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Fabrikantai sabota- 
žuoja prezidentą

Industrijos tyčioniis Prez. ir darbininkai 
trukdo darbus, sako 

Darbo Federacija
Industrijos turi darbo dėl 4,- 
000,000 bedarbių, bet nedirba 

subotažuodamos administra
ciją

VVASHINGTON, geg. 26. - 
Amerikos Darbo Federacijos 
biznio apžvalga už gegužės mė
nesi kaltina, kad industrijos tu
ri daug darbo ir galėtų suim
ti mažiausia 4,000,000 bedar
bių, bet jos to nedaro “strei- 
kuodamos”, teisiųgiau sabota- 
žuodamos administracijos legis- 
Intyvį programą.

Kapitalistai deda visas pa
stangas nepraleisti kongrese 
VVngnerio darbo santykių, 80 
vai. darbo savaitės, holding 
kompanijų kontrolės, bankų su
tvarkymo, NRA ir socialės ap
saugos bilius. Jie pradėjo sta
čiai atvirą sukilimą prieš val
džią ir sulaikymu darbų tiki
si valdžią nugalėti.

’ Pati Federacija pripažysta, 
kad jokis darbininkų streikas 
niekad nebuvo pasiekęs tokių 
proporcijų ir jokiš darbininkų 
streikas nebuvo tiek pagilinęs 
depresijos, kaip Šis pačių ka
pitalistų paskelbtas streikas.

Kongresas priėmė 
didelio karo laivy

no bilių
Paskyrė $458,000,000 karo lai

vyno padidinimui ir naujų 
lėktuvų įsigijimui.

VVASHINGTON, geg. 26. — 
Kongresas pasisakė už Ameri
kos jsigijimą didžiausio pasau
lyje karo laivyno senatui 54 
balsais prieš 18 priėmus $458,- 
000,000 karo laivyno reikmenų 
bilių. Tai yra didžiausias pa- 
skirimas karo laivynui taikos 
laiku.

Bilius numato pastatymą 24 
naujų karo laivų ir priėmimą 
laivynan dar 11,000 jurininkų; 
taipgi bus nupirkta karo laivy
nui 278 nauji lėktuvai.

šį bilių atstovų butas priėmė 
dvi savaitės atgal.

Žmogvagiai pastvė
rė turtuolio vaiką
TACOMA, VVash., geg. 26.— 

John Philip Weyerhaeuser, Jr., 
viršininko didžiausios lentpiii- 
vės Amerikoj, sūnūs George 
Philip, 9 metų, prapuolė einant 
iŠ mokyklos.

Pasirodė, kad jį pastvėrė 
žmogvagiai, kurie dabar reika
lauja $200,000 išpirkimo už jo 
paliuosavimą.

tedera 
prana- 

Sauja:
Galbūt lietus, šalčiau.
Saulė teka 5:20, leidžiasi 

8:14.

reikalaus prailginti 
NRA 2 metams

Pirmą kartą prezidentais Roo- 
seveltas pasisakė ir už VVag- 
nerio darbo santykių bilių

VVASHINGTON, geg. 26.— 
Prezidentas Rooseveltas susi
dėjo su organizuotais darbinin
kais, kad bendromis jėgomis 
pravesti kongrese NBA prail
ginimą dviems metams ir kar
tu pravesti Wagnerio darbo 
santykių bilių.

Tai yra pirmas prezidento 
atviras parėmimas VVagnerio 
biliaus, kuriam fabrikantai 
griežtai priešinasi. Taigi prezi
dentas priėmė veik visą pro
gramą, kurio priėmimo reika
lavo Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. Green 
išvengimui didelių streikų at 
eityje.

Tas programas buvo sutar
tas prezidento . pasitarime su 
Green, angliakasių, prezidentu 
Lewis, darbo sekretore Perkins 
ir NRA vadais.

Prezidentas mano, kad NRA 
turi pasilikti visam laikui, bet 
jis reikaladja prailginti j j tik 
dviems metams, nes jis yra 
reikalingas nuolatinio taisymo, 
tobulinimo.

Dabartiniai NRA įstatymai 
užsibaigs birželio 16 d., jei iki 
to laiko kongresas jų nepra
ilgins. Atgaleiviai senatoriai 
grūmoja filibustinimu, nes se
natas yra nusitaręs prailginti 
NRA tik pusdešimtam mėne
siui. Tečiaus prezidentas atsi- 
deda, kad organizuoti darbinin
kai padarys į kongresą tinka
mą spaudimą.

Vėliau prezidentas tarėsi su 
senato ir atstovų buvo vadais, 
bet prie kompromiso nepri
ėjo.
Verčiau eis kalėjimam negu tai- 

kinsis su darbininkais
NEW YORK, geg. 26__ Kaip

piktai stambieji fabrikantai yra 
nusistatę prieše Wagnerio darbo 
santykių bilių ir kaip jie neno
ri valdžios maišymosi į darbo 
ir kapitalo ginčus, vaizdžiai pa
rodo plieno trusto United 
States Steel CoCrp. vice-prezi- 
dento Arthur H. Young, kuris 
tvarko korporacijos santykius 
su darbininkais, pareiškimas, 
kad jis verčiau eis kalėjiman, 
bet' nepildys VVagnerio darbo 
santykių biliaus.

CLEVELAND, O., geg. 26. 
— Du buvusieji užsidariusio 
Union Trust banko viršininkai 
rasti kalti už netikslų sunau
dojimą banko pinigų. Jiems 
gręsia nuo 4 iki 120 metų ka
lėjimo. Vienas jų yra Kenyon 
V. Painter, stambiausias ban
ko šerini n kas, paskilbęs med
žiotojas, dailės rėmėjas ir bu1- 
vęs multimilionierius.

BUENOS AIRES, geg. 26.— 
čia jau pradeda rinktis Ame
rikos diplomatai, kurier bandys 
Paraguay sutaikinti su Bolivi
ja ir užbaigti jau kelintus me
tus besitęsianti pražūtingą 
abiems kariaujančioms valsty
bės Gran Chaco raistų karą.

MOKSLAS JI ISRMft Iš Už GROTŲ

H»rrv Rnia WtfWn KOV »«»»»

UNION CITY, Colo. — Colorado valstija, atsidėkodama 
kaliniui Harry Roso už pasišventimą mokslui paleido jį iš ka
lėjimo. Rose buvo nuteisiąs visam amžiui. Besėdėdamas, pasi
davė serijai eksperimentų, kad patirti naudingumą ir -efektin
gumą naujų vaistų kovai su džiova. Paveiksle kalėjimo virši
ninkas Roy Best sveikina laisvę atgavusį kalinį.

Kova už ex-kareivių 
bonusus pradeda 

susmukti
Prezidentas*.,buk Asutii^ąs bo

nus atmokėti;" fcbtJwtik dabar-' 
tine jų verte /

VVASHINGTON, geg. 26. — 
Jau aiškios yra žymės, kad ju
dėjimas už ex-kareivių bonusų 
atmokėjimą pradeda atslūgti, 
stačiai susmukti. Ypač jis pra
dėjo smukti prezidentui prigrū
mojus vetuoti t kad ir pačius 
svarbiausius bilius, jei prie jų 
bus prikergtos pataisos apie 
bonusų atmokėjimą. Tas visai 
bonusų šalininkus išginklavo ir 
jie nieko nebesitiki laimėti šia
me kongrese.

Esą žinių, kad prezidentas 
Rooseveltas sutinka tuojaus 
atmokėti cx-kareivių bonusus, 
bet tik tokia verte, kokios jie 
yra dabar, o ne pilna verte, 
kokia bus už dešimties metų.

Dalinant ex-kareiviams bonu
sų certifikatus . buvo prie su
mos pridėti ir tie nuošimčiai, 
kuriuos ex-kareiviai turėtų gau
ti per 20 metų, kada bonusai 
bus atmokėti. Taip kad karei
viai, kurie privalėjo gauti $400, 
gavo $1,000 ceriifikatą. Prezi
dentas sutinka atmokėti jiems 
bonusus dabar, bet tik su 10 
metų jau pribrendusiais nuo
šimčiais, atskaitant nuošim
čius už likusius 10 metų. Da
bar $1,000 certifikatas yra ver
tas maždaug $750 ir tiek pre
zidentas sutinka atmokėti 
tiems, kurie- nenori laukti pil
no laiko.

Tokį pasiūlymą jau senai pa
davė kongresui šen. Harrison, 
bet ex-kareiviai nenori jo pri
imti. Jie sako, kad didžiuma jų 
ant $1,000 certifikato jau se
nai pasiskolino iš valdžios $500 
ir kad jie dabar gautų tik $250. 
Tokia suma ex-kareiviai nepa
sitenkina. Jie reikalauja pilnos 
sumos, kokią privalėtų gauti 
tik už 10 metų ir niekuo ma
žesniu nenori pasitenkinti. Tad, 
kaip išrodo, Jie nieko ir ne
gaus.

WASHINGTON, geg. 26. — 
Norman Armour liko paskirtas 
Jungt Valstijų pasiuntiniu Ka
nadoje.

Italijoje prasideda 
maištai dėlei avan

tiūros Afrikoj .
Maištai prasideda tarp kareivių 

ir jau buw sušaudymų. Daug 
areštuotų^ < Ethiopią kampani
ja yra nepopuparė.

ir areštai i n

kartais yra 
priduodama 

tečiaus ir

GENEVA, gęg. 26 — Italijos 
politiniai tremtiniai gavo slap
tų žinių iš Italijos apie ten’pra
sidėjusius maištus dėl Mussoli- 
ni avantiūros Afrikoje ir kad 
jau prasidėjo šaudymai karei
vių ir darbininkų 
teligentų.

G'al tos žinios 
perdėtos ir joms 
didesnės reikšmės, 
patys diplomatai žino, kad Ita
lijos ekonominė padėtis yra la
bai prasta if kad Mussolini 
kampanija prieš Ethiopią netu
ri žmonių prielankumo.

Gauta taipjau tikrų žinių, 
kad tarp Italijos kareivių rytų 
Afrikoj ėmė siausti dizenterija 
ir kitos tropinės ligos ir karei
vių ūpas labai nupuolęs.

Taipjau eina gandų, kad gen. 
Balbo buvo pasiūlyta paimti 
vadovybę aviacijos rytų Afri
koj, bet jis griežtai atsisakė 
turėti kokių nors reikalų su ta 
avantiūra. 1

, Socialisitų laikraštis Avanti, 
Paryžiuje, .skelbia, kad Turine 
ir Milane liko areštuota daug 
inteligentų, už kritikavimą 
Ethiopią kampanijos. Tarp areš
tuotųjų yra garsus filozofas, 
istorikas ir socialistų vadas 
Luigi Salvatorelli,. sūnūs vieno 
iš žymiausių Italijos ekonomis
tų Julio Einaudi, garsus ’ isto
rikas ir buvęs laikraštininkas 
Umberto Cosmo ir k.

Daugelis mano, kad diktatu- 
Italijoje pradeda smukti.ra

Nesiseka
INDIANAPOLIS, Ind., g. 26. 

— Laura Ingalls jau antru sy
kiu nepasisekė sumušti Amelia 
Earhart transkontinentalj re- 
kordą. * ;

šį kartą skrisdama iŠ Los 
Angeles ji buvo priversta nu
sileisti Indianapolis, sugedus 
jos lėktuvui.

Vetuos socialės ap- 
saugos bilių, jei bus 
prikergti bonusai

Prezidentai vetuos Hvarbkiusį 
bilių, jei tik bus bandomu 
praŠmugeliuoti ex-kareivių 
bonusus.

VVASHINGTON, geg. 26. — 
Kadangi pralaimėję ex-karoivių 
bonusų šalininkai vis dar nenu
rimsta ir yra pasiryžę trukdyti 
kongreso veikimų kaišiodami 
savo pataisas apie bonusų at
moksimą prie kiekvieno svar
besnio biliaus, tai prezidentas 
davė jiems aiškiai suprasti, kad 
tokiu budu bonusus prašmu- 
goliuoti jiems nepasiseks.

Gal svarbiausias 'kongrese 
yra socialės apsaugos bilius, 
kuris {vestų senatvės pensijas 
ir nedarbo apdraudą. Bonusų 
galininkai taikosi prie jo pri
kergti pataisą apie atmokoj imą 
ex-Rareiviams bonusų, pasiti
kėdami, kad prezidentas nedrys 
vetuoti toki svarbų . bilių dėl 
tos pataisos.

Tečiaus prezidentas konfe
rencijoje su laikraštininkais pa
reiškė, kad jis vetuos ir š| svar
bų bilių, jei tik bus prie jo 
prikergta pataisa apie 
bonusų atmokoj imą.

pilną

Chicago negalės gan- 
didelių sumų pa
šelpų darbams

CHICAGO. — Pasirodo, kad 
Chicago negales, gauti tokių di
delių sumų pašelpų darbams, 
kokias ji privalėtų gauti, jei 
nori pristatyti prie darbo esan
čius bedarbius. O negalės gau
ti pinigų todėl, kad Chicago 
yra perdaug prasiskolinusi.

Einant valdžios patvarky
mais, federalinė valdžia duos 
darbams 45 nuoš. reikiamos 
sumos.- Likusius 55 nuoš. turi 
patys miestai sukelti paskolo
mis, ar tai iš pašalinių šalti
nių, ar iŠ pačios valdžios. Pa
sirodo, kad Chicago yra tiek 
prasiskolinusi, jog įstatymai 
nebeleidžia daugiau skolų už
traukti.

Surinkus, visus departamen
tus, kurie dar gali skolintis, 
pasirodo, kad Chicago negalės 
gauti pašelpų darbų daugiau 
kaip už $250,000,000.

Nori suvaržyti svai
galų prekybų Illinois 

valstijoje
SPRINGFIELD, III., geg. 26. 

— Senato teisių komitetas svar
sto {vairius pasiūlymus suvar
žymui svaigalų prekybos, kad 
pašalinti butlegerystę ir 
kenčiamas varžytines 
svaigalų pardavėjų.

nepa- 
tarp

g. 26.LOS ANGELES, Cal
— Buvusi filmų aktorė Dolores 
Costello Barrymore pareikala
vo perskirų nuo savo vyro, gar
saus mūviu aktoriaus John 
Barrymore, kaltindama j j uz 
‘‘žiaurumą” ir girtavimą. Ji rei
kalauja viso jo turto ir 
$1,000 j men. jos kūdikio 
laikymui ir $2,000 į mėn. 
pačiai alimentų.

dar 
už 
jai

( MASKVA, geg. 26. — Trys 
plėšikai, kurie apiplėšė sankro
vą Tūloj liko pasmerkti mir
čiai ir tuojaus tapo nužudyti. 
5 kiti liko nuteisti kalėjimam

Naciai Vokietijoje 
sterilizavo 56,244 

žmones
BEBLYNAS, geg. 20. —Vo- 

kietljos justicijos ministerija 
paskelbė, kad iki gruodžio 31, 
1984 liko sterilizuoti 56,244 vo
kiečiai. Arti pusės jų buvo mo
terys.

Valdžia betgi greitai susi
griebė ir vėliau uždraudė skelb
ti raportą ir atsisakė duoti bet 
kokių paaiškinimų.

