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LOS ANGELES, Cal., geg. 28. 
—Robert M. Yeatman, 31 m. 
aliejaus laukų darbininkas, pa
sirinko ypatingų būdų nusižu
dyti. Jis pasigamino “dinamito 
apykaklę”, apdedamas apie sa
vo kaklų du svarus dinamito, 
kurį prijungė prie elektros ir 
tuo budu dinamitų išsprogdino. 
Eksplozija buvo taip smarki, 
kad ne tik jj patį sudrasko, bet 
išrovė ir medį.

SPRINGFIELD, III., g. 28.— 
Valstijos legislaturai liko pa
siūlytas bilius, kuris legalizuotų 
arklių lenktynių laižybas. Bilių 
remia ir Chicagos meras Kel-

MURPSHYSBORO, III., geg. 
27.—Specialia karnivalo policis- 
tas Carnot Doty liko apkaltin
tas už nušovimų Albert Barker, 
19 m. Jis tapo nušautas muš
tynėse, kurios iškilo tarp CCC 
stovyklos ir karnivalo darbinin
kų. Muštynės gi kilo CCC dar
bininkams pradėjus ' skųstis, 
kad niekurie laimėjimai karni- 
vale yra vedami neteisingai.

HACANA, g. 28. — Franci j a 
atmetė Kubos prašymų išduoti 
buvusį jos prezidentų Machado, 
kuris šiuo laiku gyvena Franci-

Nusižudė su “dina 
mito apykakle”

Prezidentas ir valdžios viršūnės tariasi 
kaip prisitaikinti prie teismo nuospren

džio ir išgelbėti nors dalį NRA

prie 
nors

plėšikai apiplėšė kailių*sankro
vų ir 7 jos darbininkus tik už 
200 pėdų nuo policijos stoties. 
Jie pagrobė $3,000 vertės kai
lių ir $400 pinigais.

WASHINGTON, 
Senatorius Black 
gresų pravesti jo 
bo savaitės bilių 
teismas panaikino 
deksus. Jo bilius dabar pasilie
ka vienintelis būdas reguliuoti 
darbo valandas.

Spėjama, kad dabar ir orga
nizuoti darbininkai daug smar
kiau spirs kongresų priimti šj 
bilių, nes nebeliko kas pastotų 
naujam liginimui darbo valan
dų ir didinimui visoje šalyje 
nedarbo.

To m b of Unknown Soldjor

PEORIA, III., g. 28. —1,100 
mokinių Manual Training High 
School sustreikavo protestui 
prieš pašalinimų atletinio di
rektoriaus.

TACOMA, Wash., g. 28. — 
Manoma, kad pagrobtojo George 
Weyerhaeuser, 9 m., tėvams 
pasisekė susižinoti su žmogva- 
giais ir kad vaikas bus neužil
go paliuosuotas, gal sumokėjus 
$200,000 išpirkimo už jo pa- 
liuosavimų. Tėvai jau turi pi
nigus ir tik laukia žmogvagių 
pranešimo kaip juos sumokėti.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt giedra; šalčiau.
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:-

Baldwin vėl kalba 
apie karo pavojų 

Europoj

CANTON, O., geg. 28. - 
Šiandie tarp pikietuotojų ir mu
šeikų ištiko naujas susirėmimas 
prie Republic Steel Corp. lie- 
jiklos. Vakar tokis pat susi
rėmimas buvo prie Republic 
priklausančios gretimos Bergei 
Mfg. Co .dirbtuvės, kuriame 
keli desėtkai žrponių liko su
žeisti.

Abiejuųse susirėmimuose mu
šeikos naudojo dujų bombas.

Abiejuose sunkiai sužeista 
daug žmonių, net ir vaikų.

rūpinasi 
išgelbėti NRA

Gręsia angliakasių 
streikas

NEW YORK, geg. 28. —Fab
rikantų asociacija paskelbė, 
<ad jos gautomis žiniomis, 200 
“didžiausių visoje šalyje fabri- 
cantų” iškabino pranešimus, 
užtikrinačius darbininkus, kad 
jie nemano keisti darbo valan
das, algas ir darbo sųlygas iš 
iriežasties panaikinimo NRA 
kodeksų.

PICHER, Okla., geg. 28. -* 
200 valstijos milicininkų liko 
pasiųsta į švino ir cino laukus, 
kur streikuoja darbininkai, nors 
dabar visoje apielinkėje yra 
ramu.

WASHINGTON, geg. 28. — 
Derybos tarp Appalachian min 
kštųjų anglių kasyklų savinin
kų ir United Mine Workers et 
Am. dėl algų nutruko ir unijos 
viršininkai paskelbė, kad jie 
ruošiasi prie visuotino minkštų
jų kasyklų angliakasių streiko 
birželio 17 d.

Bendra algų konferencija 44 
balsais prieš 9 nutarė nutrauk 
ti derybas po to kaip subkomi- 
tetas, kuris bandė paruošti nau
jus kontraktus pranešė, kad jis 
negali padaryti jokio progreso.

Derybos vyriausia susmuko 
delei pasidariusios suįrutės, teis
mui panaikinus NRA ir visus 
kodeksus, delei ko susmuko ii 
visa anglių kainų kontrolė. Ka
syklų savininkai prisibijo nau
jų kainų varžytinių anglių pra
monėje ir bijosi iškalno prisi
žadėti kokias algas jie mokės 
angliakasiams.

NEW YORK, geg. 27.—Pearl 
S. Buck, buvusi misionierė ii 
gabi rašytoja, už savo raštus 
laimėjusi Pulitzerio dovaną, ke
tina skirtis su savo vyru, kad 
apsivesti su leidėju Richard J. 
Walsh.

surinko 72 nuoš.
Tečiaus pirmuose 

jie buvo gavę .91 
balsų. Taigi su 
rinkimais lietuvių

PHILADELPHIA, geg. 28.— 
Vakar 4 vai. po piet lakūnus 
Įeit. Feliksas Vaitkus, adv. 
Skipitis, “Naujienų” Redakto/ 
rius P. Grigaitis, J. V. Grinius, 
Z. Jankauskas ir kiti nariai Phi- 
ladelphijos komiteto buvo pri
imti mero J. Hampton Moore 
ir turėjo su juo ilgų pasikalbė
jimų.

Nors lakūnų vargina labai 
didelis šaltis, šiandie jis išskri
do j Washingtonų, kur šiandie 
vakare (t. y. antradieny) įvyks 
didelis bankietas, ruošiamas 
Washingtono lietuvių, 
daugelis užima augštas 
valdžioje.

ten, kur darbininkai 
dalinai organizuoti, 

jei tik ir 
bus bandoma

Jie savo pinigais papirkinėja vi
sų kraštų, kuomet Lietuva 
klaipėdiečius stumia nuo sa
vęs

RYTOJ DECORATION DAY — KAPINIŲ PUOŠIMO DIENA

Keturi užmušti susi 
daužius armijos 

lėktuvui
FRESNO, Cal., geg. 28. — 

Keturi žmonės liko užmušti nu
kritus liepsnose armijos bom
bardavimo lėktuvui Sequoia na
cionaliniame parke, už 15 my
lių į šiaurę nuo Whitney kalno.

Lėktuvas skrido formacijoje 
14,000 pėdų augštumoje, kaip 
urnai jis išėjo iš kontrolės ir 
ėmė kristi 
daužęs lėktuvas užsidegė.

The Lithuanian Daily New
\ Entored as sccond-class mattor March 7, 1014 at tbo Post Offlco at Chicago, III., 

under the Act of March 8, 1870

Tečiaus 
yra nors 
kils dideli streikai 
tose pramonėse 
kapoti algas.

Pirmiausia tokie streikai nu
matomi audinyčiose ir anglių 
kasyklose. Gali kilti visuoti
nas streikas ir kojinių pramo
nėje^ Tikimąsi, kad tose pra
monėse, ypač pietinėse valsti
jose, pirmiausia prasidės kapo
jimas algų.

Del Kapų Puošimo 
Dienos šventės
Naujienos neišeis

siuntė pinigus į Klaipėdos kraš
tų, remdavo vokiečiuojančius 
ūkininkus ir teikdavo valdinim 
kams net subsidijas. Lietuva 
dagi kontraktus darbams Klai* 
pėdos* krašte'fctįduadavo ne vie
tiniams gyventojams, bet sve
timiems, ar Didžiosios Lietuvos 
gyventojams. Tokiu budu vie
tiniai gyventojai negaudavo nė 
darbų, nė valdiškų vietų ir tu
rėjo glaustis prie vokiečių, kad 
užsidirbti sau pragyvenimų.

Dar blogiau. Į Klaipėdų Lie
tuva siuntė prasčiausius valdi
ninkus, kurių ji neturėję kui 
dėti. Pripratę prie gieresnės 
tvarkos klaipėdiečiai sta
čiai piktinosi tokiais valdi* 
ninkais, kas dar labiau stūmė 
klaipėdiečius nuo Lietuvos.

Bet tokias klaidas, o ir dar 
didesnes, padaro kiekviena val
džia. Bet čia klaidos yra daug 
skaudesnės tuo, kad jomis ga 
Ii pasinaudoti, (ir naudojasi) 
priešas, kad sukurstyti visų 
kraštų prieš Lietuvų.

VVASHINGTON, geg. 28. — 
Prezidentas Rooseveltus, visos 
valdžios viršūnės ir kongreso 
vadai laiko nuolatinius pasitari
mus, svarsto augščiausiojo teis
mo nuosprendį, sulig kuriuo 
NRA liko pripažintas nekonsti- 
tuciniu ir liko panaikinti 
kodeksai. Jie visi tariasi 
galima butų prisitaikinti 
teismo nuosprendžio ir 
dalinai išgelbėti NRA.

Taipjau perkratinejami 
kiti prezidento aktai ir kongre
so biliai, kad ir jie sutiktų su 
vėliausiu /teismo nuosprendžiu. 
Jau tapo sutarta pataisyti AAA 
įstatymus ir juos pritaikinti 
prie teismo nuosprendžio.

Svarstymas teismo nuospren
džio užtruks mažiausia keletu 
dienų ir per tų laikų valdžia 
neduos jokių pareiškimų.

Manoma įvesti savanorius 
kodeksus

"It Ih rathcr for us to v? 
bo hofo dediented to tho 
groat ta«k remalnlng bo- 

\ foro us—that froin theso \W 
•\ honorod doad wo tako In- 
A croaHOd dovotion to that

cauBO for whlch U>ey\W 
gavo the lašt fui! moaB- y||||jįį 

.,7*\ uro of dovotion—that
:\ hero hlghly roHolvo that Va|| 

theso doad shall not havo 
HgfiAdicd tn vain—that thls W|

HA natlon. under God, shall 
have a new birt h of frce- 
dorn—-and that govorn-M

H^Amont of the peoplo, by Y 
the peoplo, and for the’ 
peoplo shall not porlsh 
from the Jearth."

Niekurių nuomonė yra, kad 
teismo nuosprendis nepalietė 
tarpvalstijinės prekybos ir Kad 
ten kodeksai nasilDę/ Ir toliau.

Bet visai kitas dalykas yra 
su fabrikantais, kurie neveda 
tarpvalstijinės prekybos. Jiems 
kodeksai pasidarė bepeprivalo- 
mi. Valdžios rateliuose svars
tomas sumanymas tose pramo
nėse įvesti savanorius kodeksus. 
Bet iš tokių savanorių kodeksų 
paprastai būna mažai naudos, 
nes fabrikantai juos tol pildo, 
kol iš to būna jiems naudos.

Prašo nekapoti algas
United States Chamber oi 

Comerce, kuri labiausia prie 
šinosi NRA, dabar atsišaukė į 
visus savo narius prašydama 
bent tuoj aus nepradėti algų ka
pojimo ir ilginimo darbo valan-

mokėti, nes išnyko vienas kito 
smaugimas.

Senatorius Ilarrison, pirmi
ninkas senato finansų komiteto, 
sako, kad darbininkui ir farbi- 
kantai didelėj didžiumoj prita
ria kodeksams ir kad todėl teks 
juos kaip nors išnaujo pritai
kinti. Jis nemanus, kad net ir 
fabrikantai norėtų gryšti prie 
senosios palaidos sistemos.

Teismo nuosprendis, jo nuo
mone, nepakenkė administraci
jai politiniai, nes kiekvienas su
pranta, kad dabartinei adminis
tracijai paėmus valdžių j savo 
rankas visa šalis buvo giliai nu
kumpus ekonominiame liūne it 
po prezidento Roosevelto vado
vybe dabar šalis bandė drųsiai 
lipti iš tos klampynės. Teko 
veikti skubiai ir nevisuomet la
bai atsargiai.

Jis nemano, kad teismo nuo
sprendis nors kiek pakenks pre
zidento socialio draudimo—se
natvės pensijų ir nedarbo ap- 
draudos-—programui.
• Tuo tarpu kongreso veikimas 
yra kaip ir apsistojęs.

Gręsia dideli streikai
Bet visai kitaip žiuri į teis

mo nuosprendį organizuoti dar
bininkai. Jie sako, kad dabar 
neorganizuotose pramonėse tuo- 
jaus bus bandoma pasinaudoti 
kodeksų panaikinimu ir kad to
dėl tuojus prasidės kapojimas 
algų ir liginimas darbo valan
dų, taip kad ten vėl sugryš ne
pakenčiamos darbo sųlygos, ko
kios buvo 
sus.

Naujienų raštinė 
bus visų dieną už
daryta. i

‘NA Administracija.

Klaipėdos kraš
te eina kova tarp mažos ir ne
turtingos Lietuvos ir turtingos 
ir galingos Vokietijos. Ir nors 
Vokietija visomis priemonėmis 
stengėsi išlaikyti Klaipėdos 
krašto žmonių palankumų Vo
kietijai, tečiaus kraštas pamaži 
linko prie Lietuvos.

Tiesa, du metai atgal Klai- 
uėdos seimelio rinkimuose vo
kietininkai 
visų balsų, 
rinkimuose 
nuoš. visų 
kiekvienais 
balsai didėjo

Bet viskas pakitėjo Vokieti
joje įsigalėjus naciams, žino
ma, nors Lietuvos valdžia Klai- 
pėdoje butų buvus kuotobuliau- 
sia, tai vistiek vokiečiai butų 
buvę ja nepatenkinti. Bet at
ėjus naciams, kova su Lietuva 
pasidarė įžūlesnė ir Klaipėdos 
kraštas virto tikro pavojaus 
vieta.

70 metų atgal pirmu kantu buvo švęsta Decoration, arba Memorial Day, pagerbimui ka 
reivių, kurie žuvo Amerikos civiliniame kare, tarp pietinių valstijų ir šiaurės. Dabar Decora 
tion Day yra visos Amerikos švente, kuria pagerbiama atmintis visų mirusiųjų.

Tikimųsi, kad automobilių 
fabrikantai, kurie irgi buvo 
priešingi NRA, panaikinus ko
deksus, dar ne tuojaus pradės 
kapoti algas ir ilginti darbo va
landas. Kada jie tai pradės da
ryti paaiškės po automobilių 
fabrikantų suvažiavimo ateinan
čių savaitę.

Atgaleiviai džiūgauja
Tie kongresmanų ir senatorių, 

kurie priešinasi NRA, ypač re- 
publikonai, dabar džiūgauja, 
kad, girdi, tapusi paremta kon
stitucija. Džiūgauja ir visi ki
ti atgaleiviai.

Bet ir jų džiūgavime nėra 
didelės drąsos, nes ir jie patys 
dabar nežino ko tikėtis. Dauge
lis fabrikantų yra patys prisi
pažinę, kad tik NRA juos iš
gelbėjo, nes varžytines tarp jų, 
o iš to sekąs algų kapojimas, 
buvo nežmoniškas. NRA sutvar
kė jų biznį ir jis pradėjo apsi-

Vaitkus, Skipitis ir 
k. pas Philadelphi- 

jos merų

LONDONAS, geg. 27.—Stan
ley Baldwin, vice-premieras, bet 
kuris veikiausia neužilgo pataps 
ir premieru, vakar kalbėdamas 
konservatyvei moterų organi
zacijai, išnaujo įspėjo Angliją 
dėl gręsiančių • Europoj- karo, 
bet kartu ragino Angliju nepa
siduoti panikai.

Kartu jis kvietė Jungt. Vals
tijas prisidėti prie Europos ko
lektyvių sutarčių, nes tik tokiu 
budu galima butų užtikrinti Eu
ropai taikų. Jungt. Valstijoms 
susidėjus su Anglija ir abiems 
veikiant išvien, esą ne viena 
valstybe nedrystų sukurstyti 
karų.

