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Bedarbių riaušesNors

18 metų kalėjimo

Dėl karvės žuvo 4
žmonesSouth Side ii

metus
ros

Illinois Emer-

ir paleido iš savo

termitai

^į :̂.

Ethiopia irgi pa
skelbs mobilizacijų

Šen. Long jau kalba 
apie trečią partiją

Šelpimo komisija už 
darė savo raštinę

kihti ykam”' Frakciją* ir Busija 
remia Pabaltijo valstybių są
jungą ir nepriverčia Lietuvos 
taikintis su Lenkija.

Visi 7 kaltinamieji teamatcrių 
unijos vadai ir kontraktoriai 
liko išteisinti po 6 savaičių 
bylos nagrinėjimo.

ilgos tarny
Gatti-Casa

— 20 Bahama salų negrų, ku
rie per dvi savaites plūduriavo 
Atlantiko vandenyne sugedu
sioj motorinėj valty, liko iš
gelbėti laivo.

COLLINSVILLE, DL, g. 12. 
— Išsprogdinus gaso ir elek
tros pervadas, miestas laikinai 
buvo netekęs vandens.

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

Apsiniaukę, šalčiau.

Du kenksmingi Illi 
nois vabzdžiai

dau- 
Keli

NORFOLK, Va., g. 10. — 
Albert Decker, buvęs kareivis 
ir jurininkas, liko nuteistas 2 
metams kalėj iman už pasiunti
mų grūmojančio mirtimi laiško 
prezidentui Rooseveltui.

gasolino taksais

SANTA FE, N. M., geg. 12. 
— žuvusio lėktuvo katastrofoj 
senatoriaus Cutting vieton ta
po paskirtas buvęs kongresma- 
nas Dennis Chavez, demokra-

Stoty Lavoj pasitiko Lenki
jos užsienio reikalų mlnlsteris 
Berk, kuris po stipria polici
jos apsauga Lavai nuvožė j ho-

500 sužeista besiver 
žiant pamatyti An

glijos karalių

LONDONAS, g. 10. — 
sinijos ^karalius pareiškė, 
jis irgi paskelbs visuotinų 
kariuomenės mobilizacijų, 
Italija nepaliaus ruoštis 
karo.

Grūmoja kalėjimu 
bedarbiams

Automobiliai 
Kanadoj

Atidėjo mėtymą iš 
butų šelpiamų be

darbių
International

Electrical

WMr

PLAUKS SUBMARINA PRIE 
ŠIAURINIO POLIAUS

QUEBEC, Que., geg. 12. — 
Bedarbių stovyklos darbinin
kas Thomas Mikkula, suomis, 
nusižudė, save į šmotukus su
draskydamas dinamitu.

dūkto 
to SU'

BERLYNAS, geg. 12.
ciai išleido patvarkymų, kad 
statant naujus namus ar tai
sant senuosius butų pasitarta 
su oro apsaugos biuru dėl (ren
gimo rusių, kur galima butų 
pasislėpti ištikus dujų ar oro 
ntokai,

Staigiai pasimirė 
Metropolitan' Operos 

direktorius

CHICAGO 
gency Relief komisija uždarė 
savo vyriausių raštinę 1319 S. 
Michigan Avė. 
darbo apie 10,000 darbininkų, 
kurie komisijai dirbo. Bedar
biai turi maisto vienai savai
tei, bet nebegalės gauti jokios 
kitokios pagelbos.

PEORIA, III., geg. 12. - 
Naujoji miesto valdžia susi
laukė didelių keblumų, nes su
streikavo miesto elektros dar 
bininkai ir dabar nė policijos 
radio, nė policijos ir ugniage
sių signalai ir telefonai nevei
kia.

Sprhigflold, III. — Illinois Darbininkų Susivienijimo demonstracija prieš pakėlimą 
pardavimo taksų (sales tax). Demonstracijos vadui pareiškė gubernatoriui Hor- 
ner, jog ręikalingus pinigus bedarbių šelpimui galima sukelti, uždedant didesnius 
mokesčius tūžmams 1 »** K

VVINNIPEG, Ont., geg. 12. 
— Garsus šiaurės tyrinėtojas, 
australietis Hubert Wilkins,

Tėvas gandų jų f u t b o 1 i h t ų 
Kraujo aakoal netyčiomis 
persišovęs. Mirė ligoninėj.

0TTAW4, Ont., geg. 12. — 
Kanada turi viso 1,100,000 au
tomobilių,, kurių apie 1,000,000 
yra vien pasivažinėjimui. Vieš
kelių Kanada turi 400,000 my
lių. Tie automobiliai sunaudo
ja 500,000,000 galionų gasoli- 

kuris Kanadoje 
kainuoja apie 25c už galioną. 
Valdžia už laisnius kasmet su
renka iš automobilistų po $20,- 
000,000 
gauna dar $27,000,000

VARAAVA, geg. 12. — Var
šuva nepaprastai šaltai pasltl- 
<o užvakar vakaro atvykuių 
Fruncljos užsienio reikalų mL 
nlsterĮ Lavai. Jo vagonus bu
vo ntkabintns mažoj prlomlcš- 
člo stoty, taip kad | didžiąją 
stoi| atvyko tik laikraštiniu-

ST. JOHN’S, N. F., geg. 12. 
— 'Susirinkę* prie valdžios rū
mų bedarbiai šukele riaušes ir 
ėmė piešti sankrovas. Paskui 
užgesus šviesoms plėšimai vėl 
atsinaujino iki 200 policistų 
juos sustabdė. Nukentėjo 
giau kaip. 40 sankrovų, 
bedarbiai areštuoti.

WASHINGTON, geg. 12. — 
Paskilbęs demagogas ir Loui- 
sianos diktatorius senatorius 
Huey “Kingfish” Long per tris 
valandas kalbėjo senate, smerk
damas prezidentą Rooseveltą, 
Anglijos karalienę ir visus ki
tus, kartu įrodinėdamas reika
lų kurti “trečiąją partiją“, ku
riai, žinoma, vadovautų pats 
Long. Ta partija kovotų pre
zidentą Rooseveltą ir rūpintų
si išmokėti ex-kareiviams to
nusus pravedant infliaciją — 
prispausdinant daugiau pini-

na prie šiaurinio poliaus. Kar
tu jis nori (steigti šiaurėje oro 
tyrimo stotis..

CHERBOURG, Francijoj, g. 
12. — Trys lakūnai liko už
mušti ir ketvirtas sužeistas, 
karo hydroplanui nukritus įlan
kom

WAUKEGAN, III., geg. 12. 
— Prokuroras Mason prigrū
mojo kalėjimu Lake kauntčs 
šelpiamiems bedarbiams, kurie 
atsisako eiti dirbti sunkų dar
bą prie geležinkelio už 85c j 
vai., kuomet prie pašelpos dar
bų jie gaudavo 50c į vai. Jie 
visi reikalauja didesnės algos, 
kitaip atsisako , geležinkelio 
kompanijai dirbti

Graikija pasmerkė 
mirčiai dar 33 ka

rininkus

Kaltinamųjų išteisi 
nimu užsibaigė dide 

lė TNT byla

CHICAGO,—Wnltor P. Krau- 
čiunas, 53 m., paslaptį ngn i per
sišovė savo bučernėj, 4614 S. 
Paulina St.

Jis yra tėvas garsiųjų fut- 
tolistų, Edward K rauso, kuris 
pasižymėjo Notre Dama uni
versiteto futbolo jaukto ir da
bar mokina Futbolininkus gt. 
Mary’s kolegijoj, Winona, Minn. 
ir Philip Kraustų kuris yra pa
skilbęs futbolininkas l)o Paul 
universiteto, kuri tebelanko.

Pasak angliškų laikraščių, 
pasakojimu p-los Kraučiunio- 
nės, jos vyras atsikėlė 6 vai. 
ryte ir nuėjo į bučernę. Neuž
ilgo sugryžo, ėmė skųstis vi
durių" skaudėjimu ir prigulė. 
Už kelių valandų užgirdo jį de
juojant ir rado jj gulintį be

CHICAGO 
Brotherhood 
VVorkers, 134 lokalas, patrau
kė į teismą kitą elektros dar
bininkų uniją, Brotherhood of 
Electrical Workers of Ameri
ca, reikalaudama $1,000,000 at
lyginimo, — po $1,000 už kiek
vieną skundėjų unijos narį, už 
trukdymų tos unijos nariams 
gauti darbų.

URBANA, III., geg. 12. — 
Nors “chinch bug” pernai Illi
nois ūkiams pridarė nuostolių 
už $40,000,000 ir nors valdžia 
kovai su tuo vabzdžiu išleid
žia labai dideles pinigų sumas, 
bet dar pavojingesnė esanti tū
la skrudžių rųšis 
kurie dar didesnių nuostolių 
padaro namams, daržinėms ir 
mediniams stulpams. Termitai 
negali pakęsti šviesos, todėl jie 
žeme įsigauna į medį ir visų 
medžio vidurį išėda.

Termitai labiausia siaučia 
pietiniame ir cehtraliniame Illi
nois.

LONDONAS, geg. 12. — Pa
skelbus, kad Anglijos karalius 
ir karaliene, kurie dabar šven
čia sidabrinį savo karaliavimo 
jubiliejų, kas vakarą pasiro
dys savo rūmų balkone, prie 
rūmų susigrūdo 250,000 žmo
nių minia. Spūstis buvo tokia 
didele, kad daugiau kaip 500 
žmonių liko sužeista.

ATHENAI, geg. 12. — Ka
ro teismas pasmerkė mirčiai 
dar 33 karo laivyno karinin
kus už dalyvavimą sukilime. 
Tik du nuteistųjų yra Graiki
joje, visi kiti yra pasislėpę už
sieny.

Norima atiduoti teismui ir 
20 pravoslavų kunigų ir vy
skupų.

Italija rūstauja dėl 
Abysinijos karinių 

pasiruošimų
NEW YORK, geg. 12. — 

Pereitų penktadienį savo raš
tinėje staigiai pasimirė Metro
politan Operos gen. manažeris 
Herbert Witherspoon, 61 m., 
kuris tik šį pavasarį užėmė tą 
vietų, iš jos, |x> 
bos, pasitraukus

HUTCHINSON, Kas., g. 12. 
— Keturios mažos mergaitės 
prigėrė Arkansas upėj kai 
braidydamos pateko gilion vie
ton.

CHICAGO
West Side real estatininkai nu 
tarė atidėti mėtymą iš butų 
šelpiamų bedarbių, už kuriuos 
nuomą pirmiau mokėjo šelpimo 
administracija, kuri tečiaus da
bar sustabdžius bedarbių šel
pimą paliovė mokėti ir nuo
mas. šalinimas bedarbių iš bu
tų atidėtas iki galutinai pa
aiškės visas bedarbių šelpimo 
klausimas.

>7

FAIRMONT, W. Va., g. 12. 
— Bethlehem Steel Co. kasy
kloj prie Barrackville kilo gaisr 
ras ir eksplozija, kurioj virš 
20 angliakasių liko sužeista. 
Trijų angliakasių pasigendama 
ir manoma, kad jie yra žuvę. 
Gaisras tebesiaučia ir jis pri
darė daugiau kaip už $250,000 
nuostolių.

kaip vakar 
į Europą ir 
pagelbininku 

kaip staigiai užėjo

Kadangi jis pradėjo kabinė
tis prie kitų senatorių, tai tarp 
jo ir šen. Tydings vos neiš
kilo muštynės, bet Long pa
bėgo.

Jis puolė prezidentų, kad jis 
buk nėra tarnavęs kariuome
nėj, bet ir pats Long ne tik 
nėra kareiviavęs, bet dagi nuo 
kareiviavimo yra išsisukinė
jęs.

Netyčiomis nusišovė žymus 
Town of Lake lietuvis

RYMAS, geg 
pati Italija visu paskubumu 
ruošiasi prie karo Rytų Afri
koj ir su kiekvienu išplaukian
čiu laivu gabena j ten darbi 
ninkus, kareivius ir karo reik
menis, Italija labai rūstauja, 
kad prie karo pradėjo ruoštis 
ir Abysinija. Ji jau padlivė 
skundų įvairiomis Europos 
valstybėms, kam jos pardavi
nėja ginklus Abysinijai.

