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49 žuvo lėktuvo ka
tastrofoj Maskvoj

JUO

Kai

Kitos didelės nelai

Visoj

lakūną

vinimą $500,000 valdžios pini

Kartu jis subirėjo 
žemėn atskiromis

Tarp 
iškilo

LIMA, Peru, geg. 19. — Va
kar rezignavo Peru kabinetas.

JOLIETTE, Que., geg. 17. — 
Trys ugniagesiai žuvo gesinda
mi gaisrą Notre Dame kongre
gacijos seserų vienuolyne. Vie
na vienuolių laike gaisro pasi
mirė nuo širdies ligos. Kiti 
vienuolyno gyventojai—53 vai
kai, 50 senelių ir 50 vienuolių 
liko ugniagesių išgelbėti.

Čechoslovakija rin 
ko parlamentą

Nacių gaujos užpuolė Muen 
chene aukų rinkėjus katali 

kų, labdarybei. 7 t

geg
liko pažemintas ir nuteistas 5

Smetona pakeitė ka
lėjimu mirties baus
mę klaipėdiškiams

20 žmonių žuvo pot 
vyniuose dulkių au 

drų apielinkėj

KARIUOMENES TEISMAS SKAITO NUOSPRENDĮ GARSIOJOJE KLAIPĖDOS NACIŲ BYLOJE

nukrito pačiame

ETHIOPIA
PANAIKINO

BAUDŽIAVA

Didžiausias pasaulyje lėktuvas susidaužė, 
jį pakliudžius kitam lėktuvui

UŽSIMUŠĖ LENKŲ TRANS 
ATLANTINIS LAKŪNAS

Pasidavė pasaulio opinijos 
spaudimui ir panaikino il
giausiai išsilaikiusią vergiją

NACIAI PUOLĖ
KATALIKUS 

BAVARIJOJE

Šimtai mirė juodo 
sios karštligės epi

demijoj

Pilsudskis palai 
dotas

Keturi jų liko pasmerkti mirčiai, 87 susilaukė

PRAHA, geg, 
čechoslovakijoj šiandie įvyko 
naujo parlamento rinkimai. 
Rinkimuose dalyvavo 16 par
tijų. Parlamentas renkamas še
šiems metams.

bininkų aukomis. Buvo pasta
tytas jis vyriausia propagan
dos tikslams ir Rusija tuo lėk
tuvu labai didžiavosi. Jis buvo 
aptarnaujamas 23 žmonių ir 
galėjo sutalpinti 40 pasažieriu, 
bet reikalui esant galėjo paim
ti ir 70 pasažieriu. Jis buvo 
nepaprastai gerai ir patogiai

KROKUVA, geg. 19. — Va
kar karališkomis iškilmėmis, 
krikštoliniame grabe, šalę ka
ralių, Vavelio bazilikoj liko pa
laidotas maršalas Juozas Pil
sudskis. Kad parūpinti jam vie
tą, iš bazilikos teks iškelti nie- 
kurius mažiau pasižymėjusius 
karalius.

išvažiavo j Varšavą 
su Lenkijos valdžia, 
per Berlyną gryš į

pėdų augštumos krito žemėn; 
vietoj užmušdamas
Knowles ir du pasažierjus, o 6 
pasažierius sunkiai sužeisda
mas. Nelaimė ištiko atidarant 
naują aerodromą, kada po vi* 
sų iškilmių, prasidėjo pasažie* 
rių vežiojimas.

BUCHAREST, Rumunijoj, 
Gen. Dumitrescu

Suteikė pasigailėjimą ketu
riems JesuČio užmušėjams, 
Bet vokiečiai vistiek nepa
tenkinti.

Chicagai ir apylinkei federa- 
ifo oro biuras šiai dienai prana- 
fanjs*

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 
8:07.

Chicago, III., Pirmadienis, Gfcgužės-May 20 d., 1935

Propagandos ministerija sa
ko, kad prezidento Smetonos 
žingsnis vistiek neatitaisąs 
“neteisingumą”. Tą patj tvir
tina ir naciams tarnaujantys 
laikraščiai. Tai esą padaryta 
tik politiniais sumetimais.

Vidaus reikalų ministerija 
paskelbė, kad ji protestui prieš 
nacių įkalinimą pakeis gatvės 
vardą, kuri pirmiau buvo pa
vardyta Lietuvos vardu.

LONDONAS, geg. 19. — 
Ethiopijos karalius Halle Sela- 
ssie išleido dekretą, kuris pa
naikino ilgiausia negu kurioj 
kitoj šalyje išsilaikiusią baud
žiavą.

Kartu tapo įvesta vienodes
nė žemės taksavimo sistema.

Abysiniją panaikinti baud; 
žiavą privertė . pasaulio opini
ja. Ypač ją paveikė Italijos 
lAikraščių puolimai, kurie nuo
latos prikaišiojo gyvuojančią 
joje vergiją kaipo vieną pa
vyzdį, kodėl Italija turėtų įsi
maišyti ir įvesti ten “civilizuo
tą tvarką”.

Kaip praneša žinios iš Ad- 
dis Ababa, karaliaus dekretas 
liko pasitiktas su entuziazmu. 
Apskaitoma, kad apie 5,000, 
000 baudžiauninkų atgaus lais-

MADRIDAS, g. 17. —Jaunas 
Ispanijos lakūnas Juan Igna- 
cio Pombo, kuris skrenda j 
Meksiką pasimatyti su savo 
jaunystės mergina, jau pasiekė 
vakarų Afriką ir išskrido i 
Gambia, iš kur skris per At
lantiką j Braziliją.

le ir išvaikė jaunų katalikų 
darbininkų kongresą.

Vakarykštes riaušes, aišku, 
buvo suorganizuotos ir polici
jai buvo iš viršaus įsakyta ne
kliudyti riaušininkams.

ALTUS, Okla., geg. 19. — 
Oklahoma ir Texas apielinkės, 
kurios pirmiau labiausia nu
kentėjo nuo dulkių audrų, -da
bar užklupo tornadai ir potvy
niai, kuriuose mažiausia 20 
žmonių žuvo, neskaitant dau
gelio sužeistųjų. Nuostoliai sie
kia $2,500,000.

RYMAS, geg. 19. - 
Italijos ir Abysinijos 
nauji nesusipratimai, 
yra griežtai nusistačiusi nepri
imti svetimtaučių bendroj Ita- 
lijos-Ethiopia arbitracijos ko
misijoj. O Ethiopia pasirinko 
savo atstovais arbitracijos ko
misijoje prof. Pitman B. Pot- 
ter iš Deal, N. J. ir Franci- 
jos teisių ekspertą Prof. Al- 
bert de Geduffre de la Pra- 
delle de Leyrat. Pernai katalikų labdarybės 

organizacijoms Caritas nebuvo 
leista viešai rinkti aukas Ba- 
vari jo j. Bet ji vistiek surinko 
daugiau aukų, negu nacių or
ganizacijos įvairiose kitose Vo
kietijos dalyse, šiemet gi ka
talikų organizacijos gavo lei
dimą padaryti dviejų dienų 
vajų Muenchene.

Jau ryte gatvėse pasirodė 
apie 4,000 aukų rinkėjų. Jiems 
sekėsi rinkti aukas ir žmonės 
duosniai aukojo.

Bet neužilgo gatvėse pasiro
dė rudmarškiniai ir kitokie na
ciai civiliuose drabužiuose ii 
ėmė pulti aukų rinkėjus. Vi
siems rodydami žinią apie vie
nuolės pasmerkimą kalėjimą už 
siuntimą pinigų užsienin, jie 
šaukė, kad žmonės neaukotų 
“išdavikams”.

Susirinko ir katalikai pro
testuoti prieš trukdytojus. 
Tuojaus pasirodė rudmarški- 
nių ir juodmarškinių pulkai ir 
puolė katalikus. Vėliau buvo 
užpulti ir aukų rinkėjai. Poli
cija nukentėjusius areštavo ne
va dėl jų “saugumo”.

Tarp sumuštųjų yra ir keli 
kunigai.

Pasipiktinimas tarp Muen- 
chenp gyventojų, kurie didelėj 
didžiumoj yra katalikai, yra 
labai didelis. Tokia pat pasi
piktinimas buvo kilęs 1933 m., 
kada nacių rudmarškiniai puo-

HAICH0W, Chinijoj, g. 19. 
— šimtai žmonių mirė juodo
sios karštligės epidemijoj, ku
ri čia siaučia jau kelinta sa
vaitė. Epidemija dabar ėmė 
plėstis į visą tirštai apgyven
tą apielinkę.

. KROKUVA, geg. 19. — Po 
iškilmingų, stačiai karališkų, 
maršalo Juozo Pilsudskio laido
tuvių, Francijos užsienio rei
kalų ministeris Lavai turėjo 
ilgą pasitarimą su vyriausiu 
Hitlerio pagelbininku, gen. 
Goering. Spėjama, kad jiedu 
tarėsi dėl Rytų sutarties ir ki
tais Vokietiją ir Franci ją lie
čiančiais klausimais.

Po pasitarimo su Lavai, gen.
Goering 
pasitarti 
o Lavai 
Paryžių.

vo eilės aerodrome. * Lėktuvą 
valdė du geriausi Rusijos la
kūnai, Gurov ir Michajev, ku
rie irgi žuvo.

Tarp žuvusių yra vyriausias 
instituto produkcijos inžinie
rius Matrosov, direktorius in 
stituto lakūnų komiteto Kazar 
novič ir du jo vaikai; taipgi 
žuvo vyriausi instituto mecha
nikas ir knygvedys.

Kartu su milžinu lėktuvu 
pasikėlė ir kitas, paprastas lėk
tuvas, valdomas lakūno Niko- 
lai Blagin. Jis skrido tam, kad 
žmonės galėtų pamatyti kokis 
yra didelis skirtumas tarp abie
jų lėktuvų.

Pasak oficiali o pranešimo, 
antrąjam lėktuvui buvo griež
tai uždrausta krėsti kokius 
nors šposus ore, arti didžiojo 
lėktuvo. Bet Blagin nepaklau
sęs ir lėktuvui pasikėlus 2,250 
pėdų, jis padarė apie jį mir
ties kilpą.

Baigdamas mirties kilpą, 
Blagin netyčiomis užkliudė di
džiojo lėktuvo sparną ir pats 
jame įstrigo. Pasak liudytojų, 
kad ir pažeistas didysis lėk
tuvas dar bandė atsitiesti ir 
nusileisti žemėn. Bet mažasis 
lėktuvas atsiplaidavo ir nukri
to žemėn. Tada neteko lygsva
ros ir didysis lėktuvas ir irgi 
ėmė kristi, 
ir nukrito 
dalimis. .

Lėktuvas 
kaime ir sugriovė vieną namą. 
Sakoma, esą ir kaime užmuštų 
žmonių, bet apie tai oficialis 
pranešimas nutyli.

Nelaimės kaltininkas lakūnas 
Blagin irgi užsimušė.

Pastatymas to lėktuvo kai
navo 6,000,000 rublių. Jis bu-

Lavai tarėsi su Uit 
lerio pagelbininku 

Goering

Kariuomenės teismas Kaune skaito nuosprendį 126 Klaipėdos nacių byloje 
kalėjimo, o'35 liko išteisinti. Tą. nuosprendį patvirtino ir Vyriausias Tribunolas. Tečiaus prezidentas Smetona suteikė pa 
sigailėjimą ir pasmerktiesiems mirčiai bausmę pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos.

MASKVA, geg. 19. — “Mak
sim Gorki”, didžiausias sausu
mos lėktuvas pasaulyje, susi
daužė j j pakliudžius ore ma
žesniam lėktuvui. Nelaimėje 
Žuvo 49 žmones, jų tarpo 8 
moterj's ir 6 vaikiu. Tai yra 
didžiausiu nelaimė su pasažie- 
riniu lėlltuvu aviacijos istori
joje. Nors valdžia sako, kad 
nebuvo jokios eksplozijos, te
čiaus milžiniškas lėktuvas su
birėjo į šipulius ore.

Lėktuvo Šipuliai ir 48 
skridusių žmonių lavonai 
krito Sokol kaime, už trijų 
lių nuo Maskvos.

Milžinas lėktuvas pasikėlė iš 
Maskvos aerodromo su 37 pa- 
sažieriais. Tai buvo darbinin
kai ir jų šeimynos iš centra
linio aerody naminio instituto, 
kurie už savo gerų darbą su- 
sHaukū pasivažinėjimo tuo nę-

MUENCHEN, Vokietijoj, g. 
19. — Vakar nacių gaujos iš
ardė katalikų labdarybių vajų 
ir galiaus sukėlė visuotinas 
riaušes prieš katalikus. Kata
likai pabėgo j savo bažnyčias, 
o naciai maršavavo visą mies
tą mušdami ir draskydami žen
klus nuo tų žmonių, kurie au
kojo katalikų fondan.

Policija nedaro jokių pastan
gų suvaldyti nacius ir, paga
lios, 3 vai. po piet, išleido įsa
kymą draudžiantį aukų rinkė
jams pasilikti gatvėse. Surink
ti gi pinigai liko laikinai kon
fiskuoti.

4 žuvo vienuolyno 
gaisre

I ■' ; i

riai įsigalėjusi Abysinijoj. Ji 
tad privertė tautų sąjungą nu
tarti, kad jos nariai turi vie
nas kitam gelbėti sustabdyti 
vergų prekybą ir naikinti ver
giją. Prie to nutarimo turėjo 
taikintis i# Abysiniją, bet bau
džiava joje Vistiek pasiliko for 
moję verstinei, darbo “už sko* 
lą”. Bet dabar ii* ten baudžia
va, bent ant popieros, liko pa
naikinta.
Italija atmetė Ethiopia arbi- 

tratorius

Baudžiava ir vergija Ethio- 
pijoj išsilaikė ilgiau, negu ku
rioj kitoj šaly. Dagi priėmus 
Ethiopiją j tautų sąjungą, 
nors vergija joje ir liko panai
kinta, vistiek pasiliko “skolos 
baudžiava”. Ji teisinosi, kad 
staigus panaikinimas vergijos 
įstumtų j didelį vargą dauge
lį buvusių vergų. Net ir da
bar ims daug laiko iki baud
žiava toje šalyje galutinai iš 
nyks.