Bylos dėl sterilizavimo 64,- 
499 žmonių jau išspręstos, bet 
dar 20,026 bylos tebėra neiš
spręstos specialių “sveikatos 
teismų”,

Žmonės buvo sterilizuojami 
dėl silpnaprotystės, dviasmeniŠ- 
kumo, epilepsijos, chroniško 
alkoholizmo ir t.t.

Mažins Illinois be
darbių šelpimo 

išlaidas
CHICAGO. — Sugryžęs iš 

Clevelando gub. llorner, kur 
jis išgavo federalinę pagelbą 
Illinois bedarbiams, turėjo ilgp 
pasitarimą su Illinois šelpimo 
administracijos viršūnėmis. Ta
po'sutarta reformuoti patį be
darbių šelpimo darbą, kad žy
miai sumažinti šelpimo išlai
das, kurios ikišiol Illinois val
stijoje buvo nepaprastai dide
lės.

palbtit' kad sumažinimui ari
ni inistraty vi ų Šelpimo' išlaidų,' 
paŠęlpos bedarbiams bus duo
damos pinigais, o ne prekėmis 
ar maistu. \

Gubernatoriui pasisekė gau
ti iš federalinės valdžios $5,- 
000,000 Illinois bedarbių Šelpi
mui iki pabaigos šio mėnesio. 
Paskui bus gauta ir daugiau 
pinigų.

SHANGHAI, geg. 26. — įėju
si į šiaurinę Chiniją Japonijos 
armija skelbia, kad ji jau už
mušus! susirėmimuose 800 chi- 
niečių banditų.

— \

LONDONAS, geg. 26. — Am
sterdame ■ eina gandų, kad Ho- 
landijos princesa Ju liana neuž
ilgo susižieduos su Švedijos 
princu Karoliu.

PASIRUOŠĘ KOVAI SU 
INFLUENZA

ALASKA — Du jauni Penn- 
sylvanijos universiteto moksli
ninkai, Dr. D. S. Pepper (kai
rėj) ir Dr. Horace Pettit sku
ba į Alaską gelbėti žmones nuo 
influenzos epidemijos. Kelios- 
dešimtys alaskiečių jau mirė. 
Daktarai naudos naujus, ikišiol 
dar nenaudotus vaistus.

Italija reik a 1 a u j a 
protektorato ant 

Abysinijos?
Kartu priėmė Anglijos ir Fran

cuos kompromisini 
mą, nors Mussolini 
apie Italijos didybę.

pasiuly- 
ir kalba

LONDONAS, geg.
Sprendžiamu, kad Mussolini pa
reikalavo, suteikti Italijai pro
tektoratą ant Ethiopią.
Italija priimanti kompromisą

GENEVA, geg. 26. — Ita
lija paskutinę minutę pasidavė 
Anglijos ir Franci jos spaudi
mui ir sutiko priimti kompro
misinį pasiūlymą išrišimui jos 
ginčo su Ethiopią, kuris grę- 
sia pavirsti į karą.

Tautų sąjungos taryba pri
ėmė dvi rezoliucijas apie pa- 
vędimą arbitracijai ginčo tarp 
abiejų šalių, jei iki rugp. 25 
d. ginčas nebus išspręstas tie
sioginėmis derybomis. Tada bus 
sušauktas specialis tarybos su
sirinkimas ginčą išspręsti.

Rezoliucijas priėmė ir Itali
jos atstovai.

Ethiopią atstovai sako, kad 
priėmus šias rezoliuęijas, jų 
supratimu, Italija negalės di
dinti savo armiją rytų Afrikoj 
ir negales jos naudoti puoli
mo tikslams.

Italija nori vadovauti visai 
Europai

RYMAS,> geg. 26/ —. Musso
lini 20 metų karo • sukaktuvė
se pasakė labai karingą kalbą, 
pareikšdami, kad Italija turi 
vadovauti visai Europos politi
kai, nors tokia politika sunai
kintų ir pačios Italijos jėgas.

Italija, pasak Mussolini, tu
ri būti liūtas ir esą geriau bu 
ti liutu nors vieną dieną, negu 
gyventi šimtą metų avimi.

Italija nepaliaus ginkluoti 
savo kolonijas dėl galimų puo
limų ateityje.

Vėl puolė teamsterių 
uniją; suėmė 28 

narius
CHICAGO. — Policija vėl 

puolė teamsterių unijos rašti
nę, 934 W. Madison St. ir su
ėmė 28 unijos narius. Priežas
tis puolimo nežinoma, bet tą 
uniją atkakliai kovoja prokuro
ras Courtney.

^LUBBOCK, Tex., ges. 24. — 
čia yra nagrinėjama byla Gar- 
za pavieto šerifo VV. F. Cato 
ir trijų kitų žmonių, kurie yra 
kaltinami nušovę Post mieste
ly federalinį narkotikų agen
tą Spencer Stafford, kuris bu
vo į ten atvykęs slapta tirti 
narkotų prekybą.

TOLEDO, O., geg. 26. - 
Sugryžęs iŠ laidotuvių savo nu- 
sižudžiusio draugo, kuriose jis 
buvo grabnešiu, nusišovė An- 
drcw Petok, 20 m. Jis nusišo- 
viai lygiai toj pačioj vietoj ge
ležinkelių jarde, kur metai at 
gal geležinkelio policistas nu
šovė jo draugą.

YOUNGSTOVVN, O. — 300 
negrų ir baltųjų užsirašė stoti 
savanoriais į Ethiopią kariuo
menę, jei iškiltų karas tarp 
Ethiopią* ir Italijos.

ARLEE, Mont., g. 24.— Va
gonas su bėgiais pasileido nuo 
kalno ir nubėgo 20 mylių, kely 
užmešdamas du žmones.
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Brooklyno Vaitkaus 
išleistuvių komiteto 

rezoliucija
Gina Haidnai t į nuo smurto 

darbo užmetimų.

BBOOKLYN. N. Y. — Ge
gužes 22, 1935 m. Lietuvių 
Piliečių Kiiubo kambariuose, 
80 Union avė., Brooklyn, N. 
Y., Lituanicos II Išleistuvių 
komitetas turėjo viešų susi
rinkimų, kuriame priėmė se
kančių rezoliucijų:
f “Naujienų" No. 116 ketvir
tadienio gegužes 16 d., 1935 
m. tilpo korespondencija iš 
Brookly, N. Y. po antgalviu 
“Matusevičius drasko aviaci
jos dienos garsinimus, o Buk-, 
šnaitis jį akstimi tai daryli.“

Žemiau, pasakyta, kad Ma
tusevičius leidžia žurnaliukų, 
o p. Bukšnaitis jį redaguoja, 
šis pasakymas neatatinka tei
sybei. Kad Matusevičius leid
žia žurnaliukų, tai tiesa. Bet 
jį redaguoja Pr. Bajoras, o ne 
p. Bukšnaitis.

Kur Matusevičius draskė 
aviacijos garsinimus, tai nei 
p. Bukšnatis, nei joki tautinin
kai neturėjo nieko bendro, nė 
su Matusevičium, ne §u jo 
purvinu darbu.

Dar blogiau, kad korespon
dentas pasisavina slapyvardį: 
“Vienas Rengėjų“, kas suteikė 
nuskriaustiems pamato ma
nyti, kad mes rengėjai užsii
mame šmeižtais.

Prašome “Naujienų“ Re
dakcijos atitaisyti padarytų 
skriaudų, kaip p. BukšnaiČiui, 
taip Lituanicos II Išleistuvių 
komitetui. į

Pirm. P. Tiškevičius, 
Susirinkimo sekretorius

A. Žilinskas. 
v

Kenosha, Wis.
e

Turėjome pas save svetį iš 
Lietuvos, būtent adv. R. Skipi
ti, kuris atsilankė pas mus kar
tu su konsulu A. Kalvaičiu ge
gužės 16 d.

Svečiams priimti vietiniai vei
kėjai ant greitųjų sudarė ko
mitetų iš J. Martino, kun. M. 
Urbanavičiaus, S. Stulgaitienės, 
H. Labanausko ir pjės O. Lau
cius. Komiteto pasidarbavimu 
tapo surengta vakarienė puoš
niausiame musų miesto viešbu
ty Dayton.

Nežiūrint kad buvo paprasta 
diena ir laikas sueigai anksty
vas (6 vai. vakaro), vienok va
karienėj dalyvavo, galima sa
kyti. visa Kenoshos inteligenti
ja. Taipjau atsilankė Milwaukee 
ir Racine klebonas kun. J..Mar- 
<tys. Dalyvavo p. J. Mockus iš 
Chicagos, vietiniai žydų tau
tos biznieriai pp. D. Korf su 
žmona ir J. Gotlieb. Garbės 
svečiai, žinoma, buvo pp. Ski
pitis ir Kalvaitis.

Kun. Urbanavičius gabiai per
statė visus dalyvius, o po to 
advokatas R. Skipitis trumpoj 
kalboj padėkavo kenoshiečiams 
už malonų priėmimų ir supaži- 
no vakarienės dalyvius su žy
dų darbuote Lietuvoj.

Iš viso vakarienėj dalyvavo 
42 asmenys.

Kadangi laiko buvo nedaug, 
ba reikėjo važiuoti į svetainę, 
tai teko skirtis anksti.

Atvykę j Šv. Petro parapi
jos svetainę apie 8 vai. vakaro

svečiai rado jų beveik pilnų 
žmonių/ P-ia Stulgaitiene ati
darė vakarų trumpa Kalba ir 
perstatė vakaro vedėjų. H. La- 
banauskį, kuris, savo keliu, per
statė kalbėti J. Martinų kaip 
miesto atstovų, kun. Urbana
vičių, jaunuolį K. Stulgaitį ir 
konsulų Kalvaitį. Kiekvienas 
šių kalbėtojų kalbėjo trumpai, 
kad duoti daugiau progos sve
čiui iŠ Lietuvos paaiškinti juo 
plačiau apie DULR ir Lietuvos 
padėtį.

Adv. R. Skipitis savo kalba 
patenkino klausytojus. Jis kal
bėjo apie 2 valandas, bet visi 
klausėsi susidomėję, nes kalba 
buvo gyva, įdomi. Ir ekonominę 
Lietuvos padėtį, atrodė, tiksliai 
aiškino. Pasakojo koks progre
sas Lietuvoj, padaryta per 17 
metų, taipgi aiškino DULR 
tikslus ir Lietuvių Kongreso 
naudingumų.

Nors asmeniškai aš ir nema
tau jokios naudos mums ame
rikiečiams iš to planuojamo 
Kongreso, visgi buvo malonu 
susipažinti su DULR pirminin
ku ir užmegsti 'tampresnius ry
šius su jo atstovaujama drau
gija. Gal laikui bėgant ir bus 
galima sušaukti Lietuvių Kon
gresas laisvoj Lietuvoj, kur 
galima bus laisvai diskusuoti 
dienos klausimus. —H. L.

Indiana Harbor, Ind.
Skambėjo varpai pp. Petrui ir 

Onai Poškanis

Jaunavedžius surišo amžinu 
ryšiu kun. K. Bičkauskis. ' Po 
surišimo bažnyčoj kun. Kazys 
Bičkauskis pasveikino juos ge
rai pritaikyta kalba, linkėjo 
geriausios jiems ateities.

Iš bažnyčios visi svečiai bu
vo paprašyti pas jaunosios tė
velius, pp. Juozapa ir Onų Ba
džius, kurie turi labai puikius 
namus. Bet nors ir erdvus, jų 
namas pasirodė esųs permažas. 
Taigi reikėjo ieškoti didesnės 
vietos, kad tinkamai priimti ir 
pamylėti visus svečius.

Po skanių užkandžių Dr. J. 
J. Radžius pranešė, i<ad visi 
svečiai važiuotų vakarienei į 
Phillips Smith Dine and Dance 
Road House, kur randasi erd
vios svetaines pasilinksminimui

Į ir puikiausi valgymui kamba
riai. ’ .

Ten prisirinko keli šimtai 
lietuvių ir svetimtaučių svečių. 
Tiek daug svečių prisirinko tur 
būt dėl tos priežasties, kad abu 
jaunavedžiai yra bene popule- 
riausi tarpe musų kitų jaunuo
lių- i

Keli žodžiai apie p. Petrų 
Poškų. Jis yra ir buvo pavyz
dingas jaunuolis. Gal todėl, kad 
jaunam Petrukuį prisiėjo daug 
vargo pakęsti. Jo motinėlė mi
rė palikdama jį kelių metų 
bernaitį. Reikėjo jam augti prie 
pamotės. Kiek paaugęs neteko 
ir tikrojo tėvelio., O pamotė iš
tekėjo ui kito vyro. Bet kad 
Petrelis buvo gabus ir mėgo 
mokytis, lai ir atsiekė dauge
liui iš musų lietuvių neatsie
kiamų tikslų, ypač nepasiekia
mų tiems, kurie pinigo neturi.

Baigęs mokslų p. P. Poška 
susirado darbų Inland Steel Co. 
paprastų time keeper darbų. Bet 
jam tų darbų ilgai nereikėjo 
dirbti, nes kompanijos viršinin
kai greitai pastebėjo jo gabu
mų įr paaukštino jį į vyriausi 
transportacijos knygvedį.

zKeli žodžiai ir apie buvusių 
panelę Onų Radžiutę. Jaunoji 
Poškienė yra duktė Juozapo ir 
Onos Radžiu, gana turtingų 
tėvų, ir sesuo Dr. J. J. Pa
džiaus, kuris dabar yra kauntės 
superviser. Pirm apsivedimo 
panelė O. Radžiutė dirbo New 
York Central R. R. raštinėj 
Pay Master skyriuje.

Taip kad abudu jaunuoliai 
yra gana pamokyti ir populerųs 
tarpe musų Ind. Harbor lietu
vių. Tat ir į jų vestuves buvo 
suprašyti musų profesionalai, 
biznieriai, daktarai, aptįekoriųi 
ir kiti artimi jų draugai.

Tarpe svetimtaučių man pa
žįstami buvo Mr. & Mrs. G. J. 
Bargie, Inland Steel Co. vice
prezidentas; Mr. & Mrs. E. A? 
Baunds, Mr. <ŠfcMrš> J. A. 
Wėiąs,. SeA^is
iŠ New York Central R. R. ir 
Dr. K. Raoraft.

Iš lietuvių man Vuyo pažįsta
mi: medicinos studentas B, Ba- 
latow, vaistininkas J. Kromelis, 
pp. M. Šleiniai, J. Karveliai, 
Joe Bacevičiai, M. Radžiai, J. 
Maurušiai, Jauk Karuliai, P. 
Raišai, P. Barzdžiai, p-ia 0.‘ 
Simonienė, p, A. Glemža, pp. 
P. S. Rindokai, Geo. Pepzopai, 
J. Prųseckai, p-ia L. Misevičie
nė, pp. A. Kaušai, P. Vorutai? 
p. V. Jankauskis, p-ia M, Gilboe

ir daug man nepažįstamų.
Laike vakarienės pasakyta 

gražių linkėjimų. Tostmapteris 
buvo Dr. J. J. Radžius. Ypatin
gai gražiai kalbėjo Jaunas me
dicinos studentas B. Balantow. 
Nors dar jaunas vyras ir yra 
Amerikoj gimęs, jis tačiau gra
žiai vartoja lietuvių kalbų. Ir 
malonu buvo, kad nesibijo tar
pe daugelio visokių svetimtau
čiu ir tokioj šaunioj vakarienėj 
kalbėti ir didžiuotis savo tėvų 
kalba.

