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Nušautas plačiai žinomas alaus išvežioto 
jas Frank Young. Pasirodė, kad nušauta 

sis yra paskilbęs Antanas Zalatorius
CHICAGO. — Pereito šešta-1 Išsiėmę iš 

dienio rytą liko nušautas sek- abu dingo, 
mingas alaus išvežiotojas, pla
čiai žinomas lietuvis Frank Mont 
Young, 40 m., gyvenęs 4352 
S. Mozart St. Jis buvo plačiai 
žinomas tarp Brighton Park 
lietuvių, kur turėjo didelį pri
tarimą, nes jis buvo draugiš
kas žmogus, visuomet noriai 
padedantis lietuvių draugijoms, 
prie daugelio kurių ir jis pats 
priklausė. Todėl biznis jum se
kėsi ir nuolatos didėjo.

Šeštadienio ryte jis su savo 
pagelbininku James Galdaus- 
kas, 4408 S. Mozart St., užva
žiavo į Drovers National Bank, 
prie 47 ir Ashland gatvių, km 
išsimainė $275 čekį ir trokši 
išvažiavo biznio reikalais.

Nuvažiavus prie 5632 South 
Seeley Avė., juos pasivijo ki
tas automobilius, kuris užva
žiavo jiems už akių ir priver
tė troką sustoti. Iš automobi
lio iššoko trys vyrai, pribėgo 
prie troko, blakdžękiu pri
trenkė Galdauską ir išvilko jį 
iš troko. Tada du kltrprišoko 

. prie Young, smogė jam kelis 
kirčius blakdžekiu ir paleido 
du šuviu, kurių abu kliudė ir 
Young vietoj liko nušautas.

Nušovę Young ir primušę 
Galdauskų, puolikai susėdo ) 
savo Automobilių ir pabėgo.

Kad puolimas buvo padary
tas ne plėšimo tikslais renio, 
kad puolikai nelietė Young pi
nigų ir jo pasiimtų iš banko 
$275. Spėjama, kad jis buvo 
nužu<lytas alaus raketierių iš 
pavydo, kad jis varė gerą biz
nį ir kad gal pigiau pardavi
nėjo alų už kitus alaus išve- 
žiotojus.

Yra žinoma, kad pastaruoju 
laiku į alaus ir degtinės biz
nį vėl pradėjo briautis buvu
sieji butlegeriai ir gangsteriai, 
kurie prieš sėkmingus konku 
rentos pradeda naudoti senuo
sius savo gangsteriškus meto
dus — žudymų.
Nujautasis Young — garsusis 

Antanas Zalatorius.
Policijai tyriant įvykį ir nu

ėmus nušautojo pirštų nuo
spaudas. išėjo aikštėn netikė
tas dalykas: kad nušautasis 
yra ne Young. bet prieš dau
gelį metų sukėlęs didelę sen
sacijų tarp Chicago* lietuvių 
Antanas Zalatorius.

Tai buvo 1916 m. Tuo lai
ku Antanas Zalatorius dirbo 
daitar jau uždarytame vidur- 
rmesčio State Bank of Chica
go. Susitaręs su kitu lietuviu 
Charles Kochene*. kuris pasi
dėjo banke ar 1100, tų sumų 
jo knygelėj ir banko knygose 
padidino iki $40.000.

metų Glendvive, 
areštuotas tūlas 

Alexander Palmer. Jį įskundė 
tėvai Martha Wald iš Harvey, 
N. D., su kuria jis buvo “elo- 
pinęs”. Pas areštuotąjį sura
sta $31,000 stambiais pinigais. 
Tada ir paaiškėjo, kad suim
tasis yra Antanas Zalatorius.

Vežant jį į Chicago, jis ties 
Spear, N. D., vien apatiniuo
se rūbuose iššoko iš traukinio 
ir pabėgo.

Už pusės metų, pradžioj 1919 
m., jis vėl tapo suimtas Chi- 
cagoj. Pasirodė bedirbąs vie
nume vidurmieščio bankų. Jis 
liko nuteistas j Pontiac patai
sos namus, iš kurių jis pasi- 
liuosavo 1922 m. Nuo to laiko 
Zalatorius niekad daugiau su 
policija nebesusidurė ir jo as
menybė paaiškėjo tik gangste
riams jį nušovus.

Jo draugas Kochenes irgi 
įkliuvo, bet ir apie jo tolimes
nį likimą žinių nėra.

Įsakė sulaužyti 
streiką

Pro»J&lU-HųmMon.’ 
Pasadena, Cal. — Mt. Wilson observatorija, kur randasi 

didžiausias teleskopas.

Ararato kalnas, dre 
ba; daug žmonių 

žuvo

Anglija švenčia sida 
brinį karaliaus ju

biliejų

Francija gelbės Ru 
sijai fortifikuoti va 

karų pasienį

Francija statosi 1,000 
karo lėktuvu

PARYŽIUS, geg. 5. — Abi 
valdžios paskelbė sąlygas pasi- ( 
rašytos Rusijos ir Francijos ' 
savitarpinės pagelbos (karines 
sąjungos) sutarties.

Eihai.it sutartimi, viena kitą 
gelbės ištikus puolimui kurios 
nors Europos valstybės. Be to 
Francija pasižadėjo pagelbėti 
bolševikams pravesti geležin
kelius ir stfrateginiute kelius, 
kad pagreitinti kariuomenės 
gabenimų ir pasistatyti forti
fikacijas vakarų pasieny.

Greitai suvažiuos abiejų ša- : 
’ių generaliniai štabai apsvar
styti kaip greitai Rusija gali 
sukoncentruoti savo kariuome 
nę vakarų fronte.

Savitarpinės pagelbos sutar
tis yra pasirašyta penkiems- 
metams, bet automatiškai at
sinaujins, jei nė viena valsty
bė nuo jos neatsisakys.

Sutartis yra paremta 15 
skirsnių tautų sąjungos statu
to. įgilusį ginčą su kita val
stybe turi spręsti tautų sąjun
gos taryba ir tik jai nesusi
tarus, sąjungininkės galės vei
kti.

Paliekama atdaros durys ir 
Vokietijai įstoti į šią sąjun
gą-

PARYŽIUS, geg. 5. — Fran
cijos valdžia užsakė savo dirb
tuvėms šiais metais pagamin
ti dar 1,000 naujausių karo 
lėktuvų. Dabar Francija turi 
3,6()d karo lėktuvų.

Dėl streiko gal 110,- 
000 auto darbininku 

liks be darbo

400 žmonių žuvo Bra 
zilijos audroj

Lenkai dūksta dėl 
Francijos ir Rusi
jos karo sąjungos
VARSA VA, geg. 5. — Nors 

Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterija ir 
savo oficialę 
žinoma, kad 
bai 
dėl 
ro 
ja.

Kalbama, kad kai į Varšu
vą atvažiuosiąs Francijos už
sienio reikalų ministeris Lavai, 
tai Pilsudskis išvažiuosiąs kur 
kitur, kad tuo parodyti savo 
nepasitenkinimą.

Lenkijos oficiozas , aštriai 
puola Rusijos diplomatiją, kad 
ji kurstanti Lietuvą tęsti ki- 
virČius su 
ir kad ji 
kivirčius 
Klaipėdos.

Tečiaus 
kad Lenkija paliautų savo pro- 
vokišką politiką ir išna.ujo 
tampriau susirištų su Fran
cija.

SPRINGFIELD, III., geg. 5. 
— Illinois prekybos komisija 
įsake Illinois Power and Light 
('.o. tuojaus atnaujinti tiekimų 
elektros pietinio Illinois mies
tams. Tos kompanijos darbi
ninkai streikuoja jau mėnuo 
laiko ir dėl jų streiko apie 25,- 
(MM) kitų darbininkų liko be dar
bo. nes jų dirbtuvės negauna 
elek I ros.

Kaip turi būti teikiama elek
tra. nepasako. Kompanijai yra 
atviri trys keliai: susitaikinti 
su streikieriais, operuoti su 
pagelba streiklaužių, arba at
sigabenti darbininkus iš kitų 
savo elektros dirbtuvių centra- 
liniame Illinois.

ISTANBUL, Turkijoj, geg. 
5. — Smarkus žemės drebė
jimai siaučia apielinkėj Ara
rato kalno, Armėnijoj, ant ku
rio pasak biblijos, nusileido 
Nojaus arka. Mažiausia 2,000 
žmonių sužeista ir užmušta ir 
1,600 namų sugriauta; 25 mie
steliai sunaikinti.

Iš imties kalno pradėjo verž
tis lava, girdimas gelmėj dun
dėjimas ir gali prasiveržti ug- 
niakalnis.

Buvo pastvėrę ko 
munistų redakto
rių ir advokatų

LONDONAS, geg. 5. — Vi
sa Anglija, o' kartu ir visos 
Anglijos dominijos ir koloni
jos, išėmus pietų Airiją, pra
dės šj pirmadienį švęsti kara
liaus Jurgio sidabrinį jubilie
jų — 25 metų sukaktuves nuo 
Jurgio užėmimo sosto. Ypač 
triukšmingai jubiliejų švęs 
Londonas.

Jau dabar Londonas yra 
pilnas žmonių ir triukšmas iš 
priežasties besiartinančių iškil
mių mieste yra nepaprastai d:- 
delis.

Jubiliejines iškilmės tęsis gal 
menesį laiko.

BAHIA, Brazilijoj, geg. 5. 
— “Viešos nelaimės stovis ’ 
tapo paskelbtas šiame 330,000 
gyventojų mieste po penkių 
dienų labai smarkios audros ii 
liūčių.

Tikrojo skaičiaus žuvusių ne
žinoma. Valdžia apskaito, kad 
žuvo mažiausia 60 žmonių. Bet 
neoficialiai apskaitoma, kad 
Bahia ir apielinkūj žuvo apie 
400 žmonių. Tūkstančiai žmo
nių liko be pastogės.

Traukiniai paliovė vaigščio- 
ję ir dėlei to labai pabrango 
maistas, nes maisto ištekliai 
baigiasi.

Illinois šelpiami be 
darbiai baigia mai 

sto išteklius
CHICAGO.

gelis Illinois bedarbių baigs 
tuos maisto
jie yra gavę iŠ valdžios šelpi
mo stočių.
išteklių jie 
gaus ir iki 
sti alkį.

Tokių šeimynų Chicagoje 
mažiausia 64,000. ’

Baigiasi ištekliai ir tų, 
prie šelpimo
apsistojo fe- 
paliovus duo- 
bedarbių šel-

Tarp streikuojančių Toledo 
darbininkų pradeda reikštis 
skilimus ir dalis darbininkų 
nori gryšti į darbą. 

\ -
TOLEDO, O., geg.

Darbo sekretoriaus pagelbinin- 
kas McGrady, kuris atvyko į 
čia taikinti besiplečiąntį auto
mobilių darbininkų streiką, tu
rėjo pasitarimų su General 
Motors viršininkais, unijos or 
ganizatoriais ir kitais federa- 
liniais taikintojais.

Jis sako, kud nė viena pusė 
nenori nusileisti nė vieno co
lio, tad todėl kliūtys taikai iš
rodo nenugalimos. Ir jei strei
kas dar ilgiau užsitęs, tai iki 
pabaigos šios savaitės dėl strei
ko neteks darbo 110,000 dar
bininkų.

šiuo laiku automobilių pra
monėje dėl streiko nedirba jau 
33,000 darbininkų. Jie arba tie
sioginiai yra prisidėję prie 
streiko, arba neteko darbo už
sidarius dirbtuvėms, negau
nant reikiamų dalių. Slreikis 
jau palietė 11 miestų.

Tarp Chevrolet Toledo dirb
tuvių darbininkų, kur streikas 
pirmiausia prasidėjo, pradedu 
reikštis skilimas. Čia streikuo
ja 2,340 darbininkų. Dalis jų, 
apie 1,400 darbininkų, kuriuos, 
kaip išrodo, sušaukė “nepri
klausomos” unijos organizato
riai, masiniame susirinkime, 
išreiškė sutikimiį gryšti atgal 
į darbą. Jie taipgi pareikala
vo slapto balsavimo dėl kom
panijos pasiūlymų ir naujo rin
kimo atstovų.

Naują “nepriklausomą 
ją organizuoja tūlas 
ger, kuris paskleidė 
bininkų peticiją, 
kompaniją atidaryti
nes jie norį gryšti j darbų. Jis 
skelbia, kad peticiją buk pa
sirašę 1,900 darbininkų ir ji 
busianti tuojaus įteikta kom
panijos viršininkams.

Sukilimas Filipinuo 
se numalšintas

MANILA, geg. 5. — Netikė
tas komunistuojančios organi
zacijos Sikdal sukilimas liko 
numalšintas po kelių susirėmi
mų su konstabeliais. Kiek tik
rai žinoma 57 sukilėliai 
kunstabeliai liko užmušti 
sužeisti.

Sukilėliais vadovavusi
ris. Jie jau buvo paėmę kelis 
miestelius.

SANTA FE, N. M., geg. 5. 
— Komunistų dienraščio re
daktorius ir buvęs kandidatas 
j New Yorko mėrus Robert 
Minor ir Philadelphijos advo
katas David l^avinson, kurie 
buvo jMistverti Gailu p, N. M., 
susirado Toliatchi, N. M., li
goninėj. Esą abu jie buvę su-1 
mušti ir palikti tyruose, kur 
juos išgelbėjo valdžios trekas.

Jie buvo atvažiavę ginti 6 
kaltinamus dėl nuomininkų 
farmerių riaušių, kuriose trys 
žmonės buvo užmušti.

Daugelis abejoja apie tų ko
munistų pagrobimą ir spėja, 
kad lai buvo padaryta vien jų 
parigarainimo tikslai*, nes apie 
pagrobimą valstijai buvo pra
nešta pirmiau, negu sužinoto 
apie tai Gallup miestelis.

Vokiečiai ir lenkai 
apsimainė savais 

šnipais

4 užmušti, Jackie 
Coogan sužeistas

2 žuvo muštynėse dėl 
munšaino

WHITE*BURG, Ky., geg. 5. 
— Netoli nuo čia ištikusiame 
susirėmime dėl skolos už mun- 
šaino kvortų, du žmonės liko 
užmušti ir trečias sunkiai *m 

Užmušėjai pabėgo j

rie ikišiol dirbo 
darbų, bet kurie 
deralinei valdžiai 
ti pinigų Illinois 
pimui.

Ne geresnė padėtis yra ir 
kitose Illinois vietose, nes vi
sur pinigai bedarbių Šelpimui 
išsibaigė. Kitur šelpimo darbų 
bandys tęsti pačios kauntės, 
kitur gi privatinės labdarybės 
organizacijos.

SAN DIEGO, Cal., geg. 5. 
— Garsus mūviu jaunas akto
rius Jackie Coogan liko tik 
lengvai sužeistas, kada jo au
tomobilių kitas automobilius 
nuvarė nuo kalnų kelio ir ta- 
sis nusirito pakalnėn.