Ethiopia pirmiau sėmėsi mil 
žiniškus pelnus iš prekybos 
vergais. Bet tautų sąjungos 
spaudžiama 1923 m. ji įvedė' 
mirties bausmę vergų pirk
liams. 1924 m. vergija liko kiek 
sušvelninta ir vergų vaikai pa
siliko laisvais žmonėmis.

Dar 1925 m. tautų sąjun
gos komisija tyrė visą padėtį 
ir rado, kad vergija yra stip-

KAUNAS, geg. 19. — Lie
tuvos prezidentas Antanas 
Smetona šiandie išgelbėjo gy
vastis keturių Klaipėdos nacių, 
kurie buvo pasmerkti mirčiai 
už nužudymą kito nacio, Jur
gio Jesučio, kurį jie įtarė ne
ištikimumu. Jų mirties bausmę 
prezidentas pakeitė kalėjimu 
iki gyvos galvos.

Keturi pasmerktieji mirčiai 
buvo Emil Boll, Walter Preiss, 
Heinrich Wannagat ir Emil 
Lepa. Juos pasmerkė mirčiai 
kariuomenės teismas kartu su 
kitais 87 Klaipėdos naciais, ku
rie susilaukė kalėjimo. Jų pa
smerkimą patvirtino Vyriausias 
Tribunolas.

• Nors visiems keturiems grę- 
sė sušaudymas už 24 valandų, 
visi jie griežtai atsisakė mal
dauti prezidento pasigailėjimo. 
Kaį^įšgelbėti jų gyvastis, pa
sigailėjimo paprašė jų advoka- 

’tfli **■ ■*’ * '
Jų turtas fapo konfiskuotas.

Vokiečiai vistiek nepatenkinti
BERLYNAS, geg. 19 

Lietuvos Vyriausias Tribuno
las patvirtino pasmerkimą mir
čiai keturių Klaipėdos nacių, 
vokiečiai vėl ėmė dūkti ir su
ruošė naujas demonstracijas 
prie Lietuvos atstovybės.

Bet vokiečiai vistiek liko ne
patenkinti ir tada, kada Lie
tuvos prezidentas suteikė tiems 
Klaipėdos naciams pasigailėji
mą ir mirties bausmę atmai-
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DETROIT, Mich., geg. 19.— 
Lenkų transatlantinis lakūnas 
Stanley Hausner, 35 m., ku
ris jau du sykius nesėkmin
gai bandė perskristi Atlantiko 
vandenyną ir neužilgo ruošėsi 
skrišti trečią sykį, užsimušė 
vakar skraidydamas virš mies
to, Juozo Pilsudskio atmin
čiai.

Po pamaldų bažnyčioje už 
Pilsudskio sielą, žmonėms ei
nant iš bažnyčios, jis pasikėlė 
į orą ir ėmė virš bažnyčios var
tytis savo lėktuvu, kuris irgi 
buvo pavardytas Pilsudskio 
vardu.

Urnai, kaip išrodė, vienas jo 
sparnų kiek atsipalaidavo ir 
jis nukrito ant namo. Lėktu
vas užsiliepsnojo, kartu užsi
degė ir trys namai. Per dvi 
valandas dėl liepsnų negalima 
buvo prieiti prie lėktuvo.

Hausner du sykius , skrido 
per Atlantiką. Bet vieną kar
tą sugryžo iš juros dėlei nepa
lankaus oro, o kitą kartą nu
krito vandenyne, bet visą sa
vaitę išpluduriavęs vandenyne 
liko išgelbėtas pravažiuojančio 
laivo. Jis ruošėsi ateinantį mė
nesį išskristi trečiam bandy
mui nugalėti Atlantiką.
3 UŽMUŠTI, 6 SUŽEISTI LĖK

TUVO KATASTROFOJ

FLINT, Mich., geg. 19. — 
10,000 žmonių miniai žiūrint, 
didelis 3 motorų Ford lėktu
vas išėjo iš kontrolės ir iš 200
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įrengtas. Kadangi jis buvo ski
riamas propagandai, tai jamo 
taipjau buvo įrengta didelė 
spaustuve ir milžiniški garsia
kalbiai, kuriais lektoriai galėjo 
kalbėti “iš oro”.

Jo sparnai buvo 210 pėdų 
platumo. Pats lėktuvas buvo 
114 pėdų ilgio, svėrė 40 tonų 
ir galėjo nešti dar 8 tonų kro
vinį.
Cenzūra buvo sulaikiusi žinią

LONDONAS, geg. 19.—Bol- 
ševikijos cenzūra per 10 va
landų buvo sulaikiusi žinią apie 
ištikusią nelaimę su didžiuoju 
lėktuvu Maksim Gorki.

Pirmoji trumpa žinia apie 
nelaimę paspruko cenzorių ne- 
pastebeta. Kada iš visur im
ta šaukti telefonu Maskvą, kad 
plačiau patirti apie nelaimę, tai 
susižinojimas urnai liko nu
trauktas.

Tarp gautų . čia neoficialių 
žinių, vienos sako, kad tarp 
užmuštų yra ir kaimiečių, ant 
kurių galvų lėktuvas nukrito. 
Kitos sako, kad lėktuve ištiko 
eksplozija ir kad net dangus 
aptemęs nuo juodų durnų. Vie
na žinia sako, kad gasolino ba
kai eksplodavo ir kad pasažie- 
riai liko išmesti į orą.



kad Vienutinč Tokia

Anglų Kalboj

The Daina

ADVOKATAI

į, Su v. Valsti ' -

Gausite NAUJIENŲ ofise

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

Phone Boulevard 41898307 Lituanica Avenue

Boulevard 7042

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

IMIGRACIJOS SU
VARŽYMAS PER 

KONSULINIUS 
SPRENDIMUS

Atsitikimas sugrįžusio 
išdeportuoto ateivio

atiteL 
v. Nėr

vizų prasy- 
900,000.
‘galima tap- 
sunkenybe’

JOSEPH J. GRISI! 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
, Tel. Boulevard. 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell SL 
Tel. Republic 0723

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Pirmadienis, geg. 20, 1935

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0036 

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

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas

Užregistravimas “nele 
gališkų ateivių”

pavyzdžiui, Tur- 
yra tokios 

kad Amerikos piliečių

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėĮ nuo 10 iki 12 a. m.Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St, 

Tai. Boūldvard 1401

ti 47th Street 
___ , nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Optoriietrically Akių Specialistas.

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
• • • * 'u.

skaudamų akių karšti, atitaiso 
Priren- 

i atriti-

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash 
756 West35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį.

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

Klausimas: Kiek naturalizuotas 
Amerikos jiiliėtis tuti moky
ti už pasportą keliauti j už
sienius. Jeigu gyvenu mažia- 
me miestelyje, tai kur galiu 
gauti pilnų informacijų kas
im k pasportų ir reikalingų 
blankų dėl išpildymo?

Atsakymais: Mokestis iŠ $9.00 
reikalaujama dėl kiekvieno 
išduoto Amerikos pasporto. 
Ir dar kitas mokestis iŠ $1.00 
už išpildymų pasporto apli
kacijos, kas iš viso sudaro 
$10.00. - Reikalingus aplikaci
jos blankus galima gAuti nuo 
derk of Federal Court, ar
ba pasiunčiant laiškų į De
partment of State, Passport 
Division, Washington, D. C.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

VMa

Pasportai natūralinio 
tiems piliečiams

chronišku ligų.
----- 2 Halsted St.

arti 81st Street.
2—4, 7-—9 vai vak. Na* 
ir šventadieniais 10-12

1930 m. 
(Hoo- 
smar- 
prašė 

svars-

PERMAINOS IMI
GRACIJOS ĮSTA

TYMUOSE

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

žingsnis todėl, kad mūšų kon
sulinė tarnystė parodė, jog ji 
galėjo kontroliuoti imigracijų 
per išdavimų vizų pagal musų 
reikalavimų.

Ir keli bitini prieš Kongresų 
dabar proponuoja. atšaukti tų 
Imigracijos Aktų iš 1924 m. 
aprūpinimų, kuris duoda pa- 
HnktinCs kvotos stovį prityru
sioms agrikulturistamš ir jų 
žmonoms bei vaikams neturint 
18 metų amžiaus. Beveik nuo 
laiko, kuomet Aktas iŠ 1924 
m. įėjo galioh, pasirodo, kad 
tas aprūpinimas yra klaidingas. 
Pirmoje vietoje tas aprūpini
mas nepatikrina, kad prityru
sieji agrikulturistai vyksta ant 
ūkių. Jeigu jie nori, tai nieks 
juos negali sulaikyti nuo apsi
stojimo New Yorko miesto 
apylinkėje. Antra vertus, šita 
šalis nereikalauja ūkio darbi
ninkų. Bilius atšaukti tautiško 
paėjimo aprūpinimų buvo įves
ta kaip ir keli kiti biliai pamai
nyti įstatymus ir jų procedu-

Prieš kiek metų jau biliai 
įnešta Kongresan, kurie siū
lo pailganti užsiregistravimo 
privilegijų tiems, kurie įva
žiavo tarp birželio 3 d. 1921 
ir liepos 1 d. 1924 m. Kitas 
bilius nesenai įnešta, ir j j 
remia Darbo Departamentas, 
aprūpina, kad ateivis, kuris 
gyvena Su v. Valstijose nuo

lat per dešimts metų, gali 
regularizuoti jo stovį per už
registravimų. Bet Kongresas 
iki šiam laikui dar nesvar
stė Šituos pasiūlymus.

(Bus daugiau)

Atsakymas: NPuo kovo 4-tos 
dienos 1929 m. ateivis sykį 
išdeportuotas;. iš šios šalies 
negali sugrįžti į, Suv. Valsti
jas be speeidtaus leidimo nuo 
Darbo ' Sekretores. Tavo 
draugas sugrįžo čia prieš pri-

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tęl.: Boulevard 7820 
Namų Tel. PrOspect 1980

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street ' Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos it 
Pėtnyčios. 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Naiųai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

J. MULEVIČIUS
4092 Arclier Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—CiceFo 5927

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV„ Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

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

ėmimų šito įstatymo ir to
dėl jį tas {statymus neliečia. 
Kuomet jis sugrįžo, tai iš
deportuotas asmuo galėjo 
sugrįžti legąliškai per vienus 
metus po išdeportavimo die
nos. Tegul drąsiai prašo pir
mų popierų, ir lai neklauso 
draugo. (

Gydytojas ir chirurgas 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

Klausimas: Ar teisybė 
Kongresas pervedė (statymų, 
kuris leidžia ateiviui, nele- 
gališkui atvykusiam prieš 
liepos 1 d. 1924 m., užsire
gistruoti, idant jis galėtų 
prašyti pilietystės?

Atsakymus: Tame nėra jokios 
teisybės. Kaip įstatymas da
bar stovi, tai tik tie, kurie 
(važiavo nelegališkai prieš 
birželio 8 d. 1921 m., gali le
galizuoti jų buvimų per už
siregistravimų. Bet kaslink 
politiškų ir tikėjimiškų pa
bėgėlių jie turi teisę užsire
gistruoti, jeigu juos nebuvo 
galima išdeportuoti prieš lie
pos 1 d. 1988 m., ir jeigu jie 
prisilaiko prie kitų Pabėgė
lių Akto aprūpinimų. Ta pri
vilegija užsibaigs birželio 8- 
tų dienų 1985 m.

Klausimas: Mano draugas bu
vo išdeportuotas 1924 m. dėl 
nelegališko (važiavimo. Jis 
grįžo Lietuvon. Penkiolika 
mėnesių vėliaus jis gavo imi
gracijos vizų ir sugrjžo kai
po kvotinis imigrantas. Bet 
dabar bijo prašyti pirmų po- 
pierų, nes draugai taria, kad 
jis klaidingai įleistas ir val
džia tų faktų sužinojus vėl 
jį išdeportuos. Ar tas teisy-

Kaip ilgai tęsis dabartinis 
imigracijos padėjimas, niekas 
begali pasakyti.

Keli biliai jau įnešta į kon
gresų (74-tą), kurie padarys 
svarbias permainas, jeigu tik 
bus priimti. Pastangos bus de
damos šitoje sesijoje paskirti 
kvotas toms šalims, kurios iki 
šųim laikui nepriskaitytos prie 
kvotos. Panašios pastangos dė
ta pereitose sesijose, bet nebu
vo pasekmingos, nes buvo skai
tomos kaip nedraugiškas žings
nis prieš musų kaimynus ir 
pasirodė visai nereikalingas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optoinetrically Akių Specialistas. 
Palengvins' aklų įtempimą, kurife 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuoto 
mo, i ‘ '
trumparegyste it tolifeg 
gia teisingai akinius. Vi___ __
kiniuose egzaminavimas daromas s® 
elektra, parodančia mažiausias ktal- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos ak 
somos. Valandos nuo 10 iki 
dilioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone BouMttd 7689

Pradedant su 1931 m., kaip 
pirmmus paduotas imigracijos 
sąrašas parodo, (vyko žymus 
sumažėjimas skaitliuje imigran- 
tų-ateivių arba ateivių įleistų 
nuolatiniam apsigyvenimui. Be
darbė ir sunkus laikai yra 
priežastimi Šito sumažėjimo. 
Praeityje imigracija visuomet 
buvo surišta su darbais Šioje 
šalyje. Kuomet tik čionais lai
kai blogi, tai imigracija nupul- 
davo ir daug žmonių išvažiuo
davo. Praeityje patys žmonės 
nukirto imigracijos skaičius, 
nes svetimas darbininkas, žino
damas, kad darbo progos ne 
tokios geros Šitoje šalyje, vi
sai neatvykdavo ir gyvenantie
ji čia norėdami parsitraukti sa
vo šeimynas j šitų šalį atidėjo 
iki geresnio laiko. Bet šiandien 
visai kitaip, nes dabar valdžia 
sustabdė imigraciją.

