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Jau Pradėjo Kapot Algas ir Ilgint Darbo Valandas
Johnson ruošia projektą 

savanorių kodeksų

KUIl KAPĄ HADO H) ŽMONI V Aviacijos Dienos Vaitkui 
Chicagoje nebus

Stambioji pramonė ketina laikytis senųjų 
algų, bet smulkioji pramonė, skųsdamosi 
netikrumu, jau pradėjo algų kapojimą

Aviacijos diena atšaukta, kad davus dau* 
giau laiko lakūnui pasiruošti skridimui į 
Lietuvą. Bankietas Vaitkui Washingtone

\VASHINGTON, geg. 80. — Gen. llugh S. Johnson ir prof. 
Frankfurter, pirmieji sumanytojai NRA, buvo pakviesti pre- 
riitento ir turėjo su juo ilgą pasikalbėjimą.

Spėjama, kad gen. Johnsonui liko pavesta paruošti naują 
NRA projektų, kuris sutiktų su augščiausio teismo nuospren
džiu.

Veikiausia bus paruoštas savanorių kodeksų projektas.
JAU PRASIDĖJO ALGŲ KAPOJIMAS

Piedmont Shirt Co. nu-GREENVILLE, S. C., geg. 80 
kapojo alga vidutiniškai po 25 nuoš. ir bo to prailgino darbo 
valandas nuo 36 iki 40 ir 41 vai. į savaitę.

Didžiuma darbininkų, kurių dauguma yra moterys, išpra- 
džių atsisakė dirbti, bet sugryžo j dirbtuvę mannžeriui priža
dėjus dar kartą apsvarstyti savo patvarkymą, jei jie užbaigs 
dirbti Šią savaitę.

Kompanija sako, kad panaikinus NRA, pramonėje pasida
rys tikra suįrute ir prasidės kainų mažinimas, tad prisieina ka
poti ir algas.
Prezidentas kviečia pramonę iš. 

laikyti dabartines algas ir 
darbo valandas

\VASHINGTON,. geg. 30. — 
Prezidentas Rooseveltas pasikal
bėjime su laikraštininkais, at
sišaukė į visos Šalies pramoni
ninkus, kviesdamas juos išlai
kyti NRA. nustatytas algas ir 
darbo valandas. Bet Ui, pasak 
prezidento, priklauso išimtinai 
nuo pačių samdytojų.

Dabar, sakė prezidentas laik
raštininkams, svarbu yra ne 
kas dedasi pačiame \Vashginto
ne. bet kas dedasi visoje šalyje.

Jis sakosi gavęs krūvas už
tikrinimų, kad jie kiek tik ga
lima bus, laikysis dabartinių 
algų ir darbo valandų.

Tai yra geras dalykas, sakė 
prezidentas. Bet kartu paste- 
ėjo: kas atsitiks, pav. kad ir 
medvilnes pramonėje, jei 90 
nuoš, pramonininkų ir laikysis 
buvusių kodeksų, bet kokis 10 
nuoš. nedorėlių ims kapoti al
gas ir ilginti darbo valandas?

kiti, nors jie to ir nenorėtų.
Dabar prezidentas veda pasi

tarimus su pramonininkais, 
biznieriais ir valdžios nariais ii 
iki nebus suUrtas sekamas 
žingsnis, jis jokio pareiškimo 
neduos.
Stambioji pramonė prižada 

kapoti algų
CHICAGO.—Stambioji ir 

riau organizuota Šalies pramo
nė skelbia, kad ji bandys išlai
kyti dabartines darbo valandas 
ti, kad kodeksų panaikinimas 
kyti teisingos kompeticijos ko
deksus Ji jau pradeda supras
ti, kad kideksų panaikinimas 
nėra jau toks geras dalykas ir 
kad tas neišeis ant naudos pa
čiai pramonei.

Chicagai ir apylinkei federa- 
Ižo oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

yraBet visai kitokia padėtis 
smulkiojoj pramonėj, kurioj 
nepakenčiamos varžytinės. NRA 
Us varžytines sustabdė, pra
monę Šiek tiek sutvarkė ir lei
do jai atąikvėpti.

Tečiaus dabar nujaučiama, 
kad ten varžytinės vėl atsinau
jins. prasidės kainų kapojimas 
ir Us neišvengtinai ves prie al
gų kapojimo ir liginimo darbo 
valandų. Darbininką gi yra per
daug mažai organizuoti, kad ga
lėtų tokiam reiškiniui pastoti 
kelią. Kitur fabrikantai kapos 
algas ir vien tik iš savo godu 
mo.

Pietinėse valstijose, kur pir
miau buvo mokamos sUčiai 
ubagiškos algos ir kur darbinin
kai yra tamsiausi ir mažiausia 
organizuoti, jau prasidėjo algų 
kapojimas. Ypač kapojamos al
gos ir ilginamos darbo valandos 
marškinių dirbtuvėse ir kitose 
siuvyklose.

Atsidarė Californi 
jos paroda San 

Diego mieste
SAN DIEGO, geg. 30. —Va

kar prezidentas Rooseveltas 
pasakydamas kalbą iš Baltojo 
Namo, uždegė šviesas ir atida
rė California Pacific parodą.

Paroda yra įrengta gražiame 
Balboa 300 akrų parke ir joj 
yra 14 mylių eksponatų. Jos į- 
rengimas kainavo $15,000,000. 
Ji yra nepaprastai gražiai j- 
rengta.

Atidaryme parodos dalyvavo 
apie 50,000 žmonių. Tikimąsi, 
kad parodą aplankys viso apie 
10,000,000 žmonių. Paroda tęsis 
167 dienas.

Ji yra surengta paminėjimui 
400 metų sukaktuvių, kaip į San 
Diego atplaukė du pirmi ispanų 
laivai ir įkūrė pirmą vakaruo
se ispanų koloniją.

TOKIO, geg. 30. — Nesmar 
kus žemės' drebėjimas ištiko 
Japonijai priklausančioj Far 
moša saloj, prie Chinijos, kuris 
betgi didelių nuostolių nepada
rė. Jis yra pasekmė balandžio 
mėn. žemės drebėjimo, kuria
me žuvo 3,000 žmonių.

WAC(), TEKĄS. —- 19 žmonių prarado gyvybes, kai vanduo užliejo apielinkę, viską naikindamas 
ir pridarydamas milionus nuostolių. Potvinial kilo Texnse po didelių liūčių, kurios užklupo ir 
Okhdioma valstiją.

Anglija dirba prieš Lietuvą
Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai nuolatos 

gerėję
Pasak

Vakar

KAUNAS, geg. 30 
stebėtojų, Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai nuolatos gerėja. Pa
gerėjimą santykių rodo ir Lie
tuvos atstovų Paryžiuje ir Ka
raliaučiuje išreiškimas Lenki
jai užuojautos iš priežasties 
mirties maršalo Pilsudskio.
Išvažiavo komisija atkasti Pil

sudskio motinos kūną
VARSA VA, geg. 30 

į Lietuvą išvažiavo Pilsudskio 
giminaitis Czeslaw Kadenacyii 
buvęs Pilsudskio asmeninis ad 
jutantas 'kapt. Lepecki atkasti 
kūną Pilsudskio motinos, kuri 
1884 m. liko palaidota Pilsuds
kių dvare Sugintuose, Lietuvoj. 
Kūnas bus išvežtas į Vilniui 
Lietuvos valdžia perkėlimui kū
no nedarys jokių kliūčių.

Statys paminklą Pilsudskiui 
Vilniuje

VILNIUS, g. 30. — Komitetas 
pagerbimui maršalo Pilsudskio 
nutarė statyti jam paminklą 
Vilniuje. Tuo tikslu liko pa
skelbtas visų Lenkijos skulpto
rių ir architektų konkursas pa
ruošimui paminklo projekto.

Finansinis krizis Chi 
nijoj; užsidarinėja 

bankai

SHANGHAI, geg. 20.— IŠ 
priežasties didelio finansinio 
krizio Chinijoj, vakar čia užsi
darė Tingsun bankas, vienas iš 
didžiausių chiniečių bonkų Chi- 
njioj.

Tai jau trečias bankas, kuris 
susmuko šią savaitę. Pirmiau 
susmuko American Oriental ii 
Minghua Prekybos bankai. 
Amerikiečių bankas už savo 
susmukimą kaltina Amerikos 
valdžios sidabro pirkimo politi
ką, kuri labai iškėlė sidabro' 
kainą ir visos Chinijos finan
sus pastatė į labai keblią -pa-

Užtaria Klaipėdos 
‘nacius

Nepatenkinta Lietuvos veikimu 
Klaipėdos krašte ir Lietuvos 
atsakymu j Klaipėdos statu* 
to signatorų protestų

LONDONAS, geg. 30. —An
glija bendrai u su Franci j a h 
Italija ruošiasi spirti Lietuvą 
dar labiau sušvelninti savo at- 
sinešimą linkui Klaipėdos vo^ 
kiečių. Anglija yra nepaten
kinta pasmerkimu mirčiai Klai
pėdos nacių. "Nors jiems baus
mė ir liko atmainyta, bet tai, 
Anglijos nuomone, yra neuž- 
tektina koncesija..

Užsienio reikalų ministeris 
Sir John Simon pareiškė at
stovų bute, kad Lietuvos Atsa
kymas į Anglijos, Francijos ii 
Italijos notą yra nepatenkinan
tis ir kad Anglija tą dalyką 
svarstys su abiejomis valstybė
mis.

Simon pripažysta, kad Vokie
tijos naciai Klaipėdoje provo
kavo Lietuvą, bet atsisako pri
imti Lietuvos pasiteisinimą, kad 
ji turėjo stvertis griežtų prie
monių prieš vokiečius, kad iš 
gelbėti pačią Lietuvos valsty-

Komitetas' atmetė 
Flapdin reikalavi

mą diktatūros
PARYŽIUS, geg. 30. — At

stovų buto finansų komitetas 
25 balsais prieš 15 atmetė pre
mjero Flandin reikalavimą, su
teikti jam ir kabinetui diktato- 
rinių galių tvarkyti Francijos 
finansų £iame naujame Franci
jos finansiniame kriziuje.

Nebodamas netikėtai iškilu
sios opozicijos, premieras sako, 
kad jis kreipsis tiesiai į atsto
vų butą.

Valdžia yra pasiryžusi ginti 
franką nuo devaluacijos ir 
Flandin paskelbė, kad mano
ma atiduoti teismui spekuliato- 
rius. Surinkti įrodymai jau 
tapo perduoti teisingumo minis
terijai. .

Lietuvos konsulas
Tilžėje protestuo

ja Vokietijai
LietuKAUNAS, geg. 20 

vos konsulas Tilžėje, prie pat 
Lietuvos sienos, padavė pro
testą Vokietijos valdžiai, reika
laudamas satisfakcijos už lau
kinę nacių demonstraciją prie 
konsulato rūmų gegužės 18 d. 
Tą demonstraciją naciai suruo
šė iš priežasties Lietuvos Vy
riausio Tribunolo patvirtinimo 
mirties bausmes keturiems 
Klaipėdos naciams.

Laike demonstracijos buvo 
mėtoma akmenimis 
langus.

konsulato

Republic liejiklų 
streikas Ohio valst. 

plečiasi
CANTON, O., geg. 30. — 

Nors mušeikos visaip puola 
streikierius, streikas, kuris pra
sidėjo Berger Mfg. Co., persi
metė į Republic Steel Corp. 
dirbtuves rytinėj daly Ohio 
valst. ir nuolatos plečiasi. Ber
ger kompanija irgi priklauso 
Republic korporacijai. Streikas 
kilo kompanijai atsisakuis tar
tis su unija. Dabar streikuo
ja jau apie 4,500 darbininkų.

Kompanijos mušeikos piktai 
puola streikierius ir kasdien po 
kelis streikierius sužeidžia.

Mušeikos peršovė 5 
angliakasius

WILKES BARRE, Pa., geg. 
30.—Penki angliakašiai liko per
šauti ir daug žmonių sužeista 
smarkiame 
kompanijos mušeikų ir strei 
kuojančių angliakasių
Glen Alden Coal Co. . kasyklos 
prie Nottingham miestelio.

pne

FrauPARYŽIUS, g. 80 
cija atsisakė išduoti Vokietijai 
Julius Dreyfus, Vokietijos ad
vokatą ir buvusj Karlsruhe so* 
cialdomekratų vadą.

Daugeliui chicagieČių pra- ko, kurio jau liko taip mažai 
ftant, ALTASS valdyba buvo nu
tarusi surengti Aviacijos dieną 
Ford-Lansing airporte šį sek
madieni, birželio 2-trą dieną. 
Daugeliui žmonių neteko pa
matyti nei lėktuvo, nei lakūno, 
kai dėl blogo oro pirmiau reng
ta aviacijos diena negalėjo įvyk
ti. Jie kreipėsi į valdybos na
rius, prašydami suteikti jiems 
progą pamatyti “Lituanicą H” 
skraidant, ALTASS valdyba ii 
nutarė, 'kad jei bus gulima, tai 
tokią progą chicagiečianis su
teikti.

Pasitarus su Įeit. Vaitkum, 
paaiškėjo, kad laiko iki išskridi 
mo jam beliko labai mažai. Jis 
planuoja pakilti iš Floyd Ben- 
net lauko ir skristi į Lietuvą 
apie birželio vidurį, kaip tik 
pasitaikys geras oras O jis 
mano, kad apie tą laiką -sąly
gos atmosferoj bus palankios.

Praleidęs savaitę laiko važį- 
nėdanvas po rytihes kolonijas, 
lakūnas kelias dienas pašvęs 
paskutiniems bandymams, kurių 
Chicagoje negalėjo atlikti dėl 
aerodromo įrengimų netinka
mumo, o po to ilsėsis prieš di
džiąją kelionę.

Suprasdama, kad lakūno at- 
skridimas į Chicago atimtų jam 
apie dvi dienas brangaus lai-

Normandie išplaukė 
pirmon kelionėn

PARYŽIUS, geg. 30. — Di
džiausias ir puošniausias pa
saulyje laivas Normandie, ku
ris kainavo 800,000,000 fran
kų, vakar išplaukė iš Havre 
pirmai savo kelionei per Atlan- 
tiką. Sustojęs Southamptone 
ir Plymouth, Anglijoj, jis pa
sileis pęr Atlantiko vandenyną, 
kad sumušti visus greitumo re
kordus.

Juo plaukia apie 2,000 žy 
miausių pasažierių, jų tarpe 
Franci jos prezidento žmona, 
daug atstovų, senatorių, rašy
tojų, Francijos ir Amerikos 
stambių biznierių, laikraštinin
kų ir t.t.

Laivą aptarnauja virš 1,000 
žmonių įgula. Be to važiuoja 
ir keli šimtai darbininkų, kurie 
baigs laivo įrengimą juroje.

Baigė Vilniuje kelionę apie 
pasaulį 

VILNIUS, g. 30 
lėtą dienų atvyko iš Rygos ; 
Vilnių Emanuel Kotulski, tuo 
baigdamas savo kelionę apie 
visą* pasaulį. Kelionėje jis už
truko .10 metų, padarė 150,000 
kilometrų ir aplankė 74 valsty-

SPRINGFIELD, III., g. 28.— 
Legislaturai pasiūlytas bilius, 
kuris legalizuotų svaigalų gėri
mą alinėse prie baro. Dabai 
prie baro gerti yra neteisėta, 
bet vistiek visi taip geria —

ir nutrauktų jo paskutinius pri
sirengimus /Al ta ^4 valdybos 
nariai nusprendė lakūno netruk
dyti, ir Aviacijos Dienos Chi
cagoje surengti.

Tokiu budu, sekmadienį, bir
želio 2-trą dieną Ford-Izinsinge 
jokių iškilmių nebus.

SĖKMINGAS BANKIETAS 
WASHINGTONE

WASHINGTON, D. C.—Spe
cialiai "Naujienoms”)—Gegu

žės 28 d., antradienio vakare 
čia įvyko labai pasekmingas 
bankietas Įeit. Feliksui Vait-

Iškilmes buvo surengtos puoš
niame viešbutyje “Washing- 
ton”, kuriame gyvena dauge
lis J. V. viršininkų, tarp jų 
vice-prezidentas J. N. Garner.

Dalyvavo parengime Įeit. F. 
Vaitkus, "Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis ir didelis bū
rys VVashingtono lietuvių. Iš 
valdžios atstovų, be kitų, buvo 
kongresmonhi p. Duffy iš Con- 
cencticut valstijos, ir p. Turpin 
iš Pennsylvanijos. Įvairios Wa- 
shingtono sferos buvo atstovai! 
jamos, pagerbti jauną lakūną, 
kuris netrtukus išskrenda iš 
New Yorko į Lietuvą.

Kunigas nušovė po 
licijos viršininką

ORANGE, Tex., geg. 30— 
Karingas baptistų kunigas C. 
E. Estridge gatvėje nušovė vie
tos policijos viršininką Ed J. 
O’Reilly, 40 m. Kunigas po to 
pabėgo į Lousiana valstiją, kur 
tapo suimtas. Jo automobily 
rasta daug ginklų.

Bučkis vertas karvės
CLINTW00D, Va.,’ geg. 30. 

—17 metų mergaitės bučkis 
yra pilnai vertas karvės. Taip 
nusprendė vielos teisėjas 
Friend.

