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VokietijaNebemokės
Savo Skolų

Vokietija paskelbė 
užsienio skolų 
moratoriumą

Pik viena Suomija 
rytoj sumokės savo 

skola Amerikai
Nemokės jokių skolų iki gruo

džio 31 dienos
Kitos valstybes atsisako mokė

ti, arba dar nieko neprane
šė. Nepasisakė dar ir Lie
tuva

čia buvo derlingas kviečių laukas ties Pierte, S. D., kur jau dabar turėtų būti nemaži kviečiai, 
bet sausra visą lauką pavertė tiesiai į tyrą, kur nė jokia žolelė nebeauga.

užsienio obligacijų
1 d. iki gruodžio 31 *
ministeris paskelbė,

BERLYNAS, b. 14. — Vokie
tijos valdžia šiandie paskelbė 
moratoriumą mokėjimui Yoirtig 
ir Dawe$ paskolų. Pirmiau gi 
Reichsbankas paskelbė nemokė
siąs jokių 
nuo liepos 
dienos.

Finansų
kad ir valstijų paskolos nebus 
mokamos. Nebus mokami net 
ir nuošimčiai. Apie tai bus pra
nešta toms valstybėms, kur tos 
valstijų paskolos liko sukeltos.

Paskelbdamas moratoriumą 
Reichsbankas sako, kad jokių 
piniginių pervedimų nebus da
roma per ateinančius šešis mė
nesius. Tun Vokietija per at
einantį pusmetį sutaupinsianti 

• 300,000,000 markių.

Smarkus žemės dre 
bėjimas Himalajų 

kalnuose

WASHINGTON, b. 14. —Ry
toj Amerikos skolininkai turėtų 
sumokėti Jungt. Valstijoms 
virš $475,000,000 skolų ir palū
kanų. Tai ne visos skolos, bet 
tik dalis skolų, kuri turi būti 
sumokėta kas pusmetį.

Tečiaus aštuonios Europos 
valstybės jau pranešė, kad jos 
skolos nemokėsiančios. Pirmiau
sia, skolą mokėti atsisakė Ang
lija. Po to pranešė apie ne
mokėjimą Franci j a, Belgija ir 
čechoslovakija.

šiandie apie skolos nemokė
jimą pranešė valstybės depar
tamentui Italija, Lenkija, Ru
munija ir Vengrija.

Dar nėra gauta jokio pra
nešimo iš Estijos, Lietuvos. 
Latvijos ir Jugo Slavijos, ku
rios bendrai turėtų sumokėti 
apie $2,000,000. Tečiaus ne
abejojama, kad ir jos skolos 
nemokės, nes ir pirmiau nie- 
kurios jų visai nemokėjo, o ki
tos mokėjo tik po nedidelę da-

Hitleris su savo šta 
bu tariasi su

Mussolini
EXTRA

Bus paliesti visi svarbieji klau
simai— Austrija, nusiginkla
vimas ir kiti

BAER NUGALĖJO
CARNERA
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Gal Šiandie išspręs 
streiko klausimą ge

ležies pramonėje 
» t

Lituanicai Motoras 
Jau Užsakytas

Nupirktos kai kurios kitos Įtaisos

CALCUTA, Indijoj, b. 14. — 
Seismografai užrckordavo labai 
smarkų žemės drebėjimą Hima
lajų kalnuose ir manoma, kad 
daug žmonių žuvo Balužistane 
ir Afganistane. Smulkesnių ži
nių nėra.

(Pereitą sausio mėn. Himala
jų kalnuose ištiko žemės dre
bėjimas, kuriame žuvo 8,940 
žmonių Nepale ir Bihar ir Oris- 
sa provincijoje. Paskiau daug 
žmonių mirė nuo bado ir ligų).

Iš 13 skolininkų tik viena 
Suomija (Finlandija) pranešė, 
kad ji rytoj sumokės savo dalį 
pilnumoj. Ji turi sumokėti 
$166,538. Ji viena visą laiką 
savo skolą ikišiol mokėjo pilnai.

Žaibas užmušė 11 
žmonių

Pašovė 6 Rusijos le 
gacijoje

MEXIC0 CITY, b. 14. 
Gautomis žiniomis, septyni 
rai ir keturios moterys liko 
mušti žaibo laike audros Jux-
ahuaca kaime, Oaxaca provinci
joj.

vy- 
už-

HELSINKAI, Suomijoj, b. 14. 
—Henry Wiliam Brown, 26 m. 
anglas, atėjo į Rusijos legaci- 
ją ir pašovė šešis žmones, vie
ną sužeisdamas sunkiai. Jis pa
leido 26 šuvius ikiyjis pats li
ko peršautas į veidą ir lengvai 
sužeistas. Paliktame raštelyje 
jis sako, kad jis puolė legaci- 
ją politiniais motyvais.

NEW YORK, b. 14. — Mi- 
chael Spisack nušovė Mrs. Han- 
nah Lunick, 37 m. ir gal mir
tinai sužeidė kūdikį, kurį ji lai
kė rankose. Pats Spisack liko 
mirtinai peršautas policijos. 
Spisack yra pirmiau gyvenęs 
su ja ir turi su ja 9 metų duk
terį. Bet vėliau ji pametė jį ir 
nuėjo gyventi su Lunick, su 
kuriuo irgi susilaukė sunaus.

* RYMAS, b. 14. — Metiniame 
raporte fašistų partija sakosi 
turinti )Wso 5,594,363 narius— 
vyrus, moteris ir vaikus. Tai 
1,013,000 daugiau ,negu turė
jo pernai.

BARCELONA, Ispanijoj, b. 
14.— Boksininkas Marnit Se- 
gundo liko užmuštas, kai jo 
oponentas išmušė j j iš ringo. 
Nelaimėj jis neteko kvapo ir 
jo nebeatgavo, nors šiaip jis 
nebtfvęs sužeistas.

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

Veikiausia lietus; vėsiau j
vakarą.

Saule teka 5:14, leidžiasi 8:

NEW YORK, b. 14. — Mrs. 
Mary Colucci, motina 17 vaikų, 
kurių tik 5 tebėra gyvi, liko 
atiduota teismui už nušovimą 
pilname žmonių elevatoriuje 
savo vyro. Ji elevatoriuje su
sikirto su savo vyru, kuris iš
sitraukė revolverį, bet ji pa
stvėrė jo ranką ir šūvis patai
kė į lubas. Tada kitas žmogus 
išmušė iš rankų revolverį. Mary 
Colucci pakėlė revolverį ir ra
miai į savo vyrą paleido du1 šū
vius. Jis pasimirė ligoninėj.

NĖW YORK, b. 14. — Ke
turi plėšikai užpuolė keturius 
pasiuntinius vieno bravaro ir 
atėmė $9,555, kuriuos jie ne
šėsi išmokėti darbininkams al
gas.

DETROIT, Mich, b. 14. — 
šiandie liko nušaltas spikyzės 
savininkas Dom. Tai trečia

VENECIJA, Italijoj, b. 14.— 
Vokietijos diktatorius Hitleris, 
lydimas užsienio reikalų minis- 
terio von Neurath ir viso dip
lomatinio štabo, šiandie atskri
do į čia pasitarti su Italijos dik
tatorium Mussolini.

Apie ką jie tarsis, žinoma, 
neskelbiama, nes ir pats pasita
rimas ilgai buvo laikomas pa
slaptyje. Bet nėra abejonės, 
kad pasitarimuos bus paliesti vi
si svarbiausi klausimai, kurie 
šioms abiems šalims labiausia 
rupi. Tai Austrijos, nusigink
lavimo ir naciškos1 Vokietijos ir 
fašistinės* Italijos Sąjungos 
klausimai.

Vokietija labai pyko ant Ita
lijos, kad ji laike karo atsime
tė nuo Vokietijos sąjungos ir 
prisidėjo prie talkininkų. Bet 
dabar bendros bėdos verčia abi 
šalis užmiršti senuosius kivir- 
čius ir bandyti vėl užmegsti 
sąjungą.
Autrijos diktatorius Dollfuss 

susirūpinęs
VIENNA, b. 14. — Tuo pa

čiu laiku, kai Hitleris skrido 
per Tyrolių į Italiją, Austrijos 
diktatorius Dollfuss išskrido į 
Budapeštą, kalbėti internacio
naliniam agrarų kongresui. 
Dollfuss skrido oru, bijodama
sis važinėti geležinkeliais, kad 
jo traukinio neišsprogdintų.

Dollfuss visą naktį rašė me
morandumą MvCssolini, kurį pa
siuntė specialiu kur jerų. Doll
fuss yra labai susirūpinęs įvy
kstančiu Hitlerio , ir Mussolini 
pasitarimu. Jis žino, kad tame 
pasitarime bus sprendžiamas 
Austrijos likimas ir sprendžia
mas už jo akių.

Spėjama, kad Mussolini ne
nori nacių Austrijoje, bet 
užsitiki ir Dollfussu, kuris
įstengia palaikyti tvarką. Gal
būt abu diktatoriai susitars 
pašalinti Dollfussą ir paskirti 
naują diktatorių, kuris labiau 
patenkintų nacius ir kartu iš
laikytų Austrijos nepriklauso
mybę. ,
Kaip francuzai žiuri į diktato

rių pasitarimus
PARYŽIUS, b. 14

rami Vokietija pasitiko nepa
tenkintą Italiją“. Taip francu
zai žiuri į vykstančius Veneci
joje Hitlerio ir Mussolini pasi
tarimus.

Vokietijos vidujinė padėtis 
ųuolątos blogėja ir ji eina prie 
bankruto. Jai pasisekė atsi- 
ginkluoti, bet tas suvienijo jos 
priešininkus. Italijos padėtis; 
paties. Mussolini prisipažinimu,

ne-
ne-

tarp kriminalistų

NEW YOftK, b. 14. — Max 
Bfier liko pasauliniu čempio
nu, šiandie nugalėjęs II-tame 
rounde italą Prijno Carnera. 
Carnera buvo tiek sumuštas, 
kad referee sustabdė kumšty
nes ir Baerį paskelbė laimėto
ju. ’

LIETUVOS ŽINIOS
■ >-. ......- i

Balutis paskirtas Lietu
vos ministeriu Londone

KAUNAS. V. 30. Elta — 
Šiandien rytą į Londoną išvy
ko buv. Lietuvos atstovas Va
šingtone; p: Balutis^ kuris nuo 
birželio, 1 d. paskirtas Lietu
vos įgaliotu ministeriu Londo
ne. Kartu su juo išvyko tei
sių—administracijos departa
mento direktorius, p. Bizaus
kas, kuris paskirtas vietoje p. 
Balučio Lietuvos . delegaciįos 
prekybos deryboms su1 Anglija 
pirmininku.

Antras Lietuvos memo
randumas Latvijai! 

ir Estijai

Vakar susirinkusi geležies ir 
plieno darbininkų konvencija 
nepriėjo prie balsavimo

PITTSBURGH, Pa. 
—Šiandie susirinkusi 
ir plieno darbininkų 
konvencija dar nepriėjo prie 
balsavimo dėl paskelbimo ge
neralinio streiko plieno ir ge
ležies pramonėje. Posėdis liko 
uždarytas 6 vai. vakare. Tiki- 
mąsi, kad balsavimas įvyks ry
toj. f ‘ '

Į specialę konvenciją suva
žiavo apie 200 delegatų. Uni
jos viršininkai yra nusitarę ne
duoti konvepcijai savo reko
mendacijų ir pavesti patiems 
delegatams išspręsti streiko pa
skelbimo Jdatfsimą. -

Valdžia irgi nelabai skubina
si veikti, kad neprileisti strei
ko. Ji tik prisiuntė specialį 
darbo departamento taikintoją 
Dewey, kuris turėjo pasitari
mų su Pennsylvanijos 
sekretore^ Carr, kuri 
vietoje tirti padėtį.

