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Atstovu Butas Atmetė Prezidento Bonusu Veto
W 6

Prezidentas Vetavo
'I' '

Vist? Valdžią Leidimus F. Vaitkus Jau Turi
Bonusų Bilių

Pirmą kartą prezidentas asmenišku prane
šimu kongresui vetavo bilių. Atstovų bu
tas veto atmetė. Šiandie balsuos senatas

Gauta Diplomatinis Lei
dimas iš Neivfoundlando

VVASHINGTON, geg. 22.—Tuoj kaip tik prezidentas Roose- 
veltas perskaitė kongresui pranešimą apie vetavimą Patman in
fliacinio ex-kareivių bonusų bitinus, atstovų butas išnaujo tą 
bilių priėmė virš prezidento veto. Priėmė jį 322 balsais prieš 
98.

Atmetimo prezidento veto atstovų bute galima buvo tikė
tis, nes ir patį bilių atstovų butą priėmė daugiau kaip dviems 
trečdaliais balsų,.būtent 818 balsų prieš 90.

Svarbiausia kova eis senate, kur bonusų bilius negavo dvie
jų trečdalių balsų ir kuris dar gali paremti prezidento veto, kaip 
jis parėmė ir pereitame kongrese. Senatas balsuos dėl prezi
dento veto rytoj, t. y. ketvirtadieny.
Prezidentas ilgu pranešimu kon

gresui vetavo bonusų bilių
WASHINGT()N, geg. 22. — 

Prezidentas Rooseveltas Šiandie 
atėjo į bendrą kongreso posė
dį ir perskaitė jam ilgą prane
šimą, kuriuo jis vetavo Patmaųf 
infliacinj ex-kareivių bonusį 
bilių, sugrąžindamas j j at^al 
kongresui . j' $.

Tai yra pirmas ~atetikimas 
Jungt. Valstijų Istorijoje, kad 
prezidentas asmeniškai atėjo i 
kongresą perskaityti savo veto. 
Ir greičiau tas prezidento pra
nešimas buvo taikomas ne tiek 
pačiam kongresui, kiek buvo 
atsišaukimas į visą Šalį, j visus 
gyventojus, kviečiant juos pa
remti prezidento nusistatymą. 
Todėl tūli senatoriai, ypač Long, 
bandė sustrukdyti bendrą kon
greso posėdį.

Iš prezidento kalbos buvo aiš
ku, kad jis priešinasi ne tik 
Patman infliaciniam biliui, bet 
bile kokiam pasiūlymui atmo
kėti ex-kareivių bonusus pirm 
sukaks laikas tų bonusų atmo- 
kėjimui.

- Prezidento kalba buvo švelni, 
bet atvira ir griežta. Jis nuro
dė, kad karo reikalams dirbo 
ne tik kareiviai, bet taipjau ūki
ninkai ir darbininkai ir jie iš
ėmus buvusius kareivius, ne
reikalauja sau jokių ypatingų 
privilegijų.

Iš 4,750,000 kareivių, kurie 
buvo sumobilizuoti laike karo, 
tik puse jų buvo patekę užjū
riu ir tik 1,400,000 kareivių te
ko būti karo lauke.

Buvę kareiviai susilaukė iš 
valdžios daugiau pageltos, negu 
kiti gyventojai. Jiems tapo į- 
steigtos ligoninės. Buvo suteik
ta apdrauda. Sužeistieji ir pa
liegę e<-kareiviai yra pilnai ap
rūpinti. Yra teikiama medi- 
kalė pagelba ir šiaip susirgu- 
siems ex-kareiviams. Be to 
jiems teikiama pirmenybė prie 
visų, ar tai federalinių, ar tai 
valstijų valdžios darbų. Todėl 
karo veteranų proporcionaliai 
yra be darbo daug mažiau, ne-

Chicagai ir apylinkei federa- 
lio oro Hunui šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskj šilčiau į vakarą.
Saulė teka 5:23, leidžiasi 

8:10.

gu kitų žmonių. O ir tie bus 
aprūpinti darbais iš $4,000,000,- 
000 pašelpų darbų fondo.

Valdžia kareivių pagelbai iki- 
šiol išleido jau $7,700,000,000, 
O iki ateis laikas išmokėti bo
nusus, bus išleista jau $13,- 
500,000,000. Tokios didelės pa- 
gelbos iš valdžios dar niekas nė
ra sulaukęs.

Be to ex-kareiviams buvo pa
žadėti bonusai. Tię bonusai 
mokami sulig ilgio kareivio tar
nybos, pridedant dar 25 nuoš. 
dovanų ir 20 metų palūkanas 
(nuošimčius) iki tie bonusai 
bus atmokėti 1945 m. Todėl 
kareiviai, kurie privalėjo gau
ti $400, gavo $1,000 certifika- 
tą ir neteisinga butų, jei ta sko
la, kuri turėtų būti atmokėta 
dar už 10 metų, butų atmokė
ta dabar, kartu su dar nepri
brendusiais nuošimčiais. Be to 
didžiuma ex-kareivių jau gavo 
iš valdžios paskolų iki pusės jų 
bonuso.

Ex-kareiviams iš to atmokė j i- 
mo nebūtų dideles naudos, bet 
šaliai butų didelis apsunkini
mas. Išleidimas naujų pinigų, 
kaip siūlo bilius, galėtų pa- 
krikdyti visą šalies finansinę 
tvarką, įvestų infliaciją. Tuo
jaus pabrangtų pragyvenimas, 
o nuo to nukentėtų visi gyven
tojai, ypač tie buvę kareiviai, 
kurie gauna iš valdžios nusta
tytas pensijas. Be to sykį pa
leidus pinigų spausdinimą, butų 
sunku jį sustabdyti, nes vėl at
sirastų organizuotos mažumos, 
kurios padėtų daryti spaudimą 
į kongresą, reikalaudamos pa
skirti naujas milžiniškas pini
gų sumas. Tie patys ex-karei- 
viai, išleidę gautus pinigus, pra
dėtų reikalauti pensijų. Spaus
dinimui pinigų nebūtų galo, iki 
jie netektų visiškos vertės; Tas 
atsitiko po civilio karo ir net 
kelios gentkartės delei to turė
jo kęsti vargą. Kongresas gi 
neuždėjo naujų taksų, kad ga
lima butų sukelti dar $2,200,- 
000,000 atmokėjimui-,tonusų.

Bet svarbiausia, buvę karei
viai negali reikalauti sau dau
giau teisių ir privilegijų, negu 
jų turi kiti gyventojai, vien tik 
dėlto, kad jiems teko trumpą 
laiką nešioti uniformą. O ne
sveiki ir sužeisti kareiviai ir jų 
šeimynos ir dabar yra aprūpinti.

Kaip tik prezidentas perskai
tė savo pranešimą ir išėjo iš 
kongreso, taipjau išėjo ir sena
toriai, tuojaus pasigirdo atsto
vų bute reikalavimas balsuoti 
nugalėjimui prezidento veto.

Prezidentas Rooseveltas skaito savo pranešim^ kongresui.

Jand Addama

užvakar Chicagoje pasimirė 
paskubusi visame pasaulyje 
humaniste, visuomenes darbuo
toja i? taikos šalininkė.
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Illinois Pakels Prekių Taksus 
nuo Liepos 1 d.

Illinois gaus $5,000,-, 
000 šelpimui 

bedarbių
1 -“i rr

CHICAGO.— Bedarbių šelpi
mo krizis Illinois valstijoje pra
ėjo, gavus iš Washingotno už
tikrinimą, kad federalinė val
džia suteiks valstijai $5,000,000 
šelpimui bedarbių šj mėnesį, 
iki birželio 1 d. Tuo budu šel
pimas bedarbių Illinois ir Chi
cagoje vėl bus atnaujintas.

300 žmonių žuvę Fi
lipinų urvų 
įgriuvimuose

MANILA, P. L, geg. 22. — 
Nepatvirtintomis žiniomis, 300 
tenbuvių žmonių žuvo Mindoro 
saloj laike nesenai siautusių 
tyfunų įgriuvas kalnų urvams.

Tuose urvuose buvo pasislė
pę žmones nuo tyfūno. Užgriu
vus urvams liko išnaikinta visa 
maža tenbuvių tautelė.

LISBON, Portugalijoj, g. 21. 
—Valdžia skelbia susekusi ko
munistų suokalbį nuversti val
džią ir daugelį suokalbininkų 
areštavusi.

DENSON, la., g. 20. — Ūki
ninkas Martin Harms nuėjo 
pas kaimynus, pasiskolino jų 
šautuvą ir besikalbėdamas su 
jais nusišovė.

CLEVELAND, g. 21. — Emst 
Berko, 45 m., vakar apsivedė su 
Ethel Green, 40 m., kuri tik 
po 20 metų laukimo sutiko už 
jo ištekėti.

Jungtines Valstijos suteikė autorizaciją 
lakūnui skristi į Kauną

Illinois prekių tak- 
sai liko pakelti

18 mėnesių
Valstijos latstovų butas ir se

natas priėmė pakėlimą prekių 
taksų ikit 3% nuoš. nuo lie
pos 1 d. Didieji fabrikantai 
taksų nemokės

1,359 žmonės mirė 
nuo choleros 

Indijoje
CALCUTTA, Indijoj, geg. 22. 

—Smarki choleros epidemija 
siaučia šiaurrytinej Indijos pro
vincijoj Assam. Iš 2,147 susir
gusių ta liga žmonių, 1,359 jau 
pasimirė.

SPRINGFIELD, III., geg. 22. 
—Penkis sykius pralaimėjus at
stovų bute pasiūlymui tuojaus 
pakelti prekių taksus iki 3 
nuoš., vieton dabar mokamų 2 
nuoš., valstijos atstovų butas 
šiandie paprasta balsų didžiu
ma, 90 balsų prieš 55, priėmė 
taksų pakėlimą. Bet priėmus 
paprasta balsų didžiuma, taksų 
pakėlimas įeina galion ne tuo
jaus, bet tik nuo liepos 1 d.

Taksai liko pakelti 18-kai mė
nesių, nors demokratai pirmiau 
buvo sutikę taksus pakelti tik 
iki vasario 1 d. ateinančių me
tų. Taigi išsipildė rępublikonų 
baimė, kad sykį pravedą taksų 
pakėlimą, demokratai bandys 
vėliau tuos taksus prailginti.

Vėliau Ir senatas, kuris pir
miau taksų pakėlimą buvo pri
ėmęs dviejų trečdalių balsų di
džiuma, priėmė visas atstovų 
buto priimtas pataisas dėl pa
kėlimo taksų.

Tad nuo liepos 1 d. Illinois 
gyventojai bile ką pirkdami 
sankrovose turės mokėti 3 
nuoš. prekių taksų, t. y. ant 
tiek bus pakeltos prekių kainos. 
Bet kadangi negalima lygiai iš
dalinti Nuošimčių, tai prekių 
taksais tenka sumokėti daug 
daugiau, ypač perkant mažes
nėmis sumomis. . ■ ■ * * ■ • .•

MEXIC0 CITY, g. 22. — Su
kilėliai Jalisco valstijoj pastvė
rė 15 ūkininkų ir kiekvienam 
jų nupjovė po dešiniąją ausį.

Vakar ALTASS valdyba gavo laišką iš Washingtono, kuriuo 
federalinis Prekybos Departamentus suteikia autorizaciją lakū
nui Feliksui Vaitkui skristi iŠ Jungtinių Valstijų J laikinąją Lie
tuvos sostinę Kauną.

Kartu Departamentas praneša, kad atėjo leidimus iŠ New- 
foundlando, kuris j Washingtono užklausimą ilgiausiai nedavė 
atsakymo.

Pirmiaus leidimai buvo gauti iš Laisvos Airių Valstybės, iš 
Didžiosios Britanijos (ir šiaurinės Airijos) ir iš Lietuvos. 0 iŠ 
Kanados, Danijos, Norvegijos, Švedijos ir Vokietijos, kaip va
sario mėnesj pranešė Valstybės Departamentas per Prekybos 
Departamentą, ledimų iš anksto gauti nereikia, —tik per Kana
dą skrisdamas lakūnas neturi teisės gabenti fotografijos aparatą.

Aukščiaus paminėtus leidi
mus parūpino Jungtinių 
Valstyb; Valstybės (užsie1- 
nių reikalų) departamen
tas J kurį šiuo reikalu krei
pėsi Prekybos departamentas po 
to, kai jisai pripažino, kad Fe
liksas Vaitkus yra kompetentiš-" 
kas Skristi rpenr okeaną ir-knd 
“Lituaniea IT’ yra tinkamai j- 
rengta (“airw9rthy”) tokiai 
kelionei.

Prieš suteikiant autorizaciją 
skristi, lėktuvas betgi turėjo 
būti dar kartą peržiūrėtas Pro- 
kybos departamento inspekto
rių. ši galutina inspekcija bu
vo atlikta prieš keletą savaičių 
Milwaukee‘je, kur Feliksas 
Vaitkus buvo nuskridęs su “Li- 
tuanica II” ir lėktuvui tenai bu
vo duota “finai OK”.
PREKYBOS DEPARTAMEN

TO PRANEŠIMAS 
• »

žemiaus paduodame, origina
le ir lietuviškam vertime, Pre
kybos departamento laišką, iš
siųstą Washingtone šio mėne
sio 18 d. ir adresuotą ALTASS- 
Sąjungai Chicagoje. Jisai skam
ba taip:
DEPARTMENT

the aforeeaid period the above- 
mentioncd aircraft and pilot 
licenceH shall remain i n full 
force and effect.

(4) This authorization is is- 
Hued Hubjcct to compliance ai 
all times with the Air Com- 
merce Act of 1926, as amended, 
and4he*Air Commerce Regula- 
tions. Youf attention is parti- 
cularly dlrected to the Entry 
and Clearance of Aircnaft Re- 
gulations, contained in Aero- 
nautics Bulletin No. 7—C.

This authorization should be 
kept in your personai posses- 
sion at all times during the 
above-mentioned flight

Newfoundland has g rante d 
permission for flight over its 
territory, it being understood 
that if you should find it ne- 
cessary to land there you will 
report to the custom and im- 
migration authorities.

Very truly yours, 
C. Y. MITCHELL 

Assistant Secretary of 
Commerce.

(Tęsinys ant 3 pusi.)

COM-

O tuo tarpu gub. Horner lau
kia pranešimo nuo federalinio 
šelpimo administratoriaus Hop- 
kins, ar jis tuojaus pradės šelp
ti Illinois bedarbius, kada da
bar nuo liepos 1 d. ir pati vals
tija prisidės prie bedarbių šel
pimo.

(Iš šios žinios yra neaišku 
dėl taksų už elektrą ir gasą. 
Įnešimas pakelti taksus įvedė 
taipjau prekių taksus elektros 
ir gaso vartotojams, kurių pir
miau gyventojai nemokėjo. Bet 
tuos taksus dabar mokės nuo 
liepos 1 d. Tečiaus atstovų bu
tas buvo priėmęs pataisą, kuri 
paliuosuoja nuo tų taksų mo
kėjimo stambiuosius fabrikan
tus, kurie vartoja gasą ar elek
trą gamybos tikslams. Išrodo 
iš šios žinios, kad tą pataisą 
priėmė ir senatas, kuris, kaip 
sako žinia, priėmė visas atsto
vų buto pataisas. Jei taip, tai 
kuomet mažieji gaso ir elektros 
vartotojai mokės taksus, tai 
nuo tų taksų mokėjimo bus pa- 
liuosuoti stambieji fabrikantai. 
Tai yra legislaturos pataikavi- 
mas kapitalistams).