Tečiaus kartu su juo važia
vę jo tėvas John Coogan, ak
torius Trent (Junior) Durkin, 
aktorius Robert Homer ir 
Coogan dvaro Importai klony 
manažeris Charles Jone* liko 
vietoj užmušti.

Jie visi važiavo į Coogan 
dvarų.

BERLYNAS, geg. 5. — Vo
kietija ir Lenkija apsimainė 
suimtais ir nuteistais šnipais

Lenkai gavo baronų Jurek 
von Sosnovvski, dėl kurio šni
pinėjimo dviems Vokietijos di
džiūnėms, jų tarpe ir jo mei
lužei baronesai Benita von 
Falkenhayn, liko nukapoto* 
galvos, nes baronas atsisakė 
jų vesti, nors tas butų išgel
bėję* jo* gyvastį.

Vokiečiai gi gavo U lenkų 
tris mažesnius šnipus. Jų tar
pe lenkaitę Teodorų Ogurrk. 
kuri kalėjime apsivedė su vo
kiečiu šnipu, tuo patapo Vo
kietijos piliete ir išgelbėjo 
vo gyvastį.

Baronas von So*uow*ki 
rė* dabar ilgai slapstyti*, 
jam yra pasiryžę keršyti 
žudytosios meilužė* broli*

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta--------------------- --- -------------------—

Kiek (plaukė: 
Buvo paskelbta

Aukoti, surinkto* p. Dombro:
J. Butkus, 7909 8. PhiBip* Avė. — 
Mra F. Lums, 7030 S. Fairiidd Avė. . 
G. žemaitis, 10645 & Indiana Avė. — 
Alfonse Keže*, 10617 8. Edbrooke Ave< 
Mra. Steve V 10636 & ftUchlgra Avė.
Mikola* 8*lte 036 8. Arterian Avė.--------
Joe Maskn*, 4543 8. Ttroy 1 
C Butkuj 56 K ItlUt 8L

Dr. Naram J. Tkor*, 11132 1»<«wA«. 
VISO 
DAR TRŪKSTA ..----- ------------- - -----------

WASH1NGTON, feg. X — 
Paul Popenoe iš Los Angele* 
šeimyninių santykių instituto, 
sako, kad tik keli senberniai 
virš 35 m. yra tokie, su ku
riais butų verta apsivesti. Vi
si kiti jie yra tokie, kurių no 
verta ir kliudyti, ne* jie dau- 
aiauria -era visokie tisiniai no 
krikriiai. protinki išgverėliai.

IMPERFECT IN ORIGINAL į

FALFIRRIAS, Kaa, 
—»■ Keturi Įmonė* liko 
ti ir du gal mirtinai 
dviems automobiliams 
rus ra truku.

MASKVA, g. X — 
mis U Teheran, Irano

litrai*** 

sutekti 
suaidu*

ATlDftTA Ii GEGUŽIS S d. DtL 1LAP1O A1RPORTO.
NEPAMIRŽK1TE ATSILANKYT! 6| 8KKMADIENI. FORD- 

tekėti Iki 21 nu Mažina*. LAN8ING AIRPORTC!

500 žmonių žuvo 
Persijoj

Eihai.it
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Lietuvos Naujienos
Klebonas vis ima

viršų
Rasta kryžiuočių 

šarvų

vesti. Mergina pasiskundė'tei
singumo organams. Kauno apy
gardos teismus jaunikį ir abu 
piHliu nuteisė po 6 mėn. pa
prasto kalėjimo ir nukentėju
siai priteis© civilinį ieškinį.

Kupiškio ,klebonas su 
sitaikė su Liuobiko 
įpėdiniais pasiėmęs 

pusę jų turto
KUPIŠKIS. Prieš kurį lai

kų Kupiškyje mirė viengungis 
pil. Liuobi kas. Jam mirus Ku
piškio klebonas pristatė apylin- 
kčn—Teismui patvirtinti testa
mentų, kuriuo Liuobiko visas 
turtas užrašytas Kupiškio baž
nyčiai. Pasiteiravę Liuobikb gi
minaičiai patyrė, kad testamen
te už velionį, kaip beraštį yra 
pasirašęs žinomas Kupiškio ka
talikiškų organizacijų veikėjas 
p. Puodžiūnas. Gerai žinodami, 
kad miręs Liuobikas buvo raš
tingas žmogus, vrlionies gimi
naičiai prieš Kupiškio klebonų 
užvedė bylų, siekdami Liuobi
ko testamentų panaikinti. Ku
piškio apylinkės teisme Liuo
biko giminės bylų pralaimėjo, 
bęt Panevėžio apyg. teismas 
testamentų panaikino, pripažin- 
(lahųis jį niekingu. Klebonas 
matydamas, kad ir vyr. tribu
nole maža tėra vilties bylai lai
mėti. su Liuobiko giminėmis 
yusitaikė ta prasme, kad ve- 
lionivs turtų dalinsis pusiau.

Lietuvos žemėje yra daug 
įvairių istorinių ir mokslui ver
tingų daiktų. Kai prieš kelis 
amžius dabartinių vokiečių pro
tėviai kryžiuočiai kariavo su 
lietuviais, jie sumušti ir bėg
dami Lietuvos žemėje paliko 
pana daug šarvų ir kilų gink
lų. šiomis dienomis viename 
grafo Totlebeno įpėdinių dva
re buvo užtikti labai dideli ge
ležiniai šarvai. Paaiškėjus, kad 
tai gali būti XII-XV amž. kry
žiuočių šarvai, grafas Totlebc- 
nas juos atgabeno į Kaunu it 
padovanojo Vytauto Didžiojo 
muziejui. Tsb.

Nauja lietuvių Įmonė

Lietuviai Katilius, Pliuškevi- 
čius ir Zelčius Kaune įsteigė 
cheminį fabrikų vardu “Nerin
ga”, kuriame bus dirbama ba
tams kremas, grindims vaškas, 
ratams tepalas ir eilė kitų da
lykų. Darbas jau 
Netrukus
“Neringos” gaminiai. Fabrikas 
įsteigtas sulig i 
technikos ir ' higienos reikala
vimais. Pažymėtina, kad ligšiol 
Lietuvoje cheminiai gaminiai 
buvo tik kitataučių rankose.

Tsb.

prasidėjo.
rinkoje pasirodys

paskutiniais

Skudučių muzikos va* 
dovėlis skudutininkams
. Jonas švedas, žinomas, sku

dutininkas ir visai neseniai 
gražiai pasireiškęs su savo sku
dutininkų orkestru per jaunn- 
ietuvių literatūros, muzikos ir 

dainų vakarų, parašė skudučių 
muzikos vadovėlį, kurį žada iš 
eisti. Vadovėlyje yra ir pa
jos autoriaus harmonizuotų 
skudutiškų kūrinėlių.

Kaip belgui atrodo 
Klaipėda

juosta! Tai Klaipėdos teritori- galima tikėtis, kad miesto gy
ja! Tai garsus Klaipėdos klau-į ventojų sudėtis pasikeisian- 
simas! Iš viso 142,000 gyven- ’ ” “
tojų. Iš jų nėra nė 30,000 tik
rų vokiečių, nes daugelis jų 
dar neseniai atgabenti iš Vo
kietijos ir daugiausia susispie
tę Klaipėdos mieste, lietuviškos 
teritorijos viduryje. O Klaipė
da iš viso turi 40,000 gyvento
jų. Taigi padėtis yni aiški.

Kokia menkysta! Aišku, 
menkysta ne iš Lietuvos pu
sės, nes Lietuvai Klaipėda yra 
kvėpavimas jura. Tačiau men
kysta iš Vokietijos pusės, i« 
60 milijonų vokiečių. Kų gi ga
li Vokietijai, turinčiai tiek 
daug galingų uostų, reikšti ta 
Klaipėdš ir tie 30,000 vokie
čių, kuriuos ji į Klaipėdų eks 
portavo? Kitu vertus, Klaipė
dos miesto daugėja iš apylin
kių atsikraustanČių lietuvių, ii

’ TIRCD

AKUŠERĖS
Mrs. Anclia

Lancaster, Pa. — Dr. H. E. Zimmerly 
yra kaltinamas nelegalių operacijų darymu, 
terys mirė.

(žemai iš dešinės) 
dėl kurių dvi mo-

Ukmergės miestas kas 
metai grožėja

Komunistai, žydė ir 
žydas, nuteisti kalė- 
jiman už komunizmą

Platins Šiaulių-Biržų 
siaur. geležinkeli

šochotas ir Komodaitė 
nubausti po 8 metus s. 

darbų kalėjimo.
KAUNAS. — Anąsyk ka- 

; liuomenėc teismas sprendė di
delę politinę bylą. Kaltinamųjų 
>uole sėdėjo buv. Kėdainių žy
lių mokyklos mokytoja p-lė 
Komodakė ir buv. vienos Kau
no žydų <lr-jos buhalteris šo- 

| c hutas.
b Juodu buvo kaltinami tuo. 
kad pernai, Velykų jienktadie- 
nio rytą. Gardino gatvėje nu
žudę pii. Glikmaną. kadangi 
Įtarę jį bendradarbiavus su 
Valst. saugumo policija ir tic- 

| kus jai žinias apie komunistų 
veikimą; Glikmaną nutarę nu
žudyti Kauno komunistai, o įsa- 

j k.v nią šochotui davus Komodai
tė. Be to. juodu buvo kaltina
mi dar įr priklausymu komiui.* 
Nilševikų nelegaliai organizaci
jai Lietuvoje ir veikus toje sri-

KAUNAS. Siaurųjų gele
žinkelių eksploatacijai pagerin
ti dar šiais metais Šiaulių Bir
žų ruože siaurasis geležinkelis 
bus paplatintas iš 60 cm. j 75 
cm. kelio plotį, šiame ruože 
bus įdetį ir sunkesni ' bėgiai, 
paimti iš neveikiančios Alytaus 
Varėnos linijos, šio geležinke
lio paplatinimo visi dalbai at
sieis tik 70JKM), H.

Kiaušinius pirks pagal 
svorį

Jau nuo senų laikų Lietu
voje kiaušiniai perkami 
sėtkais”. “Pienocentras” 
nutaręs nuo š. m. birželio 1 d.
kiaušinius pradėt supirkinėti 
kilogramais.

“de-
yra

Teismas ištardė 21 liudyto
jus. Teisiamuosius gynė adv. 
Puiėnienv. I

Kariuomenės teismas rezo-

pag:d kurių ubu teisiamieji uf 
(Jikmano nužudymų pripažinti 
nekaltais ir <I<1 stokos įrody
mų išteisinti, bet pripažint? ■ 
kaltais už komunistinį veiki
mą. ir nubausti |>o 8 metus 
sunk, darbų kalėjimo. Trečio
ji kaitinama šioje byloje — 
p-lė Gordonaitė yra nuo tar
dymo ir teismo pa«ialė|Mjat.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINKUS LIETUVON

ir TĖVAS

J. F. RAMIUS 
668 Weat 181h Street Phone Ginai G174

A. MASALSKIS 
8307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572.,

A, PETKUS 
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA
8319 Utuanica Avenue Phone Vanda 1138 d

v jTo prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

LA1IMITCV1V DIREKTORIAI
JUOZAPAS

REPublic 8JK

UKMERGĖ. — ' Ukmergės 
miestas kas metai įsigyja dau
giau patogumų ir išorinę iš
vaizdų keičia. Ukmerge pirmas 
iš musų provincijos mies'tų tu
ri vandentiekį ir kanalizacijų 
ir didžiausių nuošimtį grįstų 
gatvių. Praeitais metais naujai 
nudažyti. Visi miesto namai ir 
skardinės iškabos pakeistos už
rašais sienose.

gatvė, kuri veda į sporto sta
dionų. Gatvės ilgis 1.050 met
rų. žemės darbų bus 7,000 kub. 
metrų. Taip pat atliekami že
mės darbai ir paruošiamas 
grindimui arklių turgus. Kę
stučio aikšte šiemet bus grin
džiama tašytais akmenimis. 
Aikštelė prie paminklo, aplink 
fontanų ir miesto sodo takai 
bus žvyruojami.

Livonijos kurorte 
ini keliai, statomas 
ir ter»feov,ąikštė.

BHIUSELIS. Elta. — Belgų 
aikraščio “Cassandre” šių me
tų vasario 23 d. numeryje įdė
tas Pol Verio straipsnis, pa
vadintus “Gintaro kraštuose”, 
euriame jis pasakoja savo ke
lionės po Lietuvę, ypač po 
Klaipėdos kraštų, įspūdžius. 
Tarp kitko, autorius rašo; 
“Kokia menkysta! 150 kilome
trų ilgio ir 20 kilometrų pločiu

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4681 South Ashland Avė. 

Tel. Bouievard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell St.

* Tel. Renublic 97?v

žvyruoja* 
kurhauzas

Statom 
namus,

4131

KONTBAKTORIAI 
B. SKiiki* & ( o. 
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 metų. Dar
bas garantuotas 
SO. FRANCI SCO AVĖ.

Phone Lafayette 5824.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Mldwif« 
6109 R. Alhany 

Hemlock 9262
Patarnauju prie 
gimdymo nninuo 
hc ar ligoninėse, 
duodu masaage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterim* ir mer

ginoms patari
mai dovanai

Parsiduoda

šiemet kreipiama dėmesio į 
gatvių ištiesinimą ir krautuvių 
vitrinų didinimų. įsakoma nu
griauti visą eilę į gatvę išsiki
šusių laiptų ir goifkų, o mažus 
langus padindinti įtaisant iykk 
derniškas vitrinas, [sakyta vi
siems namams prisijungti prie 
vandentiekio ir kanalizacijos 
tinklo. Tiesiant gatves bus nu
griauta pusė Bu.škanco mūri
nio namo Kauno gatvėje ir La
pinsko molinis sandėlis Tur
gaus aikštėje.

Kauno, Deltuvos ir Sodų gat
vių susikirtime nugriaunamas 
šauliškio medinis namas ir tų 
trijų gatvių kertėje bus įreng
ta graži aikštele. Pradedama 
tvarkyti Gruodžio 17 dienos

Nubausti piršliai 
jaunikis 

kaunA — Šešuolių

ir

valsč. 
pas taupi# merginų Kazę U-tę 
apšiltink^ ]jaunikis Jonas Di
dins su dviem piršliais. Sutarė 
vesti. Kazė U. jaunikiui ir 
piršliams 'patikėjo. Prisirengti 
vestuvėms įvairiems pirkiniams 
jiems davė 1,850 litų, be to, 
pati rengdamos vestuvėms iš
leido 250 litų. Pas Kiauklių 
kleboną jau buvo paduoti už
sakai, bet jaunikis su piršliais 
pinigus “prašvilpęs”, atsisakė

JOHN B. BORDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedčlio, Sėredos ir 
Pfitnyčics 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Repliblic 9600
DEArborn 9047

Jos. X Mockus, Jr.
163 •"

ADVOKATAS
Washington St,

Kambarys 402 
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė 
PETRO SMIRNOVO 

įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — g Q paintė 

ZUBR0VK A—Smirnovo g g 
visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir rCNtnuracijo*e.