Delegatai gi vienu balsu rei
kalauja pripažinti uniją, kitaip 
busiąs streikas. Bet ir jie no
rėtų streiko vengti, jei gautų 
nors kiek priimtiną pasiūlymą, 
nes tokis milžiniškas streikas 
atneštų didelį vargą ir patiems 
darbininkams.

Rytoj konvencijoj kalbės ir 
pats Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green.

bal. 14. 
geležies 
specialė

darbo 
atvyko

KAUNAS. V. 30. Elta. —Ba- 
landžio 25 d., kaip savo laiku, 
buvo pranešta, latvių ir estų 
vyriausybėms buvp įteiktas Lie 
tuvos memorandumas dėl glau- 
dėsnio Pabaltijo yalstybių ben
dradarbiavimo. Gegužės 141 d. 
latvių ir estų pąįiutiniai Kau
ne Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministeriui įteikė latvių ir ėstų 
vyriausybių atsakomus, kurduo
se abidvi vyriausybės sutiko 
pradėti tiesioginius pasitari
mus šiuo klausim^. Gegužės 29 
d. Lietuvos pasiuntinys Rygoje 
Urbšys ir pasiuntinys Dailidė 
Taline latvių ir estų užsienių 
reikalų ministęrijoms įteikė 
naują memorandumą, kuriame 
Lietuvos vyriausybė pasiseko 
esanti pasirengusį tartis su Įlat-’ 
vių ir estų vyriausybėmis ir 
siūlo joms tam reikalui atsiųs- 
“ ■-1“11"- -1Mr-1

Siūlo dirbti plentą iš 
Kauno į Klaipėdą

Gorkis bara rašyto 
jus už girtavimą

“Ne KAUNAS— Teko sužinoti, 
kad viena užsienio firma ati
tinkamai musų įstaigai siūlanti 
statyti plentą nuo Kauno ligi 
Klaipėdos. Tas plentas kaš
tuotų apie 5 mil, lt., kuriuos 
firma siūlanti kreditan. i

Pasiūlymas dari nesvarstytas.
*• K ' . ■ . •
....................... .. ............. . i ■ n ,,

ir verčia abu diktatorius tar
tis ir bandyti bendromis j ego
misyra irgi labai bloga ir geresnių 

laikų nė tikėtis negalima. Tas turas

NEW YORK, Birželio 14 d.— (Telegrama) čekis $2,000 
gamas. Telegrama taip pat. Inžinas užsakytas, taipgi nupirkta 
ir kai kurios kitos įtaisos lėktuvui. Dabar skridimas iš New 
Yorko į Kauną yra galimas.—WAITKUS.
—Sitą^ telegramą lakūnas Fe
liksas Vaitkus atsiuntė vakar 
iš New Yorko, sugrįžęs iš Hart
ford, Conn., kur jisai užsakė 
naują motorą Lituanicai Ant
rąja! Pratt & Whitney motorų 
dirbtuvėje.

Motoras, vadinasi, jau yra 
užsakytas... Taip pat nupirkta 
kai kurios kitos įtaisos lėktu
vui. Antradienį šią savaitę AL
TASS pasiuntė tuo' tikslu la
kūnui $2,000. šitais pinigais 
Vaitkus, žinoma, galėjo tiktai 
duoti ant rankos firmoms, per
kant iš jų inžiną ir kitus daly
kus.

Vienas tik motoras Lituani- 
cai II kaštuos daugiau, kaip 
penkis tūkstančius dolerių, pri
dedant dabartinį motorą. Be to, 
Hamilton darbo propelleris su 
“adjustable pitch“ kaštuos apie 
tūkstantį dolerių, ir įvairus in
strumentai vėl kokį tūkstantį.

ALTASS ižde yra likę apie 
dvejetas tūkstančių dolerių, ta
čiau įvairus lokaliai ALTASS 
komitetai ir draugijos, auko
jusios Antrojo Tranzathntinio diktatorius, premjeras Georgiev, 
Skridimo reikalams, turi dar ne 
mažiau kaip trejetą tūkstančių 
dolerių. Kai tie pinigai suplauks 
į centralinį iždą, bus galima už 
mokėti už visus lakūno atlik
tus pirkimus. Tik svarbu, kad 
pinigai butų priduoti laiku, 
idant nesusitrukdytų darbas 
(iždininko adresas: Mr. Justin 
Mackewich, 2324 S. Leavitt St., 
Chicago.)

NETRUKUS LAKŪNAS GRĮŠ 
CHICAGON

šiandie popiet Įeit. Feliksas 
Vaitkus jau bus Pittsburghe. 
Su juo kartu skrenda jo jau
noji p-nia Morta Vaitkienė ir 
mechanikas Viktoras Yesulai- 
tis.

Ryto ryte lakūnas kalbės gar
sinėms filmoms. Per pietus ji
sai kalbės iš radio stoties. Va
kare dalyvaus 
tuvių jaunimo 
madienį bus 
diena Betties
Šalę Pitsburgho,

Ateinančią savaitę 
Vaitkus atvyks į Chicagą. AL- 
TASS Valdyba kartu su kolo
nijos komitetais rengia jam 
priėmimą, veikiausia penktadie
nį, birželio 22 d. Vieta bus pa
skelbta spaudoje.

Pittsburgho lie- 
bankiete. O sek- 
didelė 
Fieldo

aviacijos 
airporte.

Feliksas

Bulgarija kovoja 
makedoniečius

ŠOFIJA, b. 14. — Bulgarijos

“DABAR SKRIDIMAS Iš NEW 
YORKO Į KAUNĄ GALIMAS“

MASKVA, b. 14.—Išvakarė
se rašytojų kongreso, kurio ti
kslas bus suorganizuoti Rusi
jos rašytojus, Maksim Gorki 
išspausdino Pravdoj straips
nį, kuriame aštriai kritikuoja 
dabartinius sovietų rašytojus. 
Jis sako, kad visi rusų rašyto
jai perdaug girtuokliauja 
tik vienas kitą giria, kaip toj 
pasakėčioj,—“gegutė giria gai
dį, kad gaidys giria gegutę“, o 
pasėkoj atsitinka tai, kad ii 
netikęs rašytojas susilaukia^ di
delės domės.

ATHENAI, Graikijoj, b. 14.— 
Šiandie iš Athenų į Ameriką 
išvyko Samuel Insull žmona, 
kad būti Chicagoje kai jos vy
ras bus teisiamas už sUbankru- 
tijimą jo finansinės imperijos.

• ’
Nubaudė vokiečių laik

raščio redaktorių
KAUNAS.—Kauno konmen- 

dantas “Deutsche Nachrichten“ 
ats. redaktorių nubaudė 300

dėjimą kirbinančių str.

Tokiais žodžiais Feliksas Vait
kus baigia savo pranešimą apie 
inžino .užsakymą ir kitų įtaisų 
nupirkimą.

Lituanica Antroji su naujų 
motoru, kuris turi 545 arklio 
jėgų, ir su “adjustable pitch“ 
propelleriu GALI nuskristi be 
sustojimo 4,500 angliškų my
lių! Tokio ilgio yra kelias oru 
iš New Yorko j laikinąją Lie
tuvos sostinę.

Su silpnesniu motoru ir su 
paprastu propelleriu, kuris ne
duoda lėktuvo inžinui išvystytu 
■visą pajėgą, pakylant nuo že
mės, ir todėl daro negalima p«ą- 

ir Į imti maximum kiekį gazolino,, 
toks žygis net ir Lockheed Ve
ga. rųšies aeroplanui butų la
bai sunkiai nugalimas.

. 1 - *

Bet dabar lakūnas Vaitkus 
jaučia, kad TECHNIKOS AT- 
ŽVILGIU sąlygos skridimui be 
sustojimo į Kauną yra UŽTIK
RINTOS. Lituanica Antroji buą 
taip TOBULAI įrengta, kaip 
dar nebuvo nė vienas lėktuvas. 
Skridęs per okeaną iš Ameri
kos. ,

ALTASS Valdyba laikė savo 
PAREIGA duoti lakūnui visa, 
ką mokslas ir technika yra iš
radę aviacijos srityje geriau
sio. Su tuo Valdybos nupista- 
tymu, be abejonės, sutiks ir vi
suomenė, kuri šį skridipią re- 
mia, nes ji nori, kad skridimus 
įvyktų ir kad jisai butų SEK-

matyt, pasii7Žmo'’^alutin,ai nu- 
kovoti maištingus makedonie- 
čius.

Jis išleido dekretą, uždrau
džiantį mokėti mokesnius ma- 
kedoniečių organizacijoms, taip
gi įsakė sudėti visus ginklus 
ir amuniciją.

žandarai jau surinko veži
mus ginklų ir amunicijos, ku’- 
rie buvo pamesti gatvėse. Tik 
vienoj vietoj ištiko susirėmi
mas, kuriame liko nušautas ma- 
kedonieČių vadas, miestelio Be- 
lita meras. 20 žymių make- 
doniečių vadų liko areštuoti ir 
ištremti į kitas Bulgarijos vie
tas.

Kovodama makedoniečius, val
džia neužmiršta kovoti ir ki
tus savo politinius priešininkus. 
Visos politinės partijos liko už
darytos ir jų veikimas sustab
dytas. Laikraščių leidėjai turi 
gauti naujus leidimus ir visi 
pirmiau partijų leisti laikraš
čiai bus uždaryti. Vien Sofi
joj tuo budu bus uždaryta di
džiuma laikraščių.

PANA, III., b. 14. — Savai
te laiko atgal nežinomas vaba
las įkando Mrs. Elizabeth Anna 
Stenzel, 33 m. į lupą. Nors ii* 
gydoma, žaizda užsikrėtė ir mo
teris šiandie pasimirė.

laikas važiuoti 
Lietuvon

MINGAS

Važiuokite su Naujienų 
Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Prtiil Pafgiė

Skrisk; sakale, Uvyrteh!

Neverkit pas kapą narsiųjų 
draugų;~
Kas krito kovoj tie didvyriai, 
kiekviena kova reikalinga 
aukų—
Laimingi iiž laisvę nuinii'ę.

Nelaistykit kapb gailiąja 
rauda,
Bet tęskit pradėtą jų žygį 
Pasiektas jo tikfias minės 
visada
Padėjusį galvą karžygį.

Minėkit ne pragaištį, mirtį, 
kapus, /
ttel kovą vien kovą be galb: 
i^veshib paminklo didvy
riams nebus,
Kaip vykdymas jiį idclo.

(J. Janonis).

Sveikinu lakūną!
- k

Mrs. Vitkauskiene
<*' *■* 1 • . . i. *

Užlaikau restoraną ir 
gerintus.

3337 W. Carson St.
PITTŠBURGH, PA.
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Laimingai pasiek
Lietuvą!

f . .. T I 1

Frank Imbras
413 Stadium Street

Pittsburgh, Pa.
Valgilį krautuve. Viskas ge
rai prirengta. AlMlahkykitb.

<♦ r tt <«m * t t.

A*** < 4 M* i 4 i I iMA/MMUb

Tegul Dievas laimina 
Jūsų Kelibhę!

KUNIGAS
Pn ML Žukauskas
Šv. Jurgio. Tautinėš 

parap. Klebonas.

Laimingos kelionės 
Tėvynėn!

St Marv’s 
likrainian Church 

Father ŪĖNNiŠ 
KULMATYTSKY, 

MeKėės Rbckš, Pa.
. Jjt H4 Utį 11, ' '»* >i" . «»<*

Laimingos kelionės!

Shinkunas Bros. 
meat Marke?

Višų rtJŠių valgiai*. Nepa
mirškite atsilaiiky tl.

213(L Fifth Avenue
/Pittsburgh, Pa.

. Ldėthv^!