George Branham, 55 m., pa
siūlė 17 m. mergainai Jane Stap- 
leton savo karvę už jos bučkį. 
Bučkį jis gavo ir už jį atidavė 
karvę. Bet bučkis jam taip pa
tiko, kad jis paskui su ta mer
gina apsivedė.

Tečiau po vedybų Branham 
karvę nuvedė ganiavai pas kai
mynę Mrs. Hibbits, kuri sakosi 
vėliau karvę atpirkusį. Tečiaus 
Mrs. Branham patraukė ją į 
teismą reikalaudama karvės, 
nes ji karvę buvo pirkusi ir pi1- 
nai už ją užmokėjusi ir kad to
dėl jos vyras neturėjo teisės 
karvę parduoti. Teismas pa
rėmė skundėją ir karvę sugrą
žino savininkei.

BERLYNAS, g. 30. —— Dar
bo ministerija įsakė visiems 
valdžios departamentams parū
pinti darbą visiems nacių ir 
rudmarškinių vadams.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS į 
r

Senojo Pasaulio 
Rinka

Praeito švštadionlo popiotčjo 
ir vakniv buvo mnias tarptau
tinis jomnrkas, pavadintas Old 
\Vorld Markei, Dithridgo gal
voje. Tatai surengč l<\i galvo
je esantis 3'nrptautinis Insti
tutas. Keturiolika tautų daly
vavo. Kiekviena turėjo malu 
balaganukų, knip karnbvlninkų, 
tik be stogelių. Dauguma Jų 
panlnvinčjo pyragaičius, saldai
nius ir šiokius tokius rankdar 
bius.

laibiausiai pasilyinftjo Ukrai
nai. Jie turčjo šešių instrumen
tų orkestrų: keturios smuikos, 
didelis “basas” ir cimbolai. Vi 
si mmrikantai apsivilkę marš* 
kiniais, kurie. hkIos, nesiskiria 
nuo rusų mados. Tie marški 
niai (ar bliur.Cs) buvo šviesiai 
mClyni, balti ir kitoki, liet net 
čia, nei kitur Pittsburgho ne
mačiau tarp ukruinų ir rusų 
raudonų marškinių, koki kita
dos Busi jos kalndošiuoso buvo 
madingiausi. Trys ukrainiotčs 
buvo apsirodžiusios tautiniais 
kostiumais, kur ant balto pa
stovo viršenybę ima vyšniniai

raudoni išsiuvinOjimai. Uk
rainietes t m ojo net tris blludus 
margučių. Visi tie raudonai ar 
molynai dažyti kiaušiniai be
veik vienaip išmarginti. Margi
niai lyg žųsies simrno plunk 
sims, įstrižai kiaušinio sugul 
dytos tai i vienų pusę, tai j 
kitų. Lietuviai visai kitaip, 
man nulos, gražiau piešia sa
vo margučius.

Lietuvių balaganas turėjo 
užrašų “l.ithuanian NVoineiVš 
Club”. Pittsburgho yra keli 
musų moterų kiiubai. Sužino
jau. kad šitas kliubas yra tai 
las. kurio vadovybėje yra Mrs. 
N. Zamblauskienė. motina V. 
Zamblausko. Lietuvių Kamba
rio Fondo finansų sekretoriaus, 
per kurį visi Amerikos lietu
viai siunčia savo aukas į tų 
fondą.

Mūsiškės moters neturėjo 
lietuviškų margučių. Turėjo 
gerų namie dirbtų saldainių- 
cukerkų (vadino “kendėmis”), 
gražiai suvyniotų į popierėles, 
pyragaičių ir kitų dalykėlių. 
Tautiškai aj>sirėdžiusių nebu
vo.

Čekoslovnkės turėjo virtynę 
pyragaičių; taip pat karštų gė
rimų, kaip ir prancūzai. Nesa
kiau: prancūzės, nes šiųjų tar
pe buvo vienas vaikinas — 
pardavėjas, su šefo močia. Dvi 
prancūzės—provensališkai ap 
sirėdžiusios. Vienos galva bu
vo navainiai parėdyta. Iš pry- 
šakio arba iš užpakalio matai 
ant galvos lyg keturkampę len
tų. pėdos didumo, uždengtų 
skepeta, kuri driekiasi žemiau 
pečių. Tariaus ta skepeta pran
cūzės ausų neuždengia; ji iš- 
lengvo suraukta ties sprandu.

Panašiai ir romanių ausys 
yra liuosos. ne taip, kaip lietu
vių moterų, taip ir rusių au
sys uždegtos (ši mada tarp lie
tuvių ne seniausia).

Romanių dresės baltos, bet 
baltumo nedaug tematyti. Ran
kovės išsiuvinėtos juodais dry
žais. Pryšakyj nuo kaklo iki 
aadelkų yra platus, lyg žiur
stas, juodas užtiesalas; užpa
kalyj taip pat, Kedelis juodais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuviu Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais *

REPublic 8340
340 So. Kedzie Avenue

Ant galvos skepetu, gulinti 
kgip čepčius, taip put juodai 
išmargintu ant balto imstovo. 
Tas nido, kad romanai iš se
novės turi geriausius Juodos 
kvarbos, o kitokių gorų no tiek 
daug. Bot divonid turi ir rau
donumo, Ir mėlynumo.

Italai turėjo daugel) puikių 
dėžlų-dežučių Ir siuvinių. Jie 
gerai garsino Itulijų: buvo 
kruvutės keturių ar penkių 
(vairių brošiūrų, kurias galėjai 
dovanai pasiimti. Visos bro
šiūros angliškos, pilnos pa
veikslėlių ir skaitymų.

Prie |>at Tarptautinio Insti
tutu durų virė rusiškas samo- 
varas. Kitoj pusėj gatvės — 
graikų ortodoksų bažnyčia, kv.r 
tarp senoviškos mados piliorių 
buvo lyg daržo rostornnukas. 
Siuvinių, rodos, tos graikės ne
turėjo.

Gatvėje padarė šoklų salės 
panašumų. Vietoj sienų buvo 
po virvę, pririštų prie kėdžių. 
Išlmrstė baltu vašku. Vaikinas 
ir mergina išėjo su armoniko
mis. Mergina dainavo Žinomų 
rusiškų romansų “Oči Čiorni- 
je"; šoko kazokui). Dvi links
mos merginos pašoko lietuviš
kų khiinpakoj). Keturiiks Balai
tės šoko savo keturkamp) šo
kį. Ukrainai irgi savotiškai šo
ko.

Kitų tautų buvo daugiausiai 
užkandžiai pardavinėjami.

Ukrainai, matyt, labai dievo
ti Žmonės. Tarp siuvinių buvo 
jų vienas lyg nbrusns išsiuvi
nėtas šitokiu skaitymu:

v
"Dieve didysis vienatinis, 
Musų Ukrainų išgelbėk”.

Perskaitęs tai, manau: jei
gu jus tikrai taip norit ir ti
kitės, tai niekad “išgelbėjimo” 
nesulauksit.

Noi's tai vadinosi senojo pa
saulio rinka, bet buvo vienas 
balaganas ir naujojo svieto — 
Pietų Amerikos, čia vienas 
vyras paniavinėjo, tarp ko ki
to, mažas artistiškai padary
tas žmonių figūras po 5 dole
rius, tik nemačiau kų nors per
kant. Tos figūros buvo tai mek
sikiečių darbas.

Dabar gal kas paklaus: kas 
yra tas Tarptautinis Institu
tas? Turtingos amerikietės pa

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

J. MULEVIČIUS )
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

~A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulėvard 4139

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

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

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

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742 ,

triotės karo laiku (kūrė savo
tiškų amerlkoninimo įstaigų, 
pavadino Jų "Intoriuitlonal in
stituto”. Tikslas tai toksai tir- 
plninlmns (vairių ateivių, kok
sai dar prieš pasaulin) karų 
vlono literato buvo iinskolbtas 
— būtent “ineltlng pot”, Šitas 
Institutas galima pavadinti tuo 
"tirpinamuoju puodu”. Ištuu- 
thitl ateivius no prievartos bu 
du, bot gražiuoju, no reakci
ja, no "revoliucija”, bot demo
kratišku keliu, povnllal, Tau 
tikslas galima atsiekti grelčlnu, 
jeigu (vairios tautos bus tau
rink tos ) vienų .... puodų.

Nė viena tautu Čia nejaučia 
skriaudos. Visos naudojasi pro
ga ir mano, kad savo tautybę 
per tai ilgiau palaikys šlojo Ša
lyje. Vadovės aniorikoiičs lu<p 
Ir sako, bot tiki, kad ištautė- 
jlmas šitaip gali (vykt greit- 
člau. Joms |irnktikinls dalykas 
labiau rupi: būtent, kad visi 
ateiviai, pripratę po šitokia va
dovybe bendradarbiauti, visais 
galimais budais gelbėtų šiai šu
lini, kada jai yra nopaprnstn 
sunkenybė, — pavyzdžiui, ka
ras.

šj pavasari pasaulis, kaip se
nasis, taip ir naujasis, pradė
jo kalbėti, kad kitas pasauli
nis karas netoliesln. Dėl to to
kios ir panašios amerikiečių or 
ganizadjos > pradėjo ytin karš
tai darbuotis tarp ateivių. Vie
ni keikia ateivių patriotus ir 
radikalus, o kiti gražiai kvie
čia visus ateivius | “molting 
pot”. J. B.

Vaikų piešinių 
paroda /;(I

% f

Pittsburgho Carnogio Insti
tuto Dailės (Fino Arta) Sky
riuje yra vaikų piešinių paro
da.

Per ištisus mokyklų metus 
kas Šeštadienio rytas 550 mo
kinių nuo penkių iki aštuonių 
laipsnių susirinkdavo j Carne- 
gie’o Institutų piešti, šito pie
šimo kurso vedėju buvo Pitts
burgho mokyklų meno direkto
rius Elmer Stephan. Vaikai 
piešėjai buvo mokyklojų pa

rinkti,/kurio Išrodė tur) gcrhm- 
h|-tarno gabumų.

ŠI parodu bus iki birželio 1(1 
d<

Bo ūbojo, no vlono lietuviško 
vidko plošlnlul tonai taip pat 
yra. Tik vargus, kad lietuviš
kos pavardės balsiai pormalny» 
tos, tai uogai I 18 pavardė* sprę
sti, ar Čia ilotuvta, ar lenkui, 
ar niauk, ar net atrišta.

•I. II.

Visokios Naujienos 
iš Pittsburgho

. v ' it' ■ ■ * J

V ' Dideli! nelaimi! patiko iiiuh 
iiuį luiitininkiį ųeikUją /Ta
nų Pik$r[t

Gegužėn II) d. Pranas Pikš- 
rta nuėjo | hvočIiim pai savo 
gori) pužĮalumų RuŽIčkų, 
Norlh Sldėje, Ir kaip per ne
laimę puHprtufo' liviplaiN, snu
kiai NUHižetadiimUK galvų ir 
polį. Dabar randasi šv. Jono 
ligoninėje. ?

Plkšrls buvo purlnorluta 
(dalininkais) ku Sadausku 
gružams restorano ir gėrimų 
bizny. Vtai draugui iipgullen- 
hiuja- ir linki greitai pasveik
ti p. Plkšrlul. ;

’ n '

S'd. Jliepto parapijom choro 
praina iHiieuirtN.

• 1 vV .

Getfu>Z's II) <i. j.Jurgio pa
rapijos choras įvpovyHtCJ .1. 
L. Senulio, InrOjo surengęs 
teatrų ir koncerįih, Buvo per
statyta “Nelalind ir LahnO”, 
Veikiančios ypatkis buvo: p-10 
Kliupas. p-10 Mi(relnlųniulč ir 
p-10 Bruzausknil^^Vyrų rolė
se dalyvavo: .J. ‘Gilius, F. Gi
lius, .1. Kuizinus , ir J. Zinkus. 
Veikalas-koniedija; o kadangi 
aktoriai savo roles gerui n t li
ko, tai buvo ^>g(jrns ir pats 
perslulyinas. Prie to choras 
sudainavo 1(1 (Jainų, iš visų 
mukų žymesnių ! kompozitorių 
kurlhių. Panelč įLaura Paule-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
____Tel. Yarde 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRJSTĄS .j 

1801 So.. Ashland Avė.
Kampas 18 St. PJipne Canal 0523 
Valandos nub 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedšlioms nuo 
Otnn iki 12:00 K»lhaw« lutuviika4

’DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos, skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuofu- 
mo, skaudamą akiu, karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai*. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugtly atsitikimu s akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulėvard 7589

klutė solo gražiui sudainavo, 
broliui Giliai—duetus, ir kvun 
totus-—Giliui, Puulcklutė Ir 
Kulzlnhitė, Taip put vieni vy- 

kelius daineles.

tulžiu sukunl, vukiirus la
bui nuHlsvkė. Žmonių buvo 
bevelk pilnu Šv. Jurgio buž- 
iiyčlos sveluliiG.

Aitaokalas Ropotas Skipitis 
Tarpe IHttsburyho LitihuiitĮ

Gogužss 22 d. svečius iš Lie
tuvos ir ulslovus Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti, 
adv. R. Skipllls, kalbėjo LMD. 
HvoulnėJ. Šv. Jurgio parapijos 
chorus, vadovaujant J. L. Še 
milui, sudainavo daug (luinų 
prakalbų tarpuose, Gerbia
mus svečius savo kalboj nuro
dinėjo kiek Lietuva yra pažen
gus upšvlotoj Ir ekonomišku i. 
Nors kalbėjo apie 3 vabimhis 
laiko, bet publika ganu ramiai 
klausosi Ir buvo Mulnlorcstiolu 
visais Jo prnnešlmuta.
liufikiclas South Sitifij Papero 

bimiti sorNo iH Lictuifos

Gegužės 23 d. Lietuvių Pi
liečių svetainėj Lietuvių Vaiz
bos liūtas buvo surengęs adv. 
Skipičiui Išleistuvių ir atslsvol- 
klnimo vukurienę. Vakarie
nės dalyvių buvo no per duii- 
gluuNlui Ilk apie 70 ypatų. 
Po geros Ir skanios vakarie
nės Vaizbos Buto pirmininkus 
p. PIvuronuN, puiUŠkinęs tikslų 
šio vakaro, paprašė svečių pa
reikši! koletų žodžių. Gerbia
mas Skipitis tai ir padarė, Ma
tyt, kad svečio misijos svar
biausias tikslus lai gaivinimus 
meilės IOvyi)Os Lietuvos. Ant
ras kalbėjo adv. SIhiImum. Tai 
pirmus lietuvis Pittsburglio 
Įmigęs aukštųjų mokyklų ir 
Jau yra advokatas. Jis savo 
patriotiškoj kalboj pareiškė, 
kad Jam nors sunku lietuviš
kai kolbėtl, bet jis Jaučia jo
ge! lietuviškas kraujas jo gis- 
Iohc IckUo o*|io Si?b|>ičio kal
bos tai idar smtii-kimi pradėjo 
tekėti, nes čsų atgaivinta dau
giau Lietuvos meilės.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI

Amerikon Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
Tai. Boulėvard 1401

Ofiso Tel, Boulėvard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th Si

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir ned«l. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas RennbUc 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: ,

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio i *-

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak 
išskyrus seredomis ir subatomis
_ Phone Boulėvard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas 

2359 So. Leavitt St Caiial 0706 

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lius liiiikiimiH (irailausioH
IHIlHbiirpho IMuuaitihi

Birželio 9 d. Lietuvių tikės 
(birže A. L. T. Sandaros kuo
pų surišta rengiu piknikų Ir

ten bus renkama' Mtas Lllhua- 
nlu of America. Todėl lietu- 
vuitės nepraleiskit progos lai
mėti tų titulų ir kelionę Į tie- 
tuvų. —■ Virbickas,

Skipičio išleistuvių 
bnnkietas

Tik NkianlnlH valgiais Ir šokiais 
tepagerbčm svečių

Gegužės 28 d. toko būti adv. 
Skipičio atsisveikinimo bankle- 
to, kur| buvo surengęs Lietu
vių Vaizbos Butas South 81- 
dėa dalyje, Lietuvių Piliečių 
svetainėj,

Soho lietuvių darbščiosios mo
terys, ir reiklu pasakyti, kad 

ir gerui padaryti. Ir buvo ver
ti no 75 centų y putui, bot po- 

buty minėtu vukurienė reng
tu, tai už tok) vulg) tikrai bu
tų reikėję mokėti porų dolu- 

per daugiausia, gui apie 60 ar 
dauginu klok. Susirinkusių svo
čių nuotaika buvo gera dėllnl 
gorų valgių, bot dvasiniu at
žvilgiu nekokiu. Prisibijau net 
viešai pus tanky II, kad musų 
Pittsburgho lietuviai biznieriai 
pasirodė, gerbiamam svečiui, jo
gui mos tik mokam gerai val
gyti Ir šokti. () kų musų biz
nieriai mano apie Pasaulio Lie
tuvių Kongresų, tai jiems ne
buvo leista pareikšti savas nuo
mones. O gal nenorėjo — tik
rai negalėčiau pasakyti.