Gelbės filipiniečiams 
gryšti namo

hereby

WASHINOTON, g. 21. — 
Atstovų butas priėmė Welch bi- 
lių, kuris pasisiūlo suteikti ne
mokamą kelionę sugryšti namo 
80,000 suskurdusių filipiniečių, 
kurie dabar gyvena Jungt. 
Valstijose^ neturi darbo ir ne
turi lėšų pragyvenimui, taip
jau neturi lėšų sugryšti į savo 
salas. Bilius dabar pasiųstas 
senatui patvirtint).

PAKĖLĖ ALGAS

following con-

Licence NR-

OF 
MERCE

Office of 'The Assistant 
•Secretary 

Washington
May 18, 1935.

American Lithuanian Trans- 
Atlantic Flight Assn.,

1739 South Halsted Street, 
Chicago, 'Illinois.
Gentlemen:

Authorization is
granted you for flight from the 
United States to Kaunas, Lith- 
huania, over the territory oi 
Canada, Newfoundland, Irish 
Free State, England, Denmark, 
Norway, Sweden and Germany, 
subject to the 
ditions:

(1) Aircraft
926Yy owned J>y American 
Lithuanian Trans-Atlantic Flight 
Association, 1739 South Halsted 
Street, Chicago, Illinois.

(2) Pilot — Felix Waitkus, 
Transport Licence No. 15057.

(3) This authorization shall, 
unless sooner suspended or re- 
voked, remain in force six (6) 
months from the date of issue 
thereof, provided that during

DETROIT, * Mich., g. 22. — 
Ford Motor Co. pakėlė algas 
iki $6 į dienų, tuo atsteigdama 
1929 m. algų skalę.

CHARLESTON, W. Va., g. 
21.—Penki žmonės liko apkal
tinti už kapinių raketą— par
davinėjimą kapinių lotų “Ma- 
ryland kornų laukuose”.

GARY, In<U g. 2. — 10 ge
ležinkelių detektyvų liko apkal
tinti už suokalbį vylioti negrus 
naktį į geležinkelių jardus ir 
paskui juos apkaltinti už vagys-



NAUJIENOS, Chicago, III.

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
maPulkim ant kelių

Ar vėžys išgydomas?

kas
vien

ADVOKATAI
Iš streikų lauko

kad

arka turisKanados.1SS1

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAILIETUVIAI

Mirė nelaimingai

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Pavyzdingas senis

Chicago

kančiose 
gyvenęs

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

labai gražios ir 
klausytis. Taipgi 
Jono Aponaičio

gruodžio 
moterys, 
Terminai

vald- 
neku

Radio valanda ir Ski
pičio atsilankymas

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republie 9729

Atsakymai: GTŠigų

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- du Vo-
Austrijoj, 

vienas 
vie-

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

viršininkas išsėdėjo 
už grotų net 56 dienas visai be 
reikalo.

čia mirė didelėse 
Andriejus Kalavaitis, 
adresu 1192 E. 74th

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofi 

2359 So. Leavitt St i

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St, 
TeL Boulovard 1401

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 fld 12
Phone Boulevard 8483

Federalis darbas 
šalpinis

Netoli Berea, Ohio, traukinys 
suvažinėjo automobilį, kuriamo 
važiavo Frank Gucrller, 45 me
tų amžiaus, jo žmona 43 metų 
amžiaus, jų sūnūs trijų metų

Palaidojo motinų 
su kūdikiu

Už dyką sėklos 
augalai

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 8597

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

99 metų senis nori 
gauti darbo

Vaikučiai apsaugojo 
automobilj

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

Svetur gimę nariai 
Kongrese

Parengimai nekaip 
sekasi

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TėL Prospect 1980

Čia Albertui LaMontagne, 
1901 E. 40th str., balandžio 22 
dieną sukako 99 metai amžiaus. 
Jis pareiškė, kad labai norėtų 
gauti darbą, nes jau 19 metų 
kaip nedirba. Gyvena Clevelan- 
de nuo 1843 metų. Buvęs drai- 
veris, kada dar žmonės važinė-

Klausimas: Gydytojai man pa 
sake, kad aš vėžiu sergu. 
Ar yra kokios nors pagelbos 
šitai ligai?

Atsakymas: Bile rųšies vėžys 
yra neišpasakytai rimta li
ga, kuri reikalauja kuoge- 
riausio gydymo. Jeigu laiku 
vėžys pastebiama, tai galima 
pagydyti. American Society

• for the Control of Cancer 
išleido knygutę, kuri sako, 
jog net 24,440 Žmonių vėžiu 
sergantys išgydyta per trijų 
metų laiką. Tas įima pilvo, 
odos, kaulų, krūčių, kepenų 
ir t. t. vėžį. —FLIS.

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

Išklausinėjimai dėl pir 
mų popierų

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

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

Klausimas: Kiek narių Suv.
Valstijų Senate ir Atstovų

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Repablic 7868

A. MASALSKIS <
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

CHAS. SYREWICZE
1844 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

Jau skaitau ir matau kaip 
Chicagos katalikai sujudo už 
giesmę ‘‘Pulkim ant Kelių” ir 
dabar savo klebonams ketina 
karšti kailj už tos giesmės ne- 
giedojimą.

Bet pas mus Clevclande kai- 
kurie kunigėliai yra tuo žvilgs
niu net geri patrijotai. štai ku
nigas A. Kazaitis vieną kartą 
net barė savo parapijomis, kad 
negieda visi sykiu ‘‘Pulkim ant 
Kelių”. Jis sakė, kad geras ka
talikas turi laikyti sau už parei
gą giedoti tą giesmę sykiu su 
vargonais, ir tai giedoti garsiai, 
g nemurmėti sau po nosia.

Jeigu kur negieda ‘‘Pulkim 
ant Kt'lių” tai man rodos kad 
tai kunigas yra kalčiausias, o 
ne vargoninkas. Nes kaip ku
nigas liepia, taip vargoninkas 
jam duduoja. Čion ne taip kaip, 
kati muzikantas groja, o šoki
kas seka arba trypia.

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

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVM Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Čia yra vienas senis, sulau
kęs jau 88 metų amžiaus. Bet 
kad smarkiai mezga karpetus, 
tai nors žiūrėk. Ir jis daro ge
rą pragyvenimą su tais karpe- 
tais. Ne tik pavieniai žmonės, 
bet ir krautuvės duoda jam už
sakymus. Tai tau ir senis: 88 
metų amžiaus, o geriau padaro 
kaip 25 metų jaunuolis.

Gegužio 19 dieną turėjome 
progos išgirsti gražių dainelių 
ir adv. Skipičio kalbą oro ban
gomis. Dainavo Akrono jauni
mo, choras, taipgi panelė Luka- 

Vševičiutė iš Youngstown, Ohio. 
Dainos buvo 
linksma buvo 
gražiai grojo 
orkestrą.

Advokatas R. Skipitis pasa
kė per radio gražią, kalbą, tai
gi Ohio lietuviams buvo pro
gos išgirsti svečią.

Vėliau adv. R. Skipitis pa
dėjo vainiką prie Dr. Jono Ba
sanavičiaus pammklo Lietuvių 
liulturos Darželyje. Lietuvių 
svetainėje atsibuvo gražus ba
lius. Viskas gerai pavyko.

Pastaba. Svečio iš Lietuvos 
priėmimui labai trukdė katali
kų federacija su šv. Jurgio pa
rapijos klebonu priešakyje.

’ Naujienų Reporteris.

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

Pas mus Clevelande labai 
smarkiai pradėjo veikti I.W.W. 
unija. Darbininkai noriai j tą 
organizaciją stoja. Bet kompa
nijos šiai organizacijai yra la
bai nepalankios. Dėl nepripaži
nimo šitos' unijos kyla streikai. 
Tada kompanijos gauna polici
ją ir su jos pagelba gabena 
streiklaužius. Na, ir good-by.

Reikia nepamiršti, kad mes 
turime musų garbingame Clc- 
velande republikoną miesto ma
jorą. Užtai kompanijoms yra 
lengva gauti policiją. Tai pačių 
darbininkų apsirikimas: kam 
renka miesto galvą iš kapitalis-

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St 

CHICAGO, ILL.

įnamas užsidegė naktį nuo elekt; 
rok vielų. Velionis tiek apdegė, 
kad tapo nugabentas ligoninėn, 
kur sunkiai pasikankinęs mirė.

Velionis buvo 56 metų am
žiaus, dar gana stiprus, tarna 
vęs rusų kariuomenėje, caro 
pulke, gražiai atrodė ir buvo 
ramaus budo žmogus. Tebūna 
jam lengva ši žemelė.

— V. V.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Bute yra svetimo gimimo? 
Atsakymas: Pagal informaci

jų, tai keturi iš 96 senato
rių (James Cousens iš Mi- 
chigan, James E. Murray iš 
Montana, Robert F. Wagner 
iš New Yorko ir James J. 
Davis) gimę svetur. Iš At
stovų Buto 435 narių, tai 
10 gimę’ svetur, 
kietijoj, vienas 
vienas Čekoslovakijoj 
Danijoj, vienas Airijoj 
nas Italijoj, vienas Lenkijoj, 
vienas Škotijoj ir vienas Šve
dijoj.

Klausimas: Nuo mano atvyki
mo į Su v. Valstijas 1921 m. 
gyvenu mažame miestelyje, 
kur nėra jokių vakarinių 
mokyklų. Vartoju anglų kal
bą, bet nelabai gerai 
žai tegaliu rašyti ir skaity
ti. Ar galiu gauti “pirmus 
popierius?”

Atsakymas: Nėra jokių išklau
sinėjimų aplikantui “pirmų 
popierų”, ir nereikalaujama, 
kad jis žinotų anglų kalbos. 
Jeigu žinai dieną atvažiavi
mo ir vardų laivo, ant ku 
rio1 atvažiavai, guli paduoti 
“pirmų popierių” aplikacijų. 
Gauk form a—2213 natūra
lizacijos ofise, kuris arčiau
sias tavo gyvenimo vietos, 
ir prašyk mokytojos arba 
kito tinkamo žmogaus, išpil
dyti tą blanką.
Dvi fotografijos 2’x2’ ir pi’ 
niglaiškį ant $2.50 vardu 
Commissioner , of Immigra- 
tion and Naturalization, Wa- 
shįngton, D. C., turi būti 
pasiųsta su aplikacija, kurią 
turi ^paštu pasiųsti užregis
truotu laišku arčiausiam na
tūralizacijos ofisui. Adresas 
paduota ant Form a—2213. 
Turi* užmokėti dar kitus 
$2.50/ kuomet tave pašauks 
teismo raštininkas gauti sa
vo “pirmų popierių”.
Dviem metais vėliaus galė
si prašyti antrų popierų, — 
kitais žodžiais, pilnos pilie- 
tystės. Tik tada turėsi paro
dyti, kad apsipažinęs su pra
diniais faktais apie Ameri
kos valdžią ir istoriją.

Klausimas: • žmogus, įva
žiuodamas . J J<anadą automo
biliu, turL duoti . boną, kuo- 

vrubežių ? 
ogus ten 

ketina apsistoti f jĮŠĮlki 6 mė
nesių, tai neprivalo užstaty
ti boną. Tas Deseniai priim
ta. Jis turi gauti leidimą ap
sistoti ant šešiasdešimt arba 
devyniasdešimt dienų. Tokį 
leidimą galima pailginti pa- 
siunčiant aplikaciją arčiau
siam muito kolektoriui.

sėdynę sulinko jo nėšių senumo. Visa šeimyna 
tapo užmušta ant vietos. Ne
laimingoji šeimyna buvo iš Cle- 
velando.

Sūnų ir tėvą palaidojo atski
rai, o motiną palaidojo viena
me karste su dviejų mėnesių 
kūdikiu. Mažučio kūnelį pagul
dė motinos glėbyje.

Tai dar negirdėta, kad 
du guldytų į vieną grabą.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akiu SpeclaHstas.
Palengvins akiu įtempimą. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aidu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atoitilrimų akys atitaiso** 
*mos be akiniu. Kainos pigiau 

kain pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Atsakymas: Suv. Vai. Agrikul
tūros Departamentas 1923 
m. jau sustabdė dalinimą sė
klų ir augalų už dyką. Bile 
ūkininkas arba daržininkas 
gali tau pasakyti, kur gali
ma nusipirkti gerų sėklų ir 
augalų. Gali gauti tokių in 
fomacijų per savo valstybės 
agrikultūros kolegijos Ex- 
tension Service.

______  0706
Dr. J. J. Kowarskas

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

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

Klausimas: Jau per dvejus me
tus negaliu rasti darbo ir 
vistiek aš neprašiau jokios 
pagelbos. Bet dabar aš no
rėčiau gauti , vieną tų darbų; 
kuriuos Fedęralė valdžia ap
rūpins prie įvairių viešų dar
bų projektų. Kaip žmogus 
gali prašyti tokio darbo?

Atsakymas: Biedni, nedirban
tieji darbininkai gaus darbo 
— pašalpinius darbus 
tik per vietines pašalpines 
organizacijas. Tie, kurie šian
dien gauna piniginišką pa
šalpą, bus pirmiausia prista
tyti prie šitų darbų; jtfbs 
atims nuo taip vadinamų 
“relief rolls”, ir bus prista
tyti prie darbų, kurie jiems 
mokės nedaugiau. $50.00 per 
mėnesį. Jeigu Tamsta reika
lauji greitos pašalpos, tai pa
tartina anf> syk užsiregis
truoti vietinėj pašalpinėj or- 
ganizacijoj,?.r,........

Telefonu Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 Smrth Aehhmd Avenee 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietį 
7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plasa 2400

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Dr. Charles Segal 
onsAs 

4729 So. Ashland Are.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: t . 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. — -Z _2
valandai diena.

Dr. Herzman
IS RUSIJOS .

Gerai lietuviams Žinomas per St 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan S» 

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akiniu^ dėl visokiu airių

Štai pereitų metų 
mėnesyje sustreikavo 
kurios dirbo Union 
Tower. Ir dabar tebestreikuoja, 
o policija tebeveda streiklaužes 
moteris dirbti. O dar policijos 
kapitonas Savage (Savickas), 
lietuvis, užvis smarkiausia dar
buojasi, persekiodamas unijos 
narius. Vienas I. W. W. orga-

Darbai labai lėtai 
riuda

Ofiso Tel Calumet 6898 
Res. Tek Dreiel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas 

Moteriškų. Vyriškų, 
chroniilį 

Ofisas 8102 8a. 
arti Slst Street., 

Valandos: 2—4, -7—9 vai vak. Ne* 
diliomis ir šventadieniais 10—12

Dr. John J, Smetona 
OPTOMĖTRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9*no iki U2:OO . Kalbama liatnviilce*

Klausimas: Ar Federalė
žia vis dalina seklų ir 
rių augalų prašytojams už

i dyką? Jeigu ne, tai kur aš 
galih gauti informacijų apie 
sėklas?

