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Nauja kampanija 
prieš ateivius

organizuoti bent 10,000,000 
žmonių organizacijų — ameri
kiečių ir naturalizuotų piliečių 
—kuri verstų kongresų pra
vesti įstatymus, kurie uždraus
tų duoti tokį darbų ateiviams 
ne-pi bočiams, kurį gali užimti 
Amerikos pilietis.

Esą tokie įstatymai yra. pra
vesti daugelio Europos šalių, 
šalių, kad pašalinimu ateivių 
sumažinti skaičių bedarbių sa
vo šalyse. Girdi, pravedi^ ir 
Amerikoje tokiu's įstatymus, ir
gi sumažėtų nedarbas, nes lik
tų pašalinta iš šios šalies apie 
6,000,(MM) ateivių, kurių vietas 
galėtų užimti amerikiečiai be 
darbiai.

Pasak Deis, tų pasiūlymų re
mia jau 155 kongresmanai.

F. Vaitkus matė, kai sudužo 
Monteverde lėktuvas

Vėl pradeda naują 
vajų už pašalinima 
iš Amerikos ateivių
Tėvas kongresmanas nori su 

organizuoti atgaleivius ame
rikiečius ir priversti kongre
sų atimti darbus ateiviams

WASHINGTON, birž. 23. — 
Atstovas Martin Dies, Texas 
demokratas, skelbia, kad pra
dėtų kampanijų už deportavimų 
šešių milionų ateivių, kurie dar 
nėra priėmę pilietybės, parėmė 
jai.* 155 organizacijos, kurios 
atstovaujančios gal 5,000,000 
žmonių.

Tas kongresmanas nori su-

Kongresmanai neži
no ką daryti su pakė
limu taksų turčiams
Vieni norėtų prezidento reika 

lavintų pakelti taksus atidėti 
sekamam posėdžiui, kiti gi 
spiria tuojaus tų klausimų 
svarstyti

WASHINGTON,-birf.< 23. — 
Kongresmanai, kurie norėtų 
kuogreičiausia išsiskirstyti ato
stogoms, nežino kų daryti su 
prezidento Roosevelto reikalą 
vimu žymiai pakelti taksus 
turtuoliams—ant didelių pavel
dėjimų turtų, didelių dovanų 
ir nepaprastai didelių pajamų. 
Ypač kad prezidentas savo pra
nešime kongresui nepažymėjo, 
ar jis nori tuojaus taksų pakė
limų pravesti, ar sutinka atidė
ti kekamam kongreso posė
džiui.

Tie kongresmanai tad nekan
triai laukia sugryštant iš savo 
vasarnamio Hyde Park, N. Y., 
prezidento, kad jis aiškiai pasi
sakytų ką jis nori daryti su 
taksų pakėlimu.

Jie nurodo, kad ir dabar kon
gresas dar nėra priėmęs dauge
lį bilių, kuriuos prezidentas yra 
įtraukęs į savo būtinų progra. 
mų. Jeigu dar reiktų priimti 
ir taksų pakėlimų, tai kongre* 
sas» turėtų posėdžiauti visa va
sarų.

Iš kitos pusės, senatorius La 
Follette jau gavo 39 senatorių 
parašus, kurie reikalauja tęsti 
posėdį iki bus priimtas taksų 
bilius. Demokratų vadas šen. 
Robinson irgi pasisakė už tę 
simų posėdžio iki bus išrištai 
taksų klausimas, nes jį neiš- 
rišus dabar, šalis nežinotų ko 
galima tikėtis ateity ir tokia 
abejonė galėtų pakenkti ša 
lies atgaivinimui.

SPRINGFIELD, III., b. 23.— 
Pradedant nuo liepos 1 d. bus 
išleisti smulkus aliuminiai pi
nigėliai, kurie tiks užmokėji
mui 3 nuoš. prekių taksų.

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

Giedra; biskį šilčiau.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:-

Kroatai nedalyvaus 
Jugoslavijos “par

lamente”
Reikalauja naujų laisvų ir stop- 

tų rinkimų ir spaudos ir su
sirinkimų laisvės

BELGRADAS, birž. 23. — 
Pirm negu bus einama prie su
darymo naujo kabineto, kuris 
užimtų vietų rezignavusio pre
mjero Jevtič kabineto, Jugosla
vijos regentai nori pasitarti su 
visomis partijomis ir išklausyti 
visų jų reikalavimus ir nuo
mones.

Regentai jau tarėsi su ar
šiausiu* Jevtič priešininku, bu
vusiu premjeru Uzunovič, kuris 
liko išstumtas iš valdžios per
eitais metais.

Paskui regentai išklausė kro
atų vadų Dr. Vladko Maček ir 
tarėsi su juo dėl kroatų reika 
lavimų.

Dr. Maček pranešė regen* 
tams, kad nesenai įvykusiuose 
rinkimuose išrinktieji į Jugo
slavijos naująjį “parlamentą 
Kroatijos atstovai nesutiks už
imti savo vietas. Vieton to 
kroatai reikalauja naujų laisvų 
ir slaptų rinkimų, taipgi spau
dos ir susirinkimų laisvės.

Aštrus kivirčiai 
Francuos kabinete
PARYŽIUS, birž. 23. — So- 

cialistų dienraštis Populaire 
praneša apie Francijos kabi
nete prasidėjusius aštrius ki- 
virčius, kurie gali privesti prie 
paties kabineto susmukimo.

Kivirčiai kilo dėl radikalų 
reikalavimo uždaryti višas gin
kluotas fašistines organizaci
jas, kurios stato pavojun pa
čią respubliką.

Karščiai Londone
LONDONAS, b. 23. — Po 

viso mėnesio nuolatinio lietaus 
ir šalčių užėjo staigi karščiu 
banga, laike kurios jau 3 žmo
nės pasimirė nuo karščių, o 
daugelis nualpo gatvėse.

NEW YORK, b. 28. — Va 
kar vienas žmogus liko nušau
tas laike plėšimo, kitas liko 
nušautas laike ginčo politiniame 
kliube, o jauna mergina liko 
misteriškai peršauta einant gat 
ve.

KUR 40,000 ŽMONIŲ ŽUVO ŽEMES DREBĖJIME INDIJOJE

Pirmas paveikslas iš žemės drebėjimo sugriauto Ųuetta miesto, šiaurinėje Indijoje. Tame 
žemės drebėjime žuvo virš 40,000 žmonių. Didelis Quetta miestas paverstas j krūvą griuvė
sių ir kad neprileisti epidemijos, ’ visi išlikę gyventojai tapo iškelti ir mieste pasiliko tik ka
riuomenė ir gydytojai.

Du važiavę dvira
čiais vaikai užmuš

ti automobilių
CHICAGO.— Pereitą šešta

dienį du dviratininkai vaikai 
liko užmušti automobilių. Tre
čias gi dviratininkas liko su
žeistas. - • ••'.• - M.

Norbert Mitchell, 13 metų, 
3001 S. Troy St., liko užmuš
tas, o jo draugas Charles Pavo- 
lich, 13 m., 3029 S. Troy St., 
liko sunkiai sužeistas, kai jiems 
važiuojant dviračiais, prie 69 ir 
Cicero gatvių užkabino prava
žiuojantis automobilius. Auto
mobilistas teisinasi, kad jis tu
rėjęs pasukti į vaikus, kad iš
vengti susidūrimo su kitu au
tomobiliu.

Andrew Formai, 15 m., 12317 
Aberdeen St., liko suvažinėtas 
automobiliaus važiuojant dvira
čiu Harvey priemiesty. Jį suva
žinėjo Clarence Chesney iš Har 
vey, kuris tapo policijos sulai
kytas.

Wisconsino valstija 
įvedė savo atski

rus NRA kodeksus
MADISON, Wis., birž. 23. — 

Gubernatorius La Follette pasi
rašė Wiscosino valstijos “gai
vinimo aktą”, kuris paruoštas 
pasekant nacionalį, teismo at
mestąjį, NRA aktą.

Tik Wisconsino NRA apims 
ne tik industriją, bet galės pa
ruošti savo kodeksus ir ūkinin
kai.

Turkija irgi pradės 
atsiginkluoti

ANKARA, birž. 23. — Tur
kijos augščiausioji šalies gyni
mo taryba, susirupintfsi dėlei 
netikrumo padėties Europoje, 
nutarė pravesti trijų metų 
Turkijos atsiginklaviino progra
mą, padidinant armiją ir lai
vyną, taipjau sustiprinant vi
sus pasienius.

Bus atsteigtos ir Dardanelių 
tvirtovės.

HYDE PARK, N. Y., b. 23. 
—Prezidentas Rooseveltas atvy
ko kelioms dienoms pasilsėti J 
savo vasarnamį.

Portugalai didžiūnai 
rengiasi skristi

Romon
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(Laiškas iš Floyd Bennett air- 
parto, New Yorke()

Kai šip laiškas buvo iš
siųstas iš New Yorko, dar 
nei jo autorius, nei niekas 
kitas nežinojo, kas atsitiks 
su brolių Monteverde, mar
kizo George’o ir grafo Al
fredo, lėktuvu “Francesco 
de Pinėdo”. šeštadienį, 
birželio 22 d., tuodu lakū
nai bandė antru kartu pa
kilti į orą. Pirmą kartą 
juodu’ susilaikė, kai vienas 
“Lituanicos II” sargų, pa
stebėjo, kad varva gazoli
nas iš jų lėktuvo tankų.

—Redakcija.
CONEY ISLAND, BROOK- 

LYN, N. Y. birželio 20 d. (išėjo 
iš New Yorko tik 22 d.) — 
(Laiškas Naujienoms) Norėjau 
tuojaus parašyti, bet susirinko 
viešbutyj visokių pažįstamų ir 
draugų ir sugaišau visų vaka
rų-

New Yorke visi reikalai ei
na gerai. F. Vaitkus, kaip ir 
visuomet, jaučiasi gerai. Pil
nas energijos ir pasitikėjimo, ir 
dabar gerai atrodo. Truputi 
padirbėjęs, ir spalvos veide dau‘- 
giau turi.

Lėktuvas pilnai prirengtas. 
Už radio pataisymų sąskaita 
$40.00. Oras buvo nepapras
tai blogas. Pylė, kaip iš kelių 
kibirų sykiu per kelias dienas. 
Ūkanos kartais buvo labai tirš
tos ir “lubos” (“ceiling”—kaip 
aukštai matyt per miglų. — 
Red.) buvo nusileidusios beveik 
iki žemės. Tik šiandie pavaka
re ėmė giedrėti.

(Tęsinys 6-tam pusi.)

Spirs Hooverį aiškiai 
pasisakyti dėl 
kandidatūros

WASHINGTON, b. 23. —Re- 
publikonai senatoriai pradėjo 
judėjimų, kad priversti buvu
sįjį prezidentų Hooverį aiškiai 
pasisakyti, ar jis mano dar sy 
kį būti republikonų kandidatu 
į prezidentus.

Saule nenusileido 
Alaskos mieste 

24 valandas
FAIRBANKS, Alaskoj, birž. 

23__šis miestas yra galbūt
vienintelis miestas pasaulyje, 
vakar turėjęs 24 valandų die
ną. gaule nusileido vidurnak
ty, bet i.’ž pusės valandos vėl 
patekėjo, taip kad nebuvo jo 
kios sutemos.

Del tokios nepaprastos die
nos miestas buvo paskelbęs 
šventę. Visi bizniai užsidarė 
ir visą dieną praleido žaismėms 
ir šokiams, o vidurnakty pra
sidėjo besbolo lošimas. Dauge
lis važiavo j kalnus, ar skrido 
lėktuvais pažiūrėti kaip saule 
nusileido ir vėl tuojaus užte
kėjo.

Veik tokios pat ilgos dienos, 
kada saulė leisis tik apie vi
durnaktį, čia bus dar kelios 
savaitės.

Suėmė Peoria mer
ginos užmušėjų

PEORIA, III., b. 23.—Prieš 
keletą dienų netoli kapinių 
griovy rasta išgėdinta ir nu
žudyta Mildred Hallmark, 19 
m. Ta žmogžudystė iššaukė 
didelį pasipiktinimų ir prasi
dėjo stropus žmogžudžio ieš
kojimas. Buvo suimta daug 
įtariamų žmonių, bet visus 
juos teko paliuosuoti dėl sto
kos įrodymų.

Pagalios, moterims pasi
skundus, kad jis bandęs jas 
išgėdinti, liko suimtas labai 
mandagus mechanikas Gerald 
Thompson, 25 m.

Nors jis ir atkakliai gynė
si, bet po kelių valandų ka
mantinėjimo jis buvo priver
stas prisipažinti nužudęs ir 
išgėdinęs minėtų merginų. Jis 
taipjau prisipažino išgėdinęs 
ir keliolikų kitų merginų.

Kad jį nenulinčiuotų, jis ta
po išgabentas į kito, neskek 
biamo miesto kalėjimų.

NEW YORK, b. 23. — žy
dų organizacijų surinktomis ži 
niomis, iš 3,000,000 Lenkijos 
žydų, 1,000,000 žydų kenčia la
bai didelį skurdų dėl įvairių 
žydus varžančių įstatymų, dis
kriminacijos ir augštų mokes
nių.

BROOKLYN, N. Y., birželio 
23 d. — (Telegrama Naujie
noms) Brolių Monteverde, Al
fredoj ir George’o, lėktuvai 
“Francesco de Pinedo” vakar 
popiet sudužo, bekylant j orą 
Floyd Bennett airporte. Apie 
jų lėktuvą rašiau savo laiške 
(tas laiškas telpa žemiau “Nau
jienose”.—REDAKCIJA.)

Feliksas Vaitkus žiurėjo, kai 
tuodu lakunu bandė pakilti ir 
skristi į Romą. Jisai sakosi 
daug patyręs apie kas gali 
atsitikti, bandant skristi su 
taip įrengtu lėktuvu, kaip jų 
dviejų Bellanca.