Nors man jau yra tekę būti 
daugely vestuvių, bet pirmų 
kartų, o gal ir paskutinį teko 
būti taip šauniam pokily. Ma
tote, senių niekas daug nepra
šo. Tik pp. Poškai neužmiršo. 
Taigi ir aš jiemd veliju geriau
sios laimės gyvėnime ir gyven
ti iki žilos senatvės.

0 žilas Senelis,

Pittsburgh, Pa.
MAGDĖS SUSITIKIMAS SU 

MARGARETA 
, . ■ 1

Margmretos trubeliai su “hutu 
kėm”; ji pamokysianti juos

Anų dienų pasitaikė susitik
ti visai netikėtai su sena pa
žįstama Margareta. Kaip jau 
visiems North Sidės lietuviams 
žinoma, Margareta dabartiniu 
laiku turi daug trubelių ir ne
susipratimų sų Parapijos Ko
mitetu j Dangų žengti.

Tiesų pasakius, Margareta 
yra ne lietuve ir liętuyiškąi 
kalbėti nemokų. Bet dabarti
niu laiku ji turi reikalų su lie
tuvių Komitetu kaip buvusi 
lietuvio kunigo gaspadine, ir 
todėl jos rūpesniai yra artimi 
lietuviams, t- > ■

Mat, kunigas keletu mėne
sių atgal susirgo nervų liga ii 
buvo, .nuvežtas į (ligoninę. Kiek 
ja'm pasveikus, j lenkės vienuo- 
lės pasiėmė jį $ vienuolynų ir 
globoja. Marg.ąręta: viena :paši-. 
liko šeimininkaUiti: klebonijoj.

Laikui bėgant, pasirodė, kad 
kunigas dėl rųępkos sveikatos 
ir senatvės jau nebekętina kle
bonauti ir ot , Nvrth Sidės, lie
tuviams prisieina^Vyskupo pra
šyti kito kuAigb.

Bet pirm gavimo kito kuni
go, tenka Mai’gųrętų iškrau
styti iš klebonijos. Komitetas 
pareikalavo, kąd Margareta

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
t Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Westi 35th St

< kampas Halsted st.
Valandos uo 10—4, nuę 6 iki 8, 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.
'J 1 . ' ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sųlygoa 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Placę phones Canal 2515—-Cicero 5927

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue t Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

pritaiko akinius dėl visokiu akių

Dr.JohnJ. Smetana 
OPTOMErtUSTĄS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. .Nedalioms nuo 
ų.ąfli Ud 12?00 Kalbame liatuviike’.

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

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

DR. VAITŲSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically AWu Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu apt^nĮta°« nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Prirenk 
gią teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromus su 
elektra, parodančių .mažiausias ktai- 
day. Speciali ųtyda piam i mo
kyklos vaikus. Kr ?8 akys atitai
somos; Valandos 10 ild 8 v. Ne- 
dėltaj nuo 10 iki W
Daugely atsitikta* akys ntitųlso- 

. mos ha akiniu., Kaino* pUI*U 
kaip pirmiau*

4712 South:
Phone

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR 
YARds 1741—1742 
J, F, EUDEIKIS

7689

JIS TURI DIDELES
AMBICIJAS

WASHINGTON — Savotiš
kas, daug kalbus senatoriaus 
Hucy Long priešininkas yra 
Oklahomos atstovas Kongreso 
atstovų bute, P. L. Gassaway. 
Jis pranašauja, kad Roosevel
tas pasiliks antram terminui, o 
jis pats, žut-but busiąs Oklaho
mos gubernatorium.
ifNii' .....10, L. Į.į 

kraustytus! lauk, Margareta pa
sipriešino, ir tada prasidėjo ti
kri trubeliai ir apie tai Mar
gareta' pasipasakojo man kaip 
senai savo pažįstamai.

Giuodėsi Margareta, kad ji 
eisianti į vienuolynų ir pasa
kysianti pe tik kunigui, bet/ 
ir sisterkoms, kaip tie • “hun- 
kčs” baderiuoja jų,.ir atsivedę 
J'konštebelj“ jį, išmesti iš 
klebonijos į* gatVę. Ir ne tik 
norį išmesti, bet norį atimti 
iš jos visus namų rakandus.

Ji tačiau nepasiduosianti jiems. 
Ji tiek metų ištarnavus pas 
kunigų be jokios algos ir taip 
gerai prižiūrėjus senukų, kad 
niekas kitas nebūtų galėjęs 
geriau prižiūrėti. Ji savo visų 
gyvenimų ir jaunas dienas pa-; 
šventus senukui,

— žinai, Magdute,, — net 
ašarodama skundėsi Margare
ta — kad apie 18-19 metų at
gal ne vienas vaikinas suko
si apie mane ir net vaikinai 
eidami į karę pas mane buvo 
palikę $1,000 vertės daimaųti- 
nį žiedų. Bet aš nieko nepai
siau, o tik dabojau senukų. Da
bar matai kų sulaukiau, varo 
lauk kaip kokį šunelį.

Kiek galėdama mėginau su
raminti Marparetų, nors man 
ir labai nemalonu buvo, kad 
ji vodina “hunkėm” mus lie
tuvius, iŠ kurių ji pati ir jos 
globotas senukas duonų valgė. 
Pradėjau teirautis, ar senukas 
nėra nieko jai užrašęs, ba žmo
nės kalba, kad jis turi susidė
jęs gražių pinigų Sumų.

Margareta aiškino: Taip, tu
ri ir jai šiek tiek yra užrašęs, 
bet to permažai už viso am
žiaus jos dąrbų. Kitus gi jo 
pinigus pasigriebusios lenkės 
sisterkos, Antrų vertus, jeigu 
ji, Margareta, nebūtų taip ge
rai šeimininkavusi, tai ir se
nukas nebūtų tiek turto su
taupęs,

— Na, o jei senukas dau
giau neduos, tai kų tu jam, se
sele, padarysi?

Margareta atsidususi pareiš
kė, kad ji prašysianti, ir. jei 
jos prašymas negelbėsiųs, tai 
girdi, tada pasakysianti, kad 
ji paduos žinių amerikoniš
kiems laikraščiams ir papasa
kos visų ką žino ne tik apie 
senukų, bet ir apie kitus ku
nigus. O ji žinanti labai daug.

Tuo tarpu atridėjo strytka- 
rįs, Margareta įlipo Jr nuva
žiavo į vienuolynų, 'o aš nuėjau 
savais keliais, mąstydama apie 
visokius savo ir kitų trube- 
lįus. — Magdė.

z

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

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

Valandos: 8:80 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

32 6 ĮSTATE ST.
Į Opposite Pavis Store, 2d Floor Į

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju pri® 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir U. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avo»

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockvell St.

Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

. Telefonas Republic 9600
State 0661

Jos. Vao Mockus, Jr.
h -j yyfti-r.y ADVOfcATAS h „m

160 N. LaSalIe St.
t :Į Roojn 1515 

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
.    ! !   1 — — ‘ . I .. . ' . ' ■"  — '■■■ 1 ’ —-   " "■  ———     

LIETUVIAI
■.................. ............ .

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A, Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 8697

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

Tel. Boulevard 6914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Ph,one Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22Q1 Węst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Re?. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Renublic 7868

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu 4845 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
yak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0036 

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

KITATAUČIAI

A.L.Davidonis, 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.
.......i,,,.................. .. i............................. w.hi f i ■■■■

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Rez. Hyde Park 839S

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

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak. 
7 išskyrus seredomis ir subatomių 

...H ... .  IU>I II. ■! I I .'^„T

Phone Boulevard 7042Dr. t Ž. Vežei is
. Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
ųrti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
' Sęredoi pagal sutarti.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A v 2403 W .63rd Street. Chicago 

Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedėliomis ir seredomis pagal sutarti.

DR. J. E. SIĘDLINSKIS
___ Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. Ė. SIĘDLINSKIS

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams, iinomas per 8t 
metus kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų PaK&Į nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan Ss 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 Węst Marquette Road 
arti Weatera Aye. Hąmlock 7828

■ ............................ .... ..."i.....t"-- ■ ■1 ..................

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

VALANDOS; Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien, Nedaliomis nuo 11 iki 1 P«P.

Tel. LAFAYETTE 8061.

Kiti Lietuviai Daktarat

Dr. Margelis
125 So. Halsted SL
dos; nuo 10 r. iki 2 po pfete

Phone Boulovsni 8488

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vųl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Dd 18 
valandai diena. _

Phone MIDWĄY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vat Nedil. nuo 10 iki 1) 

Res. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rea. TeL Drazel 9191

Dr. A. A. Roth

O(iw
Valandos:

diliomis

arti Slst Street.
2—4, 7—9 vai. vak, Ni 
Ir iventadianiaU 10—12
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IŠSKRIDO

PHILCO
tar-

iRadioGroup

Tel. Frapkliu 0576

išleidžiu 
neimti į

M#

tulpių HOZOBllH 
kuiliiHdcŠlnit^ tūkstančių- tulpių, 
kurtos yra vertos $3,450,000,

ATSIMINK 
SAVO 

.PINIGINĘ

ŠILKINIU 
DREHIU

Šilkinės - 
acetatus — 

ctylotn, 
Puikinu, 

Kiekvienai 
progai

$2.48

Rašo Juozas J. Hertmanavičius
MUNICIPAL A1RPORT, Chl«i«n, III,, UckuUh 23

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS a»

3514-18 W. ROOSEVELT ROAD <3
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 ||||
Vanoa, lietaus ir druskos vanos.

pirtis

SIUSKIT HEK.
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Homedoode vakar prasidėjo 
arklių lenktynių sezonas, Tur
tingus viešbu'tlninkas ir rostau- 
rantų operatorius J, P. Har- 
ding len turi Washirfgton Vark 
— lenktynių žemes,

įeršitikrinirnui, kiek senumo yra degtinč ir nemokekit daugiau 
f ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
arbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės j musų sandėli.

Mes parduodam tik tiems, kurie, turi laisnj.

ORANDIEH! 
Puikina Ver
ta* i Keli film
ui baltu Ir 
postai h naivu 
vasarai Ifielgl- 
nė*, Kai kū
rina blskl su
tilptos, $1 Iki 
$3 vertes. U- 
purd”v'mul po

Žmogus 45 metų am
žiaus, o jau gyvena 

“overtime”

overtime”.
Setiuu Pelitu

Jlomevvoode atsidarė lenk 
tynių sezonas

IbpraJo Lietuvos žmonėsk 
taip pataria Lietuvos bankai

ŠILKINIU PANČIAKŲ BARBE
NAI! Kuli fasbloned. Kiekviena 
pora porfect. Mg
Visų sulzu ........... .............

yra padengtos — kad no virti 
komitetai pridavė valdybai su
rinktus pinigus, ir kad’ dar yra 
daug žmonių, kurie galėtų tam 
tikslui paaukuut dolerį kitų, bet 
dar to nepadarė.

Akyvaizdoje to, aę no lalkrts 
kolionijų komitetams Išpildyt 
savo pareigas, prialųat surink
tus pinigui valdybai? Ar ne 
laikas tiems, kurie gali doleri 
kitų paaukaut, tų be atidčllo- 
limo padaryt?

Meskime Į 
ginčus I 
rėmėjų 
dimo I 
Leit. 
būna 
rikoa

galįs gauti joje darbo.
Henry Ford irgi einąs prie 

tokių pat patvarkymų, kokius 
turinti VVestern Electric Co, 
O ir daug kitų dirbtuvių besi- 
laikančos panašios taktikos. 
Net ir anglies ar metalų ke

žai ir kad pasirinkimas, kaip 
eina kalba, yra gana platus.

Darbdavių gi reikalavimams 
patenkinti naujoji karta už
ima vietas. Ji dar bus darb
daviams naudingų deselkų ar 
porų desčlkų metų, o sulau
kusi 45 metų gal ir ji, 'kaip 
šiandie mes?'pasijaus,* kad gy
vena “overtime”.

Tulpės Chicagos 
parkuose

SVARBUS PRANEŠIMAS i
Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje
Paėmė Wm. Dambrausko Winewood Beer Garden ir Piknikų Daržų.

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

^-Daržas veltui dėl piknikų, iSvažiavimų ir balių.
Užlaikau geriausios rūšies degtinę, vynų, alų ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avo., 6 blokai i vakarus nuo Kean Avenue, 

1 blokas i pietus.
TEL. WILL0W SPRINGS 43

šalj bergždžius 
Stokime visi eilėsna 
Lttuaidcos ll-os” skri

bai pasveikinimas, kur( 
Vaitkus Įtuikrt Lietuvai, 
pasveikinimu visos Amo- 
liotuvių išeivijos!

WINE AND LIQUOR CO.
4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

KoIhIdh Ins miiHij rt.VvonlninH 
IŠ vienos pusės daktarai Ir 
šiaip įvairus mokslininkai de
da paslangas, kad prailgini 1 
paliegėlių, sužalotų, net pa
mišėlių gyvenimų, o iš kitos 
pusės svarbiausios gyvenimo 
ųpystovos sako tau, kad tu 
visai nebereikalingus esi, jei
gu prigyvenai 45 metus j kad 
gyveni

LJNCOL’N LOG CABIN GIMIMO VIETA, kaip buvo rodomo Pasau
linėj Parodoj, Publika kviečiamu pamatyti. Atsiveskite Ir valkus; 
nuo II Iki 6 vai, vakare,

suko airporte' laukų, Ir pama
žu pasikėlė oran. Padarė ratų 
ore, ir pakilęs gana aukštai, 
pasuko pietų link, ir dingo erd
vėse.

Mes virti pasilikome ant že
mės, lydėdami “Baltųjų Gulbę" 
akimis. Jis vienas nuskrido to
lyn, tolyn. Neužilgo, panašiu 
budu jis atsisveikins su ame
rikiečiais, apleisdamas Floyd 
Bennott Fields, palikdamas vi
sus savo draugus ir priešus 
ant Amerikos žemės, pats viens 
skrisdamas erdvėse, viršui At- 
lantiko, ir daug svetimų šalių, 
kati pasiekti oro keliais Lietu
vę, ir atiduot nepriklausomai 
Lietuvai pasveikinimus nuo 
Amerikos išeivijos.

Nepaprastas tai žygis 1 Kiek 
laiko ir triūso padėjo ALTASS 
valdyba ir {vairių kolonijų ko
mitetai, kad sukčius tų gana 
stambių sumų pinigų, kuri yra 
reikalinga tinkamam pravedi- 
mui tokio sumanymo! Nema
žai triūso pridėjo ir pats la
kūnas, Leit. Vaitkus, ruošiant 
Lituanica ll tokiai tolimai ke
lionei I

Bet tas triūsas, kuris iki 
šiam laikui buvo padėtas, tos 
smulkios aukos, kokias tūk
stančiai lietuvių yra sudėję fh 
nansuojant tų žygį, yra vien 
mažmožiu palyginus su tuo pa
sišventimu, kurį lakūnas daro, 
atlikdamas tų kelionę! Naviga
cija oru vis dar yra fazėje mė
ginimų. Pavyko keletas solo 
skridimų j tolimas vietas, bet 
jų yra dar labai mažai. Mažai 
yra tautų, kurių lakūnai atli
ko tokius tolimus žygius. Bet 
jeigu Leit. Vaitkui pavyks pa
siekti Kaunu be sustojimo, tai 
jis bus pirmas lakūnas, kuris 
pats vienas tokių tolimų ke
lionę atliks. O lietuviai bus pir
ma tauta, kuri tokį skridimų 
suruošė.