Kiek man tenka pastebėti tai 
i n parengimus mažai publikos 
lankosi.

O kur ta publika žuvo?
Na-gi užeik j taverną, tai 

ten rasi pilna žmonių.
Matote, dalykas tame 

žmogus nors ir su 5 centais ki 
šeniuje užeina į taverną, 
geria alučio ir dar gauna 
tinį patrypti.

Juk tai gana pigu.

Musų garsiame Clevelande 
darbai labai lėtai juda. Pažiū
rėjęs į dirbtuvę, matai rodos 
kad dirba, bet viduje gali pa
stebėti, kad tik kur ne kur 
žmogus prie mašinos stovi. 
Reiškia, dirbtuvė tik ką juda.

Kas moka amato, tam dar 
lengviau ir darbas gauti. Bet 
vargas tiems, kurie jokio ama
to nemoka.

Darbininko mokestis yra 40 
iki 45 centų į valandą. Kurs 
moka amato, tas aguna nuo 50 
centų iki 65 centų į valandą.

Matyt, kad tie laikai jau, ne- 
begryš, kada agudavom nuo 
$1.10 iki $1.25 į valandą.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

jo arkliais ir taip pat arkliais ■ nizacijos 
vežamų gatvekarių buvęs kon
duktorių.

Na, tai biskį senis ir dar no
ri darbo. Tai kur ajuniems 
dingti ?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulygo* 
Lengvai* Išmokėjimai*

REPnblic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
____ Tel. Yards 1829

t Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wešt 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

čia vienas tėvas paliko savo 
automobilį prie namų, ir tada į amžiaus ir kūdikis dviejų mė- 
užpakalinę
vaikučiai, vienas šešių metų, o 
kitas keturių metų.

Atėjo vagiliai automobilio 
pavogti. Jie sėdo į mašiną ir 
pradėjo važiuoti, nepastebėję, 
kad vaikai sėdi užpakalyje.

Vyresnysis vaikas sušuko: 
“Ką jus darote? Tas tėtukui 
nepatiks”.

Išsigandę vagiliai tuoj pali
ko mašiną, o vaikams liepė sė
dėti viduj, kol tėtukas ateis.

Tur būt tie vagiliai pasibijo
jo pasidaryti “kidnaperiais”.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
.. ___ Physical Therapy

and Midwife
I I fcii f. 6109 S. Albany 

g Hemlock 9252
Patarnauju prie' 

v gimdymo namuo
se ar Itooninėse, 
duodu massage 

' rieetrie treat*/ 
, ment ir magnę-, 

tie blankets ir tt 
H Moterims ir mer- 

ginoms patari- 
' mai dovanai

Ūkių apgyvenimas Ka
nadoje

Klausimas: Suprantu, kad Jie- 
dirbantieji gali apsigyventi 
ant Kanados ūkių. Ar gali
ma gauti informacijų apie 
skaitlius, ir kitas informaci
jas apie tokius ukius ir kaip 
tokiais ūkiais aprupintis?

Atsakymas: Per metus, bai
giant kovo 31 d. 1934 m., 
Kanados valdžia išsiuntė net 
5,415 šeimynų ant ūkių, bet 
tik 2,954 šeimynoms teikia
ma ilgo laiko paskolos, — 
nevirš $1,800 dėl kiekvienos 
šeimynos. Pabaigoje 1934 m. 
dar 3,000 šeimynų, kurių 
galvos nedirbo, išsiųsta ant 
ūkių. Department of Immi- 
gration and Colonization, 
Ottawa mieste, prižiūri šitą 
darbą. Tik Kanados nuolati
niai gyventojai gali naudo
tis šituo aprūpinimu.

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwel! Street

Telefoną* Republic 9600
State 0661

Jos. V Mockus, Jr.
! 6.- ■ t ADVOKATAS
' 166 N.: LaSalle St^nu

.Room ‘151Ę
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

NedėUomia nuo 10 Iki 18

Phono ’MIDWAY 2880

- V 1 * * ■,'1'’ :'' ’1 ...................y/j11*1



A
Ketvirtadienis, geg. 23, ’35 N AII,II LINOS. ChlCHKO. UI.

CONNECTICUT VALSTIJA
Bendras vaizdas. — Miestai ir jų savybės.

(Tęsinys)
VVALLINGFORD

Rašo Rytietis

\Vallingforde randasi 
brolių lietuvių, bet jie čia la
bai tykus ir apie juos daug kų 
pasakyti nėra galima.

šioje apielinkėje randasi ne
mažas iškilimas — kalnas, ku
riame yra pastatyta gana mo
derniška ligoninė džiovos 
gydyti, šioje ligoninėje 
dažnai surasi ir lietuvių, 
apielinkė gana maloni, 
tyras, rodos Čia žmogus 
atgauti sveikatų.

MERIDKN

Kiek j žiemių pusę nuo šio 
mažo miestuko randasi kitas 
neperdidžiausias miestas.

Meridea. čia yru būrys lie
tuvių. Iš lietuviškų organizaci
jų yra SLA. kuopa, bet jie čia 
irgi gana tykiai savus reika
lus tvarko ir, rodos, nesikiša 
j jokių politikų.

Iš gamtiškos puses apielin- 
kė yra graži. Yra čia ir gero
kų kalnų, klonių, pievų ir sod
nų, kur matosi dideli plotai 
vinvuogių bei serbentų augi
nimo 
jeigu 
tie u t 
labai

Connecticut valstija turi ir 
savo prievartj — kuris yra 
“nutmeg” muskatinis 
tys.

Connecticut valstijos 
keliai yra gana puošniai
ti. Senesni keliai dar anų lai
kų, kuomet kuirias traukė ra
tus, buvo gana išsivingiavę. Čia 
pakelėse prisodinta daugybė 
obelių, kurios sužydusios pa
vasario laike, daro gana ma
lonų įspūdį, bent tiems,'‘kurie 
supranta gamtiškų gražį.

Nuo čia pasisukam į New 
Yorko pusę ir sustojam.

DANBURY

šitas nedidelis miestas
žinomas, kaipo kepurninkų 
miestas, čia yra kepurių dirb
tuvės ir čia randasi ir lietu
vių kepurninkų. Kaip jau mi
nėjau, miestukas yra ne per 
didžiausias, bet gana svetin
gas. čia randasi būrys ir lie
tuvių, ir turiu pripažinti, visi 
ęra gana draugiški “and mind 
Iheir own business”.

čia jie turi 
tikrų priežodį 
yų, kai perki 

čia randasi 
Ypie daugiaus
nizacijų neteko patirti. Man 
jana patiko šio miestuko tvar
ia, nes tai pirmas miestas, 
įur aš užtikau, kad tie seno 
lobudžio gatvekariai Čia jau 
seniai išmesti į sąšlavyną ir 
ų vietą užima “busai”.

Apielinkė iš gamtiškos pusės 
Ta graži kaip ir kitose Con- 
lecticut valstijos dalyse.

Iš čia pasisukus kiek j 
us, apie 25 mylias nuo 
niesto, mes sustojam,

BRIDGEPORTE

šitas miestas yra žinomas, 
aipo “Park City”. Guli nusi- 
riekęs pakraščiu Long Island 
iound. Yra apie 18 mylių nuo 
Jew Haven ir apie 50 mylių 
įuo didžiojo New Yorko.

Bridgeportas guli gražioje 
rgumoje.
Savo dienose čia gyveno pir

atiniai žmonės
abar-gi Čia indėnų jau nėra, 
bridgeportas turi savas ypa- 
ybes, mat čia gimė P. T. Bar- 
um.
Skaitytojas gal žingeidaus 

inoti kas tas P. T. Barnum

musų

ligas 
labai 
Visa 
Oras 
turi

laukai. Tūli sako, kad 
kas nėra matęs Connec- 
valstijos, tas yra matęs 
mažai.

pradėjo organizuoti sorkines 
parodas, ir važinėdamas mie- 
itas Iš miesto — būdose rodė 
visokius žvėris bei keistus su
tvėrimus.

Už kiek laiko prie Barnum 
prisidėjo Bailoy ir keliaujan
čios sorkės vadinosi, “Barnum 
and Jlailey”. Dabar ta grupė- 
cirkas vadinasi “Barnum and 
Bailoy and lUngling Brothers”. 
Tikiu, kad mažai lietuvių yra 
šioje šalyje, kurie nežinotų čia 
paminėto cirko, kaipo didžiau
sio visame pasaulyje. Jo pra
džia randasi Bridgeporte.

P. T. Barnum čia gimė ir 
čia augo ir jis pasakė “kad 
vienas ‘sokeris* gimsta kas mi
nutę”. Ar tas teisybė ar ne -- 
aš nesiginčysiu, bei atrodo, 
kad dabar jau gimsta vienas 
— ne kas minutę, bet kas se
kundę. Barnum and Bailoy cir
ko “žiomnamis” radosi Bride- 
porte, bet dabar čia nėra ii 
toj vietoj, 'kur buvo sorkių 
trobesiai, yra daroma gražus 
parkas. Tų parkų norima 
vardinti “McLevy Park”. 
Levy yra dabartinis mėras 
socialistas, bet jis tų garbę 
sisako priimti.

Pats P. T. Barnum čia turi 
gerų vardų. Nors jis jau se
niai miręs, bet jis 
minimas.

Pats Bridgeportas 
prievardžių, ‘‘Park
“Industrini Capital of Connec
ticut”. Vadinamas “Park City” 
dėlto, kad čia randasi gražių 
parkų. “Seaside Park” turi apie 
tris mylias ilgio ir yra nusi
driekęs visu pajudu, kur jū
rių bangos plaka jo kraštus.

Į šj miestų pirmu kartu at
vykau 1903. Dabar jis jau vi
sai k-itoks. 1903 metų įspūd
žius gerai atmenu ir gal vė
liaus juos atpasakosiu. Be sve- 
jojant apie praeitį, bei anas 
jaunystes pavasario dienas, 
prisimena daug visokių nuoty 
kių iš kurių aš galiu sau jau 
ir pamokų semti.

Bridgeporte randasi dauge
lis ir gana didelių dirbtuvių: 
Singer siuvimo mašinų, Gene 
ral Electric be galo didelės 
dirbtuves ir vėl U. M. C. gink-

UŽ-

Mc

nt-

lų dirbtuvės ir dar daugelis 
mažesnių bei kiek didesnių fu 
brikų. Man šj kartų čia austo 
jus teko sutikti senų vietos 
gyventojų, kuris man apie mie
stų gana plačiai papasakojo. 
Man teko daug dalykų patir 
tl.

URIDGEPORTO ADMINIS
TRACIJA

Politika bei miesto admini- 
strutyvė tvarka yra pilnai so
cialistų rankose. Mėras Jasper 
Mcl.evy yra senas vietos gy
ventojas ir gana pasitikimas 
žmogus. Prie jo, visu miesto 
taryba yra socialistai. Sociali
stams paėmus tvarkymo apa
ratų j savo rankas, teko susi
tikti su girna kebliomis aplin
kybėmis, ypatingai šiuose de
presijos laikuose, kuomet dau
gelis skurdžių buvo išmesti iš 
dirbtuvių ir miestas turėjo 
juos Šelpti, nors buvo ropub- 
likimų ir demokratų panardy
tas skolose po 
davimo.

Pats miestas 
(100 gyventojų, 
apie $15,000,000 
tas nuošimtis viso miesto ver
tės ir tik tų sumų miesto čar 
toris leidžia skolintis.

Socialistams paėmus valdžių, 
jie rado miestų nugrimzdusi, 
o kai kurios iš jų jau buvo 
pribrendę taip, kad miestas

ilgų melų Aulo

turi apie 145, 
Jo skolos yra 

i, t. y. penk-

buvo priverstas atmokėti. To-, 
kių prinokusių skolų susidarė gumas praeityje, 
apie $500,000.

Prie to, mokytojams, Ugne- 
geslams ir policijai nemokėtos

bei pačių žmonių imtum*-

PARALELfi

Taigi titčoCfO, kad šio miesto 
algos sudarė apie pusę milijo-' socialistinė administracija atsi- 
no, kartu apie vienų milijonų dūrė tokioje padėtyje, visai pa- 
doicrių. Miestas turėjo butiniu 
pinigus gauti, bet kur, Ir

R IRSTO FINANSAI

Valstijos administracija yra 
demokratų rankose ir nors iš 
bs buvo reikalauta paramos, 
>et suprantama savaimi, .kad 
demokratai socialistų nerems, 
Taip ir buvo. Socialistinei mio- 
:to administracijai niekus dau 
finus neliko daryti, kaip tik 
uždėti ant miesto gyventojų 
11 e pa i >ra s t us m o k esči u s 
buvo ir padaryta, Kito išėjimo 
negalėjo būti.

Suprantu ma, miesto gyven
tojai tuomi nevisi buvo paten
kinti, lygiai kaip SLA. nariai 
nevisi yra paterikinti dabarti
niu Pilei. Tarybos penktuko pa
kėlimu, bet didžiumoje žmonės 
supranta, knd kitaip būt nega
li, kad sueidavusios aplinkybės

našiai dabartinės SLA Pildo 
mosios Tarybos padėčiai. Senos 
gvardijos, suprantama, savo 
politiškų dumblų minko.

Vienok šlamu miesto yru vie
nas laikraštis, kuris neapsilen 
Ida su teisybe Ir atvirai pasu 
ko šio miesto piliečiams, kad 
už pirmiaus padarytas klaidas 
dabar turimo atsakyti. “Bridgo- 
port T(?legram” ir “Evoning 
Post” gana prielankiai atsilie
pia apie miesto administracijų.

Socialistams perėmus miešti; 
j savo rankas, jie tuoj pradėjo 
miesto reikalus visai kitaip ves
ti. Peržiurėjus prcelty republi- 
konų Ir demokratų gaspadoria- 
vimo šulerysles, prodtyjo dau
gelis bbvo pašaukta “ant karš
tos blokės”, ir pasekmės buvo 
tokios, kad apie tuzinas senos 
gvardijos šulų turėjo atsidurti 
už grotų, kiti buvo priversti 
pinigiškai atsiteisti.

KEIL M E AT 00
21st Street ir Leavitt
4264 Archer Avenue

GYVOS JAUNOS ŽĄSYS,
Svaras ................................. 131c

.......... ......... .........—...... .... *.............. ..........
Šviežiai atpjauta, puikiausia mėsa 

SHORT STEIKAS 
VERŠIENOS CHOPS 
KAPOTA (hamburger) 2 x25c
KIAULIŲ KOJOS, šviežios O sv. 1 7r 

kasdien............................”n* I ■ V.

Vienatinė Tokia

riešu-

viešieji 
nuties-

yra

išsidirbę ir tam 
“pavartokie gal- 
kepurę”.
ir SLA. kuopa, 
lietuviškų orga-

pie-
šio

Indėnai

BARNUM GIMTINE

yra visur

turi dar 
City” h

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

Šaltis krūtinėj Rali pasidaryti 
rimtas, bot tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
danti Mus to role. Musterole nėra 
vion mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus Ir slauges, Visi 
vaistininkai užlaiko. T’t

' ui 11 m < ‘•

GERB. Naujienų skaiiy to- 
jos ir ąkaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. i

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
WHOLESALE HOUSE

$8.50 
$10.75 
$13.50 
$17.00

WHITE HORSE GIN, 85 proof
Keisas......................................... ..............

