
t*l~įf&a*at***a*t^qH*l*^***9>**^VW 1 1 i I'I •imu* . ...........II i ......  "* • "" -• - - ..I- L U r- -- ... „„ ...-n-Y.-v V t-..i r - u ili-TTir-r - --4 .r ?i nu n . .. ...........

■ • . ' ...................... ....... ■ ' ' ■
■' i

W» OVM 'AM

^INAUJIEIMO
^9^ The Lrithuątiian Paily News

Entered as second-class mattefr Mrirch 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.,
under the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Chicago, III

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halated Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500
■ - -............................... . . .i

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
..... ................ ■■■■■■ ... ......................... n .................................................... ....................

VOL. XXI No. 137Kaina 3c

Lituanica Antroji” Turės Visai Nauja MotorąU

Lietuvos kabinetas
rezignavo Bus šaukiama

buvo pranešti telegrama lakūnui

KA-

bir-

o

Jus.
iš

Teroras Austrijoj

Pripažino Rusiją

bus

DEL KOMUNIZMO LABO Padegė 10 namų
10. —

Nulinčiavo du negrus

W. S. B. C.?

Rd. Jo draugas
korporacijos Californijoje, ji

LAMBERT, Miss., b. 10. - 
Gauja pastvėrė gabenamus j 
kalėjimą du negrus ir abu jtros 
pakorė. Jie buk prisipažinę, 
kėsinęsi išgėdinti baltą moterį.

Prezidentas prašo galios tuos 
pinigus padalinti savo valia

Bet su darbininkais 
susitaikinti dar ne-

WASHINGTON, b. 10.—Fe
deralinė valdžia šiuo laiku val
do virš biliono dol. vertės Šerų 
5,186 bankuose. Daugelį bankų 
pati valdžia ir kontroliuoja.

išrasta. Tos rųšies lėk- 
jau skrido per okeaną 

Mattern ir Emilia Ehr-

su darbininkų at-

jau pripažino sovietų 
Kartai ruošėsi pripa- 

Jugoslavija* bet pripa- 
susitrukdė.

Nepaprasta fotografija apsivožiančio aįitomobiliaus lenk
tynėse Hohokus, N. J., lenktynių lauke. Ųž dalies sekundos 
važiuotojas George Herzog buvo mirtinai sužeistas ir pasimirė 
vežamas ligoninėn.

ALBANY, Tex., b^ 10. — Ge- 
ležinkelietis Gallion laike bar
nio nužudė savo žmoną, jos gi** 
minaitę ir tada pats nusižudė.

SIOUX CITY, la., b.
Potvynis „pradeda atslūgti, pa
likdamas 500 namų apdengtus 
dumblo ir laužų, šimtai šeimy
nų pasiliko be pastogės.

sunaudoti savo 
nuožiūra,—sulig reikalo.

Manoma, kad pinigai 
tuojaus paskirti.

Ir patys darbininkai nesusitaiko 
tarp savęs.
nauja liejiklij darbininkų kon
vencija

L W

KAUNAS, Lietuvoj, birž. 9. — šįvakar atsistatydino Lietu
vos ministerių kabinetas. (Apart šio trumpo pranešimo, žinia 
nepaduoda jokių platesnių paaiškinimų. Lietuvos ministerių 
pirmininku buvo p. Tūbelis, “tautos vado” Antano Smetonos 
švogeris (abu jie yra vedę seseris Chadakauskaites). Ar kabi
neto rezignacija turi bendro su nevykusiu Voldemaro ruoštu 
perversmu, ar gal reiškia reorganizavimą kabineto, kad j jį ga
lėtų įeiti ir klerikalai (apie tautininkų derybas su klerikalais, 
kurioms tarpininkauja• kun. Tamošaitis, jau buvo pranešta 
prieš porą dienų “Naujienose’), tai tik ateitis parodys).

Už DALIES SEKUNDOS — MIRTIS

-----------------------------*"•/
Lietuvoje areštuojami armijos karininkai 

Atsistatydino generalinio štabo 
viršininkas Kubiliūnas

AREŠTUOJA ARMIJOS 
RININKUS

VVASHINGTON, D. C.
želio mėn. 7 d. “Elta” iš Kau
no praneša, kad, ryšium su 
Kauno įgulos bandomojo aliar
mo kai kuriais incidentais, pa
aiškėjo, jog grupę karininkų, 
prisidengdami aliarmu, bandė 
paspausti* Respublikos Vyriau
sybę pakeisti ligšiolinę ir suda
ryti Voldemaro vadovaujamą 
vyriausybę. Prezidentui griež
tai atsisakius svarstyti pana
šius pageidavimus, atsistatydi
no Vyriausiojo štabo Viršinin
kas, Kubiliūnas. Jo pareigas pa
vesta eiti Karo Mokyklos Vir
šininkui Jackui. Voldemaras, 
kurį jaunas aviacijos karinin
kas atgabeno iš Zarasų, pralei
dęs kelias valandas aviacijos ra
jone, buvo pačių aviacijos ka
rininkų pristatytas Vyriausią-

Preso $525,000,000 
nukentėjusioms nuo 

sausros šelpti

WASHINGTON, b. 10.—Pre- 
zidentas Rooseveltas vakar pa
siuntė kongresui pranešimą, 
prašantį paskirti $525,000,000 
nukentėjusių nuo sausros šel
pimui. Kaip paprastai, prezi
dentas prašo kongresą leisti 
tuos pinigus

&
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-
24.

jam štabui ir pastarojo per
duotas saugumo organams. Jų 
žinioję jis ir dabar yra. Visame 
krašte kariuomenės dalyse vi
siškai ramu. Iš išsišokėlių ligi 
šiol suimti septyni. Keli pasi
slėpė. Numatoma dar keli su
ėmimai. Per incidentus jokių 
aukų nebuvo.

—Lietuvos Pasiuntinybe.

WASHINGTON, D. C. —Bir
želio mėn. 7 d. Kauno “Elta” 
praneša, kad iš birželio mėn. 
6 d. į 7 d. naktį buvo padarytas 
Kauno įgulos bandomasis aliar
mas. Tamsumoje per nesusi 
pratimą, kariuomenės dalims 
vykstant į iššaukimo vietą, įvy
ko keli incidentai (atsitikimai), 
kurių metu buvo paleista šū
vių be jokių pasėkų. Incidentai 
buvo tuojau išaiškinti.

—Lietuvos Pasiuntinybė.

Susirėmimas su fa 
šistais Ispanijoje

MADRIDAS, b. 10. — Playa 
kurortuose, netoli Madrido, į 
kur buvo suvažiavę daug žmo
nių, ištiko smarkus susirėmi
mas tarp fašistų ir kairiųjų. 
Du žmonės liko užmušti ir keli 
desėtkai sužeisti.

GENEVA, b. 10. — Užsienio 
reikalų komisaras Litvinov pa
skelbė, kad dvi mažosios enten- 
te šalys—čechoslovakija ir Ru
munija 
Rusiją, 
žinti ir 
žinimas

PARYŽIUS, b. 10. — Garsi 
šokėja Jenny Dolly liko Fran- 
cijos valdžios nubausta $760,- 
000 už išsisukinėjimą nuo mo
kėjimo prabangos mokesnių už 
51 karato deimantinį žiedą, ku
rį ji pirko 1928 m. ir kuris ta
da kainavo apie $185,000. Tą 
žiedą neseniai jį' pardavė su 
dideliais nuostoliais^ o dabar 
ir didelę pabaudą turės sumo
kėti.

Chicago, III. Pirmadienis, Birželis-June 11 d., 1934
■ - r „ . ■ , ................................................-............................. ■ .... v y ,

Mirties bausmė už 
bėgimą užsienin

MASKVA, b. 10. — Bolševi
kai paskelbė naujus įstatymus, 
einant kuriais išdavystė, špio
nažas ir bėgimas užsienin yra 
mirtimi baudžiami nusikalti
mai.

Galės būti baudžiami kalėji
mu4 ar ištrėmimu Sibiran ir pa
bėgusiųjų užsienin giminės, 
nors jie ir visai nieko apie pa
bėgimą nebūtų žinoję.

Vaikų paraližius 
Los Angeles

LOS ANGELES, Cal., b. 10. 
—Miestas pradėjo šauktis gar
siųjų šalies ekspertų, kad jie 
išgelbėtų miestą nuo vaikų pa- 
raližiaus epidemijos.

Užvakar naujų susirgimų 
buvo 14. Per du pastaruosius 
mėnesius, kada epidemija pra
dėjo siausti, susirgo jau 565 
žmonės.

Susirėmimas Fran 
cijoj

GRENOBLE, Francijoj, b. 
10.—šiandie kareiviai ir žan
darai puolė užsibarikadavusius 
Grenoble gatvėse socialistus ir 
komunistus. Ištiko tokis smar
kus mušis, kokia nebuvo nuo 
pereitų vasario riaušių Pary
žiuje.

Mušis tęsėsi per tris valandas 
apie bažnyčią, kuri buvo pavers
ta į tvirtovę. 50 žmonių liko 
sužeista. 20 žmonių areštuo
ta.

CHICAGO.—John Masitas, 19 
m., 1236 W. 14 St., liko nušau
tas, kai jis su savo draugu įsi
laužė j čeVerykų sankrovą 4906 
W. Cermak 
pabėgo.

MMMMk

Pasigenda lėktuvo 
su 7 žmonėmis

NEWARK, N. J., b. 10. — 
Vakar išskrido American Air- 
ways pašažierinis lėktuvas j 
Chicago. Jis turėjo sustoti 
Buffalo udr .'Clevelande, bet nė 
į vieną šių vietų neatskrido. 
Juo skrido 4 pasažieriai, du 
lakūnai ir patarnautoją.

Didelio susirūpinimo jaučiama 
dėl pasažieriųt likimo, nes lėk
tuvas veikiausia yra susidau
žęs.

Valdžia turi virš bi
liono dol. bankų Šerų

VIENNA, b. 10. —Austrija 
ųžpereitą naktį pergyveno 
smarkų bombų terorą, kada bu
vo surasta bomba ir vice-kanc- 
lerio princo von Starhemberg 
raštinėj.

Kitur bombos pridarė didelių 
nuostolių geležinkeliams, til
tams prieplaukoms ir elektros 
dirbtuvėms. Valdžia kaltina 
nacius ir Stalzburge areštavo 
200 nacių. Teroras nemažėja, 
nors valdžia yra paskelbusi 
mirties bausmę už turėjimą eks- 
plodu’ojančių medžiagų.

NEW YORK, b. 10. —• Šan
čius Armand Mailharriancin su
sibarė su savo gjnoną už ko
munizmą, privertė ją išgerti 
deginančio potašiaus, peiliu nu
dūrė savo sūnų ir tada pats pa
sikorė. ■ <

——

ISTANBUL, Turkijoj, b. 10. 
— Užsienio reikalų iriinisteris 
paskelbė, kad Turkijos prezi- 
dentąs-diktatoritfs Mustapha 
Kernai Paša mano šią vasarą 
aplankyti daugelį Europos ša
lių. , Pirmiau oficialiuose rate
liuose gi buvo skelbiama, 
kad jis, būdamas valdžioj, nie
kad neaplęisiąs šalies.

Johnson susikirto su 
geležies liejiklų 

darbininkais

WASHING,t6n, birž. 10. — 
NBA administracijai dar nepa
sisekė visai pašalinti geležies ir 
plieno liejiklų darbininkų strei
ko pavojų. Buvo tikimąsi, kad 
su darbininkais bus daug leng
viau susitaikinti, hegu su plie
no magnatais. Tečiaus plieno ir 
geležies institutas, kuris atsto
vauja visą plieno pramonę, jau 
priėmė valdžios susitaikymo pa
siūlymus. 
Johnsonui 
pasisekė.

Derybos 
stovais tęsėsi vakar visą dieną, 
bet prie susitarimo neprieita, 
nes ir patys darbininkai tarp 
savęs aštriai susikirto ir nuta
rė birželio 14 'd. sušaukti nau
ją unijos konvenciją, kuri ar
ba priims valdžios pasiidymus, 
arba paskelbs streiką.

Unijos viršininkai, matyt, 
sutiktų priimti valdžios pasiū
lymus, bet atsiranda radikališ- 
kasį “rank and filą* komitetas, 
kurįs griežtai atsisako tuos pa
siūlymus priimti.