Tiek betgi ' turiu pasakyti, 
kad šiame bankleto nebuvo lei
sta žymesniems musų darbuo 
tojams pareikšti savo nuomo
nės taip, kaip kad dažnai yra

LIETUVIAI
A. Montvid, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seelęy 7880

Namu telefonas Brunswick 6597

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Oflaaa 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedfilioj pagal sutarime 
Ofiso Tel.: Boulėvard 7820 
Namu Tel. Prospect 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 sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: 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 8051. -

Kiti Lietuviai Daktarai /

Dr. Markeris
Šit.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulėvard 8488

kituose panašiuose bankloluo 
so.

Vaizbos Buto prezidentus p 
Plvaronas pasitenkino vien tik 
svočių pirmiausiai pakviesda
mas kalbėti, ir jaunų liotuv) 
advokatų, kuris net nė lietu 
viškal gerai dur nėra Išmokęs. 
O kilioms musų seniems dar
buotojams nebuvo duota pro* 
gos tarti koletų Žodžių Ir Iš
reikšti savo mintis Skipičio mi
sijos reikalais, išskiriant J. 
Baltrušaiti, kuris pats pasipra
šė balsų padaryti vienų pra
nešimų. Ponas Plvaronas pa
reiškė, kad nereikia kalbų, ha 
visi nori Šokti, tai ir ėjom šok
ti. Tai, reiškia, visi pasišokom 
iki sočiai. Grojo Jono Vainau
sko orkestru.

Tik aš abejoju, ar daug mos 
pugolbėslm Šokiais Skipičio mi
sijai? Ir ar daug bus iŠ to nau
dos Pasaulio Lietuvių Kongro 
siil, jei mes ylotlnlal įiekick 
nosldarbuoslm tuja likmo.

— Vienus iŠ dalyvių.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
Iki 8 vai. vali. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto Iki 1 v. p. p.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatu. 
4631 South Anhland Avė. 

1^1. Boulovftn! 2800 
Hm. 6515 So. llodmll SL 

Tol. Itouubllc 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cormok Ronrt (W. 22 St.) 
OflNo vnlitndoN: Knodlon nuo 0 11d 5. 

VnkurulM! Piinodflllo, Berodo* Ir 
PfitnyčkM 6 iki 9 

Totafonne Canal 1175
Nomnli 6459 H. Rockeroll Htreot 

Telefonu* Republic 9600

Stnto 0061
Jos. Mockus, Jr.

160 $.VLaSalle St.
Room 1515 

VulundoH kandion, o vakarai m sulig 
susitarimo.

LIETUVIAI
r~iJ"~i—-r- —

Tel. Boulėvard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v, Nedll. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
«^MW*«^******AAAA*^^********* _n_n_r-Lj-ur ILTLTT

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
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai 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 VALANDOS1

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 fld 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Bd 18 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pieta 
7 iki 8 vai NediL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898
v Rez. Tel Dresel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrilkų, Vaikų ir visa 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halat 
arti 81at Street.



Penktadienis, geg. 31, 1935

IŠ DARBO

streikų

ja stambesnis kapitalas, pra
deda bruzdėti, pradeda kalbėti 
apie organizavimasi į unijų,»tai 
šiam bruzdėjimui sulaikyti 
samdytojai iki šiol vartojo gan 
sėkmingų tam tikrą priemonę 
— kompanijos unijų.

| — Norite turėti uniją — pa- 
Kalba apie generalį anglekasių reikšdavo jie — gerai, mes 

jums padėsime dagi suorgani
zuoti ją!

Ateinančio mėnesio, t. y. bir- Ir išdigdavo kompanijos uni- 
želio 16 dienų pasibaigia su-J«, samdytojų finansuojama, 
tartis tarp kompanijų ir mink-;samdytojų kontroliuojama, 
štosios anglies kasėjų unijos. | Vienadidžiausiųšitokiųkom- 
Jau nuo 18 d. vasario š. m. tam ■ Panių unijų šaly vadinosi Ge 
tikras unijos ir samdytojų at-;ncrfll Council of the Consoli- 

1 Gas System, ši neva 
unija” huvo priimta keturio-

Ųir\l€¥0 llllljvzo 14 0444^114^7 vvzj C* v |

stovų komitetas vedė derybas dated 
sutarčiai atnaujinti. -

Praėjusią tačiau savaitę d e- Hkoj gazo ir elektros kompani 
rybos priėjo prie kryžkelės ii kurios visos bendrai sain-

. ...... . . ... I trn nnn t...atrodė, kad visai nutruks. Mat 
samdytojų ir darbininkų atsto
vai negalėjo susitaikyti dėl i ai 
algų, darbo valandų ir kitokių 
samdymo išlygų.

Kaip pirmadienį, gegužės 27 
d., turėjo įvykti platesnė sam
dytojų ir darbininkų atstovų 
konferencija, šiai konferencijai 
turėjo būti išduotas raportas 
apie tai, kad komitetas dery
boms priėjo taškų, kur tenka 
tos derybos nutraukti.

O jeigu derybos nutruks ii 
sutartis nebus atnaujinta iki 
16 d. birželio, tatai reiškia ge- 
neralį minkštos anglies kasėjų 
streikų, šitoks streikas, jei jis 
kiltų, paliestų apie 400,000 ša 
lies anglekasių.

Streikų dar galėtų sulaikyti. 
Kongreso įsimaišymas, išleid
žiant tam tikrų įstatymų lie
čiantį samdytojų ir darbininkų 
santykius anglies kasimo pra
monėj. Panašiu budu 1917 me
tais sulaikyta gelžkelių darbi- 

-rtrfikŲ^^neralis streikas, kai 
Kongresas priėmė Adamsono 
astuonių valandų darbo bilių 
gelžkeliečiams.
Kų sako darbininkų vadai apie 

prezidento programų ...
Praėjusią savaitę tapo., pa

skelbta valdžios programa vie
šiesiems darbams. Toj progra
moj tarp kitko buvo nužiūrė
ta mokėti darbininkams dirban
tiems šitokius darbus 
iki $90 mėnesiui.

Dėliai to pasipylė 
protestų iš darbininkų

Pavyzdžiui, William Green, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, pareiškė: “Aš bi
jau, kad streikų banga kils 
samdinių tarpe; aš taipgi bi
jau, kad privati pramonė mė* 
gins pasekti šių valdžios ska
lių pavyzdžiu ir ims kapoti tas 
algas, kurias moka savo dar
bininkams dabar”.

Michael J. McDonough, A. D. 
F. statybos departamento pre
zidentas, nurodė: “$19 alga pie
tinėj šalies daly už pilno mė
nesio darbų tikrai nėra pragy
venimo alga. Kaip žmogus ga
li užlaikyti šeimynų iš tokių 
menkučių pajamų, aš esu tik
ras, kad niekas nežino”.

O štai pareiškimas George 
Meaney, New Yorko Darbo Fe
deracijos prezidento: “Mano 
manymu, nėra jokios abejonės, 
kad samdytojai panaudos pre
zidento paskelbtų viešiemsiems 
darbams skalę kaip priemonę 
sumažinti algas privačioj pra
monėje”.

Algernon Lee, New Yorko 
miesto Socialistų partijos pir
mininkas, nurodė: “Ar prezi
dentas laukia, kad žmonės vaik
štinėtų nuogi ir maitintųsi žo
le? Algos, kurias jis diktuo
ja, yra tikrenybėj lėto bada
vimo algos”.

Ir panašius pareiškimus, aš
tresniais ar švelnesniais žod
žiais, pareiškė ilga eilė darbi
ninkų vadų. Galima sakyti, kad 
neatsirado ne vieno iŠ jų tar
po, kuris butų viešai užgyręs 
valdžios programų šioj jos da
ly, t. y. užmokesnio darbinin
kams klausime.

do apie 50,000 darbininkų.
Dabar vyriausias jos vadas 

James M. Mannix pasitraukė 
iš pirmininko vietos ir įstojo 
j nepriklausomų nuo samdyto
jų tos pramonės darbininkų 
unijų. Jis, be to, viešai pasmer 
kė kompanijos unijas. Man- 
nix*o žygis skaitoma labai skau 
džiu smugiu kompanijų uni
joms. X.

Pašalpinių Draugys 
čių Reikalais

SPRINGFIELD, ILL.—Prieš 
26 metus buvo iškilęs suma
nymas mažas lokalas lietuvių 
draugystėles išsimėčiusias po 
visas Jungtines Valstijas su
jungti į vienų didelę draugijų. 
Užmanymui atsirado ir prita
rėjų. Susirašė 38-nios drau
gystės iš keliolikos tūkstančių 
narių (šiame . sumanyme ir 
man teko dalyvauti).

Turėta ir pirmas susivažia
vimas birželio 5 d., 1909 me
tuose VVorcešter, Mass. Orga
nizacijai vardas buvo duotas 
Sanrišis Lietuviškų Draugys-

nuo $19

daugybė 
pusės.

Kompanijų unijoms skaudus 
antausis

Jei darbininkai kurioj nors 
įmonėj, ypač kurių kontroliuo-

Sanrašis.
.Užmanymas, norstbuvo kil

nus, bet, taip sakant, dar tuo
met neišdegė. Padiskusuota, 
pasiginčyta apie tai per laik
raščius ir neilgai trukus suvi-

NAUJIENOS, ęhieaffo, III

AKUŠERĖS

Patarnauju prie 
gimdymo namuc 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

IVIrs. Anelia K. Jarusz 
f. į k t Physical Therapj 

and Midwife 
6109 S. Albam 

Hemlock 9252

lUOKAI
kosit,

2

i; !1

2 už 170

NES PIGIAUPIRK NUO

1
5
2

— Ir vien tik kosėt, ponas 
;daktare ?

PASTABA —- Daugams "Midwut Storu” turi it muot įkyrint, kur ją* 
______galitt pirkti garą mitą, paukltitną ir tt. ui ftmūuuiat k tinsti

— Jus taip smarkiai 
ponas Kiliau! Tuojau gult į lo
vą! Daugiau nerūkyti! Supra-

Padarykit iki $200 
į mėnesį

Bukit musu atstovu savo anielin- 
kė.ie dėl Keros rūšies uniformų, 
overalls, jacketų, kelnių, marški
nių, kepurių. Apgarsinimas pažen
klintas. Tiktai angliškai kalbanti 
salesmanai bus priimti. Pavyzd
žiai dykai. The Master Uniform 
Company, Ligonier, Ind.

Didelis 
,.k. 21c

2 S. 17c

Pilnai įrengtas futuristinis 
MAUDYNĖS
AUTFITAS

Susideda iš Recess Apron Bath 
Jub, Pedestal Lavatory ir 

Closet Kombinacijos '57-75

24x48 DVIEJŲ DALIŲ

SKALBYKLAI LOVYS
Įrengtas su faucct, $X5O 
trap ir standa

yra daugelis 
kaščių. Taigi yra.

Sviėstasr”»27fec
KOMBINACIJA

SKALBYKLAI TRAY 
KRANAI

Su Indu dėl Muilo |
Storas Patiem JL •tJVJ

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

P. J. JAClkAS 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 į vakarus nuo Kean Avenue,

1 blokas į pietus,,
TEL. WILL0W SPRINGS 43

DYKAI! Vertingi
RIVERVIEW PARK TIKIETAI

PRIE KIEKVIENO PIRKINIO VIENO DIDELIO ARBA 
DVIEJŲ VIDUTINIO DIDUMO PAKELIŲ

OXYDOL
Naujas “Be-trinhno”, Be-virinimo”, skalbimui muilo išradimas.

ŠTAI K4 JUS GAUSITE—DYKAI!
Dykai įžangą i Riverview Parką 
Dykai pasivažinėjimui tikietus 
Įžangos tikietus į šokių salę ar čiužine- 
jimo salę, už vieną reguliarę įžangos 
kainą.
Įžangos tikietus į Cirkų už vieną reg’u-' 
liarę įžangos kainą.

šis certifikatas geras dėl šių 10 vertingų 
tikietų duodamų DYKAI prie kiekvieno 
pirkinio Oxydol (vieno pakelio arba dvieju 
vidutinio didumo pakelių). Pirkit Oxydol 
nuo savo groserninko šiandien—gausit cer- 
tifikatą tuojau, kol tavoro dar yra.
Tikietai geri nuo gegužes 28 iki birželio

JŪSŲ GROSERNINKAS DUOS JUMS 
CERTIFIKATĄ KAI PIRKSIT OXYDOL.

“SUNKIST” LEMONAI labai dideli
Šviežios Californijos MORKOS ......

Rusiška ir
DOUGLAS BATHS 

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

swimming pooi.
Kusilka ir turkilka pirtis

________________ _

sai užmiršta. Mat tais laikais 
šioje v šalyje ateivyste buvo 
dar pačiame žydėjimo. Dau
gelis jaunuolių tūkstančiais 
kas niet pribūdavo iš Lietuvos 
ir čia visur mažų lietuviškų 
draugijėlių eiles padauginda
vo. Niekam nei galvoj nebuvo, 
kad čia kada nors susilauksi
me musų draugystelems pa
vojų susilpnėti arba ir suvisai 
išnykti, kaip kad šiandien tu
rime. Tais laikais kur tik nu
važiavai, galėjai atrasti lietu
viškų pašalpinę draugystę ir 
lengva buvo į ją įstoti. Anuo
met kuone visi jauni būdami 
nei nepamislijo, kad jaunystės 
metai greitai prabėgs, kad 
ateivystė taps ^suvaržyta, kad 
mažų draugystėlių egzistavi
mas bus valdžios uždraustas 
ir t. t.

Per daugelį metų mes daug 
savo spėkų ir energijos išeik
vojome ginčams už skirtumus 
savų pažiūrų, įsitikinimų arba 
besivaržynius už vadovystę. O 
dabar jau turime tų kų užs’i- 
gyvenome. Mes pasenome. 
Musų eilės jau žymiai prare
tėjo. Daugelis mažų lokalių 
draugystėlių subankrutavo ir 
išnyko. Ir taip daugelis musų 
brolių lietuvių paliko senatvėj 
ir be draugysčių ir be pašal
pos. O kas gi iš musų to ne
žino, kad senam žmogui tan
kiau pasitaiko susirgti ir nu
mirti. Susilpnėjusiems sveika
ta ir neturintiems sutaupytų 
turtų butų ne pro šalį turė
ti seneliams prieglaudos na
mus arba senelių sušelpimui 
tam tikrus fondus. Bet įtaisy
mui panašių įstaigų, kaip prie 
glaudos namai, reikalinga tu
rėti dideli fondai.

Todėl reikalinga yra turėti 
didelės tvirtos organizacijos— 
draugijos. Tai kodėl gi mes 
lietuviai, iki šiol nepasirupi-

nome sukurti sau - didelių 
((raugijų? Juk lik vienoje 
Chicagoje, ‘/(III.) skaitome 
.100,000 lietuvių. O rešto vi
same Illinojuje kiek dar lietu
vių randasi? šnekama,f kad 
Chicagoje dar randasi apie 50 
lietuviškų mažų draugystėlių 
ir iš jų tik viena yra legaliai 
gyvuojanti po Illinojaus stale 
lepartment of Insurance prie

žiūra—tai Chicago Lithuanian 
Jutual Benefil ' Association. 
Visos kitos didesnės ar mažes
nes draugystes Chicagoje arba 
<ur nors kitur Illinojuje, turi 
ižsidaryti. Toki yra Illinojaus 
valdžios patvarkymai. Jeigu 
kuri draugystė dar neaplaikę 
nuo valdžios įsakymų, tai ji 
aplaikys ir daugiau biznį ne
galės varyti. Yra nevalia iš 
narių nei duokles — mėnesi
nes rinkti, pašalpos išmokėti, 
nei susirinkimus laikyti. į

Naujus čarterius išsiimti Lietuvių Draugijos ir visi yra

keblumų ir iš- užganėdinti. Gauna ligos pastot? Daugiau nešokti, daugiau 
nepro- šalpas kas tik serga be jokių nesibastyti! Įsidčmcjot?

iinga iš kelių arbd kad ir ke- keblumų. Jeigu kas numirsi-Į 
įiolikos šimtų narių draugys- me, gausime ir pomirtines.
lėlei dėti didėleįi lėšas ir imli Bet mes Springfieldicčiai 
naują čarterį nematant savo apie mirtį dar nei pamislija- 
draugystei jokios ateilies. Am- nle. —V. Černauskas.
bicingų mažų draugystėlių 
viršininkų užsispyrimai prak-, 
liškam mažos draugystės atei
ties gyvenimui tik tiek reiškia,' 
kaip pavasarinis sniegas. To-j 
dėl mažų draugysčių viršinin
kams ir jų nariams patarti
na kuo greičiausia prisiglaus
ti prie Chicagos Lietuvių Dr- 
jos ir sudaryti Illinojuje vieną 
didelę iš kelių desėlkų tūks
tančių lietuvių Draugiją. Šio
je Draugijoje gali sutilpti vi
sokių religiškų įsitikinimų ir 
visokių politinių pažiūrų lie
tuviai žmones.

Springfielclo lietuviai jau 
prisidėjo prie šios Chicagos

ŽIŪRĖK i sias s
Dideles Vertybes “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčio.i ir Subatoj, Gegužės 31 ir Birž. 1

S. DIPPER PLUMBING & HEATING GOMPANY
1710 W. 51st Street Hemlock 3180

Plumbing Vertybes!
z—ggr------------\ 42 colių moderniška balta

i „Iapron sinkaL ' B Less d* 11Trim ipllo /

DĖL VONIOS 
KOMBINACIJOS KRANAI

GRAND OPENING TAVERN 
1706 W. 47 Street 

Subatoj, Birželio 8 d., 1935
Įvyks Grandiozizkas Atidarymas Alinės. 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 muveris.