Abysinija betgi skelbia, kad 
ji dar nepradėjo kariuomenės 
mobilizacijos ir jos nepradės 
iki nebus Italijos užpulta.

ČIIICAGO. — Pereitą teita- 
dlen| baigėsi ištcinlidmu ilga 

vadinama TNT byla, ku- 
tearnaterių unijos viršinln- 
ir organizuoti žemių kati- 
kontraktoriai buvo telKia- 
už suokalbį monopolizuoti 

visą blzn| ir neprlIeiKtl nepri
klausomų kontraktorių.

Bylos nagrinėjimas tęsėsi še
šias savaites. Baigus valstijos 
liudijimams, pats teisėjas ke- 
turlus kaltinamuosius pulluosa- 
vo nuo atsakomybės dėlei sto
kos įrodymų. Po trumpų kal
tinamosios pusės liudijimų, 
jury išteisino ir likusius sep- 
tynius kaltinamuosius.

Kaltinamieji buvo pašaukę 
liudyti ir patį prokurorą Court- 
ney, kurio kova su teamsterių 
unija ir iššaukė šių bylą. Pro
kuroras Courtney ypač buvo 
klausinėjamas, ar jis šia byla 
nesirūpina vyriausia pagelbėti 
savo švogerio blznf.

Tai buvo daugiausia asme
niška prokuroro Courtney pa
gieža, kuri kauntei nemažai 
kainavo.

ši byla jau antru sykiu bu
vo Nagrinėjama. Jau pirmiau 

Taipgi • lenkai yra nepataux bylaNuvo-. pradėta,.4r~~w ilgų 
i laiką ringus jury Jr pradėjus 

nagrinėti bylą, teisėjas nagri
nėjimą sustabdė dėlei prokuro
rų nedavinio tinkamų įrody
mų prieš kaltinamuosius ir 
ypač dėl vieno netinkamo pro
kurorų pasielgimo. Tada kelis 
mėnesius nagrinėta byla nuėjo 
niekais ir dabar teko ją išnau- 
jof nagrinėti. Bet ir šį kartą 
rimtų įrodymų prieš kaltina
muosius nepatiekta ir visi jie 
liko išteisinti.

sąmonės. Tik tada liko paste
bėta, kad jis yra peršautas,

Nugabentas j Evangollcnl 
Dcaconess ligoninę, jis trum
pam laikui atgavo sąmonę Ir 
pnsisakty kad jis netyčiomis 
persišovė su sankrovoj laiko- 

revolveriu, tik jis nenorC- 
šelmynos išgąsdinti ir nle- 
apie tai nesakęs. Tą pat| 
papasakojo ir savo 
Ihirriotto, 21 m. Po 

žeistasis mirė.
Pasak podukrės, jis 

pats valyti savo revolverĮ. Jo 
drabužiai apdeginti, kas rodo, 
kad jis šovėsi iš arti.

Policija rado bučernėj revol
verį su 4 iššautomis kulkomis. 
Bet revolveris jau senai esą 
nebuvęs šautas, po to nors gy
venamieji kambariai yra už
pakaly bučernės ir nors tuo 
laiku kambariuose buvo Rrau- 
čiunienė, jų duktė Hnrriotte, 
jų augintinė Mary Sikšniutė ir 
įnamis Mikas Vaševičius, nie
kas negirdėjo šūvio. Policija 
visų dalyką tyria.

Abu sunni, kurio buvo Wi- 
nona, Minn., skubiai išskrido 
j Chicago.

Varšava labai šaltai 
pasitiko Lavai

Jokio viešo priėmimo nebu
vo. Kai žmonės hotely norėjo 
Lavai pasveikinti, tai policija 
tą sustabdė.

Vakaro buvo surengtas ne
didelis bankietas, kuriamo jo
kių kalbų nebuvo.

Kuomet metai atgal Fran- 
cijos užsienio reikalų mini sto
ris Barthou buvo atvykęs | 
Varšavą, tai lenkai jam turė
jo aiškintis dėl jų staigaus su
sidraugavimo su Vokietija ir 
dėl gandų apie slaptą Vokieti
jos ir Lenkijos karinę sąjun
gų. Kuomet dabar atvyko La
vai, tai jis pats turės aiškin
tis lenkams dėl Francijos ir 
Rusijos karinės sąjungos ir 
kaip Busija galės pagelbėti 
Francijai kare su Vokietija, 
nepereinant per Lenkijos teri
toriją, • ’K. A

Viena unija patrau 
kė teisman kitą 

uniją

VIENNA, g. 10. — Pasižymė
jęs laike pasaulinio karo Alek
sandras Eisler ir už tą gavęs 
daugybę atžymejimų, liko nu
teistas 18 metų kalėjimai! už 
vadovavimą socialistinei respub
likos gvardijai, kada valdžia 
pernai suruošė socialistų sker- 
dynę.

šeši jo draugai liko nuteisti 
nuo 10 iki 15 metų kalėjimai), o 
13 susilaukė kiek mažesnių 
bausmių.
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STANDISH, Mich., geg. 12. 
— Dėl einančios vieškeliu kar
vės ištiko didelė nelaimė, ku
rioj žuvo keturi žmonės.

Pamatęs einančią keliu kar
vę, kad jos neužgauti, trokas 
pasuko j šalį ir staigiai susto
jo. Užpakaly važiavęs automo
bilius nebegalėjo sustoti ir įva
žiavo į troką. Juo važiavę ke^ 
turi žmonės liko užmušti, o 
penktas gal mirtinai sužeis-

zza.
Whitherspoon 

ruošėsi išplaukti 
tarėsi su savo 
Ziegler, 
priepuolis ir Whitherspoon ne
užilgo pasimirė.

\Vhitherspoon buvo ne tik 
operos manažeris, bet taipjau 
ir pats yra buvęs dainininkas. 
Baigęs Yale kolegijų, kur jis 
pasižymėjo chore, jis patapo 
koncertų dainininku. Vėliau 
per kelis metus dainavo toj 
pačioj Metropolitan operoj. Pa
sižymėjo ir kaipo geras dai
navimo mokytojas. Jis yra 
dainavęs ir mokytojavęs ir 
Chicagoje. Taipjau per kelis 
metus buvo artistiniu direkto
rium Chicagos didžiosios ope- 

iki nusibankrutijo In
sultas ir tada susmuko pati 
opera.

Paslaptingai nusišo
vė lietuvis Walter P 
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GYDYTOJAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

pagal sutarti

bolŠe-

Tel. Ofice Wentworth 6380

Phone Yards 1138
ir . vaiku ligii. gydytoja

Kiti lietuviai Daktarai-

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

Pirmadienis, geg. 13, 1935

Phone Canal 0528 
ir nuo 1:80

_______ ______ __„J,

Kalbame liėtnviikfl*

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 8597

Ofiso Tel Calumet 8893 
Re*. TeL Dimcel 9191

Dr. A. A. Rodi
Rusas

Moteriškų,

Ofisas 3193 So.

Naujoviški masių vadai labai 
‘erai suprato, kad masėms rci- 
tui neapykantą skelbti, o ne 
neilę. Iš meiles jiems jokio 
nasinio biznio negali būti. To
nu budu dabar yra pagaminta 
įauja masine religija

vaka- 
rikictai

i Kurio nurito bankioto 
'vauti. lai iki, trečiadienio 
ro jsigykite tikiotus 
galima gauti pas p. J. Martinų 
•1508

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

Dr. V. Ai Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR N AKT J1 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

Gegužes 16 d. rtilisų ko
loniją aplankys adv.

1 Jo su
tiktuvėms yra rengia
mas bankietas.

34 Metus Vidurmieetyje 
Mes specializnojatnės padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:80 v. v. 
TeL HARR1SON 0751

Kodėl Hitleris ir Stalinas labiausia 
reiigiasi prie karo

į J. F. EUDEIKIS
L 4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

and old-fashioncd boiled 
dressing, combincd in a 
new way.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai 
vak. Nedalioj' pagal sutarimą 

Ofiso Tei : 1 . ::
Namu Tel. Prospect 1930

4631 South Ashland Avenue' 
Ofiso valandos:

Nuo 10 ild 12 dienų. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Re*. Telephone Plaut 2400

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue . . Phone Boulevard 4139

!GAS DENTISTAS X-<RAY
4143 ARCHER A V.. Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; ros. Virg. 0669

Kreivas Akis 
IStaisd'.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 Vai. dienų?

Pasaulio lietuvių Kongreso 
meti! tikimasi, kad bite labai 
įdomi spaudos paręda, kurioj 
dalyvaus daugiau kaip šimtas 
įvairių užsienio lietuvių' spau
dos firmų, kurios atsiųs labai 
retų ir dideles istorines Ver
tės spaudos leidinių. Jau kęn- 
greso metu bus sudaryta lie
tuvių išeivių muziejaus užuo
mazga. '

! Harblnd, MiaiidžuKb valsty
bėj Š. m; balandžio 11 dienų1 
įsisteigė HetiiVią draugijai 
Draugijos liksiąs suburti visų 
Mhiitlžiiko valstybėj gyvenan
čių lietuvių; įkurti jtnygymį' ir 
mokyklų. DUtH* yiJu pasiryžu
si dėti paštangŲ, kad' tuoj* lio- 
tuVhj1 rtidkyklh butų įrengta.

Laukiama, ( kad Mandžuko 
valstybės lietuviai atsiųsią ir 
savo nestovų į pasaulio lietu
vių Koiigrosų.

Pietų Amerikos kaikurlose 
lietuvių kolonijose gyvai susi
domėta busiamu pasaulio lietu
vių Kongresu. ;

Tilžės (lalėjimo laikomas ne
pilnametis lietuvis Albinas 
Kųncaitis, kuris daug dirbęs 
lietuvystės naudai.

Dentištas
4645 So. Ashland A Ve. 

arti 47th Street 
Valandom nup 9 iki 8.vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

.Valandos nuo 9-9
2420 West Marquette Road
arti Weštem Avė. Hemlock 7828

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez.‘ Tel. Vičtdry 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. oi 85th a/id Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo-1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis' pagal sutarti.

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street_________ Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS ~~
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

8th Avo.; p-ią S. Stul- 
5117 — 38rd Avo,; C. 

Braze, 7022 Sheridan Rd.; kuą. 
M. Urbonavičių; p-lę A. Lau- 
ciutę, 4310 Sheridan Rd., ir II. 
Labanauskų, 6631 — lltlll Avo. 

Vakarienė prasidės 6 vai. va
karo, o paskui seks prakalbos 
šv. Petro parapijos svetainėje. 
Manau, kad nei vienas nepra
leis progos susipažinti su DULR 
tikslais bei išgirsti iš p. R. 
Skipičio apie tai, kas dabar de
dasi Lietuvoje.

šį vakarų rengia Wisconsin 
lietuvių komitetas. O kadangi 
tai bus vienatinis gerbiamo sve
čio atsilankymas, tai kviečiame 
kaimyninių kolonijų lietuvius 
šiame parengime dalyVailtb 
Ypač kviečiame lietuvius iš Ru
čine ir Waukegan. —H. L.

Atskiro žmogaus protas vei
kia prošvaistėmis.

Turi laimi daug užtemimų ir 
neveiklumo. Bet nors kartais 
susilaukia paatškėjiino — pro
švaisčių.

įmonių masės protas niekad 
prošvaisčių neturėjo. Sujudime 
apreiškė tik užtemimų, masinę 
karštligę.

Bent taip buvo iki šiol. At
skiri žmonės tesidarbavo žmo
nių labui, o masių veikimas ėjo 
lik jų pačių nelaimi.

Pastebėtina* yra, kad masės 
niekad iki šiol nebūdavo pa
gautos meilės sąvokų.

Masėse visuomet prigydavo 
tiktai keršto ar neapykantos 
karštligės. Net' ir kada jų koks 
nors apaštalas skelbė meilę, 
masės vis galėdavo išversti mei
les evangeliją į nekentimo ir 
keršto priežastis.

