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Pasimirė, demokratų vadas

Maskva

Dvi mergaites prigėrė

Pra

Perei

Ūkininkai parodė pil 
ną pritarimą prezi
dentui Rooseveltui

Laidotuvės įvyks tik ateinančią 
savaitę. Bus išpildytas jo no
ras ir širdis bus palaidota 
Vilniuje, o kūnas—Krokuvoj

Įspėjo Angliją ir Franciją nesi- 
maišyti j ginčą. Rymas vien 
tik apie karą ir tekalba

jthžykloj. Mažoji 
;iojo laužykloj ir

Rytoj pasiųs prezi 
deniui Patman

Vis dar nežino kada 
laidos mirusįjį Juo

zą Pilsudskį

Nauji susirėmimai
Filipinuose; 4 

užmušti

Valdžios nutarimu, oficialia 
gedėjimas tęsis šešias savai
tes. Per tą laiką miestų ir 
valstybės darbininkai turės ne
šioti gedulos ženklą ir negalės 
dalyvauti jokiuose pasilinksmi
nimuose.

LONDONAS, geg. 15.—Daily 
Express korespondentas iš Hong 
Kong praneša, kad Japonija pa
siūlė Portugalijai , apie $100,- 
000,000 už Macao, Portugalijos 
uostą Chinijoj.

ATLANTA, Ga., g. 15. —Pa 
simirė mąj. John G. ’Cohen, 6: 
m., žymus redaktorius ir-demo
kratų nacionalinio. komiteto vi 
ce-pirmininkas.

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

Dalinai apsiniaukę; gal biskj 
šilčiau.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8;-

40 Illinois miestų ne 
turi elektros

MASKVA 
šiandie publikai atidarė pirmą 
požeminį kelią Rusijoje. Bolše
vikai giriasi, kad tai esąs gra
žiausias sųbvejus pasaulyje.

ATLANTA, Ga., geg. 15. — 
šiandie Georgia valstija balsa
vo dėl atšaukimo 27 metų se
numo valstijos prohibicijos į- 
statymų. Prohibicijos šalinin
kai visą dieną meldėsi ir skam
bino varpais, bet kaip išrodo, 
prohibicija vistiek liko atšauk-

italija gali pasitraukti 
iš TAUTŲ SĄJNGOS

NORI PIRKTI

Gręsia senato ir at 
stovų buto susikirti 

, mas dėl NRA

Georgia balsavo dėl 
prohibicijos atšau

kimo

110 metų 
- 105 m.

Mussolini atvirai 
grūmoja Abysini- 

jai karu

PARYŽIUS, g. 15 
tą naktį buvo suruošti oro ap
saugos manevrai. Visą Paryžių 
pažadino aštrus sirenų kauki
mai. Vieni ir toliau pasiliko 
ramiai miegoti, bet mažuma gy
ventojų išbėgo gatvėn, užsidėjo 
dujų kaukes ir dalyvavo manev
ruose.

Tokie manevrai yra daroipi 
veik visose Europos šalyse.

Dar kartą atmetė 
pakėlimą taksų

Illinois legislatura jau ketvirtą sykį atsisa 
kė pakelti prekių taksus, kad jais sukelti 

pinigų bedarbių šelpimui

LONDONAS, g. 15 
nešimais iš Rymo, jei tautų są
junga perdaug maišysis į Itali
jos ir Abysinijos kivirčius, tai 
Italija tuojaus pasitrauks iš 
tautų sąjungos.

RERRIN, BĮ., geg. 15. — 
Kun. Degasperio pranešė poli
cijai, kad vagys per langą įsi
gavo į jo šv. Marijos bažnyčią 
ir išnešė bažnytinių indų ver
tės $1,200.

Motina nužudė dvi 
dukteris ir pati 

' nusižudė
CHIGAGO.—Atsidūrusi dide

liame skurde, jos sutaupoms iš
sibaigus ir niekur negalint su
sirasti darbą, kartu prisibijo
dama, kad jos dvi mergaitės ga
li būti iš jos atimtos ir patal
pintos prieglaudon, našlė Mrs. 
Vereną Lewis, 44 m., garaže 
užpakaly savo namų 1258 Elm- 
dale Avė., pati nusitroškino ga- 
sodujomis ir kartu nutroškino 
abi savo dukteris—Martha, 12 
m .ir Catherine, 10 m.

Jos paskutinis troškimas, kad 
jų kūnai butų sudeginti ir pa
laidoti greta jos vyro rytinėse 
valstijose, bus išpildytas.

EMMITSBURG, Md., g. 15.- 
Audrey McLaughlin, 12 m., žu 
vo gelbėdama savo 6 metų se 
sutę Theresa, bet išgelbėti ne 
pasisekė ir abp'mergaitės pri 
gėrė akmei 
mergaitė bi 
pateko į gilią vietą. Jos sesutė 
šoko ją gelbėti, bet abi žuvo. 
Tėvas išgriebė jų lavonus.
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prekių taksų nėra ge- 
budas sukelti pinigus, 
taksai sunkiausia naš- 
ant pačios biednuome- 

tečiaus pati legislatura n£ 
įstengė paruošti jokio kito pla
no sukėlimui pinigų. O ir pase
nusi valstijos konstitucija pa-

100 metų; p-ia;J. Dakil

MANILA, geg. 15. — Lagū
ną provincijoj, kur sikdalistai 
pirmiau buvo pradėję sukilimą, 
šiandie ištiko naujas susirė
mimas tarp ąukilėlių ir polici
jos, kuriame žuvo keturi žmo
nės. .

Suvažiavę ūkininkai yra nu
sitarę kurti naują nacionalę 
ūkininkų organizaciją, kuri 
kooperuotų su valdžia ir gelbė
tų jai vykinti ūkių programą.

SPOKANE, Wash., geg. 15. 
—Bernice Rader, iŠ Hayford, 
Wąsh., apsivedė kai buvo tik 
12 metų amžiaus. Dabar ji yra 
14 metų amžiaus ir šiandie ga
vo nuo savo vyro perskiras. 
Teisme ji liudijo, kad jos vy
ras, George Rader, prisistatęs 
esąs daug turtingesnis, negu 
ištikrųjų buvo' ir kartu prisi
statė esąs tik 26 m. amžiaus, 
kuomet buvo jau 40 m. am-

JAPONIJA 
PORTUGALIJOS UOSTĄ 

CHINIJOJ

Washingtonr D. C 
lietuviai sveikina 

lakūną Vaitkų

WASHING(TON, geg. 15. — 
Sumobilizavę visas savo jėgas 
nugalėjimui prezidento veto, 
Patman ex-kareivių bonusų bi- 
liaus šalininkai penktadieny pa
siųs kongreso priimtąjį bilių 
prezidentui pasirašyti 
vetuoti.

Italija nori siųsti ka 
ro laivus prieš San 

to Domingo

CENTRALIA, III., geg. 15.— 
Vakar netoli nuo čia sudegė 
stulpas su elektros perlaidomis, 
kuris nukirto elektrą dar 27 
miestams, taip kad dabar viso 
jau 40 Illinois miestų keturiose 
kauntėse neturi elektros. Nie- 
kurie gi neturi ir gaso. Gaisras 
kilo delei sugedusio insuliato
mus.

Kadangi Illinois Power & 
Ligth Go^ darbininkų strei
kas sutrukdė ^tiekimą elektros^ 
daugeliui miestų, delei ko tu
rėjo užsidaryti daug dirbtuyių, 
labiausia dėl streiko nukentė
jusių miestų merai vėl ketina 
kreiptis prie., gubernatoriaus ir 
prašyti jį išnaujo bandyti strei
ką sutaikinti. Ikišiol visos pa
stangos sutaikinti streiką ne
davė pasekmių, kompanijai nė 
kiek nenorint nusileisti darbi-, 
ninkams.

J. J. Allen 
110 L

Oklahoma City, Okla. — 
amžiaus; Elizabeth Smith

WASHINGTON, geg. 15. — 
Vakar apie 4,500 ūkininkų su
sirinko pievoj prie Baltojo Na
mo pasveikinti prezidentą Roo- 
seveltą ir išklausyti jo kabią 
apie administracijos darbus 
ūkininkų būklės pagerinimui.

Ūkininkai labai triukšmingai 
parodė savo pritarimą adminis
tracijos nusistatymui ūkių klau
simu.

25 valstijų ūkininkai čia Ri
kė savo suvažiavimą, kuriame 
tarp kitų kalbėjo ir agrikultū
ros sekretorius Wallace.

WASHINGTON, geg. 15. — 
Italija pranešė Jungt. Valsti
joms, kad ji svarsto pasiuntimą 
karo laivų prieš Santo Domin
go tikslu tuo budu išliuosuoti 
Italijos konsulą Amadeo Bar- 
letto, kuris jau apie mėnuo lai
ko sėdi Santa Domingo kalėji
me už žalingą šaliai veikimą.

Talkomis derybomis konsulą 
išliuosuoti nepasisekė ir Italija 
nori stvertis karo laivų. Jungt. 
Valstijos dar nedavė savo pri
tarimo, nes tokis Italijos žings
nis butų laužymas Monroe 
doktrinos.

Jotpf Beęk

Maršalas Josef Pilsudskį, Lenkijos diktatorius, kuris ne
tikėtai mirė pereitą sekmadienį.

žemiau Josef Beck, Lenkijos užsienio ministeris. Kaikurie 
spėja, kad jis netolimoj ateityj vaidins vadovaujamą rolę Len
kijos politikoj.

VARSA VA, geg. 15. — Tik 
vakar mirusiojo Lenkijos dik
tatoriaus Juozo Pilsudskio kū
nas tapo pašarvotas Belvidere 
rūmuose ir yra lankomas tūks
tančių žmonių.

Pašarvotas jis yra sidabru 
papuoštame krikštoliniame karsi
te. Parėdytas jis yra armijos 
komanduotojo uniformoje. Virš 
jo galvos padėtas mažas Len
kijos erelis, kurio šonuose pri
kabintos garsaus jo Legiono 
apdriskusios vėliavos. Gale ko
jų guli jo karinė kepurė, dir
žas ir kardas.

Jo kūną dabar lanko įvai
riausios organizacijos ir mo
kyklų vaikai.

Iš rūmų jo kūnas bus nuly
dėtas per visą miestą j seną šv. 
Jono baziliką, kurioj išbus iki 
penktadienio ryto, kada bazi
likoj įvyks iškilmingos pamal
dos už jo sielą.

Po pamaldų kūnas bus išvež
tas į Mokotowski aerodromą, 
arti jo rūmų ir bus padėtas toj 
pačioj vietoj, kurioj jis stovė
davo dalydamas kariuomenės 
peržvalgas, čia paskutinį kar
tą prieš jį pereis kariuomene. 
Tikimąsi, kad apielink^s laukus 
užpildys-*100,000. žmonių minią..

Po iškilmių ktinas traukinių 
bus išgabentas į Krokuvą. Nors 
į Krokuvą traukiniu nuvykti 
trunka tik pusšeštos valandos, 
bet traukinys eis pamaži, tan
kiai sustodamas, taip kad jis 
Krokuvą pasieks tik šeštadie-

SPRINGFIELD, III., geg. 15. 
—Gubernatoriui Horner šiandie 
vėl nepasisekė pervaryti valsti
jos atstovų bute pakėlimą pre
kių taksų. Už pasiūlymą buvo 
paduota 90 balsų, o prieš—56 
balsai. Taigi vienu balsu dau
giau, negu buvo paduota per
eitą savaitę, bet visgi iki dvie
jų trečdalių balsų truko dar 12, 
nes su skubotumo klauzule bi- 
lius turėjo gauti 102 balsus. 
Tada pakėlimas taksų butų tuo
jaus įėjęs galiom

Pakėlimas prekių taksų yra 
reikalingas tikslu sukelti pini
gų bedarbių šelpimui. Federa
linė šelpimo administracija rei
kalauja, kad Illinois valstija su
keltų mažiausia po $3,000,000 
į mėnesį savų bedarbių šelpi
mui, kitaip valdžia neprisideda 
prie Illinois bedarbių šelpimo. 
Valdžia reikalauja iš valstijos 
sudėti tik ketvirtą dalį pinigų, 
nes šelpimui Illinois bedarbių 
reikia po $12,000,000 į mėn. Jei 
valstija sukeltų nors $3,000,000; 
tai trūksta nčius pinigus pridė
tų pati federalinė valdžia. *'
• Nors viai pripažysta, kad pa-1 
kėlimas 
riausias 
nes tie 
ta gula 
nes.

CHICAGO.—Išvakarcfee ileit. 
Vaitkaus atsisveikinimo Avia
cijos Dienos Chicagoje, Wash- 
ington, D. C., lietuviai, per sa
vo draugiją The American 
Lithuanian Society, prisiuntė 
pasveikinimą lakūnui Feliksui 
Vaitkui ir linkėjimus laimingai 
nuskristi į Lietuvą.

Ta draugija, prie kurios pri
klauso daug lietuvių iš veik visų 
vąlstijų, sveikina ir ALTASS 
už ruošimą šio skridimo.

Prie sveikinimo prisidėjo ir 
tos draugijos garbės nariai: se
natoriai J. Hamilton Lewis iš 
III., W. Warren Barbour iš N. 
J., J. Burke iš Nebr., taipjau 
kopgresmanai: Palmisano iš 
Md., Turpin iš Pa., Hollister iš 
Ohip ir Sabbath iš III.

Washingtono lietuvių draugi
jos pirmininku yra R. J. 
nas, sekretorė Genevieve 
cavage.

RYMAS, geg. 15.— Po va
karykščios diktatoriaus Musso
lini kalbos senate, kurioj jis j- 
spėjo Angliją ir Franciją nesi- 
maišyti į Italijos ir Abysinijos 
ginčą ir kartu atvirai prigrū
mojo Abysinijai karu, nes jis 
nepasitikys jos vadais ir busiąs 
pasiruošęs karui, jei matys, kad 
jis yra neiš vengtinas.