T. DARGUS
Užlaikau Vistį inišivį 
valgltiš. AtšiUrikykit

1420 Wėst North Avė.
Pittsbūr«hĮ Pa.

Teisingai musų darbo liau
dies pbetaš J. Jahonis pasa
kė, jog įtebešBib pamlUklo 
inUšų kovotojams; idealistams 
negali būti, kdip tik vykdy- 
ittaŠ jų idbdhj.

Tą pačią mintį, kitais žod
žiais, beveik prieš metus laiko 
skriedami tėvynėn, išreiškė 
DnriUs-Girėnas. Jie pasakė: 
Jei hiuihs galingas perkūnas 
pastos kėlią tėvynėn, tu JdU- 
ndji Lietuva vėl ryžkis ir at
lik mUšlį žygį, tegu špdrnuotės 
lietuvis pasiekia tėvynę.”

Šiandien jhū pildosi Da- 
riaus-Gireno paliktas testa
mentas. Jėūhdšibs Liėtuvbš 
(jaunimo) atslbvaš lėitėnari- 
laš Feliksas Vailkūs pasibyžb 
išpildyti jų Vėlią, — jis skreri- 
da šią vasarą tėvyhėri.

Jis skrenda, kad Jūsų gar
bingus; drąsius lietuviškos 
liaudies vaikus įsąmoninus 
tos liaudies širdyse, kad jūsų 
vardus įskiepijus ir sužadinus 
kilniems žygiams jaunimą ir 
busiančias gentkartes.

Dariaus-Girėno garbingė 
mirtis surišo mus krūvon, — 
lyg galinga armija, kuri die
na dienon auga ir stiprėja. 
JBs hibkhŠ hėphjegš išėvdyti!

Taip, tautė pasiryžusi įam
žinti Jūsų atmintį nė tik pė- 
thinklUOsė, širdyše, bet ir bu
si irtose gentkartėsė.

Apie lai jų's švajojole, apie 
tėi svajoja ir visi tie,: kūriė 
jūsų kilhiuš idealus ryžtasi į- 
gyyendinti.

šį pasižadėjimą musų tauta 
jums duodą per ALTASS Są
jungą, kuri atstovauja pla
čiuosius Amerikos lietuvių 
šfubksnius. 7

Taip, Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlanti’nio Skridimo Są
junga Gbiėagbje su skyriais 
kolonijose, bėgyje devyhilį 
mėnesių sukėlė atatinkamą sū 
liią pinigų nupirkimui orlai
vio ‘‘Litūanįcos ll-sioš”. Ta
čiau dar toli gražu iki galuti
no orlaivio įrengimo. Višiį 
irtUšų pareiga Sėvb cehtėiš 
prie šio darbo prisidėti. Ge
riausia tam proga (dabartinių 
lėikb) atsilankyti į kolodijų 
Ftengiėinėšiės ėVIaėijoš diėrtės, 
kuriose dalyvauja pats laku- 
rtėš; hus proga paskraidyti 
“Litbėhiča 11” ir drauge pa
remti škridimą į Lietuvą. Ne
galintieji aviacijos dietibšė 
dalyvauti, turi progą įstoti na
riais į ALTASS, užsimokėda
mi narystės mokesnį. Laikaš 
trumpas, pinigai reikalingi; 
todėl kol dar proga — prisi
dėkime. X

O juk bus malonu ateity 
prisiminti, jog ir mes, iiorš 
maža dalim, esame prisidėję 
prie šib garbingo žygio.

pittšblirgho lietuviai ren
giasi prie aviacijos dienbš 
ateinančią šaVaitę (Jbne) bir
želio 17 d.; Bettiš Air Port, 1 
vai; po pietų. Aviacijos dieno
je daly’vhujh pats lakurtas lei- 
tbnantas F. Vaitkus, kuris ve
žios visus rtbrinčius Lituanicė 
II, o ateinantį mėnesį su tub 
Pačlū orlaiviu skHš tėvynėn.

Be škrėidyhnį buš ptiiki 
prbgtamė, sUšidedėnll iš ihU- 
žikbs ir kalbų. Visdme aVia- 
cijdš lėlike biis iŠVėdžibtl gar- 
sibkalbiai (Loūdsp'eakfers); 
lėlį kdd pVbgraihė būš gitdi- 
ttiė visame ėViėbijbš lėūke.

Šiame parengime, kėipb 
kalbėtojai, dalyvaus: Pitts- 
buęgho npestb mayoras (ma- 
yor) McNair; PiVtsburghb 
IJn vėrsiteto atstovas — Mrs. 
Mitcjiell; Sherilf 6f Alleghė- 
ny rCouiiĮy ttr*. Gollniar; ad- 
vbkatas Lbuis Kaūfman, ėl- 
šlovaūjarilis laikraštį “Pitls- 
būrgh Suh Telegraph” ir Rė- 
Bib stotį — W. C. A. E.; la
kūnas F. Vaitkus, ir Adlėnaš

Vaivada, ALTASS sekretorius 
iš Cliicūgos ir vietiniai žyr 
mesnleji kalbėtojai.

Netoriiiįiteji automobilių hū- 
važiavimui į aviacijos lėūką, 
atsilankykite sekmėdiehio ry
tą, 11:30, į Lietuvių Mokslo 
Dr-ją, 142 Orr St., Soho. p. G. 
J. Milius parūpins trahspbria- 
ciją.

Broliui ir seserys: birželio 
17 difeiią ateinantį sekinėdiėnj; 
padalykime visų Pittšbūbgho 
lietuvių dieną, — visi aliai vie- 
hb dalyvaukime aviacijos die
noje. Bettis Air Fitld ir drau
ge su musų lakūnu F. Vait
kum praleiskimc šią reikšmin
gą difcną.

Bankietaš ir šokiai lakuhui 
pagerbti

Pirmą sykį Piltsbūrglio lie
tuvių gyvenime čia gimusid 
jaunimo organizacijos bend
ram darbui susijungė krūvon.

Lietuvių pažangaus jauni
mo draugija ‘‘Naujoji Aušra”, 
artinantis aviacijos diehai; 
suŠėukė L. Mokslo Dr-jos sve
tainėje visų jaūnihio organi
zacijų mitingą, apsvarstymui 
būdų pėrėhiimui lakūno Vait
kaus; jam skrendant šią vasa
rą į Lietuvą.

Visų tėpo hutarta Surengti 
lakūno pagerbiirtui, bankietą 
ir šokius.

Bankietaš su šokiais įvyks- 
tė birž’elib-JUHe 16 dieną atei- 
rtantį Šeštadienį 7:30 vai. Va
kare, Muyfair idotei, Penu 
Avenrte. Bankiefe dalyvaus 
lakūnas F. Vaitkus, A. Vaiva
da, — ALTASS Sąjuhgbs Cen
tro sekretorius, ir^žyirtųs a- 
merikiečiai, kaipb kalbėtojai. 
Bus gardžiai pagaminti val
giai; šokiams gros orkestras, 
susidedąs iš 9 asmenų. Tikie- 
tiis galima gauti iš anksto, 
kreipiantis į rengiiiib kbmisi- 
jbs tikiėtų vedėją Jadvygą 
Plu'kiutę, Franklirt St. N. S.

Pittsburgho jaunimo organi
zacijos kviečia visus lietuvius 
šiame parengimė dalyvauti; 
lūo p’aremsime lakūno F. Vai
tkaus žygį į Lietuvą.

Lėkūnūs teit; F. Vaitkus 
kėibėš pei* radib

širdingas lietuvių, o drauge 
ir mano ašmeninis draugas, 
advokatas Lbuis Kaufmah, 
kuris yra “Ipillsburgli Sūū 
Telegraph” W. C. A. E. radio 
stoties ‘‘Globė Trotter” atsto
vas, pažadėjo suteikti progą 
lakunūi F. Vaitkui kalbėli per 
radio ateinantį šeštadienį; 
birž.-Jūne 1b d., 12:15 P. M.

Viši atsisukite radib minėto 
laiku ir paklausykite mūsų 
lakūną kalbėnt.

Viši vietiniai laikraščiai pa- 
žadėjb puikiai aprašyti apie 
aviacijos dienos rengii%>. Tėi- 
gi sekite šiuos laikraščius: 
“Pittšburgh Sun Telegraph”; 
‘‘Pittsburgh Post Gazette” ir 
Pittsburgh Press;” o jUOs’e bus 
plačiai aprašytas aviacijos diė 
hoS rfcngimas, pats lakūnas ir 
jo žygis.
Jaunimo draugijiį posėdis

Praeitą penktadienį, birže
lio 8 dieną, p-les N. Katkutėš 
namuose įvyko visų didžiųjįį 
jaunimo dr-jų bendras posė-, 
dis, bankieto tvarkos reikalu. 
Posėdy dalyvavo 8 organiząci-; 
Jos. Susirinkimą vedė Ona 
Valkaūskaitė, sekretoriavo N. 
Katkutė.

Tikiėtų komisija raportavo; 
jog didžioji dalis likibtų par
duota, . tikimasi parduoti vi- 
kūš. Spaudos kbhiišijė savo 
darbų atli'kb. Išrinkta sve'čiūto 
priimti k'Oirtisijė iŠ Šių barių: 
Ona VAikbbŠkbl'tė, N. Ra'tkū- 
tė, Gertrūda barglėii^, Žinkū-

o

IŠ* Jadvyga Plukytė.
Programo vedėju (ioasthias- 

ter) paskirtas Į?, Nu
taria pardaVlbėti bąhkiėte 
aviacijos sidėbHniuš ^HkifeiiUs. 
Sekantis dr-još pbfcėdls įvyks 
ketviHddiėhib vėkėi’e Brlgiit- 
on hbad Teatro studijoje. Vi
sų koniisijų dėlyvūiiiėš bliti- 
nds.
Miss Ohib dalyvaus totlsų 

aviacijos dienojo
Nuoširdus Člevciahdo vei- 

kėjės Abmdnas niūrūs prane
ša, jbg ateinantį šėkinndienį 
aviacijos dienoje dalyvaus ir 
Ohio lietuvių atstovė gražuole, 
tlir būt, sti ja ib (idUgiad Ohib 
valstijos Hetiivių div^ks.

Teko girdėti, jog mūsiškiai 
kavalieriai jau švėičiasi batus; 
kad pašokinus gražbolę. Tifesa 
pasakius, pittšBūrgliiečidi Šiais 
metais lairtiihgi gražuolių da
lyvavimu jų pafedgiihuose.

Prieš keletą menesių savd 
tarpe, turėjome Čhicagtis gra 
žuolę p-tę Birutę Laūčiškailę; 
na, o dabar iš Ohio gražuolę.

Na, jei iau kitų kolonijų 
tautiečiai tūri savas gražuo
les, kodėl gi niiihiš hepdme- 
gihti išrinkti savąją ir šią va
sarą pasiųsti dalyvauti Lietu
vių dienoje pasaulinėje paro
doje Gliicagoie; Nors musų 
įhieštas aprūkęs/ thŽiab Bu
mai visai nepakenkė'skaisčių 
lietu vdičių išabklėjiniUi, tdip 
kad ir mes išrinkę savąją ne
apsiriksime.
Skiriu lakūnui leitenantui 

F. VhitkUi
.— p, i Dargis 

Pranyks, prahyks Vargai, 
kankyne,

Užgims saulėje vis žaislai; — 
Laisvų sielų močia — 

tėvynė,
Mus ryto buitį dr matai?

» » k
Išgirsk; išgirsk, o abšringoji, 
Širdis gyvybė kupinas;
Klausyk, kaip daina galingbjl 
Linguoja tėviškės keliais.