Jeigu ne Dariaus-Girėno tra
gedija, susisiekimas amerikie
čių su Lietuva oru jau butų 
buvęs įgyvendintas. ‘ Tragedija 
ta neleido užbaigti kelionę. 
Bet tas pirmas skridimas bu
vo dviejų žmonių. Lituanica 11 
leidžiasi į tų pavojingų kelio
nę drųsa vieno žmogaus. Tai
gi tas antras skridimas yra 
dvigubai drąsus, ir reikia ti
kėtis, kad bus pasekmingas. 
Lituanica II yra daug sauges
nė negu buvo Lituanica L Ji 
kainavo trigubai brangiau ne 
gu pirmoji. Bet čia eina apie 
pasekmingų atlikimų to svar
baus žygio, ir tur būt nėra lie
tuvio amerikiečio, kuris nesi
džiaugs, kada Leit. Vaitkus 
perduos Lietuvai amerikiečių 
pasveikinimus.

Jau pradėjus skridimų — tą 
tolimą kelionę, darosi nejauku 
žinant, kad dar ne visos lėšos

BUDRIKO DIDŽAUSIA RADI0 KRAUTUVE CHICAGOJE. 
Pasirinkimas visų išdirbysčių parduoda lengvais išmokėjimais.

AUTOMOBILIO NADIOS...................po $*| Q gQ
50 ?4&50
po 79.50

Už Lietuvos Laisvės Bonus ir Tax Warants per trumpą laiką BUDRIKAS DUO
DA PILNĄ VERTĘ perkant prekes. Išmaino Lietuvos Bonų kuponus į dolerius. 
Už išmainymą nieko nerokuoja. Perka Bonus ir Stocks už cash. Moka aukščiausią 
kainą.

\Vell, kai kurie skaitvlolui 
gal ir pakels protestų šiiim 
mano rašiniui arba minties 
pareiškimui, būtent, kad žino* 
gus pasiekęs 45 metus gnu- 
žiaus jau gyvena “overtime”. 
Bet prašau kantrybės išklau
syti Ir mane.

štai, pavyzdžiui, Ciceroj yra 
Weslcrn Electric kompanijos 
dirbtuvės. Vadinamo gerbū
vio laikais čia dirbo berods 
40,000 darbininkų ar daugiau. 
Bedarbės metu darbininkų 
skaičius šioj kompanijoj nu
puolė iki 6,000. Bet ve kas 
svarbu man ir jums ir vi
siems, kurie nebepajėgiam ži
lų plaukų iš galvos Išrauti. 
Sakoma, kad ši kompanija tu
rinti patvarkymų, jogei 45 me-

svvimming 
Rusiška ir turi 

Moterims seredomis iki ~7 ▼.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estete 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame ui Cash su Neperdi- 
deliu Atrstorimu. Duodame 

Collateral Psatolaa.

Ghapman andCo.Jnc.

12 vai, vidurdieni, Leit. 
Folixas Vaitkus ketino atskrlst 
| Muntclpal Airportų, kad at
sisveikinus su ALTASS valdy
ba, skristi New Verkim, ir ten 
ruoštis kelionėn Lietuvon. Nu
vykau jau po 12-tos, ir radau 
Lietuvos konsulų, p. Antanų 
Kalvaitį su žmona, valdybos 
narius, ir keletu lietuvių, no
rinčių paskutinj kartų puma- 
tyti Lituanicų 11 ir jos lakūnų, 
Leit. Vaitkų.

Laukėme pusvalandi, bet Li- 
tunnicos 11 nesimatė. Tada 
ALTASS sekretorius, p. Vaiva
da, telefonnvo | Kohler, Wis„ 
kad sužinojus priežast| susi- 
včlijimo. Telefonų atsakė pats 
Leit. Vaitkus. Mat, apielinkės 
gyventojui surengė jam išleis
tuves, ir gi užtrukdė. Užtikri
no, kad kaip tik atsisveikins, 
tuoj atskris Chicagon.

Tas reiškia valandų ar dau
giau laiko. Vėjas buvo šaltas, 
ir mes suėjome j Airporto trio- 
bes| papietauti, pasišnekučiot. 
Po 2 vai. išėjome laukan. Ilgo
kų laikų daug orlaivių atskri
do ir išskrido, bot Lituanica 
II nesimatė.

“Bultoji Gulbė”
Mes tikėjomės jų pamatyt 

ntskridant iš šiaurės. Bet štai, 
Imi ta s orlaivis nusileido prie 
hangarų iš pietų pusės. Ar tai 
ne “Lituanica 11”? klausiu p. 
Grigaičio. Taip. “Baltoji Gul
bė” nuslinko ratais j šiaurinę 
dalj airporto, ir mes visi iš 
ėjome jų pasitikt.

Keli desėtkai lietuvių apsu
po “Lituanicų II“. Lakūnas 
Leit. Vaitkus pasveikino mu- 

. mis rankos pamojimu, o išli
pęs iš orlaivio J pasisveikino 
rankos padavimu. Pasirodė, 
kad jis buvo be pietų. Tad nu
ėjo su keliais nariais valdybos 
j airporto valgyklų. Tuo 
pu Shell gazolino tankas 
važiavo prie orlaivio, ir 
Pildė jį gazolinu.

Imike penėjimo orlaivio 
žolinu, svečiai iš visų pusių jį 
smulkmeniškai apžiurėjo. Daug 
matėsi prietaisų, apie kuriuos 
mes ir supratimo neturėjome. 
O gazolinų pylė ir į sparnus 
ir į vidų. Kiek jo ten sutilpo 
nesiteiravau, bet tur būt gana 
daug.

“Baltoji Gulbė”, kaip Litua
nica II yra vadinama, yra la
imi gražus paukštis. Visa ji 
yra balta, tik viršus sparnų 
gelsvas. Ant šonų irgi yra pra
vesta gelsvos linijos, jos kūno 
pagrąžinimui. Ant šonų, be 
vardo orlaivio, yra padėtas 
gražus vaizdas Lietuvos žirg- 
vaikio, greta Amerikos vėlia
vos. Jos licensios No. NR926Y, 
yra uždėtas ant uodegos. Yra 
ir kiti užrašai, kaip štai: Lock
heed, ir Shell, kurie parodo 
kokios jis yra firmos. Ratai 
yra iš viršaus padengti meta
line uždanga, kuri, sakoma, 
priduoda spartumų skridime. 
Palyginus su trijų motorų pa- 
sažeriniais lėktuvais, “Lituani
ca II” yra nedidelė, bet tarpe 
vieno motorinio ji yra didoka. 
Be to, taip savo forma, kaip 
ir spalva, ji daro labai malonų 
įspūdį ir, galima sakyti, kad 
ji yra viena iš gražiausių lėk
tuvų, kokius tame airporte ga
lima matyti.

Laikotarpy pripildimo “Li
tuanica II” gazolinu ir laktfno 
pietavimo, p. Vaivada, savo ka
mera nufotografavo keletą sve
čių prie Lituanicos Il-sios. Bus 
ten maloni atmintis.

Į kelionę
Apie 4 vai. po piet, Leit. Fe

liksas Vaitkus sugrįžo prie lėk
tuvo, pasišnekučiavęs su valdy
bos nariais ir svečiais, sėdo į 
lėktuvą — pamojo ranka pa
skutiniam atsisveikinimui su

■TaToToT
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybes 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Greta Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iė ryto iki 8 po pietų, ir 
npo 7 iki 9 vaL vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halated SU Chicafo, III.

HykloH nenori nčlos samdyti 
žmonių Hcncmnlų knip 45 molų 
nmžiniiN.

žinomu, mano Ir liimHlotf, 
skaitytojau, HiipiTilijvHi, 45 me
lų amžhuiH žmogių dar gali 
gerai dirbti ir alHakomlnglau 
savo pareigas pihlyli, negu 22 
ar 25 melų vyrukas. Bet kur 
Jis dirbs. Jeigu j tlarbų Jo ne
bepriima? Pinigų Jis neturi, 
kad Jaustis ‘‘rollred”, na Ir 
prlverslas yra Jaustis, kad gy
vena “overlime”, nors Išgyve
no vos apie, 45 melus,

Malole, kapitalizmo gadynė
je gyvename. Išnaudojimo si
stemai viešpataujanl darbda
viai žiuri į dalykų eigų kitaip, 
negu darbininkai. Per 25 ar 
30 metų dirbtuvės iščiulpė 
darbininko Jėgų. Jau Iš tų, kų 
padirbėjo po 25 ar 30 motų, 
atsiranda nemažai tokių, kų 
nebėra taip miklus, kaip kad 
jauni buvo, nors ir 
gan tvirti.

OI kompanijos ir 
patvarkymus, kad 
darbų žmonių sopesnių kaip 
15 melų! ()t kodėl ir sakau, 
kad 45 motų amžinus būdami 
mes Jau gyvename “overtime”.

Žinoma, Dėdės Šamo žemėj 
dar nėra įstatymų, kurie ver
stų samdytojų duoti darbų Ir 
senesniam žmogui. Samdyto
jai čia turi pilnų teisę imti 
durimi lokį žmogų, kokį Jis 
nori.

O bedarbis, susilaukęs 45 
melų, jei gyvena nedatekly, 
gali pasirinkti tiltų, kuris jam 
atrodo gražesnis, kad šokli į 
vandenį ir nutraukti “over
time” siūlų. Laimė dar, ypač 
tų iš musų, kurie gyvename

2000 BALTU SKRYBfiLIU -- Vi
sos naujos. Vėliausios mados ir 
motoriolų, Naujų puHtcl 
Hpalvu ................. ............ .
BALTI LENGVI ČEVERYKAI, 
pildau doru % kainos. Odiniai. 
Visokių Ntylių <4
kulnys ................  ■
MEMORIAL VAINIKAI, 
kiekvienas tik ...................... OwG

Atvažiuokit anksti 
(Iratigos., Virš 200 nauju drn 
siu ka tik gavome, Vertos dvi 
gubai. Prlnts, glnghams. pi 
<HIOM, rrashes. ___ ‘
tu, įvairiu spalvų 
baltos, Katalogo |u kainos 
pažymėtos $1 ir $2 kiekviena, 
Jos yru perviršis štoko ir d.o- 
d(il paŽymUos pigiau negu */i 
kainos, 

4-^5c

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
WHOLESALE HOUSE

WHITE HORSE GIN, 85 proof gQ
INTERNATIONAL PRIVATE STOCK, C 4 (1 "7E

90 proof, 4 mėnesių senumo, keisas .. *•* I Ua I w 
MY OLD PAL, 90 proof, 8 mėnesių O FSfi 

KENTUCKY COLT, 100 proof, 1 metų <£1 ”7
senumo, keisas ..........................  I ■ ■ W
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibeli ant kitos pusės bu- 

telio, pi 
už tokią pat degtinę, kaip musų

Mus' 
ofiso

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED ST. Tel BOUlevard 4705

3 dienas: Pirmadieny, N 
Antradieny, Trečiadieny

VASARINIU DRESIU

Išpardavimas
PUIKIAUSIOS VERTES

— atsivesk
.... Vertos dvi

h pi- 
Randasi ir *du- 

tllif)gl

CHICAGO MAIL ORDER 
BĄRGĄIN O u i i i 7 

'»I I S. Paulina S t

a...a:add?‘ - nuo agnus, ve»o m* a --i.jh
b4() West 33rd Street

. TELEFONAS- YARds 2790.arta

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪMVOJIMO B-VĖS
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The LRhuanlan Daily Newa 

hibllahed Daily Itaoepl Sunday by 
ibe Uthimnlan Now# PubnOo^ino.

1TII Borik Halaiad Street 
Telephone CANai KJOO

Bubaaription Ratai
BŠ.00 per yeer In Canada
I7.M per yaar ouiaide ot Ohtoago
HMM) pat yaar in Ciiioago 
še par copy.

Itatared m leoend CI«m Malta 
Karoli Ylb IBM at iBe Puti Otfto# 
ef ChlctOOi JU. under ihe tol of 
IMareh M 1CT.

Naujienai eta kaičlem ilaMrlant 
•ekmadlenlM. Leidiia Naujienų Den- 
drova, 1VŪ K Halited BU Chioago, 
III Telefonai tanai H00.

OTMkyae totai 
chtc#r»l« — pašau 

M«Um# ............................. .
I\m#l motų 0MHII IIIUHIMimHUMMal 
Trinu mčne#taiui 
Dviem minėdami 
Vtimm mčmiliii mmmmmmmmm.

Chloagol par llnaštactfuai
Viena kopija ......g.,..—.... ........
Ba vaitot t Bei
MčnUlni 7ČO

Sttvioaytao VatoUjoie, ae CBIeatol, 
PIŠUi

Metama 17.00
l'UHl Ul«t« <oei#i MMMMOMieOMi M0 
Irimą mtaMlama „ t.70
Dviem mlneeiami    l.M 
Vienam mlneilul 7kJ

Uetaven Ir kitur ulaleuluoae 
(Aiplflnla) 

Metama ......... ..
Itaei metų ... ........ ...........— 4.00
Irimą mėnealama
Pinigui reikia aiųali pašto Monay 

Orderiu tortu au ašaalųm

IR.00 
4.00 
U.00 
i.no 
.w

Musų Spaudos Apžvalga
Vienybe nipie ordenuH.

Už tai, kad žmogelis buk tai parašęs 700 straipsnių 
| lietuvių laikraščius, ir noro tuose straipsniuose dau
giausia buvo sk leidžia n m nepakanta ir pagieža, Lietu
vos valdžia rado reikalų nuteikti tam žmogeliui Gedi
mino ordonų. žinoma, Lietuvos valdžia dar syk| Čia pa
rodė savo protiškų nususimų ir dar syk) pamažino to 
Gedimino ordeno vertę. Daugelis garbingų Gedimino 
ordeno kavalierių labai nesmagiai jausis toj kompani
joj, kuri jau susidarė ir dar susidarys tokiais ordonų 
teikimais.

Brooklyno ^Vienybė” vėliausiame numeryje gra
žiai pašiepia tokj ordonų telkimų satyriškame straips
nyje “Ordinų kavalieriai ir Šventieji”. Skaitytojų pa
linksminimui pakartojame čia tą ‘Vienybės” stralpsnj:

I

"Ordinų kavalieriai ir Šventieji” !
”Siond?< dlemmU Romoje popiežius imkčlė J švontuoiduH 

dw britu#, o Rrooklyne a«nenulni« konsulas pakėlė | Gedi
mino kavaliorku aet tris lietuvius. Valini Praleakimo Romų!

jAvontinaut j švtmlmmiua daromas formalus teismas:, 
aukšta# Imėnyčios viriUninkai išdėsto kandidato nuopelnus,į 
už kariuos priklauso tikra viela danguje. Kad toks tolsrmvSj 
nebūtų vienpusiškas, hašnyėia paskiria vieną dvasininką1 
ivikšti paaUMiešiiUmus, užgiačijimus ir 
visus teismui įteiktus kandidato nuonelnus. T< 
jantį dvaaiuinką lotyniškai vadina ”Advacntus ----
musų ctviliuuotojo kalboje reiškia vdnio advokatą.