Dabar visas Rymas tik ir kąl- 
ba apie karą ir gyvena vien ka
ro gandais. Visi laikraščiai pil
ni karo obalsių.

Mussolini kalba nepalieka 
abejonės, kad karas gali prasi
dėti dar pabaigoj šios vasaros 
ir daugelis ją skaito kaipo ulti
matumą Abysinijai.
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stoja kelią kitokiems taksavi- 
mo būdams.
Ragins pervaryti taksų pakėli

mą paprasta balsų didžiuma
Ghicagos demokratų vadai, jų 

tarpe ir meras Kelly ruošiasi 
vykti į Springfieldą raginti gu
bernatorių stengtis taksų pakė
limą pervaryti tik paprasta bal
sų didžiuma, be r skubotumo 
klauzulės. Tada taksų pakėlimas 
įeitų galion tik nuo liepos 1 d., 
bet tokiame atsitikime taksų 
pakėlimui užtektų paprastos di
džiumos—77 balsų. Tai nebūtų 
sunku padaryti, nes jau ir da 
bar pasiūlymas pakelti taksus 
surinko daug daugiau, negu pu
sę balsų.

Dar nežinoma kaip tokį tak
sų pakėlimą priimtų federalinė 
šelpimo administracija, kuri rei
kalavo, kad pinigai butų sukel
ti tuojaus. Bet Chicagos de
mokratai sutinka pirmiau pra
vesti bilių paprasta balsų di
džiuma, o paskui žiūrėti ką 
Hopkins sakys, nes kitokios iš
eities nėra, kadangi jau dabar 
yra aišku, kad .dviejų, trečdalių 
balsų bilius legislaturoj e nie
kad negaus.

Iš kitos pusės manoma, kad 
ir šelpimo administratorius Hop
kins nusileis ir sutiks tuojaus 
atnaujinti Illinois bedarbių šel
pimą, jei tik bus užtikrinimas, 
kad takasi bus pakelti nors nuo 
liepos 1 d.
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WASHINGTON, geg. 15. — 
Pranašaujama aštrus kongresi
nis susikirtimas dėl prailginimo 
WrA» atstovy^buto^ pirminin- 
kui Byras^pareiškus“, • kad atsto
vų butas veikiausia atmes se
nato priimtą nutarimą prailginti 
NRA įstatymus tik devyniems 
mėnesiams,—iki baalndžio 1 d. 
ateinančių metų. Atstovų bu
tas, pasak Byrns, griežtai stos 
už NRA prailginimą dviems me
tams.

Pasak Byrns, jei NRA yerta 
prailginti, tai jis turėtų būti 
prailgintas mažiausia dviems 
metams, kitaip gi turėtų būti vi
sai panaikintas.

Bus palaidotas šalę karalių .
Pilsudskio kūnas bus palaido

tas VaveliP bazilikoj, greta ka
raliaus Jono Sobieskio^ Tado 
Kosciuškos ir Princo Juozo Po
niatovskio kūnų..

Tikroji laidotuvių diena dar 
nenustatyta. Tuo norima duo
ti Krokuvai progos prisiruošti 
priglausti dideles minias žmo
nių, kurios, tikimąsi, susirinku 
į tą miestą laidotuvėms. Į Kro
kuvą dabar gabenamas mais
tas, o kazarmėse ir mokyklose 
ruošiamos patalpos atvykstan
tiems į laidotuves.
Pilsudskio motina yra palaido

ta Lietuvoj
Laidojant Pilsudskį bus iš

pildyti visi jo pageidavimai. Jo 
kūnas bus palaidotas Krokuvoj, 
greta žymiausių Lenkijos isto
rijoje žmonių.

Jo širdis bus prezervuota ir 
palaidota prie motinos kojų šv. 
Kazimiero bazilikoj Vilniuje. 
Bet kadangi motina yra palai
dota Lietuvoje, tai jau tapp už
vestos derybos su Lietuvos val
džia apie jos kūno perkėlimą 
iš Žemaitijos j Vilnių.

Jo smegenys bus atiduoti 
neurologiškam tyrinėjimo in* 
stitutui prie Vilniaus univer
siteto.

Paliko politinį testamentą?
Visų tvirtinama, kad Pilsuds

kis palikęs ir politinį tpsta- 
mentą, kuriame palikęs instruk
cijas apie busiančiąją Lenkijos 
vidaus ir užsienio politiką, 
taipjau ir apie sutvarkymą jo 
asmeninių reikalų. Bet tai yra 
tik gandai, kadangi tikrų žinių 
apie tokį Pilsudskio testamen
tą nėra. v

--■j'-

• ' ■•XX '•'

®'^1ta?

Marškai Josaf Pilsudskį

Jsiy- • •“Ja ■ *1
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GARSINKITES “NAUJIENOSE
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

LIETUVIAI LIETUVIAI
Aftierikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Tel. Ofice Wentworth 6330

fonu, Daugavpilio gaisrininkai 
j Zarasus atvyko per 24 minu-

žino- 
arba

atšau
kimo

ma padaryti ir su rauplėmis.
Atsižvelgiant j čiepų nepa

d arb (la
po tris 

juos pri-

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas

4681 South Ashland Avė.
Tel. Bouievard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell SL 
Tel. Republic 972?

Rusas * 
Moteriškų.

Ofisas 3162 So. Halsted Si.
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. N 
diliomis ir šventadieniais 10—12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tek Bouievard 1401

Melai
192Q
1921
1922
1923
19?4
1925
1926
1927

kaip raportas
įstatymų

Ofiso Tel. Bouievard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Išdegė visas kvartalas; žydų sinagoga ir 
daug namų į pelenus pavirto

sava-
savanorių, pa-

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tek LAFAYETTE 8051.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

dui iŠ degančių trobesių subė
gusių gyventojų buvo išneštas.

Kokios valandos ar pusant
ros laikotarpy degė abipus Pa
kalnės gatvės penki gyvenamie
ji namai, sinagoga ir du sande
liai. Liepsnojant visam kvarta
lui, ir gretimųjų kvartalų gy
ventojai net langus išėmę išga
beno visų savo turtų laukan. 
Gaisro gesinti atvyko iŠ Latvi
jos Daugavpilio atsargine, pir
moji komanda, iš 14 žmonių, 
priešaky su komandos viršinin
ku N. Prezma.

Paskambinus iš Zarasų tele-

Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Bouievard 7820 
Namu Tek Prospect 1980

1o prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

ra, parodančia mažiausias klai- 
Speciali atyda atkreiptam j mo- 

i. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-

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

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue , Phone Yards 1138

A. MASALSKIS s
8307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St/netoli Morgas 8t 

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

įlydė Perk 6755 ar Central 7464

ZARASAI. — Balandžio mėn. 
25 d. 14 vai. Zarasų m. Pakal
nės gatvėj (arti pačio centro) 
užsidegė žydų .sinagoga, kurioj 
pastebėję liepsnų gretimi gy
ventojai, sukėlė panikų. Lieps
nai apėmus minimų trobesj, Za
rasų gaisrininkų sirena pradė
jo šaukti Zarasų šaulius ir sa
vanorius gaisrininkus. Kol gais
rininkai susirinko, jau buvo 
subėgusi minia žmonių ir gre
timi trobesiai buvo paliesti liep
snos. Diena buvo kaitri ir pu
tė silpnokas vėjelis, todėl labai 
trumpu laiku, liepsna pasiekė 
gretimus trobesius net kitoj 
pusėj gana plačios Pakalnės 
gatvės. Vyrai, moterys ir 'vai
kai su kibirais ir kitais indais 
nešė vandenį ir pylė ant dar 
nedegančių trobėisių sienų ir 
stogų. Del sausros taip buvo 
įkaitę namai, kad užpiltas van
duo akimirka pavirsdavo ga
rais. Beveik visas turtas ir bal-

gadyneje 
šiandien 

žino tiek 
bei ligas, 

atgal žinojo

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bouievard 5203-8413

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

. Optometrically Akių Specialistu,
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaipo 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas SU 
elektra, 
dar. _ 
kyklos vaikus, 
i 
dėlioj nuo 10
Daugely atsitikimų akys atitaiso-, 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulavard 7889

Nors pastatų sienos dar lieps
nojo, o -Zarasų šaulių ugnege- 
sių automotiškam siurbliui su
stojus veikti, gręsė pavojus vėl 
ugniai kilti. Latvijos Daugavpi
lio gaisrininkamš pastačius ties 
Osos ežeru galingų aparatų ir 
pradėjus siurbti vandenį, su
tartina ir drausminga komanda 
vandens dviejų šakų srove pra
dėjo balšinti liepsnojančius pa
statų griuvėsius. Pradėjus za
rasiečių visiems siurbliams 
veikti ir galingam latvių, p: 
valandos viso kvartalo degė
siuose buvo likviduota ugnis.

Prieš baigiant gesinti, atvy
ko ir Utenos ugniagesių koman
da, bet jau nebuvo reikalo tai 
stoti talkon. Palyginamai ir 
uteniškiai gaisrininkai gana 
greit atvyko, nors nuo Zarasų 
atstumoj ilgas kelias.

Gaisras gana galingai plėtė
si, nes per 4 valandas sulieps
nojo visas kvartalas pastatų. 
Keturių valandų laikotarpy 
gaisras ir buvo likviduotas.

Tenka pažymėti, kad Zarasų 
gaisrininkams susiskaldžius j 
dvi komandas: šaulių 
norių ir Žydų

sireiškė gaisrų gesinant nepri
tyrimas ir nedrausmingumas, 
nes buvo pastebimi kivirčai, 
kas tokiu momentu nesveikas 
reiškinys. t

Dabartiniu laiku sudegė IT. 
Tregero, Zelmano Levito, Elijo 
Šulmano, K. Bitelio trobesiai ir 
didelė- sinagoga. K. Pitelio bu
vo gražus didelis namas ir jo 
pačio didŽiausis Zarasuose san
dėlis, kuris aprūpino visas 
smulkiąsias Zarasų krautuves 
prekėmis. Viso šis gaisras su
naikino Šešius trobesius (na
mus) ir 2 sandelius. Tokiu bu- 
du su anksčiau sudegusiais 
dviem trobesiais, .dabar stuk-, 
so visam kvartale 10 trobesių 
degėsiais ir daugiau desetko 
šeimų bei pastogės.

Apytikriai apskaičiavus liep
sna padarė arti 200,000 litų 
nuostolių.

Gaisro priežastys dar neiš
aiškintos. (L. ž.)

Tel. Bouievard 5914 Dienų Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. 1LL.

poison-ivy užnuodijimas (žr 
New York Times, iš liepos 1 
1926) buvo diagnozuota raup 
lemi s!

Kodėl kaikiiriė.mcdijcai pa 
tys- save arba saMom&mnų 
nori čiepyti £ d
gelis iš jų netiki į čiopų tyru
mų bei galingumą, bot tuo 
pačiu tarpu jie perša juos ki
tiems gana gerai žinodami, 
kad toks įpiršimas gali atneš* 
ti daug nemalonumo.

Apie devyni metai atg^‘1 
(žiūrėk Obgerver Dispateh, 
Utica, N. Y., iš balandžio 22, 
1926) Dalias mieste, T.exas 
valstijoje, medikai turėjo kon
ferencijų, kurioje, po viso ko, 
130 susitarė ir vietos važiavi-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Senedoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994 •

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą 

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

mai, 
Kaip 
guess is as good as mine.”

Dr. Jenner, čiepų išradėjas 
ir daugelis kitų medikų pilnai 
tikėjo, kad tik su vienu įčie- 
pijiniu galima buvo imuni
zuoti žmogų ant viso gmžiaus. 
Bet dabartiniai tų nuodų šali
ninkai jau kitaip kalba bei 
tiki. Nūnai jie sako, kad dėl 
amžino apsidraudimo vieno 
Sykio neužtenka; girdi, reika
linga atkartotinai kelefių sy
kių. Tai yra gana didelis įsi
tikinimo permainymas. Ir 
ateis laikas, kuomet patys 
tvirčiausi čiepų šalininkai ir 
piršikai liks įtikinti, kad ne 
čiepi jinias, bet sanitarišku- 
mas mažina rauplėmis susir
gimus. Visienig J’ra žinoma, 
kad švara ir patobulintos gy
venimo sąlygos iš musų t^rpo

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

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas 

2359 So. Leavitt St Canal 0706 
Dr. J. J. Kowarskas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W .63rd Street, Chicago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v.

Parodo, 
atšaukimas įstatymų nepa
daugino rauplėmis susirgimų. 
Tai ir vėl klausimas kyla, ko
kiems biesams čiepyti tuog, 
kurie to nenori?

Ne tik M^ine valstijoje, bet 
ir visose kultūringesnėse tau
tose, neišskiriant musų Lietu
vą, susirgimai labai mažėja 
ir dar butų retesni rekorduo
se užrašai, jeigu ne misrepre- 
zentacija arba diagnoze nepa
žinimas, neg kartais ne tik

Kiti Lietuviai Daktarai-

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Bventadieniais nuo 10 Ori 12
Phone Bouievard 8483

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

vartojome spaudimą ir įbau
ginimus ir ]
223,000. Mes vartojome pro- 
pogandą per laikraščius, ra- 
dio ir demonstravome kino- 
motografe rauplėmis sergan
čiųjų nuimtuosius paveikslus 
Taip-pat vigiems 
viams siuntinejome 
laiškus, ragindami 
versti čiepytis savuosius dar
bininkus.”

Kadangi pirmesniame strai
psnyje įrodžiau čiepų abejoti- 
minią, todėl Čia i tik trumpai 
pažymėsiu, kad tose valstijo
se,. kuriose (pav. Maine pa
naikino 1921 metu) priversti- 
numas buvo ir yra panaikin
tas rauplėmis susirgimai ne
padidėjo, bet proporcional'iš- 
kai stovi lygiomis, arba dar ir 
geriau, su valstijomis, kurios 
dar vis prisilaiko priversti- 
numo įstatymų.