INTERNATIONAL PRIVATE STOGK,
90 proof, keisas ..................................

MY OLD PAL, 30 proof, 8 mėnesių
senumo, keisas ......................................

KENTUCKY COLT, 100 proof, 1 metų
senumo, keisas ......................................
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelj ant kitos pusės bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtinė ir nemokėkit daugiau 
už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės i musų sandėli.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisnj.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

peteR pen

ARE 
HOPIMG 
TO HMD
SPACE 
ENOU6H 
FOR A
TAKE 
OFF 

WITH 
,THE' 
MAGIC 
CAKHET

r this is
THE THICKEST 
FOREST THAT 
T H AVĖ EVEK 
SEėM. YOU 
CANT SEE THE 
€KY ANYV/HERE

LET& 
humt 

AROUMD 
FOR AM 
OPEMIMG

BILTMORE & ALBA
______________ PIVI8ION ARTI DAMEN K EDZ1E I-HIE LAWHENCE

ABIEJUOSE TEATRUOSE—DABAR LOŠIA
“CHAPAYEV”

(THE RED COMMANDER)

šįvakar
TIKTAI BU/IMORE

STEBINANTI SOVIETŲ RUSIJOS DRAMA!
SCREENO PRIZAIS”

BE PAKULINO KAINOS UŽRAŠAI ANGLŲ KALBOJE

Matinee 11:30 iki 6:30 AbiejuoHe Teatruose

SAM WIDMAN
3405 SO. IJĄLSTED ST., Tel. Boulevard 3998
Dabar Laikas Malevoti! Apsišvarinti!

DYKAI PRISTATYMAS

o, egyptiška
|y> malė vu uugščiuusios 
\ rųšies, galite maievo-

•kJ i viduje ir iš lauko,

SIENOM PIPIERA, dėl front 
ruimio. arba miegkambario 

Puikios rūšies* už rolę 

51c
4 COLIŲ BRUŠČIUS UŽ

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

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

Kaina $2.00

v
BALTAS ENAMEL, 

geras, galionas "7R
lik .........................* L f V

LINOLEUMAS
9x12 pėdų 
Specialiai

$3.98 s — ►

■’Sc
Mes esame vieninteli Mos apielinkes Nii-Enamel 

pardavėjai.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louls Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimminflr pool.
Rusiika ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v v

TME TREBS 1 
seeiA to etose 
1M ABOVE OS 
V/HEREVER 
WE GO. i

ITtS FOOLISH 
TO THIUK OF 
USIHG THE 
CARPET..

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise

W JOFI ĮSI ■
1,0 ANS

Teigti i ’ukal » 'iji pinigų ant Pirmo Mcrx<ičio a» ba
a-idraudos nuo ugnies, vėjo, ete, atvšauk

840 West 3 3 t'd Street
TELEFONAS: YAHds 2796 arba 2791

. ■-■■■.■-■-i... ■ ••• a.. :.:-r

<E:STUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
> X ' X : iiAS-'iJ.. ■ —X

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Yhose 
brees 
look 
likę 
bheų 
would

OF COURSE
WE AAIGHT

CLIAAB TO THE 
TOP OF SOME 
TALL TRBE.

LJOU. 
LIMB 
From.

LIMO

korisirmuoju aorkininku.

M
* Q
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M
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 > 
m



NAUJIHNOS, ChlcngO, UI. Ketvirtadienis, gcg, 28, *85

NAUJIENOS
The Lllhuanlan Daily Newa 

fublUhed Daily Ezcept Sunday by 
Ihe Utbuentan Newe Pub., Ca,Inc.

1789 Boath Halated Street
' Tolephone CANai 8800

88.00 
4.00 
9.00 
1.80

.78

Tai vo kokia buvo t a* “garbingoji” praeitis, kurty 
skaisčiais vaizdais šių dienų diktatoriai piešia žmonėms, 
žmonės jų neklausytų ir neieškotų laimės praeityje, jei
gu jų dabartinis gyvenimas butų laimingesnis.

SubeoripUon Ratas i
88.00 per year in Canada
87.00 per year ouialde of Chlcago
88.09 per year in Chlcago

ttntsrod M Ssoond Olaae Maltar 
March 7th 1914 at ths Post Office 
of Chloago, UI. undar tha aci of 
Mareli Srd 1879.

Užsakyme kata* t
Chloagojo — paltui

Motlims ................... ............ .
I'uMoi motą MaaSSSSSSSMSSMSSMttMSNBMMI 

Trims mAncslama sos s ww *aoe sa

Dviem lulnostama 
'Vienam minėsiu!

Cbloagoj par llnaliotoliMi
Viena kopija 8c
Savaitei sooeo* ws sos* sosa^ae eaoe eeee aesv 18c
MSnaalui 78c

Snvlanytoaa Valstijos*! n* Chlcagoj, 
paltui

Motam* ves s •aoaeoeoMMSes* 87.00
Pusei metą 8.80
Trim* mOneslanui 1.78
Dviem minėdama 1.98
Vienam mlnetlul 78c

Lietuvon Ir kitar nlsleniuose 
(Atpigintai

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

Apžvalga
V.

ITALIJOS LIAUDIS NEAP
KENČIA FAŠIZMO

Naujienos sint kasdien, ilsklrlant 
sekmadieniui, Vaidila Naujieną Ben
drove, 1789 S, Halated SU, Chieago, 
iii Telefonai Panai A100.

Metama .........  88.00
Puaei metą 4.00
Trim* minėdama •eatammmmeeee . 8.80
Pinigui reikia eiąaU palto Money

Orderiu kario tu Blaškymu,

“GARBINGA PRAEITIS” - DABARTIES 
NELAIMIŲ PRIEŽASTIS?

Istorijos profesorius Maus Kohn sako, kad Euro
pos valdžios, svajodamos apie praeities garbę, stato į 
pavojų tarptautinę taikų. Kaipo pavyzdžius tokių sva
jotojų apie “garbingą praeiti”, jisai nurodė velionį mar
šalų Pilsudskį, kuris norėjo atsteigti didžiųjų Lenkiją 
su teritorija nu^ Baltiko iki Juodosios juros; Adolpfų 
Hitlerį, kuris geidžia atgaivinti karingų senovės ger
manų dvasių ir Bismarko imperijos galybę; ir Benito 
Mussolini, kuris bando prikelti iš numirusiųjų cezarių 
Romų.

Kalbėdamas apie mirusįjį Lenkijos maršalų, tasai 
profesorius pastebėjo, kad Pilsudskis savo mintimis gy-\ 
veno ne dabartyje, bet praeityje, šių dienų visuomeni
nės problemos jam nerūpėjo. Jam buvo nesvarbu, ar 
liaudis yra pavalgiusi, ar badauja. Jisai stengėsi ma
sėms įkvėpti troškimų, kad lenkų tauta butų didelė ir 
stipri; kad lenkų valstybė vaidintų tokių pat reikšmin
gų rolę Europoje, kaip 16 šimtmetyje (kai ji susijungė 
su Lietuva), šitomis romantiškomis svajonėmis Pilsud
skis sužavėjo Lenkijos jaunuomenę, ir jeigu ji tolinus 
vykins mirusiojo maršalo siekimus, tai, anot prof. 
Kohn'o, Lenkija neišvengs pražūties ir karo.

Šitie profesoriaus žodžiai yra, be abejonės, teisin
gi. Jie tinka ne tik Lenkijai, bet ir Vokietijai ir Italijai 
Kas nežino, su kokiu nerimu pasaulis seka desperatiš
kas "nacių” diktatūros pastangas atsteigti militarinę 
Vokietijos galybę, atgauti pražudytas po pasaulio karo 
teritorijas ir padaryti "germanų rasę” Europos valdo
vu? Visi Vokietijos kaimynai skubinasi sustiprinti sa
vo ginkluotas jėgas ir daro viešas ir slaptas sutartis su* 
kits kitu, bijodami, kad Vokietijos militarizmas jų ne
sutriuškintų. Ir jeigu šitos ginklavimosi lenktynės tę
sis; jeigu Vokietijos valdžia nesiliaus grūmojusi kumš
čiu kitoms tautoms, tai anksčiaus ar vėliaus turės įvyk
ti konfliktas, kuris nežinia kuo gali pasibaigti. Gal vi
sos šių dienų Europos civilizacijos sugriovimu!

Tuo pačiu laikų visi matome, kaip atkakliai veržia
si j Afriką Italijos fašizmas, atvirai rengdamasis už
pulti Ethiopijų, kuri ginkluojasi iš paskutiniųjų, kad 
galėtų atsiginti nuo cezarizmo manija apsirgusio italų 
diktatoriaus, čia irgi kam nors grasina katastrofos 
pavojus.

Taigi tikra tiesa, kad diktatorių svajonės apie “gar
bingų” jų tautų praeitį paaukojama ne tik pasaulio tai
ka, bet, gal būt, ir žmonijos ateitis. Tačiau kyla klausi
mas, kodėl žmonės tų diktatorių klauso? Kodėl tautos, 
kurias šiandie valdo diktatoriai, atmetė demokratines 
valdžias, kurios rūpinosi jų gerove ir kovojo už tarp
tautinę taikų?

šitos klausimo pusės prof. Hans Kohn nepalietė. Iš 
jo išvadžiojimų išeina, kad visa bėda yra klaidinančio
se žmones svajonėse. Tuo tarpu dalykų reikia suprasti 
kaip tik priešingai: žmonės dėl to' duodasi sužavėti sva
jonėmis apie praeitį, kad jų dabartis yra labai liūdna. 
Ekonominis krizis, masinis nedarbas ir liaudies skur
das po pasaulio karo sunaikino žmonėse pasitikėjimų 
savim ir geresnės ateities viltį. Todėl jie pavedė savo 
likimų į diktatorių rankas. Pastebėtina, kad tose šalyse, 
kurios dar nėra perdaug ekonomiškai susmukusios, dik
tatūrų šalininkai iki šiol neturėjo pasisekimo.

Bet diktatoriai nieko gėro žmonėms nestengia duo
ti Todėl jie maitina mases svajonėmis — sapnais apie 
"garbingus” praeities laikus. Jeigu liaudis geriau pa
žintų istorijų, tai ji žinotų, kad praeityje žmonių gyve
nimas buvo dar sunkesnis, negu dabar. Sakysime, tais 
pagirtais laikais, kada pasaulį valdė Romos imperato
riai, toje galingoje valstybėje viešpatavo vergija, o 
laisvieji darbo žmonės tenai buvo taip paskendę skurde, 
kad valdžia turėdavo jiems parūpinti duonų, — kitaip 
jie butų išmirę badu.

Lenkijos (ir Lietuvos) valstybė buvo išplėtusi savo 
sienas “nuo juros iki juros”, nuklodama valstiečių kau
lais nesuskaitomus karo mūšių laukus. O kuomet ta 
milžiniška karalystė buvo liaudies krauju pastatyta, tai 
jos valdovai atėmė liaudžiai laisvę ir pavertė valstiečius

Vienu* buvę* amerikieti* ita
lu* pagryžo *avo tėviškėn Ita
lijoje ir, pagyvenę* tenai ilgo
kų laiką po Musolinio diktatū
ra, rašo Now Yovko savaitraš
čiui "The New Loader", kad 
Italijos žmonės neapkenčia fa
šizmo ir laukia progos j| nu
versti.

Jisai sako, kad propaganda, 
kurių užsienių spaudoje veda 
Mussolini, visai iškreipia faktu* 
apie dalykų padėti Italijoje. 
Juodmarškinlų vada* visai nėra 
liaudies didvyris Italijoje. Kas 
turi galimumo sueiti su žmo
nėms Ir atvirai su Jais pasikal
bėti, tuojau* patiria, kad žmo
nės | Mussoiinj žiuri, kaip | sa
vo priešą. Darbininkai neap
kenčia jo už tai, kad jisai su
naikino jų unijas, jSŽudė jų; 
lyderius ir užgrobė unijų iždus.<

be spalvų, be Individualinių sa
vybių, be gerų ir silpnų žmo
gaus imsiu. Tik, ot, sau tur
tuolis, kuris turi gražių rezi
denciją, samdo darbininkus ir 
juos išnaudoja, Tokį medini 
manoklnų Rasoda-MIzura nu
piešė po vardu "Mr. York".

O Jo "darbininkai"— toki pat 
gyvi nabašnlnkal. Jie biotini ir 
sunkiai dirba arba valkiojasi 
be darbo ir skursta. Vieni jų 
"susipratę", kiti ne. "Susipra
tę” tai—tie, kurie girdėjo ko
munistų agitatoriaus kalbą ir 
ėmė skaityt komunistiškų lite
ratūrą; o kiti, kurių neapšvlotė 
komunistiška šventa dvasia, tai 
tamsi, girtuokliaujanti minia. 
Kaipo "ausipratusio darbipln- 
ko" pavyzdi, autorius mum* 
parodo Mr. Yorko giminaiti, 
Povilų Jurkų. Nieko yaptlngo 
šito žmogaus gyvenimo neatsi
tiko, išimant tai, kad Jisai pra
džioje bijojo "raudonųjų", bot

riai, kurio tapo apkrauti sun
kia mokesčių našta juodmarš- 
kinių gaujos užlaikyti. Taip pat, 
jo noapkončia ir ūkininkai, ku
rioms po fašizmo diktatūra ten
ka kęsti hadą ir skurdą.

Faminltasal rašytojas nuro
do, kad prieš Mussollnio doąpdfe 
tizmą yra nusistatę jau ir tie 
inteligentai, kurie pradžioje ti
kėjosi ko lai gOro sulaukti iš 
jo. Jie yra nusivylę. Buvęs 
amerikietis kalbėjosi taip pat 
su daugeliu kareivių, su stu-j 
dentų organizacijų vadais, su 
laikraštininkais,' bankų direk
toriais ir halelių, savininkais. 
Visi jie koikiį OTamąJą tvar
ką. Spaudoje jie savo nuomo
nių pareikšti negali, bet pasi
kalbėjimuose visi smerkia fašiz. 
mų. t

Mussolini, pasak to rašytojo, 
žino, kad jisai sėdi, kaip ant ug-> 
niakalnio, iš kurio gali bet ku
rią valandą išsiveržti liepsna. ' 

"Jisai valdo, kaip kalėjimo 
viršininkas valdo kalėjimą. 
Jį persekioja baimė savo* 
žmonių. Aš mačiau jį kelis 
kartus išbalusį ii’ nervingą". 
Kada fašistų diktatorius va

žiuoja gatvėmis, tai visą kelią 
saugojo tirštos eiles šnipų. Kai 
jisai vyksta pasižiūrėti parado 
arba demonstracijos, surengtos 
jo "pagerbimui", tai aplinkui 
visuose languose būna pastato
mi ginkluoti policininkai. Jo 
rezidenciją palociuje Venezija. 
saugoja ginkluoti judniarški- 
niai, bet ne armijos kareiviai. 
Savininkas kiekvieno namo to
se gatvėse, kurioms tenka pra-’ 
važiuoti Mussolini, turi iš anks-< 
to pasirašyti, kad jie atsako 
savo gyvybe už diktatoriaus 
saugumą.