Nutrukus konferencijai su 
Johnson nariai bandė pasimaty
ti su prezidentd Rooseveltu, bet 
tasis atsisakė su jais matytis 
ir išplaukė laivu poilsiui. Ta
da komitetas pasiuntė aštrų 
“viešą laišką” prezidentui, ku
riame jie pareiškia, kad “ne
bėra prasmės eikvoti laiką 
Washingfone” ir jie ^ryštą į 
savo

Į tą laišką tiek pat aštriai 
atsakė Johnson, kuriame jis 
pasako, kad komitetas nesu
pranta įstatymų, klaidingai aiš
kina administrącijos teises ir 
pareigas ir vijose “derybose 
laikėsi išdidžia} ir neišmintin
gai’’. Darbininkai gauną pla
čias teises, sako Johnson, bet 
tas komitetas, kaip išrodo, no
ri, kad valdžia verstų darbinin
kus priklausyti jų unijai, o ne 
tokiai, kokią patys darbininkai 
pasirenka.

Į ■

Yra dar ir trečia darbininkų 
grupė. Tai komunistai.omunistai. Jie 
reikalauja 30 vai. darbo savai
tės ir $1 į vai. minimum algos. 

Tikimąsi, kad valdžia nieko 
daugiai/ nebedarys iki konven
cijos birž. 14 d.

CHICAGO.4-Walter Gliva, 
6914 S. Pauliną St., kurį nors 
yra 15 m. amžiaus, bet lanko 
tik antrą klesą pradines para
pijinės mokyklos, prisipažino, 
kad pastaromis) dienomis savo 
apielinkčj padegė 10 namų, dau
giausia garažiųl “kad pamatyti 
važiuojančius ugniagesius”.

OSLO, Norvegijoj, b. 10. — 
Politiniuose rateliuose kalbama, 
kad premiero Movvinckel kabi* 
netas atsistatydins pįrmadie- 
nyž. Nesutikimai iškilo dėl 
valdžios ūkininkų šelpimo pro- Lituanicą imant iš Lockheed 
gramo.

Specialiai Gasolino 
Tankai Jau Dirbami

Vedama Derybos Dėl Kitų Įtaisų ir 
Instrumentų

Specialė ALTASS Valdybos komisija, gavusi laišką iš la
kūno Felikso Vaitkaus apie jo atliktus rytuose tyrinėjimus dėl 
įsigijimo kito motoro ir įvairių instrumentų lėktuvui, pereito 
penktadienio vakare nutarė, kad “Lituanica II” privalo būti 
aprūpinta kuogeriausiais įtaisymais. Todėl bus nupirkta ne 
antrarankis inžinas, kaip seniaus kad buvo planuojama, bet 
VISIŠKAI NAUJAS.

Nutarta taip pat įtaisyti lėktuvui propelerį su “ va- 
r i a b 1 e pitch ir užsakyti du svarbiausius tranzatlantiniam 
skridimui instrumentu: Artificial Horizon ir Directional Gyro.

šeštadienį tie nutarimai 
Vaitkui į Philadelphiją.

PADARYTA GALUTINIAI
“LITUANICOS” ĮREN

GIMO PLANAI

Lėktuvas, kuriuo Įeit. Felik
sas Vaitkus šią vasarą skris iš 
Amerikos Lietuvon, bus taip į- 
rengtas, kaip dar nebuvo nė 
vienas aeroplanas, skridęs per 
okeaną. Į “Lituanicą II” bus 
įdėti geriausi instrumentai, ko
kius iki šiol yra išradusi techni
ka, su naujausiais tų- instru
mentų pagerinimais.

Pati Lituanica yra labiausiai 
pasitikimos rųšies lėktuvas, ko
kį šiandie galima pasaulyje gau
ti, tolimam skridimui. Visi ži
novai pripažįsta, kad tinkames
nio tam tikslui orlaivio, kaip 
Lockheed Vega, iki šiol dar ne-' dacijas, patiektas per lakūną 
buvo 
tuvu 
Jim 
hadt—ir perskrido. Tokiu pat
lėktuvu aplėkė visą pasaulį Wi- 
ley Post ir Harold Gatty, 
paskui vienas Wiley Post.

Lėktuvas, kurį šį pavasarį 
sigijo ALTASS, yra pirktas
pačios Lockheed korporacijos, 
kuri jį savo fabrike perdirbo 
sulig duotomis jai instrukcijo- ] 
mis ir pristatė tranzatlantinio 
skridimo sąjungai su pilna 
dirbtuvės garantija, atsakyda 
ma už kiekvieną lėktuvo dalį, 
kaip už naują.

Bet tai yra tik pagrindas. 
Lėktuvas, anot visų aviacijos 
reikalų žinovų, yra puikiausia 
me stovyje, kaip anglai sako, 
“class Number 1A”. ALTAS-ofe 
uždavinys dabar yra atatinka
mu budu Lituanicą įrengti, kad 
ji turėtų ne tik tvirtą stuome
nį ir stiprius sparnus, bet ii 
geriausios rųšies mašineriją vi 
du j e. Visų-pirma, galingą mo
torą.

Lituanicos motoras
Lituanica II turi jau apie 1, 

700 valandų vartotą motorą. 
Tas motoras, žinoma, netinka 
skridimui per okeaną. Jį dai 
galima vartoti keletą šimtų var 
landų, ir jisai yra pakankamai 
geras trumpiems žygiams, ypač 
po to, kai Vaitkaus priežiūroje 
jam buvo padaryti “overhaul-j 
ing”. Bet ilgam, kelių tukstan Į 
čių mylių lėkimui be sustojimo 
jisai nėra pakankamai ištver
mingas.

Nuo pat pradžios ALTASS-os 
planuose buvo pakeisti šitą mo
torą kitų* apie ką buvo viešai1 
pranešta, perkant aeroplaną.1 

jkheed

davė motorą be jokių taisymų 
(“as is”) ir garantijų. Taigi 
jau seniai buvo teirautasi apie 
kitą, geresnį motorą, kuris tu
rėjo būti perbūdavo tas dirbtu
vėje, gaminančioje to typo in- 
žinus (panašiai, kaip lėktuvas 
kad buvo perbudavotas Lock
heed fabrike), ir pristatytas 
Valdybai su naujo motoro ga
rantija.

Aplkausinėjus įvairias firmas 
ir-/ asmenis ir susipažinus su 
jų pasiūlymais, visas šis klau
simas, galą gale, tapo nuodug
niai išdiskrsuotas pereitą sa
vaitę su motorų dirbtuve (Hart
ford, Conn.), ir penktadienį 
specialė ALTASS Valdybos ko
misija apsvarstė jos rekomen-

Vaitkų.
Nutarta pirkti naują motorą

Prieš komisiją buvo dvi pro
pozicijos: pirkti vieną Chica- 
koje užtiktą dar pusėtinai ge
rą motorą ir duoti jį dirbtuvei 
perbudavoti—arba pirkti visai 
naują garantuotą motorą. Fi
nansiniu atžvilgiu, pirmoji pro
pozicija, žinoma, butų prieina
mesnė. Už vartotą motorą ir 
jo visišką per būdavo j imą, po 
rūpestingiausia dirbtuvės inži
nierių priežiūra (“under super- 
inspection”), reikėtų užmokėti 
apie $3,000.

Tas motoras paskui turėtų 
būti dar visapusiškai išbandytas, 
ir šitie specialiai bandymai kaš
tuotų tarpe 400 ir 500 dolerių.

(Tęsinys 4-am pusi.)

HAVANA, Kuboj, b. 10. — 
Havana vakar didelėmis de
monstracijomis paminėjo Kubos 
pasiliuosavimą nuo Jung. Vals
tijų prižiuros, einant pasirašy
tąja sutartimi, sulig kurios 
Jungt. Valstijos atsižadėjo tei
sės daryti intervenciją ir kon
troliuoti šalies finansus.

AR JUS ŽINOTE?
Kad Naujienos duos 
svarbų Radio Progra
mą Seredoj, Birželio 13 
d. 9 vai. vakare iš Sto
ties

Jeigu jus nesiklausysite 
— tai nesužinosite kad — 
bet geriau pasiklausyki
te!



NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS
Rockford, III
Vasaros pramogos Willow Springs, III

------,y':

Nepermainys

Padarys j j vėl nauju

SVEIKATA

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

IŠ ŠIŲ METŲ CHICAGOS PASAULINĖS PARODOS

Du vaizdai iš Chicagos pasaulinės parodos. Kairėj

randasi 
kiaušinio 
jo purei-

MO i-

PILSEN 
V/HITE 
LINOLEUM 
VARNISH

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Apsaugos spalvą nuonublukimo 
Uždarys skylutes karpėte—pa
darys jį lengviau nuvalyti.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS M ILK 
ITSELF!

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Progrąmus 
Tikietus

SAVO MALIAVOS AR 
HARDWARE KRAUTUVĖJE

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Greit Išdžiųsta
Spalvos.
Priduos daug metų jūsų Karpe

KODĖL DANTYS 
GENDA?

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška

Moterims seredomis iki 7

J Velvceta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel- 
veeta dėl sandvičių ir prie 
virinio ... kuotankiausiail

Bendrai imant, duona ir vi
sokie pyragaičiai dantų at
žvilgiu valgyti nėra labai svei
ka. Todėl jų kiekį reikia ma
žinti.

Blogi dantys — tai musų 
laikų rykštė. Kiek skausmų, 
kiek kančių dėl jų žmonėms 
tenka pakelti! Pagalios, ne
mažai ir pinigų prisieina iš
leisti dantis betaisant. Tad ar 
nebūtų pravartu motinoms at
kreipti dėmesį į tuos nurody
mus, kuriuos duoda Mcllan- 
by? Būtent, auginti savo vai
kus taip, kad pas juos išsivy
stytų sveiki dantys.

— Dr. A. L. GraiČunas.

ECONOMICAL 
AND EFFICIĖNT

Double Tested/
. Double Aciion.

Praslink<| nemaloni žiemužė, 
legalios, baigiasi ir skaidrusis 
pavasaris. Prisiartina visus ly
giai glamonėjanti maloni vasa
ra. Gražus oras, įvairus vasa
riniai pasilinksminimai traukia 
kiekvieną. Ir esant su? visais 
drauge toje linksmybės ban
goje, kiekvienas musų linksmi
nasi, šokinėja, besidalindamas 
su kitais savo praeities įspū
džiais bei užmiršdamas nors 
trumpam laikui savo kasdieni
nius rūpesčius bei vargus. Ir 
taip turi būti.

Gegužės 27 d. Rockfordo lie
tuviškos respublikos tūli pilie- 
čiai-tės šimaičio-Stružo saloj 
taipgi nepaprastai linksmai lai
ką leido. Kaip tyčia, oras pa
sitaikė itin patogus. Saulutė iš 
pat ryto skaidriai švietė ir sa
vo daimantinius spindulius bė
rė žemės paviršiaus. Jis tiesiog 
viliojo ir kvietė mumis kur tai 
į laukus pasigrožėti gamtos pui
kiu pasipitošimu visokeriopos 
spalvos rūbais. Taip... viršmi- 
nėtoj saloj ir viršminėtą dieną 
rinkosi piliečiai-tės kupini ne
išsemiamos energijos bei su 
simpatiška šypsena veiduose. O 
p. Šimaitis, kuris yra savo rų- 
šies psichologas, moka tinka
mai pasitikti svečius. Jis jiems 
pirmiausiai pritaikina tam tik
rų “vaistų”, nuo kurių tem

ti erei 
dantimis.

ir sveiki dantys pr 
nuo dviejų dalykų:

dantų susiformav 
jaunystėje, ir 2. ir gera 
į sudėtis. O to galima at- 

maisto pagalba.
ilgus metus ponia Mel- 
darė bksperimentus su 

gyvuliais. Tie ekspe-

vei.v£

peratura kiekvienam ryškiai 
pakyla ir atmosfera pasidaro 
stebėtinai lengva. Taigi prie pa
našių apystovų, žinoma, visiems 
buvo labai smagu.

Na, o muzika ir dainos, 
tai visus koncentravo į vieną 
bendrą šeimą, kibios entuziaz
mas buvo įsisiūbavęs iki pat 
“debesų”. Mat, čionais dalyva
vo ir musų dainų mylėtojas p. 
Bacevičius bei jo asistentai. 
Būtent, p. Šimaitiene, p. Sin
kevičienė ir p. Stružas. Tai 
Rockfordo lietuvių populiariš- 
kiausias mišrus kvartetas. Jiems 
bedainuojant, talkininkų taip 
pat nestokavo. Bene geriausiais 
pavaduotojais buvo p. Savickas, 
pp. Vosyliai ir kultūringas dzū
kas Viktoras Mizeris, kuris iš 
visų dzūkų išsiskiria.

