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Darbininkai kovos to
kias žemas algas

Chicagos apielinkei prezidentas nustatė 
.$55 į mėnesį algą prie pašelpos darbų

VVASIHNGTON, geg. 21. — 
Prezidentas Bonse vėl ta s vakar 
nustatė algas, darbo valandas 
ir darbo sąlygas tiems bedar
biams, kurie bus pristatyti 
dirbti prie pašelpų darbų sulig 
jau pirminiu kongreso priimto 
$4,000,000,000 pašalpų darbų 
programo.

Algos prie pnšelpų darbų bus 
laimi (vairios, atsižvelgiant | 
apeilinkę. Algų klausimu vi
sa šalis liko padalinta | kelis 
distriktus ir sulig to bus mo
kama algos.

žemiausios algos bus pietinė
se valstijose—tik $19 Į mėne
si paprastiems darbininkams ii 
jos kils iki $94 j mėnes| Išsi
lavinusiems technikams ir pro
fesionalams.

Chicago pateko | augštą kla
sę ir Chicagos bedarbiai galės 
užsidirbti $56 j mėnesį. Tokios 
imt algos bus Cdhk, — Kairo, 
Imke, Madison, St, Clair, .Hnn- 
gamon, VVill ir VVinnebago kaun- 
tėse. Bot kitose Illinois kaun- 
tėse .kur industrijų veik nėra, 
algos bus daug mažesnės, bū
tent tik $44 į mėnes|. Bot nie
kur algos negali viršyti $94 j 
mėnesį.

Prie pašelpos darbų bus dir
bama 40 vai. j savaitę.

Prie tų darbų galės dirbti tik 
vienas iš šelpiamos Šeimynos 
narių. Be to prie tų darbų ne
galės būti statoma daugiau kaip 
10 nuoš. neimančių pašelpos 
bedarbių. Jaunesni 10 m. vai
kai visai nebus samdomi.

TeČiaus pats prezidentas su
teikė galių šelpimo administra
toriui Hopkins, kurio priežiūroj 
tie darbai bus, sulig reikalo 
keisti algas, darbo valandas ir 
darbo sąlygas.

Hopkins kol-kas jokių pakei
timų neketina daryti ir laiky
sis prezidento nurodymų.

Didelis nepasitenkinimas prezi
dento nustatytomis algomis

Kaip tik prezidentas Boose- 
veltas paskelbė savo nustatytų 
algų skalę prie pašelpos dar
bų, tuoj daugelis senatorių ir 
darbininkų organizacijų pareiš
kė didelį nepasitenkinimų per
daug žemomis algomis, iš ku
rių bedarbiai negali pragyven
ti ir kurios yra daug žemesnės 
už mokamas tų apielinkių in
dustrijų algas. Prisibijoma, kad 
tas gali paskatinti ir industri
jas mažinti algas.

Senatorius McCarran, Neve
da demokratas, paskelbė,, kad 
jis kritikuos senate prezidento

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.
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nustatytas algas Ir galbūt su
šauks darbininkų vadų konfe
rencijų kovai su tokiomis al
gomis. "Tai yra pakrlkdymaa 
šalies algų standardo Ir mos 
kovosimo prieš tai", pareiškė 
Jis,

Nemažiau aštriai puolė Ir 
daugelis (kitų (senatorių. Kiti 
dagi netiki, kad tokias Žemas 
algas butų galima pritaikyti 
praktikoje, o šen. Borah sako, 
kad jos visojo šalyje suardys 
algų augšt|, sumažins darbinin
kų perkamųjų Jėgų ir tuo dar 
labinu sutrukdys šalies atgai
vinimų.

Griežtai prieš prezidento nu
statytas žemas algas išėjo ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas VVilllam Groon.

Jis sako, kad tokios Žemos al
gos prie imšelpos darbų prie 
nieko kito negali privesti kaip 
prie naujų kovų ir streikų. Fe
deracija visų laikų kovojo, kad 
prie pašelpos darbų butų mo
kamos tojo apiollnkėje esančios 
algos. Senatas tų parėmė, bet 
pasipriešino atstovų butas.

Be to labai neteisingas yra 
patvarkymas, kad tik vienas iš 
šeimynos tegali dirbti. Uždirb
damas tokių menkų algų vienas 
žmogus negali išmaitinti didelę 
šeimynų. Pasak Groen, netei
singai ir pačios algos paskirs
tytos. Pav., Canton, O., be
darbiai uždirbs daugiau, negu 
Washingtono bedarbiai, nors 
pragyvenimas Washingtone yra 
brangesnis, negu Cantona To
dėl galės kilti vietiniai strei
kai prieš tokių nelygybę algose. 

, Federacija kooperuosianti su 
(bedarbių tarybomis, kurios ko
voja už unijines algas, kolek- 
tyves derybas ir teisę skelbti 
protesto streikus. Bet jokiame 
atsitikime Federacija nekoope
ruos su komunistais ir jų agi
tatoriais.

Japonijos kareiviai 
veržiasi į šiaurinę 

Chiniją
TOKIO, geg. 21. — Japoni

jos kareiviai per Didžiųjų Sie
nų perėjo į šiaurinę Chiniją ne
va gaudyti banditus, sako Pei- 
ping žinia.

Karo ministerija greitai išlei
do pareiškimų, kad Japonija ne
turi tikslo užimti Chinijos te
ritorijų ir kad kareiviai tuojaus 
sugryš į Manchukuo kaip tik 
“banditai liks nubausti ir iš
blaškyti’.

Lemont miestelis 
bankrutija, nebegali 

išmokėti skolų
CHICAGO— Lemont mies- 

lis padavė federaliniam teismui 
bankroto peticijų, prašančių 
pertvarkyti jo skolas, kurių jis 
nebegali atmokėti ir priverstas 
yra bankrutyti.

Pasimirė garsi vi 
suomenės darbuoto 

ja Jane Addams
Glindoj! 

vakar 
ŽllUlM

darbuotoju pasimirė
MutmikuNl 75 m. nnv

CIHUAGiO— Vakar vakaru 
Pussavant ligoninėj pasimirė po 
aštuntos savo gyvenimo sun
kios oporneijoB, kuri buvo |>a- 
daryta pereitą AoštadlonĮ, pa- 
akilbuBl viBumo pasaulyje vi
suomenės darbuotoja Jane Ad
dams, 75 m. amžiaus. JI mirė 
nuo vidurių vėžio.

Prie jos visą laiką iki mir
ties buvo Jos artimiausias gi
minaitis prof. James, SVebor 
Linn.

Jano Addnms, liuli llouso J- 
kurėja, buvo didelė humanistė 
ir visą savo amžių iki pat mir
ties darbavosi dėl visuomenės 
ir taikos labo, už ką Ji buvo ga
vusi ir Nobelio talkos dovaną.

Dagi prieš pat mirtį JI daly
vavo motorų taikos šalininkių 
suvažiavimo Wasldngtono ir tik 
iŠ Jo sugryžusl Ji pasidavė npo- 
racijai ,kurlos ji pakelti nebe
galėjo. Tik jai mirus tapo pa
skelbta, kad Ji turfljo vidurių vė
li.

Ji visą sėvo amžių ^ kovojo, 
knip ji sako, prieš “kvailas 
nuožmybes dabartinio gyveni
mo, jo bereikalingų eikvojimą, 
jo beprasmį darbą, Jo bereika
lingus vargus ir jo politinę ko* 
rupciją", Kovojo už “pilną 
mobilizacijų žmonijos dvasios", 
už pagerinimų viso pasaulio gy
venimo, nežiūrint jokių rasių ąt 
tikybų.

Iš lėktuvo numetė 
maistų uždarytiems 

streiklaužiams
ČLEVELANI), Ohio, geg. 21. 

—Kad pristatyti maistą Indus
trini Rayon Corp. streiklau
žiams, buvo panaudotas lėktu
vas, nes kitaip negalima buvo 
streiklaužių pasiekti per pikie- 
tuotojų eiles.

Dirbtuvę pikietuoja apie 
8,000 streikierių ir nieko į 
dirbtuvę neįleidžia. Kompani
jos mušeikos turėjo dujų bom
bomis prasiskinti sau kelią, kad 
pasiekti dirbtuvę. Bet dirbtu
vėj yra būrys užsidariusių 
streiklaužių, kuriuos reikia mai
tinti. Tad tapo pasamdytas 
lėktuvas, kuris nusileido virš 
dirbtuvės tik iki 100 pėdų nuo 
žemės ir numetė dirbtuves kie
man du pakelius su maistu.

Unijos organizatorius Wm. 
H. Kasson sako, kad jis suži
nojęs, jog lėktuvui buvo duo
tas specialis leidimas žemai 
nusileisti virš miesto. Tas lei
dimas buvo išduotas Washing- 
tone.

Del sąžinės pateko 
kalėjiman

TALLAHASSEE, Fla., geg. 
20.— Kadangi sąžinė nedavusi 
jam ramybes, pabėgęs Floridos 
kalinys L. O. Webb Atvyko iSl ley Evans, J8 m., kuri prapuolė 
St. Louis ir pasidavė gubernar 
toriui. Jis tapo išgabentas 10 
metų kalėjiman už vagystę.

Dr. uiti Mr». Gileat
MM

Polnl Barrow ho»phnl

Vėl atmetė prekių 
taksų pakėlimą

Bet, demokratų susitarimu, prekių taksai 
vistiek bus pakelti nuo liepos 1 d.

SPRINGFIELI), III., geg. 21. —Valstijos atstovų huto de
mokratų kokusas nutarė nebebandyti pravesti skubaus pakėli
mo prekių taksų, bet bandyti pravesti tą pakėlimą tik paprasta 
biilsį didžiuma, kad pakėlimas įeitų gallon tik nuo liepos 1 d.

Poliit Barrow, Alaska. — Dr. Henry W. Griesl mu savo 
šeima. Point Bnrrovv apylinkėj pradėjo siausti Inlluenzos opP 
domlja, kuria Jau apsirgo keli šimtai Žmonių. Dr. Grlost deda 
visas pastingąs ėpidomijos sustabdymlil.

Illinois legtelaturn jau penktų 
sykį nitmotč pasiūlymų pa

skelti prekių taksus
SPRINGFIELI), III., geg. 21. 

— Gubernatorius Horner vėl 
pralaimėjo leglslaturoje, vals
tijos atstovų butui šiandie 
penktų syk| atmetus guberna
toriaus pasiūlymų tuojaus pa
kelti prekių taksus iki 8 nuoš., 
kad tuo galima butų sukelti 
pinigų Illinois bedarbių šelpi
mui.

Su skubotumo klauzule, pa
siūlymas turėjo gauti 102 bal- 

■ ' 1 i.

McDonald pasitrauk 
siąs, jo vietą užim 

siąs Baldwin
LONDONAS, geg. 21.— Pa

prastai gerai painformuotas 
Daily Mail politinis korespon
dentas sako, kad Anglijos pre- 
mieras Ramsąy MacDanald gaL 
lutinai nusitarė rezignuoti ir 
savo vietą užleisti konservato
rių vadui Stanley Baldwin.

MacDonald, pasak korespon
dento, nori rezignuoti vien tik 
delei savo menkos sveikatos.

NEW YORK, 8»g. 20. —Shir-

prieš tris dienas, rasta negyvą 
užgriauta urve, kurį vaikai bu
vo išsikasę > netoli jos namų. 

sus, bet gavo tik 94 balsus. 
Truko 8 balsų iki priėmimo. 
Prieš balsavo 54 atstovai.

Atstovų butas tuojaus po 
balsavimo nutraukė posėdį, bet 
susirinks vakare. Tada galbūt 
bus išbraukta skubtumo klau
zulė ir bus išnaujo balsuojama 
be jos. Tada priėmimui pakė
limo taksų užteks paprastos 
balsų didžiumos, viso 77 bal
sų. Bet tada pakėlimas taksų 
įeis galion ne tuojaus, o tik nuo 
liepos 1 d.

Jaunas ispanų laku 
nas skenda per 

Atlantiką
MADRID, Ispanijoj, geg. 21. 

Ispanijos lakūnas Juan Ignacio 
Pombo, kuris skrenda į Meksi
ką pasimatyti su savo mergi
na, dabar skrenda per Atlanti- 
ko vandenyną, jo siauriausioj 
vietoj—iš vakarų Afrikos į Bra
ziliją. Kelionė per vandenyną 
užtruksianti 15 valandų.

OAKVILLE, Wash., g. 21,— 
Bičių augintojas Louis A. Sny- 
der, 66 m., pasimirė nuo bičių 
sukandžiojimi. Jį šeštadieny į- 
kando 40 bičių, bet jis nejautė 
didelio nesmagumo. TeČiausdidelio nesmagumo.
sekmądieny jis buvo rastas ne
gyvas lovoj.

MORETON Anglijoj g. 21— 
Šiandie labai kukliomis cere
monijomis vietos senoj bažny
čioj liko palaidotas legendariš- 
kas '‘Arabijos pulk Lawrence”, 
kuris užsimušė greitai važiuo
damas motorciklete.

Hitleris teisina Vo
kietijos ginklavimąsi
Bet sutinka prisidėti prie kolektyvių su
tarčių, kurios užtikrintų Europoje taiką

bu- 
nes 
liko

H1CHLYNAH. m. 21.—"Tmi- 
tos vadas" — Rok'hsfuchrėi 
lllliirls šiiiiidlu sušaukė savo 

“roichsatgą", kad pasakyti Jam 
dačiai Išgarsintą kalbą, 

Tos kalbos pasiklausyti 
vo liepta visai Vokietijai, 
visuose miestuose gatvėse
taisyti'garsiakalbiai, kurie tą 
uilbą perdavė per radlo. Be 
to visi teatrai turėjo nutraukti 
vaidinimą Ir perduoti publikai 
lillerlo kalbą per savo garsla- 
lalblusJ Jo kalba buvo Išvers
it | kitas kalbas ir trumpomis 
jungomis per radlo buvo pa

duota visam pasauliui.
Visi su susidomėjimu laukė 

tos Jo kalbos, ypač Europos 
diplomatai, nes JI turėjo paro
dyti kur link Vokietija' einu, 
lot kaip išrodo, pasaulis ma

žai apie tiri patyrė.
Hitleris daug laiko pašventė 

Vi įkloti Jos atslglnkhivįmo ,pa- 
.oisinhnui. Jis įrodinėjo, kad 
Vokietija turėjo teisę atsigink- 
uotl ir ji tai darydama nosu- 
aužiusl Jokių sutarčių, nos Ir 
visos kitos valstybės nonusi- 
glnkluvo, kaip buvo numatyta 
sutartyse. Todėl Jos pirmos
sulaužė ir paneigė tas sutartis vienus metus,

Palaidojo žuvusius 
Rusijos lėktuvo 

katastrofoje
MASKVA, geg. 21. — 49 

žmonės, kurie žuvo susidaužius 
didžiausiam pasaulyje sausu
mos lėktuvui Maksim Gorki, 
liko palaidoti vieno vienuolyno 
sienose, kur laidojami kiek žy
mesni bolševikai.

42 žuvusiųjų kūnai liko su
deginti ir palaidoti liko tik jų 
pelenai. Likusiųjų 7 lavonus 
pasiėmė jų giminės ir palaido
jo kartu paprastuose karstuose.

Laidotuvėse dalyvavo tūks
tančiai žmonių. Daugelis mo
terų nualpo masinėse laidotu
vine. Laidotuvėse dalyvavo 
daugelis žymiausių bolševikų, o 
gatvės, kuriomis ėjo laidotuvių 
eisena, buvo pilnos šimtų tūks
tančių žmonių.