Rugpi učio mėnesį 
Suv. Valstijų prezidentas 
veris) matydamas, kaip 
kiai bedarbė plėtojasi, 
Valstybės Sekretoriaus 
tyti budus, kaip sumažinti imi
gracijų be įvedimo ypatingo^ 
legislacijos tam tikslui. Ir nuo
žiūroje Valstybės Departamen
to imigracijos (statymo svar
biausių aprūpinimų, kurį gali
ma ^Vairuoti sulig darbo padė
jimo permainų ir generalio eko
nomiško padėjimo Suv. Valsti
jose, buvo ta dalis imigracijos 
akto iš vasario 5 d. 1917 m., 
kuri sakė, jog nebus įleisti tie 
“žmones, kurie gali tapti visuo
meniškomis sunkenybėmis”. 
Imigrantas geroje sveikatoje ir 
kuris turi mažų sumų pinigų 
kasdieniniams reikalavimams, 
normaliais laikais gali rasti ko
kį nors darbų tuoj po įleidimo 
ir jis netampa visuomeniška 
sunkenybe, bet kuomet šitoje 
šalyje pasirodo baisi bedarbė, 
tai jau kitas dalykas. Galime 
tikėti, kad imigrantas taps vi
suomeniška sunkenybe, jeigu 
jis neturi užtektinai pinigų sa
ve užlaikyti per ilgą laiką be 
darbo. Ir kadangi konsuliniai 
ofisai labai varžingai užlaiko 
Šitą imigracijos akto punktų, 
tai tas labai žymiai sumažino 
imigraciją.

Valstybės Departamentas ro- 
kuoja, kad per 45 mėnesius nuo 
spalių 1 d., 1980 m. iki birže
lio 1934 m., daugiau kaip 750,- 
000 ateivių, kurie normaliais 
laikais butų buvę įleisti j Suv. 
Valstijas, neįvažiavo prisidėti 
savo skaičius prie nedirbančių 
sąrašo. Matome, kad pasekmes 
to yra, jog kuomet prieš 1931 
m. dauguma kvotų išsibaigė 
kas metais ir visose šalyse d;- 
delis skaitlius žmonių užsire
gistravo, bet 1933 m. tik Tur
kijos ir Ispanijos kvotos išsi
baigė. Birželio 30 d. 1984 m., 
net 230,314 prašymų dėl vizų 
užregistruota ir 45% buvo pa
dalinta tarpe Lenkijos ir Vo
kietijos kvotų; rokuojama, kad 
normaliais laikais 
mai pasiektų net

Užlaikydami tų 
ti visuomeniška 
aprūpinimą, Valstybės Depar
tamentas ir jos konsuline tar
nystė atsargiai skirtumą daro 
tarpe “naujos sėklos” arba 
“naujos genties” imigranto ir 
to, kuris turi artimą giminę, 
— vyrų, žmonų, tėvus arba 
vaikus Suv. Valstijose, pas ku
riuos ketina atvykti. Paskuti
nėje grupėje, faktas pasilieka,

kad giminė Suv, Valstijose tu 
ri t morališką ir kartais legališ- 
kų Atsakomybę, ir naiuhdiŠkai 
nori, kad imigrantas netaptų 
visuomeniška sunkenybe. Bet 
“naujos sėklos” arba naujos 
genties imigrantai neturi tokio 
užtikrinime. Ir todėl toki imi
grantai, kad gauti imigracijos 
vizų, privalo turėti daug pini
gų. Nėra reguliacijų kiek pi- 
pigų toks imigrantas privalo 
turėti. Amerikos konsulas, ku
rks išduoda vizą, nutaria sumų 
pagal užsiėmimo arba profesi
jos tokio imigranto, kiek jis 
užlakomų ypatų turi ir prie 
kokio gyvenimo imigrantas 
pripratęs. Jeigu ateivis seka 
užsiėmimų arba profesijų, ku
ris Suv. Valstijose jau pilnas 
ir jeigu jam butų sunku ras
ti darbų Suv. Valstijose, tai 
konsulas reikalauja, kad tokis 
ateivis turėtų užtektinai pini
gų save ir jo šeimynų užlai
kyti net per kelis metus. Iš ki
tos pusės, jeigu ateivis turi to
kį užsiėmimų arba profesijų, 
kuri reikalauja daugiau žmonių 
ir jam bus lengva gauti dar
bą, tai konsulas nuo jo nerei
kalaus, kad jis turėtų daug pi
nigų. Bet net atsitikimuose ar 
timų giminių konsulas reika
lauja, kad prašytojai vizų tu
rėtų tinkamų darodymų, kad 
netaps visuomeniška sunkeny
be, Amerikos pilietis arba ap
sigyvenęs ateivis turi išpildy
ti ne tik užlaikymo afideivitų, 
bet dokumentais turi patikrin
ti, kad jis gali išlaikyti priža
dų, turi pasiųsti certifikuotų 
pranešimų nuo jo darbdavio ii 
apie jo pinigus banke.

FLIS.

Dr. John J. Smetana 
'OPTOMETR1STĄS

1801 So. Ashland A^e. .
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:0.0 va. vakaro. Nedalioms Jiuc
Q-no iki 19,.OO KnlhftTno Hebiviikn

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W .63ra Street, Chicago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedaliomis ir scredomis panai sutarti.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4691 South AsMand A venas
Ofiso valandos:

Nuo 10 ild 12 dieną, 2 ild 8 po pietų
7 iki 8 vat. NediL nuo 10 tW 12

Ros. Tolephons Plasa 2400

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4

Nedaliomis - nuo 10 iki M 
diena.

hone MIDWAY 2880

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 11d 10 nrto, nuo 
1 iki 3 po piet. nuo 6 iki 8:30 vak 
kasdien. Nedaliomis nuo JI iki 1 pj>. 

Tel. LAFAYETTE 3051.
. iT-iyi i i.. T -....

Kiti Lbtuiial DaktanL

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valapdos: nuo 10 r. ild 2 po pietų

Phone Boulevard 8483

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr. 

ADVOKATAS 
160 N/LaSalle St

Roiom 1515 
Valandos kasdien, d vakarais sulig 

susitarimo.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu1 akiu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS

' ir TBVAS
Laidotuvių Sąlygas 

Lengvais Umokijimaia

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
.^.Tel. Yards 1829 

■tilRSSSBhk Pritaiko Akinius
■ Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

Iš RUSUOS
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 SU netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

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

NAUJIENOS, Chicago, III.

KLAUSIMAI IR
• ATSAKYMAI

Tel. OficO Wentworth 6380 
Rez. Hyde PaYk 8395

Dr. Susanna Slakis
. Moterų ir vaiku Mgų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak 

išskyrus seredomis ir. sukatomis 
.i..... . .

Phon.

Net septyni biliai įnešta su
mažinti imigracijų per įstaty
mus. Keli jų labai svarbi — 
numuštų visas kvotas net iki 
40% jų dabartinio stovio. Bet 
toks numušimas turi labai daug 
opozicijos. Kvotos nekuriu sve
timų šalių 
kijos ir Ispanijos 
mažos 
seni tėvai ir žmonos ir vaikai 
deklarantų priversti laukti la
bai ilgų laikų dėl vizų. 60% su
mažinimas šitų kvotų būtų prie
žastimi neišpasakytų sunkumų. 
Daug žmonių tiki, kad įvedi
mas įstatymo sumažinti kvotas 
tik labau apsunkintų labai 
komplikuotų padėjimą, nes kon
sulinė tarnystė jau parode, kąd 
gali sulaikyti imigraciją. Ji ga
li sumažinti “naujų sėklų” 
imigraciją iš šalių, kurios turi 
dideles kvotas žemiau to 40% 
ką nauji įstatymai siūlo. Iš ki
tos pusės, kur reikalavimas dėl 
vizų nuo parinktifiėš kvotos^ gi
minių yra didelis tas ^randasi 
tarpe mažų kvotų, tai konsulas 
gali, jeigu reikalinga, paskirti 
vizas iki paskutinio laipsnio 
tos ypatingos šalies kvotos, tuo 
hudu išvengdamas sunkumų 
tarp persiskyrusių šeimynų.

[FLIS]

Offito TeJ. Calomet 6898 
Rez. TeL Dmel 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. VyriUnj, Vaiku ir <i«U 
chroniUai ligų.

Ofisas 8102 So. Hateted 8L

Valandos: 
diliomis

Mrs. Anelia K. Janisz 
...  .. PhyšicM Therapj 

,................ i] and Midwife
6109 S. Albanj 

Hemlock 9Ž52
Patarnauju prie 
gimdymo namuo JMB se ar ligoninėse, 
duodu massage 

treat- K? S aS ,mept ir inagne- 
Hk S tie blankets ir tt

• gySI Moterims ir mer 
MH ginoms patari 

n..... ' mai ■ dovanai.

Phone Canal 6122

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

Seredoihis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Resablic 7868
ii, lllįl.;.iVll-; *'--irĮ.n,'; t ... ...................  a

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

, TeL Kehwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

’ Z7.r« j«. < w i i IMA, «* • . 1 ■ . ... i
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PAVEIKSLAS NO. 7

Siulau vardą

Mano vardas

Adresas

bet tankiai

velnio. Be jų valios ir

PAVEIKSLAS No. 9 PAVEIKSLAS No. 10
gyvi

Siulau vardąSiulau vardą
Mano vardasMano vardas
AdresasAdresas

Dovanos-Prizai

Tel. Franklin 0576

1 Dovana
2 Dovana

tai buvo 
dievo; kas

Namų 
Daktaras 
$1.50 vertės.

Už davimą geriausių vardų didžiumai ar visiems pa1 
veikslams bus duotos šios dovanos—prizai.

13,14,15,16,
17,18,19, 20,
21,22,23,24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 

dovanos

Siulau vardą .
Mano vardas
Adresas ........

3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10,11 ir 12 

dovanos

Duokit Vardus šiems Paveikslams

PAVEIKSLAS No. 8
Kaip jus tą pavadintumėt?

Taigi čia mes matom dievą 
jau visai panašų į žmogų; jis 
gyvena taip, kaip žmogus, my
li sueiti su moterimis, ir labai 
kerštingas.

Šaltis ‘krutinsi Rali pasidaryti 
rimtas, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole, Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

...... $15 Cash

....... $10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės. Vardai paveikslams 

“j. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerų tvarką 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

NAUJIENOS
PAVEIKSLŲ KONTESTAS, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

. Apie paveikslų vardų gerumą spręs komisija ir jos 
nuosprendis bus galutinas.

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimėti.

Kaip jus tą pavadin 
tumėt?

Vėliau romėnuose matom dar 
tobulesnius dievus. Ir karo die
vas Marsas buvo jau ne bež
džione ir vanagas, bet tikriau- 
sis Romos armijos generolo ti
pas šarvuotas, raumeningas vy
ras su karine kepure ir kardu. 
Visų gi dievų viršininkas ro
mėnuose buvo Jupiteris, bet ir 
jis turėjo sau moterį ir gyve
no kaip vyras su pačia.

žinoma, 'tokių dievų visai ne
buvo, bet žino, es tikėjo, kad 
jie yra ir reikia juos garbinti. 
Ir jiems /garbinti buvo pasta
tytos puošniausios bažnyčios, 
kur/kunigai išeidavo apsirengę 
brangiausiais rūbais ir melsda
vosi su didžiausiu dievotumu. 
Prieš pastatytus stabus susi
rinkdavo tūkstančiai žmonių ir 
iškėlę rankas aukštyn arba su
kritę veidais į žemę, maldavo 
sau malones arba užtarimo.
Vardan tų prasimanytų dievų 
kunigai skelbdavo pažadų ir 
grasinimų. Kunigams paliepus, 
t ūkiančiai žmonių nešė aukoti 
tiems stabams savo turtus ir 
net mažus kūdikius. Sunkiau
sios žmogaus kančios, kokių tik 
jam teko pakelti, tai buvo vis 
dėl dievų, kuriuos jis pats pra
simanė.

Kaip senovės žmonės prasi 
manydavo dievus

ištepdavo jį kvepalais, užbalza- 
m įlodavo jį, kad jis neputų, ir 
palaidodavo šalia savo karalių, 
o jo vieton paskui kitą bulių 
aprinkdavo.

štai kokie buvo pirmutiniai 
žmonių dievai.

Bet kylant civilizacijai, žmo
gaus supratimas apie dievus 
nuolatos keitusi. Kada atsira
do supratimas, jog iš visų gy
vūnų tobuliausia yra žmogus, 
tai ir dievas buvo įkūnytas j 
žmogaus pavidalų. Taip graikų 
dievas Zeus turėjo jau tobu
liausią vyro išvaizdą. Jis buvo 
tikras graikų tipas ir buvo 
garbinamas kaipo tėvas visų 
žmonių ir karalius visų dievų. 
Kadangi žmonės vedasi ir turi 
vaikų, tai ir Zeus turėjo nema
žą šeimyną. .