NUOBODULIO PASAKA

Mikas Rasoda (Rokas Miza- 
ra) parašė, o bolševikiškoji li
teratūros draugija išleido "apy
saką” iš Amerikos lietuvių gy
venimo: "Povilas Jurka”. Ji sto
ra—daugiau, kaip 300 puslapių, 
bet labai neįdomi. Asmens, ku
riuos autorius toje neva apy
sakoje išvedė, yra ne gyvi žmo
nės, bet koki tai šešėliai, kurie 
skaitytojo galvoje nepalieka jo
kio vaizdo. Jie neturi ne vieno 
stipraus žmogiško jausmo. Jie 
kalba ir juda, tartum medinės 
lėlės, kurias kas nors trūkčio
ja, pririšęs siūlą. ..

Tai ne iš gyvenimo paimti 
tipai, bet įvairių agitacinėse 
brošiūrėlėse piešiamų “klasių”, 
"partijų” ir "srovių” atstovai. 
Bet autorius, deja, ir apie tas 
klases bei partijas žino nedaug, 
todėl kai jisai bando aprašyti 
kapitalistą, tai išeina ne as
muo, bet kokia tai abstrakciją,

iomunistlftkai nesusipratęs žmo
nis Iikrui nesupras, ką Šito* 
žodžių mišinys reiškia.

Bot Rasodos pasaulyje 'viskas 
^paprasta, Kada Povilas pasi
ūdavo knygą skaityti, tai jis 
"už knygos grobdavusi"; o jo 
saliuninlnkas (Burtonas) mano, 
tad mokslas yra laikomas 
"maišuose" (p. 45). Merginos 
pas J| "apsivoda" (p, 47), vy-

ral “jaučiasi silpnai” (p. 40), 
gyvenimą* būna "aknimnue" 
(p. 40) arba "trinasi"; klausi
mas pakrypsta "gorojon pu
sėn"; darbas šaltinio žmogų 
"atmiožia"; vaikas išmoksta 
"kelias katakizmas"... Ir taip 
toliau.

Aišku, kad su dailiąja Ji t ero
tu rn šis llasodos kūrinys nieko 
bendro neturi.

ne, kad vi*ul ne daktaro knl-

leidimą*.

Taigi, norint kad danty* 
butų geri ir gražų*, reiklu ne
tingėti Juo* valyti po klrkvle-

SVEIKATOS SKYRIUS
fl| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

A

lyvavo streiko, buvo areštuo
tus, ir valdžia norėjo j Į depor
tuoti. Tačiau j| išvaduoja iš 
imigracijos viršininkų nagų ko
munistų organizacijos pasam
dytas advokatas. Povylas su- 
gryžtfi iš Ellis Islund j New 
Yorką Ir džiaugiasi, kad jam ne
reikės apelisti Dėdė Sumo že
mę. Tai ir viskas. •

Ilgas ir nuobodu* pasakoji
mas, kuriamo nematyt nė ki
birkštėlės talento.

/ v 1
Apysakos .įkalba no geresnė, 

kaip vidutiniškų laikraštinių ko- 
respondcn^lų. Bot jo sukiniuo
se karitaieiT a jokios logikos,
pavyzdžiui;

"Balsuokit už savo klasė* 
re įkalus -ginančią partiją —. 
komunistų partija..." (p. 31.)

Vadinasi, „„komunistų partija 
gina "savo” klasės reikalus, ir 
todėl komunistų agitatorius lie
pia darbininkams balsuoti už 
ją. Autorius, tur būt, norėjo 
pasakyti: "Balsuokite už parti
ją, kuri gina jūsų klases reika
lus", bet jisai pasakė visai ką 
kita, nejausdamas, kad pasakė 
nesąmonę. z

Bet kitose vietose yra dar’ 
juokingesnių sakinių, štai, p.i 
30-am skaitome:

"...čia prasidės mitingas «— 
rinkiminiais (I — Apžv,)’ 
klausimais mitingas, kuriame 
bus agituojama už savo pair-į 
tijos kandidatus,"
Kas agituos, nepasakyta. Ku-?; 

ri partija rengia tą mitingą, 
taip pat nepasakyta. Bet auto
rius atidengia didelę paslaptį, 
kad tas, kuris agituos, tai agi
tuos ne už svetimos partijos 
kandidatus, bet už savo parti
jos!

Su lietuviška kalba p. Raso- 
da nedaro jokių ceremonijų. 
Pas jį žodžiai "balsingi”; žmo
nės turi gabumus, protavimą 
ir kitus "ypatumus"; vertelgos 
skiriasi nuo kits kito "pelno 
klausimu", "^pykyžės" savinin
ko akysx "jęušvai žilos” (!!); 
žmogų, kuris simpatizuoja ko
munistams, autorius vadina 
"komunistų prijautė j u”. Bet 
Rasodos žmonyse, pasirodo, ga
li būti ne tik "ypatumai", o da r ir “faktai”. Jisai rašo:

"Burtono šiurkštumas ir* 
godumas į pinigus nepakei-; 
tė Povile to fakto, kad anas 
yra labai gudrus..." (p. 87.) 
Kokiu budu tas faktas, kad 

Burtonas buvo Šiurkštus ir go
dus,* pateko į Povilą, sunku su
prasti. Bet iš “rašytojo”, pri- 
siskaičiusio Lenino tezių, gali
ma visko tikėtis.

IŠ Mizaros-Rasodos mes pa
tiriame, kad godžiame jo Bur- 
tone "viešpatavo” "savo rųšies 
genijalumas’\ Be to, jisai mo
kėjo "viską/gražiai apeiti,h su
derinti”, ir, kai jisai papirkda- 
Vo policiją, tai jis “grąžon gau
davo įeigomįs ^dešimteriopai”.

Pažaliavę Dantys
Rašo Dr. Bložių

Žalsva plėvelė ^ant dantų, 
ypatingu! jaunų vaikų, pa
prastai, prasideda formuoti* 
prie smegenų. Mat, ton tai 
plėvelei geru laikyti* atsirė
mus | smegenis. Tu plėvelė 
ten renkasi pavydaJo voro tin
klelio, o | tą tinkleli Hiislrcii- 
ka bakterijos, kurioms ton ge
rai tarpti, no* Jom* yru užtek
tinai šlhiinos, drėgnumo, erd
vumo ir apsaugos. Muisto gi 
net ir per daug yra, kuris po 
valgio liekasi apie dantis ir 
tarp dantų,

Suprantama, tas nevalumas 
ne visų buizose randasi. Yra 
žmonių, kurio dantis tiek da
boja, klek kitas kimo dali*. 
Kaip žmogus neina ant gatvės, 
nesiprausęs, plaukų ncMiisišii- 
kavęs, taip kai kurie žmonės 
po kiekvieno valgio pirmiau
sia dantis iŠMimazgoja, išsiva
lo, Taip darant, išsidirbus to
kį naudingą pripratimų pa
gelbsti užlaikyti burną ir dan
tis kuoSvarlausial

Kiekvienas organas, atlik
damas savo užduoti reikalau
ja tam tikrų sąlygų norma
liam veikimui. Jas pats ir su 
dantimi^. Dant|mH reikalinga 
seilinus alyvoši kuri juos nu- 
plauja ir padaro slidžiais. 
Scilės visuomet dantis plauna 
ir uliejuoja *u pagelba liežu
vio judėjimo ir kitų burnoj 
esančių raumenų. Bet dantys 
negali būti nuplauti ar alie
juoti kuomet jie apaugę, ap- 
velti maistu.

Nevalant dantų ir kuomet 
jų tarpai užsikimšę, visai su
stabdo seilių cirkuliaciją ir 
tuomet padaro puikiausią 
prieglaudą dėl bakterijų. O 
bakterija, turėdama gerą vie
tą ir susidėjus su kitais ele
mentais, pradeda 
enamplį, kuris yra pirmas ir 
kiečiausia* jdan t ies si uogsn j s. 
Enimalius, atakuojamas, che
mišku ir inękanišku veikimu, 
virata minkštu ir laikui bė
gant pradeda rastis duobukės 
dantyje, bet skausmo nejau
čiama ir į tai žmones nekrei
pia dėmesio, kol Nepakenčia
mai pradeda žmogų kankinti.

Tai yra viena priežasčių dėl 
dantų puvimo ir skaudėjimo. 
Bet tas dar neviskas, kai žal
sva pievelė susidaro kiek sto
resnėj tuomet jinai duoda.iri- 
taciją dėl smegenų, o smege* 
nys nuo tos iritacijos gauna 
karštį ir kraujas laikas nuo 
laiko pasirodo. Kuomet į tą 
karštį dėmesio neatkreipia
ma, tai prisimeta ir "pyoria" 
arba puliavimas dantų ir nuo 
to negalima jie pagalbos gau
ti. Dažnai prisieina visus ge
rus dantis ištraukti.

Kuomet žmogus nueina pas 
daktarą ir tas sutaiso jam 
dantis, tuomet mano, kad tas 
bus ilgam laikui, ir turi būt 
ilgam laikui. Bet dažnai žmo
nės tuomi apsigauna. Dabar 
klausimas, kame priežastis, 
kodėl tas užtaisymas nestovi 
ilgai? Labai lengva suprasti 
priežastį, nes žmonės nevalo 
dantų. Klausimas, ką bendra 
turi užtaisytas dantis su ne- 
vajynni dantų? O gi štai ką: 
kuomet dantys bevalyti, tuo
met prie užtaisyto danties, tai 
yra aukso, sidabro arba kito
kios 
prįe

atakuoti

Wiim.ii..N

žalsvu plėvelė, o prie to* plė
velė* chemišku* veikimą* ir 
tokiu budu Humlnkfitina dan
tie* knišleliuH, todėl užlaiky
mu* nebcNiluikO,

Nu, o ku* kulta* duhur už 
greitą do užtaisymo iškritimą 
Žmotiė* visuomet suko, kac 
daktarą* kulta*. Bet tikru 
pažiurėju* j dalyką, *urandu-

L. O’Flahcrty

padaryti, lai reikia nors valyti 
prieš eisiant gulti. Bet kuo
met In žalsva plėvelė susifor
muoju, tuomet nėra Jau reika
lo nė bandyti nuvalyti ją nu 
šepetuku, nes jau tuomet ne 
šepetuko darbu*. Bet skubiai 
eik po« daktarą, kuri* turėda
ma* tam tikrus įrankius ir 
vaistus lengvai nuims 
nežgatidamas dantų.

Dažnai daktaras 
klaiiNlmą, kokią reikia 
mos t į arba miltelius
dantis valant. I tą klausimą 
pacijentai gauna įvairių atsa
kymų, nes kiekviena* dakta
ru* paturiu tokių moslį varto
ti, kokią ji* put* vartoju, Tik
renybėje, pirm patarimo, dūk
imą* turėtų surasti pacijcnto 
burnoje scilių reakciją ir, *u- 
lig reakcijos, duot paturimą.

vhiil

gauna

vartoti

Vertė K. Augumą

DAUBA
(Tąsu)

— Ką? Ką tu kalbi? Ar tu 
nenorėjai?!.,

Svyruodama jinai atsikėlė.
— Mege, Mege! — šnibždė

jo jis, griebdamas jos kojas. 
Ji suriko laukiniu balsu ir abiem 
plaštakėm smogė jam, Jis pra
virko, paleido jos kelius ir su
dribo ant žemės.

Garsiai šaukdama, ji išbėgo 
iš daubos ( kelią. Jis pakėlė 
galvą ir, tiesdamas j ją tan
kas, stengėsi ištarti, jos vardų. 
Bet lyg žado neteko. Bandy
damas išeiti iš daubos, jis su
klupo ir išsitiesė ant žemės, 
pusėtinai užgaudamas kaktą j 
kelmą.

Nuo to smūgio jis prasiblai
vė. Ji* pasileido bėgti per miš
ką link farmos. Bėgo ir vis 
šaukė:

—■ Aal., a-a-a!

Dar nespėjo išaušti, kaip po 
liciju atėjo į jo pakraigę ir iš 
sivedė jį.

PolicijoK daboklėje jau buvo 
Megč Conroy.

— Tai jts, — šaltai tarė ji, 
rodydama į Kaaidj. — Paklaus
kite jo, ką jis padarė su ma
no vaiku.

—r Aš įkišau jį į maišą, — 
pasakojo jis policijai, — o mai
šą pakišau po šaknimis to me
džio, kuris auga vandenyje. Juk 
ji pati prašė manęs, kad ko
kiu nors būdų jąi pagelbė- 

i u.. ’.
Teismas jį nubaudė trimis 

metais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

(Galas)

KĄ ŽMONES MANO

S.L.A. reikalus

į

Nors aš nepriklausau prie 
Susivienijimo, bet skaitau, ne
kurtuose laikraščiuose apie 
tuos nemalonius užsipuldinffu 
mus ant pildomosios tarybos. 
Daro nesmagų įspūdį. Paimkim 
sandarieČių organą. Atmenu, 
kad kiekvienam numeryje bū
davo ir tebėra rašomos ištisos, 
špaltos, atakuojančios pildomą
ją tarybą, ir jos narius.

Sandara tvirtina, kad jai la
bai rupi ir apeina S.L.A. rei
kalai. Bet jeigu taip, — tai 
kam tos atakos ir . užsipuldi
nėjimai 7 
- Varant tokią agitaciją, tai 
yra ; demoralizavimas narių ir 
kėlimas suiručių kuopose. Kaip 
žinia, pildomoji taryba vykdo 
nekurtuos Detroito seimo nu
tarimus ir darbuojasi, kad pa
laikyti organizaciją finansiniai, 
kuo nelabai rūpinosi senoji;
gvardija. Tai laime, kad seno-; nuomonės supuola su "Naujie
ji gvardija tapo prašalinta!;
Kitaip, gal butų atsitikę, kad 
graboriai butų pradėję sukinę 
tis apie S.L.A. Juk pats Vai
dyla ir jo vienminčiai, gerai 
žino, kad Gegužis ir kiti jo, 
sėbrai, padarė / susivienijimui, 
didelius nuostolius, per apsilei
dimą ar nesugebėjimą reika
lus vesti. Sandara ašaras lie
ja ne dėlto, kad jai rupi su
sivienijimo reikalai, bet kad 
jos draugai pastumti nuo to 
skanaus kąsnio. * Sandara gąz- 
diua savo skaitytojus, kad 
raudonieji pražudys S.L.A. To
kios intrigos iš Sandaros p>

-

medžiagos, pavartotos 
sutaisymo, susidaro ta

sis ir suklastuoti faktai nene
ša naudos susivienijimui, o pa
čiam, ir taip suvargusiam 
laikraštukui, neeina į sveika
tą. Nors jau keli metai kaip 
skaitau “Sandarą”, bet šitoks 
ardymo darbas kožnam nume- 
ryj privers skirtis. Nors gana 
silpno turinio laikraštėlis, bec 
toks ambicijos varinėjimas vi
sai j} verčia prie džiovos. — 
Lietuviška visuomenė ir taip 
susiskaldžius į daugelį grupių 
ir vieni antrus atakuoja. Bet 
"Sandara" — tai gražiai skam
ba tas žodis, — turėtų sėti 
santaiką lietuviškoje didžiau* 
šioje fraternalėje organizacijo
je, kaip S.L.A., o ne demora
lizaciją.