Kartu su visais kitais tapo 
palaidotas ir lakūnas Blagin, 
vyriausias nelaimės kaltinin
kas, kuris besivartydamas ore 
užgavo milžiniškųj) lėktuvą ir 
nubloškė jį žemėn.

Pasirodė, kad tuo pačiu lai
ku kuo neištiko kita nelaimė 
ore. Skridęs kitu lėktuvu fil- 
muotojas pamatęs nelaimę su 
didžiuoju lėktuvu, pats pamišo 
ir puolė lakūną. TeČiaus lakū
nas įstengė kirčiu į galvą jį 
prisvaiginti ir saugiai nusi
leisti žemėn.

ir Vokietijai nebeliko ką hrn- 
žytl.

Bot Vokietija pildysianti lxi- 
carno subirti, kol tos sntartkm 
laikysis Ir kitos valstybės. Iš 
kitos pusės, Vokietija sutinka 
prisidėti prie kolektyvių sutar
čių sistemos, kurios garantuo
tų taiką Europoje,

Be to Vokietija sutinku a|»- 
rybotl ginklavimąsi, Jei tą pat) 
padarys Ir kilos didžiosios vals
tybės.

Netiesioginiai Jis kvIMė pa
sauli paliauti boikotuoti Vokie
tijų Ir utstolgtl goresnius pre
kybos ryšius.

Hitleris pasisakė, kad Vokie
tija nebandys piikoltsl valsty
bės sienas Ir kitas sutartis, ku
rios reguliuoja tarptautinius 
santykius, nes to viena valsty
bė savavaliai negali padaryti. 
Todėl tas sutartis Vokietija 
pilnai išlaikys Ir gerbs.

PKfeŽ Hitlerio kalbą vidaus 
reikalų minlsteris Frlck pa
skelbė kabinete priimtus įsta
tymus apie verstiną kareivia
vimą, sulig kuriais kiekvienas 
Vokietijos jaunuolis turės vers
tinai Ištarnauti kariuomenėje

Paliko Amerikai tai 
kinti Pietų Ame

rikos karą
PARYŽIUS, geg. 21.— Tau

tų sąjunga, kaip paprastai, bi
jodamos daryti griežtą žingsni 
ir pasmerkti Paraguay už tęsi
mų kuro su Bolivija, nutarė 
palikti tą karą Gran Chaco 
raistuose taikinti Amerikos 
valstybėms, vyriausia Jungt. 
Valstijoms, Argentinai ir čl- 
Ii.

Einant tautų sąjungos sta
tutu, Paraguay turėjo būti nu
bausta, kas butų suparaližavę 
tą mažytę šalį. TeČiaus dauge
lis valstybių ir tūlos ekonomi
nės grupės nenorėjo, kad Pa
raguay butų baudžiama. Di
džiosios valstybės irgi nenorė
jo aštriai bausti, nes tada gal 
butų tekę vėliau tokias pat 
bausmes pritaikinti ir Italijai. 
Todėl tautų sąjungos specialis 
susirinkimas ir nutarė nusi
kratyti šio keblaus klausimo 
pavedant j) pačiai Amerikai 
spręsti, ypač kad gimsta viltis 
sutaikinti abi Pietų Amerikos 
respublikas tiesioginėmis dery
bomis. Paraguay vėl pradėjo 
nebesisekti karas ir ji pralai
mėjo tas žemes, kurias buvo 
užkariavusi pernai ir dabar buk 
jau sutinkanti pradėti taikos 
derybas.

SEATTLE, Wash., g. 21. — 
Garsioji krutamųjų paveikslų 
Žvaigždė Mary Pickford su- 
gryžo .į gyvąją sceną, suvaidin
dama svarbią rolę veikale 
“Coąuette’. Publika ją pasiti
ko labai jautiškai.

ltnht.it
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THE W0RLD AT 
A GLANCE 

by Dr, E, G. Putere

Are Women “Oatty”?
How “Reds” are Made
VVhat Pr|qe Strenuousnpss 
Death and DesĮtrųcįlon in Japap 
Aųto-drivers oą Kilters

“Wonien are naturally ‘catty’ ”, 
many pcople believe. “That is not 
true,” retort many others. “If wo- 
men seem more ‘catty* than men, 
it is merely bocause tjie sox is less 
used to the bracing air of l|fe out- 
side the home, and bocause even 
today womcn mušt often rely upon 
a husband’s support.”

Štili, women |>atients prefer men 
doctors and dentists, not beęause 
they are necessarily more proficient 
than their female co-workers, būt 
iargely beeause they are men. Few 
women occupy execu.tive positlons 
in business, very considerably be- 
cause wonicn prefer men as spperr 
visors.

Reccntly the women of Engiand 
forced a British broadeasting com- 
pany to dismiss a wpman annuoun- 
cer, not becaųse she wns ineffi- 
cient, būt simply bocause vvomen 
listeners preferred a man announ- 
cer.~ In America not a single xvo-* 
man announcer has achieved fame.

If, then, vvoinen of today are 
“catty”, they are probąbly made so 
by environment and upbringing, 
rather than by anything inherent 
in their nature.

I chdmpd Walt W.hitmnn, lyjng on 
Ibe grass in the spring, IJstening 
to the birds sing, while he vyntched 
the soft, icottppy cloudp sulj jeisure* 
ly throu^h the vast oceun of doep- 
est bhie. Whltman, half-pionecr and 
half-modern, vvould have greoted 
with Olympian scorn the idea that 
he mušt be constantly vvorking. 
“Wliat for?” he y/ould hijye askod 
pertinently. Yet Walt WhUman is 
‘oąo of America’s greatost poets, 
whjle ihoysapds of “go-getting” 
bysjness men of his day are bitę 
of forgotten dust.

So, if wo are really wise rather 
than merely industrlous, wo will 
read Paul LeFarge’s “The Right to 
Bo Lazy”, and tako to heart Whit- 
inan’s loaf and invite my soul.” 
Wlth the depression forciiig leisure 
upon many of us, we will djscard 
the advice of the business man, 
futhpr of the depressjpi), apd fol)ow 
the suggestion of the poet.

Then we will learh to loaf to 
the glory of our bodies and to the 
cxaltation of our souls.

nuiro
f iro

3,000 killed, 
llijurecj, with 
ruins—such are the 
of the earthųuako 
Formosa, southem

automobile accidents. Before lon/g, 
Jf mQtor-kilUngs contii)uo to ip- 
creaso at that rate, battlefields wlll 
bo safęr tljan American highyyuys.

A terriblo instrument of de- 
struction is the modom automobile, 
with its spcod of 80 to 90 niiles 
an hour, in the hnnds of unsufp 
drlvcrs. Most of thom are unsafe, 
bocause they are not adequately 
tosted before recoiving a liconse.

i)r. Lauer of lowa Stato epilogo 
has porfected a spries of tests to 
dotermine the motoijst’s fjeld of 
vision, resistnnce to glare, color 
blindnoss, strongth of grip, motor 
control, nervoųs reiictjon, and gc- 
noral manipulation^ In 30 minutes, 
lie estimates, lio can lotum more 
about a pcrson’s fitness to drive 
a car safely than Severai ycars of 
actual driving may revenl.

Reputablo bus and trucking coni- 
panies have long found it profit- 
ablo to cxaniine their drivers 
thoroughly beforo ullovving them 
to operato machhies on publie high- 
vvays. So, too, the statė in tilo in- 
terest of life and llmb, will do well 
to forco every person to pass a 
rigid exaniination before it 
him a liconse to drive a 
vehicle.

i ss uos 
mojor

or communists are not 
or bred in 
schools and 
McGorjnięk, 
naively ap-

“Reds”
imported from Russia 
the eluss-rooms of our 
colleges, as Hearst and 
Baker and Walgren so
pear to believe. “Re(|s” and com- 
nuinists are made by the misery 
and suffering vvhieh come from 
the great and growing iiUNiuality 
of wealth, with that misery and 
suffering vastly aggravated and in- 
tensified by nearly seven yeęrs of 
depression.

John 1). Rockefeller, Jr., by no 
means America’s richest man, in 
1931 hajd an income of abotlL 
500,000/ One per cenl of ourHpop- 
ulation, according to the federaj 
trade commission, owns essentially 
three-fifths of the nation’s wealth, 
vvhile the other 99% owns the re- 
inaining two-fiftbs. Ii) 1931 600 
business heads drew in salaries 
? 10,000,000, according to the Secur- 
ities and Exchange commission.

Yet, in 1934, 20,000,000, or near- 
ly one ii) every six Ąmericans, 
were on rclief, said Federal Relief 
Administrator Hopkins.

Rampant ineąuaiity of wcalth 
grovving steadily worse, great riches 
side by side, as in Chicpgo’s Goki 
(’oast and the slums on the near 
North Side, or in the Stevens hotcl 
and the dumps of woe and misery 
about 700 S. State—in that sordid 
contrast lies the chief cąuse of 
communism.

Great 
wealth 
munists 
weeds.
of vvealth and the opportunities of 
life which .money brings can stop 
the grovvth of communism.

So, if our Bakers and Hearsts, 
our McCormicks and Walgrens 
really want to end communism, 
they will honestly seek 
cause of red radicalism, 
wil| honestly strive to 
with that cause.

More than 
than 12,Q00 
svvceping the 
frightful toli 
which visited
isiand pf Japan, carly Easter morn- 
ing. VVliile milljons thj’oughout 
Christendom «wokp to a brigbt and 
joyful Sunday, the Formosans were 
gripped by the worst tragedy Japan 
has scen since her 1923 carth- 
quake.

“God špoke in his wrath and de- 
stroyed tįiosje sinful hcathęns,” Px- 
claimes the narrovv, devout Clirist- 
ian. “God had nothing to do yvith 
it. Nature merely acted,” retorts 
the thoughtful man in the Street.

Būt th.c scicntist telis us that 
just off the east coast of Japan 
is one of the dcepest chasms of 
Ihp Pacific ocean. Į f the waters 
werc svvcpt away, that coast xvould 
be the top of a high mountain, 
whose base drops abruptly to the 
bottom of the ocean chasm. Land- 
siides from that mountain, hidden 
by the water, cąysc upheavals and 
trembljngs called eartjiquąkcs.

Thus an earthquake is the šame 
as the oaving in of the side of a 

py dijeh, except that it is 
vastly bigger and under vvateiT God 
hhs no more to do witlj eąrth- 
ąuakes than he has to do xvith the 
fall of an apple from a trec ,or 
of a boy from a roof. The falling 
apple and boy, the landslide and 
earti)quake—all are obeying the 
laxy of gravjty, which, when their 
support gi ves way, pulls them 
toward the center of the earth.

When the falling or slipping 
mass is immense enough and is 
under \yater, 
quake.

Mother’s Day 
Luncheon

i n somc 
she has

o n M ay

a

way 
done

12tli

of Sigma Epsilon Theta 
held a 
Rooin 
honor

it produccs an earth-

More than 
1915—that is

600% įncrease since 
tl)e fatalify rate for

and growjng inequality of 
breeds “reds” and com- 
like vacant lots grow 

Only a juster distribution

the true 
and they 
do away

Strenuousncss has become the 
eurse of America. “Root hog or 
die” has been translated into “Be 
a go-getter.” Rush and# drive have 
become the symbols of American 
life. In our rage to get rich quick, 
we have come to despise leisure 
as a plague, and to vvorship work, 
regardless of its purpose, as in it- 
self the greatėst good.

And what have we got for our 
great industry? The depression and 
a tremendous inerease in heart di- 
nease from the “hypertepsion” of 
our life.
- “I loaf antį invite my soul,” ex-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir tcvas

Lengvais Išmokčjimai-

REPublic 8340

netle Maukus brought as their 
“adoptad Mothers" tyrp. AJ|cp $tę- 
phens and Mrs. Marlė Yovaish of 
Mockford, Illinois. Ali
present onjoyed thobiselves im- 
niensley and hopo for more such 
occassions.

The present dfffcers are: Julia 
Sadulis, presjdent;' Bortha Lauchls- 
kas, troasurer; Floreneo Balsis, 
secrelary.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

rchcąftgil llstcner-iijper, būt be 
cJioro to kęcp to reheprs-
als. Vory fcw of you have this op- 
ppftųpiįy, Jmt štili you don’t come 
down. WoTo prėpnring right now 
to slng for one of our most im- 
portant plėnies of the year, Nau
jienos Plėnie. If you don’t come to 
praetico you won’t know,thc horde 
pf ncyy songs we’re learn|ng, / — 
3o dop’t, fęrget — Frlday is the 
day.

Jp p sjiort tjmo, Pirmyn w|ll hold 
jts appuąj pieet|ng to eject off|cers 
pnd giye reports. In order that 
these roports may be complete, all 
thę.se sMIJ hpvlng tiekėte or money 
for tlckpts they have takep <>ut, 
m reqųp»tex| |Q turu it in to A. 
yValulis.

Būt she JOYCE BROS

luncheon in the 
of the SlicrmatV 
of their Motfoers

Mother’s Day come,s būt once 
yenr, and on that day, those of us 
who are among, tho fortunnte in- 
dividuals štili having our Mother 
\vith us, honor her 
for the many things 
for us.

Mother’s Day fell
this year and on that day the 
men/bors 
Soręrity 
Spanish 
Hotel i n
and guests.

Sigma Epsilon 
composed of nine J.itJ)UQų|aii( girls. 
It was formod in August of 1984 
for the pyrpo.se ,of fy^thering 
niutual interests of the niembers 
and study of culture. The officers 
work for jhe bettenpent of the 
young organization.

Credit 4’or the sianress ,U)f lhxS*t 
first affair of the Wip<Voes to 
the girls, all of whom vvorked hard 
to make this a niemortible occar 
ssion. A delicious luncheon was 
served and after? the meal, a short 
programme was pres.ented in vyhich 
all of the girls took part. Presejit 
at the luncheon, accoiųpanied by 
their Mothers were: Julia Sadulis, 
Bertha Lauchiskas, Florehce Bal
sis, Bernice Senulis, Estelle Mas-, 
kas, Josephine Miller, Ąnnc Jacobs. 
Two o f the niembers are less for- 
tunate than the ręst, in that their 
Mothers are sleeping the eternal 
sleep. Onuks Skevers and Antoi-

Theta Sorority is

Perchan.ee some qf you huvo 
ideus for opening paragruphs — if 
so think of a good oile before dclv- 
ing further into this colutnn. When 
you’ve finisjied with» it, you can 
pass ,it on to us.
MELANGE MEASURfcS:
.The usuul excuse is bumjiing in

to d oo r h at niglit, būt Al Mickevich 
clahns his twin beayties are from 
frolicking in the gyin.

We can Just imagine what Ben
ui Bui'bo’s doetor looks likę after 
observing the statė of dejection he 
was in when not being able to pro- 
eure his daily apple.

Mike, why don’t you bring your 
girl-frieijd Goldilocks down to re- 
heapuils ąnymore? . .

John Shumilo, a long lošt photo- 
grapher has come back to the 
floek, He’ll bo a good jj.ress-agent 
for that group pieture of the chorus 
we’ve been sorta hjnting about. 
And then you romembef, lie is Al
bina Trilik’s old flame, vv^ich 
rather leaves Petcr Kitelius oųt of 
tlie pieture. . . ,

Aldona Walulis has another fain- 
oųh “fjrst” to a,dd to the jjst, vvjiich 
ihetudes being Georgie’s fjrst girl- 
friend here ių Chicago. She was 
the first giri to be takep hoipp in 
Al Spjtjjs’ new ^jimousipe (and 
vve’ll be the first be anpihilated 
for lettjpg fhes^J^ts put.). . .