Nors tikra jo žmona buvo 
deive Hera, tačiau graikai ti
kėjo, kad jis mėgsta sueiti ir 
su paprastomis' žemiškomis mo
terimis ir dėl to paskui gimė 
labai daug dievaičių ir dievų. 
Vieni jų buvo pusdieviai, kiti 
tik šiaip didvyriai, kaip antai 
Prometėjus, kuris pavogęs savo 
tėvo Zeuso ugnį iš dangaus, 
atnešė ją į žemę žmonėms, už 
ką paskui Zeus prikalė jį aukš
tielninką prie • uolos ir kreiva- 
snapis aras kas dieną išplėšda
vo jam iš krutinės jaknas^ku- 
rios per naktį vėl ataugdavo; 
ir taip jis buvo kankinamas, 
kol kitas pusdievis didvyris, 
Herkulis vardu, atvadavo jį iš 
tos uolos.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS yg—l, 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti SLLouis Av. Td. Kedde 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

swimming pooL h-v-O
Rusiika ir turkiika pirtis šįfa

Moterims seredomis iki 7 v. v._______

Nuo seniausių laikų geriau
sios žmonijos pastangos buvo 
eikvojamos dievams garbinti. 
Ir vis tie dievai buvo pačių 
žmmrfų pramanyti. Senovės 
žmogus negalėjo suprasti įvai
rių gamtos reiškinių, ir jo vaiz
duotėj atsirado dievų. Reikia 
žinoti, kad laukinis žmogus bu
vo apipintas iŠ visų pusių ne
suprantamais jam reiškiniais. 
Neturėdamas jokio supratimo 
apie gamtos įstatymus ir nieko 
nežinodamas apie priežastį ir 
pasekmę, jisai prieš viską dre
bėjo ir viskas jį stebino. Stai
gus vėjo kaukimas, baisus per
kūno bildėjimas, akinanti žai
bo šviesa, viską naikinantis po
tvynis, sunkios ligos ir paga
liau mirtis, kuri nutildydavo 
jo artimuosius ant visados, ne
išvengiamai turėjo jį įtikinti, 
kad aplink jį siaučia piktos jė
gos, kurios neša vargų, nelai
mes ir pragaištį.

Bet iš kitos vėl pusės žmo
gus matė ir gerų dalykų. Gai
vinanti saulės šiluma, maloni 
mėnulio šviesa, pilnos upės žu
vų, išsirpusios uogos girioje ir 
kitoki naudingi daiktai vedė jį 
prie tos minties, kad jis turi ir 
nematomų draugų, kurie jį my
li ir padeda jam. Savo priešus 
ir draugus jisai su laiku įas- 
menavo, ir taip atsirado pik
tieji ir gerieji dievai.

Tamsus žmogaus protas pri
pildė savo priešais ir draugais 
visą gamtą. Kas tik buvo jam 
naudinga ir malonu 
draugo nuopelnas — 
buvo bloga, tai buvo priešo dar 
bas 
norq niekas pasaulyje nesidaro. 
Kas yra, tai vis dievo arba vel
nio padaras.

šitaip senovės žmonės tikėjo 
visam pasaulyje. Ir musų laikų 
laukiniams pasaulis ne kitaip 
atrodo. Jiems vejas, saulė, ju
ra, tai vis aęmenys 
daiktai. Netik * gamtos jėgos 
buvo paverstos dievais, bet be- 
mažko visi gyvūnai buvo su
dievinti ir garbinami. Tlinkitų 
giminės indijonai Amerikoje 
garbina juodvarnį, kaipo vy
riausi dievų. Borneo salos lau
kiniai vyriausiu savo dievu lai
ko vanagą. Afrikos bijagai 
garbina ožį, o vakarų Azijos 
nosarai — šunį. Plėšrusis leo
pardas labai plačiai yra garbi
namas vakarų Afrikoj. Indijoj 
žmonės garbina dievų Hanuma- 
nų, kuris gyvena beždžionėje. 
Siame gi baltasis dramblys yra 
laikomas šventu padaru.

Bet nereikia manyti, kad vien 
tik laukiniai garbina keturkojus 
kaipo dievus. Senovės egiptie
čiai, kurių civilizacija ir šian
dien pasaulį stebina, garbino 
kaipo savo dievą bulių Apį. ši
tam dievui jie pašvęsdavo bal
tų jautį ir kunigai paskui aiš
kindavo žmonėms jo valią. O 
kada tas bulius pastipdavo, jie

Galit Išlaimėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

*4 Meto. Vidnrmiestrt® 
Mes specializuoja  m ės padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:30 ▼. ▼. 
TeL HARRISON 0751

Pranešimas Vykstantiems i Lietuvą 
“NAUJIENŲ” DIDELĖ EKSKURSIJA

TIESIOG J KLAIPĖDĄ
Modemiškuoju baltu motorlaiviu

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted. 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman and Co., Ine.

$105 Vertes Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

Paveikslų vardų kontestas eis nuo gegužės 15 iki 
birželio 14, 1935.

Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykite 
kokį jam duodate vardą, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą, 
gali būti iš vieno žodžio arba kelių

“GRIPSHOLM”
Ilgio. 575 pėdų: pločio 74 pėdų; 18,000 rcg. tonų tonažas; Įtalpos 23,000 tonų.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Išplaukia iš New Yorfco

GEGUŽES 25 D., 1935 M.
ši ekskursija yra užgirta Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Am.

Malonu yra vykti | Lietuvą be persėdimo, įsėdus j laivą New Yorke ir išlipus 
Klaipėdoj I "Naujienų” ekskursijos palydovas K. August, Naujienų redakcijos na
rys. palydės keleivius iš Chicagos iki Klaipėdos. Laive šokiai, muzikaliai kon
certai ir dėnio sportas. Bus rodomos šviesogarslnės filmos.

Laivas nepaprastai švarus, dideli kambariai, gera ventiliacija, moderniškai 
įrengtas. Švedų virtuvė plačiai išgarsėjusi valgių raclonališkumu ir gausumu.

Visais kelionės reikalais malonėkite kreiptis žemiau paduotu adresu, arba t 
bet kuri vietini laivakorčių agentą. Informacijas ir brošiūrėle apie ekskursiją 
teikia veltui. (

LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN CO., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Autorizuota Agentūra *

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

: JOHN p.
1.0ANS and INSURANCE
t nk d.' tįi pinigu ant Pirmo Moryičio; arba 

apurauciu* nuo ugnies,
•840 West 33/d Street'!

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791
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NAUJIENOS
The Llthuanlaa Daily Kaire 

Fabliahod Daily Kxo*pt Sunday by 
Ibe Uthuanlan Newe Pub», Co.,Ino.

1TM BeeU Kaiated Street
Talephone CANal 8800

Ufeahymo kafegi 
Chlcagoje — paltui

Puaei metg MBoeeaa* e •• eee imiimi •« 

Trinta minėsianti eeeteeeeeeeei 

Dviem minoaiama 
Vienam mOneelui .

•8.00 
4.00 
1.00 
1.00
.70

Subaerlption Ratai i 
8&0C per year in Canada 
17.00 per year outaldo of Chicago 
88.00 per year ta Chtoago 
•o per oopy.

Kniered M Seooad G«m Matter 
Maro* Tth 10i< ai ibe Poat Office 
of atkasa, UL nader the act of 
Afera* M I87K

Naalkaot olaa kaediea, lliMriaat 
•ehmadieaiiii'Laldlia Naujiena Don- 
drovis 1710 8, Haleted SU Chioago, 
11L Tetefooaa Caaal 1100.

ChioagoJ per ilaellotojuai
Viena kopija So
Savaitei eoeeeeee eeee eooeoma erei eeoe eeee eeoe mi lito 
JdltniMilul ^FOtt ■

Snvienytoae ValetljoH^ ne ChleagoJ* 
paltai

Metama . ............................... 07.00
Puaei metų 8.00
Trims mineaiama —................. 1.70
Dviem minėdama 1.20
Vienam mineaiui ...— 70o

Lietuvon ir kiter nlalenlnoie 
(Atplfinta)

Metama ................... ...-....- 08.00
Pusei motų ...... .............. —— 4.00
Trims minėsianti w*aeaeee*aeee*ea*eae 1.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su ulaakymu.

tu, kad Detroito lenkai, dalyvaujant miesto valdžios at
stovams, surengė Hausneriui dideles išleistuves.

Tačiau orai tuomet jau buvo pasidarę blogi, ir len
kų ląkunas nutarė skristi šių metų birželio mėnesį, t. y. 
apie t^patj laiką, kaip ir musų Feliksas. Bet štai dabar 
įvyko nelaimė, kuri sunaikino no tik visą jo darbą, boti 
ir pat| lakūną!

Taigi skraidymas ore dar tebėra pavojinga kova su 
gamtos jėgomis. Bet ji eina ir eis, nežiūrint, klok jos 
laimėjimui! dar reikėtų aukų. Toks jau yra žmogaus už
sispyrimas. Kada jo protas atidengia naują sritį žmo
gaus išgąlei plėtot s, tai tarpo įvairiausiųjų pasaulio 
tautų atsiranda asmens su pasiryžimu ir drąsa tą sritĮ 
užkariauti — Ir ji būna užkariautu.

Tos nelaimės noatšaldys entuziazmo aviacijai, tik 
jos skatina tuos, kurie jai pašvenčia savo jėgas, vartoti 
daugiau atsargos ir rūpestingumo, kad kiekviena be
reikalinga rizika šitame pavojų pilname darbo butų 
vengiama.

dloii čia einu sunkyn, nes lie
tuvių skaičius mažėja. Automo
bilius, alus ir, degtinė yra spau
dos priešai. Krizls visą gyveni
mą apvertė ragožium. Firmai 
žmonės dirbo, čėdino ir dėjo į 
bankus juodai dienai. Įlankai 
žmones apvogė ir jų būdątper
keitė. Dabar nečėdlna. Uždirba,1 
perka automobilius ir pragerln.i 
Laikraščių neliko nė laiko skai
tyti, nė pinigų, žmonės Čia turi 
medžiaginę kultūrą, bet dvn-

L. O’Flalierty Vertė K. Augimui

DAUBA

AMMittM

KLAIPĖDOS NACIAI NEBUS SUŠAUDYTI

Su pasitenkinimu reikia pažymėti tą faktą, kad mir
ties bausmė keturiems Klaipėdos nacių sąmokslinin
kams yra pakeista kalėjimu.

“Naujienos” nuo pat pradžios laikėsi tos nuomonės, 
kad sušaudyti tuos nusikaltėlius butų buvusi stambi po
litikos klaida. Klausime, kuris taip opiai paliečia Lie
tuvos santykius su jos kaimynais, negalima vodovautis 
vien tik siauro įstatymiško teisėtumo argumentais.

Pasigailėjus tų žmonių, Lietuvai bus ramiau gy
venti ir lengviau su kitomis tautomis santykiauti. O tal
ka ir ramybė tarpe tautų, galų gale, yra didžiausias vi
sos žmonijos, taipgi ir kiekvienos atskiros tautos, tur
tas.

NAUJIENOS DALYVAUS PASAULIO LIETUSIU 
KONGRESE

šeštadieni, Naujienų Bendrovės direkcijos susirin
kime buvo svarstyta klausimas dalyvavimo pirmajame 
Viso Pasaulio Lietuvių Kongrese, kuris jvyks Kaune 
Šią vasarą. Direkcija pasisakė vienbalsiai už tai, kad 
tame kongrese amerikiečiams reikėtų dalyvauti, ir nu
tarė vienam savo direktorių, redakcijos nariui Kastan
tui Augustui, duoti mandatą.

Tą kongresą, kaip žinia, šaukia Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti, kurio pirmininkas p. Rapolas Skipi
tis dabar lankosi Amerikos lietuvių kolonijose. Iš adv. 
Skipičio patirta, kad kongreso tikslai yra grynai kultu- 
dniai-ekonominio pobūdžio, su politika ir partijų klau
simais nėra jungiami ir liečia daugiausia užsienyje gy
venančios Lietuvos išeivijos reikalus. Amerikiečiams, 
caipo stambiausiajai tos išeivijos daliai, butų neišmin- 
inga laikytis nuo jo nuošaliai, tuo tarpu kai dalyvau- 
ant jame jie gali geriau susipažinti su tuo, kas yra vel
dama Lietuvos kultūros srityje, užmegsti artimesnius 
yšius su savo viengenčiais, gyvenančiai kitose šalyse, 
r pasitarti su Lietuvos darbuotojais bei kitų išeivijos 
trupių atstovais apie bendrą kultūros darbą.

“Naujienos” reiškia pageidavimą, kad į šį Pasaulio 
lietuvių Kongresą pasiųstų savo delegatus kaip galint 
Lidesnis Amerikos . lietuvių draugijų skaičius.

BAISIOS NELAIMES ORE

Pereitos savaitės gale įvyko trys didelės nelaimės 
re, tolimose nuo viena kitos vietose. Sokol kaime, Sa
la Maskvos^ Sovietų Rusijoje, sudužo didžiausias pa- 
aulyje lėktuvas “Maksim Gorki”, susidūręs ore su kitu, 
mažiuku aeroplanu. Šitoje katastrofoje žuvo 49 asmens, 
arp jų 8 moters ir 6 vaikai.

Tą pačią dieną Detroite, lenkų gedulo iškilmėse 
larsalo Pilsudskio atminčiai pagerbti, nukrito iš oro ir 
□degė su savo lėktuvu lenkų lakūnas Stasys Hausneris, 
uris ateinančio mėnesio pradžioje rengėsi skristi be 
□stojimo iš Detroito į Varšuvą. *

Taip pat šeštadienį susikūlė milžiniškas tri-moto- 
inis pasažieriams gabenti lėktuvas naujo airporto ati- 
arymo iškilmėse prie Flint, Mich., užmušdamas jo la- 
uną, mirtinai sužeisdamas vieną moterį ir jos vaiką ir 
imtai sužeisdamas kitus 8 žmones.

Baisi yra ypatingai nelaimė su “Maksim Gorkiu”. 
okios. didelės lėktuvo katastrofos pasaulis dar iki šiol 
ebuvo matęs, ir šito milžiniško lėktuvo žuvimas reiš- 
ia skaudų smūgį sovietų pastangoms išvystyti aviaci- 
į iki aukščiausio tobulumo laipsnio. Visas kultūringas 
asaulis reiškia Rusijai dėl šitos šiurpulingos oro tra
ldijęs nuoširdžią užuojautą.