Dr. John J. Smetana
_ OPTOMETRISTAS 
w 1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 St. phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1>30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms ntio 
ą-no iki H2*OO Knlhamo Hetnviškal

sėkmingumą bei taukų B1C- 
dingumą daugelis šalių, pavy
zdžiui, Anglija, Australija, O- 
l&ndija, jau panaikino pri- 
verstinumo įstatymus. Vokie
tija tik dalinai įstatymų te- 
prisiiaiko. O Suvienytoge 
Valstijose iš 48 valstijų tik 9 
teturi priverstinumo įstaty
mus, keturios valstijos, bū
tent, Arizona, Minnesota, N. 
Dakota ir Ut^h pilnai uždrau
džia sveikatingumo departa
mentams Čiepyti tuog, kurie 
to nenori, ir taip visur turčių 
būti, nes 'kaip pirmiau pažy
mėjau, nepačiepyieji pačic- 
tlesiems pavojaus nepadaro.

Nors didžiuma valstijų pri
verstinumo įstatymų neturi, 
vienok daugelyje miestų svei
katingumo departamentai len
gvai prieina prie politiškų 
miesto administracijų, kurios 
kartais iš pataikavimo išleid
žia miestinius įstatymus. Ži
noma, nevisų miestų valdy
bos būna medikams palan
kios, pav., Chicagos miestas, 
sausio 13 dieną 1926 metais 
uždraudė jiems čiepyti tuos, 
kurie to nenori.

T^ip-pat tie departamentai 
labai dažnai padaro grąsinan- 
Čius spaudimus į tas kompa
nijas, kuriose pasirodydavo 
arba kad ir vis^i nepasirody
davo rauplėmis, kartais višta- 
rauplėms, susirgimai. Prigrą- 
s'intosios kompanijos (žur. St. 
Louis Star, iš geg. 24, 1926 
metų arba Minneapolig Mor- 
ning Tribūne iš sausio 14, 
1925 metų) verčiu savo ir ne
norinčius darbininkus prie 
čiepijimo. Taigi toks medikų 
elgesys turi ryškų despotizmo 
pobūdį, kurio šioje 
neturėtų būt, nes 
paprastas pilietis 
apie sveikatingumą 
kiek 150 metų 
laipsniuotas medikas.

Arba žiūrėk “The Wis. Me- 
dical Journal” iš Nov. 1925, 
kur dr. John P. Koebler, Mil- 
waukee miesto sveikatingumo 
komisionicrius, sako: “...čie
pyti nenorinčius žmones yra 
sunkus darbas, bet juos įbau
ginti lengvai galima. Laike 
kovo ir balandžio menegių 
mes bandėme pamokinimais 
prikalbinti prie čiepijimo, ir 
vos tik pavyko 62,000. Bet lai
ke gegužes mėnesio mes pa-

$1.20paintė

ZUBBOVKA—Smirnovo $1.60 
visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir restauracijose.

DIŠTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD TeL Rogen Park 2900—Chicago, III. 
Specialėa kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

(Tąsa)
Kadangi tikrai nėra 

ma, kokios bakterijos 
nuodai sužadina rauplėmis 
susirgimus, todėl pasekmingų 
čiopų padarymas yra neįma
nomas bei negalimas. Ir jeigu 
žmogus dažnai leistųsi čiepy
ti, tai gal jame žymiai suma
žintų baltuosius kraujo kūne
lius taip, kaip k$d juog su
naikina per tankus naudoji
mas pyromidono, amidopyri- 
no, acetanalido, salvarsano, 
himinolo, ir aibes kitų, ang
lies smalos vadinančiais, pro
duktų. Kaikurie šių vaistų bu
vo labai plačiai vartojami lai
ke ispaniškosios influenzos. 
Ir kaip visiems yra žinoma, 
tai labai d^ug žmonių nuo 
tog ligos (o gal nuo vaistų?) 
mirė. Bet 4ik— dabar musų 
sveikatos sargai-medikai, kuo
met nemedikališkieji gydyto
jai jau trys metai atg^l apie 
tai rašė, surado ir prisipažino 
(žiur. dr. Marris Fishbein, sin
dikuotoj spaudoj iš vasario 2, 
1935), kad virš paminėti ir 
panašus vaistai, kaikurioms 
ypalonis, urnai sumažina 
kraujuj egantį pasipriešinimą 
ir po to žmogus suserga — 
agranulocytosiu. Tai yra pri- 
trukimas “kovojančių karei
vių.”

Žmonija iš pat pradžios ti
kėjo kunigams, kurie sykiu 
buvo ir daktarai. Vėliau ši 
profesija išsišakojo į visas 
puses, bet žmoguje įsitikini
mai pasiliko ir sugirgus sun
kiai iš prigimties pasiduoda, 
kaip fanatikas 
gydytojų globon ir šventai pil
dydamas visus įsakymus, 
nors, gal kartais iš kalno ži
nodamas, kg/t didžiuma tų į- 
sakymų ir ligos nustatymų 
(diagnogis) yra klaidingi.—Ir 
kadangi daugiau negu didžiu
ma medikų, be mažiausio jų 
vertes abejotingumo, perša 
mums čiepus ir prisistato sa
ve, kad tik jie tegali teigia
mai orientuotis sveikatingu
mo klausime, leiskit man pa
brėžti dr. Charles Mayo žod
žius, kuriuos senai mačiau 
spaudos atgtov^ins pareikš
tus: “Suv. Valstijose gerus 
chirurgus galima būt suskai
tyti ant rankų pirštų. Abelnas 
diagnozas nėra nei 50 nuoš. 
teisingas.” Taigi, jeigu abel
nas diagnozas nei ant 50 
nuoš. tikrai nėra įspėjamas, 
tai kokienig £alamR taip labai 
teigiamai kalbėti apie čiepus 
ir. jeigu kas atsiliepia neigia-

niekinti bei kolioti juos?
anglai sako: “Your

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ ^PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių akių

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. J, Čižauskas.

Čiepylis Yra Labai Pavojinga
vaviiną panaikino. Vėliaus 
per derybas buvo susitarta su 
valdžia, kuri medikus sutiko 
įsileisti be Čiepijimo, bet jau 
tik šimtas tevažiavo; kiti su
silaikė.

(Bus toliau)

KONTRAKTORIAI
B. Shukis & Co.

Statom naujus iK taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ.

, Phone Lafayette 5824.
A—.. -  .U . J.,- - i ■ x .'v < ■ . ... . .

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO 

įsteigta 1818 m. Maskvoje
100 proof

Mrs. Anehfl ..K. Jaiusz 
BPhysloal Therapj 

and Midwife '
* 6109 S. Albam 

Hemlock 9252

Patarnauju brie 
gimdymo namuo 

* '«e ar ligoiiinėsė, 
įduodu massage 
•.ręįectric treat- 
? mept dr magne* 

tie blanketsirtt

Moterims ir mer- 
T ginoms patari- 

- r ibai dovanai.

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

S. M. SKUDAS
f 18 West 18th Street Phone Monroe 3377

me į Maine valstijog rekordą 
Susir
gimo 25

’ i- nuii užsisakė, aplankyti Mexi-
pavyko pačiepyt^ą.zBet vėliaus buvo sužinota, 

i- kad įvažiuojant neatbūtinai
reikalinga parodyti nuo rau
plių šviežias paČicpijimo pa
liudijimas. Na, ir kas atsiti
ko? Ogi visi tuč-luojaug rezer-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS k^RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; rcs. Virg. 0669

Valandos 1—-4 po pietų. 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir suhatomis

Phone Bouievard 7042

State 0661

Jos. V. Mockus, Jr. 
ADVOKATAS 

' 160 N. LaiŠallę St.;
Room lkl5 

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
__ Tel. Yards 1829

(Pritaiko Akinius 
- kreivas Akis .

^S&F**'* Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St , 

kampas Halsted St.
Valandos uo lG-^-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
Ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzte Avenue

Ofiso Tek Calumet 6898
Rez. TeL Drazel 9191

Dr. A. A. Roth
Gydytojas ir Chirurgas 
, Vyriškų. Vaikų ir visą 
chroniškų ligų.
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BIRUTELittle Things
Slnceroly

A. M. BUTCHASJnc

work

■utli they will prove io you

•TONUKS

MALEVA

Už Gal

LINOLEUMAS

STOGAMS POPIERA UŽ ROLĘ

big brain mean a power-

CENTRAL
DISTRICT

FURNITURE CO

Panties
Loafing

invisible 
wom by

intel- 
some

My lieart is truiy humble
ns I ręst in the midst of tho groti! 
and I listen in nwo whilc the sages 
aro judging the courses of f ate. 
VVhen sonietiines in kindness they render 
chapters of life and of truth, 
they ever dėdino to distinguish 
old age from carliest you t h.

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

C O N G R E S S 
'IIHfi MIhvniiki'H Aveiiuc

They prodaim that whatever has ever been 
ever will so be.
That whatever has been nt all 
be so eternaily.
That whatevor dies has never lived.
That what(ver lives never dies.
This is a
In the land of the Northwest skies

They fnrther say that great success 
in Industry of Art 
Is innnensly gratifying 
to human mind and heart 
Though this be true» hovever, 
the struggle and the strife 
are all in vain unless wc love 
the little things in life.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS JOZAITIS, Mgr.

9x12 pėdų 
Specialiai

$3.98

The firniament of trifles 
mušt teach us to perceivc 
the valtie of the riches 
life does for us retrieve, 
The melody of years 
bu t very sadly sings 
for those who do not 
know and love 
the little things.

noted Freneh 
of the biggest 
ever examined, 
one almost as

UNLESS IT HAS 
THESE 2 ESSENTIALS:

VARNIŠAS 
geros rųšies, išdžius | 
į 4 valandas. Gal........1

“I loaf and invite my soul“, ex- 
claimed the grea| Walt Whitman, 
lying on a grassy bank watching 
the cottony clouds sail through the 
vasty blue dome as he inused on 
shortness of life and the lenght 
of eternity, With mere leisure Corn
ing, we Americans mušt learn how 
to loaf to the joy of our bodies and 
the glory of our souls.

Lot me toli you a bit of my favorite land 
you’ll see ils beauty some day 
It’s a billiun n vile h in the great North\vest 
to the right of the Milky \Vay«

High gloss (blizgan 
ti) dėl sienų, med
žio, gatavai suniaišy 
ta. Visokių spalvų—

THE WORLD AT 
AGLANCE 

by Dr. E. G. Peters

Yet only a rash man

It isn’t the surf of its oceans, 
H isn’t the diffs on ils shores 
It’s the strenght of the gods 

that d\vell there 
that opens heavens doors.

CENTRAL PARK
BA.'Irt W. KoftM*V«*lt Komi

About One Super Being 
this firniament will speak 
If you would meet your Soverėign 
It telis you where to seek.

see their VonuKCN and vien 
Or Nhould w(» cull ournelveH 

and mormen? What’s the 
long us huvo u good

There is a God you’ll find him 
in every a tom known 
There js no need of mirącles 
and no celestial throne.

First o f all I npologlzo. I havon't 
Hvod up to įny agrooment of one 
cohnnn per weok. I Hhould huvo 
writton soonor—In pnst two wooI<h 
ilgo, thut all 1h not ns it Hhould bu.

lt |m wlth slnccre rogrot that I 
rolin<|Ui«h m,v posltion, of Blruttl’H 
columnlst (dlrt-Nllngor, would-bo- 
wlM-chaekor etc.), Mnybo some of 
you already heurd that 1 huvo a job 
—yep, a reni Job. Būt tho troublc In 
Hm on the nlght Hhift that l’m 
vvorking. l’m sorry folks, that 1 
can’t nttond rohoarHalH, and plėk up 
matorlal for azosty column, In caso 
the offlcors don’t huvo tlmo to oloct 
anothor (got thut?—I Niild nnothor. 
I thlng mysolf u columnlHt) column- 
l«t, I horoby appolnt “GhoNtle” iih

SIENOM PIPIERA, dėl front 
ruimio. arba miegkambario 

Puikios rųšies, už rolę

Big Brains and Intelligence 
A Sleigh-riding Horse 
Too Little Spending 
Invisible 
Creative

Could you advertiso 
panties—dwurf trousors 
some women? That is the problem 
of a New York manufacturer when 
the NRA rūtos forbid advertising 
anything not visiblc. If the manu- 
facturer pute those panties on mo- 
dels, especlally Hving ones, he will 
certainly fronte interest. Būt he 
will violate both the ]NRA cotto and 
morality.

When Solomon let tho bees in to 
determine whether cortain flowers 
were natūrai or artificial, he had 
it easy compared with this manu
facturer, H|s .p^o(|uct is apt to prove 
about as useful as that of the 
scientist who is said to have invent- 
ed a Chemical so strong that it 
would dissolve all substances, and 
so he could find no rcceptacle to 
contain his new liųuid.

PARK...YOURS 
atmosphere was 

Wednesday night

DON’T BUY 
Any Refrigerator

Tho monthly mooting of "BlrutS” 
took place Monday, the thlrtcenth 
of May, nt tho usual place.

Dldn’t you mombers recall thut 
every second Monday of every 
month is our “get-togother” nlght 
in order to see who can out tho 
most? Or is ovoryonc of you on a 
diot? Maybo it was spring fevor

1 wonderod about in a reslless hour 
whcn this land delighted my eyes, 
n«w you’ll find me there quite often 
to me its Parndise.

SAM WIDMAN
3405 SO. HALSTED ST., Tel. Boiilevard 3998
Dabar Laikas Malevoti! Apsišvarinti! 

DYKAI PRISTATYMAS

Pulling sleighs, not riding inthem 
—that is the usual occupation of 
horses. Yet Bucephalus of Maine 
had the unique distinetton of riding 
in a sled drawn by an automobile.