Baldwin sakė, kad labiausia 
prisibojoma karo ore ir kad to? 
dėl Anglija turės užlaikyti oro 
laivynų ne menkesnį už kitų 
artimų valstybių oro laivynus.

Už ardymų Europos taikos 
Baldwin labiausia kaltino Vo
kietijos nacius.
MacDoniald neužilgo rezignuos

Visų manoma, kad premieras 
MacDonald neužilgo rezignuos. 
Jo vietų užims Baldwin. Kas 
užims užsienio reikalų ministe- 
rio Sir John Simon vietų dar 
nežinoma, bet manoma, kad ji 
teks Baldwino šalininkui kapt. 
Eden.

Nors Baldwino kabinete vy
raus konservatoriai, tečiaus ma- 
nojna, kad jis bandys nors pa
viršutiniai išlaikyti “nacionalės 
valdžios” formų, palikdama* 
kabinete ir porą ar trejetų bu
vusių darbiečių ir galbūt porą 
Simon liberalų.

Baldwin ir dabar buvo fakti- 
nu premieru, taip kad MacDo- 
naldo pasitraukimas didelių per
mainų nepadarys.

Tikimąsi ir naujų rinkimų
Visų tikimąsi, kad dar šį ru

denį, o gal ir ankščiau, gal net 
liepos mėnesy, įvyks Anglijos 
parlamento rinkimai. Manoma, 
kad konservatoriai bandys pasi- 
nudoti pokilusiu žmonių nacio
nalistiniu upu iš priežasties ka
raliaus jubiliejaus ir kad todėl 
jie galbūt paskelbs naujus rin
kimus, kad pasinaudojant tuo 
žmonių upu rinkimus lairpėti, 
nes kitaip konservatoriai rinki
mus laimėti nesitiki

Kaip kiekviena valdžia, taip ir 
Lietuvos, daro klaidų ir naciai 
moka tomis Lietuvos klaidomis 
pasinaudoti.

Viena iš didelių Lietuvos 
klaidų, yra jos nepasitikėjimas 
jai ištikimais Klaipėdos gyven
tojais.

Lietuva negalėjo duoti Klai
pėdoje daug, darbų, nes ji ski
ria tik mažą būrelį valdininkų; 
visus kitus gi skiriasi paties 
Klaipėdos krašto pro-vokiška 
valdžia. Bet ir j jos žinioje 
esančias vietas Lietuva vengė 
skirti dagi pačius ištikimiau
sius krašto lietuvius, kurie ga 
Įėjo geriau prieiti ir prie vie> 
tinių gyventojų Tuo tarpu lie
tuviškai kalbantys vokietinin 
kai lengvai gaudavo vietas iŠ 

Tas gundė ir ištikimus 
glaustis prie nacių, 
visais galimais budais
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THE W0RLD AT 
A GLANCE /

by Dr. E. G,4Pet©

Aineriea',* Stiinl
Rooįtenell's Vėlo
Mumolini, peace*breuker
/l Lieensed Liur
The Penui t y o f Vidury

Into etvrnity as thn 
bohlnd tho W ©a to r n

alckly, nffllctod vvlth

America’# salnt, phyaieian to mnn- 
kind'a Ūla, "tho laidy who livea in 
God*»e- Hull-llouao”—thoao are aome 
of the nanma given Jane Addama, 
\vho alipped 
May sun sėt 
hllh.

Frall and
curvnturo of tho apino when n Httlo 
giri, Jano Adliam# beeamo, In tho 
\vorlda of •Thomhii'o Rooauvelt ”tho 
moat uaeful \vnnmn In tho world”, 
For, if hor budy waa frnil, hor in- 
tolh'ct waa koon, and hor will and 
heart woro atrnng. Sho took n# hor 
ideul ”to eompleto tho mobiliantion 
of tho humnn apirit,“ *’t<i improvo 
tho worhl’a way of living.”

A gmat iiloalist, aho \vaa also n 
practicul roformer, knowing \vell 
how to diaeriminate ‘’b<,'tweon tho 
posaible nnd tho not yot poaaible.“ 
Vutiontly aho could wait aml work 
to attain hor goal— to improvo the 
ivorld’a \vay of

Though domi, 
on. Sho livoa on 
wn'ught in tho
\vho necdod hor moat, 
lives on in 
e\amphx In 
termont ia 
iea'a aaint.

living.’’
Jano Atidumą llvoa 
i n tho good aha haa 
livea of thousumls 

And ahn
tho powor of n ahinlng 
a day \vhon sodai bet- 
roligion, s»ho In Amor-

Rooseivlt'.s veto moaangc, the 
only one ever read liefore n joint 
scssion of Congress, is a mastorly 
document. In courtoous, aimple, 
straight-fonvard language ho gavo 
the \vhole story of benefita to vet
eraną of the World war, thon aot 
forth six important reasona \vhy 
hi# duty forced him to disapprovo 
the Put man bill immetiiutely paying 
$2,200,000,000 in currency tq tho 
ox-soldiers, \Vhen tho Senate^jtby a 
substantial voto, suataincil hiA veto, 
it did t ribule to tho po\ver nnd 
just ko of t ho Prosident’s mossnge, 
and it ahovvud its own courage and 
patriotiam. .

As a veteran of the World war, 
1 believe that tho bonus is duo tho 
soldiers. Būt 1 prefor to do vvithout 
my share of the bonus rather than 
to have it paid in tho present oriais 
by tho Pat man bill. Unless Congross 
panos tax legislation, chicfly tąsos 
on incomes, inheritancoa, and ex- 
coss profits, to raiše tho needed 
monoy, 1 prafer that the bonus go 
uiųmid until it is duo in 1945.

All thinking. patrtotic American 
will admire thc President’s high 
courage nnd true dovotion to duty 
in disaproving a bill backed by so 
poįverful a lobby as the American 
legion ivith its many influential 
supporters.

\Vhen peace is the greatest need 
of Europe and thc workl, Musaolini, 
afflicted with the Julius Caeser 
compieN, is willing to tose a Hghted 
niatch into Mar’s powder magazine. 
With at least 100,000 soldiers in 
East Africa. he has just rejected 
the ultimatum from Great Britain 
and France that he dcfer his pro- 
IMised military conquest of Ethiopia.

Mussolini. of eourse, wants control 
of Ethiopia 
it to join 
sions, and 
natiyvs and
that country. To get those thinga, 
he is willing to plunge Europe 
the heli of war.

Mussolini's altitude toward 
leagiie of nations, toward the 
forts of England and France 
have the matter arbitrated, and
i nsi stance on gobbling up Ethiopia 
—those are the inevitable fruit of 
the doctrine of the mailed fist. That 
[kictrinc is the corner stone of fas- 
risin. whether in Italy or Germany, 
Japan or Austria.

Fascism is sirvd by force; it is 
nurtured by force; it rules by naked 
Force. Fascism is practicing the 
ioctrine that “might makes right.”

to run a railroad across 
Italy’s African posses- 
to exploit both the 
the natūrai resources of

into

thc 
ef- 
to 

his

If a man telis you lies of Paul 
iunyan dimension about babies and
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ENGLISH SECTIO.Y
buaineaa, about golt and mnrrlngo, 
about flahlng and auto ndloage, 
dorPt get “all het up” ovor lt, For 
ha muy be George Bray, licenaod 
liar. Bray tvna given n Mlnr’a 
llcotiao* by tho Junlor Aaaochitlon of 
Cotnmoreo becauso ho provod hlm- 
self tho blggoat and boat all-around 
llar to oompoto In tho aaNocIiitlon’a 
atory tolllng eontont.

I \vondor If Bray knowa thla ono. 
Jone# boat Binlth that ha could toli 
tho blggor Ho In only thrao \vorda. 
Whon Snilth auld, “Pm rlohor than 
Henry Ford, Andy Mellon, and John 
D. Rookefollor put togothor,” Jono# 
replied, ”1 bollevo you.” Ho \von tho 
tvagor.

Franco, vlolorlou# In tho World 
war, is far moro unonsy than Ger
many, van<|uiMhod in that atrugglo. 
\Vlth tho moat poįvortul army in tho 
\vorld, France poaaeaaea graat 
authority in tho leaguo of nations, 
and honda n ayatt'm of poįverful ul- 
liancea.

Germany, on tho contrary, lošt In 
tho VVorhl war nll tho ecouonde, 
military, and politlcnl iidvantagos 
\vhlch sho hnd won slnoo 1870. Sho 
now haa only half an army In form- 
utlon, and oxcept for n
frlendahip \vlth Polund, she la on- 
tlrely laoluteil.

Būt France, not Germany, 
Inaomnln,

rocont

aųffora 
dreadfully froni Inaomnin, feols 
horsolf monacod, aonaoa a danger on 
every aido, Slrickon vvlth tho Jittors, 
sho vvnnts nioro and nuiro arms and 
alliancoa. Whllo hor parlininont 
votos bUlinns for national dofonco, 
hor miniator# go to Warsa\v ant! 
Moscovv, to 
Romo and 
friondahipa 
monta and

Germany, 
eontont vvith hor iaolation, Rofusing 
an alliaco of fortui by Baly In 1925, 
sho loft tho leaguo of nation# i n 
19S3, und haa slnoo nvfuaed to ro- 
enter it.

During tho 70’ and 80’a Germany 
aut on Fraueo’a preatuit pin-cuahion. 
Mastor of Europo aa head of tho 
Gerina n Empire, Bismarck sought 
alliance# just as France haa aought 
them ainco tho World war. Making 
an alliance vvith Austrių in 1879, 
Bismarck in 1881 built tho alliance 
of Germany,{ Auatria, and Ruaaia. 
With Auatria and Italy he mado tho 
Triple Alliance in 1882, ronevving 
nnd enlarging it in 1887, vvhile in 
1889 ho offenui nn alliance to 
Engianti. Liko Fruuce today, Ger
many during tho 70*a and 80’a vvas 
constantly seeking and making al- 
liancos.

In eaeh nation the causo of the 
jitters is the šame: In 1870, victor- 
ious Germany mutilated vanquishcd 
France by taking Alsace and Lor- 
raine, an insult that France had to 
ondure, būt that she could net ac- 
ccpt,

By the Treaty of 1919, Francu 
forced Germany to disarm, a humi- 
liation that no nation can accept 
For a statė whose armaments are

Vionna and Belgrado, to 
I/mdon, alvvaya sovking 
and prondsea, agroo- 

support.
st rango! y onough, sooma

stato' is u 
Narilam, in 

and oaaonoo, I# Gormuny’s 
raaotlon agalnst tho dlaarm- 
clauao of tho VoranllIoH 
vvhllo Hltlor’a dlRoardlng of

mmtrollod by nnothor 
mero proteotoruto, 
ąrlgin 
violimt 
nmont 
tronty,
that cliuiao la (lornmny’s firat stop 
in ro-gnlnlng hor nntloiud solf- 
rospoot.

Šonui dny porhaps modom nailonu 
wlll praotloo tho ivladoin of tholr 
prodoeoaaors of the 18th oontury 
’l'heii thoy wlll net on the prlnolplo 
that, If you want laatlng peuoo, you 
muat novor Infllot unondiiruhle 
hunillhitloiis oa your vamiulahod 
foo. For Inr doallngs betivuon natlons 
aa in thoso betiveoii individualu 
moderato gonoroslty la bottor for 
nll parties than druatic aovority.

ganto.,. Soma mil iiown I... Our 
now munagvy Hank, In probnbly tho 
boNt ploco of luuk thnt haa lilt tho 
brnnoh .... Wo hnvon’t lošt u atoglu 
gurno alnoe, and our hnnda aro full 
In fulfilling our ongugomontN,

— l'ON ŪKS.

PALANGA

Courier
BRIDGI4PORT...JUL1A... It ia 

anid that tho young duneera hnd n 
moat (\njoyublo tinm in tholr offorta 
to nuistor tho intrlcnto phnsos of 
tho lilthuiinliin folk duncoa lt haa 
alao in nddition boon auggeatod thut 
M r. Uc'liHjiiH will find hla tn.sk u 
rnthor atronuous ono...Tluit la,In 
toaching tho bridgeportilo# how to 
dnneu .., The giria’* teuni of thia 
braiich ia rendy to phiy. lt seotlia 
hosvevor that opponenta aro <|ulto 
r n r o thoao daya ... B,v tho looka 
of things Johnny Bonder haa nc- 
<|iilred <|ulto n siim of monoy from 
tho duos... Whiitany membura, lot's 
have a sociali

ROSEI,AND...There ia no ro- 
port from thla braneh. A doatli In 
tho reportor’s l'amily haa mado this 
Impoaaihle, Our aineoro condoliuicOa 
and aympathy for JULIA SHAT- 
KUS.

BRIGHTON BARK ... Y O U R S 
TRULY ... Mindaugas Zolnis and 
Floyd klikas have hoen very con- 
siderato. Aftor a eonaiderubll© ab- 
sonco thoy have docided to visit 
dear old Brighton Bark.

The Exeeutive meet also held 
at t his t imu. Tho following iye tho 
decisiona that hftvofrboeniwbed: 
Tho rafflo \vilt bo ^jĮĮfc 2nd, 
Mark Wldte Squuro. *'^ocondarily, 
the boat ©xcursion to Milvvaukee has 
at lašt boon finally settlud. A cont- 
ract with the Goodrich Stoamship 
Co. has boen signed. and vvo xvill 
all sail merrily to our dostination, 
at 10 A. M. Sunday, July 7th.

BR1EF BIOGRABHY... Name . .. 
Marion Dabulskis ... Birthday ... 
May 7, 1916 ... Graduated ... Brovi- 
dence of God School... Color .. . 
Blue ... Flower... Roso .... Sport .... 
Sivimming; Pastime ... Taking jt 
easy.

MARQUETTE BARK ... Although 
John M. injured his wrist, ho ob- 
tained as many hits a s any other 
member of the bąli team, during the

Tho tovvn of Palanga, favorito 
bathing rosort of ,tho Llthuanluns,. 
hns u hlatory of sovon hundrod 
yoavs. Tho tovvn Ims about 8,000 In- 
habitonts and amiuully roooivos 
from 5,000 to 6,000 gtiusts.

Palanga has ull tho ro<|ulslto» of 
nn Idonl summor rosort. Tho sovon 
kilomotors long sm(^oth-sandod bonch 
dosoondlng vory grudunlly Into tho 
vvator vvlth u f Irto und stono froo 
šou bottom, makos an OKCollont and 
sufo bathing pluoo for chlldran us 
vvoll as ndults. Tho nuineroųs dunos 
muko vvondorful pĮnoos for sun 
baths, protooting tho bathor from 
any Hon vvlnds thore may be. Thore 
la n pino forost stretchlng for milos 
to the aouth, un extonaivo park und 
u vvoodon pior vvhlch goes Into tho 
ana for hulf u kllometer, forming u 
favorito promonudo. The elimuto In 
Humnmr la mild, tho uir eloar, dust- 
leas, braclng, vvlth an ox(|llisito tnng 
o f aou and pinos. Thore are tonnis 
courta, daily military eoncorto, dunc- 
ing at tho cnsindj thore la u sum
ine r thouti’o, a ulnema and eoncorts 
aro frotpiontly ' given> by i the best 
Llthuunlun artisto.

Palanga has tvvo placos fumous 
In Llthuunlun song und legond: tho 
hllls of Birute and Nuglya.

“Naglio Kalnas” as it Is called in 
Llthuanlan, ia u aundy 
adorned vvlth auven pinea, 
of Palanga, ’l'ho legond 
manyt yenra ago u hugo 
called “Nagly#” uaed to
of tho vvost, sottlo thore and ravago 
tho countryaido, It la thought that 
”jja«’ly«” may symbolize tho vik
inga vvho usud to . huraaa tho ooust 
and tho hlll may bo a Vlklng bar- 
row, Another namo for tho place ia 
“Švedų Kapto” (gravos. of .the 
Svvedea) and may have referonce to 
tho Svvedish invasiomnof the XVllth 
and XVIįlto centortos. ,4 ,, ,

“Birutes Kulnas”^ loas than a 
kilomoter soutli bt Palanga, is 
knovvn to every Lithuanian because 
it is aasociatod .vvitlt the toost be- 
lovod feminino figūra in Lithuanian 
history and legend, thut pf tho 
Ducheas Birute.
• ^Jt is a hlll of about 70 moters 
high, overgrovvn vvith pinos. It Is 
the only reni hlll for miles around 
and from the oldest tin)cs vvas held 
sacred. Hero burnt the sacred fire 
of ©ak vvood, tonded night and day 
by tho “vaidelutSs” (vestai virgins), 
among whom tovvards the middle of

tho KIVth ccntury wsn ii bonullful 
novloo oitllad Bh’uto. On tho vory 
dny thut h!w wuh to bo flnully con- 
socratod ns ”vul<lllutfi”, Keistutis, 
son of tho rolgnlng Grnnd Dūko of 
Lithuuniu, mot hor, foll In lovo with 
hor nnd uskod hor to bo his wlfo, 
Blrutll rol’UHod, būt Keistutis wns 
not to bo bnlkod, Thut nlght, Just 
us tho High Priost proparod to 
throw tho whlto robo ovor BirutO’H 
houd thoroby vovving her to otornul 
vįrglnlty* Keistutis appourad, throw 
tho robo on tho snorod. flro and 
setoing Birute, carriod hor oft to bo 
hia wlfo, The horror strickon prloHts 
prophoNlod thut tho dlost vvoe would 
rosult booauso of the sucrilego, thut 
with tholr ohlklrou would end tho 
glory of Lithuuniu.