Taip buvo su krikščionybės 
masėmis. Rodos Kristus jau ga
na aiškini skelbė meilę. Jis my
lėjo ne tik savo artimą, bet ir 
paleistuvę Magdaleną. O vienok 
kas gi pasidarė? Per tūkstan
čius metų tos masės, kurios iš 
vardo buvo buk tai Kristaus 
sekėjos, niekad neatliko nieko 
kristiško. Anaiptol, kada tik 
jos veikė, tik neapykanta bu
vo užsidegusios. Taip visa b'.u- 
ropa ėjo žudyti buk tai netiku
sius nuisuhnanus. Taip popie
žiaus kryžiokai žudė prusus ir 
lietuvius. Taip buvo raganos 
deginamos. Taip negrai yra lin
čiuojami Amerikoj.

Jeigu atskiras žmogus turė
tų galės, ir jeigu tas žmogus 
nebūtų koks pasiutęs pamišėlis, 
tai karo masinių žudymų nie
kad nebūtų. Bet kada valdžios 
mašinerija suplaka atskirą žmo
gų į masę su kitais, tai ir jis 
masėje veikia kaip pamišėlis. 
Taip valdžios pagamina karo 
karštliges. Valdžios-gi karo no
rėdavo ar nori ne vien užgro
bimui ar kapitalizmo praplati
nimui. Karo šmėkla yra praei
ties bjauri liekana. Karo šmėk
la visuomet būdavo didžiausias 
įrankis pagaminimui masinės 
karštligės. O tam įrankiui pir
mutinė pagelbininke visuomet 
buvo religija. Taigi su karo ir 
religijos pagelba valdžios galė
jo palaikyti žmones tokiame 
sipjakime ir pamišime, koks 
joms buvo reikalingas savo gro
bimo tikslams. O visos valdžios 
iki šiol buvo tiktai grobikų val- 
Ižios. Tame dalyke nėra skir
simo tarp buvusių karalių val- 
ižių ir dabar esančių pseudo 
lemokratinių bei diktatoriškų 
/aidžių. Hitleris, ' Mussolini ir 
Stalinas yra tikri ginklo bro-

You cannot ozpect to moko 
frlendi soclally or In būtinais 
If you havo hallfosls (bad 
brealh). Slnce you cannot do- 
tect If yoursolf, tho ono way 
of maklng suro you do not 
offend Is to gargto ofton wlth 
Llsterlne. lt Instantly doitroys 
odors, Improvos mouth hygleno 
and chocks Infectlon. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Mltiburl.

Ll STE Rl N E
ends halitosis

KIII» 2OO,000.000 flerm.

KONTlUKTOiilAI
B. ShiiklK & Co.

Statom naujus ir itdsom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

vizmas. Sulyg šitos religijos 
“mokslo” klokvionns žmogus 
būtinai turi neapkęsiti kokią 
tai įsivaizduotų “klasę” vardu

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidęncija ir Ofisas 

2359 So. Leavitt St Canal 0706 

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W .63rd Street, Chteago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedaliomis ir serodomis pagal sutarti.

Df. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginla 0036 

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

A.L;Davidonis, M.D.
4910 S; Michigaft Avė.

Tel! Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

Apart iventadienio ir ketvirtadienio

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109'

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
Kampas 18 St. 
Valandos nuo 9:80 iki 1 
iki 8:00 va. vakaro.’ Nedalioms nuo 
Q«no Iki 12‘OO Kalbame liatnviikfl;

Štato 0661

Jos. V. Mockus, Jr
ADVOKATAS. į

160 M LaS$J
Hoom®

Valandos kasdien, < p' Vakarais sulig 
susitarimo.

Phone Canal .6122
Dr. & Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

. . Valandos; nuo 1—-8 ir 7—8 
Ser^domis ir . nėdėt .1 J

Rež. 6631 So; CalifOmia Avenue 
Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos*

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vau 
vakaro. Nedaliomis nuo* 10 Iki 11 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

tiktai 
jaus- 

krikš- 
Čidniškos rir bolševikiškos ne
pakaktos, tol bus jų išnaudoto
jai, tol bus ir karai.

Stiiatus.

KENOSHA, W1S. — Ketvir
tadienį, gegužės 16 d., mitH ap
lankys nepaprastas svečias iŠ 
Lietuvos. Būtent, adv. R. Ski
pitis, DULR. pirmininkas. Tai 
'bus jo vienatinis apsilankymas 
Wisconsin valstijoje. Nes iš 
Čia jis grįš atgal j rytus, o* iš 
ten išvyks Lietuvon.

Ant greitųjų vietos darbuo
tojų buvo pasitarta, dėl gerbia
mo svečio priėmimo. Tapo nu
tarta Dayton viešbutyje su
rengti bankietą. Be svečio iš 
Lietuvos, taip pat dalyvaus p. 
konsulas A. Kalvaitis su

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrieally Akiu Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karSti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančiu mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 ild 8 ▼. Ne- 
dčlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v. 
Phone Boulevard 7589

“GRIPHHOLM’*
Ilirlo, 675 pfldili ploillo 74 pMijl 1H.OOO rur. tonų tonalai: įtalpos 23,000 tonų,

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Išplaukia 15 Ncw Yorko

GEGUŽES 25 D., 1935 M.
Al ckMkurNija yra užglrta Lietuviu Lalv. Agentu Sąjungos Am.

Malonu yni vykti I Llotuvą bo poruMImo, |rMu« t b»lvi| Ncw Yorko Ir Ikllpui 
KlaliiMOj I "Niutjlnnii" okMldirNijOM palydovių* K. Ausrimt, nftUJInnu rndnkHJo* ua* 
ryH, pnlydflN IcoIi^vIiih IA CIiIcukon Iki KhiipOdoH. Lulvn Mokiai, niurJkiilIal kon- 
eorlal Ir dflnio Hporlua. Buk rodomoa BvhiMogiiniInflM filmo*,

J ,nl v na iiiąiiipi'iiHluI Kvariut, dldull kambariai, trora vmitllladja. modnmIMkal 
iromrtuH, Avinių virtuvo plakai 1 AgarNAJual valgių raolonalllkumu Ir rauaumu.

V Imu I* kolIonflH rolkalalu malonflklto kralptlu lomiau paduotu adroau. arba į 
bot kuri vietini laivakorčių nifimtų. Informacija* Ir * broMurfilę aplo ukakuralj* 
talkia voltui,

L1THUANIAN NEWS PUBLISHIN CO., 
"NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1730 South Haktcd Street, Chlcago, Illinois
, \ Autorizuota Agrcntura

AKIU SPECIALISTAS 
, 27 METU PATYRIMO

Pritaiko akinius dėl visokių akiu

Sydytojaa ir Chlrargaa 
Vyrilkų, Vaiku ir visu 

chronUku ligų. 
21“ Halsted St. 

arti 81st Street.
d,taŪtoBtMlMaia

ko tos “buiiŪRŽijos“ riobėsą. 
Užtai visas kitas svietas yra 
kimštinal prikimštas “buržua
zijos”, ir todėl Rusijos gyven
tojai tuH baisiausia nekęsti vi
są kitų svietą. Jeigu Rusijoj ne
būtų sukurtas toks neapykahtos 
jauhnias, itai1 Rusija negulėtų 
rengtis prie kntU 0 kada kils 
karas, tai Rusijos žmonėms jis 
bus tikl^V krucijata, viduram
žių kryžeivių karas. Nuo vidur
amžių niekas čia nebus atsi
mainę, tik vardai. Kaip krikš
čionys ėjo mušti musulmanų 
(ar atžagariai), taip bolševikai 
eis mušti buržujų. Bolševikai 
tikės, kad tik jie yra šventieji, 
o Hitlerio naciai taip pat šven
tai tikės, kad tik bolševikai yra 
velniai.’

Ėuropoj gidėtų būti karas 
kad ir rytoj. Bet Hitleris dar 
jaučiasi stiprus Vokietijoj. O 
Rusijoj dar tebėra dievinamas 
Stalinas. Todėl dar ir karas 
tiem dviem ponam nėra reika
lingas bent šioj valandoj. Jiedu 
visgi jaučia, kad jų grobikiš
kam valdymui ir jų stiprybei 
gali ateiti silpnybės laikas, ir 
jau dabar labiau už kitus vieš
pačius rengiasi prie karo. Pats 
rengimasis prie karo jau juos 
sustiprina, nes palaiko mases 
kvaituly.

Visi karo žinovai pripažįsta, 
kad Hitleris griebsis karo, kaip 
tik jo intaka pačioj Vokietijoj 
pradės silpnėti. Jeigu tas atsi
tiks kitais metais, tai karą Eu
ropoje turėsime kitais metais.

Taigi dar turėsime karų, 
skerdynių.

Ar žmonija susilauks tokio 
laiko, kada karų nebebus? Tas 
priklausys nuo to, ar galės ka
da nors pasikeisti masių pro
tas ir jausmas.

Kol masės pasiduos 
keršto ir neapykantos 
mams, kol jos laikysis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Pranešimas Vykstantiems į Lietuvą 
“NAUJIENŲ” DIDELE EKSKURSIJA 

TIESIOG J KLAIPĖDĄ 
ModornISkuoju baltu motorlaiviu

Nariai Chičagos, CiceroS Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 r. *H 2 

ir nuo 6 iki 8 vak 
Šventadieniais nuo 10 

"Pilone Boulevard 84

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija: 

2519 Wešt 43ra St 
VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo įikiS po pięt, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

^^^^*•^^*^^^^^^****5^****^^***^** *

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . .

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

Ofisas ir laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8s 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nud 6 iki 7:80 vai vakare. 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

k. s“4

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė 
PETRO SMIRNOVO

įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — ^4 gfi paintė 

ZUBROVKA—Smirnovo $1.60 
visose degtinės krautuvėse, kiiubuose ir restauracijose. 

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHĄNAN CO- Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD I Tel. Rogers Park 2900—Chlcago, Hl. 
Spccialės kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų...............................•*»»»■,„

AKUŠERES
.  - - ■ ■ ■ ■ •" "’i > |

fiARSINKITĖS “NAUJIENOSE

LAIDOTUVIŲ .DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

•UDE1KIS
ir TĖVAS

Laidotoviu Sąlygos 
Lengvais UnMk^imab

REPublic&fO

NAUJIENOS, Chlcago, 111.________ ________________
btFLR ir Šiaįs^ rimtais Aly

tuj ruošia užsienio lidtuvią 
vai Įtartis ynšaros koloniją. Lau
kiama, kad Kolonijoj iš įvai
rią vietą suvažiuos iki 4(j vai-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

Lietuvis , x 
Tel. Yards 1829

.•m. ■- v A .Lt , e* (I

DENTISTAI

• A dlfferent, deličious 
flavor! Time-honored in-

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Mršk . Anelia jK, Jarusz 
...... physlcalTherap) 

i and Midiyife 
6109 S. Albam 

®....... ;Hemlock 9252
1 yBatamauju prie 

;\;ghpdyhio namuc 
fefc. j ■. <.W;;ar ligoninėse,

nĮĮBil duodu massage 
Electric treat 
rtiept ir magne 

OĮĮk. tie blanketsirtt
Moterims ir nier

Į] gihoma patari*’ 
inai dovanai,

ADVOKATAI 
JOSEPH J. GRIŠH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tol. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell SL 

Tel. Renubliė 9729

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyėios 6 iki 9 

. Telefonas Canal 1175 \
Imamai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republlč 9600

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak 
išskyrus serėdoniis ir subatomis

Phone Boulevard 7042 m

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Boulevard 7820

g
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garsus rašytojas ir žymiausias

v /< #■

Whi»tler

Whistler’a Mother”

Alaska bound!

******%

Minnesota blizzerd

ife

Garsi Filmų 
artiste

•k Twain 
4IBAL, MO. 
vaikščiojama 
uvės.
Twain buvo 
jumoristas.

Clara Kimball 
, Young

Boyhood home.
— ŠIĄ VASARĄ BUS IŠKIL
Mark Twain’o 100 metų gimi

>SR<wšmh«»w»>M'*w 
•įnoriai bust

•(‘•••‘.•••'•••FF!'

verte siekia kelis deset- Rudolph Rios
UMBERTO

Mr. and Mrs. W<lHa BroyUs
KNOXVILLE, TENN. —• TAI BENT JAUNA- 

vedžiai: Willie Broyles yra 22 metų amžiaus, o jo žmo
na tik 12 metų.