Kadangi tarp šių dalyvių bu
vo ir vietinis veteranas pianis
tas Untinas Jankauskas, tai tu
riningos muzikos čia nestoka
vo. Mat, Untinas yra įgudęs 
pianistas, ir kada jis pianą 
skambina, tai klausytojai ne tik 
daug malonumo turi, bet ir vi
sos jų raukšlės ant kaktų išsi
lygina. Tačiau, kaip ir dauge
lis mr/sų, Untinas nėra liuosas 
nuo savotiškų ypatybių, -— jis 
tvirtai prisilaiko to posakio, 
kad jei netepsi, tai ir nevažiuo
si. Todėl kas žingeidauja pa
tirti, ką reiškia geras piano 
skambinimas, tas turi pirma 
patepti. Na, o tada Untinas pa
rodo savo gabumus.

— žvalgas.

Bilas .
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

motinos iščiuje. Motina turi 
maitintis tinkamu maistu, kad 
pas besivysiantį kūdikį galėtų 
tinkamai formuotis dantukai. 
Jei pas kūdikius dantys yra 
blogai susiformavę, tai jie ma
žai teturi atsparos ir greit 
gen d a.

Labai svarbu, kad augantys 
vaikai gautų pakankamai to
kio maisto, kuris turi fosfo
ro, kalcijaus ir vitamino D. 
Tie dalykai yra būtinai rei
kalingi dantims. Dažnai pa
sitaiko, jog tinkamas maistas 
sulaiko nuo tolimesnio gedi
mo ir tokius dantis, kurie pra
deda puti. Jeigu žmonės dau
giau kreiptų dėmesio į mai
stą, tad jiems nereikėtų tiek 
vargo turėti

Geri 
klauso 
tinkamas 
mas j 
dantų 
siekti 

Per 
lanby 
jaunais 
rimentai neabejotinai parodo, 
jog vienos rūšies maistas stip
rina 
juos

italų kaim as; dešinėj — ispanų kaimas. Abu yra nauji, kurių. nebuvo 
pernykštėj parodoj.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU Tr MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speęiališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pustės. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jas išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. F“

5—8 valandai vakare.
Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

dantis, o kitos pušies — 
silpnina. Kiaušinio try- 

ir treskos riebalai (cod 
oil) ypačufaii'J ^eros įta

kos dantims. Tuo tarpu viso
kios avižinės košės, balta 
duona ir kili krakmoliniai val
giai mažai 
gerų dantį

Mellanby taip pat pastebė
jo* jog pas tuos vaikus, ku
rie gauna tinkamą maistą, 
dantys visuomet yra sveikes
ni. O kada vaikai iš mažens

Buy gloves with what 
it savęs

reikalo moaeti ar
dauiriau. kad raut! ireri» 
ko«el«. Lletertae Tooth Pašte, 
didelis tnbae parsiduoda ui 
Ede Ji »alo tr apaauro daa 
tie Be to ra»te eutaupiat* 
>». nt karinos raUte aueiplrk 
rt plrltlnaiteo ar M «<ts 
i>amb*'rt Ph armadai Co

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Prieš kiek laiko Amerikos' 
Medikalės Draugijos žurnale 
tilpo labai įdomus straipsnis 
apie dantis. To straipsnio au
torius yra May Mellanby, pa
garsėjusio anglų fiziologo Ed
uardo Mellanby žmona. May 
Mellanby nuo 1917 metų pra
dėjo tyrinėti maisto įtaką dan
tinis bei įvairias dantų ligas. 
Tą darbą atlikti jai buvo pa
vedusi Londono medikalė ty
rinėjimo taryba.

Ligšiol jau pasirodė trečias 
raportas. Savo raportuose 
Mellanby smulkmeniškai apra
šo eksperimentus, kuriuos ji
nai darė su gyvuliais. Jie aiš
kiai parodo, jog maistas turi 
didelės* įtakos dantims. Kitaip 
sakant, dantų sveikumas ir ge
rumas žymiame laipsnyje pri
klauso nuo maisto.

Trečiame raporte kalbama 
apie maisto įtaką dantims bei 
žmonių ligas. Tai, galima sa
kyti, yra paskutinis mokslo 
žodis apie dantų gedimą bei 
jų puvimą. Paduodama taip 
pat daug naudingų nurodymų,

Prancūzų lakūnai Maurice Rossi (kairėj) ir Paui Codos, kurie pernai nustatė naują tolumo re
kordą, nuskrisdami iš New Yorko į Syriją. šiemet jie bandė sumušti savo rekordą ir nuskristi 
iš Paryžiaus į Californiją. Bet delei didelio nuovargio ir gendančio motoro, jie pasiekė įtik New 
Yorką. Bet vistiek jie yra dar pirmi lakūnai, kurie perskrido Atlantiką j abi puses: iš Ame
rikos Thiropon ir iš Europos Amerikon. i . .

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

kas reikia daryli, kad dantys 
butų sveiki.

įdomu pastebėti, kad bur
nos švarumas statoma antro
je vietoje. Vadinasi, Mellan
by tyrinėjimai rodo, jog pir
miausiai reikia susirūpinti 
maistu, o jau paskui dantų 
šveitimu bei burnos prižiūrė
jimu. Netikusį daiktą mes ga
lime šveisti kiek tik norime, 
— tai daug nepagelbės. Lygi
nai tas pat yra ir su danti
mis. Jeigu dantų sudėtis 
(struktūra) nėra gera, tai čia 
milteliai ir pastos nieko ne
pagelbės.

Kaip tai suprasti? Mes ži
nome, jog kiekvienas daiktas 
susideda iš tam tikrų elemen
tų, iš tam tikros medžiagos. 
'Pavyzdžiui, jeigu norime tu
rėti gerą namą, tai jo staty
mui turime naudoti ir gerą 
medžiagą. Dantys taip pat yra 
subudavoli iš tam tikros me
džiagos. Tą medžiagą musų 
kūnas gauna iš maisto. Jeigu 
maiste trūksta tos medžiagos 
arba jos yra nepakankamai, 
tai, žinoma, ir musų dantys 
negali būti tvirti ir sveiki. Iš 
blogos medžiagos juk nepa
statysi gerą namą.

Iš to pati savaime išplau
kia išvada: geriems dantims 
pagrindą reikia padėti kūdi
kystėje. Faktinai dar tuo lai
ku, kada kūdikis tebesiranda

m

<< į V

turi gerus dantis, lai ir užau
gus jiems nereikia labai skų
stis dėl dantų.

Koks gi maistas yra tinka
miausias naudoti? Pirmoje 
vietoje stovi pienas. Visiems 
ir kiekvienam reikia jo nau
doti kaip galima daugiau, — 
na, o tuo labiau vaikams. 
Kiaušinių irgi nereiklia gai
lėtis. Taip pat reikia valgyti 
daug daržovių, nes jos turi 
vitaminų ir mineralinių dru
skų. Nuo tų dalykų priklauso 
dantį/ sveikumas. Patirta, kad 
labai svarbią rolę lošia karo
tinas (carotin). To cheminio 
junginio' nemažai 
morkvose, piene, 
trynyje ir t. t. Nuo 
na tų dalykų geltona spalva 
Karotinas stiprina dantų smė

li genis ir apsaugoja nuo tos 
baisios ligos, kuri yra žino
ma kaipo “pyorrhca”.

AS43YEARSAG0
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Lietuvos Naujienos
viena su juo pasiliktų. Pane
lės pažįstamajam išėjus “bur
tininkas” panelei pareiškė, jog 
jis dabar taip padarysiąs, jog 
ją visi vaikinai mylėsią. Jis 
liepė jai atsisėsti ant sofos i? 
davė pauostyti kokių tai vai
stų, nuo ko panelė apsvaigo.

kurie net vagiliavimu. Gal kas 
nors galėtų jais pasirūpinti?

Vytauto parkas — akmenų 
skaldykla.

Vytauto parką miesto s-bė 
pavertė akmenų skaldykla.

Šia priemone pasinaudodama? 
burtininkas ją išžagino. Po t > 
jis jai vėl davęs kokių tai vai 
stų p £ uostyti ir paprašė ją iš
eiti.

Kriminalinė policija nustatė 
niekšo pavardę ir j| sulaikė.

lo atidengimo proga bus pa
keistas ir miesto pavadinimas* 
vieton “š&kių Naumiestis”, nuo 
17 d. birželio bus vadinamas 
“Kudirkos Naumiestis” (Lietu
voje yra du Naumiesčiai ir ko
respondencijoje jiems būtinas 
priedelis).

bančią Laisvės Varpu “‘Kelki
tės, kelkitės, kelkitės!...” Pie- 
destalo užpakalinėje dalyje yra 
taip pat reljefas, vaizduojąs Ku
dirką kalėjime. Vakarų šone 
piedestale įrašytas Lietuvos 
himnas, o rytų šone—dvi skil
tys iš Kudirkos eilėraščio “Ma
niesiems”.

Elektrikinis
REFRIGERATORIS

ŠIĄ SAVAITĘ : $89.50

Garsinkitės Naujienose

M
Į HeI^PT/AME.

ii
Laura Intgapi/S.’Roltte. South Amertcam Circuit

PETER'PEN
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Už išlaikymą mokslo metams 
savo

i.,

Bermontas tikrai 
Lietuvos pasieny

Ir klerikai strei 
kuoja

VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš
kio kunigų seminarijos auklė- 
tiniai dėl jiems teikiamo blo
go maisto padare keletą strei
kų, neval ydami patiekto mai
sto, bet seminarijos vyriausy
bė į tai jokio dėmesio no«t-

BERLYNAS. V. 14. Nežiū
rint vokiečių telegramų agen
tūros paskelbto silpno (lemen
ti, iš gerai painformuotų šal
tinių pranešama, kad Pabalti
jo valstybėse gerai žinomas 
avantiūristas, Bermontas—Ava- 
lovas, vis dėlto, dabar tikrai kreipė ir maistą nepagerino..l 
gyvena Rytų Prūsijoje, netok 1 
Lietuvos sienos. Jis gyvena di- sumokama 550 litų plius 
deliuose namuose barono Kor- pusryčiai, 
f o Laukaičių dvare. Jo namas -----------------
saugojamas ir be specialaus lei- Šakių Naumiestyje 
dimo niekas negali prie Ava-' 
lovo prieiti. Apie jo buvimą 
žinoma visose Laukaičių apy
linkėse ir tas buvimas apylin
kių gyventojų įvairiai komen
tuojamas. Savaime supranta
ma, kad to karo avantiūristo 
buvimas išnaudojamas ir kur
stymui prieš Lietuvą.

Paminklas pastatytas didžiulė
je miesto prekyvietės aikštėje.

Apie paminklą įrengtas gra
žus ha skveras.

Miesto taryba, paminklui b j 
skverui lėšų visiškai n<

statytas dr. Vincui 
dirkai paminklas

pa- 
Ku-

Garsi žmogžudystes by
la Panevėžio teisme

Knygos mėnesis Lie 
tuvoje

Lietuvos protesto no 
ta Vokietijai

BERLYNAS. V. 14. Elta.— 
Šiomis dienomis Lietuvos pa
siuntinys Berlyne, dr. šaulys, 
įteikė vokiečių užsienių reika
lų ministerijai notą, kurioj 
protestuojama prieš vokiečių 
spaudos, ypatingai Rytų ^nr- 
sijos laikraščių, sistematingai 
jau ilgą laiką varomą Lietu
vai ^nedraugingą kampaniją. 
Notoje pareiškiama, kad Lie
tuvos vyriausybė pakartotinai 
matėsi priversta atkreipti vo
kiečių vyriausybės dėmesį į tai, 
kad tokia planingai varoma ne
apykantos ir kiršinimo propa
ganda gali turėti žalingų pa
sėkų abiejų valstybių santykių 
plėtojimuisi, ir nurodoma, kad 
tokios rųšies spaudos kampa
nija neturi sau pąvyzdžio tau
tų santykiavimo istorijoje.

Paprasti Drabužiai
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir
Blokuojame už ................... 39c.

Drapės .............     39c.
už pora ir augščiaus.

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už ............ $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6 
už . ..... ..........    50c.

Moterų Skrybėlės išvalome — 
už .............   25c.

šis skelbimas vertas 10c. 
su byle orderiu virš ...  $1.00

ALPS CLEANERS
3540 So. Halsted St.

NEW YORK.......$15
PHILADELPHIA ................... $14

28 valanda* smaffloa kelionės 
P1TT8BURHO_______________________29.78
CLKVF.I.AND_______________________27.50
DETROIT- S3 75
TOLEDO ------------------------------- *
YOUNGSTOWN 28_______ AK ROM 7.50

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

tarnavimą.

07 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Amatorių Naktis
PALOS INN

lllth St. prie 47 Avė. ’/z bloko) 
rytus nuo Cicero Avė.

Gera muzika, šokiai ir lošimas 
tris syldus j savaitę:

SEREDOMIS, SUBATOMIS 
IR NEDĖLIOMIS.