Charles Candage and Arthur Big- 
elow of Bangor, maldng an auto- 
trip through northern Maine during 
the winter, found their pocket- 
books growįng flat under the $5 
fee they had to pay farmers for 
pulling their car out of snow- 
drifta. At lenght these motoriste 
bought a gentie nag and his sled 
for >65, būt the horse into the sled, 
hitehed it behind their car, and

KELIAUTOJAMS TARP

Joliet ir Chicago Rusiška ir Turkiška Pirtis iį 
DOUGLAS BATHS 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pooL 
Rusiika ir turklika pirtis 

Moterims seredomis IH 7 y. i

Spending too llttlo, produclng 1 
nnich-that Ih a baste chuho of tl 
grout oconomic culumity whlch f< 
hourly six ymirn has roNiiltod I 
Incalculublo mlsory and sufforing

horse went slolgh-ridlng. Būt whon 
tho car got stuck In a snovvdrlft, 
Bucophalus pullod it out again, In 
all sevon tlmos or $35 worth.

Whcn ut longht tho two mnn 
roached ctoarod tomis, they sold 
Bucephalus and his sled for $48. llo 
had savod them $18, nnd got a 
slolgh-rldo to boot.

tonml Como, como fnlr 
Wnko upl... Anthony 11. 
bo vory anxlouH to hoo 

In a buthing suit, or was 
lt a gym sult? How about that 
Tony ?»... Expliiln yoursolf... \yo 
aro glud to soo thut K uty B, cnmo 
buck ... Wo hopo that you contlnuo 
to como to our meetings... 1 
vvondor If Aldonu A. would bo so 
considornto 1 as to toli un from 
whom dld sho inhorlt hor muslcul 
talont 7 ... And by tho wuy, Aida, 
whero were yęu Friduy 7 ... Lašt 
tlmo ono corner soemod to bo very 
intorosted in k bnsketi. Won’t you 
giria pnss it down to opr corner 
tho next tlmo 7 ,

MAilQUETTE PARK ... ALBIN 
.., We huvo boon told thut Tommy 
doesn’t dorlve any ploasuro from 
being showorod wlth’ oplthets, So 
you follovvs better ((Uit annoylng 
himl... Tho modesty of Julius Dain 
Is most unusual, he Is ovon capable 
of blushingl... Ahl At lašt... An- 
toinette Grigaliūnas has lošt tho 
coveted titlo of being only girl- 
member of this branch, two fair 
lasses have como to hor aid. They 
are Julia Justus, pnd Cathorlne Ce
chus. Make yourselvos at homo, 
giria,

NOTICE ... Ghanges of Meoting 
placoa ... Bridgeport.. Mark White 
Sųuare—Halsted and 29th Sts.; Ro- 
seland ... Palmer Park — lllth 
and Indiana Avės.; Brlghton Park 
—McKinley Paik — 39th and Oak- 
ley; 18th St... Dvorak Park —Cul- 
lerton nnd May Sts. ; f

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

Hy O:i.
AVhy need your body trnvel 
over land and aca, 
when your spiri! suars likę the winds 
of the carlh, 
high and widc and free. 
VVhen atars appear at eventido 
journey to Venus or Mara 
or perhapa to aomo faraway World 
in a galaxy greater than oura.

BRIDGEPORT... JULIA ... It is 
surprising how even the most voci- 
rerous are able to maintain ųuiet 
when subjected to the proper en- 
vironment. An outstandig example 
of this was lašt Tuesday’s meeting. 
The chairman was absent and con- 
sequently the gathering was con- 
dueted by the Officer-Pro-Temps... 
What’s your impression girls 7 ... 
Incidentally Bruno, we are štili 
vvaiting for . . . Just to refresh your 
memory; some people are apt to 
forget some things! Where was the 
Bridgeport branch lašt Friday? . . . 
And for that matter the members 
of other branches, as well? The 
Parent Day evening was well mana- 
ged and I am sure that all present 
were pleased.

ROSELAND... J. SHATKUS ... 
Monday night was jacket night at 
Roseland The demonstrators used 
Al as a model. He presents a well 
developed 
girls? ...1 
counts as well; 
Phyllis Žemaitis 
would be a good policy to acąuaint 
herself better with the Zlibin stair- 
case, as she recently almost severed 
her spinal cord in an energetic at
tempt to scale the damed thingl... 
We ask Freda if her opinion coin.- 
cides with oursl...We thing that 
the meeting was quite an exibition 
of the old L. Y. S. eh what? ...To 
the attention of branch members! 
The next meeting will no longer be 
held at the Zlibin home, būt at the 
Palmer Park, Monday!

BRIGHTON 
TRULY...The 
threatening, so

BLUEBIRD
COACH LINES, 

1619 S. STATE ST. 
Calumet 4668

Važiuoja per Argo, Justice, 
Willow Springs, Lemont, Lock- 
port Rautu 4-A aplink kapines. 
Taipgi Rautu 4, Cicero, Benvyn, 
Lyons.
Daugiau busu išvažiuoja Subatoj, NedMioj f “ — - - — -

Does a 
fui intellect? Many people believe so, 
as is seen from the expression, 
“He’s a brainy man.** Arthur Bris
bane says, “After his death Bis- 
marck’s brain was found to be 
‘greater than that of any known 
contemporary’ which helped to ex- 
plain ‘his easy dominion over the 
worid about him, as a hofteman, a 
hunter, a forester, and a bom lead- 
er of men.’ ”

While Gambetta, 
statesman, has one 
and heaviest brains 
a moron poasessed 
large. Women, physically smaller 
than men, usually have ; smaller 
and lighter brains than men. Big 
men, as a role, posmas larger and 
hearier brains than small men, a 
fact brought out sharply by com- 
paring the brain 
dvrarite, "

Joo Putrimus, 1 happon to know, 
s uIho vvorklng nighte. Don’t cry 

girls, wo'll both bo back /lomotime 
;o thrill you ugain,

Au .’Revoir—Chtef.

!physiique, doesn’t he 
course, popularity 

and Al has It.*., 
thinks that it

$1.00
Mes esame vieninteli šios apielinkes Nu-Enamel 

pardavėjai..

Frigidaire 1935 šaldo ge
riau, todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Super Freezer.
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldymą kiekviena
me kabinete. Greitai sušaldo 
ice cubes. Yra vieta dėl su- 
Šaldymo mėsos ir ice cream. 
Yra ekstra vietos dėl laiky
mo ice cubes. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisiu. Atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurekit 
FRIGIDAIRE 1935.
NEREIKIA PINIGŲ 

ĮMOKĖTI
Lengvais išmokėjimais per 

2 metu.
...$99.50

found in McKInloy Purk only tho 
W)un of “old falthful’’ momborn. 
Includlng John Stokor, Joo Bagdomte 
and othorN. Lutor In tho ėvonlng 
Mary MnlInaiiskuN broozed Ih, vdlth. 
the company of one fnlr muldon, n 
cortain—Morton, Bę nuro thut Hho 
Ih thoro W tlmo! Whut Hay Mary? 
.... And hy tho b,v ».. Whrtl do 
you thlnk of tho lutent uciiiilHitloh. 
SatlHfactory, oh whut7... Your in- 
dividuul opinion In this nmttor 
vvould bo very hlghly appreclatod 
and oH'aemed... A llttlo dunclng 
wiin hold in oonjunctlon with tho 

Our ubillty to’dlstrlbuto In liko'mooting. Tho principai Htur«i being, 
un old, woo(len-wheol ox eurt, whilo onthralling Bornleo J n Mins k iih nnd 
ouę abllity to produco mny bo our good old comodlonoNM—Entollo 
likenod to a glant airplano wlth BakatlH, WoĮl girls, what Ih your 
motoru 1 
tho tako-ol’f. This discropancy Ih 
Hoon in burutlng wutohouuoH and 
cloued fuctortos aido b,v aido, in
20,000,(100 persona on rollef, rottlng 
out thoir moralo In onforced Idlo- 
no.NH.

So tho great taak of thia gonor- 
atlon ia to apood up dhtrlbutlon 
untll it ia in atop wlth productlon, 
and thon to koop apending ad oar- 
nlng in atop.

Soma wuya of brlnging nnd koop- 
ing productlon and conaumption in 
atop aro highor wagea, wldor omp- 
loymont, aeeurity agalnat old age 
and unmoploymont, repinei n g nulos 
tax<)R hy ateeply graduated taxea 
on incomos, inheritancos, nnd luxu- 
rtoa.

In uhort,, a smullor sharo of tho 
oconomlc pio mušt go to tho wenlthy 
nnd a larger ahure to tho lowor 
middlo and working dausos, Thon 
moro apending by the American 
common peoplo will start tho vvhoela 
of ctosed factorioR and put joblesa 
men nnd vvomon back to

or tho woathor that kopt you nway,-a BIG SPLASH. Her* tho Apollos 
provontlng your honorablo appear-1 wBl 
unco? Wn all mlasod your amlllng veran 
fncoa (yea, l’in roferring to every- mormald 
ono of you BlrutO membors that ’dlf’, ao 
dld not uttond tho meoting Monday).limo, 

Thuraduy, May JOth glvoa ua our 
laat opportunlty to dlacuaa tho 
“Splush Pnrty” planu. Ptoaso bo 
thoro. Como ono, Como all and lot 
ua bo Kociable,

Tho “Sphiah Party” Ia to bo glven 
at tho Skyllno Athlotlc Club, Satur- 
duy, May 18th at nlne-thlrty P. M. 
Entry fee ia only 40c,

Wu vvnnt the “Splaah Party“ to 
go over hut wlth a Bang, būt vvltb

Jušų brangenybės bus 
saugioj vietoj jei padė

site į musų
SAFETY DEPOSIT 

VAULT BOXES
Baksas yra saugus, pa

rankus ir prašalina 
rūpestį.

Renda—$3.00 į Metus

ir Šventadieniais. Skait- 
>U8U padauginta Balandžio 2 

d. ir Gegužšs 1 d.
Nauji busai su radio ir moder
niškais įrengimais. Saugus ir 
patogus kelionSje.

would as- 
sert that men usually have greater 
intelligence than women, or that 
giants outetrip dwarfs in power of 
intellect.

Modern Science finds that intel
ligence depends upon quality and 
not ųuantity of brain, and that the 
size and weight of the human brains, 
on the whole, tends to be propor- 
tional to the surface of the body. 
Perhaps the number of wrinkles or 
convolutions in the brain to the 
square inchcs of its surface is one 
tęst of a person’s intelligence.

Hence, weight and measuring a 
man’s brain is no way to determine 
his power of intellect His 
ligence mušt be gauged by 
other method.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI WOOD ST.)

MALEVA IR VARN1AAS 
Hardvvnro—Virtuvėn Reikmenys 

ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
Tel, LAFayette 4689

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Sieteliams Enumel 1 Qa
Kvorta ........................... ■

MALEVA verta $1.50 $< HA 
Galionas ................... ■

VARNISAS ............... $2.10
GERAS ENAMEI. .... *1.90 
ŠEPEČIAI—-4 inčų   69 C

ŠIANDIEN ABIEJUOSE TEATRUOSE 
Sovietų Rusijos Stebinantis Paveikslas!

CHAPAYEV
(TUK HKI> ('OMMANI)KK) 

VKriiRiil Anglij Kulboje. Il« Puiirok I’nkfllmo

to a glant airplano wllh Bakatls, Woll girls, what Ih your 
hummlng Impiittontly for Impression of tho Co<|uotto Polka?

18-TH STREET ... BEBNICE JA- 
S1NSKAS .., Your now roporter 
vvlNhoH to convey hor thftnkH to tho 
branch for being olectOd ... It . ____
seemR to mb that tho giriu of this | officiiil dlrt-sllngor. 
branch profer a sotving circto to a 
basoball 
maldonn, 
seoms to 
someone

’Oiįui

lirtOMMI H (H D 
rOR 40 Yf AflSĮ^ouickly'

TIRED 
/REODENED

0 F ICE AN D DEŠSERTS 
(H) I C K L Y - E V E N I H 
THE H0 1 H SI WEATHER

LOA NS .INSURAN* JF
•Jeigu įčikihuji pinigų .ant Pirw> Men arau 

apuraudn^ nuo ugnies, vėjo, ete, a?
< 840 West 3 3rd Street

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

P 1 J PRESERVE S. F 0 0 0 
? . S A K E L Y AT 1 E'M P E.R-,

A r U R E S B E L0 W M’



’ ' I f ■ l j I . ' ' j, į ,j

SVEIKATOS SKYRIUS Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina

PAVASARINIS
NIKAS

KOVA PRIEŠ NETEISYBĘ

Apžvalga

Gegužės-May 26,1935
* r *, ,i «

dirba

DARZ
BUS PUIKUS

skait- 
kurio- vasara esti 

rezortas, ku-

MOTERV DARBAS 
ANGLIJOJE

losnė. Užtat

bolševikai “nugalėjo

Estetiniais sumetimais

NAUJIENOS
Tke Llihuanlan Daily Nawa 

Fnbllahed Daily Baeepi Bunday by 
Uie Lilhuanlan Newa Pub.» (to., Ino.

HM Beeik Malaltd Btreei 
Mautame UANal MMH)

rėtų mtaldomfitl senyvi žmo
nės h* tėvai Jaunučių volkų, 
j.o# Juos greičiausiu paliečia 
bliu Ilga.

kratai pareikalavo savo bylęs 
peržiūrėjimo. Ir kuomet atėjo 
naujas bylos svarstymas, tai 
jie visi buvo išteisinti, nes teis
mas pripažino, kad užpultieji

itatered M Beeond Olaaa Maller 
Hardi Tlh 10U et ihe Poat Offtae 
<if Ghicago, Ilk uiuler Ibe •«! of 
Hardi M 1W*

t Mubaorlplton Įtaisai
•H.00 per year ta Ctaneda
17.00 per year nutildė of Chloago
M.00 per year ta Chloago 
Irt per copy,

to pakanka-: 
išsilaikyti prieš!