(Broliai Alfred ir George 
Monteverde norėjo skristi be 
sustojimo iš New Yorko į Ro
mą—4,500 mylių, t. y. daug
maž tiek pat, kaip iš New Yor
ko į Kauną. Juodu’ gyveno tam 
pačiam Half Moon kotelyje, 
kapi ir Feliksas Vaitkus. Juo
du turėjo nenaują Bellancą, ne 
didelę, bet su žymiai pailgintais 
sparnais. Jam buvo duotas 
vardas “Francesco de Pinedo”, 
pagal vardą garsaus italų la
kūno, kuris žuvo nelaimėje, kai 
užpernai jo brangus ir puikiai 
įrengtas lėktuvas, su* 2,000 ga
lionų gazolino, besirisdamas 
žeme prieš pakilsiar^ j prą, 
apsivertė ir • sudegė Floyd Ben
nett airporte, New Yorke.-Apie 
brolių Monteverde lėktuvo įren
gimų smulkiau rašo musų ko
respondentas šiame “Naujienų” 
numeryje).

Anglija prisiruošus 
iškelti baltveidžius 

iš Ethiopia
LONDONAS, birž. 23. — An

glija prisiruošė evakuoti anglus 
ir kitus svetimšalius iš Ethio
pia, jei ją užpultų Italija.

Jie bus iškelti lėktuvais, ku
rie jau stovi paruošti žygiui 
Egypte.

Susidaužė pasikelda- 
mi iš New Yorko 

skristi į Rymą
Du portugalai lakūnai susidau

žė pasi k eidami iš Floyd Ben
nett airporto, bet abu išliko 
nesužeisti

PAŠALINO Iš PARTIJOS VA
DOVYBĖS CALLES 

ŠALININKUS

MEXICO CITY, b. 23. —Val
dančioji Nacionalė Revoliucine 
partija liko veik be darbininkų, 
administracijai pašalinus visus 
buvusio prezidento Calles šali
ninkus. Daugiau kaip 300 par
tijos darbininkų liko pašalinta 
iš vietos. Jų vietos bus užpiL 
dytos prezidento Cardenas šali
ninkais.

Susirėmimas Franci- 
joje su fašistais

MAUBEUGE, Francijoj, b. 
23. — čia gatvėse įvyko smar
kus susirėmimas tarp kairių
jų ir fašistų, kuriame daug 
žmonių sužeista, apversta ke
li automobiliai ir išdaužyta 
nemažai langų.

NEW Y0RW, birž. 23. — Du 
lakūnai, broliai Albert ir Ge
orge Monteverde, Portugalijos 
grafai, susidaužė bandydami pa
sikelti iš Floyd Bennett air
porto skridimui be sustojimo į 
Rymų. Bet lakūnai išliko ne
sužeisti.

Jų Bellanca monoplanas su 
pustrečio tono gasolino krovi
niu neįstengė pasikelti ir nu
krito gavtėn. Lėktuvas nul>ė- 
go apie tris ketvirtadalius ilgu 
įsibėgimo keliu vis neįstengda
mas pasikelti. Pagalios lėktu
vas pasikėlė tris pėdas nuo že
mės, tečiaus pasiekęs airporto 
pakraštį nukrito FĮatbush gat
vėn. Laimei visas judėjimas, 
lėktuvui pasikeliant, buvo toje 
gatvėje sustabdytas, tad dau
giau nelaimių neįvyko.

Lėktuvą valdė Albert. Jis 
spėjo užgesinti elektrų, tad 
nekilo gaisras, nors lėktuvas ir 
liko-gerokai apdaužytas. Lakū
nai išlipo betgi savo jėgomis, 
nesužeisti.

Jų lėktuvas buvo pavardytas 
garbei italo lakūno Francesco 
de Pinedo, kuris irgi užsimušė 
pasikeldamas iš to paties air
porto skridimui į Rymų.

(Iš to paties airporto neuž
ilgo ruošiasi išskristi į Kauną 
ir Įeit. Feliksas Vaitkus).

Lakūnas Vaitkus
- ilsisi

BROOKLYN, N. Y., birželio 
22 d. — (Telegrama Naujie
noms) B. G. korporacija, New 
Yorke, padovanojo “Lituanicai 
II” du set’u spark plugs—viso 
36. (“Lituanicos II” motoros 
turi 9 cilinderius, kiekviename 
po 2 spark plugs.—Red.)

Visas lėktuvas peržiūrėtas ir 
instrumentai patikrinti. Pra 
džioje pereitos savaites Vaitkus 
su radio inžinieriais dirbo Roo
sevelto airporte prie “Lituan’ 
cos II” Radio Compass’o. Su
tvarkė gerai. Turėjome blogų 
orų—smarkiai lijo ir buvo tirš
tos mgilos.

Įdėta “rack” signalų rake
toms ir guminei valčiai. Darbas 
vykusiai atliktas.

šios savaites pradžioje Vai t- 
kus dar turės pasitarimi^ su 
tam tikromis firmomis. Jokių 
stambesnių taisymų lėktuve 
nepramatoma.

Kadangi visas svarbusis dar
bas prie “Lituanicos II” pa
baigtas, tai F. Vaitkus ilsisi.

Speėialė Naujienų laida, pašvęsta lakūnui 
Feliksui Vaitkui, išeis trečiadieny, birželio 26 
dieną. Tai bus istorinis Naujienų numeris. 
Jame tilps daug įvairių straipsnių ir paveiks
lų. Isigykit tą Naujienų numerį ir laikykit 
atminčiai.
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Visko po truputį
KENOSHA, Wisconsin.

ja, tai jau ne košer. tautai. Aš 
patarčiau jums paieškoti mor- 
giČių “Sandarai”. Jūsų vieti
nės kuopos, kiek teko girdėti, 
parama reikalinga jai labai.

mo ateivio žmogaus. 1835 m. 
musų priemestin (dabar Keno
sha miestas) atvyko tūlas John 
Bulan su4 savo draugais, kur 

Birželio 14 d. š. m., turėdamas buvo tik tyrumos ir indėnų
truputį liuoso laiko, nuvykau apgyventos vietos. Dabar čia 
j miesto aukštąją mokyklų pa- turim vienų gražiausių Wis- 
matyti kaip bite teikiama di- consino valstijoj miestų. Sa- 
plomai baigusiems jų moki- kau gražiausias todėl, kad mu- 
niams ir mokinėms. Tarpe 326 sų miestas randasi ant kranto 
studentų-čių, kurie baigė mo- , Michigan ežero ir šiaip labai 
kyklą, buvo 5 1 
na . _ 
kuri pasižymėjo moksle ir bu
vo kartu su 15 kitų mokinių 
kaipo garbės mokslo narys; 
kitos lietuvaitės tai p-lės Helen 
L. Gasiunas, Mary L. Krauja- 
lis, Anniset A. Jankus ir

‘.v, ‘----- 3 lietuvaitės. Vie-* gražioj vietoj, tarp dviejų did'
jų tai p-lė Stella Rančius,' miesčių, būtent: Milwaukee, 

Wisconsin, ir Chicago, III. Pa
tartina atvykti čia. Dabartiniu 
laiku, iki liepos 19 d. š. m., mes 
turim kas dienų įvairius pro
gramas, taip sporto, taip ir 
muzikalius. Sustokite, jei va 

Francis šlakis; taipjau buvo 2 žih‘ojate pro musų miestų, pa- 
Kaži-' matykite musų — Kenoshą. 
Kaži- -----------

Teko sužinoti, kad ir musų 
geras tėvynainis p. II. Laba
nauskas jau tapo biznierium. 
Jis mano, kad laike 
apvaikščiojimo arba 
jos Kenoslia miesto 
gerų pluoštų pinigų
užsidės platesnį biznį. 
Labanauskas 
ja visokias 
mažiuko iki 
visas miesto
taip mažiems, taip ir suaugu
siems žmonėms. Patartina lie
tuviams paremti savo tautietį.

— Tautietis.

100 metų 
celebraci 
pasidarys 

ir tuomet 
P-nas

dabar pardavine- 
įvairenybes, nuo 

didelio daikto, po 
dalis ir tinkamus

lietuviai studentai, tai 
mieras S. Sti/lgaitis ir 
mieras J. Labanauskas.

baigė326 mokiniai-mokinos 
aukštesnę mokyklų. Kas lau
kia juos baigus mokyklų? Tė
vai ir jaunuoliai-ės linksmi. 
Vaikai gavo diplomus, bet kur 
jie visi gaus užsiėmimą, kad 
uždirbti sau ir tiems, kurie 
jiems gelbėjo moksle, duonų ir 
pragyvenimą, kuomet šimtai 
tūkstančių tokių pat kaip jie 
vaikšto gatves ieškodami dar
bo. Klausant gražių prakalbų 
dalinant diplomui, man min
tis atėjo į galvą ir klausiu sa
vęs: Kodėl mes, gyvendami vie
noj iš turtingiausių ir kultūra 
aukščiausiai pakylusių šalių. 
Skurstame? Turime visko per 
daug, nes valdžia moka pini
gus, kad farmeriai neaugintų 

- komų, vatos, kviečių ir kitų 
reikmenų.

Bet šie jaunuoliai-ės, kaip ir 
kiti, didžiumoj turės ieškoti i/ž- 
siėmimo, kad užsidirbti duonos 
kąsnį, o nebus galima surast. 
Kodėl taip yra? Tai ot, jaunuo
li, surask tikrą atsakymų į šį 
klausima. *

Wisconsin Public Service 
Commission išnešė nuosprendį, 
kad elektros kaina butų tuo
jau nupiginta, šis nuosprendis 
paliečia Kenosha ir apielinkę, 
pradedant 15 d. birželio š. m.

Kenosha miesto taryba nu
tarė suteikti jau ir moterims, 
kurios yra savininkės namo, 
Tavern laisnius. Metai tam at
gal tik vienas tarybos narys, 
būtent musų tautietis J. Mar
tin, balsavo, kad suteikti ly
gias teises taip vyrams, taip 
moterims laisnių išdavime.

Metai laiko tam atgal nau
jai išrinktas miesto tarybos 
narys J. Martin įnešė Tarybon 
sumanymą reikalauti, kad Wis- 
eonsin Gas & Electric Co. nu
mažintų kainų už elektrų ir ga- 
sų. Jis argumentavo, kad mie
sto tarybos pareiga yra reika 
lauti šių reikmenų kainų nu- 
mušimo. Dabar gi elektros kai 
na bus numažinta sulyg Wis- 
consin Public Service Commis- 
sion nuosprendžiu.

Knygų Naujiena
šiomis dienomis Kaune išėjo 

iš spaudos H. G. Wells’o “Pa
saulio Istorijos” III tomas, V. 
K. Račkausko (Karolio Vairo) 
Vertimas. Iliustruota, 380 pus
lapių. Išleido Kultūros švieti
mo Draugija. Spausdino “Rai
dės” koop. spaustuvė. Kaina 10 
■litų.

Tai yra trečias ir paskuti
nis tomas, kuriuo baigtas ka
pitalinis istorijos veikalas, viso 
pėr 1200 puslapių, gausiai ilius
truota. Istorija privesta ligi pa
skutiniųjų laikų; ji apima di
dįjį karą, Versalio sutartį ir 
liečia po-karinius laikus.

Kalbėti apie H. G. Wells’ą, 
{reklamuoti jį nėra reikalo. Jis, 
žinomas anglų mokslinėje ir 
grožinėje literatūroje, yra pa
saulinė 
kaipo 
dažnai 
rimta 
ca”.

Arthur Gooch
buvęs Okmulgee, Okla., buče- 
ris, kuris liko pasmerktas mir
čiai už tai, kad jis buvo pagro
bęs di? Texas policistus, kuriuos 
už 17 valandų paliuosavo Okla- 
homa valstijoje.

Reikia tikėtis, kad amerikiečiai, autoriaus leidimas yra 
T. M. D-jos nariai, turėdami 
piirmūošius du tomus, panorės 
turėti savo bibliotekose visą to 
vertingo ir gražaus veikalo 
komplektą. Užsisakyti jį gali
ma Kultūros Šviesimo Draugijo
je, Šiauliai.

Teisybė, šiaip skaitytojui, ku
rio biudžetas neleidžia išmesti 
30 litų už tris tomus /‘Pasaulio 
Istorijos”, šis žinių lobynas ne
bus prieinamas. Tokio istorijos 
žinovo ir populiarizatoriaus, ko
kiu yra H. G. Wells, pasaulio 
istorija praturtina žmogaus pro
tą, atskleidžia jam plačius žmo
nijos augimo, kultūrojimo ir 
plėtimosi horizontus, padeda 
išsiaiškinti įvairius painius tau
tų santykiavimo klausimus ; ga
liausiai auklėja žmoguje plates
nę ir humanistinę pasaulėžiūrą. 
Kad padėjus ir tiems, kas ne
gali išleisti 30 litų trims “Pa
saulio Istorijos” tomams, pasi
ryžau išversti ir išleisti to pa
ties H. G. Wellso tų pačią is
toriją tik sutrumpintą: “A 
Short History of the WK>rld”, 
by H. H. Wells, Illustrated, Lon 
don MCMXXXI^.’, Vertimui

man

pusla- 
kaina 

audeklo viršeliais

knyga jau bus atiduota spaus
tuvei.

Užsakymus prašau pranešti 
laiškais šiuo adresu: V. K. Rač- 
kauskas-Vairas, Pašto Dėžutė 
375, Kaunas. —K. Vairas.

Musų Kenosha miesto gy
ventojai švenčia 100 metų su
kaktuves nuo atvykimo čia pir-

Ketvirtadienio “Naujienų” 
laidoje, birželio 13 d., tūlas “K” 
apgailestauja SLA. 10-to Ap
skričio suvažiavimo nutarimą 

bti kontestą, kad 'gavus 
narių į SLĄ. Jis sako,; 

neturi pinigų, tu- 
morgičių”, bet ne
ko užtraukti mor- 
gaila tamstos, p.

Apskritis 
rėš uždėti 
pasako ant 
gičių. Man
M. K. Esi toks karštas patrio
tas, taip bent manai, bet jeigu 
ne pagal jūsų muzikų kas šo
ka, tuomet bandai kojų pakiš
ti prakilnam darbui. Sulig jū
sų supratimu, tas yra tautos 
naudai, kų jus praponuojate,

Automobilio Radios po

*19.50
IT. Midget Radios po

*7.50
Philco Radios po

*14.50
Zenith 8 Tube

n 8.oo
Crosley 19 Tube

24.00

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

BUDRIK
Furniture Mart 

3345-47 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705—8167

CHICAGO. ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
f ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

i REPublic 8340
340 So. Kedzie Avenue

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

tepriderėtų kalbėti apie verti
mų, apie jo tobulumų. Vis tik 
norėtųsi šia proga pasakyti, 
kad “Pasaulio Istorijai” aš ati
daviau ištisų keturių metų vi
sus savo vakarus ir šventadie
nius. Ir taip pat malonu čia su ■' 
minėti, kad šį trečią tomą man 
perrašinėjo iš rankraščio ant 
mašinėlės mano žmona, tuomet* 
dar visai nemokėjusi lietuviš
kai: Wellso “Pasaulio Istorija”' 
buvo pirmoji mano žmonos— 
anglės lietuvių kalbos mokykla.