ATLANTA, G A. — RO- 
bert B. Bullock ir jo žmo
na, kurių namuose tapo 
nušautas Lester V. Stone.

— Senator Bronson Cutting
SENATORIUS BRONSON 

CUTT1NG iš New Mexico, ku
ris žuvo lėktuvo katastrofoje. 
Jis buvo progresyvia republi- 
nas.

lis Chavez
HAVEZ, kuris ma- 
paskirtas senato- 

w Mexico, vieton 
:tuvo katastrofoje 
Bronson Cutting.

Umberto Rios
SANTA CATALINA SALA, CAL

ir' Rudolph Rios, keturių metų dvynukai, kurie labai 
skiriasi vienas nuo antro. Vienas jų yra baltas, o ki
tas — tikras meksikietis. Jų tėvai yra meksikiečiai.

' -C

JAMES McNEILL WHISTLĖR, ŽYMIAUSIO AMERIKOS ARTISTO, PIEŠ- 
tas paveikslas “Motina”. Pabaigoj praeito šimtmečio tas paVeikšlas buvo parduo
tas francuzams už kelis Šimtus dolerių. Dabar paveikslo 
kus tūkstančių dolerių. \ į ' . •Ū’Ą’i '

„. ....
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18.00

•7.00

•8JD0

NAUJAS S. D. I. GALVAMASINES UNIJOS

mo

were

apraudos

Vienatine Tokia

CENZORIAUS RANKA

Anglų Kalboj

The DainaDUODA GRIEKŲ ATLEIDIMĄ

ba pagarsėjęs
NAUJIENOS

CHICAGO. 1LL.

Kaina $2.00.
KAINA TIK W CENTAI

Gausite NAUJIENŲ ofise

o tik už

Londone randasi paskįlbųsi 
Lloydų įstaiga, kur galima ap- 
sidrausti nuo visokių galimy
bių. Ta įstaiga yra savo rų- 
šies barometras, kuris parodo, 
kokių įvykių ir atsitikimų ga
lima pasaulyje tikėtis. Įstaiga 
gyvuoja jau nuo seųų laikų ir 
iš lažybų arba apdraudos daro

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa- 
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gurno deleL

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidila Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halated St. ChloegO, 
11L Telefonas Ganai 4500.

Kntered as Second Gaiš Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March Ird 1879.

priemone 
masinės pačių darbį

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Pirmadienis, geg. 13, 1935

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

siima apdrauda. Tačiau jų ap
draudę, dažnai yra ne tik kei
sta, bet ir juokinga. Sakysime, 
kavalierius gali apsidrausti nuo 
nuplikimo: jeigu pirm apsive
dimo jis nuplinka, tai Lloydai 
turi sumokėti jam tam tikrų 
sumų pinigų. Išdidieji lordai 
kartais apdraudžia garsias “lei
dos”. Yra žinomas atsitikimas, 
kad vienas lordas sumokėjo 
$5,000 už $50,000 polisų, kad 
tam tikra “loidė” neapsives su 
paprastu vyru. Bet ta “leidė” 
iškirto Šposų: apsivedė su ne
tituluotu vytu. Padarinyje lor
dus prakišo $5,000.

Lloydams gana brangiai kai
navo garsusis kino artistas,

Karo pavojus padidėjo. 
— Įstaiga, kuri ap
draudžia nuo visokių 
galimybių ir visokių 
įvykių—Lloydų įstai- 
gos atsiradimas. — 

Lloydų nariai. — “Ti- 
tanic” laivo nusken
dimas Lloydams kai
navo. $20,000,000, — 
Apdraudos arba lažy
bų pavyzdžiai.
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Teisėjai McSurely ir Matchett, 
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Amerikos Darbo Federacijoje paaštrėja ginčai dėl 
industrinio unijizmo. Kai kurie unijų vadai reikalauja, 
kad Federacijos viršininkai išvystytų platesnį veikimų 
tarpe darbininkų masinės gamybos pramonėse. Tose 
pramonėse nėra griežto darbininkų pasiskirstymo į 
įvairias amatininkų rųšis. Joms todėl geriau tinka in
dustrinio pobūdžio unijos, kur vienai organizacijai pri
klauso visi įmones darbininkai.

Bet šitokio unijų tipo nenori senieji

Irans-atlantinio skridi-i Tiek apie skaitlines. Dabar 
kai dėl “Vien.” redaktoriaus 
teigimo, kad ALTASS valdybos 
nariai “gerai žinojo”, jogei 
pernai metais nebuvę (galima 
suspėti lėktuvų išrengti, o bet
gi jie skelbę, kad skridimas 
(vyksiąs, lai reikia pastebėti, 
kad ALTASS valdybos kritikas 
daro spėjimų iš savo delno. Mes 
galimo jį užtikrinti, kad AL
TASS valdyba neskelbė nieko, 
ko ji nemanė galint (vykinti. 
Kai tik kilo abejonė, kad “Li- 
tuanica II” gal nebus paruošta 
laiku, buvo liautasi skelbti, kad 
ji išskris pernai; o kada paaiš
kėjo, kad skridimas turi būt 
atidėtas, tuojaus buvo apie tai 
pranešta komitetams ir publi-

Lažybos dėl karo galimybės 
įeina į Lloydų apdraudos biz
nį. Taigi šiandien,. kai Euro
pos valstybės su didžiausiu in
tensyvumu vėl pradėjo gink
luotis ir didinti armijas, įdomu 
patirti tos įstaigos nusistatymų 
karo klausimu. Pasirodo, jog 
Lloydai dabar nujaučia dides
nį karo pavojų nei prieš ke
turis mėnesius. Už tai, kad į 
karą gali įsivelti Anglija, Lloy
dų šansai yra 1 prieš 10, o tuo 
tarpu prieš .keturis mėnesius 
buvo 1 prieš 25. Šansai karo 
tarp Franci jos ir Vokietijos 
yra 1 prieš 7, o šių metų pra
džioje buvo 1 prieš 19,

Reiškia, kad karo galimybė 
dabar žymiai padidėjo.

Pas Lloydus šokėjos apdrau
džia kojas, muzikantai pirštus, 
dainininkai balsus ir t. t. Ga
lima tam eiti lažybų deliai to, 
ar Japonijoje, Balkanuose, ar 
kur kitur įvyks žemės drebė
jimas, ar ne- Tėvai, kurie lau
kia garnio, gali spekuliuoti dė- 
liai to, ar jie turės dvynukus, 
Ar ne. Bokso ir kitokių dide^ 
lių pramogų rengėjai gali ap
sidrausti nito blogo oro. Jeigu 
rengimo dienoje pasitaiko lie
tus, tai Lloydai išmoka ap
draudę.

Lloydų atsiradimo istorija 
gana įdomi. Septynioliktame 
šimtmetyje Londone gyveno 
kažkoks Edward Lloyd, kuris 
laikė taverną. Tai buvo nuo
latinė laivų kapitonų ir jūrei
vių užeiga. Anglai mėgsta spe-

ir tais laikais. Susiripkę jūrei
viai pradėdavo ginčytis apie to 
ar kįto laivo atplaukimų: ąy 
atplauks tas laivas paskirtu 
laiku, ar ne? Užeigos savinin
kas dalyvaudavo tose ginčuo
se ir, pagalios, ėmė eiti lažy
bų, Laikui bčgąųt ir išsivystė 
dabartinė įstaiga, 
kompanija.

Kai Ltoyd mirė, susidarė 
kompanija iš ^pdrąudos ver
teivų. Tų verteivų arba kom
panijos narių dabęn prisjkaito- 
ma ligi 1,000. Kiekvienas na
rys turi savo “ložą”ĄPriįmda- 
mas vienokią Gįįį lči£dkią ap
draudę, jis visą H?iką pąsiima 
ant savęs. Namįs priimama 
patikimi žmones, fortuos reko
menduoją šeši seni nariai. Kiek
vienas naujas narys turi įnešti 
$504000 ir sumokėti $2,500 įsto
jimo. Bę to, reikia mokėti $150 
metinių mokesčių, žinoma, vi
si Lloydų apdraudos verteivos 
turi laikytis kompanijos nusta
tytų patvarkymų;

Kądapgi ir ligi šiol Lloydų 
įstaigos biznis žymiame laips
nyje yra susiejęs su jureivy- 
be, tai ji visose pasaulio daly
se turi ^avo agentus. Tie agen
tai seka kiekvieno laivo at” 
plaukimų arba išplaukimą ir 
praneša apie tai centraliniam 
ofisui.

Kada laivas pusėtinai, pasi
vėlina, — apie tai pranešama 
įstaigos biuletenyje, kuris yra 
atspausdintas ant geltono po- 
pierio. Po dviejų savaičių vėl 
tas pat pakartojama. Trims 
savaitėms dar praėjus, suskam

bę! istoriškas 
varpas ir patarnautojas su 
raudonu apsiaustu (naąptija) 
iš tribūnos paskelbia visas 
smulkmenas apie' laivų žuvimų. 
Vėl suskamba varpas. Tai žen
klas, kad kompanija pripažį
sta, jog laivas yra žuvęs. Po 
to laivo savininkams ąpdyauda 
išmokama be jokių kliūčių.

Lloydams daugiausiai kaina
vo “Titauic” laivo nuskendi
mas. Kaip žinia, tas laivas pir
mą kartę plaukdamas susidurt 
su aisbergu (ledų kalnu) ir žu- 
vo. Lloydų įstaigai teko išmo
kėti $20,000,000,

Tokię milžinišką apdraudę 
bet kuris vienąs narys, žino
ma, negalėtų pakelti. Todėl po
lisą pasirašo keli ar net keli 
Šimtai jų. Tarnautojas apeina 
visas ložas, padarydamas pa
siūlymą. Kas iŠ tų verteivų no
ri, tas gali prisidėti prie po
liso garantavimo.

Lloydai sako, jog jie niekuo- 
Imet “nedaro 1;

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

(Apeliacijos Teismas perei
tų pirmadienį panaikino Su- 
perior Teismo sprendimų 
Vanagaičio byloje prieš 
“Naujienas”. žeminus talpi
name ištisai tp Ap. Teismo 
tarimo anglišką tekstų ir lie
tuviškų vertimų.

— "Naujieną” Redakcija).

Panašių cenzūros pėdsakų 
matyt ir kituose to laikraščio 
numeriuose. Kada į juos žiuri, 
tai darosi nemalonu, kad Lie
tuva, iškovojusi nepriklausomy
bę, pavedė spaudą “redaguoti” 
valdininkams. Per tiek metų 
Lietuvos žmonės kovojo dėl 
spaudos laisvės, šitoje kovoje, 
tiesą pasakius, gimė ir ta dva
sia, kuri atgaivino Lietuvą. O 
betgi spaudos laisvės Lietuvoje 
dar nėra.

antroj 
mo reikalus,, ir kad jie tų fak
tų laikytųsi, o ne skelbtų, jų 
vietoje, savo fantazijų.

Ponas Tysliava mini trisde
šimts 'du tuksiančiu dolerių, 
kurie jau neva buvę sukelti 
skridimui, bet jų dar neužten
ką, •— kuomet “Dariui ir Girė
nui užteko aštuonių tuksiančių 
dolerių”. Lyginama nesulygina
mi dalykai. Į 82,000 dolerių, 
kurie buvo paduoti ALTASS 
atskaitoje, įeina ne tik dviejų 
aviacijos maršrutų kolonijose 
išlaidos, bet ir pusketvirto tuk
siančio dolerių paskolų, o tuo 
tarpu kai aštuoni tūkstančiai, 
kurie, sakoma, buvę išleisti pir
majam skridimui, buvo lik 
grynas, atlikęs nuo parengimų 
pelnas ir aukos arba, tikrlaus 
sakant, dalis aukų.