P. NORKUS
Tel. Boulevard 6520

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

KURI ĮVYKS
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.^

DIDŽIAUSIAS LIETUVĘ] 
DEGTINES SANDĖLIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Chicagoje yra INTERNATIONAL WHOLESALE WINE 
AND LIQUOR CO. šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelį ant kitos pusės bu

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

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

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisnį.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQU0R CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

MALEVOKIT DABAR
EXTRA SPECIAL, BIG 4, BALTAS 

ENAMEL, Galionas ................ .'..i
SIENOMS POPIERA, ROLELIS ............................ .

ir brangiau
VARNISH, GRINDIMS IR TRIMAMS ..........   980

• CALCIMINE, 25 SV. MAIŠELIS, Baltas arba Tirits 990
JOHN G. BEAUTLER CO.

2411 Madison St., Phone Seeley 8100
—----- --- 1 ..........

■' JOHN V
• L.OANS and INSURANCE ‘ > 

Jeigu reikalauji pinigų ajit Pirmo Marikio arba 
apdraucun nuo ugnies, vėjo? etoj auušauk:

840 West 3 3rd Street '"|y
/ ' TELEFONAS: YARds

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
......... ■ KAs'rix^.jihv^ ; ,,;K-

TZTATT&TTVTAT VISIŠKAI ŠVIEŽU Oflf,KIAUŠINIAI No. i kokybės Tuz. tOC 
PUIKIAUSIOS t KOKYBES “MIDWEST” Kart. Kiaušiniai Tuz. 32c 

“Maxwell House” KAVA ^^ota &29C 
“Swansdown” KĖKSŲ MILTAI .................. pak. 270
“DR. PRICE’S” BAKING P0WDER~12 unc. kčm"170 
“Midwest” SLYVOS Geriausios rųŠies 2% ken. 170 

WH0LE—NATURAL
“Wellworth” APRICOTS .......2 No. 1 aukšti kenai 250

“Crown of Maryland” 
CUT GREEN BEANS No. 2 kenai .....
DYKAI! Arbatos puodas su pirkimu 2 pakelių

Lipton’s Arbata
“Kellogg’s” AVHEVmRISPIES su ryžiais 2 pak. 250 
“Royal” BAKING P0WDER ..........  4 unc. kenai“140
“GINGY” CAKE MlX .................................... pak. 150
“LOG CABIN” SYRUPAS Stalo didėjo ....... kenas 200
“BlueLabel KARO SYRUPAS V/* svx kenai 2 už 230 
“MAZOLA” OŲL. (Aliejus) .............. paintės kenas 240
PINEAPPLE Šviežias-Saldus vienas 10c 
California, Valencia ORANŽIAI labai dideli tuz. 190

.... tuz. 170
2 pund. 90

NAUJI KOPŪSTAI DIDELĖS RGAIATQS sv 3c 
SUGAR WAFER COOKIES ............................. sv. 17^
“Midwest” “POUND CARE” 8 unc. colio pak. ĮQ^ 
KRISPY KRACKERS .......... % sv. pakeliai 2 už 19£
“MIDWEST” SODA ROOT BEER
GINGER ALE g^ss 3UŽ 25c plduesJ
“Luxurie” PEANUT BRITTLĘ CANDY .......... »/2 sv. dėžute 10c
“CRACKER JACK” ......................   3 pak- 100
“MIDWEST” SPICED HAM ............................. sv. 350
“MIDWES7” LUNCHEON MEAT .................. sv. 310
DIDELE BOLOGNA DEŠRA ................  sv. 210
“Swift’s” CORNED BEEF HASH sv. kenas 2 už 290 
LOAF CHEESE American ar Brick .............. sv. 250
“Blue Label” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 170 
NAUJAS KONTESTAS! 20 DYKAI LAIVAKORČIŲ EUROPON
PALMOLIVE MUILAS ............. ................... 4 už 190.   1 ' 11 II——       lll.HI ■  — Ii".** *        ♦ 
OCTAGON Muilas 5 už 24c — OCTAGpN Clcanser 3 už 13c
“O. K.” SKALBIMO MUILAS .................. 2 šmotai 90
“Midwest” BLEACH kvort. bonka (plūs dep.) 100 
DYKAI! 7 unc. Pakelis su pirkhSiT^FMULĖ TEAM”
BORAX SOAP CHIPS ........... did. pak. 23c
NAUJAS KONTESTAS! 100 HUPMOBILES—Ų!,200 kitai dovanų 
®^^OLE_Bathroom Tissue 4 rolės 25c 

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
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Bntered as Second Oasa Matter 
March 7th 1914 at tho Post Office 
oi Chlcago, IU. nnder the acl pf 
March 8rd 1879.

SubscrlpUon Ratas:
18.00 per year ta Canada
87.00 per year outalde of Chlcago
88.00 per year ta Chidago 
9c per copy.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

fublished Daily Except Sunday by 
Lhe Lithuanian News Pub., Co„ Ine.

1739 South Halsted Street
Tolephone CANal 8500

Utaaknto katah
Chicagoje —• paltu: 

Metama ------ --  -— _ 88.00
Pusei metu ------- ___ 4.00
Trims mėnesiams ___  2.00
Dviem minėdama — 1.50
Vienam mėnesiui r- -■■ ■

Chicagoj per ilneliotojuai
Viena kopija ,, ____-........____  8c
Savaitei ........... ................... ___ 18c
Mėnesiui __ ___________ ___ 75c

Suvienytose Vabtljosc ne Chicagoj,
paltai

Metama __ — — 87.00
Pusei metu j- r - -.i--------- — 8.50
Trims mliMSiaiiMl ----- ---- 1.75
Dviem mlnesiama — 1.25
Vienam menesiui ___  75o

Uotavon ir kitur nlslsnlnose 
(Atpiginta)

Metams ........ .. .h. 8840
Pusei meta ------—____ ___  4.00
Trims mėnesiams ...._______  sJO
Pinigus reikia siąsti palto Monoy

Orderiu kartu su atsakymu.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidlia Naujieną Ben
drove, 1789 S. Halsted SU, Chlcago, 
111. Telefonas Canal 8800.

“BUKIŲ0 LEGALIZAVIMAS IR TAKSAI

Lietuviu kalboj mes net neturime tinkamo Žodžio, 
kurs atstotų angliškus žodžius “to bet?' ar “to wager”. 
Mes sakome “eiti laižybų”, o tas gal turėtų būti “laužy- 
bų”. Vienok tai nėra visatinei lietuviuose žinomas išsi
reiškimas. Tas tik parodo, kad lietuviams “betinimas" 
yra gana svetimas dalykas.

Bet visai kitaip yra su anglais ir amerikiečiais. Sa
vo kalboj “betinimų" jie nuolat mini. Ant kiekvieno 
žingsnio galima girdėti juos sakant: “I bet you", “I bet 
you a niekei”, “I bet your life”, ir tt O tai dėl to, kad 
per dvejetų šimtmečių anglai ir amerikiečiai labai įpra
to “betinti"

“Betinimas" ant arklių taip pat yra reikalingas 
anglams ir amerikiečiams, kaip kitiems alaus gėrimas. 
Jie negali išsilaikyti nebetinę.

Anglijoj betinimas ant arklių yra pilnai legalizuo
tas kaip tose vietose, kur eina arklių lenktynės, taip ir 
“gembleravimo" įstaigose, kur tokie betai yra priima
mi.

Vienok visai kitaip yra Amerikoj. Puritonai čia 
uždraudė betinimų. Paskutiniais laikais betinimas yra 
leistas toje užtvaroje, trakyje, kur arkliai yra leidžiami 
lenktynių. Bet yra prasikaltimas betinti kur kitur.

Amerikoje tad viešpatauja savotiška betinimo pro- 
hibicija. Bet kaip gėrimo prohibicija nepanaikino gėri
mo, taip betinimo prohibicija nepanaikina betinimo. Be- 
tina čia visi: vyraS^ moterys, paprastL’žmonės, taipgi 
augščiausi teisėjai, gubernatoriai* kunigai, pastoriai ir 
patys puritonai. Visi laužo prohibicijos įstatymų.

Tuo tarpu policija ir prokurorai susirenka kasmet 
didžiausius pinigus, imdami kyšius iš gembleravimo įs
taigų savininkų, vadinamų “bukiais". Sakoma, kad Chi- 
cagos “bukiai" kasmet išmoka kyšiais už “protekcijų" 
ne mažiau kaip $10,000,000. Amerikiečių hipokrizija tų 
nemorali dalykų stovį ilgai toleravo. Tik viena valsti
ja, Nevada, keli metai atgal legalizavo betinimų ir už
dėjo taksus ant visų betų. Nevados iždas iš tų taksų 
žymiai padidėjo, ir savo keliu Nevados valstija galėjo 
todėl numažinti kitus taksus. Vienok visa “pu
ritoniškoji" Amerika buvo pasipiktinus Nevados atvi
rumu.

Bet štai dabaf Illinois valstija gal paseks Nevados 
pavyzdžiu. Legislaturoj čia yra jneštas bilius, kurs le
galizuotų betinimų pas “bukius" ir ‘Inikių” taksavimų 
paliktų miestams.

Toks įstatymas neabejotinai butų labai sveikas, nu
imtų nuo valstijos puritonų hipokrizijos kaukę, pašalin
tų korupcijų ir suteiktų miestams naujų įplaukų šaltinį.

Kaikuriems miestams tos įplaukos butų visai ne
menkos. Chicagoj, pavyzdžiui, pas “bukius" betais apsi
verčia pinigų ne mažiau kaip $2,000,000 kasdien. Jeigu 
miestas imtų po 5 centus nuo kiekvieno apversto dole
rio, tai į metus surinktų apie $31,000,000, kas lyginasi 
ketvirtai daliat^iso Chicagos budžeto. O tas reiškia, 
kad visi kiti taksai galėtų būti numažinti 25 nuošim- 
ve O ciais. 
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KĄ ŽMONĖS MANO

studijuodamas savo, Hkaip or- 
laivininko, srity. Ruošiasi, kad 
laimingai pasiekti Lietuvos že
melę ir jos sostinę Kauną ii 
pasveikinti musų gimtinio kra
što Žmones Amerikos lietuvių 
vardu.

Bus džiaugsmo Lietuvos gy
ventojams, jei kelionės tikslas 
taps atsiektas, bus ir mums, 
čia Amerikoj, džiaugsmo, kad 
musų norai ir troškimai išsb 
pildč. Ir gųtbe bus tiems, ku
rie prisidėjo su maža ar dide
le auka prie to garbingo žy
gio.

O dabar noriu tarti keletą 
žodžių tiems broliams lietu
viams, kurie esate daug ko 
girdėjų iŠ Antro Tranzatlanti- 
nio Skridimo priešų pusės. 
Taip klerikalų “Draugas”, taip 
komunistų “Vilnis” plusta ir 
užpuldinėja ir leitenantų Vait
kų ir ypač vienų energingiau
sių darbuotojų tam skridiniui, 
tai P. Grigaitį.

Nepavyko prirengti skridi
mas pernai — dūliai to buk 
Grigaitis “kaltas”. Altass pa
davė atskaitų iš savo darbuo
tės — ir čia surandama Gri
gaitį “kaltu” esant. Buvo Li- 
tuanicos II krikštynos — ir vėl 
Grigaitis “kaltas”, tur būt to
dėl, kad ne druska ir alyva ir 
ji krikštyta.

Bet ir leitenanto Vaitkaus 
neaplenkiama, štai komunistų 
lapo “Vilnies” 76-me numery 
įdėta ilgiausias James-Janušau- 
sko raštas, kur žeminama lei-

’ (L

Juozas Ihiktišlds.
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teminto Vaitkaus vardas. Sa* 
koma, busiu jis esąs nepaty
ręs lakūnas ir bailys. O iš tik- 
rųjų gal kaip tik priešingai 
yra? Gal bats p. Janušauskas 
pabėgo iš Altass’o, kai pama
te, kad Altass ne juokus kre
čia su antruoju skridimu?

Leitenantas Vaitkus ruošia
si skridimui. Ir reikia drąsuo
lio tokiam žygiui atlikti. 4500 
mylių kelione aeroplanu be- su
stojimo yra didelis užsimoji
mas. Aš tačiau esu tikras, kad 
leitenantui F. Vaitkui pavyks 
jis atlikti.* Ir veliju jam iš gi
lumos širdies sėkmingai įveik
ti Šių kelionę, kaip velija tūk
stančiai kitų lietuvių.

Gi James-Janušauskas su sa* 
vo tavorščiaia iŠ “Vilnies” pa
stogės, mM^f,<to nevelija. Tą 
patį galima / pasakyti ir apie 
kunigų “Draugą”, kuris leid
žia nepamatdotus gandus ir pa
skatas ir nęt šlykščius prasi
manymus dpie darbuoto j uS 
skridimui ir apie ruošimos! prie 
skridimo eigų.

Matote, vieniems rupi dau
giau Roma, o kitiems Maskva 
vietoj Lietuvos.

Nėra reikalo tų neišmanėlių 
ir pavydunų • kalbų klausytis. 
Ba iš visų raportų, iš visų at
skaitų matyti, kad skridimui 
darbas yra vedamas tiksliai ir 
rūpestingai, kad daug darbo 
atliktu, o mažai išlaidų padary
ta. Tat turime pasidžiaugti it 
padėkoti už tai Altass darbuo
tojams ir darbuotojoms.

M* Karčauskas.

Man vaidinosi įdėjų paveik
slai.

Idėjos su klausimais.
Kodėl dailininkas gali būti 

vienpusiu dailėje V
Kaipgi jis gali neturėti su

pratimo apie kitas meno rū
šis, kuomet vieną rūšį taip 
gerai supranta ir noriai dar
buojasi josios srityje?

Ar nenori jų suprasti? Bet 
kaipgi gali nenorėt? Juk me
nininkui sarmata nenorėti

žymio visoms jo šakoms. Man 
rodėsi, kad vienoje meno ša
koje yra daugel to viso, kas 
yra ir kitose Šakose. Kas myli 
vieną meno šakų, negali ne
mylėti dalinai kitų jo šakų, 
nes jose kaip tik ir yra tie 
dalykai, kukiuos jfsai myli. 
Tiktai reikia, kad jis juos pa
matytų. Reikia, kad matantis 
juos parodytų.

Seniai aš norėjau šitas min
tis ir patyrimus dėstyti ant

Penktadienis, geg. 31, 1935

KAS YRA MENAS

Kaip man atrodo iš 
šalies žiūrint

Pirmas Dariaus ir Girėno 
skridimas per Allantiką pavy
ko gerai, bet nebuvo atsiektas 
tikslas ir lakūnai žuvo Vokie
tijos miškuose. Dėl jų tragiš
kos mirties daug buvo rašyta 
spaudoje ir daug kalbų prikal
bėta. Visokių nuomonių buvo 
ir dabar yra.

Bet viena mintis vyravo ma
ny anuomet, tuoj po to tragin- 
go įvykio, ji vyrauja ir da
bar. Būtent, kad Dariaus ir 
Girėno skridimas per Atlanti-

ką nebuvo paruoštas tinkamai 
taip tekniškai, taip finansiniai. 
Manau, kad kiekvienas tatai 
jau žino ir supranta.

Bet dabar yra rengiamas an
tras skridimas per Atlantikų lei
tenantui F. Vaitkui. Antruoju 
skridimu rūpinasi Transatlan
tinio Skridimo Sąjunga. Taigi 
man atrodo, kad šis antro skri
dimo žygis bus sėkmingesnis, 
kad jam ruošiamasi su dideliu 
atsargumu ir su vėliausiais tek- 
niškais prisirengimais.

IŠ pranešimų spaudoj maty
ti, kad pats leitenantas Vaįt- 
kus irgi rūpestingai ruošiasi 
tai ilgai ir pavojingai kelionei,

Kas yra menas —hand
Atvažiavo į rtiusų miestą 

vienas musų gerųjų daininin
kų ir surengė lietuviams kon
certų.

Mes, vietos gyventojai, la
bai gėrėjomės jo dainavimu ir 
jo parinktomis dainomis.

Tais laikais, kaip mums 
rodėsi, negalėjo būti goresnio 
koncerto tarp lietuvių.

Per tų koncertų į musų sie
las įėjo, visai gamtišku keliu, 
menininkiŠka nuotaika.

Mos savo sielos įsisiūbavi
mo jautėmės, jog būtume ga
lėję ir mes būti kone tokiais 
gerais dainininkais. Ir kodėl 
ne? Reikėjo tik dviejų sųlygų: 
jeigu butume darbščiai moki
nęs! dainuot ir, svarbiausia, 
Jeigu butume turėję gerus bal
sus.

Mes, suprantama, jau ne
manėme būti dainininkais. 
Vienok ta meno nuotaika pri
vedė mus prie kelio, vedan
čio į menų. Po koncerto mes, 
dainininko pažįstami, beveik 
ir draugai, sakome jam:

—Mes su pamėgimu išklau
sėme jūsų koncerto, tai jus tu
rėsite su mumis eiti į tarptau
tinę paveikslų parodų, kuri 
yra surengta miesto mažėju
je. Eisime ryto vakare pažiū
rėti tų paveikslų.