Cjap’t you 
girl-friends anymore? 

She suggests a little cave-man 
shiff. , . .. .

Although pld <meWlbers are Corn
ing backį we’re^till mis^ing others, 
ainong? theiii. An*n Haitis, Bernice 
Zemeckas, Brunov Beleckis, John 
Carobus, Bruno Skever apd seads 
more. (Hplep’s pusring you John- 
nie.) ... and Ann Walulis, we 
haven’t seen you for months and 
njopths, or at^M^į'’ė^eks and 
Jt’s tough whe$Mw • haven’t our 
prize blonde on h'khd to awe the 
new meinbers. . j.

Pfiul Leschowskc^ Svųs pffered p 
ticket to Colorado - by one of our 
.'.■■■■•I*? .. , ';\Mir.Į'«T^*Tff'^J!lį’<F7E*iyi 

AKIU SPECIALISTAI

Eddie, >vatsąjilątt0vr 
hold your

THĘ PU,CHE8S.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

L J. ZOLF
1646 West 46th Street Phones Boulęvard .5203-8413

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 2$rd PĮąęe phones Canal 2515—Cicero 5927

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phohe Lafayette 3572
_ - J . ......................... ........... -   ------------------------ -------------- ■ ---------------------------------- -------------------1   -   III

s. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue Phone Boulęvard 4139

A. PETKUS
14X0 South 49th Court Cicero Phone Cicero 210?

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

S, M. SJKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

CHAS..SYREWICZĘ
1344 South 50th Ayenup Cicero Phone Cicero 294

Faith 
new

Wlll

Baldwin pens 
thriller, “The 

Masąuerade”
appear in “Naujienom” «s 

neriai

In America wher,e apythjng cun 
happen — and ųsually docs — 
Fajjh B(jkJwįp Jays (he scene of 
her newest šeriai suecess; in 1931 
America, wherc the underworld and 
the upper erust often find their 
destjjiies ętrangely mingled.

Fanchon Mercdith, the heroine 
of “Mastjucradc” is a gij’l to whom 
lips giycn a gangster sweetheart. 
She has always looked longingly, 
however, at the worid wherc girls 
nced have no fcar of the police, 
yvhcye friends may be trusted apd 
wliere svypetheąrts do not walk in 
the shpdow of the gallows.

When the authorities ipake it sp 
embarrassing for her boy friend 
that Fanchon is forcod to flee the 
epfsuing pompljcatipnp, sbę goe$ foy 
ajf. Įn the plane she mcets jpst 
the sort of giri she has alyvays 
envied — rich, cųltured, aure of 
herself.

Fanchon later stagger,s from the 
fw|s|ed vyreoje ^h^t has been a 
great ajrJiner, to confront a great 
apd thrilling opjiortunity. Why not 
maspuerade as the dead giri — 
who diad beeiV oa;bęr Y>ay to Uvė 
y/ith an aunt she’d never scen.

Fapchon gr^b.s her cjiance, and

___ ^Tel. YardĮj 1829
^ĄUiko Akinto?

' r&efes Akto
,Į‘; Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
756 West 35th St

kąjnpas Haįstėd $t.
Valandos ųo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AKIU SPECIALISTAS
2T METŲ PĄTyBIMO 

Pritaiko arinius dfil visokiu akiu

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So, Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuę 9:30 jfci 12 ir niĮo | :30 
iki 8i00 va. vakaro. Nedėliojus nuo 
Q.nn iki* 12*00 KfrihnmA lietuviikfl*

T"--------- ----r* .-.""-r

‘ DR. VĄITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itepipim^, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, pervuotu- 
mo, skaudama aidų karšti, atitaiso 
trunjparemte ir foliregysft. JPrirjg- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose' egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias ktai- 
dar. Speęlal« atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos, Valandos nuo, 10 iki 8 v. Ne
dėtoj nuo lO jld Ig.

"gi’^a^įg 1
47J2 South Ashland Ąv.

Phone Boulevėd 7589- ' 9 (** <

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
j, f; ęudęikis

is swirjed hito a pulsipjj ądventure 
y/lM)i’c she mušt vvatch her “p’s” 
i»nd “q’s” to keep from having her 
masquefade penetrated.
lovos lt. IHion gangdom, wniting,
inexorable, steps in to take its 
toli.

High socicty and the suave, cruel 
young man who once loved Fan- 
clion play a tjirilling game. Tho 
Seikės* are a gjri’s happincss and 
honor.

Tilo first ,cbaptcr of t|ir|||ing 
šeriai, ^Masfluprade” wil| appear in 
“Naujienos” shortly.

J. J. Žukas may resume 
duties at Naujienos
J. J, Žukas wno succesfully ma- 

naged the Naujienos baskctball 
tournamept may pgaln resume his 
duties a,s sp.ort’s e.tįitor witj> Nau
jienos.

M r. Žukas has been attending 
the Tildei) Technlcaj JJigh School. 
He will probably put in his fourth 
year ip the. Tennis team tilto 
spring.

TTTTTT rfirttj'T......

Pirmus Moroičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Ca^h su Neperdj- 
deliu Atrokavhnu. Duodame 

Colląteral Paskolas.

Chapman and Co., Ino.
120 8. La Saite St.

Tel. Frankljn 0576

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

s. Physical Thęrapy
an<j Midwife

6109 S. Alhany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ejeptric treat- 
piept ir magnę* 
tie blanketsirti 
Moterims ir mer-

WAREHūUSE
Išmainykit sąvp senus rajcanęjus 

ant paujų arba perbūdavote

JOKS TEISINGAS PASIULIJI-
MAS NEBUSI ATMESTAS 

IŠPARDAVIMO
34ų Arnotų Mfrjjkambarlo $24.95
Sohil

K-Jų Arnotų Parlor Retai,
$9.50 *' ’,rt

7-nlų šawtų yąlcomojo Kambario Betai,
$14^0 *

BADIOS, $5,95
NAUJI 0x1 S KARIETAI

$9.95~$1 1.95-$13.95

Visai Nauji Porcelain Garantuoti 
EletriSki Refrižeratoriai 

U« «/j KAINOS
ATDARA UTARNINKO, KETVERGO 

IR SUKATOS VAKARAIS.
nedalioj iki 5 VAL. PO p;et

5711 SOUTH HALSTED ST.
.„I - .1. ...... ..  1 .1 m I -T

i.,..
ADVOKATAI

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

403Į South Ashland Avė. 
Tel. BoulevartJ 2800 

Rez, 6515 So, Rockvell St.
Tai. Jtepublię 9723

JOHN B. BORDEN
. LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St,) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 0 iki 5. 

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
Pčtnyčlos 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
-JIMIUE"11 , ?!!'!'".«""». 1.. 1.— -1' t! 'JHJl'»S.. Migiįmn U ......... ........ ..

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr.

,, ADVOKATASJ 160 jtf. LaSalle St
.  Room 1515 

ginoms patari- Valandoj kasdien, o vakarais suljg 
mai dovanai susitarimo.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
J'Į"!".'! H-'HTĮ'r;11! I."“į ’ŲTf   "JJ-.—T:'!■?■■■ ■■'!"1 į' .    ——‘ 1 I"11 l" '■ 1 1 '■    . • j • 1  "" JL"1' "J "'J' "SJ "J1,"

LIETIM.M UETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draųgijęp Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki p 
vai., Nedėliomią pąo JO iki 1?

8343 Soutį JEIalsted S|, 
TąL Bouląyard 140?

..............U ■ ....................... -W— ... ..........

Ofiso T®1* Boulęvard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

Cpr. of 85th aml Halstod Sts* 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.
, -------... n ,, y, ..... ;.

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

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

Tel. Seeley ^830
Namų telefonas Brpnswięk 6697

,, .... j.....

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vaje. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulęvard 7820 
Namu M Proppecį 1080

LIETUVIAI

iki 8:80 v. N e dėl. nuo 19 iki 12 a. m.

Dr. S, Naikeiis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

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

Seredomjs ir nedžl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Calitornia Avenue 

Telefonas R^iblie 7868
—-rr-sr------- -------- rr-r:----- rr-r-r--------

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

Tel, Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart jfraptadtento to ketvirtadienio.

Tel. Qficė Wentwprth 638Q
Rez. Hyde Park 8895 #

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vat vak. 
išskyrus seredopiis ir sukatomis

Phone Boulęvard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dantistas
4645 So, Ashlųpd Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 ikj 8 vakaro. 
. Sęrpdoj pagal sutąrti.

Ofiso telefonas Prospect 1028

Gfisovjlandps: nuo 2-4 ir DUp 7’9 v.y. 
nedaliomis ir semtomis pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgjpia0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nu 
6-8 v. y. Nedalioj pagal /sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCįjER AV^ Cor. Franciaco
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Deptishis
Valandos nuo 9-9

2420 Węst Mąrquette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija;
2519 West 43rd St.

’M>-

.......... A
Kiti Lietuvi^ Paktoraį.

Dr. Margeris
3325 So, Halsted St, 

Valandos; nyo lO r. iki 2 pę pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais xuu) 10 fld 12 
Phone Boulęvard 8488

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 8b 
metus kaipo patylės gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų/ moterų ir vaikų pagal ' nau
jausiu? metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoriją: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan Ss 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:8Q vaL vakarą.

Tel. Cąpal 3Į10 
Rezidencijos telefonai;

Hyda Parik 6755 ąr Centrui
v

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

v—r

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki d 
vat po pietų ir puo 7 ijd 8:80 ypL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 18 
valandai diena.

Phone MIDWAY Į^8P
' .11 ■■■■■ » .   ■■■)■■ . II , '

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 vai. NedšL nuo 10 iki 12 

Reą. Telephone Pląza 2400

Ofiso T«L Calumet 6893
Rez. TeL Ih^zel 0191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas Moteriškų, Vyri&j, Vaikų jr yfsą

diliomis ir šventadieniais 10—12
JĮJĮ —___ f

pyrpo.se
Perchan.ee
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St. Šimkaus Sukaktuvės

St. Šimkus

St. Šimkus pasirodo perbran- 
gus, ir jis čia ilgai nepabuvo.

St. Šimkus turėjo platesnės 
dirvos Lietuvoje, ir. ten gal ir 
buvo apmokamas kaipo profe
sionalas. 1920 metais Šimkus 
Įstojo savanoriu Lietuvos ka
riuomenėn ir koncertavo sto
vinčioms kariuomenes dalims. 
Taipgi paraše kariškas dainas 
“Mes Lietuvos kareivėliai” ir 
‘Geležinio Vilko” maršą. Vč- 
iaus Klaipėdoje įsteigė kon

servatoriją, kuri tapo lietuviš
kos muzikos centru iki ji’ buvo 
uždaryta 1930 metais. Po to 
Šimkus buvo išsiųstas vakarų 
Europon operos pastatymą stu
dijuoti ir sugrįžęs buvo dvejus 
metus valstybes operos dirigen
tu.

Didžiausias St. Šimkaus nuo
pelnas tai lietuviškų dainų har
monizacija. Chorams jis yra iš
leidęs apie 200 dainų, solistams 
apie $0 dainų. Paskutiniuoju 
metu sukomponavo simfoninę1 
poemą “Nemunas”.

Dabar St. Šimkus gyvena 
“Birutes” kaime netoli Kauno.

S. S.

Nevvark, N. J., airporte, gegu
žės 30 d. (Iš ten Įeit. Vaitkus 
nulėks linkui Dexter parko, 
Brooklyne, kur rengiama skri
dimo naudai didelis piknikas. 
Lėktuvą sugrąžinęs į Newark 
airportą, lakūnas važiuos j 
brooklyniečių pikniką.)

Tos pačios dienos vakare 
Newarke ketinama rengti va
kariene lakūnui F. Vaitkui pa
gerbti.

išleistuvių bankiete. Newarko kalinga daug laiko sugaišti. 
Svetis adv. R. Skipitis yra pa
reiškęs noro turėti keletą die
nų saviems reikalams sutvar
kyti prieš išvažiavimą iš New

moterų klubas mano surengti 
labai pasekmingą adv. R. Ski
pičiui išleistuvių bankietą ii 
dėl to visi kiti New Jersey 
valstybėje mano daryti paren-

Yorko į Lietuvą ir dėl to bu
tų patartina per daug su įvai
riais menkos vertės parengi
mais nevarginti svečią.

A. S. Trečiokas.

1 (30 metų muzikos kūrybinio 
darbo)

Nors Lietuvos sostinėje ofi
ciali muzika tebėra italijoniš- 
ka ir tik italijonams tebėra 
duodama didžiausia parama jų 
operų statymu valstybės teat
re, Lietuvoje visgi atsiminta, 
kad Stasys Šimkus per 30 me
tų mėgino ir lietuviškos muzi
kos garąinti.

Todėl oficialė Lietuva dabar, 
kaip tas Pilotas, norėdamas 
nusiplauti rankas, pritaria “mi
nėjimui” Stasio Šimkaus 30 
metų kuribinio muzikos darbo 
sukaktuvių. Nors oficialė Lie
tuva nežino, ką su tuo jo ku- 
ribiniu darbu" daryti, bet St. 
Šimkaus sukaktuvėms nesiprie
šina. Cenzūra praleidžia viso
kius raštus apie St. Šimkų, ir 
todėl visi Lietuvos laikraščiai 
gana liuosai rašo 'apie' tas St. 
Šimkaus sukaktuves.

I

Daug yra rašoma apie tai, 
kaip Naujalis pradėjo St. Šim
kų mokinti ant vargonų groti 
ir kaip St. Šimkus 1904—1906 
metais rengė lietuviškus vaka
rus Lietuvoje. Vieną tokį va
karą jis surengė savo gimtoje 
parapijoje Belvederio dvare 
1906 metais, ir pasitaikė, kad 
į tą vakarą atvyko VarSa
vos konservatorijos direktorius 
Mlynarskis. St. Šimkus Mly- 
narskiui patiko ir jis davė jam

lėšų mokintis Varšuvos konser
vatorijoj.

St. Šimkus baigė vargonų 
skyrių Varšavoj, o kompozicijos 
mokinosi Petrupily, buigęs ten 
kompozicijose klasę 1914 m. 
Vuršavoj jis parašė melodiją 
Murgulio poemui “Kur bakūže 
sumunota”, o Petrapily suhar
monizavo ir išleido gana daug 
lietuviškų liaudies dainelių.

Karo laiku St. Šimkus atvy
ko Amerikon buk tai aukų 
rinkti nukentėjusioms dėl karo 
šelpti. Lietuvoj visi rašo, kad 
čia jis surinkęs tų aukų $30,- 
000. Tečiaus mes čia apie tai ne 
ką težinome. Aukų tam tikslui 
Amerikoje buvo surinkta daug 
daugiau negu $30,000, bet jas 
čia rinko du fondai: klerikalų 
fondas ir pažangiųjų fondas, 
bei nei vieno fondo valdyboje 
nebuvo Šimkaus.

Bet tiesa, kad Amerikoje St. 
Šimkus išleido dvejetą numerių 
“Muzikos” laikraščio ir vedė 
Chicagoje “Birutės” chorą, čia 
jis parašė operą ^‘Čigonai” ir 
keletą kitų kompozicijų.

“Birutes” choras buvo dar 
syki parsikvietęs St. Šimkų 
jam vadovauti 1927—1928 me
tais. Bet šiuo sykiu “Birutei”
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New Jersey’s kolo
nijos rengia išleistu

ves F. Vaitkui
Kearny-Harrison, N. J.

