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Automobilių darbininkų 
streikas plečiasi

Streikuoja jau apie 13,000 darbininkų. Val
džia prisiuntė taikintoją

“ SS?•A.
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DETROIT, Michu geg. L — 
Darbo sekretore Perking pri
siuntė j čh vyrlaus|j| valdžios 
taikintojų Edvvard F. McGrady 
bandyti sutaikinti vis besiple
čiantį automobilių darbininkų 
streikų.

Kilęs Toledoj Chevrolet Mo
tor Co. darbininkų streikas 
ėmė plėstis j kitas tos kom
panijos dirbtuves ir dabar strei
kus yra palietęs apie 13,000 ar 
daugiau darbininkų.

Be Toledo darbininkų dm 
sustreikavo 9,000 darbininkų 
Fishcr Body Co, dirbtuvėse 
Clevelande.

Del Toledo streiko sustrei
kavo ir 2,300 darbininkų Chev
rolet ir Fisher dirbtuvėse Cin- 
cinnati.

Jugoslavijos valdžia 
bando sunaikinti 

opozicijų
Uždraudė opozicijos susirinki

mus, areštuoja opozicijos knn. 
didntus

A 4 t 4

V1ENNA, geg. 1. —Besiruoš
dama prie naujų rinkimų, Ju
goslavijoj valdžia stvėrėsi visų 
teroro priemonių, kad visai iš
naikinti poziciją, kuri susivie
nijo ir išstatė bendrų kandida
tų sąrašų.

Jugoslavijoj rinkiniai yra taip 
sutvarkyti, kad opozicija nega
lėtų juos laimėti ir negalėtų 
dagi savo kandidatų išstatyti. 
Nežiūrint visų tų suvaržymų, 
opozicijai vistiek pasisekė kan
didatus išstatyti. Tas valdžių iš
gąsdino ir ji. stvėrėsi teroro, 
kad užtikrinti sau laimėjimų.

Policija ir kariuomenė dur
tuvais išvaikė milžiniškų opo
zicijos susirinkimų Sarajeve, 
kuriame dalyvavo gal 50,000 
žmonių. 50 žmonių liko sun
kiai sužeista durtuvais.

Po to valdžia išleido dekre 
tų visai uždraudžiantj opozici
jai laikyti viešus susirinkimus.

Tų pačią naktį policija areš
tavo 150 opozicijos partijos kan
didatų ir uždarė juos kalėji- 
man, kad tuo sutrukdyti opo- 
zicios laimėjimų. Opozicijai va
dovauja kroatų vadas Dr. Vla- 
dimir Matček.

Tai /neskaitant pereitų sa- 
vatię aterštuotų 50 ar 60 opo
zicijos kandidatų.

Delei tokių opozicijos perse
kiojimų. maliometonų vadas Dr. 
S pa Iii, kuris vadovavo Sarajevo 
susirinkimui, skubiai išvyko j 
Belgradu pasimatyti su regen
tu Povilu. Tcčiaus traukinys 
beveik kiekvienoj stoty berei
kalingai sulaikomas, taip kad

Chieagd ir aprinkti federa- 
tto oro biuras liai dienai praus
ia uja:

Galbūt lietus, biskj šilčiau.
Saulė teka 5:46, leidžiasi 7>

48. • '

Amerikos Darbo Federacijos 
organizatorius Taylor prana
šauja, kad iki penktadienio už
sidarys visos General Motors 
dirbtuvės.

Jau ruošiasi prie streiko Bu- 
ick ir Ficher darbininkai Flint, 
Midi. Kompanija bando dar
bininkus nuo streiko sulaikyti 
ir jau kelintų dienų veda su 
jais derybas.

Galva automobilių fabrikan
tų sąjungos MacAurley, prezi
dentus Packard Motor Car Co., 
pasiūlė NBA galvai Bichbergui 
prailginti darbo valandas au
tomobilių pramonėj, kad dar
bininkai galėtų daugiau užsi
dirbti.

General Motors gi vis dar 
priešinasi pripažinimui darbi
ninkų unijos.

jis ir ikišiol neįstengė pasiekti 
sostinę.

Valdžiai daug gelbsti rinki
mus laimėti ir tai, kad balsavi
mai daromi viešai. Tas leidžia 
žandarams terorizuoti balsuo
jančius už opozicijų.

Filibusteriai laimė
jo; senatas svarsto 

bonusus
VVASHINGTOnT geg. 1. — 

Senatas šiandie nutarė pradėti 
svarstyti išmokėjimų ex-karei- 
viams piniginių bonusų, pieti
nių valstijų senatoriams pasi
sekus sutrukdyti svarstymų bi- 
liaus prieš Lyncho (gaujos) 
teismus. Tie senatclrku fili- 
buslino per 7 dienas ir nepri
leido biliaus svarstymo ir bal
savimo.

Nori kongresų uždaryti birže
lio 5 dienų

Administracijos vadai kon
grese susitarė tęsti dabarti 
nius kongreso posėdžius iki bir
želio 15 d., kad iki to ląiko pri 
imti visus svarbiuosius adminis
tracijos pasiūlytus bilius. Po 
to kongresas nutrauks posė
džius ir susirinks apie rūgs. 
2 d. specialiam posėdžiui svars
tyti ne taip skubius bilius.

Lenkijos grafas pa
virto plėšiku

VARŠAV^, geg. 1.— Siauri- 
nė j Lenkijoj prieš kiek laiko 
pradėjo siausti nuožmi plėši
kų banda. Po vieno smarkaus 
ir kruvino mūšio su policija li
ko suimtas tos bandos vadas. 
Pasirodė, kad tuo vadu Buvo 
ne kas kitas, kaip grafas Jan 
Dabski. karininkas, pagarsėjęs 
savo meiliškais prietikiais. Areš
tuotas jis pareiškė:

“Ne kiekvienam didžiūnui pa
siseka apsivesti pinigus ir gy
venti parazito gy venimu**.

Jo brolis kartų buvo vedęs 
garsiųjų mūviu žvaigždę Pola 
Negri. Jan irgi buvo paskilbęs 
meiliškais prietikiais, apie ku
riuos pilna Lenkija anekdotų. 
Bet tik a i tingai gyvenimas rei
kalauja lėšų, o turtingos ame
rikietės jam nepaabekė auėi- 
griebti ir todėl jis dabar laukia 
teismo kaipo paprastas pėHL 
kas.

Sanalor 

Barai*

Seoalor Nye

' .' -c' <

| d

^[Sanator Norda]

Senatorius Iluey Long, Louisianos diktatorius, norėtų, kad bile vienas
kurių paveikslai čia telpa, 1939 m. statytų savo kandidatūrų į Jungtinių Valstijų prezidentus. 
Bilo vieno jų kandidatūrų jis sutinka remti. Prieš Rooseveltų ir Hooverį jis yra griežtai nusistatęs

Senator Thoma, Sanator VVhealar

iš šių Šešių senatorių,

Skersai Ameriką oru 
į 11 valandų su 

robotu

NEW YORK, geg. f. —lį
sk ridę iš Los Angeles be jo
kio iškalno paskelbimo, la(kunas 
fHomlison, naviku tefrius Red- 
path ir radio operuoto jas 
Snend dideliu TWA dviejų mo
torų transporto lėktuvu už 11 
vai. 34 min. ir 16 sekundų nu
sileido New Yorke, sumušę vi
sus trnnskontinentalio trans
porto lėktuvų greitumo rekor
dus.

Lakūnai atskrido visai nepa
vargę, nes lėktuve buvo {reng
tas robotas—automatinis vai
ruotojas, kuris veik visų kelių 
valdė lėktuvų.

Jų apskaičiavimu jie 2,459 
mylių kelių padarė skrisdami 
vidutiniškai po 221.8 m. į vai. 
greitumu. Ir tai nežiūrint to, 
kad jie dėl prasto oro buvo 
priversti 50 mylių iškrypti iš 
kelio.

Robotas valdė lėktuvu 80 
nuoš. kelio, kuomet lakūnai il
sėjosi ir pamaži sau pietavo. 
Tik kada lėktuvas pateko j ap
šalo (lijundros) ir sniego aud
rų tarp Durango ir Pueblo, 
Col.r kuri ledu pradėjo dengti 
lėktuvo sparnus, ir kada vėliau 
pateko j smarkių dulkių aud
rų, kuri privertė juos išsikel
ti j 15.(MM) pėdų augštumų, pats 
lakūnas juiėmė lėktuvo vairų, 
šiaip gi visų kelių valdė auto
matas ir vairavo lėktuvų labai 
tiksliai.

Švedijos baronas pa
teko kalėjiman

STOCKHOLM. geg. 1. —Ba
ronas N ils Stiemesteil. 51 m., 
karališkojo dvaro kamergeras, 
liko nutektas 5 metams ir 15 
dienų kalėjiman už pinigų iš
eikvojimų. Jis taipjau turi at
lyginti turtuolių draugi j ai 62,- 
226 kronus ir princui Karoliui 
15,926 kronus, kurių pinigus 
jis išeikvoja

o

We don’t vvant atiy Hoovert 
r RootevallA runnlng Agnln."
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Bankierius suimtas

SHEBOYG.AN, Wis„ g. 1. — 
Arnold Steimle, buvęs prezi
dentas Bank of Sheboygan, ta
po areštuotas už išeikvojimų 
$26,584 iš Amerikos Legiono 
fondo.

Rumunija priėmė di- 
> delį ginklavimosi 

programą
Nori pasidaryti stipriausiai ap

siginklavusia valstybe pietry. 
tinėj Europoj

' BUCHARESTAS, bal. 30. — 
Karalius ir Valstybės taryba pa
tvirtino didelį apsiginklavimo 
programų, kuris siekiasi Rumu
niją padaryti stipriausiai apsi
ginklavusiu valstybe visoj piet- 
tytinėj Europoj( ir Balkanuose.

Pats programas yra slepia
mas. bet yra žinoma, kad Ru
munija padavė Skoda amunici
jos dirbtuvės čechoslovakijoj 
užsakymų pagaminti Rumuni
jai amunicijos ir kanuolių už 
$25,000,000. ♦

Taipjau yra žinoma, kad ap
siginklavimui per ateinančius 
10 metų Rumunija mano išleis
ti mažiausia $220,000,000.

Horner liepia su- 
triuškinti plpktrno i*i i usikii i u v i“n i*i us 
darbininkų streiką

SPR1NGFIELD. III, bal. 30. 
—Gubernatorius Horner tele
gramoje iš Washingtono įsakė 
Illinois prekybos komisijai, ku
ri kontroliuoja visuomenės ap
tarnavimo įmones, sutaikinti ar 
sutriuškinti jau 26 dienas be
sitęsiantį Illinois Ligth & Po- 
wer Co. gare Ir elektros darbi- 
innkų streikų, kuris išmetė iš 
darbo 25,000 kitų darbininkų, 
dirbtuvėms užsidarius delei ne* 
galėjimo gauti elektros.

Komisija jau veda slapias 
derybas su kompanija delei su
taikymo streiko.

Paskutine Samuel 
Ihsull byla bus

i birželio 4 d.

CHICAGO.— Paskutinė Sa
muel Insull ir jo pngelbininkų 
byla bus nagrinėjama birželio 
4 d. Tų dienų paskyrė federa
linis teisėjas Wilkerson, prieš 
kurį buvo nagrinėjamos ir ki
tos Samuel Insullo bylos.

Insulhii prašant, jo kaucija 
liko sumažinta iki $10,000, vie
ton buvusių $200,000. šį kartų 
jis bus teisiamas už peržengi
mų bankrutijlmo įstaymų.

Buvo jau manyta visai šių 
bylų numarinti, kadangi jį ne
pasisekė nuteisti svarbesnėse 
bylose ir Insull bus teisiamas 
tik VVashingtono įsakymu. Ma
noma, kad jis bus teisiamas tik 
dėlto, kad valdžia dėl šių įsta
tymų peržengimo ir reikalavo 
Graikijų išduoti Insullų ir bu
tų negražu dabar, kada jis li
ko parvežtas namo, visai nebe
kelti tos bylos.

šioj byloj valdžių atstovaus 
visai nauji advokatai ir nė vie
nas ^senųjų advokatų joj neda
lyvaus.

Šovė save, nušovė 
vyr:|

OENTON, UI, bal. 30. -Mn. 
Mary Maddia, 40 m., žudyda
mos!. ta pačia kulka nušovė ir 
savu vyrų Pete, 45 m.

Ji paleido šūvį su į krutinę. 
Perėjusi per jos kūnų kulka 
pataikė į širdį netoli stovėju
siam jos vyrui, kuris jų bandė 
sulaikyti nuo saužudystčs Ir jis 
krito vietoj negyvas. Ji gi 
liko tik sužeista, bet vėliau pa
simirė ligoninėje.

NEW YUIIK. g. L — Vienas 
žmogus liko užmuštas ir 19 su
žeista, vienas gal mirtinai au
tomobiliui ir busui susidūrus 
Rockavray Beach. Bušo šofe
ris liko apkaltintas ui užmu- 
šėjystų.

“Illinois bedarbiams 
nereikės badauti”, 

sako Hopkins
Gub, Horner sugryžo Į Spring- 

fieldų skubiai pervaryti pa
kėlimų prekių taksų

SPRINGFIELD7“111., geg. L 
-Gubernatorius Horner šian

die skubiai sugryžo iš Wash- 
Ingtono, kur nerado jokios pa
galbos šelpiamiems Illinois be
darbiams, nes federalinė val
džia utsisakė duoti daugiau pi
nigų bedarbių šelpimui, jei prie 
to šelpimo neprisideda ir pati 
Illinois valstija.

Gubernatorius tuojaus sušau
kė demokratų kokusų, kad su
sitarti apie skubų atstovų buto 
priėmimų pakėlimo prekių tak
sų, nes kitaip valstija negali 
gauti pinigų snvo bedarbių šel
pimui ir jau visoje valstijoje 
ėmė uždarinėti bedarbių šelpi
mo stotis.

Valstija turi sukelti mažiau
sia $3,000,000 j mėnesį. Tada 
federalinė valdžia kas mėnesį 
duos dar po $9,000,000.

Bet jeigu Illinois valstija 
nei/itengs savo bedarbius šelp
ti, tai federalinis šelpimo ad
ministratorius Hopkins yra 
pasiryžęs pašalinti Illinois šel
pimo administracijų ir tada vi
sų šelpimų perimtų į snvo ran
kas federalinė valdžia, kaip jau 
ji yra padariusi keliosę valsti
jose.

“Illinois bedarbiams nerei
kės badauti’^ pareiškė Hopkins. 
Bot platesnių paaiškinimų dėl 
savo pareiškimo atsisakė duoti.

Gub. Horner sako, kad Wash- 
ingtonas stebėjosi iš to, jog 
valtsijos legislatura nenori pa
kelti prekių taksų. »Esų ir jis 
pats iš to stebisi, ypač, kad ar
šiausi pakėlimo priešininkui 
paeina kaip tik iš tų distrik- 
tų, kurie yra labiausia reika
lingi pašelpos.

Iki gubernatorius atvyko le
gislatura nieko neveikė ir tik 
gal rytoj balsuos dėl pakėlimo 
prekių taksų. Kitokių taksų, 
pasak gubernatoriaus, ir nega- 
galima uždėti, nes tų trukdo 
pasenusi valstijos konstitucija.

Reikia spėti, kad atstovų bu
tas nusileis gubernatoriui, kaip 
jis visuomet nusileido pirmiau.

PANAMA, b. 29. — Du la
kūnai užsimušė jų mažam lėk
tuvui nukritus iš 120 pėdų au- 
gštumos.

Kiek dar trūksta?
14,750.00

12,058.12

2.^0

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti tori būti 
sukelta

Kiek įplauki:
Buvo paskelbta ...... ...................................

Dr. A. W. Jacotm, 10758 S. Michigun 
ką per S. Datnbre .—.. ........ ......

Charleroi, Pennsylvania, lietuviai ir draugijos,
per Antaną Kartoną, Charleroi, Pa. -------

Boston, Masu., J. Nlaoma, už lai&ą
Mount Vernon, N. Y., Frank Kairys, už laiiką
Forest City, Penmi^ SLA. kuopa Na 2 ir nariai 0.00
Cicero, IIL, lietuvių vakarėlis, per K. P. Deveiki 20.07

12.106.69
62,64331

VISO 
DAR TRŪKSTA

Pamatykite paskutinį kartą, prieš iš
skridimą Lietuvon “Lituanicą II” ir palin
kėkite jos lakūnui Feliksui Vatkui laimin
giausios kelionės per Atlantiką.