» » «
Pranyks, pranyks vūrgėi, 

kankyne, !
Užgims saulėje vėl žaislai, — 
Laisvų sielų močia—tėvynė, 
Mus ryto bbitį hr ihdtdi?
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Lietuviai, kaip ir kitų -tau
tų, žmonės, trokštą sau ir sa
vo tautai garbės. To fakto ne
galima užginčytu Musų taulė 
yra neskaitlinga. Mes dar ne
seniai pąsįliuosavome; nese
niai numėtėme svetimą jun
gą, kuris mus slėgė per ilguš 
metus. Mums dabgelis' prana
šavo mirtį. Pranašavę, kad 
męs išnyksime taip, kaip iš
nyko daugelis kitų tautų.

Tačiau pas lietuvį feu^b pa
kankamai ištvermės, pakanka
mai pasiryžimo, kad Atsilaiky
ti prieš rusuš, Vokiečius ir 
lenkus. Jiems nepasisekė per 
Šimlmeėiliš ištirpiau mūs ša- 
vo katile ir visiškai paverg
ti. Liėhiviš nfe tiktdi dlšllaikė 
nub pražūties, bet ii* špgebėjO 
iškovoti sau nepriklausomybę;, 
šlikUrti savo valstybę.

šiandien lietuviai štbvi kU 
tų kiti turingų, tautų Čilėje; be
žiūrint to, kad jie vds tik prieš 
kelioliką hietų prad’ėjbf nepFi- 
klausomai gyvuoti. Kai kuriuo
se atvėjubše jie prddejb terik- 
tyniūoti su kitomis ėiviližuo- 
tomis tautomis, kurių per 
Šimtmečius* niekas nevaržė.

P/fė Šios progos npt'Ččiau 
kėlė tą žodžių tam dpid hibfcų 
šporlihinkūs^ korb llbtovto 
skaičius nėra didelis, vl’ėHbk

spųrto sritys rfiėš turime žy- tais, kad jisai laimingai nu- 
Hdlovų. Pažiūrėki- skristų į Lietuvą ir tuo budu 
viėrią Jsporto sritį išpildyti paliktąjį testamentą, 

ir višūr friteilne Savo tdūtiė- Pasitookykime iš praeities 
čių. Bokso srityje pačios auk- klaidų.

Mės pittsburgbiečiėi 17 bir- 
skąš-Shafkeyj golfo čempioną- želio turėsime aviacijos die- r I i k jus M » * . — —. - • » ’ ' 4 V 1 • a

širdibs, kad jauno ir gabaus 
lakūno Vaitkaus žygis kuo 
geriausiai nusisektų. Mes ban
dysime, kiek galėdami, prisi
dėti ir Su parama.

Vargu gali atsirasti bent 
vienas lietuvis, kuris nelinkė
tų Įeit. F. Vaitkui gero giliu-

štumbs buvo pasiekęs ŽUkaū-
i------------1_--------------------- , o-------------------------------------------------- B.---------------------  * JO* ' ■ ” ’

tą pfetnai laimėjo Johnny ną. Mes trokštame iš gilumos 
Goodman-Gudmanas; plauki- širdifes, kad jauno ir gabaus 
me pasižymėjo OsipaviČiutė. 
Bfe td; turime garsių ristikų 
(pdVyždžiUi, 
laimėjo Europos čempionatą), 
bėisboiihhikų, futbolininkų ir 
kito;

Pditokitoe dabūr dar vieną

dMivittihkyste. Giii kai kurie1 ,7*“ ",U5<! “HZTJht. At.uiMUihv.,.18. ’vyksta VIS0kili nesusiprati-
MM

Karolis Požėla

idbdi i svarbių špbrto šaką, -^lįV NnrJ Tif tT; 
hui kl°’ N(?rs tarP mt,sll dažnai

pdsdkys, jbg brldivihihkystės 
liėgalimd priškaityti prie spor-l 
10. dbk iŠktovai nittsų laikais 
vaidiha idbdi švdrbiį rolę su
sisiekimo šHlyje. Tai tiesa, 
liet tuo pačiu laiku daugeliui 
brldiViiiliikysiė yra savo rų- 
šieš spbbtaš. Nbdlat Ulės skai- 
tbnje apiė įvairius lakūnus, 
kurie skrenda tūkstančius my
lių, kad tik padarytį tam tik
rą rekordą. Arba vėl, — ban
doma kiek galima ilgiau iš- 
šilaikyti orb. Viša tdi yra -S 
sportas*. Prie sportb tenka pri- 
skaityti ir VlšbkiUs akrobatiš- 
kus triukus, kuriuoš lakūnai 
išdaro orė. i 

pidžiosios tautos pasižymė
jusiems lakūnams skiria ne
mažas sumas pinigų. Į tuoš 
lakūnus yra žiūrima kaipo į 
drąsuolius; savo rųšies didvy
rius. Tos tautos supranta; kad 
tokie žmonės turi labai daug 
reikšmės, kad juos remti yra 
naudinga. I

Pažiūrėkime, kaip pas muš 
lietuvius stovi orlaivihihky- 
stės reikalai. Visi atsimena
me, kaid prieš kelis m’etuš 
lėktinas Lihdbergh iš New 
YbrkO iiUskridO į Pdtyžių ir 
nugalėjo Atlantiko vandeiiy-' 
ną. Koks tada Amerikoje bū-j 
vb džiaugšmaš! Koks dideliš 
kilo entuziėzmas! Džiaugėsi 
tada ne tik 'amėrįkohai, bet 
ir kitų ladtų ^įnonęs. Orlai- 
vininkystės šaltyje tada buvo 
padarytas tikrai didelis žing
snis pirniyn. Gal ne viertani 
lietuvių tada atėjo galvoti 
mintis: ar kada neatsiras ir 
mūsų tautietis, kuris atliks 
tokį pat žygį; vadinasi, iš 
AmferikOs nuskris į Lietuvą?

Ilgai nereikėjo laukti. At
sirado du drąsuoliai, kuritį 
troškimas buvo pratiesti oro 
kelių į LietUVų, siiūrtiiiti Abifei 
rikos lietoVitiš su jųjų seną
ją tėvyne. Tai buvo Darius ir 
Girėnas; Pionieriams visuo
met yra sunku. Jų dviejų at
sišaukimas į visuomenę dėl 
paramos nebuvo tinkamai 
įvertintas, nebuvo tinkamai 
suprastas. Todėl ir prisiruoši
mas žygiui nebuvo atliktas 
taip, kaip reikėjo, drąsuoliai 
nėbtivo aprūpinti nei lihkamū 
lėktuvu, nei reikalingais in- 
šlrdmehĮaiš. Ir visgi nežiūrint 
to, jie nugalėjo Allahtikų, kaip 
ir kili drąsus lakūnai. Trage
dija įvyko prie pat, tdip Sė- 
kiįht, Lietųvbs vartų.

PričŠ iŠskridimį drąsieji 
lakūnai paliko savb fųšieš 
testamentą, kūrihine jie iš
reiškė pūgėldąVitoą, kad. špar- 
toiblaš libtoviš ūžmegštų ar- 
ilmfe'sniūs ryšius tafp Ahieri- 
koš ifr Li'eiu'vbš lietUvilį.

Vykdyti ią toštėmbhtą yrd 
Pnširyžęš jaiiHkš ib drąŠUš la- 
kųhės, ieitetoaiitaš Fėlikšttš 
Vjaitkdš; Mufetį dabėi* Visi) pa
reiga yrh pHšidbli savb c'eh-

LairViifigdŠ Kelionės!

imi 
RESTAURANT

Savininkas JURGELIS

GahiiūaŪiė įfėftte Valgiūš/ 
Ibiklame įvairius gėrimus.

Kviečiauie atsilankyti

iS'dl..lesiem. Avė.PITTŠBURGH, PA.

mų, nors musų nuomonės ir 
skiriasi; bet šiame reikale

bes, — privalome remti mti- 
sų lakūną Vaitkų, kuris sa- 

(Tąsa pusi. 3-čiam)

Skrisk i huitiylėt^ 
Lietuvą!

Riverside Avėttue
PHARMACY

Geriaūšia; prieinami Vaisti
nė visoje apylinkėje.

3405 W; Carson St.
EŠplbil, Pittsburgh, Pa.

t w •

Laimingai pasiek Lietuvą—Lakūne!

Mrs. K. C. KESSLER
Parūpiname gėles bankietams, vestuvėms, laidotuvėms ir 

visiems* kitierds parengimams.

1830 Cahsori Street, South Sidė '
Phbne Hemlock 0142 arba Hemlock 4490

Pittsbdrgli, Pa.

Sveikinu įtikimą F. VAITKŲ— Laimingoj keli'Ahįši

WENSL0WO‘MARtlULAlČI0
Graborystes Įstaiga

2128 Carson Street
ŠOUTll SIDĖ Bil.sbut-gh, Pa. Plione kemibek 0203

‘ ■ • M. « »>-!.» • V 4*. K ** • »-» A-*. ** į '»
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Laiming’ai pasiek tėVyrię, to mes lakūnai tau 

linkiftiė!

A. P. SLAVIN
Užlaikome Batai Ir ReMMMUI.

«

Gaminame gardžius valgius, įvairiu gėbinUj 
, ;pasiyinkimas. Kviečiame-atsilaukyli.

300 Hamilton Avteriue,
duquesn£. pa. !

*rn *^***-**<* »» G*^**w** t  ____________ a. ... m .. ... -_________________ .  <i 

Linkime lakūnui laimingai pasiekti Lietuvą

LIETUVIU KEPYKLA

«KAUNAS”
304 Olivia Street

Phone Eederal 0318, Mckees jRoeksj Pa.

Mėš keparne ^ryriiį higiiį 3Ubd< liėtU^išką 
diibhų ir iVaiHUš kėkšūk. Jei hbri būti ŠVėF 
kas—valgyk “KAUNO” dūohą; pašaukite 

mus; o mes duoną prištatysiine į namus.
 ■

Sveikiname LakUfiį LteiteriAniĄ
FĖLlKSi VAITKŲ) 

linkime laimingai frerškristi okeaną;

HOROVITZ
MOTOR SALES, Ine.

2621-23 Mufrray Avenue
MdrFowfield Hbtel Buifding

įPitohe HkŽkL 4700 fttUbttrgh, Pa.

Parduodame naūjUs autoihobilius šių 
išdirbyseių: DODGEt PLYM0UTH> tdip 

pdt trokus.

Kreipkitės į mūšų atstovą-agentą C. J. 
Mlliiį aukščiau nurėdytu adi*ėšU.

M W W *»**^*« <♦•*!>*■•**«» ***»«•» Sjl ? A »

M*»t*ė*
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tąsa iš pusi. 2-ro)

vo žygiu yra pasiryžęs iškel
ti Lietuvos ir lietuvių tautos 
garbę. Pagelbėkime jam tų 
žygį sėkmingai atlikti!

_— J. K. Mazukna.

Sveikinu lakūną 
VAITKŲ, laimingos 
kelionės į Lietuvą!

Antanas Zdankus
SOHO POOL ROOM
2205 Forbes Street 

Pittsburp-h,' Pa.

Skrisk j Lietuvą 
laimingai!

Joseph Rogers
RESTAURANT

2132 Forbes Street
PlTTSBURGH^PA.

Atsilankykite pamė
ginti alaus ir valgių.

—
Laimingos Kelionės!

John A.
Kazlauskas

Užlaikome alaus ir vyno 
sandėli, visiems pristatysiu, 
kreipkitės j mane. Greitas 

patarnavimas.

112 Moultrie Street
Soho, Pittsburgh, Pa.
Phone Court 3535.

ęT......  ' - *" .... .

Sveikinu lakūną
F. VAITKŲ!

JOHN CHESNOS
Urmu parduodu visų rusių 

alų ir vyną.

Cor. Library Road 
and Sixth Street

Castle Shanon, Pa.
Phone Carrick 9726

Pasiek tėvynę 
Lietuvą!

