikalavo, kad butų 
pakeista krašto konstitucija, visai susiaurinant seimo 
teises ir padidinant valdžios galią. Bet seime jos pro
jektas buvo taip pertaisytas, kad jisai beveik neteko 
prasmės. Artimoje ateityje turėjo įvykti nauji seimo 
rinkimai, ir butų buvusi proga žmonėms pasisakyti, ar 
jie nori tokio konstitucijos pakeitimo, kokį siūlė ūkinin
kų sąjunga, ar ne. Bet valdžia tų rinkimų nelaukė, pa
sitikėdama daugiau kariuomenės ginklu, negu žmonių 
balsais.

Kadangi perversmas buvo iš anksto slaptai supla
nuotas, tai jisai praėjo gana sklandžiai. Nė vienas žmo
gus nebuvo užmuštas, ir po perversmo kraštas pasiliko 
ramus. Sudaryta naujas ministerių kabinetas, i kurį 
įeina beveik išimtinai ūkininkų sąjungos šulai.

Valdžia skelbia, kad perversmas buvęs padarytas 
tikslu užbėgti už akių socialdemokratų sąmokslui prieš 
valdžią. Ji skleidžia gandus, kad pas socialdemokratų 
lyderius esą užtikta ginklų. Bet tai, žinoma, yra melas, 
sugalvotas neteisėtam perversmininkų žygiui pateisinti.

Publikos akims apdumti valdžia suėmė ir keletą vo
kiškų hitlerininkų Rygoje. Tačiau nėra abejonės, kad 
perversmas buvo atkreiptas ne prieš fašistus, bet 
prieš parlamentinės tvarkos gynėjus socialdemokratus.

Tas įvykis Latvijoje dar kartą parodo, kokia nesą
monė yra sakyti, kad demokratija tai — "buržuazijos 
išmislas”. Buržuazija visur, kur tik gali, demokratinę 
tvarką griauja. Demokratija yra žmonių valdžia. Ji yra 
naudinga neturtingajai visuomenės daliai, ypatingai 
darbininkams. Jos neapkenčia buržuazija.

Lietuvos telegramų agentūra 
“Elta” padavė Lietuvos spau
dai pranešimą apie tai, kad 
Lituanica Antrąja skris Lietu
von, vietoje Janušausko, Felik
sas Vaitkus. Ta žinia jau til
po “L. Aide” ir klaipėdiškiame 
“Lietuvos Keleivyje”. 'Pirmasis 
deda prie jos tokią pastabą:

“Janušausko atsisakymas 
skristi per Atlantiką nėra nei 
netikėtas, nei . jaudinamas. 
Jau anksčiau Kaune kai kas 
buvo gavęs žinių, kad skridi
mui artėjant Janušausko pre
tenzijos vis keitėsi ir plėtėsi, 
ir tai visai kita linkme, nei 
buvo ALTASS’o užmanyta ir 
siekiama.”
Toliau pastebima, kad “skri

dimą į Lietuvą organizavo ne 
Janušauskas, bet ALTASS”, — 
kas, žinoma, yra tikra tiesa. 
James’ui-Janušauskui buvo duo
ta gerai proga, bet jisai nesu
gebėjo ja pasinaudoti.

Apie Feliksą Vaitkų laikraš
tis pastebi:

“Musų aviacijos sferos 
Vaitkų žino, kaip patyrusį, 
didelio stažo lakūną ir laiko 
jį tinkamiausiu Lituanicą 
II-ją vesti per Atlantą.”

KOMINTERNAS “VALOSI”

LATVIJA IR LIETUVA

Lietuvos tautininkai labai nudžiugo, išgirdę apie 
seimo išvaikymą Rygoje. Savo spaudoje jie*išreiškė 
džiaugsmą, kad Pabaltijyje sugriuvo “paskutinė demo
kratijos tvirtovė”. Bet kairioji Lietuvos visuomenės da
lis įspėja tautininkus, kad jie nesiskubintų džiaugtis.

Latvijos ūkininkų sąjunga, kuri perversmo keliu 
pasigrobė į savo nagus visą galią, nėra Lietuvos drau
gas. Iš visų Latvijos partijų vieni tik socialdemokratai 
visuomet stojo už Lietuvos teises į Vilnių. “L. žinios” 
nurodo, kad 1920 metais, želigovskijados metu, Latvi
jos socialdemokratai reikalavo, kad tuometinis Latvijos 
užsienių reikalų ministeris Mejerovičius praneštų Len
kijai, jogei Latvija negali pasilikti neitralę, kuomet len
kai puola Lietuvą. Bet Latvijos ūkininkų partijos vadai 
sakė, kad “tai ne musų reikalas”.

Latvijos ūkininkų partija tempia savo kraštą į Len
kijos pusę. To ne gana. Ji simpatizuoja ir Vokietijos 
hitlerininkams. Tuojaus po perversmo Rygoje Vokieti
jos "nacių” spauda atsiliepė labai palankiai apie nau
juosius Latvijos "tautos vadus”. Pasitaikė taip (o gal 
tai .buvo iš anksto suplanuota?), kad ant rytojaus po 
Ulmanio "pučo” atvyko į Berlyną Latvijos žurnalistų 
būrys. "Naciai” juos labai iškilmingai priėmė, iškelda
mi svečiams bankietą ir savo kalbose reikšdami viltį 
kad santykiai tarpe Vokietijos ir Latvijos dabar busią 
glaudesni.

Taigi vokiečių fašistai jau atvirai flirtuoja su Lat-

Pastaruoju laiku vis dažniau 
stambieji komunistų vadai nu
traukia ryšius su Maskva. 
Franci joje komunistų partija 
neteko žymiausiojo savo vado 
Doriot. Jisai išėjo prieš oficia
lus partijos taktiką, griaunan
čią darbininkų judėjimą, ir 
partija jį už tai “ekskomunika- 
vo”, bet jisai nenusigando pra
keikimo ir jį parėmė beveik vi
si partijos nariai jo distrikte.

Dabar komunistų internacio
nalas “išvalė” dar kitą buvusią 
savo žvaigždę, buvusį amerikie
tį Maksą Goldfarbą, kuris, veik
damas Amerikoje, vadinosi 
“Comrade Bennet”. Bolševiki- 
joje tas asmuo buvo pasižymė
jęs, kaipo sovietų karo akade
mijos galva. Jo vardas tuomet 
buvo “Petrovsky”, rr kitų ša
lių spauda jį dažnai minėdavo, 
kaipo labai gabų “proibtariško” 
militarizmo steigėją.