The prophocy, ulus, wus nmply 
fulfilled: tholr son Vytautus wuh 
Uthuuniii's liist graut rulor. Aftor 
Keistutis’ duuth, Birute roturnod to 
Falanga to dio und was buriod on 
the hin whioh bears hor namo, Kei
stutis und Birute liveri und dlod 
puguns, būt beenuso thoy uncl tholr 
son symbolized the national splrit 
of Lithuuniu, Birute has idways 
boen rovorad as n sulnt und wondor- 
ful are tho tūles vvhich tho folk 
relute about her, Sho espocliilly 
loved her hlll und tradition haa it 
thut no matter how deop the snow, 
thvve is ulwuys u puthwny to its 
top where todny stonds n Chrlstlun 
ohupol. (L. Y. S.)

wa« “hvvoII”, and tho other “kuisy.” 
MIrh MutokunuH ankod uh “what ura 
thoy?”.

Whothor you’vo hourd tho ono that 
toli# of thu inmatoa of an inaano 
anylum hnvlng such fun divlng Into 
tholr novv Hvvlmming pool, that thc 
officIalR dooldod to put vvator in lt,

Did Staah Rimkų# havo nnythlng 
to do vvlth thut impromptu rond- 
itlon of “14)<)ky, looky, looky, hora 
oomoN Pūky—”.

Wo'ro vvondering uIro if you 
know that during tho oarly dovolop- 
mont of chorai mūrio, it vvuh aung 
ao Hlovvly that lt vvuh ofton nocoH- 
Niiry to tako a bronth twlco one the 
Namo tono or Nyllablo,

Whnt plousUro Bruno BeUckln 
doriveN from attonding birdul shovv- 
oi'H, und vvhothor Brothor Joo 
vvann’t there hlmnolf to knovv so 
mudi about it all.

thia Friduy, būt 
ono the follovv-

M ra, Siophona

decisiona tlųd ^avotj 
Tho ratilu vvilt bo ųį 
w r ”
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tai

hlllttck, 
Just north 
any# Uuit 
black bird 
come out

i f ull of you romoinbor thore is 
to bo no rehoarsal 
thut thore wUl be 
Ing Friduy.

Whūt is korųdng
from coming down to rohearsnls, 
nnd If Nito knovvs how rnuch vvo 
iniss her, and if you ull noticed how 
uttorly churining she lookcd at tho 
Naujienos plėnie Sunday.

Whothor you’ve noticed that 
Louio La|)lnskns novor telks of tho 
nevy unymore. Ho snys he has 
abandonod his plnn because of n 
geod reoson, nnd thon both he and 
the reiison got pink behind tho 
eurs. / «

Why vvo ctin’t romenibor nnythlng 
about Al Stupar thut vvould enable 
Johtiny Carobus to got bnek nt hlm 
for that rnszing lašt Frldny nlght. 
Of courso, thero’s that tlme whon 
Ak---------būt
socrot.

Why thoy 
nice Lucas
atriklng luusical ploco 
poRod Ih tho “Anvll churus.”

Do all of you liaten to tho VIL 
lagera Quartet eaeh Sunday morn- 
ing. If you mlssed it lant Sunday 
you didn’t get to hear ono of the 
most beautiful soloa we have ovor 
heard Albina Trilik sing,

Wo’re ulao vvendering vvhether 
Bruno Skever got to danco with’ tho 
giri in thd ‘throtf-ploFo outfit——,

Būt vvhat’R tho ūse of vvondering, 
vvhon nobody ovor telis us tho 
ansvvcr.

that’s u deep durk

institution 
puritoną of

would huvo

’ —’......... -....
We’ro vvondering:
Wheather ©r not you knovv that 

although tho oarly grovvth of chorai 
muric In asROciuted vvith the church, 
nourly u contury olapaed boforo it 
was uccoptod by that 
whun introduced by the 
Novv Englund.

Whut E.stello Pukia
aeeompliohed vvilh tho.so hierog- 
lypha had she not boon intorrupted, 
and vvhether M r, Staphemi vvould 
have boen ao sovero in his lecturas 
had ho knovvn tho complimentary 
things bei ng sot down in short 
hand hibout hito.' ‘‘ 7

Whothcr ydų vvould havo 
tho Home anNver Francio did
we i’ominded her that there aro tvvo 
vvords aho ahouldn’t ūko; that one

given 
when

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
____ TęL Yards 1829

PHtaiko Akinius 
1 Kreivas Akis 

Ištaiso.
. Ofisas ir Akinių Dirbtuv*

756 West 35th St
kampas Halsted St.

Valandos uo 10—4'.‘ nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

■ PI WW> || IĮ....... ......

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dčl visokiu akių

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Ganai 0528 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:80 
Iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9-no iki 18?no Kalbama liatnviikai

LIETUVIS
Optometrieally Akių Specialistas.
Palengvins akiu itempima. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavime? daromas su 
elektra, parodančia mažiausias kfai- 
dar. Speėialt atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivas akys atitoi-
somos, valandos nuo 10 iki 8 v. Ne 
rišlioj 0uo 10 iki 12. i
Daugely atsitikimi akys atitaiso

mos be akiniu. Kaino* pigiau

4712 South
Phone Boulevard 7689

nll luughod whon 
told thcm tho

o ve r

Ber- 
moHt 
com-
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PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Grcgg Shorthaud)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 0 iš ryto iki 8 po plotų, Ir 
nuo 7 Iki 9 vai. vakaro,

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 Ho, Hnlated Ht., Chicago. UI.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Phyalcal Therspy 
and Midwife 

6109 8. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
so ar UgoninBMe, 
duodu massags 
electric troat- 
ment ir magne- 
tic blankeU ir tt.
Moterims Ir mer

ginoms patari* 
mal dovanai

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė, 

Tel. Boulevard 2800 
Rok, 6515 So. RockweU SL 

Tol. Ropublic 9723

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedčlio, Seredos Ir 
Pfitnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republie 9600

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr.

. ADVOKATAS
160 N. LaSalle St.

Room 1515 
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3848 South Halsted St, 
Tai 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 7880
Namu telefonas Brunswick 6597

LIETUVIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Vietory 2348 

Dr. Bertash 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Wll |l.|l ■ ų»Sl ■ IĮ . .................................... ...............T*1^ ■ |l ■■■■— ■■■!■■

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nue 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedšl. pagal sutartį 

Res. 6681 So. California Avenue 
Telefonas Re*ablic 7866

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

TeL Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895 e

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

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

Phone Boulevard 7042
Dr. Z. VezeFis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Ofiso telefonas Prospect 1( 
Rezidencija ir Ofisas 

2359 So. Leąvitt St Canal

1028
0706

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W .63rd Street. . CHcago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nerišliomis ir seredomis pagal sutartį.

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

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

Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namu TeL Prosnect 1980 .

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutartį

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. Ė. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV.. Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencijų: 
2519 West 43rd St.

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

Tel. LAFAYETTE 805L

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pieta
ir nuo < iki 8 vakaro. 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8t 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Ori 18 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenso 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pieta
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12

Bes. Telephone Plaza 2400

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. TeL Drezel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų. Vaikų ir visų

Si.
chronišku ligų.

Ofisas 8162 So. Halai 
arti 81rt Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12
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KORESPONDENCIJOS

Gegužes-May 30
KAPU PUOŠIMO DIENA

intvlnlM

SVARBUS PRANEŠIMAS

Budrik, Ine
TeL BOUlevard 4705

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

važiuos
Kum mii-

kcldnvo dldžluuzlą triukšmą, 
kud nubaidytų tą nematomą 
blogų būtybę, kuri ntnoAO J loma

tiilp Ir nplolInkČN Ihv; tarpo lietuvių. Tuomet gnlėMl* 
me no tik lietuvių klniiidmiioHo 
bendrai dirbti, bol Ir Amerikon 
politikoj gulėsimo Imli tvIrtoMiil 
MMM4 kaip kad kltow tau ton yra. 
Patartina drmigljoniH prliiidėtl 
prie fllo darbo, Jeigu kurion dar 
iiėi'it prhddOJiiMlOM,

Už Lietuvos Laisves Bonus ir Tax Warants per trumpę 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.

imidioM, 
tuviai rauginu Imti tarno Jų pu- 
vllono atidarymo. 1’nvllona.H 
randas labai gražiojo vietojo, 
l'lrlo gražmia Povvorn Ežero} 
čln galima taip žuvauti, taip gė-

Kaip I r k lok vieno Ih 
Mįinot nemažai žmonių 
rly vahilljų Ir mitintų 
atoNtogų | Wliiconalnų. 
(hm WIhooiikIiio 'valMtlJoM valdžia 
'‘longluHl duoti viliokių patogu
mų Ir pagerinimų turistams. 
Tarp tokių palengvinimų AĮmct 
tapo nupigintas žuvavimo leidi- 
inuii (i'lshlng Hcoiimc) kitų val
stijų gyventojams. VVIsconsIno 
valstijos gyventojams Žuvavi
mo leidimų nereikia, bot kitų 
valstijų gyventojai, kurio at
vyksta čia atostogauti, turi to
kius leidimus turėti.

Musų m lesto yra dedamos 
'pastangos, kad suorganizuoti 
visų lietuvių bendrų komitetų 
bendram veikimui įvairiuose 
klausimuose Ir bendrai dirbti. 
Kaip rodos, tas darbas yra va
romas sparčiai pirmyn, Ir jau 
daug draugijų Išrinko komite
tus tam darbui stumti pirmyn. 
Toks darbas gana musų miesto 
pageidaujamas, 'kad subendri
nus veikimų įpusų kollonljoj

rlų vieškelių numeriai. Pavyz
džiui, taip vadinamas hlghvvny 
20 ir 32 dabar yra pavadinti 
U. S. 45. Paėmę š| vieškeli 
(Nr. 45) Iš Chlcftgos, turistai'

geli nuvažiuoti pw į‘
miesteli Iki Suporlor ežero m 
mainydami vieškelio numerio

John Khinrka.

važinėti Jau nekalbami apie 
šoklus Ir sutikimų savo senų 
pažįstamų. Aš Jau savo llmozl* 
nų rengiu Ir pallšluoju, kad at
rodytų gražinu už kilų, na Ir 
lokmadlonl trauksiu su 'visa sa
vo Šeima pus pp. Wallacti' į Pa
svers Lako.

Gegužes 21 d. A, m. Čia pa
simirė a. a. Kazimiera Janulio- 
nė po visai trumpos Ilgos, vos 
Muiliukus 45 motų amžiaus. Pa* 
Jko vyrų Ir dvi dukreles Kanti
ni 10 j, brol| Riielne, \Vlsoonsln, Ir 
sesutę Lietuvoje, Tapo palaido
ta gigužčs 24 d. Illllurost ka
pinėse. A. n. Jazullonė Išgyve
no Kenosboj per pastaruosius 20 
motų Ir turėjo gana daug drau
gų, kurio-os susirinko palydėti 
los kimų j kupinos. Ir dalyva
vo npio 70 automobilių.

Ki noshločlal, kaip girdėti, ne
kantriai laukia blržolio-June 2* 
ros. tnl yra ateinančio sekma
dienio; mat tų dienų bus “Grand 
Openlng” pp. A. ir A. Wallaeo 
(Valių) Povvors Lako vasarinio 
pavillono. Pp. Antanas ir Ag
nieška Valini, arba kaip jie tik
rai vadinas \Vallaco, yru gerai 
pažintam! no tik Konoshoj, bet 
ir musų visojo apiolinkūje, sy
kiu ir ('.bieagos apielinkėj; taip
jau jie yra gori naujĮon'iečial. 
Tokiu budo no veltui taip Ke-

" Naujieną" kontostas. Kalį) 
rodoa, musų Konoshos kontos- 
laidė p. T. Pabaršklvnė, no Juo
kais šiais bedarbės motais dar
buojas "Naujienų” kontostul, ir 
|uu, kaip rodos, persirito 
ųnidiin laipsnio j pirmąjį 
nį Ir Nu. 8. Nors laikas 
trumpas, liet manau, kad 
kontostantė, būdama tik 
musų miesto, pasieks Ir numeri 
2 iki kontostas užsibaigs. Aš 
veliju Ir gelbėsiu klok galėda
mas kontestantel, kad ji subl- 
tytų no tik p. Mockų Karino, 
VVisroiisin, liet ir senų Naujie
nų veteranų p. .1. Mačiuli, Wnu-

nes, pav 
gujamasis košėms, 
bukų medicinoje 
čiam Žmogui gali 
pasišlykštėjimų.

Viduriniais amžiais dėl per
nelyg Įsigalėjusio krikščloniš 
kojo fanatizmo visokio mokslo, 
o ypač medicinos, pažangu be
veik visiškai sustojo. Visna 
realusis gyvenimas buvo aiški
namas tik Dievo ir piktųjų dva
sių veikimu. Tada galėdavo at
sitikti ir tokių baisių dalykų, 
kad vienų mergaitę buvę apni 
kę net 77 velnini, o šioms iš 
varyti mergaitei reikėjo svilin
ti kūnų karšta geležimi, kol 
gnlų galo velnius išvarius iš
sikraustė ir merginos siela, gy
vybė.

J gyvulius buvo žiūrima kai
po j negrynus bedvasius su
tvėrimus, kuriais rūpinimasis 
galėjo suteršti žmogaus dieviš
kųjų sielų. Dargi net XVIII 
amžiuje Vokietijoj buvo laiko
mi nustojusiais garbes tie, ku
rie palietė gyvulio lavoną, ir 
atsiradus veterinarijos moky
kloms, reikėjo išleisti atskirų 
įstatymų veterinarijos studen
tų garbei apsaugoti. Tad nėra 
ko stebėtis, jei tais laikais vi 
šame žinomajame pasaulyje 
siautė baisios gyvulių ir žmo
nių epidemijos, kaipo Dievo 
rykštė, ir nieks neišdrįso ieš
koti priemonių, kaip tų Dievo 
bausmių išvengti.

Ad. Vaidila. (L. U.)

iš No 
Inipn- 
bollko 
musų 
viena

Turėihimną truputį laiko Ii 
oldnmtiH 52-ra gatve uŽHukaii
pas savo gcriiN pnž|iitiiimiM pp. 
V. Jakiičlun, kurio užlaiko val
gomų dulktų krautuvę adresu 

52nd St. Pp. Jakučiai 
turi užauginę gražų nuiiu, ku
ria lunko Marųucttc Unlvtnųd- 
totų Mllwniiko(i, WiMCoiiHln, Ir, 
kaip rodon, Jin turi gorų ambi
cijų iiioIihIo. įHlknlbėJiiM hii p. 
A. .hikiiillono, JI panlankė, kad 
turi dvi gražias podukras Lie
tuvoje, kurios norėtų atvykti | 
Ameriką. Abidvi podukros čia 
Amerikoj gimusios Ir norėtų, 
kad clocė pagelbėtų Joms at
vykti | šių šalį. Aš nuo savęs 
patariau, kad kreiptųsi į Nau
jienų Laivakorčių Skyrių, kur 
yra žinovai tam darbui atga
benti Iš Lietuvos giminaičius. 
Man atrodo, kad neužilgo su
silauksimo Konoshoj dar dvi 
gražias iš Lietuvos mergaites, 
jeigu tik p-lu Jakutis išpildys 
savo prižadą.

19.50
49.50
79.50

Pritaikinti jusu akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne-( 
reikės niekuomet gailėtis
Pra

lik nekaltus mergaites, nes dėl 
medianitų motorų žydų tarpo 
kilo epidemija (IV Moz. 31, 17 
—18). Dar ir šiandien pas žy
dus pasiliko ypatingas rupini- 
masls savo sveikata, nors dėl 
tikybinio fanatizmo jų daugu
ma dar Ir šiandien tebevarto
ja atsilikusias nuo gyvenimo 
Mozės Įvestas higienos priomo- 

kad Ir stropiai sau- 
kurls šių 

nusimanan- 
sukoltl tik

Biržulio 0 d. Š. m, SLA 10-aM 
apskritis rengia pavasarini pik
niką Mockaus Parko, llaclno, 
Wlucoiiiiln, Vieta labai graži, Ir 
manau, kad čia bus gražaus 
Nvlotollo šiame pikniko. AŠ tnl 
Ikrai bmdu. — ftomatls.