Atsisveikinimo Aviacijos Diena bus 
gegužes 5 Ford -La nsi ng a irpor te. Pradžia 
programo 1 vaL p.p. Įžanga-25 c. asmeniui.

Lietuva ruošiasi iš
kilmingai pasitikti 

Įeit Vaitkų
Davė leidimų nusileisti Lietuvos 

teritorijoj ir prašo pranešti 
išskridimo laikų, kad galėtų 
tinkamai lakūnų priimti

Washingtonas paskutinėmis 
dienomis prisiuntė ALTASS 
valdybai leidimų iš Lietuvos 
valdžios įeit, Vaitkui nusileis") 
Lietuvos teritorijoje, po užbai
gimo transatlantinio skridimo. 
, Prekybos departamento 01*9 
biuras pranešė, kad per Ame
rikos atstovybę Kaune, biro 
gautas nuo Lietuvos valdžios 
sutikimus skristi per jos teri
torijų. Pranešimas toliau sa
ko, kad Lietuvai “bus malonu 
priimti lak. Vaitkų“ ir prašo, 
kad Kauno užsienių reikalų 
ministerijai butų pranešta apie 
išskridimo dienų. I

Washingtono Prekybos de
partamento laiškas ALTASS 
sekretoriui skambėjo sekamai:

“This is to inform you thųt 
the Department of Commerce 
has today received from the 
Department of State a message 
stating that the American Le- 
gation at Kaunas, Lithuanla, 
has been advised by the Minist- 
ry of Foreign Affairs of Lith- 
uania that the appropriate nu- 
thorities have granted the ne- 
cessary nermission for the 
proposed fhght of Mr. Wait- 
kus su far as it concerns Lith- 
unnia. The Mlnlstry for 
Horeign Affairs likewise nd- 
vised that the appropriate au- 
thorities wi|l be pleased to re- 
ceive Mr. VVaitkus when he ar- 
rives at the Kaunas airdrome. 
The American Legation has re- 
<|uested to be advised by tete- 
graph as to the exact luiur of 
the depurture of Mr. Watikus 
from New York for Kaunas in 
order that arrangements for 
his reception may be made by 
the local authorities. It is, there- 
fore, asked that your Associa- 
tion advise this office of the 
time of departure of Mr. Wait- 
kus so that such Information 
can be transmited to the State 
Department, wliiėh in tum will 
tolegraph the šame to the 
American Legation at Kaunas“.

Valstybės departamentas iš
rūpino įeit. Vaitkui ir Lietuvos 
ledirnų dėlto, kad Įeit. Vaitkus 
skris kaipo Amerikos piliteis,

15.00 
. 2-50 
. 2J5O
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OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Nesusipratimas dėl 

žalio sijono
Katalikiškas laikraštu

kas tapo konfiskuo
tas už tai, kad rašė 
apie žalią sijoną ir 
raudoną dresę.

C1.EVEI.AN1), O. — Baliui- 
džio 29 d. šv. Jurgio bažnyčio
je buvo konfiskuotos “Cleve- 
lando Lietuvių žinios”. Tas įvy
kis tarp parapijonų sukėlė d<- 
džiausį sujudimą.

Jau per kelis metus parapi- 
jonai buvo pripratę prie baž
nyčios gauti tą laikraštuką dy
kai. Dėl jo sukonfiskavimo da
bar kaikurie labai susirūpino. 
Mat, bijosi, kad daugiau jie 
nebeturės laikraščio.

Iš ryto, kaip ir paprastai, 
buvo dalinamas laikraštukas, 
liet kiek vėliau kun. Vilkotai- 
tis įsakė bažnytiniam komite
tui paslėpti “Clevelando Lietu
vių Žinįas” ir jų daugiau nebe
didinti. Ir ne tik laikraštuką 
nebedalinti, ale ir surinkti jau 
išdalintus numerius.

Parapijonai pastebėjo tą su
bruzdimą ir iš pradžių nežino
jo kame dalykas. Kai patyrė, 
kad norima atimti laikraštukas, 
tai gavusieji pasirūpino jį tin
kamai paslėpti. Mat, juos pa
ėmė smalsumas pažiūrėti, kas 
ten tokio rašoma.

Kilo didžiausias susidomėji
mas. Vieni kitų teiravosi, kas 
blogo laikraštuke parašyta. Už
klupo ir p. A. Šukį. Pastara
sis tik purtėsi ir tvirtino, jog 
jis nieko nežinąs. Esą,,.nieko 
blogo laikraštuke nėra.

Tie, kuriems pasisekė išgel- 
btti “(’.levelando Lietuvių Ži
nias” pradėjo jas skersai ir iš
ilgai skaityti, bandydami su
rasti kur nors ereziją. Bet nie
kur nieko. Bodosi, viskas tvar
koje: prieš jokius zokanus ne
nusidėta.

Gal taip ir nebūtų pasisekę 
nieko |>atirti, jeigu nebūtų vie 
nas pteperis paslaptį išdavęs. 
Jam kažkaip išsprūdo iš bur
nos. kad tas laikraštukas pa
sidaręs “nekošer” dėl žalio si
jono!

štai tau, Jurgi, ir devinti
nės! Sijonas visą biznį suga
dino. Kad kur jį galas tą sijo
ną. — kiek jis visokių nemalo
numų žmonėms prietaro!

Pasirodo, kad kritikuoti si
jonus ir dreses nevalia. Sijo
nai pakelia protestus ir laik
raštis turi nukentėti.

Kad visi geriau suprastų, kil
me dalykas, čia ištisai paduo
siu iš “Clevelando Lietuvių ži
nių*' tą vietą, kur buvo rašo
ma apie “žalią sijoną" ir kitus 
dalykus, štai tas ‘•nekošer” ra
štas, dėl kurio hikraštukas bu
vo konfiskuotas:

Ciprijonai, ar tu buvai se- 
redoj ant to aluminum pirti? 
Žinoma, buvau. Ar Ui nema-

tei,,kaip aš šokiau su ta fet 
leide? A, tu mynini tą, ką tu 
negalėjai apkabyt ir suriko 
auč, kaip tu jai užstepinai 
ant komo? Tai ne komai ją 
baderiavo, ale tie deširpt šai
žų permaži šiušiai, ką ji stro
ku nusipirko dėl tų aluini- 
niečių vakaro. O tu, Pilypai, 
ar įsiznaiminai, kaip ta blan- 
dė su raudona šlebė, kaip 
krauju, vedė šokti tokį tri
jų pėdų milžiną, o jis nepa- 
spedamas paskui ją bėgti ap
linkui alės užsilipo jai ant 
dresės? Tai tas da nieko, alc 
ta, ką buvo su žaliu sijonu, 
ką užpakalyj buvo tokis di
delis praskiepas kad galėjai 
suskaityti jos visus kaulus tai 
man tikrai priminė Mae 
West? Taip, buvo ten iš We- 
stų ir iš rytų. Da tokio di
delio ir taip navatniai apsi
rengusio kraudo aš kaip gy
vas nemačiau. Kai aš papa
sakojau savo pačiai, tai ko
ne gavau lupt. Sako, tik tu 
man da sykj išsivilk ant to 
aluminius baliaus, tai ver
čiau nepareik nė namo. O 
man, nežinau, patiko. Turė
jau čenčių matytis su ta Rei
de, ką ji man vis plaukus pa
stodavo, kai buvau pirmam 
greide. Ji man sako atsime
ni Džiordži, kai aš tau sy
ki sudortinau visą istorijos 
knygą parversdamą buteli 
Černylos tiesiog ant tavo 
knygų. Bai-gaš, kad jie su
rengtų tokių vakarų du syk 
į dieną, tai aš eičiau. Aš 
prašysiu probaščiaus Vilku- 
taičio, kad jis vėl užšauktų 
ant kozaunyčios kitą tokį 
aluminum vakarą.

K ra m bam bi m bem bam bul is.
Nieko tokio ypatingo. Mato

mai, nieko blogo nematė nei 
naujosios parapijos klebonas, 
kun. Karioziškis, nes laikraš
tuką dalinti prie bažnyčios jis 
neuždraudė.

Taip dalykams esant dėl “ža
lio sijono” gali kilti nesusipra
timai ir tarp klebonų!

Taigi, mieli skaitytojai, da
bar matote, koks pavojingas 
dalykas yra sijonas!... f

— Katalikas.

LIETUVIAI KOMUNI 
ŠTAI VADOVAUJA 

LENKAMS
Sukurstė lenkus pro

testuoti prieš policiją, 
kuri nušovė du jau
nus vagilius.

. CLEVELAND, O. — Prieš 
kiek laiko pas mus policija nu
šovė du jaunus lenkučius, ku
rie važiavo vogtu automobiliu.

Nebūtų buvę jokio triukšmo, 
jei ne tas faktas, kad nušau
tieji jaunuoliai buvo tik mo
kyklos amžiaus vaikai. Vienas 
jų trylikos metų, o kitas —- 
keturiolikos. Kartu su nušau
taisiais važiavo dar du senes
nio amžiaus jaunuoliai, kuriems 
pasisekė pasprukti. Tačiau ant 
rytojaus ir jie tapo suimti. 
Mat, vienas jų buvo į ranką 
pašautas ir tokiu būdų pakliu
vo j bėdą.

Dėliai to įvykio laikraščiai 
ėmė nemažai rašyti. Pas žmo
nes irgi daug visokių' kalbų 
pradėjo platintis. Pagalios, po
licija priversta buvo . viešai pa
siaiškinti ir pasakyti, kaip vis
kas įvyko.

Pasirodė štai kas: - policija 
bandė važiuojančius vogtu au
tomobiliu jaunuolius sulaikyti. 
Paliepė jaunuoliams sustoti. 
Bet pastarieji, užuot sustab
džius automobilį, paspaudė ant 
geso ir paspruko, žinoma, vi
sa policija, kaip yra sakoma, 
tapo pastatyta ant kojų, kad 
dabotų vogtą automobilį 
lioms valandoms* jįaeij 
nuoliai vėl tapo pone

Į. Ke: 
lioms valandoms j^a^jus, jau
nuoliui vėl tapo policijos pa
stebėti. Kadangi jie ir šį kar
tą bandė pasprukti, tai poli
cija pradėjo šaudyti. Padari
nyje žuvo du jaunuoliai.

Tarp lenkų kilo nemažas su
judimas dėl dviejų vaikų nu
šovimo. Jiems j talką pribuvo 
lietuviai bimbiniai ir patarė su
rengti protesto mitingą.

Patarimas buvo priimtas.. Jei
gu jau galima mitingas šauk
ti, tai kodėl nesurengti denion-

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. RADŽIUS
668 VVest 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street

i
Phone Monroe 3377

CHAS. SYREWICZE
1841 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

L J. ZOLP
1646 Wert 46th Street Phoues Bouievard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Ilermitage Avenue Phone* Yards 1741-1742

GEKB. Naujienų Uuub lo
jus ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais ei U i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 U'rat 23nl Mace Phonee Canal 2516—Cicero 5927

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

laidotvviu direktoriai
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TBVAS

REPuNie 8M0
6M0 8* Kedite A.enoe

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

1410 South 49tb Court
A. PETKUS

Cicero Phone Cicero 2109

ambvlance patarnavimas dieną m naktį 
YARds 1741—1742 
Ji? vinriETinc

stracijos? Iš tiesų, kodėf ne? atkeltas 1919 m. Jo pirmtaku-
Ir štai balandžio 27* d. susi- nas, kun. J. Halaburda, pab

rinko keliolika šimtų žmonių kęs išmokėtą bažnyčią su ke- 
ir pradėjo demonstruoti. Visa 
vadovybė buvo lietuviškų bim- 
binių rankose.

Demonstrantams policijos vir
šininkas pasakė tėvišką pamok
slą. Policija, sakė jis, dėl to 
įvykio yra visai nekalta. Jos 
buvo tiesioginė pareiga sulai
kyti vagis. O jeigu jaunuoliai 
net iš dviejų atvejų bandė pa
sprukti, tai prisiėjo šaudyti. 
Juo labiau, kad jie buvo įspė
ti sustoti. Pagalios, visa tai 
atsitiko naktiės laiku, kada to 
amžiaus jaunuoliai jau seniai 
turėjo būti lovoje. Kalta čia ne 
policija, o tėvai,1 kurie nepri
žiūri savo vaikų ir leidžią jiems 
naktimis trankytis ; ir vagiliau
ti. ■ VJl '•

Nėra abejonės, kad tas įvy
kis yra labai nemalonus. Bet 
kur musų bimbinįų protas? štai 
neseniai Stalino., žemėje buvo 
paskelbtas patvarkymas, jog 
vaikai, užsiimbntys vagiliavi
mu, bus šaudomi,! Kodėl musų 
bimbiniai prieš tą patvarkymą 
nerengia demonstracijų?

s Girdėjęs.

Domis šlubomis. Tas nekilno
jamas turtas buvęs vertas apie 
$80,000. Už “kėš“ $50,000 bu
vęs nupirktas sklypas žemės. 
Ir prie to viso banke dar bu
vę keliolika tūkstančių gatavų 
pinigų.

Tokiame tai stovyje kun. 
Vilkutaitis radęs šv. Jurgio pa
rapiją. Na, ir ką jis padaręs 
per penkioliką metų? Jis pa
statęs naują bažnyčią, kuri 
esanti panaši į garažų ir už
traukęs didžiausią pąskolą, nuo 
kurios nežinia kada busią ga
lima pasiliuosuoti. e

Pradžioje kun 
dar skelbdavęs 
skaitąs, kurios buvusios labai 
neaiškios. Kada kaikurie para- 
pijonai pradėję tas atskaitas 
kritikuoti, tai klebonas 
vęs raštiškas' atskaitas 
ti.

Lapelyje sakoma, kad 
nas ištaūtinęs parapijos 
mą. štai kaip žodis lapelyje 
pasakyta: ' \

,» Vilkutaitis 
parapijos at-

palio- 
skelb-

klebo- 
jauni-

bege namo iš šv. Jurgio mo parapijonus į savo svetainę, 
kyklos su ašaroms akise klaus-1 kad ten biznį padaryti.
davo; ar tiesa kad Lietuvoje 
žmones su keulems iš vieno 
bliudo valgo? Nes kun. Vilku
taitis taip mums aiškina peer 
pamokas; Ir sake kad džiaug- 
kites kad espte gyme ameri
konais, nes Lietuvoje butui 5 1 
augę sykiu su kiaulėms kai 
su tėvai užaugo”,

Vaikams buvę draudžiama 
net lietuviškai kalbėtis. Nieko 
tad esą stebėtino, kad vaikai 
dažnai savo tėvams atkirsda
vo: “Shut-up you hunky Fm 
American”.

Išnokuojama ir daugiau kun. 
Vilkutaičio nuopelnų. Būtent, 
kad jis daug prisidėjęs prie 
nuslopinimo lietuviškų draugi
jų ir bendrai lietuviško veiki
mo. Jis net kada tai pasakęs, 
jog tiek lietuviškos draugijos, 
tiek lietuviai Amerikoje esą ne
reikalingi.

Prie jokių tautiškų darbų 
kun. Vilkutaitis neprisidedąs. 
Kada rengiama kokie apvaikš- 
čiojimai, tai klebonas kviečiąs

Tokius tai lapelius išleido 
“Ištikimieji Vilkutaičio Para- 
pijonai”.

— Panapijonų draugas.

*1 SIŲSKIT PER
\ NAUJIENAS

PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Iy U 5 j IvI

Mrs. Anelia K. Jarusz
> , Physical Therapy

and Midwifa 
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
* Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mejit ir magne- 
tic blanket* ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

• .... . .!

CLEVELANDO PA 
RAPIJONAI NEPA- 

TENKINTFSAVO
KLEBONU

“Kun. V. GS^yjlkutaįtis iš- 
tautino musu parapijos jauni
mą; Mes labai gerai atsimena
me kaip musu tėvynės meileje 
namie išmokinti vaikučiai par-

ADVOKATAI

Išleido specialius lape
lius, kur išrokuoja- 
ma visi klebono “nuo
pelnai.”— Sako, kad 
klebonas slopinąs lie
tuvybe.1’,' .‘i'/i
v...-

Pereitų metų pabaigoje kun. 
V. Gi. Vilkutaitis apvaikščiojo 
25 metų kunigavimo jubiliejų, 
Tąja proga pasjriaudodami, kai
kurie parapijonąi išleido lape
lius,.yardu „.“Besirengiant , .prie 
iškilmių. Tie-lapeliai, kiek man 
žinoma, buvo pusėtinai plačiai 
paskleisti.