Prieš keletą metų jisai buvo 
atsiųstas į Ameriką, kaipo ko- 
minterno įgaliotinis, ir čionai 
jisai buvo tikrasis komunistų 
partijos vadas. Vėliau jisai bu
vo.. perkeltas į Angliją ir tenai 
vaidino tokią pat rolę.

Už ką jisai buvo išmestas iš 
kominterno, tikrai nežinia. 
Maskva jį apkaltino dėl “mili- 
tarinio kontr-revoliucinio veiki
mo prieš bolševikus pilietinio 
karo metais”, bet tai skamba 
labai keistai. Jeigu Goldfarb- 
Petrovsky-Bennet buvo kontr
revoliucionierius tais 
kada bolševikai kovojo 
čakais, Denikinais ir 
liais, tai kokiu budu
valdžia paskui galėjo jį paskir
ti savo karo akademijos virši
ninku, o vėliau kominterno at
stovu Amerikoje ir Anglijoje?

laikais, 
su Kol- 
Vrange- 
sovietų

KAIP “AUGA” KOMUNISTAI 
AMERIKOJE

Buvęs vyriausias Amerikos5 
komunistų lyderis, Jay Loves- 
tone, rašo savo opoziciniame 
organe, kad 1920 m. Amerikos 
komunistą partija turėjo 15,- 
000 narių, bet iŠ jų irtažiaušla 
13,000 pasitraukė 

i Jisai sako:
“Nuo įto laiko,

iš partijos.

kai Ameri

Al KO

kos komunistinis judėjimas 
buvo slaptas, dar niekuomet 
Komunistų Partija nebuvo 
taip izoliuota nuo didžiųjų

Amerikos darbininkų masių, 
nuo galingųjų masinių dar
bininkų 
profesinių sąjungų, kaip da
bar.”
O tuo tarpu mūsiškiai bim- 

bininkai blofuoja, 
nistų judėjimas 
smarkiai augąs ir 
visas Amerikos
susispiesiąs po stalincų sparnu!

organizacijų, nuo

kad komu- 
Amerikoje 

greitai jau 
proletariatas

U Z

Kurie ilgiau gyvena
LIESI AR RIEBUS?

Daugis musų maįio, kad kas 
riebus, tas būtinai 
kas, o kas yra labui liesas, su
džiūvęs, tas turįs būti nesvei
kas. Bet štai pasirodo, kad to
kia pažiūra yra klaidinga: lie
sieji dažniausiai yra sveikesni 
ir įvairioms ligoms atsparesni, 
negu riebieji.

Vienas vokiečių mokslinin
kas, norėdamas patirti koks kū
nas, riebus, ar liesas, yra at
sparesnis įvairioms ligoms, da
ru tokius bandymus su gyvu
liais: Jis paėmė būrelį pelių ir 
jas ūme kuogeriaųsiai penėti; 
girdė pienu, davė baltos duo
nos ir t. t. POr kai kurį laiką 
peles nusipenėjo ir pasidarė 
riebios. O antrą pelių būrelį 
jis maitino visai blogai, taip 
kad jos po kai kurio laiko vL 
sai suliesėjo. Dabar anas mok
slininkas paėmė 
bakterijų ir jomis bandė už
krėsti riebiąsias ir liesąsias pe
les. Ir šiai kas pasirodė: nuo 
ligų bakterijų žuvo kur kas . 
daugiau* riebiųjų pelių, negu 
liesųjų. Vadinasi, liesosios pe
les pasirodė esančios kur kas 
atsparesnės ligų bakterijoms 
(tuo pačiu ir ligoms), negu 
riebiosios pelės. Toliau, abie- 
joms pelėms buvo duota po 
tam tikrą dožą '“alkoholio. Iv 
štai vėl pasirodė* kad ir prieš 
alkoholį liesosios pelės yra at
sparesnės, negu riebiosios (rie
biųjų pelių žuvo Jaugiau, negu 
liesųjų). Mokslinihkas, žinoma, 
padarė išvadą, llad riebumas 
organizmui ne tik nepriduoda 
kokio nors atsparu*mo prieš li
gas ar (kitokius kenksmingu^ 
dalykus (alkolis), bet atvirkš
čiai, tą atsparunią dar labiau 
susilpnina. Jis padarė išvadą, 
kad panašiai turi būti ir su 
žmonių organizmąis: kas yra 
labai riebus, tas mažiau tėra 
atsparus įvairioms ligoms, to
dėl ir jo mirties galimumas 
yra didesnis.

Ir iš tiesų, tuo klausimu sif- 
rinktoji statistika tą patį pa
tvirtina. Prieš porą metų vie
na Jungtinių Aiųer. Valstybių 
apdraudimo bendrovė (ji drau
sdavo žmonių gyvybes, todėl! 
buvo suinteresuota žmogaus’ 
gyvenimo ilgumo galimumu) 
surinko ir paskelbė statistiką, 
pagal kurią matyti, kad Itesie- 
ji žmonės gyvena paprastai 
daug ilgiau už riebius žmones.: 
Šitoj statistikoj Nurodyta, kadi 
labai daug riebiųjų žmonių! 
miršta nuo vadinamosios cuk
rinės ligos, kurios liesieji žmo
nės visiškai nepažįsta. Be to, 
ir šiaip įvairioms kitoms li
goms liesieji žmonės yra atspa
resni, negu riebieji. Taigi, kas 
mano, kad liesujnas yra ne
sveikata, tas labai klysta: lie< 
šieji gali gyventi daug ilgiau, 
negu riebieji.
ŠVIESIAPLAUKIAI AR TAM

SIAPLAUKIAI?
Ar gali turėti žmogaus svei

katingumui • ar ligotumui ko-' 
kios nors reikšmes jo plaukta? 
Daugis mokslininkų kokios nor^ 
didesnės reikšmes tuo atžvik 
giu plaukams nepriduoda. Bet 
pasirodo, kad šiokios tokios 
.reikšmės ligų atsparumui turi 
!ir plaukų spalva. Tą klausimą 
daugelį ntętų tyrinėjo žymus 
gydytojas, Dr. K. Ęlmar Fecht’- 
as.

yra ir svei

įvairių ligų

nes mažiau tėra atsparus įvai
rioms ligoms (ypač limpamo
sioms), negu tamsiaplaukiai 
(brunetai) žmonės.