DISTRIBUTOR I’OR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7622 SIIEKIDAN ROAI) Tel. Itoncr. Purk 2900—( birulio. III. L Specialus kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų. 
... .■■■■»■■■ ■!»!.■■■ I »l II

DOUGLAS BATHS
3514-16 W. ROOSEVEI.T ROAU 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
•vrinimiiig pom.

Rusllka ir turkllka pirtis 
Moterims seredomis iki 7 v__ s.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. * 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377
... "■ ......................................................................................——-----------------------   >

CHAS. SYREWICZE
1341 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294 e.

I#i. J. ZOLP
1646 \Vest 46th Street Phonea Boulevard 5203-8113

J. F. EUDEIKIS
4605417 S. Hermitage Avenue l’hones Yarth 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS !
2314 Weat 23rd Place Pliones Ginai 2515—Cicero 5927 |

AMBILANCE PATAHNAVIMAS DIEX4 m XAKT|
YARds 1741—1742

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted St*. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

A. Moritvid, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

2400 Wc*t Madinon Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Brunsvrick 6597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistą*.
Palengvins akių Įtempime, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, ncrvucdu- 
nio, skaudamu akių karšti, atitafso 
trumparegyste ir toliregyste* Priren
gia teisioril akinius. Vizuos© atsiti
kimuose egzamipavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. SpecialS a tyda atkreipia m | mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų shya atltSino- 

moa be akinių. Kaino* pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7889

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedii. pagal sutarti 
Kės. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Kepablic 7868

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

7eL Kenvvood 5107 
VALANDOS;

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

Apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. NedėliomU nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
Tai. Itoulnvarrt 1401

9

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

(Mimui 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 h nuo 6 iki 8 

vak. Nedilioj pairai sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tai. Proznect 1930

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Ned4L nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso* ir Rezidencija 
3335 So. Halsted S L 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIŲ

DR. G. SERNER 
L1FTUVI8 

_T©L Yarda 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
lltaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtini 
756 We*t 35th SL 

kampas Halsted St. 
Valandos uo 10—4. nuo 6 Ori 8 

Nsdiltomla nuo 10 Iki 13 vaL dienų.

TeL Ofiee Wenlworth 6330 
Rcz. įlydą Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų Ir valkų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po platu. 7—6 vat vak. 
iUkyru* žėrėdami* Ir subatomU

Phone Boulevard 7(M2
Dr. C. Z. Vezeris

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th 8trwH 
Valanda* nuo 9 UU 8 vakaro.

AKIU SPECIALISTAS
37 METU PATYRIMO A

Dr. John J. Smetana
orroMETtiurrAs

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas V irgi nia 0036 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytfriaa ir - CMrurgĮM

DIL V. E. SIEDLINSKIS
GAS
tl 13 ARCHER A V, C
T«L offlee IJ»f. 3650; rr». Virg. 0660

dentimtas x-ray
C«r. F

Dr. C. K. Kliauga
Dentista*

Valandos nuo U 9
2120 Weat Marųuette lioad
arti We»t«-m Ąy». Hrtntoek 7s2»

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
HMM*. Y»rd» 88*7'

Vai. 'Mto 9^N> iki 8139 vakar*.
Nėra afi*M» valaarių **r*do«ria.

Dr. A. J. Matukas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OfteąM ,‘fcr Roidirnrija: 
2519 West 43rd St.

VAlJtNtMJSr Nuo 9 IU W mo. *<» 
ilki3 ite teet. »<m» 6 Iki 8-30 «»h. 
h*—n<*o 1 i iki i

OfUo ictefcma* Piwp*ct i $35* 
ItezMemnia Ir OfUaa 

rm «• Cwmi tr«6
Dr. J. J. Kowarskas 

CYDYTIUAK IR CHIRURGAM 
3468 W 4M Sfttot. Cbwax»

Valatefae;

III..... .. ................................

Kiti U*«wvtei ItehtomL
Dr. Margelis

iki S vakare^

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8? 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akuAeria.

Gydo staigias ir chroniškas ligaa 
vyru, moterų ir vaikų pagal Pau
jamu us metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 
1034 W. IMth SU netoli Morgą* SU 

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Dr, Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboz

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANlKJSj

19 iki 13 vbL ryw>. mm» 1 Iki 
t/0 ptetų ir mm* p Iki 8UM>

vaUm. NadMtomia/mm» 10 Ud 1 
valandai dlaa*.

Phoa. M1DWAY 2886

Nuo

Telefonas Y arti*
)r. Maurice
4431 fioatk AmUmmI

Kahn

Nuo lt 
7 ik i 

ftea.

Iki H diena. 
• imt. N«d4L 
i*

> iki 11 
1400

M.tenAv. VrrtikM. Valka l» .'m 
r h r > , fkiA ik 11 11

Oflaaa 3163 fc*. Hatetod M.
•"tImUI ’4p •' Bv
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JoaHhtn Arrhii«

RICA

■ "■■--U*

prasigyvenimui
KARAUENt*.

ten apsigyveno maišti- 
vedė polinežiečias. To- 
rase, europiečių ir po
sakis gyventojai t va r-

3OOO Ml 
TO CMILI

pnrcAiRN 
15 L AND

Jalir H St. IjouIs, Mo.

$3.<W
1.000 šeimų. kurio* nori

LEE McKEE, 
k o I o g IJ o M

RAUDONASIS KRYŽIUS 
nukentė jusisis gyventoj»• i*.

MEDVILNES -KARALIUS

LAURA
I liiiitlngdon
(Monl,gomury» Aliu) Iš 
rinktoji .“GeguŽČH Kuri 
laltfl”,

(INDAM LERDO MUK 
alka. .loHoflnn Arrlaga 
kuri tapo Išrinktu “h po r- 
to k n ra laito”,

C.o«»rnor Wtlbur Cr«»« Y*l» tampu*.

H ARTFORD. CONN. — CONNECTKTT VAL- 
stijs rengiasi iškilmingai apvaikščioti 300 motų kon- 
stitucijoa įvedimo sukaktuves. Prieš 300 metų toj val
stijoj buvo pirmiausiai priimta konstitucija.

Visom* iškilmėms vadovaus \Vilbur Cross, dabar
tinis gu!*ernatorius. ,

DONALD P. GORMAN, 
specialus Jungtinių Valsti
jų prokuroras, kuris veda 
bylų prieš Dutch Schultr. 
paskubusi New Yorko no 
ketierj. SrhulU yru kalti
namas tuo. kad liesume 
kejo fedendei vaidilai mo
kesčių (incvme tas) sumo
je

KANSAS CITY. MO. — MARY McELROY IR JOS 
tėvas (stovi) pas gubernatorių Guy B, Purk. Jie pra
šė susimylčjimo “kidnepenui” Waiter McGee. kuriam 
tapo paskirta mirties bausmė.

Arthur Schrosder

JOLIET, ILL. — AR- 
thur Schroeder, kuris pa
bėgo iš kalėjimo, bet ne
užilgo vėl tapo suimtas. 
Bešokdamas nuo kalėjimo 
sienos, jis susižeidė kojų.

IIEMPSTEAD, L. L — 
Mary F. Connors, kuri iv 
ko. jog U nakties ant jos 
rankų ir kojų pasirodžiu
siu* ant kryžiaus prika
limo Žymė*. Girdi, ji sap
ne kalbėjusi su Kristum 
ir tuoj po to atsiradusios 
žymė*.

WARWICK» R. I 
minalistų sindikato 
grobiui paslėpti.

Roo«»v»h 
l’RE'ZIOENTAH HOOSEVEI, l'AS K Al.HA PER RADIO

■ •< -z* wf • .

Jame* A. Moffett

JAMES A. MOFFETT, 
namų statybos adminis
tratorius. Kalbama, kad 
jis neužilgo rezignuos, o 
jo vieton bus paskirtas 
Charles Edison, garsiojo 
išradėjo sūnūs.

SEIMĄ. KURI KELIAUJA | ALASKĄ APS! G Y 
venti. čia vaizduojama Paul

Kiekviena šeima gauna 
Ligi šiol jau užsiregistravo 
apsigyventi Atakoj.

LOS ANGELES. — ČIA PARODOMA PITCAIRN 
sala, kuri randasi Ramiajame vandenyne apie 3,000 my
lių nuo Chile. Prieš 146 metus 
niukai jūreiviai iš Anglijos. Jie 
kiu budu išsivystė nauja žmonių 
linežiečių mišinys. Dabartiniai 
kosi tikrai pavyzdingai.

VVICHITA. KAS. — 
rūpinasi dėl smėlio audros 
tarp kurių pradėjo siausti ypatinga plaučių uždegimo 
rųšis (“dust pneumonia“).
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Joaofinft Arringa

inlet

ERICA

10 CMILI

Mri. O. W. Wil»on

M

Mollie Darnai!
prasigyveni m ui

KARALIENE
kurie dalyvaus medvilnės karnivale Memphise

BIWRN 
Islano

$3,000
1,000 šeinių, kurios nori

w 
-k f» j j 
41 ** » I

Pirmadienis, geg

RAUDONASIS KRYŽIUS 
nukentėjusiais gyventojais, 
ypatinga plaučių uždegimo

DONALD P. GORMAN, 
specialus Jungtinių Valsti
jų prokuroras, kuris veda 
bylų prieš Dutch Schultz, 
paskilbusj New Yorko ra- 
ketierį. Schultz yra kalti
namas tuo, kad nesumo
kėjo federalei valdžiai mo
kesčių (income tax) sumo
je $52,250.

Governor Wilbur Cro»« 

HARTFORD. CONN

MEDVILNES “KARALIUS'

Arthur Schroeder

JOLIET, ILL. — AR- 
thur ‘Schroeder, kuris pa
bėgo iš / kalėjimo, bet m- 
užilgo vėl tapo suimtas. 
Bešokdamas nuo kalėjimo 
sienos, jis susižeidė kojų.

VVICHITA, KAS. — 
rūpinasi dėl smėlio audros 
/tarp kurių pradėjo siausti 
rųšis (“dust pneumonia”).

HEMPSTEAD, L. I. — 
Mary F. Connors, kuri ši
ko, jog iš nakties ant jos 
rankų ir kojų pasirodžiu
sios ant kryžiaus prika
limo žymės. Girdi, ji sap
ne kalbėjusi su Kristum 
ir tuoj po to atsiradusios 
žymės.

LAURA LEE McKEE, 
Huntingdon kolegijos 
(Montgornery 
rinktoji 
laitū”.WARWICK, R. L — FEDERALfiS VALDŽIOS AGENTAI UŽKLUPO KRI- 

minalistų sindikato rezidencijų, kur tapo surasti visokie moderniški įrengimai 
grobiui paslėpti.

CINDAD LERDO MEK 
sika. - - Josefina Arriaga 
kuri tapo išrinktu “spor
to karalaite”.

KANSAS CITY, MO. — MARY McELROY IR JOS 
tėvas (stovi) pas gubernatorių Guy B. Park. Jie pra
šė susimylėjimo “kidneperiui” VValter McGee, kuriam 
tapo paskirta mirties bausmė.

McGee su savo genge buvo kidnepinęs p-lę Mc- 
Elroy.

President Rooievelt 

PREZIDENTAS ROOSEVEL TAS KALBA PER RADIO

LOS ANGELES. — ČIA PARODOMA PITCAIRN 
sala, kuri randasi Ramiajame vandenyne apie 3,000 my
lių nuo Cliile. Prieš 146 metus ten apsigyveno maišti
ninkai jūreiviai iš Anglijos. Jie vedė polinežiečias. To
kiu budu išsivystė nauja žmonių rasė, europiečių ir po- 
linežiečių mišinys. Dabartiniai salos gyventojai tvar
kosi tikrai pavyzdingai.

James A. Moffett

JAMES A. MOFFETT, 
namų statybos adminis
tratorius. Kalbama, kad 
jis neužilgo rezignuos, o 
jo vieton bus paskirtas 
Charles Edison, garsiojo 
išradėjo sūnūs.

SEIMĄ, KURI KELIAUJA Į ALASKĄ APSIGY 
venti. čia vaizduojama Paul Jahr iš St. Louis, Mo.

•»
Kiekviena šeima gauna 

Ligi šiol jau užsiregistravo 
apsigyventi Alaskoj.

UTH

Y*le tampus.

CONNECTICUT VAL 
stija rengiasi iškilmingai apvaikščioti 300 metų kon 
stitucijos įvedimo sukaktuves. Prieš 300 mėtų toj vai 
stijoj buvo pirmiausiai priimta konstitucija.

Visoms iškilmėms vadovaus VVilbur Cross, dabar
tinis gubernatorius. ,
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Alėtoms
Pusei motu .........!■••«•«•••• SSUNSI
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Dviem manosioms Imas 000*000*

Vienam mėnesiui -----------
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paltai

Metams
Pusei motų ____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
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Orderiu kartu su atsakymu.

Įsteigimas atvažia 
vimo dienos

tik prieš kolioliką dienų kelių 
rytinių valstijų gubernatoriai 
turėjo konferenciją, kur buvo 
svarstoja Japonijos “dempingo” 
pavojus, Kaikurle dalyvių pa
reiškė tą nuomonę, jog Ameri
kos tekstilė pramonė bus visiš
kai sunaikinta, jeigu nebus su
stabdytas tekstilių dirbinių im
portas iš Japonijos.

Tokia problema stovi ne tik 
prieš Ameriką, bet ir prieš Eu- 
a’opą. Anglija stengiasi griež
tomis priemonėmis sustabdyti 
Japonijos “dempingą”. Kiliku- 
rius dirbinius ji visiškai už
draudė importuoti, Kuo ta ko
va dėl rinkų pasibaigs, sunku 
pasakyti. —K. A.

at-

rio atspausdinti - New Yorko 
laikraščiuose tud laiku. Kad 
įdrs tos informacijoj Šitaip 

gautos, negali būti absoliutiš- 
<ai teisingos, kartais reifda ke
is kartus peržiūrėti visas ih- 
’ormacijas ir laikraščius, bet 
tūkstančiai ateivių galėjo įstei
gti legulišką atvažiavimą ir 
gauti “pirmas popieras“ per ši
lą patarnavimą.

Reikia atsiminti, kad FLIS 
negali duoti jokiu informacijų 
ateiviui, kuris pats nepamena 
r* nepristąto iš katro uosto jis 
švažiavo ir mėnesi bei metus, 
r nėra galimas daiktas duoti 
mgelbos ateiviams, kurie at
vyko j Kanadą ir iš ten atva
žiavo į šitą šalj traukiniu ar-

ba kitu budu. Tolinus, FLIS 
negali pristatyti informacijų 
apie ateivio senumų, kuomet jis 
atvažiavo, arba kaip jo vardas 
užrašytus ant rekordų, arba 
kokias informacijas jis. pats da
vė imigracijos viršininkams, 
kuomet jis atvažiavo, apie jo 
gimimo vietą, vardus jo tėvų 
ir t. t.

Kadangi klausimai apie at
vykimą reikalauja pašventimo 
daug laiko, tai FLIS prašo, kad 
tie korespondentai, kurie dir
ba ir gali mokėti, su jų prašy
mu pasiųsti vieną dolerj. Taip 
darant, FLIS gali teikti jos pa
tarnavimą už dyką tiems žmo
nėms, kurio neturi iš ko mo
kėti. FLIS.