Įteikiant aid Iną kavalieriui Ambraziejui. Advocatus 
Diaboii pareiga# č.io kunigas Milukas. Pralaimėjo. Dėbtos' 
reikalai dabar pašliję pasauly. i

Dabar rengiamos kitos ordino įteikimo iškilmės, apie, 
kurias savaitraštis Tėvynė rašo: ■'

•'Šiemet sukahka kąp. Petro Jurgėlos literatinio darbo? 
20 metų ir Šias sukaktuves jis apvainikavo svarbiu istorinės 
ivikšmės kuriniu “Simrnuoti Lietuviai Darius ir Girėnas”., 
į vertindama jo darbus ir nuopelnus lietuvių tautai, Lietuvos i 
vvriausybė apdovanojo kap. Jurgėlą D. L. K, Gedimino or-į 
dinų.”

Kad Jurgėlai niekas ne|xwydi dar vieno ai* daugiau oi*-’ 
dinų (jo atvaizde matome, kad jis jau turi kdetą), tai alx> 
jojirno būti neguli. Mes nepavydus, (domu tik žinoti, kiek; 
ir kokių literatinių kurinių jis per 20 metų pagamino. Juk į 
jei birtų parašęs bent po pusę veikalo per metus, tai jų turė- 

v tų būti jau dešimts. Ar kas juos matė, ar skaitė? Mes tikį 
žinome, kad jis išvertė į lietuvių kalbą anglišką veikalą “Die
vo, pasigailėk musų!” bet ir tai išvertė ne vienas, tik su 
savo broliu. O jau kai dėl knygos "‘Sparnuoti Lietuviai” ' 
kuria, anot Tėvynės, Jurgėla apvainikavo savo literatinįdar-! 
bą, — tad jei vadinama literatūros Šedevru įvairių liukrai į 
čių. skelbimų ir privačių laiškų rinkinį, tai ką jau besakyti 
apie Maironio, Vienuolio. Kifvės. Putino, ar Vaižganto vei-‘ 
kalus, už kuriuos nė vienas K jų ordinų negavo?

.lurgėla dar jaunas Žmogus. Jei jam rengiamos literati-i 
nio darbo 20 metų sukaktuvės, tai turbut įskaitomas ir tąsi 
laikas, kai jis mokykloje pradėjo literas rašyti — literinį i 
darbų dirbti.

Tuo pat laiku įšventinamas į Gedimino ordino kavalie
rius ir kompositorius J. Žilevičius. Bet prieš jo nuopelnus’ 
ne tik velnio advokatas, bet ir pats Liuciperis jokio protes
to reikšti negali. Nėra nei vieno dainininko, nei pianisto, ku
ris nežinotų J. Žilevičiaus muzikos kurinių.

Liūdna tik, kad. turbut, Amerikos lietuviai daugiau or
dinų jau negaus, nes kandidatų sąrašas išsisėmė nuo A. iki! 
Ž: Ambroziejus — Žilevičius. —Advocatus Diaboli.”

Ir įprfatiu'ų vystykluose. ?Todal, jau Išmokęs 
ffono, sako:

“Kai kurie 'sakys, kad šilu lietuvių įstaiga — religiška 
pastogė 1|; dėl to Ja naudods lietuviais nepatogu, Bet reli
giška pastoge baidytis niekam nereiklu. Religija yru davus 
ir Šiandien duoda tautoms daug įsvolko peno. Be to, Jeigu 

<Av. Kusamloro sesei’ų kongregacijos (ukadrmijos nesibaido 
žydui Ir protestonnl ir | jų leidžia savo dukteris, tai lietu
viams, kurių dauguma kutullluii, ypač nereikia irusigųstl.”

Vienok viloms yni žinomu, kad kutullku mokyklos 
nėra steigiamos Ir palaikomos lietuvybės upsiuigojlmul. 
Lietuvybė katalikų mokyklose, jeigu kur ji yru ISklžu- 
ma, yru tik moSkei^ nekultoms Žuvytėms sugauti. Tų 
labai aiškiai pabrėžia savo odltorlnlo katalikų lalkražtls 
“Amerika”.

”Bušuyčios IsUlyiiiMl suko, rašo 'Amerika': 'Katalikų 
valkui tonolanko mišriųjų imkyklų, t. y., kurios yru atdaros 
ir nekatalikiuns (God. I. C. Gan. 1874), Tas Kanonas pri
duria: ‘Vietos Vyskupui vienam priklauso nuspręsiti’... kuo
met guli' būti pakenčiamas lokių mokyklų lankymas.”
Tųdol ‘Amerika* daro Užvedimų, kurs dar ulžkiau 

pasuko, kad lietuvybė kutalHkų mokyklose yra paskuti 
nės eilės dalykus. Nes suko “Amerika”:

“Miwų lietuviams butltia leisti valkučkis | uavo Įlotu 
vlškns (parapijines) mokyklas. Kur jų nėra, geriau leisti j 
HVvUmtnučtų parapijines (katalikų) mokyklas.”

Nos*savo mokyklomis katalikai stengiasi no lietu
vybę palaikyti ir net nei mokslų valkams wr jaunimui 
telkti, bet palaikyti popiežiaus avlnyCių.

Tiesu, uugStesnOs katalikų mokyklos net ir to ne
įstengia padaryti. Novoms ar nenoroms, jos turi, duoti 
tų, kų ir kitos kolegijos duoda. Notoms nonoroms, jos 
prisideda prie beftnliško tiekos gamtoje ir žmonių sun-. 
tykiuose tyrinėjimo. O tas, žinoma, atmeta burtus ir 
senovės atžagarius įsitikinimus. Labai gerai visiems yra 
žinomu, kad iŠ katalikiškų nug'Btosniųjų mokyklų išei
na daugiau karštų “bedievių” negu iš kitų mokyklų. 
Net Ir kunigai iŠ dabartinių seminarijų didžiumoje Iš
eina tikrais ateistais, bet dei duonos kųsnio tuo nesi
giria. Jeigu kurs kunigas yra didomte lietuvis, tai tud 
smarkiau jis nuduoda Įnirštų diovoėlų.

Tai kam-gl tuos “mažyčius” dar klaidinti — tuos, 
kurio neturi progos nugŠtosnlo mokslo siekti?

ai

Fimiudionk, gcg. 2.7, 1935

gražiai tų vakarų praloldoma. 
Žilume gražiame audne ant Jū
rė# kramto,..

PO 82 MOTŲ
1)2 motai greit prabėgo... 

Atmalmm visur pantoblnio#. 
Vietojo nelabojo viešbučio da
bar atovCJo nauja# aukšta# ak
mens narna#, bei vienu iŠ tur
tingiau#! ų vietos krautuvių, D. 
M. Boad.

Tas Jaunus, gružu# medis 
aodiiie ant piurių įkrauto Jay 
daug storesidM, bot jurų ban
gos vis dar atakuoja krantų 
akmenio Ilgų alūnų ir via jų 
plaka. Bonu# čia Jau daugiau# 
negroja. 61 a duaga lik automo
biliai. Graži atmosferų jau din
gus. .llevutč jau kulno liula auu 
viena, o Onyte grįžo atgal ) 
tėvynę. Vieku# paalkuiltč, liko 
tik atminti#. >

112 .motų laikotarpis daug ką 
pakol 10. Kur buvo Jinml, dabai 
jau baltgalviai. Laikas bėgu be
galo skubiai Ir mes* skurdžiui 
via laukiamo rytojaus, lyg su 
kokia vylčhi, kad utoltls bus 
gurosnč. Aplo praeiti mos nu
klok j losimi pi namo, nors ištik- 
i’o pratilti# yra gana svarbi, 
dėlto, kad IŠ praeities mos vi-

vtmlmą kurtui# roildu sUbdUs. kai būdami užmirštai# Jaučla- 
Kodėl vlonl žnionč# puošia sa- #1 osą (Udaunl už dideliu#, Ir 
vu# namelius kurtu ir visą laiko vuldlnlmo kelia tok| trluk 
upeliukų, o kiti tokio patys 
žmonės — kaip tik priešingai, 
viską toršlu. Kodėl pas mus 
žmonos randu#! tokia plati ne
lygybė? Kalbėti uplo Žmonos,1 
rodo# Čia no vieta, todėl u6 
gr|žšhi prie to ką aš turiu už< 
#1 brėžęs.

G r|žk Imo prie Bridgeporto. 
Ton man Į akį puolė vienu# (do
mu# dalykas. Miesto dalyje uivh» ,HRIr
"Black Rook”' yru gatvių kor- O. hidrollonet Kaip teko gir- 
tė. Ant vieno kampo matosi dėti Iš palikimų šaltinių, SLA, 
Iškaba. Tai Švento# Marijos1236 kp. birželio 2 d. rengia 
bažnyčia. Ant kito kumpo dllrb-1 Ale sezono pirmą gegužinę Vis
lu vč. Ant trečio kampo bun
ka#, o unt ketvirto — grabo- 
rlus, (Dirbk Ir melskis,

Dirbk Ir melski# arba dva- 
Mlškąjuim dievui, arba dievui 
doleriui, Bot (nežiūrint kur| die
vą Novysi, neišvongMl nepate
kę# .gruborlul, kuris, ana, ant 
ano kampo laukiu,., 

(Bu# dauginu)

Amų, kad visai neįmanoma gir
dyti programų pildytųjų kul
bę#. Patartina tėvam# ateity 
Jo nepamiršti savo valkų pa- 
rengimuose, kas boa bojo nu
teik# daugiau malonumo vi 
alums.

JI turliju daug kantrybė#
UI vaikučių primušimų kre

ditas tenka kuopos f Iii. rušt,

vieną dvasininkų’ 
ipi'iniižininius prieš, 

bius. TokJ protoatuo- 
IvacutuH DlnboH”, kas1

CONNBCTICUT VALSTIJA
Bendras vaizdas. — Miestui ir ju AaVybčs 

----------— 4 ‘
Bušo Rytietis

Toronto S. L A. 236 
kp. energingai vei
kia; surengė vakarą

Eiles Nausėdienei
Katalikų Susivienijimo organas ‘^Garsas”, kurs iš

eina Wilkes Barre, Pa., džiaugdamasis, kad chicagietė 
veikėja Antoneta Nausėdienė gavo Gedimino ordiną, 
išspauzdino jai pašvęstas eiles, kurios skamba iš dalies 
šiaip: ’*■

“Antanina Nausėdienė, *
Tartum musų karalienė,

• • *

Apturėjo Gediminio —
Visi žino, * į
Kad ji verta tos pagarbos
Už naudingus jos mums darbus
Tautai musų ir bažnyčiai ,s {
Ja didziuosis visi vyčiai.”

Bet toli gražu ne visi ‘‘vyčiai”, o labiausia ne bro
liukai marijonai.

Katalikų Mokyklos
Resorto savininkas J. J. Bačiunas (tur būt tas pats) 

matyt gavo naują *džiabą”, būtent tapo šv. Kazimiero 
akademijos propagandistu, arba, kaip sako amerikie
čiai ‘‘publicity agentu”. Jis ypatingai bando suagituoti

(Tęsinys)
1908 METAI

Aš čia bent trumpai nomfi- 
Čiaiu prisiminti apie pirmą ma
no atsilankymų liridgoporte.i 
Kaip jau esu minėjęs, tai bu-; 
vo anais, 1903 metais, kuomet* 
traukinys sustojo ir koiiduk-, 
torius sušuko Bridgeporto.

Išlipęs iš traukinio apsidai
riau ir pasiėmęs savo krepšį 
— ir traukiu sau jieškoti nak
vynės. Iš lietuvių aš čia tuom 
laiku niekę nepažinojau, mane 
irgi niekas nepažinojo. Eida
mas sau vienas Jono gatve, 
Šiuriu, iškaba _ Viešbutis. į 
jįį ir užėjau nakvynės. Namas 
buvo dviejų .aukštų, lentomis 
apkaltas. Kambarys atrodė šva
rus. Kadangi tai buvo vasara 
ir gana Šilta, tai aš kambary
je ilgai nebuvau, greit smil
kau pro duris j gatvę.

Pastebėjau kokį tai keistų 
Žmogų atsirėmus} į stulpų. Jis 
ką tokio kramtė ir vis spiaudė 
gana nešvariai. Tai butą šven
to Petriko sūnūs — polici jau
ta Paklausiau jo kur yra “Sea- 
side parkas”. Gerai nusispio- 
vęs, jis prabilo. “Eikie tiesiai 
šią gatve ir surasi”. Jau bu
vau girdėjęs apie garsų jų “Sea- 
side parką”. Tai yra gražus 
pajūrio sodnas. J} pasiekęs, ra 
dau beną grojant. Gražiai tar
pe žalių medžių jaunimas žai
dė. Vieni šoko žalioje pievoje, 
kiti dama bandė pasekti- mu
zikos meliodiją.

Ratu aplink beną lėtai sau 
žengė. Kiti vėl susėdę žalioje 
pievoje lėtai sau kalbėjosi apie 
įvairius dienos nuotykius. Man 
viskas begalo patiko. Taip 
stovint mano mintys nukrypo 
j jurą, kuri netoliese ūžė.'

Jau buvau kelis metus pra
leidęs Dėdės Šamo laisvoje ža
lyje, bet vandenynas vis grą
žindavo prisiminimus, čia man 
greitai prisiminė *anos jaunos

ri 1 '• ' ‘A- ' - <
apaudė man deMiįto h' moldavo; 
manęs jų neužmiršti, prisiųsti 
jiimns lalvulkortęT kad Ir Jlo. 
gidėtų keliauti | Ambriką.
REIKIA TIK DRĄSOS - - - -

1 ’ k I ‘

Besvajodamas apie Lietuvą ir, 
(tas jurų bangas, '.kuriomis Jai-į 
vas skynė kelią ‘Į vakarus, aš' 
Inč nejutau kaip svajonių glė-i 
'byje užmiršau ir kaip stovylą! 
stovėjau nejudėdamas. “Jis gir-; 
(di stovi | žemę įkaitas”, išgir-' 
dau lyg pro sąimą praeivių po-j 
iStabas.

Prabudęs iŠ svajonių nuly-' 
dėjau jos aldmis. Tai dvi drą-1 
sios ^miškštytės” pagalvojau 
sau, Ibdt sugauk jas! Sttgauk 
jas? Čia nereikia gabumo, drą-i 
sa viską nuguli. Kas tai pra-: 
Ibilo viduje manęs.

Benas (užtraukė “Home,; 
:Sweet Home” ir, va, mes trys 
jau sėdėjome po medžių. Vie
na iš jų buvo Jievutė, antra 
Onutė, bet joms sunku buvoi 
mane apkrikštyt tikru vardu. ’

Jau buvo gana vėlu, kuomet, 
aš sugrįžau j viešbutį. Bvajo-, 
nes ilgai nedavė ramybės. Vis 
prisiminė visi vakaro nuotykiai, 
ir tas gražus jaunas medis 
gražiame sodne, kurio šakos! 
vietoje siekti oru aukštyn, lin-; 
(ko vis žemyn, Prisiminė ir ry», 
(tojus ir mano sutartis su j 
•“paukštytėmis” susitikti šiame 
Sodne ant jurų kranto.

Bet, staigiai svajonės iš kar
to dingo ir aš šokte pašokau 
iš miego. Nagais draikiau sa
vo griešną Skurą^ ir jaučiausi 
lyg skruzdėlyne miegojęs. New

Gražini pasižymėjo lietuvių vai
kučiui f birželio 2 rengia ge
gužinę.; truksU darbų.