Musų manyta, kad jam bus 
malonu pamatyti kitą meno 
dalį — piešinių ir spalvų 
“koncertą”, — ne mažiau, 
kaip mums buvo malonu jo 
garsinio koncerto paklausyti.

Musų tdainininkas4kompozi- 
torius nepareiškė džiaugsmo, 
net gi nieko neatsakė į musų 
pakvietimą. Bet kitų vakarų 
jisai ėjo su mumis į paveikslų 
parodą.

—o—
Parodoje jisai aiškiai pasi

rodė neįdomaująs paveikslais, 
žiuri į juos taip šaltai, be 
mažiausio palinkimo studijuo
ti, kritikuoti.

Kartą, man rodėsi, jis žiu
rėjo ne į paveikslą, bet už pa
veikslo, į sieną, arba da to
linus...

Mane pradėjo koksai neri
mastis imti.

Kaipgi didelis žmogus gali 
taip lengvai ir laisvai darytis 
mažu kitų akyse? Jei reikėtų 
ką nors atsiekti, o kito lengvo 
kėlio nėbutų, kaip tiktai pasi

darant mažu, tai butų gera 
pabūti ir mažu. Tai vadintų
si: tokia taktika. Del kokio 
tikslo atsiekime tankiai dideli 
žmonės darosi mažais. Kartais 

mot “politine mirtimi numirš
ta”. Kartais net pasiaria taip, 
kad kojų didžkiai pirštai sie
ktų grindis tolei, kol žmonės 
neras ir neišgelbės pakaruok
lio gyvybės.

Tokia taktiką. Nėra sarma
tos ir numirti, jeigu tuomiką 
gyvo galima atsiekti.

Musų muzikos dailininkas 
neturėjo jokio tikslo rodytis 
mums mažu. Na, ir kaipgi jis 
gali šitaip elgtis, ypač tokioje 
garbingoje vietoje, meno pa
talpoje?

Aš to negalėjau suprasti.
Draugė iš musų butelio pa

reiškė savo nuomonę apie 
vienų kitų paveikslų; pasigČ* 
tėjo, savotiškai pakritikavo.

Dainininkas pažiurėjo į ją 
ir nutylėjo.

Tyla.
Aš, gelbėdamas būrelio pa^- 

dėtį nuo nejaukios tylos, per
traukiau Jų šiuomi pastebėji
mu, lyg ir kompromisu:

j

—Arta, sakad, tasai vyras, 
matomai tapytojas, vedžiojasi 
savo klešą nuo paveikslo pfie 
paveikslo ir aiškina. Bet nie
ko konkrečio nepaaiškina. Aš 
tyčia paklausiau, ką jis pasa
koja. Niekas neišeina iŠ jo to 
pasakojimo. / ?

Šita neigiamoji mano pas
taba musų dainininkui pati
ko.

Jokio įsitikinimo iš to ma
no posakio sudaryti sau ne
mėginęs, jokios prasmės ja
me ieškot nepąsikėsinęs, jisai, 
pirmą syk tų vakarą, reiškė 
pritarimą tam tikru judėsiu. 
Ne tik judėsiu man pritarė, 
ne tik pažiurėjo į mane (ir j 
mano kalbą!), bet ir pridėjo 
savo pastabą, sakydamas:

—Tai... ką jie čia...
Numojo kaire ranka.

Po šito įvykio man nesisekė 
žiūrėti į paveikslus, gėrėtis 
jais, kritikuoti juos savo są
žinėje.

I kelis paveikslus žiūrėda
mas beveik nemačiau jų. Žiu
rėjau visu sanplotu į paveiks
lą, į rėmus, į pliką neitralę 
siena, arba d^oliaus...

tnCno suprasti.
Kuomet šitaip elgiasi meni

ninkai, tai ko gi galime rei
kalauti iš publikos, iš minios, 
iŠ visų tų, kurie nėra meno 
profesionalais?

Kaipgi šitie, tariant, prasti 
žmones gali suprasti menų? 
Kaip jie gali gerbti jį visų, 
nedaužius jo į šmotus?

Taip. Menas yra skaldomas 
J šmotus. Jį, — geriau sakant, 
—jo idėją, skaldo patys me- 
hi įlinkai.\ Kas pamėgsta vienų 
šmotelį, pasiima, sunaudoja 
Jį, o kitus paspiria.

Kur ta musų apšvieta, kur 
kultūra, jeigu šitaip darome?

Turime platinti meno su
pratimų.

Turime gilinti meno apšvie
tę

Menas turi būt nclrupina- 
liias.

Tegul niekas jo nesutrupi- 
na bent taip lengvai: be plak
tuko, be pjukliuko, tik viena 
kokia netikusia idėja!

Menas prilygsta išbujoju
siam medžiui.

Meno niekis — meno šakos. 
Sakos visoj/ gyvos ir priklauso 
vienam ir , tam pačiam med
žiui. Medis savyje yra vieny
bėje. Meno Šakos neturi būt 
kertamos, jeigu meno medis 
norima palikti gražiu, sveiku, 
didingu. Jei mėgsti vienų ša
kų, tai turi kiek nors mėgti ir 
visas kitas; turi mėgti visų 
meno medį, nes be jo nebūtų 
nci< tavo mėgiamosios šakos.

■1 
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Šito^ $ ^įtp^dėjoš vaiz‘ 
davosi man. Tuo tarpu aš ke
lių tapybos paveikslų nema
čiau, nors į juos neva žiurė
jau.

Keliolika metų praėjo.
Daug kartų teko patyrinėti, 

kokios yra tosios meno šakos, 
kaip jos broliaujasi, rišasi, 
vienijasi, kaip jos auga, gy
vuoja; kokia jų gamtiškoji su
dėtis; ar negalima rasti meno 
denominatpriaus, bendro po-

popicros, patiekti skaityto
jams.

štai dabar ta proga yru, ir 
aš rašau.

Kaip tat pavyks tarp skai
tytojui ar jiems patiks, tai 
da nežinau. Ar bus naudos 
bendrajai musų kultūrai, ap
švietei, taipgi nežinau. Bet 
tikiu.

Tikslas toksai turi būt, tai 
yru tikslus, kad iš šių rūšinių 
butų kokiu nors nuuda musų 
kultūrai. Be tokio tikslo ne
būtų galima man rašyti.

Jei kas pripažins tat geru 
dalyku, tani, vadinasi, ir pa
tiks. O patikimas šiame atve
jyje reikš naudų kultūrai, 
naudų menui, dailei.

. MENO MEDIS
Piešinys arba paveikslas, 

rodos, visai nepanašus į dai
nų ir muzikų.

Piešinys—tai vienas menas, 
o dainavimas visai kitas me
nas. Rodos, nieko bendro tarp 
tų dviejų meno šakų nėra. 
Bet tai tiktai taip rodosi.

Tikrybėje šitos dvi meno 
dalys turi labai daug bendro. 
Juodvi yra vieno ir to paties 
meno medžio šakos. Jeigu jau 
manome, kad juodvi nepana
šios į viena kitų, tai leiskime 
vienai šakai būti vienoj med
žio pusėje, o kitai — kitoje. 
Tegul juodvi nesusisiekia. 
Palikim juodvi atsiskyrusias.

Ar šiaip, ar taip manysime, 
ar sakysim, vienok truputį gi
liau pagalvoję peišvengiam^ 
gausime nuovokų, kad juodvi 
abi yra to paties medžio dali
mis. Išaugusios iš to paties 
kamieno (liemens) dvi šakos, 
abidvi kartu iš jo traukia sau 
sultis — skanų skystų maistų, 
kurį me&is su pagelba savo 
šaknų randa žemėje, šaknys 
paima sultis, pastūmėja jas 
savo takeliais aukštyn, jas pa
ima kamienas, neša taipgi au
kštyn, padalina visoms ša
koms ir jų lapams.

Tos sultys — tai medžio 
kraujas. Iš kraujo dalelių sta
tosi visi gyvieji kūnai. Tatai 
vadiname augimu ir gyvavi
mu.

Meno medis, žinoma, kitaip 
gyvuoja. Jis gyvuoja musų 
imaginacijojc. Mes tat prily
giname prie tikro augančio 
medžio dėl to, kad lengviau 
ir aiškiau butų suprantama 
meno šakų vienybė, brolybe.

Kus sakyta apie piešinį ir
dainų, tas pat reikia sakyti ir 
apie piešinį ir muzikų,, šokį, 
dramų ir t. t.

Kituose straipsniuose rasi
me daugiau panašumo ir ben
drumo tarpe įvairių meno ša
kų. Dabar pažiūrėkime į ša
kas, vadinamas:

Muzika, Šokis, Daina.
Tai trys labai artimos me

no dalys, visos trys to paties 
medžio šakos.

Sociologas Hcrbert Spencer 
sako, kad “daina naudoja ir 
perdeda (cxaggcratcs) natu- 
ralę jausmų sąjūdžio kalbą.” 

Pati kalba yra menas. Per
dėta arba “išpusta” kalba yra 
daina.

Daina kitaip vadinama bal
sine muzika.

Toliau tas pats mokslinin
kas sako: “balsinė muzika, o 
nuosekliai ir visa muzika, yra 
idealizavimas natūralūs jaus
mų kalbos.”

Taigi turime dabar kalbų, 
dainų ir muzikų kaipo arti
mas meno šakas.

Wallaschek (Valašck) tvir
tina, kad muzika kilus iš žmo
gaus palinkimo prie ritmo.

Jeigu gerai klausai, kaip 
žmogus kalba, tai girdi, jog jo 
balsas tarpais truputį kilste
lia aukštyn; kitaip sakant, jo 
kalba eina lyg pasišokėdama, 
ji nesitęsia taip, lyg visiškai 
tiesi linija. Kiekvienas žodis, 
mat, turi ant kaikurios savo 
dalies (skiemens) kirtį, balso 
pakilimų.

' (Bus daugiau)
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Atėjo Kultūra No. 4
žurnalo Turinys Įdomus ir pa

mokinantis: Jaunosios kartos kri
ze — A. Amalvis. Priešistorine 
itaka dabartinei žmonių psichologi
jai — S. Buchas. Hitlers grosses 
Šfiel — J. Baldauskas. Iš Austra
liečių gyvenimo — Prof. P. Leonas. 
Sizifo darbasElja Erenburg. “Mes 
knl< me kardus” — O. Erdberg. 
Kruvinas Reinas — St. Galinis, pa
sakos, poezija ir tt. Kaina — 45c. 

Galima gauti.
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Duokit V ardus šiems Paveikslams

■MMMb*

RADIO

Adresas

PAVEIKSLAS No. 10

Mano“'vardas

Adresas

Mano vardus

Adresas
Rcnda—$3.00 į Metus

mo

1 Dovana
2 Dovana

Namv 
Daktaras 
$1.50 vertės.

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS JOZAITIS. Mgr.

PAVEIKSLAS No. 18
!

Kaip Jų« tą pavadintum^?

PAVEIKSLAS No. 20
Kaip jus tą pavadintumėt?

29, 30, 31, 32 
dovanos

Rockwell SL 
IFayette 4633

8, 9, 10,11 ir 12 
dovanos

UNLESS IT HAS 
THESE 2 ESSEHTIALS1

Progrea* Kurnlturo Ki'iuibu
vo laitai gražiai proa'roHiioJn. 
Karlu progresuoja Ir jos nulio 
valanda, kurioj vMoh girdi

Vasarine
EKSKURSIJA

XKįSluluu vardo 
CK Mano vardas

Del platesni 
pkitts j vta

CUNARD WHITE 
STAR LIMITED 
346 North MieMma Av*.

(liun, 1U.

Sekmadienį Lietuvių
Goifininkų Sąjungos 

pirmas turnyras

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimėti.

....... $15 Cash 
.  $10 Cash

Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

Just) brangenybės bus 
smigioj vieloj jei padė- 

silo į musų 
SAFETY DEPOSIT

VAULT BOXES
Rnksas yra saugus, pa

rankus ir prašalina

PHODItKHUOJA III I’IIOGIIM 
KUOJA

Loš Kinsman Country Club 
laukuose

Ir dar todėl, kad krautuvė yra 
Jo nuomvybėj Jis *longlaxl Jų 
kuogorlau«lal prižiūrėti Ir eko
nomiškai vešli,

Prlo lo dar, kiekvienų Kovai
tę yra daromi specialų* Iftimrda- 
vlmal Ir Jie yra skelbiami įnik- 
rašiMuoso. Kiekviena Šeiminin
kė turi progos tais barmenais 
pasinaudoti,

Palėmyklt skelbimų Alos die
nos Naujienose, I’llkll | "Mid- 
we*t krautuves” Ir pnsliuuido- 
kll bacgunalsr (Sp)

I Uv Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

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

Reikia duoti vardai visiems paverksiant, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykite 
kokį jam duodate vardų, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą. Vardai paveikslams 
gali būti iŠ vieno žodžio arba kelių. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerą tvąrką 
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.

DOH'T BUY 
Ant Refrigerator

Kaip Alniu, goriausia reko
mendacija yru, UI užganėdlnl- 
mn* koslumorlų. Nol viena* 
bhmls negali *okmlngal migli. 
Jei neturi dldolj skaičių užganė
dintų koatuinorių, ’L’lo užganė- 
dlnll koslmnorlal no Ilk imtys 
pirks, bot Ir savo draugam* |>a- 
tars oili | tas krautuvas, ku
rkino Jio gauna gerų |>aUrna- 
vlmų Ir gorų tavorų,

Daug sykių yra atsikartoję, 
jogai moterys bo*lknlbėdamo* 
tarp savęs, Išsirolškia: dėl go
resnio patarnavimo Ir pinigų 
sutnupymo aš visuomet einu | 
"Mldwv*t krautuves”, šis da
lykas yra svarbus kiekvienai 
namų šeimininkei, uos Jos kas
dien turi pirkti valgius. Todėl, 
kiekvienas patarimas, kaip ga
lima auUupInll pinigų^ Joms 
yra naudingas.

Lengva yra nuprasti, kodėl 
tavorų kainos yra pigesnės 
"Mldweat krautuvėse". Kiek
viena krautuvė’ yra individua
liai operuojama, todėl išlaidų 
pasidaro mažiau. Kaipo taisyk
lė: rondo* yra pigesnės; savi
ninkas sutaupo klerko Išlaidas.

Lietuvių Goifininkų Sąjun
gos t ornamentas įvyks 2rų die
nų birželio (Jono), Kinsmans 
Country Club laukuose, 143rd 
ir Parker Rd.

ibivasarkv motu Motina gam
ta atskleidžia Žiedus, kuriais 
gėrisi golfininkas ir golfinin- 
kė. Apdengia pievas žalumu, Žy
dinčiom gėlėm, medžių šakas 
lapais ir kvėpančiais žiedais.

Ta i ik kad išnaudojus tų pro
gą, yra rengiamas pirmas šio 
šėtono turnyras išbandymui 
sportinių sviedinio spėkų. Bus 
sulošta Bdsios skylės.

įrišėjai bus padalinti j tris 
kliasas ir kiekviena kliasa lai
mės dovanas. lošimas prasidės 
lygiai kaip Rtų valandą iš ryto. 
Tad, visi sąjungieČiai bukite 
laiku. O ne sąjungieČiai taip
gi atvykite ir tapkite nariais.

Golfas yra vienas iš svar 
Iriausių ir syeikiausių sportų, 
kurio negalima nei plunksna 
aprašyti, nei žodžiu apsakyti.

Kviečia visus lošti L. G. S. 
Sekr. Dr. A. J. Gussen.

Dovanos-Prizai
t r " . , .. > ' . 1 . - ’ ■ ■

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

Galit Iši ai mėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTEST0 SĄLYGAS

LIETUVON
Asmeniškai vadovaujama 
p. STEPONO BERGEN 

Iš New Yerko i 

KLAIPĖDA 
per Southampton arba 

Cherbourgą

Birželio 19,1935
Laivu BERENGARIA 

(68^86 tonai) 
informacijų krei 
j agentą arba j

A. M. BUTCHASJnc.
MALEVA IR VARNIŠAS 

Hardware—Virtuvas Reikmenys 
ALYVA IR STIKLAS

4414 S
TeL
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS 
Sieteliams Enamel _ 19c 
MALEVA verte $1.50 <4 flf)

Galionas__________ T2
VARNIAAS — >2.10 
GERAS ENAMEL — *1.90 
ŠEPEČIAI—4 inčų -----

Frlffldalro 1935 šaldo ge
riau, todėl, kad kiokvienaa 
modolla yra prirenstaa bu 
Super Frcczor.
Super Freezor suteikia jums 

HUŽaldymo kiekviena- 
___ ahinete. Greitai sušaldo 
ke cubea. Yra vieta dėl bu- 
laldymo mėsoa ir ke cream. 
Yra ekstra vjetoa dėt laiky
mo ke cubea. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisių. Atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurSkit 
FRIGIDA1RE 1935.

NEREIKIA PINIGŲ 
ĮMOKĖTI

Lengvais išmokėjimais per 
2 metu.