žmogaus plaukų spalva pri
klauso nuo vadinamojo pig
mento, kurį gamina oda ir te
pa plaukus*. Kiekvienas plau
kas yra tuščiaviduris, kuriame 

i mases (pig- 
Kokios spalvos .bite

yra tam tikros 
mento). 
pigmentas, ar daugiau, ar ma
žiau jo buS! plauke, nuo to pa
reis ir plauko spalva. Jei pig
mento plauke visai nebus, tai 
jis bus baltos spalvos, pana
šus į linus (seny žmonių plau
kai). O tą pigmentą (plauką 
tepalą), kaip minėjome, paga
mina odos liaukutės.

Ir štai Dr. Elmar’o Fecht’o 
tyrinėjimai parodė, kad ne vis- 
tiek yra Žmogatfs organizmui, 
kiek pigmento pagamina oda. 
•Jis sako, kad juo daugiau žmo
gaus oda pagamina pigmento, 
tuo* to žmogaus organizmas yra 
atsparesni^ prieš įvairias ligas 
(ypač limpamųjų ligų bakteri
jas). O tamsiaplaukių žmonių 
(brunetų) 
giaui pigių 
ir plaukų 
gu šviesiaplaukių, tai ir jų or
ganizmas turi būti atsparesnis; 
prieš kai kifrias ligas. Ir ilgų 
metų tyrimais Dr. Fėcht’as tas 
išvadas patvirtino, šviesiaplau
kiams žmonėms, užsikretusiems 
kokia nors liga, jis jtrėkšdavo' 
pigmento, ir pastebėdavo, kad 
nuo to jų organizmas sustip- 
rčd'avo. Pigmento produkavimą 
'padidina saulės spinduliai 
(žmogaus kūnas lyg ir juoduo
ja), todėl ir saulės spinduliai 
yra didelip sveikatos šaltinis it 
padidina (organizmo atsparumą 
prieš įvairias ligas. Tarp ko ki
ta, Dr. Elta. Feclit’as pažymi, 
kad juodieji žmones kai ku* 
Iriomis limpamomis ligomis te- 
suserga 
baltieji, 
ir nuo 
kiekio.

O jeigii žmogaus organiz
mas yra atsparesnis ligoms, 
tai tuo pačiu ir jo mirties ga 
Jimumas yra mažesnis vadina
si, toks žtaogus gali tikėtis iF 
giau gyventi. Taigi, bendrą iš- 
'vadą darant reikėtų pažymėti, 
kad tamsiaplaukiai kai ‘ kuriuo 
iatžvil'giu* . yra sveikatingesni, 
negu šviesiaplaukiai.

C. Cemkus.

oda pagamina dau- 
ento (nuo to dalinai 
spalva yra tamsi, ne

dienomis gautas

teismo 
kuriame 
kalbama 
už įvai- nubaustas įkirsti

Ir Štai jis nufodbj kad 
šviesiaplaukiai (blondinai) žmo-

f ..... .

A.

Su baudžiavos panaikinimu 
drauge buvo panaikinta dva
ruose ir rykščių bausmė. Bet 
administracija ir toliau muži
kus “kotavojo” rykštėmis.

Tarp gausingų ir retų įvai
rių dokumentų, kurie randa
si Šiaulių “Aušros” muziejuje, 
yra šiomis
įdomus dokumentas — Pa- 
kruojaus valsčiaus 
sprendimų sąrašas, 
kaip tik yra daug 
apie rykščių bausmę 
rius prasižengimus.

Didžiulė, ranka rašyta rusų 
kalboje knyga pavadinta “Kny
ga dlia zapisi krestjan, pod- 
vergnuvšich nakazaniju po su- 
du Pokrojskago Volostnovo 
Pravlenija”. Ten surašyta ke
lių metų teismo sprendimai.

Vienas sprendimas toks: 
“Pakruojaus valsčiaus 1884 
m t. birželio 13 dienos spren
dimu, Juozas Vinepalis iš Kup
čiūnų kaimov už padarytus 
laukuose nuostolius, nubaus
tas įkirsti rykšte penkis kar
tus”..

Toliau: “už sauvaliavimą, 
Vaišnius Kazys 1837 met., nu
baustas įkirsti rykšte 10 kar
tų”. “Vaineikis Juozas iš Val
kūnų kaimo, už sumušimą 1893 
mt. nubaustas įkirsti rykšte 
15 kartų”. Kitas gyventojas, 
būtent, “Antanai Zigmantas, 
už sumušimą 1881 met. lie-

pos 11 d, nubaustas įkirsti 
rykšte 20 kartų”. Tokiu pat 
rykščių smūgių skaičiumi nu
baustas 1878 met. lapkr. 11 d. 
Kazakaitis Baltramiejus 
grasinimą.

Už vagystę, žiūrint kas bu
vo pavogta, buvo skiriama ir 
skirtinga rykščių “porcija”... 
Taip “Gandys Liudvikas, už 
obuolių vogimą, 1891 met. rug
sėjo 21 d. nubaustas įkirsti 
rykšte 11 kartų”, “Grikynas 
Juozas (neparašyta už kokią) 
1896 met.
rykšte 15 kartų”, o Kozlovskis 
Juozas taip pat už vagystę, 
1878 met. spalių mėn.

Toliau sprendimuose kalba
ma apie įžeidimą ir užgaulio
jimą. “žvirgždas Jonas iš Vai- 
švydžių kaimo, už įžeidimą 
1886 m. rugp. 9 d. nubaustas 
įkirsti rykšte 5 kartus”, kitas 
pilietis, būtent, Zanaičiunas 
Ambraziejus, iš Ošiu kaimo, 
už įžeidimą 1891 m. rugp. .3 
d. nubaustas įkirsti rykšte 15 
kartų” o “Želys Baltramiejus 
iš Paškenčių kaimo už asmens 
užgauliojimą 1889 m. liep. 14 
d. nubaustas įkirsti rykšte 10 
kartų”.

Kaip matyti iš paduotų čia 
ištraukų, valsčiaus teismai Lie
tuvoje rykščių bausmę varto
jo iki pat XIX-to šimtmečio 
pabaigos.

M. ARCIBASEVAS.

SANINA3
ROMANAS

Vertė MIKAS ŠILEIKIS

žymiai mažiau, negu 
Tai žymiai priklausą 
jų didesnio pigmento

Kuomet Lietuvoje 
liovėsi rykštėmis

(Tęsinys)
—Argi oficierai norės daly

vauti tokiame koncerte? — 
taipgi mašinališkai, galvoda
ma visai apie ką kita, paklau
sė Lėlė.