Senovės žydai, ypač jų pra
našas Mozė, nors taip pat apie 
bakterijas neturėjo jokio su- 
pratimo, tačiau jų vartojamos 
priemonės nuo Ilgų apsisaugo
ti stebina net musų laikų gy
dytojus savo tikslumu Ir suta
pimu su naujaisiais higienos 
auprallmals, nors tbs priemo
nės žydų tautai buvo kaip gry
nai tikybinio pobūdžio. Sergan
tieji raupais Ir ■ venerinėmis li
gomis žydai buvo Izolluojimd 
(atskiriami) nuo sveikų ir bu
vo draudžiama paleistuvauti su 
kitsitautėmis, kad neužsikrėstų 
nuo jų. Apie aukštą žydų me
dicinos supratimą mums gnu-

Pnikns V 
Z y lo-Shell X 
rėmai pam<

Gal nė viena Iš dabar la
biausiai garbinamų mokslo šukų 
nėra tokia sena, kaip medicina, 
.šio mokslo šaknies reikia Ieš
koti dar tuose laikuose', kai tik 
žemėjo ėmė rutufiotis gyvybė. 
Gyvybė yra toks jautrus daly
kas, kad kiekviena būtybė ją 
brangina labinu už viską pa
saulyje Tuo labiau žmogus, to
buliausia žemės būtybė, jau 
pačioje žmonijos užuomazgoje 
ėmė siekti dieviško idealo 
nemirtingumo, ir kiekvieną sa
vo buities kliut|, kiekvieną sa
vo gyvybės priešą stengėsi šio
kiu ar tokiu budu sau nuo ta
ko pašalinti. Norint nugalėti 
priešą, pirmiausia reikia jį pa
žinti. Reikia pasakyti, kad žmo
nija dar ir dabar no visus ža
vu gyvybės priešus pažįsta, o 
anais senais laikais gyvybės!šiai liudija šventasis Raštas 
priešais buvo laikomi bent tik i Pav., Mozė įsakęs palikti gy< 
kitos padermės žmonės ir plk-'vas iš nugalėtųjų medlanlti, 
tos dvasios arba velniai. Dnr 
visai neseniai didžiausiais gy
vybės priešais imta skaityti 
mažyčiai padarėliai —- luikto- 
rijos ir usrnsta gana tobulų 
priemonių su jomis kovoti. 
Tačiau verta susidomėti tuo 
faktu, kad dar tais laikais, ka
da be akimis matomų daiktų 
ir piktųjų dvasių žmogus nie
ko daugiau nežinojo, jau in 
stinktyviai buvo nujaučiami ko
vos budai su ligų iššaukėjais

* bakterijomis, nors jie ii 
buvo laimi netobuli, žiūrint dn- 
Kartinio mokslo akimis. Gydy
mo menas buvo plačiai išbujo
jęs senovės Egyplo (apie 2300 
metų prieš Kristaus gimimą). 
Egiptiečiai nuo Imktorijų vis 
ką naikinančios jėgos mokėjo 
išsaugoti savo valdovų kimus 
net ligi šių dienų, nieko apte 
pačias Imkterijas nežinodami. 
Balzamavimo meno musų die
nų "frank-krukams" butų dnr 
sunki konkuH'neija su anų lai 
kų graboriais. Piramidžių sie
nose ir papiruso lapuose rasta 
aprašytų įvairių ligų gydymo 
būdų, kurie veik niekuo nėra 
priešingi dabartinei medicinai. 
Bet neimbaigiami karai gmt 
sunaikino aukštą egiptiečių kul
tūrą, kartu ir medicinos^žinias,

iCagh* lilvcr skalbimui Naujienose 
duodu naudą dėlto, 
kad pnčioH Nuujionoa 
vrn nuudinaoR.

nunenų lai
kais gyvulių gydymas buvo 
plačiai praktikuojamas. Romė
nai paliko gana daug rašytų 
veterinarijos mokslo žinių, pav. 
viena ('.himno rašytu gyvulių 
gydymo knyga užsiliko nuo 
maždaug 370 mt. po Kristaus. 
Tais laikais jau buvo vartoja
ma keliolika veterinariškų in
strumentų, kurie gan panašus, 
į mūsiškius, ir buvo daroma 
daugelis chirurgiškų operacijų 
ne tik žmonėms, bet ir gyvu
liams. Tačiau apie apkrečiamą
sias ligas ir jų priežastis se
novės romėnai turėjo palygin
ti menką supratimą, nes pasi
rodžius mieste epidemijai, jie 
sulipdavo ant miesto sienų ir

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tol. Kedzie B902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

svimmiDR pool >
Rusiška ir turkiika pirtis

Moterims seredomia iki 7 v a

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

GYVULIU GYDYMAS BURTAIS IR MOKSLO 
PRIEMONĖMIS

imą, silpnas ir kreivas 
__ _ _______ __ nai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. 
Jie apsaugos jūsų airis, pašalins akiu 

nuovanri ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir aru matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Aldnią Dirbtuvė 

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINĖS SANDĖLIS

VIENATINIS Ir didžiausius lietuvių degtinės sandėlis 
INTERNATIONAL AVHOLESALE WINE

(I)ECORATION DAY)
Programas prasidCn 10 valanda ryte 

GegužCs 30-ta yra Kapiniu Puofllmo Diena

Lietuvių Tautiškose Kapinėse

Gui'bhiimi Llcliivlų VlMimmcnė! EmiiIc miošlrdžhil kvie
čiami diilyvaiill šioj Kapinių Puošimo Iškilmėj.

PanibaigiiH programų! įvyks gružu m 
PIKNIKAS JUSTICK PARK DARŽE, 

kurį rengia Lietuvių Tuul. Kujilnlų lotų Miivhilnkni.
Kum geramuziku Ir galČNime Minaglal piudšok 11.

VIniih nuo pikniko judmiN NklrhinuiN knplnhj iinudnl. 
Todcl gorh. Lietuvių VlMiiomcn, nepilniIrHdtc nlzllnn- 
kyll j pikniką Ir piircintl TuuIškiiN Kiij/IncM.

Rengimo Komisija.
P. S. Darbininkai, kurie iipNlčinėlc dirbti, turit Imti 8:00 

valandą ryto.

Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje
X

Paėmo Wm. Dambrausko Winewood Beor Garden ir Piknikų Daržą.
P. J. JACIKAS kviečia visus pažinties draugus ir lietuvius, 

taippat. ir buvusius Wm. Dambrausko kostumerius atsilankyti.
Daržas veltui dėl piknikų, išvažiavimų ir balių.
Užlaikau geriausios rūšies degtinę, vyną, alų ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avė., 6 blokai i vakarus nuo Kean Avenue,

1 blokas i pietus. '
TEL. WILL0W SPRINGS 43 <

PHILCO 
iRadio.Group

('.biengoje yni
AND LIQUOR ('.O. šiame .sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės.

Alsilnnkykile asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit loiboll ant kitos pusGs,bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtino ir nompkOkit daugiau 
už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų Jslnigoj dirba visi lietuviai: savininkai, ageątnlj^dralvorlai Ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kroipkitOsip musų sund01|.

Mes parduodam tik tiems, kurio turi laisn|.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQU0R CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

PRANEŠIMAS
CH1CAGOS LIETUVIAMS

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

AUTOMOBILIO RADIOS

> Jeigur^ikalMiji pinigų ant Pimo Mor.tį:ičio. arba 
apdraudos nųo ugnies, vėjo. ete. atgauk:

. . 840 West Stpe^.. '
’■ J-. ■ TELF.f’ONAŠ: YARds;2790 arb«2?M,. ■ f

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
'• ■ • : - k," *• •'S'vii/.. . v® V. ’ V;: . .• '
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Generolas Batsiuvys

STRAIPSNIAI APIE LIETUVOS BEDAS STEBĖTINI
DALYKAIUit

NRA, PROGRESAS IR KONSTITUCIJA

SENOJI TĖVYNĖ JUS LAUKIASVEIKATOS SKYRIUS

Rašo Du. S. Biežis

ligos

dien

130 W. Randolph St., Chicago

CrartBrM1

Atėjo Kultūra No. 4

NAUJIENOSE.

Naujienai eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem Ben-

Aplankykite Savo 
Gimtinį Kraštą

iet pusė- 
oniplika-

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

07.00
3.50

Pėsčias per Jūres iš 
Anglijos į Prancūziją

Kntered as Seoond Gass Matter 
March 7th 1914 at the Put Office 
ai Chicago, UL under the ac| pf 
March >rd 1878.

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

ti, (kad 
žiauri

Subseription Ratas: 
88.00 per year in Canada 
87.00 per year outside of Chicago 
88.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Trečiadienis, gcg. 29, 1935

ŠĮ Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

rio. Šitas drąsuolis, vaikščioda
mas kaip Petras ant vandens, 
imsis dar dvi lazdas drauge. 
Tos lazdos turės apatiniame 
gale po vienų tuščių indų, kad 
su jomis galėtų j vandenį at
siremti. Jis tikisi, kad jis ga
lės per jurų angų (apie 30 ki
lometrų) į penkias valandas 
perbėgti.

NAUJIENOS
The Lithuanlaa Daily Newa 

fubllshed Daily Except Sunday by 
the Uthuanian Newe Pub., CoM Ino.

1738 South Halated Street
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priėmė labai siaurą tarpvalstybinės prekybos interpre
taciją, ir prie to taip pat pareiškė, kad Suvienytos Val
stijos nei darbininkų algų bei valandų negali kontro
liuoti ar reguliuoti.

Tokie Vyriausio Teismo pareiškimai sukelia abejo
nės, ar ir kiti “Naujosios Dalybos” jau priimti ir dabar 
siūlomi {statymai bus pripažinti legališkais, kada apie 
juos spręs Vyriausias Teismas. ’

Bet tas viskas dar sykį pabrėžia, kad Suvienytųjų 
Valstijų konstitucija yra taisytina, jeigu Amerikos pro
gresas turi eiti konstituciniu keliu. .

Faraonų Slėnis ir jo 
Paslaptys

člų kapus Ir šaukia faraonų 
keršto. Jie šventai tiki, kad 
ir Tut Ank Amon kerSijo už 
sudrumstimų jo ramybės, nes 
visi ekspedicijos nariai, kurie 
atidarė jo grubų, vienas po ki
to mirė. O paskutinis, tikrai 
stebinantis reiškinys su radio 
aparatais ir kitu tuomi rimtai 
verčia pagalvoti kiekvienų apie 
Egiptu, jo didinguosius valdo
vus faraonus ir jų laikų liu
dininkes piramides.

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

limpa- 
išpiove 
vaikų, 
atatin-

Įžymus kiniečių generolas 
Kiang-Ming-šen ištisus ketu- 
rius metus kariavo Mandžuri- 
joje. Dabar, tai yra, aprimus 
karui, gyvena Šanchajuje, kur 
ėmė verstis batsiuvio amatu.

šis žmogus yra vienas iš 
daugelio kiniečių generolų, ku
ris karo nepanaudojo tolimes
niam savo asmens apsirūpini
mui ir atsisakė nuo kariškos 
garbės laurų.

APSISAUGOJIMAS NUO TU 
LŲ LIMPAMŲ LIGŲ

Vyriausiojo Suvienytųjų Valstijų teismo nuospren
dis vištų ir vištienos pirklių Schechterių bylojo tiesio
giniai ir netiesioginei uždavė smūgį bandymams kon
troliuoti šios šalies pramonę, kokie buvo išreikšti pra
monės atsteigimo akte, žinomam kaipo NRA.

Nėra abejonės, kad pats NRA aktas buvo netobu
las. Vienok jis bene pirmu syk griežčiau išreiškė Ame
rikoje tą mintį, kad valdžia privalo kištis į pramonės 
reikalus, reguliuoti pramonės sąlygas, darbininkų algas 
ir valandas ir net pramonininkų pelnus. Aktas aiškiai 
ryžosi suvaldyti kapitalistų sauvalę ir sumažinti išnau
dojimą. šituo žvilgsniu NRA buvo bandymas padaryti 
žingsnį pirmyn.

NRA aktui iš pat pradžių iki dabar buvo priešingi 
visi kapitalistai. Tame akte jie matė galo pradžią neap
ribotam pelnų krovimui ir jų slėpimui.

Dabar, kada Vyriausias Teismas išnešė nuosprendį 
prieš NRA, nors daugiau dėl formos negu dėl pačio 
principo, visi didžiojo kapitalo laikraščiai užgiedojo bal
siausią “Aleliuja”. Tas “Aleliuja” kyla iš jų džiaugsmo, 
kad pelnų darymo sauvalė ir neapribotas darbininkų 
išnaudojimas jau gali sugryžti saujelei išnaudotojų ir 
šios šalies/ slapti) valdovų. Bet tų ponų laikraščiai to ži
noma nesako, rėkdami savo “Aleliuja”. Jie oficialiai 
džiaugiasi buk tuo, kad Vyriausias Teismas parėmęs 
konstituciją ir atėmęs nuo prezidento nekonstitucinę 
galybę.

Vištininkų Schechterių byloje, kuri buvo prieš juos 
užvesta už laužymą NRA kodo pardavinėjant vištas ir 
kurią jie buvo pralaimėję, bet apeliavo, pasmerktieji 
Schechteriai Vyriausio Teismo buvo pripažinti nekal
tais, nes NRA vištų kodas, sulyg kurio jie buvo nu
bausti, buvo nekonstituciniu keliu priimtas.

Kongresas

i tą paitį pasakyti. Apsisaugoji
mui nuo šios ligos irgi yra ata
tinkami skiepai, kurie surasti 
gerokai vėliau, negu nuo dil'te- 
rijos ir, aiškus dalykas, dar 
nesuspėjo reikiamai išsipopu- 
liarizuoti. Tat plačioji liaudis 
dar mažai apie tai težino ir, 
žinoma, kol kas, dar visai ma
žai tesinaudoja.) Beiki

Chicagos angliškame “Daily News” talpinami yra 
korespondencijos-straipsniai apie Lietuvos bėdas su 
Klaipėda. Juos rašo to laikraščio užsienių koresponden
tas Wallace R, Deuel iš Klaipėdos. Reikia pastebėti, 
kad šitie straipsniai yra palankus Lietuvai, o ne tokie, 
kokius rašinėja kito Chicagos dienraščio koresponden
tas. Savo paskutiniame straipsnyje W. R. Deuel nurodo 
Lietuvos valdžios klaidas Klaipėdos krašte. Svarbiau
sios klaidos buvusios sekančios: kad Lietuvos valdžia 
nedavusi jokių ekonominių koncesijų ir darbų klaipė
diškiams ir kad prikimšusi Klaipėdos kraštą tokiais 
valdininkais, kurie ir didžiausiems Lietuvos patriotams 
klaipėdiškiams, negalėjo patikti. Sako, kad prašalintąjį 
Klaipėdos gubernatorių klaipėdiškiai saliutuodavę gat
vėse “naciškai”, šaukdami “Heil Dųmmkopf!” (valio 
kvaila galva).

Tai yra skaudi tiesa.

Nckursai žmogus iš Kana
dos keta iš Anglijos į Prancū
ziją per jūres bėgte perbėgti. 
Tai butų vieryk visai ko ypa- 
tiško, šilas drąsuolis po savo 
kojomis prisiriš ne jaik kokias 
vandenines kurpes. Ale šitos 
jo kurpes beveik du meteriu 
ilgos ir viduje tuščios. Jų gi
lumas bus 20 ientimetrų, ir jų 
plotis 25 centimetrų. Kiekviena 
kurpė sveria po pusę centne-1gurno deleL

Teciaui Vyriausiojo Teismo opinijoje yra numatyti 
ir suvaržymai pačiam kongresui, jeigu jis pasiimtų ko
dus daryti Vyriausias Teismas pareiškė griežtą nuo
monę, kad pramonės tvarkymo kodai negali kištis į vie
tinę valstybių pramonę, ir nors jeigu vištos butų suvež
tos iš visų valstijų, bet kada jos jau yra atvežtos j vie
tą, tai tik tos vietos valstija gali jomis rūpintis, o ne 
Suvienytos Valstijos. Tokiu budu Vyriausias Teismas

Neperseniai vienas anglų la
kūnas tarnaujantis anglų oro 
susisiekimo kompanijoj, Lon
dono spaudoj paskelbė labai 
įdomių dalykų. Jis sako:

“Skrendant lėktuvu, 2,000 
metrų aukštumoj per garsųjį 
Faraonų slėnį, tarp Kairo ir 
Kurtumo, kur buvo atrastas ir 
faraono Tut Ank Amono ka
pas, aš pastebėjau, kad kompa
sas ir radio telegrafo aparatus 
paliauja veikę. Pirmą ir antrą 
kartą aš maniau, kad uparatai 
yra sugedę, bet ilgainiui įsi
tikinau, kad tai veikia kažin 
kokia man nežinoma jėga”.