Skanus valgiai ir didžiausi 
stiklai alaus.

Seredoj, Birželio-June 
13, AMATORIŲ 

NAKTIS 
Bus išdalintos 4 brangios 

dovanos.
Kviečiame visus atsilankyti.

MRS. FREDA DANIELS*

Nors doleris šiandie tėra vertas tik 59 centus, tačiau jj galima dar 
toli ištęsti, jei mokama pirkti maistas. O toks maistas yra: kvorta pieno 
kasdien kiekvienam šeimos vaikui ir bent porą stiklu kiekvienam iš suau
gusių. Iš daržovių vartokit tomates, kopūstus, morkas, sietinius, cibulius. 
Iš vaisių — bananas, džiovintus fruktus ir orandžius, kai jie yra nebran
dus.

KAUNAS.—Didesnieji lietu
viškų knygų leidėjai šiais me
tais visi bendrai rengia knygų 
parodą ir knygų platinimo mė
nesį visoje Lietuvoje. Šis pir
masis organizuotas knygos žy
gis į visuomenę rengiamas mu
sų spaudos atgavimo 30 metų 
jubiliejui pažymėti.

PANEVĖŽYS. — šiomis die-
• nomis Panevėžio ap. teismas 

į* įsprendė -Mickaus bylą, kaltina-
i Kad butų galima turimomis ne-|,no nužudžius savo meilužę Ro- 

iHnmi. nrnaotnii d... gonskajtę Eleną. Mickus pasi-
I turintis ūkininkas, penkių Vai
tkų tėvas ir gražios, rimtos
• žmonos vyras, prieš kelius me
tus įsimylėjo j kaimyno Ro- 
gonsko dukterį Eleną. Viską iš 
savo ūkio nešdavo j meilužės 
namus. Pagaliau išpardavęs gy> 
vulius, Mickus palikęs šeimą ir 
namus pabėgo ir kelius metus 
įvairiose vietose gyveno su Ro- 
gonskaite. Jo mylimoji pateko 
kalėjiman. Mickus grįžo pas 
žmoną. Kaip tik Rogon skaitė 
išėjo iš kalėjimo, Mickus vėl 
pas ją atsikraustė. J

Kuriam laikui praėjus Ro- 
gonskaitė pradėjo Mickaus ne
pakęsti ir meilintis su kitu. 
Mickus, to nepakęsdamas, re
volverio šūviais peršovė Ro- 
gonskaitę. Teisme Mickus pri
sipažino kaltas ir verkdamas 
prašė pasigailėti, žmona neiš
tikimam, bet pasigailėjimo 
maldaujančiam vyrui viską do
vanojo.

Teismas po ilgo pasitarimo 
nutarė nubausti Mickų aštuo- 
niais metais sunk. darb. kalė
jimo. Mickus sprendimu nepa
tenkintas padavė Apel. Rū
mams skundą.

Niekas nesirūpina.
i Panevėžy yra daug 12—14 

metų berniukų, kurie be jokio
• darbo laksto gatvėmis. Dauge

lis verčiasi elgetavimu, o kai

didelėmis lėšomis pradėtąjį dar-| 
bą įmanomai baigti, p. Z. Skir-i 
gailai kilo sumanymas kviesti • 
ūkininkus talkon. Kviečiamasi 
kaimas labai jautriai atsiliepė 
ir gausus ūkininkų būriai nu
vežė nuo skverovietės nuardy
tuosius akmenis, privežė reika- 
Ingą kiekį žemės, o miesto in- 
telgentija ir šauliai prisidėjo, 
kiek kas galėdami, prie skvero 
apsodinimo ir papuošimo gėlė
mis. Malonus buvo reginys į 
darnų visų su dideliausiu en
tuziazmu dirbamą gražų darbą 
—pagerbimą pilnai to užsitar
navusio musų Tautos Didžiojo 
Vyro.

Skvero platforma prieš pa
minklą pakraščiais papuošta di
džiulėmis žydinčių gėlių vazo
mis. Pats paminklas ir jo pie- 
destalas padirbtas iš baltojo 
dirbtinio marmuro yra 81/2 
metrų aukščio ir gražaus skve
ro anturaže daro nuostabiai di-

“Burtininkas” išgėdino 
merginą

NAUMIESTIS.— Prieš kelio
lika metų Naumiestyje (šakių) 
įsisteigė Dr. Vincui Kudirkai 
paminklui statyti draugija, ku
ri pasiryžo tinkamai pagerbti 
musų tautos didį žadintoją ir 
pranašo, pastatydama jam pa
minklą. Paminklui statyti ir 
Amerikos lietuviai paaukavo per 
2000 litų.

Išrinkus d-jos p-ku miesto 
burmistrą Z. Skirgailą, visas d- 
jos veikimas pagyvėjo. Pamink
lo projektą pavesta padaryti 
skulptoriui V. Grybui.

Dail. Grybas metus laiko dir
bęs, sukuria nuostabios ekspre
sijos klasišką kurinį—Kudirką, 
šaukiantį Tautą keltis.

Kudirka— džiovininkas, jdu- dingą ir gražų vaizdą, 
busiais skruostais, apsivilkęs 
lietuviška liemene, kairėje ran
koje laiko “Varpą” ir ant 
—apsiaustą; dešinę ranką 
kėlęs, palydi savo šauksmą, 
sa figūra ir ypatingai akys 
do milžinišką energiją.

Figūra pastatyta ant aukšto 
piedestalo, kurio priekinis šo
nas papuoštas reljefu, vaizduo
jančiu Kudirkos dvasią skam-

šių metų birželio menesio 17 
d. (ne 24, kaip kai kur buvo 
rašyta!) bus paminklo šventi
nimas ir atidengimas. Pamink
lo atidengimas bus didelė ne 
vien Suvalkijos, bet ir Lietu
vos švente: joje laukiama at
silankant J. E. Respublikos 
Prezidento, vyriausybės ir di
delio skaičiaus svečių iš Ame
rikos ir Lietuvos, šia pamink-

:®gį

Garsi aviatorė Laura Ingalls neseniai viena apskrido apie visą Pietų Ameriką. Ji yra pirmoji 
moteris, viena padariusi tokią pavojingą kelionę ir trečioji moteris viena perskridusi per pavo
jingus Andų kalnus, šioj, 17,000 mylių kelionėj ji naudojo Lockheed-Vega lėktuvą, tokį pat, ko
kis yra Lituanica II. Ji padarė šią kelionę, kad susirasti rėmėjų jos dalyvavimui lenktynėse 
ore iš Londono į Australiją

KAUNAS. — Gegužės mėn. 
11 d. viena Biruliškių km., Pa
žaislio valsč. panelė drauge su 
vienu* savo pažįstamu atvyko 
j Kauną ir čia abu užėjo pas 
vieną kortų metėją, Muzėjaus 
gtv. 1 nr., kad šis būrėjas iš
burtų jai ateitį, šis “burtinin
kas” išdėstęs kortas, kaipo at
lyginimą paėmė 2 litus. Po t3
“burtininkas” paprašė, jog jos 
pažįstamasis išeitų, o tik ji

GERKIT PIENĄ
Jauskitės Geriau
Išgerkit stiklą šilto 

pieno kas vakarą prieš 
eisiant gulti. Miegosite 
geriau, nes šviežias pa
sterizuotas pienas pa
deda nervams nurimti 
ir taip lengva jis suvirš
kinti.

Išgerkite nors po sti
klą pieno su kiekvienu 
valgiu, ir pamatysite 
kaip smagiai jausitės. 
Įsakykite pieniui atvež
ti po kvortą kasdien 
kiekvienam šeimos na
riui. Taip yra paranku 
ir taupu pirkti.
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-profit organtzatlon en- 
dowed to givo out scicntific 
faets on general health, 
205 W.Wacker Drlive, CĮhicago
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AMERIKA IŠGELBĖJO (?) NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJĄ

Prezidento Roosevelto diplomatinis įgaliotinis Nor- 
man H. Davis ir Jungtinių Valstijų ministeris Šveica
rijoje Hugh R. Wilson, tarptautinėje nusiginklavimo 
konferencijoje, Genevoje, sutaikė Britanijos ir Franci- 
jos atstovus, kurie savo griežtais pareiškimais buvo 
privedę konferenciją kuone prie galutino suirimo. Ame
rikos diplomatų pastangomis šios dvi galingiausiosios 
Europos valstybės sutiko eiti į kompromisą: francuzai 
sutiko, kad Vokietija butų kviečiama grįžti atgal į Ge- 
nevą, o anglai sutiko, kad nusiginklavimo konferencija 
svarstytų “garantijų priemones” ir tarptautinės gink
lavimosi kontrolės klausimus.

. Ar tai reiškia, kad jau dabar yra užtikrinta, jogei 
pasaulio valstybės susitars dėl nusiginklavimo arba 
bent ginklavimosi apribavimo, kolkas dar per anksti 
spręsti. Bet tuo tarpu nusiginklavimo konferencija nė
ra palaidota ir tarpe jos dalyvių prasidėjo gyvesnės de
rybos. Konferencijos planas tolimesniam darbui, matyt, 
yra, toks, kad dirvą susitarimui dėl nusiginklavimo tu
rės paruošti betarpiški pasikalbėjimai tarpe atskirų 
valdžių. Visa eilė tokių pasikalbėjimų jau tapo paskelb
ta ir kai kurie jų jau prasidėjo.

Sovietų užsienių reikalų komisaras Litvinovas jau 
kalbėjosi su Amerikos diplomatu Davisu apie “Rytų 
Europos'nepuolimo paktą” ir žada vėliau tartis apie 
Tolimųjų Rytų (t. y. Azijos) nepuolimo sutartį. Pirma
sis klausimas liečia santykius tarpe Rusijos, Lenkijos, 
Vokietijos, Pabaltijo respublikų ir Mažosios Antantės 
(Rumanijos, Čekoslovakijos ir Jugoslavijos). Rusai siū
lo, kad tam tikra sutartim tarpe paminėtųjų valstybių 
butų užtikrintos dabartinės tų valstybių sienos, pasiža
dant kiekvienai jų nevartoti ginklo prieš viena kitą 
tikslu tas sienas pakeisti.

Artimoje ateityje įvyks pasikalbėjimai taip pat 
tarpe Vokietijos ir Italijos ir tarpe Francijos ir Ang
lijos. Hitleris ketina dar šią savaitę susitikti su Mus- 
soliniu Venecijoje. Pastarasis kalbins Vokietijos “na
cių” viršilą grįžti atgal i tarptautinę nusiginklavimo 
konferenciją. O Francijos užsienių reikalų ministeris 
Barthou aplankys liepos mėnesio pradžioje Britanijos 
ministerį pirmininką MacDonaldą. Ministeris Barthou 
labai aštriai susikirto su anglų užsienių reikalų minis- 
teriu Simon’u Genevoje, ir dabar MacDonaldas, tur būt, 
stengsis pašalinti kilusį dėl to piktumą tarpe tų dviejų 
valdžių.

Tikimasi, kad šitais diplomatų pasitarimais pasi
seks vėl įtraukti Vokietiją į pasaulio valstybių “kon
certą”, iš kurio ji pernai pasitraukė, kuomet kitos ša
lys atsisakė pripažinti jai “ginklavimosi lygybės teisę”, 
ir kartu surasti tokią “saugumo” formulą, kuri paten
kins Eranciją. Vokietija ginkluojasi, nepaisydama Ver- 
salės taikos sutarties, kuri jai draudžia ginkluotis, ir ji 
neklausys Tautų Sąjungos, jeigu ši jai lieps sunaikinti 
tuos ginklus, kuriuos ji “neteisėtai” įsigijo per paskuti
nius pusantrų metų. Priversti Vokietiją atsižadėti tų 
ginklų butų galima tiktai jėga.