—Dalyvaus F

Žiauriausia bnirstač — pla
kimas rykštėmis, visu smar- 

I kurnu veikė baudžiavos gady
nėje. Už menki a usį prasižen
gimą, nepa'kl’usnuihą dvarui 
arba netekamą baudžiavos 
'uždėtų pareigų ėjimą, buvo 
žiauriai nuplakatai rykštėmis. 
Tų laikų užsilikę įvairus teis
mų ir dvgrų administracijos 
užrašai kalba’ apie tokiąs žiau
rias mužiką egzekucijas* ku
rias dažniausiai atlikdavo dva- 

i ruošė ’ ekonomų — ūkvedžių 
priežiūroje.

Dar ir šiandien yra nemaža 
genesnes kartos žntoiwųr ku* 
tiems teko eiti “lažas”, — bau
džiavą matyti, dargi savo kai* 
liu patirti rykščių egzekuci
jas. i" .

—Dalyvaus F — Šafrovas mo
sikavo rankomis. — Kad tik 
apsiimtų Saniniutė, o jie nuo> 
jos neatsiliks. Prie to Zarudi- 
nas norėtų bet kur dainuoti,< 
bite tik dainuoti. O tas pri
trauks mus ir oficierus, o mes 
tada padarome rinkliavą dėli 
garbės...

—Pakvieskite Karsaviniutę, 
—su liudnu žvilgsniu žiūrėda
ma į brolį, tarė Lėlė. — Ne
gali būti, kad jis užmirštų, — 
galvojo ji: — kaipgi jis gali 
kalbėti apie šitą kvailą kon
certą, kuomet aš...

—Aš juk ir kalbu!1 
stebėjo šafrovas^

-•truputį šyp- 
Na... O Lydi j a 

Saniniutė... taip, priešingai jus 
kalbėjote...

—Taip, taip, taip^ — lingei 
vo galvą šafrovas. — Ko gi 
dar reikia, a?

i . —Nežinau, ' -*• 
pasakė Lėlė, - 
skauda, ar kas.

Jurgis skubiai pažiurėjo į ją 
ir su pasiryžimu atsisuko prie 
knygos. Su išblyškusiu veidu 
ir didelėmis tamsiomis akimis 
ji pasirodė jam stebėtinai sil
pnutė ir nuliudusi.

—Oi, , kodėl aš jai tai pasa
kiau! — pamanė jis: — ii* 
man pačiam visa tai nėra aiš
ku ir visiems tas prakeiktas 
klausimas, o dėl jos mažytės 
sielos... Kodėl aš taip kalbė
jau!

Jis vos susilaikė nesitveręs 
sau už plaukų.

—Panele,

klausydamasis, ką Lėlė vei
kia. Jam buvo be galo gėda 
ir gaila, kad jis apgavo Lėlę.

Lėlė pastovėjo^ pačiupinėjo 
kai ką ant stalo ir nenoromis 
nuėjo prie durų.

—Ko aš nepridariau! — su 
nuoširdžiu jausmu klausyda
masis netikslių,' nelygių jos 
•žingsnių, pamislė Jurgis.
j Lėlė nuėjo į seklyčią, jaus
dama, kad viskas jos viduje 
į sustingo, atrodė, jog ji butų 
tamsiame miške paklydusi. 
Eidama ji žvilgterėjo į veidro
dį ir pamatė jame pajuodavu
sį, liūdną savo veidą.

—Tegul... tegul mato! —pa- 
misle ji.

nusi

—Ak, taip, 
telėj'O1 Lėlė. *

susimaišius 
man galvą

—Panele, — paašukė duryse 
stovėdama: tarnaitė: — Anato
lijus Pavlovičius atvažiavo...

Jurgis nusigandęs žvilgterė
jo į Lėlę ir, susitikęs su jos 
tiesiu rūpesčio pilnu žvilgsniu, 
susimaišęs pasakė šafrovui:

—Jus skaitėte Čarlį Bried- 
lo?...

—Skaičiau
!Dubovaite 
skaitėme. Malonus dalybas.

' —Taip... Argi jie atvažiavo?

xv.
■

Vidury valgomojo kambario 
■stovėjo Riazancovas ir kalbė
jo į Nikalojų Egorovičių savo 
linksmu, įtikinančiu balsu: 

< —Šitas atvykimas, supranta
ma, yra nepaprastas, bet visiš
kai nepavojingas...

Jo balsas nutruko ir sudre
bėjo Lėlės krutinėję. Riazan
covas, pamatęs ją, staiga sus-, 
tojo kalbėjęs, priėjo prie jos 
ir ištiesė jai abi rankas, lyg 
norėdamas apkabinti, bet taip, 
kad šitie jo judesiai butų pas
tebimi ir suprantami tiktai jai 
vienai.

Lėlė iš apačios pažvelgė jam 
į veidą ir jos lupos suvirpėjo. 
Ji tylėdama ir su prievarta, 
išliuosavo savo ranką ir praei
dama pro sėklyčių, atidarė 
stiklines duris į balkoną. Ria- 
zaneovas su ramiu nusistebė
jimu pažiurėjo į jos pėdas.

—Mano Liudmila Nikolaev- 
na pasivelijo pikti, — juokau
damas pasakė jis Nikalojui 

(Egorovičiui.
Nikalojus Egorovičius nusi

kvatojo.
—Na, tai kas, susitaikykite! 

‘ —Nieko nepadarysi! — ko
miškai atsiduso
ir nusekė paskui Lėlę į bal- 
ikoną. ,

Lietus dar lijo; plonas van-
I* 

garėsi 
Šviesesni, retesni ir jau klio į 
viršų.

Prisiglaudusi veidu prie šla
pio, Šalto medžio, Lėlė atkišo 
g«lvą ant lietaus. Jos plaukai 

syk sušlapo.
(Bus daugiau)

Riazancovas

f

Mudu abu su 
ir • Karsaviniute

su slaptu žvilgsį —Kada? 
niu paklausė Jurgis. 

: —Dar užvakar.
—Argi? — paklausė Jurgis,

degs garsas be paliovos skani 
bėjo ore, o debesys

ant
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Šerifo padėjėjas nu
šautas; policininkas 

sužeistas

Paul ir Louisvillėj teiks f ar
mėnams asmeniškas paskolas 
iki $500 ilgesniems terminams. 
Užstatai už šias paskolas bus 
čekiai, kuriuos farmeriai gau
na iš pieninių, ir morgičiai 
ant farmų.

and enjoying the scenery? —
— KR Newsy.