Pirmiausiai lapelyje sakoma, 
jog kun. Vilkutaitis apvaikš
čiosiąs “vilnonį jubiliejų”. Taip, 
esą, buvę parašyta “Garse”.

Paskui kalbama apie “nema-
*1, ~lr"

tojjną ,skraudą”... Į šv. Jurgio 
parapiją kun. Vilkutaitis buvęs 
ji >?• 1 : > ■

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių SpedaHatar. 
Palengvins akių įtempimą* kuria 

esti priežastimi galyos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karsti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia toisinrxi akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias Idai- 
dar. Speciali atyda atkreipiam 1 mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos, Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 Ud 1|*
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
PboBO Bouievard 7680

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____TuL Yards 1829
* > Fritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ittaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuv* 
756 West 35th St, 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
n : 

Pritaiko
FA’ !O*

J. Smetana
orrOMKYRUTAS

m. —v* •**
Od ««. ,

M UM

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Bouievard 2800 

Rea. 6515 So. Rockvrel] St 
Tel. Republie 97P9

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republie 9600
I«l II

DEArborn 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

163 W. Washington S|.
■' "' ' 11 ‘” Kanibii'ryS . 402    '7 ’

Valandos kasdien., ,oį vakarais sulig 
susitarimo.

LIETUVIAI

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO 

įsteigta 1818 m. Maskvoje 

100 proof ~~ $*| ’ 2Q paintė
ZUBROVKA—Smirnovo C1I mDU

Parsiduoda visose degtines krautuvėse, kliubuose Ir restauracijose. 
DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 

BUCHANAN CO. Ltd.
7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogėm Park 2900—Chi«Ko. III. 

Speciali kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

Rusiška ir
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 

V anos, lietaus ir druskos vanos.
Plriii ! 

Moterims ■eredotnis iki 7 v* v.

3514-16
arti St.
Vapos,

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

. Ofiso TeL Bouievard 5918 
Rez, Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash 
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd btreet
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Šaradomis ir nedi). pagal mitartl 
Kea. 6631 So, Califonua Avenue

Telefoną* Republie 7868

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

Tel Kenwood 5167 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte
nup 6 iki 8 valandai vakĮ***-

Apart iventadienio Ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas V ir gini* 0086 

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

Phone lUulevard 7042

Dr. C. Z. Vežei is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
VelaiMloe nuo 9 iki 8 ybIumfo. 

Berado i tMUtnl atitarti

DR. J. MOCKUS
DENT18TA.S

3401 So. Halsted Street
t ru»n< g ar*s* r

Vai nuo 940 Iki 840 vakaro* 
Nhr* ofiso valandų seredomi*.

■ - Oftoe. ifMene#. * Prv«4we< IW 
KMhhmih k Ofi«aa

B6 Se lt (kmri 6766

n Jo J> Kowarskas
6628J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3163 W 43H S4nwL Chivrgv
Ofl44» v VtolriRNl3-i u 1 *• *-*.

L F am* jyhjv.hi i rRtJi'hi l^HrFthR4L9

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

2400 W«it Madinon Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 Iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namu telefoną* Brun*wick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
▼ai., Nedaliomis nuo 10 llri 12 

3343 Santk Halsted St 
Tai. Bouievard 1401

e

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
orira 4545 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 Iki 4 ii nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso TeL: Bouievard 7820 
Namu ToL Prospoct 1980
Tel. Oflce Wentworth 6330

Res. Hyde Park 8395 m e
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir valku ligų gydytoja

Valandos 1—4 po platu. 7—8 vaL *ak 
išskyrus šaradomis ir subatomis

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 Archer avw kamp. Franrięcoav.

Ofi*o ToL Lafayetto 8650
Kės.' Tol, Vtrginia 0660 ..'ii--.. .

Dr. C
k

K. Kliauga 
DentiMteM

VshJMhM nuo >-9
2420 W«t Mamuette Road
tarti We*Urn Avė. HemJock 7*28
W          ..................... I*111"1 lll,IW""" ""•"“lt'

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Mmm Ir IUil4.n*i l«: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 IM 16 rytu. «oe t Iki S j» w W nl 
lt n i n lt iM 1

KM Usjeriaž MrtamL
Dr. Markeris

3325 So. Hateted St

Tel. Bouievard 5914 Diena Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Residencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS .
Gerai lietuviam! Enomaa per M 

metus kaipo Patyroo gydytojas ehi- 
rurgas ir akuierb. .

Gydo staigias ir chronittM Ilgo, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir Htokiuo 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. IBth netoli Morton Bs 

Valandos nuo 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 740 vaL vakaro.

Tol Canal 8110
lefooai:
Central 7464Hjd« Perk

OFISO VALANDOS!
Nu. 10 Iki lt ~L ~ S Iki « 
nl m. ptet, lr.MW 1 iki t 

41 ilJA . " ■ ....... .....NedŠlieitd* BIO 10 Iki 11

Phon^MlDWAY 3886

Tekfonaa Yards 0994 

Dr. Maunce Kana 
4*31 Seat h AaklaiMi AvaiMM

arti t Ui Street 
Yaktadaa: 1—4, f—• «sL
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Amerikos Anglų Spauda 
Apie Vaitkaus Skridimą
Zumiiui tvlpn tv«lny« sijrnAo 

/\ni veikos įnikrsAi'lų, kurie ra- 
W ir nGo apie Lietuvi) ir IvH. 
Viiltknus planuojami) ukridinu) 
Kaunan.

Viso tokių laikraAčlŲ yra 270 
MivirA ir jie yra ii kiekvieno 
-innibvnirio inlvato ir beveik IA 
k lok vienon valatijoR Amerikoje, 

Vakar tilpo ivjraAan Illinois 
\alNlijoa laikra.hMų,

(Tęsiny*) •

ALIASKA 
Fnlrbimk# Ni’wa-Mlnci* 
.KLABAMA ’ 
Hirmingluim Ncwn 
(’OI.OBAI)O 
Dcnvrr Ncwa 
(’.ALIFOBNIA 
San Frimchco Ncwn 
\Vihnlnglon Prcaa 
CONNECTICVT 
AtHonia Sentinel 
Ihinlniry Times 
Hartford ('.our. 

,Nvw llnvcii Begini vr 
\Vaterbury Deniocrnt 
\Valerbury Bepubllcan 
So. Norvvnlk Sentinel 
Stanford Ad vora te .- 
Bridgeport Bridg. Telegrain 
Nvw Britain llerald 
IDAIIO 
Bonners Fvrry Sentinel 
l.vvvinton Tribūne 
Poeatelto Tribūne 
INDIANA 
Amlerson llerald 
Bedford Times 
Birkneil Nvvvn 
Bloomington \Vorld 
Clinton Clintonian 
Crawfordsville Bcvicvv 
(»ary Post Tribūne 
lliiininond Times 
lluntinglon” Press 
Kokomo Tribūne 
Linton Citizen 
l.ogansport Trib. • •
Micliigau Lity Nv,Wfvlw 
Nc\v ('asile Bevlcvv 
Birlimond llcm 
Bushville Bvpublican l 
South Ben<I News-Timcs 
Union Citv Guzctlc 
\Vasbington llerald 
\Vhitlng Times 
IO\VA 
Atlantic Teleg. 
Boonv Bepili). 
Burlington Galelio 
Cedar Bapids Gaictlc 
('oda r Fa Ils Bccord 
Contcrville Iowog 
Fort Madison Dcmocrnt 
!owa Citv Citizen 
Marsbnlllown Bepubllcan 
Mason Citv Gaictlc 
Muscatine Journal 
Nrwton Ncws 
Oskaloosa llerald 
()ttiimwn Courier 
Bock Bapids BepubKcan 
KANSAS 
Arkansas Citv—Travclcr 
(’.offcvville Journal 
Lcavcnwortb Times 
Manhattan Chroniclc 
Ncwton Bcpublic. 
Manhattan Mcrcury. 
KENTUCKY 
Ashland Indepcndcnt 
Bowling Green Journal 
Frankfort Journal 
MAINE 
Bidcford Journal 
Portland Newa. 
MARYLAND }
Baltimore Sun 
llagerstown llerald 
MASSACHUSETTS 
Boston Herald 
Brockton Times 
Kristui Press 
Framingham New» 
ljiwrencc Tribūne 
Milford New» 
North Adams Transcript 
(Juincy Ledger 
Springti ei d Republican 
Taunton Gazette 
\Vorveater Telegram. 
M1CH1GAN 
Bailio Crerk NhWB 
Bay Gty Times 
Big Rapkh Pioneer 
Detroii Free Presą 
liolland Stsntinel 
Maniške Neari Advoeale

Peloskey— 
St, Joseph llerald 
Ypsilanti Press. 
MINNESOTA 
llibbing Tribūne 
Mlnneupolis Slnr 
Moorlicnd News. 
MONTANA 
Milės City Slnr. 
NEBBASKA 
Coluinbus Telegram 
Lincoln Jtiurnul.
NE\V JEBSEY 
Arllngton Observvr 
Asbury Purk Press 
Atlantic City Press 
Piliorium Ctill 
Now(trk Journal 
Morrlnlmvih N. J. Becord,

NE\V MEXIC0 
BomvvvII Becord. 
NE\V YOBK 
EI mira Slnr (iuioile 
N. Y. VVorld Telegram 
N. Y. Times. 
NOBTIl CABOLINA 
Churlolte Ncwa 
Durbuin llernld-Sun. 
NOBTIl flAKOTA 
\Vnhpolon Furnier 
Fargo Forum 
omo 
Akron Press 
Bellcfontaino Examiner 
Bloomdalc Dcrrlck 
Bradncr Advocalcd 
Chillicolhe Advertiser 
Cincinnnti Post 
Circllvville Herald 
Clevvhmd Plain Dvnler 
Coluinbus Dispalch 
Dayton Herald 
Elinore Tribūne 
Gcncvft Free Press 
GeorgetosVn Ne\vs-Dem, 
Green Springs Echo 
Grconvllle Advocalc 
Ironton Tribūne 
Kcnlon Democrat 
Maumce Ncws 
Mctnmorn Bccord 
Middlctown Signal 
Ncw Philadclphia Times 
Oak H iii Press 
Paincavillc Tclcgraph 
Pcrrysburg Journal 
Picpia Democrat 
Portsmouth Times 
Bising Sun \Vcckly 
Salem News 
Sidncy Ncws 
Uppcr Sandusky Chicf 
Toledo Blade 
\Vashington Herald 
\Vauscon Bepubllican 
\Vilmington Journal 
Woodville Ncws 
\Voostcr Bccord 
Xcnia Gazcltc 
Youngstown Vind. 
OKLAHOMA 
Bartlcsvillc Enlcr 
Blackwell Tribūne 
EI Beno Tribūne 
Enid Eaglc 
Okmulgcc Times 
Oufaulal Journal 
Shawncc Ncws
PENNSYLVANIA 
Allcntown Chroniclc 
Ambridgc Citizen 
Bradford Herald 
Brownsvillc Tclcgraph 
Butlcr Daily Eagle 
Danville News 
Ellwood City Ledger 
Franklin Herald 
Kittanning Times 
Mahanoy City Becord 
Mechanksburg News 
Milton Standard 
Mooongahela Rep. 
Mt. Carmel Item 
New Caatle Newa |
Oil City Blizzard 
Phila. lnquirer 
Phila. News Bulletin 
Pittsburgh Press *
Pittsburgti Post Gazelte 
Pittaburgti Sua-Telegraph 
Pottslown Mcrcury News 
PotUvilIe Journal 
Sanbury Daily 
Scranton Renublican 
Sbeoandoah Herald 
UnkNitovn Herald 
Washngton Reporter 
Wayneatorn Herald 
Wilkes Bavre Independent

\Vllkos Barre Leadcr 
\Vllliamsport liuli. 
BIIODE 1SLANI) 
\Vesl Wnrwick 1'1 mes 
SOUTH CABOLINA 
Anderson Mali. 
TESĄS 
Cisco Nowh 
Dalins Herald 
Pa lesi Ine Press. 
V1BGIN1A 
Clinrlollesvlllc The Daily 

Progress
Portsmouth Slnr 
Suffolk Ncws. 
VEBMONT 
Burlington l?rev Press 
31, Albuns Mcsalngor 
\VASHINGTON 
Abcrdecn VVorld 
Seatllo Times 
Shelton Journal 
Tncomn Tribūne 
Vtmcouver Cohimbliin 
W1SCONSĮN 
Anllgo Journal 
Ashland Press 
Barnboo Bcp. 
Beavvr Dnm Clllr.cn 
Belolt Ncws 
('.olumbus Bepubllcan 
Darllngton Journal 
Elroy Tribūne 
Eau (’lnlre Telegram 
Fon Du Lnc Bepublicnn 
Green Buy Press Gurcltc 
Kcmoshn Nows <
LaCrosne Tribūne 
Mndison Journal 
Jnnesvillc Gazolio 
Madison Times 
Manitowoe Times 
Marinei te Eaglc 
ShrrshfIeld Herald 
Melitm Becord 
Merrill Herald 
Mihvaukeo Journal 
Milwnukeo Sentinel ’ 
Mihvaukeo News 
Mondovi News 
Neenah News-Tlmcs 
Oshkosh Norlhwcstern 
Bacine JournaFTimes 
Bhinelander News / 
Slevens Point Journal 
Two Rivt'rs Bcporter 
Viola Ncws 
\Valertown Times 
VVisconsin Bapids Tribūne. 
VVASHINGTON. D. C. Posl.

In Europe. In A morka, nnd In Ihfl 
fni-off Oriom, tho mllllnrlst oonso* 
ksdly sloga bis slren song. Thls 
troulmtlour of destruolion takos tw<» 
mnln forinsi 
Tho wnr-yolplng nowspapor, fvodlng 

on mnnklnd’s woo, fnttoning unnn 
molui nnd nnllonnl projudico, Wlh 
Imu Rnndolph llanrNl, prince o| 

yollow Journnllsts, Is itlso ohlof of 
Amorkn'N wnr-yelpors, Ho Is nn old 
uuid iri (ho guma, for In |H()K hti 

siild to his eoįrospondont in Guba, 
”You, muko tho horror storins, nnd 
l'll muko tho wni*.”

Moro Importam štili nmong thoso 
mllldirlNis nra tho nrmuinont ma> 
kers, rooomly IiiNhed by Cho Sonulo 
nvostlgiitlng (lommlltoo. Mm’ohiinis 

of dorih oro Ihoy, nlwnys \vorklnn 
on two vary slmplo būt vory nffocb 
lvi> prinolploNi dlslurb pouoo, pro* 
long wnr.

Franco, ohlof mllitnrlst niillnn 
of Europa todny, Is In tholr grlp 
For Cho HohnoldorN and Clruasot own 
sovarnl loadlng nowNpuporN and 
olovtr somų o f Franco's elikf slnUs- 
mon. Skodių glmit nrmiiment works 
hi1 CKticho-Slovnkltt, (lonlrllnittul l,« 
0(10,(100 murks to IlitloPs oumpiilgn 
finui, and In pourlng out urms for 
Polnnd nnd tho IJttlo Untonto. In 
Eglnnd, V lėkti r h nnd In thls oounb 
ry, Duponts and < Ilothlohom stori 
slng (ho nillltarlNl’s n Iru n song.

So, Mr, nnd Mrs, John Citlson, 
whllo you nnd I labor and plan, 
skhnp nnd šuva to moko n d lino 
do tho work of n dollnr, tho wur 
yolplng nowNpnpors nnd tho mer
eliams of dontli go coasriosly up 
and down tho oarth propnring tho 
rod nboys of war that wlll ongulf 
us In holllsh to rino n t nnd donth.

THE W0RLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Petem

The Woea of Giants
The Slren Song of the Militn 

rišt
Barbaric Priaon Sentences
A Child Shall Lead Us

Uttle men ’and womon, when 
you aro incllned to eurse tho gods 
for your paltry four and. a half 
or fIve feet, remember tho woo« of 
riants and be thankful.

Tho Titanu, you know, immense 
oven among zi»nU, were defeated 
by tho Rods led by Zeus. Then they 
were condemned to Hadcan tor- 
ment throughouth all etemlty. Cyc- 
lop, terrible idant who ate most of 
tho crew of Groek Ulyaea, had only 
one eye. When the erafty Greeka 
put that eye out, Cyclop spent the 
ręst of his daya wanderinr helpleas 
in a world of perpetual night.