Tokį kelią siūlė Francija. Bet tas kelias reiškia ka
rą. Kompromisinis sumanymas, kurį dabar bando iš
dirbti didžiosios. Europos valstybės tarpininkaujant 
Amerikos diplomatams, siūlo “legalizuoti” jau įvykintą 
Vokietijos apsiginklavimą, bet gauti iš jos pasižadėji
mą, kad toliau ji savo ginklų nedidins be Tautų Sąjun
gos sutikimo, Sakoma, kad vokiečiai bus priversti šitą 
pasiūlymą priimti, kadangi eiti prieš visą Europą jie 

' negali, o antra, finansinė Vokietijos padėtis esanti taip 
prasta ir nuolatos einanti blogyn, kad Hitleriui pradė
jo drebėti kinkos, i 4

Jeigu šis kompromiso kelias atves Europą prie su
sitaikymo, bus, žinoma, geriau ir Europai, ir yisajn pa- 
sauliui. Karo šiandie niekas nenori, išimant tiktai amu
nicijos fabrikantus ir tas pakvaišusių militaristų klikas, 
kurios netiki į nieką, kaip tik į skerdynę. Net* Rusijos 
bolševikai jau seniai yra atsižadėję savo ligūsta "fanta
zijų apie pasaulio užkariaVimį “proletariato diktatū
ros” labui. Sovietų komisaras Litvinovas daro ką galė
damas susitaikyti ‘ su “kapitalistais” ir “imperialistais”, 
ir Geneyoje jisai jau išsiderėjo Mažosios Antantės pri- 
pažiniiną savo valdžiai. O kai šios sovietus pripažins,

“LITUANICA ANTROJI” TURĖS VISAI 
NAUJĄ MOTORĄ

M. AltCIBAŠEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M ANA S

(Tęsinys iŠ 1-mo pusi.)
Laku‘no nuomone, kuris yra 

pats aeroplanų mechanikas, 
taip paruoštas motęras butų 
visai geras kad ir ilgiausiam 
skridimui. Tačiau dirbtuvė vis- 
tiek atsisako tokiam motorui 
duoti lygią. garantiją su nau
ju.

Tuo tarpu visai naujas moto- 
rsa, SCI modelio, kuris be jo
kios abejonės tinka ALTASS-s 
tikslui, (kaštuoja $6,640. Tas 
motoras išvysto 545 IIP (“ark
lio jėgų”). Jį parduodama, 
dirbtuvė sutinka paimti dabar
tinį Lituanicos II inžiną už $1, 
250. Tokiu bud u už naują mo
torą tektų pridėti $5,390. Per 
kokias 10 dienų jisai gali būti 
pristatytas.

Specialė ALTASS komisija, 
nuodugniai išgvildenusi tas dvi 
propozicija, vienbalsiai pasisa
kė už tai, kad butų nupirktas 
naujas jnotoras. Ji vadovavosi 
tuo supratimu, kad musų vi-* 
suomenė Amerikoje ir Lietuvo
je geidžia, kad tnanzatlantinis 
lakūnas butų šį kartą aprūpin
tas 100% tobula mašina ir ge
riausiomis, kokias tik galima į- 
pirkti, įtaisomis.

Mes neabejojame, kad šitam 
nusistatymui pilnai pritars visi 
ALTASSos rėmėjai.
Specialės gasolino tankos 

daromos
Antras didelis darbas, ruo

šiant Lituanicą kelionei, tai — 
įdėjimas didžiųjų gasolino ir 
alyvos tankų.

Du pridedamieji tankai jau 
buvo įbudavoti į lėktuvo spar
nus, kada jisai dar buvo sta
tomas Lockheed fabrike. Pa
prastai šitos rųšiesį Jėktuvai tu
ri tris gasolinb bakus.: vieną 
centre ir po vieną kiekviename 
sparne. Fabrikas įdėjo į spar
nus dar po vieną tanką, taip 
kad dabar Lituanica turi pen
kias gazolino tankas, į kurias 
visas kartu telpa 232 galionai.

Bet didžiausias gazolino kie
kis turės eiti į naujas tankas, 
kurios bus įdėtos į tą vietą, 
kuri dabar tarnauja, kaipo 
kambarys pasažieriams. Kėdės 
bus išimtos, odinis apmušalas 
nuplėštas, langų skylės užkal
tos plieninėmis lentelėmis — ir 
į tą lėktuvo “pilvą” bus įdėti 
metalo bakai, į kuriuos tilps 
470 galionų skystimo, taip kad 
pilnai prikrautam lėktuve tilps 
viso 702 galionai. Bus dar pri
dėtas ir naujas indas alyvai 
(jos reikės pasiimti kelionei 
apie 50 galionų).

Tie didieji gazolino bakai 
bus įdėti sekcijomis (kitaip, 
juos dedant tektų išdraskyti 
visą šoną aeroplano). Jau ge
gužės 29 dieną ALTASS pasi
rašė kontraktą su kompelentiš- 
ku inžinierium, kuris apsiėmė 
tas tankas pagaminti ir įdėti, 
įtaisant vamzdelius gazolinui 
tekėti į inžiną, ir t. t. Rankpi
nigiai buvo tuoj aus pasiųsti, ir 
darbas yra dirbamas. Tankos, 
beje, bus pagamintos iš tam 
tikro stangaus ir kartu lanks
taus metalo.

Kai gasolino tankos bus įdė
tos j Lituanicą, suprantama, 
kad tuomet ji jau nebegalės 
kilnoti pasažierių. Bet mano
ma, kad jų įdėjimas bus atlik
tas šio mėnesio gale, t. y. ta
da, kai aviacijos dienų maršru
tas jau bus pasibaigęs. Pačiose 
paskutinėse aviacijos dienose, 
kurios veikiausia įvyks Chica
goje ir Brooklyne, prieš iš- 
skrendant . lakūnui į Lietuvą, 
publika galės pamatyti galuti
nai įrengtą lėktuvą.

Specialis propelleris
Kita labai svarbi įtaisa, ku

rią ALTASS nutarė duoti

jau

Li

tuanicai, tai' — specialis prope- 
Helis. Jį vadina “variable” ar
ba adjustable piteh” propel- 
leriu. Jisai yra toks, kad lakū
nas sulig reikalu gali pakreip
ti jo sparną į vieną arba į kitą 
pusę. Aštresne kerte pakreipus 
propellerio briauną, jisai smar
kiau kabina orą ir sparčiau 
traukia lėktuvą. Jisai veikia 
panašiai, kaip skirtingos šeštar- 
nės (“gears”) automobilio me
chanizme.

Kada automobilius ima ju
dintis- iš vietos, naudojama vie
na šeštame; kuomet jisai tru
putį įsibėgėja, naudojama ant
ra, greičiaus sukanti ratus šeš
tame; paskui — trečia. Aero
plane tų įvairių šeštarnių nėra. 
Jo motoras suka propellerį tuo 
pačiu greitumu, kada aeropla
nas kyla nuo žemės ir kada ji
sai skrenda oru. Bet kol jisai 
nėra įsibėgėjęs, tai motoras tu
ri duoti daugiau jėgos, negu 
kad lekiant visu spartumu.

Si didelė kliūtis buvo ne vie
nos tragiškos nelaimes priežas
tis. Kai aeroplanas yra prikrau
tas gasolinu ilgam skridimui, 
jisai sveria liek daug, kad jį 
sunku pakelti nuo žemės. Per
nai vasarą dėl šitos priežasties 
vienas garsus italų lakūnas už
simušė, bekildamas į orą New 
Yorko aerodrome, ir musų Da
rius su Girėnu, kaip visi atsi
mena, tik per plauką išvengė 
tokios pat katastrofos.

Tai kliūčiai nugalėti neseniai 
tapo išrasti specialiai propelle- 
riai su pakreipiamu sparnu. Jų, 
kiek žinoma, dar neturėjo iki 
šiol nė vienas lakūnas skridi
mui per okeaną. Bet ALTASS 
nutarė jį įtaisyti Lituanicai.

Kuone visa jo nauda yra tik 
kelioms minutėms, iki lėktuvas 
iškyla į orą, o, jo kaina aukšta 
— apie $1,000! Bet nuo tų ke
lių minučių gali priklausyti vi
so skridimo pasisekimas arba 
nepasisekimas./ Todėl ALTASS 
Valdyba mano, kad šita saugu
mo priemonė turi būti lakūnui 
suteikta.

Leit. Vaitkus yra įgaliotas 
tą propellerį tuoj aus užsakyti.

Kitos |taisos ir instrumentai
Iš stambesniųjų instrumen

tų, kuriuos Įeit. Vaitkus yra 
įgaliotas tuoj aus užsakyti, ga
lima paminėti “artiflcial hori- 
zon” ir directional gyro”. Su 
jų pagelba lakūnas nustato 
skridimo krypsnį, idant aero
planas visą laiką butų arti tos 
linijos, kurią lakunds iš anksto 
užsibrėžia ant žemėlapio, leis
damasis į kelionę.

Reikės Lituanic^i taip pat 
sustiprinti “kojas” (landing 
gears), kad ji nesukluptų, kuo
met bus pripilti jos didieji ba
kai gasolinu. Kiekvienas galio
nas gasolino sveria 6 svarus. 
Septyni šimtai galionų svers 
4,200 svarų. Tai bent svoris!

Reikės, be to, dar dvejeto 
gerų kompasų ir rįdio aparato 
(už kokius $500), kuriuo gali
ma priimti ir pasiųsti signalus 
laivams ir radįo stotims.

Tai taip bus įrengta Lituani- 
ca II, kuomet Feliksas Vaitkus 
už keleto savaičių šaus iš Dė
dės Šamo žemės į laikinąją Lie-> 
•tuvos sostinę Kauną. Idant be 
atidėliojimo to įrengimo dar
bas galėtų eiti priekyn, visi 
ALTASS skyriai, komitetai ir 
aukų j rinkėjai, kurie dar nėra 
pridavę centrui pinigų, sukeltų 
tranzatlantinio skridimo reika
lui, yra prašomi tątai padaryti 
kuogreičiausiai. Kiekviena die
na yra brangi!

Lakūnas Vaitkus 
gą atliks, jeigu tik 
dysime jo

savo parči- 
mes netruk

savo nerangumu.

išdidžiai sakė oficie-(Tęsinys)

Bet žodžiai jam nelėkė iš bur
nos ir pats jautė, kad kalba 
ne tai, kas reikia kalbėti ir, 
dar daugiau,—nusigando ir 
susimaišęs nuo to prisipažini
mo, Navikovas žvairai šypte-' 
Įėjo ir pasakė: į

—Į jus tik pažiūrėt pakan
ka, kad įsitikinti!

Keistas, piktas jo balsas 
prakirto aplamą triukšmą ir 
iš karto viskas nutilo, kaip ir 
pirmiau. Ivanovas suprato 
kame dalykas.

—Man rodosi... — lėtai mai
nydamas veidą, jis iš karto 
nugalėjo save, lyg tikrai butų 
sėdęs ant žinomo žirgo, šaltai 
pradėjo Zarudinas:

—Bet, ponai... Kas ten dar! 
—rėkė Ivanovas.

—Palik juos, tegul pasipe
ša!—šypsodamas pareiškė Sa
ninas.

—Man neatrodo, bet tas taip 
ir yra... — vis nepakeldamas 
galvos nuo stiklelio degtinės 
ir vis tuo pačiu tonu, tęsė Na
vikovas.

Bet gyva rėkimo scena, ran
kų mosikavimas, nenaturališ- 
kai plačiai juokiantis veidai 
ir kalbos buvo pas juos visus. 
Apstojo Zarudiną fon-Deič ir 
Malinauskis, o Navikovą Iva
novas ir kitas oficieras. Tana- 
rovas pradėjo pilstyti stiklines 
ir ką tai rėkė į nieką nekreip
damas dėmesio. Pasikėlė dirb
tine, perdėtai linksma sueiga. 
Navikovas 
turi jėgų 
nepatogiai 
dydamas 
kitus, kurie šnekėjosi, į Ivano
vą ir oficierus ir išsiblaškiu
siai galvojo:

—Ką-gi aš čia., gal būt!... 
Tiesiog prieiti ir smogti L. Ki
taip aš pasiliksiu kvailoj pa
dėtyje; visi jau suprato, kad 
aš ieškau atkeršijimo...

Bet vietoj to, Jis su nuduo
tu dėmesiu jau klausėsi, ką 
kalbėjo Ivanovas ir fon-Deič.

—Kai dėl moters aš, žinote, 
su Tolstojum ne visai sutin- jau jį pamokinti, galėjau su-
—s—-—sirrir - fT -|||1----- f - - -n

pajuto, kad jis ne
daugiau gerti. Jis 
kraipė lupas, ban- 
šypsotis, dairėsi j

ku. 
ras

—Moteriškė—tai moteriškė 
ir pirm visko!

’ novas.—Tarp vyrų nors vieną 
iš tūkstančio galima rasti vie- 

< ną tokį, kuris butų vertas pa- 
| vadinti žmogum ir moteriš
ke... o tarp jų—nė vienos!... 
Plikos, ružavos, riebios, be
uodegės beždžionės, tai ir vis-

; kas!
—Originališkai pasakyta! — 

pasididžiuodamas
> fon-Deič.

—Ir tiesa! — karčiai pamis- 
lė Navikovas.

—O, mano brangus! — rėkė 
Ivanovas, numodamas ranka 
pro pat fon-Deič’o nosį:—pa
sakykite žmonėms taip: 
jums sakau šitaip, 
viena, kuri pažiūri į vyrą su 
pasigerėjimu, jau ji savo šir
dyje myli jį... ir, gal būt, dau
guma pamanys, jog girdi la
bai originalų dalyką!...