. < ■ . . .0 \ >

Prie Į ir II tomo išleidimoJ 
buvo
Tėvynės Mylėtojų 
Trečias tomas išėjo vienos tik
tai Kultūros Draugijos lėšomis.

prisidėjusi amerikiečių
Draugija.

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs

(Antanas Dubickas) 
ADVOKATAS

Perkraustė savo ofisą i nauja
vieta, adresu:

139 N. Clark St.
Suite 1209

Tel. Central 5566
Rez. 7018 S. Artesian Avė.

Tel, Republic 2566

literatūrinė jėga. Jo, 
istoriko, autoritetu gan 
ramstosi net tobula ir 
“Encyclopaedia Britani-

Mums tik reikia konsta
tuoti, kad musų literatūroje tai 
yra pirmas tos rųšies veikalas, 
kuriuo galės naudotis ne tiktai 
musų mokytojai, bet ir šiaip 
šviesus žmonės. “Be gyveni
mo”, pasakė vienas anglų žy
mus rašytojas-publicistas ir po
litikas, “nėra istorijdsj be isto-; 
rijos nėra politikos”. Taigi kiek
vienas rimtas visuomeninkas, 
kurs domisi gyvenimu, negali 
nesidomėti istorija ir politika, 
negali apsieiti be tokio rimto ir 
taip gražiai išleisto veikalo, ko
kiu yra “Pasaulio Istorija”.

Man, kaipo vertėjui, turėju
siam garbę asmeniškai susipa-

JOSEPH J. GRISU
lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tėl. Boulevard 2800

Ros. 6515 So. Rockvell St 
Tel. Republic 9728 x

bet jeigu kas kitas propontfo- žinti su H. G. Wellsu, nedaug

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos,.Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 VVest 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 Boulevard 5203-8413

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

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yardg 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia JO, Jarusz
t M' V.'.' '-' 5 A) ^hyaicAl Therap) 

.^:ąnd</Midwife;V 
' 6109 fe. Albanj 

"Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdįrmo ąamuo

■ ligoninėse,
inAssage 

meetrie treat- 
mept ir magne- 
tič 'blahkėts ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari- 
Idai dovanai.

■ t- ' 1 , . ' r- -•.........  . ..... ............... ‘T

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Setedos ir 
Pėtnyčios 6 iki19 

; Telefonas. /Canal ‘1175
Namai: 6459 S. Rockwell Screet

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
_^Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

-Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl Visokiu akių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Aęhlapd Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir huo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9-no 11d 112'00 Kalbame lietuviIkal

i i—. *■« ui .»■ ;................—■     . ..

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Aldų Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteminąo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinins. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreives akys atitai
somos. Valandos tino 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 ild 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
f V kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

duotas.
Knyga turės apie 350 

pių, bus iliustruota. Jos 
bus 5 litai, 
— 6 litai.

Kadangi savo lėšų tai knygai 
išleisti neturiu (o jų reiktų apie 
4.000 litų), tad pasiryžau atsi
klausti šviesuomenę, ar ji ne
surastų budo tokiam mano su
manymui paremti, užsisakant 
“Trumpą Pasaulio Istorijų” pre
numeratos keliu. Todėl prašy
čiau pranešti man, kas ir kiek 
egz. mano užsisakyti. Jei susi
rinks 1,000 prenumeratorių, 
knyga bus tuojau išleista. Jei 
tokio skaičiaus užsisakymų ne
gausiu, vertimų paliksiu rank
raštyje tiems laikams, kada ga
lėsiu be prenumeratorių pagal
bos pats imtis tokio liuksuso. 
Pranešant 
numeratą, 
ti, — jų 
tokiame
rinks 1,000 užsakymų

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

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

Valandos: 8:80 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRI8ON 0751

|’ Opposite Davis Store, 2d Floor | 
> ...................  J

32 6 S. STATE ST.

apie pasižadėtą pre- 
pinigų nereikia siųs- 
bus pareikalauta įtik 
atsitikime, jei susi- 

ir kai

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

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kėdzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
tvrimming

Rusiška ir
Moterims

• : JOHN P.
7 "EOANŠ and INSURANCE
Teisu reikaunji pinigu.ant Pienu. MortsiM arba 

. apdraudo. nuo ugnies, vėjo. etc. a. .-sauk; .
840 Wėst 3 3rd Street 

TELEFONAS: YAKds 2790 arba 2791 

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tat Boulevard 1401

9

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

Tel. Boulevard 5914 Diena ir NakH 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12^ m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boidevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rez. 6631 Sb. Californią Avenue

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. “Ofice Wentworth 6880

Moterų Ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

r Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 . ild 6 vakaro. 

Seiųdoj pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. N ėdė Ii o j pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4148 ARCHER AV., Cor. Francisco
Tel. offięe Laf. 3650 ;• res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

w Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

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

Tel. LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 848*

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal Qąu- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 11d 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. , Nedaliomis nuo 10 iki 18 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 ild 8 po pietį 
7 Iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. TeL Drezel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai Ir Chirurgai 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vieų 
chroniškų ligų.

Ofisai 8102 So. Halsted 
arti 81st Street. 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. 
diliomis ir šventadieniais 10—12 '
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Kaip Vargsta Lietuviai Vilniuje
Vaizdeliai iš Vilniaus miesto

“Haj-

gali

geria

$50.00

lie-

šeštos ryto iki 
pilna čia žmo- 
darbo. Vilniuje

Kiek-
“kon-

bu- 
tas 

vie-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienom 
vra naudingos.

OUICKLY

( II RED
l REDDENED

EYES

tuojau 
fotografijas į1 ;>h I 

rioi- 
bus duodamos

pakampių, — 
vietos bedar- f $
“kresus”? Jus

po- 
pa-

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

(I

Darbo biržoje.
Toli, miesto periferijose, ran. 

dasi darbo biržos “namai“. Di
delis, spygliuota viela aptver
tas, kiemas. Nešvarios, purvi
nos daržinės.

Kasdien, nuo 
vėlaus vakaro, 
nių. Visi ieško
6,000 registruotų bedarbių. Re
gistruotų... O kiek neregistruo
tų?

Ilgos eilės stovi ir laukia. 
Laukia, kada juos užregistruos, 
kad galėtų gauti prie viešųjų 
darbų į du mėnesius 6 dienas 
darbo.

šešias darbo dienas po dve
jų mėnesių laukimo. Ir tai ge-l 
rai — kam pasiseka gauti...

Langelis bedarbių inteligen
tų.

Daktarai, inžinieriai, buvę 
gimnazijų mokytojai, studen
tai... Ieško darbo. Darbo, kokio 
nors darbo!..

Registratorius uždaro lange
lį. Daugiau neregistruoja. Vie
nas išbėga iš eilės ir stumiasi 
prie langelio.

— Prašau mane užregistruo
ti!

— Nieko daugiau neregis
truojam.

— Aš turiu? nuo Pilsudskio 
laiškų — atsikerta bedarbis.

Registratorius pabųla. Pra
deda mandagiai teisintis. Vog
čiomis pasižiūri į laiško vokų, 
ant kurio aiškiai matosi: “Ci
vilinė mar. J. Pilsudskio kan
celiarija”.

Tai tūlas Varšuvos politech
nikos studentas. Su tokia “pro
tekcija” jis neabejotinai gaus 
“darbo“. Linksmas, apgavęs 
registratorių, skaičiuoja uždar 
bį: šešios darbo dienos po du 
zlotu, viso 12 zl„ reiškia po 
20 skatikų į dienų; Laiškas, 
tiesa, nuo Pilsudskio, bet ten 
aiškiai parašyta: “asmeniniais 
reikalais j marš. J. Pilsudskį 
nesikreipti“.

Kiti bedarbiai pikti, nes ne
turi voko su* užrašu: civilinė 
marš. Pilsudskio kanceliarija.

— Ir kurių velnių jus čia 
suvažiavot iš Varšuvos, Kro
kuvos ir kitų 
piktinasi tūlas 
bis.

— Polonizuoti
tik badų didinat, čia ir be jū
sų, “glodomorų“ pakanka. Nie- 

į kam čia kultūra nerupi, čia 
kiekvienas nori tik pavalgyti. 
Sočiai pavalgyti, — štai musų 
troškimas!

Langelis užsidaro.
Bedarbiai skirstosi. Liūdni. 

Ir vėl reikės anksti rytų kelt: 
ir laukti, kol užregistruos, ko', 

i gausi 6 dienas darbo į du mė 
nesiūs.

Statistikos biure.
Kiek likviduotų įmonių, kiek 

sumažėjo cukraus, druskos ir 
degtukų konsumeija, kiek, pa
galiau, bedarbių — visiems 
tiems daiktams apskaičiuoti 
reikalinga statistika, reikalin
gas statistikos biuras.

Statistikos biure dirba tik 
bedarbiai. Kas savaitė jie kei
čiasi. Kas savaitė ateina ki
ti...

7-tų valandų prasideda ryti
nė pamaina. 7-tų valandų 30 
išblyškusių veidų susėda biu
re.

Pajuodavę paakiai, nenor
maliai blizga akys, pirštai ner
vingai varto sudulkėjusius 
pierio lakštus, — tikrina 
vardes:

— Pikčiunas?
— Jest
— Gaidys?
—— Jest.
— Puodžiūnas?
— Jest.

Visos pavardės skamba 
tuviškai. Nekurtos bandomos

džios išlaikoma valgykla...
Paprastai pietus mažai kas 

valgo. Palošia šachmatais, pa
sišneka, vienas kito paprašo už
rūkyti... Į

Papirosus darosi iš nuorū
kų.
. Gegužės 8 d. tautinė šven
tė. Salė pilna bedarbes inte
ligentijos. šiandien duoda stik
lų arbatos ir pyragaitį veltui. 
Visai veltui...

Ateina senuk-s. Jam irgi 
duoda vienų porcijų veltui. Bet 
jis nepatenkintas, prašo dau
giau. Jis sakosi dalyvavęs 1868 
metų sukilime, ir dabar jam, 
dalyviui to, taip svarbaus len
kų tautai sukilimo, neduoda 
net sočiai pavalgyti.

Salė kvatojasi. Atsikelia vie
nas, matyt, sotesnis patriotas 
ir atiduoda seniui savo porci
jų. Bet daugiau tokių gerada
rių nesiranda.

Daug kas mielai pats atim
tų iš alkano “sukilėlio” pyra
gaitį ir nors vienų kartų galė
tų pajusti, kad iš tikrųjų šven
tė. J. Narbutas.

(Iš Musų Vilnius)

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

“Giedroje”, Aidulis 
dul” ir t. t.

Visi jie kalba lenkiškai. 
Įstaigoje negalima kalbėti ki
ta kalba, o jie juk valdinin
kai. Jie uždirba per 2 mene
sius 12 zlotų! Tyliai prašne
kinus, atsakys mums gražiai 
lietuviškai. Bet tik tyliai...

Kažin kas užsirukė. Dešimt 
prašo “palikt durno”. Paneles 
taip pat prašo. Panelės nori 
“patraukti durno”, čia visi ly
gus. Skurdas visų vienodas...

Medikui, inžinieriai, buvę 
mokytojai mašinaliai sortiruo- 
ja lakštus.

Moterys pasakoja, kokiu 
du sužavėję direktorių ir 
davęs joms darbo. Darbo 
nai savaitei.

Artinasi vasara, o vasarų 
statistuos biuras užsidaro.

Vasarų medikai, inžinieriai, 
bi.’/ę mokytojai ir mokytojos, 
buhalteriai ir mašinistės 
eiti... uogauti.

Bedarbių arbatinėje.
Labdarybės skersgatvis.
Giliai rųsy: trys nešvarus 

kambariai. Tai bedarbių — in
teligentų arbatinė, šių arbati
nę išlaiko endekai. Endekai 
valdžioė opozicijoj. Endekai 
nusistatę prieš valdžių. Bedar
biai irgi. Endekai nori užka
riauti bedarbių simpatijos. Vi
sa tai puiku. Tuo laiku, kai 
geria jie arbatų, eina su en- 
dekais išvien.

Kiekvienas bedarbis — inte
ligentas gauna už 10 sk. stik
linę arbatos ir bulkutę arba 
gabalėlį duonos su sviestu.

Dttoda čia ir kreditan iki 
20 porcijų.. Daugiau ne. 
vienas iš laukiančių šį 
tigentų” išsėmę.

Dviejuose kambariuose
arbatų, viename lo$ja šach
matais.

čia sueina įvairių tautybių 
ir įvairių visuomeninių sluok
snių. Vilnius, tai šių dienų Ba
belis. Įvairių valstybių emi
grantai/ jų tarpe ir iš Lietu
vos.

šachmatų kambary visuomet 
rasime sėdintį... Plečkaitį. Jis 
irgi jau bedarbis... Jis apiply
šęs lošia šachmatais, nuo 9 ry
to iki 8 v. vakaro. Jis dabar 
vienas geriausių šios arbatinės 
lošikų. Jis kalba lietuviškai 
arba rusiškai, nes daug čia 
randa “draugų” iš Rusijos. Be
darbiai vadina jį “ministeriu 
pirmininku... busiančiam pa
sauly”.

Yra čia buvusių rusų gar
senybių : generolų, pulkininkų 
(gal tik imaginacijoj), kurie 
atlikę didelius žygius Didžia
jam arba pilietiniam kare. Jie 
geria išdidžiai už 10 gr. arba
tų ir dalinasi įvairiausių pra
turtėjimo būdų projektais.

Daug kas išsitaria, kad bu
tų geriau, jeigtf Vilnių paimtų 
lietuviai...

Visi čia nusistatę prieš val
džių. Visi, vienas už kitų aš
triau, kalba prieš. Tik, kaip 
pasakoja, daug opozicionierių 
— tai krim. policijos agentai. 
Jie irgi nori “uždirbti”.