Lyginti vieno fondo “gross 
income” su kito fondo “net in- 
come”, be to dar prie pirmo 
fondo pridedant ir paskolas, o 
antrame fonde nepaduodant net 
visų grynų pajamų, tai — ne
logiška ir neteisinga. Ponas 
Tysliava, pav. gal būt, nežino 
to fakto, kad^ apie $2,000, ku
rie buvo surinkti paskutiniame 
Dariaus maršrute, per to fon
do atskaitas visai nebuvo per-Federacijos 

lyderiai, nes jas yra sunku sukontroliuoti viršininkams. 
Masinių unijų judėjimui Federacijos viduje šiuo tarpu 
vadovauja angliakasių unijos viršininkas, John Lewis. 
Tokiu budu šis asmuo, prieš kurį tiek “maištų” kėlė jq 
paties unijos nariai, dabai' staiga atsidūrė kone “revo- 
liucionierio” rolėje. Ar ne įdomus dalykas?

Po ilgo priešinimosi Amerikos Darbo Federacijos 
valdyba pasidavė Lewiso ir jo šalininkų spaudimui ir 
suteikė čarterius automobilių ir gumos (rubber’io) pra
monių darbininkams. Bet ji nusileido tiktai tuomet, kai 
opozicionieriai ėmė grasinti atsimesią nuo Federacijos 
ir įvykinsią joje skilimą.

Taigi dabar gal prasidės darbininkų organizavimas 
stambiosiose industrijose. Iki šiol jos buvo beveik neor
ganizuotos, ir kuomet atėjo Naujoji Dalyba, kuri viešai 
pripažino darbininkams “kolektyvių sutarčių” teisę, tai 
Amerikos Darbo Federacija pasirodė bejėgė. Vietoje 
Federacijos, darbininkus pramonėje užsimojo organi
zuoti darbdaviai. Vienintelė tikra priemonė užkirsti 
kelią “kompanijų unijoms 
ninku unijos. Jeigu Wm. Green ir jo sėbrai joms prie
šinsis, tai paliks generolai be armijos. Jie gali kurį lai
ką jų augimą trukdyti, bet nuslopinti jas visai negali 
niekas. '

ĮGALIOJIMUS
(poviema»tif)

and a trąnslation of it into 
the English language and plain
tiff' and defendants each called 
a witness who translated the 
artiele into the English lang
uage. Tliere are some dis- 
crepancies in the translations 
būt wo think they are trivial 
and o£ no importance. They 
are substantially the šame. The 
complaint ihade by defendants 
that “Tliere are no innuendoes 
in the Lilhuanian ,artiele' sėt 
forth in the declaration”, and 
that this should have been 
done, we think is clearly with- 
out merit.

The judgment of the Super- 
ior Court of Cook County is 
reversed and cause remanded.

JUDGMENT REVERSED 
AND CAUSE REMANDED.

McSurely and Matchett, JJ‘., 
eoneur. /

Juozas Tysliava savo pasta
bose “Vienybėje” ragina visuo
menę remti lakūno Vaitkaus 
žygį, kartu duodamas kredito 
ir ALTASS-gai, kurios nariai, 
girdi, nors ne aviatoriai, bet 
dėjo pastangas skridimą suor
ganizuoti ir tos “jų pastangos 
— didelės”.

Tačiau, tardamas tuos pa
lankius žodžius, “Vienybės” 
redaktorius magaryčioms sutei
kia ALTASS valdybos nartams 
ir griekų atleidimą. Jie, girdi, 
nusidėję daug. Jie skelbę, kad 
skridimas įvyksiąs pereitą ru
denį, nors gerai žinoję, “kad 
pernai negalės suspėti išleisti 
Lituanicos Antrosios”. Jie skel
bę, kad užteks penkiolikos 
tūkstančių dolerių, o pasirodo, 
“kad net trisdešimts dviejų 
tūkstančių permaža”.

Gaila, bet tenka pasakyti, 
kad p. Tysliavos mielašii'dystės 
griešnininkams ALTASS valdy
bos nariai negales priimti. Jie jo
kio nuodėmių atleidimo nepra
šo nei iš “Vienybes” redakto
riaus, nei iš tos “visuomenės”, 
i kurią jisai kalba. Jeigu ko jie 
pageidauja, tai tik kad laikraš
tininkai stengtųsi susipažinti 
su faktais, kada jie rašo apie

Spauda Lietuvoje dar vis 
tebėra cenzūros žnaiboma. Štai 
atėjo “Lietuvos Žinių” balan
džio 27 d. numeris. Pirmame 
puslapy įdėta redakcijos straip
snis, kuriame visuomenė ragi
nama protestuoti prieš Vokie
tiją dėl to. kad vokiečių poli
cininkas Hanovery nušovė vi
siškai nekaltą Lietuvos pilietį 
Mačelį. Aprašoma, kaip tas 
žiaurus smurto aktas įvyko; 
reiškiama pasipiktinimas, kad 
šalyje, kuri pretenduoja vadin
tis kultūringa, toks dalykas ga
lėjo atsitikti.

Po to — straipsnyje, vietoję 
ištiso jiaragrafo, palikta mur-

Tiesą, kad skundikas statė 
liudininkus užprieštaravimui, 
kartu stojo liudyti ir pats 
skundikas, kurs matomai no
rėjo liudyti, kad perstatymai 
nebuvę tokio pobūdžio, kaip 
liudijo apskųstųjų liudininkai, 
bet dėl kokios nors priežasties, 
kuri mums. nėra aiški, teisė
jas atmetė tuos pasiūlytus pa
liudijimus. Neabejotinai abi 
pusės turėjo tiesę būti išklau
sytos tame klausime.

Ar apskųstieji patvirtino sa
vo pateisinimo atsakymą tę 
turėjo spręsti prisiekusieji tei
sėjai, o teisėjas klaidingai pa
sielgė įsakydamas prisieku
siems, kad skundikas turėjo 
teisę gauti atlyginimą.

Deklaracijoj buvo išcitųotas 
tariamas šmeižto straipsnis žo- 
dis j žodį lietuvių kalboje kar
tu su vertimu anglų kalbon 
ir skundikas kaip ir apskųs
tieji pašaukė po liudininką, ku
rie išvertė tę straipsnį anglų 
kalbon. Vertimuose yra Šiokie 
tokie nesutikimai, bet mes ma
nome, kad jie yra menki ir 
nesvarbus. Esmėje jie yra vie
nodi. Apskųstųjų padarytas 
nusiskundimas, kad “išeituota- 

lietuviškame straipsnyje 
aplinkinių 

ir kad tas turė-
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John Barrymore, kurts saYQ 
laiku buvo vienas labiausiai 
populįariškų kavalierių (“bed
ievių”),. Lloydai išdavė $50,000 
polisą, pasižadėdami tą sumą 
išmokėti, j pi Barrymore apsi
ves bėgyje vienų metų. Polisas 
buvo išduotas gegužės mėne
syje, o rugpjūčio mėli. Barry- 
morę apsivedė. Dėl to apsive- 
dimo Lloydai turėjo sumokėti 
$50,0001

Lloydų apdrauda paprastai 
yra trumpalaikė. Ilgesniam lai
kui, kaįp vieniems! metams, jie 
niekuomet neima rizikos. Va
dinasi, neima apdraudos.

AMERIKOS 
PILIETIS

grafą išgramdė.
Kitame puslapyje, redakcijos 

pastabų skyriuje, vienas straip
snelis nutrauktas sakinio vidu
ryje ir po jo eina trijų colių 
balta tuštuma.

Toliaus skaitome ilgoką raši
nį apie sovietų “Raudonąją Ar
miją”. Tenai kažin kodėl cen
zoriui nepatiko pats pirmas sa
kinys. Jisai per pusę nukirstas, 
į laikraščio skiltį pateko tik 
tiek: “Iki šiol Sovietų kraštas 
tebėra atsiskyręs nuo Europos 
----- •” Kitur tame pačiame 
straipsnyje, kur kalbama apie 
sovietų motorizuotas armijos 
divizijas sakinys ir vėl nukirs
tas viduryje.

Yra tame numeryje da ir 
straipsnis apie Smalininkus. 
Aprašyta kokio tai pravažiuo- 

Jame cenzo
rius irgi padarė skylę.

Kada, Emile Vanderveldc įėjo 
į Belgijos valdžią, lai pagal So
cialistinio Darbininkų Interna
cionalo taisykles jisai turėjo 
pasitraukti iš Internacionalo 
pirmininko vietos. Jo vietą už
ėmė kitas Belgijos socialistų 
vadas, Louis de Brouckere.

Neseniai Internacionalo raš
tinė buvo perkelta iŠ Zuricho į 
Briusselį.

(Tąsa) ,
is true that witnesses 
called by pluintiff in re- 

bųttab ipcluding plaintiff him- 
self, who apparently intended 
to tęstify that the perform- 
ances were not of the charac- 
ter as testįfied to by some of 
defendants’ witnesses, būt for 
ąonio reaspn, which is not ap- 
parent to US, the court exclud- 
ed sUch offered testimony. Ob- 
vioųsly botįi sįdes had a right 
to be heard 011 this question.

,į 1 Whether. defendants had. su- 
staįned thęir plea ęf justifi- 
catiųn wąs for the jury, and 
the court erred iri instructing 
the jųpy that plaintiff was en- 
titled to recover.

The decląration sėt up £he 
ąlleged Hbelous artiele verbalini 
įn the Lithuanian language

w w w wvwwv ww w vww w w v

: Apie Įvairius Dalykus ;

me
deklaracijoje nėra 
paaiškinimų
jo būti padaryta, mes manome 
yra aiškiai Be vertės.

Cook pavieto Superior teis- 
sprendimas yra panaikin* 
ir byla sugrąžinta.

SPRENDIMAS PANAI
KINTAS IR BYLA SU
GRĄŽINTA.



Horner’s susirasti

jums reikia

KENotlOJU

minti

GLASS
2030 Canalport Avė.

Pilone Boulevard 7314. Chicaro. III.

NATHAN 
KANTER

drau- 
proga

CHICAGOS VYRIAUSYBE REIŠKIA ŠIRDIN
GŲ LINKĖJIMŲ LEITENANTUI VAFFKUI

lietuviškos
Degtinės •

menesiu.
LEVI:

KAILIAI 
FURS

FUilMOČ 
hqsuck riLLIHO

MUZ. MOKYTC
MUSIC TEACHE

nubudime 
dukterį Julia. 
Julė ir Anelė

Si and L. Ins. Gorp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
ną žmogaus invoštrtlėritas iki

GERB. Naujienų skaityte* 
Jos ir skaitytojai prašomi 
(Pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 

; Naujienose. «

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

pietų ii
kapines

Visi 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patama- 
vima ir atsisveikinimu.

Nubudę liekame, •
Vyras, Duktė. Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus. Tel Canal 8161.

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

KVIETKININKAS.
Gėlės vestuvėms, bankietams ir

.i pagrabams., _

Senu ir nauju lietuvišku. knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicaaro. 111

Pavyko garsaus var 
do Lietuvaičių 

vakaras

MObERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 8000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdertgystė 
Dykai Apskaitliavimas.

Lietuvių tautiškų kapinių lo
tų savininkų susirinkime ba
landžio 28 d. pirmininku buvo 
išrinktas L. čapulis tai dienai 
lig komisija išduos raportų apie 
rengimų kapų puošimo dienos 
celebracijų. Išdavus komisijai 
raportų, buvo kilę diskusijos ir 
užmėtinėjimai, kam trijų korų 
reikėjo. Bet visvien nutarta 
priimta raportas su trim ko
vais, su trimi kalbėtojais ir K. 
Steponavičiaus orkestrą.

Komunistai jieškojo visokių 
priekabių. Yypač Povilas Dau
baras už teisybę gavo daug 
bart. Daubarui Šiemet baigia
si laikas būti trustisu, tai ko
munistai iŠ kailio neriasi, kati 
surast jam priešų, kad nebūtų 
daugiau išrinktas. Bet tas jų 
karščiavimasis nuėjo niekais.

< 00
Pilnai ga- 
rantuojain 
deldažytų 
arba bal
tintų plaukų

I THE W0RLD AT 
A GLANCE

Uy Di*. E. G. Pėt'ers

TKI* delicloui cheesa food I.
DIGESTIBLE AS MitK 
ITSELFI

thought I feed on darkness and 
vacuum”.