Nemalonu, žiūrint iŠ šono, 
kad musų "Sandara" savo ata
kas varo keliais frontais. Tai 
prieš S.L.A., tai prieš ALTASS. 
O gal baigiasi gyvenimo die
nos, kad patrijotiškas laikraš
tis įpuolė j tokią isteriją. 
"Sandarai" išrodys kad mano

nų” ir "Keleivio” ir aš palai
kau jų pusę, bet tėmijau da
lykus nuo pat Detroito seimo 
ir priverstas esu tarti feavo 
Žodį. Ponas Vaidyla per
daug; geriau* nusiraminki. 
Butų žinoma mums smagiau*, 
kad mes sėdėtume viršūnėse ii 
mes su draugais pasirinktume 
skanesnius kąsnius.

— Ūkininkas.

duoda naucty dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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VALD2I

Duokit V ardus šiems Paveikslams

PAVEIKSLAS No. 11.

JMMMmMCM

Mimo vardas

Adresus

Siulau vardąMano vardas
Mano vardas

Adresas

Dovanos-Prizai

Korporacijų prezi
dentai gauna iki 
$150,000 algos į met

1 Dovana
2 Dovana

žmo« 
Wm. 
Booi 

mlo«i

galiojo 
lėktuvo

Už davinių geriausių vardų didžiumai ar visiems pa 
veikslams bus duotos žios dovanos—prizai.

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

dovanos

VIS
LEIDIMUS F. VAI

KUS JAU TURI

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

dovanos

IIHLESS IT MAS 
THESE 9 ESSENTIALS1 *■

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and

Halsted Si.

Bendrovių virftininkai turi mil 
Žinižkan pajamų h, ludp pa 
duoda Wmtliinghmo Nkidtli<

nal)—O. S. Oaezay, prezidentai) 
—$20,465 Ir n,000 bendrovė*

PA VEIKSLAS No. 13 
Kaip jus tą pavadintumėt?

Sity autorizacijų privalo (la
kūnas) turėti su savim por vi* 
«ą aukščiau* paminėtojo skri
dimo laikų.

Netvfoundlnnd sutelkė leidi
mų skristi por jo teritorijų, bet 
jeigu jums (lakūnui) tektų to
nai nusileisti, tai jus privalote 
raportuoti muMy ir imigracijos 
viršininkams.

PAVEIKSLAS No. 14
Kaip jus tą pavadintumėt?

yra su 
visų lai 

Air Com

Jacikas biznyje, 
Willow Springs

....... $15 Caeh

..... .. $10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertes.

PAVEIKSLAS No. 12
Kaip jus tą puvadin- 

tumėt?

3621-23-25 SOUTH
HALSTED STREET

JOS JOZAITJS, Mgr.

Namu 
Daktaras 
$1.50 vertės

(Tęalnyn nuo 1-mo pual.)
VKRTIMAH

Tau dokumentas rolžkla (ne 
kartojant adresų, daly Ir tltu

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progą laimėti.

SKRIDIMAS PLANUOJAMA 
ĮVIRINTI APIE VIDURJ 

BIRŽELIO

DON'T BUY 
Any Refrigerator

Jūsų brangenybes bus 
saugioj vietoj jei padė

site į musų
SAFETY DEPOSIT

VAULT B0XES
Baksas yra saugus* pa

rankus ir prašalina 
rūpestį.

tikrumo, kad (skridimas paii* 
iiokAi

O neataargumaz dabar galė
tų privežti prie pAuažlo* kata* 
etrofoz, kokia pereitų želtadlen 
ištiko Detroito lenkų trnnH-ut* 
Jantin| lakūnų Hauenerį,

Reikia tikėtis, kad protaujan
čioji visuomenė tai aupraz ir 
duoa progos Vaitkui zavo ly
giui imsi ruošti kaip galint ge
riau. Jinai rengiau! Išmkristi Lie
tuvon apie vidurj ateinančio 
mlnealo. Daug kantrybės jau 
nereikėz iki to laiko palaukti.

$50,(X)^?5,()(K) ir $150,000 | 
metusi Tokios maždaug yra 
ulgoa, kuriais gauna kai kurių 
Chlcgaort ir kitų ztambeznių 
korporacijų viršininkai.

Iš raportų, kurie buvo įteikti 
Waahingtonui, |wudrodo, kad 
Standard Branda, Ine., prezi
dentais Joaeph \Vilhalrn gauna 
atlyginimo | metus, $152,000. 
To* bendrovė vlce-prosidontas 
Paul \V. Ploiachmann gauna 
$00,000, o seki'eloriua liūgo 
Oa\vald- $55,600.

Conzalldatod Ga# Company 
prezidentą* Georgo B. (torte)- 
yno gauna $106,500, Frunk W. 
Smith—tos bendrovė* trustec 
—$78,500,

Kitų bendrovių viršininkai 
gmina štai kok| atlyginimų:

Atlantic Rclining (kunpąmy: 
prezidentu* J. \V. Van Dyke— 
$100,000.

laimbert Company (Lįste- 
r i ne, ele,) John I.. .lohnstou— 
$100,(MM); W. P. Day, vice-pre* 
zidentaz—$48,000. *

General Cigar Company — 
Fred llirėchorn—$01,727.

Union Tank Car Company, 
Chicago- Lauren ,1. Drako — 
$07,500.

Swift and Company— G. F. 
Swift — $60,(MM); William B. 
Traynor, vice-prezidontnu—$50-, 
(MM).

Greyhound Corporation (bu-

Gerbiamieji!
Aiuomi yru suteikiama ,mma 

autorizacija zkrimtl iŠ Jungti
nių Valstijų į Kaimų, Lietuvų, 
virš teritorijų Kanados, New- 
foundlando, balsvosios Airių 
Valstybės, Anglijos, Danijos, 
Norvegijos, Švedijos ir Vokieti
jos, sekančiomis sąlygomis:

(t) Lėktuvo ”lalsnlsM NR— 
026 Y; savininkas MM Amerikos 
Lietuvių Trans-Atlantinto Skri
dimo Sąjunga, 1780 South 
llalsted Street, Chicago, 1 Iltimis.

(2) Lakūnas—Feliksas Vait
kus, transporto *’laisnisb No. 
15057.

(3) Ai autorizacija galioja, 
jeigu nebus anksčiau suspen
duota arlm atšaukta, per šešis 
(6) mėnesius nuo jos suteiki
mo dienos, tuja sųlyga, kad per 
tų laikų bus pilnoje 
aukščiau* paminėtieji 
ir lakūno ”laisnlai‘\

(4) Ai autorizacija 
teikta su sųlyga, kad 
kų butų laikomasi 
ineree akto iš 1926 moty, su 
pataisomis, ir Oro Prekybos 
Reguliacijų. Jūsų dėmesys yra 
ypatingai atkreipiamas j Enlry 
and Clearance of Aircrafl re
guliacijas, kurios yra išdėsty
tos Aeronautikos bulotino No.

Galit Išlaimėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

I Ui) Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

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

Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykit? 
kokį jam duodate vardą, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą. Vardai paveikslams 
gali būti iš vieno žodžio arba kelių. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už* gerą tvarką 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

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

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

Nntioiml IMiry Produkto
Thomaz Mclimerney, preziden 
taz* $108,700; L. Krnft—$5(1,' 
800.

Parke, llavla nnd (to.-— O 
car W. 8mlth, prezidentų# — 
$454)00.

Aukščiau* paduotas valdžios 
dv|nu'tamonto pranešimas liudi
jai kad ir su lakunu ir su lėk
tuvu yra viskas tvarkoje. Val
džia nebūtų davusi autodzaci- 
jos Feliksui Vaitkui skristi su 
"Lituanica H” j Kaunu, jeigu 
jisai nebūty perėjęs visus rei
kalingus kvotimus arba jeigu 
lėktuvui nebūtų buvę atlikta 
galutinos inspekcijos.

Tiesa, baigiant pasiruošti to
kiam dideliam Žygiui, atsiranda 
tai vienas, tai kitas detalia, ku
ris dar reikia apižurčti arba 
geriau sutvarkyti. Be to, kiek
vienas asmuo, kuris turėjo rei
kalų su komplikuotomis maši
nomis. žino, kad kartais, maši
ną vartojant, iškyla visai ne
tikėtas “trobelis", kuris turi 
būt surastas ir pašalintas, ne
norint mašiną sugadinti.

Taip pasitaikė “Utuanicai II” 
pereitą sekmadienį, kada ėmė 
nereguliariškai veikti vienas 
motoro m agni tas. Dėl šitos 
priežasties, inžinierius, kuris 
prižiūri lėktuvo įrengimą, pa
tarė Vaitkui nestatyti į pavo
jų lėktuvo ir neskristi Worces- 
terin (Mass.), ypač kad oro ke
lias tenai eina vietomis per 
aukštus kalnus. Suprantama, 
kad rengėjams Worcesteryje 
buvo daug nesmagumo, kuomet 
jie gavo telegramą, jogei lakū
nas negali atvykti.

Norintieji skridimui pakenk
ti dabar, žinoma, vėl turi pro
gos šaukti, kad publika buvo 
“apgauta” ir t. t. Bet aviaci
joje toki netikėti keblumai yra 
neišvengiami. Kad ir yra labai 
nemalonu jų turėti, bet geriau, 
kuomet jie įvyksta, kol dar 
lėktuvas nėra virš okeano. Lėk
tuvo bandymas ir “trobelių’1 
jame ieškojimas turės eiti ko
ne iki pat išskridimo valandos.

A. M. BUTCHASJnc.
MALKVA IR VARNitAS 

Hanlwnre—Virtuvėn Reikmenys 
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
Trl. LAF*y«tt« 4889

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Sieteliams Enamel
Kvorta ........................... ■ V

M Al.EVA verta $1.60 $4 Afl
Galioną* .......................  I - VU

VARNIŠAS ............... $2.10
GERAS ENAMEL .... $1.90 
ŠEPEČIAI—1 inčų ... CQn

Frigidairo 1935 šaldo ge
riau, todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Super Freeaer, 
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldyma kiekviena* 
nie kabinete. Greitai sušaldo 
iee cubes. Yra vieta dėl su- 
šaldymo mėsos ir iee cream. 
Yra ekstra vietos dėl laiky
mo iee cubes. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisiu. Atsilan
kyki t pas mus ir apžiurčkit 
FRIGIDAIRE 1935.
NEREIKIA PINIGŲ 

ĮMOKĖTI .
Lengvais išmokėjimais per 

2 metu.
TAIP PIGTAI $9950

CENTRAL 
DISTR1CT

FURNITURE CO

W1LLOW HPRINGH. — J 
JacikaH, moiimm Bi'idgoporto g\v 
ventojaz h* HlnųmUngaz 
guz, išimomuvo buviiM| 
Dambi’ttuzko \Vliicvvood 
Gardeli, Wllluw SprlngM 
tolyje, Ten ym ir gmŠUH dar
žu* piknikam# ir Išvužlavb 
inum*. Viduryje daržo randasi 
tvenkinys, kuriamo iiukHinėH 
žuvelė* nardo.

Gražiai išpuoštų “rodauzų*’ 
galima lengvai paMloktl. Wlii0" 
\vood Boor Garden randaMl apie 
(I bllokuš nuo Koan iivonuo iv 
vienų blloky | plolUM nuo plr- 
moa giizolluo 
uoliu.

•I. Jacikna 
•’NaujionoHo” 
akaltytojaH.
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Čia suvažiavę pasigerėsime puikiu programų, pasišoksime, pasimatysime

draugais, pasikalbėsime, praleisime smagiai laiką ir išsigersime už Naujie

79th ST. IR ARCHER AVENUE JUSTO PARK, ILL

nas, laimėjusias spaudos laisvę!
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Miščikaitieneši n si s

Ifomis. "No

ir pn
linksmino lietuvių

SPORTAS

Olaf

Siunčiame Gėles Telegramų j viso

Phone Canal 1679

Gerkit ir .Reikalaukit 
»

GLASS

1557 Milwaukco av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted st. tel.Armitage 1440

LietuviikM 
Degtinis

zuoti jaunimą, mokinti jį dai
lės taip kad kartu jis išmoktą 
ir lietuvių kalbos. Organizuoti 
jaunuoliai išauga daug manda-

NATHAN 
KANTER

Brighton Parko jau 
nuolių draugijėlė 
puikiai pasirodė

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

Marųuette Parko 
bučerių ir groser- 

ninku piknikas

STOGAI 
ROOFING

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAIN9

tiems. Organizuoti vaikučius ir 
dirbti su jais yra nelengvas 
darbas, ir už pasišventimą to-

McMillen ir Olaf Oleson 
susitiks “ant matraso”

Čia 
susirasit MUZ. MOKYTOJA

MU8IC TEACHER

Šiandien gedulingos apeigos 
prie Jane Addams grabo

Suvažinėjo daktarą 
perskėlė galvą

A. ir E. Ratkeliai 
Bicknell, Ind., 

Chicagoje

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitl-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tek Brunswlck 9181.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Rytoj išvažiuoja Lietuvon 
“Naujienų” ekskursija

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

Penktadienį kūnas bus išvežtas į Cedar 
ville, Freeport, III., laidotuvėms

Elona Bartush dainuos Kimball 
Hali salėje

Atstovas miesto taryboj pri 
majoro sumanymui

Geg. 28 d. — pasižy 
mėjusios daininin

kės koncertas

Šaukė konferenciją be 
darbių šelpimo situaci 

ją gelbėti

MODERN MILLWORK & 8UPPLY 
CO. (Ne Ikorp.) 8000 Archer Avė. 
Tel. VIRginla 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

vvardo nldeh'mjbnas
Egan miesto taryboje, 

kuri yra

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga Ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8008-8089 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1278

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8215 So. Halsted Street.
. Tel VTCtorv 4965.

Vienas L. Wheaton, važia
vęs automobiliu, ties Washing- 
ton bulvaro ir Western avenue 
kampo, sunkiai suvažinėjo Dr.

Chicagos distrikte 
padidėjo spulkų 

skaičius

Antanas ir Elzbieta Ratkeliai 
iš Bicknell, Ind., važiuodami 
Lietuvon, per Naujienų patar
navimą apsistojo Chicagoje pas 
B. Pužauskus, 7117 S. Rock- 
well St.

Taipgi viešėjo ir pas Marijo
ną Kižienę, 3(415 S. Richmond 
St.

Pp. Ratkeliai apleidžia Chi- 
cagą penktadienj iš Dearborn 
stoties, 9:40 vai. ryto Chicagds 
laiku.

Chicagoje turi dar daug savo 
draugų ir pažįstamų, bot visų 
atlankyti negali.

Tad kuriems laikas pavelys 
prašomi pasimatyti ant gelžke- 
lio stoties. (Sp.)