KIS l"MA1 *93.50

CENTRAI 
DISTRICT

FURNITURE CO

(domus. Praėjusių nedėllų gir
dėjau "Kaiminių” kvartetą po 
vadovyste Anelės Sluponiivlėlo- 

programų 
Šimkau* kornpoaioljų, klaninių, 
Ir gražių liaudie* dainelių, Jos 
man labui patiko,

JoNtm,

ZurtiMUklų kilu ha h Alų v ana r ą 
žada daug veikti

(lyguiėH 1(1 d, ZaruMlšklų 
Klltihaa turėjo žuvo aunlrlnkl- 
mų. HuNlrlnklmag buvo akalt- 
llngAN. Buvo nutartu Nurungti 
pikniką birželio mėuoN|, lArlnk- 
la> Itomlnljn net Iš penkių tlarb- 
Ščlų kllublęčlų, kuri minui tin
kamą violą Ir nuidailyM laikų, 
kada pikniką* turės įvykti,

Buvo numalytn Ir daugiau 
parengimų turėti. Kilo suma- 
uymaa Nurengti Išvažiavimą | 
lauku* apie vhhiij vanaroi.

| klhibų įstojo nauju* nary* 
— norlh*aldlell* draugaa apuo- 
luui, -.Koreap.

PtnktRdlunh, gtg, 31, 1985

Kodėl taip svarbu 
įsigyti pilietybę

Kad Ir 
člnntl blllal fr ne|wreltų legU- 
laturo,!, vienok yra avnrbu ne- 
pllletMuI ateiviui, kuri* didžią
ją dal| *nvo gyvenimo Jau pra
leido Aloj šalyj, |*lgytl piliečio 
popierių*,

Imigrantui - neplllečlul grę*lu 
deportacija, jeigu naudojam 
užlaikymo penki* motu* po įva
žiavimo. Gręala pavoju*. Jei 
kyla kokie neaiškumai dėl įva
žiavimo.

Pagal š| imtvnrkymą, |vyk- 
*ta daugeli* sunkenybių atei
viam*. Iš šimtų pavymlžlų pa
linkimo keli*.

Viena* vyra* — nopllloti* 
išgyveno J. V. virš došlnit mo
lų. Pasilaikė, kad ji* ap*lvodė 
Ir Išvažiavo | Kanadą *aldųj| 
mėno*| pralol*tl. Vieni motai 
po *ugr|žlnm, JI* apalrgo "džio
va", prarado daria), kraipė*! | 
sanatorijų pageli*)*. Išgiję* jk» 
vėl dirbo Ir užlaikė no vien tik 
save, bot ir koletą giminių, liet 
Jam grę*ln nuolatini* pavoju* 
doportneljoa, nežiūrint kad prieš 
ir po Jo Ilgos Ji* užlaikė kole
tų piliorių Ir leido pinigų bot 
mokėjo taksa*.

Taipgi, viena morgailė ma
ža buvo atvežu | J. V. Pora 
motų .po įvažiavimo prisiėjo ją 
paduoti beprotnamiu. JI taip 
pat imsvolko. Dabar bedarbės 
laiku ji užlaikė visų savo šot 
mynų ir porų giminių, bot h 
ji butų deportuojama, valdžiai 
sužinojus,

Taip Ir visiem* nopllloČlams, 
kurio reikalui kilus turi aplei
sti šių šalį, gręsia tas pavojUA. 
Pavyxdingns išgyvenimas J. V. 
prieš |vniinvimų nieko bendro 
neturi su legaliais įvykiai* po 
sugryžimo.

L. U. cNl'llietybėN Komltes 
tas Aplikacijų pildymo valan
dos — U iki R vai. vak., Var- 
kalos raštinėje, 3211 South 
Halsted St.

L. r III S E R Vi S f oon 
S A I i I V AT T CM P I R 
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NAUJIENOS, Chictigo, III

ietuvio Namuose

mėnuo

DZŪKAS

MOCKUS

1224 Herrick A v.

IL VARNIŠKIS
1033 W. 103rd SI

9424 Burnside Av. Roseland
1180 balsų

1210 balsu1480 balsu

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

BALČIŪNAS

3521 W. 38th PL
J. MAKSVITIS

JOHN RIMKUS
680 balsų

N. Irving Av.1980 Canalport

553 balsu

M. ŠEŠTOKASBARTAMUS BOURNATD. RIAUK A

KAVALIŪNAS

Melrose
Clinton, Indi

Rockwell st4500

balsu Baltlmore, Md.

192

i:'.** ■

rėmėjai 
padirbi

DOMICĖLĖ 
ŽUKAS

Pradėjo siųsti tūkstančiais bal
sus. BuVuv gali būt laimėto 
jas šiame “Naujienų" kontes-

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford. UL 
470 balsu

J. ŠUGDINIS 
, Frankfort, :

TILLIE 
PABARŠKA

Seno Petro biznis 
Naujienų konteste

Visi F. Bulawo drau 
gai smarkiai dirba

i. SHOLTEMAN 
7017 South

Campbell Avė.
180 balsu

V. BUDVIDIS 
4094—9th St 
Ecorse, Mich. 
1110 balsu

R VAITIEKŪNAS

5211 R. Kildnre Av

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė 
Lafayette 1527

1900 balsų

M. KEMĖŠIS 
812 West 33rd St 
Tel. Victory 6406 

630 balsų

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island 

Avenue 
3067 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 
Waukegan, III. 

3055 baisų

Kontestantų Kopėčios

FELICE EDKINS 
Grand Raplds. 

Mich.

KI5 batai

MRS. FRANCES 
DAUGINT 

359 Jefferson Avė. 
Aurora. III. 
650 balsų

4424—17th Avė.
Racine. Wis,

A. FKENZELIS
17 Palmerston Av.
Toronto. Ont. Can.

685 balsų

ANT. NARBUTAS

Penktadienis, geg. 31, 1935

Kenosha. Wis

’432 S. Halsted 
$13 S. Talmari 
11125 Indepen-

1646

Mrs. A. VILIS
490 balsų

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1660 balsu

lis pakilo net 2000 balsų. Na, 
iv Jeigu kiti jo draugai palai
kys šių kvotų ir kas savaitę 
,>riaiUH po 2000 balau, tai ma
žiausios abejonės nėra, kad Bu- 
aw pmdeka reikalaujamų skait
lių ir bus laimėtojas didžiosios 
kontesto dovanos.

Kaip žinoma, kontestas tapo 
pratęstas iki birželio mėnesio 
pabaigos, Kontesto pratęsimas 
yra didelis laimėjimas kontes- 
tanlams ir "Naujienų” skaity
tojams. Reiškia, "N.” skaityto
jai gaus nuolaidų užsisakyda
mi laikraštj, o kontestantams 
trolių atsiekti savo tikslo.

Jeigu kontostas nebūtų bu
vęs pratęstas, tai Bula\v savo 
pažadų nebūtų galėjęs Ištesėti. 
Tuo trumpu laiku jis nebūtų 
dasiekęs augščiausio laipsnio 
konteste. Dabar Jis ir jo drau
gai turi smarkiau padirbėti, 
kad kontestui pasibaigus butų 
kuo pasidžiaugti ir nereiktų sa
kyti, kad davė mažai laiko dirb-

Toronto. Canada

KONTEST AS P AIL 
GINTAS

JOHN SHEPAŲIS
11136 S. St Louis 

Avenue
TeL Beverly 4391

780 balsų

Kadangi to prnšė dange 
Ii,s kontestantų ir skaityto* 
jų, Naujienų kontestas yra 
pailgintas iki birželio 21 
dienai.

Kontestantai turi progos 
padirbėti dar keturias sa> 
vaitos ir atsiekti savo užsi- 
briežtų laipsnių ir didesnių 
dovanų.

Tie, kurie Chicagoje už
simokėjo tik dalj metinės 
prenumeratos, turi progos 
baigti mokėjimų iki birželio 
29 dienai ir gauti Naujienas 
15 mėnesių.

Už Chicagos pašto ribų 
visi turi progos užsirašyti 
Naujienas 12-kni mėnesiu 
už $5 vietoj $7, arba 16-kai 
mėnesių už $7.

Visi, kurie norėjo kontes- 
to pailginimo, gali dabar 
džiaugtis, ir reikia tikėtis 
ta proga pilnai pasinaudos, 
skutai nebaigusių mokėti 
gan lengvai baigti* savo mo
kėjimą per šj extra mėnesį 
ir pasinaudoti Naujienų at
piginimu kontesto laiku.

Kontesto Vedėjas.

$789 S. Halsted F.
»/•!(» * ‘ '

2749 balsu

1739 So. Halsted si 
Šonas Petras.

"Naujienų” kontestui einant 
prie pabaigos. Frank Bulaw su
silaukė didelio "surpriie”. IŠ 
Chicagos ir kitų Amerikos mie- 
s.ų glebiais pradėjo plaukti jo 
sųskaiton balsai ir šių savaitę

Kontestanto padėka 
rėmėjams

638 Plummer St 
Hammond. Ind.

Ch. Kaslllnuskal, 3364 South 
Halsted st.» užlaikų gražių ali
nę ir draugiški geri Žmonės, 
Chicagoa Lietuvių Draugijos 
nariai, užrašė Naujienas siun
timui j Lietuvų.

J. Kavaliauskai, 1247 S, Cice
ro avo., kurio užlaiko gražių 
alinę, duoda skanius valgius 
pietų laiku ir tuvi kambarius 
rvečlams Ir yra draugiški žmo
nės, davė biznio Senam Petrui,

J. Kiauda, 6101 So, Stato st., 
kuris užlaiko erdvingų gražiai 
išpuošiu alinę ir svetainę pa
rengimams arba mitingų laiky
mui, davė biznj Senam Petrui, 

.1. S. Nazcskial, 136 Kast 107 
st., kurio užlaiko per daug mo
lų Rožių Žemėjo gražių alinę, 
šalin kurios yra Beer Gardon 
tarp žalių medžių ir paskendęs 
kvietkose, padarė biznj per Se
nų Petrų.

A. Balchunas, 158 Kast 107 
4., su draugu A. Baužiu užlai
ko Šaunių alinę ir didelę, gra
žiai išpuoštų svetainę, kur ga
lima rengti ir rengiama visokie 
parengimai ir laikoma mitingai, 
abu yra draugiški Žmonės ir 
Išdarė biznj per Senų Petrų.

Visiems, kurio darė nors ko
ki bizn| per Senų Petrų, tariu 
širdingų ačiū. Reikalui priėjus 
pašaukite j j telefonu Ganai 
8500 arba laišku Naujienų ad
resu 
Chicago, III

J. F. VILIS

2135 N. Spaulding 
avenue

1270 balsų

VVell, gerbiamieji Seno Pet
ro draugai ir Naujienų kontes
to rėmėjai. Naujienų kontestas 
yra pailgintas iki birželio 29 
dienos. Tai dar visas 
laiko.

Taigi, draugai ir 
sukruskime smarkiau 
«ti, ir Seno Petro laimėjimas bus 
užtikrintas, nes per paskutines 
porų savaičių darbas ėjo gana 
gerai. Buvo tokių rėmėjų, kurie 
prisiuntė savo užsakymus net 
iš kitų valstijų, kaip Pennsyl- 
vania ir Michigan, ir iš Illinois 
valstijos tolesnių nuo Chicagos 
vietų, šie draugai darė biznį 
per Senų Petrų.

* Chicagoj — '

Ačiū sekantiems mano rėmė
jams : ‘

E, Chepuliųi, 3503 So, Gali- 
fornia avenuę, sayįpipkui gro 
sernės ii* mėsos krautuvės ii 
gerai žinomam ALTASS dar 
buotojui;

A. L. SKIRMONT
15728 Lathrop Avė. 

Harvey. UI.
1108 balsų

Kontestanto Anton 
Ražaitis žodis

J. SINKUS 
1789 S. Halsted St. 
Tel. Canal 8500 

4304 balsų

L, Yurėnui, 12032 S. Halsted 
struel;

N. Abravlčiul, 4600 So. Knlr- 
fleld avenue, savininkui remon
tuoto grosorio ir mėsos krau
tuvės;

T. Zurini, 6334 So. Inglesido 
t»vo.;

V. Palupai, 10138 
avė.;

A, Zalubai 
Cicero, III.;

'N, (labui, 
avė,;

M. Biežai, 
tago avo.;

J, Dulksniui, 2507 W. 61) st.;
J. Bardauskui, 6155 Dorchos- 

ter avė.;
J. Laučisklams, 411. South 

Central Bark avb., t. y. tėvams 
gerai žinomos lietuvaitės "Miss 
Naujienos”.

K. Malekoniuį, 3437 Jackson 
Blvd., t. y. mano tėvui, kuris 
atnaujino Naujienų prenumera
tų dviems metams; per jo drau
gus man pavyko šiame kontes
te pakilti iki to laipto, kur aš 
dabar stoviu.

Ačiū suminėtiems aukščiau 
asmenims ir už talkų man.

K. Matokohis, 
3437 Jackson Blvd.

Aš, kaip veteranas, visgi su
randu biznio, šio asmenys už
sirašė Naujienas per mane: VI. 
Petkus, S. Bolton ir A. Urbo- 
IRVS w ■*'***’’

Taipgi parduodu Boyal dul
kių valylojus ir laikrodėlius, 
šie asmenys iMrko Vacuum 
Cleaners: J. Veyyga, 927 West 
35 st.; Vilkis, f ? 
st.; J. Sbntke, < 
avė.; Shmelktis 
dence Blvd. c

(Tąsa pusti 7-tam)

1628 No, Mason

(Mas Laipsnis—Reikia 12,000 Baisų 15-tas Laipsnis—Reikia 8,000 Balsų
'. 1 • . • - 1 2 1 2 3

■

FRANK BULAW
1730 S. Hulstod St.

16058 balsų

SENAS PETRAS

1730 S. Halsted St.
13270 balHų

•

f ‘

4-tas Laipsnis—Reikia 5,500 Balsų |.3-čias Laipsnis—Reikia 5,000 Balsų
1 2 1 2 3

■ *.

1^1
K. MATEKONIS 

8437 Jackson Blvd.

Novada 8416

(1024 balsų

1
i

1

1

f

.. ♦ '

■ ,

1

■ ; •

♦

______________ ANTRAS LAIPSNIS — ^2,800 BALSŲ

4459 S. Richmond st 
Laf. 5647 

8210 balsų

S. NORGAILIENfi

___________________ PIRMAS LAIPSNIS ^REIKIA 1100 BALSŲ
___ 1___ 2 3 4 5 6 7 

—uU-- i----_____8 9 10 11

Matnliauakit&i

22
P

724

1

LAPENIS

W. 18th

57 balsų

St.

■' ■ 23
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IZNIO SĄRAŠAS

B. Rai niškis tada

šilimo

RADIO ausirasit

RADIATORIAI IR BOILERIAI

Telegramų i viio

CARR BROS,

Phone Canal 1679

fnMTAYinrj

Tel. Franklin 0576

NATHAN KANTER

Distributoriai

auaiU
[alsted

MalloriiiM-DokoratoriuM 
PAINTING & DECORATLNG

1557 Milwaukee av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted at. tel-Armitage 1440

voice is 
tly šono-

Radiatoriai ir Katilai 
HADIAT0K8 & B0ILEH8

STOGAI 
ROOFING

Elena Bartush kon 
certe parodė talen

tą, išsilavinimą

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATOllS

— nėra dėme ant 
galiūnių ar balso.

MUZ. MOKYTOJA 
MUŠIU TEACHEB

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

TaųnVkit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
.• -----J. 'v* ' 4 T ' AM Z‘Ml . . . Jjl I UJrflI T 1 ' •' . . L> J • *TJ

Vienas iš rimčiausių 
M r. E u fane Stinson 

I think

Transatlantiniam Skrldl mus 15 motu. Dar 
nruntuuUH

KATHERINE SKlHTON 
po tėvai* Stepanuvičikė 

ųo pasauliu

, sulaukus

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojami!* padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tel. HARR1SON 0751

Grašiai pasirodė prie 200 pitb 
likos Kini bąli saloje t 

unlradit’iiį,

Idotuvių hnprovomtmt Kilu* 
bns lalkti mėnesini susirinki 
mų, kuris buvo gan skaitlingus. 
Kaip iš po karingo paskutinio 
susirinkimo, tai susirinkusioji 
atrodo Išsigandę—tik žvalgėsi, 
ar Ir vėl nepradės skaldytis.

Bot praėjo viskas ramiai. Po 
susirinkimo kalbos; susirinki 
mas, girdi, nėra reikalingas, ba 
nesiskaitoma su tarimais ir no 
atlaikoma žmoniškumo principų, 
vadinasi, viešpatauja diktatu* 
ru,«—ItešėjCH.

L. L. N. B-vės vakaras nau
dai didinti mažųjų svetainę pra
ėjo bo didelių pasekmių. Chl- 
cagiečiai dalininkai, partyviai 
tavorščiai tik susirinkimuose 
moka politikuoti. O Štamo pa
rengimo jų nesimatė, Visų biz
ni durti vietiniai savi Atirinin- 
kal. Pirmieji bendrovės stei
gėjai labui gausiai pasirodė,

G. Lukoševičius tai Cicero 
•’Nevvs boy”| jei daug tokių rti- 
mtijų rastųsi, tai Jokių vargų 
nebūtų.

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCENG SCHOOL

Skelbimui Naujienose 
duodu naudą dSlto, 
kud pačios Naujienos 
yru naudingos.

E HAMBURGER CU 
SINCE 1868 Jk

R-41

KONTRAKTORiAI
B. HhuldM A Co.

Mintom naujiiM ir jialMOin mmium
lumuiHc gttrtttĮtuotuM

4131 HO. FRANCIHCO AVĖ. 
Pilotui Liiteyotte 5824,

WRECKING CO. 
ne.) 