“The heli you are!” I. tried not 
to smilė. “Maybėyou’re kldcHrig

LABAI GRAŽU 
DARžA

Del išvažiavimu ir piknikų, di
delė platforma*, šokiams. Gražus, 
švarus miškas ir visi parankumai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 
j vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvės 
Klauskite

. BIG TONY FARM

and puzzle ovtir the cosmoš and 
me.”
, , .1 w.alked on thlnklng of how only 
tho insane are entertalning. The 
egoism of sane pėople is dlsgust- 
Įng, whilo the egoism which bug- 
house pėople disjllay — well, to say 
the least — it gets ya.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA. , 

Nauja Statybai Medžiaga ii/ Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

, yarde.
8003-3039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1278

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

He Striveš With 
None 

bunni sovetski
Studentai turės pa 
šnekesį sų R. Ski

pičiu

because its more than 
dollars in new eur- 
substantlal inflation. 
sum means higher 
-ans inereased hard- 
t duse. of our dtl-

KRAUTUVfiS1 
STORES

I*uikiat Sugarbiniuoti. Mes varto
jam naujus Pads.

ATSIVESKIT KULIKIUS

L. KLEIN
14th ir So. Halsted St,

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
. pasaulio dalis.

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

apdraiida. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso; perdirba, styliuoja sulig 
mados. sis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nublaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkinių. •

DAVID ADLERBLUM
.. įsteigta^ 1906 

6510 S. Halsted St. NORmal 5150.

TIKTAI SU ŠIUO KUPONU 
VISA SAVAITĘ

Gražus $5 Olivė Oil
Permanent Wave

Nuo Cook pavieto šerifo John 
Tomano yra atsiųstas leitenan
tui Vaitkui laiškas su linkėji
mais puikiausio pasisekimo.

Superior teisnio klerkas 
Frank V. Zintak, kurs yra do
vanojęs taurę Naujienų basket- 
bolo 'turnameritui, sveikina Įeit. 
Vaitkų, Aliass ir Naujienas su 
šio istorinio skridimo jvykini- 
mu.

Teisėjas Francis B. Allegrett, 
Superior teismo teisėjas, savo 
laiške pažymi, kad leitenanto 
Vaitkaus išlydėjimas supuola

The .“Nigger*’ iii
VVoodpile 

A Ten-Cent Princess 
T’Ke Šolitiers’ įtarius 
ringland^s Šilver Jdliilee

MARIJONA NAVICKIENĖ 
po tėvais . Storpirščiute

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9 diena, 9:00 valanda 
vakare 1935 m., sulaukus pu
ses amžiaus, gimus Mariampo- 
lės ap., Pietariu kaime.

Paliko dideliame 
vyra Juozapa, 
Ona, seseris 
brolius Jurgi ir Klemensą ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 W. 18 
Street.

Laidotuves įvyks pirmadieni 
18 ęliepą. 1 vai. po 
koplyčios į Tautiškas

a. Marijonos Navic

“No, I only spoof with thė nlght,” 
hė answercd undismavod. “Būt it 
icotls me not with its nothingness, 
Yet I prefer it to tho artificial 
mpestuousness of humart beings. 

You don’t understant a woyd I say, 
oh! You think me mad? Your 
eyes betray you. Well anyway, I’m 
glad you stopped ant talked. I find 
some pleasure i n it — it’s liko 
sėrenading a rattlosnake.”

I couldn’s got the polnt about the 
spake and thought it best to let 
it slide.

“You’re nuts, Svengali!” I flung 
tho words to his face.

He wasn’t insultcd, “So what? 
I am erazy. I’m strangling emotlons 
and casting thom into tho fading 
crinison rays of tho sun, When tho 
speetros of former emotlons pass 
in finai reviow, I shall join thom.” 
I s(artod to say that ho was iriterost- 
ing and that I should likę* to hoar 
moro, būt I believe ho was also of 
clairvoyant naturo for boforo the 
first word camo out of my mouth, 
ho cnlmly said, “Thanks” Now 
plcase shufflo along. Seram! Go

ANDREJEVO specialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

su Mbtihos Diena, o tas reiškia, 
kad jo motirioš' maldės suteiks 
jam drąsos perskristi baisų oke-

F ATIDAI
NAMU SAVININKAM 

ši budavojimo įstaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per š| mėne
si. APSKAITAI AVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI.
5% PALŪKANŲ-

Muro darbus, Cemento darbus, na-
1 j ■ > mų pakėlimas, 

viškų ir bese- 
mento išlygini- 

//mast naujus mu 
rinius frontus, 

Ir= H krautuvių patai-
I symas, šinglia-

vimas porčių ii;
| namų, plumbin 

gas ir šilumos 
įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTIOtf 00.

3653 West 26th Street 
įL Telefonai: a

■ū ROCKWELL 0750
LAWNDALE 1875

2^0r million dollars in new eur- 
rency to be išsued by the goverh- 
ment — that is the provision of 
the Patman bonus bill, passed by 
both houses of Congrcss wlth large 
majorlties.

The soldlers deserve a bonus. 
When. danger threatened our count- 
ry,. they stood by theii4 fatherland, 
ready to die for it, often loosing 
financlally by their Service. The 
natlon then tacitly promlsed them 
almost anything, if they would only 
“Hck” the Germans. It ought to 
keep that promise.

The Patman bill, however, is un- 
desirable, 
two billion 
rency means 
That huge 
price^; it m 
sblp for gre;

Duodam JPasfcolas Ant Morgičių’
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų

Taupyki t Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės

Ali Entfland, all tho far-fhing 
British l'impir'c have just celebratcd 
tho silvor jubilee of King George 
and Quecn Mary, xvho 25 years a^o 
were given tho British crovvn. 
Brltish sUbjects, vyliose govcrnmcnt 
is more demok’ratič than oUrs, aro 
štili loyal to their sovereigns; 
Britishers štili prefer a constitu- 
tional monarcliy to a repubiiė.

Tli6ugti wc Artięricans do not 
want any crowned heads, v>e mny 
yet learn much irom Engianti, If 
įwo are wisc, we can profitably 
accept the Britishęr’s gentilnc res- 
pect for law and order, his love 
of trufe fair play, his insisting upon 
free expressibn of opinions, even 
Jby conununists, and espccially his 
even-handed juštiče vyliich “ridės 
the mighty as wel! as |he vveak”. 
b'or if persons liko Inšūll had'.faced 
a British court, they vvould now 
be behind prison bars.

If we Americans ūse our common 
sensc, wo shall take what is good 
in Britisli ciViližation and adapt it 
to our own' needs.

NAUJAS BIŽNIS
Naujai atidaryta grosemė, cigarų 
tabako' ir visokių smulkmenų krau
tuvė., Tąipgi visokių žalumynų.

Prie progos patarnausiu krausty- 
me ir pristatysiu* anglis.

s John P. McGoorty, Superior 
'teismo teisėjas, širdingai linki 
pasisekimo leitenantui Vaitkui 
ir sveikina Altass ir Naujienas 
už suteiktų pdramų šitam isto
riškam skridimui.

Generalis prokuroras Otto 
Kerner taipgi laišku sveikina 
leitenantų Vaitkų ir t'rokŠta 
jam pasisekimo jo (Irusiame 
žygyje.

some of the republieans retort.
The nigger is more deeply hiden 

that that.
Minority Leader Iaj Roy Grėcn 

of Rockford maintains that his 
group iš ready to vdte for the 3c 
sales tax, if tho administration 
will push three minority mčasures. 
These are: statewillę registration 
of votčrs, permanent registration 
of voters, and a bill appropriat- 
ing $7,000,000 for Illinois’ štarving 
schools. ,

Those three bills are all good 
and badly needed. Permanent re
gistration would both lesson the 
cost of eleetions and the amotint 
of crookednęss in them. Immediate 
help from the statė is vitally nced- 
cd to save the lllihoiš’ schoolš.

So, if those three bills are the 
price of Grcens’ sujiort of the 
three čent sales tax, tKe admin- 
istration vvill do well to back thosė 
three metisures i n retur n for re- 
publican votes to’ cnact that tax.

As Nero fiddied >vhilo Rome 
bumed, so the politicians in Spring- 
field bicker and squabble' while 
1,200,000 destitutė persons over the 
statė, third richest ih the Union, 
go hungry and naked.
• “Great is man's inhbma’nity to 
man”.

Just what is tho “nigger” in the 
Horner’s woodpile in Springfiėld 
that prevents the , administration 
from securing the 102 votes needed 
to pass thė 3 čent sales ttix tis an 
emergency measure ? “Pure repub- 
licap cusše<dnoss”, many of tho dc- 
mocrats believe. “Resentment of

fiiddcn in Vclvecta’s rlchly n»Įd 
Chcddar Chęcfjc flavor aro hcaltbr 
proteetive elemente of many fooda.

. It*B vondcrfulfor cliildrcn. .Servo 
Kraft Vclvecta—-in Banęhvichety in 
cooked disbea .. ojteri!

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Al/, jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite ihus if mei' pate* 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. M*C 
taipgi darome visokį blikofystts 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
Tėl. VICtorv 4965.

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

Detalia rakandų skyrius. $450 varto- 
tire' tikras kiniškas divonas. PIGIAL 
Nauji kiniški kaurai pė $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. vtilg. katnb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45, Cash 
at išmok. Vakarais iki 9. ried. iki 4.

Trys chorai ir trys 
kalbėtojai dalyvaus 
kapų ceremonijose

šį trečiadienį gegužio 15 d. 
Lietuvių Studentų Klubas (Thė 
Lithuanian University Club) 
rengia vakarėlį Lidy namuose, 
7041 Crandon Avė., 8 vai. va
kare.

Vakarėlio garbes svečiais bus 
adv. R. Skipitis, ponas Lietu
vos konsulas A. Kalvaitis ir 
jo žmona. Svečias iš Lietuvos 
yra pakviestas čia dalyvauti 
apskritam pašnekesy (round 
table discussion), kuriame ge
riausia bus pasidalinti 
mis.

Visi studentai ir jų 
gai yra kviečiami šia 
pasinaudoti.

Bus užkandžiai.
Lėšoms padengti — 50 cen

RADIATORIAI IR BOILEI 
Kainos, dabar numažinto 25<v iki 35.^

A ten-vent princess wKo paid a 
cool million for a sik-riibrith hus- 
band thėt is Barbara1 rfiitton 
M’Divani; if wo may bėliėye eur- 
rcnt nęvvspapei' stoties? Whėn the 
prince got a million dollars for 
living some six months with tho 
ten-cent heiress, he clbsėd a deal 
whlch should makę. “gč-getting” 
business men turn green vvith envy.

Poor little Barbara haš novv 
(tried her eyes vvet from weeping 
over the loss of her fortiiiiė-hunt- 
ing prince, and expects shortly to 
do the Reno-act. Shc is, irt fact, 
already said to be biting at the 
hook of a čount, or a no-account.

If shc paid*a million for a’prince, 
how much should she gįve for tKę 
count? Supposę you take a pėhčil 
in hand and figure out his pricė, 
instead of doing the ncxt’ cross- 
\vord pužzle. If you are genuinely 
ambitious, you might even work 
out a price list for the variou$ 
rank of cast-off nobility bought as 
hiisbands by American heiresses.

THE DAILY _____
BUSINESS D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu RagelbSti mus* skaitytojams su. 
slrasti, kur galima nusipirkti įvairi? paprastu ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų Jeigu id telpančių čia skelbimų Be
galite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

, ;He vvas an •old'Tmm*. He waš sit- 
ting on a bench within the enigmatic 
peace of a WashingtoR Sguare 
twilight. I v)as moseying along 
feeling this way and that about 
Fall and Natiire. He waš rheumy- 
eyed, shaky, his face stubbled with 
a white bpard, his hands likę claws 
and His clotKing • something a 
scarecrow would scorn. His ap- 
ųoearance wais common when viewec 
in Comparison with the other ancient 
dereliets around us, yet something 
about hiin held me. He cast an 
hynotic spėji over me. I had to 
stop.

“Heilo”, I starnmered.
“A gruff voice slipping from you 

woųld make your rudeness perfect, 
lad”, he said.

“I don’t' mėan to be rude”, I res- 
ponded. “I’m just an ordinary stiff 
out for d walk. Who are ybrt?”