Bedarbių valgykloje.
Valgyklų išlaiko pilsudski- 

ninkai.
Už 30 grašių galima gauti 

pietus: lėkštę sriubos ir ga
balėlį mėsos.

Tie patys veidai iŠ bedar
bių arbatinės. Bet kalbos ir 
tonas visai kiti, čia žmonės 
tie patys, bet politiniai nusi
statymai jau kiti. Mat, čia vp.k

Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontestų, 
siųskite savo 
“Naujienas*’?

Gražuolėms 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA
ANTRA DOVANA — $25.00
TREČIA DOVANA — $10.00

DABAR LOŠIA
Sovietu Rusijos gražu sensacini 

veikalu
‘The Youth of Maxim’ 

su angliškais parašais 
25c iki 2 vai. po pietų 

Vienatinis lošimas mieste ši 
sezonu

Sonotone Teatras
66 E. Van Buren St.

Ekstra dalykas — 
“DAINUOJANTI PUPPETS”

<1 

Thijdeliciou, cheeie food i»
DIGESTIBLE AS M1LK
ITSELFI

EGdden in Velveeta’fl richly mild 
Cheddar Cheese flavor are nealth- 
proteetive elementą of many fooda.

It*s wonder£ul for children. Serve 
Kraft Velveeta—in 6andwiche«, in 

often!

ros
LYLS

RECOMME NDtC 
COR 40 Yt ARS

PRANEŠIMAS ALEKSOS DUONKEPIO 
KOSTUMERIAMS

Gerbiamieji: Mano išvežioto jas išėjo, nepaliko kostumerių antrašu — 
katrie norėsite musų duonos malonėkite pašaukti arba parašykite.

ALEKSAI BAKERY 
3339 S. Morgan St 

YARD3 72SS

MA.TiJTF.NnR. Chicacro. III.
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NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily Newa 

Publlshed Daily Kxcopt Sunday hy 
The Llthuanlan New« Pub., Cm, Ino.

173$ South Halated Street 
Telephone CANal 8300

Subscrlptlon Bateli
$8.00 per year In Canada
$7.00 per year outsldo of Chlcago
$8.00 per year in Chicogo 
3o per copy.

Knterod as Seeond Class Maitot 
March 7th 1014 at tho Post Office 
of Chlcago, 111. undor tho acl of 
March 3rd 1870.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Don- 
drovė» 1739 S. Ilahded St., Cbleutfo, 
11L Telefonas Canal 8300.

Ultakymo kalnai
Ghtcagojo — paštui

Metama
Pusei molų ................. .............
Trinia inOnoalmni
Dviem mOnosluina •eetMeeeeeeeete 

Vienam mčnoalul
ChkmgoJ per išnešiotojus i 

Vienu kopijų •••vaeeateeeaaaeetaaetteaeeteeea 3c 
Suvuilol ••ee««eeae»e»eeaeeaaeattetaaaMaMtaaaM 18o 

Mėnesiui .................................. 715c
Suvienytose Valstijose, no ChicagoJi 

paltui
Molams eseeetseoMteeoeeeeeseeeeeeeoeaeeeee $7.00 
ihisei metą ............................ 3.50 
Trims mėnesiams eeetseeeeseseteseeea 1.75 
Dviem mėnesiams ................ l.aė 
Vienam mėnesiui ...m............... 75c

Lietuvon Ir kitur ulslenluoso 
(Atpl«lnta)

Molams •••meeaeaeeMeeeemeMeeeseeeeeee 

Pusei motų ••••sttsetmeeeseseeessseeMeat 

Trims mėnesiams ....................
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00

$8.00 
4.00 
8.50

REPUBLIKONAI BIJO HOOVERIO

Republikonų partijos vadai yra susirūpinę buvusio? 
jo prezidento Hooverip veiklumu. Jisai keliose vietose 
sakė prakalbas ir davė “intervievv” laikraščių reporte
riams, kritikuodamas dabartinę Jungtinių Valstijų ad
ministraciją. Partijos vadai bijo, kad jisai gali vėl kan
didatuoti j prezidentus. Jie mano, kad, jeigu jisai butų 
republikonų kandidatas, tai Rooseveltas lengvai laimė
tų rinkimuose, nes su Hooverio vardu balsuotojų galvo
se jungiasi nemalonus atsiminimai apie blogiausius de
presijos laikus, apie bankų susmukimą, apie “kilnų” 
prohibicijos eksperimentą ii* apie jo nevykusius prana
šavimus, kad geri laikai jau esą “už kertėsi

Vien tik gandai apie Hooverio ambiciją kandida
tuoti, sako, jau sustiprinę demokratų partiją. O repub
likonų eilėse jie iššaukė paniką. Hooveris, matyt, norė
jo būti Vidurinių Vakarų republikonų konvencijoje 
(vadinamoje “žolės šaknų” konvencijoje), kuri neseniai 
jvyko Springfield’e, III. Jisai buvo atkeliavęs automobi
liu iš Californijos j Kansas valstiją ii* jo šalininkai ban
dė Springfięlde perkalbėti konvencijos vadus, kad jie 
jį pakviestų. Jam nekviestam eiti j konvencijos salę, ži
noma, butų buvę “ne unąras”, nes, kaip ten nebūtų, ji
sai visgi buvo Jungtinių Valstijų prezidentas ir iki šiol 
tebenešioja republikonų partijos vado titulą. Ęet jie at
sisakė jj kviesti.

Griežtesnieji republikonų šulai dabar galvoja, kaip 
užkirsti kelią gandams apie Hooverio kandidatavimą. 
Šituo tikslu keletas republikonų senatorių ketina atsi
kreipti j Hooverį ir stačiai pastatyti jam klausimą, ar 
jisai mano būti kandidatas, o paskui tą klausimą ir jo 
atsakymą paskelbti spaudoje. Jie tikisi, kad jisai, žino
damas savo, partijos nuotaiką, nedrįs pareikšti savo no
rą kandidatuoti. O kai jo atsisakymas kandidatuoti bus 
paskelbtas laikraščiuose, tai su jo kandidatūra bus pa
baigta.

Tačiau, kas bus, jeigu Hooveris neatsisakys būti 
kandidatas? Kai kurie politikoje Įgudę žmonės sako, 
kad buvusis prezidentas padarytų stambią politišką 
klaidą, iš anksto viešai atsisakydamas nuo kandidatū
ros. Taip pasielgdamas, jisai visai eliminuotų save, kai
po jogą busimoje nacionalinėje republikonų konvencijo
je, kuri priims platformą (programą) ateinantiems pre
zidento rinkimams. Hooverio įtaka partijoje remiasi 
ttfo, kad jisai gali būt kandidatas. Kol šitas galimumas 
nėra išnykęs, partijos viršininkai ir kiti kandidatai yra 
priversti su juo skaitytis. O jeigu jisai jau dabar viešai 
pareikštų, kad jisai nekandidatuos, tai jisai toliaus bu
tų ignoruojamas.

Tokiu budu republikonai turi painią ir opią proble
mą. Dėl Hooverio, kad kokios, dar gali suskilti jų par
tija.

KOVA DĖL VALDŽIOS MIESTUOSE

Amerikos didmiesčius, kaip visi žino, kontroliuoja 
mpyastai senųjų kapitalistinių partijų “politinės mąsl
ios”. Jos yra stiprios, ir jų! “bosai” moka su jų pagelba 
dsokiais budais išnaudoti žmones. Tos politinės maši- 
los tarpsta kyšių ėmimu, viešųjų fondų eikvojimu ir 
atokiomis suktybėmis.

Kur-nekur tačiau gyventojams pasiseka jas apgalė- 
i, išsirenkant į miesto valdžią žmones, atsidavusius vi- 
uomenės labui. Taip, prieš dvejetą metų New Yorko 
monės sukilo prieš demokratų “Tammany Hali” ir įsta- 
ė j mero vietą “furijos” kandidatą La Guardia.

Dar ryškesnę pergalę ant politinių mašinų žmonės 
limėjo tuose miestuose, kur į valdžią pateko susipil
usiųjų darbininkų atstovai. Tokių miestų jau yra ke
ltas. Milwaukee jau seniai turi socialistinę ądministra- 
iją, o per pastaruosius kelis metus socialistai užkaria- 
o Readingą Pennsylvanijoje, Bridgeportą Connecticut 
ristojoje, Racine Wisconrinc ir keletą mažesnių miestų 
vairiose valstijose.

Paskiausias darbo žmonių laimėjimas tai — Mi
neapolis. šiame Minnesotos valstijos didmiestyje, kaip 
bu buvo rašyta “Naujienose”, Farmer-Labor partija

nistnicijįj. Miesto mSras yra senus socialistas Thomas 
E. Latlmor.

. šioje šalyje darbininkai, gal* būt, ir Įgis galių poli
tikoje, užvarydami pirmiausia miestus, kur dideliam 
skaičiuje gyvena beturčiai, Kai miestų administracijos 
pateks j jų rankas, tai korupcija jose pasibaigs,

, Y

h

Apžvalga
“BENDRA JOGAILI12ČIŲ 

TfiVYN^\

Viwpu8> Chioagos lenkų laik
raštis rašo apie Smetoną, Mer- 
bačovskį ir l)r. Sauli, reikšda
mas apgailestavimą, kad lietu
viai “pąmotė kelią J bondvąi 
Jogąiliečių tėvynę”. Ilerbfičoy- 
skio lupoipis tasai laikraštis 
pasmerkia Lietuvos politikos 
vadus, kurio nenorėjo būti len
kų draugąi, nenorėjo pagerbti 
“istorines lenkų teises Į Vil
nių”, nenorėjo susikalbėti sų 
vėlloųiu Pilsudskiu, — bot ieš
kojo užtarimo prieš-lonldSkoso 
Maskvos ir Berlyno intrigose.

Ponus llerbučovskis, kuris po 
pasaulio karų buvo pm^atia- 
vęs iš Krokuvos į Kaupą dė
styti lenkų kalbą Lietuvos uni 
yersiteto, dabar gyvena Vąršų- 
voje. Jisai vadina save “pra
keiktu lietuviu” (“przoklęty 
LitvviiV’), bet lenkų spaudoje 
jisai gina lenkų pagrobimą 
Vilniaus ir smerkia Lietuvos 
politikus už jų “neapykantą 
lenkams”. Savo straipsnyje, ku 
r| įdėjo Varšuvos “Depeszar\ 
jisai sako:

“Savo neapykanta Lenki
jai (jie) padarė tai, kad lie 
tuviai istoriški atsiskyrė nuo 
lietuvių etnografiškų, - 
darė tai, kad Lietuva tuTejo 
pasidalinti j Lietuvą lietu
višką ir Lietuvą lenkišką! 
Padare tai, kad pražudė is
torinį autoritetą, kuris yra 
savasis Vilnius..
Ir dabar vto, kas, ..padarytu, 

jau, anot p. Herbačevsluo, jau 
nebegalimą atitaisyti — nei su 
“kilnia” Maskvos pagalba, nei 
kitokių “prieš-lenkiškų intri
gų” keliu.

“Nes Vilniuje”, tęsia tiv 
sai Vąršuvos gynėjas, “ilsės 
maršalo širdis įrodymui to, 
kad Jo širdis nugalėjo — 
Kauno smegenis!.
Chieagos lenkų laikraštis pa

duoda dar Lietuvos pasiunti
nio, Dr. J. Šaulio, pareiškimą 
spaudai, kur sakoma, kad Lie
tuvos ir Lenkijos susipratimo 
reikalauja šių abiejų kraštų 
interesai.

šaulys dusyk taręsis su 
Pilsudskiu.

Lietuvos pasiuntinys Berly
ne pasisakęs spaudai, kad ji
sai visą laiką gyvai ir aktin
gai interesavęsis Lietuvos su
sipratimo su lenkais klausimu, 
šituo reikalu jisai net 
du ilgoku pasitarimu 
sudskiu: vieną 1919 
antrą 1983 metais;

“Vienas pasitarimas”, sa
ko Dr. šaulys, “įvyko Var
šuvoje 1919 m., kai buvau 
tenai su speciale oficiale mi
sija. Antras pasitariamas įvy
ko Vilniuje, kur aš buvai! 
visai privačiai ir incognito. 
Antrojo pasikalbėjimo fak
tas ilgai buvo nežinomas.”
Iš šitų spaudos pranešimų 

matome, kad slaptos derybos 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos ei
na seniai. Girdėt, kad šiandie 
jos tęsiasi intensyviau, negu 
kada nors.

Bet grįžtant prie lenkų laik
raštyje paliesto ginčo dėl Vil
niaus, tenka pasakyti, kad ir 
Herbačevskis, ir tas Chieagos 
lenkų organas jį nušviečia vien 
pusiškai. Tiesa, kad klydo tie 
Lietuvos politikai, kurie spe
kuliavo rusų ir vokiečių pa- 
gelba kovoje su lenkais dėl 
Vilniaus. Ryškiausias šitos po-

ras, ir Voldemaras pats asme
niškai, gal būt, daugiausia Vil
niaus reikalą “pagadino”, ne
žiūrint savo smarkavimo Gene- 
voje.

Lietuvai butų buvę daug Iš
mintingiau ieškoti kelio tiesio
giniam susitarimui su Lenkija, 
negu atsidėti bolševikais, kurio 
Lietuvą tik panaudodavo sa
vo tikslams, o visai nebuvo (ir 
nėra) nuoširdus Lietuvos drau
gai. Buvo laikai, kada Lenki- 
jojtt vadovavo demokratlj» (pą- 
tj‘ Pilsudskį buvo iškėlę | vir
šų Lenkijos darbininkai ir val
stiečiui), ir su demokratino 
Lenkija Lietuvos demokratiją 
gal jbutų galėjusi susikalbėti.

Tačiau kalbos apie “istori
nes teises”, “tradicijas” ir 1.1, 
licčiai tik paviršių. Gllumojp 
gludi svarbesni dalykai. Ne
priklausomoj i Lietuva skaldė 
dvarų žepies. Todėl Lietuvos 
dvarininkai persimetė j Lenki
jos pusę ir atvedė lenkų legio
nus pulti Vilnių. Uorbačevskio 
vadinamoji “istoriškoji Lietu
va” yra bajorų Lietuva, ir len
kų pagrobtas Vilniaus kraštas 
yra paskutinė bajorijos tvirto
vė Lietuvos žemėjo.