šiandien, 2:30 vai. po pietų, 
liuli House kieme, 800 South 
Halsted Street, įvyks gedulin
gos apeigos mirusios Jane 
Addams atminties pagerbimui. 
Iškilmes bus be didelių ceremo
nijų, ne puošnios, nes per visų 
savo gyvenimą vėlionė buvo 
skrumni. Jos pageidavimas bu
vo, kad laidotuvės butų be be
reikalingos pompos.

Kūnas yra pašarvotas rūmų 
Bowen salėje, kur Žmonės gali 
atsilankyti iki 2-tros valandos 
IX) pietų, šiandien.

MARQUETTE P ARK;—Mat- 
quette Parko kolonijos G(roser> 
ninku ir Bučerių Sąjunga ren
gia piknikų, gegužės 26 dienų, 
Royal Oaks Grove (Miliausko 
darže), 87th St., du bliokai 
į rytus nuo -Kean Avė.

Visi kostumeriai, kurie ne
turi automobilių arba nenori 
jų vartoti, bus nuvežti į pik
nikų ir parvežti iš pikniko vel-

Tautiškas kapines.
ntano Saduno gimines, draugai ir pažysta

mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis, Brolienė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius Krueger 

TeL Blue Island 13.

rengia Bertha Ott
Jau per ilgus 

mokinasi prie gar- 
Alexander Naku-

KONTRAKTORIAI
B. Shukis & Co.

Statom naujus ir taisom Senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

tynęs su McMillenu, nes tai 
bus jų dievaičio pirmas susi
tikimas, kuris nusvers jo ga
bumus ir karjerą ristynių 
spdrto. švedas Oleson sveria 
216 svarų.

McMillen yra vienas iŠ gar* 
šiųjų ristikų, buvęs Illinois 
footballininkų komandos na-

Penktadienį kūnas bus išga
bentas į Cedarville, prie Free
port, kur vėlionė bus palaido
to Šalę motinos* ir tėvo.

Laidotuvių apeigose dalyvaus 
gubernatorius Horner, Chica- 
gos universiteto profesorius 
Hutchins, prof. Merriam, ir 
daugelis^ kitų žymių asmenų, 
su kuriais velionė dirbo. *

Dėl jos mirties į liuli House 
iš viso pasaulio suplaukė užuo
jautos telegramos, laiškai ir 
gėlių vainikai.

bedarbius 
atmetant 1 

įstatymą 
sukelti pinigų pašalpai, valsti
jos bedarbiai atsidūrė beveik 
bado nąsruose,'

Susirinkusieji, apart kito ko, 
nutarė daryti spaudimą j lo- 
gislatorius, kurie priešinasi 
įstatymui. Toje konferencijoje 
paskutinį kartą prieš mirtį vie
šai pasirodė garsioji Jane Ad
dams.

RENDUOJU LABAI GRAŽŲ 
DARŽA

Del išvažiavimu ir pikniku, di
deli platforma šokiams. Gražus, 
švarus miškas ir visi parankamai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 
i vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvės 
Klauskite

BIG TONY FARM

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

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

iš ryto, 1935 m., sulaukęs 42 metų amžiaus; gimęs Jano
nių sodžiaus, Aluntos miestelio, Ukmergės apskr. Ameri
koj išgyveno 22 metus. Paliko dideliame nubudime mote
rį Dellą, 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. Westem Avė., Blue Island, III. Tel. 
Blue Island 2550.

Laidotuvės įvyks gegužės 24 d. 2 vai. popiet iŠ namų 
bus nulydėtas

Visi a. a.

ANDREJEVO specialis vasaros 
kursąs,

814 W. 33rd SL

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150.

F ATIDA! 3 
NAMU SAVININKAM

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

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 

iŠ viškų ir bese-
r mento išlygini-

maa, naujus mu 
rinius frontus, 

i|= B krautuvių patai-
I symas, šinglia-
I I rimas porčių ir

| namų, plumbin 
ACTBH pras ir gilumos

j vedimas.

• LAWHDALE
CONSTRUCTION 00. 

3653 West 26th Street
Telefonai: a

ROCKWELL 0759
HL LAWNDALE 1875

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone . Boulevard 7314. Chicago. III.

Gegužes ^28 d., Kimball Sve*- 
tainčje, 36 S. VVabash Avenue, 
(vidurmiestyje), 8:30 vai. va
kare, yra rengiamas žinomos 
dainininkės, Mezzo Contralto, 
Elenos Bartush koncertas.

Dainininke Elena Bartush 
yra laimėjusi Society of Ame
rica ‘Musicians kontestą, ir jos 
dovana yra šis didelis koncer
tas, kurį 
Management, 
metus jinai 
siojo prof.

KREIPKITĖS I MUSŲ BENDROVĘ 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fire, 
Tornado. Life, Surety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legališkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

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

Ofisas atdaras iki 8
44 E. 108th St., prie Michigan Avė.

Tėvai turėtų tokį darbą pa
remti, nors atsilankymu j vai
kučių vakarus.

Po programų įvyko šokiai 
prie Brighton Parko jaunuolių 
orkestrus.

Lauksime kito tokio linksmo 
vakarėlio.

Chicagos distrikto Federal 
Home Loan Bank skyrius pra
neša, kad šiais metais jo te
ritorijoje yra 3 Išauginu spul- 
kt^hegu pereitote fftėtois. "Ne
senai pradėjusios gyvuoti tos 
spulkos išdavė $1,189,481 pa
skolomis ant namų.

Bankas taipgi praneša, kad 
paskutiniu laiku j morgičius 
pinigus ėmė investuoti 
vatiškas kapitalas.

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGICIU

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St

Buy gloves wlth wh<rt 
it savęs

Mare reftlo 
danrtau, kad

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25* IK! 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet I

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Divislon SL 
kampas Marshfield

THE DAILY 
į. * M— M i ■—1 ■<—>

BUSINESS DIRECTORY

Nesyk į ji 
visuomenę savo gražiu, stipriu, 
gerai išlavintu balsu. Taipgi 
pasižymėjusi: Pereitais metais 
dainavo Pasaulinėj Parodoj — 
“Old Heidelberg”; Kimball Sve
tainėje išpildė svarbiausią ro
lę. “Samson & Delilah” opere
tėj; Gary Auditorijoj “Aida”; 
dainavusi ištisus metus ir pu
sę per WAAF radio stotį, taip
gi dalyvavo keliuose Peoples 
Furn. Co. ir Progress rad:o 
programuose ir įvairių lietu
vių parengimuose.

Apie jos koncerto programą 
bus vėliau plačiau aprašyta.

Ieva Lukošiūtė.

PO GAISRO VĖL 
ATSIDARĖ

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englowood 5883-5840

Dar gražiau, modorniš 
klau {rengta.

W. F. Ilaley, 37, 2857 Wilcox 
Street. Jam buvo perskelta gal-

13 wardo aid. Egan 
kovos prieš paeže- 

rio airportą

13-to 
John E 
vadovaus opozicijai 
nusistačiusi prieš įrengimą air- 
porto Chicagos paežerėje.

Atstovaudamas apielinkę, ku
rioje dabartinis municipijalis 
airportas randasi, atstovas Egan 
yra pasiryžęs kuo atkakliau
siai kovoti prieš; majoro Kelly 
sumanymą^jis argumentuoja, 
kad Chicagos piliečiai ir visos 
organizacijos yra nusistočiusios 
prieš paežerio airportą, bet ne
atsižvelgdamas į žmonių balsą, 
majoras bando projektą įvy
kinti. vF

\Vashm5t0nas toTpgi pasisakė 
prieš sumanymą, tęsia Egan, 
bet tas sumanytojams atrodo 
lyg neturi svarbos

Naujojo airporto pastatymui 
reikėtų $8,200,000 paskolos.

Trokai išeis kaip 1 :()0 vai. 
dienos nuo 69th ir Rockwell 
Str. kampo.

šokiams gricž orkestrą, bus 
galima pasišokti įvairių šokių.

Kviečia Rengimo Komitetas],

Garsusis ristikas, Jim Mc 
Millen pirmadienį vakare susi
tiks ristynių mače su švedų 
čempionato savininku 
Oleson. Ristynės įvyks West- 
ern stadione, atvirame ore.

Oleson per kokius šešis me 
nesiūs ritosi Chicagoje ir apie- 
linkeje ir susirado didelį būrį 
pasekėjų. Tie pasekėjai su ypa
tingu susidomėjimu seks ris-

M A LE V A 
už % kainos!

Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bilo kurių iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvienų žinomų male- 
vos ruši už nupigintus kainas.
$2.60 Baltu žibanti Ma-
levu, už Gal..........................vwU
$2.25 Balta Fiat Ma- $4. 1(1
Ieva, už Gal................... I ■ I U
$1.25 Sieteliams Malova, C(1a 
už Gal................................... UUU

.... i..... *1.00
Visa Maleva 100% Garantuota—

MutualLiąuorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

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

Taiipykit Pinigus Užtikrintoje Vietoj
Ui•■SrGtMkmeiit Wi£oj, F.
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiękvie- 
n0 žmogaus investmentas ikiĮsjwft $5,000.00.

JJMSEK., Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 

' darbio. Praeityje išmokėjome
4 nuošimčius.

Reikalau darni
_ ■ , visada galite 

gauti savo su-
'Hi^deralSavings T į, ■IANDS.IOAN AS»OCIATION S U &• IstOJimO

* of chicago mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINŠKAS, Raštininkas

Brighton Parko jaunuolių 
draugijėlė, kuriai vadovauja 
nenuilstanti darbuotoja A. Za- 
bukienė, surengė puikų vaka
rą gegužio 15 dieną Hollywood 
svetainėje.

čia ponios Zabukienės gra
žiai sumokinti vaikučiai sulo
šė du veikalėliu: vieną angliš
kai, kitą lietuviškai.

Veikalėly vardu “School Bell 
Fever” dalyvavo motinos rolė
je Aldona Rinkus, daktaro — 
Jonas Miller, dukters — El- 
vira Zabukas.

Antras veikalukas “Bauba” 
buvo suloštas gana gyvai. Da
lyvavo šie jaunuoliai: Kazys 
Miseviče, Tarnas Aušra, Violet 
Adašiunas, Reimondas Vistar- 
tas, Emest Miščikaitis, Ange- 
lina Seleckis, Aldona Rinkus, 
Kazys Miller, Jonas Miller.

Akrobatiškus šokius pašoko 
Gene Sakalauskas ir Albina 
Bočkus. Pianu jiems grojo 
Evelin Vijūnas.

Solo padainavo Stela Stan
kus, kuriai pianu pritarė A. 
Zabukienė.

Visas vaikų chorelis sudai
navo keletą dainų, o mergai
čių sikstetas, dainuojant, pa
šoko pavasario šokį.

Dr. T. Dundulis kalbėjo apie

Pereitą penktadienj, Cook 
apskričio komisionierių prezi
dentas, Cluyton F. Smith, 
(žiur. paveik.) sušaukė žymes
nių Chicagos piliečių konferen
ciją pasitarti kaip gelbėti Illi
nois bedarbius. Legislaturai 

3 % sales tax 
iš kurio tikėtasi

- -W.,8CHAULER’S STORAGE
> r4R44 N. Westeni Avė.

į kyrius. $450 varto- 
__ ______ _____ įkas divonag. PIGIA L 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25. 
$85 ir $850.___10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25-—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILE&SSenų ir naujų lietuviškų knygų 

visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. III

KAILIAI
FURS

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

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

CHICAGA GLASS CO-, Ine.
Glazing Contractors

4351 S. Halsted SL TeL Yarde 5482

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

CRANE VIEW 
Sinclair Gąsdino Stotis 

8858 South Kcdzie Avenue 
SPECIALISTAI 

Grlzavimo
Pataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikomo platų pasirinkimų 

visų Sinclair Produktų. Sustokite 
šiandien ir persitikrlnkit musų man- 
dagiu ir Teisingu Patarnavimu!

AUTO Radiatoriai
’ AUTO KADIATORS

šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9181 arba Lafayette 5277.

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

jums reikia
Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

I

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti musų skaitytojams su* 
atrasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatom.

R & R
Radiator and Body Co.

LAFayette 7688

KNYGOS 
BOOES
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Sutaupė Chicagos 
dangoraižio bond- 
holderiams $76,000

Viešųjų 
(PWA)

Nusibodęs jau turtuolių gyve 
nimas, norinti avantiūrų!

Policija skaudžiai 
sumušė 58 metų mo

tinų ginusia sūnų

kampus, po 
norinti kom-

flatas, su 
arti gat- 
Campbell

Dvi jaunos lietuvai
tės sužeistos dviems 

autams susidūrus

Sniegas Chicagoje 
gegužės mėnesi

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

Financial
Finansai-Paakolos

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams

Gamta kai kada visai neatsi
žvelgia j žmonių {gyvendintas 
tradicijas, pav., kaip jvyko va-

4r turit auksinį dan 
tj? Devynios žmo 

nos yra jūsų

27 metų chicagietė 
(?) nori nusikratyti 

miliono dolerių

Cicero policija prie
varta turi tarnauti 

dviems ponams

PARDAVIMUI 4 kambariu bun- 
galow. cementiniu pamatu, 50 pidu 
frontas, gera transportacija. Wfl- 
liam Jerpe, 11006 So. Troy, Beveriy

Pieno išvežiotojai 
tarsis algų pakėli

mo klausimu

Vakarykščiomis žiniomis, Chi
cagoje automobiliai šjmet už
mušė 282 žmones, sužeidė 5,795.

Ravensvvood ligoninė ieško 
geraširdžio žmogaus, kuris su-

arba malonėkite
Draugijos ofisą,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Du policistai vakar taip sun
kiai sumušė vieną 58 metų mo
tiną, kad ją reikėjo išgabenti j 
apskričio ligoninę ir atiduoti 
daktarų priežiūrai.

Nukentėjusi motina yra The- 
resa Wynkowski, 1831 W. Erie 
avenue ,kuri norėjo apginti su- 
vo 17 metų sūnų. Policija ieš
kojo berniuko ir norėjo jį su
imti už slapstymąsi nuo areš
to ir betvarki elgesj. Berniukas 
buvęs automobilių vagių gaujos 
narys.

IŠPARDUODAME BAR____
rius, visokio didžio su Coli Baksaia 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269.

Cicero policistai 
tarnauja 

Vienas po- 
prašalin- 

yra

. .Po Northwestern traukiniu 
žuvo James Schofield, 21, 7276 
Everell avė., kuris bandė pra
lenkti traukini prie Harlem gat
ves susikirtimo.

RENDON 4 kambarių 
moderniškais patogumais, 
vekariu linijos. 4217, So. 
Avė.. Lafayette 7029.

WASHING MACHINES—$10 ir virš.
WR1NGER ROLLS—pritaisome i 10 

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

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

Tel. Hemlock 6226

Užėjau Bridgeporte pas vieną kriau 
čių ir patėmijau, kad tiek apsivertęs dre 
gėmis, kad rodos iš visos Chicagos suves

Bent tol kol sunarpliota situą 
cija išsinarplios

įiks padovanoti kraujo vienam 
Igonlul 23 metų Samuel Gol- 
len, 279 Ward Street susižeidė 
įpie savaitę laiko atgal lošda
mas basoball žaizda pasirodė 
;aip pavojinga, kad reikia krau
jo transfuzijos

h
29 kaliniai vakar anksti rytą 

juvo pasirengę pabūgti iš Jo- 
iet kalėjimo Sargai suuodė 
Apie uždarytųjų planus ir visus 
pabėgėlius suėmė .