Among modem two-eyed giants, 
17>yeared Robert Wadlow of Alton, 
Illinois, has woea that never afflicl 
his smaller breathren Over eight 
fieot tall and weighing inore than 
870 pounds, Robert suffers from 
fallen anchea in feet 18 inehes long 
and 17 inehes wide. His arehes 
because they eould not bear 
weight of his ponderous body 
and great was thelr falt

Shoeing Robert b an hard prob- 
tem. Because of hb bad arches, he 
mušt have anecblly ntade a ualr 
of No. 88 ahooa that cost 8100. So 
his yoarvd ahoe blll mounU rlght 
up. for a pair ląstą him only 
about three inonths. The ręst of hb 
dothing, too. he mušt have mada 
specblly for him, and then he 
guickly outgrovra lt. Only neektiea

fell 
the

AmtirlcA to

nvlutors. “Ilo \vlll fly In (ho Inst 
r>piNntlnmh) fllght to ho iirrnngod 
>y tho Idtlmnninn publle ns n 

wholo.”
'Biuro novnr wns such nn linpor- 

tnnt ocenslmi In Amorknn-Uthun- 
riinn llfo beforo, shmvlng mm-poll- 
lėni hon-pmllNiin cooporatlon. lt 

wlll ho tho flrst bnmiuot of thlN typn 
umong UChuniiluns, *

Skipitis onino to
sponk (o us ns IdthunnlunN nnd hn 
ComoN from n aulturul not n poli- 
Joni orgunlsirilon, j

liut, moNt of nll, tnn hnn<|uat h 
unusuul In that lt Is drnwlng to- 
gothur orgnnlsutloiis, formlng n 
Nort of congrass of orgunlsatlons,

Our oullural llfo hnro Is uphold 
>y m’iimihntlmiN. All our loadors 

and cririu’ltios would hnvo no plnon 
o dovolop tholr tulonts If l.lthun- 

nimiN horo woro not orgmilsod. And 
tho group of young Uthonnlnn- 
Ainarlcanu Of 8, L. A« II18 ooncolvod 
tho Idon of furtliorlng thls orgnn- 
Isutlon und provlng boyond u 
doubt that grun t thlngs onn lx 
Jono If \vo būt wlll to do thnm.

Two-hun<lrod nnd twonty thriic 
yonrN—thnt Im tho Htnggorlng totui 
of barburh ponltontlury Nontoncos 
Imposod upon fivo Chlcngo youtha, 
only ono ovor, 21, who w<w recent- 
ly Uikon to Jollot in chidns.

JnmoN Soimho, 20, nnd Elmer 
Rrougor, 21, drow 05 and 20 yonrs 
roNpoctiVoly for tholr pnrt in inur- 
dorlng Georgo Brloksop. Būt thę 
widowr ncoused of hnvlng hired the 
boyH to kili her huNlmnd for hh 
liiHuranco inonoy, nobbod hor way 
to froodom bofoi'o n muMh-heartoc 
Jury Rnymond IlnlvorHOn, 10, got 
14 yonrs for iri# pnrt In tho kllling 
of Mrs, Annn Semkit. Finnllv, Jo- 
Noph Žvirblis, 17 nnd Potor Slinkus, 
20, were glvon 00 nnd 
poctlvolly for tholr 
Schmidt’s rnurdor.

Only one of IhOso 
old onoitgh to ' voto
vnlld contrncts, Four of thom (iro 
minorą, tho wnrds of tho stato. 
Conse<|uently, thoso four shouk 
never hnvo boen trlod In n crinrina 
oourt, būt In n Juvonilo court, To 
i m pose such d ra s tie sentences upon 
minoru, upon boys not old onough 
to voto, upon j Inde not old enoug 
to ronlho the . soriousnoss of tholr 
deed, Is cruclty boflttlng the Huns 
of Attiln v

“Crimc thrlvcs on sevoro penali- 
ties,” in a time-tostod aklom among 
criminalogistN. So judges who try to 
protect Koclety by imposing bnrba- 
rounly long sentences upOn mero 
boys, are hpth ignorant nnd blood- 
thirsty, They disgrace tho gowns 
they wear and tho city they repre* 
sent.

80 yonrs icr- 
pnrt i n M ra.

flvo boys Jn 
or to m«ko

Alyce Jano McHenry, 10-yoarcd 
“Up-«ide-down” giri, won, tho hearts 
of n matter-of-fact medieal staff by 
tho cheery cournge with which she 
faced a two-and-a-half hour opera- 
tion to net rlght her digestive or* 
gan»r>Now Juno Garrey, 10-year old 
laša from South Dakota, has capti* 
vated the clinical staff at Wesley 
Memorinl 
erutehes 
her left 
is eight

hoapi tai. Walklng on
since babyhood becaumi 
leg, minus a thigh bone. 
inehes shorter than her

righl one, ahe Is to have a ncw hip 
mado out of other bones in her 
body.

Those ichildrvn, l(ke Fresident 
Roosevelt and Poet Pope, face Hfe 
with cheery cournge in spite of 
enormous bodily handkape. They 
ahould lead us bodily well folk out 
of the deadly *wampa of dkcoura- 
gement and dejeetion onto the sun- 
ny plains of hope and good cheer

..............— u —I......

Courier

Innlle ocron — by nir. for Iho 
onhiuirenieai oi’ l.llnmininn rrputn* 
Ilon. And, Mr. F. Ilngojius — the 
prvNiden! of the I.Uhaiinlim. AIII- 
nni'o of Amoricn, Uie grontvsl of 
LHhiiiinlnn oriuinlsidlons in tho 
United Slides. The tiekei# nre $1.80 
per plftle, nnd nll who nre iible to 
(illond aro hereby nsked to do no, 
A| the ('oagroM Uotai. 7 P. M, 
Thl# In ii worthy nnd noble enune; 
vveuihoald not hcNlhilc to eonlrlb- 
ule to Hn fuiniinent. —To n u k n,

BIRUTE
Allhoiig H looks liko our good 

chorus In starllng lo diNband. I nnd 
tho public hopn lt doesn’t

. .................................... H I ............................... .

BRIDGEPORT,, JŲLIA., Although 
sporlsmiinNlrip nnd flrir pluy ure 
tho two purumoiint hictor# In the 
dovolopmont of u propon club splrit, 
wo notų thnt not nll udlioro to thiri 
Importam polley. Numos not m<m- 
(loncri. Any hidlvhhiiil who sooks 
to bottor his own und# ut tho nx- 
pimso of tho gononil wrifm*o h 
npt to flnd hlmsrif hlghly unpo- 
|)uhii’.„, Wo ohsorve wlth dlNtro## 
tlint Margurot N, i# poovod ut n 
corlnlit young mnn... Lome, como 
Jool.., Wo nll hnvo our Htllu mls- 
underNtnndlng#.., Thoro wn# n giisp 
of profoitnd surprlso when Albinu 
Bh(lrls fninillnrly known us 
“Beuns", wnlkod In. lt seoms thut 
tho L, Y. S. Hpirit hn# hor onlhrnll- 
od. Yoi>, oneo a mombor, niwuy# n 
moniberl.,, I*ast TucNihiy tho mom- 
boi'N proNontod n sočiui on bohnlf 
o( Johnny (terull#,.,, Thoy also 
prosontod n girt.

ROSELANI)..,, J. SIIATKUS.,, The 
gront rollor skiriIng pnrty of Aprll 
20th wu# undoubtodly ono of tho 
most outstnryling nchlovomont# of 
the Rpsclnnd branch, The nttond- 
anec W«# ųuite npmoroiiN nnd to 
įny knoyvlcdgc n good tlmo wns 
hn<l by ovoryono proseni.,.. Our 
Offleor pro-teirtps, Lilllan Ambort, 
In n vary cntorprisliig and vcrsatlle 
young Indy. Lunį meeting she oc- 
eupiod tho positlon of treoNiirer 
nnd of sccrotary,.,. Wo nro told 
(hnt Pelo ’.NaAisb hn# Introduced a

Thnt of, iinklct woąrin|: 
.. Tncidcntnlly, Pote, 1

Notės jotted down at 
Banąuet Meeting

BY 8. V.

May 3 arlll mark the moat Impor
tam occaalon in Amcrkan-Uthua* 
nlan Ufe, the fraod bamioet of SLA.

v.„ .. ___ t Lest
Thursduy n mote hundful shovvod 
up—*ut# nwoII, ynnhl (nota tho snr- 
fliism), Just bacnUNO thoro Isn't 
much dolng ut rriroulNiri lt doosrit 
mean thut you*nll should glva up 
your artinki toniknch#. BecmiN# 
wo hud u poor #howingl wn lurnod 
down n dnrn swril Invltutlon, And 
hnt# Htrulght too. I hopn my plęmd* 
ng is not Iri v.iiln„. rcmombor, you 

wero pnrt of tho chorus whon wo 
votod lo hold rohnnrNiilN nnd numi
nga tho your round.. And thora'N 

finos to bo puid for mlsNlng throo 
CoiiNOCUtlvo rohanrNulN,

"Porfossor” Jnck took a ono dny 
vncntlon Inst wook„. Prof Potor 
SnrpnlhiN wns n vory nbh Nubstltu* 
to. 1 don’t Nupposo ho frit out of 
phico, šori n’ iin how ho used to dlroct 
tho chorus n fow yeurs ngo.

Somo ono nok Kntlo who wrocked 
hor hoiiso after sho wun nko 
onough to nok us In (Sargo), Wril 
nnywny, Kirilo, you'vo got somo- 
thlng to look forward to.

And by tho wny, folks—sril your 
tkkets, Got rid of thom ns fnst ns 
you cnn, In cnso my_ Infntuntcd 
rondors (non-BIruto-ltos) wnnt to 
know, wo*ro glving a splanh pnrty 
. <, Our Spring Splnsh pnrty nt the 
Skyllno * Athlotic Club on tho 18th 
of May. Un lociitud at 188 Won! 
Rnndolph St. If you wunt to hnvo n 
good tlmo, como nlong nnd follow 
tho bunch .. from 0:80 tlll 12: *,00— 
hovvrst, long onough?

P. 8. Littlo Hclon, Charite, Joo, 
Prof, Bynnskns nnd tho rosi of you 
—go to—you know whoro.„ 7:80 
Thursdny ovo. — Chlof.

Lamda
Mu

Delta
DANGE

the biir whvimv<*r yout 
dry.
hava nol yat phmned 
take your bral airi, your

sponk of lt, nnd wlll not mis* the 
opportunlty of nltendlng his danu* 
roollnl ut tho IJthunnlnn Auditorium 
Mny )2th,

For forty rimto, If you bu y your 
tkkots In ndvanro, you wlll sae n 
blggor nnd maro vnrliri progruni 
than humlrods who pnld up (o 
02.50 ut tho Studi'bnker Just nuvornl 
wooko burk. You wlll huvn dunrlng 
aflar (ha progrum to tho mušk of 
oria of our populnr orchestras, tind 
thrra wlll 
thront Is 

If you 
whoro lo
mothor, thut day, thls l« your ans- 
wrr wllhout looklng 
Hhn wlll be pkasod w|lh it for nho 
wlll nuo on tho stugo tho vary bust 
intorprolnllons of our Lllhunnlnn 
fitlk du oro | the orlontul dnnrrs, 
Grooik diincoN, Afrlonn dniiroN, and ( 
Jnviutosn dnncoN mny bo nsw to hvi 
būt oho wlll be thrlllnd, drilghtad. 

And not shn nloiin. for you too 
w||| flnd the wlks of tho g<wldrss 
Torpsichoro hard to roslst, nnd wlll 
bo won over oompkloly. Don’ worry 
abmit wh«ro you cun buy tiekai# 
i n udvnncu. II’n n good bot thnt you 
wlll bo npproitchiri by n llrkiri nei- 
lor nny day Tnow Wo only nsk you, 
trout him or< hor klndly.

JarmicN Grandmr#nll.

ony forthrr,

t

“Not Color of N a ils 
that Counts”, says 

Minna Schmidt
K H Second Event of Tenth 

Annlvrrusry Prosu m Hurreasful.

regarded Mrs, . Minim 
famous costumor .hlstorinn, 
nnd niolhvr and zrandmo- 
a icoodly-aiMd fnmlly, have

that 
the

Tho only womnn who was both 
tho wlfw of n U, 8. Prosldent nnd 
tha mothor of ono Ablgall Adams 
— dld not have tho tlme to worry 
much about the color or shnpo of 
hor flngor nulis.

Nor doos tho wril*known and 
hlghly 
Schmidt 
toacher, 
thor of
hand# that gllsten pink at thls tho 
flngor lips Her hands have dared, 
ondured, suffered honest, hard, 
patlant nnd at Urnos, perhapN, mo- 
notonous, work, — būt Mrs. Mlnnn 
Schmidt ean now woll say, *‘I am 
proud of my hands", for, in hnvlng 
crcated the figūrines of the Four 
Hundrod Outstnnding Women of tho 
VVorld, they have accompllshed what 
Mrs. Schmidt ha# deeply era ved to 
ncco'ptfoh.
'• faNtructlvo nnd insplring wbn the 
talk glvon by her, lašt Saturday 
aftomoon, at the gathoring of the 
K H’n and guosto, on tho nlnth 
floor of Mandel Brothers* store. 
Tho audleneo ean now further read 
of tho lives and aehlvements of tho 
many worthwhlie personalIUes, in* 
cluding four Uthuanian women, in 
Mrs. Minna Schmidt’s book: "Four 
Hundred Oustanding Women of tho 
VVorld”, a copy of whlch Mrs, Minna 
Schmidt graciously autographed **To 
tho K R’sl” .4 ^

Immcdiately fo|low(ng the talk. 
the K R's Invltod all to enjoy somo 
refreshmentN In a adjoining room 
where alreaily the servke wa# in* • 
vitingly net Before the lašt drop# 
of coffee had paased the happy lip# 
of the Uthuanian nuridens, the K K 
Chalrman*# “round tablo" introdue- 
tion had melted away cool formality 
and even new ac<|uaintances felt 
likę old-tlme friends.

When the sočiai hour# had coma to 
an end, many espressed their hope 
that another such gatherlng would 
be arranged In the near futurs.

And, indeod, there will be moro 
than one gatherlng I — for the 
K R’s are only ntartlng their 
eventful program of 1236. their 
Tenth Anniversaryl

new fud 
fOr men.,.. 
nright tako you up on thnt golf 
ihntriicting offer... Keep that ir 
minti.... Irma, Mabel, Al and Bob 
hnvo docidcd to orgunizo crooning 
<iunrtoto..0 I undmtnnd tholr theme 
song is quito stimulating.

BRIGHTON PA«K..„ YOUHS 
TKULY... luiMt Monday's outstand- 
ing achlcvement at tho club mect- 
ing was the playing of ping pong 
by tho illustrous personai of our 
braiich 
tho two outstnnding s tars 
and Vcnusiuks.. 
in a bencvolent mood, ho olucldatec 
Jo tho membors tho variuos histo- 
rical aspoets of the United Statos 
hlstory. Good work, John! EateUe 
is štili very much addicted lo the 
noblo exordso of walking... Sho is 
to domonstrate her prolific talent 1 
during the May 5th hlke, which 
tho brandi Is to participate in..^ 
The meeting* of this branch will 
hcnceforth — bcginnlng thk Wed- 
neaday, be held on that day, aa per 
origlnal plnn. Membcrs are all re- 
quested to be present.

18TH STREET- ULANA- Our 
•odai brought in many nėw guostis 
Aldona A. Helen V. and Genevieve 
V. were the chnrming hostesses— 
Vyto introduced a new game and 
wc all enjoyed ouraelves— We all 
bope that Kale Dabulskis wiH soon 
be back wlth us; bowever her ab- 
sence is partially recompensed by 
the outstnnding giersonality of her 
ebarming shrter^. Marion— Bernke 
Jasinskas, the giri wlth the achooi 
giri eoniplealon, was accompenled 
by her sisler Irtne, a very attraet- 
Ive young malden. Afler profuse 
soHeJtallon Bernke was convinced 
that the U Y. S. boet eacursko 
(to Milwaukee) oi J u ne 164h, wouid 
be • colloeal Callure wltheut her 
vhrariom self. Sov she is going!