JURGIS VENSAS 
2113 W. Carson St 

S. S. Pittsburgh, Pa.

Laimingai pasiek 
Kauną!

MR. GAIDIS
Meat and Provisions

137 Friday Street
Millvale, Pa.

. Sveikinu lakūną

Stanley Market
Užlaikau įvairius šviežius 

valgius. Atsilankykite.

2031 Fifth Avenue 
Phone Atlantic 9317 

PITTSBURGH, PA.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

PIRMOJI IR ANTRO
JI DIENA“

j ______ _______

Brr.... šalta....
Tai buvo pirmoji Lietuvių 

Aviacijos Diena Pittsburghe.
Kada žmonės pradėjo rink

tis į Bettis Field — apie 1 
vai. po piet — juodi debesys 
ėjo viens paskui kitą ir lyno
jo su pertraukomis kas de
šimt ar penkiolika miliutų. 
Taip praėjo koks pusvalandis. 
Kitą pusvalandį buvo pro- 
švaista be saulės; bet po to 
ėmė eit žiauri šalta srovė, di
desni lynojimai ir sniegenos. 
Lakūnas J. man sako: “Rei
kia atšaukt lėkimą, grąžinti 
pinigus žmonėms. Vistiek nie
ko nebus. Negalima skrist, vė
jas perdidelis. O žmonių ma
žai”. Jis ir mes visi lyg pik- 

! ti, lyg liųdni, o gal tik nuša
lę.... Aš sakau: “Na, ar šiaip 
ar taip, dar palaukim”. Jis 
nuėjo į šalį; nugarą atkišo 
vėjui. Visi vyrai apikakles pa
sistatę, kumptelėję, trepsi, no
ri šaltį sutrempk O žmonių 
atvažiuoja vis daugiau ir dau
giau. Sniegenų vis daugiau 
krinta, lenktyniuoja su lytaus 
lašais.

Apie trečią valandą jau ir 
plika žemė pradeda baltuot. 
Sniegas netirpsta. Ima smar
kiau ir smarkiau snigti vie
toj lytaus. Vėjas didesnis ir 
šaltesnis. Pagela pereina per 
visus drabužius. Žmonės eina 
į užvėją, kad ir už kuolo. O 
du lėktuvai nespėja žmonių 
vežioti. Nieks nebijo sniego, 
šalčio ir vėtros.

Jaunos merginos, trumpom 
jakutėm apsivilkusios, rodos, 
nuogoms blauzdukėmis bėgio
ja, užkabinėja žmones, siūlo 
pirkti tikietus lekifnui. Žmo
nės perka. Lekia prieš vėją, 
prieš sniego debesį; nutupia 
taip pat prieš vėją. Trepsi. 
Bėga į užvėją. Brr... šalta, bet 
linksma.

“Ir mes lėkėme!”
Taip pasakė dvi jaunuolės 

įbėgusios į iždininkės kamba
rį su pinigais rankose. Vie
toj sakyti “ir mudvi lėkėva”, 
sako: “ir mes lėkėme”...

Mat, vienas džentelmonas 
lietuvis ne tik pats su saviš
kiais lėkė, bet nupirko tikie
tus ir tikietų pardavėjom, kad 
ir jiedvi patirtų, kaip sma
gu lakiot.

Lietuviai moka su ištverme 
ir kantrumu nugalėti šaltį, 
sniegą su lytum ir kitas kliū
tis, kada reikia bendrą lietu
vių garbę palaikyti pasaulio 
akyse. Jie, rodos, kareiviai. 
Tik niekeno nekomanduoja
mi. Dirba bendrą darbą liuo- 
sa valia. Skirstytis tik tada 
pradėjo, kai ėmė temti, be 
pertraukos snigti, vėjui mai
šant sniegą su žeme.

Taip buvo lapkričio 26 d. 
1933 m. Jeigu Pittsburgho ir 
apygardės lietuviai taip gar
bingai pasirodė Šaltyje ir 
sniego sūkuriuose, tai dabar, 
birželio mėnesio šilumoje, jų 
tas garbingas darbas bus de
šimteriopai didesnis.

Kad į lytų-sniegą-vėtrą su
sirinko su virš keturi šimtai 
vyrų, moterų ir vaikų ir kan
triai atšventė Pirmąją Avia
cijos Dieną, padarė ją neti
kėtai sėkminga, tai dabar, šil
tame ore, turi būt dešimte
riopai didesnė minia.

Pereitą rudenį amerikonai 
stebėjosi ir gėrėjosi lietuvių 
pasiryžimu ir 1-mos Aviaci
jos Dienos pasisekimu. Bir
želio 17 dieną jie stebėsis ir 
gėrėsis musų minios didumu 
ir jos entuziazmu.

Antroji Aviacijos Diena tu
ri dešimteriopai geriau pasi
sekti. — A,

, NAUJIENOS, Chicago, Dl.
.  ............................................. ...............—  ..............................................................- ■■ ■ ■> ■■—...................................  ■■■■> . ........... 'A—r—— —t—

NAUJASIS “LITUANICOS II” VALDYTOJAS

Šis paveikslas buvo nutrauktas Chicagos municipaliame 
aerodrome gegužės 27 d. Prie lėktuvo “Lituanicos II” iš kairės 
j dešinę stovi: lakūnas Feliksas' Vaitkus, jo žmona Morta Vait
kienė ir P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius.

Birželio 17 d. Pittsburgho lietuviai turės progos susitikti 
ir susipažinti su naujuoju lakunu leitenantu Vaitkum, o taip 
pat paskraidyti lėktuvu “Lituanica II”.

Visi bukime Bettis airporte!

/ ■" ........ . '■■■"<

The English Golumn
.............- - - ...........

i“We, tlie young ladiesl of 
the Sunny-Ray Club of Pitts
burgh, eagerly await the op
portunity of vvelcoming Lieut. 
Felix Vaitkus and expressing 
our admiration and pridek in 
oho who, by his proposed 
flight to Kaunas, is outstand- 
ing as a modern exponent of 
the traditional courage and 
daring of Lithuanian man- 
hdod.”

(.s) The Sunny-Ray Club.

“For the first time in the 
history of Pittsburgh a group 
of associations of the Lith
uanian youth have United for 
a common purpose, that of 
greeting Lieut. Vaitkus and 
the Lituanica II. These organ- 
izations which have affiliated 
themselves for this occasion 
all feel that this flight to 
Kaunas is an expression of 
tCie American - Lithuanian 
youth toward the land of their 
forefathers, that the pride and 
respect which they feel for 
that country and its peoples 
will be carried to the youth 
of Lithuania.

We await you, Lieutenant 
Vaitkus!”

(.f) Anne Walkauskas.
Chairman of Combihed 
Clubs of Lithuanian 
"Youth of Pittsburgh.

There can be no doubt that 
never before has a project of 
any nature so aroused the 
people of Pittsburgh and par- 
ticularly the youth. This Sat- 
urday evening a dinner dance 
has been arranged by the 
Combined Clubs of Lithuan
ian Youth of Pittsburgh in the 
Mayfair Hotel roof garden to 
give the daring Lieutenant an 
opportunity to meet the young 
people of Pittsburgh. It is al
so planned that this evening 
be ohe in which the guests 
will have an opportunity to 
completely relax and enjoy 
themselves before the stren- 
uous day they are sure to have 
pn Sunday during Pittsburgh’s 
Second Aviation Day.

and

People driving to Bettis 
Airport on Sunday from Pitts
burgh vvill probably find it 
less confusing if they will 
drive to Haysborough 
there take the McKeksport 
Boulevard direct to the field. 
The distance from downtown 
Pittsburgh is about thjirteep 
miles.

We’il be seeing you there 
Sunday and don’t forget to 
bring the children.

Edivard Baltrušaitis, 
205 Seneca Street.

Greetings
To our Lithuanian Brethren 

everywhere and especially te 

you, Lieu/enant Vaitkus we, 
your future hosts in Pittsburgh 
wish you and your party every 
success and happiness and may 
your “hop” to our midst be 
one that will linger long in our 
memories.

May you achieve the success 
that you are so eamestly en- 
deavoring to attain. May God 
In His Holiness grant ydų the 
privilege to be the Lithuanian 
Lindbergh.

The “Lituanica II” and Vait
kus the “We” of your native 
country until we meet on June 
16th, Happy Landings.
BĮLUETAIL CAMPING CLUB. 

George Kukich 
Stanley A. Maker 
John Tamkevicia.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Kaip buvo sutikti svečiai iš

Birželio 10 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėj buvo surengtos 
prakalbos svečiams iš Lietu
vos. Būtent, kanauninkui Ke
mešiui, rašytojui Babickui ir 
agronomui Vitkui, kurie atsto
vauja Vilniaus Vadavimo Są
jungą ar Geležinį Fondą.

Svečių priėmimu ir prakal
bų surengimu rūpinosi nese
niai gimęs ALRK. Federacijos 
apskritis ir nieko ligšiol ne
veikęs V. V. Sąjungos skyrius. 
Kitos draugijos nepakviesta 
prie prakalbų sutengimo. Buvo 
tik visi kviečiami dalyvauti pra
kalbose ir sutikti svečius iš Lie^* 
tuvos. Ypač Romos katalikų 
kunigai per pamokslus ir per 
savo “Draugą” ragino parapi- 
jonus dalyvauti prakalbose, 
Mat, norėta demonstruoti Fe
deracijos “galybė”, kad parod
žius, ką Pittsburgho katalikai 
gali.

Bet kaip žmonės sako: “iš 
didelio debesio, dažnai mažai 
lietaus tėra”. Taip atsitiko ir 
su svečių priėmimu.

Buvo garsinta, kad prakal
bos ir muzikali s programas 
prasidės 3 vai. po pietų. Mes 
skubinomės, kad nepavėlayus ir 
kad paskui nereikėtų stovėti 
kur nors pasienyj. Atvykome 
į svetainę apie 3 vai. Svetai
nė buvo dar puštųščia ir pub
lika visai iš lėto rinkosi. Ir 
daugumoj tai buvo nepriklau
soma publika, kuri nebijo nu
eiti j visokius parengimui. Ka
talikiškos gi “minios”, kuria 
taip didžiuojasi kunigai ir nę- 
kurie tautininkai, visai nesi
matė, nežiūrint to, jog nebu
vo imama įžangos. Jokio kito 
pasiteisinimo ' negalėjo būti, 
kaip /tik “vasaros karščiai”.

Jei palyginsime prof. Bir
žiškos atsilankymą į Pittsbųr- 
ghą kaipo Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos atstovo ir jo sutik
tuves su, šiomis sutiktuivėmį?, 
tai matysime baisiai didelį 
skirtumą. Biržiškos sutiktuvių 
prakalboms reikėjo paim ti Sol - 
diers Mėmoriąl ,JJall, kur teĮ-

■ • ‘ I .

——,------------
>a keli tūkstančiai žmonių. Ir 
visgi toji didžiulė svetainė bu
vo kuone užpildyta. Ir nepai
sant to, jog tuo laiku irgi bu
vo vasaros karščiai. Tuo tar- 
pu’ šių svečių sutiktuvių pra- 
Kalbose nebuvo nė Piliečių sve
taine užpildyta.

Biržiškos sutiktuvių rengi
me kunigai nedalyvavo. Tačiau 
dalyvavo visi kiti Pittsburgho 
lietuviai, išskiriant bolševikus, 
šių svečių sutiktuvių rengimu 
monopolizavo kunigai per 
ALĮIK. Federaciją. Tai tame, 
matomai, ir pasirodė toks di 
deliš skirtumas tarp šių svečių 
ir Biržiškos sutiktuvių. Nors 
tiek Biržiška, tiek Kemėšio va 
dovąujami svečiai atstovauja 
Vilniaus Vadavimo Sąjungą.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad taip vadinami parapijų va- 
dai-kunigai neturi jokių “ka
talikiškų minių”, kaip tik da
vatkas. Na, o • Vilniaus reika
lais rūpintis — tai ne davat
kų darbas.