TORONTO, ONT. Gegu
žė# mėn. 12 <1. SLA 286 kuopa 
Miirongė gružų vakarėli su vai
dinimais, ftoldul# , Ir muzlkalo 
dalimi,

Visų programų Išpildė vien 
mažamečiai lietuvių 'valkai. Tai 
išėjo labai pavyzdingai, dėl ko 
publika noMlgailėJo Ir katučių.

Mažamečiui vaikai, palsrodo, 
galėtų ir tankiau paįvairinti 
parengimų programų#, kas bo- 
nbojo Ir vaikučiams atneša ne
mažai moralės naudos, ne# jlo 
turi progoa daugiau susidurti 
su menu ir savo kalba.

Reikia daug kantrybė#

, Visas blogumas kad su jais 
reikia labai daug kantrybės 
priruošiant juos prie progra
mų, nes jie nenori skaitytis 
su būtinai reikalingu discipli
na laike pamokų. iŠ dalies tam 
yra kalti ir tėvui. Daugelis tė
vų atsiveda savo vaikučius j 
parengimus, ir visai užmiršta,

TAIP lAUNUTft, KAIP 
GYVA . -s - -

Važiuojant per Conneetlcut 
vulHtiJų Šiuo luiku, gamtų bu
vo taip .maloni, taip Jaunutė, 
taip gyva. Seno# šimtmeti nė# 
obolė# visose isono#o .pakelėse 
buvo lyg varške apkrėsto#, bal
tos, Žiodai# jpuslpuošusios, žmo
gus matai -kabius, laukus, sod
nus ir plačią apiellnkę naujai 
atgimusią, čia ūkininkas drųs- 
ko Žemę nu moderniškiausiai# 
šėmė# IŠdirblmo | mukiais, čia 
sodinu daržus ir sėju sėklų, 
kad rudenio sulaukus, butų kas 
kasti lb«l pinuti. Vjažluojnnt pei 
miestelius matosi daugelis 
darbščių gy^eptojių, kurio savo 
bakūžes, gyvenimu 1 Ikdus |mo- 
šia l>r idabina. pavasarinėmis gė
lėmis ir žalia Žole. į <

Kalbant apie Žmonių baltu 
žos, prisimena vieno gero žmo
gaus Žodžiai. Jis suko: “Man 
noroikda riti j žmogau# Šlubą 
pamatyt kaip jis gyvena. Man 
užtenka praeiti pro šalį Ir, jau 
žinau kokie žmonės ten gyve
nu. Jeigu „yra puošnu iš lauka, 
viduryje bus dar puošniau šr| 
švaru”. Jštlkro, taip yra. j

Žiūrint j žmonių namini gy- kad jie juo# atsivedė, o vai

tone, prie pp, AugUNtliiavIčių 
ūkės, 2ndn ton buU ir (vairių 
kmktynlHvImų nu dovniioml#. 
Tad. nepamirškime gorblamlojl 
birželio 2 dM ne# pirmoji go* 
gužhtč visuomet omU įdomesnė 
už vėJoMnaa.

Turiu pažymėti, kad SLA. 
286 s kp., nors noMonlid įsikū
rė, bot ji progroMUoja netik 
muvo veikimu, bot Ir narių 
MknlČluml,

s

Toronto jo trnlodti darbų

Visa# blogumu#, kad Torun* 
to laimi blogu #u darbų guvi 
mu, no# Čia darbai UI mainu- 
gėjų, bot mažėju, dėl ko dau
geliui lietuvių tėnkn aploktl To
rontu Ir važiuoti kur kitur dar
bo jloškotl, TIomii, mlostas nu
mato ateityje pradėti kn#tl po- 
Žeminiu# keliu# nokurluo#c 
miesto dalyse. x

Toronikdl#.

JUOKAI
Laiminga

— Kas Ui toks buvo vakar 
pas Jumis svečiuose?.

— Tai žinomas milijonierius. 
TGyi»s nori, kad aš tekėčiau 
už jo. ♦ •

— Tai tu laiminga! Ko gi 
tu lauki! i

— Laukiu, kol jis man pa* 
alpulys.

SUPRANTA

— AŠ noriu, kad tamsta su
prastumei, jog aš nemėgau 
daug kalbėti.

— Aš pilnai suprantu, nes 
aš irgi esu vedę#.

kino, bet čia šitie maži vaba

_ atyt, mane iš manęs pasida
ryti sau geras naktipiečius. Lo-j 
voje vietos man jau nebuvo; 
Naktį praleidau ant dviejų kė
džių. Bet ir Čia ramybes ne-' 
būva

Sekantį vakarą aš buvau 
prie jurų kranto. Jievutė su 
Onyte man nepamelavo. Mes

KIENO RANKA UŽDEGS?
irau rtttMi. 

h»Vkln, h.lui»« Oftu 9iMn



NAUJIENOS, OhlcaRO, IUPlrtnuillenii), gejj. 27, 1936
vImo

NiU, pUMft

ikng. Kom

auairasit

Vienutine Tokia

Anglų Kalboj

The Daina
Phone Canal 1679

Kaina $2.00
NATHĄN KANTER

Distributpriai

Seno Petro įspūdžiai 
iš Maxwell gatves

KupČlu* bogtidiiman $nvo tavo 
rą gidu ir put| pirkėją Įlotu

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

BLUE 
BIRI) 

SISTEMA 
BUŠAI.,

STOGAI 
ROOFING

net. m 
tiiN $08 
ar Išmok’Vakarais iki

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATOBS & BOILEK8

turais
i uoli, M('h varto

Vožu i 
nurrootlon, 

Bothuniu ir 
Fairmont kiv 
pinos.

lt. Trumpiu 
gatvėj guli- 
kna tik yra

iriwr*Aa JnuN ivrUo
BOOK8

BRIDGEPORT. 
vasariui ir gamtai sužaliavus,

Štai kur prieš Brigh- 
ton Partiečius visi 

turi nusilenkti

vertės.
Biuro adresas yra: Housing 

Service Bifreau, 1201 W. Taylor 
st, Chicago, UI.

MUZ. MOKYTOJA
MU81C TEACHEK

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Pilnai ira- 
i-iuitimliiiii 
dtil dažytu 
arba bui
tinių niauku

2.69
5.45
. Dykai

kurio Jų Jaudinsi, 
guli įsigyti reikti* 
piginu, negu pirk* 
lietuvi krautuvėje

/Irif/hloti Ptu'K’o thm*
g/oii nrgit kiton Chieoffon 
Aotonijon poniitarbaioo "Lt- 
tuatiieai //",

pinlų puošimo dienai 
nišų paturnavimUN

(kritau t r 
tankus va
tu ritu vinutė 

musu trrn- 
Siuopu 1 r 

vuIokIuomo 
bUMUONO.

mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas

Reikalaut darni 
visada galite 
gauti savo šu
tau pytus pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jutoj stogas reikalauja patai** 

symo? Palaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti. Mes 

darome visokį hUkoryst*s

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

Sekmadienį Bridge 
porto bučeriai pikui 

kauja

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

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

aukštesni) kalnu, no kad Jti ĮL 
kėjosl gauti.

O ve dar pavyndys OMHM klta$ 
Iš to, kaip verčiaMl btiniorlal 
Maxwell gatvėj:

Dvi moterys rnnkaai Itanolėa 
švonČtiurioM abronuM. liairinku* 
hIom tų paveikslų* kuris patin
ka, moterys klausia kiek abro- 
sas kainuoja.

Žydelis sako 
dolerio..,

Viena pirkėjų pastebi: — 
Gal Jti ne 4vonias.

Žydelis, pleko nesakydamas, 
ištraukia iš krūvos paveikslų 
kitų ir tarti:

— Niu, kad ponia nori švon 
to, tai šti yra Šventas. Bet Šis 
kaštuoja pustrečio dolerio.

Pirkėja: ~~ Tai pasiutęs iy* 
dus! Abudu paveikslai yra vti* 
noki, bot už vienų prašo pusę 
dolerio, o už kitų du syk su 
pusol

Pardavėjas Ir vėl: — Nlu, 
tamsta nori švento, bot šven
ta* yra daug brangesnis.

Kuo pasibaigė derybos ne
šinau, bot Štai kas kitu. Tūla 
Žemaitė nuo 1.8 gatvės perka* 
si žuvų Ir rugoja, kad Žuvys 
no šviesos, ba Jau sum|nkštė- 
Jusins.

Pardavėjas: Niu, poniai
nereikės šitų žuvį taip ilgui 
virti, kaip kilų. Ponia sutau
pysi ant guzo bilos.

O ve tautietis perkasi skran
dų, nes Jau šaltas oras užeinu.

PLUMB1NGO IR NAMŲ AP- 
ŠILDYMO SPECIALIAI 

VltcrouM chlna closri, kombinacija 
nrŽtioJInta ar ktevinfa HA QE 
sfdynta ................................. lU,vw
Mriitlinta chromo kombinacijos rin
ka, kranas, su nuimama $ 
sfdyne ................................... 1
Karšto vandens šildytuvą* $ 
ir tanka 4o galionų įtalpos 
Pllnaa paalrinkimaa tavorų. 
atvežimas. Atdara nedtliomia iki 
plotų. > *

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake St tel. Seelby 3513

KONTRAKTOR1AI
II. Hhultis A Co.

Statom naujus Ir taisom hoiiuh 
namus. Patyrimas 10 motų, Dar

bas gatnntuotus
4181 SO. FRANC1HCO AVĖ. 

Pitono LiiliiytJtta 5824.

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCJftG SCHOOL

HAMBURGER COl 
SINCĘI868

R-41

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

piknikus. Nuo to noutslliokn ir 
Brldgoporlo bučorlų ir groasr- 
ninkų sujungs.

Birželio 2 dienų, Liepos dur
ie, prie Archer ir Koan Ave„ 
minėta sujungs turės umagų 
Išvažiavimų su smagia orkes
tru ir kitais Įvairumais. Todėl, 
ši sąjunga kvtičA | savo mo
tini Išvažiavimų netik llridgo- 
portn kolonijos, bot ir iš ki
tur kartu pasilinksminti.

Brldgo|x>rte gyvenantiems 
patartimi įsigyti vdtul bilietus 
ims savo bučerninkus bot gro- 
sorninkus.

BLUE BIRD 
COACH LINES, Ine.
' I«19 SO. STATU ST.

Cultimri 46(18

F ATIDA!
NAMU SAVININKAM 

ši budavojima ištaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ši mėne
sį. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IšMOKftJIMAL 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
mų pakėlimas, 

h< yifiku Ir bese-
’ nTėnto išlygini-
//mas, naujus mu 

rinius frontus, 
n krautuvių patai-

symas, šinglia-
I rimas porčių ir

Į namu, plumbin 
Ras ir šilumos 
j vedimas.

LAWNDALE
OONSTRUCTIOH CO. 

3653 West 26th Street 
u Telefonai: 4
k. ROCKWELL 0750 

LAWNDALE 1875

Real Estate ir Pask.
KKAL ESTATE & LOAN

(MlPKl+fes i MUSU RKNDROVl 
Del skolinimo pinigu ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir Žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance. Fine, 
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 v. vak.
44 E. 1081h St., prie Michigan Avė.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

W. HCHAULKIC'a KTORAflH 
4644 N. VVestern Avė.

Detnlls rakandų skyrius, $460 varto* 
tas tikras kiniškas dltonas, PIGIAI. 
Nauji klnllkl kaurai po $15, $26. 
|86 Ir $860. 10 dulk. valg. kamb.
*<’t. $98. Modom, 8 d. mlagkumb. so
tus $08. Parior sėt. $25—$46. Cash 
ar ilmok. Vakarais iki 9, nod. iki A

ANDREJEVO spccialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd SL

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU
MORGICIU

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
’ . ' • Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St

MUMS Nlu, brolau, pirkU ŠĮ 
Mkrondų. Tai gotw gudsns, kui
liukai yra tų avių, kurion dar 
niokuomot nėra turėJusioM šoi- 
mynoM. Daug motų nožloni 
skrandų.

Maxwoll gatvėn rinka yni 
uunitionuM muž-daug penkių blo
kų ilgumoj, tvontidlontiin čia 
nunlgrudn tukntančial Žmonių, 
Ir tenka pataikyti, kad kai ku
rio Maxwoll gatvėn kupčlni yra 
gan turtingi, ir dar kad no vio- 
imn Šiandie turtingai Chiougon 
birklyn pradėjo navo kaip bti* 
niorlo karjerų nu dviračiu ve 
žimėliu Mnxwell gatvėj,

šiandie no vienas lietuvis 
džianitoriauja kur norn (tir- 
l’lold Parko aploilukėj piliečiui, 
kurti verčiami bizniu Mnxwoll 
gatvėj. Jeigu lietuviai butų lai 
kęnl obatiio “navan pan savų’’, 
tai Šiatidio tur būt butų daug 
daugiau lietuvių biznierių Jt 
didesnių krautuvių, no ktid da
bar yra. O Ir patys pirkėjai 
gautų gorosnĮ tavorų už pri
einamesnę kainų.

Nonas Petrus.

Maxwcll gatvė ChieugoJ, o ir 
tolokai už C.htvagoM ribų, yra 
gerai žinoma, čia šulygatvlula, 
praktiškai kuone pačiu gatvės 
viduriu Žydeliai bruka jums vi
sokios, visokiausios rųšlos Uv 
vorų — rubus, valgomuosius 
daiktus, geležis, Čovorykus, vai
sius, odas, munšainei virti ka
tiliukus ir tt„ ir 
kalbant, Mnx\vell , 
mn užtik H viskas, 
šiandie rinkoj.

Nemažai žmonių 
| Maxwell gatvę pirktis reik 
menių. Kai 
kad čia jie 
mų daiktų 
darni pas 
savo npielinkėjo.

Bot atrodo, kad pirkėjai da
ro klaidų taip manydami. Nes 
Maxwell gatvėj dažniausia par
duodama uusonėję daiktai — 
taip maisto reikmenis, taip ru 
bai, taip avalinė ir kt.

Kitas Maxwell galvės “kup- 
čių" triksns yra šitoks. Jie i^ 
karto muvikalauja ui perkamų 
daiktų kur kas aukštesnę kai
nų, negu ji bus prašomu, pu- 
vyzdžiui, lietuvio krautuvėj; 
Na, prasideda derybos: žyde
lis rauja savo plaukus ir baži- 
jasl, o pirkėjas niekina ir peri 
karnų tavorų ir kartais patį žy
dei). Po ilgokų derybų pirkė
jas nusidera koletų centų. Biz
nis padarytas. Ir vilkas sotus 
ir oškn čiela, ba pirkėjas jau
čiasi patenkintas “bargenu", u 
žydelis gauta dažnai daug

.Iri Chlcngos lietuvių kolo
nijoms butų dūlinami medu
liui, tnl plrinliHislul Imlų up- 
dekoruohis "BRIGHTON PAR
KAS". Reni "LHuuuIcuh 11" 
skridimo reiknle.