United Lithuanian 
American Political 

Club

[ The English Column ] Lith-

Pietinėj Indiana valstijos da
ly, 7 mylių tolumoj nuo mie
stelio Seymour, keletas gink
luotų vyrų sustojo gazolino 
stoty ir pareikalavo pripilti 
gazolino jų mašinai.

Stoties prižiūrėtojas patele
fonavo į Seymour miestelį 
pranešdamas apie įvykį.

Kada banditij automobilis 
pasiekė Seymourą, tai vietos 
policininkas paliepė bandi
tams sustoti. Banditai atsakė 
kulkomis, o policininkas pa
liko gatvėj sužeistas.

Banditų mašina atvyko į 
Underwood miestelį. Bevažiuo
dami per miestelį banditai su
laužė savo mašiną. I įvykio 
vietą pasiskubino šerifas Wil- 
bur Amick ir jo brolis Harold, 
šerifo padėjėjas.

Banditai čia nušovė Haroldą 
Amicką.

Vėliau 25 policininkai pa
siųsta į kalnus prie Henry- 
ville, kur, manoma, jie apsu
pę piktadarius.

Išreiškiama mintis, kad ban- 
ditai priklausą Dillingerio go- 
vėdai.

K R’s Hold Meeting 
In Waukegan

Edward Malela Makes 
Surprise Cake.

ROSELAND. — United 
uanian American Political Club 
(9 wardoje) turės pirmą su
sirinkimą ir krikštynas ketvir
tadienį, birželio 7 dieną, Bal- 
chuno (buvusioj Strumilo sve
tainėj) adresu 158 East 107 
St. Pradžia 8 vai. vakaro.

Pakelė gazolino kainą
Standard Oil Company of 

Indiana stotys Chicagos srity 
pirmadienį pakėlė kainas 2^ 
centais galionui geresnėsės rų- 
šies gazolino ir 2c galionui 
trečiosios rūšies. Tenka manv- C *

ti, kad ir kitos gazolino kom
panijos paseks Standard Oil 
pavyzdžiu.

Bombos ekspreso kom
panijai.

Pirmadienio vakarą sprogo 
dvi milžiniškos pajėgos bom
bos American Railtvay Express 
kompanijos offce adresu 410 
Mihvaukec Avė.

Du asmenys buvę restora
ne kitoj gatvės pusėj tapo su
žeisti, kai langų stiklai išby
rėjo. Dėl trenksmo išbyrėjo 
langai bloke aplink nuo eks- 
pliozijos vietos.

Kiek panašių tvarkos 
dabotojų mes turime?

Kelso George, 26 m., tarna
vo kaip DeKalb kalėjimo vir
šila Sycamore miestely. Da
bar jis tapo apkaltintas tuo, 
kad be džėlos prižiūrėtojo 
džiabo jis tupėjo šiol mašinų 
biznį.

Kiek yra Chicagoj panašių 
ponų, kurie moka sukombi
nuoti įstatymų pildymą su jų 
laužymu?

The lašt meeting of the K 
R’s was held Saturday, June 
2, 1934, at the home of Miss 
Bernice Malela in Waukegan. 
A group of the Chicago girls 
nestled into Miss Kairis’ car 
and the ręst boarded the North 
Shore and all arrived in time 
for the important meeting.

Interesting plans are being 
made and several committees 
are working on several pro- 
jeets. The nearest event wiU 
be a Graduation Party in 
honor of four June graduates: 
Ann Kairis, who will receive 
a Master’s Degree from North 
vvestern University; Elden Ge- 
nitis, the Bachelor’s Degree: 
Bernice Malela, the Bachelor’s 
Degree from Lake Forest Col- 
lege; and Helen Pilkis, who is 
gradu’ating from the Illinois 
School of Pharmacy.

After the meeting, the con- 
genial Malela family invited 
all the girls to a veritable ban- 
quet, and the biggest surprise 
came for desert, when Bern- 
ice’s big, little brother, Ed- 
ward, presented a luscious cake 
that he had baked and de- 
^•orated with K R letters.

When he is not going to 
school or studying music, Ed- 
ward spends his time reading 
the latest bakers’ magazines 
and mixing up various com- 
binations of flour, sugar, eggs, 
etc. “Papa” Malela does not 
h a ve to worry who will in- 
herit his bakery business, and 
there is no doubt that his hand- 
some son will continue and 
perhaps even improve on the 
already fine line of bakery 
goods coming from the Malela 
ovens, at 925 Eighth Street, 
Waukegan.

On the way back to Chicago, 
the girls couldn’t help būt corrt- 
ment and comment on the de- 
licioPs cooking and baking that 
they had just tasted, — ex- 
cept, perhaps, the misses Bi
rute Briedis, Lucy Sadauskas 
and Bernice Balickas, who 
were deep in thought regard- 
ing the coming Graduation 
Party for which they have to 
make the arrangemęnts.

And so, with everybody talk- 
ing about this ’n’ that, who 
do you suppose had the best 
time, just listening and riding

šis kliubas, taip sakyti, gi
mė pasėkoj to, kad pirmiau 
veikę atskirai du kliubai lio
vėsi riaušes tarp savęs kėlę ir 
padarė tvirtą sąjungą.

Į krikštynas kviečiame atsi
lankyti visus vietinius lietuvius 
kuo skaitlingiausiai. Pramogų 
komisija turi parengusi gražų 
programą nariams ir svečiams, 
ir šiame parengime svečiai tu
rės progą prisirašyti prie kliu- 
bo.

Narius meldžiame atsilanky
ti laiku, nes turime nemažai 
darbo atlikti. Reikės taipgi iš
rinkti valdybą einamiems me
tams. •

Po susirinkimo ir krikštynų 
bus graži muzika, taipgi alaus 
ir užkandžių nariams veltui, 
įžanga’visiems dykai.

Kviečia širdingai Komisija. 
Paul P. Barsheack, laik. kotesp.

her thru after an Appendicitls 
operation.

Cleo had been with the 
chorus several years, always 
active, always loyal, always 
jolly. One by one she won the 
hearts and respect of all who 
came into eloser contact with 
her. Never spiteful, always 
well-wishing, never criticizing, 
always sincere, she won the 
highest regard of every one 
of us. Her untiring effort to 
please, to be of some help, will 
remain a ?acred memory.