“I’m a stag resting in a' treeless 
forest”, he said seriously. “Withou ;

MoiuaiLiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. VARPŠ 0803 _______

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

Reikalaudami 
visada galite 
gauti savo su
taupytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

>ens — for vvorkčrs and vrhlte- 
collar folks, for (people on small 
fixcd incomes. Those two billion 
dollars aro rcaily ą tax on Lincoln’s 
grėnt' conirtion pooplo. God kiiows 
,that; those . potipio have already 
jbeen hlt hard cnough by tho rišo 
in prices that follovved Roosovclt’s 
icontrolled inflation. So they mušt 
hot be asked to stand any furthor 
fčduction in their Standard of llv- 
ing, vvliich inflation Inevltably 
brings.

Būt the bortus ought to be pald. 
It is due the soldiers. Tho bonus 
ought to be paid, howcvor, not by 
inflation, būt by mortey dorlved 
from steoply rfradūated takos on 
incomes, and inhcritances, hixurlės 
and exccss profits and glfts.

By paying tho bonus thus, two 
Services will bo rendered to this 
natlon: more buy|ng povver \vill 
be put into tho liands of a largo 
nutnbel’ of coiisuincrs; and some 
of tho excoss incomo vvlll Ko taken 
from the ^vealthy clatiscs. Their 
largo sharo of tho natlonal econo- 
mic pio is an hnportant causo of 
tho six-years-old depressioiL

Federal Savinos
AN»tiOAH#A$ » oe lATidk 

, OF CRICAOO "
2324 So. Leavitt Street

Telėftihati CANAL 1679
JUSTIN AiACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KŪCHINŠKAS, Raštininkas

''.i;' I I.U..-U4 0U »'• 4- ________ -*

SMUlKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
TeJ, Brun8wick 9181. ,........ t

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

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

ŠORIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

Pereiti! sekmadienį gegužio 
5 d. School Hali svetainėje drau
gija Garsaus Vardo Lietuvai
čių turėjo vakarų su programų, 
kurį išpildė Jaunoji Birutė po 
Andrejevo vadovybe. Vėliau 
prie Jurgio Steponavičiaus or
kestras publika smagiai šoko.

Norime padėkoti draugijoms 
Garsaus Vardo Lietuvių; taip
gi Lietuvos Amerikos Vėliavos 
už jų atsilankymų ir dovanas. 
Taipgi ačiū visiems biznieriams, 
kurie prisidėjo prie programo 
duodami savo skelbimus, taipgi 
ponui J. Kiaudai, A. Chesnam, 
G. Stakauskui ir kitiems.

Du vaikinai atliko puikų due
tų ir juos publika iššaukė du 
kart atgal.

Tariam dar kartą ačiū vi
siems.

To vakaro komisija.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 Iš ryto Iki 8 po plotų, Ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
8106 So. Halsted St., Chicago, III. 

y įį įi'įį W W W W WWW-|iFW

šaukite K. Cepukas Tel, Brunswick
9181 arba Lafayette 5277._________

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

CRANE VIEW 
Sinclair Gasolino Stotis

3858 South .Kcdzie Avenue 
SPECIALISTAI

♦ Grizavimo
Pataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platų pasirinkinia 

visų Sinclair Produktų. Sustokite 
Šiandien ir persitikrinkit musų man- 
dagių ir Teisingu Patarnavimų!

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatom.

Radiator and Body Co.
H. C. Rėichert, -Jr. J. F. Beuther, Jr. 

Įsteigta 1920.
3572-74 ARCHER AVĖ.

LAFayette 7688

KNYGOS 
BOOKS

.Kreipkitės visuom
NTHAL PLUMB1 
, SUPPLY CO. .

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

MORGIČIŲ
A i* i - L '

Apdraudžiant nuo ugriiės didžiatisibše
- _ Kompanijose ______

JUSTIN MA€KIEWICH
2324 Sb; Leavitt St., Phone Ganai. 1679

v* t *■••*.* -TA r. T r. .j rr.-i r t rtil- !.■>%<•

AlVMi S UNIFORM 
OLPENDABLE

MILLIONS Gi ^UNIWWOBW 
: ; ;■> J J R: G0VE RNMEHT-



NAUJIENOS, Chicago, III

Lakunas Chicagoje PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

South

biuras

biuras

koniunstai su

Beita Butmanienė paleista iš 
kalėjimo ant bondso $50,000.00.

Viešųjų 
(PWA)

Keal Katate For Šate 
Namai-temt Pardavimui

Komunistai dar te 
belaukia Skipičio

nakt| 
gnni- 
ahidi-

KAMPINE. murini krautuvė, fia
lai. karštu vandeniu apšildomi. Mo
derniški. arti Archer ir Kolio. Kai
na $6000, dalia cash. Vojtech. 5444 
S. Damen Avė.

lua visa <
Jonikas

Šarki linas 
ponų Skipitį

visi Chica 
galėtų laisvai kimias priėję 

su p. Skip

nubėgo žemyn, ir 
duryse stiklas 1Š- 
viduj darbuojasi

Roselande mirė be 
darbis Pranciškus 

Šatkauskas

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per ilgus metus.

. 1446 So. 50 Ct., Cicero.

Tuo laiku, kai bomba spro
go, nužudytojo aludininko žmo 
na ponia Ethel Young, jos duk
tė ir kiti jos namiškiai mie
gojo. Išgirdę triukšmų, nema
nė, kad jų namus kas bombar
duoja ir neėjo žiūrėti. Rytų 
kni atsikėlė ir darbininkai nu
ėjo pasiimti trakus alų išve
žioti, pamatė sudaužytų gara-

PILNAS ĮRENGIMAS sandvlch 
fixtiiro», pigiai, 10 pėdu fountaln, 
reglsteri#, kaovs indas, štymo m*alau, 
regiHterl#, kavos indas, štymo stalas, 
tt, Doleriai toneatsišauki.a Gehri, 
Fairfax 10246. iš ryto,

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MERGINA pradedanti prie presa
vimo. Turi būti 18 metu ar se
nesnė.'Progressive Cleaners & Dyers 
7301 Cottage Grove Avė.

Šaltis krutinSj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Butmanienė išėjo iš 
kalėjimo

vardais arba veži 
humus” — 

5 bušeliai —- $1, ge

Pagavime dalyvavo jos 
šuo ir trys policijos 

skvadai

ROSELAND. — Ketvirtadie- 
nį vakare Roselande mirė be
darbis Pranciškus Šatkauskas, 
59 metų bedarbis. Jis nedirbo 
per kokius 2 metu. Jo gyvybę

Jeigu jus užeisite j Casti- 
llian Castle užeigų, 6227 So. 
Ashland Avė., tai tos užeigos 
savininkė ponių Vera , Walush 
jums papasakos, kaip jai pa
sisekė vagį pagauti.

Vagies pagavime dalyvavo 
jos šuo, pati ponia Walush ir 
trys policijos skvadai*

Tas vagis gegužio 8 d. 3:30 
vai. ryto, išmušęs stiklų, įlin- 
eta į ponios Walush “Kastiliš- 
ką Pilj”, i** pradėjo darbuotis. 
Registeryje rado apie $12.00 
smulkių pinigų, Veros pinigi
nėje! rado dar $2, o paskui pra
dėjo dėti j anglinius maišus 
degtinės bonkas — ne tuščias 
bet, pilnas.

Ponia Vera Walush turi bu
drų Šunj, kurį laikė uždarytų 
rūšyje, šuo pradėjo loti ir iš
budino šeimyninkę, kuri mie
gojo viršuj užeigos. Pabudus,

Išbombardavo nužu
dytojo Frank Young 

garaža

JUODŽEMIS 
mals. specialė žemė 
25c. už bušel ' 
ra kai sumalŠysit #u moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, bakaų Ir kviet- 
kvnu. Prl statom tik South sldėj,
Charie# Gavcus. 6100 S. State St, 
Tel. Wentworth 7942,

Nakties laiku sprogo bomba 
suardydama garnių Ir Saldy 
tuvų.

Tuojaus buvo pranešta po
licijai ir jų skvadas greit pri
buvo. Atvažiavo ir slaptoji po
licija. Policija negalėdama su
rasti tikrosios priežasties, kas 
tokį kerštų varinėja, atidėjo 
tardymui tolimesniam laikui.

Varė toliau niaus biznį
Kai “Naujienų” reporteris 

nuvyko j nelaimės vietų, pa
aiškėjo, kad po nužudymo 
Frank Young (A. Zalatoriaus) 
jo žmonos Ethel du broliai Al
fonsas ir Adomas Rungaila, su 
buvusio A. Zalatoriaus pagel- 
bininku, Joseph Gaidausku, 
4403 So. Mozart St., toliau tę
sė alaus iš vežiojimo biznį.

Kadangi piktadariai gegužės 
4 dienų sulaikė Frank Young, 
prie 5632 S. Seeley Avė., die
nos metu, kai vežė alų, ir jį 
nužudė, tai buvo manoma, kad 
tai padarė raketieriai, norėda
mi prašalint konkurentų iš ali
ninkų rinkos. Dabar išbombar- 
davimas garažo tų patvirtina. 
, Kaip Bruno Maso n, 5120 Ir- 
ving Park Blvd. pranešė, Frank 
Young (Zalatorius) visų laikų 
vežiojęs legališkų alų ir nieko 
bendro neturėjęs su butlege- 
riais. Alus, kurį Young išve
žiodavęs, buvęs po valdžios in
spektorių priežiūra. Visada lai
ku išsipirkdavęs laisnius ir alų 
pardavinėdavęs bravarų nusta
tyta kaina. Alaus išvežiojime 
nedaręs jokių kliūčių kitiems. 
Bet pastaruoju laiku pasireiš
kusi aštri konkurencija.

Young, būdamas draugiškas, 
malonaus budo žmogus vis pla
tesnį rinkų užkariaudavęs. Jis 
turėjęs geriausį pasisekimų 
tame biznyje.

Piktadarių nesusekė
Piktadarių, kurie nužudė 

Frank Young ir sumušė jo asi
stentų Joseph Gaidausku, poli
cijai cfeir nepasisekė surasti; 
nei tų raketierių, kurie išbom
bardavo jo garažo.

Našlė pareiškė, kad ji pasi
trauks iš alaus biznio, jei prie
šai ir kostumeriai to norės.

F. Bulaw.

“pauškintų” tai ko- 
“masei”: ko jie turi 
iš DULR atstovo R. 
ir kų jis jiems turi

VYRAS vidutinio amžidus ieško 
darbo ant ūkės netoli Chicagos, ar
ba prie biznio Chicagoje. Dirbsiu 
bile koki darba beveik už pragyve
nimo, esu teisingas. Kam reikalin
gas toks darbininkas, rašykite tuo
jau#, nes pirmutinis laimės.

Box 256
1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Kaip ponia Walush 
pagavo vagį

Bondsmanai yra James Or
takis ant $40,000.00, 18th & 
Halsted St. Tavern keeper, ir 
George Vitkus, -2136 W. 22nd 
Place, $10,000.00i

Advokatas Harold L. Lėvy, 
One La Šalie Tas pats ad
vokatas, kuris.į^įųįnmejo provų 
dėl Mrs. Erickson, kuri buvo 
kaltinama už pasamdymų po
rų jaunuolių, kad jos vyrų nu
šautų. ,i

Iš kalėjimo tapo paleista 
penktadienį apie 4 vai. po piet.

Butmanienė dabar dės pa
stangas, kad sūnų išimti iš ka
lėjimo. ?

suj ieškojimo
Service Bureau) tu- 
veltui sujieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

VVAHHING MACHINES—$10 Ir virš, 
VVRINGER ROLLS—pritaisomo I 10 

minučių—50c. Ir virš.
VACUUM CLEANERS—$5.00 Ir virš, 

O. HLADILEK
5225 So. Kodzlo Av«J, Chicago, 111. 

Tol. Ifamlock 6226

BARGENAI
Dvieju flatu muro namas karštu 

vandeniu apšildomas—kaina $8.000.
Dvieju flatu medinis namas po 4 

kambarius — kaina $3,000 — $500 
įmokėti.

5 kambariu bungalow — kaina 
$3.500.

Taipgi parsiduoda 2 automobiliai 
labai pigiai.

6827 So .Rockwell St 
Tel. Prospect 3386

ji išgirdo no tik šuns lojimų, 
Į bet ir bildesį alinėje. Tat, nie
ko nelaukusį 
pamatė, kad 
muštus, o 
žmogus.