Iš nvoh’tilių, bei npylikrių 
skaitlinių pasirodo, knd Brigh- 
lon Parko kolonijų sukėlė 
įeit. VnilkuiiN žygiui daugiau 
pinigų, negu kuri kilu koloni
ja, Chicugoje,

Per Hrighlon Parko AT- 
LASS skyriaus pusidnrbuvlmų 

tiesioginiai ir neliesiognlui 
ALTASS Iždnn jplnukė, be
rods, apie tūkstantis dolerių. 
J tų sumų nvjelnu pinigai, 
kuriuos sukėlė |»uls ALTASS 
veutras savo parengimuose.

BrightonpurkieiMų ALTASS 
skyrius pasirodė, ypatingai 
veiklus ir sumanus. J) suda
rė būrys žymių Brlgtdon Par
ko lietuvių bianlerlų Ir veikė
jų, kurie atsidavę, nesuintere
suotai dirbo skridimo naudai.

/i. Čepulis

Skyriaus priešakyje stovi 
plačiai chicugivčiuins žinomas 
Idznierius, Echvurdas Čepulis, 
J150I South ('.nlifornla nveuue. 
Jis yra ir Lietuvių Tautiškų 
kapinių globėjų (trusteees) 
pirmininkus. Turi ir du sunu, 
vienas iš jų Edvardas J r., ku
ris pasižymėjo lošdamas" Kip
šų" fulhnllininkų komandoje.

J. YtišAd

J. Yuškn, “Holly^’ood hm" 
savininkas, 2117 West 43r<l 
slrcct yra skyriaus iždininku. 
Eidamas tas pareigas, p. Yuš- 
ka nevien tvarkė finansinius 
reikalus, bet Įvairiausiais bu
dais darbavosi pačiam skyriui, 
arba ALTASS centrui. Jis 
taipgi visuomet leisdavo nau
doti skridimo parengimams 
"llollysvood" salę, neimdamas 
jokio atlyginimo.

/ i cfki r inie r, K rusa us Ai. 
Puleikis

Radiatoriai — Fondorial ir Body 
1’utiilNyinHM 

Auto MohivojlrniiM
Darbu atsiimam Ir pristotam.

Ii & R
Radintor and Body Co,
H. U. Roichort. J r. J. F. Routhor, J r. 

IstoiKtu 1920.
8572-74 ARCHER AVĖ. 

LAFoyotto 7688

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar nurnajUntpc 25iki 25^

IajujcvI Išmokėjimai* nuo 12 Iki 24 
minėsiu. Kroipkitis visuomet 1 

LEVJNTHAL PLUMBING
8UPPLY CO. 

. 1685 W. Dirlsion HL 
kampas Marshficld

Mutual Liquor
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS MOS

su j ieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui su j ieškoti na- 
pagyVenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

THE DAILY
‘‘'•F# 4MM • W - - • -MM***

BUSINESS D1RECTORY
KASDIENINIS BIZNIO S4BASA8 

ALFABETO TVARKOJ!

Ils skyrius yra vedamna tHmlu pagelbsti muim skaitytojams su- 
Miraetb kur galima nusipirkti įvairiu paprastų ir nepaprastu 
dulktų, Intalėy Ir reikmenų. Jeigu 1* telpančių čia skelbimu ■*- 
milte susirasti ko jleškot, paniukite Naujienas, Canal 8500, Ir 
klauskite Iltinio Patarėjo. Čia jys gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Nemažiau energingai dar
bavosi, agitnvv, rėmė ir rūpi
nosi pinigų sukėlimu pjA B. R. 
Pielkiewicz, 2008 West 47th 
sereet, real-estatininkas Brigh- 
lon Parke ir Dariaus-Girėno 
legiono komandantas; Frank 
Puleikis, skyriaus korespon
dentas ir finansų sekretorius; 
Frank Krasauskis, veiklus na
rys ir D. ir G, legiono. P-s 
Krasauski buvo pasiryžęs pats 
vienas surinkti skridimo au
komis $IGO. Jis taipgi yra pa
rašęs kelis eilėraščius, kuriuos 
pašventė lak. Vaikui.

Tarp Brighton Parkp AL
TASS darbuotojų matome ir 
Pranų Jakavičių, Keistučio 
kliubo pirmininkų; a d v. J. T. 
Zurj, Daugskurdj ir daugelį 
kitų. Ir, galiausiai, negalima 
užmiršti visų suminėtojų dar
buotojų “geresniųjų pusių“ — 
žmonų, kurios visuomet ir vi
saip savo vyrams talkininka
vo.

Atsisveikindami su lak. Vait
kum. brightonparkieėiai su
rengė vakarėlį gegužės 4 d., 
Hollywood svetainėje, kuris 
davė apie $40.00 pelno. Ten 
buvo paleista dovanoms ir 
ALTASS bazaro kanarkų klėt- 
ka. kurių laimėjo, p. Helen 
Zalnis* 1901 N. Nebraska avė. 
Vakarėlis buvo smagus ir pra
ėjo gyvai.

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARZ4 

Dol lAvaŽlilvIinu ir plknlktf, dl- 
d«lfl platforma lok lamu. GratuM, 
švaruM miškan Ir vinį parunkuimd.

KrolpkltOn 
RAIBUZ1H FARMA 
už Willow gorinau 

I vakaru* 2 myllan 
ant 88 tfatvla 

Klaunklto 
BIG TONY FARMPO GAISRO VĖL 

ATHIDAItft

P. CONRAD
NTUDIO

420 W. 03rd St
EnghnvoiMl 8888-5840

>ur MTHŽhiU' modom!#- 
kinu Ironglu,

CARR BROS. VVRECKING CO.
JctoLta 11915, 

Parduodame Viaokloa Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ

Nauja Statybai Medžltura Ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
*8008-8039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1278

Namų sujieškojimo 
biuras

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

Namų sujieškojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi-

Hlunčlnme Gėlas Tdagmmu I
L O’VI IK I S 
KVIETK1N1NKAS

Gelta vestuvėms, banketams 
3316 rKted St

Phone Itoulmrd 7814, Chlcnato. III.
•- »-"|-^1irnniwrtiTir TiswW''inMMiitTi'r-‘ riwinrrTinrart “-iirniriiT i1—1——"į-į-įį- niri~i

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mužnis Mėnuslnluti Išmokėjltnuti nuo 5 Iki 20 Metų

Tajijpykit Pinigus. Užtikrintoj Vietoj
' U. S. Government Įstaigoj, F. 

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

’JdtPv Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darhio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

federalSavings
AND (1.0 AN 1ASIOC1AT1ON 

. OP CHICAOO
2324 So. Lęavitt Street 

Telefonu CANAL 1»7»
JUSTIN MACKIENVICH, Prezidentas 
JIELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

jums reikia
■..... ...... "I........ .............. ......... ........ ......... "■■■■■■■■I.. .......

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STAT1ON

M A L E V A 
uZ kidnmd 

Vyriausiu Viriu Bnnkruto Hhdto 
Abdliuikyklt I blle kurio Iš musu 
II krautuvių ir pasIŽlurOklt—Jus 
Čln riiNltu klokvltniu Žlnųma inulo- 
vom ruši už nuptilntnM kidims. 
$2.00 Baltu Žibanti Mu- 
lovų, UŽ (Iltie 
412.2h Unitu li'lut Mn- $1 1 Q 
l(lVU, UŽ (liti, i.u.a.ii.itm* tai 
$1.25 Slotoilunu Muiovit, RQq 
už. Gul. , , i ,w<aiaaa t
Kulnonduu $1QQ

Arbn HiiurnŽIiiMimo PIuIuiin 
Paint Excnunae of Chiciigo 
1557 Mllvvuukvo uv. 2274 Elslon u v. 

68110 H.HitlritMl si. tol.ArinlIrtUo 144(1

Kinusykito Nitui ottu rudio rytiih 
ir vu 

Puikiai HutrarblnAT'S^CMKIT kuollltU
._____ (įOMI OUT OMUI IHAYIM t-Atit

CHANE VIEW 
Hlnoluir Gąsdino Stotis 

3858 Hotilh Kudzlo Avcnuo 
HPEC1ALIHTAI 

(Irlzitvimo
Patarimo Tiilrų 

Alyvos Nuloldimo
Mon užtaikomo plutų pasirinkimą 

visu Hlnclalr Produktu. Sustokit* 
šiandien ir parNltlkrlnklt musų man
dagiu Ir Totalngu Patarnavimui ... ........... ....... ......... ... . i ■■humhhm i.... i m i—

AUTO Radiatoriai 
AUTO HADIATOHS

lauklto K. ftepukas Tol. Brunstrick 
9181 arba Lafitvette 0277,

Piknikams Daržas 
I’ICNIC GIIOVH

LKLEiN
HALSTID-'l4ia 1 LIBRRTY 

fili Wl«f tleri UiIAYUT Stoną

MMU1KGM Ir abolnos muslkos. V. 
Čapukalte-Cnam 1684 N. Oaklsy Ava. 
Tai. Brunswlok 9181,______________

MaHorlus-Dckoratorius 
PA1NTING & DECORAT1NG

FASHIONED 
2'- iA . . I . •

S BOURBON a B ... ■ 'ife / 
/Distilied m

, KENTUCKY



NAUJIENOS, Cfacago, III.

NAUJAS CHEVROLET

9,420 žino

cos

PRANEŠIMAI

Debųssy

MARGA CHICAG
yra misterija

biznis

sugabentas

CLASSIFIEDADSSLA. 208-ta Moterų kuopta

Mullen

56 W

Visi

5945

paskutinius bandy- 
didžiąjų kelionę j

Vidaus reikalų sek
retorius Ickes gina 
Chicagos universit.

priėmė 
Gal kas 
vienoms

Bfėhms 
Brahma 
Strausą 

... Wolf 

... Wolf

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Per vienų mėnesį Chicagos 
paštas turėjo $4,0K6,450 įplau
kų. Taipgi per vienų mėnesį 
Chicagos skerdyklose buvo pa
skersta 715,038 štukų galvijų.

Chicagos elevekerių bendro
vė žada įvesti autobusus Ash
land ir Loomis gatvėmis. Au
tobusai, jei planas , bus užtvir-

Vinkar 77 nauji Chicagos po- 
licistai ėmė mokytis *policijob 
specialybių ir lavinti raumenis.

Sweitzerio auditoriai 
daro apskričio nau

jų knygų feviziją

Rytoj dainininkes 
Helen Bartush kon
certas Kimball Hali

Oro pranašas W. D. Day pa
reiškė, kad šįmet gegužės mė
nuo buvo šalčiausias Chicagos 
istorijoje. ,

pakvietimus 
delnų plojimu, 
kad moterims

šiandien buvęs klerkas bus pa
šauktas prieš apskričio tary
bų pasiaiškinti dėl $414,000 
{trukumo.

įstatymas įeis galion liepos 
1 d.

dyklės ir shower. Nuo r • * * — ■ *
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michlgan Av. Victory4686

Karšto vandens apŠil 
100; pust cash. 
S. California Ats.

Pirmądięni^, geg. 27, 1935

Autobusų linija Ash 
1 land ir Loomis 

gatvėmis

GRAŽUS 5 akmbariu bungalow. 5 
metu senas. 1 _ blokas nuo gatveka- 
rių Unijos. 
(iymss« $5* 

7208

Paskelbė, kad sausio mėne
sį, 1936 m., . Chicagoj įvyks 
Amerikos čeverykų paroda, ku
rion suvažiuos 15,000 delegatų 
iš visos šalies.

stovi, jis yra pasiryžęs truku
mų pradengti.

šiandien Sweitzeris buvo pa
šauktas prieš apskričio tarybų 
pasiaiškinti kaip ten yra su taiš 
pinigais ir kų jis mano daryti. 
Yra kalbama, kad Sweitzeris 
pasitrauksiąs iš iždininko vic-

Komunizmo” tardymas atidė 
tas birželio 3-čiai dienai

ytui. Skaniausi 
'raugus ir pažjs-

Superior teisme divorsų lai
mėjo viena Dorothy Simrnb 
Rathbųn, 5421 Cornell avenue. 
Ji taipgi laimėjo iš vyro $100,- 
000 “nuostolių”.

PARDAV1MU1 tavem ir restora
nas. Pilnai Įrengtas. Tom Podlaski 
717 Bellwood Avė.. Bellwood, III.

ALTASS Valdyba nutarė rengti iškilmes 
ir kviesti į jas lakūną iš New Yorko

Standard Oil Co. of Indiana 
paskelbė, kad ji išeina iš biz 
nio Iowa valstijoje. 300 gazo
lino ^stotis, kurias bendrovė 
ten {operavo, ji parduoda pa
vieniams. Iowa uždėjo didelius 
mokesčius ant firmų operuojan 
čių “grandines”, kad priversti 
jas išeiti iš biznio ir duoti pro
gą smulkiems biznieriams.

Kovo mėnesis, Chičagoje
Chieagoje buvo 830,859 nau 

dojamų telefonų 
nių nusipirko naujus automo
bilius. —- Keleiviniais lėktuvais 
atskrido arba išlėkė 12,000 ke
leivių.

Majoras uždarė Upper Deck 
Club, alinę, 128 W. Lake st. 
Sako, tai buvęs vagių ir pik 
tadarių lizdas.

Financial
Finansai-Paskolos

Rytoj vakare, gegužės 28 d. 
Kimball svetainėje, 306 So 
Wabash avenuž, įvyks daini
ninkės Helen Bartush konccr-

SKOLINAM PINIGUS 
ant .tusu morgičių, bonut algų ir na 
mu. Taipgi 
nom morg! 
ir biznius, 
partmer.ta.

Birželio Antrą Aviacijos 
Diena įeit. Vaitkui

Nesenai mirusįjį darbininkų 
arbitratoriaus
bach garbei, Mefrųorial dieną 
Chieagoje bus pasodintas ii 
pašventintas medis.

Per kelias dienas buvusio ap
skričio klerko, o dabartinio iž- 
iininko Robert Sweitzerio au- 
litoriai įsijuosę daro knygų re
viziją. Jie peržiūrinėja apskri
čio klerko knygas, kurias 
Sweitzeris vedė per 25 metus. 
Mat, paskutiniu laiku paaiškė
jo, kad knygose yra $414,000 
trukumas, susidaręs Sweitzerio 
idministracijos laikais.

Kaip ir pirmiau, Sweitzeria

3 Atidarymas Alinės. Bus puiki muzika prie 
galės linksmintis iki nedėlios i 
. — Nuoširdžiai kviečia visus < 
Visų gerai pažįstamas muveris,

P. NORKUS
Tel. Boulevard 6520

PARDAVIMUI gražu, pusantro 
augšto namas. 2 apartmentai. mo 
derniškas. asbesto* gontais deng-au. 
Gera transportacija.

Vienas nuošimtis Chicagos 
gyventojų yra miesto valdžios 
tarnyboje. Gyventojų Chicago

Dešrų išdirbėjų organizacija 
tvirtina, kad kiekvienais me
tais chicagiečiai suvalgo 10,500 
myli^ “karštųjų šuniukų”.

Organizacija—gerai 
užsirekomendavusi 
visuomenės darbe

Chicagos policija, matyt, 
netiki į burtus. Lyg didesnei 
jurtų paniekai, pasirinko tele
fono numerj, “1313”.

Atsilankęs Chieagoje, vidaus 
reikalų sekretorius Harold 
Ickes kalbėjo į 1,800 Illinois 
mokytojų. Ten jis smarkiai gy
nė Chicagos universitetą, ku
riam primetama “komunizmo 
skleidimas”.