O kiul llom# šimtaprocenti
niams trultatn!l Uililatlos, tai 
apie tai galite pątya spręsti, 
fltal Matusevičius pradėjo yalk- 
ščlotl po užeiga# Ir .toji drasky
ti garsinimus. Būtent, tuos gar-

BAIIH MIRTIM VAIKUB 
RUSIJOJE

Ir “nacių” ttrečiamjame reicho 
nėra visai be vilties kova ^Cl 
teisingumo:

Pradžioje 1938 m. būrys rud- 
mai'škinių užpuolė socialdemo
kratų darbininkų namus mies
telyje netoli Koelno. Šiems be
siginant nuo užpuolikų kažin 
keno Šuviu buvo užmuštas vie
nas hitlerininkų gvardijos na
rys. UŽ tai keletas socialdemo
kratų buvo nuteista ilgiems 
metams j kalėjimą, pasiremiant 
kreivais hitlerininkų parody
mais. • j

Bet kai kurie iš tų “nacių” 
liudininkų vėliaus patys atsidū
rė teisiamųjų suole ir buvo nu
bausti kalėjimu už kreivų prie-

Aną dieną telegrama Iš M nak
vos pranešė, kad sovietų teis
mą# lųitolsč atišmtdyti 22 motų 
Amžiau# piktadarį nemočlų nu
sikaltėlių gaujos vadų.

Matyt, sovietų Šalyje yra kita 
nors laimi1 bloga nu priaugančia 
kartą, Jeigu iš nemačių (no- 
pilnamečių) susidaro krimina
listų gaujos, kurių vadus val
džia net mirtim bandžiui

Bet štai dar reikšmingesnis 
faktus. Balandžio mčm 7 d. šių 
metų sovietų valdžia išleido ne
paprastų dekretų “apie priemo
nes kovai su nemačių nušiltai* 
thmila” 
borby 
nostju), Alino dekretu nusta
toma baudimas mirtim nusikal
tėlių nuo 12 metų amžląus.

Valkai iki 12 metų amžiaus, 
vadinasi, bus baudžiami “ilk” 
kalėjimu. Bet Jeigu nusikaltė
lio amžius yra 12 metų arba 
daugiau, tai teismus galės Juos 
smerkti sušaudymui arba pako-

šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuviu tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina’* yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2 M

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

Naujienta eina tadtan, Bakiriant 
MŽmadtadtah Labilia Naujiena ilen- 
drova, |7M M. IteUted BU Chleago, 
Hi. Telefonu (tanai gMO.

Nes ką gi reiškia tas faktas, 
kad Rusijos <liktatorjai nutarė 
imtis tokios pasibaisėtinos prie
monės kovai su .vaikų nusikal
timais? Jisai reiškia, kad vai
kų kriminalizmas Rusijoje pa
sidarė nesuvaldomas.

Kalininas, Molotovas, Akido- 
vaą ir kiti sovietų valdovo tar
nai* kaipo asmens, gali būti vi-, 
aai nepikti. Vargiai galima te
kėti, jogei j}e netiri nė krisle-

1 Atvykua p, Kupolui Skipičiui Į Jungtino# Valatljita 
kviesti lietuviui dalyvauti VImo Pasaulio Lietuvių Kon- 
groao, kuri# ftlų vnaarų Jvyka Kauno, noUkčtal pritarti 
kongreso idėjai Ir komunjtetal. Ganu palankiai Jlo pani
uko ir pnt{ avečią.

Bet dabar jų nualatatymna jau yra kitoka. Apie de
legatų aiuntimų į Kaunu Jų spauda jau nekalbu, bot 
kalba apie “reikalu vltnua 
tani kongresui. Vadina#!, jie ketina tik “laiškuta” daly
vauti kongreso. Tok# dalyvavimu# tai bevelk kaip .kon
certo daviniu# per laiAkų.

Pasikeitė ir komunistų elgoaya hu DULK atstovu. 
Pirma jie aiunto pas Ji #avo reporteriu#, bet pereitų sa
vaitę Chicagojo jau jlo buvo nurengę viešų mitingų p. 
Skipičiui išokMuminuotl, “numuakuoti” ir pasmerkti. 
Svočias, žinoma, nėjo klausyti#, kaip “drungna” Jukelis 
ir panašus oratoriui uuftya #avo plačiu# burna# apie 
“Skipukų žalčiukų”. Todėl jie apSaukė JĮ “bailiu” ir “pa
bėgėliu” (!) ir bombarduoja j| kiek drūti.

Bot pasirodė bailiai# tikrumoje paty# komunistai.
Durų | kongresų jiem# dar nieką# neketinu užda

ryti Kauno juo# vargiai ka# liestų, jeigu jie, tonai nų-t 
vykę, elgtųsi tiktai, kaip kongreso delegatai, ir tyčia 
neieškotų susikirtimų su valdžios įstaigomis. J Lletuvų 
juk kasmet važinėja komunistai ir komunistų stmpatji-; 
autoriai paviešėti ir su giminėmis pasimatyti; kiti Lie
tuvoje ir apsigyvena. Bot dar nebuvo girdėti, kad atke
liavusi iž Amerikos komunistų, “skloklninkų” arba kitų 
kurj “tikrų revoliucionierių” Lietuve# policija butų tem
pusi j belangę. ,

Tai ko jie bijo siųsti draugų Bimbų ir draugų Ml- 
aarų j viso pasaulio lietuvių suvažiavimų Kaune?

Jie bijo, kų apie juo# pasakys žmonės, — kitų sro
vių ir saviškiai.

Komunistai prirašė Ir pripasakojo begalę ne#ųmo- 
nių apie tai, kad Grigaiti# rengiųsis važiuoti J Lietuvų 
tarnauti fašistam# ir kad lakūnas Vaitkus esu# siunčla- 

0 čia dabar jie patys imtų 
.j# p#gle-j 
avatkosj

itatataiiranda IdtoldoM lišelUž^i 
Matyt, nepilnamečių praslkaltl- 
imal taip UuNlJoJe pmpUto, kad 
Jly pamidarė rimUiM pavoju# vl> 
euomeneil

Tai ve pt'le ko privedė kraš
tą (le, h prie gyrė#! pavertę 
Carekoje Helo 1 J)e,lakoje Melo 
(| Valkų Kalnią), prlelyjgę 
mlcNtiioNo valkų aikščių ir ap* 
rupinę dii^tnvita kambariai# 
darbi ninku vaikam# Žai#tl.

IŠ • iloldo “#oolall#mo” galč# 
net Hitlerį# kvatoti.

branglaitalu turtu. Pavlršutb 
nial nnikuojanl tūli piano, Jųn 
turtas, gražuma# arba garbė' 
Uulda tikrąją laimę. Laikinai 
gal tai Ir turi šiek liek tei
sybė#, tačiau gerą sveikatą 
niekas neviršija. Žmogus ga-! 

I liuli viskuo perpildytas, vie
lok nepagydomai susirgus ta#i 
viskas bežiūrint nublunka, nu*| 
stoja

mas “pasveikinti Smetonų”. <
ir nuvažiuotų jr pasikloniotų I Kų gi paskui j 
dotų “sklokų”? Kų manytų tos komunistų 
kurioms diena iŠ dieno# yra kalama j galvas, kad jkelti 
kojų j Smetonos valdomų žemę' tai m'šiau, negu parduo
ti savo dūšių velniui?

Sėdėti pas Dėdę Samų, rašyti rezoliucijas (kurių 
niekas neskaito) ir kelti perkūnijas svetainėse, arba 
prie baro tavernose, yra daug patogiau, r-r-revoliuein- 
giau ir — saugiau, šitokio užsiėmimo niekas nepava
dins “parsidavimu fašistams”.

Sumanymas dalyvauti kongrese komunistams buvo 
perdrųsus. Jie jį atmetė, nes jie savo drąsos nusigando.

Italo DU. H. IIIMŽIH, 
Chtattgb, III.

Žmogų u# svel luitu yru skili
Po tuo bulslu, nežmoniškUį 

dekretu pasirašė sovietų Oent- 
rallnio Vykdomojo Komiteto 
pirmininką# (t. y. sovietų pro-^ 
Mldentas) Kalinimis, Liaudies, 
Komisarų pirmininkus (t. y. 
premjeras) Molotovas ir sovie
tų CenUuilinio Vykdomojo Ko-1 
ndtoto #ekrotorių#' Akidovu#, 
žodžiu, uuk'ščlėltajojj sovietų 
vyriausybė# šulai. Jlol ge^iora-' 
lljiio kvmunjslų pąr(tljųs sek re-; 
tovhuta Rlnllno parašo nčrn,, 
nors tlltruuioje Jinai yrą Busi-1 
Jos “bosita”. Tur-Jjut, Jum bu
vo gėda pasirašyti po tokiu 
barbųrJAku (takmnenUi.

Taigi' bolševikų valdžia, per 
17 mdų vyklnuHl ''socializmą”, 
nutarė nilrjjm bausti valkus u>? 
kriminalhilu# nitalkaUUnUH. Nol 
kapitalistiškose šalyse nėra to-, 
klo žiaurumo.

Dalyje kupltuHstlftlcŲ Šalių; 
ųiitrtlvH bausmė už kri,miųall-;

dauslai Įrodytu.
Puvasaiį Jr, vasąrų visai 

uis kita. Oras šiltas, malo
nus, o gamtų viliojanti. 'Vyras 
iras yru butenybč, kuomi roi 
da kuodaugiauslu naudotis. 
Jeigu negalima ląuJco būti, ,tid 
noru reikia kambnrlų langui 
įlačjai atdarus laikyti. Saulės 
ultraviolotlnjui spinduliai nei* 
tik sustiprina kraują, bot h 
visą žmogaus kūną. Užtat tuo- 
ni reikia klek tik galima nau: 
dotis 
saulės Įdegusi, rusva oda guli 
jau no taip graži, bot sveika
tos žvilgsniu kursuoja šimtą* 
nuošimčių.

Maistas vartojamas žiemos 
motu ‘ norėtai stokuoja vitami
nų, bei Įvairią ir būtinai rei
kalingų druskų 
giausia randamą vaisiuose inl 
daržovėse, ir kurių vasarą jįė- 
ra stokos. Užtat reikia valgy
ti kiek tik lenda visokių dar
žovių, uogų, vairfų, žodžiu aa*; 
kum, yjsokių žalėąių šviežiai 
nuskintų ar išrautų. Tai kau
nąs pasipildys vitaminais ii 
druskomis, kas taipogi gelbsti 
būdavot! kūno atsparųjį* /

žodžiu sakant, 
trai {sveikatos 
r j kiekvienas turėtų kuopi!, 
nigusiai išnaudoti, kad atėjus 
žiemai kųnas bui 
jnai stiprus : 
visokias ligas. O tai ypač tu

Ihpą ąpšvleuUtaUleJl hui'Žuuzi- 
įoN atstovai šiurį ne kaip Į nuo-1 
dėmę, bet kaip | blogo uuklėjl- 
ųm Ir noluimlugų gyvenimo ap- 
Unkyliių pusėką. Todėl Jie su
ko. kad vtddžta turi po žudyti 
pntaikuHėlluH, bet Juos Jtod110- 
ti (atskirti nuo yisuomoųCs) Ir, 
Jei galimu,' iMUaisyti .ąrba bent 
duoti JJems progos ^pasitaisyti.

P tokią dalykų, kąu už krl- 
minullnius nusidėjimus butų 
gmąbijaml dvylikos uąbu tr»v- 
Ukos metų vaikai, kultuylnga- 
me pasaulyje iš viso nėyą. Vai
kų nąkm’iu įi’ pošąudo net Vo
kietijos “nącių“ valdžių, kuri 
yra .tiek Žiauri, kud ji nesisar- 
matija kapoti gaivus nuslkaltu- 
sioms prieš vatatybę m^G»r^n8, 

Komunistinė Rusijos vadžių 
pirmutinė jdėjo tok| neiimonlš- 
ką jątalymą j sąvo kriminalini 
kodeksą.

Ir reikia atsiipiuti, kad tie 
vaikai, kuriuos bolševikai da- 
bar baus mirtim, yra gimę jau 
“proletariato diktatūros” lai
kais. Visi jie migo iy buvo 
“auklėjami” po maloninga
Lenino ir Stalino globa.
Kapitalizmų sąlygų jie nčra 
matę savo gyvenime, nes kapi
talizmą 
jau J7 metų atgal.

Protaują žmonės žino, kąd 
kapitalizmas turi daug blogų 
ypatybių, kurios tvirkina jau
nuomenę ir stumia ją j krimi- 
nalizmo kelią. Bet pasirodo, kad 
ta tvarka, kurią įsteigė Leni
nas ir jo sėbrai, yra dar aršęs-

slnhnuM, kur praneŠAmu, jog 
gegužė# 00 d. |vyk# paronglmA# 
"LUmmlcos H” naudai. Neap
lenkė JI# ir Lleluvlų Plltačių 
Klubo. Ten Irgi sudHtakč garsi
nimu#.

Kartu #u Juo eina Ij* p. Bukš- 
iiallls. Maloųiai, priduoda savo 
kolegai drą#0M, kad tasai galėtų 
atlikti vandališką darbą.

Taigi dabar matote, kokiai# 
“garbingai# darbai#” už#ilma 
mu#ų "šlmtaprooentlnlai”. Jie

Anglai išleido encyklopcdiją 
apie moteris. Tenai tarp kitų 
informacijų paduodama 
linčs, kiek moterų dirba 
sc profesijose.

Mokytojų profesijoje 
311,994 moters Didžiojoje Bri
tanijoje; gydytojų moterų yra 
5,600; advokatų 116; dentistų 
<00; inžinierių 200; sveikatos 
departamento tarnautojų 2,737; 
chemikų 519; architditorių 194.