NOT1CE— ON MAY 8rd there 
wUl take place THE GREAT UTH- 
VAN1AN BANUUET given la the 
boper' o/ tbree of the outstandtog 
IJthMMhns Mr. ttkipHht
• a flr a —- d A.*Oi IIM? *3OCw»y 
the Promodon of Weif«re among 
Utbitaniana fa Pereiga Landa. Mr. 
Pelfa Vaitkuj an army offfcer wbo 
has accepted the great respondMl- 
Ity of altmptfam to ctms tha At

Ali pnrticipntcd excep 
Birdlo 

John Stoker wom

HUCh 
have 

and 
and 

imti!

Junt to remind you again 
Saturday nlght (May 4) h 
tlme of the dance The Chicago 
Bench Hotel in thė Main Ballroom.

The interoKt h$m riscn to 
u piteh thnt many people 
forgotton thelr petty habitu 
even their work. “Charlie” 
"Jake” have declared holidays
then no that they will be properly 
restod for tho evening. Even Dr. 
RurnoII has negleeted to wrestle 
with his “npeclal new” sėt of Bobby 
Jonės clubs to develop his stubborn 
wrist drop. Būt the splrit is best 
in “WaUy”. He had his newest sult 
cleaned and piessed so that he will 
be in condltion to pierce the nuri
dens* hearta after so many years 
practicc with the rapier. He sayii 
that the mušk fumished by the 
Band of Loyola players will make 
his work so much easter 
the rhythm and timing 
perfect.

Be aure to be there / i •"

becausa 
wi)l be

(Sp.)

Beliajus’ Dance Re 
eitai on Mothers’ 

Day
If you have not aeen Vytautas 

Beliajus in hb role of a premler 
daneer, you have heard your frienda

KONTBAKTORIA!
B. Shaki# & Co.
naujus ir tabom senus 

Patyrimas 16 metų. Dar* 
bas garantuotas

4131 SO. FRANCI SCO AVĖ.
Pbono Lafayotte 6834.

Statom 
namus.

HartL too. b lt for Roteit to
of tlw Congmi HotaL

wry wkh popahhiy

Th» tMid» nrataMat Vaiu»^ b 
meobed o d w my M

Clllr.cn
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POLITIKĄ IR BEDARBIAI

veikti, — o tuo
Lietuvis.

KRAŽIŲ SKERDY

BASEL’IO KANTONĄ VALDO SOCIALISTAI

M1L1TARIZMO PROPAGANDA
ĮVAIRENYBĖS
apie! miega

beveik niekoLigi 1927 m.

Amerikoje

G
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■ekmadlenliu. Leidžia Naujienąi Ben

in Telefonai < 
" * T” * *■ ■ r 7

Taigi. los 
galimybės 

įvairių ku- 
budu Rocnl*

tie 
ženklai

Naujienos eina kasdien, išskiriant

drpvš, 1789 8. Halsted SL, Chicago, 
Ganai 8500.

Vntered as Stoond Oass Matter 
Mareli 7th 1914 ai tha Post Office 
of Chicago, III. under thų act of 
Hardi Ird 1879.

tam- 
reiš-

Subscripiioią Ratas:
88.00 per year in Gonada
>7.00 per year outalde of Chlcago
•3.00 per year kj Chicago 
3c per copy.

toti ant 
knygų nežinojome apie miegų. Dr.

Guttman

Sj Skyrių Tyarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

SVEIKATOS SKYRIUS
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Ibų Uthuanlan Newa Pub„ Co., Ine.
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.. .............................. J J i.
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Chicagoje — paltu:
Metama — 
Pusei metą 
Trims mėnesiams . 
Dviem menesiams 
Vienam menesiui \

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopjja .........................    3o.
Savaitei — 18c 
Menesiui , 75c

Suvienytose Valstijose, no ChicegoJ, 
paltui

Metams —...... .......................... 87.00
Pusei metu —...-------------- 3.50
Trims menesiams __________. 1.75
Dviem mėnesiams ............   1.25
Vienam menesiui--------------------75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintą)

Metams ----------- --------------- 88.90
Pusėj metą  ................... .........  4.00
Trims mėnesiams ----------------- 940
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kertu au užsakymu.

PERSIGRUPAVIMAS UKRAI
NOS POLITIKOJE

Illinois valstijos ir Chicagos miesto politine mašina 
nesusitaria su federaline šelpimo administracija, ir dėl 
to pritruko pinigų bedarbiams šelpti šioje valstijoje. Tq 
pasėkoje buvo sumažintas šelpimo tarnautojų štabas 
Chicagoje, buvo sustabdytas šelpimo stočių veikimas 
įvairiose Illinois kauntėse ir atkartotinąi buvo paskel
biama, kad visos šelpimo stotys Cook kauntėje (t. y. 
Chicagoje ir apielinkėse) bus kuriam laikui visai uždą^ 
rytos.

šitie dalykai iššaukia susirūpinimų ir nerimų tarpe 
bedarbių ir jų šeimų, tuo budu didindami jau i? taip 
sunkų jų vargų.

Bet galutinas tikslas tų rietenų tarpe Springfieldo 
ir Washingtono yra, tur būt, tiktai tas, kad Illinois val
stijos politikieriai nori, kad ir čia dar taip, pravesti le- 
gislaturoje bilių apie “sales” taksus. , Gųsdindami su
stabdyti pašalpų bedarbiams, jie tikisi galėsiu priverst! 
legislaturos narius balsuoti už tų bilių, nepaisant to, kad 
žmonės yra jam priešingi.

Mes čia dar kartų pabrėžiame, kad mokesnius rei
kėtų imti ne nuo maisto, rūbų ir kitų gyvenimo reik
menų, kurias ir biedniausias žmogus turi pirkti, bet nuo 
pelnų.

Antras pagal dydį Šveicarijos kantonas, Basei, jau 
turi socialistinę daugumų savo valdžioje.

Neseniai įvykusiuose kantono vyriausybės rinki
muose laimėjo du socialistų kandidatai ir du liberalų, 
šie naujai išrinkti atstovai kartu su tais kantono tary
bos nariais, kurių terminas dar nėra pasibaigęs, suda
ro tokį tarybos sųstatų: 4 socialdemokratai ir 3 buržu
azinių partijų atstovai.

Senojoje Baselio kantono taryboje buvo du social
demokratai ir penki kitų partijų žmonės. Dabartiniuo
se rinkimuose socialdemokratų kandidatai gavo vienas 
16,692 balsus, antras — 15,781 iš 30,888 visų paduotų 
balsų.

Taigi toje demokratinėje Europos šalyje socialistai 
užkariavo dar vienų stiprių pozicijų. Jau pirmiau so
cialistinę daugumų turėjo Genevos kantonas, kurio vy
riausiame mieste randasi Tautų Sųjungos centras.

Šveicarija yra federalinė respublika — panašiai, 
kaip Amerikos Jungtinės Valstijos. Ji susideda iš 22 
autonominių dalių, vadinamų kantonais. Tuose kanto
nuose, kuriuose yra daug pramonės įmonių ir skaitlin
ga darbininkų klasė (kaip, pav. Zųriche, Bazelyje, Ber
ne, Genevoje ir t. t.), yra stiprus socialistinis judėjimas.

Du Jungtinių Valstijų generolai, Kilbourne ir 
Andrews, liudydami atstovų buto karo reikalų komisi
jos posėdyje apie tai, kokiomis priemonėmis šis kraštas 
turi sustiprinti savo apsaugą, pripasakojo tokių dalykų, 
kad pats prezidentas Rooseveltas turėjo viešai atmesti 
jų nuomones ir sudrausti komisiją, kuri jų žodžius pa
skelbė.

Vienas tų generolų pasakė, kad Jungtinės Valstijos 
turi įtaisyti Kanados pasienyje slaptas aviacijos stotis 
karo lėktuvams; o antras išreiškė nuomonę, kad, kilus 
Ifirui. Jungtinės Valstijos turi būt 
griebti Anglijos ir Francijos salas, g 
Amerikos krantų.

Gerai, kad prezidentas pasmerkė tas generolų kal
bas, nes tokios kalbos ardo tarptautinį pasitikėjimą ir 
gimdo kaimynuose nedraugingumo jausmus Amerikai 

Reikia stebėtis, kad kongreso komisija neturėjo 
pakankamai takto susilaikyti nuo skelbimo tų džingote-

iruošusios už- 
Has netoli nuo

“L. žinios” praneša, kad pa
baigoje pereitų metų susijun
gė j vienų blokų keturios Uk
rainos socialistų partijos, ku
rios iki to laiko veikė nepri
klausomai viena nuo kitos, bū
tent: 1. Ukrainos socialdemo
kratų partija ( USDP); 2. Uk
rainos socialistų radikalų parti
ja (URSP); 3. Ukrainos social
demokratų darbinipkų partija 
(USDRP), ir 4. Ukrainos socia
listų revoliucionierių partiją 
(URSR).

pirmosios dvi veikė (legaliai) 
Lenkijoje,, kitos dvi — Sovietų 
Ukrainoje (nelegaliai). Paste
bėtina, kad bolševikai elgiasi 
despotiškiau net ir už lenkų 
Pilsudskį. Jie neleidžia socialis
tams viešai
tarpu kitose šalyse Maskvos 
klapčiukai rėkia apie “laisvę”!

Pereitą gruodžio menesį Lcm- 
bergo mieste įvyko tų keturių 
partijų bendra konferencija, ku
ri nutarė sudaryti “Ukrainos

socialistų partijų blokų”. Tai 
svarbus reiškinys Ukrainos po
litiniame gyvenimę. Dabar dar
bininkų jėgos tenai daugiau ne
bus skaldomos. Visas darbinin
kijos judėjimas Ukrainoje su
koncentruos savo jėgas kovai 
už tam tikrus bendrus tikslus.

įdomu, kad apie tų laikų, ka
da susidarė tas partijų blokas, 
senatorius Horbačevskis visų 
Lenkijos ukrainiečių partijų 
Vardu (taip pat ir socialistų 
partijų) pareiškė Lenkijos se
nate, kad nuo Šio laiko ukrai
niečiai pasisako už autonomijų 
Lenkijos rubcžiuose. Autonomi
jos ukrainiečiams, beje, reika
lauja ir Lenkijos socialistų par
tija (PPS).

šis judėjimas gali turėti svar
bių pasėkų, nes per ilgus me
tus ukrainiečių tautinio judėji
mo centras buvo Sovietų Rusi
joje. Tačiau, kai Stalinas ėmė 
Žiauriai slopinti ukrainiečius 
(galabindamas ukrainiečių ko
munistų vadus ir naikindamas 
jų kultūrines Įstaigas), tai jų 
simpatijoj bolševizmui atšalo ir 
dabar vadovybė ukrainiečių ju
dėjime perėjo Į rankas organi
zacijų, veikiančių Lenkijos te
ritorijoje. i

PASKUTINIS ATS!
SVEIKINIMAS

Rockfordiečiai rengia
išleistuvių vakarą la
kūnui F. Vaitkui.

ROCKFORD. 111.
tį sekmadienį, gegužės 5 d., 
K ir M svetainėje, 510 Island 
av., įvyks lakūno F. Vaitkaus 
išleistuvių vakaras, kurį ren
gia S LA. 77 kuopą. Visas va
karo pelnas yra skiriamas an
trojo skridimo finansavimui.

Vakaro programas bus Įvai
rus ir įdomus. O kai progra
mas pasibaigs, tai prasidės šo
kiai, kurie tęsis ligi vėlumos.
- SLA. 77 kuopą ir rengėjai 
širdingai kviečia visus vĮetos 
lietuvius dalyvauti šiame Išo
riškame atsisveikinimo vakare 
ir kartu pareikšti bei palinkė
ti lakūnui F. Vaitkui laimin
gos kelionės į musų gimtinę 
Lietuvą.

Vaidinime dąlyvavo 
apie šipitąs ŽRiopių.
— Veikalas padare 
gerą įspūdį.

Roentegeno Spin
duliai

Raio DR. BLOGIS

Sėdcdamas dantisto kėdėj’ 
Jonas sako:

—Dak, o kaip inanp pa
veikslas išėjo?

Nusijuokęs daktaras Jonui 
sako:

—Paveikslas? kaip tai? 
Nieko, o* nieko nežinau, kad 
tai aš bučiau su jumis ėmėsis 
paveikslus.

—Gerai, gerai, dak; supran
tu, kad iš manęs juokų da
rot. LaĮ būna jūsų teisybė. 
Tikrenybėje aš nei nežinau, 
kaip reikia juos vadinti. Mel
džiu, dak, paaiškinti.

—Labai gerai, Jonai. Daly
kas tame. Išradėjas tų spindu
lių pavądino juos X-spindu- 
liais; reiškia, nežinomi spin
duliai. Bet mokslinėj termino
logijoj vadinami Roentgeno 
spinduliai, pagerbimui išradė
jo. Dr. Roentgenas, fizikos 
profesorius, kuris, tuo laiku 
mokytojavo Wurzburgo uni
versitete, Bavarijoj. Tas svar
bus įvykis buvo 1895 metais. 
Be abėjo, tada tie spinduliai 
nebuvo tokie tobuli, kaip da
bar, vienok buvo gera pra
džia. Roentgeno spinduliai 
turi nepaprastas ypatybes, 
būtent, kiaurai pereina per 
metalus, gypsų, medį, drabu
žį, minkštąsias kūno dalis, 
kaulus ir lt., nors per metalų 
gana sunkiai pereina. Roent
geno spindulių perėjimas pri
klauso nuo medžiagos t iršt li
mo. Juo tirštesnė medžiaga, 
tuo spipduliai sunkiau perei
na, pa v. sidabras daug tirš
tesnis už dantį, taigi ir Roent
geno spinduliai sunkiau per- 
eina per sidabrų, negu per 
dantį. Nežiūrint kaip medžia
ga butų tiršta, visgi tūla 
spindulių dalis joje susilaiko, 
kuomet kiti lengvai pereina, 
nes palys spinduliai nevieno
di šiuo ai vėju.
ypatybės duoda 
nutraukti vaizdų 
no dalių. Tokiu
geno spinduliais, pagal šešė
lių įvairumų galima atskirti 
vienas kūno dalis nuo kilų, 
iiiinkšltanes nuo kietų ir nor- 
mališkaa nuo ligotų, čia dak
taras paima j rankas Roent
geno spindulių atvaizdų ir ru
do Jonui, kurk pavartęs, ap-

—Gaila, mano prieteliau, 
nors jr dienos laiku, vienok 
pieko neguliu matyti. Kaip 
vienas dantis, taip ir kitas, 
nėra man skirtumo.

—Tat, Jonai, —sako dantis
tas, — neužvydetinęj padė
lyje esate: dienos metu, ię 
dar tokioj saulėtoj dienoj, ne
galite matyti. Na, gerai, Jo 
nai, žiūrėkime'4 abu sykiu,
gal, pamatysimu.

—O kas tie, balti taškai ant 
dantų karūnų^ — pąklausėdantų karūnų? 
Jonas. *

—Tai yra nyetalu užtaisyti 
dantys, štai, čion ir skirtu
mas, nes mętąljįs yra sunkiau 
pereidamas Rentgeno spin
dulių. negu dantis.

—Nugi, kas čion prie galo 
šaknies ir tarpe dantų —tam
sus ritiiliukai? — paklaĮtsė 
Jonas.

—Tas tamsumas, Jonai, rei
škia, kad dantis pradėjęs pil
ti prie šaknies galo; |as vielas 
Roentgeno spinduliai lengvai 
perkošia — pereina.

—Kitais žodžiais 
sus ritulėliai 
kia pavojų?

—Taip, pavojų ir labai ble- 
dingą pavojų.

—Ponas daktare, kad man 
neskauda tie dantys, tik kar
tais geriant karštą arbatą, ar 
ba ką nors šaltą.

—Taigi, Jonai, nevisuomęl 
ir skausta. Kartais ir labai iš
puvę dantys neskauda, nes 
kartais giliai, tarp dantų, kar
tais maisto liekanom užsipil
do, o kai lenda ir supuvusio 
danties sluogsniai nuo Šalto 
ir šillo apgina. O apie šaknis 
infekcija paprastai neskauda. 
Net vočiai išklibą ant lo šak
nies gulo, arba šaknų, taip 
pat nejaučiama skausmo. Bet 
reumatizmas nuo tų pūlių 
gali suparalizuoti laipę. kad 
ne lik negalėsi paeiti, bet ir 
nepakenčiamasskausmas kau 
kiną.