- Kai Vilniaus valstiečiai nu
galės savo išnaudotojus bajo
rus, tai Vilnius suras kelią su
sijungti su Kauno Lietuva. 
Bet už tai ir Kaune turi birbi 
valstiečių ir kitų darbo žmo
nių valdžia, o no tų sluoksnių, 
kurio imituoja lenkišką šiek-

ŽINIOS, ŽINELES IS 
BROOKLYNO

Musų (iidmieąčįp lietuviai, 
taip rėmėjai, taip? ir priešai, 
laukią F. Vaitkaus skridimo,. 
Laukia kada jis nųšileis Kauno 
aerodrome. Bet . pajudinkite 
musų “patriotus”* ’kM jie do* 
leriųką pridėtų skridimui, tai 
pasakys “uadUĮD8ime’\

Neseniai kylo' lerinas tauti
ninkų ąbaze,. kadi socialistai 
buk padarę dideles bilaą išlai
doms aviacijos dienoj. P-nas 
Ginkus skundžiasi męn ir sa
ko, kad vienas draugas per- 
brangiai paėmęs už steiką, kut 
rį Grigaičiui užfundijęs vaka
rienei. Dar ir daugiau pletkų 
kyja iš tautiškų ir klerikališt 
kų diryonų. Bet aš prisimenu^ 
kad. dirvonuose auga ir gerų 
žolių, ir usnių. Taip ir čia, mu*? 
sų Brooklyno patriotiškame 
klerikališkame pūdyme yra įva- 
lias šiukležolių.

turėjęs 
su rit
inėtais,

Now Yorko bankiorlus, kurj 
prezidentas RooHovoltaa pasky
nę admlnlRtratorium naujojo 
NRA. Naujas NRA vykinsi lik 
savanorius kodeksus ir rinks 
žinias iš industrijų NRA ko-

kos” odltorlaluoso, kad jau* iš
sibaigė seni kavalieriai, taigi 
daugiau jau Smetona nebot iv 
rėš kam blėkutes atsiųsti do
vanų.

Gal “Tarkos” redaktorius yra 
jaunus, O gal nežino dalykų 
padėties, ba tų kavalierių dar 
turiiųo daug mųsų liętuviškoj 

.dirvoj. Tik, žinoma, jie yra ne 
tokie kaip tie, kurie gųvo per 
paštą paprastame siuntiny ble 
Rutes, o paskui karunavojosi 
jomis piiąisąmdę svetainę, ii 
dar Darinus-Girėųo vardų. At
rodo, kad taip daryti butų sar
mata rimtiems veikėjams.

Bet atsiminkite ir kai ku
riuos pamirštus kavalierius. 
Vienas jų tai daug dirbęs lais
vai Lietuvai, rėmęs kiek ga
lėdamas pirmą Lietuvęs prezi 
dentą, Smetoną, Stulginską ir 
kitus viršininkus, kaip pav. Vi
leišį, sukūlimui Lietuvos Pa
skolos Bonų. Teisybe, jis da
bar yra pasenęs ir biednąs ir 
jau yįsų užmirštas Mykolus 
Paltąpąvičius,, “Ąmerikop Lie- 
tu’vip” leidėjas. Gąl daug tin
kamiau butų buvę tie meda
liai gauti jam, o ne tiem, ku
rie karanavojosi sales pasi- 
sąmdę. Ir kaip su Jurgeliųpiv, 
kaip su Stasiu Gegužiu ir ku
nigu Miluku? GaL būt, kad jię 
blūkučių nepaiso — na, tai ir 
gerai.

O kaip tačiau* yra su mūšų 
Klinga, kurs advokatą Bakur 
ten ir kaip ten įskundė? 
Juk Klinga Iv už Ęačuną agi
tavo. Gi štai Motuzas atbulas 
istorijas rašė. Jiems tai tik
rai reikėtų po blūkutę priseg
ti. Argi p. Smetoną, juos pa; 
įpiršo ir j ų nėrą j p žemlapy?

mlzorną algų dan*g tų brolių, 
kurio .lonkait| rinko, tai “Lais
vės” blmbukal noi gugu no*

Pus mus yru laikraštukus 
“Bimbas”. Jį leidžia tautinin
kas žmogus, kuris kąl kada 
gauna progas paą Vltąltį prlo 
“Tėvynės” duonos trupini už-

mi, kąrtnis suvaitojamo, kad 
męs ištiko. Šuns likimus. Atro. 
do taČiaui kad kaikurių šunų 
likimus yra kur kas goresnis, 
negu daugelio žmonių.

—x—
Banditai apiplėšė brangių kai

lių krautuvę ir padarė krautu
vei nuostolių apie1 $50,000. Ban
ditai pabėgo*

——Xr—
’ Mo,toris laimėjo bylą Suprcmo 
teismo, kutis Jai paskyrė $34,- 
533. Tą moterį gatvėkaris už
gavo 6 d. gegužės 1934 m*

Visus moka jis savo rimbu 
plakti. Tad mcH manėme, kad 
/‘Bimbas” užsuks kokią porą 
mazgų MutusavlčM, kuris pa
galbu savo “radljufio” ir Bajo
ro su jaunuoju BukSnaič(u mė
gino pakenkti Transatlantinio 
Skridimo dienai. Bet Jvyko 
priešingai: “Rimbas” Matusa- 
vičių užgyrė, Tad ir mątytb 
kad tas rimbas yrą taip tei 
Ringus, kaip čigono poteriui.

—x-r-
Trys jąuni vulkiš.Čiąi, kurią 

prueivlams čovorykus valydavo, 
policijos stoty valydami ppllr 
cininkams batus pasivogė rę> 
veiverį. Vaikiščiai susitarė da
ryti lioldupus. Girdi, bus pini
gų!

Išėjo jie holdupų bizniui. 
Rado kieme bogutintĮ žipogų, 
mėgino apiplėšti j|. žmogus at
sikėlė ir Čmė vaikus vytis. Vie
nas vaikų paspaudė v°Yolverl> 
pružiną, revolveris išsišovė Ų 
kulka pataikė žmogui, žmogus 
mirė,

Policija surado vaikus ir su- 
ėmė., Kai valkui buvo pasta
tyti prieš teisėjų, tai teisėjas 
sąko: kąip gyvas esu, dar p(r 
mą kąjtą mątuu ir. girdžiu, 
kad tojd maži vaikai papildė 
tokį biaurų kripiinull darbą.

Negalima tų valkų bausti 
iniptimi. Bu visi jauni, ba nei 
vienąs neturi nė 16 metų, pa 
iš jų yrą bąltj, o vienas nige- 
rukas. Ir nesako, kurią iš jų 
peršovė žmogų. Yisi Vedąrbiaf, 
ą vienas dur l^ našlaitis.

—x— ’
■ Moteris susibarė su savo vy
ru, kuris parėjo namo vėlai 
ąaktį ir, vęl išėjo. Moteris iŠ 
aįpmaudos nusinuodijo.

—x—-
Tūlą lųrtuulč P^ieš mirtį pa

darę testąpientą, kuriuo pali 
ko. $2,0Q0, kad jos šunį prj 
žiūrėtų; Teismas šį testąpien- 
tą patvirtino ir paskyrė šuniui 
prižiurūtojus.

Welį, meą, gyvenimo plaka- £Umo delėi

Moteris (kando policininkui 
rankų — tik no SLA. Seime. 
Cblcagoj, o Flushlng apteiki- 
kėj, Brooklyno. Kas ton pušau
kė policijų j vietų, kur mote
ris buvo, skųsdamasi, jog triuk
šmas keliama. Policininkas mti- 
gino areštuoti ją, o ji jam 
kapt dantimis už rankos.

Policininką nugabeno J ligo
ninę gydyti. Moterj taipgi nu
gabeno j ligoninę, bot visųpir- 
ma tikslu ištirti, ar ji nėra pa
siutusi.

Moteris, Suturlina G^abov- 
ski, sėdi kalėjime. Yra kalti
nama tuo, kad užmiršusi savo 
vaikų pokerių. Tą moteris yra 
lenkų katalikų augintinė.

—"X—*—
Plėšikai vęikia pas mus vi

sokiomis gudrybėmis, štai an
dai j|ę upiplflšė algų (peidžių) 
nešėją ir atėmė Iš jo $2,OOP. 
Plėšimus papildytą požeminiam 
traukiny.

Papildę plėšimą banditai pa
liepė motormąnųl sustabdyti 

Tai jau 
atsitiko

traukinį ir pabėgo, 
trys tokie plėšimai 
B.M.T. linijoj.

Oras pas mus buvo 
praeitas kelias dienas. 
Ii8 d. birželio lietus atvėsino 

■orą taip, kad tuoj šalta pasi
darė.

karštas
Bet su

Frank Laviiukas.

Reikalaukite “NAU- 
JIENAS” ant bile kam* 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai* 
Sraščiu bus gatavas* 
mps patarnauti. Jisai 

tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusi} pato*

Vienutine Tokią
KNYGA

Angių Kalbo j

“Laisvė” paskelbė melus ix 
nesąmones — kaip paprastai; 
Išpylė tulžį Bimbos dvaro pi? 
šoriai ir nerausta. Įdomu, kaip 
jaučiasi dūliai to, Tauras ir šo? 
lomskas, kurie plojo kartu su 
kitais šokėjoms ir kalbėtojoms, 
o parėję į savo komisariatą 
meluoja viešai per laikraštįį 
buk Dr. Petriką gyręs fašiz
mą. Gi tikrenybėj daktaras tik 
palinkėjo laimingos kelionės 
lakūnui, o ir kalbėjo kokias 
penkias miputes in įteikė au
kas nito profesionalų, Bet bim- 
biniams nėra ko gailėtis šių 
aukų. Tai juk ne L. S. S. na? 
mo fondal- Tąi privačių 
gerų norų profesionalų aukos 
visuomeniniam tikslui.

Ir kurių peibalių jus dabai 
verkiąte? Juk jiįs girėte Pet 
riką ir gerbėte Petrikienę, kai 
jie juins prakalbas, sake, aut 
kas ir šėrųs rinko. Na, ar ne? 
rinko? Q dabar vądjnate juo$ 
fašistais. Pasakysiu jums atvit 
rai teisybę: jie nėra fašistaų 
nėra ne ąocialjstąi, vis dar pa^ 
silieka komunistai, artimi jūsų 
draugai. Tai kam sielotis.

—x—
Ii tikos atstovas buvo Voldema- "Vięnyhį“ .,..?9T4Į,.

Kitas ąsmuo “Vienybėj.” kal
bą, kad r tūlas vilniškis redak- 
tęrius Lietuvoj kiaules ganęs. 
Nors buvęs pamokytas boisu- 
kas, tačiau nieku* budu nepa
jėgęs suprasti, kodėl kiaulių 
uodegos buvusios suraitytos 
p;recelių. O dabąr tas redak
torius neišmano, kodėl Tislia- 
va remia Transatlantinį Skri
dimą, kurio priešaky stovi P. 
Grigaiti^. Tąs vilniškis redak
torius rašo savo, editorialus vy
čių lape ir visą ALTAŠS’ą va
dina vagimis; Jam turavoja kai 
kurie tautininkai. O kunigai 
džiaugiąsi turėdami šitokį 
■smarką “veikėją”;

—x—
ĘriąUČiąi, kontraktoriai tu

rėjo savą metinę vakarienę su
rengę. Ten jau nebuvo ne so
cialistų, ne Ųruseikos, bet bū
vu tas vyrukas, kurj bimbiniai 
ir Buivydas rėmė ir rėkė, kad 
jj reikia rinkti kriaučių dele- 
gątu. Tai p. Jenkaitis, komib 
nistinis delegatas. Jis užsimo
kėjo $3.00 ir valgė, ir gėrė, (r 
su kontraktorių moterimis šo
ko, ir dar prakalbėlę sakyda
mas linkėjo, kad ko^lraktoriąi 
^jotų ir augtų.

O apie tai, kad pas šjups 
kontraktorius dirba visai už

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.
* ‘ 1

Lietuvos i? lietuvių tautinės <vą* 
sios istorija.

Puikiausia knyp visam musų 
jaunimui pasiskaityti

■ f ■ ' *

^he Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Ęatzenelenbo?

Kaina $2M
I

e dovanų savą
vąikams šitą knygą.

Gąusite NAUJIENŲ ofise



Koutcstiį, tuojau

Permanent Wavc

KUPONAS

čia prisiunčiu savo fotografija
Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Mano amžius

susirasti

NATHAN KANTER

Distributoriai

mo 
ino

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

iw n 
g«:hi n

Plliirtl irni'Hfi* 
liiujiitn dal 
(iMffjkMj Rt bft 
biillltilil (linuku

Antrų vertus, valstybės 
nėjo ofisas tikisi priruošti

FIKČERIAI 
STORE FINTURES

Keistučio Kliubo Fin 
Raštininkas W. Šar

ka sunkiai serga

LIGONINES
HOSPITAL8

STOGAI 
ROOFING

Vasara prasidėjo, ta
čiau niekas nepastebėjo

• A dlfferent, ddlclomi 
fluvorl l'imp-lioitorod tu* 
gredlmte of ma/oiinalke 
tind ohl-tanhloiuri tadlod 
dūmimo coniblimd iii h 
new wwy. Try UI

Minia grūmoja lynčia 
vintu galvažudžiui

E HAMBURGER 
SINCE 1868

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

Keferred,by 
millions 

to mayonnaise

Putyi'lmuM 15 motų. Dnr 
buM garantuoUta 

lANCIMOO AVK.

šalavejų, švo- 
ibolis, svogerį

Gerbiamieji: — AŠ noriu būti kandidatė j 
“Miss Naujienos 1935”

KONTHAKTORIAl
II. NIuiIiIn lt Co.

Htntoin imu,| hm Ir tutaom nchiun 
munuM. P ‘ 

bul
41«1 HOu „_.a________

Pilono Liifnyotto 5H24

CHICAGOS 
ŽINIOS

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

IAIDNKIMAS tmAZIAUSlOS 
I.IICTUVAITftS 

"MISS NAUJIENOS 
1935”

HlllUTftN DAIU.K
Itugpiučlo-August 4 

1935 in.

Rokeri SweitJicr*io 
va teisme

kalingų inodvgų Iki liepus iuėn. 
22 d„ kad iškelti S\vvltMerMul 
krhnlnnlv bylų.