,.. ..ta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga Ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8003-8039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1278

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU
MORGIČIŲ

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose

Lengvi ii moki! Ima! nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkitės visuomet i 

LEvINTHAL FLUMBING 
HUPPLY (JO.

1685 W. Divblon »L 
kampas Marshfleld

Ketvirtadieniais nuo 8:30 iki 
0:30 vakare, iŠ WWAK Happ 
Storago Furnitūra transliuoja 
"Mėgėjų valandų”. Programuo- 
se duodama proga pasirodyti 
visiems amblllškloms jauniems 
talentams, kurio išlaiko kvoti
mus “auditkms”. Užsiregistruo
ti kvotimams galima stotyje, 
arba krautuvėje, 574(1 S. Ash
land nvonuo, pas Mr. Arno.

Nei viena/lietuvių dalnlnln- 
kti paskutiniu laiku nolššnukė 
tiek įvairių komentarų Ir su
judimo, kiek Elena I). Bar- 
lush. Alos dainininkės kon
certas įvyko antradienio va
kare, Kimball liuli salėje, 
Jaeksnn ir Wabash avvmiv.

Ten p. Bartush pasirodė ofi
cialiai kaipo Sodely of Ame
rican Musidnns konkurso lai
mėtoja, ir, dėl (o, Juo susido
mėjo visos Chicagos muzikos 
sferos.

Salėje susirinko įvairios pu
blikos,7bet didžiuma lietuvių, 
apie <iii trečdaliai 200 minios. 
Gaila, kad lietuviai turėjo jau
stis šiek liek nuskriausti, nvs 
iš 20 numerių programų Jiems 
teko lik du lietuviški kuri
niai.

Dainininkė sudainavo Gruo
džio “Burini” ir Snrpnliaus 
“Mylimas Kraštas”. Kitos dai
nos buvo italų, vokiečių, ang
lų kompozitorių dainos. Vi
sus tuos kurinius dainininkė 
atliko originalėsv 
savo nenaudai.

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
gegužės 28 dienu, 12:40 valan
da P. M. 1985 m., sulaukus 
59 motu amžiaus, gimus Lietu
voje.

Amerikoj išgyveno 80' metu.
Paliko dideliam® nuliūdimų 

2 dukteris Ona Tvarijonionė, 
žentą Jurgi ir ,iu šeimyna ir 
Elzbieta Skiston, aunu Jonų 
Sktsta. marti Marijona ir Ju 
Šeimyna ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioje, 710 West 
18th St,

Laidotuvės ivyks subatoj, 
birželio 1 diena, 8:30 vai. ry
to iš koplyčios i Dievo Apvoiz- 
dos parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėliončs siela, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Katherinos Skiston 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, žentas,
Sūnūs. Marti ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. Butkus, Tel. Canal

-JI ■ S. and L. Ins. Corp., Washing- 
3mL ton, D. C. Apdraustas kiekvie-
IjHr no žmogaus investmentas iki

$5,000.00.
AJFk Mes mokam už kiekvieną 

doleri dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalaudami 
visada galite 
gauti savo su- 

tEDERALoAVINGS p y p 
ANMLOAN AS5OCIATION g U S. ĮstOJimO 

of chicaoo mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, RaStininkas

Praėjusių ncdtillų vieton be
darbių kuopa turėjo Tag Dny. 
Kiek surinko, nežinia. Bet at
rodė, kad pasekmės nekokios. 
Nes rinkėjos buvo senos bobu
tės, o turėtų būti Jaunos mer
gaitės. Jaunos pasirodė vos 
koliįs, o Jie didžiuojas buk jau
nimo turį savo tarpe. T^al kur 
gi tas Jaunimas dingo?

CHANE VIHW
Hinclnir GiiMolIno Stotis 

3H58 Hotilh Kodzio Avumio 
SPECIALISTAI

(Irlziivlmo
rutulsimo Tiilrtj 

Alyvos Nululdlmo
Mos užlaikomo plotu puslrlnklnm 

visu Sltiululr Produktu, Sustokit® 
šlundlon Ir porsl tikri tikit musu innn- 
duglu Ir Tols!ngu Puturnavimul

Raudonos lložtia Kliubau yra 
nutaręs tinsti bėsholo lošimų. 
Kaip ir kiekvienus metus, ta
tai kliubui kaštuoja keli šimtai 
dolėrių.

Šiemet lošimas nesiseku. Vie
na, lietus užliejo lošimams ai
kštę; ten dar ir dabar dumb
las stovi. Antra, tai kllubo se
ni nariai lošėjai JŠėJo streikam 
Jie sako: MJeigU ta komisija 
dalykus tvarko, tai neisime 
lošti“.

Ais nevuj 
nieko ’tbkio 
seniai ir Čia kojų kiša, bot at
rodo, kad veltui. Nes komisija 
deda pastangas lošėjus turėti ir 
kliubo vardų kelti. Tik laukia 
palankaus oro, o viskas yra 
prirengta.

Dr. J. J. Kazakovičia, čia 
augęs jaunuolis, savo tvirtu 
pasiryžimu ir kitų pagolbabab 
ge mediko mokslų. Dabar uži
ma vietų Auroros ligoninėj.

Kaip pažįstamam geram mo
kiniui, cieerietės moterys, prie
šaky su p. Ridmžiene, suren
gė iškilmingų bankietų. Tik bė
da, kad tų dienų Čia buvo ne
paprastos apeigos—dermavonė 
ir pirma komunija. O jaunas 
daktaras kaip tik katalikų tar
pe ir težinomas. Tat vakarie* 
nčn susirinko žmonių visai ma
žai Dėlto ir medžiagiška pa
rama nekokia, O ji būtinai rei
kalinga įrengimui naujo ofiso. 
Toks rengėjų tikslas ir buvo

Su auka viešai pasirodo tik 
vienas R. R. kliubas. Dr. Kaza- 
kavečia yra kliubo narys. Kaip 
kliubo narį jį gražiai pasveiki
no du kliubo atstovai, būtent 
p. Rimdžius ir Deveikis,

Hemttti Dep^ėit, “C/t/caflio 
Amrric(in,,i “„.Ims n volee of 
unuMunl NnmolhhesH in fuel 
one would wlsh thc smooth- 
ness u hll mere rufflcd nt 
Ihnvs . The ųtmllly Ik 
lent and shc phrascH Intclll- 
gontly

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jumj Blogai reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes pasa
kysima klek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystls 
darbs*

8216 So. Halsted Street, 
TeL VICterv 4965.

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

dedasi Cicero 
padangėj

HM Ui ROM ir abslnos muzikos. V. 
čvpukAltr^Cnapi 15114 N. Oakley Avė. 
Tol, Bruitovvlflk 9181,

RKNDUOJU LABAI GRAŽU' 
DARŽĄ

Del IIvhžImvIiiiu ir pikniku, <11- 
Holą platformų lokiams. Gražus 
I va rito miltas ir vlal purankurnai.

KrolpklllN
RA1BUŽIH FARMA 
už VVIIhnr Springs 

j vakarus 2 mylias 
ant 83 gaivia 

'Klauskite ,
BKl TONY FARM

PO GAISRO VRL 
ATSIDARfi

P.CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
Englewood 5888-5840 

)ar gražiau, modemii- 
kiau įrengta.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR 
1‘li’hi negu vnlyal numito! 1 

25 motai patyrimo 

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wiillace Street; Tel. Boulevard 0250

Jurgis Skaisgiris
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 29tą dieną, 11:35 valan

dą vakare 1935 m., sulaukės pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, šakių 
apskr., Lukšių parap., Marčiukų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Priklausė prie Liet. Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo, ir 

Raudonos Rožės Kliubo.
Paliko dideliame nuliudime moterį Nataliją (po tėvais Skalan- 

diiuniutė) seserį Oną Aleksienę ir jos šeimyna, Ivogerj Joną 
Bacevičią ir šeimyną, gimines Juozapą Aleksą ir šeimyną, Oną 
Gribinas ir šeimyną ir daug kitų giminių Amerikoje. Lietuvoj 2 
brolius Juozapą ir Antaną ir. jų šeimynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Petkaus koplyčioj, 1410 South 49th 
Court, Cicero j.

Gyveno po numeriu 4901 Roosevelt Rd.
Laidotuvės ivyks pirmadieni Birželio 3čią dieną, liną vaL po 

pietų iš koplyčios mus nulydėtas | Tautiškas kapines.
Visi a. a. Jurgio Skaisgirio giminės, draugai ir pažystami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladatuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Sesuo, S vogė rys- ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Aš noriu tarti širdingų atilu 
vIhIoium tloiųg, kurio per mano 
uŽHlra'šti “Nau.lonuH’1 
konlento. rrarp jų yra

Wm. KrlkščiumtN, 1)227 Got

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St

/ j-.. Zi i .

Siunčiame Gčloi ____ __ _
imsnulk) dalis.

L O V E I K I S
k vnžTię įninkąs

Gėlės vestuvėms, btmklotnmn ir3316 Š’.*K^aisted St
Phone Boulevard 7314. Chlotgo, III

M A L E V A 
už kainos I 

Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit i bile kurią ii musų 
8 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvieną žinomą male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- 
Ieva, už Gal............................vvU
$2.25 Balta Fiat Ma- Č4 4 6) 
Ieva, už Gal................... I • I v
$1.25 Sieteliams Maleva, 
už Gali .................   UUU

_*1.00 
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus

Real Estate ir Pask, 
REAL ESTATE & LOAN

mi>ro r įHijsŲ lobiam 
Del stalinlmo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavltno 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fine, 
Tornado, Life, Su rety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
IcgaUlkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai,

J. C. ASTOR A COZ-s, 
J. Astrauskas Mgr.

Ofisas atdaras Iki 8 v. vak.
44 E. 108th St., prie Michlgan Avė.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

T.L YARDS 0803

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
BILL’S TAVERNO

Įvyks Subatoj 
Birželio-June 1,1935 

5403 Lako Parlc Avė.
'l’nl. Įlydo Purk 82RH >

lų (lytai, Tulpgl gardžiu gėrimu, Gfoh pulki muziku 
Ihuh Šlrdltigul kviečiu iitslįmik,vii —Huvinliitas.

Turi yniių
Visi be išimčių 

kad p. Itartmdi /u r i gružų, ge
rų, malonų balsų, kuris savo 
spalvomis, Umbrų yra tikra 
retenybė. Visi taipgi pripaži
no, kad atrodo, jog p, liartush 
gerai lavinasi — ir sunkini 
dirba, kad bnlsų dar daugiau 
ištobulinti. Iš visko, ji esanti 
rimta artistė, pasiryžusi at
siekti aukštumų.

Bei nors jos gaidos — 
muftikos mokytojo akimis šiu
riui buvo goroM^*užmelt* 
mų Ino atžvilgiu negalima da
ryli dainininkės intcrĮireta- 
cija italų i/ vokiečių dainose, 
jausmo Įierpavimas, buvo vie
nodas, monotoniškas. Jei dai
nininke butų dainavusi tik 
lietuviškas ir angliškas dainas 

ji butų laimėjusi laurus 
pluoštais, bet italų ir vokiečių 
dainos jų skaičių sumažino. 
Tas dainas dainuodama p. 
Bartush buvo susivaržiusi, ne* 
naturnliška, lyg dainuodama 
galvojo ar ji gerui žodžius ta
ria ar ne, ir ar kritikai jų ne
pasmerks. Nebuvo to laisvu
mo. kurį parodė dainuodama 
kallNYinis. kurias gerai žinojo.

Bet tas klaidingas dainų į.o- 
sirinkimns 
dainininkė
Jis tepalieka klaidingu dainų 
pasirinkimu, ir p. Bartush lie
tuviai turėtų pasveikinti, kai
lio naujų pažibų savo tarpe i.r 
palinkėti jai laimės aukštumų, 
kurių ji neturėtų nepasiekti.

Prielankiai apie dainininkę 
atsiliepė ir anglų spauda Cbi- 
cagoje. 
kritikų 
“Daily Nrius" rašė 
slic has it in her to take pos- 
session of a stvle that is inac- 
ccssible without the ūse of 
keen and d ei i be ra te intellin-
gcnce... She scems to be that 
fine sort of artist wlio Comes 
incrcasingly into her own as 
she vvorks into her task... Shs 
sings easily and bcautifully“.

Ed Moore> “Chicago Tri
būne“: “...bas passed f ar 
beyond the elementą of the 
singing art... Add to that the 
fact that her voice is of a 
ųuality out of the ordinary in 
sheer beauty, and it can be 
secn why it is easy to prediet 
a fu ture for her...“

Glenn Dillard Gunn, “Herald 
and Ejcaminer“: Mwher song... 
was a matter of lovely tone, 
perfeetly produced and flaw- 
lessly projected. 
smooth, suave pi 
rous. unforced and Igenerally 
a model if ai] those viitues

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI

Vllrroito chinii closcl tamblmtrijiL 
urŽtiolinėN ur khvinėM 1*1(1 
sėdynė m
Metalinės chromo kombinacijos sin- 
ta» kranas, su nuimama $9 CQ 
sėdynę ................................... fc«Uw
Karšto vandens šildytuvas $C A C 
Ir lanka 4o galionu įtalpos
J’llnns pasirinkimas ta voru. , Dykai 
atvežimas. Atdara nedaliomis iki 
plotų.

A. ME88E and SONS
2456 W. Lako St tel, Seelby 3513

P, G. Danauskai, 1340 So. 
M) avonuo, savo buvuala May 
Purly yra plhud patenkintas. 
Svečių Huailaukė apie Iria šim
tus, Pasirodė aiškiai kas yra 
jo draugai.

p, Danauskas yra lyisokmtn- 
gas biznierius ir R. R. Kliubo 
narys; jis buvo pirmas Cicero j 
prisidėjęs su $3.00 auka Ant
ram 
mul.

(Tąsu Iš (Mo įjumI.)
šio asmcnyti pirko laikrodė

lius! Kuraitis, 300 W. 31 st.; 
Lonkftas, 0480 Washlngton 
Blvd.i Urblkas, 1562 S. liauilln 
avo.; A. Ramanauskas, l)3R W. 
84 st.

Ačiū visiems, kurio darėte 
bonl kok| bizni su manim. Rei
kalui osnnt parašykite arba pu- 
Šauklio —

Anton KazidtlH, 3408 South 
Halsted st.. lol. Rockwell 421)5.

Rudlutoriul — Fondorlfti ir Body 
Putu Isy mus 

Auto MolovoJImito
Darbu atsiimam ir ori statom.

R & R
Radiator and Rody Co.
H. U. Jlolchort, 3r. 3. K Boulhor, 3t, 

Įsteigtu 1920.
3572-74 ARCHER AVĖ. 

LAFuyette 7088

/ ir'hTvr* Aa JUN IliUo
BOOKS

Ingo (Irovo nvonuo, kuris užni
ko alinę, Ir tročladlonlals duo
du spagoiUJ, penktadieniais — 
žuv|, o šoštndloiilnis MM chop 
suoy.

Kiti užrašiusieji yra J, But
kus, J. Slavinskas, A, Ynblons- 
kls, J, Ramoška no tik sau už
sirašė ''NauJIonas”, bot pasiun
tė jus Ir į Llotuvų savo gimi
naičiui. Užsirašė dlonrafttĮ ir P. 
Karzlkmiskas, B, Supils, S. Ald- 
lauskls, A. Jocius, A. Ynsaltls.

Negailu užmiršti Ir p-los A. 
Baltlonės, kuri man nurodė sa
vo tėvukų, kad užrašyti "Nau
jienas”.

Visiems dar kartų turiu Šir
dingų ačiū! —B. Barnlftldn, 

9424 Burnsldo avo,

Pirmus Moroičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame «ž Cash ra Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Dnodaa» 

Collateral Paebolae.

Chapman and Co., Ine.

Senų Ir naujų lietuvi! 
visuomet gausite 7“ 
1789 flo.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBEH

THE DAILY
BUSINESS D1RECTORY

KASDIENINIS
ALFABETO TVARKOJE

BU skyriui yra vedamaa tlkriu pngolbltl mtum nkoRytejama »u- 
rinuti, kur aidima nusipirkti (vairiu paprastu ir ncpnpnuti 
daiktų, intniMų ir reikmenių. Jeigu i* telpančių čia skelbimų at
pilto susi ras 11 ko jioškot, pajaukite NauJIonan, Canal 8300, ir 
įdubkite Biznio Paturėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Šaukite K. Ooputas Tai, Brunsvrick 
0181 arba I^fayette 5277.

Piknikams Daržas 
PICNIC OltOVK

jums reikia
Auto Patar. Stotis
AUTO SEKVICK STAT1ON

^ESDENTAt

BOURBON
' r> i st Įlieti /n
KENTUCKYj

'SKr-



APSIRŪPINKITE

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

būti jau

na

K. M

VAKAR IR rašt.

ŠIANDIEN
Furnished Rooms

O'

RADIO

Kliubo 
ivyks

pamatyti 
žmonių.