—Labai ačiū, daktare, už 
paaiškinimą; dabar žinosiu, 
jog Roentgeno spinduliai yra 
labai geri daktaro pagelbi- 
ii i nkaj.

nu .........      ■ ................
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Senator Smith

Senate aštrių ginčų sukėlė antilinčo kilius, kurį Įnešė Co- 
orados senatorius, Edward P. Costigan.

Prieš bilių smarkiai kovoja Ellison D. Smith, senatorius 
iš South Carolina.

Senator Coatigan

Aiškino kun. Simonaitis.
Dėl to veikalo pastatymo di

džiausias kreditas priklauso 
kompozitoriui J. Žilevičiui. Jis 
tikrai nepasigailėjo laiko ir jė
gų. Buvęs ir matęs.

ELIZABETH, N. J. — Balan
džio 6 ir 7 dd. šv. Petro ir Po
vilo parapijos auditorijoje bu
vo pastatyta scenoje didelis is
toriškas veikalas *‘Kražių Sker
dynės”. Vaidinime dalyvavo 
apie šimtas žmonių, kurie bu
vo parinkti iš parapijos choro 
ir iš kelių kitų draugijų.

“Kražių Skerdynes” suside
da iš prologo ir šešių aktų. 
Kiekvienam aktui buvo parink
tos tinkamos scenęrijos ir at
vaizdavo kaimiečių grjčią, vie
nuolyną, ‘ karčįąmą, bąžpyčią < 
kalėjimą. Vaidyklų kostiumai 
irgi buvo geri ir rolėms pritai
kinti. Kazokai ir visokie virši
ninkai atrodė taip, kaip jie at
rodydavo caro laikąis.

Su mažomis išimtimis, visi 
vaidylos buvo geri. Ypač gerai 
hayp suvaidintos kaimiečių ro
lės. Ūkininkai buvo tikrai na- 
turališki, nežiupųt to, kad jų 
roles vaidiną vyrai, kurie pir
mą kartą pasirodė scenoje.

šimtininko Baltraus rolėje Ą. 
Merkevičius bpvo tiesiog nepa
vaduojamas, Jo graudi kalba 
pusėtinai sujudino susirinkusią 
publiką. Kaikurių akyse pasi
rodė net ašaros.

Bet kadą viėni jaudinosi, tai 
kiti juąkčsi, parodydami tuo 
savo menką išsilavinimą ir ne
kultūringumą. Pagalios, juk yrą 
tokių žmonių, kurie iŠ kitų 
kentėjimų tik juokus dąro.

Gubernatoriaus, ispravninko, 
pristavo, uredninko ir karinin
ko rolės buvo išpildytos neblo
gai. Jš jų vi$ų silpniausias pa
sirodė karininkas. Kazokai bu
vo geri.

Vienuolėms, irgi nieko nega- 
liipa primesti. Tačiau jų vir
šininkė suklupo. Ji atrodė lyg 
kokia višta pereklė: suk vaksi
jo kelis kartus scenoje ir su- 
klaidipo kitus. Jai tereikėjo tik 
keli žodžiai pasakyti, bet ir tų 
per pusantro mėnesio nepajė
gė išmokti. Tai labai negerai.

Tačiau tai buvo tik mažmo
žiai. Bendrai imąnt, veikalas 
suvaidinta vykusiai ir padarė 
gerų įspūdį. Vaidinimas butą 
buvęs dar geresnis, jei ne su
fleris. Viena moteris sufleriavo 
taip, jog tik klaidino valdytas. 
Gerai dar. kad jie žinojo ne
blogai savo roles. Jei ne tas, 
tai vaidintojai butų visiškai su
simaišą.

žmonių nriairiiiko pilna au- 
diturija. Tokiu budu (jasisekė 
gerai ii iš ruatriitli^i iitzvii 
gk>.

Laike pertrauką buvo 
IIMMl KnUi, dtenJyni* 
rija: halii ir

gų, kurių vardai yra užrašyti 
telefono knygoje arba miesto 
direktorijoje. Knygius tau ta
da duoda paskolintojo kortelę 
su tavo vardu ir adresu ir nu
meriu, ant kurios užrekorduo- 
ta knygos, kurias su savim imi. 
Kai pasirenki knygų ir korte
lę su knyga pristatai knygini, 
tai jis užrašo išėmimo dienų 
ir tau praneša, kaip ilgai gali 
knygų laikyti. Knygos papras
tai skolinamos ant dviejų sa
vaičių ir kartais ant mėnesio. 
Jos turi būti laikomos švariai 
ir sugrąžintoę gerame padėji
me, kuomet laikas išsibaigia.

Ypatingai kuomet blogi lai
kai užpuola šalį, tai labai daug 
žmonių lanko knygynus, kad 
tik naudingai praleisti laikų. 
Bet vertėtų visiems priprasti 
lankyti knygynus, — tai daug 
naudos atneš. FLIS.

Viešas knygynas
Viešas knygynas yra susi

rinkimo vieta žinonems ir kny
goms. Lai daugiau žmonių su 
jais apsipažįsta.

Knygynas atdąrąs kiekvieną 
dieną ir vakarą, išskiriant sek
madienį, visiems, kurie tik no
ri pasiskaityti arba pasiskolin
ti knygų, laikraščių ir žurna
lų neštis namop. Knygio už
duotis yra žmonėms patarnau
ti. Jis arba ji tavęs paklausia, 
ko nori, tąų parodo, knr rasti 
tau reikalingų knygą, ir atsa
ko į tavo visus klausimus. Jis 
privalo bųti draugingas, man
dagus ir pagelbjngas.

. Labai daug žmonių randa, 
kad knygynas užima vietą vie
šų mokyklų, ypatingai tie, ku
rie dirba per visą dieną ir ne
turėjo progos lankyti mokyklą 
jaunystėje, čia rasite knygas 
apie įvairiausius dalykus, ir 
knygius maloniai duos patari
mų arba tau pątars skaitymo 
kursą. Jis tau nesakys į ką ti
kėti, bet parodys knygų apie 
abi puses tavo klausimo ir tu 
pats galėsi nutarti. Jis tau duos 
sąrašą knygų, kurias gali pa
skaityti arba, jeigu nori, tai 
tau duos vardą mokyklos, kur 
gali pasimokinti apie dalyką, 
kuris tave interesuoja. Tas pa
tarnavimas teikiamas už dykų 
visiems, kurie tik nori pasinau
doti, nes žmonių mokami tak
sai užmoka už knygyną, už na
mą, už knygas ir knygio algą. 
Knygos įvąįriose kalbose nu
perkama, kuomet tik pasirodo 
įvairių tautų žmonės tarpe tak
sų mokėtoją.

Skaitymo kambariai yra pa
našus Į kliu bus darbininkams; 
ir studentam*. Jie šilti, šviesa 
gera, sėdynė* ir stalai ajiru- 
pinta, kur galima 
kiek laiko posiakai 
arba laikrašti. Yra 
bariai vaikams, kur jie gali už- anksčiau tyrinėjo miegų ir aiš- 
baigti savo lekcijas ir kur ga-. kino, kad stiprios dvasios ir 
U paskaityti vaiką knygas, ramios sutinto žmonės ramiai 
Kartais randasi vaiką knygius, miega. Tuo tarpu tūlas Zalmon 
kuris jiems skaito arba paša- G. Simmons. matracą dirbėjas, 
koja iMUMikas. Daug vaiką, ku- negalėjęs miegoti, kreipėsi j 
rią tėvai dirba, lanko knygy- Dr. H. M. Johnson#. Ohio Vaht.

■ nu* pasiskaityti arba parimo- Universitete. Dr. Johnson išra
kinti. Vaikams neteldiiama lan- do ypatingų prietaisų žmogaus 
kyti knygyną* po 6 valandų* miegui tirti. Jis susekė, kad 
vakare be tėvą, bet kartais ri- kiekvienas žmogus sukruta ir 
sa šeimyna atvyksta.

INDIJONAI SUV 
VALSTIJOSE

Klausimas. — Išgyvenau Suv. 
Valstijose per, penkiolika me
tų, bet niekad dar nemačiau 
indijono. Kiek yra indijonų šio
je šalyje, ir kur jie gyvena? 
Ir ar galite man pasakyti, kiek 
indijonų buvo šioje šalyje, kuo
met Columbus atrado Ameri-

Atsakymas. —1030 m. 332,- 
307 indijonai gyveno Suv. Val
stijose, sekančiose valstijose 
—- Oklahoma, Arizona, New 
Mexico, Califomia, North Ca- 
rolina, South Mexko, VVashing- 
ton, VVisconrin ir Montana, 
liekuojama, kad 1492 m. buvo 
apie 846,090 indijonų šioje ša
lyje. Išnykimas šitos pirmos 
Amerikos tautos sustabdyta 
1865 m., kuomet indijonų bu
vo mažiaus kaip 295,000.

FLIS.

imkeičia |Msidjų bent 85 kar- 
Gali prisidėti prie knygyno tus per 8-ias miego valanda*, 

užrašydamas vardų ir adresų Tų ju<lėjimų daktaras vadina 
imt kortelės, kurių knygius tou ^ “motiUty**. Moterys miega Sir- 
prisUto. Kartais ant kortelės ramiau už vyrus. Siaurus bvoa 
randasi rieto užrašyti darbo;miegoti netinka, ir minkštos 
vietų arba vardus dviejų dmu- icvoa oėm gūros.
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Muzika dainos,

adv. J. P.

i

IiederalSavings t

VVestsaidiečių domei
Pilietybės pamokos veltui

viso

ir

turnamente. S. Mažei- 
taurė buvo įteikta ba- 
27 dienų. Ją dovanojo 
Zintak, Superior teis-

gražių dainų ir muzikos, 
naudingų pranešimų iš 
eigos Budrike krautuve-

BUDRIKO PROGRAMAS
WHFC, 8-8:45 vakare

ir 
ga- 
šo-

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

MUZ. MOKYTOJA 
MŲSIC TEACHER

neteisingai prieš artimą 
Tad, broliai lietuviai! 
jau nors dabar užmirš- 
kerštus ir pavydus,, bet 
išvien nors progreso

Siunčiam® Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15. 80 Basses, nauji $85.196 Basses 
nauji $100. 120 Basses, vąrtoti $95, 
120 Basses. nauji Spccial $115, Dy
kai Lekcijos. WALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

Viliutė. Visi nepiliečiai yra 
kviečiami naudotis Šia proga.

S. Maezes, pirm.
J. M. Judickas, .v. pirm.
F. L. Savickas, rašt.

SMU1KOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1584 N, Oakley Avė. 
Tek Brunsvvick 9131.

RAKANDU Bargenal 
FURNITURE BARGAJN8

Senu ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicaao. 111

“PINAFORE”

ANDLOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Naujai atidaryti 
tabako ir visokį 
tuvė. 

Prie 
me ir

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosemfi, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
pristatysiu anglis. 

GEORGE GURNEVICIUS 
2030 Canalport Are.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmo* klesos darbų už že
ma kainą.

J. AUGAITIS 
1668 S. 50 Ave^ Cicero, IIL 

TeL Cicero 645

šiame paveikslėly matome Frank žintaką, Superior teišliko, 
klerkų, suteikiantį Naujienų basketbolo turnamento atstovams 
puikią taurę, šią <taurę laimėjo Š, Mažeika’s Aces, ir ji buvo 
inteikta £>. Mažeikai balandžio 27 dieną.

RADIO
ir kalbos
Furnilure
valandos

eina iš vieno, yra daug
pažengusias kultūroje.

Ir jie džiaugsis...
ir mes, lietuviai, nors

prekes ir abclnų, veikimą, 
Chicagos lietuvių.

Joslra.

E
* . • M i .

Kad galėtumėm lietuviui 
pažiūrėti į akis... 

r— 
Lietuviai ir progresas

Mes, lietuviai, iki šiam lai
kui labai mažai tesirūpinome 
progreso klausimu ir mažai 
mes dirbome tokio darbo, ku
ris mus, lietuvius, pastūmėtų 
pirmyn pasaulio akyse.,

Bet mes persekiojame 
tuos, kurie ir turi novą ir 
bumą ką nors atlikti. Mes 
kame tuoj gerą darbą ardyti, 
kenkti, persekioti veikėjus ir 
šmeižti.

Kodėl taip yra? Atsakymas: 
desperacija, kerštas ir pavydas. 
Pavyzdžiui, kada geri lietuviai 
sumanė antrąjį skridimą iš 
New Yorko j Kauną, tai jau 
negerai. Kodėl? Todėl, kad ne 
Marijonukai sumanė, nežiūrint 
kad jie buvo prašomi veikti 
kartu. Bet negana to, kad jie 
atsisakė iš vien veikti šiame 
transatlantinio skridimo reika
le. nežinant kad tai yra pro
greso darbas lietuvių tautos la
bui; jie, marijonukai, puola 
tuos veikėjus kuo šlykščiausiais 
budais.

Vienas prisakymų sako: “Ne
kalbėk 
tavo”.
Laikas 
ti tuos 
eikime 
klausime, nes progresas nepa
žįsta nei tikybų skirtumų, nei 
srovių, bet yra kiekvienam ly
giai tarnaujantis.

lautos, kurios progreso rei
kale 
toliau

Tai 
šioje valandoje užmirškime ir 
išmeskime iŠ savo sąžinės tuos 
kerštus ir dirbkime visi lietu
vių progresui.

Kada Feliksas Vaitkus nusi
leis iš padebesių Kaune, tada 
kiekvieno lietuvio bei lietuvai
tės širdyje bus sužadintas jaus
mas ir sakys: “Tai lietuvis pa
darė!”

Ir tie. kurie ardė ir persekio
jo šį skridimo darbą, ir jie ir
gi džiaugsis savo sąžinėje ir 
sakys: “Tai lietuvis padarė!” 
Nors jie išoriniai to ir nepada
rys, bet tas galima iš kalno pa
sakyti. Kodėl jie to džiaugsmo 
nepanMlys? Todėl, kad jie patys 
sarmatysis savęs visuomenės 
akyse. f

Tad bukime tokie, kad galė
tumėm žiūrėti tiesiai j akis 
kiekvieno lietuvio ir gėrėtis 
lietuvių progresu, kuris pasi
reikš musų Felikso Vaitkaus 
perskrifciiiiu per Atlantikų, ir 
kad mrs galėtumėm būti daly
viais^ to džiaugsmo, kada žaibo 
greitumu paplis žinia po visi) 
pasaulį, kad Lituanica II su 
Feliksu • Vaitkumi nusileido 
Kauno aerodrome! Kokis tai 
bus lietuvio džiaugsmas!

Kad būti dalyviais šio įvykio, 
tai kiekvieno lietuvio turėtų 
būti šventa priedermį šj darbi) 
j>aremti. O paremti galima ut- 
r.iiankant j ALTASS parengi
mus skridimo naudai. Tėmyki- 
te žinias “Naujienose” ir radio 
pranešimus, kur ir kada atsi- 
bu n ik parvngimai.

Vakaran Brighton'Parke
Vienas iš tokią parengimą 

atsibus Brighton Pąrke atei- 
nančią subatą, 4 <L gegužės, 
7:30 vai. >akare, p-no J. Yui- 
ko* svetainėje, HoHywood Inn, 
2118 W. 13 SL,

šis vakaras bus aUisveikini- 

liRĮNZ*

mo vakaras ir paskutinis Brigh
ton parkiečių parengimas tam 
tikslui. Todėl kiekvieno lietu
vio priedermė turėtų būti atei
ti ir paremti šį didžiausj lietu
vių progreso darbą.

Pranas JakaviČia.

Marąuette Parko 
Demokratų kliubas

15 wardo demokratų kliubo 
nariai interesuojasi politika ir 
skaitlingai lanko susirinkimus.

Pereitame susirinkime, balan
džio 24 d. prisirašė 12 naujų 
narių. Užsidarius susirinkimui 
dar keletą aplikacijų buvo pri
duota. Sekamas susirinkimas 
bus gegužio 17 d.

Kad susirinkimai nebūtų nuo
bodus tapo nutarta prirengti į- 
vairių pamarginimų po susi
rinkimų. Ateinančiame priža
dėta lošti “Pinochle”. O to
linus ponas J. P. Damkus-mu- 
zikas pasižadėjo surengti muzi- 
kališkus, programėlius.

Komisija pranešė, kad paėmė 
M. Beigos daržų rugpiučio 18 
d. antram piknikui.