Bet diditiausias skaičius mo- 
lerų Britanijoje dirba audimo 
ir siuvimo pramonėje, būtent: 
1,496^80. Toliaus eina žarna*

š| Skyrių Tvarko Ir PrJHuri 
AMERIKOS LIETUVIŲ' DAKTARŲ DRAUGIJA

#nvo pirmesnė# reikš
ti ta sveikai a paslrelškja 

savo tikrųjų vertybėje, Icurioę 
įgalimu perdaug įkainuoti, i 

Žiemos sezonus, bendrai kal
bant, nėra mišu# svelkuto# 
žvilgsniu. Mat, šaltis votteju 
daugiau būti užsidarius, daž
ui! tyro oro stokm muistąs 

savo kokylie nevlsiido# atitin
ku kūno roikulnyliuum# į; 
,.alpgl dėvimu# drabuži# nevi* 
sūdo# tokiu, kukis turėtų buli 
•olkallngus. 'ta .visą sudėjus 
truvąn, svolluta mažiau ąi 
daugiau priversta nukentėti, 
lors dažnlausta Jokios Ilgo# | 

Žymių nė nepasirodo. 'I’ačlaua 
titokluoso atsitikimuose kūną# 
loke moiikosniih sveikata sllp- 

Jyairlų susi,r-

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

NAUJIENOS, OhtettB^ UI, 
vargšam# berniukam# Ir mer- 
gaitėm#M kurio skurdo ir visuo
tinos suirutės sąlygose Išaugo 
| Imslmikiniu# žvėriukus. Dau
guma tų vargdienių, gal hul, 
buvo našlaičiai nuo mažų die
gų, “bezprlzornyje” (bo tėvų 
arba giminių priežiūros), bena
miai. Už ką Juo# dabar žudyib 
Jeigu niekas Jų nemokino, kaip 
teisėtu bildu gyventi?

Tačiau, Jeigu sovietų valdžia 
ryžosi tuo# nepilnamečiu# kur
ti Ir šaudyti, tai matyt, kad Ji

y.pr 'p. -IV iiifiiinlUffffili'

BROOKLYN, N. Y. — turime 
mos «avo tarpe labui “pašlovin
tą” radlo programų leidėją, p. 
MalusovJČIų. JI# nu tik lietu
višku# programų# duoda, bet Ir 
leidžia “Jaunoji Lietuva” žur
naliuką. Ji# tą žurnaliuką lai
džia, o p. Bukšnuljl# J| reda
guoja.

Tiek vienas, tiek kitas pasi
žymi dideliu tautiškumu. Jeigu 
nuošimčiai# skaičiuoti jų tau- 
illškumą, tai Jlo tikrai prl|dnu- 
#o prie Šimtaprocentinių. Bot, 
matomai, gamta patvarkė taip,

Vtakysui kates i 
Cldrtttgoje — paltui 

Metama 
PuNel metų 
Trlma meitaMlama 

• Dviem taluMiam* 
Vienam mlnealul

CtertaiM yer ilnaliotoluai 
Viena kepQa 
ttavallel 
Maneaiui

luvlenytoie VaiiUjoM, ne Clhtaemd, 
paltai

Metama 
Pueel metų Hiuniu.uam.auKM 
Trlma mlnealama -««««•«< 1.73 
Dviem mšneatema     l.u»
Vienam mlneaiul Jtto

Uetaven ir kltar ulalenlnoie 
(Afeliutai

Metam# i—mm— wiwmm.HHiiw.ia. fŠ.OO 
PUSrti melų M*.masMs.*MMM*amMMMaM. 4.00 
Trlma menulama MinilMMMMMMM 1.10 
Pinigui reikia ilųeti pelių Monay 

Orderiu kerta au užtakynm.
g, ! tn WN».W> IWW;WWtWji..< įfc ..... t.,.,

NUSIGANDO SAVO DRĄSOS

Kctvlrtn(l!onk, geg, 10, W» 
elgiasi kur ka# aršiau md pi«r 
nal elgėsi bolševikai. Ir tie po 
r.al dr|#ta dar tvirtinti, kad Jie 
dirba tauto# labui I

Tačiau NLA BH kuopė nepai
so tų gaivalų, kurie geli nei 
lalp Žemai nusmukti. Kuopa su 
pagalba kilų organizacijų gogu 
žė# 90 d. rengiu atsisveikinimą 
įeiti Vaitkui ir '’LItuanlcal II". 
Uita dedamo# viso# pastangos, 
kad parauglmas pasisektų kuo* 
geriausiai. —Vienu# rengėjų,
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VAKAR IR
ŠIANDIEN

džiova. Mažu

ma

sustrasit

jums reikia

APIELINKP.

Gerkit ir Reikalaukit

’ęOMO"

Lietuviškos 
Degtinės

Otto 
kad

NATHAN 
KANTER

Studentai Lansing 
airporte apžiūrėti is
torinio žygio lėktuvą

Gardner 
pareika-

1557 Milwalikeo uv. 2274 Elston a v.
6836 S.Halsted st. tel.Armitage 1440

Maliorins-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

Kur Cicero mokyklų 
lietuviai mokiniai?

Išduota $1,330,864 
namų paskoloms 
per vienų mėnesį

Sako, draugijoms reikia apsi 
rubežiuoti, saugoti turtų

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

o gogu 
jų skai

r abelnos muzikos. V, 
lap. 1584 N. Oakley Avė.

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAIN8

264 spulkos naudoja Federal 
Home Loan Bank kreditą

KAILIAI 
FURS

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Reikalauja įvesti lai 
snius automobilių 

operatoriams

knygų 
lygyne. 

Chicago. UI

8MUIKOS 
čepukaitė-i 
Tel. Brunswick 9131

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Senų ir naujų lietuvišl 
visuomet gausite Naujienų 
1789 So. Halsted St.

tymų District of Columbia te-* 
ritorijai. Įstatymo Salininkai ma
no, kad tas paskaitins ir Illi
nois valstijų tai padaryti. Tie 
Salininkai nurodo, kad 34 valsti
jos Amerikoje saugumo ir lais- 
nių įstatymus jau turi,

Jei (statymas bus priimtas, 
tai kiekvienas automobilio ope
ratorius Illinois valstijoje turės 
išlaikyti kvotimus, pirm negu 
galės valdyti automobilį.

Priešinasi prieš senų 
narių priėmimų 

draugijon

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

Iš lietuvių spulkų, kurios pri
klauso prie Federal Home Loan 
Bank of Chicago yra, “Naujie
nų” spulka, Vytauto Spulka, 
Keistučio Spulka, ir daugelis ki
tų panašių organizacijų.

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

Detalia rakandų skyrius, $450 varto
tas1 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.

(Ne Jkorp.) 3000 Archer Ava.
__ _____  ____ _______ i — Sta-

Medžiaga — Stogdengystė

Geg. 23-24 rengiamas mokinių 
koncertas — bet nei vieno 
lietuvio.

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

Oak Forest seneliai 
dėkoja Chicagos Mo

terų Kliubui

S. and L. Įns. Čorp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
visada galite, 
gauti savo su- 

i pini
gu s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

Vakar rytų Chicagon grįžo 
majoras Edvvard J. Kelly, ku
ris atostogavo per kelius 
vaites IIawaii saloje. Jis 
žo kartu su Jersey City

CARR BROS. WRECKINO CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJ1MUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga Ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
8008-8089 8. Halsted St. 

VICtory 1272-1278

Valstijos prokuroras 
Kerner vakar nusprendė, 
Cook apskritys gavo mokyk
lų reikalams daugiau pinigų, 
negu jam priklausė, o kiti val
stijos apskričiai buvo nuskriau
sti. Tiems apskričinms priklau
so apie $3,500,000 iŠ Cook ap
skričiui permokėtų pinigų.

Kiek laiko atgal į Oak Forest 
prieglaudų nuvažiavo pp. Pivo
riūnienė, S. Kielienė ir J. Ado
maitiene. Jos nuvežė seneliams 
sandvičių ir tabako,

Jonas Rusteika, prieglaudos 
Įnamis, savo bendrųjų vardu 
širdingai dėkoja gerbiamoms 
ponioms nuo Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubo už vaišes 
ir už atsilankymų. Jis sako, 
kad kiekvienas vizitas, kurį pa
daro- geros širdies žmonės yra, 
jiems neužmirštinas, džiaug
smo momentas.

šiandien bus laidojamas Dr, 
Edvvin B. Frost, garsus astro 
nomas, kuris mirė antradienį 
gegužės 14 d. Laidotuvių ap 
eigos įvyks Chicagos universi 
tete.

Teisman buvo patrauktas 
dentistas Joseph Berg, kuris 
pabėgo iš nelaimės vietos po 
to kai suvažinėjo moteriškę, 
Anna Levin, 2719 Crystal avė.

SMitfThfce 7Way

25 ouncesfor25K

CICĖNO. — Gegužės 23 ir 
24 dd., Morton High school rū
muose įvyks visų Cicero pra
dinių mokyklų — vaikų ir jų 
mokytojų koncertai.

Koncertuose dalyvaus moki
niai solistai, jų stygų orkes
tras, dūdų orkestras, trio, 
kvartetai, etc. Dalyvių, išviso, 
bus apie 600. Bet gaila, kad 
nei tarp solistų, nei tarp or
kestrų narių nėra turbūt nei 
vieno lietuvio.

Rodos, Cicero mokyklas lan
ko nemažas skaičius lietuvių 
vaikų, kurie mokosi muzikos. 
Jie turėtų groti orkestruose, 
dainuoti choruose ir šiaip dau
giau dalyvauti mokyklų veiki
me. Dabartiniu laiku pirmeny 
bę užima arba čekai arba len-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar Jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street, 
TeL VICtorv 4965.

Šelpimo administra
cija dėkoja ‘N-noms’ 

už laikraštį bedar
biams

MODERN MILLWORK & SUPPLY
CO. L
Tol. VlRgfnla 3914. Lentos 
tybal 
Dykai Apskaltilavimas.

Mykolas Dagis sun 
kiai susižeidė prie 

darbo

Vietiniai lietuviai turėtų 
daugiau tuo susirūpinti, susi
pažinti su mokyklų veikimu ir

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

Chicago Motor Club ir kitos 
panašios organizacijos varo 
smarkių agitacijų Illinois val
stijoje įvesti laisnius automobi
lių operatoriams, ir, kad kiek
vienas automobilistas turėtų at
sakyti asmeniškai už nuostolius 
padarytus nelaimėse.

šiomis dienomis prezidentas 
Rooseveltas pasirašė tokį jsta-

lEDERALSAViNGS taupytus 
AND (LOAN * ASSOCIATJON 

O* CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

ftpdrauda. 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. NORmaI 5150.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Illinois valstijos bedarbių 
šelpimo administracijų prisiun
tė “Naujienoms” padėkos laiš
kų už parupinimų bedarbiams 
“Naujienų” veltui. Kiekvienų 
dienų dienraščio administraci
ja išsiuntinėja po 25 kopijų 
“Naujienų” j bedarbių stotis.

Stanley D. Noble, adminis
tracijos departamento direkto
rius, laiške pabrėžė, kad be
darbiai yra ypatingai dėkingi 
už laikraštį ir kiekvienų die
nų jį perskaito nuo pradžios 
iki galo. “Naujienas” jie labai 
mėgstu.

VLADISLOVAS 
KRAUČIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 11 diena, 4:25 valan
da vakare, 1985 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Kau
no apskričio. Žeimiu parap., 
Liepiu kaime. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Paliko dide
liame nuliudime savo mylimą 
moterį Teresę,‘ po tėvais Krau- 
klaitė, 2 sunu, Phillip ir Ed- 
ward, dukterį Jadvygą ir au
gintine Marijoną šikšnaitę, bro
li Julijoną ir brolienę Mari
jona Kraučiunus ir jų šeimy
ną, Ir daug kitų giminiu, o 
Lietuvoj seserį ir brolį. Kū
nas pašarvotas randasi 4614 
S. Paulina St, tel. Yards 1946.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, gegužės 16 dieną, 8 vai. 
ryto, iŠ namų į švento Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Krau- 
čiuno (riminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Simai, Duktė, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telef. 
Yards 1741._____ _______

Illinois Federation ot Wo 
men’s Clubs atidarė dailės pa 
rodą Sherman viešbutyje. Pa 
veikalus ir kitus kurinius pa 
dariusios kliubų narės.

Chicagos Federal Home Loan 
Runk, kuris aptarnauja Illinois 
ir Wisconsin valstijas, skelbia, 
kad per balandžio mėnesį išda
vė $1,330,864 įvairioms spul- 
kotns, kurios tuos pinigus su
naudojo paskoloms ant namų.

Bankas toliau skelbia, kad ta 
suma yra 24% didesnė, negu 
suma išskolintn pereitų metų 
balandžio mėnesį. .Be to, kovo 
mėnesio pabaigoje 253 spulkos 
priklausė prie Banko, 
žvs mėnesio pradžioje 
čius siekė 264.

Banko viršininkas 
sako, kad tas kredito 
laviino didėjimas rodo j staty
bos atgijimų, ir kredito šaltinių 
inorgičiams ant mažų namų 
grįžimų į normalių laikų sto-

ANDREJEVO spccialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

Vienas Anton Haas, 39 m., 
5027 S. Ashland avenue, at
ėjo įsigerti į Club Carioca, 
6420 S. Ashland avenue. Iš
ėjęs rado, kad $450, kurio bu
vo jo kišenių j e, dingo.

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGICIU

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St., Pitone CanaI 1679

Vakar anksti rytų Cook ap
skričio ligoninėje užgeso visos 
elektros šviesos. Keli daktarai 
tuo laiku darė pavojingą ope
racijų vienam Stephen Sevic, 
65 metų vyrui. Jie negalėjo 
nutraukti operacijos, kol švie
sos užsidegs, tad užbaigė jų 
prie žvakių.

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ

Del išvažiavimu ir piknikų, di- 
dėlė platforma Šokiams. Gražus 
švarus miškas ir visi parankamai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARM A 
už Willow Springs 
į vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvės 
Klauskite

BIG TONY FARMPereitų 
sekmadienį įvyko 18-tos Apie- 
linkės, Brolių ir Seserų drau
gijos susirinkimas, vietos pa
rapijos mokyklos svetainėje. 
Pirmininkui p. Jokubauckui ne
atsilankius, jo vietų užėmė 
vice-pirm. A. Klevinckis.

Susirinkime buvo iškeltas 
legalizavimosi klausimas. Kad 
daugiau susipažinti su tuo da
lyku ir atrasti geriausių išei
tį draugijai, išrinkta trijų na
rių komisija, kurion įeina M. 
Bankevich, A. Grišius ir Peter 
P. Lapenis.