Gegužės men. 25 d. rengia
ma - šv. Vardo Draugijos salė
je, 6 Dayis Avė., Kearny, N. J., 
vakarienė Įeit. Feliksui Vait
kui pagerbti. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga 50c.

Linden, N. J.
Lindeno draugijų bendras 

komitetas trečiadienį, gegužės 
men. 29 d., rengia išleistuvių 
vakarą lakūnui Ff Vaitkui, Lin
den Hali, prie Wood Avė. ir 
16 gatvės. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga 25c.

šiame vakare dalyvaus mie
sto meras, Lietuvos vice-kon- 
sulas P. Daužvardis, ir dai
nuos Jaunų Mergaičių Choras. 
Po programo bus šokiai.

Newark, N. J.
“Lituanicos H” parodymas

Newark, N. J.
New Jersey Valstybės Lie

tuvių Komitetas savo susirin
kime gegužės mėn. 19 d. jau 
galutinai aptarė planų gegužės 
30-tą dieną parengimui New- 
arko airporte, o taipgi Susitar
ta apie parengimus: Harrison- 
Kearny, Lindeno ir- Elizabeth- 
to. Nutarta Įeit. F. Vaitkų ofi
cialiai priimti Newąrko airpor
te 7-tą vai. vakare, gegužės 
29-tą dieną ir palydėti j Lin
deno parengimą, kuriame da
lyvaus aukšti miesto valdinin
kai ir gal apie pora desėtkų 
automobilių paroda iš Newarko 
airporto į Lindeną. Smulkes
nių žinių šiuomi reikalu bus 
paskelbta vėliaus per atitinka
mus skelbimus, radio, vietos 
anglų spauda ir lietuviškus 
laikraščius. Tėmykite.

Gautas iš adv. R. ‘Skipičio 
sutikimas, kad birželio 23-čią 
dieną tikrai dalyvauja Newar- 
ko Moterų Klubo rengiamam

gimus, dabar geriausiai pada- 
ryš pribuvę j Newarką į bir
želio 23-čios dienos parengimą 
ir iš čia bendrai palinkėdami 
DU LR. pirmininkui adv. R. 
Skipičiui laimingos keliones j 
Tėvynę Lietuvą.

Butų labai gerai, kad Brook- 
lyno, New Yorko lietuviai 
susitartų ir visi' bendrai pa
darytų vienų atitinkamą išlei
stuvėms bankietą dėl p. Ski
pičio, vietoje rengti atskirai 
keletą bankietų, kurie tankiau
siai būna nepasekmingi ir rei-

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK

Hidden in Velvecta’a riclily mild 
< Chcddar Cheese flavor are Iicalth- 

proteetive elementą of many feodo.
It’a wonderftil for children. Servo 

Kruft Velveeta—in Bundwichee, in 
oooked dishes... often!

Pridedant Jung. Valtf. Taktus

HAMBURG-AMERICAN LINE . NORTH RERMAN LLOYD

Rengia Ir prlilurl 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje

Del Informacijų krelpklllt |:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grend St, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Aderni St., N»w«rk, N. J.

JOHN SEKYS
433 Perk St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon Sf.t Worcoiter, Man.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W, B'way,So. Boston, Man.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maln St., Montello, Man.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Detrolt, Mlch.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS

.1739 S. Hahted St., Chloro. ID.
OHIO LITHUANIAN PUBLISH.

ING CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superlor Avė., 

Cleveiand, Ohlo

C. J. WOSHNER
2013 Carton St., Plttsburgh, Pa.

A. VARASIUS
206 Ali Natlont Bank Bulldlng 
1200 Carton St., Pittiburgh, Pa.

KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

♦16700

Populiariu Rubininiu Garlaiviu

STUTTGART’
(įplauk* II New Yorko

BIRŽELIO 5 d.. 1935
tiesiai be persidlmo j Klaipėdą

Didelis Reikalavimas Trakų Pirkėjų Šiandien yra dėl Ekonomijos

APSIMOKA 3 BUDAIS
PIRKTI CHEVROLETS

Pasaulio Parodos

PLUMBINGO
FIKCERIŲ

Išpardavimas 
kuriuos nupirkome iš 

Pasaulio* Parodos

BARGENAI
ANT

CLOSETS, WASH 
BASINS, URINALS 

ir t. t.
Mes taipgi esame nupirkę iš 
Pasaulio Parodos didelį sta- 

ką vartotų paipų.
Viskas parsiduoda 
bargeno kainomis.

DYKAI 
PRISTATYMAS

Atdara NedSlioj iki 1 v. po piet.
Mes kalbame lietuviškai

CHICAGO PLUMBING 
& HEATING 

SfiLVAGE CORP.
2I32SOUTHSTATE ST.

PHONE VICTORY 3939

Pritaikinti jusy akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis
Prarastąjį regėjimą, silpnas 
akis galima dažnai atitaisyti

ir kreivas
_ ___ su naujai 

išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 

_„____________________ ,__Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Puikus 
Zylo-Shell 
rėmai pagra
žina veidą 
nuovargi ir galvos skaudėjimą.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

5514-18 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pooL 
Rusiška ir turkiika pirtis 

Moterims aeredomis iki 7 v. v.

LOANS and 1NSURAN*:IE 
Jeigu iji pinigų am Pirmo MorĄiMo.arba 

auo ugnies, etc,.
V .?• 840 West Street

TELEFONAS. YARds 2790 arba Oi 7 
KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VeS

.. 1UŠCI INE.I E - • : ; X -?

* 2«/2 -Ton Steke (157” Wheelbase)

Šiandien kiekvienas sumanus tro- 
kų pirkėjas labiausiai žingeidaują, 
kad gavus atsakančią transportaci- 
ją pigiausia kaina. Pinigų sutaupy- 
mo galimybės Chevrolet Trokai 
ypatingai turi didelį patraukimą. 
Vienas po kito trokų pirkėjai suži
no, kad apsimoka trimis budais 
pirkti Chevrolet. Vienas po kito 
trokų pirkėjai nusprendė pasinau
doti progomis didelių siitaupymų

kuriuos pasiūlo Chevrolet. Jus irgi 
galėsite teikti geresnį tolimesnių ke
lionių patarnavimą pigesnėmis kai
nomis pirkdamas Chevrolet Troką 
dėl Šios trigubos ekonomijos:

1. Chevrolet Trokai parduodami 
pigiausiom kainom pasaulyj.

2. Jie suvartoja mažiau gasolino
ir alyvos todėl, kad jie turi 
galinguš šešių cilinderių vai* 
ve-in-head inžinus.

3. Jie laiko ilgiau, teikia atsakan
tį patarnavimą todėl, kad tu
ri extra gerumą, kuris ran
dasi kiekvienoje daly j e 
Chevrolet produktų.

Atlankyk savo artimiausį Chevro
let pardavinėtoją—šią savaitę. Lai 
jis jums demonstruoja Chevrolet 
Troką dėl tolimsenių pervežimų. 
Pirk Chevrolet, gausi geresnį tro
ką pigiausia kaina pasaulyje!

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN
Palyginkit Chevrolet žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. A. C. sąlygas .General Motors Vertybe.
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UNIJOS IK VIEŠIEJI DARBAI

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

SIŪLO APRĖŽTI TEISMO GALIĄ

GEGUŽINE
SEKMADIENY J,

tucinis

BIRUTES DARŽE

res dviem trečdaliais balsų priimti abeji1 kongreso rū
mai (atstovų butas ir senatas) ir paskui patvirtinti ne 
mažiau, kaip trys ketvirtadaliai valstijų. Tai sunki ir 
ilga procedūra, kuri duoda progos projektuojamos pa
taisos priešams jos priėmimą visokiais budais trukdyti.

inkštąjį tribunolą Washingtone labai lengvai. Užtektų 
aktai kongresui padaryti pareiškimą, kad teismas ne- 
mvalo kištis j įstatymų leidimo įstaigos darbą, ir tuo
met, prezidentui davus savo parašą po tuo pareiškimu,

•7.00 
8.00

Dabar pasirodo, kad darbininkams reikia ne “drau
gų’’ politikoje, bet jėgos. Kadangi darbininkai jėgos po
litikoje neturi, tai prezidentas Rooseveltaš> nežiūrint 
viso savo tariamo mielaširdingumo beturčiams, pavar
tojo savo galią kapitalistų naudai.

Tai jau per didelė skriauda bedarbiams. Kaip galės 
darbininkas pragyventi, kuris gaus per mėnesi viso tik 
19 dolerių?

Prezidentas Rooševeftas nustatė atlyginimą darbi
ninkams, kurie bus samdomi viešiems, valdžios pinigais 
finansuojamiems, darbams. Žemiausius “leiberio” atly
ginimas už mėnesi darbo, pagal jo patvarkymą, bus $19, 
o aukščiausias amatininko atlyginimas — $94.

Tačiau pačios unijos yra kaltos, kad susidarė šito
kia padėtis. Jeigu Amerikos darbininkai turėtų bent 
kclioliką energingų savo atstovų kongrese, tai valdžia 
nedrystų su jais taip elgtis, kaip ji elgiasi. Bet Ameri
kos Darbo Federacija ir dauguma kitų darbininkų uni
jų iki šiol laikėsi tos nuomonės, kad politika tai ne jų 
dalykas. Jos sakė, kad darbininkai turį pakankamai ge
rų “draugų” tarpe demokratų ir republikonų. Reikalui 
atėjus, tie draugai juos užtarsią.

Tai — labai žemos mokestys. Vargiai buvo galima 
reikalauti, kad valdžia, kuri samdys bedarbius no pel
no tikslais, mokėtų jiems unijines algas. Bet sulig ta 
skale, kurią nustatė prezidentas, bedarbiams ketinama 
mokėti mažiau, kaip pusę, arba net mažiau, kaip treč
dali to, ką gauna daibininkal privatinėse įmonėse.

JIh reikalavo tolumo. Mat, pa- 
Mltnlkė proga atkeršyti buvo 
priešui ir pasiųsti JI | kalėjimą 
už vagystę.

Romanotti atvėrei ginklo ir 
nužudė savo pornoldotoją. Po 
to, žinoma, JIn Jau nebegalėjo 
pasilikti savo ūkyje. Pabėgo Ir 
pradėjo Hhipstytfa kruinuoso Ir 
kalnuose. Tik naktloH laiku JIh 
atvykdavo | kaliną pasiimti 
muisto h* kilų reikalingų daly-

Atstovas Knute iš Washingtono valstijos įteikė 
kongresui rezoliuciją, siūlydamas įdėti pataisą į Jung
tinių Valstijų konstituciją, kad nei vyriausias federa
linis teismas, nei kiti federaliniai teismai negalėtų jokį 
kongreso aktą pripažinti “nekonstituciniu”.

merginą ir 
pastatė Ją prie. duĮų. Pasigirdo 
šūviai. Kai policAv Įsilaužė j 

‘ ► įgalėjo negyva 
polioi’J'pą. kulkų au-

SVIETO LYGIN 
TO JAS

šita pamoka Amerikos darbininkams gal atidarys 
jiems akis.

Blinda. — Korsikos “svieto 
lygintojai”. — Ronce Ro- 
numetu. — Kaip Roma- 
netti virto banditu. — Su- 
HlrčinimuH su žandarais.-— 
“Non ce”, — Ronumetti 
populiuriškumuM.

ir atlikta. Bet tikrumoje tai visai nėra kon
stitucija paremtą šita teismo galia. Pats teismas elgiasi 
ne pagal konstituciją, pasiimdamas sau galią skelbti 
‘nekonstituciniais” kongreso priimamus ir prezidento 
pasirašomus įstatymus. Visoje Jungtinių* Valstijų kon
stitucijoje nėra tokio paragrafo, kiuris teismą statytų 
lukšciaus už kongresą.

Turėdamas visur draugą, Ro- 
manietii pasidarė perdaug drą
sus. Del to savo drąsumo jis ir 
žuvo. Galų gale policijai pasi
sekė jį pagauti į pinkles ir nu
šauti.

MotorU buvo baidai mi,Įgu
dimui Ir mėtėsi | ViSUM PUBOH. 
Ji pradėjo verkti. Jum vėl pa
gailo Jom. JIh apkabino Ją b 
pradėjo šnibždėti malonius h 
raminančius žodžius. Bot dėl 
skausmų notokusi pusiausvy
ros JI atsimušė savo galva ] 
Jo smakrų Ir suleido dantis Į

Prieš kelius suvaitos Korsi
koje Įvyko teismas, kuris Išne
šė mirties bausmę pagarsėju
siam banditui Spada. Teismo 
luIKe banditas stengėsi Įrodyti, 
Jog Jis buvęs “svieto lyginto
jas” ,o no paprastus razbuini ti
kas. Bet teisinas | tai neat
kreipė dėmesio. Juo labiau, kad 
tapo įrodyta, jog Spada be jo
kio reikalo nužudė kelis žmo-

Jos akys degino JĮ. Nuo to 
žvilgsnio Jam pasidarė nejau
ku. Jis vėl pažiurėjo J tai, kas 
gulėjo Žuliu jos. Vienai aki
mirkai jis pajuto nepaprastą 
prisirišimų prie to sutvėrimo, 
kuris gulėjo dauboje. Bet tai 
greit praėjo. Jis prispaudė 
delnus prie veidų ir riktelėjo. 
Paskui atitraukė delnus, pa
žiurėjo J moterĮ ir pus jį gi 
mė neapykanta tam, kas gu
lėjo šalia Jos. Pakėlęs rankas 
virti galvos, Ursi bandydamas 
apsiginti nuo smūgio, jis su
murmėjo:

savo glėbyje, malonini kažką 
šnibždėjo, bučiavo jos drabu
žius ir glaudėsi prie Jos pilvo.

—. Paleisk mano, — sušuko 
Ji Ir, pagriebusi už gerklės, 
smarkiai stūmė j| nuo savęs. 
Jo gaivu atsimušė į daubos 
šlaitų. Pritrenktus, jis sudribo 
ant žemės. Jis užmerkė akis 
Ir užsikimšo ausis, kad negir
dėti Jos riksmo.

Taip tęsėsi kiek laiko. Ir 
staiga jis pajuto, kad (vyko 
kas tai nepaprasto, šauksmai 
pasiliovė. Tąsyk jis pravėrė 
akis B* npašiuraj<pri*^fųi Ji' gu
lėjo visai noąijudindama ir 
sunkiai kvėpavo. Geltoni mėnu
lio spinduliai apšvietė jos vei
dą, kuris buvo atkreiptas į Ka- 
sidj. Veidus atrodė išblyškęs,

Dalykus :

— Dieve MUMimylCk ant ma
nęs, — šnibždėjo Ji. — šven
čiausia Panele, pasigailėk mu-

— Buk tu prakeiktas! Ati
duok j( man! Atiduok! Kur

Labiausiai popullaršikas ir 
romantiškas Korsikoj, ‘‘svieto, 
ygintojas” buvo Ronce Roma- 
:wtti, kuris pėr šešioliką motų 
terorizavo salos gyventojus, Vi
sos žandarų ir policijos pastan
gos sugauti jį nueidavo niekais. 
Jis pasprukdavo iŠ pavojingiau
sių spąstų. Bet viskam ateina 
galas: atėjo galas ir Roma- 
netti. O prie to privedė jo 
silpnybė link moterų. Policija 
užklupo j ( pas meilužę ir nušo
vė. Tai atsitiko 1926 m. pa
vasarį

Nors nuo Romanotti mirties 
praėjo jau keli metai, bet' Kor
sikos gyventojai jį ir dabar at
simena. Ne įtik atsimena, bet 
r pasakoja Įvairiausių dalykų 

apie jo drąsius žygius ir gerus 
darbus. Pateko jis ir į literatū
rą: pasiremiant jo gyvenimu 
jau tapo parašyta bent kelios 
apysakos. ♦

Romanetti gimė ir užaugo 
nedideliame Lava kaime. Tėvas 
jam paliko nedidelį ūkį. Iš pra
džių jis gyveno, kaip ir visi tos 
apylinkes ūkininkai, kol neįsi- 
vėlė į romaną. Įsimylėjo’ jis j 
turtingo ūkininko dukterį. Me» 
ginos tėvai priešinosi tam ro
manui. Kilo nesusipratimai. Bū
damas karšto budo, Romanetti 
susipešė su merginos tėvu ir 
nudurė jį peiliu.