, Bet aš gal per toli nukly
dau nuo temos — kaip svečiai 
buvo priimti. Na, tai šitaip bu
vo: visi, kiek musų buvo su
sirinkę Piliečių svetainėj, lau
kėme, kada tos prakalbos pra
sidės bei kada pasirodys tie 
svečiai. Įdomavome, kas bute 
prakalbų vedėjas, — V. V. S. 
skyriaus atstovas, ar Federa
cijos. Darėme visokius spėji
mus, nors tai didelio skirtumo 
nesudarė. Jau netoli ir 4 vai., 
o vis prakalbos nepradedama. 
Tačiau raminame save, kad lie
tuviškas paprotys negali būti 
sulaužytas, — ir todėl prakal
bos turės prasidėti mažiausiai 
vieną valandą vėliau.

Pasirodo ant pagrindų kun. 
Misius, ku»ris per Lietuvos ne
priklausomybės šventę nuo tų 
pačių pagrindų kritikavo “Nau
jienų” Reporterį ir aiškino 
skaitlingai publikai, kad visus 
lietuvių didvyrius pagimdžiu
sios davatkos. Jis atidaro pra
kalbas. Pirpiįaųsiai Pittsbur
gho ir apylinkės lietuvių var
du isveikina svečius iš Lietu
vos,! pareikšdamas, kad Lietu
va yra laisva ir kad ji jau1 tu
ri ir dabar daugiau didvyrių, 
negu mes Amerikos lietuviai. 
Esą, Lietuva dabar turėtų stip
rybę semti ne iš praeities, bet 
iš dabarties. Na, o Amerikos j
lietuviai dabar neturėtų saky
ti: “Ko aš važiuosiu į Lietu
vą, ar kiaulių ganyti?” Nepri
valėtų taip pat kiaulėmis gąs
dinti! savo vaikus. Po to pri
statę kalbėti svečią iš Lietu- 
Vos, rašytoją ir poetą Babicką. 
Tai esąs didvyris, lygus Mai
roniams, Margahams, Vaičai- 
čiams, Jakštams ir kitiems. Ne
pasakė- tik, o gal pamiršo pa
sakyti, apie tai, kad jisai kilęs 
iš davatkos...

Ponas Babickas savo gana 
gyv^j kalboj palietė abelną 
Lietuvos padėtį ir net nusiste
bėjoj kad tarpe Amerikos lie
tuvių randasi tokių, kurie sa
vo vaikus gąsdina “kiaulių ga- 
nyrpu”. Daugiausiai jo kalba 
sukosi apie pavojų iš vokiečių 
pusės ir apie kovą su vokie
čiais. Apie lenkišką pavojų ir 
kovą su lenkais jis nė per pu
sę žodžio neprisiminė. Na, o 
Vilnius yra pagrobtas lenkų, o 
ne Vokiečių.

Nedariau jokių išvadų iš p. 
Babicko kalbos, manydamas, 
kad, gal kiti svečiai paaiškins 
mums apie lenkišką pavojų.

Pristatoma kalbėti agrono
mas Vitkus, ku^is kalba apie 
Lietuvos ūkį ir žemdirbystę. 
AŠ turiu prisipažinti, tkad man 
Vitkaus kalba geriau patiko, 
negu Babicko. Pasirodo, kad 
Vįtlius, kaipo mokytojas, yra 
protiškas, nuosakus ir savo 
mintimi^, stovi arčiau prie Lie- 
tuvos kaimiečių.

Prakalbų vedėjas kun. Mi- 
sius pristato kanauninką Ke- 
mčšį, tačiau* susigriebia ir pa
reiškia, kad dabar busianti 
trumpa pertrauka ir laike per
traukos bus pardavinėjami Vil
niaus pąsąi. Pq pertraukos kal
bėsiąs kanauninkas Kemėšis.

Well, pasižiuriu į laikrodį — 
jau netoli penkta valanda. Ne
trukus man reikės nešdintis į 
darbą. Tad nusipirkęs Vilniaus 
pasą už 10 centų išsiskebinau 
>'vais keliais, negavęs progos 
girdėti kanauninko Kemėšio 
kalbos. Tokiu budu nieko ne
sužinojau apie Vilniaus padė
tį.

8
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Taip pat neteko sužinoti ar 
buvo koks muzikalis progra
mas, ar ne,

Cal kas kitas apie tai para
šys. •— Reporteris.

(Tąsa pusi. 5-tam)

Skelbimui Naujienose 
Juoda naudą cĮ&tor 
xad pačios Naujienos 
yra naudingos

HAPPY LANDING and SUCCESS!

FRANK L GOLLMAR
SHERIFF OF ALLEGHENY COUNTY

; —
Laimingai nuskrisk i Lietuvą!

JOESHEMMS
2230 Fifth Avenue

Phone Grand 2320, Pittsburgh, Pa.
Užlaikau geriausios rųšies mėsą ir įvairius valgius. 

Visi kas mėgino mano valgius, patenkinti, 
pamėginkite ir jus.

- -.................... - - - ' ............. į , j ——;

Sveikinu lakūną F. Vaitkų.
JOHN JEZNIS

FIFTH AVENUE CAFE
Užlaikau Restoraną ir’jvairius Gėrimus

6690 Frankstown Avenue Pittsburgh, Pa.

LAIMINGOS: KELIONES I 
» I -r

PACKERS RESTAURANT 
2018 Carson Street, S. S. Pittsburgh
Gaminame gardžius valgius. Įvairus gėrimai 

Atsilankykite ir patys persitikrinkite.
- • - - -------- ---  - , - - - - ■ r 2— . ------ .. ------ ■ -------- ---------- ------ ■ ■ I —

HAPPY LANDING and SUCCESS!

Judge M. A. MUSMANNO,
COMMON PLEAS COURT.

\ ' ry. ..... ....... —■
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Sveikinu lakūną F. VAITKŲ, linkiu laimingai pasiekti 
tėvynę Lietuvą!

M. VITARTAS
200 Talbot Avenue, Braddock, Pa.

Phone Brandywine 09617R.
Užlaikome ir pristatome į namus geriausių rūšių alų ir 

vyną. Kreipkitės, malonus patarnavimas.

Skrisk į Lietuvą laimingai!

THE SWEET MANUFACTURING C0, Ine
281-83 Corlis Street, Pittsburgh, Pa.
Gaminame savo dirbtuvėje vaistus ir įvairius tonikus 

pagražinimui vienintėlė šios rūšies lietuvio įstaiga 
Pittsburghe.

GREETINGS FROM THE ••

BRIGHTON THEATER
✓ • - •

Harry Fleishman, Mgr.
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STIPRI PRIEMONE

Įstatymas, kurį federalinė vyriausybė nori skubiai 
pravesti kongrese, kad ji galėtų sulaikyti plieno darbi
ninkus nuo streiko, suteikia labai daug galios- Jungtinių 
Valstijų prezidentui. Jisai įgalioja prezidentą įsteigti 
visoje pramonėje tam tikras tarybas ginčams tarpe 
darbininkų ir samdytojų spręsti.

Tos prezidento įsteigtos tarybos turės teisę įsakyti, 
kad butų skelbiami rinkimai darbininkų įgaliotiniams 
išrinkti, kurie derėsis su darbdavių atstovais, ir tos ta
rybos turės teisę šituos rinkimus pravesti (užkertant 
kelią “kompanijų unijoms” kontroliuoti rinkimus).

Galų gale, tas įstatymas suteikia galią prezidentui 
tvarkyti, kaip jisai geriausia išmano, visą pramonės 
ginču sprendimo sistemą ir bausti piniginėmis pabau
domis iki $1,000 arba kalėjimu iki vienų metų tuos, ku
rie jd patvarkymų neklausys.

Jeigu tas įstatymas bus kongreso priimtas, tai 
Jungtinių Valstijų prezidentas įgis daugiau galios pra
monės klausimuose, negu jam davė NIRA ir visos kitos 
iki šiol įvestos reformos. Bet atrodo, kad įstatymas 
praeis, nes kongresas ir vyriausybė nori kad ir čia dar 
taip neprileisti prie streiko plieno industrijoje.

Amerikos kapitalistai ir jų spauda gvoltu šaukė 
ekonominiam 
O tuo tarpu

Jeigu pastaroji skaitline bu
tų tikra, tai socialistai turėtų 
absoliučią daugumą • seime ir 
galėtų pravesti kuone visus 
savo sumanymus, išimant gal 
tiktai tuos, kuriems reikia % 
balsų daugumos (kaip, pav. 
konstitucijos pakeitimui).

Sekanti savo skaičium grupe 
susidės iŠ sandariečių. Kiek jų 
bus seime, taip pat dar niekas 
tikrai nežino. Patys sandarie
čių vadai “neklėmina” daugiau, 
kaip 75 delegatus, t. y. trupu
tį mažiau, negu mažiausia 
skaitlihč, kuri yra duodama so
cialistų atstovybei. Bet neftra- 
liški šaltiniai spėja, kad san
dariečių delegatų bus daugių- 
daugiausia 60; kiti mano net, 
kad tik 50.

Dešinieji tautininkai (fašis
tai) atsiųs gal 20 delegatų, ir 
bolševikai — tarp pustuzinio ir 
dešimties. Bus, žinoma, ir kele
tas delegatų, nepritariančių nė 
vienai srovei.

Seimo galia
Seimas šį kartą jausis turįs 

galutiną žodį visuose klausi
muose, neišimant ir SLA. Pil
domosios Tarybos rinkimų. Iki 
Pittsburgho seimo Susivieniji
me gyvavo tradicija, kad sei
mas tik patvirtina tuos kandi
datus, kurie yra gavę visuoti
name balsavime daugiausia bal
sų. Tai tradicijai, beje; jau bu-

vo suduota smūgiai Baltimorėjė 
ir Chicago j e, kur Pildomąją Ta
rybą renkant buvo sitatoma bal
savimui po 3 kandidatus į kiek
vieną urėdą. Bet Pittsburghas 
aukščiaus paminėtąją tradiciją 
visai panaikino, rinkdamas j 
kai kurias vietas Pildomoje Ta
ryboje kandidatus, gavusius 
mažiausia balsų.

Jeigu tie rinkimai butų buvę 
pripažinti neteisėtais, tai dides
nė pusė dabartinės Pildomosios 
Tarybos butų nelegališka. Bet 
ŠLA. kuopos ir nariai nenorėjo 
eiti taip toli, ir Pild. Tarybos 
išrinkimas po (Pittsbūrgho sei
mo nebuvo kontestuojamas. To
kiu budu ŠLA. jstatymas dabar 
yra toks, kad seimas renka 
Pild. Tarybą, pasirinkdamas iš 
3 kandidatųį gavusių daugiau
sia balsų visuotinuose balsavi
muose, kiekvienam urėdui tą, 
kurį seimas laiko tinkamiausia, 
neatsižvelgiant ar <tas kandida
tas stovi ant balioto pirmoje 
vietoje, ar paskutinėje.

Detroitas, žinoma, to įstaty
mo ir laikysis. O jeigu bus no
rima jį pakeisti ateičiai, grą
žinant senąją tradiciją (kad 
daugiausia balsų gavusis kandi
datas yra tik patvirtinamas 
seime), tai seimas turės tatai 
įrašyti į konstituciją, idant to- 
liaus nebūtų daroma “morikey 
business”, balsuojant vieną Sy
kį vienaip, b kitą kitaip.

laipsnyje priklauso nuo kos- 
miŠkų jėgų, kurios dar nėra 
išaiškintos. Jei ateityje pa
sisektų tat padaryti — vadina
si, patirti tas jėgas, kurios 
kontroliuoja orą, ■ tai žmo-

nių gyvenimas žymiai pasikei
stų. Galėdami iš kalno per
matyti, koks bus oras už kelių 
mėnesių, žmonės turėtų gali
mybės kur kas tiksliau savo 
reikalus tvarkyli. — K. A.