Šį dalyką ėmėsi aiškinti An
glijos oro kompanijos eksper
tai ir Britų karo aviacijos in
žinieriai, bet ir jie nustebę nie
ko pasakyti negali. Geriausi Ir 
moderniausi radio aparatai, at
sidūrę ant Faraonų slėnio pa
liauja veikę.

Kai vienus po kito išmirė 
ekspedicijos nariui, kurie su
rado ir atkasė faraono Tut 
Ank Amono kapą, tai moksli
ninkai aiškino, kad šie žmonės 
mirę ypatingai piktų ir nuo
dingų musių įkąsti, arba che
minių sąstatų dulkių, kurios 
tūkstančius metų išgulėję ka
pe pakliuvę į žmogaus orga
nizmą galėjo jį užnuodyti. Lei
sime, kad ši mokslininkų nuo
monė yra tikra. Taip. Bet kaip 
dabar išaiškinti radio aparatų 
neveikimą. Juk 2,000 metrų 
aukštumoje negali būti ir veik
ti kokios nors dulkes arba mu
sės. Dabar mokslininkai suka 
galvas, o atsakymo tnėranda. 
Kaip ir prieš tūkstančius me
tų dunkso milžiniškos pirami- 

slėpdamos savyje ir šian- 
neatspejamas mintis. Gi- 

slepingas piramidžių kraš- 
Tų piramidžių, kurias 3,- 
metų prieš Kristaus gimi- 
state faraonas Tikerinas 

ir Heopsas. Jas štate 20 metų, 
100,000 darbininkų, žmogus 
priėjęs prie piramidžių, staiga 
pajunta savo menkumą ir pi
ramidžių didybę, Jos buvo sta
tomos mirusių pagerbimui ii 
iki šiol pasiliko tiek faraonų 
didybes, tiek ir Egipto dvasios 
liudininkai.

Dabartiniai egiptėnai pyksta, 
kad svetimieji drasko jų bo-

,vė prezidentui galę priimti ir patvir
tinti įvairioms pramonės ir prekybos šakoms biznio ve
dimo įstatus, pagadintus kodais. Išdirbant tuos įstatus 
arba .kodus kiekvienos pramonės atstovai turėjo balsą 
ir tur būt visi kodai buvo išdirbti pasiremiant kiekvie
nos pramonės atstovų geriausiu patyrimu.

Dabar-gi Vyriausias Teismas savo nuosprendyje 
apie vištų kodą griežtai pasakė, kad kongresas neturė
jo tiesos pavesti prezidentui daryti vištų kodą arba ko
kį nors kitą kodą. O prezidentas kartu su kongresu ne
turėjo tiesos pavesti kodų išdirbimą pramonių atsto
vams.

Vyriausiojo Teismo nuosprendis pabrėžia, kad ko
dų išdirbimas yra niekas kitas kaip naujų įstatymų da
rymas, o sulyg suvienytųjų Valstijų konstitucijos nie
kas kitas negali įstatymų daryti ar leisti kaip tik Su
vienytųjų Valstijų kongresas. Vyriausias, Teismas taip
gi nurodo, kad sulyg konstitucijos kongresui yra už
drausta pavesti kam kitam savo galę įstatymams daryti.

NRA aktas, nors kongreso priimtas, yra nelegalia, 
sako Vyriausias Teismas, nes tas aktas kodų 'arba pra
monei reguliuoti įstatymų išdirbimą ir priėmimą pave
dė prezidentui. Todėl ir ta prezidento gale buvo nelega- 
lė. Todėl ir visi kodai yra nelegališki ir neturi vertės.

Kiek-gi galima palikti administracinės galės prezi
dentui ir jo paskirtiems valdininkams? Į tą klausimą 
Vyriausias Termas atsako pavyzdžiais. Vienas pavyz
dys esąs tarpvalstybinės komercijos aktas, o kitas pa
vyzdys Radio aktas priimtas 1927 metais, šitais aktais 
yra sutvertos specialės komisijos, kurios turi prižiūrėti 
kongreso priimtų įstatymų pildymą ir išdavinėti leidi
mus.

šituo sprendimu Vyriausias Teismas esmėje dar 
nieko nepasakė prieš patį principą, kad valdžia turi 
kontroliuoti pramonę. Jis tik pasakė, kad kongresas, o
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ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Kuone visos limpamos 
yru gana pavojingos. Susirgus 
bile viena iš jų, dažnai prisiei
na gerokai pasikankinti. Mir
tingumas 
tinai aiįkŠtas,?įQ|^ 
cijų įvyksta gerokas skaičius, 
kas neretai palieka ligonį pa
liegusiu visam amžiui. Svar
biausia yra tai, kad niekas, iš 
anksto negali nustatyti, kuriam 
ir kada pareis susirgti, nebent 
tinkamai apsaugotas dabar ge
rai žinomomis priemonėmis. 
Turint lai omeny, visų tėvų tu
rėtų būti pareiga iš anksto ap
rūpinti savo vaikučius nuo ga
limų susirgimų.

Tiesą pasakius, medicinos 
mokslui dar iki šiol nepasisekė 
surasti užtikrintus budus, kad 
apsaugoti nuo visų limpamųjų 
ligų. Tačiau kai kurios rimtos 
ligos šiuo atžvilgiu veik pilnai 
nugalėtos, apie ką čia ir pakal
bėsime. ;

Difterija, viena iš tų 
mųjų ligų, kuri praeity 
nesuskaitomą daugybę 
pastaruoju laiku, ačiū 
kamiems skiepams, susirgimų 
ir mirtingumo skaičius labai 
sumažėjo. Sulig statistikų, per 
pirmą ketvirtmetį šią metų 
mirtingumas nuo šios ligos sie
kė 2.9 iš kiekvieno 100,000 gy
ventojų, t. y. mažiau negu trys 
iš to skaičiaus. Gi prieš dešim
tį metų per tolų pat laikotarpį 
ir iš tokio pat gyventojų skai
čiaus mirčių butą 22, t. y. dau
giau nei septynis ir pusė sykių. 
Tai stebėtina ir įdomi pažan
ga į palyginamai tokį trumpą 
laiką. Tačiau, sulig medicinos 
žinojimo, mirtingumas nuo šios 
ligos galimas visai pašalinti, 
jei žmonija pilnai kooperuotų.

Apsisaugojimas nuo difteri- 
jos labai lengvas, pigus bei 
efektingas. Tam tikslui paga
minti skiepai įleidžiami po oda 
du sykiu vienos savaitės pro
tarpy. Iš to, jokio pavojaus nė
ra, o vaikas ilgam laikui apsau- 
gojamas nuo susirgimo. Geriau
sia vaikus skiepyti dar labai 
jaunus, pradedant net nuo vie
nų metų amžiaus. Tėvai tai tu
rėtų labai gerai įsitėmyti ir ne
vilkinant vykdyti, jei jie ištik- 
rųjų savo vaikučius myli bei 
linki jiems geros sveikatos.

Apie škarletina galima veik

pnmin- 
labai 

o gurios daug 
miršta. Gi iš į pagijusių didelis 
nuošimtis lieka paliegėliais vi
sam amžiui. ?

Skiepai prięš šią ligą taip
gi leidžiami po oda iš viso pen
kis sykius vienos savaitės pro
tarpiais. šie skiepai nepavojin
gi, nuo jų vaikai visai nešer
ia ir šiaip jau sveikatai nieko 
nekenkia. Todėl jų bijotis nie
kam nereikėtų, šiuos skiepiji
mus gali atlikti bile gydytojas.

Apie raupus' jau rodos nerei
kėtų nei kalbėti, nes skiepiji
mo pagalba M liga visai išny
ko iš tų vietų, kur skiepijimas 
sistematingai ir nuodugniai at
liekamas. Tačiau dar randasi 
tokių apylinkių, kame į tai ne
tikima. štai viename vidurva- 
karinių valstijų mieste, kame 
skiepijimas nepraktikuojamas 
sistematiškai, susirgimų bei 
mirčių skaičius gana aukštas. 
Sulig šių skaičių, proporciona- 
liai gyventojų skaičiui, New 
Yorke 1931 metais turėjo su
sirgti raupais 85,000 žmonių. 
O, iš tikrųjų, tik vienas susir
gimas teatsitiko tais metais. 
Tai kokis skirtumas, kurį pa
darė ne kas kitas, kaip tik 
uolios pastangos apsisaugoti 
atatinkamu skįppijimu.

Kaip šiandien1 susirgimas rau
pais didelė retenybė daugumoj 
civilizuotų kraštų, taip, reikia 
turėti vilties, ąfsitiks ,su difte
rija ir škarletijia, nes medici
nos mokslas jas pilnai užkaria
vo. Nuo žmonijos tinkamo pa
sinaudojimo priklausys prak
tiškos sėkmės. Taigi, nebijoki
te savo vaikų skiepyti.

Sizifo darbas — 
kahme kardus'
Kruvinas Reinas St. Galinis, pa
etikos, poezija Kaina 4fc

ATMINČIAI TŲ, KURIŲ NEBĖRA...

GREIČIAUSIA KELIONE 
I LIETUVA

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už
tikrina patogų nuvykimą į

KLAIPĖDĄ

Žurnalo Turinys įdomus ir pa
mokinantis; Jaunosios kartos kri
zė A. Amalvis. Priešistorinė 
įtaka dabartinei žmonių psichologi
jai'—- S. Buchas. Hitlers grosses 
Sfiel — J. Baldauskas. Iš Austra
liečių gyvenimo — Prof. P. Leonas. 
. ................ Elja Erenburg, “Mes 

” — O. Erdberg

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
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ŽMOGVAGIŲ PAGROBTAS BERNIUKAS IR JO TĖVAIPAVASARIS

Relief Orderiusžmogvagys Tacomoje pagrobė turtingo lentpluyininko Wcyct haeuserio 9 metų sūnų
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Puikiausiai Subalansuotas
IEA.UJY ENDURANCE

Pabudavotas
Zemos-Kainos Karasklausiu

manyje

MES IŠMAINYSIME JUS 
WORK RELIEF ČEKIU

šaltai 
šėtra,

$12,500 Long’ui už jum padar/ 
tų skriaudų.

jįiiįį!^

mę. Visų gyvi gaivino
masino
Šokinėt ir mylėt. Ir tikėt, kad 
taip bus amžių amžiais.

maniau 
bitas gė

le ir mane 
Bet ten aš

skleis* 
atvėrė 
širdys 
rasos

debesiais 
įies šokį!

Nūs verk visas 
ypatybes 

ir nuspręsk

Master De Luxe 
Sedan

Kada-nors

viešbutyje, 1156 Mil- 
avcnųe, buvo rastas 
Nikodem Zlotnicki. Jis

Master De LuxeC H E VRO LET

rankas 
velėnas, Ir pu-

KREE-ACTVN 
CRMFORT

SIŲSKIT Ptfc 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvosžmonėsr 
K® pataria Lietuvos bąnkjr

Jųų dabar turite teisę pirkinėti 
t

ten, kur jums patinka.

Mes Maloniai Išpildysime
Jūsų

Louis Ullnlik, 1210 Morgan st. 
Kas jj suvažinėjo—-nežinia.

Penktadienį ir šeštadienį chi- 
cagiečiai galės apžiūrėti naujus 
kanalizacijos tunelius, kurie tik 
pereitų savaitę buvo baigti. Pub
likai bus atidarytas kanalas, 
tarp Franklin ir Quincy gatvių.

Cook apskričio tųlsmas per 
klaidų įkalino jaunuoli James A. 
Long. Jis pakliuvo už vagys
tę, kurių kitus papildė. Dabai 
Icgislaturu nubalsavo atlyginti

St t r v> ■> i iuimhh. - — ——.............. *—

Prieangyje namų, 2626 Wood- 
lawn avenue, nusižudė Norman 
Barber, 44 metų inžinierius. Jis 
buvo bedarbis, per ilgų laikų ne 
turėjęs užsiėmimo.

Du jauni vagiliukai, tik 46 
metų amžiaus, apiplėšė keliolifcų 
darbininkų Strauss and Seimam 
baldų krautuvėje, 4128 W. Ma- 
dison Street. Jie pavogė $147,

i
Oro biuras paskelbė, kad šių 

mptų gegužės riiėnuo buvo lię-

5;:%::%:^;:;:^

NUSVBBK visus Master De Luxc 
Chevrolet viršystes savo mintyj 
ir sutaikyk su savo auto važiavimo 

reikalavimais ir rasi, kad tai yra 
puikiausiai subalansuotas kada- 
nors pąbudavotas žemps-kainos ka
ras! j h duoda jums visas geras ypa
tybes lygioj mieroj. Jis duoda jums 
puikių kombinuotę visų geriausių 
motoro ypatybių 
gražaus Fisher Body iki glotniam 
Knee-Action Pasivažinėjimui. Ir nuo 
tvirtaus plieninio Turret-Top, kons
trukcijos iki gyvybės pilno Blue- 
Flame valve-in-head išpildymo. Vie
nok Master DeLuxe Chevrolet par
siduoda už daug žemesnę kainą ir 
duoda daug didesnę operavimo 
ekonomiją negu kuris kitas karas, 
kuriuo jus jį galėtumėt palyginti! 
Pamalykit šį karų,.. pasivažinėkit 
juo., .šiandien!

Jr bedirbant. Man betriu- 
siaut, per vienų langų kaimy
nėlio — mergužėlė pažiurėjo.

Aš išlindau iš žiemos guo
lio. Ir krutėjau, ir judėjau, 
kaip judėjo viskas aplink 
mane. ■

Čia pat žydėjo tulpės ir 
narcizus. Aplinkui krūmai, au
kšti medžiai, jau baigė 
Ii savo pumpurus. Jie 
saulei savo širdis. Jų 
skaisčios, tyros, kaip 
lašelis.

Juos saulė myli. Ir jie myli 
saulę. Savytarpė meilė — ne- 
išskaitliuojama laimė.

Lewis 
wauk$e 
negyvas 
buvo žymus veikėjus lenkų tar
pe. Lenkų susivienijimo prezi
dentas nuo 1909 iki 1918 metų. 
Sulaukė 80 metų amžiaus. Mirė 
širdies liga.

Prie Maxwell ir Halsted gat* 
vių vakar buvo rastas suvažinė
tas 55 metų amžiaus Žmogus,

Mes turime pilnų pasirinkimų viso
kios rųšies ta vorų. Jus gausite greitų 
ir mandagų patarnavimų kiekvienu* 
ine musų departamente. Ši yra viena 
didžiausių krautuvių Chicagoje ir 
yra šiame biznyje nuo 1869 pietų.

POWER

Greit pasislėpė mergelė. 
Ten už lango. Už tos sienos, 
kuri man čia pat, arti.

Mano širdis nerami ėmė 
belstis krūtinėje, kaip prie 
sienos prirakintas kalinys.

Aš dirbau ir žiurėjau į tų 
langų, kur pasislėpė mergele 
—žibuoklėle.

Širdį man skaudžiai sugėlė: 
kam ta siena skiria mus,

Mintys sakė ir kuždėjo: — 
Jos žvilgsnis jėgų tau įliejo. 
Ir jei nori, kad mergele vis 
žvelgtų tavo darželiu — pa- 
dabyti jį gražiai. Kad kvėpė?- 
tų gėlės maloniai.

Bet širdis vis nerimauja. Ji 
reikalauja skinti tulpę, krau
ju pripiltų, ir mergelę pirmu 
kartu matytų atlankyti ten už

Griebiau kaplį 
Ėmiau piešti 
renti juodų žemę 

—Išpurensiu 
Pasodinsiu rožes 
lėles. Tegul gėles žydės. Aro
matai kvepės. Ir širdis mano 
nepavydės, nes ir ji buvo jau
na.

O gal žiūrint į gėles mano 
ašaros 
ves gailės?
nepadės... Likę dienos 
dės į pakalnę slidžių 
greit.

J. Krukoids,
Pavasaris šaunus. Pavasaris 

gražus, Gamta atgijo. Nusi
kvatojo. Visus išsiviliojo oran 
—saulutė šiltoji.

Kurni, tuo žemės padaru, ir 
aš Inslinkaj 
dūlių glėby

Aš palikau tų niūrų žiemos 
guolį. Taip lygini, kaip meš
ka, kad palieku jį.