It is with sad hearts, that 
thru this medium, Pirmyn mem
bers unite in extending their 
sincere sympathy to her be- 
reaved 
deeply 
ciate, 
loss.

» B »
In Metnoriam

told me once 
you were happy, quite,

You 
That 
In living defeat 
Above the dust; 
Your body grown eųual 
To the thrustj 
The counter-thrusi, 
The full and great fight; 
The walk thru shadows 
Down a starless night; 
Your tortured flesh 
An armor bent with rust... 
Armed, you said, 
Go battle for a crii’st 
To nibble on, 
Knowing strength is might!
Memory is all that remains <

[you 
That much we mušt realize.

Poor , beart, 
It was not strong.

bunni sovetski.

Notės
Pirmyn, with mo|į of the 

members pfresent, sang very 
well at the Naujienos Picnic... 
This Sunday many will j our- 
ney to Jef^erson Woods, where 
a picnic is to be held for our 
convalescing president, Stasys 
Jokubauskas. Raffle tickets —< 
valuable prizes being offered 
— are being sold by chorus 
members and many oirtsiders... 
The next singing affair will 
be the Kęstutis Picnic... Heard

rumors that Pirmyn will have 
a boat-outing and a moonlight 
picnic... Rehearsal as usual 
Friday at Gage Park, where 
we will discuss whether it is 
advisable to change the re
hearsal location to Meldažis 
Hali once more...

Jacųues Grandmesnil.

Amerikos Lietuvių Daktarą 
Drauj

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vat vak. 
išskyrus seredomią

a

Nubalsavo neįsileisti 
saliunus.

Pirmadienio balsavimuose 
Beverly Mills apielinkėj trys 
presinktai didele balsų dau
guma nubalsavo neįsileisti sa- 
liunų tų trijų presinktų ribo
se.

$200,000 šienui pirkti
Agrikultūros departamento 

atstovas suteikė pirmą pasko
lą Illinois, Indiana ir Wiscon- 
sin fermeriams šienui nusi
pirkti. Paskola duota pirma
dienį, birž. 4 d.

Sausra Chicagos apielinkėj 
taip išdegino žolę, kad kai ku
rių farmerių galvijai tiesiog 
badauja.

Už paskolintus pinigus bus 
atgabenta 75,000 tonų paša
ro.

Farmerių užstatas pašarui 
bua jų pristatomas pienas.

Be to pranešta, kad fede- 
raliai bankai St. Louise, St.

A. A.
PRANCIŠKUS GIMBUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 3 dieną, 5:15 valandą 
vak. 1934 m., sulaukęs 42 mė
ty amžiaus, gimęs Telšių apsk. 
ir parap., Laukštėnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Priklausė prie Veterans of Fo- 
reign Wars J. J. Lukas Post 
1671. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Moniką, po tėvais 
šetunaitė, sūnų Vytautą, duk
terį Genevieve, broli Antaną 
ir brolienę Marijoną ir ją šei
myną, pusbroli Vladislovą Tam- 
kų, 2 pusseseres Petronėle Jaš- 
montienę ir Elzbietą Sungai- 
lienę, švogerius, švogerkas ir 
gimines. Ktfnas pašarvotas, 
randasi 5711 So. Kilbourne AV., 
Tel. Prospect 0949. Seredoje, 
2 vai. po piety kūnas bus nu
gabentas i J. J. Lukas Post 
1671 svetainę, 3757 S. Hamlin 
Avenue.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 7 dieną, 9 vai. ryto 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Gim
butas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą. 
Nuliūdę liekame, Moteris, Sū

nūs, Duktė, Brolis, Brolienė 
ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

bofius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards ’1741. .....

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR. BERfASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

parents and sisters. We 
(Aiderstand, and appre- 
the greatnėss of your

Uptt ES DenT/UV GFflCE
Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE
Opposifę Dn vis Store, 2d Floor

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy! 
and Midwife

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

gtfhoms patari
mai dovanai.

DR. YAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. ]
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL

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

G one
Y ou are gone, Cleo.
Your departure came suddenly 
as a sun-shower, 
and silent as star-dust 
sprinkling the earth.
You are gone, Cleo,
To eternity, 
where in its cosmic vastness 
star-dust and sun-shower 
are given birth.

bunni sovetski. 
» » »

May 31 will ever remain
day of special meaning to Pir
myn. It was during the early 
morning of this day that one 
of our best-loved members, 
Cleo 'Stonis, breathed her lašt 
on this earth. Her heart had 
not been strong enough to pull

a

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis-t 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gilės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago. III.
Phone Boulevard 7814

ir

You were one apart, 
With your charm you

[one in
As iš (he earth by sea and 

[skieš,
Friendship was the food 
That fed your heart!

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 8483DR. 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

DR. C. MICHEL. 0. D

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Graboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lfituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS

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

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

A. K. Rutkauskas, M.D, 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tek Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlmskis
DENfflSTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus.
1411 So. Halsted St.

Tel. CANAL 5063
Mes pristatom į visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POP1ERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 97£ ir virš, 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ......
Varnišas, kuris išdžiūsta 
landas .............. .....u......
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ......  $9.90
Kas atsineš šį skelbimą, gaus ro- 
berinį šepetį sieninės popieros va
lymui.

I t j r t ♦

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
j pačiu vardu)

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

97ę
i 4 va-

$1.19

J. F. R ADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORItĮrS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL. netoli Morgan SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDffAY 2880Phone Boulevard 7042
TYD P 7 VF7TPT ’TC

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. HMlAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

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

.— ii.-   ■ ■ —------------------------- —- '——

Ofiso TeL Vietory 6898

A. MASALSKIS
GI 

3307 
Tel

j.

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
Tel. Lafayette 8572 
J. Litflevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži

Visi Telefonai: j

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakti 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue
Al

BEORIUS 
jtuanica Avė 
oulevard 4139

I. J. ZOLP
( GRABORIUS 

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

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

,1 ■!>■»■» I —e .■ ■■ L,......... * Į Į. Į- * ... .1 ■! ... ............. ............. ............ .  . ...........

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauslai
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-
2811 Plžrč&go

Tel< Canal 2515 arba 2510

W s. toro, Iii
Tėl. Cicero 6927

TeL Cicefo 2109
Antanas Petkus

Graborius

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

TeL Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Sjredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez, 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7R68

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 So. ASHLAND AVĖ. 