Antrų nutarimą padarė, pa
gaminti liudijimo laiškų nuo 
kliubo dėl teismo
VVaitchaus ir priduoti jo advo
katams, arba į teismų. Kadan
gi adv. Waitches buvo kliubo le
galia patarėjas ir kliubo nariai, 
kurie turėjo su juo reikalų, ne
patyrė jokių ifesmagumų. Taigi, 
kol jo teismo aktas nėra išneš
tas ir neištirta kur teisybė; 
ar tai jis su intencija peržengė 
tiesas, ar tai kur slepiasi klai
da, kliubas išrinko komisiją M. 
Račku ir J. P. Damkų šio rei
kalo tyrinėjimui ir gelbėjimui.

Oak Forest prieglau
dos senelių padėka

Prieglaudos lietuviai seneliai 
nori pareikšti viešų padėką Clri- 
cagos Lietuvos Moterų Drau
gijos • narėms už at- 
lankyma vargšų senelių balan
džio 29 d.

Žilagalviai seneliai nuo šir
dies dėkoja Moterų Draugijos 
narėms už apdovanojimą taba
ku ir skaniais užkandžiais ir 
už tai, kad neužmiršo jų atlan
kyti.

Šj vakarą 7:«J0 vai. Barausko 
svet, 2244 W. 23rd Place, 
įvyksta pirmos Amerikos pilie
tybės pamokos, duodamos per 
21-mo VVardo Lietuvių Piliečių 
Sąjungą. Mokytoja bus p-lė S.

1935 m., sulaukė* K 
mėn. amžiaus, gimė* 
III.
dideliame nuliūdima 

po tėvais 
tėvą Stanislova —

Broniriava Lasky,

ALEKANDRAS KUNDROTAS 
Per>i*kyrė su tiuo pasauliu 

balandžio 29 diena. 9:45 valan
da vak 
metų. 8 
Chiearo, 

Paliko 
motina Alex«ndra 
Bu įkaitė 
dvi *e*eri* Alena ir Stanisla
va. teta 
Krikito tėra Antane Maneliau- 
>ka. krikito motina Julijonų 
Saldukienė ir Riminė*.

Kūnas palarvota* randasi 
03 W. 35 PL

Ijiidotuvė* i vyks sukate i re- 
ffuiėa 4 diena. 8 vak ryto i* 
namu i iv. Jurrio parapijų*

rių. o ii ten bu* nulydėto* j 
K atimtam luudne*

Viri a. a. Aleiakriru Kund-

patoraavi-

Patarnauja laidotuvių dtiefe

S. Mažeikos tymas 
gavo puikią taurę
Sumanyta pasiųsti Ma 
žeikos tymų Lietuvon
Ląidotuvių direktoriaus S. 

Mažeikos globoj dabar yra pui
ki sidabrine taure, kurią jo 
basketbolo tymas “Mažeika’s 
Aces” laimėjo Naujienų bas
ketbolo 
kai ta 
landžio 
Frank 
mo klerkas.

Antrų pri^ų laimėjo J. F. 
Eudeikio tymas, o trečią Bu- 
lawo Aces. Jie gavo irgi gra- 
žias trofijas.

Kadangi% šiais metais Kaune 
įvyksta viso pasaulio lietuvių 
kongresas ir kongreso laiku bus 
sporto parengimų, tai sumany
ta, kad Naujienų basketbolo 
čampionai butų pasiųsti į Kau
ną persiimti su geriausiu Lie
tuvos tymu. S. Mažeika pilnai 
tikisi, kad ir Lietuvoj jo ty
mas laimėtų čampionatų.

Musų tymo pasiuntimui j 
Lietuvą reikėtų apie $1500. 
Taigi reiktų išrišti tik klausi
mas kaip tuos pinigus sukel
ti. O tai butų labai puikus da- 
ykas, jeigu galėtume musų 
smarkiuosius vaikinus pasiųsti 
į Lietuvą, kad jie ten pasiro
dytų ką jie gali ir susipažin
tų su Lietuva.

Brighton Parko vai
kų draugijėlės žiniai

Draugijėlės pratimų diena pa
keista. Dabar bus penktadienį 
gegužės 3 td«( , Hollyvvood sve
tainėje, 2417 W. 43rd str.

Visi draugijėlės nariai susi
rinkit, nes turime pakvietimų 
dalyvauti programo išpildymo 
šeštadieny gegužės 4 d. Tai bus 
parengimas lakūno Felikos Vait
kaus naudai Hollyvvood svetai
nėje ir gegužės 5 d. Keistučio 
draugijos mitinge.

Taip pat turime rengtis prie 
savo parengimo gegužes 15 d. 
Hollyvvood svetainėje.

Taigi visi atsilankykit penk
tadienį ir atsiveskit naujų na
rių.—Valdyba.

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

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, banketams 

3316 sTilaisted SL 
Pbone Boulevard 731L Cbicago, DL

BENEFACAS ŽADEIKIS
Kuri* mirė 1914 m. Upe pa

laidota* Tautiškose Kapinėse: 
dabar jo kūnas bus perkelta* 
ii pavienio kapo i Žadeikių 
šeimynos lota — subatoi go
gui** 4 d. 1933. 11:UO vai 
ii ryto.

Viri gimini*, draugai ir pa
žystami yra kviečiami daly
vauti ant kapiniu sutanoj Ir 
ant rėdulinru pamaldų, kurio* 
bu* laikomo*, nėttirėioj. ge
gutės 3 d.. Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. bažnyčioj — 
Brighton Parite. vaL ryte.

Patarnavo rraboriu* Eu- 
deikis ir Tėvą*, kuriem* ro
me džkhuri ui caru ir nuo
širdų patarnavimų muui Uud-

Kvfariia visas
TauraMu* Žadrikia

S. Mažeikos tymo taurė

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

imii 1*1 iii mųiiiiMiiii ■ .............

AJAX LUMBER &
WRECKING CO

Krautuves radio 
klausytojus praėjusia, nedėlių.

Ant šio programo teko gir* 
dėt Dainos choro grupę dai
nuojant keliatų gražių ištrau
kų iš operetės “Pinaforc”. 
Dainos, kurias girdėjau, kad 
ir pirmų kartų, bet man la
bai patiko.

Advokatas K. Gugis savo 
nuosekliais legaliais patari
mais . atkreipė visų domę.

Programo vedėjas papasa
kojo daug apie pavasarines
-— . ...

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo su- 
;aupytus pini
gus, Įstojimo 
mokėti nereikia.

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St , Phone Canal 1679

MES REKOMENDUOJAME
GUARANTEE*
U SbODOIa kimo

4707 So. Halsted St

šį vakarą, t. y. ketvirtadienį, 
pasiklausykite puikaus radio 
programo, kurį duoda Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė, 3417 6. Halsted st.

Bus 
taipgi 
bizpio 
se.

Šįvakar programe dalyvaus ir 
Makalų šeimyna, kuri dabar 
nuolatiniai pasirodys ketvirta
dieniais, vietoj sekmadienių.

—S.

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIOUOR 00.

TeL Yards 0803

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musą skaitytojams ra< 
sirasti, kur galima nusipirkti {vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iŠ telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Čia 

susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

AKORDIONAI 
accordions

KNYGOS
BOOKS

KAILIAI 
FURS

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kaino* ir 

apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo. pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teise 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkiniu.

DAVID ADLERBLUM 
Įsteigta 1906 

6510 S. Halsted St. NORmal 5150.

KRAUTUVES
STORES

,J>u<lavojimo ištaiga siūlo spe
cialia* kaina* tiktai per ši mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI.
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 
viškų ir bese- 
mento išlygini- 
ma% naujus mu 
rinitu frontu*, 
krautuvių patai
symas, iinglia- 
vimas porčių ir 
namu, plumbin 
ras ir šilumos 
įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION C0. 

WmI Mth S<r«-t 
Telefonai: 

ROCKWELL 0736 
LAWNDALE 1875

THE BRIDGEPORT ROOF1NG CO.
Ar jūsų storas reikalauja

- ■

VUUMCK

HU) H A)t i ;S '
U 4 U S r OU*" GOV t HMMiM

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARda 1856—1857

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

įsteigta 1915. 
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJ1MUI 
MEDŽIAGA 

Nauja Statybai Medžiaga ir Malko* 
Lietuvi pardavėjų rasite musų 

yarde. 
8003-3039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1278

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

. RENDUOJU LABAI > GRAŽU 
DARŽA

Del išvažiavimu ir piknikų, di
delė platforma, šokiam*. Gražu*, 
švarus miškas ir visi parankumai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 

i vakarus 2 mylias • 
ant 83 guteės 

Klauskite 
BIG TONY FARM

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. W«rteni Ava. 

Detali* rakan skyrių*. $450 varto
tas tikras divonaa. PIGIAI.
Nauji kiniški kaurai po $15, $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt $98. Modern. 8 d. mierkamb. se
tas $98. Parlor sot. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. nod. Iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI

Lengvi išmokėjimai nuo 12 Iki 24

SUPPLT ca 
MM W. DUteUa m. 

kampas Marahfleld

STOGAI 
ROOFING

dvrt^i

STIKLAS
GLASS

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo lanrsm*. 
nae stikha*. Ireame ai 
kontraktu*.

CHK AGA GLAM CO. lac.

25ouncesfor25<
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A.Troyanovsky, Sovietų Ambasadų 
rius, pakviestas dalyvauti 

Vaitkaus Išleistuvėse

S. L. A. 226 kuopos 
nariai kviečiami į 

susirinkimą

Zarasiškiai darbuo
jąsi;

Istoriniame bankiete gegužės 3 d. dalyvaus 
daugelis kitų draugingų lietuviams 

konsulų ir ambasadorių

E. Mikužiutė, kaipo 
komisijos pirmininkė 
A. Troyanovskiui spe-

Gegužės 3 diena Congress 
hotely Felikso Vaitkaus skridi
mo reikšmė bus pabrėžta tuo 
faktu, kad lietuvių bankiete da
lyvaus tur būt kone visų lie
tuviams draugingų valstybių 
atstovai.

Sovietų Rusiją veikiausia re
prezentuos pats ambasadorius 
A. Troyanovsky, kurs gal aero
planu atskris tą dieną iš Wa- 
shingtono į Chicugą, kad daly- 
\avus istoriniame lietuvių ban- 
kiete.

Panelė 
rengimo 
pasiuntė
cialį pakvietimą. Tikimasi, kad 
Troyanovskio nesutrukdys ko
kie nors svarbesni reikalai, ir 
jis galės atvykti į bankietą. 
Kaip žinoma, Sovietų Rusija, 
kaipo draugingiausia Lietuvai 
šalis, labai pritaria Vaitkaus 
skridimui.

Labai gali būti, kad Vaitkus, 
nuskridęs į Kauną, gal bus pa
siųstas su Lituanica dar ir į 
Maskvą.

į bankietą yni pakviesti taip
gi atstovai ar konsulai nuo 
IMvių, Estijos ir Suomijos.

Jau žinoma, kad Suomiją 
bankiete atstovaus konsulas Dr. 
Forsberg ir žymus suomių dar
buotojas Dr. J. Jarvin. Suomių

veikėjai rezervavo sau visų sta
lą, nes jų atsilankys nemažas 
būrelis.

Visa delegacija nuo čekoslo- 
vakų taipgi užsisakė stalą. Jų 
priešakyje stovės advokatė An- 
na Svatik.

Rr jau turite bilietą 
į lietuvių istorinį bankietą?

Jei ne, tuoj telefonuokite j 
bent kuri^iš šių vietų:

Naujienos — Canal 8500 
P-lė Mikužiutė—Bruną.
Dr. Montvid — Bruns.

West Sidėj:
Justin Mackiewicz,
2324 S. Leavitt St.,
Canal 1678,

Bridgeporle:
Mrs. Kcmėšienė,
814 W. 33rd St.,
Victory 6406.

Marųuette Parke:
A. G. Kartūnas,
2557 W. 69tb St.,
Hemlock 0318.

Brighton Parke:
B. R. Pietkiewicz,
2608 W. 47th St., 
Laf. 1083.

Roselande:
J. M. Pučkorius,
10049 Porry Avė., 
Puliman 6639.

4887
0597

Po įvykusio lietuvių bankie- 
to SLA. 226-tos kuopos narini 
turės savo susirinkimą antra
dienį, gegužės 7 dieną, 1935 m., 
Association House, 2150 W. 
North avė., 7:80 vai. vakaro.

Visi nariri kviečiami atsilan
kyti į šį svarbų susirinkimą. 
Čia valdyba ir nariai išduos ra
portą iš to didelio bankiete, 

^kurs įvyks gegužės 3 d. Con
gress viešbuty.

Musų 226 kuopa turės savo 
rezervuotą stalą tame istorinia
me bankiete, kur, kaip na
riams žinoma, bus išleistuvės 
lakūno Felikso Vaitkaus, kurs 
skris iš New Yorko tiesiog j 
Kauną ir tame bankiete atsi
sveikins su savo rėmėjais. Ta
me bankiete taip pat pasveikin
sime musų SLA. prezidentą F. 
Bagočių. i*

Už Raštininką
Ben Aluzaš.

Roselando Suvieny
tas Kliubas atsiminė 

pasenusį ginčą

Z Krakiškių Kliubo bnnkiehis 
įvyks ateinantį šeštadienį.

Dar jaunas Zarasiškių Kliu
bas, bet jau spėjęs išaugti j 
nemažą skaičių narių, smar
kiai dirba, kad sutraukti visus 
zarasiškius į kliubą.

Tuo tikslu yra rengiamas 
draugiškas banįdetas ateinant} 
šeštadienį, gegužės 4 d., pp. 
Žukauskų salėje, 2126 S. Hal
sted st., kad klĮul^iečiai arčiau 
susipažintų su vieni kitais; kad 
atsivestų 
Syti.

Bus ir 
gramas,
kliubiečiai ir kiti gabus daini
ninkai. Bus galima ir pasišok
ti.

Taigi, draugui zarasiškiai, 
atsilankykite į Bankietą.

* ' Zarasiškių.
—...........FIMIIZ .

Prapuolė berniukas

naujų narių prisira-

gražus, muzikalia pro- 
kurį išpildys patys

Roselandiečiai yra 
pasiryžę ištroškusius 

pagirdyti
Ir tam tikslui paskyrė 

20 Žmonių

Altass Rose- 
susirinkimas

Kiek čia pristatyta darbiniu- — Namiškiai dar visi miega, 
^ų? 0 jau visų skubėjimas, bė- Iki pusryčių manęs nepasiges, 
ginsimas, — sunku viską ir Mes turime išskristi prieš pus- 
suprasti kas čia darosi.

Aš nieko nelaukdamas, pra- ko nežino, 
dėjau nešti maistą ir daiktus
j tą didelę baliono skrynią. Tik'je. Apklosčiuu šiltai ir liepiau

ryčius, kol namiškiai dar nic-

CLASSIFIEDADS I
J

Patalpinuu ją saugioje vieto-

bijojau, kad nepradėtų lyti. 
Jei užeitų lietus, tai gal kara
lius nebeleistų man skristi? 
Kas tada butų? Net šiurpuliai 
eina per kūną apie tai pamis- 
lijus.

o o » 
padarė balioną, užtruko 
dienos. į dvidešimt ke- 
valandas jokiu budu ne
suspėti padaryti. Vie-

tyliai sėdėti ir laukti.

PRANEŠIMAI

ROSELAND. - 
lando skyriaus 
įvyko ketvirtadienį, bal. 25 d., 
Balchuno—Baužos svetainėj.

Susirinkimas buvo sušauktas 
dėl pasitarimo busiančiai Avia
cijos dienai, nes iš Roselando 
skyriaus prašoma darbininkų 
alų pardavinėti.

Išrinkta apie 20 j darbininkų, 
reiškia, aviacijos dienoje rose- 
landiečiai 
dys.

Netoliese stovėjo jaunų vaikinų 
būrys, kurie jau buvo turėję 
tokių atsitikimų. Pribėgę prie 
Yurszio automobiĮiaus, jie pra
dėjo žemėm pilti ir užgęsino.