Išlindus man iš urvo, saule 
juokėsi, kvatojo. Viliote vi
liojo savo glėbin. Ji pati iš 
džiaugsmo Šokinėjo. Mat, niū
rių’ žiemužę nugalėjo. Todėl, 
lyg ranka sėjėjo, pilnomis 
rieškučiomis bėrė spindulius 
žemei.

Tie spinduliai gaivino žc-
Judėt 

Dirbt ir linksmintis.

riedės? Širdis jaunat- 
Bet juk tas man 

nudar- 
labai

Plačos, gilios ir mėlynos, 
kaip jura jos akys, apibėgo 
yjsų mano darželį.

Jai patiko mano tulpės ir 
Daycizos. Aš žinau.

Gal palikau aš jai? Gal?...

Jos geltoni, puošnučiai 
plaukeliai, jai pasilenkus, nu
sviro abiem pusėn veidų.

Jos veideliai pilni. Skaistus. 
Raudoni, kaip mano tik kų 
pražydusios tulpės.

Juos nudažė — aš matau— 
ne dažai. Juos nudažė saulė 
—močia ir atgijusį gamta.

Lupytes
pienu pripiltos lupytės — vi
liojančiai man nusišypsojo ir 
užkure širdy liepsnų..............

Aš pažiurėjau į jų kartų.
Ėmiau dirbti ir neboti. Bet 

mintys vertė žvelgti į jų ir 
vėl, ir vėl, ir vėl...

Musų akys susidūrė. Greit 
nuleido ji akis. Ji žino, kad 
man jos posakis, kų ji mano, 
kų galvoja.

C HE V R 
DE

Palyginkit . ___ _ _ ........
<J. M. A- c. lAtyBM. Motors Vertybė

PASIRINKIT CHEVROLET DĖL KOKYBĖS IR ŽEMOS KAINOS

Po savo niažųjį darželį aš 
slankiojau vienas iš tos rųšies 
gyvių. Saulute kv 
pavasario putjldii. 
netikau...

Puikiai žinau ir tebeatmenu 
gerai, kuomet pavasario puo
toje sėdėjau pirmose gilėse.

šokinėjau tada kartp SUKki
tais. Su ėreliais jaunais.

Dainavau aš tada — su 
paukšteliais* raibata-ro^o

Glostė saulė mane lygiai 
taip, kaip ji glosto Šiandien 
pražydusias mano tulpes ir 
narcizas.

Bet tai buvo seniai... 
tie nūn laikai...

šiandien aš gal tinku 
šiaurei. Eskimo prasta 
krištolinio ledo landynė, gal 
būt tinkami man rūmai.

Su šiaurių smarkiais vėjais. 
Su nevaldomais speigais. Su 
snieguolių debesiais gal aš 
Šokčiau inUjįcs šokį!

Gal uliočiau'kGal kvatočiau, 
kaip uiioja, kaip kva|oja šian
dien parinkti.

Bet... gal aš... ir tenai ne
tinku.

:nLET MOTOR COMPANY, 
Troit, michigąn
Chevrolet Arina* pristatymo kalniu h

Bet vistiek aš kasu, aš pu
renu. Širdy darosi ramu- Tik
tai ji — besotė ta, vis dar 
trankosi krutinėję.

—Ko tu nori 
Gyvenkime su vilčia. Gal 
vasaris padės 
pražydės jaunos, saldžios lai 
mės dienos.

—Trokštu meilės aš sald 
žios. Senstame mudu be jo: 
—širdis man išmetinėjo.

PR1CES

TACOMA, WASH
jo sugrųžinimų pareikalavo $200,000. Pavėlinsiąs parodo pagrobtojo molinų, Mrs. John Philip Weyerhaeuser, pa
grobtąjį sūnų, George, ir tėvų J. P. VVeyerhaousor. Dabar tėvui veda derybas su pagrobikals.
—.................  » » ..... ....................................................... .... 4 ............................. > " ■! ............ i...

tingiausius gagužis Chlcagos is
torijoje.

Chicųgos viešasis knygynas 
reikalauja legislaturos paskirti 
$1,800,000 knygyno išlaidom# 
metams laiko. įkišto! knygyno 
administracija gaudavo $1,440,*

VAKAR IR 
ŠIANDIEN
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Laiškai Pašte

PAVEIKSLAS No. 15

Kaip jus tą pavadintumėt?

Siulau vardą

Mano vardas

Siulau vardą

Mano vardas

Adresas

PAVEIKSLAS No. 17

Dovanos-Prizai

Šįvakar Jack Brown ri 
tąsi su Johnny Silvy

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Kai ir Zaretsky persi 
kėlė naujon vieton

Namu 
Daktaras 
$1.50 vertės.

Geraširdis policistas 
gelbėjo vagims 

paslėpti grobį

Komisionierių pirm. Smith pa 
skyrė tam darbui specialę ko 
misiją

Sunkiai susirgo 
p. Jurkšienė

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

Siulau vardą
Mano vardas

Adresas ......

Planuoja padaryti 
visų Cook apskričio 

biurų revizija

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

dovanos

Pradėjo statyti naujj 
fabriką Chicagos 

priemiestyje

Duokit V ardus šiems Paveikslams

Vardai paveikslams 
Vardus galite 

Už gerą tvarką

Dabar gera proga nusipirkti 
šaunų automobilių nebrangiai

BRIDGEPORTAS 
ir šiandien 
skelbimas (“B and W 
Sales Co.
j e įstaigoje dabar galite nusi
pirkti nebrangiai vartotą arba 
načiją automobilių. Pasirinkimas 
didelis. Pas juos randasi auto
mobilių visokių išdirbysčių. Nu
važiuokit ir persitikrinkit.—L.

Adv. Kai ir Zaretsky trum
pa laiką atgal persikėle nau
jon vieton. Jų ofisas dabar 
randasi adresu, 6332 S. West-

McCook, III., pradėta statyti 
naujį fabriką, Electro-Motive 
Corporation. Jame bus gamina
mos lokomotyvai su dieseliniais 
inžinais. Fabrikas busiąs di
džiausias pasaulyje. Priklausy
siąs General Motors bendrovei.

Vakai
Naujienose” telpa 

Auto
827 W. 35 St.). šio-

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimeli.

Nusivilkęs švarką, prakaituo
damas policijos seržantas John- 
Racek vakar gelbėjo trims jau
niems vaikinams įstumti troką 
į garažą, 2300 W. Van Buren 
Street.

Grįžęs prie savo automobilio 
išgirdo radio pranešimą, kad 
buvo sulaikytas trokas su pre
kėmis ir kad jį suėmė ”hai- 
džekeriai”. Apžiūrėjęs, Racek 
pamatė, kad trokas kurį jis 
stūmė garažan buvo suimtasis 
trokas, o jaunieji vaikinai — 
“haidžekeriai”.

1 Dovaną ............
2 Dovana ............

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

dovanos

Atpiginti automo 
biliai

PAVEIKSLAS No. 16 
Kaip jus tą pavadin

tumėt?

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyrįausįjj paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

2 Akimovvicz Michal
8 Juozapas Žolynas *
9 Jurko Marja
11 Kasparas Vincas
19 Skrobutėnas Alfonsas

Kaip jus tą pavadin 
tumėt?

..... . $15 Cash
........ $10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

Jack “Bad Boy” Brown iš 
Louisianos šįvakar susikibs 
su ristiku iš Ontario, Cana- 
dos, Johnny Silvy, Marigold 
Gardens, prie Broadway ir 
Grace gatvių.

Jack Brown yra skaitomas 
vienu iš įdomiausių ristikų

IU v Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

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

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

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

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

$414,000 trukumas Cook ap
skričio klerko ofise, sujudino 
visus apskričio viršininkus ir 
prokuroro biurą. Komisionierial 
ir prokuroras ėmė reikalauti re
vizijos visų apskričio biurų 
knygų, kad patirti ar kur kitur 
nėra panašus trukumai, kaip 
klerko raštinėje.

Komisionierių prezidentas 
Clayton Smith paskyrė septy
nių žmonių komisiją peržiūrėti 
knygas, ir rekomenduoti knyg- 
vedystės sistemos pakeitimus, 
kad užbėgti už akių panašių 
trukumų atsikartojimui ateiyj.

$414,000 trukumą klerko ofi
se turi padengti Robert Sweit- 
zer, buvęs klerkas, o dabartinis 
iždininkas. Jam bebūnant kler
ku trukumas susidarė.

Galit Išlaimėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondra’k TeL Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
F1RANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

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

BRIGHTON PARK. — P-a 
Jukršienė, gyvenanti 4353 So. 
Maplewood avenue, sunkiai 
susirgo. Jai urnai buvo pada
ryta operacija, po kurios ji 
guli ligoninėje, prie 69-tos ir 
California gatvių. Kambarys 
307.

Draugai ir pažįstami yra 
prašomi ligonę aplankyti.

šiuo laiku 
smarkus ir turi minias pase
kėjų ne vien Chicagoje, bet 
ir kitur, kur tik jam teko ri
stis.

Kanadietyje, Silvy, jis turės 
nemenką oponentą, su kuriuo 
jam bus sunku apsidirbti.

šįvakar risis ir kitos poros, 
tarp jų, Zack Malkov su Jack 
Gacek iš Mihvaukee
Hoffman su Jimmy Dougrer- 
ty; Mike Kilonis su Gerard 
Lautli, ir Herbert Knox su Al 
Woznika. Visos rietynės bus 
30 minučių, apart pirmųjų, 
kurios užtruks 90 minučių. 
Ristynių rengėjas yra Fred 
Kohler.

TROKAI—KARAI—TRAKTORIAI 
TRAILERIAI 

VISOKIO DIDUMO 
VISOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ 
VISŲ BODY STYLIŲ 

Tokiomis kainomis, kurios tiks jūsų kišeniui 
Kokio norit karo arba troko, jis laukia jusij čia

FORDAI 
DODGES

Patarnavimas
Greitas ir tankus pa
tarnavimas musų gra
žiuose ir patogiuose 
busuose.

BLUE BIRD 
SISTEMOS BUŠAI

IVeža i Ressurrection, 
Bethania ir Fairmont 
(kapines.

BLUE BIRD COACH LINES, Ine.
1619 SOUTH STATĘ STREET Tel. CALumet 4668

CADILLACS 
STUDEBAKERS 
OLDSMOBILES 
CHEVROLETS 
HUDSONS 
ESSEX

100 Trokų ir Karų dėl Pasirinkimo 
Turime daug stako visų body typų. Vėliausių 1934 

Fordų, pigiomis kainomis.
Perkant, biskį reikia įmokėti. 

Atvažiuokit ir persitikrinkit patys
PIRKIT DABAR nuo žinomos įstaigos Naujų Karų Par
davinėtojo, kol dar Išpardavimo Kainos yra veikmėje. 

Atvažiuokit į musų įstaigą šiandien
Pašaukite telefonu, mes atvešime naują Ford V8 Troką 

arba demonstratorių karą prie jūsų durų.

B & W AUTO SALES CO.
827 West 35th St Phone Yards 6080 

AUTORIZUOTI FORD DEALERIAI

yra labai ern avenue, antram aukšte 
Telefonas Prospect 1012.

Ofiso valandos yra nuo pir 
madienio iki penktadienio — 
6 vakare iki 8:30, o šeštadie 
niais, nuo 3 iki 8:30 vakare.

GRAND OPENING TAVERN 
1706 W. 47 Street 

Subato j, Birželio 8 d., 1935
įvyks Grandiozizkas Atidarymas Alines. Bus puiki muzika prie 
kurios visi svečiai galės linksmintis iki nedėlios rytui. Skaniausi 
užkandžiai už dyką. — Nuoširdžiai kviečia visus draugus ir pažįs
tamus atsilankyti. Visų gerai pažįstamas iRUveris.

P. NORKUS
Tel. Boulevard 6520

IŠLEISTUVIŲ PARTY
Visi draugai ir pažystami esate kviečiami į atsisveikinimo PARTY, 

KURI IVYKS
Subatoj, Birželio-June 1,1935 

BARAUSKO TAVERN 
2244 West 23rd Place

Apleidžiu šią seną vietą dėl atidarymo NAUJOS VIETOS adresu 
1725 WEST 63rd STREET

Bus užkandžių, gardžių gėrimų, muzika ir daug kitų linksmybių.
Kviečia J. BARAUSKAS.

Kapinių Puošimo Dienai Bušų
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(Vaizdelis iš Chicagos gyvenimo)

Pranešimas

226 kuopos

susirasit

ant

AR LAIKAI GERĖJA?

mokėti nereikiaF CHICAGO

Phone Boulevard 7314. Chicago. III

NATHAN KANTER

Distributoriai

Vpposi te Pavis Store, 2d Floor

1557 Milwaukee av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

nesirodė, 
- gal būt

Radiatoriai ir Katilai 
RABIATORS & BO1LERS

Maliorius-Dckoratorius 
PAINTING & DECORATING

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINSsensacijų 

knyga, “ 
China”, ' 
I lobą r t.

Bet jis
nesma-

Trečiadienis, geg. 29, 1985

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

2.69
5.45

Dykai 
Atdara nedėliomis iki

Vėliau pinigus prage- 
kitokio biznio 

kad ir kaulų kam

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

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$85 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes spedalizuojamės padaryme 

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

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

dėliai skausmų. Juk 
važiavo pergreitai ar 
ir dėliai to pasijuto, 
visi kaulai, arba gal 

negu

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Oil for the L am p s 
of China”

Zarasiškiai rengiasi 
prie gegužinės

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

Zarasiškių kliubo nepaprašė 
tam susirinkime, kuris įvyko 
ketvirtadienį, gegužės 23 d. 
vienbalsiai likos nutarta sureng
ti išvažiavimą: j girias. Tam ti
kslui išrinkta komisija iš ga
biausių narių, kurie dės visas 
pastangas, kad sutraukus ne 
tik visus Chicagoj bei jos apie- 
linkėj esančius zarasiškius, bet 
ir pašalinę publiką, kuri remia 
zarasiškius.

Kiek teko nugirsti iš komi-

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8003-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1273

Kiek laiko atgal nemenką 
Amerikoje sukėlė 

>ii for the Lemps of 
kurią parašė Alice 
Kaip galima spėti iŠ

JŲSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
iiELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

>>į į

THE HAMBURGER 
& SINCE 1868 

,»-«l_ -

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų
Mąupykit Pinigus’ Užtikrinto j Vietoj *

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ

Del išvažiavimu ir pikniku, di
delė platforma šokiams. Gražus, 
švarus miškas ir visi pąrankuinai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 
i vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvės
Klauskite

B1G TONY FARM

ANDREJEVO specialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
pagrabams.

‘Oil for the 
bus rodo- 

teatre, Ran-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite pms ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blškorystis 
darbe.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

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

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

Reikalau darni 
_____ ■ visada galite 
OMO gauti savo su-.Tai ir visa ceremonija. Če

kis tuoj buvo gatavas.
Tada pradėjau su p. Macke

vičium kalbėtis apie dalykų 
pasikeitimą . Apie tą pasikei
timą jau buvau skaitęs jo pra
nešimus. Dabar čekis ant di
delės sumos patvirtino tuos jo 
pranešimus.

“Re pasigyrimo aš pirmas 
pamačiau reikalą ir išrokavi- 
mą perorganizuoti spulką ir 
pastatyti ją ant naujų pama
tų”, sakė p. Mackevičius. “Lie, 
tuvių tarpe aš pirmas tėmijau 
ko pasikeitęs gyvenimas reika
lauja ir ką spulkų reikaluose 
vra sumaniusi dabartinė Wa, 
shingtono administracija. Ad
ministracija pasiūlė spulkoms 
savo talką. Pradžioj admini
stracija davė talką bankams, 
kad jie atgautų žmonių pasi
tikėjimą. Panašią talką val
džia teikia ir spulkoms, kad 
jos įgytų pilną žmonių pasiti
kėjimą. Spulkos, norinčios 
valdžios talkos, turi būti ge
roje tvarkoje ir priimti val
džios išdirbtą naują sistemą. 
Gedemino spulka valdžios 
kvotimus perėjo, priėmė val
džios reikalaujamą sistemą ir 
ta proga pakeitėme jos vardą. 
Dabar musų spulka vadinasi 
Standard Federai Savings & 
Loan Association. Senoviškos 
konstitucijos su savaitiniais 
mokesčiais ir bausmėmis jau 
atsidūrė gurbe. Senoviški 
certifiaktai taipgi pakeisti 
naujais. Dabar taupytojams 
išduodamos knygutės panašios 
į bankines. Taupytojai gali 
depozituoti kiek tik nori ir 
kada tik nori. Paskirtų, regu-

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU
< MORGIČIŲ

Apdrabdžiain nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose 

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

sijoki narių, kad jau parinkta 
puikiausia vieta minėtam išva
žiavimui, ir stengiamasi jį taip 
sutvarkyti,' kad jis 
liktų atmintyje, 
kime prisirengę kai 
pakvies mus į savo

SLA, 226 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, birželio 4 die
ną, 7:80 vai. vakaro Associated 
House Jslėj, 2150 West North 
Avė. t

Gerbiami SLA 
nariai malonėkite visi būti Siame 
susirinkime. Turime daug svar
bių tarimų kuopos gerovei. Pra
ėjusiam susirinkime buvo pa
vesta kuopos valdybai surasti 
naują vietą—svetainę susirinki
mams kuopos laikyti, nes ta 
svetainėi, kurioj susirinkimai 
laikyta iki šipl ,nera paranki. 
Dabar nariams teks nutarti ai 
senoj vietoj pasilikti, ar keltis 
j naują.