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980CICERO, IUL

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Moterišku. Vyriškų, Vaiku ir visu 

chronišką figU
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

arti 31st Street
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re& 6515 So. RockweU SL 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki. 9 

Re$. 5349 So. fiertnttage Avė. 
Tel Prospect 1610



NAUJIENOS, Chicago, UI

“E CLASSIFIED ADS
Lietuvių

PRANEŠIMAI

vien

o

Bri-

REAL ESTATE

For Rent

CHICAGOS

pra- 
vel-

politi- 
ir na- 
pikni- 
rapor-

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
karo, Ice cream, saldainių ir grose- 
rio krautuve prie mokyklos, pigi ren- 
da. 4601 So. Wells St.

— Trečiadienio vakare 
I j vyks svarbus SLA. 139

Roseland
Birž. 6 d., 
kuopos Susirinkimas, Palmer Paiko 
svetainėj.

Susirinkimas yra svarbus tuomi,

Pocahontas mine run $y tonas

apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė ligą pasitik- 
mums bent sergant gal-

Wardo Liet, 
susirinkimas 
d., 7:30 vai. 
svet., 175

RENDON 4 kambariai ant pir
mų lubų, maudynė bute, indams šė
pa, pečių šildomi — $9.00. 1839 S. 
Throop St. Atsineškite liudijimus.

TAVERN pardavimui, labai ge
ras biznis ir graži vieta, visai pi
giai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. 3712 So. Western Avė. 
Valandos 5—8.

RENDAI kampinis Storas, geras 
kiekvienam bizniui.

901 West 59 St.

STORAS RENDON. Tinka dėl Ice 
Cream parterio — pieno stoties, be- 
kernės arba ofiso. $15 mėnesiui.

3328 So. Halsted Street

KAS turite Tavern barus parduot? 
Atsišaukite

2100 W. 59th St.

PARSIDUODA Alaus Tavern; 
biznis gerai išdirbtas ir randasi arti 
dirbtuvių. 3749 So. Halsted St.

Mike Pinčiukas, gyvenantis

Trečiadienis, birž. 6, 1934

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jus turite Athlete’s kojas. Deder

vinę. Pūsles. Derančias ir Niežuotas ko
jas? Ar jus norite ūmią parelbą? Prl- 
siųskite 60c. dčl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St. 

Chicago, III.

ANT pardavimo grosernės “fix- 
tures” — du show cases, svarstyk
lės ir lentynos; parduosiu pigiai. 
3213 So. Wallace St., 2-ros lubos 
užpakaly.

t

u

v

o

5-,Q Si

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PARTNERIS reikalingas dėl Ta
vern. Našle viena negali prižiūrėti 
visą biznį. 3859 So. Emerald Avė.

_ _. ........  n Išvažiavimas suse!-1
Tarp Chicagos pimui SJokubausko

Truputis įspūdžių iš 
Naujienų pikniko
Praėjusį sekmadienį kai ku

rie į Naujienų pavasarinį pik
nikų neatsilankė. Pabūgo, 
kad bus daug dulkių ir prie 
to dar karštas oras. O čia Bi
rutes daržas dėl dideliu karš
čių ir sausros kaip malūno 
vidus: mažiausias pasijudini
mas sukelia debesis dulkių. 
Daugelis buvo patyrę tai iš 
įvykusio p. Budriko (savaitė 
tam atgal) pikniko.

Bet naujieniečių dulkes ne
išgąsdino ir jų susirinko ne
mažai. Diena ištikrųjų buvo 
karšta. Bet į pavakarę pasida
rė vėsiau, ir kaip tik iki inie- 
ros pikniko dalyviams sve
čiuotis ir smagiai laikų pralei
sti.

O tas laikas labai greitai

NOBTH SIDE. — Ateinantį 
sekmadienį, birželio 10 d. Jef- 
ferson girioj įvyks išvažiavi
mas su prizų išlaimėj imais. 
Išvažiavimą rengia Pirmyn 
choras ir draugai sušelpimui 
savo pirmininko, Stasio Joku- 
bausko, kuris randasi sunkioj 
padėtyj—guli šv. Kryžiaus li
goninėje.

Prieš porą mėnesių St. Jo- 
kubauskas krisdamas nuo ko
pėčių nusilaužė kojas.

Manoma, kad p. Jokubaus- 
kas neužilgo išeis iš ligoni
nės, bet vaikščioti dar nebe
gales.

Jefferjonas, tas senas lietu
viams žinomas kalnelis, dar 
gan žalias atrodo. Yra šalto 
vandens pumpa, daug pavėsio 
pasislėpti nuo saulės kaitros 
ir nėra dulkių.

Bus 
keturi 
choro

išleista išlaimcj iniui 
geri prizai. Prizus davė 
rėmėjai ir draugai.

—Draugas.

bėgo, ypač prie bufeto. Bar- 
tenderiai per visų dieną ir va
karą dirbo sušilę ir prakaitų 
šluostvdamiesi. Gi 
šokdamas svetainėje

jaunimas 
taip pat

Lietuvis mirtinai 
sužeistas auto 

nelaimėje
Nežiūrint nesenai skerdyklose ištikusio didelio gaisro, biz- 
skerdyklose eina normaliai. Viršuj — išlikę tvartai pilni

SRS pastangas, kad vakarėlis kad susirinkime bus pasitarta su' 
butų smagus.

Renginio Komisija

Išėjo pasiimti pinigų 
į bankų ir negryžo

kuopos delegatais, kokiais Klausimais 
ir kaip jie turi seime 1 
tjs musų delegatai pageidauja, kad 
susirinkimas suteiktų jiems gerų 
sumanymų, kuriuos jie galėtų sei
me JneŠti, kaipo tinkamus musų or
ganizacijai.

Visi kuopos nariai prašomi daly
vauti susirinkime.

' Valdyba.

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport laikys mėne- 

714 W. 14 PI., buvo susiderėjęs susirinkimą trečiadieny, bįrže- 
pirktl bučernę tuo pačiu ant- Kos Lietuvių Auditorijoj, 313a So. 
rašų. Išėjo pasiimti iš bankos Halsted St. Visi nariai namų savi- 

i įlinkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų, ku
riuos būtinai turime aptarti.