Tūkstančiams ateivių jų 
valiavimas į SuV. Valstijas vis. 
pasilieka viena labiausiai jau
dinančių dienų jų gyvenime ir 
dėl to motai vėliaus mažai at
simena apie tos dienos (vykius, 
Jie nepamena, kaip išvyko iš 
Europos, iš kur ir kitas smulk
meniškas informacijas apio ke
lionę. Tą lengva suprasti, kuo
met atsimename, kad daugumas 
iš atvykusių ateivių savo šaly
se dirbo ant ūkių ir retai ki
tur iš kaimo išvykdavo, ir jie 
mažai ką žinojo apie pašau IĮ ar
ba jo geografiją.

Daug iš jų turėjo keliauti 
per {vairias Europos dalis, kol 
pasiekė vokišką, anglišką, fran- 
euzišką arba kitą uostą, kur 
laivai laukė perkelti žmones 
per' Atlantiką. Jiems tomis die
nomis visai ant minties neuž
ėjo užsirašyti kokias nors in
formacijas apie kelionę, apie 
laivo vardą arba dieną, kada 
laivas išplaukė ir kada jie pa
siekė kelionės galą.

Tos informacijos yra labai 
svarbios ateiviui, kuomet jis 
nori imti pirmą žingsnĮ tapti 
Amerikos piliečiu. Nes dabarti
nėmis reguliacijomis legališkas 
įleidimas ateivio nuolatiniam 
apsigyvenimui turi būti patik
rintas prieš davimą jam teisės 
paduoti Deklaraciją Intencijos.

Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Avė., 
Ncw York City, kasdien gau
na šimtus laiškų nuo ateivių, 
kurie ieško informacijų įsteigti 
jų atvažiavimą į šitą kraštą ir 
vardą laivo, ant kurio atvažia
vo. Daugumoje laiškų rašytojai 
prašo Foreign Language Infor
mation Service egzaminuoti val
džios imigracijos rekordus ir 
surasti, kaip ateivio vardas bu
vo užrekorduotas,

Nesykį šita organizacija pra
nešė ir dabar vėl atkartoja, 
kad ji negali prieiti prie valdiš
kų imigracijos rekordų ir ne
gali tikrai surasti, kada imi
grantas atvažiavo, ant katro lai
vo ir kaip jo 'vardas užrašytas 
ant valdiškų rekordų. Vien tik
darbininkai Imigracijos ir Na
tūralizacijos tarnystes gali eg
zaminuoti šituos rekordus.

Bet FLIS organizacija, ir pa
našios organizacijos, gali pa
gelbėti imigrantui surasti, kaip 
ir kada jis atvyko 1 į Suv. Val
stijas. Tą atlieka sekamai:' Jei
gu pats ateivis gali pranešti, 
iš katro uosto išvažiavo, mene- 
sį ir metus arba jeigu jis gali 
pristatyti kitų informačijų, ku
rios yra svarbios, kaip kiek die
nų ant laivo išbuvo, ar jis at
važiavo prieš kokią šventę ir, 
t. t. tai yra galimas daiktas 
gauti jam reikalingas informa
cijas nuo laivų pranešimų, ku-

SVARSTO “TREČIOSIOS PARTIJOS” KLAUSIMĄ

p. Ski-

pramoiici

nespaudžia augžtals

JUGOSLAVIJOS RINKIMAI

KNYGA
Anglų Kalboj
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JAPONIJA

Kaina $2.00

ženkltlist.

$7.00
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1.75
1.25 
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Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chlcago, 
Iii. Telefonas Canal 1500.

Rntered as Seeond Ciass Matter 
March 7th 1914 et the Post Office 
of Chlcago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Pereitą šeštadienį įvairių liberališkų grupių atsto
vai Washingtone laikė konferenciją ir svarstė klausimą 
apie “trečiosios partijos” steigimą. Tarpe konferenci
jos dalyvių buvo atstovų nuo Minnesotos Farmer-Labor 
partijos, nuo Wisconsino progresistų, New Yorko “fu- 
sionistų” (mėro La Guardia) rėmėjų ir k.

Atrodo, kad tai yra tik organizavimo pradžia. Jei
gu norės įsikurti stipri pažangi partija, tdi ji turės ap
imti Sinclair’© “Epie” šalininkus ir įvairias kitas radi- 
kališkas grupes. Kitaip tos grupės statytų savo atski
rus kandidatus, ir tuomet ateinančiuose prezidento rin
kimuose lengvai laimėtų demokratų partijos mašina.

Tačiau nulemiantį vaidmenį naujos partijos orga
nizavime turės suvaidinti organizuotieji darbininkai. 
Dabar yra palanki dirva didelei Darbo Partijai steigti, 
į kurią galėtų įeiti, kaipo autonominė grupė, ir socialis
tai. Partija, sudaryta vien iš liberalinių grupių, vargiai 
turėtų pakankamai “cemente”, kuris ilgesnį laiką galė
tų laikyti jos atskiras dalis daikte.

Naujos didelės partijos pamatą turės sudaryti dar
bininkų unijos ir farmerių organizacijos.

Vakar Jugoslavija rinko atstovus į naują parlamen
tą. Iš anksto galima numanyti, kad laimėjo valdžios 
partija, nes jos priešai buvo begėdiškiausiu budu per
sekiojami. Ne mažiau kaip 50 žymesniųjų opozicijos 
kandidatų buvo suareštuota ir laikoma kalėjimuose per 
visą rinkimų kampanijos laiką. Buvo suimta, be to, dau
giau kaip šimtas opozicijos kalbėtojų ir agitatorių. Val
džios priešams nebuvo leidžiama laikyti susirinkimų; 
jų laikraščiai ir agitacinė literatūra buvo konfiskuoja
ma ir naikinama.

Bet Jugoslavijos diktatūrai da ir šitų priemonių 
nepakako..Norėdama užtikrinti sau “pergalę” rinkimuo
se, ji įvedė atvirus balsavimus — taip, kaip sovietų Ru
sijoje. Kada žmogus turi “balsuoti” rankų pakėlimu 
susirinkime, kuriame “daro tvarką” policininkai ir ki
tokį valdininkai, ir jie ne tik žiuri, kas už ką balsuoja, 
bet ir skaito balsus, tai aišku, kad opozicijos kandida
tams yra labai mažai progos būti išrinktiems. Stalinas 
Rusijoje šitokį “rinkimų” būdą yra gerai, išbandęs; to
dėl nėra abejonės, kad ir Jugoslavijoje jisai diktatūros 
nesuvylė.

Diktatūros priešai tačiau elgiasi išmintingai, neat
sisakydami net ir tokiuose rinkimuose dalyvauti. Jeigu 
jie rinkimus boikotuotų, tai jie neturėtų progos išjudin
ti mases.

aponijos “dempingas”. —• 
i Geriausios rųšies šilki
niai marškiniai Japonijoj 
parsiduoda po vieną do
lerį. — Pramone smarkiai 
vystosi. — Darbininkų 
judėjimas. — Kaip gyve
na Japonijos darbininkai. 
—“Dempingo” pavojus.

žymus francuzų* ekonomistas, 
prof. Duval, kelis mėnesius pra
leido Japonijoje, kur pragyve
nimas yra neįmanomai pigus, 
o darbininkai dar pigesni.

Per paskutinius kelis metus 
laikraščiai labai daug rašo apie 
Japonijos "dempingą” (dump- 
ing). Kitais žodžiai sakant, apie 
tai, kad japonai savo pigiomis 
prekėmis sudaro rimtą pavojų 
kitų šalių pramonėms. Konku
ruoti su japonais juo tolyn, tuo 
darosi sunkiau.

Japonai vaikams dviratį pa
gamina už $1.15. Elektros lem
putes jie parduoda po vieną 
centą. Tų lempučių per šešis 
menesius jie eksportavo į Jung
tines Valstijas 110,000,000. Ka
liošus jie parduoda po keturio- 
liką centų porą. Geriausios rų
šies šilkiniai marškiniai Japo
nijoje kainuoja vienas doleris. 
Tie marškiniai yra eksportuo
jami į kitas Šalis, kadangi pa
tys japonai nepajėgia jų nusi
pirkti.

Japonija yra labai tirštai ap
gyventa. Palyginamai nedidelia
me žemės plote randasi 70,000,- 
000 gyventojų. Kraštai, kuris 
nėra turtingas gamtos ištek
liais, pramaitinti tokį skaičių 
žmonių yni labai sunku. Todėl 
vyriausybės politika vyriausiai 
yra atkreipta į tai, kad praplė
sti savo rubežius ir išvystyti 
pramonę ligi augščiausio laips
nio. lai gyvybės ir mirties

klausinlas. štai kodėl ja'pėhAi 
vis labiau ir labiau pradeda 
šeimininkauti Tolimuose Ry
tuose ir tobulinti savo pramonę, 
kad galėjus nukonkuruoti kitas 
šalis. Reikalingiausiuą dirbinius 
jie stengiasi pagaminti pigiau, 
nekaip bilo viena Šalis. Ir jiems 
tai sekasi.

Pramonė Japonijoje, palygin-, 
ti, nelabai seniai pradėjo vys
tytis. Bot ir pot* trumpą laiką 
ji tapo labai gerai suorgani
zuota. Fabrikų mašinos yra 
kuomodorn išklaustos. Vandens 
jėga yra visur prieinama. To
dėl japonai visur stato hidro
elektros stotis. Akmeninės 
anglies irgi netrūksta. Su Ža
liava dalykai yra kiek pras
čiau: nemažą jos kiek] tenka 
importuoti. Bot nežiūrint to, 
japonai net iš importuotos ža
liavos pajėgia pigiau pagamin
ti dirbinius, negu kitos šalys.

Darbininkų judėjimas Japo
nijoje yra visai silpnas. Unijos 
tepriskaito apio 100,000 narių, 
kuomet įvairiose pramonėse 
dirba 5,620,000 žmonių.

Plėtotis
dar ir tas faktas, kad vyriau
sybe jos 
mokesčiais. Mokesčių našta vy
riausiai yra sukrauta ant ūki
ninkų, kurio daugelyje 'vietų 
tiesiog badauja.

Darbininkų algos Japonijoje 
yra tiesiog pasakiškai žemos. 
Amerikoniškais pinigais skai
tant, Japonijos policistas per 
mėnesĮ gauna šešis dolerius, o 
fabriko darbininkas apie devy
nis dolerius. Pasitaiko darbi
ninkų, kurie per mėnesį gauna 
$18, bet lai didele retenybe. 
Mokytojai gauna tokias pat al
gas, kaip ir darbininkai. Labai 
žymių profesorių algos siekia 
tik 27 dolerius per menesj.

Darbininkas turi no tik pats, 
bet ir savo šeimą pramaitinti. 
Vadinasi, savo žmoną ir treje
tą ar ketvertą vaikų. Dažnai 
jam tenka užlaikyti ir savo 
tėvus. Ir su devyniais doleriais 
ųer mėnesį jis pajėgia išsivers
ti. O tai todėl, kad gyvenimo 
standartas Japonijoje yra pu
sėtinai žemas.

Japonijos darbininkai gyve
na savotiškose palapinėse. Ra
kandų jie beveik neturi. Nerei
kia jiems nei lovų, — miega 
tiesiog ant grindų. Pasitiesia 
matrasą — tai ir lova.

Fabrikuose paprastai yra 
įrengtos vonios. Kiekvienas 
darbininkas skaito savo parei
ga po darbo išsimaudyti pusėti
nai karštame vandenyje.

Darbininko maistas vyriau
siai susideda iš ryžių ir žuvies. 
Mėsą jis valgo, kaip yrd sako
ma, tik “ant didžiųjų švenčių”, 
— du ar tris kartus per mė
nesį. šeima iš penkių ar šešių 
žmonių ryžių per mėnesį suval
go už pustrečio dolerio, žuvis 
visur yra labai pigi, — už vie
ną čentą galima nusipirkti bent 
keletą svarų.

Vakare darbininkas klausosi 
radio programų. Tas^ smagumas 
per mėnesį jam kainuoja 10 
centų. Elektros jis gali naudoti 
kiek tik jis nori, mokėdamas 
tik apie 10 centų per menesį, 
šviečiamųjų dujų (gazo) per 
menesį jis irgi tesunaudoja už 
kokius 20 centų. Laikraščiai 
palyginamą! yra brangus — 
apie 16 centų per mėnesį.

Darbininkas gali su visa šei
ma aplankyti kino teatrą, kur 
už bilietą jam reikia mokėti po 
du centus. Mokslas visiems dy
kai. Drabužiai, kaip ir visi ki
ti dalykai, kaštuoja pigiai. Už 
transportaciją darbininkui ne
reikia nieko mokėti: į dirbtuvę 
jis nuvažiuoja dviračiu, kurį jis 
įsigįja už du ar tris dolerius.

Taip dalykams esant, supran
tama, Japonijoj pramoninkai 
gali įvairius dirbinius pagamin
ti pigiau nei bile kuri kita ša
lis. Nežiūrint augštų muitų ir 
transportacijos išlaidų, Japoni
joje pagaminti dirbiniai parsi- 
davineja labai pigiai. Azijos 
rinkas Japonija jau baigia už
kariauti. Ji sudaro rimto pavo- 

Ijaus Europai ir Amerikai, štai

Chorų orkestrų ir 
benų žiniai

(Prisiųstn)
DULR pirmininkas, 

pilis, besilankydamas Amerikos 
lietuvių tarpe, jgaliavo mane 
patiekti laike pasaulinio lietu
vių KONGRESO Lietuvoje iš 
muzikos srities pilną vaizdą 
apie Amerikos lietuvių veiki
mą. Laike kongreso bus paro
da užsienio lietuvių veikimo 
atvaizdavimo Įvairios© srityse. 
Jei aplenkti muzikos 'veikimą 
Amerikos lietuvių tarpo, nebū
tų svarbiausio judėjimo aksti
no atvaizduojama. Mos žino
me, kad visas kultūrinis ir tau
tinis judėjimas išeivijoj yra 
tampriai surištas su orkestrais, 
chorais, benais, solistais ir t.p.

Nors daug medžiagos pasise
kė surinkti, bot yra daug tru
kumų. Todėl kreipiuosi šia pro
ga į visus chorų vedėjus, pa
skirus narius, benus, orkestrus, 
solistus ir visus kitus muzikos 
menininkus pagelbėti man tąme 
reikale, kad tėvynėje gyvenan
tieji lietuviai turėtų pilną su
pratimą apie musų muzikos 
veikimą. Reikalinga:

1. Chorų atvaizdai — esamų 
dabar, buvusių I seniau ir jau 
nebeveikiančių. Taip pat prog
ramai ir plakataį iš jų veikimo. 
Kostiumuotų lošimų atvaizdai, 
jei tokie kur randasi, ir t. p.