Chicago lenkai pieš 
tu stoja dėl D. Day 

korespondencijos

negali 
obur-

Bridgeporte vestu
vės, “vagia” tarnai
tes ir keisti gaisrai

bus 
rei-

yra gera
Visi jos

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Loan 
didina

mo miliniui do- 
s aklas šiek

Automobilio nelaimėje, miręs 
Antanas Sudanas buvo iškil-

PARDAVIMUI bizniavas kampinis 
namas labai pigiai, yra tavern per 
ilgus laikus apt 6801 S. Racine Av. 
našlė moteris nori greitai parduoti. 
Kreipkitės prie savininko. M. J. 
Wiczus. 3357 Lituanica Avė.

Penktadienis, geg. 31, 1935

Sako, “Litvomaną Day”, “Chi 
cago Tribųne” koresponden 
tą, reikia išmesti iš Lenki 
jos.

ChicagieČiai _ lenkai 
“zapanowač nad sobą z 
ženia”.

.. .UŽBAIGIMUI reikalu nejudinamo 
turto; parduosime už $2500 cash, 
2 fl. muro narna. 6-6 kambariu na
rna. 2 karu garažas, 630 W. 48 PI. 
Kitas namas, 238 W. 61 St., 2 aug- 
štu medinis, krautuvė ir 5 kamba
riai viršui, $1500; $500 cash. kitus 
išmokėjimais. HARRELL 1212 W. 
63 St. Phone Wentworth 1804.

Pinigų padirbėjas Richard 
William Adams, kuris sakoma 
yra lenkas ab lietuvis Adamke- 
vičius, buvo nubaustas 10 me
tų kalėjimo. Jį nuteisė federa- 
lis teisėjas Barnes, Chicągoje.

PARDAVIMUI tavern ir restora
nas. Pilnai įrengtas. Tom Podlaski 
717 Bellwood Avė., Bellwood, I1L

GARANTUOTAS DARBAS 
Visokius automobiliu 
mus ištiesiame tiksliai 
mas ir stabdžiu (brekiu) 
mas; mušu specialybė.

Mekanikai:
PETER BUDVITIS 

JACK BENNETT

rio, p. Demereckio, 3331 So. 
VVallaco, sūnūs apsiveda su M. 
Gavenyte. Jungtuvės įvyksta 
šeštadienį, birželio 1 d. 1935, 
Dream Church, prie 31 St. ir 
Pameti Avė.

K. Deveikiui musų nuoširdi 
užuojauta. Linkime ligonėms 
kuo greičiausiai pasveikti.

Netikėtai mirė Ane 
lė Lukošienė

kad New
Warren C.

BURNSIDE. — Illinois Cent
ral B. R. dirbtuve pardėjo im
ti atgal atleistus darbininkus. 
Kompanija iškabino pranešimų, 
kad tuojaus sugrąžins 200 dar
bininkų, Kiekvienų dienų pai
ma po kęlis. Tik vienas klau
simas, ar visus sugrąžins. Pe
reitais metais darbininkų buvo 
apie 1300. Niekas negali pasa
kyti kaip ilgai atgal pašaukti 
darbininkai dirbs.

Darbininkas.

prie 35 SI
gėrimų bizny], pir- 
nklį ir antrus prie 

Taverna, antra- 
Niekidis,

ieško salės kalbai, kurių kuni
gas nori pasakyti chicagiečiams 
Parkų di strik tas atsisakė iš- 
nuomuoti jam Soldier’s Field 
kurį norėjo pirmiausiai paimti

sulanksty 
Veldinį 
sutaisy

IEŠKAU partnerio prie biznio. 
Turiu dideli bizni, vienas negaliu 
apsidirbti. Priimsiu su mažu {mo
kėjimu, 9233 Cottage Grove Avė.

REIKALINGA moteriška apie 30 
metu amžiaus, kuri moka gaminti 
valgius. Turės gyventi prie vietos. 
Alga pagal susitarimą. Atsišauki
te: 1245 So. Michigan Avė.

Chicagai pranešta, 
Orleanse suimtas 
Spurgin, buvęs bankierius, ku
ris pabėgo apie 14 metų atgal. 
Jis išeikvojęs milioną, daugiau 
pinigų, iš Michigan avė., Trust 
Co., kuris užsidarė.

PARDAVIMUI Lietuvoj Tumkių 
dvaras. Kražių parapijos, Raseinių 
apskr., 6 kilometrai nuo Kražių- 
Galima pirkti ant išmokėjimo. Kreip
kitės J. Petrulis, Aukštaičiu gatvė 
22. Butas 1. Kaunas.

ČICERO.—Sunkios dienos at
ėjo žymiam cięeriečiui K. P 
Deveikiui, 1518 S. 48th CourtApie Antano Saduno 

laidotuves

Illinois Central R. R. 
dirbtuvės ima atgal 

darbininkus

pų laikų, visi pasveiks ir p. De 
vekį vėl matysįpe tarp akty 
viskiausių Cicero lietuvių.

Du vyrai buvo sunkiai apde
ginti, begelbėdami 17 metų 
Frank Fogtik, iš automobilio, 
kuris trenkęs j gatvekarj — už
degė. Nukentėjo Jay ( Reeder, 
41, 4908 Grac.e st., ir John Bo- 
rowski, 28, 1818 Melrose s t.

Kelius dienas algai prrzidcn 
las Roosvv(‘llas pasirašė 
kuriuo linine ()wncrs 
Corporation turtas 
mas bilionu ir 7; 
lerių. Tas pat 
liek pakeičia HOLC. įsiūty

Iš Garficld Parko ntpielinkes 
Keletas savaičių atgal padaryta 
buvo sunki operacija plačiai ži
nomai šioj apielinkėj ypatai, 
būtent p-niai J. Samolionis, 
4654 VVcst Jackson Blvd, Ligo
nė randasi šiuo laiku Bethany 
ligoninėj, prie Van Buren ii 
Trumbell avė. Draugės ir drau
gai gali pamatyti jų kambary

RENDON furnišiuotas kambarys, 
su visais patogumais, dėl vyro ar
ba merginos. Su valgiu arba be 
valgio. Klauskite krautuvėj, 2427 
W. 45 St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

P-niai Samelionienei 
padaryta sunki 

operacija

labai idomus Lietuviu Jeho
Liudininku programas ii

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

8104 Vincennes Avė.

dinęs jų vagilka. Reikalavo 
$25,000. Teismas išnešė nuo
sprendį duodamas jai 1 centų.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius. visokio didžio su Coli Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storu fikčerius 
dėl bylo kurio biznio įskaitant svar
stykles, reglsterius Ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St.. 
CALumet 5269

IEŠKAU Stanislovo Narvydo, iš 
Lietuvos paeina: Luokės parapijos, 
Telšių apskričio. Dešimts metu at
gal susirašinėjau laiškais; jis tada 
gyveno Chicago. III. Kas apie ji 
žino, arba jis pats, prašau atrašyti 
laišką, busiu dėkingas. V. S. 2604 
— 64 St., Kenosha, Wiss.

Gegužės 21 d. ‘‘Chicago Tri
būne” patalpino rašinį savo ko
respondento Fabąitėje, Donald 
Day. Korespondencijoje p. Day 
pastebėjo, kad Lietuva davė 
Lenki j ai . visuotiniausius vy- 
rus, kaip politikoje, taip litera
tūroje, muzikoje, taip kitose 
srityse. Savo tvirtinimų parė
mimui, korespondentas suminė
jo Kosčiušką, Moniuškų, Micke
vičių, Narutavičių ir, galiausiai, 
J. Pilsudskį.

Perskaitę tą rūšini, Chicagos 
lenkai ėmė piestu,šokti. I “Chi
cago Tribūne” ėmę plaukti pik
ti lenkų protestai, kuriuose jie 
išvadino korespondentų Day ar
šiausiu “litvomanu”, “kurio 
galva per kieta, kad į jų galė
tų įsiskverbti geresnė mintis”, 
kad “jis neturi jokios .nuovo
kos apie dalykus Lenkijoje ar 
Europoje”, kad “Lenkijos val
džia turėtų jį išmesti iš kraš
to, kaip tik jis vėl ten atsilaų-

nuo 11
Visi nariai-ės esate kvie- 

skaitlingai atsilankyti, nes 
delegacija jau sugryžo iš 

“ savo 
Apart to bus renkami dar- 

pikniko kuris 
Liepos darže,

Chicągoje yra E. JJ. Steiner, 
Rev. Coughlino atstovas. Jis

Viena Mrs. Marguret Gardner 
apskundė Dr. Samuel Gale, 
Taylor, UI., už šmeižimų. Pava-

Netekus abiejų , šeimininkių, 
p. Deveikiui dąbąr bus pusė
tinai sunku prižiūrėti namus, 
aprūpinti savo ' sūnūs ir taip

ina iš tarnystes. Kas tas jau
nikis ir kur įvyks vestuves ir 
jungtuves, neteko sužinoti, 
Universal Bestauraiito savinin
kai, pp. Norkui, dalyvauja ve
stuvėse. Jiems sekantis šešta
dienis busiąs labai “busy”.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

mi ilgai pąĮaięĮplas gegužės 24 
d., Lietuvių, Tautiškose kapinė 
so. Luidotuyiį' precesijoje da
lyvavo apie 300' automobilių. 
Včlionio draugai, o jų buvo 
daugybe, supirko pluoštus gėlių.

Namuose ir prie kapo, lietu
vių ir anglų kalbomis kalbėjo 
p. V. B. AnąbRdse. Jis pasakė 
gražias, įvykiui atatinkamas 
kalbas. Iš visko atrodė, kad 
mirtis labai skaudžiai palietė 
brolį, Jonų Sadunų ir žmonų, 
Dėlių Sadunienę. (Sp.)

Home Qwners Loan Corporation kapitale 
nedidintas bilionu, 750 milionais

Universal Restaurant, 750 
W. 31, viena brunetė patar
nautoja, vienas jaunikis ati-

Carlinville, III., sudužo kelei
vinis Chicago and Southern 
Lines lėktuvas, žuvo du žmo
nės. Lėktuvas skrido iš Chica- 
gos j St. Louis.

P-nia Samolionis sveiksta 
veikiai, ir jeigu jokių kompli 
kacijų nesusidarys, tai ateinan
čių savaitę ji tikisi 
namie.

Gaisras Chicągoje nėra įdo
mybė, bet čionai įvyko pora 
gaisru panašiuose bizniuose ir 
lygiui kaip 2:30 iš ryto: Vie
nas prie 35 SI. ir Ihdšled, už
kandžių i 
mndivnio 
31 ir VVallaco 
dieniu naktį.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visut didmiesčio įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dykles ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, SaV.

1245 S.* Michigan A v. Victory 4686

Lietuviu Keistučio Pašalpos 
priešpusmetinis susirinkimas 
nedėlioj birželio 2 d. Hollyvvood 
(Yushkos) svetainėj 2417 W. 43 St. 
12 vai. dieną. Finansų stalas priim
dinės narines duokles jau 
vai. ryto 
čiami 
kliubo 
Springfieldo ir patieks jums 
raportą 
bininkai dėl kliubo 
ivyks birželio 16 d 
justice Park, III.

— Steponas Narkis, sekr.

Nedėlioj, Birželio 
2 dienų

8:30 valanda iš ryto 
Chicagos nauju laiku.

Kalbės S. BENECKAS temoje 
apie kapu puošimo diena ir apie 
atgaivinimo dieną.

Tąipgi kiekviena sekmadeini at
sibus paskaitos švento rašto, ly
giai nuo 3 valandos po pietų, 
Brighton Park apielinkėj, 2458 W. 
88th St. prie Archer Avė., ant 
3-čiu lubu.

Visus kviečia ^atsilankyti
JEHOVOS LIUDININKAI, 

įžanga liuosa — nėra rinkliavos.

dabartiniu laiku guli lovoje, 
namuose. Jo žniona-gi, p. De
veikienė, buvo išvežta į ligoni
nę, kur bus daloma vidurių 
operacija. •'

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičiu. bonu. algų ir na
mu. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmer.ta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Westem Avė.

Draugijos šv. Petronėlės pusme
tinis susirinkimas ivyks panedėlį, 
-birželio 3 'd. 7:30 vai. vakare šv. 
Jurgio parap. svetainėj. Narės ma
lonėkite atsilankyti ir išgirsti Rapor
tu ant šio ateinančio susirinkimo. 
Per vasarą Draugijos susirinkimai 
bus laikomi vakarais kiekvieną mė
nesi pirma panedėli.

O .Kliučinskaitė

SOUTH CHICAGO. — Neti
kėtai mirė Anelė Lukošienė, 
9238 Paxton avė.

Buvo pašaukti net keli dak
tarai, kurie pripažino, kad «tai 
buvo širdies liga.

Ji mirė, 17 d. gegužės^ o bu
vo palaidota KužittliCrinėse ka
pinėse 20 d. gegužės. Paliko 
vyrų ir 5 vaikus, mažiausias jų 
yra 6 metų. Velionė paliko bro
lį ir Vienų seserį, kurie gyvena 
Chicągoje, o kitų seserį Dėt- 
roit, Mich. Priklausė vietinei 
SLA 74 kuopai. —B. B.

Bus 
vos
W. C. F. L. stoties, 970 kilocyc

Jau priima naujas aplikacijas 
paskoloms namu savininkams

Kapinių Puošimo dienos pro
ga mieste įvyko didžiulis mili- 
taris paradas, kurį 
susirinko tūkstančiai

P-nia Samelionienė 
“Naujienų” rėmėja, 
draugai velija jai guogreičiau 
šia pasveikti.

PARDAVIMUI grosemė, geras 
biznis. Vieta apgyventa visokių 
tautu. Virginia 0029.

NAUJIENOS, Chicago, III, ......... .......... ....... . ..... . ..

Ar 1au esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius.

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos 
susirinkimas į jvyks > penktadieni , ge
gužes 31 d., 1935 m. 9:00 v. vak. 
po adresu 6641 So. Western Avė. 
Bus svartoma daug svarbių dalykų, 
nes šitas susirinkimas paskutinis iki 
rudenio.

Dr. J. J. Kowaskas, rašt.

SU ANGLIMIS ATEINANČIAI ŽIEMAI

GRANE COAL KOMPANIJA 
ATPIGINO ANGLIS TRUMPAM LAIKUI

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

Jeigu norit smulkesnių Pocahantos anglių, tai 
galit gauti toną po...... ................ .

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.
5332 S. LONG AVĖ. į *

\ TAIPGI REIKALAUJAM AGENTŲ IR DRAIVĖRIŲ.

mus.
Gnvęs miujo kapitalo. Hole 

bankas Cliicagojv jau priima 
aplikacijas paskoloms namų 
savininkams. Pinigai, naujai 
paskirti bankui, bus naudoja' 
mi aprūpinimui paskolomis 
tuos savininkus, kurie padavė 
aplikacijas pirmiau, bet ku
rioms nebuvo pinigų, ir nau
jiems prašymams.
N’tiujus' aplikacijas reikia 

duali į 30 dieni} 
Vienok, nors aplikacijos 

priimamos, HOLC. padare 
kalavimus. labai griežtus 
tik tie namų savininkai, kurių 
stovis atitinkama reikala
vimams — tegaus paskolas.

Reikclanimai yru inaždauy 
sekami:

1. Korporacija gelbės namų 
savininkams, kurie yra kab
liose sąlygose, o ne “skolinto
jus, kurie nežinodami kur ir 
kaip investuoti savo pinigus, 
pridarė klaidų“. Kad gauti 
'paskolą, savininkas turi būti 
defoltavęs birželio 13 d., 1933 
Defoltavusiems po to laiko pa
skolos bus duodamos tik tada, 
jei savininkas aiškiai prirūdys, 
jog jis susidūrė su sunkumais 
kai nustojo darbo arba kai 
susidarė kitos kliutvs, kurių 
jis negalėjo išvengti.

Sunkiai serga moti 
na; žmonai operaci 

ja ligoninėje

Jei savininkas, negalėdamas 
išsimokėti, apleido namų sau
sio 1 d., 1930 ar vėliau, jis turi 
progų gauti pagalbos.

t. Kad gauti paskolų, savi* 
ninku i turi gręsti tikras pa
vojus. kaip praradimas namo 
forklozavimv, ar pan.

5. Aplikuotas turi gyventi 
name, kuriam ieško paskolos.

6. Namo vertė neturi būti 
didesnė $20,000 (Skolina. 
80%).

7. Namo savininkas negaus 
paskolos, jei norima paskolų 
sunaudoti atmokėjimui n? na
mo, bet kitu skolų.

2. A plikau tas turi turėti ge
ra rekordų praieilies Iranzak- 
cijose. Bus žiūrima, ar jis 
praeityje apmokėdavo savo

OLD GOLD nėra sausas Martini ... po priedanga. Tai yra geras 
cigaretas, o ne eoektail. Bet rūkytojai sako, jie gauna "smagų 

paakstinimą nuo šio išskirtinai švelnaus cigarete. Tai paeina dėl 
Old Gold ypatingo švelnumo ir liuoso nuo griaužimo tabako. Toks 
tabakas veikia kaip malonus paakstintojas. Jis niekuomet neerzina 
nervŲ netgi gadina jūsų ūpą.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečių Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis 

BEN NELSON
1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj 
Utarninke, Ketverge ii\ Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Business Service
Bianio Į*aUr n a v i mas_______

- MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš perslkraustant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 Ir aš atvažiuo
siu jurrts padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir getu patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St.

Keal Estete For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

GRAŽUS 5 akmbariu bungalow. 5 
metu senas, 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Karšto vandens apšil
dymas. $5,000; pusė cash.

7208 S. Califomia Avė.

GAG€