Žuvo automobilio 
nelaimčj

V’AK AGhlOMH MPIflf U AL P1CH V h 
HA SAVAITE, PRADfoKIT VA- 
NAHA MII (IKAŽIA PEHMANMNT 

VVAV10,

BIRUTES DARŽE 
Rugpjučio-August 4, 1935

Konfm'uotiojnl, kurie tnrtSii nu prezldemtu Hooumvoltu <101 
pnaUroJo pnnlnlymo Išvengti nugllnknalų streiko. Streiko liko 
UVongtn prnllglnnnl dabartinę sutnrtĮ Iki birželio 110 d, IA knl- 
rės | dešinų slovl: MonnlorliiN JoMCph Girlfoy Iš Vii.Į 1). C. Keti- 
hody, Ponitnylvanljon luutyklų mivlnlnkų nUloviiH} nmj. Georgo 
L. 1 kirty, NBA anglių kodekso 
LowIh, prmddonUiN unglInknNlų uiiIJom United Mino Work«rM of 
Amorlon.

Radiatoriai ir Katilai 
BADIATORS & BOILERS

BUU111TON PAIMI. P-iiiih 
šnrkn stulgu sunkiui susirgo 
IŠ po Keistučio Klubo pikni
ko, kur sinnrkiul dirbdamas 
persišaldė Ii’ gavo pluuėlų už
degimų, Ligonis Morgu

rZABEkn lųpillENft
IVrstakyrė hu Alno dhmsuIIu 

Virtai to 21 titanu, 10:10 vnl. 
vnk. 1935 m., nuIiuiIcun 48 mo
tu nmAlniiN, gimus Aiuullu nn« 
akr., t.ygumoN pnvnp, Ameri
koj ISgvvvno 28 mobilu, (Pali
ko dittauumo nuliūdimų 2 duk
teris Ona Ir Nolv, šunta An
taną Turkovlčlų, broli Miko 
Prnnl, Ir giminini, o Liotuvo*. 
jo 2 mo.noi'Im, Kunim nntai'vntu.N 
randasi 119—24th Avo„ Mol- 
r<w Purk, III, 

laidotuvės įvyks Antradieni, 
birželio 25 dlonn, 8:30 vai, ry
to i A namu I M t, Carmol pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos ui1, 
vėlionfis siela, a iŠ ton bus 
nulydėta 1 Mt. Carmol kupinos 
Millsido, 111.

Visi A. A. Isabalas Raublo- 
nčs giminCs, draugai ir pašy
dami esat nuoširdžiai kviečia- 
mi dalyvauti laidotuvOso ir su
teikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliūdo liekamo,
Dukterys, Žentas, Brolis 
ir Giminės,

You cannot esped ta moka 
frtendi •©clally or In būtinai* 
H you hova halltoil* (bud 
braath). Slnca you cannot da- 
lacf II younalt Iho ona way 
af mokino įura you do not 
offand Ii to gargia oftan wlth 
Llilarlna. II Imlanlly deflroy* 
©dori, Improva* moulh hyglana 
and chack* Infacllon. Lambart 
Pharmocol Company, 81. Louli, 
Mlitourl.

LISTERINE 
ends halltoil*

Kili* a00/000,000 fl*rmi

STANISLAVA 
JANCAUSKIENft

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 20 dienu, 5:45 valanda 
vakaro 1985 m„ sulaukus pu
ses amžiaus, gimus Kvėdarnos 
par., Gvaldu k„ Tauragės ap.

Gyveno po adresu 5454 So. 
Laflin St. Republic 8172.

Amerikoj išgyveno 83 metus. 
Paliko dideliame nuliūdima 

vyra Juozapa. 2 sūnūs Juoza
pa ir Balislova, 8 dukteris Mi
kalina, Bladislova ir Stanisla
va. 2 broliu Petrą ir Julijonu 
Dausinas, broliene Pauliną Dau- 
siniene, seseri Ona Račkauskie
ne. švogeri Francišku Račkaus
ku. 1 žentu Jonu Gavin, 2 mar- 
tis Katrinu ir Alvinu, 2 anuku 
Dorothy ir Walter, ir gimines, 
o Lietuvoj broli Juozapa ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4204 S. Maplewood Avė.

Laidotuvės i vyks antradieni, 
birželio 25 d., 8:00 vai. ryte iš 
namu i Šv. Augustino parapi
jos bažnyčia. 5045 S. Laflin St., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės siela, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Jan- 
Čauskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
Suteikti jai paskutini patama- 
vima ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Sūnūs, Dukterys, Broliai 
Brolienės, Seserys. Žentas, 
Marčios, Anūkai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A.POtkus, tel.Cicero 2109

Mra. ir Mr. Rlvnhlo Gnndln, 
510G Glvmvood nvv., Inpo už- 
mušti, kai jų nutouiobilj už
gavo traukinys jm'Io School- 
crafl, Mieh. Gandia buvp 
Rytojas vienoj Chkagos 
kyklų.

l'žmušln Audrvy Pelke

llllnujaus vuhllj<\| porCJo 
bltius iegnllMMujųs prlOinlnu) 
betų arklių tenktynOse (’.tden- 
goj. Jei gubernatorius blllų 
pasiru\vs, lai tas bltius taps 
jstatynui. Tuo gi tarpu, kol 
gubernatorius dar nvpaslrnšfl 
blllnus, policijos konilsionlv- 
rlus šešladienj uždarC visas 
belų prlOmhuo violas Ghlcn- 
goj. Atrodo laiMau, kad jos bus 
uždarytos neilgai.

Šiandie vakni'e llecllul Hali, 
Klmbnll llldgų vlduHiileHly, | 
vyku metinis AnORis, Kušlo h 
Jurgio Ste|n>navkMų balso, 
smuiko Ir plano mokinių kon
certus.

Koncerte dalyvaus Žinomi 
dnlnlnlnkal-Cs Pranas Jakavl- 
<Mus, Ona SkeverlutC, Aldona 
Grigonis, Estelle Galdikaitę 
Helena Ir RtasO HlmklutOs, Ve
ra NekraAlulO, b'lorcnce Balsis, 
IJIllan fttuparlutę Bernard 
Mlller Ir k., taipjau garsusis 
Kaimiečių Kvartetas, suside
dantis IA StusCs HlmknltCs, 
TrtlIkaltOs, Jono ,1. BukAtelCs lt 
Prano Pūkio,

Be to dalyvaus smuikininkai 
Stasys Ir Viktoras Lesohovky, 
Raymond Kumosls, Jonas Što
kas (visi Jie yra nariai Ghl- 
cagos Lietuvių Simfonijos Or> 
kestro) Ir daugelis kitų.

Dalyvaus Ir daigelis gabių 
pianistų, mokinių Jurgio Ste-

P. CONRADI
NTUDJO

420 W. 63rfl St
ICnglcW(iod 5HR3-5840 

)nr gražinu, modornil-
Iclnu įrengtu, i

metų, kai nuloniobllls, kur) 
operavo niorgullCs ICviis, nu- 
Miliutą nu kilu automobiliu lies 
JH Iv Lincoln gatvinis, Mcr- 
gailis IČvas, Pvlvr Pelke, gy
vena ndrcNU 21208 WvhI BMIi 
Nlrvvt,

Viso AcAlad lcn| pasitelkti 
net šešios mirtys automobilių 
nclalmCse.

Nubudę liekame,
Moteris. Sunns, Seserys, Švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, 
telefonas Yards 1138.

Ai'šladlvnj, birželio 22 d. 
pnsibnlgC pavasaris ir prasi 
dėjo vasara. Tačiau šio jvy 
kio praktiškai niekas nvpa< 
slcbčjo, išėmus oro biuro ve 
dėjus.

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu daliu. Atvežk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karu. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

C & J. Auto Parts Co.
3220-30 Archer Avenue

Phone Lafayette 1090

Lietuvaitės norinčios įstoti | Gražuolių 
"MISS NAUJIENOS 1935” — 7 
siųskite buvo fotografijas i “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA — $25.00 
TREČIA DOVANA — $10.00

Ar Yra Km Jums Rkellngas Pinigu? 
MES IŠKOLEKT1JOJAME 

Nolškolcktuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes pericamo Accountus, 
Notas. Montičius už oash, UNIVĖRSAL COLLECTION 

SERVICE
39 f* La Baile Street 

Central 8982

Bobcrt M. Sxveil«er, pnŠn- 
linlna V.ook kauntčs iždinin
kas. šiandie shxs tvlsmun tei
sėjo Burke knincruj* Ji««i nrnt 
reik9laųjn> knd j<>i vieton pš- 
dėtas Joseph U GUI jrodytų. 
kokias teises jis tuvi eiti kuun- 
lės iždininko pnrvign.s. S\ 
zer iškėlė šių bylų, kad 
gauti kauntės iždininko

Antanas Margis
Persiskvrė su šiuo pasauliu birželio 23 dienų, 1:10 

valandų ryto 1035 m., sulaukęs 40 metų amžiaus, gimęs 
Mažeikių apskr., Viekšnių parap., Padvarelių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime moterį Elcnų, po tėvais Lu- 
šytė, sūnų Antaną 4 metų. 2 seseris Jiev 
5*eri Kazimierų ir jų šcimvnų, Uršulę „ .

oną ir jų šeimynų, brolį Dominiką Margį, brolienę ir 
jų šeimynų ir daug kitų giminių, o Lietuvoje motinų 
Oną. 2 broliu Pranciškų ir Vincentų, 2 seseris Onų ir 
Antosę ir daug kitų giminių. Kūnas pašarvotas koply
čioj 6823 South Western Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 27 dienų, 
2 vai. po pietų iš KopJ^ios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Margio gimkiės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Mutual Liquor Co

4707 So. Halsted Street 
Tek YARDS 0803

MŪSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOUKTRENTn HTK1C1CT BATU HOIJSE 

90H-1H0 VViiMt 14(h HtiMiOl 
Motorų (Hmm Noredomta.

Po nuujų Navininkų nriulluru, naujai IŠromontuoU iš ižmalcvota, — 
Ma«ažnl—(JlilropodtaUi—AUiartt dienų Ir nakt|^— 

SW|MMING POOL PHONE C ANA L 0500

VImI mumlkoN mylėlojal yri' 
kvloėlnml pualklnumytl šio jvnl 
raus Ir (donuuiH koncerto, Prn- 
džin lygini 7:30 vnl. vnknro 
|žangu tik 25 c.

FIKČERIAI KRAUTUVAMS. , 
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais. .

GARFIELD STORE FIKTURE 
EXCHAN

5300—5314 So.

I'rovljnj šiomis dienomis 
rnsta nužudyta Mildrod liuli- 
mui'k, B) melų merginu, Ky
šy su šia gulvužudysle tapo 
areštuotus Geruld Thompson 
25 melų amžinus. Kadangi mi
nia ėmė grūmoti uivštuola- 
jam l.ynėo teismu, Inl knlė* 
jimo viršilos perkėlė 
tų vietų. Thompson 
žino, kad papildė

LlrliivnlIėM imi’hiėloN įsloll ) 
Gražuolių KoiHonIu, ttiojnu 
mIijnI(IIc Nitvo fui ogrnf IJ m | 
"NniijlonuM0.

(IraŽtiolėniN bus duodumoN 
Iryn dovniioNi

P1HMA DOVANA — $50.00 
AN1TIA DOVANA - $25,00 
TBK/UA DOVANA - $10,00

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilal išimami $19 0(1
P«tagM ligoni- $45.00

nsje
Akušerija na- $15 OO

muose
Medikalė egzami- <4 

nacija r-r-.rrr,ri-Trrr-r-,jr, ■ ■ W
DOUGLA8 PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

M A L K V A 
už. H knlnnNl 

Vyliausia Vtahi Unnknilo Šlaito 
A tsiImt Ryki t I hlta kuria Iš muša 
3 krautuvių ir Dmdžlur5kit>—jus 
čia nutilti ktakvluna Žinoma mata
vau roti ui implglntoH kaimui, 
$23)0 llulln ŽiWiŪ Ma- $4 h C 
lova, ųž Ilsi. >,>>,>■>>.
$2,25 Bal ta Viii t Mu- $4 J A 
lova, už (lai. .L.,...... . ■ I ■•■V
$1,25 Hiatollni^s M ule vii, C A m, 
u* Gal.................. ................  wVU

Kntaomlno ........ 51.00toilm W"'Hunu'u”- 

Al'Į‘0,8ii«ralliwlmc PIiiIuun
ExchnitKo ofC’hiciigo 
llvvnukoo av. 2274 Elmton nv, 
latatmi st. tcLArmitagu 1440

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais Mėnesiniais IŠinokCjhnnls nuo 5 iki 20 Motų 

Tnupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
ingi . U. S. Government Įstaigoj, F.