2. Atvaizdai benų ir orkestrų 
didelių ir mažų, dabar* veikian
čių ir seniau buvusių.

3. Atvaizdai solistų, kurie 
kolonijose yra plačiai žinomi; 
dainininkų, pianistų, smuikinin
kų ir kitų, o taip pat progra
mai, plakatai, skelbimai iš jų 
veikimo.

4. Atvaizdai, plakatai, prog
ramai iš laikų Miko' Petrausko 
ir Stasio Šimkaus veikimo.

Tokios medžiagos esu daug 
gavęs, bet žinau, jog jos labai 
daug dar yra po plačią Ameri
ką išsimėčiusios. Ta medžiaga 
dabar mažai kam bėra reikalin
ga, atvaizdai tankiausiai kur 
kampe užmesti dulka. Svarbu 
yra gauti senos protokolų kny
gos, gaidų likučiai, buvusiųjų 
garsių benų Clevelande, Maha- 
noy City, Pa., Schcnandoah, 
Pa., ir kitur, taip gi buvusių 
chorų. Tų laikų benų, garsinu
sių lietuvių vardą išeivijoje, 
narių mažai Bėra gyvų, bet at
vaizdai, programai, skelbimai, 
plakatai tikrai kur nors yra 
dar iš jų veikimo. Svarbu taip 
pat prisiminimai buvhsių daly
vių ar mačiusių jų veikimą.

Labai prašau visų muzikos 
meno mylėtojų tą medžiagą 
man prisiųsti, Ji bus sutvarky
ta grupėmis,“ aprašyta ir į al
bumus sudėta. Laike parodos ji 
bus viešai išstatyta t apžiūrėji
mui, kad matytų tūkstančiai 
žiūrovų. Jei kas norėtų atvaiz
dus ar kitą, medžiagą gauti at
gal, ji bus po kongreso parodos 
savininkams grąžinta tvarkoje. 
Medžiagą meldžiu siųsti ne vė
liau birželio mčri. 1 d., 166 Park 
PI., Elizabelh, N. J.

*Su pagarba,
* Juozas Žilevičius,

DULR įgaliotinis Meno Rei
kalams Ameiikoie. •

Kultūra No. 3.
Turinys:

Kaip lengvinti ūkio sunkumus.
Europos Dangus niaukiasi.
Jaunosios kartos krize.
Abisinija Afrikos dalybose.
Gyvenimas.
Poezija, Aftisakos ir t. t.

Galima gauti
NAUJIENOSE

Kaina 45c.
Tai naujas ir įdomus numeris, tik 

ka gautas iš Lietuvos

Pranešimas Vykstantiems į Lietuvą 
“NAUJIENŲ” DIDELE EKSKURSIJA

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Moderniškuoju baltu motorlaiviu

Ilgio, 67ft p6dų; pločio 74 pčdųi 1H.000 reg, tonų tonažas; įtalpos 23,000 tonų.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
- , Hplaukla Ik Ncw Yorfco

GEGUŽES 25 D., 1935 M.
Ši ekokurnlja yra uŽgirta Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Am.

Malonu yra vykti i Lloluvą bo parnOdlmo, J laivu Ncw Vorkn ir išlipus 
Klaipėdoj I "Naujienų" okuklirai Jom palydovai K. A u iru u t. Naujienų redakcijos n»- 
ryH, palydOs keleiviu# 16 (’hlcagon iki KlafpAdoa. Laive kokiai, muzikaliai kon
certai Ir dOnlo sportas. Bus rodomos 6vlosoirarsiniJs fllmos.

Laivas nopaprastai švarus, dideli kambariai, gera ventiliacija, modcmitkal 
įrengtas, fivedų virtuvo plaAiai iSgarsdjusl valgių racionalllkumu ir gausumu.

Visais koHonO^ reikalais mtUonOkitc kreiptis Kerniau paduotu adresu, arba t 
bet kuri vietini laivakorčių agentų. Informacijas Ir broKlurfilo apio ekskursija 
teikia voltui.

LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN CO„ 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 South Halsted Street, Chlcago, Illinois
Autorizuota Agentūra

Vienutinė Tokia

The Dama

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel
binga knygelė tiems. kn 
rie nori tapti Bos lalies 
piliečiais. * Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo .egaa-
meno rasite iioj knygelėj 
lietuviu ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Raistai Si

CHICAGO. H.L.

=1=S^

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise



Pirmadienis 1935

Amor

susirasti

and

|()pposltoDavis Store, 2d Floor

vviso words

5150,

REKOMENDUOJAME i IT’SSIMPLY
INEXCUSABLE(Overland

MUTUA USTERINE

randasi 
South

Heavy Body 
Smooth & 

Mellovr

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie 
me ir

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

of today 
buko and 
and roar

Radiatoriai ir Katilai 
HADIATORS & BOILERS

anukus 
broli

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

SMUIKUS ir abelnos muzikos. V. 
čcpukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswlck 0131.

You cannot expect to mokė 
fnenc!s socially or in Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

Konsulatas prašo 
informacijų apie 
penkis lietuvius

AKORDIONAI
ACCORDIONS

groat progrum hended 
domoeratie leador, Ali

Amerlcans vvill put

STIKLAS 
GLASS

KNYGOS
BOOKS

KAILIAI 
FURS

ends halitosis
Kilia 200,000 0 ge.n,,

Kentucky
Straight 
Bourbon 
Whiskey

Affed in 
Wood

18 Mos.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

American citizons off 
to put ' thom bark to

Federal Housing Administra-’ 
cija surinko žinių, kurios pa
rodo. kad Chicagoje pradėjo 
reikštis trukumas geresnių na
mų ir butų. Nevien kyla nuo-

sirppression 
press, and

GERB. Naujienų skaityto
jos Ir skaitytojai prašomi

PIANO ACCORDIONAI žemiausio; 
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basscs, nauji $85. 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ron lubos CANal 8640.

THE W0RLD AT 
AGLANCE

Platės, <
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v
Tol. HARRISON 0751

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar j u su stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blikorystis 
darbi.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

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

CRANE VIEW
Sinclair Gasolino Stotis ’

' 3858 South Kcdzie Avenue
SPECIALI ŠTAI

Grizavimo
Pataisimo Tairu 

Alyvos Nuleidimo
Mos užlaikome platu pasirinkimą 

visu Sinclair Produktu. Sustokite 
Šiandien ir persitikrinkit musų man
dagiu ir 'Teisingu Patarnavimu!

Chicagoje pradeda 
reikštis didelis bu

tų trukumas

Senu ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujiena knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. III

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

y arde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

LAWNtt' ZE 
CONSTRUCtiON C0 

3653 West 26th Street 
Telefonai:

ROCKVVELL 0750 
k LAWNDALE 1875 -

Jei neužmokejot mo 
kesčių — turėsit mo 

keti pabaudą

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

MODERN MILLW0RK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

A. YOUNG į 
šiuo pasauliu 

, 11:00 valandą v 
sulaukės 40 ‘ 

gimęs Panevč-n 
Inčių kaime.

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 kapitalą Federal Home Loan

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

skolas ant pirmų mortgičiu. 'lo
dei visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulkų
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalia rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divohas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

KRAUTUVES
STORES

“Uncle Rodsevelt, please give mo 
a dime,” begged Governor Henry 
Horner when Harry L. Hopkins in-J 
sisted that Illinois mušt raiše at 
least $3?000,0()0 to mateh the $9,- 
000,000 of federal money needed 
monthly to feed her 1,200,000 job- 
less.

Šhame' on you, Illinois! How 
many times will you go to Wash- 
ington, hat in hand, begging feder
al money to feed your hungry? 
Are you to become a perennial* beg^ 
gar?

Shanie on you, Illinois! As one of 
the wealthiest , statės in the union, 
you have plenty of money, būt you 
are too cowardly to lay taxes to

krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS COM Ine. 
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. Tel. Yards 5482

Ieško J. Grigaliūno, Malnako 
Patamsio, Šatkausko ir Za
latoriaus.

žiai apsirėdžius ir jaučiant 
perteklius kišeniuosc, negali 
pralėkti pro šalį nepastebėjęs 
piemenėlio, kumečio ar kito
kio laukų darbininko, kad su
rast smagumas tarp Lietuvos 
aristokratų. Viena, kad tie lau 
kų darbininkai lai yra jėga, 
kuri palaiko gyvybę visos Lie
tuvių tautos. O antra išeivijo
je gyvenantiems lietuviams 
teko gyvent tokiose gyvenimo 
aplinkybėse, kokiose gyveno 
ir dabar gyvena jų levai, bro
liai ir sesutės.

SKOIJNAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGKIŲ

Apdralidžiam nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose 

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St., ; Phone Canal 1679

raine lt. You impofld n vlclous and 
dangorous gehoral sales tax, put- 
ting on the bent backs of the poor 
tho burdon whlch tho rlch and mo- 
dofately well-to-do should and can 
oąsily bonr. You tas the baby’s 
milk and the boggar’s bread so that 
the rlch may esėapo thoir just 
sharo,

Wake up, Illinois! Rovlso your 
rotten tnx syslčm. Thonj you won’t 
have to humlliato your governor 
by sondlng hlm to Washinglon, hat 
in hand, to beg vvhat you yourself 
should raišo.

Imposo stiffly graduatod incoino, 
inhorltanco, and luxury taxos. Then 
repeal tho vielotus and dangorous 
Hales tax.

Wako up, Illinois! Pult yourself 
out of the muck and mirė of an 
rotten tax systom! *

mos, bet butų apartmentuose 
nelabai galima gauti.

Federal Housing Adminis
tracija teikia paskolas savinin
kams, kurie nori savo ,namus 
atremontuoti, ar jaunavedžiams, 
kurie nori naujus namus pa
sistatydinti. Ji yra federales 
valdžios įstaiga, suorganizuota 
palengvinimui kredito sąlygų 
mažų namu savininkams.

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė. cigarų 

ir visokiu smulkmenų krau- 
Taipgi visokiu žalumynu, 

progos patarnausiu krausty- 
pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su 

gegužės 4 dieną, 
ryto 1935 m„ 
metų amžiaus, 
žio apskr.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

savo mylima moterį Adolfiną 
po tėvais Rimgąilaitė, dukterį 
Ethel Frances. dvi švogerkas ’ 
Nellie Blazis ir Jennie Mėson,» 
du švogerius Juozapą Blazis ( 
ir Pranciškų Mason, švogeri 
Alfred Rimgaila, švogerka He- 
len, švogeri Adam Rimgailą, 
uošvi Antaną ir uošviene Adol
finą Stasiulius ir gimines, cu 
Lietuvoj motiną, tėvą ir broli,’

Kūnas pašarvotas randasi 
4352 So. Mozart St. Telefonas 
Lafavette 7346.

Laidotuvės įvyks trečiadieni^ 
gegužės 8 dieną, 2:00 vai. po, 
pietų iš namu ( Tautiškas ka-‘ 
pi nes.

Visi a. a. Pranciškaus A,r}. 
Young giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie-' 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris. Duktė, švogerkos, 
Švogeriai, Uošviai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk-\ 
torius J. F. Eudeikis, Telefo- 
nas Yards 1741.

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemos kainos ir 

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrahams.
3316 & Halsted St .

PboM BMterard 7314. ChicaCA IR

Piesidont Roosovelt gavo 
countlng Sundny evonlng 
stockholders of this groat 
loan natlon. In simple, beautiful yet 
forceful language, ho told thom 
what they thomselves know—that 
“Americans aro feeling a lot botter” 
now bccauHO conditlons aro much 
botter than they wero two youi’H 
ago, and that they are steadily im- 
proving,

Then with confidenco, wlth con- 
vincing straight-forvvardnoss ho toki 
thom again that the New Deni han 
boen carefully workod out to brlng 
about two things necossary for 
lasting prosperity, Those two thlngs 
are security legislation to care for 
the agod and the unomployod, and 
\vork roliof to tuko throo and one- 
half million 
charity and 
work.

'That is a 
by a groat 
truo, thinklng 
thoir shoulder to the vvhcol and holp 
to get the oconomic mačhine* up, the 
stoel) hill of rocovcry.

VINCENTAS AŽUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 4 dieną. 4:00 valandą 
po piet 1935 m., sulaukės pu- - 
sės amžiaus, gimęs Kalvarijos’, 
paviete. Ramanavos kaimo, 
Krosnos parap. c

Amerikoj išgyveno 40 metu.
Paliko dideliame nubudime 

moteris Kotryna, po tėvais# 
Korsakaitė, 2 sunu Walter, 
marčia Helen, Wilbam, mar-> 
čia Eileen, dukterį Jennie Bag-4 
donas, broli Simoną, 3 
ir giminės, o Lietuvoj 
Joną.

Kūnas pašarvotas 
Hart koplyčioj, 8608 
Summit Avė.

laidotuvės ivyks seredoj ge
gužės 8 diena. 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios į šv. Killians. 
parapijos bažnyčią, 87th St. ir 
Aberdeen. kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincentas Ažukas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai. duktė.
Marčios. Brolis, Anūkai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188r ■ ______ •

Pereita šeštadienį Cook ap
skričio gyventojai turėjo pas
kutinę progų užsimokėti antrų 
dalį 1933 real estą te mokes
čius. Jei kas to dar nepada
rė turės mokėti 1% pabaudų 
už kiekvienų suvėlintų mėnesį.

Mokesčius reikia mokėti 
Cook apskričio iždininkui,į 
Swcitzeriui, apskričio rūmuo
se, prie Waslrington ir Glar.k 
gatvių. \

Siių Lietuvos įspūdžių skai
tytojai gal pamanys, kad aš 
atastogaudamas Lietuvoje vi
sų laikų praleidžiau su pieme
nimis, artojais, kumečiais ir 
kitais paprasto darbo žmonė
mis ir vien apie juos kalbu. 
Anaiptol. Man teko susidurti 
su Lietuvos aristokratija, val
dininkais ir miesčionimis. 
Teko dalinai patirti taip biz
nio, laip ir pramonės darbi
ninkų būklę. Bet niekas taip 
nepaliko gyvo įspūdžio, kaip 
mano tėvų, brolių ir sesučių 
sodybos, — laukai. Tos vie
tos, kur aš prieš 33 metus 
gyvenau. Tos pievos ir gyvu
lių bandos, kur aš ganiau. Kur 
savo jaunystės dienas praleid
žiau. Tad, visa tai, man yra 
arčiau prie širdies. Visas ma
lonumas ir skurdas laukų dar 
bininko teko pačiam patirti 
ant savo kailio.

Bet dabar, važinėjant po 
Lietuvę su nauju Buicku, gra-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu id telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, paniukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. » r

includlng 
froedom, 

vvhcn ho 
coat? If 
proporty, 
do, why 

should sho lament whon ho no log- 
or opoiiM doors for hor?

AhIc tho avorago giri 
vvhothor sho would liko to 
plcklo and brovv, to benr 
at lašt a dozon childron, to bo nhut 
out from worthwhile ' cducutlon, 
from sports and rocrcation, from 
tho ballot? Her griindmothor in 
tho good old days of chivalry had 
nono of thoso things.