Įvyko įteisinąs. Jaunuolis tei
sinosi, jog žmogžudystę jis pa
pildęs begindamas savo gyvastį. 
Ir išsisuko nuo sunkios baus
mės: tapo pasiųstas j kalėjimą 
tik trumpam laikui.

Grįžęs iš kalėjimo, Romanetti 
vėl pradėjo ūkininkauti. Bet 
santykiai tarp jo ir nužudytojo 
ūkininko giminių pasidarė labai 
įtempti. Kartą Lava kaimo gy
ventojai sumanė iškelti didelę 
puotą. Puota tęsėsi per kelias 
dienas. Pritruko mėsos. Roma
netti pasiūlė paskersti savo 
jautį. Bet čia įvyko klaida: 
nakties laiku tapo pagautas 
nužudytojo ūkininko giminai
čio jautis ir paskerstas. Kada 
klaida paaiškėjo, tai Romanetti 
pasiūlė atlyginti už padarytą 
skriaudą. Bet jaučio savininkas 
apie tai ir klausytis nenorėjo.

ZaUrtd m Second CInm llatter 
Mareli 7th 1014 ai ihe Pm| Offics 
of Chlcago, lik uuder Ita act ot 
Mareli trd 1170.

ta, nes, kaip dabar, tai vyriausias Amerikos teismas 
gali trukdyti kiekvieną drąsesnį kongreso ir vąldžios
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The Llthuaalia Daily. Neva 

Fubllehed Daily Kacepl fiunday by 
i be Utbuanlan Newi Ihib., Co., Ino.

1780 Beath Relsted Street 
Telephoae CANal 1300

Uteakyno katahi
Chlcegoje — paštui

Metama ........
Pulti motą
Trim* manualams —
Dviem minėdama
Vienam mlnoalul ——~

Chioagoį per ilneliotojuai
Viena ktrplla .................. ■
Savaitei
Mineliui

8avieaytoae Valattjoa^ ne ChlcuoJ, 
paltai 

Metama 
Pusti metų 
Trinia mAnedama 
Dviem minėdama 
Vienam mlneeiui

Ueteven Ir klter uiaieniaoae 
(Atpifiata). 

Metama . .... . ..........
Pusti motą 
Trims mlneelama W.M
Pinigui reikia dąati palto Money 

Orderiu karta aii ulaakyma.

SubaeripUoa Ratui
08.0d por year in Canada
•7.08 per year oulelde of Chicago
08.00 pat year tu Chieago 
lo per oopy.

79th Street ir Archer Avenue, Justice Park, Illinois 
BUS PUIKUS PROGRAMAS, LOŠIMAI IR KITOKIOS 

LINKSMYBES.

Nuvargęs ir auplluškęa; Jo iš
raiška buvo labui keletą Ir bau
ginanti. Ji tylėdama žiurėjo Į 
KaKidĮ, bot už ją kalbėjo joa 
akyti, O tų aklų kalba buvo 
balai. Stalgu jie išgirdo šaukti
nių. Krūptelėjo. Kažkaa sude
javo čia, dauboje, šalia Jom... 
JIh pažiurėjo 1 tai, kan gulė
jo Šalia Jos ir, neatitraukda
mas akių, pradėjo keltis.

.11 ititioHė raukus, tarsi no
rėdama sutrukdyti, — neleisti, 
kad jis atsikeltų.

— A ? Kas... — kvapų gau
dydamas prabilo Jis.

— Kur tu?... — irgi vos 
kvėpuodama ištarė Ji. — Ką 
aš tau sakiau?

IŠ miško pasiglrtĮo dualus 
kosėjimas. Ji nutilo ir pradė
jo klausytis. Tai grįžo Kasidl. 
Ji greit atsisėdo ir pradėjo 
žiūrėti į jo figūrą, kuri švais
tėsi tarp medžių. Jis šliaužda
mas prisiartino prie jos. JI 
tylėjo Ir su neapykanta žiurė
jo | Jį. Neatitraukė aklų .nei 
valamlolol. Jos antakiai buvo 
sutraukti. Knsidi atsisėdo prie 
daubos kranto ir žemai nulei
do galvą.

— Kur tu buvai? — šnibž
domis paklausė Jinai.

Tylėdamas Jis šluostė rankas 
į Žemę.

—• Kur tu buvai?!
— A?! «— pasigirdo jo už

kimęs balsas. — Jis maiše... 
Aš pakišau jį .. po medžio šak
nimis.To medžio, kuris ran
dasi vandenyje...

Užviešpatavo tyla.
— Tu nužudei mano vaiką! 

•— prislėgtu balsu sušnibždėjo 
ji* MtMMV žmogžudy!..

Jis pakėlė galvą ir išsižio
jęs pažiurėjo į ją. žiurėjo nu
stebusiai Ir vis dar šluostė į 
Žemę rankas.

— Kur mano kūdikis? — 
isteriškai šaukė ji. — Ką tu 
padarei su juo?

j— A ?.. Ką ?.. Ar tu ne.,,

Vienų sekmadienį Jis suma
nė aplankyti savo meilužę. Apie 
tai patyrė žandarai. Jie pasislė
pė ir laukė. Atrodė, kad ti| kur
tą, Romanetti tikrai bus suim
tas. Tačiau J| išgelbėjo šuo, ku
ris buvo Jo ištikimiausias drau
gas, Auo surado pasislėpusius 
žandarus ir pradėjo loti. Ro- 
mani'ltl tuoj suprato, jog kas 
nors yra negerai: šoko ant ark
lio ir pasileido bėgti, žandarai 
bandė pasivyti. Įvyko susišau
dymus. Padarinyje žandarai ne
teko dviejų savo žmonių.

Nuo lo laiko prasidėjo itikra 
medžioklė. Policija ir žandarai 
be paliovos j ieškojo paskubusio 
bandito Uomnnetti. Dažnai jie 
vengdavo abhivas, bot razbnl- 
ninkas vis pasprukdavo Iš už
taisytų jam špuntu. No tik |w 
sprukdavo, bot dar Ir nušauda
vo vieną kitty žandarų,

Romanotti pirmas vardas bu
vo Ronce. Korsikiečiai pakeitė 
tų vardą Į '/‘Nence” (non co), 
kas fėiškia, “ne čia”. Tatai 
dar labiau erzino policiją.

Žinodama Jo silpnybę, polici
ja sumanė prieiti .prie jo mei
lužės. Pastaroji už? tam tikrą 
atlyginimą sutiko( Išduoti Ro
manetti. Įsiviliojo i savo namus, 
kur buvo pnslslėpį< poliemonai. 
Ji uždarė kambario duris. Bet 
tuo laiku pradėjo'Joti šuo. Ro
manotti pagrieb

kambarį asloje y 
mergina, — \ 
ka. Romonetti gi Sifnušč langą 
ir paspruko. /

Juo tolyn, tuo RomaneIti da
rėsi drąsesnis. Jis; dažnai die
nos laiku visai netikėtai atjo
davo į miestelį. Tekiuose a įsi
tikimuose miestelio majoras ir 
kiti viršininkai stengdavosi kur 
nors pasislėpti ir pranešti poli
cijai. Bet kai policija atvykda
vo, tai Romanetti būdavo “non 
ce” (ne čia).

Daugelio žmonių jis buvo la
bai mėgstamas. O ypatingai 
biedriuomenės. Biedniokų jis ne 
tik neskriaudė, bet visais bu
dais jiems padėdavo. Apylinkė
je gyveno , didelis lupikas, ku
ris skolino pinigus ir lupo ne
žmoniškus nuošimčius. Romo
netti padarė jam vizitą, įspė
damas neskriausti žmonių. Ka
da tas nepaklausė, tai iš nakties 
įtapo rastas negyvas.

Kitas jo geras darbas buvo 
apvalymas apylinkės nuo plėši
kų. Keturi plcšikąi pabėgo iš 
kalėjimo ir pradėjo terorizuoti 
gyventojus. Vieną po kitam 
Romanetti juos nušovė.

Kai įvyko lėktuvo katastro
fa ir keturi pasažierui tapo sun
kiai sužeisti, tai Romanetti su
teikė pirmąją pagelbą. Be to, 
jis pasiuntė kaimiečius praneš
ti policijai apie įvykusią nelai
mę.

Tos rųšies darbai Romanetti 
darė labai populiarišku žmonių 
akyse. O kadangi jis ne tik ne
skriausdavo > biedniokų, bet 
jiems visokiais budais padėda
vo, tai j jį buvo pradėta žiūrė
ti, kaip į kokį “svieto lyginto-

— Taip... Aš žinau... Pa
lik mane ramybėje.,. Tegul 
Dievas mano nubaudžia, aš pa
darysiu tai...

Tie žodžiai jį patį išgąsdino. 
Jis stovėjo nesijudindamas. Ii 
vėl jis pastebėjo Jos žibančias, 
beprotiškas akis.

? — Palik mane! — piktai ta
rė jis.

Jis pasilenkė ir nušluostė į 
lapus rankas. Paskui apgraibo
mis susirado ant žemės gulin
tį maišą. Paskui vėl sustojo.'

Ką tu darai l ... šnibždo
mis paklausė ji.

— Ar turi virvę?
Ji uloko noatMakč, h* vėl Jis 

išgirdo tų silpną šuukmiią. IA- 
MlkolioJęM, jis peržengė per mo
terį Apdengė maišu taį kas 
rėkė, ir tvirtai prispaudė prie 
krutinės. Paskui skubiai Jis 
nuėjo | mišką.

Moteris užmerkė akis. Sun
kiai kvėpuodama, ji prispaudė 
rankas prie gerklės Ir tylim 
sušuko. JI (temptu! klausėsi jo 
Žingsnių. Kai žingsniai nutilo, 
ji sudrebėjo ir pradėjo vork-

Naujtenoe eina kaedhn, HUlriant 
■ekmadMue, LeMftte Naugoaą Ben
drovė, 1788 S, llaUted SU Chioago, 
1U, Telefonas Canal H80.

Kiekviena tauta turi savo ru
tilas svieto lygintojų, kurio lai
kui bėgant pasidaro legenda- 
ritikals korojais. Pavyzdžiui, lie
tuviui turi savo Blindą. Kiek 
uplo J| įvairiausių pasakojimų 
tebėra užsilikę žmonėse! Rus- 
buininkus Blinda pateko net li- 
tovaturon: iš Jo gyveninio ta
po parašyta drama, kurių Įtai
ku r lems, be abejo, toko maty
ti ir scenoje. Blinda dalinai yra 
Idoalizuojamas: esą Jis lygin
davęs svietų, Vadinasi, iš tur
čių suplėštų turtų išdalindavęs 
biudniomslems.

Tečiau musų laikais gal dau
giausiai “svieto lygintojų” turi 
Korsikos sala, kurt priklauso 
frnneuzams. Tu sala yra pa
skubusi .tuo, kad ton gimė ir 
užmigo garsusis Napoleonas, dl- 
džinusais pasaulio “razbululn-

—Užmuškė mano! -r rėkė 
Jį — Kodėl nožudul manęs?! 
Duok man nuodui Dievo ma
no, aš noriu mirti! Tegul bū
na prukčlkta tu diena, kurioje 
aš gimiau!

—Nutilk, nutilk! — šnibždė
jo Jis, Norėkuukl Dar kas 
gali išgirsti,

—Man vlsvlenl — |dukusl’il 
Ji ėmė šaukti ir bjauriais žod 
Žluls kollotl visus šventuosius.

I

Paskui JI nutilo. Dauboje pa
sidarė labai ramu. Nesigirdė
jo mažiausio girgždėjimo nei 
lapų šlamėjimo. Pasirodė mė 
nulis. Jo geltoni spindulini ver
žėsi pro medžių lupus. Dabar 
moteris pusbalsiu kliedėjo, Ji 
raitėsi nuo skausmų. Ii* stalgu 
Ji sukvatojo. Jos juokas buvo

čia pati valdžia sau prieštarauja. Pravesdama NRA 
įstatymų kongreso, pei'nai metais ji pripažino, kad pi
giausiam darbininkui negalima mokėti mažiau, kaip $12 
per savaitę; o dabar ji pati ketina duoti jiems tik po $41

Po šio Roosevelto paskelbimo apie darbininkų al
gas viešuose darbuose Amerikos Parbo Federacija pa
kėlė griežtą protestą, grasindama valdžiai pasipriešini
mu ir streikais. Federacijos prezidentas Green sako, 
kad Rooseveltas, nustatydamas tokius žemus atlygini
mus viešųjų darbų darbininkams, muša žemyn darbi
ninkų uždarbių lygmalę šiame krašte, — kas, bo abejo
nės, yra tiesa.
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GRASU

Gyvas reikalas

.mpasgau

Gerkit ir Reikalaukit

NATHĄN

Domei Chicagos Ža 
gariečių ir visų Ža 
gariečių Amerikoje

Liętaviškoą
Degtinį

Maltorlii04)ekorftt0rlijs
PĄUNTING & DKCORATING

(Tęsinys)

Šermenys

daug jmu4os įš jų. Kudlr hu 
nos mun™ butų geros.

AUTO Radiatoriai 
AUTO RADIATORS

kurion 
, nūn

LJSTERINE 
TOOTH PAŠTE

MUZ. MOKYTOJA
MUS1C TBACHER

1557 MIIwnukw av. 2274 IClMtoii uv.
H.llnlrivd Mt. tal.Armltiigo 1440

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Reptucky 
Bourbon

vdionj i kopus giodn 
"Visų šventų** litniri- 
gtadojo prieš 20 mo-

F ATIDA!
NAMU SAVININKAM

ŠI budavojimo ištaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per 61 mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI!

duosnes
Deda pastangas pa

KONTRAKTORIAl 
JI. Hhukl* & C<>.

Statom naujus Jr talpom 
immuM. Patyrimą* 10 motu, 

bun 
4181 80. 114 Motus VidurmMyj 

Mos *p<wlnllzi 
Platės, Goki

Našlute veda paalųrių giesmę 
storu uito Įminu. Jut trys mo
terys pritui'iu. Jų bnlsnl nu- 
stelbiu patamsy] aėdinčių vy
riškių biriau*. Kiti vyrai visai 
negirdit, matyt, nemoku |Ruri- 
nrių taip gerai, kaip paprastus 
Antano, Jono n r Pilypo gies
mes.

: jprancisco a ve
Plumo Imfayette 5H24.

teikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.
Nubudę liekame
Moteris, Duktė, Supus, Brolis, Brolienė ir Giminės

CHANE VIEW 
Hjnchilr Gazolino Stoti* 

3858 Mouiii K ėdžio Avimuo 
SPECIALISTAI 

Grlzavlmo
Pulalrimo Talru 

Alyvo* Nuleidimo
Mon užlaikomo plutų puririnklmą 

visų Mbiclulr Produktų. Su*taklto 
šiandien Ir persitikrinkit mu*ų man
dagiu Ir Teisingu Patarnavimui

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

>ussosor<j JjO 
oima L. Gan

Amerikoj 
.1 pali-

Lukošįone 
S Ia Zul* 
Seimu ir

nikams Daržus 
I’ICNIC GROVE

MM UI ROM Ir abelno* muziko*, V. 
ČopuknltO-Chsp, 3584 N. Oakley Ąve.