Fon-Deič nevykusiai nusi
juokė, lyg keikdamas gulintį 
po koji; Šunį ir su pavydu pa
žvelgė į Ivanovą. Juoko jis 
nesuprato. Jis tik pavydėjo, 
jog ne jis taip gražiai pasakė.

Navikovas netikėtai ištiesė 
jam ranką.

—Ką? — nustebintas pa
klausė fon-Deič 
žiūrėdamas į ištiestą delną.

—Kur? —paklausė ir Sani- 
nas.

Navikovas vėl tylėjo. Jis 
jautė, kad dar vieną minutę ir 
ašaros, susikaupusios kruti
nėję, pradės riedėti per skruo
stus.

—Žinau, kas su jumis yra, 
tai tik menkniekis! —pasakė 
Saninas. Navikovas pažiurėjo 
į jį gailestingomis akimis, jo 
lupos pradėjo virpėtu ir nu- 
niojęs ranka, jis nė neatsisvei
kinęs išėjo. Jame glūdėjo 
kankinantis bejėgumo jaus
mas, kaip ir pas žmogų, kuris 
negalęjo sunkumo panešti, ir 
kad suraminti save, Naviko
vas pamislė:

—Tai kas-gi... aš juk gale-

atsakė Iva

pastebėjo

aš 
kad kiek-

žingeidžiai
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daužyti jo snukį tam nevido
nui? Ir visa tai butų buvę tik 
paprastos nekultūringos peš
tynės... Bet nevertėjo nė ran
kų sutepti!

Bet nepasitenkinimo ir pa
vydo jausmas ir keistas silp
numas nepraėjo, ir gilioj kan
čioj Navikovas atėjo namo. 
Atsigulė veidu į padušką ir 
taip išgulėjo veik visą dieną, 
begalvodamas, jog nieko kito 
jis negali padaryti...

—Norite sulošti?—paklausė 
Malinauskis.

—Gerai!—sutiko Ivanovas.
DenŠčikas pastatė lombar- 

dišką staliuką, apdengtą ža
liu audeklu, kuris linksniai 
nusišypsojo į visų veidus.

Žingeidumas ir gyvumas a- 
pėmė visus ir Malinauskis, 
smarkiai barškindamas savo 
trumpais plaukuotais pirštais, 
pradėjo maišyti kortas. Spal
votos kortos, puikiais ir tai
syklingais rituliais sklaidėsi 
ant žaliojo staliuko, sidabri
niai pinigai skambėdami rie
dėjo nuo vieno šono ant kito, 
o rankos tik griebė pinigus į 
visas puses. Girdėjosi tiktai 
trumpučiai žodžiai ir vienodi 
negarsus rėkavimai, lyg butų 
nekantrumu apkurtinti ir pa
sitenkinimu sužavėti. Zarudi- 
nui nepasisekė. Jis atsidėjęs 
statė ratan po penkioliką rub
lių ir kiekvieną kartą buvo 
komplektas. Jo gražiam veide 
pasirodė Šiurkštus bruožai ir 
jis buvo susinervinęs. Bėgyje 
paskutinio menesio jis pralošė 
jau septynis šimtus rublių ir 
dbbar jis dargi nenorėjo tikė
ti, jog jis nepraloš. Jo pastan
gos išlošti buvo žinomos ir 
kitiems. Fon-Deič ir Malinaus
kis pasikeitė Šiurkščiais žod
žiais.

—Aš stačiau ant sparno, — 
susierzinęs, bet susilaikyda
mas, rėkė fon-Deič, nuošir
džiai stebėdamasis, kad girtas 
ir gremėzdiškas Malinauskis 
drįsta ginčytis su juo, išmin
tingu ir rimtu fon-Deič’u.

—Ką jus man sakote! — 
smarkiai rėkė Malinauskis. — 
Koks velnias!... Kai aš mušu, 
sako ant sparno, o kai duo
du...

—Tai yra, prašau!—kvailai 
ištardamas rusiškai,
paprastai, kada gerame 
karščiavosi fon-Deič’as.

—Nieko nepaveliju... 
imkite sau atgal... Taip, 
imkite! (Bus daugiau)

kaip ir 
upe,

Pasi- 
pasi-
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Paskendimai Chicagoj
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Iš miesto salės Inžinierius nusižudė

Nudaigojo G ar y politikierių

JtUC/ZVC)

Oppoilte Dovis Store, 2d Floor

Paneigė darbo tarybąnuo

rabonai

Kaina, prieinama,

anai

PRANEŠIMAI

Phone Boulevard 7042

Telefonas Yąrds 0994

'elephone Plaza 2400

Tel. Lafayette 8572

Westinghouse kompanija 
gavo miesto užsakymą

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. VirKinia 0669

staiga pa- 
tarpdurio į

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Trys nežinomi vyrai nušovė 
Thomas Colosimo, 50 metų, ik 
gą laiką buvusį Gary italionų 
tarpe stambų politikierių.

Chicagos miestą taryba nu
tarė pirkti. lempų miestui ii 
Westinghouse kompanijos. Mie 
stas pirks lempų už $145,133.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

vakar, 
10 d.) 
streiko 

liečia

nal 1175 
tockwell Street

sužinoti ve- 
i advokatų 
,s šiam na-

Fogle, pa-

CBNtRAVJ 
^AMERICA]/ Gl/tf"

756 W. 35th St 
Cor. ot 86th and Halated Sta. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.p. Saužudystės

finansiniai keb-

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

tą miesto salėj informacijų 
biurą, gauti ten pilnesnių pra
nešimų ir išpildyti reikalin
gus formalumus, kad atsiim
ti savo Šerą.

Biuro patarnavimas bus vi* 
sieins veltui.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
• . ■■ ■■ ■ I

Ambulance Patarnavimas. Dienų ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Bušų kompanijos 
Motor Coach 
važiuoti į Washingtoną, kad pa
siaiškinti darbo tarybai dūliai 
susikirtimo su savd darbinin
kais, kurie reikalauja jų unijos 
pripažinimo.

šiandie federaliamc 
bus nagrinėjami kai

Įstatymų ranka gan 
ga kai kada

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

Plieno darbininkų bal 
savimas dėl streiko 

Gary mieste

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už įtokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Aldermanas John Toman į- 
nešė rezoliuciją miesto tary
bom Rezoliucijoj jis nurodo, 
kad per pastaruosius 10 metų 
Chicagoj paskendo 1,440 asme
nų. Vien 1938 metais pasken
do 166 asmenys. Taigi alder
manas reikalauja, kad butų pa
skirta komisija padaryti tyri
nėjimą ir duoti rekomendacijas 
apsaugai gyvasties nuo pasken
dimo.

DĘtyKTSTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Chicago
viršilos atsisakė

Du Chicagos advokatai 
smerkiama

Prašė $500,000, o gavo 
tik $1.00

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų |r visų 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

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

dienų.

Pranešame, kad ateity pra- 
nešimą apie išvažiavimus vol
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
rų visbkl bizni, kkip ir pikui* 
kuose, . o pasigarsinti nori vien 
pr,.ViCšįmais.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

39 policininkus, jų tarpe du 
kapitonus ir du leitenantus, 
policijos komisionicrius Ali
niai! perkėlė į kitas stotis.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Korp. Direktorių ir Atstovų mėne
sinis susirinkimas jvyks pirmadieny, 
birželio-June 11-tą, 1934 m., Audi
torijos svet., 3133 So. Halsted St., 
8:00 vai. vakare. Visi direktoriai ir 
atstovai kviečiami būtinai dalyvau
ti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Praėjusios savaitės °SaturJ 
day Evening Post” laikrašty 
tilpo straipsnis apie Chicagos 
finansus. Vedamasis laikraš
čio straipsnis nurodo, kad mie
sto skolos per pastaruosius, t. 
y. 1933-1934 m., tapoP sumažin
tos $40,000 ir kad miesto 
tarnautojams užvilktų algų iš
mokėjimas pastūmėtas pir
myn.

To atsiekta nukapojimu al
gų miesto darbininkų — tai 
vienai. O antra, prie sumaži
nimo skolų prisidėjo sumaži
nimas kitokių miesto išlaidų.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 8 dieną, 1934 m., 5:50 va
landą vakaro, sulaukęs puses amžiaus. Kilo iš Kauno rėdybos, Ra
seinių apskričio, Kalnulfų parapioj, Kalnulių kaime. Amerikoje iš
gyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nubudime moterj Oną, po tėvais Paspirgėlai- 
tė, iš Jurbarko, sūnų Antaną, dukterj Oną, švogerj Pranciškų ir 
švogerką Oną Paspirgėlus, švogerj Joną Paspirgėti, brolj Joną 
Balkauską ir brolienę Petronėlę, Argentinoje, jų du sūnūs Antaną 
ir Joną, švogerj Mykolą Motkevičių, jo žmoną Kotryną, šeimyną 
Balakavičių; Kostąntą ir Marijoną, šeimyną Kamarauskų: Vincą 
ir Kotryną, Švęgeri Kazimierą Kybartą ir jo žmoną Veroniką, ir 

^draugus ir pažystamus. Kūnas pašarvotas 4451 So. Marshfield 
Avenue. ,

Laidotuvės įvyks antradieni, birželio 12 d. Iš namu 9 valandą 
bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
jųus-mas dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nubudę,
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėms patarnauja graborius L J,, JJąlp, telefonas BOU- 
levard 5208.

P-lė Margaret Molyneaux ąp- 
skundė teismui Sidney Phillip- 
šonų už tai, kad jis draugavo 
su ja 12 metų, o galų gule ne
sutiko apsivesti. Ji ieškojo 
$500,000 už širdies pažeidimą. 
Teismas išnešė nuosprendį, su
lig kuriuo Phillipson turės su
mokėti merginai $1,00,

Pikniku ir išvažiavimu 
rengėjams

TADEUŠAS JANKAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 9 dieną, 3:25 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Šiaulių apsk., 
Užvenčiu mieste. Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide- 

nubudime brolį Stanis- 
ir brolienę Jankauskus 
šeimyną, švogerį Domi- 

švogerką Viktoriją 
pusbroli Stanislovą

Permaina policininkų 
tarpe

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Nusišovė John Eliot Jen- 
kins, 42 metų, radio inžinie
rius ir vadinamos “sosaidės” 
priimtas narys. Saužudystę 
Jenkins papildė Wliitehill 
apartmentuose, 105 East Dc- 
lavvare 
priežastis 
luinai.

šešetas metų atgal Chicagoj 
kylo nemažai sujudimo, kai 
juodrankiai pavogė (kidnapi- 
no) tūlą Billy Ranieri, 10 me
tų vaiką, ir reikalavo, kad 
tėvai sumokėtų didoką sumą 
pinigų už vaiko paleidimą.

Du kidnaperių gengės na
riai vėliau buvo sugauti ir 
nuteisti kalėti. Tretysis neži
nia kur dingo.

šiomis dienomis tapo areš
tuotas Anglijoj tūlas Romano, 
kuris, sakoma, buvęs tretysis 
kidnaperių gengės narys.

Taigi Chicagos policija ke
tina siųsti Billy Ranieri į An
gliją, kad jis paliudytų, ar 
Romano tikrai esąs tas asmuo, 
kurį policija nužiūri kidnape- 
riu buvus. Ilgai neužmiršta
ma kai kurie nusikaltimai.

JOHN B. BORDĘN 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčįos 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: —• į—8 ir 7—8 _
Ssredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Renuhlic 7868

>Per pastarąsias kelias dienas 
nagrinėta skundas prieš du 
Chicagos advokatus, būtent 
Malminą ir Larseną. Jie kal
tinta tuo, kad grumojimu mė
ginę priversti vidaus reikalų 
sekretorių Ickes išrūpinti Mal
ininui aukštą valdišką vietą.

Dabar nagrinėjimas pasibai
gė. Septyni skirti tam tikslui 
komisionieriai išduos raportą 
Illinois valstijos vyriausiam 
teismui. ,

Kokį nuosprendį šioj byloj

Amerikos inžiriierius ir ke
liauninkas William Robertson,i 
kuris leisdamas medaus mėnesį 
su savo žmona, buvusia chięa- 
giete Florence Cranc, staigiai 
susirgo appendiciitii Galapągos 
salose Ramiąjąme vandenyne. 
Valdžia iš Panamos tuojąus pa
siuntė lėktuvus su daktarais ir 
kruizerį jį parvežti Amerikon.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pągąl sutarti

Siunčiame Gėlės Telegramų i viw 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS 
Kvietkininkas

Gilės Dėl Vestuvių, BankieUms ir 
Pągrabams

Pristatome ji. visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St„ Chicago, UI, 

Phone Bęulevąrd 7814

J. F. RADZIUS
Incoirporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHięAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Drąu

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

________Advokatai

JVrMlliJL -HL
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St, 
Tel. Republic 9723

-------^ĖGųATOR.
{į^LAPAOOS

Mūras Kelly praneša, kad 
pirmame miesto salės trobe
sio aukšte bus įtaisytas šio
mis dienomis biuras teikti in
formacijas, kaip piliečiai ga
li atgauti iš telefonų kompa
nijos savo Šerą tų pinigų, ku
riuos jie permokėjo vartoda
mi telefoną.