Dėl narių senumo
Buvo priimtas ir keletas nau

jų narių. Buvo pastebėta, kad 
paskutiniu laiku draugijon bu
vo priimti per seni nariai. 
Draugija yra nutarusi šiais 
metais priimti naujus narius, 
nuo 18 iki 35 metų amžiaus, 
be įstojimo mokesčio. Bet 
aiškėjo, kad norima priimti 
70 metų amžiaus žmogų.

Gal butų geriau tokiems 
neliams paaukoti iŠ iždo kokių 
dešimkę, bet nepriimti juos į 
narius. Narių pareiga yra sau
goti draugijos turtų. Jeigu no
rima darbuotis draugijos labui, 
tai reikia apsirubežiuoti. Jei 
kartais mums tektų prisidėti 
prie kitų, tai mes turime pasi
rodyti, kad esame sumanus, 
aktyvus ir rimti žmonės.

Dr-jos kor. P. P. Lapenis.

Maximino Galarza, 4629 Ka
zei avenue, gavo $1,000 iš Chi
cago, Mihvaukee ir Nortfr 
Shore geležinkelių linijos už ne
teisingą areštą. Dėl arešto jis 
panešęs nuostolius ir užvedė 
bylą apskričio teisme.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 
3316 OĖalsted St 

Phone Bodlevard 7314. Chicago. HL

Prseitą sekmadienį, nežiurki 
nepalankaus ųro. atvyko į Ford 
Lansing Airportą būrelis lietu
vių studentų, kad gerai apžiū
rėti Lituanicą Antrųjų. Tai bu
vo studentai Ketvirtaite, Kat
riutė, Rulis ir kiti darbštus na
riai Lithuanian University 
Club.

Tas studentų klubas pereitam 
susirinkime paskyrė dešimts 
dolerių antrojo skridimo fon
dui. Jausdami kad skridimas 
yra ne vien svarbus istoriniai, 
bet ir aviacijos išvystymui,

ONA STANKIENfi 
po tėvais PetrauskaitėM- \ .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 14 dieną. 10 valandą 
ryto 1935 m.. sulaukus puses 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Upenu parap. ir miestas.

Amerikoj išgyveno 22 urėtus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimas 3 dukteris Marijoną, 
Ona Ir Antaniną ir daug kitų 
giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni gegužes 17 diena. 8 vai. ry- 
rii J. F. Eudeikio koplyčios

Sv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin* 
gos pamaldos už velionės sie
la. o iš ten bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Stankienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Dukterys ir Giminės.

Patamauia laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

patarti savo vaikams aktyviai 
darbuotis savo mokyklose.

Laimėjo dovaną už plakatą 
I

Jaunas Roosevelt mokyklos 
mokinys Ernestas Mazūras pe
reitų savaitę gavo dovaną nuo 
Chicagos Tuberculosis Insti
tute už nupiešimų geriausio 
plakato, agituojančio kovoti su 
baisiąja liga 
ras pasižymėjo geriausiai iš vi 
sų Cicero mokinių.

CicerletiH.

THE DAILY 
BUSINESS DIREČTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE O

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu JA telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

MutualLiiorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803 ________

M A L E V A 
už % kainos! 

VyriuuHla Vieta Bonkruto Štoko 
Atollankykit i bllo kurią iš muaų 
8 krautuvių ir pasižiūrėkit—Jus 
čia rasite kiekvieną žinomą malc- 
vos ruši už nupigintas kuinas. 
$2.00 Balta žibanti M u- • 
levu, už Gul..........................VWw
$2.2b Baltu Flut Mu- e-f d ft 
levu, už Gul...................* I • IV
$1.25 Sieteliams Muievu, CAn 
už Gal........ .................... ...... VU V
K alsominc C 4 A A
25 sv............................... I ■ V V
Visa Maleva 100% Garantuota—

Arba Sugražinsimo Pinigus

F ATIDA!
NAMU SAVININKAM 

ši budavojimo įstaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per šį mene
sį. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
mU pakėlimas, 

/ viškų ir bese-
' mento išlygini-
zz maai’ murinius frontus, 
IF= 4 fflgįSHĮ krautuvių patai-

symas, šinglia- 
vimas porČių ir 

Į namų, plumbin
gas ir šilumos 
j vedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION 00.

3653 Weat 26th Street
ą. Telefonai:
Ih. ROCKWELL 0750 Jį
iik LAWNDALE 1875

Buy gloves wlth whot 
lt savus 

HBr® I 
damrtM 
kototev 
dideliB 
Mą. JI vi

Senas naujienietis, Mikolas 
Dagis, 2902 W. Pershing Rd., 
kuris dirba pas Swift & Co., 
sunkiai susižeidė prie darbo.

Jis pasilipo apie 10 pėdų 
aukščio pataisyti garo vamzd 
ir kada nelaimingai puolė že
myn, labai užsigavo rankų iš 
peties. Drūčiai nusiplikino ga
ru visą kūną. Dabar guli Wes- 
lėy Ligoninėj, 24th ir Dear- 
born St. Yra vilties, kad jis 
gali pasveikti. —V. B. A.

in i iHniu — iū

Siunčiame Gėles Telegramų 1

FUUMOC 

NOSLACK 
FILLINO

Nepraleiskit Progos Pamatyti ir Pasirinkti 
iš 100 Fordų

B. & W. JUOS TURI 
AUTORIZUOTI FORDO DEALERIAI

FORDAI
1985 m. — 1034 m. — 1988 m. —< 1982 m. 

VISOKĮ BODY STYLIAI 
Parduodami Dealerio Kainomis

827 W. 35th St., ir 1325 W. Randolph St.
Atdara Vakarais ir Sekmadieniais

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatėm.

R&R
Radiator and Body Co.
H. C. Reicheft, Jr. J. F. Reuther, Jr. 

įsteigta 1920. > •. -
8572-74 ARCHER AVĖ.

LAFayette 7688

| KNYGOS 
BOOKS

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL
f kampas Marshfield ______

STOGAI 
ROOFING

CRANE VIEW 
Sinclair Gasolino Stotis 

3858 South Kedzie Avenue 
SPECIALISTAI

Grizavimo
Pateisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platų pasirinkimą 

visu Sinclair Produktų. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musų man- 
dagįu ir Teisingu Patarnavimu!

I AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

Šaukite K. Cepukas Te!. Brunswick 
9181 arba Lafayette 5277.

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

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

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

MiL'JUSS OI POv Nin M v, t BLEH 
. USEO OUR GOVERNMENT

ALVVAYS UNIF0UM
. Dt PFNDABUE



NAUJIENOS, Chicngo, III, Ketvirtadienis, geg. 16,

Algos, kurias gauna RADIO CLASSIFIEDADS
eismą

PRANEŠIMAI

Bulius balius

biuras

MHVbkaturą

Yocius

CLASSIFIEDADS

Natūrai bowl in Dakota kilis

motina

Sekamą menesį iš augščiau nurodytos vietos, kuri randasi netoli Rapid City,

po baliaus vėl 
piknikas, etc.

Užsidaręs Cicero 
bankas išmoka 
depozitoriams

Springfiel 
ateivių bi

nubaudė 
Wirclcr, 

Nuniokoti

Viešųjų 
(PWA)

LUC. Meets Sun. will 
Discuss Plans for 
Monthly Organ

nubaudė 
rinkimų 
precink-inte-

are

SAVININKAS parduoda Tavem 
ir standų. Barmenas. $500 nupirks 
fikčerius ir užmokės už vienu me
tu renda. Ant Main Highway, arti 
miesto, vanduo, gasas, elektra. Prie
žastis. turi kita bizni. 3501 W. 95th 
St, Evergreen Park, III. TeL Ever- 
green Park 7816.

MERGINA 
darbo,

Nenorėdama, kad dukterys var
gą mėtytų, motina jas ir sa 
ve nunuodijo

Trys skurdo aukos 
baisi Motinos die

nos tragedija

Rapid City, S. D
įvyks skridimas balionu į stratosferą. Skridimui vadovaus kap. A. W. Stevens

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

Racino lietuviai 
klauso rytinių 

radio pro
gramų

Chalnuiru Manu f actu r 
: OI to U. Fa Ik, prezi 
-- $30,486.

mu 
nom morg 
ir biznius, 
pnrtmentn,

Kcal katate For Sale
Namsi-iemi Pardavimui_____

KAMPINE. mūrinė krautuvė, Ba
tai. karštu vandeniu apšildomi. Mo
demiški. arti Archer ir Kolin. Kai
na $6000, dalia cash. Vojtech. 6444 
S. Damen Avu.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise 
•—co4& /

JAUNA MERGINA prie lengvaus 
namu darbo su gerais paliudijimais. 
J. Chubatovsky, 704 Independence 
Blvd.

Clara Benway, prižiu- 
Benway apartamentinių 
adresu, 2741 Jiampden 
Moteriškės galva atro-

apio 24 motų 
Savo laiku jis lankė

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dreeaing, combined in a 
new way.Tryitl

PILNAS ĮRENGIMAS sandvlch 
flx turės, pigiai, 10 pėdų fountnln, 
regi stori s, kaovs indas, Atvmo s‘nl«s, 
roglsterlH. kavos indas. Štymo stulas, 
tt. Doleriui tencatsišaukl.n Gohrl, 
Fulrfux 1024(1, iš ryto.

BOSELAND
135 East 114th Place turi rū
bų mažam, 2*/2-3 metų vaikui, 
ir vyrui, dydžio “38”. Jei kas 
tuos rubus galėtų sunaudoti ir 
yra reikalingi, tai kviečiami at
sišaukti pas p. Yocių, aukščiau 
nurodytu adresu, tarp 5 ir 7 
vakare. (Sp.)

Lietuvių Draugi j n, yru

1 narius priimami 
i nuo 15 Iki 48 
Pašalpa ligojo yru 

I, $10 ir $16 su vai- 
Taipgi, čia 

,____ __ ____ ____ __  .... . * I
kllųbal,. jeigu dar nestovi vlsui blo-

bių Draugija, yru 
a Illinois vaistllo- 

Draugijų 
yru did

lietuviu

Chicagos motorciklių kliu- 
bas šį sekmadienį ruošia mo- 
torciklistų lenktynes kalnuose, 
prie Cary, UI. Svarbiausias 
lenktynių numeris, bus užkopi- 
mas su motorcikliais į beveik

Naujienų pavasari
niame piknike bus 

puikiausis pro
gramas:

tuvių išparduvim 
dėjo, šių savaitę.

Muzikalų. dalĮ. programo iš
pildė Naujos Gadynės choras 
po Vadovyste Jurgio Stepona
vičiaus. Dainos visos buvo pri
taikintos Motinų dienai, kas 
suteikė daug malonumo.

Advokatas K. (iūgis, kaip ir 
visada paleikė savo klausyto
jams daug (domių informaci
jų. Jostra.

TAVERN parsiduoda, vieta apgy
venta visokiu tautu. Biznis gerai 
išdirbtas, pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos, 1752 W. 47 St

WASHING MACHINES—$10 ir virš.
WRINGER ROLLS—pritaisome i 10 

minučių—50c. ir virš.
VACUUM CLEANERS—$5.00 ir virš.

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

Tel. Hemlock 6226

Jei reikalinga rūbų 
atsišaukite

Suėmė jos vyrą—75 metų mei 
lės ištroškus! senį

Lovoje rado mirtinai 
sumuštų 67-ių metų 

moteriškę

Jis prnktiktioja 
keli metai, ir gyvena su šelmy* 
na Marųuette Parke.

—-Reporteris X.

Lankėsi Washingto 
ne; priimtas 
Aukščiausįjį

CICERO — Užsidaręs Baker 
Syaye Bankas Ciceroje vakar 
išsiuntinėjo čekius savo depo
zitoriams. čekiai atstovauja 
15% uždarytų pinigų. Dividen
dai siekia $23,698. Bankas ga
vo pinigus iš R. F. C.

Kriminalis teismas 
60 dienų kalėjimo du 
prižiūrėtojus iš 56-to 
to, 27-tame warde. Jie prisipa
žino dasileidę įvairių ne tiksi u-

BRIGHTON PABK, — ža
gu riečių Kliubas pereitų sek
madienį, gegužės 12 d., turėjo 
balių, kuris pavyko visais at
žvilgiais, nežiūrint, kad tą die
ną buvo daug didesnių orga
nizacijų parengimų ir išvažia
vimų. žagu riečia! turėjo daug 
gražios publikos, kuri labai 
linksmai ir smarkiai pabalia- 
vojo. Tikimasi, kad kliubui liks 
ir pelno.

Dovanas, vakarėlyje laimėjo 
p. M. MeraviČienė, p-le Ambro- 
ziutė ir P, Neprikienč. Jos vi
sos taria ačiū kliubui ir publi
kai, kuri pagelbėjo joms tas 
dovanas laimėti.

PELNINGAS BIZNIS PIGIAI 
Priverstas greit parduoti savo pui
kiausi moderniškos bučemės ir ' gro 
sernės bizni kuopigiausiai, nes tu
riu apleisti Chicago. Klauskit ad
reso Naujienose. Box 257.

Serga pirmininko žmona

Tariame šių proga užuojau
tos žodį musų, gerbiamo' pirmi
ninko pp. Arlaucko šeimynai. 
P-a Arlauckienė sunkiai serga. 
Jai padaryta operacijų. Ji da
bar yra parvežta iš* ligoninės 
ir guli pas brolj. Jaučiasi šiek 
tiek geriau, ir tikimasi, kad 
už savaitės laiko jau galės pa
grįžti namo.

Sekmadienj susirinkimas
■ ‘ ’

Sekantį sekmadienj, gegužes 
19 d., Hollywood Inn, 2417 W. 
43rd Street, įvyks žagariečių 
kliubo susirinkimas. Į jj prašo
mi visi nariai, nes bus išduo
tos atskaitos iš dviejų balių ir 
bunco parės, ir bus renkami 
darbininkai piknikui, kuris 
įvyks birželio mėnesio pradžioj.