Bronisląvos Pau- k 
ęsąt nuoširdžiai 
lyvauti laįdptųvėsę 

_ i paskutini patar- 
aisisveikinimą.

_____ lę liekame,
Mptipą, Jėvas, Sesuo, 
Brolis, ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- 
?i «?•*****’ Telef0' 

nas Tarus lloo. ____________

FUR STORAGE
Voltai vietojo. žemos kainos ir 

ąpdrauda. Eksportai gruzuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. Šis skelbimas duoda jums 
teise 10% nuolaidos ant valymo, 
storago, glazavlmo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkiniu.

DAVID ADLERB^UM 
įsteigta 1906 

f>5|0 8. Ralsted St. NORmal 5150,

nata* padarymo 
Jrowna, X-Ray, 

Prieinamo* Kainos.
Valandos i 8:80 iki 8:80 v. vf 

Tol. HARRIHON 0751

THE BRIPGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo t Pašaukite mus Ir mes Pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikprygta* 
darbe.

8216 So. Halsted, Street.

per dldolhiH sunkumus imslsokC 
tas kliūtis nugalėti. Bot tiuIom 
kita. Bot itlkimOė, kad Juaų 
bnmgUH vardtiH stipriui iuuhu 
sunkių padėt) h’ alJftUHito, kaip 
|r kitus, kurio yra kreipęsi J 
Jum. Kaip kitiems onnto pitgol- 
bėję, taip pkl ir niurnų gal pa- 
dėųito, N,oh jei Jum tarifo kovo 
Draugijai žodj, kad paremtų 
mumis, tai ir bus taip: Tikimo, 
kad Jiisų malonybe kreips <1C- 
moH| | musų prašymų Ir vortln- 
sito musų sumanymų, už kų 
busim labui dėkingi. Baigdami 
rašyti, prašom nepyki!, kad 
mos Jumis įbrugdomo. Su gilia 
pagarba laukiam atsakymo.

Pirmininkas J. IhirknuskiiH, 
Sekretorių* V, Stankūnu*. 
Jonas Barkauskas 
Kęs lučjo g'-vė 4 N r. 
Žagari!, Šiaulių aps.
Įdetųvų.
Jol gųlito, tai paromkitn Ir 

knygomis, nes mums butų labai

URŠULA POšKIENA
Mirė gegužės 19 d. 1985 m. 

po ilgos ligos 10:15 vul. ryto, 
Sulaukus 48 motų amžiaus. Ki
lus iš Stulgiu parapijos, žor- 
nainiu kaimo, Taųrpgfis pp. 
Paliko dideliame nuliūdima sa
vo vyra Juozapu Poška, 2 dūk
tomis Juozaplna ir Onute, 3 sū
nūs Fronkl, Jurgi ir Juozapa, 
3 brolius Antanu, Fronkl ir 
Mykolu, sosori Onu ir švogorl 
Antanu Vaichu, 
vose, švogerl su 
sinauskl, 8 pusbrolius Albinu 
Juozapu ir Fronkl. . 
išgyveno 25 m. Lietuvoj pali
ko sosori Domicėlę į. 
su šeima, 2 pussesere* 
pieno ir SvogerJ su i 
Tarcso Sunsatulskiene.

Kūnas pašarvotas, 4531 So 
Sacramento Avė, 
laiidotuvės i vyk .....................
d. iš namų 8 vai. bus atlydStą 
i Nekalto PrasiaSjimo Pųnolfis 
šv. parap. bažnyčia, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos, bus 
nulydėta i sv. Z“_ —,‘_
pines.

Nuoširdžiai kviečiamo 
gimines, draugus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliude
Brpliai, Seserys, šy o gėriai 
ir Visi Girpines.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus, Phone Cicero 3Į09.

Antanas Sadunas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužes 21 d., 3:40 vai. 

iŠ ryto, 1935 m., sulaukęs 42 metų ;

ANDREJĘVO speiialis vasųros 
kursas,

814 W. 33rd St

amžiaus; gimęs Jano
nių sodžiaus, Aluntos miestelio, Ukmergės apskr. Ameri
koj išgyveno 22 metus. Paliko dideliame nubudime mote
rį Dėlių, dukterį Heleną, sūnų Albertą, brolį Joną, brolie
nę Anna, brolio vaikus, o Lietuvoj brolį Andriejų, seserį 
Anelę ir seną motinėlę ir kitus gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 13301 So. Western Avė., Blue Isląnd, III. Tel. 
Blue Island 2550.

Laidotuvės įvyks gegužės 24 d. 2 vųl. popiet įs namų 
bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Saduno giminės,

siliuosuoli Iš dvasios vergovės, 
iš po įtakos kunigų ir ponų. 
Mėgina pakilti j uukŠtesi)j laips
ny kultūroje ir apsišvietimu; 
nori naudotivs civiJizucijoN 
padarais, lyginai taip pul. 
kaip, kad tu gyvendamas A- 
mvrikoje naudoji. Ar pasku- 
pėsi dolerio kilo; ar pųspyrCsi 
atgal į balų — klampynę? Da
bar laikas, nedvejojant išties
ti rankų ir paremti savuosius.

Tad nęvilkinant pasiųsk do
lerį — kitų Lnisv, Et. Kultūros

BRONISLAVA 
PAULAUSKAITE

Persiskyrė su šiuo pasaylįu 
gegužės 20 dieną, 4:45 valan
dą po piet 1935 m., sulaukus 
19 metu amžiaus, gimus Chi- 
cągo, III.

Paliko dideliame nuliųdime 
motina Apalonija — po tėvais 
Stamulaitė. tėvą Juozapą, se
serį Stellą, broli Wąlter, tetą 
Aleną Valeikiene ir šeimyną, 
dėdę Joną Stamuli ir šeimyną, 
dėde Joną Paulauskj ir £e|ipy? 
na ir giminės.

Kūpąs pašarvotas randasi 
4150 Šo. Rockwell St. Tel. 
Lafayettp 0747.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
gegužės 84 d., 8 vai. ryto iš na
mu i šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje ųtsibus gedulingos 
rąąldos už vėlionės sielą, o 

ten bus nulydėta i švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronislavos Pau
lauskaitės gifninės, draugai ir 
pažystami 
kviečiami 
|r nuteikti

Šaukite K. čopukas Tel. prųnewic|r 
9131 arba Idifayetto 5277.
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SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGIČiy

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

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

NaahitC tęsia paulines vienų 
po kitos be jokios |wrtaaukoa. 
Našlutes balsus labai malonus. 
Taip atrodo, kad ta giesminin
ke imti nežino, kad ji turi ta
lentų. Bot neturi patogesnes 
vietos kaip šermenyse parodyti 
savo gražų dainavimų. Bot ne 
yivna Nantutū. Daugelis žmo
nių Lietuvoje nežinodami, kad 
jie turi bent kok| talentų, jm- 
baige savo amžių talentų nepa
naudoję,

Lydint 
lų pačių 
jų. kurių 
tų. Važiuojant į kapus trauke 
eile vežimų. Niekas nesiskubi
na. imlengva važiuodami vieni 
imskui kitus vyrai ir moterys 
gieda "šventas” giesmes. Nas- I
Urtė jų priešakyje. Jos balsas

lEDERALoAVINGS
ĄNPUOAN ĄSSOC1AT1ON 

op CBZCAGp
2324 So. Leąvitt Street 

Telefonu CANĄL 1679
JUSTJN MAGKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Radiatoriui — Fondorlal ir Body 
Pataisymas 

Auto MelovojimiiM 
Darba atsiimam ir prisiūtam.

CARU BROS. WRKCKING CO. 
H ne.) 

J įtaigiu 1915.
Parduodamo Visokio* Kūliau 

ANTROS RANKOM BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA, 

Nauja Statybai Medžiaga Ir Malko* 
Lietuvi pardavė,la railta mu*ų 

yareja.
8008-8080 H. Hnbted St. 

VlCiory 1272-1278

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. IJalMted St., Clilęnfpf jįį

PO GAISRO VftL 
ATSIDARfl

P. CONRAD
HTUDIO

420 W. (i8rd St. 
Knghmnod 5883-5H40 

):u' gražiau, modornll- 
kimi Irongin.

štai laipinu ištisai laiškų 
nplnikytų iš Žagarės, nuo 
l.nisv. Ktinės-Kulturos Draugi
jos skyrių, — kuris laiškas 
pats už savo kalba.

Iš mano puses pasilieka tik 
vienintelis kelias, tai maldau
ti gerb. žagariečių Chicagos ir 
abelnai visos Amerikos žaga- 
riedių nepamiršti savo gim
tos vietelės; savo bažnytkai
mio ;tujų Inkelių, krūmų, pel
kių. kur basas lakstydavai, su- 
plauskusiomis blauzdomis, kur 
kojų pirštus nesykj sumušei 
iki kraujo ir perbėgęs numon 
išalkęs, vieton valgyti 
davai nuo mamos į kuprų už 
susipurvinimų. O vakare 
prieš einant gulti motina su 
muilu tavo suplauskusias 
blauzdas mazgojo, o tu bliovei 
it tas veršis atitrauktas nuo 
karvės, nes blauzdas perštėjo. 
Mat muilo putos odė tavo su
skilusia blauzdų odą.

Negali juk atsisakyti, tada 
kada jie tavęs maldauja kil
niam tikslui paramos. Ticjc 
jaunystes dienų draugai tveria 
Lietuvoje gražesnę 
nę ateitį

Siunčiame Gėlo* Telegramų I viso 
MSHUlfo dplls. 

L O V E I K I S 
KVIETKININKAS 

Gėlė* vestuvėm*, kanklėm* Jr 
pugrulmnis. 

3316 S. Halsted St 
Pbane Jtovloyard 7314, Cblcaio, IR

AM1I.1JA LUKOŠIENE
Kuri mirė gegužės 17 dieną 

ir palaidota tapo gegužės 20 
diena 1935 p)., o (dabar ilsis 
šv. Kazhniuro kapinėse, milži
nai nutilus ir negulėdama at- 
sidėkavot tiams, kurie sutaikė 
jai paskutini patąrnąyiiąą ir 
palydėjo ją i tą njeišyangjjuną 
amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišaųnimą iš musu 
tarpo, reiškiamo gilinusią padė
ka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusioms vai
nikus draugams.

Dėkavojame musu dvasiš
kam tėvui, kun. Doran, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą; dėkavojame gfa- 
boriui Juozapui Eųdeikiul ir 
Tėvui kurie savu gerų ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją i amžinastj, o 
mums palengvino perkąsti nu
li udyma ir rūpesčius, dėkavo* 
jame visiems giminėms ir 
draugams kurie mus paguodė 
liūdnoj musu valandoj ir pa
galios dekąvoįanie visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima mo
teris, motutė ir sesutė sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Vyras, Šunai, Duktė, 
Brolis ir Sesuo.__________

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kaino* dabar numažinto* 
25^ 1KI 3S% 

Lengvi iimokčjlmal nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i LEVINTHaL, PLlIMBING 

ivlsjon 8L 
arshfield

girdimai not pitakutinOMo uIIGmu 
važiuojančių.

Vaikučio grabuiIh padflta« anl 
nurišo, prikimšto šiaudų. Arli- 
mvHiri jo ginrinča sčdčjo iš Ša
lių vežimo Ir lalk>5 Ivakos ran
kose. Tempu vežimų | kaplnen 
narinktaM gražus arklys.

Prie kopinių du vyrui pani- 
čmfl grabų ir užsidčję ant pe
čių nunošį prie duobčs. Višnu 
lydinčių] ų būrys HUHjriųlta h' 
vUl pradčjo giedoti, čia neilgai 
truko — vienu kita glomnolU 
— iki velionis buvo pakantaN 
po Žviučmls.

Susirinkusieji dar nesiskirsiu, 
Kai apleido kapines ■— visi su
grįžo į namus, kur jiems buvo 
pagaminti pietus.

KirinrieČių pietavimas užUind 
vienų dienų. Rytojaus dienų su
sirinko tik artimesni mirusio
jo giminių draugai. Šermenų 
apeigos tęsusi su virš keturias 
dienas ir per tų laikų mažai 
kuriu to kaimo Žmončs dirbo.

Teko matyti ir žydų laidotu
ves Kaune, ir vokiečių Klaipė
doje. Jų laidotuvės palyginamai 
daug' skiriasi nuo kaimiečių. Jų 
šermenyse daugiau Jaukios 
nuotaikos. Matyt, neturi tokių 
smarkių giesmininkų kaip kai
miečiai,

(Bus daugiau) RENDUOJU LABAI 
DAUŽĄ 

Dd Išvažiavimų ir _
dalė platforma šokiam*. Gražu*, 
švarus mišką* Ir viri parankamai.

Kreipki UI* 
IIAIBUŽIS FARMA 
už Wlllow Meringi* 
| vakaru* 2 mylia* 

ant 83 gatvė* 
Klausk (ta

________ B1G TONY FARM _____

morita Dnvl* Mtaro, 2<1 Fluor

Draugijai Žagarės skyriui. 
tyhddŽjn JųiUi iaggrlęčtall

I)l\ A. h OruUuiKui,
3310 So. Halstedk St., 

Clicugo, III.
A. L. pralčunųi 
Lietuvos Laisvamanių 
Etinės Kultūros D-ja 
Žagarės skyrius.

Prašymus
Kreipiamės į .lumis nuolan

kiai prašydami kokios nors, pa
galbos. Mos esam skaitę “Lais
vos Minties“ laikraštyj, kur la
bai esate vaizdžiai aprašytas 
kaipo tarpininkas ir didelis rė
mėjas nrinėtų D-jų.

Mes gyvendami blogose są
lygose, ypač Draugijos veikimo 
randamo daug kliūčių, I 
mumis labui apsunkina, 
esamo keli ir tie imtys biotini. 
Bot norėtumėm savo užbrėžtų 
įtiksiu pasiekti — nuveikiant vi
sas kliūtis. Bet tas mums sun
ku, nes rados nelauktų klinčių 
ir dabar visai neįmanoma be 
jūsų brungaus patarimo, ypač 
parėmimo. Nupirkom žemės 
sklypų laisvoms kapinėms ir 
atlikom visus formuhimus. No
rėtumėm. sulaukę 
kapines atidaryti. Bet atsirado 
tokių, kurio pradėjo atkalbinė
ti tuos, kurio norėjo mps pa
remti ir tokiu būdu kliudo 
mums baigti tų sunmnymų. 
Matot, žemė nupirkta, viskas 
tvankoj, bet ųtjdųryti negulimo 
nenptvėrus sulig sanitarinės ko
misijos reikalavimu, Dabar 
mums labai sunku šilų sumany
mų baigti, nes ir su žemės pir
kimu buvo labai sunkiai, Kaip 
tik pasukui kokiui D-jai, tuo
jau atsisuko parduoti* bet vis

Real Estete ir Pask.
RĘAL ESTATE & LQAN

Kl«ipklT£4'f M<W' BENDRdVfe 
Del skęlinimo pinigų ant narnų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotu* Ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fire, 
Tornado, Life, Surety Bond* ir gi
tus. Paveskite mum* visus darbus 
legališkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J. C, ASTOR & CO.
J. Astrauskas Mgr. 

Ofisas atdarąs iki 8 v. vak.
44 E, 108th St., prie Michigan Avė.