Dalykas toks, kad Suvieny
tų Valstijų aukščiausias teis
mas išnešė nuosprendį, sulig 
kuriuo Chicagos gyventojams 
Illinois Bell Telephone Com- 
pany turi sugrąžinti $30,000,- 
000 iš sumokėtų už telefono 
vartojimą pinigų.

Pasak mero, nėra reikalo 
samdyti ką nors, kad jis at
gautų permokėtų pinigų grą
žinimą; užteks telefono var
totojams atsilankyti į įtaisy-

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams ; Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

linine 
lovą, 
ir jų 
ninka 
Monkus. 
Jankauską ir švogerj Juozapą 
ir švogerką Stanislavą Petrau
skus ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Magdaleną, po tėvais Mon- 
kaitė, o Lietuvoj moterj Mag
daleną, po tėvais Monkaitė ir 
sūnų Zigmonta ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadieni, 
birželio 13 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Tadeušas Jan
kauskas giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Brolis, Broliene, švoge- 
riai, švogerkos. Pusbro
lis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

Joseph V. Mockps
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mięste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 5047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tel Prospect 1610

Juozapas Eudeikis
’ m w ___

ir Tėvas
Jeigu norite! dailumo ir nebrangumo 

Laidotuvėse.pašaukite.......
REpublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos, _ Nariai.________
Tel. Ofice Wentworth 6830 

Res. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna A. Slakis 
Moterų ir vaikų ligų specialistė

įvairus Gydytojai 
^^WW*I*>*»JKz***Mi,W^>*WW*<*,W^^*********W*«*W****ZY1*-'^^

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
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 7:80 vai. vakare.

Tel. Canab8H0 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis ir labai svarbus 
susirinkimas įvyks birželio 11 d., 
7:80 vai. Vak,, Chicagos Lietuvių 
Auditprijoj. Visi kliubiečiai prašomi 
dalyvauti.

B, J. Jakaiti^, Sekr.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

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

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

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.

J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo

1 rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Kadangi trijų didžiulių kor
poracijų viršilos Chicagos sri
ty atsisakė pripažinti darbi
ninkams teisę kolektyviai de
rėtis nusakymui darbo sąly
gų, tai 9 plieno darbininkų 
lokalai šioj srity, kaip 
sekmadienį (birželio 
buvo nutarę balsuoti 
klausimu. Balsavimas 
apie 50,000 darbininkų 
apielinkėj, būtent Gary 
ste, East Chicagoj ir So. 
cagoj.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

7 Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins aklu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ovaigimo, aklų 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 atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiauh, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

į mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei ąpaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skaudą 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMCTRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., „kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9;30 ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

teisme 
kurie 

kaltinimai iškelti prieš Šamą 
Insullą. Bet Insullo advokatai 
ruošia įrodymus, buk džiurč, 
kuri įtarė buvusi nelegaliai iš
rinkta ir todėl neturėjusi tei
sės nuosprendžiui išnešti.
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Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrapgųs 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

Šiandie Sam Insull bus 
teisme

Lietuvės Akušerės 
ywW**WWWM*ZW^^^I^Z^V^y*l***^***ll******^*,*<*,*x^**^***^^* 

Mrs. Anelia K. Jarusz
< Physical Therąpy

and Midwife 
6109 s* Albany 

Avenue
< Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 

JBra gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 

Įbh B ment ir inagne-
tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
finoms patari
mai dovanai.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius

CHICAGOS 
ŽINIOS

........... ................. . » 1........      i' '■■■

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel, Prospect 1980

išneš teismas, teks 
liau. Bet Chicągo: 
asociacijos aitstov: 
grinėjimui, John L 
reiškė, kad jo manymu minėti 
advokatai esą kalti ir kad jis 
rekomendavo juos disciplinuoti 
už neetiškų elgesį, i

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

Nunzio Russo, 39 m., turtin
gas makaronų išdirbejas, ket
virtadienį sėdėjo barberio kė
dėj adresu 464 W. Chicago aye 
Barbernė randasi 
Russo dirbtuves.

Keturios kulkos 
leista, iš barbernes
Russo. Dvi jų pataikė italui 
Ketvirtoji pataikė! barberio sū
nui, kuris skuto kitą kostume- 
rį. Russo vargiai bepasveiks.

"■M BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goję ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

MHlKaMk 4092 ARCHER AV.
■ i'i>>.......... '-*1 'r....w.>'. M,,,! ■ . ■

I J. ZOLP
‘ GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boųlęvard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cįcerp | 3724. Koplyčią dyl^aj. 
. ....... .. ... .. . ... ....... . ....... . ■

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

su darbu busite užganėdinu.
2814 W; 23rd JP1., Chicągo 

Tel. Canal 2515 arba 12516 
SKYRIUS:

1439 3. 49 Ct, Cicero, UI.
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| Bet grįžkime prie dalyko. 
Sulaikius kukuruzos kaupimą, 
atleistą būrys darbininkų iš 
darbo. Ir Senas Petras, paleis
tų darbininkų tarpe, negalėda
mas gauti darbo pas mažesnius 
ūkininkus, sumanė grįžti į Chi- 
cagą. O kadangi jis buvo iš
dirbęs pas p. Adamsą tik 7 
dienas, gi už darbą gavo tik 
$35 mėnesiui, tai atsidūrė už 
dvaro vartų vos su keletu do
lerių. Tuo tarpu į Chięagą rei
kėjo kaip nors pasiekti. 1

Kelionė gyvulių greituoju 
traukiniu

Gyvulių greitasis traukinys 
atėjo kitą dieną apie 9 valandą 
ryto, šio traukinio kelionės ga
las buvo stok j arduose, Chica
goj.

Senas 'Petras ir jo draugas, 
kuris irgi buvo chicagietis, nu
tarė vykti Chicagon gyvulių 
ekspresu, jei nėra galimybės 
vykti pullmanu. Ypač Senam 
Petrui rūpėjo pasiekti Chicagą 
pirm sekmadienio, ba tą sek
madienį turėjo įvykti Naujienų 
piknikas.

Na, kaip planuota, taip ir at
sitiko. Traukiniui atėjus, Senas 
Petras ir jo draugas sulipo ant 
vagono stogo, kur rado ir dau
giau draugų.

Traukinys, pradėjęs savo ke
lionę, sustojo tik lokomotyvams 
permainyti ar retkarčiais gyvu
liams aplieti vandeniu, kad 
jiems nebūtų taip šilta. O mes, 
kaip nemokami pasažieriai, tu
rėjome dabotis gelžkelio polici
jos, kad nesuareštuotų už va
žiavimą be bilieto.

Keturiose vietose arba divizi
jose ypatingai teko slėptis nuo 
policijos, tai Boone, Iowa, Ce- 
dar Rapids, Iowa,. Clinton, 
Iowa, ir didžiuliuose Chicagos 
jarduose, kurie randasi 13 my- 
ių tolumoj nuo geležinkelio 

stoties — vadinamuose Pro- 
vince jarduose.

Chicagą pasiekėme apie 2 va- 
andą nakties. Pasigavę Lake 

st. gatvėkarį pribuvome j vi- 
durmiestį apie 3 valandą ryto.

Grant Parke nakvynė veltui
Kadangi buvo jau ankstyvas 

rytas, tai nusitarėme nakvoti 
veltui Grant Parko “viešbuty”. 
Mat, ten tūkstančiai musų 
draugų bedarbių ilsisi kas nak
tis — vieni jų išsitiesę suole
liuose, kiti ant žolės, treti sė
dėdami ir snausdami.

Draugas patarė man gultis 
ant to šono, prie kurio buvo 
priglaustas mano turtas — pen
ketas ar šešetas dolerių, laik
rodėlis ir peilis. Nedidelis tai 
turtas, bet Grant 'Parko įna
miams jis yra taip pat bran
gus, kaip jums limuzinas, bu- 
černė ar saliunas.

Gi atsargumas yra reikalin
gas ir Grant Parke, ba ir ten 
esama nedorų piliečių, kurie 
užmigusių kišenes mėgina iš
kraustyti, kaip kad kiti tos pa
čios profesijos meistrai mėgina 
ištuštinti jūsų biznio registerius 
arba namus.

Grant Parko viešbuty tąnak- 
tj radome tūkstančius burdin- 
gierių, tiksliau pasakyti — sve
čių. Mat, viešbučiai savo kos- 
tumerius vadina svečiais. Taigi 
ir Grant Parko burdingieriai, 
reiškia, yra svečiai.

Bet tiek to. Rodosi, vos spė

Tarp Chicagos 
Lietuvių

____ __ _ _ _ t - I - • i

Naujienų Radio Pro
gramai

(Pradedant ateinančiu trečia
dieniu, birželio 13 diena, Nau
jienos ims. vėl transliuoti radio 
programus.

Naujienų programai bus 
transliuojami nuo 9 valandos 
vakaro.

Stotis, iš kurios jie bus tran
sliuojami, yra WSBC.

Programų ^tvarkytojas ir ve
dėjas — Kleofas Jurgelionis.

Naujienos buvo pirmutinčs 
pradėjusios duoti lietuviškus 
radio programus. Vėliau jų pa
vyzdžiu pasekė kiti lietuviai 
taip Chicagoj, taip kitose kolo
nijose.

Kuriam laikui praslinkus po 
pirmųjų Naujienų programų, 
vėl per Naujienų programus 
Kleofas Jurgelionis supažlno 
radio klausytojus su Makalų 
šeimyna. Ta šeimyna netrukus 
taip pagarsėjo, kad kiti pasi
kvietė ją svečiuosna, kai Nau
jienos nutraukė savo progra
mus.

Teko nugirsti, kad Jurgelio
nis ir busimiems Naujienų ra
dio programams planuoja duoti 
ką nors naujo. Iš jo galima ti
kėti naujanybių, nes jo vaiz
duotė yra neišsemiama. —V. P.

Seno Petro nemoka
ma kelionė į Grant

Parko viešbutį 
nakvynei

šis vaizdelis tai 1931 m. įvy
kis.

Didžiulis Adams dvaras susi
daro iš 11 sekcijų arba daugiau 
kaip 7,<M)0 akrų žemės. Jisai 
randasi pusantros mylios tolu
moj nuo miestelio Adelbot, 
Iowa valstijoj, apie 435 mylios 
j vakarus nuo Chicagos.

Birželio mėnesio karštos die
nos kaitina 110 alginių vergų, 
kurie dirbo Adams dvaro lau
kuose. 85 kauptuvai, kuriuos 
traukia mulai ir kaupia kuku
rūzus (kornus).

Senas Petras buvo gavęs pro
gos vergauti tame dvare, kurį 
puošė keturi gražiai apsodinti 
medžiais vieškeliai.

Petro nelaimei, kai dar di
desnis karštis užėjo, susipratę 
mulai pradėjo mirti taip stai
giai, kad bėgy poros dienų kri
to septyni jų. |

Tuomet valdžios daktaras su
laikė tolesnį mulų darbą, ba 
jiems tekdavo tempti kauptu
vus be pasilsio išilgai visą sek
ciją, ištisą mylią. Mat mulams 
pasirodė persunkus ir jie be 
velijo mirti, ažuot vergauti to
liau.

Prie progos noriu pastebėti, 
kad žmonių pasakymas “dirba 
kaip mulas” nėra pilnai teisin
gas. Nes ir mulo kantrybė kar
tais išsisemia.

Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 

SEREDOMIS
9 vai. vakare iš stoties WSBC 

1210 kilocycles

jome užmigti, tik štai viešbu
čio užveizdų balsai: “Kelkitės, 
nes jau šešta!”

Pažvelgiau j <taip staigiai nu
traukusius mano saldžius sap
nus viešbučio sargus. Ir kas — 
ugi jie tai South Parkų polici
ninkai! Jie ragina: eikite j 
miestą, arba eikite į paežerę. 
Ten yra duobė, didelis klonis, 
kur boles mėto. Ten svečiai iš 
kitų viešbučių, kaip Auditori
jos, Stevenso ar Morrisono ne- 
natys jūsų. Ba jie keliasi apie 
8 valandą.