Ben Alum, Užrašų rašt.

vardo, veikalas kalba apie Ki
niją ir pašvenčia turinį apra
šymui ballveidžių darbuotes 
tarp gentonųjų kiniečių. Kny
ga turėjo nepaprastą pasiseki
mą ir dar dabartiniu laiku tek
stą spauzdina įvairi laikraš
čiai Amerikoje.

Warner Bros, bendrove, 
semdama medžiagą iš kny-t 
gos, pagamino filmą tuo pa
čiu vardu. Pavdikslus trauke 
Kinijoje ir Mandži arijoje, 
kur buvo nuvykę ir visi akto
riai, Pat O’Brien, Josephine 
Hutchinson, elc.

Birželio 7 d.
Lamps of China 
mas Clricagos 
doiph ir State.

ROBERT ZIGMUNT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 27 d. 2:50 vai. po pie
tų 1935 m., sulaukęs 6% metų 
amžiaus; gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Petru, motina Malviną, 
broli Edvardų. 2 seseris: Eleo
nora’ ir Dorthy. Kūnas pašar
votas randasi 4600 Milvvaukee 
Avė., kampas Wilson Avė.

Laidotuvės ivyks penktadie- 
nyj, gegužės 31 d. 8 vai. ryto 
iš namu i Our Lady of Vic- 
tory, 5200 Agatate St.. para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi .a a. Roberto Zigmunt 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Motina, tėvas, brolis, 
seserys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius J. V. May, 
4550 Milwaukee avė., tel. Kil- 
dare 2115.

dalinai todėl, jogei gyvosios 
skolos vis vien butų prarijusios 
jo laimikį. .

Jonas bevelijo pasilikti apy* 
stovose^ kurioms spėjo prisitai
kyti. Jis gyvena skiepe Šnera- 
mento bulvaro name. Visą savo 
laiką praleidžia Madison gatvėj 
prie Canalport Avė. Tai apie-, 
linkę, kuri ir ne vieną kitą bu- 
vus| turtuolį priglaudžia.

Kada Jonas Blubergas su
griebia kokį dolerį, tai prisi
perka visokių mažmožių ir par
davinėja praeiviams ant gatvės 
kampo 
ria ir vėl eina 
reikalais, na 
palaužyti, bile tik gauti išsiger

Kartą Jonas, matyli, užkabi
no perdaug kietais kaulais žmo
gų, nes Jono nosis labai ir la
bai Buvo nuskriausta. Kad at
silyginti, taip sakant, šiai ne
laimei, Jonas Blubergas nutarė 
eiti dar kartą persitikrinti. Ne 
žiūrint kas su juo patim atsi
tiks, bet jo priešo kaulai tai 
jau turi lūžti.

Kaip ir kas atsitikto po to 
nutarimo su juo, nieko tikro ne 
žinia. Tik tiek buvo galima su, 
prasti, kad ir šios antros im
tinos neišėjo Jonui į sveikatą, 
nes jis pasirodė tik keletą die
nų vėliau, o ir pusėtinai sukrai- 
pytns.

Daktaras patarė jam važiuo
ti juo greičiau į ligoninę. Jonas 
Blubergas galėtų važiuoti, ba 
jis yra karo veteranas, 
nenori daryti ligoninei 
gurno.

Jonas visuomet guli 
Šono, kuriame kaulų yra dau
giau. Sako, kad jaučiasi ge
riau. O skausmui sulaikyti 
vartoja, reiškia geria iš miltelių 
(Tarytą degtinę.

Bet apie ligoninę jam nepri
simink. Jis nenorįs, kad bet 
kas ir bent kokius jam patarna
vimus teiktų. Tai butų jam 
nepakenčiama Gi kas dar ar
šiau: gink Dieve, palaikytų jį 
ten dar kokį mėnesį laiko!

—Gvaizdikas.

ilgai pasi- 
Todėl, bu- 
žarasiškiai 
iškilmes.

Vajasiškictis.
Kiekvienas pripažins, kad 

šiandie yra visų bėdų ir nelai
mių gadynė. Kas vakar buvo 
užmiršome, kas rytoj atsitiks 
dar nežinome. Bet šiandie tai 
tikra nelaime.

Girdime ir skaitome dieną iš 
dienos apie įvairių įvairiausias 
nelaimes. Visą tai suglaudus 
atrodo, kad žmonės laužo savo 
kaulus kaip paprastus jau api
puvusius Šipuliukus.

Gal sakytum, kad mes tą 
madingą šių dienų užsiėmimą iš 
Dievo paveldėjom®. Ba ne kas 
kitas, kaip pats Dievas, pirmas 
pradėjo kaulus laužyti. Žinote 
juk, kad jis išlaužė Adomui šon
kaulį.

Gerai, išlaužė tai išlaužė. Sun
ku pasakyti, ar Adomui skau
dėjo, kai Dievas jo šonkaulį 
laužė. Bet kuomet kam nors iš 
musų dėl nelaimės kaulas lūž
ta, oi, oi kiek kliksmo mes pa
leidžiame !

Na, o nelaimės vis įvyksta ir 
įvyksta, dar dauginasi iš liuo- 
8os musų valios. Skaitome: 
“važiavo pergreitai*’, “susimu
šė”, “prisimuši”, “užsimušė” 
“kaulus sulaužė”, “pasveiks”, 
“nepasveiks”, raudos ligoninėj 
kritiškoj padėty”.

Rodosi, kam čia tuos dakta- 
rus varginti ir ligoninėse ler 
mą kelti 
jeigu jau 
susimušė 
kad nebe 
pasidarė daugiau kaulų 
reikia, tai reiškia norėjo pada
ryti svietui juoko arba grabo- 
riui biznio...

šitaip galvoja Jonas Bluber
gas, jau apie 50 metų amžiaus, 
bet dar ne taip seniai buvęs pu
sėtinai turtingas žmogus, rašęs

$25,000 vertės “Ščkių" kaą 
idvaitč. **#• '**■*’" "

Neseniai, sakoma, mirus Jono 
Bhibergo pačios giminaitė, sena 
moteris, palikusi virš poros mi- 
lionų dolerių. Iš paskelbto mi
rusio testamento dalis palikimo 
priklausiusi ir Jonui Blubergui. 
Tačiau Jonas visai 
kad savo dalį atsiimti

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mum skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktų, intaisų ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, Jeigu tik 
jų bus galima gauti.

PO GAISRO VĖL 
ATSIDARfi

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

Jei pradėtumėm teirautis 
savo pažįstamų tarpe apie tai, 
ar laikai gerėja, tai, žinoma, 
atsakymai nebūtų vienodi. 
Mat kiekvienas atsakytų daug 
maž pagal tai, kaip jam as
meniškai klojasi. O, žinoma, 
vienam dabar klojasi geriau, 
kitam prasčiau, negu prieš ke
letą metų. Bet jei į dalykus 
pažiūrėtumėm abeluai, tai tu
rėtumėm pripažinti, kad lai
kai visgi gerėja.

Vienas iš smagiausių man 
apsireiškimų yra tai liuoses- 
nis indelių gavimas iš kai ku
rių finansinių įstaigų.

Sunkiausia depresijos pase
ka buvo tai bankų sprogimai 
ir žmonių taupmenų žuvimai. 
Antra depresijos bėda buvo 
tai pinigų “sutaitiuimas” kai 
kuriose finansinėse įstaigose, 
tarp jų ir spulkų. Ne visose 
spulkosc pinigai buvo “sutai- 
tinti”, bet iš valdžios-joms bu
vo duotas {sakymas be svar
bios priežasties pinigų neiš
duoti. Dabar jau viskas ki
taip darosi, šiomis dienomis 
aš turėjau malonų siurprizą.

Kaipo taupytojas Gedimino 
spulkoje, reikalo spririamas 
turėjau kreiptis ir prašyti ar- 
t trijų šimtų dolerių. Atsimin
damas pinigų sutaikinimą ir 
ir valdžios įsakymą be tikro 
reikalo pinigų neišmokėti, 
spėjau, kad reikės tikrą “spa- 
viednį” atlikti iki išprašysiu 
reikalingą sumą.

“Ponas Mackevičiau, inan 
reikia pinigų", nedrąsiai ta
riau.

"Kiek?** prietelingai atsilie
pė p. Mackevičius.

Mutual Liquor Co
4707 So, Halsted Street

------- Tel. YARDS 0803

leriškų mokesčių nėra ir nei 
bausmių nėra. Didesnes su
mas depazituojant taupytojai 
gali vietoj knygutės gauti cer- 
tiflkatą. Abeji taupytojai 
gauna vienodą nuošimtį. Taip
gi abeji taupytojai gali išsi
traukti pinigų kada* tik jiems 
reikia. Kadangi per keletą 
depresijos motį namų statyba 
buvo veik sustojusi, tai Wa- 
sbinglono valdžia nori tą pra
monę atgaivinti ir todėl teikia 
gausią talką. Atsakančioms 
įstaigoms teikia kreditą, kad 
los įstaigos galėtų duoti atsa- 
kaniems žmonėms paskolą na
mams statyti arba seniems na
mams modernizuoti. Musų 
spulkon valdžia depozituoja 
pinigus taip, kaip ir Šiaip jau 
žmogus, ir mes valdžiai išra
šom cerlifikatą taip, kaip ir 
šiaip1 jau žmogui. Valdžia 
gauna tokį pat nuošimtį, kaip 
ir kiti taupytojai. Iš valdžios 
galime gauti pinigų tiek, kiek 
reikės aprūpinti paskolomis 
atsakomingus kostumerius. 
“Galop reikia atsiminti, kad 
musų depozitoriu' indėliai yra 
inšiurlntl iki $5,000 •siuitos”.

Taip tai aiškino dalykus p. 
Mackeylčius.

Ne pro šalį priminti tą, kad 
p-no Mackevičiaus vedaipoji 
spulka kilo ir depresijos me
tu. Kuomet ėjo “booni”, tai 
Gedemino spulka tūnojo men
kojo vietoje. Bet depresijai 
įsisiūbuojant ši spulka persi
kėle į kampinį didelį namą. 
Ofisas ištaisytas tajp, kaip 
gerame banke.

Baigiant šį raštelį reikią 
priminti, kad West Side yra 
nežymiausia lietuvių koloniją, 
Bet depresijos metais vienu 
žvilgsniu ta kolonija labiausia 
pasižymėjo. Per depresijos 
audras čia šauniai atsilaikė 
visos lietuvių finansinės įstai
gos. Čia atsilaikė p-nų-Bron
zų vedamasis Metropolitan 
State Bank, p-no ^Mackevi
čiaus spulka ir J.
Kaza n a u s k o vę d a m o Bi ih a n o 
Daukanto spulka.

Garbė jiems už tai.
W estsidięfis.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25<^ 35%
Lengvi iimokčjimal nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkitis visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING ’ 
SUPPLY CO.

1685 . W» Division 8L 
kampas Marshfield 

j'Į1,1*--,'1".' ' l’4 m liiiilii "| utį
PLUMBINGO IR NAMŲ AP

ŠILDYMO SPECIALIAI
Vitcrous china eloset kombinacija, 
uržuolinės ar klevinės $1 fl QIZ 
sėdynes ................................. ■ v«ww
Metalinės chrome kombinacijos sin- 
ką, kranas, su nuimama $ 
sėdynę ................................... i
Karšto vandens šildytuvas $ 
ir tanka 4o galionų įtalpos 
Pilnas jKisirinkimas tavorų. 
atvežimas, 
pietų.

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

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melovojimas 
Darba atsiimam ir pristatom.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted įjr ,Vndef<ųdted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La SaUe St 

Tel. Franklin 0576

THE DAILY
JT**- - UIT ’ • ■ —■ ’ "S*1* II Ili—I.III-M

BUSINESS DIRECTORY

KONTRAKTORIAI 
B. Shiikis & Co.

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 motų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

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

25 -metai patyrime!. /— Blekorius ir Stogius.

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

už % kainos! 
Vyriausia Vieta Bankruto Šlako 
Atsilankykit į bile kuria iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvieną žinomą male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- 
Ieva, už Gal..........................
$2.25 Balta Fiat Ma- C 4 4 A 
Ieva, už Gal................... ■■IV
$1.25 Sieteliams Maleva, Eftf* 
už Gal. ...................... -....... VVC

^5“e............ $1.00
Visą Maleva 100% Garantuota—

Arba Sugražinsime Pinigus

jums reikia
Auto Patar. Stotis
AUTO, SERVICE STATION

Radiator and Body C<i!
H. C. Reichert, Jr. J. F. Reuther, Jr. 

įsteigta 1920.
3572-74 ARCHER AVĖ.

_________ LAFayette 7688_______

KNYGOS
BOOKS

Šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

CRANE VIEW 
Sinclair Gasolino Stotis 

3858 South Kedzie Avenue 
SPECIALISTAI

Grizavimo
Pataisimo Tatrų .

Alyvos Nuleidimo
1 r * -i !■ '' pi ęti

Mes užlaikome platų pasirinkimą 
visu Sinclair Produktų. ' Sustokite 
šiandien ir pęrsitikrinkit musų man- 
dagiu ir Teisingu Patarnavimu!

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicasro. UI.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Real -Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

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

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

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th StM prie Michigan Avė.

STOGAI 
ROOFING

TIRED 
RL-DDtNtD 
Kv tYHS v,v

BOURBON
'lUMlėdin
KENTUCKY



CLASSIFIED ADS

maršalka

PRANEŠIMAI

RADIOŠiandien 6,000 pieno

ima kan

5 akrai 
išdirbta

Florence Balsiutė ir 
merginų trio šiandie 
Naujienų programe

išvežiotoji! balsuos 
streiko klausiniu

išgirsimo tūlosiu 
šeimynos gyveni

PARDAVIMUI bizniavai kampinis 
namas labai pigiai, yra tavem per 
ilgus laikus ant 6801 S. Radne Av. 
našlė moteris nori greitai parduoti. 
Kreipkitės prie savininko. M. J. 
Wiczus. 3357 ^ituanica Are.

Auhlirn, 
garsina Mo
li, Arioslufi

()iikwood 
IIHN, Mh47 
,1 Hudftla

Financial
Plnansal-PaskoliHi

ril'lllinvn l H l'l ,i i ■ v i i,' i iiiiriiiiy 
KLIUBO 12 VVAHI) valdyba 1011h 
MttlHIOMI

ChieugON Ornuiriiu 
Kllubn VaklvboH 

1935 inetnniN

pirm., IJIII7 No, 
M. UhUiIIm, imt, 
Ava., Tol. Vnn

’nvNN Kervicc

....UŽBAIGIMUI reikalu nejudinamo 
turto; parduosime už 32500 cash, 
2 fl. muro narna. 6-6 kambariu na
rna. 2 karu garažas. 630 W. 48 PL 
Kitas namas. 238 W. 51 St.. 2 aug- 
štu medinis, krautuvė ir 5 kamba
riai viršui, 31500; 3500 cash. kitus 
išmokėjimais. HARRELU 1212 W. 
63 St. Phone Wentworth 1894.

PARSIDUODA^- delicatcssen 
pirma pasiulijima. priežastis liga 
turi būt parduota iki subatos, 

6417 So, Damen Avė.

Jeigu Chlcngo* IšvoŽluitoJgl 
nutars streikuoti, lnl pirm ne
gu paliks darbus, nutarimų tu
rto užtvirtinti naolonalė Išve
žiotųjų taryba.

Valstijų* audilorhis. llorrott 
paskelbė, kad užsidarą Brlgh- 
ton Parko Stato Bank, dIMIfi 
Archer nvonue, atmokto depo- 
altoriams $30.14(1 10% viny
uždarytų |dėllų.