STOGAI
ROOFING

Buy plovės with whot 
i it savęs 

ag&sėffeš 
OteeUs taus* . «■

Mutual LiųuorCo
4707 S, Halsted St 

Tel. YARDS 0803_____

PĄRDUODAME^VISOKIOS RŪŠIES 

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

CHICAGA GLASS CO, Ine.
Glazing Contractors

4851 S. Halsted 8L TeL Yąrda 5482 
1.1 1 11 I ■■ .■■'trH*-*-*"  ■"""!   <*«-

ŠOKIU MOKYKLOS
PANCING SCHOOL

Anglu Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Pilietybės 
Knygvcdystčs 
Stenografijos 
(Grogg Hhortliimd)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto Iki 8 po plotų, ir

M A L E V A 
Vyriausia 'vieta *Banl?ruto Stalui 
Atstlunkyklt i bllo kurią Iš musų 
8 krautuvių ir imslžlurtlldt—Jus 
čia rasi to klokvioną žinomą malc- 
vos ruši už nupigintas kalnas, 
$2.90 Balta Žibanti M a- QRq 
I9v!‘l MŠ 9«i<
$2.25 Balta Fiat Ma- $4 4 A 
lova, UŽ Gąl. .... .......... I ■ I M
$1.25 Hlotallaina Mulcvn, įZftft 
S'T1"’...... ;..................*1.00

Senų ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. BJ

’j|"

FURS

......................  ■■■■■............................................. 111 I m.— ■ Iri lįižii 

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

Tuupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00, , 1

Mes mokam už kiekvieną 
*/Ms*S^* doleri dividendus, pagal už> 

darbio. IJraeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reįkalau darni dĮafauBbį visada galite
gauti savo šu
tą u p ytus pini- 
g u a. Įstojimo 
mokėti nereikia.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Radiator and Body Co.
H, C. llvlchort, J r. J. F, Ilouther. Jr 

htalgta 1920.
8572-74 ARCHER AVĖ.

LAFayotto 7688

ILK ItbrUp
BOOK8

jums reikia
Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

THE DAILY
*** r mn*n*i— ■’ .......... i ........... ...

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 

ALFABETO TVARKOJE
» I ’ I

Bl» škyriug yra votamiui tklulu pagelbUI man •hUtytaUnui w 
rirugtl, kur iridlma nuripirittl įvairią paprastą Ir nepapnuitą 
daiktų, totalau Ir relkmcną, Jeigu Iš telpančią žla akatolmą 
irallto aurinuitl ko Jielkot, pašaukite Naujiena*, Canal 8500, Ir 
klaupkite Rlznio Patarėjo, čia jųe gausita Informaciją, jeigu tik 
ju bus galima gauti, *

RAKANDU Bargenai 
FURNITUBE BARGAIN0
W. SČHAUJLER’S storame 

4644 N. Weriern Avė.

Nauji klnlikl kaurai po 115, 625, 
veto* įwb.

net. 808. Modern, 8 d. mlegkamp. t* 
ta* $98, Parlor *et. $25—846. Caah 
ar iiinok. Vakarą!* 110 9. ned, Iki 4,
......  '■—i i     ■'■■■! ... .......-y.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

LENTOS ir Medžiai 
LUMBEB

MODERN ' MILIAVORK A SUPPLY 
CO. (Na įkorp.) 3000 Arcnar Ava. 
Tai. VlRginla 1914. Lenta* — Sta
tybai Medžiagą -v tftagdengysta 
Dykai Ap*kttHllavima«.

Senų ir nau

1789 So.

Chicago, 111. 
gegųžčs 28

p PąnelČs 
u _ _ kurioj

Kazimiero ka- 

visus 
pažįstamus

ainas tiktai per ši mčne

PARKAS GARANTUOTAS. LEN
GVI IŠMOKfiJIMAL 
Ę% PALŪKANŲ.

Muro ,darbus, Cemento darbus/fia- 
mų Pakėlimas, 

j viškų Ir bese- 
' mento Išlygini-

ma* naaJūs mu 
rinius frontus, 

Ip: D flhaOSI krautuvių patai- 
I į&MmąLL^ symas, šinglia- 

vimas porčių ir 
f namu, plumbin 

OO Kas ir šilumos 
J vedimas.

LAWNDALE
OONSTRUOTION CO.

8653 West 26th gt|*e$t
. Telefonai: a
Ik ROCKWELL 0750

K LAWNDALĘ 1875

ik odi ni:o

Itl'COMMI NDI 0 
‘ lOK UOVl Ali*.



į., M >•

NAUJIENĄ PIKNIKE ISSIGERSIM UŽ 
NAUJIENAS IŠKOVOJUSIAS TEISME 

SPAUDOS LAISVE!
DenCtuknl tukstnnčių rcngliitd važiuoti | 

Naujienų Piknikų. Ir yra dėl ko rengtia. Klek* 
‘vienas lietuvia Jilno, kad piktoa valios žmonCs 
norėjo Naujienas sunaikinti. Vienok toks tų 
piktų žmonių pasikėsinimas nepavyko. PrleAiiv 
gai, Naujienos kovojo teisme ir iškovojo netik 
sau, bet ir kitiems laikraščiams spaudos laisvę.

Visi paiangųs žmonės dabar džiaugiasi. Ir 
yra ko džiaugtis! >

Desėtkai tūkstančių susirinkusi minia sek
madieny, geguščs 26 dienų | Birutės daršų su
šuks: “Lai gyvuoja Naujienos ilgiausius metus!“

Šiandien Julija ir 
Konstantas Augustai 
išvažiuoja Lietuvon
VMih finoj puti*j Alltinliko 3 

ni£nMii.v (inlymuiM IMatitb 
lio Lirhini'ų Konymr,

.luitą tr Konalanta# Augint
ini šiandien. 10 (vai. ryto, trau
kiniu iš Dvnrborn Motiem iš- 
važiuoja | New Yorkų, pradėti 
kolonę Lietuvon. Gegužėa 25 
d., Jie išplnfik# laivu “Grip- 
sliolm” su “Naujienų” ekukur- 
aija. kurini p. Augintina vado- 
vau j n.

Lietuvoje pp, Augustai vie
šė# npie tris mėnesius Įniko, 
aplankydami tėviškę ir kitns 
|domes krašto vielas. Jie taip
gi dalyvaus Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongrese, kuris j vyks 
Kaune rugplučio mėnesj. K. 
Augustus atstovaus “Naujie
nas” tame kongrese.

Julijai Augustienei Lietuvą 
teks pamatyti pirmu kartu, 
nes ji gimė Amerkoje, nors 
visą laikų nktvyvlnl dalyvavo 
su lietuviais ir per eilę matų 
dirbo “Naujienų” raštinėje, K. 
Augustas yra “Naujienų” re- 
ilnkcjos nurys ir “Naujienų” 
bendrovės iždininkas.

Visi “Naujienų” redakcijos, 
raštinės ir spaustuvės darbi
ninkai, ir visi naujienlcėini 
linki pp. Augustams kuo sma
giausios kelionės ir linksmų 
atostogų anoj pusėj vandeny
no.

Penktadienį išva
žiuoja “Naujienų” 
ekskursijos nariai

šplaukia laivu “Gripsholm”, 
gegužės 25 d.; Klaipėdoj bus 
birželio 6 d.

Su Naujienų ekskursija ge
gužės 24 d., 8:40 ryto Standard 
aiku, 9:40 Chicagos laiku, iš 
)earborn stoties išvažiuoja se
ganti ekskursantai:

J. A. Armonas, Mrs. Armo- 
dene ir sūnūs, iš Clevelando; 
lozalija Šimaitiene, Chicago; 
Antanas Ratkelis iš Bicknell, 
nd.; Elzbieta Ratkelis, T. Gri- 
ius, V. Raškevicz, J. Stoškus, 
uozapas Končius, Lucia Kon- 
ius, J. Butkus, Frank Utakis, 
I. A. Sidahr, Juozas Keveža, 
ohn Noreika.

K. August ir p-a Augustie- 
e išvažiuoja gegužės 22 d., 
es nori dar paviešėti New 
rorke.
Kiti visi apleidžia Chicagų 

Irand Trunk Special traukiniu 
New Yorką. Pakeliui sustos 

liagara Falls, kur gelžkelio 
tstovai pampins elektrikinj 
raukinį, kuris nuvež prie van- 
enpuolio ir ten apžiūrėję tas 
isas įdomybes sugrįž prie sa- 
3 traukinio.

i

likti savo traukinyj
diplomų

palto 
šian-ereikės niekam nieko .mokė* 

. Kurie nenorės važiuoti pa-

DUTCH BOY
Balta (Lead) Maleva
50 svarų CLE 
statinėlė

Ctt-

lės 25 d.» 7 vai. ryto. Ten 
lauka buzai, kurio nuvež vlaua 
prie laivo. Laivus Grlpaholm Iš 
New Yorko Išplnuka 3 vai. po 
pietų ir plauks | Ihillfo, 
nada.

Klaipėdon laivus prlbua 
lėlio 0 d., 12 vai. dienų,
Lietuvos valdininkai ir visuo
menės veikėjai pasitiks eks
kursijų su didelėmis iškilmė
mis,

Naujienų lidvakhrėlų wky* 
rlua linki vUleina kdelviama 
laimingos kelionės.

bh’« 
kur

Bandys suvienyti vi
sas Roselando pas 

organizacijas
Kliubų Ir Draugijų Sun. išrin* 

ko tam spodalę komisijų

ROSELAN1).—Praeitų ponk- 
tadiouĮ |vyko Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo susirinki* 
mns. Paniškojo, kad iš ligo
nių, Klauda ir Darutis pasvei
ko, tebeserga Milerienė ir Rač
kauskas. Iš draugų bei pažį
stamų kviečiami aplankyti li
gonius.

Susivienijimas yra nutaręs 
rengti išvažiavimų, bet komisi
ja dar nebuvo išrinkta. Bet 
šiame susirinkime paaiškėjo, 
kad vargu bus galima išvažia
vimą š|mot rengti, dėl keblu
mų iš valdžios pusės. Mat, yra 
reikalaujama permito, o tas 
permitas kainuoja penkiasde
šimts dolerių, t

Vienys dnaugijus

Išrinkta komisija J. Gurnu* 
liauskas, A. Narbutas ir A. 
Budintas. Jos tikslas yra gau
ti informacijų iš Chicagos 
draugijos pirmininko Mickevi
čiaus ir raghiti, kad vietinės 
draugijos pradėtų darbą ir su
sivienytų vieną pašalpinę 
draugiją ir išsiimtų naują čar- 
terį. Šitą komisiją renkant 
tarp narių buvo dviejos nuo
monės. Vieni dar abejoj, kad 
dar nėra pavojaus, buk laik
raščiai tik gązdina draugijas. 
Bet kiti sake, kad nėra ko 
laukti, ba paskui bus pervelu.

Buvo atsilankęs atstovas iš 
dženitorių eilinių narių, kuris 
atsinęšė keturias rezoliucijas. 
Atstovas nurodinėjo dženitorių 
eilinių narių vargus. O rezo
liucijos suąirinkimas nutarė 
padėti į archyvą.

Kai dabar Susivienijimas iš
rinko komisiją susivienijimo 
vietinių draugijų, tai prasidės 
svarbesni susirinkimai. Už tat 
nariai yra kviečiami skaitlin- 
giau susirinkimus lankyti.

Korespondentas.

Šiandien prasideda 
šiaudinių skrybė

lių sezonas
Nors laukan išeiti be 

dar nevisai galima, bet 
dien jau niekas akmenų nemė
tys, jei kas pasirodys gatvėje 
su šiaudine skrybėle.

šiandien prasideda oficialia 
šiaudinių skrybėlių sezonas.

........... ..... ....... . ....

Chicagiečiams gręsia 
pieno pabrangimas; 

kvorta 12 centų
ĮMtlifllimot t (įritini nu 
dtiifitiin,

Už kelių dienų, cbleaglo* 
(Mum# gal pi'lsvlll mokėti 12

11 renių, kidp iklšlol.
Pakėlimu grųslnu pieninės, 

iŠ kurių 1A vežini oj u I reikalau
ja algų pakėlimo. Išvežioto- 
jai dabar gminų $40.00 j su* 
valiai kaip sako pieninės, bot 
Jie rolknlmija $15.00 
NO.

Tarp Išvežiotojo Ir

komi*

dnrbdii-

Alni Jie nedavė Jokių resni* 
hitų.

. vi.

Trenkęs automobiliu 
į stulpų užsimušė 

Antanas Sadunas
Užlaikė valgyklų llhio Islaiul 

priondvNtyJc: paliko žmonų, 
du valku.

BLUE ISLAND — Balsi Ir 
keista automobilio nelaimė Įvy
kusi Blue Islando vakar anksti 
tytų atėmė gyvybę lietuviui 
Antanui Sadunul, 42 motų am
žiaus, 13301 S. WoNtern avo. o

Netekęs kontrolės, automo
bilis trenkė | telegrafini stul
pų prie 13(J-tos Ir Wostorn gat
vių kampo. Nuo pirmo stulpo 
automobilis atšoko, pas vyro | 
kitų pusę kelio ir ton trenkė | 
antrų stulpų.

Sadunas buvo skaudžiai su
žalotas ir mirė kelyje | ligoni
nę. (

Jis užlaikė kavinę Blue Island 
miestelyje, kur nelaimė Įvyko.

Sadunas paliko du mmous vai
kus, (lukterĮ Holon, 12 motų, ir 
sūnų Albertų, 10 motų, ir mo
terį Delio Sadunas.

Velionio brolis Jonas 
nūs gyvena Rosolande, 
Michignn avė. Lietuvoj 
brolis Andriejus, sesuo 
ir senutė motina. Paeina 
nonių sodžiaus, Aluntos 
tolio, Ukmergės apskričio.

NabaŠninkas bus laidojamas 
pėtnyčioj; 2 vai. po piet jo kū
nas bus išlydėtas Į Tautiškas 
kapines.

Sftdu* 
10159 
paliko 
Anelė 
iš Ja- 
mies-

Lemont bankrotavo; 
padavė peticiją sko

las pertvarkyti
Lemontas, oficialia vadina

mas “kaimu”, kuris randasi 
apie 25 mylias nuo Chicagos 
paskelbė bankrotų. Kaimo var
du federaliame teisme buvo 
duota bankroto peticija, kurio
je siūloma pertvarkyti skolas, 
kad kaimas galėtų kaip nors iŠ 
jų išbristi, ir kad skolintojai 
atgautų nors dalį savo pinigų.

Lemont turi skolų,, sako teis
mui paduotas dokumentas — 
$805,500, o turto, j kuriuos įei
na ir numatyti, bet dar nesu
rinkti mokesčiai $224,050.

Peticijoj siūloma numažinti 
išleistųjų paskolos bonų vertę 
apie 60%, jų vieton išleisti 
naujus bonus ir nuošimčius nu
mušti iki 4%, vietoj 6%.

High School baigė 
pp. J. Sinkų duktė
žymaus real-estate biznie

riaus, p. J. Sinkaus, 1039 West 
69th Street ir p. H. Sinkienės 
duktė, Milda, šiomis dienomis 
pabaigė High school. Ji lanke 
Isaac C. Elston High School, 
Michigan City, Indianoje, kur 
ir gyvena.

Gegužės 29 d., Tivoli teatre, 
Michigan City įvyks 
įteikimo iškilmės.

NAUJIENOS, Chlorido, III.
VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Policija MtiCmė akušerę Chri
stino Sodivy, 1204 N. Kod/do 

racijų. Nuo aborto mirė Mrs. 
Metile Lorenz, 1012 N. 
go avė.