Pažiurėjau į Grant Parko 
viešbutį, kur guolį randa kelis 
kartus daugiau žmonių, nei Ste- 
vense, Morrisone ir Auditoriu- 
me bendrai. Vieni kyla tiesiai 
nuo žolės, kiti, kiek sportiškes- 
ni, o gal reumatizmo kamuoja
mi, matyti, turėjo laikraščius 
pasitiesę vietoj patalinės. Ma
no akys pakripo skersai puoš
niąją Michigan avenue į Stc- 
vens buveinę, kur miegojo dau
gelis tokių svečių, ką savo gy
venime piršto nebuvo pridėję 
prie produktyvio darbo.

Pamąsčiau: šie žmonės, ku
rie miega veltui tyroje padan
gėje, yra tie, ką savo sunkiu 
rankų ar proto darbu pastatė 
ir įtrobėsius raižančius padangę 
ii’ išpuošė kambarius dykūnams 
nakvoti. Bet kapitalizmo siste
mai viešpataujant, jie gavo ma
žą atlyginimą už savo triūsą, 
ir kai užėjo nedarbas, jie pir
miausia neteko pastogės.

To ne gana. Jei kuris darbi
ninkas ir turėjo susitaupęs do- 
erį-kitą, tai tie Stevenso ii’ jam 

panašių viešbučių svečiai pra
žudė jo pinigus, uždarydami 
bankus ar įbrukę už pinigus 
visokius beverčius bonus.

Bet šiandie, ažuo<t varinėti 
nenaudėlius apgavikus, policija 
varinėja darbo žmones, kad iš
naudotojas, atsikėlęs iš miego, 
nepamatytų savo driskio algi- 
nio vergo, kurį jisai yra išme
tęs į bedarbių eiles.

Senas Petras.

Roselando žinios
Iš politikos lauko

9 . ■■ .1. I -

Du lietuvių politiniai kliu
dai susidėjo į vieną neprigul- 
mingą politišką kliubą, kuris 
vadinsis United American 
Jthuanian Political Club of 
) Ward — Suvienytas Ame
rikos Lietuvių Kliubas 9 War- 
dai.

Tūlą laiką šioj lietuvių ko- 
onijoj gyvavo du politiniai 
diubai. Vienas jų vadinosi 
American Citizens Lithuanian 
Political Club. Pradžioj jisai 
juvo nepriklausomas. Užėjus 
republikonų gadynei, jis ap
sikrikštijo “republican”. Narių 
tarpe kylo nesitikimai.

Tuomet kai kurie nariai, su 
advokatu J. P. Waitches, su
tvėrė kitą kliubą, kuris pa
sivadino Didžiojo Pullmano 
Lietuvių Geresnės Valdžios 
Kliubu. šis kliubas iš karto 
gyvavo labai gerai. Turėjo 
virš 400 narių ir dalyvavo po
litikoj. 1932 m. statė kandi
datūrą į municipalius teisėjus 
adv. J. P* Waitches. Jisai su
rinko, neofisiališkomis žinio
mis, 230,000 balsų. Kadangi 
tačiau Waitches nebuvo įtrau
ktas į politinę mašiną, ta‘i jam 
priskaityta tik 48,000 balsų. 
Mat, p. Waitchesį buvo labai 
užsitikėjęs Sh. W. Govieru.

O šis su tulu biznierių va
rinėjo intrygas, ir kada kal
bamas biznierius pasirodė 
kliube viešai su savo intry- 
gornis, tai kliubas mirė. Ta
da p. Waitches vėl dėjo pa
stangas ir atgaivino kliubą, 
bet kliubui gyvuoti jau nebe
buvo galima. Bet ir pirmuti
nis kliubas, nors buvo sugrį
žęs prie savo pirmojo vardo, 
laikėsi tik vardu.

Tat imta svarstyti, kad su
vienyti abu kliubu į vieną. 
Nutarta tai padaryti. Ir ot 
birželio 7 d. Balchuno svetai
nėj tapo surengtas tų dvie
jų kliubu krikštynų mitingas. 

Narių ir pašalinių dalyvavo 
jame gana daug. Nejnažai ir 
prisirašo į suvienytą kliubą 
kaip nariai.

Tvarką vedė visiems žino
mas veikėjas S. Misiūnas. Po 
visokių komisijų rapėrtų adv. 
J. P. Waitches pasakė atatin
kamą kalbą ir abudą pirmi
ninkus suvedė prie stiklo vy
no. Kada šie padavė vienas 
kitam ranką, tai visi dalyviai, 
išreikšdami tam suvienijimui 
pritarimą, atsistojo.

Paskui eitą prie Valdybos 
pririnkime, buvęs Geresnes 
Valdžios kliubo pirmininkas 
tapo išrinktas pirnii.nįųku šiam 
naujam kliubui 60 balsų di
džiuma; tai p. Bruno Petkus. 
O buvęs Citizens kliubo vice
pirmininkas p. Barčekas liko 
1 vice-pirmininku iį* buvęs 
Citizens kliubo pirmininkas 
S. Chuželiš išrinkta antru su
vienyto kliubo vicc-pirminin- 
ku.

Išrinkta raštininkai ,— vie
nas nutarimų, o antra^ finan
sų. Kiti viršininkai, kaip ek- 
zekutyvio komiteto nariai, po
litikos ir kitokios komisijos, 
bus renkami susirinkime, ku
ris įvyks birželio 26 d. A.
Balchuno svetainėj.

Užbaigus susirinkimu biznį, 
visi nariai ir svečiai ėjo iš
gerti šalto alaus, kuris buvo 
visiems veltui, ir visi gėrė ir 
valgė kiek kuris norėjo. Taip
gi buvo muzika, ir kam pa
tiko, tas- galėjo šokti.

Well, tai buvo naujo suvie
nyto politinio kliubo įkurtu
vių paminėjimas ir apvaikš- 
čiojimas. Bet jeigu ir vėl bus 
varinėjamos tokios intrygos, 
kokias varinėjo tūli asmenys 
praeity, ir jeigu kliubas seks 
kurią vieną partiją įsikibęs
vienam airišiui į skverną, tai 
jo mirtis neišvengiama.

Nuo savęs aš veliju, kad 
kliubas eitų progreso keliu, 
kad daugiau atsižvelgtų į dar
bo klasės reikalus, nes veik 

MADOS MADOS MADOS
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2686 — Naujausio modelio suknelė, su bliuzka skyrium arba visa 
išvien. Ar gali būt kas gražesnio ir patogesnio negu šis neoficialis spor
to modelis, pasakykite? Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 
colių per krutinę. ’ •

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

•* •’ *. ir. ;

visi kliubo nariai yra tik dar
bininkai. Todėl kliubas turė
tų j padėti daugiau darbo kla
sei politikoj, ir tik remdamas 
darbo klasę jis turės progos 
gerai gyvuoti.

Senas Antanas.

Senam Petrui aplan
kius dr-gą Markų
Birželio 8 d. teko apsilan

kyti pas dr-gą Mykolą Mar
kų, 5529 So. Neva Avė. Tai 
yra vieta šalia priemiesčio 
Summit, III.

Taip pats M. Markus, taip 
jo šeimyna, p-iria Markienė ir 
p-le Markinto, Birutės choro 
dainininkė, yra labai draugiš
ki ir malonus žmones. Jie yra 
taipgi seni Naujienų skaityto- 
• • Ijai.Į

Seną Petrą <lrg. Markus už
siprašė atsilankyti Naujienų 
piknike. Jis įstojo į Chicagos 
Lietuvių Draugystę.

Nuo atvykimo į šią dėdės 
Šamo žemę draugas Markus 
buvo kuone višą laiką bizny. 
Paskutiniuoju laiku jis buvo 
naujų statybos kontraktoriu. 
Ir pastate nemažai namų, šian-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA, i ■ !
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar Jus turite Athlete'a kojas, Deder. 

vlnę. Pūsles, Dedančias ir JNiežuotae ko
jas? Ar Jus norite1 ūmią pagelbą? Pri- 
siųskite 50c, dėl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
i ISO N. Clark St.

Chlcaso, III

ViVSSSSSSt;:::::::-!

Į;::

gngg

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...._______ ....

Mieros per krutfaf1

(Vardas ir pavardš)

i (Adresas)
i ’ U. • ■ • ;
I ' |

(Miestas ir valst.) 

die dar yra jis savininkas ke
leto namų toj apielinkėj, ku
rioj gyvena.

Senas Petras.

Crane Coal C«.
5332 bo. Long A. ve.

Pocahontas mine run $7 tonas

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų su 

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

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3196 So. Halsted St., Chicago, III,

Pilietystės 
Lailarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimolotrijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

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

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naujų Pavasarinę Sie
noms Popierų. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš. 
Šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ... 97£
Varnišas, kuris išdžiųsta i 4 va
landas ..... ............... $1.19
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ....................... $9.90
Kas atsineš ši skelbimų, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popieros va
lymui.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligų pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vų nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymų ųpmo- 
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. y Pomirtine $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIU DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
j Draugijos ofisų, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visų dienų 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.

...........................................................imi............ ......... .................... .....................

CLASSIFIEDADS

Business Service 
giznip

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
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 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divislon St. 

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

CLASSIFIEDADS
h- — - - -

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Varde 8408
V1CTOK BAGDONAS

Per kraustome ant vietos 
N u vežame ir i tolesnius vietas 
Supakaviihas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Financial 
Finaneai-Paskolos

PERKAM, parduodam arba mainom šla
ku*. bundu m. morriAinR, real eatate arba 
eąuttiea. Bile ką. kas turi verte. M ra. M. 
E. SloRRon, 127 N. Dearborn St. Kambary, 
1428. r^bMMBStf

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

$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 m a trasai $5 ir daug kitų Įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

—O— 
STORAGE RAKANDU 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.

BAR FIKČERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Fikčeriai dėl visokios rų- 
šies biznių. Žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas

ARCHER & STATE ST.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio i bučernės ir 
grosernės bizni su $800.00 pinigų. 
Vienas negaliu apsidirbti. Pelnas už
tikrintas. 5129 W. 31 St., Cicero.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS vyras prie indų 
plovimo. 6236 So. Westem Avė.

Help Wanted—Female 
barbininkių Ęęikla 

REIKALINGOS patyrusios mote
rys prie sortavimo ir skirstymo sku
durų. Gera alga, nuolatinis darbas. 
West Side Rag and Metai Co., 2917 
So. La Šalie St. Victory 0600.

ą ■ / ♦ « VJTl?* 

REIKALINGA mergina apie 18 
— patyrus prie 1 metų kūdikio. Nak
voti namie. 2102 So. Central Park 
Avė. Rockwe)l 1358.

For Rent
^^^^^^^r^^rF^M^^im^iAM^i^S^^^^i****^****^******^*******^*-* •

STORAS rendon, gera vieta dėl 
saliuno. išdirbta per daug metų. Fik
čeriai yra ant vietos, galima varto
ti. Kampinis namas Bridgeport apie- 
linkėje. Atsišaukite pas savininkų 

3341 So. Halsted Street

RENDON kampinis Storas su alu
dės barais, vieta gera arti prie dirb
tuvių, renda pigi, tinkamas ir kito
kiam bizniui. 4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564.

6 ŠVIESUS frontiniai kambariai 
su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi — $16.00.

1534 S. Central Park Avė.

KAMPINIS Storas rendai prie 18- 
tos gatvės ir String Street.

618 W. 18th Street

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

■

KAS turite tinkamų vietų dėl bu- 
černės su pagyvenimui kambariais 
ir nebrangia renda. šaukite 

Cicero 183

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

DĖL labai svarbios priežasties par
siduoda gerai išdirbtas tavern. Biz
nis eina labai gerai. Taipgi namas 
Englewood apielinkėj. arba abu kar
tu. 7005 So. Halsted -Street,

PARDAVIMUI kampinis saliunas, 
pilnai įrengtas, išdirbtas per 5 me
tus, didelis dining ruimas, vieta dėl 
šokių. Priežastis pardavimo, einu iš 
biznio. 858 W. 69th St.

PARDUODU bučeme ir grosernę 
geroj vietoj labai gerai išdirbtų per 
25 metus. Renda pigi, — 6 kamba
riai su visais patogumais. P. Kam- 
pikas, 3218 So. Pamell Avė.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

DĖL silpnos sveikatos priverstas 
parduoti arba mainyti ant Chicagos 
namo puikiai įrengtų 60 akrų far- 
mų Michigan valstijoj, 90 mylių nuo 
Chicagos. Busiu Chicagoje utaminke 
ir seredoj birželio 12 ir 18 dienų. 
4005 So. Artesian Avė., 2-ros lubos.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, po 
6 kambarius, be skolų.

555 W. 42nd Street