R. S. Kuneviče.

rašų 
pinigų ir negryžo. Iki šiol nie
kas nežino kur jis dingo.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kad ateity 
nešimų apie išvažiavimus 
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį bizn|, kaip ir pikni
kuose, o: pasigarsinti nori 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant 
nešimų, prašome pažymėti
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Svarbus Lietuvių Demokratų Ly
gos susirinkimas įvyks birželio 7 
d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.

Susirinkime dalyvaus visų 
cos klubų delegatai, veikėjai 
riai. Bendro visų pol. klubų 
co rengimo, komisija išduos 
,ą, bus ir kiti svarbus pranešimai. 
Nesivėluokite. — J. L. L.

pra- 
kiek

18-tos Apielinkės 20 
Pol. ir Paš. kliubo 
vyks seredoj, birželio 6 

vak., O. Bagdonienės 
So. Union Avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turime daug rei 
kalų dėl aptarimo. Taipgi nepamir
škite naujų narių atsivesti.

K. Batutis, Prot. Rašt.

šiame Naujienų piknike 
daug buvo atsilankiusių biru- 
tiečių. Taip pat Birutės cho
ras dalyvavo programo pildy
me. Programų užbaigė Pir
myn choras.

Teko matyti dainininkę 
p-nių B. Drangelienę ir p-nią 
Bartush, o taipgi daugelį pro
fesionalų ir visuomenes dar
buotojų.

Pavasarinis Naujienų pik
nikas praėjo. Dabar lauksime 
rudeninio pikniko su kito
kiais įvairumais ir prašmat
numais.

Pirmadienio vakarą, birž. 4 
d., vienas žmogus tapo mirti
nai sužeistas, o kiti šeši leng
viau, kai trokas susikūlė su 
automobiliu prie State ir 26 
gatvių. Mirtinai sužeistas tapo 
Povilas Balčikonis, 38 metų, 
gyvenęs adresu 133 East 191 
place. Jis mirė anksti antra
dienio rytmetį Mcrcy ligoni
nėje.

Kiti sužeistieji buvo: 
Townsend, 2849 Lowe 
Joseph Salvatore, 2808 
avė.; Bobert Noonan, 
Normai avė.; Michael
dello, 2612 Lowe avė.; Albert

9923 Yale avė., ir

nis
gyvulių. Apačioj — abelnas gaisro sunaikinimo vaizdas.

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, 11L
TEL. KEPUBL1C 8402

e 1H4, beonnr * Jfrw Tobacco Co,

James 
avė.;

Lowe 
2957 
Can-

Paul Allman, 12018 Calumct 
avė., ir Adomas Kairys, 10529 
Edbrooke avė.

Allman operavo 
Townsend automobilį.

Vakaras su dova 
nomis.

BRIGiHTON PABK.
ghton Parko Vaikų Draugijė
le šiandie rengia uždarymo se
zono vakarėlį su programų* ir 
dovanomis.

Yra paskirta keturios dova-

nos; pirma dovana tai artisto 
P. Kačerausko pieštas paveik
slas, kitas dovanas paskyrė 
vaikučių levai.

. j

Vakarėlis įvyks Hollywood 
svetainėj adresu 2417 West 
43 st.; pradžia 7 vai. vakaro. 
Įžanga 10c.

Gerbiamų publikų meldžiame 
skaitlingai atsilankyti ir pa
remti vaikučių draugijėlę, o 
taipgi išklausyti jų pačių pildo
mų programa, p-niai A. Zabu- 
kienei vadovaujant.

Manome, kad jus visi busi
te. Rengimo komisija deda vi-

S. L. A. 36-ta kuopa laikys mėne
sini susirinkimą Birželio 6 d., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St,, 7:30 vai. vakare. Pra
šau visų narių pribūti, nes randa
si daug svarbių reikalų aptarti ir 
užsimokėti užsilikusias mokestis.

J. Balchunas, raštininkas.

Dr-ja Lietuvos Dukterų rengia 
linksmą išvažiavimą sekmadieny, 
Birželio-Jvne 10 d., p. Kučinskio 
darže. Visus lietuvius-tes širdingai 
kviečiame atsilankyti; turėsime ge
rą orkestrą, gero šalto alučio, už
kandžių ir taip toliau. Ir bus nau
jos nares priimtos veltui, nuo 20 
metų ligi 35 be įstojimo mokesties, 
tad širdingai visas ir visus kviečia

Rengimo Komisija.

priežastis
Atvirai, viena svarbiausia 

priežastis kodėl pu Chester- 
field esu patenkinta yra 
faktas, jog mano burnoje 
nejsigauna maži tabako
trupinėliai

Retai kada nors randu 
erfield kuris nepi nai 

pripildytas. Tabakas juose 
yra tinkamo ilgumo, ir
turi būti tinkamo didumo 
nes jie dega tinkama

J16

ir

• * r ' 1«■ ■ *Jie man patinka todėl jog
jie lengvesni.

O

Business Service
______Biznio Patarnavimas______

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYST6
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965
Tel. Yards 8408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

N u vežame ir į tolesnias vietas 
Bu pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, 111 

Ofisas 3406 S. Halstod St.
NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 

Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 

amai originalio ir vienintelio namų 
sdvininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armltage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.
NEW YORK $10, LOS ANGELES $16

Keliaukite dideliuose limosinuose— 
Pigiau, greičiau ir parankiau. Taipgi 
nupiginta busu kaina visur.
Room 506 — 32 W. Randolph St. 

Tel. Randolph 0989

Furmture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St. 
^nglewood 5883-5840

$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. Halstcd St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

MORTGAGE BAMKERS
STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

Help Wanted—Female
DarbIninlcių Reikią_______

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 4 metų mergaitę. Guolis 
ir valgis ant vietos. Mokestis sulig 
sutarimo. 2839 W. 63 St.

Laikas apsirūpinti
Laikas 

sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu 
ti . Kad 
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš- 
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką i Tavern bizni. Biznis išdirb
tas gerai. Vienai persunku.

821 W. 34th St

Americo’s 

favorite!

The tantalizing flavors of truo may- 
onnaiseandtrueold-faahionedboiled 
dressing newly oombined! Smooth 
and vdvety, made in the exclusivo 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA
Dvejų Pagyvenimų mūrinis namas, po 
6 kambarius su mūrinių 2 karų gara- 
džium Brlghton Parke-plrmas pagyve
nimas (Hot Water) Šildomas. Parsi
duoda ant lengvų išmokėjimų. Už 
“Cash” didelė nuolaida.
4449 S. Talman Avė. Tel, Laf. 5662