JI tada suriko visu balsu,
Nežinia ar jos skardus bal

sas Imlų čia kų padėjęs, jeigu 
nebūtų pasitaikę sekamų ap
linkybių, o būtent:

Skersu i gatvės buvo valgy-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 ROOSEVELT ROAD
irti St. Lotais A v. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svrimming pooL 
Rusiška ir turkiška pini® 

Moterims •eredomi*' Iki 7 v. v_________

Pereitų šeštadienį pavakare Įeit. Feliksas Vaitkus atskrido j Chicagos munįęipalj airpor 
tų ir paskui nuskrido į Lansing Ford rierodromų. šiandie lakunas grįžta j Kphler, Wis.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY J

Arti prie ežero, knygyno, dailė# 
muziejau# ir vImij didmiesčio Iš
taigu.
švaru# apšildyti kambariai, mau
dykle# ir #howor, Nuo $1.50 iki 
$4.50 | Navaity, Valgi# prie vleto# 
ka# nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S, Michignn A v. Victory 4686

Business Service 
Biznio Patarnavimus

MOVING
•PIANUS IK RAKANDUS

Prieš persikrausiant pašaukite 
LAFAYE'ITE 8980 Ir aš atvažiuo
siu jum# padaryti “estlmatlon" 
klok jums kalnuos kraustymus. 
Aš gailu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mono žemo- 
ml# kainomis Ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2049 W. 48 St.

jais.
Joniko kalba tęsės apie po

rų valandų. Publika pradėjo 
nerimaut. Pirmininkas šar- 

pric staliuko 
paprašė kad baigtų. Nes lau- 

lė “kalbėtojų”, 
apleidžia steidžių. 

kviečia estradon 
Svetainėje ty

lu, visi laukia ateinant. Po 
valandėlės ir vėl pirmininkas 
Šaukia ar čia randasi ponas 
Skipitis. Ponas Skipitis ateik 
ant estrados ir pasakyk, pasi
aiškink, ko tu čia atvažiavai? 
Publika laukia.

Po tų keistų šaukimų pir
mininkas perstatė kalbėt šiau- 
čių Jukelį. šiaučius kalba. 
“Matot draugai darbninkai ir 
draugės darbininkės mes norė
jome turėt Skipitį, bet čia jo 
nėra. Matai tas nepasirodė. 
Ir kodėl jis nepasirodė? Ah, 
ah, jis mus bijos, kad mes jo 
nesukritikuotumėm. Kad jis 
čia neatėjo tai mes visi nuei
tam pas jį, ir sukritikuokim tų 
žalty”.

Vargšas žmogelis pasiskerė- 
čiojęs ant estrados nuėjo. Pir
mininkas vėl kviečia ant est
rados ponų Skipitį, šaukia 
keliolikų karių į publikų. Ne
ateina. •

Pirmininkas aiškina, kad 
adv. R. Skipitis buvęs kvies
tas ir tikimasi, kad jis dar at
vyks.

Bet Skipičio jie ir iki šiol 
tebelaukia

Penktadienį, gegužės 10 d. 
įvyko “masinis’ komunistų mi 
tingus 
di tori joje priėmimui 
atstovo adv. Rapolo Skipičio. 
Šį mitingų rengė komunistų "apšvietų” Lietuvoje 
organizacijos ir “kvietė” sve- darbininkai apsišviesių 
čių iš Lietuvos ponų Skipitį, lengvai apsidirbsiu su buržų 
kad jis čia atsakytų į kinu 
sinius, kuriuos pagamino po 
nas , draugas V. Andrulis ii 
kad tame mitinge 
gos komunistai 
“pasidiskusuot”

Visi Chicagos 
sirinko į tų “masinį” mitingų, 
kurių Buvo apie 250, bet po
nas Skipitis neatvyko.

Kaip aštuonios drg. šarku- 
nas atidarė mitingų, sukvietęs 
tų būrelį žmonių prie estrados, 
ir perstatė kalbėti drg. Joni
kų, kad 
munistų 
reikalaut 
Skipičio 
duot?

Jonikas, ateidamas estradon 
atsinešė pundų laikraščių, ku
riuos pasidėjęs ant stalelio 
pradėjo aiškinti: ko darbinin
kai ir darbininkes turi reika
lauti iš pono Skipičio.

“Girdi, ponas Skipitis, kurį 
čia atsiuntė Lietuvos “kruvi
nas” Smetona pirmiausia nuė
jo pas socialistus. Kad nuė
jo, kųgi dabar jam padarysi, 
bet blogiausia buvo tai, kad 
“Naujienos” rengė tų bankie- 
tų. Ir jus visi žinote, kad j 
“Naujienų” parengimus susi
renka tiktai kapitalistai, jie 
ten diskusuoja, o darbininkui 
nevalia išsižiot, čia mes su
sirinkę laisvai galėsime visi 
pasidiskusuot su ponu Skipi
čiu ir pasitart darbininkiškais 
reikalais.” Toliau kalbėtojas 
tęsė. “Šis Pasaulinis Lietuvių

Velionio kūnas yra pašarvo-'šaukiamas Kongresas Kaune 
tas adresu, 10521 S. Wabash ' svarbus visiems darbininkams,

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State St.

Labai gera vieta — gerai išdirbta 
per ilga laika — Gera proga biz- 
niškiem# žmonėms. Važiuoju i 
Lietuva atostogoms.

644 N. State St

Ton valgykim) duonitiH 
kų buvo atvožę# pyragaičių, pa
jų ir duonoH. t

Užuodęs šviežio# duonos kva
psni, valgyklon buvo užėjęs ir 
policijantiis.

Taigi skardus ponios Walush 
halsus patalkė | valgančio po
licijai! to ausis, ir prasidėjo 
veiksmas. Policijantiis pašaukė 
policijos skvadus.

Vagilis tuo tarpu, išsigan
dęs motei'iškės balso, šoko per 
duris, išbaigdamas mušti durų 
stiklus, ir leidosi bėgti sker
sai gatvę, per tuščius lotus | 
kitas gatves.

Bet štai pribuvo net trys 
policijos skvadai. Vienam skva
dui pavyko apvažiuoti aplinkui 
į Marshfield gatvę, ir čia po
licija užtiko bebėgantį vagilių. 
Kada pradėjo į jį šaudyti, jin 
pasidavė.

Pasirodė, kad pagautas va
gilius buvo apielinkūs gyven
tojas apie 28 metų amžiaus. 
Jis dar kartais užeidavęs pas 
ponių Walush alaus išsigerti.

Castiilian Castle aline jau 
buvo pirmiau du kartu apvog
ta, ir vagiliai neįnivo sugauti. 
Dabar gi tas vienas papuolė 
j policijos rankas.

Senas Petras.

Penktadienį, 12 vai. 
piktadariai išbombardavo 
ių nužudytojo lietuvio 
įlinko, Frank Young.

Po garažo durų, 4352 
Mozart St., kur įvažiuoja “tre
kai” buvo padėta dinamitas 
Jis spragt) lygiai kaip 12 vai 
naktį, išdraskė duris ir sudau
žė šaldytuvus, kurio buvo pa
dėti garažui. Nuo trenksmo iš
byrėjo ir kaimyninių namų lan-

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

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

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

i Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureau^ 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

Po to drg. Jonikus pradėjo 
skaityti tuos laikraščius ir aiš
kint, kad nesvarbu esu, kų 
Skipitis žada, bet darbininkai 
pirmiausia turi grieštai parei
kalaut, kad Lietuvos prezideu- 

Chicagos Lietuvių Au- tas Smetona paleistų iš visų 
DULR kalėjimų kalinius ir duotų pil

nų laisvę komunistams skleist 
“apšvietų” Lietuvoje. Ir kai 
darbininkai

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted Ir Undefaulled 
Perkame už Ca#h #u Neperdi- 
deliu Atrokavlmu. Duodame 

Collateral Paskola#.

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

Tel. Franklin 0576

Jos išėmimui iš kalėjimo 
daugiausiai pasidarbavę jos 
buvęs vyras Julius basius, ku
ris turėjo didelio vargo, iki su
rado žmones, kurie sutiko už
dėti bondsų.

P-nas Baskis užlaiko moder
niškų viešbutį ir taverną' ant' 
rašų 1245 'So. Michigan Avė.

VBA.

Financial
Flnnn#ftLPaNkol«>R

8KOL1NAM PINIGUS
ant Juru morglčlu, honu. u Imtu ir na
mu. Tulruri perkam, parduodam, mai
nom inoriričIuR, bonus, namus, ūkas 
Ir bizniu#, Turim updraudo* do- 
partmenta. Vieša# Notaras,

J. NAMON & CO.
6755 South Western A ve,

Jeigu Jums Tuojaus
REIKIA CASH

dėl ko nors. Jūsų karas bus geras užstatas. Be endorserių.
v ■ ■ a Be atidėliojimo.

Sutaupyk 10%
Nes “Inland” ratos yra 10% žemesnės negu kitos legalės ratos.

Inland Investment Plan •
11-tos lubos Chicago Motor Club Bldg.

66 E. So. Water St. RAN. 7990
747 Madison St, Oak Park, AUS. 0078.

DVIEJU flatu murini# namas ant 
pardavimo — po 6 kambarius, karš
tu vandeniu apšildomas — 2 karu 
mūrinis garadšiu*. Savininkas 
8227 Emerald Ava. 1-mos lubos.

Namų sujieškojimo 
biuras

CENTRAL l’AKK 
Hmm W, ItuoKuvelI l(oui)

SICR1<:D().I—PER 3 DIENAS
SonMicinga# fihj motų 

Paveikslą# I 

“GHAPAYEV”
(The Red Commandor)

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Italssi

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rili#, visokio didžio su Coli Baksala 
ir Slnkom. Taipgi Storu fikčerlus 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, reglsterlus ir Ice boksu* 
Cash arba ant Išmokėjimo, Pama
tykite mus pirm negu pi r kai to ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtnres, 1900 S. State PI
CA Lumot 5269,

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos Ilgojo, pomirtinių ir kultu- 
ro# draugija, I nariu# priimami 
vyrai ir moterį# nuo 15 iki 48 
metų amžiau#, Pašalpa ligojo yra 
3-ju skyrių — $6, $10 Ir $16 savai- 
tėjo; poiiilrtlnč $250, Taipgi, čia 
priimamo# Ir člolo# draugyste# bei 
Icllųbul, jeigu dar ijohIovI visai blo
gai plnlglškal.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
lagalfl organizacija Illinois valstijo
je, I Chicagos Lietuvių Draugijų 
priklauso 1900 narių, tai yra did
žiausia Ir turtingiausiu lietuviu 
draugija Chicagoje,

, U iHlraftyt Draugljon galima nan«- 
L,KldntialH Ir ketvorgals visa diena, c» 

I nodftldionlulH tiktai nuo 9 vai, ryto 
1 v. p. n.

Krelpldlfls 1 
Draugijos ofisų, 

1739 Ho. Halsted Sk
Taipgi, Islrašyt Draugljon galima 

Ir per inusu konkursantus,

________ For Reni________
FLATAS 5kiu kambariu šviesus, 

naujai dekoruotas su maudykle. Yra 
garadžius vienam karui. Renda pigi. 
Kreipkitės pas savininku.

3121 So. Morgan St.

Furnished Rooms
ANT RENDOS kambarys dėl vtfi 

kinų ar merginos, garu šildomas.
2542 W. 46th PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

KENDŽIU. cigaru, tabakos. ice 
cream ir lengvu groserių. Daro di
deli bizni kendėmis. Tinkamas lie
tuviams biznis. 8 kambariai. Ren
da $18.00. $500 cash. Dealeriai 
tegul neatsišaukia.

8213 Wallace St.

DON’T
NEGLECT
A COLD

•• ■. '" . JOHN ’ ■’ ; •
L0ĄNS 1

J eigu rt ik d <uji pkiigu ant Pinno Mot tgicio arba 
"apdraudėnuo ugnies, vėjo '

840 VC est 3 Jrd Street 
TELEFONAS. YAR^s 2790 ^rtoa.2791lį 

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODĄVOJIMO B-VES