TAVERN ' pardavimui 
gerai išdirbtas. Geroj vietoj. Parduo 
siu pigiai. 10715 Michigan Avė.

.._______ mo-
namu . darbo i Willow 

Valgis ir guolis ant vie- 
šaukite Willow Springs 62.Palyginus su pereitais me

tais, statyba Chieagoje šįmet 
jau pagerėjo 87%. t

us, bonus, namus, ukes 
Turim apdraudos de- 
Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Westem Avė.

Cla^ton Smith, apskričio ta
rybos pirmininkas žada reika
lauti kųygų revizijos visuose 
apskričio departamentuose, per 
kūriuos eina pinigai.
$600,000 . priklauso piliečiams, o 

jie jų neatsiima
Klerko ofiso knygų revizija 

parodė, kad apskričio ižde yra 
$600,000, kurie priklauso mo
kesčių mokėtojams už mokes
čius. Kodėl Sweitzeris tų pini
gų neišdalino, ir kodėl piliečiai 
jų neatsiėmė

Išpildys labai platų ir įvairų 
programą.

te jis daro 
mus prieš 
Kauną.

Bė to, šią savaitę jis aplan
kys keletą lietuvių kolonijų, 
t ii r p jų ir Washlngtoną. Ten 
r^toj, antradienį, gegužės 28 d., 
yra rengiamas išleistuvių ban- 
įdėtas, kuriame dalyvaus dau
gelis valdžios atstovų ir žymių 
svečių. Iš to bankieto Įeit. Fe
liksas Vaitkus kalbės per Co- 
lumbia Broadca&ting System 
(Washingtone per stotį W.JSV) 
nuo 10:35 iki 11-tos Chicagos 
laiku.

Aviacijos iškilmėse birželio 
2-rą dienų įvyks Ford-Lansing 
airporte. Leit. Vaitkus bus pa
kviestas atskristi pasimatyti su 
chicagiečiais paskutinį kartą 
prieš pat išskridimą. Lietuvon. 
Lakūnas yra pasiruošęs išskris
ti apie birželio vidurį.

“Komunizmo Tardymas”, ku
rį Veda Illinois senato komisi
ja, buvo atidėtas birželio 3-čiai, 
po sesijos, kuri įvyko penkta
dienį. Viena iš liudininkių tą 
dienų buvo Lucille Norton, 
Vaistininko Walgreen giminai
tė, kuri “belankydama univer
sitetų įgavo visokių komunis
tiškų durnysčių”. Walgreen dėl 
to ištraukė jų iš universiteto ir 
sukėlė didžiausį skandalų, kurio 
rezultatu ir buvo dabartinis 
tardymas. s

Per paskutinius 65 metus 
vidutinė vasaros temperatūra 
Chieagoje buvo 71 laipsniai 
Fahrenheito.

Visa Illinois bedarbių šelpi
mo mašinerija šeštadienį vėl pa
sileido į darbą, po “atostogų” 
nuo gegužės 1-mos.

Federalis pašalpos adminis
tratorius Harry Hopkins pri
žadėjo Illinois valstijai $5 mi- 
lionus aprūpinimui bedarbių 
iki birželio 1-mos. Po^tos die
nos, federalė valdžia parūpins 
daugiau pinigų ir užlaikys be
darbius iki rugp. 15 d. Tą die
ną Illinois valstija pati ims fi
nansuoti šelpimo darbą, .iŠ įp
laukų, kurias gaus iš 3% sales 
tax.

Dėl to sales tax ir buvo ki
lusi suirutė Illinois bedarbių 
šelpimo darbe. Federalė valdžia, 
kuri parūpindavo beveik visus 
pinigus šelpimui, atsisakė jų 
daugiau duoti, jei pati valstija 
nesukels $3,000,000 kas mėne
sį tam tikslui. Per kelis kartus 
legislatura bandė priimti 3% 
sales tax (vietoj dabartinių 
2%), bet projektas vis nepra
eidavo. Pagaliau po penkių bal
savimų ir projekto pakeitimo, 
jis buvo priimtas pereitą stfvai-

Posėdyje, kuris įvyko penk
tadienį, gegužės 24 d., ALTASS 
valdyba nutarė rengti Aviaci
jos Dieną birželio 2-trą dienų 
ir į jų kviesti iš New Yorko 
Įeit. Feliksą Vaitkų.

Nutarimas buvo padarytas 
etsižvelgus j tai, kad nepalan? 
kus oras du kartu sugadino 
ALTASS rengtas Aviacijos die
nas

Chicagos miestas turi titulų 
daugybę. Jis yra “Amerikos 
širdis”, “Amerikos Centras”, 
“Vidurvakarių Meka”, ‘‘Gapo- 
nes Sostine”, etc.

Dabar pasirodė, kad Chicago 
savo titulų skaičių gali padi
dinti dar vienu priedu. Chica
go yra ir “Amerikos Pynatsų 
Sostinė”. Nes, pereitais metais 
Chicagon buvo 
100,000,000 šimtas milionų sva
rų žemriešučių. Jie buvo su
naudoti, didžiumoje, gamini
mui saldainių, kurie parsiduo
da visoje Amerikoje. Chicago 
parūpina 75% visų riešutinių 
saldainių.

Mirė Clyde Osterberg, 35 m., 
kiek laiko atgal užpultas ir pa
šautas kinomatografh operato
rių unijos organizatorius. Nors 
jis žinojo kas paZikęsino prieš 
jo gyvybę, bet Osterberg mirė 
vardo neišdavęs, j [

šio mėnesio pradžioje. Dėl 
priežasties daugelis Chica- 
Uetuvių visai neturėjo pro- 
pamatyti “Lituanicą II” nei 
lakūną, Įeit. Feliksą. Dau

gelis nori pamatyti lėktuvą 
skraidant, nes po prirengimo 
kelionei per Atlantiką, “Litua- 
nica” dar nebuvo ore publikos 
aky vaizdo je.

Leitenantas Feliksas Vaitkus 
dabartiniu laiku yra New Yor- 
ke, kur Floyd Bennett airjx>r-

SLA. 208-ta Moterų kp. lai
ko savo susirinkimus vidur- 
miestį, Bismark Viešbutyje. Ir 
kad užbaigus žiemos-pavasario 
sezoną, birželio 5 d. vakare, 
kuopa šaukia nepaprastą “So
čiai” susirinkimą, šis draugiš
kas privataus pobūdžio susi
rinkimas teiks progos narėms 
pasikviesti savo drauges-gus. 
Ypatingai noriu priminti, kad 
šio susirinkimėlio užbaigimui 
yra išrinkta komisija, tikslu 
sukviesti talentuotas nares į 
programų, nes daugelį daini
ninkių ir muzikių turime.

Tat galiu užtikrinti, kad ne
mažų bus malonumo ir sma
gumo. Vasaros metu susirinki
mų vieta bus pakeista būtent: 
Liepos-July mėnesį susirinki
mas laikyti yra nutarta pas 
p. S. Mikšienę, kuri turi gra
žių moderniškų svetainę ir dar
žų. Rugpiučio mėnesį gerb. 
pirm, p-nia E. Šatkauskienė 
tikisi, užkviesti pas save. /

Narės 
gausiu 
mano.

GRANDOPENING TAVERN 
>' 1706 W. 47 Street

Subatoj, Birželio 1 d., 1935
Įvyks Grandioziškai 
kurios visi svečiai 
užkandžiai už dyką, 
tarnus atsilankyti.

namu. Cach arba išmokė-
CHAS. URNICH.

Adresuokite
Washinxton St. Room 514

Gavo iš federalės valdžios $5 
milionus; siuntinėja maisto 
orderius šeimynoms.

Chieagoje yra 2,494 gaisri
ninkai, pasidalinę į 28 batalio
nus. Jų užlaikymas miestui kal
nioj a $6,300,000.

Gaisrai Chieagoje padaro mi- 
ionus nuostolių. Kiekvienais 

metais būna apie 30,000 gais- 
*ų, kurie bendrai, padaro po 
keturiolikų milionų dolerių ar 
Jaugiau nuostolių.

šaltis krūtinėj grali pasidaryti 
rimtas,, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges, 
vaistininkai užlaiko.

Paveikslas parodo vienų iš naujų modelių Chevrolet gamybos automobilių. Atvaizduota mašina 
ypatingai tinka provincijai,

Chicagos vandens sistemos 
vamzdžiai, ištiesti j vieną Ii 
niją, butų ilgesni už .Mississi- 
ppi upę. Po Chicagos gatvė
mis vamzdžios yra išvedžiota 
3,750 mylių.

Burtai ...................    Gruodis
Mylimas Kraštas ....... Sarpalius
Autūmn (Rusiškai, pirma

Karta Amerikoje) Tcherepnine 
Parasha’s Reverie

(Rusiškai) ..... Moussorgsky
Song of the Shirt ........ ... Homer
You Are The Evening

Cloud ..................... Horsman
Kilis of Gruzia ..... ... Mednikoff
The Sleep That Flits

On Baby’s Eyes .... Carpenter 
To A Young Gentlemen

............. ..............  Carpenter
Pianu akompanuos 

MR. ARTHUR LANG.

208-ta' kuopa nuo pat susi- 
organizavimo iki nūdien yra 
vadovaujama, pepavaduojamų 
darbuotojų, poriių: Šatkauskie
nės, Norkus, Gugienes, p-lės 
Bernotaitės ir kitų. Kuopa vi
sus tautinius reikalus rėmė ir 
remia, Todėlei, labai man yra 
smagu pabrėžti, kad 'SLA. 
208-ta Moterų kuopa yra kil
niai užsirekomendavusi visuo
meninio darbo srityje.

| Vilija.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio Įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 Į savaite. Valgis pne vietos

Daugelis prašo rengti; įloti pamatyti “Lituanicę 
ir Vaitkų

REIKIA merginos namu darbui ir 
prižiūrėjimui 2 vaiku. Gera šeimy
na, Nakvynė vietoje. Adelstein, 
1340 S. Harding Avė., Rockwell 
6489.

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityję ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50ė„ $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metu amžiaus.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Lietuvių Namų savininkų Susivie- 
nijimos ant Town Of Lake (Pro- 
perty Owners and ’ Citizens Ass’n) 
laikys mėnesini susirinkimą antra
dieni, gegužės (May) 28 dieną, pa
rapijos svetainėj, 8 vai. vak.

Susirinkimai yra laikomi* ketvirta
dieniais, bet iŠ priežasties kapiniu 
šventės, susirinkimas liko perkeltas 
virš minėtai dienai. Rašt.

turi apie 3,500.000, o miesto 
tarnautojų yra 34,000.

Illinois bedarbių šel 
pimo įstaiga vėl pra 

dėjo veikti

Viena Minnie Van Mynen, 65 
metų, South Holland, mirė In- 
galls ligoninėje nuo apdeginto. 
Keletą mėnesių laiko &atgal, kai 
ji degino kalėdinę eglaitę, už
sidegė ir jos rūbai.

yra sunku gyvuoti. Tat turiu 
pasakyti, kad nuo pat susior- 
ganizavimo šioji kuopa savo 
darbuote yra pralenkusi dau- 
gelj vyriškų kuopų, šioje kuo
poje yra susispietę aukštesnės 
kultūros moterys ir mergai-

PARSIDUODA FORECLOSERIAI
Marųuette Parke:
Moderniškas, mūrinis, 6 kamba

riu, naujas bungalow. 30 pėdu lo
tas. $4,000.00.

Modemiška cottage — apšildoma 
$3150.

2 fietis —naujas mūrinis — mo
demiškas po 5 kambarius — 
$6.000.00.

3 * fietis — po 6 kambarius — 
naujas. * moderniškas — tiktai 
$10,000.

South Sidėj, 8 fietis — 2 fletai po 
5 kambarius — vienas po 4 kam
barius. Renda $58.00. — Kaina 
$2 500.00.

Turiu ir daugiau pigesniu ir bran
gesniu 
jimais.

Jeu D‘eau ......................... Ravel
Alborada Del Gracioso .... Ravel 

ARTHUR LANG

Furhiture & Fixtures 
Rąkandal-Įtaisai__

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coli Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storu fikčeriu* 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerlus ir ice baksus 
Cash arba aht išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St, 
CALumet 5269. z

Kur dabar . J lankosi 
adv. R. Skipitis 

'• ____ — '
Advokato R. Skipičio, DULR 

pirmininko, kelionėj po lietuvių 
kolonijas AmerikBjė artimiau
sias maršrutas yVį 'nustatytas 
sekamai: ’ •••'

Gegužio 26 ir 27 d. — Phila- 
delphia, Pa. ; '

Gegužio 28 ikir> birželio 6 d.— 
Scranton, Wilkes Bhrre, She- 
nandoah ir Mahanoy City.

Birželio 7 ir 8 d. — Balti- 
more, Md.

Birželio 9 d. -— Washington, 
D. C.

Birželio 11 d. — New York.

riai turės progų knygas pertiu- IS-tos gatvės — Ashland avė. 
rėti ir pasakys kaip dalykai ir Loomis gatvėmis iki 87-tos.

REIKALINGAS žmogus katras 
sutiktu dirbti ant farmu už pragy
venimą. Atsišaukit Tel. Republic 
4599, A. ^Ancher, 2853 W. 63rd St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reUds

REIKALfNGA Mergina arba 
teris prie 
Springs -

Business Chances 
______  Pardavimui JEĮigĮai -----

PARDAVIMUI Tavem — Labai 
gera vieta — Geras biznis. Par
duosiu pigiai, neš turiu išvažiuoti.

644 N. State St

Koncertą rengia Bcrtha Ott, 
lietuvių dainininkes debiutui 
prieš amerikiečių publiką. 
Todėl ir įvyksta miesto cent
re, Kimball rūmuose, kurie 
yra kaip ir muzikos centras 
Chieagoje.

Programas prasidės 8:30 v. 
vakare. įžangos bilietai yra 
nuo 50 centų iki $1.00. Daini
ninkė Helen Bartush išpildys 
sekamą programą:
1. Furibundo Spire 11 Vento Handel

Invocazione di Orfeo ..... Pąri
Lungi Dal Cšro Bene

2. Die Mainacht .....I.......
Feldeinsamkeit
Ruhe, Meine Seele .....
Auf Einer Wanderung 
Mausfallen-Spruchlein ..

3. Air de Lia (L’Enfant
Prodigue) ................

Business Service
______ BiznioPataraavimas______

M0VING
PIANUS IR RAKANDUS

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

. OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St

PARSIDUODA Tavem labai pi
giai, priežastis patirsite ant vietos 
4238 So. California Avė.

Real fistate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis namas. 
3836 So. Washtenaw Avė., du flatai 
išrenduoti. Parduosiu pigiai užbai
gimui reikalų. Del sutarties tele- 
fonuokit: Columbus 5344 arba Yards 
5215.

Miscellaileous for Sale 
Įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečiu Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
žemiausiotois Kainomis 

BEN NELSON
1304 S. Halsted St

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj. 
Utarninke, Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Help iVanted—Malė =
; Darbininkų reikto________

REIKIA molderiu i faundre, 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 Bok 261

CLASSIFIEDADS
Business Service

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

minučių—60c. ir virš.
VAGUUM CLEANERS—$5.00 ir virš.

O. HLAD1LEK
5226 Šo. Kedzie Avė., Chicago, 111. 

Tel. Hemlock 6226

DON’!
NEGLECT

< ... •