Į policijos rankas pakliuvo 16 
nctų berniukas, William Carl, 
turis pabūgo iš namų, Miatte- 
um
jo taip neapkentę, nemylėję, 
kiad negalėjo ilgiau su jais gy
venti.

Iii.; Korespondentas S. 
0804 So. Perry Avenue,

REIKIA partnerio prie biznio. 
Aš turiu Šokių sale, mitingams kam
barius, 2 valgiams kambarius ir ta
verną. Priimsiu ir su mažu kapi
talu. 9281 Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA Tavern su Restau- 
rantu tarpe didelių dirbtuvių, par
duosiu pigiai. Esu našlė, turiu ke
lius biznius, viena negaliu apžiūrėti.

8729 So. Morgan St.

buvo kelyje ii 
York Central Ii 
Pinigai buvo ui 
kuriuos ji išmai

Sakau: atrodo, kad pas jus prosperity?
O! nevisada taip yra. Šią savaitę, tai 

nepaprastai užėjo daug darbo. Mat, nedė
lioję Naujienų Piknikas, tai visos leidės 
nori pasidabinti.

Jeigu ir kitose lietuvių kolionijose taip 
smarkiai moterys ruošiasi į sekmadenio 
Naujienų Pikniką, tai turės būti tikrai ko 
pasižiūrėti.

Jeigu Bridgeporto leidės nori pasiro
dyti, tai Northsidės irgi neatsiliks.

Paprastai* Naujienų Piknike Northsi- 
dė turi didelę reprezentaciją; o šįmet turės 
dar didesnę. Marųuette parke organizuo
jasi net trokais važiuoti. O Brighton Parke 
Oksas Express, 2649 W. 43 St., sako, kad 
jau turi arti pilną savo troką.

Jeigu oras bus gražus, tai nedėlioj 
Birutės daržas bus permažas.

Trečiadienis buvo pirmoji die
na oficialio šiaudinių skrybėlių 
sezono. Bet dangus tą dieną 
matė reikalo pavaišinti Chica- 
gą sniegu. Sniegas krito di
džiumoje miesto kelioliką mi
nučių.

Oro biuro viršininkas C. A. 
Donnel sako, kad tai pirmas 
toks įvykis laike paskutinių 
penkiasdešimts metų.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Įtalsai

Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičlus Iž
dininkas, 4804 So. Lafiin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M, Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

Kad vienų žmoną—gauti nė
ra jau tokia didelis vargas, nes 
pasirodo, kad devynias žmonas 
gauti taipgi nereikia kokių ten 
stebuklingų gabumų.

Anot vieno Ralph Mark, 972 
Avenue N., kuris pasirodė esąs 
bene didžiausias pasaulio biga- 
mistas—-išėmus' Mahometo te
ritorijas, reikia turėti aukso 
dantį.

Jei turi aukso dantį— tai 
pasišypsok merginai ir ji netik 
kad sutiks kartu kęsti šios aša
rų pakąlpės mizerijas, bet dar 
pati p rašysis. , ;

Bet po vakar dienos bigamls- 
tus Mark gal rtetaip labai džiau
gsis savo aukso dančiu ir ženy- 
bihiais gabumais, nes jais labai 
susidomėjo policija. Ir kol toji 
policija suras kaip atimti iš 
Marko nepaprastus talentus, ji 
matė reikalo jį uždaryti sau
gioje celėje, kur niekas nesi
duos sužavėjamas tos nepa
prastos šypsenos ir danties,bur
tams. (Sp.)

trankytis po 
kampus ir už- Namų sujieškojimo 

biuras Business Chances
_______Pardavimui Bizniai_________

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, su namu arba be namo. 
2953 W. 59 St. Republic 8981.

Real Katate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

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

7208 S. California Avė.

ILLINOIS LIETUVIU PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, W ai te r Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fln. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 S. Balsted 
St., 7:80 vai, vaknrv*.

Staigiai susirgo Sofija 
Kubilius; išvežta li

goninėn

RENDON 4 kambarių flatas 
augŠtas, $11.00.

913 W. 20 St.

CICERO 
noroms-nenoroms 
dviems ponams 
nas, kuris buvo 
tas ir nenori pasitraukti 
M. Solar, o kitas naujai paskir
tas policijos vibšininkas— yra 
T. Svoboda. *

Solarą atstatė Cicero taryba, 
kuri paskelbė ir viešą pareiški
mą tuo reikalu. Anot jo, po
licija yra po Svobodos autori
tetu ir turi jo klausyti. Bet, 
nekreipdamas domės j pareiš
kimą, Solar davinėja savo įsa
kymus, laikosi vietoje ir tiek.

Įdomu, kaip visas ginčas pa
sibaigs.

Atėmė $1,080 nuo 
moteriškės grįžtan

čios iš banko

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1985 
metams; J. Svitorlus pirm., 4819 

Tripp Avė., W. Turner pirm, 
pag., 3118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 8131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtų rašt. 
1500 S. 48 Ct., Cicero, 111., J. Ma- 
nikas kontr. rafit., 2918 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjos, 2441 
W. 45 PI., Helen Grninontienė ka- 
sierlus. 4535 S. Rockvvell St., Dr. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas 
4148 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 8650, rez. Lafayette 8051. 
A. Vnlavlče maršalka (Boncma- 
nai), K. Graihantas, 4585 S. Rock- 
vvoll St., J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4088 Archer 
A ve., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 8181 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas, 4088 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4148 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
t.vstės Popierų A. Saldukas, 4088 
Archer Avo., B. Putrimas. 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4585 
S. Rockvvell St.

Federaliam teisėjui Barnes 
uvo paduotas raportas reor- 
anizavimo dangoraižio Grocery 
enter, Ine., prie State ir 
lington gatvių. Teisėjas pra- 
rmą priėmė, betreorganizaci- 
is išlaidas numažino nuo 
105,000 iki $28,259, sutaupy- 
amas bondholderiams $76,000 
iviršum.
Bondholderių komiteto išlal

ąs taipgi buvo apkarpytos nuo 
19365 iki $3,000.

MARQUETTE P ARK.—Mar- 
ąuette Parko lietuve, Sofija 
Kubilius, 38, 6014 South Marsh- 
field avenue, sunkiai susirgo. 
Ji buvo išgabenta į Cook ap
skričio ligoninę, kur dabar te
beguli.

Keturi ginkluoti banditai, už
sidėję ant akių aprūkytus aki
nius vakar sulaikė automobili 
Mrs. Veronikos Lovejoy ir at
ėmė iš jos $1,080. Tai jvyko prie 
Princeton aVenue ir 52-tros.

Moteriške 
banko į New 
nijos ofisą, 
algos čekius,

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir na
mų. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmentą. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Westem Avė.

PARDAVIMUI tavernas, geras 
biznis, geroje vietoje. Atsišaukite 
po 9 vai. vakare.

8104 Vincennes Avė.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7182 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9899; K. Laucius vice- 
pirm.. 8817 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladys 
Avė., Tėl. Van Buren 7361; P.

REIKIA molderių i faundrę, ne
toli Chicagos. Turi būt patyrė mol- 
deriai, lietuviai. Turi mokėti an
gliškai rašyti. Nuolat darbas ir 
gera alga. Rašykit angliškai savo 
ranka, pažymint savo amžių, pir
mesni darbą ir savo adresą.

Naujienos Box 261

Pirmadienį vakare Ashland 
ulvaro auditorijoje įvyks spe- 
ialis pieno išvežiotojų susirin- 
imas, kuriame jie tarsis algų 
laušimu.
Milk Wagon Drivers unijos 

iršininkai praneš nariams ką 
avė derybos su samdytojais 
ei $5.00 algos pakėlimo ir ko
ją taktiką toliau naudoti.
Pieno išvežiotojai, kurių vi- 

o yra 6,000, reikalu ja $45 j sa- 
aitę ir komiso.

Viename New Yorko dienraš
tyje tilpo keistas garsinimas. 
Kokia tai Miss Lepna Joy iš 
Illinois valstijos, pareiškė, kad 
jai nusibodo turtuolių gyveni
mas, lėbavimas, ji norinti pa
sitraukti, norinti išgąsčių, pavo
jingų avantiūrų. Tam tikslui ji 
pasiryžusi išmesti kad ir milio- 
ną dolerių.

Ji norinti trankytis po pasau
lio primityviškus 
užkampius ir tam 
panionų.

Jeigu kas nori 
primityviškus 
kampius už miliiną dolerių, štai 
aukso proga.

Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje
Paėmė Wm. Dambrausko Winewood Beer Garden ir Piknikų Daržą.

P. J. JACIKAS kviečia visus pažinties draugus ir lietuvius, 
taippat ir buvusius Wm. Dambrausko kostumerius atsilankyti.

Daržas veltui dėl piknikų, išvažiavimų ir balių.
Užlaikau geriausios rūšies degtinę, vyną, ajų ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avė., 6 blokai | vakarus nuo Kean Avenue, 

1 blokas | pietus.
TEL. WILLOW SPRINGS 43

PARDAVIMUI Tavern — Labai 
gera vieta — Geras biznis. Par
duosiu pigiai, nes turiu išvažiuoti.

644 N. State St.

Robert H. Thiema

LOS ANGELES, Cal. — Ro- 
berit H. Thicme sulaukė 103 
metų amžiaus. Buvo vedęs ,1^ 
kartų ir išauklėjo 16 vaikų. Vi
sos žmonos mirė. Thieme sako, 
jei rastų gražią jauną merginą, 
tai kati ir šiandien ją vestų. 
Matyt, žmona nebūtų Thieme’ei 
pro šalį, kuomet pačiam prisiei
na skalbti.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS III RAKANDUS

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St.

BARGENAS. Turiu paduoti 2 
flatų medini namą, 5—6 kambarių, 
su maudynėmis, gerame stovyje, 

garažą prie Unidn Avė., 
46 SL
H. MILLĖR, savininkas 

5107 So. Halsted St.
Phone Yards 0547

REIKALINGAS staliorius (kar- 
penderis), darbas ant ūkės, netoli 
nuo Chicagos.

Atlyginimas $10.00 i mėnesi ir 
pragyvenimas.

Kreipkitės i karutuve
8856 Archer Avė.

Chicago, III.Federaliai agentą! Wisconsine 
suėmė pinigų padirbėją, Ri- 
chard Adams, kuris pabėgo iš 
kalėjimo 1933 me^is.

Daktarai nustojo vilties, kad 
pasveiks Clyde,Qs,1;ęrberg, kine
matografų unijos, organizato
rius, kuris buvo pašautas prie 
18-tos ir Lafiin j^tvių trumpą 
laiką atgal.
....Du vyrai užsimušė, kai jų au
tomobilis vakar arrksti rytą į- 
važiavo j gelžkelid tilto stulpą 
prie ;'63-čios ir Irving avenue. 
Jie bftivo, Bruce Blood, 44, 6489 
Maryland avenue, ir Earl Wha- 
len, 30, 6410 Woodlawn avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
dviejų apartmentų. randasi. 3755 
Parnell Avenue. Bus parduotas už 
tiek, kiek gausime. Duokit savo 
paliulyma.

FRANK H. McCULLOCH.
Room 857 

231 South La Šalie SU

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR 
Pirm negu valysi namus! Pašauk muš dėl dykai apskaitliavimų.

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallaee Street, Tel. Boulevard 0250

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO- 
L1T1KOS KLIUBO valdyba 1985 
m., Anton Vaiskiu pirm., 8841 
Evergreen Avo., tel. Belmont 1448 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
tVabansiu Avė., tel. Humboldl 
3254, Stanley Buneckis. fin. rašt. 
A. Žulius, kasleriuH, fum Kubi
lius, maršalka.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
STE RŪTOS NO. 1 Valdyba 
m.; Pirm. C. Stencel, 2589 West 
48rd St„ Chicago. III.; Pirm, pa
gelta. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, 111.; ' Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St., Chicago, 
Zlabes, 740 E
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine . ‘ ... .
Kasier. glob. 1\ Martinkienė, 8441 
So. Morgan St., Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienlenė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Dunj mar
šalka S. Žukauskas,'2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasietius J. Yuškienas, 2547 
W, 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 8489 'So. Artėsian Avė., 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago 
Wernis, 
Chicago, III

PARDAVIMUI medinis namas.
3886 So. Washtenaw Avė., du flatai 
išrenduoti. Parduosiu pigiai užbai
gimui reikalų. Del sutarties tele- 
fonuokit: Columbus 5844 arba Yards 
5216.

CLEARING.—Dvi jaunos lie
tuvaitės, sesutes, užvakar bu
vo sužeistos, kai du automobi
liai susidūrė prie 63-čios ir Lin- 
den avenue kampo.

Nukentėjusios yra ''Paulina 
Vaičius, 18 metų amžiaus, ir 
jos sesutė, Anna Vaičius, 20 
metų, 6152 South Major Street.

Automobilį, kuriuo jos važia
vo, valdė John Petkus, 5815 W. 
>4th Place. Antrąjį automobi- 
j valde vienas William Moore, 
5034 S. Kolin avenue.

Paulinai Vaičius buvo su- 
iraskyta nosis ir rankos. An- 
lai—nulaužta dešinioji koja ir 
južalotas veidas. Abi guli ligo- 
linėje, prie 69th ir California 
įve.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl ? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savai t.y je, $10.00 sa valtyje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. »Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija1 yra 
legalė organizacija Illinois valstijom 
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus 
kreiptis tiesiai 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą di^ną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

, Zarasų kliubo specialis susirinki
mas jvyksta šiandie, gegužės 23 d.. 
8 vai. vakare, J. Žukausko svetai
nėje, 2126 S. Halsted St. Visi kliu
bo nariai malonėkite susirinkti ir 
atsivesti naujų narių .prisirašyti.

Valdyba.

Nukentėjusios yra sesutės Pau 
liną ir Ann Vaičius

Namų sujieškojimo bittras 
(Housing Service Bureau) tu
ri tikslą veltui sujieškoti na
mus ar pagyvenimus tiems 
žmonėms, kurie turės išsikrau
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos 
plianų.

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

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

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

.. ............. —— Grace Moore------------------ 1 1 " *■ ,l,,z
GRACE MOORE, garsi operos, ękrano dainininkė su ka- 

narka, kurią nuolat vežiojasi su savim. Grace Moore šiomis 
dienomis išvažiavo Londonan dainuoti Anglijos karaliui. Už 
vieną pasirodymą ji gauna apie $4,000.

Bet kaip ilgai galėtumėt džiaug 
tis—tai klausimas

Miscellaneous for Sale 
Ivafrųn Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuvėn Pečių Buveinė 

DidžiaUKian PanirinkimaH — 
Žemiauniomin Kainomis 

BEN NELSON 
1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj 
Uturnlnke, Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namu darbui ir 
prižiūrėjimui 2 vaikų. Gera šeimy
na. Nakvynė vietoje. Adelatein. 
1340 S. Hardihg Ave.,‘ Rockvvell 
0488.

1.: Fin. rašt. W 
9uth PI., Chicago

Avė., Chicago