Kada pereitą rudenį, prie 47 
st. ir Ashland av., “oldope- 
riai” norėjo iš p. Yursziaus at
imti pinigus, ir užsikabinę ant 
jo automobilio šaudė j jį, ji
sai 
bilį 
kol 
nos
apvirtus subėgo daug žmonių. 
Nors drąsus “oldoperiai” turė
jo nešdintis nieko nelaimėję.

nepaise, ir paleido automo- 
visu smarkumu ir važiavo 
apvirto sukdamasis iš vie- 
į kitą gatvę. Automobiliui

trokštančius pagir-

a et d
Aviacijos Dieną

Trukinskns vež

Vež į
Antanas 

Roselnndiečius į aviacijos iškil
mes.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 5 d., įvyksta aviacijos die
na atsisveikinimui su F. Vait
kum, kuris su Lituanica II 
škris iš New Yorko į Kauną. 
Tose atsisveikinimo iškilmėse 
rengiasi dalyvauti daug rose- 
landiečių. Kurie neturi automo
bilių, Ui važiuos trekais. An- 
Unas Trakinskas, gyvenąs ad
resu, 10752 Prairie ave„ yra 
Išsižadėjęs vežti savo troku. 
Taigi, kurie neturite automo
bilių, tai galėsite važiuoti' tro
ku. Važiuojantieji troku turi 
ateiti pas A. Trakinską ir už
sisakyti vietą ii anksto, kad 
butų galima visiems parūpinti 
vieUs.

Rengia vakarėlį bedarbiams
Roseland Beverage Comp. 

vedėjas, Stanley Šiulentas, ren
gia bedarbiams balių, gegužinį 
pasilinksminimą. Kalbamas ba
lius yra rengiamas gegužės 5 
d. vakare, Burnside, J. Mačiu
kevičiaus svetainėj, 1036 East 
93 St. Tai bus Burnsidės lie
tuviams bedarbiams pasilink
sminimo vakaras. Jiems bus 
duodama išsigerti ir valgyti ir 
įžanga veltui, šiaip, įžanga dir
bantiems — 15 centų.

J N.

Roselando Suvienytas Lietu
vių Amerikos Politinis kliubas 
sumanė atsakyti j visas tas ko
respondencijas, kurios tilpo laik. 
Paščiuose šmeižiant šio kliubo 
narius kada buvo aldermano 
rinkimai 9-me warde.

Vienas iš tų korespondentų 
rašė buk tai Šiame kliube yra 
didžiausia suirutė tarp demo
kratų ir republikoų narių. Tas 
visai neteisa.

Užpereitais rinkimais kliubas 
rėmė demokratų tikietą, o per
eitais indorsavo republikoną 
kandidatą į aldermanus. Indor- 
suoti kliubo kandidatai per abu 
kartu laimėjo. Taigi šio kliubo 
nariai yra patenkinti ir darbuo
jasi santaikoj.

Kliubo korespondentas per
eitais rinkimais buvo labai ne
patenkintas, kad kliubas indor
savo Lindell į aldermanus. Užtai 
parašė j Naujienas, buk tai 
kliubas parsidavė republiko- 
nams už bačką alaus. O gi tas 
kliubo korespondentas pats gė
rė tą alų, žinodamas, kad tai 
kliubo alus. Už tokį prasižen
gimą tas kliubo korespondentas 
tapo visai prašalintas iš kliu
bo. Ir po to daugiau jokių ne
susipratimų nebuvo.

Kliubas gerai gyvuoja. Turi 
su virš tris šimtus narių ir spar
čiai auga. Finansiniai taipgi 
gerai

Pirmadienį *bdldijd£io 29 d. 
prasišalino iš namų dr prapuo
lė Boleslavas Musteikis, 4548 
So. Fraucišco avė.

Jis yra 16 metų amžiaus, 
beveik šešių pėdų augščio.

Tėvui labai susirūpinę.
Kas pamatysit jį ar sužino

sit kur jis yra, malonėkite pra
nešti viršminėtu adresu.

K. G. U.

Kol 
kelios 
turias 
galėjo 
nok lietus dar nelijo. Aš džiau
giausi. Vis rengiausi kelionėn. 
Vyriausias inžinierius man pa
gelbėjo prisikrauti užtektinai 
muisto, visokių šiltų rūbų ii 
sunkenybių. Man pranešė, kad 
darbininkai jau prisirengę lei
sti gesą j balium).

Aš viską prirengiau. Turėjau 
užtektinai pinigų. Viską susi
kroviau. Pranešiau per tarnai
tę, kad Juzė greitai ateitų. Pa
sakiau inžinieriui, jogei su sto 
vim vežu Juzę. Jis nesiprieši
no. Pasakė darbininkams, 
gei toliau pasišalintų, kai 
matė, kad Juze atbėga, 
buvo anksti rytą. Atbėgusi 
ko:

jo- 
pR- 
Tiii 
aa-

Namų sujieškojimo 
biuras

SLA 122 kuopos au 
kotojai skridimui

Cicero pagerinimų 
kliubas nesigerina
Cicero Lietuvių Improvement 

Kliubas labai gražiai gyvuotų, 
jeigu kaikurie nariai vaidų ne
keltų ir ypač jeigu apie juos 
nerašytų j laikraščius.

Apie Kliubo suširinkimą, ku
ris įvyko balandžio 16 d., iš 
dviejų besivaidinančių pusių 
buvo atsiustos Naujienoms ko
respondencijos. Iš jų tiek ma
tės, kad keli nariai susirinkime 
užpuldinėjo kliubb prezidentą 
A. Pocių, o jis užpuldinėtojams 
davė savo atsakymą. Išrodo, kad 
didžiuma narių pritarė savo pir
mininkui. Delko tie nesusipra 
timai eina, visvien niekas ne
žino1 ir negali suprasti. O jei
gu ir žinotų, tai kaip gi pašali 
niai žmonės galėtų pagelbėti 
kliubui jo vidaus reikaluose.

Pagerinimų kliubui reikia pa
čiam gerintis savo viduje.

Tai yra sena ir garbinga or
ganizacija ir nariai turi savo 
organizacijos garbę branginti.

stovi.
Kliubo valdyba

B. J. Aclkus, Pirm.
W. Krištopaitis, Rašt. Mano Pastabos

Brighton Parko mo
terų kliubo darbuotė

Rašo ŽEMAITIS

su j ieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui sujieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
piišulpos ligoje, pomirtiniu ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metu amžinus, > Pašalpų ligoje yra 
8-jų skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
priimamos ir čiclos draugystės bei 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai Dinigiškai.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugijų 
priklauso 1000 narių, tai yra did
žiausia Ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicugoje.

Jsirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visų dienų, o 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai.
1

ryto

galima

Financial
. Finansal-Paskolos

SKOL1NAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičlus, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
menta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Western Ava.

žurniture & Fixtures 
Rakandal-ItalMl

IŠPARDUODAME BARU F1KČE 
rius. visokio didžio su Coil Baksais 
Ir Slnkom. Taipgi štorų fikčeriu* 
dėl byle kurio biznio (skaitant svar
stykles, registerlus ir ice bnksus 
Cash nrbn ant Išmokėjimo. Puma- 
tvkite mus pirm negu pirksi t c ki
tur. S. E. SOSTHE1M & SONS. 
Store Fixtnres, 1900 S. State St. 
CALumot 5269

Namų 
(Housing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms,
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg Viešųjų, 
Darbų. Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų sujieškojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų temija, kas turi namus 
pardavimui arba .butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureau, 1201 W. Taylcr 
st, Chicago, III.

AUTO PRATUftTINIMO
IŠPARDAVIMAS!

30- Ford 2 dury Sedan puikus $165.00 
32-V-8 Ford-2-durų sėd. geras $285 
32-Essex Chalenger gražus $275.00
31- Buick Mod. 67-40 sedan. $315.00 
31-2-durų Ford mech. puikus $195 00 
29-Ford Sedanas
81-Ford Panel kaip naujas $215.00 
31-Buick Vic. Coupe nauji

28- Standard “6” Packard .... $125.00
29- Mažas “6” Nash “Dandy” $145.00 

Ir daugelis kitų pasirinkimui.
CENTURY AUTO 

SALES
7417-19 S. Halsted St.

Telefoną. TdlANGLE 7424

$95.00

$325.00

v. p. p.
Kreipkitės i

Draugijos ofiso, 
1739 So,. llalsted SL 

Taipgi, isiraSyt Druugijon 
ir per musu konkursantus.

Morning S Ui r Kliubas laikys mė
nesini susirinkimų kliubo kamba
riuose. 2001 W. North Avė., ket
verge, geg. 2 d., 8. v v. Malonė
kite visi nariui atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Raštininkas.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau

tiškas Kliubas laikys mėnesini su
sirinkimų penktadieny, gegužės 8 d. 
7: :80 vai. vak. Chicagos JJetuvių 
Auditorijoj, 8133 S Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
būtinai turimo aptarti. | Turėsite 
progų pasiimti tikietus draugiškam 
išvažiavimui, kuris atsibus 16 d. 
birželio. S. Kunevičius rafit.

Illinois Lietuvių Pašeipos Kliubo, 
mėnesinis susirinkimas ivyks penk
tadieny gegužės 3. 1935, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 8133 So. Halsted 
St., 7:30 v«l vakaro. Visi kliubie- 
čiai kviečiami būtinai dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalu. A. Kaulakis, rašt.

STORAGE RAKANDU BARGENAl 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ........... ;..... ............  $85.00
Parlor, miegkambario ar vnl- 
gomoio kumb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais Ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Aahland Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

BARBERYS pilnai patyręs anvo 
amatą, paieško darbo vakarais. At
sišaukite Box 251, 1739 South
Halsted St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia 

r<xriJiLrLi~u~ j~iii~irii~i~čnin

PATYRUSIOS skudurų sortuoto- 
jos. Ecohomy Rag & Paper Co., 
15(16 N. Sheffield Avė.

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
vimo skuduru. Westem Paper Grad- 
insr Co.. 1101 So. Fairfield Avė.

»»

CLASSIFIEDADS
Business Service

_______ Biznio Pątarnayima*______

MOVING
PIANUS IK RAKANDUS

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

OKSAS EXPRES9
2649 W. 48 St.

PATAISYMAS IR DALIS

IŠGRĘŽIMUI roles dėl Skalbia
mos Mašinos. Refrigeratoriams 
Motorai, Fenai.

O. HLADILEK
5225 So. Kedzie Avė.. Chicago, III. 

Tel. Hemlock 6226

KELIAUTOJAMS TARP

Joliet ir Chicago

MERGINA patyrusi prie abelno 
namų darbo. švari. Geri namai, 
maža šeimyna. Nuosavas kam
barys. Keystone 0789.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia.   ~~

MERGINA prie* abelno namu dar
bo. Mažas apartmentas, vienas kū
dikis, geri namai, gyventi vietoje. 
Rockwell 5747.

REIKALINGA mergaitė — arba 
moteris prie namu darbo ir prida
boti kūdiki, 4603 N Hamlin Avė. 
Tel. Juniper 8986.

For Rent
FLATAS, 6 kambariai, karšto 

vandeniu apšildomi, naujai išdekn- 
ruoti — $30.00. 8733 S. Emerald
Avė Yards 0186.

"Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU restauranta liatuvių 
apgyventai vietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Eagle Restaurant. 1745 
So. Halsted St. Tel. Canal 1547.

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State St.

Labai gera vieta — gerai išdirbta 
per ilga laika — Gera proga him
niškiems žmonėms. Valiuoju i 
Lietuva atostogoms.

644 N. State St.

DIDELIS BARGENAS. Pasiduo
da bučernš ir grosernė ii priežasties 
Ilgos, turi būt parduota i trumpo 
laika. Tel. Ufayette 6705.

PARSIDUODA du Tavernai, ran
dasi vidury dirbtuvių. Apgyventa 
skaitlingomis tautomis.

5617 W. 63 PlaceBLUEBIRD
COACH LINES,

1619 S. STATE ST.
Calumet 4668

Važiuoja per Argo. Juztice, 
Willow Springs, Lcmont, Lock- 
port Rautu 4-A aplink kapines. 
Taipgi Rautu 4, Cicero, Berwyn, 
Lyons.
Daugiau busu išvažiuoja Subatoj, 
Nedėlioj ir šventadieniais. Skait
lius busu padauginta Balandžio 2 
d. ir Gegužės 1 d.
Nauji busai su radio ir moder
niškais {rengimais. Saugus ir 
patogus kelionėie.

...■■........................... ....................... ....... * 
Lithuanian News Loan &

Building Association
(Naujienų Spulka)

Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitale Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis I

Naujienų Spulką
1739 S. Hatoted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

G ROS ERNE ir bučernė pardavi
mui. su modemiškai* {rengimais ir 
refrigeratorium kauntery ir ledau- 
ne. didelis ataka*. Gerai einantis 
cash biznis Parduosiu su ar be 
nuosavybės.

Tel. Lafsyette 0470.

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

♦

Aš užtikrinau Juzytę, jogei 
karalienė rūpinasi, kad mums 
balionas butų pabudavotas j 
dvidešimt keturias valandas. 
Karalienė prikalbino ir kara
lių prie to darbo. Jis irgi pri
tarė mano planui. Atsisveikin
damas, tariau jai:

— Kelionė balionu bus mums 
pavojinga. Gal mes žūsime? O 
jeigu pavyks mums pabėgti ir 
nuskristi į kitą šalį, tai jau ten 
nebus mums jokių kliūčių dėl 
apsi vedimo. *

— Mylimasis, aš nesiprieši
nu tavo planams! Daryk, kaip 
matai geriausiai! Kai bus vis
kas prirengta, pranešk man; 
aš tuoj atbėgsiu pas tave j ba
lioną.

Brighton Parko Moterų Kliu
bas nuolat didėja. Kas kartas 
daugiau narių prisirašo. Perei
tą susirinkimą prisirašė ponios 
E. Krukas, E^urvila, N. Iva
nauskas, ir O. Bruzgulis.

šiandien gegužės 2 d. vėl į- 
vyks susirinkimas adresu 2605 
W. 43rd str. 7 vai. vakare, ir 
vėl laukiama naujų narių. Kliu
bo susirinkimai {vyksta pirmoj 
mėnesio savaitėje ketvirtadie
niais. Norinčios prigulėti ma
lonėkite atsilankyti.

Kliubas rengė 17 balandžio 
prelekciją ir ji puikiai pavyko. 
Pageidaujama trumpoj ateity 
kitą prelekciją surengti. Val
dyba taria ačiū prelegentui dak
tarui T. Dunduliui už rūpestin
gai prirengtą prelekciją ir 
Hollywood svetainės savininkui 
ponui Juškai už suteiktą vel
tui svetainę, o taipgi Peoptes 
Furnitūra kompanijos radio ve
dėjui Krokui. Naujienoms ir 
K. Jurgelioniu! už garsinimus.

PARDAVIMUI saldainiu, mokyk
los reikmenų, cigaru. eigaretų ir de- 
licatessen krautuv*, prie teatro. Biz- 
nis išdirbta*. parduosiu pigiai.

625 W. 31 SL •

TAVERN paraiduoda. visa arba 
pusė. Garas kampa* su 4 kamba
riais. pragyvenimai; pigi randa.

2701 Wewt 47 Strast.
SLA. 122ros kuopos susirin

kime Town of Lake nariai 
nutarė paaukoti kiek kas gali 
antrojo skridimo paramai.

Surinkta $6.75.
Aukotojų vardai: 

Kuizinas
Sandara » M 1lll> ■! ■ < 
Slapus .........
Sabaliauskas .. 
Kuolelis ______
Lipakis ----------
Sabaliauskienė.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų. 

25 metai patyrimo, •— Blekorlus ir Stogius 

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street Tek Boulevard 0250

Fanus for Sale 
l'kkl Pardavimai

160 AKERIU FARMA ANT 
RE.N DOS

Su gyvuliais ir mašinoms melai 
pinigu reikia fmokėti, 45 mylios 
nuo Chicagos.

Turim labai graliu fermų ant 
pardavimo arba mainymo, taipgi tu
rim labai pigiu narna dabar laikas 
nusipirkti arba Ubimalnyti.

C. P. SU ROM SKIS 
4033 Archer Ava

Tek lAfayette 6719

|1.00
. 1.00

1.00
1j00

. 50c

katate Forjant Edbrooke Ave^ pHe 105

bankielo ir išrinktas komite-

Skelbimai Naujienose 
duoda nau

Ai tuoj nubėgau | dirbtuvę, 
kur buvo dirbamas balionas.Zubrtcku ................. 35c

Kiimavičia ..25c
Raiitairelrienė __ ___ , „„ 50c

Taipgi tapo nutarta ‘ prbi-

fe

Kartais įvaro baimę, kartais ne

Šunaki ne Li<|uor Supply CoM 
10611 Edbrooke Avė. vedėju 
yra Charles Yuruia, Naujte- 
nietia. Pereitą ketvirtadieni jis

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪŪAV0J1M0 8-VĖS PARDUOSIU btaiiava narna w 
tavern bizniu, arba mainysiu ant 
biU kokio prtvatMkn namo Jeigu