AR KLIMATAS 
KINTA?

prieš “regimentaciją”, kurią šios šalies 
gyvenimui užkarianti “naujoji dalyba”, 
plieno trusto užsispyrimas nepripažinti dabbininkams 
teisės laisvai organizuotis grasina dabar uždėti pramo
nei daugiau “regimentacijos”, negu valdžia drįso sva
joti.

Kapitalizmo sistema susideda iš prieštaraujančių 
viena kitai jėgų, tarp kurių nuolatos įvyksta susirėmi- 
hiai. Šitų susirėmimų (konfliktų) rezultate vieną kartą 
Jėgų pusiausvira griežtai pakrypsta į vieną pusę, kitą 
artą į kitą, — nelyginant švytuoklė. Todėl butų bergž

džia reikalauti, kad valdžia visuomet eitų viena tiesia 
linija arba kad visiškai nuosakiai, pagal iš anksto iš
dirbtą programą, elgtųsi kovojančios tarp savęs Visuo
menės grupės.

Šiandie nei valdžia, nei kapitalistai, nei darbininkai 
dar negali pramatyti, kur jie stovės už metų ar net Už 
kelių mėnesių. Tokiu nepastoviu laiku būna populeriš- 
kos “stiprios priemonės”, kurios paprastais laikais bū
tų nepakenčiamos.

Karščiai ir sausra 
šiaurio frontas”, 
periodas, 
šimtmetis. _
Indijoje žuvo 20,000,000 
žmonių. Sausra ir ba
das Rusijoje. —- Ugnia- 
kalniai ir oras.

“At- 
Lędtį 

Keturioliktas 
- Del bado ėmė slinkti nuo Icd- 

Visas žemėfe 
nuo New

/"...........................
o ",

Apžvalga
Kova tarp “vodkos”

m “DEGTINĖS”
“ Vieny bū rašo, kad New 

Yorke pardavinėjama impor
tuota degtinė su užrašu ant 
bonkų “Lietuviška valstybinė 
vodka”. Lietuviai užeigų saVi- 
binkai; kurie -traukia degtinę 
iš Lietuvos, esą nepatenkinti 
tokiu tos prekės pavadinimu. 
Jie sako, kad ta “lietuviška- 
vodka” esanti įgabenta iš Ru
sijos arba Lenkijos, ir reika
lauja, kad gėrimas, jeigu jisai 
yra iš Lietuvos, butų vadina
mas *deįtihė”, ohe “Vddka”.

Kad kokios, dar kils prekybos 
karas tarpe degtinės ir vodkos 
pardavinėtojų.

I ' M!

PAMINKLAS dr 
KUDIRKAI

Prūsuose ir slaptai gabenamas 
j Lietuvą. Kudirka yra hymnb 
“Lietuva, Tėvyne musų” auto
rius. -Keletas eilučių iš hymnd 
buvo iškaltos akmenyje ant 
Kudirkos kapo Naumiesčio ka
pinėse, kūr garsusis lietusių 
rašytojas buvo palaidotas 1900 
metais. Bet rusų policija tuo
met įsakė vienam šaltakalviui 
tą kapo užrašą išdilinti.

KIĖK feŪS DELEGATŲ 
SLA. SEIME

paliai
savo

šakių Naumiestyje, 
Prūsų sieną, kur baigė 
gyvenimą ir buvo palaidotas 
garsusis Lietuvos rašytojas, 
D-ras Vincas Kudirka-Kapsas, 
Sustatyta jam didelis pamink

s. šio iWėnesfo 10 d. pamink
las buVo iškilmingai

pamink-

atideng-

KudirkaNabašninkas Vincas 
riedagavo “Varpą”, kuomet pa
starasis buvo spausdinamas

Taip vadinama “audrų zona” 
pasitraukė labiau į šiaurius, 
nes tie metai buvo šiltesni nei 
paprastai. Padarinyje Rusi
joje pasireiškė sausra ir ba
das, nuo kurio, kai kurių ap
skaičiavimais, žuvo apie seį)- 1 
tyni milionai žmonių.

Per paskutinius kelis metus 
oras gerokai pakitėjo tie tik 
Amerikoje, bet ir Europoje, b 
y p ai Rusijos terilttHjojė; — 
Sibire ir pietinėje dalyje, kur 
vasaros ėsti šiltesnės. Ryšyje 
su tuO Ui vienut, tai kitur 
pasireiškid ir saUstbs; kurios 
'veda prie nederliaus ir daž
nai ptiė būdo.

Jeigu tie šilti ir šalti meUi 
pasireikštų periodiškai, Ui 
nesunku butų apytikriai iš
pranašauti, kokie bus sekanti 
mėtai. Bet taip nėra. Oras 
dėžnai pasikeičia visai dėl ne- 
suptahtahių frriėžAsčiiį. Tiks
liau sakapt, bent kolkas tos 
priežastys nėra žinomos. Saky
sime, niekas tikrai negali pa
sakyti, kokie bus sekami me
tai. Gali atsitikti visai neper- 
malonių dalykų^ kurie pada
rys didelės įtakos niusų orui.

Imkime, pavyzdžiui; ugnia- 
kalnių ėkspliozijas. Ką ugnia- 
kalnio ekspliožija gali turėti 
bendra bū drū?

Labai ddug. Kai čkspliodūo- 
ja pghiakaliiiš, Ui dažhai apib 
kubiška ntylia ž'eih&s, paVets- 
ta į SlnUikiaUšiaSi dulkes, iš
kyla į padangei. Toš dulkes 
iškyla keliolika mylių ir ilgai 
pasilieka ore. Dažhėi jos hlr- 
krinta tik už kėlitį lukstaUčių 
mylių niib ekspliožijos ViėVOš. 
Dulkių debesys užstoja kelią 
saulės spinduliams. Tokiu 
budu musų žemė mažiau be
galina šilUmos. Orhs žymiai 
atvesta ir vasaros yra šaltds.< 
Taip atsitiko .1816 m. Ameri
koje, kada va’sarbs beveik vi
sai nebuvo. Tie metai ir yra 
žinomi kaipo “mėtai bė vasa
ros”. Tą šaltą vasarą pagimdė 
kelių ugniakalfiių ekspliozi-' 
jos.." v

Kitas atsitikimas 
niakalnio 
zija, kuri 1884 m. apdbvanojo 
Ameriką neįmanomai šalU; 
žiema.

Bet jeigu per Sekamus dvy
liką mėnesių neįvyktų jokiiį 
ugniakalnių ekspliozijų, tai ir 
tame atsitikime nebūtų jbkios 
galimybes pasakyti ar sekam A 
vasara bus šilta, ar šalta. At
rodo, kad musų oras žymiame

M. ARCtBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
romanas

(Tęsihyš)
žinote, Viktorai Serge-
— staiga įtemptu ir 
žvilgesniu žiūrėdama

džiaugsmo jausmas, kad taip 
ar kitaip — viskas užsibaigtų. 
Laki mintis pašnibždėjo jam, 
kad tokia moteriškė, kaip Ly- 
dija, niekad daugiau neateis. 
Bet tuo tarpu jam pasidarė į- 
kyru, kad liko sugadinta tokia 
graži ir maloni meiluže, bet 
jis numojo ranka.

—Tegul ją velniai., ar maža 
jų yra!

Jis pasitaisė dar dreban
čiom lupom, užsirūkę papiro
są ir nuduodamas iššaukė ant 
veido nerūpestingumo išraiš
ką, išėjo prie svečių.

XVIII.
Iš lošikų niekas, be girto 

Malinauskio, nelošė.
Visiems buvo labai 

du, kokia moteriškė ir 
pas Zarudiną atėjo, 
kurie dasiprotėjo, kad
vo Lydi j a Saniniule, buvo be 
galo pavydu.

Saninas neilgai sėdėjęs prie 
kortų, atsistojo ir pasakė:

—Nėhoriu daugiau lošti.
Sudiev.

—Palauk, drauge, kur tu 
rihi? — phklausė ^Ivanovas.

—Einu pažiūrėti, kas ten 
darosi, — atsakė Saninas, 
stumtelėdamas pirštu uždary
tas duris.

Visi nusijuokė iš jo žodžių, 
palaikydami už juoką .

—Viskas paa iškęs 1 
išsigersime! 
vas.

—Tu pats gerk! — 
atsakė Saninas ir išėjo.

Išeidamas į siaurą takelį, 
kur augo tiršta ir didelė žolė, 
Saninas suprato, kurioj pusėj 
biivo Žarudinb kambario 
gai. Atsargiai kojomis 
rnihūaihas Žolę, dnsigavo 
tvoros ir lengvai Užšoko 
jos.

ir (Btiš daugiau)

—Ar 
jičiali, 
atidžių 
jam į akis; skubiai pasakė ji: 
—atrodo, jus, dargi visai ne
paisytumėte, jeigu aš pasi
skandinčiau I

Ir jos akyse ir ’^ažios bur- 
Ubs judėsiiibse hiątSM kas 
liors škaildališ ii* baikčuš, jog 
ŽArUdinaš lienoro’mls nukrei
pė savo akis į šalį.

Lydija atsikėlė. Jai staiga 
pasidarė baisu ir biauru, kad 
ji galėjo galvoti apie tai, kai
po vienintelį išgartytdją, apie 
tai, kad su juo gyventi visada. 
Kažin kodėl ji norėjo numoti 
ranka, išpasakoti jam savo 
nuomonę, atkeršyti už panie
ką, bet ji pajuto, kad jeigu 
pradės kalbėti, tai verks ir 
dar daugiau save pažemins. 
Paskutinė aistra, liekana gra
žios ir stiprios merįaitės Ly- 
dijoš, skf ’u ‘ c 
ji silpnai, b‘< 
kėlai sau it 
iefe:

—t>y vta-ly!
K rtifetSsi 

bih'dama į Aurų .......
perftiėštfatnn apvalių pUžia 
rankovę.

Zarudino galvon visas krau
jas suplaukė. Jeigu ji butų su
šukus!: “niekam tikęs pasilei- 
tiėlis , jis butų tų pakentęs 
visai ramiai, bet žodis “gyvu- 
‘^”.1^0 taip negražus ir 
tiek biaurus, kad sunku buvo 
tsivauduoti, kurio Zarudinas 
negalėjo pakęsti ir dėiiai kū
no jis susimaišė. Paraudona
vo daygt gražių jQ akių lgĮi 
kės. Jis susimaišęs šyptelėjo 
paspaudė pečius, atsikąs k 
pasijuto esųs labai neittimin. 
gąs.

laikė, ją, ir, vietoj to, 
L nei aiškiai ir hbti- 
U it Žarudinui, phša-

į duris, užsika-
! rankcmį it

žingei- 
del ko 
Tienis, 
tai liti

f, ' . I I

persikelkime mintimis į pas
kutinį ledų periodą. Maž
daug prieš 150,000 metų dėl 
nežinomų priežasčių saulė, 
taip sakant, “šūstreikavo,” — 
pradėjo mažiau beduoti žemei 
šilumos, negu paprastai, šal
tas oras
račio į piėtūk. 
plotas į šiaitriuši 
Yorko, Oliio ir Missouri upių 
apsidehgč' vienos mylios sto
rio ledų klodu. Bet štai prieš 
40,000 metų saulė vėl pradėjo 
labiau šildyti. Ledo sluoksnis 
pamažu tirpo ir traukėsi į' 
šiaurę. Kada tas prieš pusant
ro šimto tuksiančių įlietų'*pra
sidėjęs ledų periodas pasibai
gs, tai Grenlandija, kur dabar 
ledų sluoksnis siekia dviejiį 
mylių storį, apsidengs žaliuo
jančiais hiiškais.