S. and L. Ins. Corp., Washing- 
vCjUL ton, D. C. Apdraustas kiekvie-
zSBIMy no žmogaus investmentas iki

$5,000.00.
JgrMFv. Mes mokam už kiekvieną 

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

■ Reikalau darni
ĮĮHMUffk visada galite

gauti savo su- 
WEDERALSAVINGS t a u p ytus pini- 

■|ANn<LOANŠ AJ»OtlATlON S U S. ĮStOJimO 
* op chicaoo^ mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street 
, Telefonas CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWIGH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainoe dabar numašintoe 
ŽS0' *“ 35% 

Lengvi UmoHifnMd nuo lt Iki Ž4 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i LEV^kYP<feUMB1NG 

MU W. Di^eien St. 
kampas HfarahfialH

THE BRIDGEPORT BOOFIMG CO.
▲r jusu etosas reikalauja

symot Palaukite imas ir ims paso- 
kysiias Įdek Intam pataisyti. Ito 
taipgi darome visokį kiMscyatls

i Šiandie Steponavičių 
mokinių koncertas

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 
AUTABETO TVARKOM

Ils »kyriiu yn, vedamai tikslu pagelbM muaj įkaitytojaaui «u- 
BiHMti, kur salima nuaipirktl (vairi* paprast,. Ir nepapnata 
daiktų, intaisp ir reikmenų Jeigu U tdpanH« Ha ukelbliūi ae- 
galite mudrMtl ko Jietkot, pakaukite Naujiena*, Canal 8500, ir 
klauHklte Biznio Patarėjo, čia jqa gaurite informacija, l*igu tik 
jų bu* galima gauti.

iiamuoNc, 'lllllfi So, WnNlilonnw 
Avo., Dr. T. Dundulio prie
žiūroj, Ligonio pndėllN p'or ko- 
hrrlnN dienas buvo Inlp rlm- 
In, kini gydylojiiN net buvo 
uždriimlvM hinkylojtiH prllclall 
prie ligonio. Vėliausiu sužino
tu Iš šcIiuon, jog Dr. Dundu- 
IIh pareiškė, kad pnvojiiN pu- 
lengvu priišalInuimiN, Ir giili- 
nni likflllH piiMVciklnio. Arti- 
inoHiil lankytojui Jau prlkdd- 
žluml prie ligonio,

MUėMl lilubirltH,

GRAŽUOLIU 
KONTISTAS

k IIK MMM ta ♦ ."4

jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

KlmiNyklUi Nnujtami ratilu rytata 
Ir vakarata

Puikiai Huaiirhlriluotl, Mum varto- 
ATritV7oH’|,A,'V','kl,II»,iliOVM

«>«>XAXXMiWaU*
L.KLEIN 
HALITIP-Mo k LIIIRTY

bfg Sl»g>g UsiAflOf

PirmadlonU, biri 24, _______________________

Gražuolių Kontestas
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, birž. 24, 1935

BRANGI DOVANA “NAUJIENŲ” 
SKAITYTOJAMS

Visi “Naujienų** skaitytojui 
ateinantį trečiadienį t. y. bir
želio 20 <1., suailnuks netikė- 
toa dovanos. Tai bus puiki, 
įspūdinga ir brangi dovana. 
Tų dienų išeis žymiai padi
dinta speciali “Naujienų** lai
da.

ši laida pašvęsta beit. Fe
likso Vaitkaus atsisveikinimui 
su mumis ir musų su juo.

šioj laidoj matosi siela kul
tūringosios dalies lietuvių 
Amerikoje. Matosi džiaugs* 
mns užbaigus taip didį dar
bų - > antrojo skridimo orga
nizavimų. Matosi širdingas vei
kėjų pritarimas didžiam dar

Išleistuvės
Gegužės 25 dienų šių melų 

mano gimtiniame kaimely bu
vo man nepaprasta. Mano gi
minaičių pp. Dabrikų plačioj 
sodyboj, apaugusioj įvairiais 
vaismedžiais, susirinko, suva
žiavo ir jaunimo ir senesnių 
apie pusantrų Šimtų žmonių.

Darbščių lietuvaičių paga
mintais valgiais ir gėrimais 
apkrauti stalai. Valgome, ge
riame, Šnekučiuojamas. Kai
mo jaunimsts, muzikai gro
jant, žaidžia ratelius, Šoka 
fovtrotų ir kitus šokius. Skam
ba jautrios dainos, aidėja pla- 
čion padangėn.

štai prasideda ir prakal
bos, linkėjimai, kad laimingai 
sugrįščiau iš senosios tėvynės 
į naujajų. Kalba jaunas vy
ras savo skyriaus vardu, kal
ba mergina savo kuopos var
du. Trečias prabyla choro 
vardu. Apgailestauja, kad aš 
išsiskiriu iŠ jų tarpo, bet ve
lija man laimingos kelionės. 
Jaunas vyras jausmingais žod
žiais prašo, kai sugry^įų j 
Ameriką, atsiliepti, teigiamai 
apie Lietuvą. Nes, sako, yra 
pas mus Lietuvoj neigiamų 
pusių, bet reikia atsiminti, 
kad mes dar nesehiai pradė
jome kvėpuoti nepriklauso
mos Lietuvos oru, dar nese
niai nusikratėme svetimą jun
gų. Pagalios ir aš pratariu ke
letu žodžių, dėkodamas vi
siems už Širdingų priėmimą, 
gerus linkėjimus ir skaitlin
gų atsilankymų į mano išleis
tuvių pokilį.

■ Paskui, prie prožektorių, 
neš buvo vakaras, nutraukia
ma paveikslai. Vienuoliktą 
valandų nakties, pritariant 
muzikai, jaunimas dainuoja 
“Sudiev sesutės lietuvaitės; 
sudiev darželiai, žolinėliai”.

Jau greitai apleisiu gimtinę 
šalį. Pora pakinkytų arklių 
laukia kieme. Sakau visiems 
sudiev. Pasigirsta iš būrio 
balsai: Kai sugryši, tai neuž
miršk atiduoti linkėjimus ma
no motinai, seserei, broliui. 
Lipu į ratus. Ir čia — pasi- 
pyla gėlės.

Kadangi šiandie tur būt 
nerasi Lietuvoj to kaimo, iš 
kurio nebūtų musų brolių ir 
seserų dešimtimis išvažiavusių 
į Ameriką, tai daugelis Lie
tuvos žmonių viltis atkreip
ta į amerikiečius šiokios ar 
takios paspirties susilaukti. 
Ir labai negerai daro tie, ku
rie pradeda savuosius Lietu
voj gyvenančius užmiršti. Ba 
mes, Amerikos lietuviai, pra
bangų beieškodami užmiršta
me kai kada net savo moti
nas, kurios rūpinosi koliai 
mus užaugino, išauklėjo, ir 
dabar tebesirūpina žilos senaL 
vės sulaukusios ir dažnai sun
kų vargą vargdamos.

šeštadienio naktis tyki, ra
mi. Važiuodamas dar kartą 
apžvelgiau savo tėvynės lau
kus.

Šiaulių stoty radau belau
kiančius savo gimines pp. Pil
kus ir p-les Požėlai tęs. Atvy
kęs iš Klaipėdos į Šiaulius bu
vo pusbrolis Jeronimas šniu- 

bui ir dar didesniam žygiui. 
Matosi musų biznierių nuo
širdumas ir parama “Naujie
noms**. kurios šiam darbui va
dovavo.

Aloj laidoj skaitytojas ras 
tų, ko nei vienas lietuvių laik
raštis iki šiol nėra davęs. Tiek 
(domių raštų, tiek brangintinų 
paveikslų, tiek širdingų linkė
jimų, toks aiškus vaizdas pa
žangiosios lietuvių visuome
nės vieningumo —• dar nie
kuomet nėra buvę nei vie
noj laidoj musų literatūros 
ir laikraštijos istorijoje. Tai 
tikrai istoriška laida.

— Vienas iš darbininkų,

KELIONĖ IŠ LIETUVOS Į CHICAGĄ
kns, kurs Klaipėdoj eina ge
ležinkelių ir sandėlių prižiū
rėtojo pareigas.

Klaipėdoj
Sekmadienį, geg. 20 d., iš

važiavome į Klaipėdą. Malo
nus rytmečio oras. Pasiekę 
Klaipėdą, išvykome j Rimkus, 
|km*io ^nndajsv ‘‘apie 7 kilo
metrus nuo Klaipėdos, prie 
Pagėgių ir Tauragės kelio, 
čia brolienė jau laukė mus 
vakarienei. Pavalgę ėjome pa
silsėti. Bet miegas neėmė ma
nęs. Mintis vis skrido j tėviš
kę ir vaizdavosi įgyti Lietu
voj įspūdžiui. Pietų laiku at
silankė ir daugiau svečių, su 
kuriais teko įdomiai pasikal
bėti;

Išėjom pažiūrėti Klaipėdos 
apielinkės. Gražiom pakalnėm 
einant atrodė, kad žemės čia 
yra derlingos. Javai daug 
gražesni ir žiemkinčiai daug 
didesni, nei Didžiosios Lietu
vos. Užėjome ir bandas besi
ganančių karvių. Juodmargės, 
riebios, dideliais tcŠiiiėnimis. 
Jos tai jau pieno duoda ' ne
mažai. Sųkelciviai paaiškino, 
kad kitokios veisles karvių 
čia ir nėra.

Įėjome ir į evangelikų ko
plyčių. Užrašai ant kryžių vo
kiški ir prieškariniai. Užsuko
me ir į karčiamų. Puikus na
mai, gražiai įrengti vasarna
miai. Mat čia apielinkės gy
ventojai vasaros metu turi sa
vo gegužines. Karčiamos savi
ninkai su sunais varo biznį. 
Užlaiko visokius gėrimus, taip 
pat ir užkandžius. Patarnavi
mas greitas ir mandagus.

Išgėrę po porų vokiškų ba- 
kalų stiprp alaus patraukėme 
namų link. Skubėjome, kad 
nepraleisti gegužinės pamaldų. 
Prie stoties yra nedidelė šau
lių salė, čia ūkininkai ir tar
nautojai susirenka melstis, 
gegužines giedoti. Susirinkusių 
maldininkų radome apie 30 
suaugusių ir 15 vaikų. Did
žiumos jų veidai rodė, kad 
jiems tenka sunkiose apysto- 
vose gyventi.

Pirmadienio rytų su p. An
driu Kemėža nuėjome į šve- 
dų-Amerikos Linijos įstaigų, 
čia radome Lietuvos valsty
bės teatro artistų J. Gustaitį, 
kuris rengėsi važiuoti į Chi- 
cagą su Lietuvos valstybės te
atro rekomendaciją studijuo
ti vienus metus Goodman te
atre. Be to, radome p. Savic
ko, Lietuvos ministerio Stok
holme, sūnų Augustą, kuris 
buvo prisiruošęs vykti į Stok
holmą. Susipažinom ir tapom 
kelionės draugais.

Parodžiau p. Zaborskui sa
vo, kaip Amerikos piliečio, 
pasportą ir greitai visi forma
lumai buvo atlikti. Apie 11 
vai. automobiliu nuvežė mus 
į uostą mano pusbrolis J. 
šniukas. O ir p. Kemėža pa
lydėjo.

Prie laivo radome p-nią 
Vizmanienę su trimis vaiku
čiais, kuri važiavo pas vyrą 
į Pbiladelphią.

Švedijoj
Plrniiulieiij, geg. 27 <1., 2 

vai. po pietų pradėjome ke
lionę laivu Droltningholm. Iš
plaukę iŠ Klaipėdos uosto Į pla
čiųjų jurų ir žiūrėdami į tėvy
nės krantus uždainavome atsi
sveikinimo dainelę: “Sudiev 
Lietuva, man linksma buvo gy
vent 'tavo šalelėj. Skaudu ir 
graudu svetur važiuoti“. Bet 
važiuoti reikia...

Baltijos jura buvo mums 
prielanki ir antradienį gegužės 
22 d. apie pietus pasiekėme 
Stokholmo uostų. Dvi valandas 
važiavome sąsiauriu Ant dėnio 
stovėdami gėrėjomės granito 
salomis, puikiais nameliais ir 
pačia švedų sostine.

Antrų valandų po pietų elek- 
trikiniu traukiniu jau važiavot 
mo per gražiųjų Švediją. Trau
kiniai švarus ir gerai (rengti. 
Musų Lietuvos traukiniai anaip
tol negali prilygti šiems, šve
dai atrodo laimingesni ir tur
tingesni už mus taip kultūriniai, 
taip geografiniai. Keleiviai man
dagus ir apsirengę gražiai. Ma
tydami, kad mos važiuojame* | 
Ameriką, pakalbina švediškai, 
bet kada atsakome, jogei jų kal
bos nemokamo, tai kai kurie, 
nors ir vargiai, bando kalbėti 
angliškai.

8:80 vai. vakaro jau buvome 
Gothenburgo, Švedijos uoste. 
Kai tik iš traukinio išlipome, 
tuoj mus ir musų bagažų nu
vežė ( viešbutį davė švarius 
kambarius. Pavakarieniavę, su 
šukelei viu ėjome pavaikštinėti 
po miestų.

Kai sugryžome, tai aš sėdau 
laiškų rašyti, o mano sąkolei- 
vis gulė j lovą sapnuoti apie 
audringų Atlantiką ir apie tai, 
kaip pasieks Amerikos krantus. 
Jam rūpėjo ašarų sala, tie visi 
formalumai. Nors jis pirmą 
kartų vyko Amerikon, bet ang
liškai gan gerai galėjo kalbėti.

Geg. 29 d. papusryčiavus ir 
išpildžius reikiamus formalu-' 
musį mus išvežė j ląivą. Mat 
11:80 vai. prieš pietus laivas 
buvo prisiruošęs pradėti savo 
kelionę.

Pasiekėme laivų, čia judėji
mas ne perdidelis. Palydovų ne 
daugiausia. Prie kranto paklau
sėme, ar daug keleivių važiuo
ja. Gavom atsakymą, kad pir
moj klasėj 10 pasažierių, turis
tų klasėj 26, o trečioj 54. Viso 
90 keleivių. Priminė, kad Grip- 
sholmu parvažiuoja su 14 šim
tų žmonių; jų tarpe 70 lietu
vių parvyksta atlankyti savo 
tėvynę. Drottingholmas taipjau 
gryšiąs iš New Yorko su tūks
tančiu pasažierių. Mat dabarti
niu laiku daugiau žmonių važi
nėja į Europą, negu iš Europos 
į Ameriką.

Kelionė Atlantiku
Sudiev Švedijos krantams. 

Oras gražus, saulutė skaidriai 
šviečia, keleiviai gerai nusitei
kę. Laivas per parą plaukia 
404 mylias. Ketvirtadienį geg. 
30 d., važiuojame pro Škotiją. 
Kairėj matyti uoloti, apaugę 
medžiai krantai, o dešinėj dy
kumos, salos apsuptos vandeny
nu. P-as Gustaitis pasirėmęs 
ant denio aptvaro užsimąsto. 
Galvoja tur būt apie Angliją, 
kur jis gimė ir augo iki 12 me
tų, o vėliau su įėvais parvyko 
į Lietuvą. Nusiėmęs skrybėlę 
pradėjo savo gimtąjį kraštą 
sveikinti. Tur būt į kiekvieną 
iš musų veikia įgimti jausmai, 
liepia atsiminti tas vietas, kur 
išvydome pirmą kart šviesą. 
Juk ne kas kitas ir mus trau
kia sugryžti ir aplankyti tas 
samanotas bakūžes, kur kas 
metai šimtai musų brolių ir se
serų iš Amerikos vyksta.