MOTINŲ DIENOS PRO
GRAMAS

Jaunas lietuvis šoke 
jas Palace teatro 

scenoje

Chicago# Lietuviu Draugija, yri 
pašalpos ligojo, pomirtinių ir kultu 
ros draugija. f 
vyrai ir moterį n 
motų amžiaus, 
3-,|ų skyrių — $(J, r. 
tojo; pomirtinė $2l>0. ......
priimamos Ir Člolos draugystė# bei 
L“ * * .................
gal plnlgl

Chicago 
legalu ori 
jo. 1 Chicagos Lietuviu 
priklauso 1000 nariu, tai 
žiuusla ir turtingiausia 
draugija Chicagojo.

Islrnftyt Draugljon gulima pnno- 
dėilnls ir kotvargals visa diena, c« 
nonOldlenlala tiktai nuo 0 vai. ryto 
1 v. p. p.

Kreipkitės I 
Draugi] o m ofiso, 

1739 So. Halsted’SL
Taipgi, Islraftyt Draugljon galima 

Ir por musu konkursantus.

Ilumboldfi Park Lietuviu Politiko# 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 16 d., 19315 m. Almi™ Si-* 
monH Hvot„ 1640 N, Hancock St 
Chicugo, 8 vai. vok. Gerbiami kliu
bo nariui malonėkite būti šiame Nu
sirinkime. Turėsimo svarbių pasi
tarimų, taipgi yra kviečiami buvusi 
narini atsilankyti yra nutarta priim
ti be įstojimo mokesčiu. Valdyba.

Teisėj n h 
vaistininkų 
7133 Bidge 
$50.00 už 
butelių alaus 
vėjo leidimo 
duoti.

Bytoj | Palace teatrų, prie 
Hundolph ir La Salio gatvių, 
atvažiuoja grupė šokėjų, kuriai 
vadovauja impresarius Golden. 
Vienas iš Žymiausiųjų tos gru
pės narių yra jaunus chicagie- 
tis Victor Vincent, arba Vy
tautus Mišoika.

Jis yra sūnūs gerai visiems 
žinomo p. Vincento Mišeikos.

šokėjas yra 
amžiaus 
Lindblom mokyklą, kur pasižy
mėjo kaipo gabus gimnastas ir 
ukrobatas
ir Illinois valstijos “Ski” šo
kėjų čempionas. Baigęs aukš
tąją mokyklų, įstojo | Illinois 
universitetą, kur baigė chemijos 
kursą.

Vėliau pradėjo darbuotis sce
noje ir jau šoka kelintus metus. 
Palace teatro p. Vincentas iš
bus savaitę laiko.

Bacino lietuviai mėgsta klau
sytis rytinių Naujienų radio 
programų, kuriuose p. Jurge
lionis skelbia Naujienas iš Chi
cagos ir viso pasaulio.

Aną sykį perstatė kalbėt 
svečių iš Lietuvos advokatą B. 
Skipitj, ir tai r^ums buvo di
dele naujenybė pasiklausyti jo 
kalbos per radiqr

Linkiu visokips laimes mu
sų garbiam svečiui iš Lietu
vos ir ilgiausių metų.

S. Mockus.

Motinos meilė kartais priver
čia motinas padaryti keistus da
lykus, kaip pav., Mrs. Verenn 
Lewis, chicagietė, kuri gyvetio 
adresu, 1258 Elmdale avenue.

Jos vyras mirė apie 3 metuš 
atgal. Paliko tik mažą namu
ką, iŠ kurio įplaukos buvo ma
žos, ir tos pačios suvaržytos 
teismuose. Reikėjo gerai pa
galvoti ir padirbėti, kad gauti 
duonos kąsnį savo dviejoms 
mažoms dukrelėms ir sau.

Atėjo Motinų Diena. Pa
kvietė draugai ją ir dukreles į 
svečius. Ten valgė gėrė, juo
kavo. Ir galvojo, kad tokių 
skanėsių kaip čia jos dvi duk
relės niekuomet nematys. Jų 
tik vargas laukia, skurdas.

Parėjusi namo, motina nusi
vedė abi dukreles, Katherine, 
10 metų, ir Marthą, 12 metų j 
garažą. Uždarė duris, paleido 
motorą ir laukė...

Vakar policija išlaužė gara
žo duris ir rado visas tris, duk
reles ir motina—-negyvas.

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
vimo senu skuduru. Continental 
Paper Gradinjr Co„ 1623 Lumber St, 

MERGINA prie abelno namų dar
bo Riversidžje — gyventi vietoje. 
Tel. Canal 1678.

MERGINA prie namu darbo, geri 
namai. $4 i savaite. Atsineškit pa
liudijimus. Ginsbur?, 1217 Inde
pendence Blvd., Roekwell 9756.

šiomis dienomis adv. Josoph 
J. Grlsh (Grišius) sugrįžo iš 
Washington, D. C., kur buvo 
nuvykęs pasitarti su kongres
menu A. J. Sabuti) dėl ateivių 
registracijos hilių, kurie dabar 
yra svarstomi Springfielde. 
Adv. Grlšiaus nuomone, valsti
ja neturi teisės pravesti šiuos 
(statymus, nes Suvienytų Vals
tijų Kongresas turi teisę kal
bėti apie pilietybės (statymus.

Būnant Washingtone, chica- 
gietis aplankė visas istorines 
vietas, kaip Biehmond, Virgi- 
nia; Bureau of Engraving, kur 
pinigai yra dirbami, Smithso- 
nian Institute, kur lakūno Lind- 
bergh lėktuvas * yra padėtas. 
Taipgi suėjo su kongresmon M. 
L. Igoe, kuris rekomendavo ir 
pertsatė j j kaipo pilnai kvali
fikuotą advokatą praktikuoti 
teises augščia tįsiame teisme 
(Supreme Court of the United 
States).

Advokatas Grišius kaipo na
rys Lietuvių Advokatų Draugi
jos komiteto, savo lėšomis jau 
du kartu važiavo į 
dą, kad nepraleisti

MERGINA prie abelno namu dar
bo, kalbanti angliškai. Nuosavas 
kambarys ir maudynė. $4 arba $5. 
Carlin, 902 Margate Terrace, 
Ravenswood 0038,

Beliajaus šokėjų grupė, 
Andriojevo šokėjų grupė, 
Armonistai-Linksmintojai, 
Šauni pianistė, 
Pųbliškas dainavimas.

Atsiminkite, knd tai (vyks 
sekmadlonyj, gegužės-May 26 
dieną, Birutės darže, šokiams 
gros Jurgio Steponavičiaus 
“Revelers”.

Taipgi bus laimėjimai kum- 
pių-šinkų. Kiekvienas galės lai
mėti kumpį, jei tik norės. Bus 
ir kitokių lošimų. Patariamo 
kiekvienam jau nuo dabar pra
dėti rengtis Į Naujienų šaunų* 
j j pavasarinį pikniką, čionai 
atvažiavę susitiksite su visais 
savo draugais, nes į Naujienų 
pikniką suvažiuoju lietuviai.ne
tik iš Chicagos, bot ir tolimes
nių lietuvių kolonijų.

Skanių užkandžių ir gardžių 
gėrimų bus kiek tik jūsų šir
delė trokšta. Naujienų pavasa
riniame piknike visi bus už
ganėdinti ir praleis dieną sma
gini, linksmai ir jaukiai tarpe 
saviškių.

PARSIDUODA modemiškai Meat 
Market. Nauji fixturiai. trokas ir 
visi įtaisymai. Geroje vietoje, ant 
Halsted St. Pardavimo priežastis 
du bizniai. Atsišaukite 

749 W. 81 St.

REIKALINGAS Nuaugęs, nevedęs 
blaivaa žmogus, dirbti Janitoriaus 
darbu. Valgia, guolis ir atlygini
mas. 70 E. 57 St. Baaementas,

Business Chances
Pardavimui Bizniai___

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State St.

Labai gera vieta — gerai išdirbta 
per ilga laika — Gera proga biz- 
niškiems žmonėms. Važiuoju j 
Lietuva atostogoms.

644 N. State St.

Išverstoj, sudraskytoj ir su
kruvintoj lovoje buvo rasta 
mirtinai sumušta 67 metų mo
teriškė 
rūtoj a 
namų, 
Court, 
dū sudaužyta su kokiu tai kie
tu, buku įrankiu. Ji buvo j- 
laužta dviejose vietose.

Byšy su žmogžudyste polici
ja suėmė velionės vyrą, And- 
rew Benway, 75 metų senį. Lai
ke kvotimų, paaiškėjo, kad per 
tris metus jie negyveno kaip 
vyras ir žmona, ir nors vyras 
buvo namų savininkas, juos pri
žiūrėjo moteriškė. Benway gy
nėsi nieko nežinąs apie nužu
dymą ir miegojęs atskirai, ki
tame bute, nors iš vakaro pas 
žmoną svečiavosi.

Vyras pasirodė ištroškęs mei
lės, nes mainėsi meiliškais laiš
kais su keliasdešimts įvairių 
turtingų našlių ir paseilėjusių 
moteriškių įvairiose Jungtinių 
Valstijų dalyse.

KoIIoh HlumbioH Chlcngos Ir 
apielinkėH bendrovės pranešė 
valdžiai kokias nlgaH gauna 
jų viršininkai, Pasirodo, kad 
Jom Riekia, ne dešlinls ar dvi
dešimts tukstiinčlų, bet užko
pia nei iki $60.000.

štai keletas pavyzdžių:
('Jiieuf/o Plenible S ha f t Co.: 

Prezidentas Mielinei W. Mc- 
Ardle ... $30,883;
dentas llorucę 
$24.000. ?

Norlhumat EngĮiUanĄny ( 
L. E. lioiiHlon,! prezidenlas 
$34,750.

A Uis 
iny (<o, 
(lentaH

Sanyamo Elcclrie Company 
B. C. Lnnphei', Sprjngfield 
III. ■— $15,800.

William Wriylcy J r, Co, 
J. Aliau Boss 
(.anadoje

Grąsino išmesti 
namų-bandė 

nusižudyti

abelno namų
Maža šeima. Geri namai. 

Crawford 0652

47 metų, šešių vaikų motina, 
Nora Harrington, 616 West 
Garfield Blvd., vakar bandė nu
sižudyti. Perpiovė gerklę su 
peiliu. Paaiškėjo, kad sustab
džius pašalpą, savininkas ėmė 
grąsinti išmesiąs šeimyną iš 
buto. - Susirupinusi 
nusprendė atimti sau gyvybę

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė kongresmoną Michael L. 
Igoe federaliu prokuroru Chi
cagos distriktui. Vakanciją pa
liko Green, pasitraukęs iš vie
tos trumpą laiką atgal.

I lusteli
John 

avenue 
pardavimų dviejų

Wireter nelu- 
gėrimuH par-

The Lithuanian University 
Club is meeting at the Congress 
Hotel, Sunday, May 19, at 2:30 
P., M.

As this meeting will be the 
occasion of the first report of 
the club’s joumalism com- 
mKtee, it promises to be one 
of vaąt importance and 
ręst. Ali the members 
urged to attend. —S. V.

prezidcniuN, 
$60,000; Visi vice 
viso penki, gau

na po $35,000.
ĮJ«cA’.f/«Į/ Well Conipany, 

B. C. Schemel - prezidentas 
—- $20,800,

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

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

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose (gyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Btfreau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

Du rinkimų prižiurę 
tojai į kalėjimą 

60 dienų

Paskyrė Igoe Chica 
gos federaliu 

prokuroru

Namų sujieškojimo 
biuras

Motinų Dienos Progresą Fur
nitūra Krautuvės radio' progra
mas buvo (domus ir turtingas. 
Programų vedėjas patelkė daug 
domių informacijų apie šios 
erautuvės dviejų motų sukak
tuvių išpardavimų, kuris prasi-

$50 už du butelius 
alaus

Chicagos Žagariečiai 
juda, kruta, dar

buojasi

Financial
FlnanaaLPaakoloa

SK0L1NAM PINIGUS
Įumu morglčiu, bonu. ulini Ir nu- 
l'alpgi perkam, parcųiodam, mal- 

un, bonus, namuK. ukos 
'Puri m Hpdraucloa de- 
Vleftaa Notaras,

J. NAMON & CO. 
6755 South WcMtom Avo,

Miscellaneous for Sale 
įvairų# Pardavimai

G ASO IR KEROSI NO
Virtuve# Pučių Buveinė 

DldžIauafuK Pasirinkimu# —
Zomlauaiomia Kainomis

BEN NELSON
1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedalioj 
Utarninko, Ketverge ir Suimtoj 

iki 9 vai. vak.

cijų viršininkai
gmina po $30,000, $35,000, 

$60,000 ( metus

Furniture & Fixtureg 
Rakandai-llalsai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coli Baksoia 
ir Slnkom. Taipgi štorų fikčoriu# 
dol bvlo kurio biznio iškaitant svar- 
stykles, rogistorius ir ico boksus. 
Cash arba ant IšmokOjlmo. Puma* 
t.vkito mus pirm nagu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM A SONS. 
Storo Fixtures, 1900 S. Stato St,. 
CALumot 6269.

Business Service 
______ Biznio Patarnayimaa

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St

Help Wanted—Malė 
________Darbininkų reikia________

REIKALINGAS vyra# ant ūkė# 
katra# supranta darbo ir moka kar
ve# melžti. Mokeatia 10 dol. | mė- 
nea.. D. R. Forma, R. 4, Dovvagiac 
Mich.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia /

MOTERIS prie sortavimo senų 
skuduru. Turi būt patyrusios. Nuo
latinis darbas. Central Paper Stock 
Co„ 2455 Elston Avė.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i ta 
vorno ir ros tau ra n to bizni. Dide 
lė graži vieta, aukso mainą dėl go 
ro žmogaus. Atsišaukite 1986 Mil 
vvaukeo Avė., Chicago.