“No, slrco!“ comcH tho omphatic 
ansvvor of tho giri of today. “Nix 
on that old stuff for mo!“

Henco, though sho may now and 
then hankor for somo things of tho 
pust, sho is wiso cnough to prefor 
today vvlth its truo gains.

“Soek tho truth and tho 
shall muko you froe” — those vvise 
vvords of the psalmist should be 
burnoti in lettors of firo into tho 
hoarts and mintis of American citi- 
zons, ospecially into tho hearts antį 
mintis of red-baiters liko tho Hearsts 
antį McCorniieks, the Bakers 
Walgroens. Only through freo 
ųuiry can mon flnd tho truth.

Our forofathors vvho vvroto 
fodoral constitūtion, famous among 
vvorltl documėnts, knevv by heart 
thoso words of tho psalmist, “Soek 
the truth and the truth shall niako 
you freb.“ So those wiso mon put 
into that great constitūtion spccific 
guarantees against tho 
of froe speech, freo 
froo assemblage.

When wo forget those 
antį instead follow the advice of a 
fow covvąrds and shut off freedoną 
of inųuiry and of expression, then 
we put out tho light and begin to 
fight in tho dark. When truth and 
reason are harried from tho land, 
then tho rattle of revolution’s mach- 
ine guns begiu.

“Seek the truth and the truth 
shall make you froe.“

šie asmenys gyvenų Ameri
koje yra ieškomi:

GBIGALH’NAS, Juozas. Gy
venas Cleveland, Ohio.

MALNAK, Nathan. Gyvenus 
Duųuoin, Illinois.

PATUMSIS, Juozas. Gyvenus 
sulig adresu: 4155 Archer Av., 
Chicago, 111.

ŠATKAUSKAS (Szatkovv- 
ski), Boleslovas. Kilęs iš Uk
mergės miesto. Išvyko į Ame
rika 1912 m.

ZALATORIUS, Jonas; Gyve
nas sulig adresu: 714 Howard 
St., San Franeisco, Galifornia.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas kų nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place/ 

Chicago, Illinois.
Superior 5619.

(Paieškojimas No. 67)

nittn for hlų Job, why Hhould hc 
give hor his Boat in a crovvdcd 
Htrootcar? If a giri insists upon 
ilving hor own lito, ofton 
a man’H promarltal nox 
why Hhould «ho vvhino 
lota hor put on hor own 
a woman voton, holds 
ruiiH a buHlnoHH as mon

Apie juos grįžę amerikiečiai 
mažai arba visai nenorėjo 
kalbėti, o rašyti jautė esu per 
žema, paniekinančiu. Bet kaip 
tų žemaičių patarlė sako“toks 
lokį pažino ir į svečius pava
dino” 'taip ir su manim 
Aš buvau toks skurdžius 
lavoje 
giau mėgstu ir kalbėli 

(Bus daugiau)

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ

Del išvažiavimu ir pikniku, di
delė platforma Šokiams. Gražus 
švarus miškas ir visi parankamai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARM A 
už Willow Springs 

i vakarus 2 mylias 
ant 83 gatvės 

Klauskite
BIG TONY FARM

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMIN1KAS KURAITIS

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

i Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Siunčiame Gėles Telegramų i rišo 
pasaulio daliu.

Forwinrd With Roosevelt
The Truth Shall Miake You Freo 
Wake, up, Illinois!
Eating Her Oako

Pirmus Moroičius 
ant Real Estate 
Defanlted ir Undefaulted 
Perkamo už CaHh su Nepcrdi- 
deliu Atroknvimu. Duodame 

Collatoral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Frnnklin 0576

■ S. and L. Inš'. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
S&Ay dolerį dividendus, pagal už- 

darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalaut darni
LlBk___________ visada galite

gauti savo su-
^deralSavings — ■ T 4-'D<LOAN ASSOCIATION g Al Įstojimo 

of chicago mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street 

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

' I 1.1111 ................................... j IINlill'........III, ’li

r AT DA! II 
NAMU SAVININKAM

ši budavojimo ištaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ši mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI.
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
mų pakėlimas,

V viškų ir bese-
' mento išlygini-

rnast nau-ius mu rinius frontus,l L krautuvių patai-
symas, šinglia- 
vimas porčių ir 

| namu, plumbin 
Kas ir šilumos

“Why can’t mon hold our coats, 
opon doors for us lot us proeodo 
thom Into tho theators and chuivh- 
os, and givo us thoir soats i n crowd- 
ed stroot enrs liko thoy used to?” 
lament somo vvomon today as thoy 
long for tho “good old times wlwn 
men woro chivalrous.“

“Wo asked tho mon for oconomic 
and logal o(|uallty,” mourns another 
woman of 1934 with hor oyes ro- 
mantically on tho past, “And thoy 
gavo us sočiai e(|uality, too. 'i’hat’s 
moro than we bargained for.“

Such womon are liko tho littlo 
giri who insistod upon eating hor 
enko and huving it too. Thoy forgot 
that with rights and opportimitioH 
inovitably go dutios and rosponsibl- 
lities.

If a woman competcs witli a

NATHAN KANTER

imuoR co.
Tel. Yards 0803

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25<v m 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ karppas Marshfield_______

STOGAI 
ROOFING
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMIN1KAS KURAITIS

THE W0RLD AT 
A GLANCE

Vaizdas f Jei uitos ganyklų. Čia prie tankių krūmų pievoje 
ganos gyvulių banda. Ant upelio kranto matome stovintį pie
menėlį, kuris nuo ankstyvo ryto iki vėlumos nakties daboja

šių Lietuvos įspūdžių skai
tytojai gal pamanys, kad aš 
atastogaudamas Lietuvoje vi
są laiką praleidžiau su pieme
nimis, artojais, kumečiais ir 
kitais paprasto darbo žmonė
mis ir vien apie juos kalbu. 
Anaiptol. Man teko susidurti 
su Lietuvos aristokratija, val
dininkais ir miesčionimis. 
Teko dalinai patirti taip biz
nio, taip ir pramones darbi
ninkų būklę. Bet niekas taip 
nepaliko gyvo įspūdžio, kaip 
mano tėvų, brolių ir sesučių 
sodybos, — laukai. Tos vie
tos, kur aš prieš 33 metus 
gyvenau. Tos pievos ir gyvu
lių bandos, kur aš gaųiau. Kur 
savo jaunystės dienas praleid
žiau. Tad, visa tai, man yra 
arčiau prie širdies. Visas ma
lonumas ir skurdas laukų dar 
bininko teko pačiam patirti 
ant savo kailio.

Bet dabar, važinėjant po 
Lietuvą su nauju Buieku, gra-

žiai apsirėdžius ir jaučiant 
perteklius kišeniuose, negali 
pralėkti pro šalį nepastebėjęs 
piemenėlio, kumečio ar kito
kio laukų darbininko, kad su
rast smagumas tarp Lietuvos 
aristokratų. Viena, kad tie lau 
kų darbininkai lai yra jėga, 
kuri palaiko gyvybę visos Lie
tuvių tautos. O antra išeivijo
je gyvenantiems lietuviams 
teko gyvent tokiose gyvenimo 
aplinkybėse, kokiose gyvepo 
ir dabar gyvena jų tėvai, bro
liai ir sesutės.

Apie juos grįžę amerikiečiai 
mažai r arba visai nenorėjo 
kalbėti, o rašyti jaute esą per 
žema, paniekinančiu. Bet kaip 
tų žemaičių patarlė sako“toks 
lokį pažino ir į svečius pava- 

yra. 
Lie- 
dau-

dino” 'taip ir su manim 
Aš buvau toks skurdžius 
tavoje, tai apie tokius 
giau mėgstu ir kalbeli.

by Dr. Edward G. Punkay

i

Forwiard With Roosevelt
The Truth Shall Make You Free
Wake, up, Illinois!
Eating Her Cake

a n
to
Amor-

ac- 
tho

Presidont Roosevelt gavo 
counting Sunday ovonlng 
stockholders of this great 
ican nntion. In simple, beautiful yet
forceful language, he told them 
vvhat they theinselves knovv—that 
“Americans are feeling a lot better” 
novv becauso conditions aro much 
better than they vvere tvvo years 
ago, and that they are steadily im- 
proving.

Then vvith confidenco, vvith con- 
vincing straight-forvvardness he toki 
thom again that the Nevv Deal has 
boen carefully vvorked out to bring 
about tvvo things necossary for 
lasting prosperity. Those tvvo things 
are security legislation to care for 
the aged and the unemployed, and 
vvork relicf to take three and one- 
half inillion 
charity and 
work.

That i s a 
by a great
true, thinking Americans vvill put 
their shoulder to the vvheel and help 
to get the economic machinc* up the 
steep hill of recovery.

ralse it. You imposė a viclous and 
dangerous general sales tax, put
li ng on the bent backs of the poor 
tho burden vvhich the rich and mo- 
derately vvell-to-do should and can 
cąsily bear. You tax tho baby’s 
milk and the beggar’s bread so that 
the rich mhy esėapo their just 
share. ,

Wake up, Illinois! Rovise your 
rotten tax systėni. Tliėnt you vVon’t 
have to humiliate your governor 
by sendlng him to Washington, hat 
in hand, to beg 
should raiše.

Impose stiffly 
inheritance, and 
repeal tho vicious and 
sales tax,

Wake up, Illinois! Pull yourself 
out of tho muck and mirė of an 
rotten tax systom! *

what you yoursolf

graduated income, 
luxury taxos. Then 

dangerous

American citizens off 
to put ' them bark to

great program headed 
dcmocratic leader. Ali

“Seek the truth and the truth 
shall muko you free” — those vvise 
vvdrds of the psalmist should be 
burned in letters of fire into tho 
hearts and minds of American citi
zens, ospecially into the hearts and 
minds of red-baitęrs likę the Hearsts 
and McConnicks, the Bakers 
Walgreens. Only through free 
quiry can men find the truth.

Our forefathers vvho vvrote
federal constitution, famous among 
vvorld documcnts, knevv by heart 
those words of the psalmist, “Sėek 
the truth and the truth shall niake 
you freb.” So those vvise men put 
into that great constitution specific 
guarantees against the 
of free speech, free 
free assemblage.

When vve forget those
and instead follovv the advice of a 
fevv covvąrds and shut off freedom 
of inųuiry and of expression, then 
vve put out the light and begin to 
fight in the dark. When truth and 
reason are harried from the land, 
then the rattle of revolution’s mach- 
ine guhs begin.

“Seek the truth and the truth 
shall make you free.”

and
in-

the

strppression 
press, and

vvise words

Konsulatas prašo 
informacijų apie 
penkis lietuvius

Ieško J. Grigaliūno, Malnako, 
Patamsio, Šatkausko ir Za
latoriaus.

mos, bet butų apartmentuose 
nelabai galima gauti.

Federal Housing Adminis
tracija teikia paskolas savinin
kams, kurie nori savo ,namus 
atremontuoti, ar jaunavedžiams, 
kurie nori naujus namus pa
sistatydinti. Ji yra federalės 
valdžios įstaiga, suorganizuota 
palengvinimui kredito sąlygų 
mažų namų savininkams.

man for his job, vvhy should he 
give her hiš seat in a crovvded 
streetcar? If a giri insists upon 
living her ovvn life, often including 
a man’s premarltal šex freedom, 
vvhy should she vvhine vvhen he 
lets her put on her ovvn coat? If 
a vvoman yotes, holds proporty, 
runa a business as men do, vvhy 
should she lament vvhen he no log- 
er opelis doors for her?

Ask the average giri 
vvhother she vvould Hke to 
pickle and brevv, to bear
at lašt a dozen children, to be shut 
out from vvorthvvhile education, 
from sports and recreation, from 
the ballot? Her grandmother in 
the good old days of chivalry had 
nono of those things.

“No, siree!” comes the emphatic 
ansvver of tho giri of today. “Nix 
on that old stuff for me!”

Hence, though she may now and 
then hanker for some things of tho 
past, she is vviše enough to prefer 
today vvith its true gains.

of today 
bako and 
and roar

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

“Why can’t men hold our coats, 
open doors for us let us precede 
them into the theaters and chunch- 
es, and give us their seats in crowd- 
ed Street cars likę they uscd to?” 
lament somo womon today as they 
long for tho “good old times when 
men werc chlvalrous.”

“Wo asked tho men for oconomic 
and legal eųuality,” mourns another 
woman of 1934 with her eyes ro- 
mantically on tho past, “And they 
gavo us sočiai eųuality, too. That’s 
moro than we bargained for.”

Stich women are liko the littlo 
gir! who insisted upon eating her 
cake and having it too. They forget 
that with rights and opportunities 
inevitably go duties and responsibi- 
lities.

If a woman competes witli a

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti kp jieškot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu, tik 
jų bus galima gauti.

Čia
susirasit
ko
tik
jums

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

■ Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collatcral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St. *

Tel. Franklin 0576

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

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

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA.
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Malioriiis-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

\VV»KS I)EATIZ
aFFICE 7

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray.
Prieinamos Kainos, 

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. .v. 
Tel. HARRISON 0751

f Ppposito Davis Store, 2d Floor

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 kapitula 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. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

AKORDIONAI
ACCORDIONS

PIANO ACCORDIONAI žemiausio; 
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85, 90 Basses 
nauji $100. 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 8640.

šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick
9131 arba Lafayette 5277._________

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:

GRIGALIŪNAS, Juozas. Gy
venąs Cleveland, Ohio.

AIALNAK, Nathan. Gyvenąs 
Du(|uoin, Illinois.

PATUMSIS, Juozas. Gyvenąs 
sulig adresu: 4155 Archer Av., 
Chicago, III.

ŠATKAUSKAS (Szatkovv- 
ski), Boleslovas. Kilęs iš Uk
mergės miesto. Išvyko j Ame
riką 1912 m.

ZALATORIUS, Jonas; Gyve
nąs sulig adresu: 714 Howard 
St., San Francisco, California.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois, 
Superior 5619;

(Paieškojimas No. 67)

Jei neužmokėjot mo 
kesčių — turėsit mo 

keti pabaudą
Pereitą šeštadienį Cook ap

skričio gyventojai turėjo pas
kutinę progą užsimokėti antrą 
dalį 1933 real estą te mokes
čius. Jei kas to dar nepada
rė turės mokėti 1% pabaudą 
už kiekvieną suvėlintą mėnesį.

Mokesčius
Cook apsl
Svveitzcriui, apskričio rūmuo
se, prie Washington ir Clar.k

Chicagoje pradeda 
reikštis didelis bu

tų trukumas
Federal Housing Administra-- 

cija surinko žinių, kurios pa
rodo, kad Chicagoje pradėjo 
reikštis trukumas geresnių na
mų ir butų. Nevien kyla nuo-

- .. -1 - -- - - - - ..

pasaulio dalia.

KVIETKININKAS
Gilės vestuvėms, bankietams ir
- oagrabanuL
3316 & Halsted St Į

PboM Boufevard 7314. Chicaro ID*

How

“Uncle Roosevelt, please give me 
a dime,” begged Governor Henry 
Horner tvhen Harry L. Hopkins in- 
sisted that Illinois mušt raiše at 
least $3,000,000 to mateh the $9,- 
000,000 of federal money needed 
nionthly to feed her 1,200,000 job- 
less.