Mums, lietuviams, yra suprantamas taip pat ir 
menkos lenkų liūdesys, netekus jiems savo lakūno 
ausnerio. Jau, rodos, penkeri. metai, kai jisai dirbo, 
lošdamasis skristi per okeaną. Pirmas jo bandymas 
yko 1932 metais, bet jisai buvo nesėkmingas. Hausne- 
s buvo išgelbėtas, nukritęs su lėktuvu j okeaną. Bet 
kūnas nenuleido rankų »ir po to nepasisekimo, ir per
tą rudenį — jau po to, kai lietuvių trans-atlantinio 
[ridimo Sąjunga buvo nutarusi atidėti Felikso Vait- 
ius skridimą iki pavasario ~ buvo spaudoje praneš-

i Apie Įvairius Dalykus
GYVŪNŲ TEMPE

RATURA
šikšnosparniui. — Dramblio 

ausys. —* Paukščių kūno 
temperatūra. — Kūnas 
yra savo rųšies pečius.-— 
Pelė suėda pustrečio kar
to daugiau maisto nei ji 
pati sveria.— šikšnospar
nio kūno temperatūros 
kitėjimas.

Mes pečius, kurio Šildymui rei
kia maisto. Vadinasi, savo rū
šies kuro. Juo mažesnis gyvū
nas, tuo, proporolonullai savo 
kimo svoriui, jis dauginu rei
kalauja maisto. Maistus, kurį 
per dieną suėda dramblys, sve
ria vieną šimtąją jo kūno svo
rio dalĮ. Tuo tiurpu pelė per 
dieną suėda tiek nuilsto, kuris, 
sveria pustrečio karto daugiau

Jo mintis, tai turtas.

pamini yra labai gerai prisi
taikę prie temperatūros permai
nų. Jeigu žmogaus organizmas 
butų taip sutvarkytas, kaip ši
kšnosparnio, tai jis nepaisytų 
nei šalčio,* nei depresijos, šal
čiams užėjus, jis gulėtų lengvai 
prisitaikyti prie išorio apysto- 
vų. Jum nereikėtų rūpintis ku
ru; nereikėtų nei Šiltų drabu
žių. Blogais laikais: irgi butų 
gerai: galėtų apsieiti su labui 
mažu maisto kiekiu, a., '

Beveik visi gyvūnai,'suko Dv. 
G. Kingsley Noblo, žynius Ame
rikos biologas, gali prisitaikyti 
prie temperatūros permainų. 
Tas prisitaikymas žymiame lai
psnyje pareinu, nuo gyvūnų di
dumo, metabolizmo ir normališ- 
kos kraujo temperatūros. Dau
gelis gyvūnų turi specialiai pri
taikytus organus, kurio pagelbs
ti atvėdinti kūną.

Visi žino, kad drambliai tu
ri nepaprastai dideles ausis. Li 
gi šiol niekas tikrai nežinojo, 
kad tos ausys tarnauja ne tik 
kaip girdėjimo organas, bet ir 
kaip vėdinimo- prietaisas 1

Dramblio kūnas yra labai 
masyvis. Palyginus su kitais 
gyvūnais, odos paviršius nėra 
didelis. Todėl atvėsti per odą, 
yra beveik neįmanoma. O kad 
oda tiek gyvūnams, tiek žmo
gui pagelbsti atvesti, tatai vi
si žino. Vasaros laiku, kada 
oras yra labai šiltas, mes pra
kaituojame. Prakaitas ir ši
lumos spinduliavimas pagelbsti 
mums atvėsti. Tokiu budu juo 
odos paviršius, palyginus su kū
ną svoriu, yra didesnis, tuo- 
lengviau yra atvėsti.

Kaip jau buvo minėta, dramb
lio odos paviršius, palyginti, nė
ra didelis. Todėl per odą dram
bliui butų sunku atvėsti. Bet 
čia kaip tik svarbų vaidmenį 
vaidina ausys, kurios yra dide
lės ir plonos. Na, o tokiu budu 
jos turi labai didelį odos pavir
šių. Be to, ausys yra labai ge
rai aprūpintos kraujo sudynais.

Kada drambliui pasidaro šil
ta, jis pradeda judinti ausis. 
Tokiame at vėjy j e iš viso kūno 
kraujas ima smarkiau tekėti į 
ausis, kur jis žymiai atvėsta.

Paukščių odos paviršius san
tykyje su kūno svoriu yra ne
įmanomai didelis. Todėl paukš
čiams yra reikalinga augšta 
kraujo temperatūra, o taip psi 
šiltas “apdaras”,— plunksnos. 
Kalibras (huming bird) yra ma
žiausias paukštis. Jo kraujo 
temperatūra siekia 115 laipsnių

I šilumos.
» Gyvūno kūnas yra savo rų- Lietuvių spaudo^Lpadėtis kaa-

Sveiko žmogaus kraujo tem
peratūra, siekia 98 laipsnius. 
Tai, taip sakant, vidutiniška 
temperatūra. Jei vienas laips
nis bus žeminu ar migŠČiau, 
žmogus dar jaučiasi gerai. Boti 
vps tik (vairavimas padidėja,, ir 
žmogus jau serga.

Visai kitoks reikalas esti su 
gyvuliais. Sakysime, sveikos 
kiaulės temperafųra jvairauja 
tarp 101 ir 108,5 laipsnių Fah- 
ronhelto. šuo jausis visai nor- 
mališkai, jei jo ItUno. tempratu- 
ra pakils pusketvirto laipsnio.

Tačiau iš visuį t gyvūnų la
biausiai yra prilaikęs šikšno
sparnis. Kai maiito ir oro utį 
žvilgiais sąlygos yra palankios, 
tai jo kūno temįįerniura siekia 
10(> laipsnių. Bet kada maisto 
mažai tėra, tai šikšnosparnio 
temperatūra smukiai nukrinta, 
—kartais net ligi nulio. Ir tai 
jam nieko nekenkia!

•Kūne randasi net trys šilu? 
mos mokanizmo kontroliavimo 
centrai. Svarbiausias |ų cent
rų—tai pasaginė ; liauka.! Kiti 
centrai randasi smegenyse. Bile I 
vieno tų centrų pakrikimas vedai 
prio nenormališkos temperatu-1 
ros.*—K. A.

VionuH luikraštiH prikaišioja, 
kad Naujienoj girdi, rengia 
Mkrldlmą | Lietuvą, vien savo 
laikraščio naudai (tan prlokaiš- 
taH, žinoma, neteiMlnguN. — 
Red,). VIhI laikraščiai turi dėt 
vIniin pastangas, kad palaikyt 
Mivo gyvybę ir teikt Žmonėms 
apšvietę. Juk dabar vargiai 
10% Žmonių iteskaito, o likusie
ji 00% apsieinu bo spausdinto 
žodžio. Tat kas iš tokių žmo
nių? žmogų du nepadaro žmo
gum tas, kad jis vaikščioja ant 
dviejų kojų ir ant viršaus ne
šioja kopūsto galvą, žmogų 
Žmogum padaro tik dvasinė 
kultūra ..  apšvlota.

Jūsų rašytojas Jurgelionis. 
Jo kiekvienas sakinys apgalvo
tas
Nora — kai JI rašo mono ap
žvalgą, malonu skaityti. Ir jei 
Žmogus mėgsta meną, tai jis 
turi skaityt Noros straipsnius, 
kad mokėtų tą meną (vertinti. 
Kasputis. Kaip gaila, kad jis 
per vėlai save tosumdo, Bešir
dė giltinė j Į paskerdė; nedavė 
nė (spūdžius Iš JJetuvos pa
baigti. Vis būdavo “bus dau
ginu”, o galinusiai “daugiau Jau 
nebebus“. Ar Jus žinote, kaip 
man buvo skaudus redakcijos 
pasakymas, kad “daugiau jau 
nebebus“. U-gi Tulys. Aš jo vi
sus vaizdus skaitau su atyda 
ir nš juos mėgstu. Gaila,» kad 
Montvidas duoda .plunksnai ru
dyti. Siųskit j( ( Lietuvą, tai 
bus antras Kasputis. Moksliš
kieji straipsniai tankiai esti bo 
parašų — jie yra., dvasinis ka
pitalas.

Galiausiai, leiskite man pri- 
tninti, kad aš esu ■ tautininkas

(Tąsa)
Prie daubos stypsojo nudžiūvęs 
medis su nugenėtomis viršutinė
mis šakomis. Tačiau žemai dar 
kelios Šakos buvo užsilikusius. 
Žievė buvo nudraskyta, o ant 
kamieno išbraižyti (vairus var
dai... Į medžio kamieną buvo 
įkaltus pusėtinai didelis geleži
nis kablys, ant kurio, matomai, 
čigonui pririšdavo savo gyvu
lius..

Toje vietojo tankus lapui su 
darė savotišką stogą. Po tuo 
stogu viešpatavo tamsa, nejau
ki ir šiurpi tamsa.

—. štai ir atėjome, — pra
košė pro dantis Kuaidl, rody
damas | daubą.

Moteris pažiurėjo | JĮ, o pa 
skul | daubą. Kažką nesupran
tamo murmėdama, jie priėjo 
prie daubos. Koja pakušinėjo 
lupus, Įtraukė drėgną kvapą Ii 
numetė ant Žemės ryšulj. Pa
skui Ji atsigręžė Į Kasidi ir su 
didžiausiu Įduklmu pradėjo 
šaukti:

‘ — Dabar tu nedrįsi pamesti 
mane, kad tave kur nelabasis 
pasltvertų!., Tu privalai man 
pagelbėti., Mano laikas jau prl 
skirtino!..

— Tyliau, tyliau! Kam čia 
tas skandalas! Ar tu nori, kad 
čia subėgtų visas kaimas? At
sisėsk čia ir tylėk1. Aš nuvesiu 
arklį j farmą ir sugrĮŠiu. At
nešiu tau ko nors valgyti.

Ji sunkiai sudribo ant lapų 
krūvos, Potam parėmė ranka 
galvą irz uždengė akis.

— Gal tau ko nors reikia?
Ji pravėrė akis, Jos apatinė 

lupa nudribo.
— Nieko man nereikia, — 

paniurusiai atsakė jinai. — Da
bar tavo eilė... Tu kgltas, kad

lr> Lietuvos meilės aš randu 
užtektinai Naujienose.

Tat gyvuokite I —ftliburlH.
Baltimorc, Md.

taip atsitiko. Tu privalai man 
pagelbėti I

— Apie tai juk aš tavęs Ir 
klausiu, ar reikia tau ko nors?

JI sunkiai atsiduso, nuleido 
galvą ir vėl uždengė akis.

Kai jis pradėjo eiti, vesda
mas arki), moteris pakėlė gal
vą ir baimingu balsu sušuko;

MMMN Žiūrėk, kad tu man su- 
gr(žtumoi. O jeigu no, tai aš...

Jis yioko neatsakė, o tik 
skaudžiai smogė arkliui 1 Šoną. 
Moteris vėl atsigulė, uždengė 
akis Ir istoriškai pradėjo verk
ti.

—Mogė Conroy, — eidamas 
takeliu murmėjo Kasidi, — JI 
pati... Kaip Dievą myliu, tai ji I

Ir jis atsiminė, kaip visa tai 
atsitiko. Tai buvo pernai rug
sėjo pabaigoje. Jis sutiko ją 
lauke, kai grįžo iš darbo namo. 
Ji sėdėjo patvoryje ir kažką 
darė. Nei jis, nei jinai neištarė 
net vieno žodžio. Jis paguldė ją 
ant žolės... JI kažkaip išgąstin
gai atsiduso ir neteko sąmonės. 
Paskui jis atsikėlė ir išsigan
dęs skubini pasišalino. Kni at- 
slgrĮžo, Ji gulėjo kniūpsčia at
metusi rankas. Sekamą dieną 
vėl tai pasikartojo. Apie spalių 
vidur) ji išėjo | kitą farmą. 
Dabar ji Čia.

Gr(žęs | farmą, jis davė ark- . 
liui pašaro. Paskui (ėjo Į kie
mą. Ton jis nusiplovė rankas 
geldoje ir apsimainė keliais žo
džiais su šeimininku apie savo 
dienos darbą. Pavakarieniavęs, 
jis pareiškė, kad kartu su Šuni
mis eisiąs j laukus ir paprašė 
puodol) pieno ir duonos. Paskui 
jis nuėjo Į savo palapinę ir at
sisėdo ten ftnt lovos (jo lova 
susidėjo iŠ kelių lentų, padėtų 
ant žirgių). Sėdėjo jis tol, kol 
sutemo... Jis sėdėjo ir stengėsi 
galvoti. Kai visiškai sutemo, 
jis paWnė riiaislą ir nulipo Ž<> 
myn. Paskui siauru lakeliu per 
laukus nuėjo j daubą. Ten jis 
surado moter). Jinai miegojo.

(Bus (lotiglau)

SVEIKINA “NAU
JIENAS” SU PER

GALE
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamoji Redakcija!
Malonėkite nuo manęs priim-J 

ti pasveikinimą su Jūsų perga
le kovoje už spaudos ir kriti
kos laisvę. Jus ne tik žodžiais, 
bet ir darbais parodote, kad 
branginate spaudos laisvę. Jus 
net Naujienų likimą dėjote ant 
svarstyklių, kad iškovoti laisvoj 
pasakyt teisybę.

Man yra žinomas vienas laik
raštis, kuris čia, Amerikoje, 
būdamas kritikuoja Lietuvos 
cenzūrą ir sykiu iš laisvos va
lios paveda savo laikraštį cen- 
zuruot kvailai, susipliurpusiai 
bobai. Gėda I

čia Jus esate gyvas pavyzdis 
visai lietuvių spaudai Amerikoj 
je. šiandie Jus švenčiate trium-1 
fo šventę. Tat lai mano šie žo
džiai padidina Jūsų džiaugsmą!