Esame vandenyno vidury. 
Diena yra sekmadienis, birželio 
2~ra. Vilnys siunta ir blaško 
laivą į visas puses. Dangus ap
siniaukęs. Linoja. Dauguma ke
leivių jaučiasi prastokai ir ma
žai begali valgyti. Daugelis ka- 
jutose guli. Iki šiol laivas darė 
po 400 mylių per parą, o per 
paskutinę tepadarė tik 388 my

lias. Tačiau, ant kiek aekmadie- 
iYIk atrodė nepalankus oru ir 
juręfnls, ant liek pirmadienis 
buVo smagus plaukti. Iš pat ry
to oras gražus, Atlantikas' bliz
ga kaip stiklas. Atrodo lyg ko
kiu mėlynu kylimu nuklotas. 
Pasažioriai ant dėnio žaidžia ir 
linksminasi.

Antradienis, birž. 4 d. Nuva
žiuota 401 mylių. Praėjusių 
naktį ir , šiandie užgulė tirštos 
miglos. Laivas slenka pamažu, 
birena verkiu kas pora minučių, 
kad apsisaugoti ,nuo pavojaus. 
Vėliau sužinojom, Jogei laivo 
štabas bijojo, kad nosusidurtu- 
inčrn su ledų kalnais.

Trečiadienis, birž. 5 d. Jau 
dvi paros, kai miglos apgaubu
sios laiko juras, Šį rytą netoli 
T? u o musų praplaukė laivas ke
liaująs j Švediją. Abu laivu 
atidavė ženklus vienas kitam 
sirenomis. Musų laivas keliom 
minutėm buvo visai sustojęs. 
Bot mos per. migių negalėjome 
matyti kito laivo. Apie pavaka
rę miglos staiga, dingo. Dangus 
pasidarė giedras, o naktis atro
dė tiesiog žavėtina,

Pasiekėm Ameriką
Ketvirtadienį, birž. (I dieną, 

prirengiu specialiai pietus. 
Stulai papuošta gėlėmis ir ki- 
lokiomis dekoracijomis, Pietų 
laiku p. Gustaitis padainavo 
keletą dainelių iš operos “Ai
da“. Jo dainavimas visiems 
labai patiko. Pranešta, kad 
sekamos dienos vakarų pa
sieksime Ncw Yorko krantus, 
nors miglos truputį trukdo ke
lionės greitumų.

šeštadienį anksti rytų žiū
rime į New Yorko dangorai
žius.' Laivas palengva slenka, 
o tas New Yorko uostas, tai 
iŠ tikrųjų kupinas. Rodosi, čia 
viso pasaulio laivui rinitų su
plaukę. Ir laivai visokio dyd
žio. Vieni pro Ritus lenda, 
pilni žmonių tai' važiuojančių 
iš Brooklyno į New Yorkų, tai 
iš New Yorko į Brooklynų, tai 
į darbus, lai į piknikus.

H valandų išlikome iš lai
vo. Saviškiai | ItfUkč' atvažia
vusių. Patikę sveikinasi, džiau
giasi; bagažo prižiūrėtojai sku
binasi kuo greičiau paleisti 
pasažierius. Tiestu bagažas 
reikia atidaryti ‘ dtf parodyti. 
Bet jis nevartonta iki dugno, 
kad pamatyti žėdną daikte- 
lį.
f Turėjau vykti į Brooklynų, 
kad pamatyti Juozą Lideikį ir 
įteikti jam * linkėjimus iš tė
vynės nuo jo brolių ir sese
rų. Tačiau ant nelaimės, sulig 
tuo adresu, kurį buvau ga
vęs Lietuvoj, jo neradau; ne
galėjau nė sužinoti kur kitu 
adresu jis gyvena.

•Apsistojau pas pp. Kikitus. 
Nors aš juos pirmą kartą tik 
sutikau, bet esu jiems dėkin
gas už draugiškumą. Jie ma
ne priėmė ir suteikė man nak
vynę. Dar aplankiau pp. Gin- 
kus, 495 Grand St. P-nas Gin- 
kus yra joniškietis. Papasa
kojau jam apie Lietuvą. P-nia 
Ginkienė padavė pluoštą laik
raščių. Vartydamas juos užti
kau skaudžią žinią, kad mes 
joniškiečiai netekome Juliaus 
Butaučio. Neteko . Joniškiečių 
L. K. Klubas ideališko darbuo
tojo.

Sekmadienio rytmetį išva
žiavau autobusu < į Pittsbur- 
ghą. Kelias lygus, nė duobe
lės. Jau kuo, kuo, bet keliais 
tai Lietuvai sunku prilygti 
Amerikai. Tą pačią dieną apie 
vidurnaktį pasiekiau Pittsbur- 
ghą. Sustojau pas savo gimi
nes Joną Bartašįų ir Liudą 
Bartašiutę, kuri praėjusį ru
denį atvyko iš Lietuvos. Ji 
vis dar negali užmiršti Lietu
vos.

Pirmadienį aplankėme pp. 
Poviliūnus, o su buvusiu kai
mynu Antanu Stulgiu, jo “au
tomobiliu, nuvykome pas jį į 
New Kensington. Atidaviau 
jam dovanas, kurias atvežiau 
nuo jo dukters, dar atlankė
me to-iės Petrilaitės, kuri da
bar' 'gyvena Lietuvoj, tetą p. 
Baltaragienę, Praną Katiliavą, 
Kazį Šukį. Po pietų nuvykome 

į Ditųucsne pas pp.’ Petrllus, 
Čepulius ir ChepamuiskuM. Vi
lių jų noras buvo, kad papa
sakočiau apie Lietuvų, kaip 
gyvenu jų giminės ir pažįsta
mi.

Trečiadienio rytų išvažia
vau j Ghlcagų.

— H. tintu kas.

Portugalų didžiūnai 
rengiasi skristi

Romon
(Tęsinys iš 1-mo puaį)

Kiti du tminH-atlantlntai lakūnui 
airporto

čia yru ir kiti du lakūnai, 
kurio rengiasi, skristi per okea
nų. Jų tikslas — Roma.

Jie « broliai Monlevordo, 
Georgo ir Alfrod. Abudu gyve
na tame pačiame viešbutyje, ką 
ir Vaitkus.

Juodu turi apysenę Bellancų, 
gana mažą, tik su labai dide
liais, specialiai pailgintais spar
nais. Jų motoras — J-6 Wright, 
225 arklių jėgos (maksimum). 
(Palyginimui čia galima pami
nėti, kad “Llituanicos 11“ Wasp 
SIDI motoras gali išvystyti dau
ginu kaip 600 arklių Jėgų. — 
Red.)
' Juodu ims 700 gal. gazolino 
ir žada atlikti 4,500 mylių ke
lionę oru iŠ New Yorko, De su
stojimo, per 80—-40 valandų. 
Girdėt, kad lėktuvą sudė
ta daug pinigų.

Pakilti su gazolinu jie, t gal 
būt, galės, bet kadangi lėktuvo 
sparnai labai dideli, tai jisai 
vargiai galės skristi greičiau, 
kaip 90—100 mylių per valan-

Navigacijai juodu vartos ra- 
dio priimtuvų ir siuntėjų. Siun
tėją operuos mažu gazolino mo
toru, kurs suks dynamo (o kaip 
su dujoms nuo to motoro? — 
Red,),, ■1 , j,' t ,

Pereitą savąįfę yjenų dieną 
juodų rengėsi išskristi. Oras 
nebuvo pergeriausias, bet Dr. 
Kinibail (Federalinio Oro Biu
ro viršininkas. — Red.) prana
šavo, kad jis, gal pasitaisys. 
Prisipylė gazolino ir jau ruošė
si kilti j orą.

Bet vienas “Lituanicos II“ 
sargų — George, besisukinėda
mas apie jų lėktuvą^ pastebėjo, 
kad vienoj vietoj iš jo tankų 
varva. Jeigu juodu butų išskri- 
dę su prakiurusiu gazolino ba-

Garsinkitės “N-nose”
SIUSKIT FEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prato Lietuvos žmonėsr 
fię pataria Lietuvos badai

Buy gloves wlth wh<rt 
it savęs

Mira reikalo eioaMl »0ę m 

eaa- 
didelis tttbM parsiduoda u
M. ai kuriuoe raute euslįfark-

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25'

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visą didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo 11.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S.MkM,uiAv. Vietoj 4585 

ku, tai kelionė veikiausia butų 
paHibnigiiHi okeane.

Broliai Monteverde yra jauni 
vyrai. Markizai) George de Mon- 
tevordo — 27 metų amžiaus, o 
grafas Alfrod — 25 metų, Kilę 
iš portugalų didžiūnų, Jų tėvai 
(jau mirę) paliko jiem daug 
turto.

Galima pastebėti, kad, reng-' 
damiesi kelionei per Atlantiką, 
juodu imasi ir bonkutę nuodų. 
Jeigu matys, kad mirtis neiš
vengiama, tai nuodysis.

(šeštadienį vėlai popiet, bir
želio 22 d., brolių Montcverde 
lėktuvas “Francesco de Pinedo“ 
nukrito žemėn, vos kelias pėdas 
pakilęs | orą Floyd Bennett 
airporto. Daugiau žinių apie tai 
1-am pusi.)

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAlTftS 

i'MISS NAUJIENOS 
1935"

BIRUTfiS DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.
Lietuvai (ės norinčios įstoti į 

Gražuolių Konteslų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas“.

Gražuolėms bus duodamos 
trys ^dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA — $25.00 
TREČIA DOVANA — $10.00 

.........—........... ...........

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai
ra-Visos draugijos, kliubai, 

teliai, kuopos rengia įvairius iš- 
važįavijtyŲs. kreipiasi j Naujie
nas, ka<Į jų vieši išvažiavimai- 
paręngįi|iai bufų. paskelbti Nau- 
jienose, ," ,,;if .

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta 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 Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metu amžiaus.

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

Chicagos Lietuvių Draugija.
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

•

CLASSIFIEDADS
........ ....... ‘

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

' Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI aisbaksas 7ttx4% 
x2%. tinkantis dėl Taverno ar gro- 
semės, už $22J0. 4705 S. Halsted St.

CLASSIFIEDADS
Furnlture & Fixturc« 

Itakandai-ltalsai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
ritiN. visokio didžio su Coli lieknais 
Ir Kinkom. Taipgi štoru fikčorius 
dol bylo kurio biznio iškaitant svar
stykles, rogistoriuN ir ko baksus 
Cash ulbu ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur, S. E. SOHTHE1M & SONS. 
Storo Fixtur<m, 1900 S. State St. 
CALumot 6269.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU Jono (iolllnu. orba Jo 
brolių Antano arba Franclškaus. 
1914 motais jie gyveno Easton, Pa. 
Jio paeina iš Kauno rėdybos, An
drejevo parapijos. Prašau Jų pačiu 
arba kas žinoto, pranoškita, turiu 
svarbų reikalu, Juozapus Junkuus- 
kis, 491 Broadwuy St.. St, Paul, Minu.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS Šuučfaus pagelbl- 
nlnkftM. 2465 North Lnramec Avo., 
6200 West.

For Kent
2 ŠTOKAI RENDON

Vienus su Tavom fikčerlais, ku
riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tus per daugeli metu — Antras Šta
rus tinkamas dol šaitano ir who- 
losulo llųuors, nes vietos užtektinai 
dol 2 bizniu.

8841 S. Halstod St.

ANT BENUOS Tavern, 1 bloke, 
nuo South Wator Marke t, Flatas 
nnt viršaus ir svetainė dol šoklų už
pakaly. 2001 Walnut St. Telefonas 
Kodzie 4658

—O—
MAROUETTE PARKE 2 arba 3 

kambariai nnt rendos. Su šiluma. 
Dėl mažos Šeimynos. Mrs. RakštienS, 
Hemlock 1940,

RENDON štoras tinkamas dėl Ta- 
verno, yra barai, arba kitam ko
kiam bizniui, 1787 So. Union Avo. 
Atsišaukite 4102 So. Artesian Avė.

Business Chances
Pardavimui, Bizniai_______

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, 18 metu toje pačioje vietoje. Da
romas geras cash biznis. Moderniš
ki fikčeriai ir šaldymas. Parduosiu 
su namu arba bo namo. Pi
giai.

2688 W 48 Št.__——u,------------- -
PARSIDUODA Tavern biznis iš

dirbtas perdaug ipetu, turiu du biz
nius, vienai perdaug darbo.

5617 W. 68 Place.

GOLD FRONT TAVERN ant par
davimo arba ant rendos su fikče- 
riais; labai pigiai, 5418 South 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI delicatessen ir 
grosemė. Uždarbio $50.00 1 savaite. 
Yra 4 kambariai gyvenimui. Tinka 
vedusiai porai. Yards 5021.

TAVERN IR LUNCH ROOM 
PARSIDUODA 

tarp dideliu dirbtuvių, biznis išdirb
tas per daug mtų. Parduosiu pi
giai, puse ar visą. Našlė moteris 
turi daug biznio, negali apžiūrėti. 

8729 S. Morgan St.
Savininke galite matyti 

8428 So. Halsted St.

TAVER PARDUOSIU 
visa arba puse, su kambariais prie 
biznio. Randa nebrangi, lysas ant 
ilgai, kampinis namas, greitam par
davimui, 'vienai moteriai persun- 
kir.

959 W. 71 St. ir Morgan Sts.

PARDAVIMUI arba rendon West 
Side Tavern — Pilnai įrengtas. At
sišaukite Antanas Brazauskas. 2158 
W. 28rd St.

Real Ėsiate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

2nd fl with lawyer J. J. Grish 
PERKAMI PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus, Storus, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavemus prieš license 
baigime, June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

MŪRINIS Damas ant pardavimo 
4 fiatai ir tavem su garadžium. 
Taipgi medinis namas — 4 fiatai ir 
garadžius. Atsišaukite 919 W. 35th 
Street.

PARDAVIMUI namas mūrinis 2 
po 5 kambariu, žiltų vandeniu apšil
domas; iš priežasties mirties, par
duosiu pigiai. 6811 S. Campbell Avė.
.. a— , - ... -... . ,

PARDAVIMUI 2 flatu muro na
mas, netoli McKintev Parko. Pečium 
šildomas, kaina $4500. 

Republblic 4283

MARQUETTE PARKE mažas na
mas su mažu morgičiu. Parduosiu 
arba mainysiu ant bile ko: ant auto
mobilio arba inpruvinta lota. Frank 
Shnons. 6602 S. Fairfield Avė.. 2-ros 
lubos.