Šhame on you, Illinois!
many times will you go to Wash- 
ington, hat in hand, 'begging feder
al money to feed your hungry? 
Are you to become a perennial’ beg; 
gar?

Shame on you, Illinois! As one of 
the wealthiest statės in the unjon, 
you have plenty of money, būt you 
are too cowardly to lay taxes to

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-1 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo šu
tau p.ytus pini
gus,. ‘ Įstojimo 
mokėti nereikia.

ederalSavings
AND.LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininką? *0

-I

o.
reikia mokėti 
•io iždininkui,į

VINCENTAS AŽUKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulin 

gegužės 4 diena, 4:00 valanda 
po piet 1935 m., sulaukęs pu-» 
sės amžiaus, gimęs Kalvarijos! 
paviete. Ramanavos kaimo, 
Krosnos parap. c

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moteris Kotryna, po tėvais!’ 
Korsakaitė, 2 sūnų Walter, 
marčia Helen, William, mar-, 
čia Eileen. dukterį Jennie Bag-' 
donas, broli Simona, 3 anukusr 
ir giminės, o Lietuvoj broli 
Joną. u

Kūnas pašarvotas randasi 
Hart koplyčioj, 8608 South- 
Summit Avė. _

laidotuvės Įvyks seredoj ge-; 
gūžes 8 diena, 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Killians, „ 
parapijos bažnyčia, 87th St. ir 
Aberdeen, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincentas Ažukas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą. *

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai. duktė.
Marčios. Brolis. Anūkai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S., P. Mažę 
nas Yards 1138.

A. YOUNG į 
šiuo pasauliu 
11:00 valandą- 
sulaukės 401

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su 

gegužės 4 dieną, 
ryto 1935 m., 
metų amžiaus, gimęs Panevėžį 
žio apskr., Inčių kaime, 

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 

savo mylima moterį Adolfina 
po tėvais Rimgąilaitė, dukterį 
Ethel Frances, dvi švogerkas * 
Nellie Blazis ir Jennie Mason, • 
du švogerius Juozapa Blazis t 
ir Pranciškų Mason, švogeri 
Alfred Rimgaila, švogerka He
len, švogeri Adam Rimgaila, 
uošvi Antanu ir uošvienę Adol
fina Stasiulius ir gimines, 
Lietuvoj motina, tėvą ir broli.

Kūnas pašarvotas randasi 
4352 So. Mozart St. Telefonas 
Lafavette 7346.

Laidotuvės i vyks trečiadieni 
gegužės 8 diena, 2:00 vai. po, 
pietų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Pranciškaus A.'} 
Young giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie-’' 
Čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Duktė, švogerkos, 
Švogeriai, Uošviai 
ir Giminės. n

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

i.

SKOLINAU PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGEII

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose n 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St., Phone Canal 1679

MES REKOMENDUOJAME i

CRANE VIEW
Sinclair Gasolino Stotis

- 3858 South Kedzie Avenue
SPECIALISTAI

Grizavimo
Pataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platu pasirinkimą 

visu Sinclair Produktu. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit mu.^ų man
dagiu ir 'teisingu Patarnavimu!

RENDUOJU LABAI GRAŽŲ 
DARŽĄ

Del išvažiavimų ir piknikų, di
delė platforma šokiams. Gražus, 
švarus miškas ir visi parankamai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 
i vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvės 
Klauskite

BIG TONY FARM

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

KNYGOS
BOOKS

Senų ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. III

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

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

DAV1D ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. ' NORmal 5150.

KRAUTUVĖS
STORES

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie 
me ir

NAŲJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalia rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji, kiniški kaurai po $15, $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RAUIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25^ ,KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL
_______ kampas Marshfield_______

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blikorystis 
darbu.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

STIKLAS
GLASS

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO„ Ine. 
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. Tel. Yards 5482

F AT e>ai
NAMŲ SAVININKAM 

ši budavojimo ištaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai, per šį mene- 
pj. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IšMOKfiJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.
darbus, Cemento darbus, na

mų pakėlimas, 
viškų ir bese- 
mento išlygini- 
maą, naujus mu 

Į rinius frontus, 
krautuvių patai
symas, šinglia- 
vimas porčių ir 
namų, plumbin 
gas ir šilumos 
įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION C0.

3653 West 26th Street
Telefonai:

ROCKVVELL 0750 
LAWNDALE 1875

Muro
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IT’S-SIMPLY
INEXCUSABLElOverland
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NATHAN. KANTER

LKUOR CO.
4707 So. Halsted St. Tel. Yards 0803

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

You cannot expect to mokė 
friends socially or in Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys’ 
odors, improves mouth hygiene 

, and checks infection. Lambert 
Phormacal Company, St. Louis, 
Missouri.

ISTERINE
ends halitosis

Kili* 200.000,000 germ s
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Dideliu Pasisekimu, Iškil 
mingai Praėjo Bankietas
Sutraukė Congress viešbutis daugiau 

300 svečių
Dideliu pasisekimu ir IškiL veikėjas Dr, Jarvln, p. S. B. 

mingid praėjo didysis C.lden- Komaiko su sunum, visa gru- 
gos Lietuvių Rankiotus, su- pė Rockfordločlų, p. Vaitkienė 
rengtas pagerbimu! adv. R.

nų .skridimo IUiIhoh buvo įlok 
nionkoH,
vnldžln nubuvo (UiviimI JloniH 
leidimo. “Bot",
gerbiamo Jų pnulryžlmų, Jų dvn- 
Hių“,

Žmonių buvo nemažai, iioh at- 
Bllnnkė no tik šalininkai nų, kib 
rlu IntrigaH varinėja prieš ant
rąjį tranu-atlantln) skridimų, 
bet Ir bošališkoM pu'jl.koM,, kuo
met buvo atidėta kitam Hokma- 
dienini aviaeiJoH (Ilona.

jogol: net AmbrlkoH

tarė JIhhI, “mon

mi .■.mm—«i   My*w

VAKAR IR 
ŠIA ND1EN

Ad. Lldy. yni buvęN Ulinių 
įiliin UnlvcrHlly Club pirmi 
nlnkiiH. 
p imi klikų JIh yru vedęs bu vii

įnikti
or«-mh

n it v o 
“Naujienose

bciidi'iidiirbhivo 
pusi i'iišydnimi

Vilkui' po plutų Nnvy Pk'i'^lupIviiiKU.Iu. "MumiIii". 
prlophuikoju atiddnrfl motorinių t

atdara por visų savaitę, nuo 
Linos Iki II vai. vakaro, kas-

Ciceroj vagys api
plėšė Šemetų alinę

vIshlmM praleKI Hpkmadlonlų 
popiečius. Rožiniams bnneballl- 
nlnknins goriausio pasisekimo.

UnksinlnoMl...
Lietuvių Demokratų Kllubns 

turėjo Šaunų parengimų, kuria
mo dalyvavo daug svečių. Visi 
linksminosi Iki vėlumos prie 
gi ros Barnio- Keturakio muzikos, 

“N,” RašO>,

PRANEŠIMAI

ir Ink. F. Vaitkaus.
•‘Congrcss’ viešbutyje susi

rinko siivirš 300 gražios ir pa
rinktos lietuvių publikos, ku
rių didžiumoje sudarė veikė
jui, organizacijos valdybų na
riai ir atstovai Ir kili žymes 
n i žmonoj.

Iš svečių dalyvavo Lietuvos 
konsulas ir p. A. Kalvaičiai, 
Suomijos ktiiiNulas Dr. Foru- 
herg su žmona, p. Mažukna iš 
Piltsburgh, Pa., žymus suomių

ir vira eilė kitų.
Garbės svočiai (Hisakė po kal

bų, kuriose jie nušvietė savo 
nuomones lietuvių reikalais, 
kaip kooperavlmo su Lietuva, 
jaunosios kartos, etc.

Vakaras luisllęsl iki 1:30, 
nes buvo suvėluota su pradžia, 
kai atsilankė dauginu 
kos, negu buvo tikėtasi 
k ėjo pertvarkyti stalus 
dinli jų skaičių.

Plačiau apie biinkiotų

Suėmė vagis apiplė 
susius ekspresini 

traukinį

pnbli- 
Ir rei- 
ir <11-

Murinu Grove policija Šešta
dienį miklį suėmė Irls vagis, 
•kurie yra papildę daug vagys
čių, larp jų, Illinois Centrui 
ekspresiniam Iraukinyj.

Balandžio 5 <L, jie sulipo j 
ekspresų v Imi n lį iš Chleilgos ,i 
pietus. Suguldė visus kelei
vius anl grindų Ir ištuštino 
jiems kišvnius.

NeZinoml pikludinini bnndti 
Išnik .Miluti gitiYiŽų Vitu llnit'iui 
Aut ) ’HnltH, 10(140 H. Mhlilgiin 
Avenue. Cit ule buvo uždegtas 
vhiiiis Giit.imobi lw Liepsnas 
užgesimi,m, viduje buvo rastos 
(i .’ikii.dlntis ijv/olhii), 
kiton bombos dalys,

C*

Paėmė $L'5 Ir trh butelius 
I:rangių girinių

I Iuniin h*

koinlHlo- 
parųlftkl-nlorlus Allman Išleido 

mų, kuriamo sako, kad miestui 
reikia apie d,000 dauginu po-

CICERO — l'nuillų' pon k tą
dien io popiet) piiH Šurnai lis, 150!) 
S. 401h Avo„ ntKllnnkO noprii- 
šytl Hvočhil, Jie užklupo nllnė-

tuo laiku rungė vakarienę Ir

Stnlglnl Užklupta su rolkalu- 
virnu pinigu. JI pora I gan <1 o. Bo

Ambasadoriaus A 
Troyanovskio lin
kėjimai F. Vaitkui

Federaliai agentai 
tebesivaiko Karpį 

po Floridą

lys vagiliai apiplėšė CIUzeiiN 
Stalo Bank, Purk Rlclge.

Suimtieji yra Georgo Bon-

I.aklinų sveikina h* linki jnni 
pasekmingos kelionės

gaujos narį Saiuyerą; 
lietuvis piktadaris pagro
bęs lir miną.

Melrose Purk; Tony Trobbinl, 
25, 1301 N. 24th SL, Melroso 
Park, Ir Išmesi Johnson, 27, 
421 Ash Street, VVinnetkn.

komisijos 
atsiprašė, 
negali da-

Lietuvių Bankivto, Omgress 
viešbutyje, rengėjai pakvietė 
dalyvauti Sovietų Rusijos am-) 
bnsndorių A. Troyanovskj.

Atsakydamas į kvietimų jis 
prisiuntė telegramų 
Mikužiulei, rengimo 
pirmininkei, kurioje 
kad dėl radio kalbos
lyvauti, bet sveikina lakūną 
F. Vaitkų ir linki jam kuo pa
sek mingiausios keliones, 

i

Telegrama skamba sekančiai:
t • ■ . ! .■ f

Tl|ank you and Chicago 
’ Lithuanian Organizations for 
the kind invitation to the 
Banųuet of May 8rd, būt 1 
regret that a radio speak- 
ing engagement in VVashing- 
ton for that day prevents 
neceptance stop Greetings 
and wisbes for a successful 
fligbt

Jau kelinių mėnesį ledera- 
lės valdžios agentai po Flori
dą ir kitas pietines valstijas 
vaikosi lietuvį piktadarį Ąlvin 
Karpį — Albinų Karpavičių. 
Nežinia, nr Karpis yra taip 
apsukrus ir greitas, nr agen
tams labai nesiseka, bet “vi
suomenės priešas No. 1

Kiti parengimai R 
Skipičiui

Dabartinės esančios paKonusloH, 
nuHimitni’IškoH . Ir nupMoglos. 
Dabartiniu laiku Cblcngojo yra 
(1,000 noliclstų.

Jomis Stiišiiiitls, dirbęs už 
namų užvaizdus pagelblnlnkų J, 
Yukniui, 1814 So. Komensky 
Avenue, lai m ėjo bylų. Jin <lir- 
lx» Yukniui por 13 mėnesių, o 
gavo mokėti tik už 4. Yiiknls 
užsigynė, kad Blašnitls nedirbo 
I) mtin, Teisėjas Išnešti nuo
sprendį pritepdamas Yitkn| su
mokėti Stašaičiui $045 iitslliku- 
slo.l algos. —Povilas.

smarkiai uždavė | Šoną, kad ji 
vos ncpavlrto.

Laimei, tuo laiku užėjo dur- 
blninkas, oinantls Iš darbo alaus 
jslgortl. Banditai Išsigando Ir 
Išbėgiojo. Bot plėšikai visgi pa
siimt! apie $25 Ir tris butelius

dar

Gegužės 4 d. klerikalai ir 'va- 
nagaitiniai bendromis jėgomis 
rengti prakalbas adv, Rapolui 
Skipičiui McKiuley Park sve
tainėje. Svečias pasakė įdomių 
kalbų apie savo misijų Ameri-

Gaisrai jayn buvo 
kaip gražios mo

teriškės

to lieut. \Vnitkus
A. Troyanovsky. 

tamstai ir Chicagos 
Organizacijoms už ma-

“Ačiū 
lietuvių 
lonų kvietimą dalyvauti Gegu
žės 3 d. bankiete. Bet apgai
lestauju. kad esu apsiėmęs tą 
iieiių pasakyti kailių per radio 
IVashingtone ir tas man ne- 
eidžia jūsų kvietimo priimti. 
\š sveikinu Įeit. VVaitkų ir lin
kiu jam pasekmingai nuskri- 
iti. A

A. Troyanovsky.“

Turėjo $5,000, bet 
nusižudė dėl 

neturto
lenkas 
Jilow- 
Pasi- 

nusišove
iu, adresu, 
eet. Nusi-

\Vestsidėje nusižudė 
eal estatininkas Oscar 
ki, 60 metų amžiaus, 
męs revolverį jis 
rieangyje savo nan 
724 S. LoomisXsti 
idė iš neturto.
Nugabenus Jilowskio lavoną 
apskričio ligoninę, jo kiše- 

iuj buvo rasti bonai, kurių 
»rtė vienu laiku siekė $5,000. 
abar tie bonai yra visai be- 
jrčiai.

šradėjų masinis mitingas 
šįvakar

Shcrman viešbutyje šiandien 
yks masinis mitingas, kuris 
vadintas “National Inventors 
mgress”.
Lalbėtoju bus tūlas Albert C. 
ims iš Oakland, Cal., to kon- 
eso prezidentas. Mitingo pra- 
ia 8 vai. vak. I jį kviečiami 

ie nori būti-adejai ir 
*adtijais.

Valdžia galutiniu nustatė, 
kad Karpio gauja kiek laiko 
atgal pagrobė turtingų St. 
Paul, Minn., bravorininkų 
Williain Ilaumių, ir už jo pa- 
liuosavimų gavo $100,000. 
$65,000 iš tų pinigų dabar atė
jo į Chicagos federalo rezer-

kad Karpio gau- 
ir kitų Minnesot- 
Brvmerį, už kurį 

gavo $200,(MM). Ryšy su tuo
pagrobimu agentams pasisekė 
suimti New Orleans mieste, 
Harry Sawyer., Jis yra Kar
pio piktadarių gaujos narys.