Kai pirma Jus pralaimėjote 
teisme, tai Jūsų priešai visi 
choru užgiedojo Jums pasmer
kimo giesmę. Bet šiandie Jūsų 
laimėjimas -
mėjimą. Nes bile dieną ir su 
jais tas gali atsitikti.

Tokie žmonės, kurie deda pa? 
stangas pasmaugti laikraštį yra 
verti didžiausio pasmerkimo!

neša ir jiems lai?

NAUJIENŲ
PAVASARINIS
PIK NIKAS

GEGUŽINE
SEKMADIENYJ

Gegužės-May 26,1935

BIRUTES DARŽE
79th Street ir Archer Avenue, Justice Park, Illinois

bus puikus Programas, lošimai ir kitokios
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Mikas Tel JJrunmvIA

Phone Canal 1679

Scena iš “Chepayevo

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

draugu 
šankh',

Lietuvos vėliava Pil
sudskio gedulingose 
apeigose, Chicagoje

(Tęiinyi) 

ftKUMKNYH

STOGAI 
BOOBSNG

Streatore, I1L, stai
giai mirė Walter No
reika; ieško giminių Senu ir nauju lietuviški 

visuomet 
17311 Ho.

Radiatoriai ir Katilai 
RADJATOBti & BO1LEKS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintai

Visose AlinSse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 

v Bourbon

STIKLĄ
„ ______ J. Indeda-

Imame stiklo Masho

Visoje eilėje Balaban ir Katz teatrų Chicagoje dabartiniu 
laiku yra rodomas Rusijoje gamintas filmas, “CHEPAYEV”. 
Filmas atvaizduoja kai kuriuos epizodus iš civilinio karo, caro 
laikais. Aukščiau telpąs atvaizdas parodo vieną sceną iš to vei
kalo. . . t

buMnyčloM inkų sargyboj 0 sto
vėjo J. V. kareiviai. Tie karei
vini budėjo prie Įvairių Įtal
pos šalių vėliavų, tarp kurių 
buvo Ir Lietuvon trispalvė,

Išldlmėso dalyvavo mitalo 
majoras Xfldward J. Kelly Ir 
Įvairių Maliu, konsulai.

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING 8CH00L

Cllgl)
1557 MIIwailko» nv. 2274 Etatai! nv. 

0HII0 H.HntaUri Mt. telArinltaita 1440

Chkmgleėial lenkai Iškilmingai 
pagerbti mirusio maršalo at
miniu,

W. HCHAULEtt'# STORAM 
4344 N, W«stern Avė. 

us, $430 varto- 
vtMs. PIGIAI. 
. no 310t $26.

mlegtamb,te-

PARDUODAME VISOKIOS RUttES 
STIKLĄ 

Visokio didumo langams, 
me stiklus, 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO, lae. 
Glaoing Coatractors

4351 S. Rabted Si. TeL Yards 5482

Katedroj o buvo pastatytas* 
grabas, kuriamo buvo maršalo, 
kardau, dovanotus Ohloagos lon\ 
kų kolonijai, Ir loglonlurliutai 
kepurė. Prlo grabo Ir pu r visų

MUZ. MOKYTOJA 
MUHld TEACilER

Auto l’atar. Stoti*
AUTO HERVICIC HTAT10N

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

RAKANDŲ Bargena
FURNITURE BAUGAUS

• gtaiylml Modfttasn Ir Malkos 
tuvi fmrdavffla rastis musu 

vardo,
0009-8030 W Itatatad *t. 

VJUtary/4«72‘127»

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIK.DUTYJ.

Arti prie ožoro, knygyno, diiillta 
inuttlojiiuM ir vl.su ulamMIo |h- 
talgų.
fivuruN apšildyti kambariai, mau
dyklės Ir riiowitt, Nuo $1.50 Iki 
$4.50 I .savaite, Vuta’ta prlo violos 
ko a nori.

South Central Hotel
JULIUS UASK1S, Sav.

1245 S. Michlgan Av. Vlctory 4686

RENDUOJU LARAI GRAŽŲ 
DARŽĄ 

Del tavažtavjmų Ir piknikų, dl* 
(leda platforma lokiams, Gražus 
dvarus mlAtas Ir visi narankumal.

Kreipkite* 
RAfRUžm FAMMA 
už WIMow Koringa 
| vakarus 2 mylias 

ant 83 gaivia 
Klauskite .K1G TONY FARM /

EUR STORAGE
Voltui vietoje. žemos kainos ir 

apdrnuda. Eksportai grazuoju, va
lo, pataiso, perdirba, uty H uola sulig 
mados. Šis skelbimas duodu jums 
teise 1'0% nuolaidos ant valymo, 
Mtoraga, glazuvimo, perdirbimo pa-

0510 S. HahtadgSL 1VNORmal 5150.

JONAS DOMARKAS
PorsiskyrO su Šiuo pasauliu 

gegužčs 17 d. 4:20 vai. iš ryto 
1935 m., sulaukės 49 m. am
žiaus. gimęs Telšių apskr., 
Kuliu parapijoj, VieŠtovonu 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime broli Vincenta ir bro
liene Petronėle Domarkiene. 3 
pusbrolius Leoną. Kostanta 
Domarkus ir Antaną Drubuvi- 
Čbj, pussesere Zuzana Venc
kiene, o Lietuvoje broli Pran
ciškų ir seserį Barbora ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4432 S. Washtenaw avė.

LaidotuvSs jvyks gegužes 21 
diena, 8 vai. ryto iš namu i 
Nekalto Prasidžjimo Paneigs 
šv. parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio siela, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Domarko gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Broliai. Sesuo. Pusbroliai, 

Pussesere ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. F. Ka
džius, tel. Canal 6174.

Buy gloves with what 
it suves

SKOIJNAM PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGIČIV

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St

l.n Salio 
koroneris, 
praneša, kad Streatore, gegu
žės 14 <l„ staigiai mirti lietu
vis Walter Noreika.

Kolonvris toliau sako, kad 
jis tvarkė laidotuves ir prižiū
ri visus vtilionio reikalus. Kū
nas buvo ipdaidotas gegužės 
36 d., pereitų k et v ir tądien j.

Patyręs, kad Noreika pri
klausęs prie kai kurių organi
zacijų Chicagoje. koroneris, 
D r. Lcster. kreipiasi viešai j 
visus asmenis, kurie, buvo ve
lionio giminės ar draugai, 
prašydamas juos susižinoti su 
koronerio ofisu, Streatore. Ad
resas, Dr. H. S. Lcster, Coro- 
ner of La Šalie County, Slrea- 
tor. UI.

rEDERALoAVlNGS
AND<LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO
2324 So. Leavitt Street

Tolofonua CANAL 1079
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUC1I1NSKAS, Raštininkas

koroneriu prušo 
ir gindncu alsi-

AošUdlenl, apie lų laikų, kai 
Lenk įjoju«. maršalo Juozo Pil-j 
audaklo kūnas buvo laidojamas 
Wawolio rumuosts Krokuvojal 
Chicagoje vyko gedulingos tų>| 
olkos jo almi nė lai.

Ir keistas dalykas — tose ap-' 
eigose, —- Jos Įvyko Iloly Name1- 
katedroje — figūravo ir Lietu
vos vėliava.

Angly Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Pilietybes 
Knygvedystfis 
Stenografijos

• (Gicgg Mtarttand) 
MOKSLO LAIKAM!

Nuo 0 IA ryto iki » poidotai Ir 
nuo 7 Iki U vai, vakaro,

Amerikos Lietuviu Mokykla 
1110(1 No, HL, Clil«n<». III.

Lungvl limokftjlmal nuo 12 iki 24 
minoria. Krotakitlu riauomot i“MŠSir

1335 W. Dlvbtan SL 
kampa* Marahftold

Siunčiame Gėles Telegramų t viso 
pnaaulln dnlis.

L O VEI KI S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bnnklotams Ir 
pugrubams.

3316 S. Halsted St.
Phone Boulovard 7314. Chlcago, III.

LIETUVONIRATGALSUBUICKU
Ralio DOMINIKAS KURAITIS

Ion tlkrao kta 
Nauji klnllki_________ .-
626 Ir $880. 10 daile, valg. ksmb.

"lodorn. S d. TnlogtatJ- „ 
'arior nok $2^--$45, Co«h 
Vakarata iki "9, nod. iki 4.

MĮvaknr Į Llduvų yru Iflgnbmmita kūnas AugiiMlinoH Jn 
clcntis, lakūno kup. Stepono Durimis motinos. Viršuj yra vie
nas iš paskutiniųjų velionės paveikslų. Jis buvo nutrmiktns hi( 
laiku, kai Jo suims skrido su 8, Girtinu per Atlmitlkų, HtidCdiv 
mn prie nulio JI laukti žinių.

jo pnguhlyhta ne grabo, bot 
nnl lonlos. Susirinkusioji gie
dojo per dvi dienas Ir laukti 
iki meistrui padarys grabų. 
Vaikutis apvilktus buliais dru- 
bušeliais. Jo runkos upsuklos 
ružmiėhi, o veidus mnlyll ap
gultus daugybės musių.

Tos musės no vien tupi aut 
vCllonlo veido, Jus ieško ir 
kitokio muisto Ir Jo rimdu ko
kio Ilk nori, Kul pugrubo du* 
lyvlmns pataiso plotus Ir inul- 
slą suneša į stalus tų musių 
prlo siūlo kviesi norolklm Jos 
pirmosios sulekiu Ir užvulgo, 
pirm negu svečiui, kurioms tas 
maistus buvo gaminius.

Kul dnugells žmonių juu 
buvo susirinkę Ir visi smar
kiu! giedojo, Į vidų Įėjo Jau
nu, linksmu morgullti.

Pnsiglrdo Iš pmslonlo storus 
vyriškio bulsus, didelę pypkę 
ruknnėin senio, —» “Kodėl Nu- 
siūlės nekviečiu! prlo siūlo 
giedoti? Ar nonuvtolo, kad 
|l jau n tėjo?“

TuojmiM, pnsiglrdo Ir kilų 
moterų bulsni “Nosinio, kų- 
gi lu įmiki nr nožlnul suvo dar* 
bo. Eik din. Dabar tol glor 
dosinio", * šulo įminęs stidln- 
ll moterėlė suko, Laukiniu.

Našlutė priėjo prie siūlo. 
Atsisėdo, pnslėmė knnllčkų, 
Vario. Nesiūlė, mnlyl, savo 
darbų žino. Jai neilgai reikė
jo vnrlyll. Ji greit surado vi
sų mėgiamus giesmes, Apsb 
dulrė apie siūlų sedlntMns mo
teris, |mkįausti “ar Juu gie
dot?"

Jai dar nepradėjus, man jau 
ulrodti, kad Ji yra goru gies
mininkė.

Naalulti užtraukti vienų Iš 
sunkiausių giesmių, Dovydo

Real Estatc ir Pask.
HEAL EHTATE & LOAN

KRfciMNto I MtW ftfcrtbfrOVtf 
Del nkolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namu*, lotu# ir Žemos. Paveikite 
mum* vImum savo Insurance, Fire, 
Tornado, JJfe. Strrety Bonds ir ki
tas. Pavokite mums visus darbus 
legalllkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokias dokumentas, licta- 
viikai ir angUftkal,

J. C? A8TOR & CO.
J. Astrauskas Mgr.

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th St., prie Michigan Ase.

Mintom iimuJijn Ir taisėm stmus 
mumis, PntyrlmuM 10 įimtų, Dur

ims garmiluetas
41111 HO, HIANOIHOO AVIU. 

Phmia LatayHta 5H34.

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St

Tek YARDS 0803 _________

CARU DUOK. WHKCK1NG CO 
(Ino.) 

Jstolgta 1910. 
rarduodaine. V i«<»kioft .

ŠI budavojlmo įstaiga siūlo spe- 
cialias kainas tiktai per Bį manė
si. APHKA1TLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
mų pakėlimas, 

kese- 
mento iilygini- 

/Z ma* n*“/1**
rinlus frontus, 

i” n krautuvių patal-
I symas, Ainglla-
I I vimas porčių Ir

• I namu. plumbln 
KilH ir 

^>09fa įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION 00.

3653 West 26th Street
Telefonai: a

ftk ROCKVVELL 0750
'fe LAWNI)ALE 1875

Duodam Paskolas Ant Morgičių 
MužuIh MėnoNlnlulH IšnioktiJIimilH nuo 5 11d 20 Motų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

✓%sSW8r no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

jEtMCS. Mes mokam už kiekviena 
doleri dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni 
visada galite 

BhBMtMMIMBB gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

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

Vyi'lftiiMlh Virta Itankriita Htako 
Atallaiikyklt I blln kui'lu 10 miiMU 
H ki'aųluvhi Ir iHiMlfJiirOklt-«,|uM 
čia raut ta klakvlmm žinomų niale- 
vnM ruAI už nupigintai* kūlime 
iliU.lhi J lnlln Žibanti M n- GRfa
luvii, UŽ ilnl. hi.iiiii.iiiiiiikiii). _ niu.iib jiuiiit m mh- $1 in 
tavu, už (Inl,
$l.2n Hlotallmtto Mirimui, Q0C 
nž Gul l m d u iii iiiau ulini iiiiiiui
Knlnomlra »1.00
V Imu M alavu 100% (laniniuotn— 

Arliu HiiųružItiNlmo P
I *n i n t ICxch linge of

MODICIIN MILLWOHK A MUPPLY 
(’O. (No Ikorp,) MW Aretar Aro. 
Tai, Vlįtaitilu 1914. Lemtai Sta
tybai MMilaga Mtogdonmui 
Dykai ApakalUlavImai.

Rudiatorinl — Fmidorlui ir Budy 
PatnlMymuN 

Auto Molavojlmito
Darbu tituliniam ir prlutatom.