Tai bus aulras, banko atmo- 
kėjimas drpozl toriam a nuo už
sidarymo. Klok laiko atgal du- 
poMitorlal atgavo 2O'i. Pinigus 
recolverl* sukėlė likviduodamas 
banko tūrių.

Karlu su visa Amerika, lietu
viai rytoj atiduos imgarhų savo 
mirusioms tautiečiams, Iškilmė- 
so, kurios |vyk* Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse,

Sutvarkys jlu kapus, lAkal- 
šio* juos gėlėmis, atsiminimai* 
grjž | tuos laiku*, kada dar pa
laidot loji po žemėmis buvo gy
vi ir kaip Ir kiti kalliėjo, Juo
kavo. vaikščiojo. gyveno,,,

Rytoj yra Docoratlon Day 
arlai Momorinl Day, Uotu vi Akai 
vadinama Kapinių Puošimo Ulo
ną. Toji diena originaliai buvo 
skirta pagerbimui kareivių, ku
rie žuvo Amerikos civiliniame 
kare, tarp plotinių Ir šiaurinių 
valstijų. laikui bėgant tų Avon- 
lę panaudojo ir kitų numirusių 
imgorbimui. Dnlmr (atgyveno 
paprotį* Docorntion dieno* pro
ga puošti kapus, rengti gedu
linga* Iškilmes kapuose Ir ki
taip pagerbti palaidotųjų ai- 
ndntj.

Iškilmės pmsidto 10 vai. ryto

Rytoj lietuviai 
pagerbs mirusius

Albino* Trl
Hlmkhi'tto ir 1Q

PARDAVIMUI tavom ir restora
nas. Pilnai įrengtas. Tom Podlaski 
717 Bcllwood Avė., Bellwood, III.

Taip svarbus yra sutaisymas tur
kiško tabako pagaminime Cbester- 
fields, jog Uggett & Myers turi 
savo modemines lapy-prižiureji- 
mo įstaigas net į septynis svar
bius tabako centrus Turkijoje ir 
Graikijoje.

Pakuojami kaip šilkai 
trumo ir atydos sutaisyti turkišką ta 
baką Chesterfield cigaretams

IEŠKAU Htanlslovo Narvydo, Iš 
Lietuvos paeina; Luokės parapijos, 
Telšių apskričio. DeŠimts matu at
gal susirašinėjau laiškais; jis tada 
rvvrtno Chlrago, III. Kas apie ji 
žino, arba jis pats, prašau atrašyti 
laiško, busiu dėkingas, V. H, 2604
— (14 St., Kenoshtt, Wlss,

jums padaryti
jums kalnuos __ ________

alki garantuoti, kad jus busite 
I užganėdinti su mono žarno- 

Hitnrnavlmu.

Saules-nunokinto turkiško tabako 
kiekvienas atskiras lapas yra parinktas 
arba atmestas gauti kaip tik tinkamą 
rūšį dėl Chesterfield’s lengvesnio, 
geresnio skonio.

Ir taip pat atsargiai tabakas supa
kuotas užlaikyti delikatną kvapsnį per 
jo net 4000 mylių kelionę į šitą šalį.

... IU įmOLYIIftM 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 10,'lh 
metalus i A, 'Ziilngimaa pirminiu- 
luiHj 71112 Hm Kiminą Ava,, Tol, 

L Lundu* virė. 
Litimnlaa Ave,[ 

uAl... 21127 (Badys 
lliiren 7(1(1 Ii P, 

............ r  rašt., 1141h No, 
Widlttflė Št, M, Alklmavlėlus Iž
dininkas, 4*114 No, LaBin Ht, | II, 
Viršilas kontroles rali., 1141h No. 
VVnlhmo Nl„i M, Narbutu* Ir K,

Reikidnu.M algų pakelti, bet 
samdytojui atsisuko

6,000 narių Chicago M Ilk 
VVagon Privers* unijos šiandien 
balsuos — ar IMU | streikų

niftt, l'\ Oimlakftb
Sl„ (Jliiimgm Hl.i -......................
'/lubos, 740 l1). IlOth Pi,, (Jhlcnuo, 
111,1 K<mt. i'Mšt, J, Hhąmliiim, OlOI 
Nu, HiU'lnn A^b,. (Ililvugn, lll.i 
Kimler,' i»’lub, P, *Murllnldmib, II I II 
No. Morgu* Hl„J!lilongo, lll.i Kits, 
pmiolb. .1. Yuhlononfli UH47 W. 
4hih St., (Ihlongo, lll.i Daru iii'ir- 
šidkn H. žiikimuknu. įnih W, 4'lrd 
Nl„ (’lmuiHO, lll.l Ii 
K, KoUiriddenfi, hUrt

KaslerlUfl .1, Yi 
ChJl’HgO

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

8104 Vincennes Avė.

“Pirmyn1* choro grupfl, "Kai
miečių Kvartetą*" dalyvaus 
programe kal|K> a Ink Iru* viene
tą*. Kvartetas giedos prie ka
pų DOdto durno, žemaičio Ir 
Zuynorlo. Dainininkam* pritars 
Steponavičių bene*.

“Kaimiečiai" priima pakvieti
mu* giedoti ir prie kily |adal- 
dotųjy kapų. Su kvartetu bus 
gulima susitarti vietoje, kapt- 
ntoo.

Po lAklhnly kapuose, Justico 
Park darže (vyks Lietuvių Tau- 
tiAky Kapinių naudai rengia
ma* pikniku*.

MOVING
l'IANUH IK KAKANDUH

Prieš tmrsIkrmiMtsnt pašaukit* 
LA1MYMTTM HOHO Ir aš atvažluo- 
siu Jums padaryti "ostiniailon” 
klok |uma kalnuos kraustymas. 
Aš gi ‘ ____
tikrai užganėdinti su 
mis kainomis Ir Maru p

OKHAN EkPREL 
2(140 W. 4» Ht,

aRinkimo stotis?9 Turkijoje kur 
turkiško tabako lapai pasverti ir 
klasifikuoti spręsti jų rūšį.

Business Chancen 
_______ Perdavimui Blgnial___

PARDAVIMUI Tuvern — Labai 
gera vieta — Geras biznis. Par
duosiu pigiai, nes turiu Išvažiuoti, 

044 N. Htate St.

Balsavimui bu* slapti ir jie 
įvyks Ashland Boulvvard audi
torijos salčjc, prie Ashland bul
varo h’ Van Buron gatvių.

Pienininkai
ti algas nuo 
ir komiso.

Samdytojai
vežiotųjų reikalavimus, tvirtin
dami, kad jei algos butų įsikel
tos, tai Jie turto įsikelti vienu 
centu pieno kainų, nuo ll-kos 
iki 12-kos.

LAkilmto Lietuvių TnutlAkose 
kapintoe prasidės 10 vai. ryto. 
Programe dalyvaus eiki kalbė
tojų, chorui Ir oivhestral. L1 
kalbėtojų bus Kleofas Jurgelio- 
nis, J. Sarkiunas ir M. Valdyki.

Eilę dainų, pritaikintų Įvy
kiui giedos “Birutės**, "Pir
myn“ Ir U K. M. chorai. Taip
gi dalyvaus Steponavičių benas, 
kuris sugros kelias liūdnas lai
dotuvių melodijas.

Teko nugirsti, kad kapinėse 
kulbės ir L. Prusoika, "Naujo
sios Gadynės“ redaktorius, ku
ris dabar vieži Chicagoje.

PARSIDUODA kriauėiauji Kapa 
parduosiu greit ir pigiai Iš priešas- 
ties ligos, 748 W. 35th St.

pirm., 4*11) 
l’urimr pirm, 

migi, t'IIIM W, 44 Ht,, 1‘aiil ,1. l'Ot- 
i'hIUn imi,, rašl., III III M, Enmrnhl 
Avo,, J, Niiudžliimm turiu rišt, 
1600 N, 4H (Hm (Jhim'm IIL, •!. Mm- 
nlkim kmiti1, rišt,, '411 III W. 40 Nt„ 
.1, joalnmm kum globėma, 2441 
W, 40 l'lu llulon tlriimmtlmiė kn« 
alm'lua. 4ullh N, Hm'kwnll Ht,, Dr, 
A, J, Mnnlkim duktnria kvotšlna 
41411 Arilim* Ava, lolofoima ofiso 
Lnl'uyotlo HOhO, riK, l4itay<‘tta 11001, 
A, ViiluvMu maršalka (llommia- 
mil), K, (Irimuntim, 4000 H, Roi«k- 
woll Ht., J, JluršnunkuM, 410(1 Arilrnr 
Ava,, A, Haidukas, 40118 Arilmr 
Ava,, (Komlslm politiško skyriaus) 

Vuiil .1, PatrilUa, BIIII H, ICiuarnlil
•

.;e:w w »»ajiiS!®ns.T<»«i remti •

. Nurisią priimami vyrai Ir mo
teris nuo lO Iki 4* omlu nmžiaua.

bdi'ušvt Di'niialion galima pnr noi 
fu kolikiiriiinlm, itilrn ooihmeklri 
krpltuls tlualul I Draugijos ol'laa, 
puimdėllida Ir kotvorinla ofim aidu 
rus visa dlumi. o nadbldlonlnia llkril 
nuo 0 ryto Iki l po phu,

ChlciiKos Lh'lovly Ihaiialla, 
„I7B0 No. Ilalalod Al,, 

("Niiujlnnu“ tomu 2 ros liilarn)

Farms far Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma arba biznis. 
Biznis vadinasi Liberty Park; mo
demiškai įsteigta vieta: yra baras, 
šokiams salė; pardavinėjame viso
kius gėrimus ir užkandžius, 
nis, su dideliais medžiais, 
žemės, bėga upė. Vieta 
per 10 metu.

V. JONIKAS.
135 ir Archer Avė., Rt.

11)1)0 
W0Mll

- I»U; 
11(1'47 Hoiith

lll.l Nlit. 
H No. I.imo

APNIRUI’INKI'riC NU ANdLIMIH ATEINANČIAI KIEMAI

CRĄNE COAL KOMPANIJA
’ ATPIGIįNO ANGLIS TRUMPAM LAIKUI 

POCAHANTOS, labui stambios, tonas tiktai ... .........
(imant 5 tonus ar daugiau)

Joigu norit smulkesnių Pocahantos anglių, tai

P, ArlmiM* 
00(1 lluhlmi Ave„ A, Jo- 
i, liiigelli., 11*0'4 Noiilb 
...j,, Holui Puklimk’itt 

7140 H, IVimhlmiiAi 
MoriivMImiė l'ln, niM. 

„ l>, A, HiumišiiuslUmiO 
i,. 1218 Imhmimdmiim

(Imhimlimklmin I nslorlus, 
. .......j,, D, Rndvlhih mur-

714 W 17 l'l„ I'. ArlniiM* 
l'uklnslum kmrna glohMiil, 

klmul yru laikomi luia mė
nuo irii'in nodėullonl I vnl, oo plol 
llollysvoml Ino svotu Ink,I, 2417 Wosl 
4!i Ntl'OOt,
H1..U

Ar Imi esi nnrlii Clih'hgos Lhdiivlii 
Draimljos'/ Jeigu nesi, tai kodėl 7 
Uii iukatiinėlnl lietuviu vyru Ir mo- 
Ūmu yru nariais SHom didelės, pužui- 
iiom h' kultūros organhaollos «-* atei
kit Ir Tamsta 1 skaitlingos šeimy
nos mirtos,

('IdcagoM Lietuviu Dniualjoje Il
gos pušnimi yru trijų skyriui M.0I) 
au valtyje, 310,00 su valtyje Ir $1 (),()() 
su valty |e, Mokestis 00c„ 370, Ir
31,20 mėnesyje. Estrn mokesėlu
nėra, pomirtinės reikalams Išmo
kimui 3200.00 Iš DriUglJos Iždo,

CIiIriigoN Lietuviu Draugija yra

(Aušra,(,84111) No, A rtesliin. A v 

kiiukluis', iŪIŪ No 
Chiriiud, lll.i 
VV^HitM, (1*04 No 
Cldimgo, III, 

. iu< ik . ,:-lwaį,

LlimiVIU ŽAdAinKčIŲ KLIUDO 
valdyba lllllh metams i r 
kas pirm., C ‘ ... .., 
iiuyljo įdrm. nugidlį,, r. ....
(Iiillnirnlii Avu,, John l’ulilnskii 
uui. i'iišt,, 7 ‘ 
A ve,, M, L 
toli W, 411 l'l. 
fili. Iiugtilh., 
m., a. c..:..
mino w. 4'4 Ht 
šalkii, 
kas. J Autom,, blIcH

EXTHA IIAItOENAN 
10211 molu, Nporl sėdimi 
vvln, Ilk 3120, 4421
Avė,, I H,

$7.00 
$6.80

< Nelaukit Ilgiau, paduokit orderi tuojau, nes trumpu laiku anglių 
tonas gali pabrangti $1.00 ar daugiau.

ORDERIUS galit paduot per TELEFONĄ. ,
REPUBLIC 8402

GRANE COAL CO.
i t 5382 S. LONG AVĖ.

TAIPGI UICIKAhAUJAM AGENTU Mt’-|>KAIVi:HIŲ _______-MiHCc1lancous for Salė 
JT _! I,ėrd*vlmsl

GANO IR KEROHINO 
Virtuvės Pačiu Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas —- 
žemiausiomis Kainomis 

BEN NELHON 
1304 H. Helstcd St, 

Atdara kasdien, taipgi nodėlloj, 
Utarnlnke, Ketverge Ir Suimtoj 

, iki 0 vai. vak.

HKOLJNAM PINIGUS 
ant hisii morglčhi, honu. algų Ir na
mu. Taipgi parkam, parduodam, mai
nom inorglčltis, bonus, namus, ūkas 
Ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmanta, Vlašas Notaras.

J. NAMON A. CO, 
11755 South Wast«rn Ava,

Didumas, spalva, sutaisymas, pa
dėjimas . . . visi tie prisideda prie 
kvapsnio ir skonio

Pašalino iš (laibo 
Šelpimo islaigo*

Hiipirkinetojų
IA Illinois Kitmi'g'oiujy llollol' 

CommlMrtlon buvo pi'nžnIlnUiM 
l'\ /\. DonlHton, biznio vmlbJiiH 
Ir (vnli'lų produktų Miiplrklnto 
tojų*, ilnm buvo pi'lmohunl vl» 
nokiu nuUki'liininl, ludp kyžlų 
Aminui*, oto.

{šiandien vakaro vėl girdėsi
mo malonų Ir glamonėjanti 
Eloronvo Balslulė* dainavimų 
Naujienų radlo programų.

Gražių lietuviškų dainelių 
taipgi patelk* merginų trio hu- 
sidedų* iš panelių 
llkaltė*, S. 
Klmklulė*.

Pagailos 
eigų Gabalų 
mo, kurs daugeliui darosi vi* 
žlngeidžlau sekti.

Naujienų radlo programas 
uis *ere(los vakarų, prasideda 
9 vai. Iš stoties WSBC, 1210 
kilocyokm.

Keal Estete Eor Sale
Namal-žeroė Psrdariaiui

GRAŽUS 5 akmbariu bungalow, 5 
metu senas, 1* blokas nuo gatve ka
riu linijos. Karšto vandens apšil
dymas. $5,000; pusė cash.

7208 S. Califomia Axe.

Ftiriflluro & Eixturės 
Itakandsl-Italsal

IAPARDUODAME BARŲ FIKčE 
rlus. visokio didžio su Coli linksnis 
Ir Kinkom. Taipgi Štarų flkčarlus 
dal bvla kurio biznio įskaitant svnr- 
slvkloN. raglstarliis Ir Ira boksus 
Cash arba ant Išmokėjimo, Parna- 
tyklta mus pirm nago pirksiu ki
tur. H, E. SOHT1IEIM A SONS 
Stora Flstiiris, 1000 K. Stata Ht. 
CA Luinai 5200.

Ava., Ą. Haidukas, 4011* Arriiar i lagalė organlzmdla Illinois valsilh 
Avi'., Dr, A. J. Maiiikns, 41411 |o, ‘
Ari'liar Avv.L Komisija dol Pllla- 
tyslha Poplaru A, HnlduūaM, 40118
Ariher Ava., II. Putrimai*, 4808 S,
Koatnor Ava,
NiinIrinkimai alslbima kas tračia

Mokmmllanl kmkvltmo mėnesio 1 vak 
nu iirnt K. (Iramanto NvotaliiLlo. 4hllh 
N, Hoiikvvell St.
MII tt>; MUf K '>»' * «M

LIETUVIU PILIECILietuvių Tautiškose kapinėse Įvyks Kapų Brigllton Parko bail 
Pnožhno Dieno, išk.lmfs kas

toriams $36,146

1