Spėjama, 
ja pagrobti

Luksemburgiečių 
suvažiavimas 

.. Chicagoje
Europoje yra mažutė 

priklausoma kunigaikštyste, 
Luksenburgas. Nors gyvento
jų nedaug teturi, vienok jos 
išeivija yra gana skaitlinga. 
Amerikoje yra apie 100 hrk- 
semburgiečių kolonijų.

Vakar tų kolonijų atstovai 
suvažiavo Chicagon ir rinkti 
valdybą savo pašelpinės or
ganizacijos, Luksemburgiečių 
Brotherhood of America.

_______________ t

ne-

Žemės kasimo cere 
monijos

Vakar popiet atlaike žemės 
kasimo iškilmes Marąuette par
ke Dariaus-Girėno paminklo 
komitetas, kuris tas iškilmes 
buvo sumanęs ne dėl to, kad 
butų buvęs koks nors reikalas 
su ceremonijomis žemę kasti, j 
kurią komitetas dar neturi nie
ko dėti, bet vien su tikslu pa
kenkti lakūno Felikso Vaitkaus 
išleistuvių aviacijos dienai.

Rimčiai 
seniai atf 
čias,
minklu iš akmens mes pagerb
sime žuvusiųjų didvyrių, Da
riaus ir Girėno atmintį“, pa
reiškė jisai. “Jiems reikia pa
minklo musų širdyse!“ Savo 
kalboje DULR atstovas nuro
dė, be to, kad žuvusiųjų laku-

!ą kalbą pasakė ne
tęs iš Lietuvos sve- 

p. R. Skipitis. “Ne pa-

Nors |žanga buvo nemoka
ma, bet žmonių atėjo neperdau- 
giausia, gal apie 300.

Vakare DULR pirmininkų 
priėmė sandariečiai, surengda
mi jam Viking 'Temple svetai
nėje maskaradų. Svarbiausių 
programo dalj atliko Jaunoji 
Birutė. Svetainėje vaikai šoko, 
o kai publika buvo pakviesta 
prie s'talo, tai susėdo 18 žmo
nių.

RADIO
Tik rytais girdėsit 
radio žinias toliau 

nuo Chicagos
Lietuviai, kurie gyvena to

liau nuo Chicagos, dabar tetu
ri vieną progą girdėti radio 
žinių programus, o tai Naujie
nų rytinius programus iš sto
ties WGES, 1360 kilocycles.

šitie programai yra girdimi 
:š ryto visur apie 100 mylių 
aplink Chicagą.

Kada Budriko radio nedel- 
dieniais iš stoties WCFL su
stojo visai vasarai, tai Chica
gos apielinkių lietuviams nebe- 
iko kito radio kaip tik Nau

jienų rytiniai programai iš 
stoties WGES.

Iš tos pačios stoties įduoda
mi kiti programai nedeldieny 
11 vai. ryto ir antradienio va
kare negalima girdėti Wauke- 
gane, Kenoshoj, Racine, Mil- 
vvaukee ir kitur, nes šitos sto
ties balsą tuo laiku užmuša 
Racine stoties balsas. Bet 8:30 
iš ryto, kada eina Naujienų 
programai, Racine stotis dar 
tebemiega, ir todėl Racine, Ke
noshoj, Waukegane ir Milwau- 
kee rytiniai Naujienų progra
mai labai gerai girdimi.

Visi tų miestų lietuviai to
dėl turi progos išgirsti lietu
viškus programus ir daugybę 
žinių tik iŠ stoties WGES, 
1360 kilocycles, 8:30 vai. iš ry
to kiekvieną panedėlį, seredą 
ir pėtnyčią.

padegęs 12 namų

“Gaisrai man duoda 
pat jausmų, kaip gražios 
tėviškės“.

mo-

rašytojas II. Gark 
kuris buvo

erotiškas 
Peterson, 
už gaisrų epidemijų, pasireiš-

suimtas

32 me
tų amžiaus, prisipažno' pade
gęs 12 namų NorlhsidCje. Jis 
taipgi padegė namą, kuriame 
mirė viena 73 melų moteriš
kė. *

Petersonas greičiausiai bus 
teisiamas ne vien už padegi
nėjimą, bet ir už žmogžudystę.

Peterson, kurs yra-i

Serga p. Jakavičie 
nė; ligoninėje

BRIGHTON PARK — Pe
reitos savaites pabaigoje į ap
skričio, Gook County ligoninę 
buvo išvežta p. Jakavičiene, 
Keistučio Kliubo pirmininko, 
p. Jakavičiaus žmona.

šiandien 
tyj ligonei 
racija. Ji 
draugai ir 
aplankyti.

. Ligone p. Jakavičiene, yra 
dainininko Prano Jakavičiaus 
motina. (Sp.)

ar netolimoj atei- 
bus padaryta ope- 
guli Ward 40, kur 
pažįstami gali ją

Adv. A. Lidy-Lidi- 
kauskas permainė 

adresą
*■

Jaunas teisių žinovas; turi pa
sekmingą praktiką

Albertas Lidy-Lidikauskas 
trumpą laiką atgal permainė 
butą, ir su juo savo ofisą. Da
bartiniu laiku jis gyvena ad
resu, 7041 Crandon avenue, 
Telefonas Hyde Park 7014.

Visi klientai gali su reika
lais ateiti tuo adčesu po' 6-tos 
valandos vakare.

Dienomis adv. Lidy būna 
ofise, miesto centre, kuris ran
dasi adresu, One N. La Šalie 
st., kambarys 1248, Telefonas 
Central 1505.

p;<‘g

CLASSIFIEDADS
PATAISYMAS IR DALIS

IŠGRĘŽIMUI roh’M (l«l Skalbia- 
idom MuŠIiion, HcifrlgarutorlumH 
Motorai, Fonui.

O, H LA 1)1 LĖK 
5225 Ho, Kudzia Av<i,, Chlcugo, III. 

'I’ol. Ilcmlock 6220

(.hirugoN Lietuvio Draugija, yra 
piiAulpon Ilgojo, pomirtiniu ir kultu- 
ton draugija. I nariu* priimami 
vyrai Ir motorlk nuo 15 Iki 4H 
niatij amžImiM, Pnšnliui Ilgojo yra 
ll-,u akyrlų -«• $6, $10 Ir $10 mhvuI- 
tė.ni pomirtinei $250, Taipgi, ėla 
nr ImnmoH Ir člidon draugvatfiN bei 
Id ubui, jeigu dar naa'.ovl vImhI blo
gai ulnlglAkul.

ChicugON Llatiivlij Draugija, yra 
Ingalė ■ orgiinlzoelja lUInola valMtilo- 
ja, I Chkuigoa Lltttiivlų Draugllu 
mlklniiMO 1000 nnriii, tai yra (lld* 
žIuiinIii Ir . Uirtingluuala lietuviu 
draugija Chlcugo|«,

iHlrašyt Draugljon galima piiua- 
dfllinlH Ir kotvargala vIku diena, o 
nod5l<llonlalH tiktai nuo 9 vai.
I v, p, n, 

Kreipki Iri* I 
Draugijom oflag, 

1730 So. llalNtod SU
Taipgi, lidrnftyt Draugljon 

Ir por miiNU konkuraantug.

AiiNilIary No, 271 NindrinkimnM.—• 
DiirlauH-Gfrėno Am, Uiglon Auxl- 
llary Unlt 'No, 271 mfinoalnlH juimI- 
rlnklmau Ivyka plrrnadhmi, (iagužėa 
0, 1985, 8 vai. vok., J. YuŠkoM avet., 
2417 W. 48rd St.

Chicngoa Lietuvių Moterų DrUoM 
ApšviotOH HualrlnklrniiH IvykH' antra
dieni, gogužfiH 7 d„ SnnduroM avatal- 
nfljo 814 W, 88r<l 81. . VIkok narė* 
prafiomoM uUllankytl. — Raštininkė,

APSIGYVENK MIESTE 
LIETUVIŠKAME VII-ŠBUTYJ 

švuruM n p Al Id,S tl kambariai, maudyk
lė ir ahowur. Nuo $1.50 Iki $4.50 
| auvaltę, Valgia prk vinto* ka* nori. 

SOUTH CEN'IRAI, 1IOTEL 
JULIUS BAKHIS, Ha v

1245 S. Mlchlgaii Ava, Vlctory 4086

Financial
Flnenaal-PaMkoloa

SKOLINAM PINIGUS 
nntjuMi moiglėlų, bonų, algų Ir namų 
Taipgi parkam, parduodam, mainom 
morglčiuN, honUN, namini, uk<m ir 

Turim apdraudoa donart- 
VIijAuh Notaru*.
J, NAMON & CO. 

0755 South W«Mt«rn Ava.

bizniu*, 
manta.

ryto

ynl'mn

N0RIME gauti pinigu $1000 ant 
l.’rmu moigiėlų ant mūrinio namo

■ Brlghton Parko — 4100 South 
Mttplmvood Ava, 2nd floor front.

Nu Įnirti suorganizuoti 
baHolMilIlnlnkuM

Penktadienio vakaro Raudo
nos Rožės įdubas turėjo savo 
mėnesinį mirinklmų, Narių hu- 
elrinko nemažai. Visi bėgan
tieji reikalai buvo skubiai ap
tarti, nes tų pat[ vakarų Cice
roj j vyko demokratų vakaras, 
o Congrcss viešbutyje didysis 
Lietuvių Bank lėtas.

• Visi skubino, vienok galuti
nai nutarta turėti baseball lo
šimų ir tam išrinkta penkių na
rių komisija su T. Labock ir 
LekoviČia priešakyje, Lošimo 
viela bus senoji vieta — 12th 
ir 48lh Avė, Ten bus patogu

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimą*

; MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš persikrausiant pašaukite 
LAFAYB1TE 8080 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti "emtlmatlon“ 
klok jums kainuos kraustymas. 
Aš gailu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis Ir geru patarnavimu,"

OKSAS 1JXPRESS 
2049 W. 43 St,

1AU1YK1T
PINIGUS! 1||FederalSavings

■ and loan ASSOCIATION 
u Of CtlICAGO

PINIGUS!
Pradekit laupyti savo pinigus šioje Fcderalėje įstaigoje. 

Gali pradėti taupyti nuo 50c į menesį ir augščiau.
{STOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washinglon, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, a (mokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINE YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887

Ben J. Kazanauskas, Raitininkas.

Persikraustymo Išpardavimas
KLEIN’S CORNER STORE

2000 S. Halsted St.
KRAUSTOSI I

Kampas 18-tos gatvės ir Paulina
šis Persikraustymo Išpardavimas bus vienas didžiausių išpardavimų 
kada nors buvusių ant Halsted Street
Visas musų stakas bus išparduotas šiame išpardavime — nepalik
sime nieko.
Turime per daug visokių prekių kad visas šia suminėti. Ateikit'ir 
pat|s pamatykit.

SUDIEV HALSTED STREET ANT VISADOSI

KLEIN’S CORNER STORE
2000 S. Halsted St.

. \ JOHN P. E\X’ALD
I OA\S and INSI !RAN;’.T.

■Tei^u <<» ik i’ , ji pinigu ;wt Pinti 6 Maručio arba 
afth'auu-' inio ugnies, vėjo, btc: ar ?. tuk-

840 \Xcst Orčt Street
■ TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 /

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VES

r muture & Fixturės 
Rakandal-ltalosi

IŠPARDUODAME BARU FJKČE 
rhiN. vlaoklo didžio mu Coli Buktai a 

d r SI akom. Taipgi Atorų flkčorlu* 
dtd byla kurio biznio Inkaltant zvar- 
atykloM, rcglntorluM Ir Ico bakftUK 
Caah arba ant Išmokėjimo, Pama
tykite milu pirm nagu pirkaite ki
tur. 8, E. SOH'I’HEIM & 8ONH, 
Storo Fixturim, 1900 8. Stoto St. 
CALumot 5209

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 Importuoti kaurai ........ $25.00
$800 kaurai  '........................... $35.00
Parlor, mlogkambarlo ar val
gomojo kariih,. rakandai .... $30.00

Atdara vakarais Ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5740 So. Ashland Avė,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PAIEŠKAU vyru dirbti ant ma
žos formos— 'l’urėslto gerus namus. 
Atsišaukti© 8435 So. Wallace St. 
3-čios lubos užpakaly, po 5 v. vakare.

Help Wanted—Female
- Darbininkių reikia

MERGINA, pradedanti, prie pro- 
sinimo, 18 metu amžiaus ar senes
nė. Progressive Cleaners & Dyerst 
7801 Cottage Grove Avė.

MERGINA arba moteris prie 
abelno namu darbo. Nuosavas 
kambarys. Gyventi vietoje, Mrs. 
Wolff, 5718 N. Chistiana Avė. Tel. 
Keystone 1990.

ŠUNIUKAS, Plkaneese, biskvitų 
spalvos, pasimetė prie 36-tos ir 
Halsted St. kūdikio draugas. Atly
ginimas. Yards 0095.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MERGINA 18 metu, ieSko darbo 
prie namų, Svari ir tciKinga. turi 
patyrimo. Atsišaukite 3344 South 
Morgan St., 2-rog lubos.

For Rent
FLATAS, 6 kambariai, karštu 

vandeniu apšildomi, naujai išdeko- 
ruoti — $30.00. 3733 S. Emerald
Avė Yards 0186.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State St.,

Labai gera vieta — gerai išdirbta 
nėr ilga laika — Gera proga biz- 
niškiema žmonėms. Važiuoja { 
Lietuva atostogoms.

644 N. State St.

GROSERNfi ir bučernti pardavi
mui, su moderniškais Įrengimais ir 
refrigeratorium kauntery ir ledau- 
ne, didelis stekas. Gerai einantis 
cash biznis Parduosiu su ar be 
nuosavybės.

Tel. Lafayette 0470.

PIKNIKAMS DARŽAS 
PARDAVIMUI AR

BA RENDON
Gražus 10 akerių piknikams dar

žas. Visi nauji ir moderniški bu- 
dinkai . Daro bizni per visus me
tus. Daržas parenduotas piknikams 
per visa sezoną ir atneš 100% pel
no ant jūsų i n vestine n to; Labai 
graži vieta gyventi ir daryti pini
gus. Randasi tiktai 10 mylių nuo 
Chicagos. Savininkas

1837 So. 49th Court, 
Tel. Cicero 205

PARDUOSIU arba mainysiu kam
pini muro narna north east kampas 
62 n d ir So. Ashland Avė., trijų auk
štų, penki flatai ir Storas, tinkamas 
dėl bile kokio biznio. Dabar yra 
tfrosernė, bet tyso nėra. Savininkas 
J. Rachunas. Auditorium Tavern 
8137 So Halsted St

PARDAVIMUI Tavern — Gerai 
įrengtas — priešais dirbtuves ant 
bizniavo* gatvės — Išvažiuoju i Lie
tuva. Atsišaukite