R & R
Radiator and Rody Co.
H, U. Roiohort, Jr, J. F, Routhor, Jr, 

Ltalgta 1020.
3072-74 ARCHER AVĖ.

_______LAltayetto 7688

KJST1TG0S 
BOOKS

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jum Btogat reikalauja eatM- 

tymo? Palaukite mu* ir moe paaa- 
kysiine Įdek kaituoa 
taipgi darome riaol 
darbu.

82U So. Holatad SUmt, 
Tel. VICtorv 4W.

STIKLAS
CLASS

„ „ __ u knygų
uuNlto Naujienų knygyne. 
[ulitad HL, unieago, 1U

KAILIAI
FURS

MU1KOM Ir /abolhoi ttmtlkON. V. 
opuNBlt3*CM>t 1084 N, Oskier Avė. ‘J, llrtimiwb/k OI01,

MftllorluM-Dekuratodus 
PA1NT1NG A DHCORATING

VlešMgnma Llvtuvujo 
Juu pri>gų dalyvauti šoinmny- 
m*. Mirė dviejų nwtų lunžlnua 
vaikutla. Vakare manu Žmona, 
brolio motarla, Jų dūk- 
lerya ir aš nuėjom pažiūrėti. 
Man ypatingu i rūpėjo patirt i i 
ar dar taip imt olglamanl Šer
menyse, kaip prieš 22 motu?

1'aalmdė, kad mažas progre
sas tėra padarytas. Mažoj grlu- 
Ieltoj, kur velionis buvo pašar
votas. mnžns žiburėlis stovėjo 
ant stalo ir ta Žiburėlio švie
sa buvo taip menkutė, kml 
vargu buvo galima matyti kas 
npln stalų sėdėjo Ir nevisus žmo
nes galima buvo imšintl.

Pasieniais sėdinti žmonės 
storais baisais luravojo gloa- 
mlninknms sėdintiems apie sta
lų, (tiesinės Irgi tos pačios ir 
Iš tų pačių kontičkų, kaip kad 
prieš 22 metus,

Kai giesmininkai pavargsta 
giedoję, jie padaro pertraukų 
Ir rimtai šnekučiuojasi, Kaip 
kurio pradeda Juokus pasako
ti, kas iššaukia juoko įdegti- 
sius,

Pasikalbėju vėl klausia vie
ni kitų: “kokių giesmę giedo
ti?" Pasigirsta ir iš tamsių i»a- 
sienių šauksmai, kad tokia nr 
kitokia giesmė Jiems patiktų 
ir giesmininkai, žinoma, turi 
didžiumos norų pildyti,

Ir man tada prisiminti, knd 
ir aš neprastesni* giesminin
kas buvau gyvendamas Lietu
voje Ir tas pačias giesmes gie
dojau.

Tik <lnbnr sugryžęs j Lietu- 
vų nehvpnlaiklau jiems tnip 
gerui turuvoli.

du giedojo vienos moterys. 
Vyrai tik iš tolo imstvnluoso 
sėdėdami šaukti storu balsu. 
Negirdėjus per dvidešimts me
lų lokio sutartinio, krislų 
jspudj daro.

Be to, namelis mažas, lan
gai irgi maži, kurių atdaryti 
visai negalima. Jie yra už
kalti vinimis ir užlipinti su 
popieriais, kad oras pro juos 
nrįsiveržtų Į vidų.

Oras negali Įsiveržti, bet ir 
durnai negali išeiti lauk. Tas 
namelis buvo taip prirūkytas 
naminio tabako iš didelių pyp
kių ir prikvėpuotas didelio 
bario žmonių, kati rmlos ir 
porų giesmių pagiedojus jau 
reiklų užsičiaupti. Bet gies
mininkams. matyti, tyrus oras 
nereikalingas. Jie lik po sti
klų vandenio išgeria ir gieda 
per visų naktį.

Pagrabc, pasirodo, kaimie
čiai nepaiso tyro oro. Matyt, 
jie “užtektinai“ prisikvėpuoja 
vaikščiodami po laukus per 
dienas. Bet amerikietis, ži
noma. alidaryhi tų langei; ir 
jam sveikiau butų ir naktį 
kvėpuoti tyru oru.

Velionio, vaiko kūnas gule-

CIMNH V1EW
Hlitolnlr (iMNolliio Htalla 

3H08 Hnuth K ėdriu A vemia 
MPICCIALIHTA1 

Griovimo
l’fltalrimo Tatrų 

Alyvos Nuleidimu
Mos užtaikome ntalu paalrinlelins 

vtau Hhicbih' Produktų. Sustokite 
Alnndlmi Ir persltlkrllikit musų man- 
(taglu Ir IuImIiiku Patarnavimui

AUTO Radiatoriai
AUTO HADIATOHH

Mfll^rlm'Ufttyitto 0277, ■

Piknikams Daržas 
P1CN1C GROVE

Gerkit ir Reikalaukit

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARASAS
* ALJABHTO TVAHKOJH

Ils MkyriuM yra vedamu tikslu pagelbsti muej ukaitytoJaiM Mh 
slraiitif kur salima nuriplrkti jvalria papraelf ir nepapnuitu 
dulktų, Intatoy Ir reikmenų. Jeigu II telpantis tia skelbimu ne
pilta nu alnta t i ko Jielkoti palaukite Naujiena*, Canal 8000, Ir 
klauMklte Hlkinlo Patartojo, čia jus gnuMlta Informacijų, jeigu tik 
Jų bus gnllnm gauti.

, JIi afil JĮ
1 K*4^i

vl.su
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1-33,000 šeimynų Chicagoje 
be maisto; išsibaigė pašaipa

*

Nebegaus pagalbos kol valstijos legisla- 
turą nepriims 3% sales taxes įstatymo
HKMMM) šeimynų Chicagoje nal ušmlršę savo polillkavi- 

šinndlen neturite kų valgyti. Imas ateis badaujantiems ) pa-
Nvturčs kų valgyti, nes vai- galbų.

(lAioa šelpimo )Mni|pi nebeturi 
pinigų. Stotya buvo nštlnry- 
toM, moteto korteli1?* dauginu 
nvišduodntima.

Kui kurion šeimynos budnu- 
jn nuo šešlndlenlo, kada jų 
mntetun iŠHinčmč ir nauji or
derio! nebuvo išduoti. Knn tų 
bedarbių šeimynų dabar lau
kiu pakol kan nvšinia.

lllinote vutetljon legteluturn 
gal išgelbės Hituucijų ryloj, 
priimdama 3% salva mokesčių 
jstntymų. Gubernatorių?* Ilor- 
nvr jau keturis sykius bnndč 
įstatymų pervaryti, bet nei 
knrtų nepasisek# >loi padaryti, 
šį kartų mano, knd legislntu- 
ros narini nebesišinus ir luiki-

Giminės gabena Ste 
pono Dariaus moti 
nos kuna Lietuvon

/šiMih'noju Ncu> Toriui Šian
dien iMikarr iš Engto* 
wood stolirs.

žuvusiojo lakūno, kp. Ste
pono ’DuiMmis motlinos, Au
gustinos Jucienės kūnas šįva
kar pradės kelionę iš Chica
gos į Lietuvę, kur ilsėsis savo 
gimtinės kapuose.

Kaip šeštų valandų vakare 
vėlionės duktė ir sūnūs išga
bens kūnų iŠ Chicagos. Eng- 
lcwood stotyje, prįę 63-čios ir 
VVnllacc gatvių, grabas bus iil- 
dėtas ant Eric linijos trauki
nio. Kartu su vėlionCs lieka
nomis, New Yorkan išvažiuoja 
duktė Kntherine Stulpinienė, 
6410 S. Talman nvenue, sūnūs 
\Villiam Jucius ir Mildrcd Re
gis, giminaitė, 3241 South Hnl- 
sted Street.

Gegužės 22-trę dienų kūnas 
išplauks į Lietuvų Skandina
vų linijos laivu "Fredrick 
VIII". Kopenhagoje. Danijoje 
reikės persėsti į kitų laivę, ku
ris tęs kelionę į Klaipėdą. Bir
želio 2-trę dienę grupė pasieks 
Lietuvę.

Bus palaidota gimtinėje.
Apie ketvirto birželio velio

nė Augustina Jucienė bus pa
laidota Judrėnų parapijos ka
pinėse, kur randasi jos gimti
nis kaimas, dabar pavadintas 
vardu Darėnai, žuvusiojo la
kūno garbei.

K. Stulpinienė, W. Jucius ir 
M. Regionė mano pasilikti Lie
tuvoje apie tris mėnesius lai
ko. Rugpiučio mėnesį grįž 
Ghicagon.

šeštadienį, gegužės 18 d., 
šv. Kazimiero kapinėse įvyko 
gedulingos apeigos prie velio
nės kūno. Ten grabas buvo 
užpliombuotas, konsulo A. 
Kalvaičio ir giminių akyvaiz- 
doje, ir perkeltas į laidotuvių 
direktoriaus A. Pa Ulevičiaus 
koplyčių, 6823 S. Western 
avenue.

Augustina Jucienė-Darienė 
mirė gruodžio 11 d. 1934 trum
pai sirgusi plaučiu uždegimu. 
Ji buvo apie 60 metų am
žiaus.

Atėmė “Mėlyną ere
lį** nuo Chicagos 

firmos.
NRA administracija Wash- 

ingtone, atėmč mėlynąją erelj 

firmos, 820 Market Street, už 
nesumoMjimą duoklių audčjų

Illinols valstijos valdšia bu
vo priversta bandyti pakelti 
sales tax mokvNČIua nuo 2 Iki 
3%, kui foderulC valdšia ul- 
sisnk# duoti toliau pagalbų 
valstijai, jeigu ji puti nesukels 
3 miiionus bedarbių šelpimui, 

Per ilgų laikų Wushinglonas 
parūpino visus pinigus, o 
"lllinote politikieriai ginčijosi, 
riejosi, Ir nieko nednrč, kad 
savo dalį išpildyti. Tad, fe- 
dvralis pašalpos administra
torius Hopklns "buvęs, no- 
roms, nenoroms, priverstas i m-

\VuHltlngloiuiH pnrtHškč, kad 
kai tik Illinois ledini lalura 

šaipu bus pampintu
——J—Ml.lll.1 III

Garsi chicagietė so
ciologė Jane Addams 

arti mirties
Daktarai turi mnžai vilties, kad 

pasveiks; pa.dar6 skubių ope
racijų.

jčgų pašventusi 
žiloji senui# nu- 
a'tsidur? mirties

Jano Addams, garsioji socio
logė, kurios vardas yra neat
skiriamas nuo Chicagos, guli 
Passavant ligoninėje — ant 
mirties patalo.

Sulaukusi 75 metų amžiaus, 
pergyvenusi daug vargo, daug 
kovų ųŽ žmonių būvio pageri
nimų ir daug 
labdarybei — 
stojo jėgų ir 
prieangyje.

Gelbėdami jos gyvybę, dakta
rai padare skubių operacijų, bet 
jie neturi daug vilties, kad li
gonė atsilaikys.

Jane Addams yra daugiau
siai žinoma kaipo Hull Housc, 
800 S. Halsted Street, steigėja. 
Už kovų, kurių vedė prieš ka- 

ji gavo Nobelio premijų iŠ 
Švedijos Mokslo akademijos.

Į ligoninę, kur J. Addams 
guli, sutraukė šimtai draugų, 
bet nei vienas iš jų nebuvo pri
leistas jų pamatyti. Gėlės ir už
uojautos telegramos plaukia iš 
visos Amerikos.

Siuvyklos prašo pre 
ridento prailginti 

NJLA.
Mark W. Cresap, prezidentas 

Clothing Manufacturers Associ 
ation of U. S., telegrafavo pre
zidentui Rooseveltui prašyda
mas prailginti NRA. Jis pabrė
žė, kad NRA įvedus rūbų siu
vimo pramonėje samda padidė
jo nuo 109,000 iki 147,000, o 
algos nuo $1,400,000 iki $3,200,- 
000.

Jos. Dargis vėl 
gazoliną

pilsto

P-s Dargis prabuvęs apie 16 
mėnesių Taverno biznyj, su
grįžo atgal į savo senų vistų 
ir vėl pilsto gazolinų — kaip 
ir seniaus. Jis sako, "gazoli
nų negalima gerti visiškai, 
bet sveikatai tai yra daug ge
resnis biznis negu taverno biz-

Jeigu kas tam netiki tai gali 
sustoti pas p. Dargį ant 68th 
ir S. Western Avė. Phillips 
66, o jis paaiškins asmeniškai 
kodėl tas gazolino biznis yra 
sveikesnis už taverno biznį.

VBA.

v >■

‘'Naujienų” nhoto
Goguščs l t d., 1034 m. mh’č kap. S. Dariaus motina, Augustinu .hiclonč. Ji buvo Iškilmingai pa
laidota šv. Kazimiero kapinių koplyčioj. Šiandien kunau yra Išgabenamas Į Lietuvy, kur bus pa
laidotas Judrėnuose. Paveikslas parodo vaizdų prie Šv. Jurgio bažnyčios laiko laidotuvių pernai 
metais. Grabų neša Dariaus-Girčno legiono'nariai, Prie grabo galo stovi vfliončs gimlnOs,

Mylimam Lakimėliui
Dar kartų mos norim 

tavo pamatyti, 
Paduoti tau rankų, 
. sudiev pasakyti. 
Sugryšk in Chicagų 

ir mums pasirodyk
Su balta j a gulbe 

stebuklus parodyk
Dar kartę mes norim 

tavo palydėti
Ir tavo kelionei 

lėšų dar sudėti.
Nors priešai dar šėlsta 

ir mala liežuviais,
Bot tu tik skaitykis 

su gerais lietuviais.
Del musų tautos, lakunėli, 

savo tu aukoj i,
I tolimų oro kejjplU' 

tu viens išplašnoji.
Už tų didj žygį 

mes noužmokėsim,
Tik ant Baltos gulbės 

vainikų sudėsim.
Dar sykį kaip tu čia sugryši 

bus oras gražesnis,
Ir musų sudiev paskutinis 

bus daug širdingesnis.
—A. Sabai.