Maro n-

Uphum 
$7,500,-

Miesto kontrolierius 
paskelbė, kad Išleidžia 
000 piiiskolos lamų, Varžytinės 
prasidės ŠĮ ryt.

Koroimrla pradėjo tyrinėji
mų, kad patirti kodėl apMltriėlo 
ligoninė utMlMškė priimti nliii- 
klal Morgunt| negrų, kuria tam- 
pomaa po polleljoa nuovadus 
—* numirė. Du kartu bandė 
negrų, Honcoo Frondų (vožti ( 
ligoninę, bot du kartu dakta
rai atMlaakė priimti.

('hlcugOH PnrkŲ dlNtiiktUM 
vakar paleido | Mlchlgnn eže
rų 1,500,000 vmftilų (trout) h* 
50,000 “silvor HUlmon”, kad 
cldcagloM turėtų ko žvejo*

Bonktadlonl vakaro Chlciigo- 
jo kalbėa vidaua reikalų aokro- 
torhiH llarold IckpH. JIh daly
vaus Ghloagos ir Illinola mo
kytojų organizacijų bankloto.

Vakar ChicagOj buvo artin
ta BilUe Burbo. Ji buvo žmo
na garonuH ImproaarlJnuN, Flo- 
ronco ZJt’gl'eld.

I< ■ ----- —-
Išgėręs nuodų vakar mirė 

Thomas KorobkolT, 42 metų, 
1634 Arthur avenuc, Jlogora 
Purk. “ ’*

į ChicngoH uhlVoraltoto stu
dentus kalbėjo * jįfubornntoriuN 
Eugeno Tahnndgoį' iŠ Georghi. 
Jis smarkiai krltikitvo naujų
jų dalybų. ParblKkč, kad da
bar AmerikonlzmAs turi kovo
ti prieš NRAIzmų'. NituJoJ da> 
lylmj Jis mato komunizmo Ir 
kvailų finansinių maklioryščlų 
mišin|. v

Chicagos diecezijos katalikų 
vyskupas Bornard J. Aheil 
šventė 25 sukaktuves nuo (sto
jimo į kunigų luomų.

Bandė 'apiplėšti 
Sears, Roebuck de- 
partament. krautuvę

irPenki kulkosvaidžiais 
Šautuvais ginkluoti banditai 
vakar rytų bandė apiplėšti 
Sears ir Roebuck bendrovės 
departamentinę krautuvę, ad
resu, 1900 Lawrence avenuc.

Jie pagrobė maišų su pini
gais, bet kai krautuvės detek
tyvai ir Brinks ekspreso sai 
gai ėmė šaudyti, tai banditai 
iš išgąsčio pametė pinigus, su-^ 
lindo j automobilius, kurie sto
vėjo prie krautuvės, ir pabė
go. r

Taryba autorizuos 
paskolą paežerio 
airporto statymui
šiandien Chicagos miesto ta

ryba žada priimti rezoliuciją, 
autorizuojančią majorą ieško
ti $8,600,000 paskolos Chica
gos paežerio airporto statymui.

Majoras kreipsis į federalę 
valdžią ieškodamas paskolos. 
Majoras taipgi stovi priešakyje 
grupės, kuri agituoja už paeže
rio airporto statymą, nors tam 
yra daug priešingų.

Frano Zizio atydai!
>.. -

Pas pp. Stanley Mikalajūną, 
3059 west 38th stfeet, randa
si Prano Zizio pirmieji popie
riai. Jei jie yra*' reik ai i n gi, 
tai p. Zizis gali juos ten rasti 
ir atsiimti. }

RADIO
Kaimiečių kvartetas 
ir Gabalų šeimyna 

radio valandoj
Šlandlon vilku ra vėl IšglrMl- 

rno Niuijlonų radio progntino 

linksmai patelks visų mėgia
mas Kaiminių kvartetas.

Gabalų Šeimyna laukia Sta
sės gimtadienio h* tur būt šian
dien turės valkų Sparty”, ku
rioj dalyvaus Ir tas mokytas 
šuniukas.

Naujienų radio programas 
kiekvienų samdos vakarų pra
sideda 9 vai, Iš stolles WSBC, 
1210 kllocyclos.

Užsidaręs bankas at 
moka depozito- 

riams 10%
Idrat Engtowdod State Bau- 

kiiM, 285 Woet (J8rd atroot Iš- 
Hluntlnėjo depozitoriumą dlvl* 
dundu čekiua. Tau baidean Iš
viso Jau atmokėjo depobzito- 
rlaniM 50% uždarytų pinigų.

šiandien Amelia Ear- 
hart bus Chicagoje

UU *AS« lOUIMeMMMMGHUa

Garui lakūnė Amollii Earhart 
šlandlon atvažiuoja Chicagon 
dalyvauti pu»ryčluo»0, kuriuo# 

cljoH. Tu proga Italijos koiiHu 
Iiih (telks lakūnei Balbo moda

Tariu AČIŪ Padaužų 
“Pinionžų ministerijai”
Giorbitima Redakcija: —

Jolgu aš bučiau fruneuzas h* 
jeigu “Padaužų FIIohoI’IJos” 
kųncellarija npbųtų taip miste
riškai pasivadinus, ifitikro žid- 
bo greitumu atbėgčiau ( “Pi-

AIDA KIMZRJPIUlfl ALISA lawndale
■■1............ ..............-....................... ......................... j......... . ............•■■■■■_

DABAR LOŠIAMA Į • • Į PRAS1DBM RYTOJ Į
“ Sužinok Teisybę apie Sovietų Rusi)a!

“fiHAPSYFU” ™Vilnį H I K. 1 , COHMANI.K1.
Užrašai Anglų Kalboje, B© Kalno# Pakėlimo.

GRANAM > SONS, *
MALEVŲ KRAUTUVE 

1821 W. 35th Street 1638 W. 79th Street 
Tel. RADclIffe 3886Tol. LAFoyetto 3878

Pavasarinis Išpardavimas
VARNISH TILE 

SIENOM 
POPIERA, 

plaunama, tai 
pigini kaip 

16i 
Už Role.

Sienoms Popiera Apkarpom Dykai!

SIENOM
POPIEROS 

1935 Dezenlų 
švelni ir mazgo
jama. Jus pasi
rinksite patter- 
nus. Viena rota

ic 12c n«k ■ ■■ V
Diamond

ŽIBANTI MALEVA
Balta arba spalvose
Už Galioną ..... .....  WwC

Diamond Greit Džiustantis
SPAR VARNIŠIS

Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens, už
Galionų ...... $1

Sieteliams Maleva
Žibanti Juoda
Už Galionų .... 29c

GERA IŠVIDINE
ŽIBANTI MALĖVA

Maleva su Enamel išbaigimu
Baltos spalvos fl|Į
Už Galioną .... * I 

AUTORIZUOTI NU-ENAMEL PRODUKTŲ DEALERIAI 
DYKAI PRISTATYMAS. * • •

Atdara Utarninke, Ketverge ir Subatos Vakarais.

idonžų (?) Mlnlakrljų”, jų 
karšini pabučiuoti už parašy
mų straipsnio “Amerikos Nie
kas Nerėmė”.

Netik kad jame ai virai pa
bylota, bet Ir su tomis minti
mis, kurias galima tarpe (Gilu
čių Miigrobotl — kupinai sutin
ku.

.h J, CiŽauHkiiN,

GARS1NK1TES 
NAUJIENOSE

■ #at aw.»i iwiawn—a .u, Miini .....  t iMiiramiMMMMtiii'i i, AttiMi.r.aMtį

PRANEŠIMAI
■

ii ”48

Chlrago# Lietuviu Draugi)#, yra 
pašaipa# Ilgąja, pomirtiniu Ir muIiu* 
ro# draugi lu. I nariu# priimami 
vyrui Ir moterį# nuo 15 Iki 4H 
malu amšlnu#, Pušnimi ligoja yru j 
IJ-Ju skyrių — HUJ. #10 Ir KUO savai*' 
tėjai pomirtinė #250, Taipgi, ėin 
priimamo# Ir fialos (lraugy#tfi# bai 
Idiiilinl. Jalgii dur nustovi viaal blo
gai olnlgMIml.

Cliicugo# Liuliivlij Draugija, yra 
lagulš orgunlzimlju Illinois vaisi Ho
lo, | Chicago# Lietuvių Draugija 
prlklnuso 1900 nariu, tai yra ohl- 
Šiaušiu Ir turtingiausia ilutuvlu 
(Irnuglln Chlaagola,

(Nlrušyl Draugijon galima paha* 
dilini# Ir katvargnl# visų dlrnm, o 
nadlidlmiial# tiktai nuo 9 vai, ryta 
1 v. p, p.

Kralpkltls 1 
Draugija# oflnų, 

17110 Hm llalNlad Hl.
Taipgi, lalrašyt Draugijon galima 

ir per musu konkiirsantus,

Motoru Plllačlų Lygu# Nusirinki* 
mmdvyks tridlhidmnl gugužfi# 22 d, 
1985, Fallovv Shlp liousa, 881 W, 
88rd Pl„ 8 lOO vai, vakaro. Viso# 
nurita kvIoMnmo# atsilankyti, na# 
yra daug dalyku dul apsvarstymo,

H, VVodmnn rašt.

CL ASSIFIED ADS
Automobile^

FORDAM parsiduoda sport Coupe 
su “rumblo” sfldynfl 19110 motų Išro
do Ir bfign kaip nauja#, Atsišnuklt 
2419 W, 45 Ht„ J lubos.

Financial
FlnanNOI-PsNkolos

HKOL1NAM PINIGUS 
ant Ju#u morglšlu. bonu. alfCU Ir na
mu, Taipgi parkam, parduodam, mai
nom morglclu#, bonus, namu#, ūko# 
ir biznius, Turim apdraudo# do- 
partmonlft, Vieša# Notaru#, 

J, NAMON & CO, 
0755 South Wo#t4»rn Avo.

BILTMORE
Į PHABlPgH RYTOJ

Business Chances
_______Pardavimui Bizniai_________

PELNINGAS BIZNIS PIGIAI. 
Priverkta# greit parduoti savo pui
kiausi moderniško# bučemė# ir gro- 
#emS# bizni kuopigiau»ial, nes tu
riu aplelHti Chicaga. Klauskit ad
reso Naujienose. Box 257.

VALOMOS LANGAMS 
UŽDANGOS

36x6 pėdų

H R H
SIENŲ POPIEROS VALYK
LAS Absorine, Climax
Cleveland k®" 21c

GRAHAM’S Iš LAUKO

STUBOS MALEVA
ilgai laikys ir ekonomiška 

18 spalvų ir C4 QE 
balta. Už gal. I

Master Painter’s Baltas 
ENAMELIS

Graži balta spalva, kuri bu<3 
balta ir gali būt permalevo- 
ta bile kuria kita spalva. 
Labai specialė kaina. 
Už Galio- 1^0
ną --------------- I bOw

i

Trofinei lenla, gog. 22, 1935

CLASSIFIEDMS
BuzIncMM Horvlcc

------------____________________________

MOVING
l’IANUH Jlt ItAKANDUH 

. « imšaųklta1/AlMYETTffl 8980 Ir aš atvažiuo
siu jums padaryti "astlmatlnn” 
klok Jums kulnim# kraustymas, 
AŠ gailu garantuoti, kad ju# Inislta 
akrai itžganfld nti #u mano šamo- ml" taxkwr’1"* 

2049 W. 411 St.

WAKIIIN(I MACIIINEM-ŠIO Ir virš,
VVltiNGEIC ĮtOLl/H pritašomo I 10 iiilaįšlū—oOfl, Ir virš, >
VACUUM CLEANEKH M.00 Ir virš, 

(). IILADII.EK
5225 Ho. Ktfdzl* Avo., Chicago. III, 

Tuk llemlock 6220

i'urniture & Flxtures
ItakandaLItsIsal

IŠPARDUODAME DARU EIKČE 
rili#, visokio didžio nu Coli llnksals 
Ir Kinkom, Taipgi Žiorų flkitarlu# 
dcl byla kurio biznio taksllant svar* 
Ntyklos, raglNtarhiN Ir tau baksu# 
Cash arba ant Išmokfljlmo, Itams- 
tyklta mus pirm nagu pirksit# kl* 
tur. H, H. SOHTDEIM A HONH, 
Htora Etatams, 1900 H, Stata Ht, 
CALumat 6200.

MhcellancouH for Sale
Įvairų# Pardavimai

(JAKO IR KEROHINO 
VlrtuvŠ# Počlų Buvolnft 

Didžiausias Pasirinkimą# —■ 
Žomlaimlomta Kainomis 

UEN NE1.HON
1804 M. Ilalstad Si.

Atdara ku#dtan, taipgi nodšlloj, 
Utarnlnkn, Kotvorgo Ir Hubittoj 

Iki 9 vai, vok,

M

Perlonai
Asmenų laiko

NAŠI,f!, gali upNlvoMti, vidutinio 
amžiaus, patyrusi šolmlnlnkė, mylin
ti valkos, įtaru viršju, Ifotuvft, Ona 
Walnar, 675 E, 38 Ht„ Patarson, 
N. ,L
I

Partneri Wanted
Pu»lnlnkų Įtaikia

REIKIA partnerio prl« biznio, 
Aš turiu šoklu Malę, mitingam# kam
bariu#, 2 valgiam# kambariu# Ir ta- 
vornų, Prilm#lu Ir nu mažu kapi
talu. 9281 Cottago Gruvo Avo,

llelp Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA putyruMly #h«armontt. 
Z##law#ky Iron & Motai Co.. 39th 
Ir 14i Halio •

REIKALINGAS Minyvaa žmogų# 
dirbti ant ukfi# Wl#con#lno, Valgi#, 
guoli# ir mažu m o ko# 11#, 

3059 W, 10 St,

Help Wanted—-Female
Darbininkių reikia

REIKIA morgaiU# nuo 18 Iki 20 
motu amžiau# prie namų darbo. Tu
ri gyventi vl»a laika vietoje.

1246 Independence Blvd,

!

REIKIA patyrusio# mergino# prie 
namu darbo ir pagelbėti prie viri
mo, Nereiks# skalbti, NSra val
kų, Savo namuose gyvenimas.

4115 Drexel Boulevard

For Rent
RENDON bučemfl ir grosemš su 

fikčeriata, Atsišaukite po 6 vai. 
vak. 4510 S. Paulina St. .

ė

RENDON gražus pinikams daržas, 
yra dvi standos, šokiams grindys, 
randasi i rytus nuo Kean Avė., 1 
blokas i pietus nuo Archer Ave„ ne
toli nuo Lietuvių Tautiškų kapinių 

Justice Park, III.
_ Tel. Lincoln 3690_______

^PARDAVIMUI pigiai buėemė "ir 
grosernė, su namu arba be namo. 
2958 W. 59 St. Republic 8981.

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

PARDAVIMUI taverna#, rera# 
bizni#, geroje vietoje. Ateišauldte 
po 9 vai. vakare.

8104 Vincenne# Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žeml Pardavisauj

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

7208 S. Califomia Avė.

PARDAVIMUI murini# namas 
dvieju apartmentu. randasi 8755 
Parnell Avenue. Bus parduotas už 
tiek, kiek gausime. Duokit savo 
paliulyma.

FRANK H. McCULLOCH. 
Room 857 

281 South La Salio St

PARDAVIMUI medinis namas, 
3836 So. Wa#htenaw Avė., du Batai 
ižrenduoti. Parduosiu pigiai užbai
gimui reikalu. Del sutarties tele- 
fonuokit: Columbus 5344 arba Yarda 
5216. ... i