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Chicagos policijos skaičius 
šių savaitę padidės 77 naujais 
rekrutais. Tokis skaičius kan
didatų buvo paimtas tarnybai.

Nebegalėdamas žurnalams 
parduoti savo apysakaičių, De- 
vonshire viešbutyje, {15 East 
Ohio Street, nusišovė 30 metų 
rašytojas Hunter Eaton. Jo kū
nas buvo rastas vonioje.

šeštadienį mirė 24 metų jau
nas kumštininkas Mykolas Ja- 
nečka, kuris bandė palikti len
gvo svorio čempionu. Suimtas 
Willow Springsuose už betvar
kį elgesį, Janečka bandė pa
bėgti, bet buvo pašautas.

Chicagos daktaras, William 
Wilder, 74 metų, buvo apdo
vanotas Leslie Dana medaliu 
St. Louise. Jis pasižymėjo kai
po akių speciajistas, gražinęs 
regėjimų daugeliui žmonių.

Kiek * laiko atgal Morton 
Grove priemiestyje sudegė ka
baretas, kuriame žuvo šeši žmo
nės. Iš gailesčio dėl tragingos 
mirties savo dukters, kuri žu
vo tame gaisre, mirė 48 metų, 
Mrs. Charles Harvey Pearsall. 
Nuo to laiko kada kilo gaisras 
iki pat mirties — vėlionė buvo 
beveik be sąmonės.

Kelyje j gimtinę amžinam atilsiui PRANEŠIMAI CL ASSIFIED ADS

Vaikų žaidimo kambaryje, 
Evanstonc, 2323 Pioneer Road, 
buvo nastas lavomiiH 47 metų 
moteriškėm Carrie Scanten. Po
licija ir daktarai jokiu budu 
negali patirti kiaip ji mirė.

Trys ginkluoti banditai api
plėšė riešutų firmų, Hicci and 
Co„ 162 W. Suporini' streot. 
Pasiėmė $600, kurie buvo skir
tį algoms.

Vienas žmogus buvo užmuš
tas, penki sužaisti, kai auto
mobilis Įviažiavo | gelžkelio til
to stulpų, prie 81-mos ir Vin- 
cennes avenue. Užmuštais bu
vo W. Aherns, 1(|615 S. Camp
bell avenue, gelžkelio sargas.

——
Prokuroras suėmė tris na

rius firmos Kėliny and Condon 
Co., 120 S. LaSųįlo streot, ku
rie išvilioję iš žmonių $80,000. 
Firma neva pardavinėjusi Sū
rus, bot pirkčjaį hogalėję jų 
sulaukti, ir paąi^ųndę.

j. , Į-

Policija Chicagoje suome ke
lių tūkstančių dolerių vertes 
vogitų bažnytinių brangenybių. 
Daiktai buvo pavogti iš vienos 
katalikų bažnyčios Oklahomoje 
ir atgabenti Chicagon pardavi
mui.

Vakar Chicagoje buvo susto
ję du University of Pennsylva- 
nia daktarai, Horace Petti ir 
Sergeant Pepper, kurie skren
da j Alaskų gelbėti gyventojus 
nuo influenzos epidemijos, kuri 
ten iškilo. Jie vežasi specialius 
vaistus, kurie dar nei kartų ne
buvo naudoti žmonių gydymui.

Policija vakar suėmė du jau
nus vyrukus, kurie mieste ban
dė pasipelnyti pardavinėdami 
garsiuosius “chain letters”.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

^UAFT

• A different, delicioua 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mavonuaise 
and old-žMhtoned boiled 
dreasing, combined ta a ' 
newway.Tryit!

Garsinkite “N-nose”
X . . į •

w t j • w r •Vestuvių Varpai
Town of Lake ir 

Brighton Parke
Vedasi Matas J. Patrick ir 

p-lė Vanda Pletklewicz

Šį Soštadionį, gegužės 25 d , 
vestuvių varpai suskambės vie
nu kartu, ir Brighton Parko 
ir Town of Lake, kai apsives 
Matas J. Patrick ir p-lė Vanda 
Pietkiewicz.

Jaunasis yra Brightonpar- 
kietis, kuris gyvena adresu, 
2906 West 80th Place. O jau
noji atstovauja Town of Lako 
šiose vedybose ir ji gyvena 
adresu, 4500 South Honore. 
Kur abu gyvens susidėję į kom
panijų — dar nežinia, bet pir
miausiai žada aplankyti Wis- 
consino valstijų, kur "praleis 
"medaus mėnesį".

Linkiu jiems laimingo gyve
nimo. Viktoras.

Nubaudė keturis ka
lėjimu už pinigų 

padirbimą
Federalis teismas Chicagoje 

pasiuntė keturis jaunus chica- 
giečius.Į Leavcnworth, Kansas, 
kalėjimų už pinigų padirbinėji
mų. Nubaustieji yra: Stanley 
Warwick, 29, Edwin Fuller, 27, 
1036 N. Dearborn; Harry Mick, 
4636 Magnolia avė.; Norman 
LaMarsche; Visi gavo po tris 
metus.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

BALABAN AIDA Kedzie prie 
& KATZ HlPA Lawndale

PRASIDĖS RYTOJ 
Sovietu Rusijos Drama 
“CHAPAYEV” 
(The Red Commander)

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

<

You cannot expect to moko 
friends soclally or In Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend Is to gargle often with 
Listerine. lt Instantly destroys 
odors, improves movth hygiene 
and checks infection. Lambert
Pharmacal Compony, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Clih’itgos Lietuvių Draugijai yra 
pašalpos Ilgojo, pomirtinių Ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 16 iki 4H 
motų amžinus, Pašalpa Ilgojo yra 
d-jų skyrių — $0, $10 Ir $10 savai
te, o i pomirtinė $250. Taipgi, čia 
priimamos Ir Čiolos draugystes bei 
kliubai, ,|<dgu dar nestovi visai blo
gai nlnlgtekal.

Chlcugos Lietuvių Draugijai vi 
tegulti organizacija lllinote vaistų 
ja, J Chlcagos Lietuvių Draugi!

ra
;.... i cihciik<»h” Lietuviu DrauglU

inikliuiNo 1000 narių, tai yru <Hd- 
Žluuslu ir turtingiausiu lietuvių 
draugi ja Chkiagojo.

Islrnšyt Druugljon gulimu porui- 
dflllate Ir kolvurgute visu dieną, o 
ntMilildloniuis tiktai nuo 0 vul. ryto 
t v. p, n.

KrolpklUls I
Draugijos ofinti, 

1781) Ho. Hatetad SI.
Taipgi, telraiyt Draugi,lon gulimu 

Ir pnr musu konkursantus.

North Wosl Lietuvių Motorų Kllu- 
l)o susirinkimus įvyks gogužšs 21 d. 
pus p-a Norkus, 4HI5 Montana Ava. 
Villlf vai, vok, Nnrfis mulonflkita 
pribūti, M, K- sakr,

D, L, K. Vytauto’ Draugija laikys 
mOnosIni susirinkimu unlradlonL g«- 
gužOs 21 dienu Šių motų, 7:80 vul. 
vok. (’hlcugos Lietuviu Auditorium 
svot., 8188 8o. ilalstod Ht. Stenini 
kvMhimo visus narius būtinai at
vykti, nes turinio svarbių reikalu 
ii mm varstyti, Taipgi Išgirsti raportu, 
Yru gautas lalskus IA Springfiold, 
III, nuo apdraudos departamento Jo
go! draugija gali gyvuoti bu kliū
čių, Kurio noriai ašuto pasiliko su 
mokesčiais, biitlnul pasirūpinkite ūp
ai mokfltl. P. K. ark r.

Namų sujieškojimo 
biuras

huj ieškojimo biuras 
Service Buroau) tn- 
veltui Hujieškoti na- 
pagyvonimus tiems 
kurio turės išsikrau

Viešųjų 
(PWA)

biuras

Nainų 
(Ilousing 
ri tikslų 
mus ar 
žmonėms,
styti iŠ apiolinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos 
plienu.

Namų su j ieškojimo 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tūmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimul. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose Įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adreshs yra: Housing 
Service Birreau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

Pasaulio Parodos

PLUMBINGO 
FIKCERIU 

Išpardavimas 
kuriuos nupirkome iš 

Pasaulio Parodos

BARGENAI
ANT

CLOSETS, WASH 
BASINS, URINALS 

ir t.1.
Mes taipgi esame nupirkę iš 
Pasaulio Parodos didelį šla

ką vartotų paipų.
Viskas parsiduoda 
bargeno kainomis.

DYKAI 
PRISTATYMAS

Atdara Nedalioj iki 1 v. po piet 
Mes kalbame lietuviškai

CHICAGO PLUMBiNG
& HEATING 1

v J-? ;; '■ r • ■ . : J: ė ■

ffSALVAGE CORP.
2132 SOUTHSTATE STr

PHONE VICTORY y3939

CL ASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskoloo

mu

SKOLINAM PINIGUS 
ant jusu morgičfo, bonu. alsu 

Taipgi perkam, parduodat . 
noro morsričius. bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Western Avė.

Buiinoni Service 
_______Biznių Patarnavimas___

MOVING
P1ANUH IK UAKANDUH

Prieš uoNdkraustnnt palaukite LAFAYEFI'Ė HDHO Ir ai atvažiuo
siu jums padaryti "astlmutlon” 
kiek jums kainuos kraustymas, 
Al gailu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganldlntl su mono tomo- 

kuh®A.!r iMrBV,mu‘ 
2041) W. 48 «t.

WA8HJN(I MACHINES—110 ir virš.
VVRINGER ROLLS—prlteteoma I 10 

nilnučlu- hOo, Ir virš.
VACUUM CLKANER8—$5.00 ir virš.

O. HLAD1LEK
0225 Ho. Kėdute Ava,, Chicago, III.

T«L Hemloek 6220

1< urmture & Fbčtures 
BakAndal-itaiMii

IŠPARDUODAME BARU FIKČB 
rlus, visokio didžio su Coli Baksite 
Ir kinkom. Taipgi Itorų flkčerius 
dėl byla kurio biznio įskaitant svar
stykles, raglsterlus ir ico boksus 
Cash arba ant ilmokOJimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. H. E. SOSTU EI M A 8ONH, 
Store Fiztnrra, 1900 S. State B t., 
CALumot 5209.

——MM—

MiftcelianeouH for Sale 
įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuves Pečių Buvelnfl 

Didžiausius Pasirinkimas — 
žeminusiomis Kainomis 

BEN NKLSON 
1804 S, Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedalioj. 
Utnrnlnku, Ketverge ir Suimtoj 

iki 9 vul. vak.

jkelp įkVanted—Malė 
Darbininkų reikia

SALESMANAI turinti ryšius su 
Tavernom, purdavlnatl gerai Žino
ma alų. Pašaukit subatoj prieš 10 
v, ryto. Nedalioj visa diena. 
BOUlovard 5492.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo, ir pagelbsti su kūdikiu. Eiti na
mo arba gyventi vietoje. 1’el. Van 
Buron 5505.

EIKALINGA moteris nepljokfi 
Hotelyj dirbti. Kambarys ir mo
kestis, 2120 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių merginu sku
durų sortuotojų. 1400 S. Jeffeorson 
St. kampas 15 St.

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Geri namai. Valgis ir kamba
rys, $6.00 | savaite. Ardmore 1592.

I 01 t

RENDON bučernC ir grosernč su 
flkčeriais. Atsišaukite po 6 vai. 
vak. 4510 S. Paulina St.

.H 1 ................ ...... —
Business Chances

________ Pardavimui. Bizniai_______ _
PELNINGAS BIZNIS PIGIAI. 

Priverstas greit parduoti savo pui
kiausi moderniškos, bučernšs ir gro- 
sernčs bizni kuopigiausiai, nes tu
rte apleisti Chicago. Klauskit ad
reso Naujienose, Box 257. t

GROSERNfi pardavimui. Pilnai 
įsteigta, randasi Brighton Parke. 
Pašaukit Prospcct 4382. 

—o—

PARSIDUODA Tavern su Restau- 
rantd tarpe didelių dirbtuvių, par
duosiu pigiai. Esu našlš, tariu ke
lius biznius, viena negaliu apžiūrėti. 

3729 So. Morgan St.
■ O—

PARDAVIMUI Tavernas, gera 
vieta, pigi renda, priešais Stock 
Yardus, 4826 S. Ashland Avė.

—O—

" PARDAVIMUI pigiai 2 krėslų 
pilnam įrengimui barbemč. Geri, šva
rus fornišiai, 8420 Lituanica Avė.

Real Estete For Sale * 
Namai-ftemŠ Pardavimui_

PARSIDUODA namai dvieju pa- 
gyvenimu mediniai su štoru, su mū
riniu garažu dviem karam. Didelis 
bargenas. Galima mainyti. Atsi- 
Saukytie Naujienos Box No. 259.

GRAŽUS 5 kambariu bungalow, 5 
metu senas. 1 blokas nuo gatveka- 
riu linijos. Karšto vandens apšil
dymas. $5000, pusė eash.

7208 S. California Avė.

PARDAVIMUI pigiai per savinin
ke vienas blokas nuo Touhy Avė., 
arti katalikiškos bažnyčios ir mo
kyklos, 5 kambariu bungalow. sun 
parteris, 50 pidu lotas, 1 karo ga
ražas — priekinis Įvažiavimas, gra
žus daržas.

7042 Oleander Parkway

PARDAVIMUI mūrinis namas 
dvieju apartmentu. randasi 3755 
Pamell Avenue. Bus parduotas ui 
tiek, kiek Rausime. Duokit savo 
paliulyma.

FRANK H. McCULLOCH.
Room 857 

281 South La Šalie St.

fflK