Keturioliktame šiintmetyjė 
atšiauriš paslinkb truputį Į 
pietus; iV šiaurinė Eiirop'oš 
dalis feūsilaūkč neįmanomiĮ 
šalčių. Per tą laikotarpį Bal
tijos jura bitvo bėht kelis 
kartūs užšalusi, šiaurines Eu- 
ropos kraštuose pasiVeiškė ba
das ir milžiniški potvyniai; 
Aršiausi badiilečiai Anglijos 
istorijoje įvyko kaijl tik ke-i 
turioliktaine šimtmėtyjė. Iš ki
tos pusės, Italija, kur per ke
lis metus klimatas buvo visai, 
tropiškas, susilaukė žyhiiai 
šaltesnio oro. O kaip žinia; 
vėsesnis oras yra saVb rųšieš 
akstinas. Ir štai Italijoje apiė> 
tą laiką prasidėjo renesailsaę 
arba atgimimas.

Indijos padėtis tame šimt
metyje buvo tiesiog traginga. 
Kada centr alinėje Azijoje 
oras įkaista, tai iš vandenynb 
eina šaltesnė oro srovė, kuri 
turi daug drėgmės. Ji papras
tai veržiasi į centrąlinę Afri
ką, užimdaina įkaitusio oro 
vietą. Tokiame atvejyje In» 
dijojė įvyksta smarkus lietus, 
kurie yra žinomi kaipo inon- 
siinai. liet kuomet centrali- 
nėje Afrikoje yra Šalta; tai 
drėgno oro judėjimas iš van
denyno jjusės visai sumažėja, 
b lak reiškia, jog Indija labai 
htažąi teturi lįetausi Jei tai 
pasikartoja kelis melus paei
liui, tai pasireiškia badas. Di- 
džiali'sį badą sūvo istorijoje 
Indija bergyvėnO kėlųriblik- 
tame šiintihetyjė. Pet dvyliką 
bado inetų ji rt'etėko api'e bh- 
sės gyventojų, — iliaždaug

i 92’0 ir 1921 metais įvylib 
kaip tik į)rie&ihgas dalykas.

. tai lig- 
Krakatoa cksplio-

- pasakė
Sėskis, 
Ivaho-

rimtai
Paskutiniai keli melai pasi

žymėjo gana karštomis vasa
romis. Na, b šie metai, kaip 
atrodo, sumuš rekordą. Ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje 
gegužes inenesiš buvo labai 
šiltas. Laikraščiai praneša, jog 
Skahdihavijojc, Lietuvoje ir 
kituose Ėuropbs kraštuose 
siaučia kdrščiūi. Esą, lokio pa
vasario ir SehiaUši žmonės ne- 
atšiihfenb. Blogiausias dalykas 
yVa dar iV tas, kad 'daugelyje 
viehj jaū kėlias saVūiteš tęsia
si sausra. Pradedama net 
riiiitAi kalbėti apie tai, kad 
žmoneiiis. gali pritrukti iiiais- 
tb, nūs derlius, palyginti, bus 
labai mcrika’s.

Ką tai reiškia? Nejaugi A- 
merika iV kiti kraštai darosi 
labiau tropiški? Vadinasi; jų 
klimatas pradeda kitėti?

Nelabai dar Hemai žmonės 
manė, jog niūkų klimatas pa
silieka paštovus ir niekuomet 
Ubsikeičia. Dabar mes žinome; 
jbg pasaulyje nėra tokio daly
ko, kuris nesikeistų. Klimatas 
nėra išimtis, nors kol kas tiks
liai negalima išaiškinti, kodėl 
jis kinta.

Mokslininkai negali tikrai 
nuspėti orą, tačiau jiė gali apy 
tikriai pasakyti pasėkas, ku
rios įvyksta prie tam tikrų 
aplinkybių. Pavyzdžiui, “ąt- 
šiaurio fronto” judėjimas (šil
tos oro srovės kontaktas su 
šaltu oru, einančiu nuo po
lių) gali sunaikinti civilizaci
jas bei piilionus žmonių nu
varyti į kapus. Galima spėti, 
jog klimato kitėjimas vaidino 
labai svarbią rolę senovėje, 
priversdamas tiek gyvūnus, 
tiek žmones keliauti iš vienos 
vietos į kitą. Kadangi tais 
laikais žmones vyriausiai už
siimdavo ihedžiokle, lai jie 
turėdavo sekli laukinius gyvū- 
Ihls. Yai gdl buvo svarbiau
sią priežastis to, kad iš Azi
jos ŽittObės ėinč skverbtis į 
Eilrdpų.

Kad turšjūs supratimą apie 
tai, kokš 'gėli būti blbgaš oVaš,

y

lan-

Bet tuo tarpu kažkur kūno 
viduj pradėjo augti laisvės ■—— , »  •

NEI šfcšTADlEMAIs?

(fO*!*****-

iki
ant

b ii

Ateinantis SLA. seimas-, ku
ris prasidės Detroite birželio 
25 dieną, žada turėti daūg-mAž 
tiek pat delegatų, kiek jų bu
vo dveji metai atgal Pitts- 
burgh’e. Birželio 1 d. “Tėvy
nė0 rašė, kad jos žiniomis de
legatų buvę išrinkta jau apie 
245, pirma negu rinkimo lAikAš, 
gegužės 25 diena, buvo praė
jęs.

i Kaip būdavo visuomet, taip 
ir šį kartą dalis delegatų nega
lės atvykti. Todėl galima lank
ti-, /kad seime dalyvaus vistiek 
spvirš 200 kuopų atstovų. Bei 
koks bus seimo sąstatas, tai 
jūu kitas ir, gAl būt, svarbes
nis klausimas. Visos iki šibl 
gautos informacijos rodo, kėd 
didžiausiąją dalį seimo sudaryk 
socialistai ir jiems simpatizuo
jantieji pažangieji delegatai. 
Vieni šaltiniai sako, kad jų bus 
80, kiti 
145.

kdd 100, treti —

;maždaug
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Pittsburgh’o Naujienos m

(Tąsa iš 3-či<r pusi.)

PLIENO KOMPANI
JOS RUOŠIAS! PRIE 
ŽIAURIOS KOVOS SU 

STREIKIERIAIS

būsiąs 
jau ir 
darbi- 
įvyks. 
kaipo

PITTSBURGH, Pa. — Daug 
yra kalbama, daug yra rašo
ma kapitalistinėj spaudoj apie 
besiartinantį plieno darbininkų 
streiką. Tenka girdėti visokių 
gandų.
_ Vieną dieną tenka skaityti 

Pittsburgho laikraščiūose, kad 
gręsiantis streikas buk 
išvengtas, o kitą dieną 
vėl rašoma, jog plieno 
ninku streikas tikrai 
Reiškia, Pittsburghas,
plieno išdirbystės centras, yra 
labai susirūpinęs dėl galimo 
streiko.

Bet Pittsburgho laikraščiai 
visai nieko neparašo apie tai, 
kaip plieno kompanijos rengia
si prie streiko. O tai, tuY būt, 
žino visi plieno darbininkai 
Plieno kompanijos per savo 
visokius agentus ir per papirk
tą spaudą ne tik bando abel- 
ną publikos nuomonę nustaty
ti prieš organizuotus plieno in
dustrijos darbininkus, 
rengiasi prie kruvinos 
laike streiko.

Plieno dirbtuvės jau 
nesnių laikų yra aptvertos di
delėmis lentų tvoromis, virš 
kurių yra apvedžiotos spyglio- 
tos vielos, lygiai kaip karo lau
ko apkasuose. Laike depresi
jos, kada darbininkai nė sap
nuote nesapnavo-apie streikus, 
tai tos tvoros su spygliuoto
mis vielomis buvo labai apy- 
rusios. Bet dabar, streikui be
siartinant, visos tvoros ir spy
gliuotos vielos labai į skubiai 
taisoma, o kai kur net elektri- 
kinės vielos yra apvedamos,

kad jokia gyva dūšia nedrįstų 
ptreiti tuos taip vadinamus 
“apkasus”.

plieno kompanijos rūpinasi 
i ne tik drūtais “apkasais’\ ale 
ir kitais dalykais. Gabenama 
jau į dirbtuves lovos ir mai& 
tas dėl streiklaūžių. Yra m’e- 
džiojama visokie mušeikos, 
kad, reikalui esant, jie butų 
po ranka.

Tačiau reikia neužmiršti, kad 
plieno industrijos darbininkai, 
besirengdami prie streiko, vi
sai nesirengia prie kruvinos 
koyos. Jie nemano stoti ant 
“barikadų” sū kompanijos mu
šeikoms. O tuo tarpu kompa 
nijos ne tik samdo ir ginkluo
ja visokias mušeikas, bet sam 
do! ir visokiuš provokatorius, 
kurių užduotis laike streiko 
bus pasislėpus po visokiomis 
kaukėmis kurstyti darbininkus 
prie riaūšių, dažnai net nusi- 
duodant dideliais rfevoiiu'cfohib 
riais. O kada tiems provoka
toriams pavyksta sukelti riau
šes, tai tada dažnai plieno kom
panijos laimi.

Darbininkų vienybė ir Soli- 
daruhias — tai yra geriausias 
įrankis streikui laimėti.

— S. Baknnas.

NAUJIENOS, Chfcago, III

RUOŠIASI SKRISTI APIE PASAULĮ

f■■k-/•

Amerikietis Įeit. Murray B. Dilley, armijos rezervo lūkimas ir jo stiprus lėktuvas “Flying 
Wing”, kuriūo jis bandys sumušti Wiley Po^t rekordą skridime apie pasaulį. iPost tą kelionę 
padarė į 7 ’diehas, 18 vai., o Įeit. Dilley nori apskristi apie pasaulį į puspenktos dienos. Jis ruo
šiasi skristi iš Australijos.

bet ir
kovos

iš se-

PLIENO DARBININ
KU STREIKAS NEIŠ

VENGIAMAS
Pasirodo, kad plieno indus

trijos darbininkų streikas yha 
heišventihas ir birželio 16 d. 
jis greičiausiai prasidės, nfes 
tiek plieno magnatai, tiek plie
no darbininkų^ unija nemano 
nusileisti. Washingtono valdžia 
deda didžiausias pastangas, kad 
neprileidus prie streiko, kadan
gi plieno industrijos streikas 
tiesioginiai ir netiesioginiai pa-

lies apie vieną milioną darbi
ninkų. Bet kai išrodo, tai var
giai Washingtono valdžiai pa
vyks hėprilėisti prie streiko.

Plieno karaliai su pagalba 
šio streiko yra pasiryžę užduo
ti mirtihą smūgį darbininkų 
Unijoms plieno industrijoj, var
toj aht visokias jiems galimas 
priemones. Plieno industrijos 
or^ahižūOti dūrbininkai yra pa
siryžę streiką laimėti, priver
čiant plieno magnatus pripa
žinti uniją. Organizuoti darbi
ninkui geriausiai žino, kad jie 
turi reikalą ne su paprastais 
darbdaviais, bet su galinguoju 
plieno tinstu ir didžiausiu or
ganizuotų darbininkų priešu.

Kaip jau praeitą kartą mi
nėjau, plieno darbininkų orga
nizacija bėra .taip stipri, kaip 
kai kurie mano. Tarpe* žymiau
sios pliėno darbininkų Amalga- 
mated Asšdčiūlion o! Iron, 
Steel ahd Tin W0rkers unijos 
hėra vienybės. Unijistai . yra 
pasidalinę į kairiuosius ir de
šiniuosius. Be to, yra komu

jhėet and Me-

tru- 
dar 
dar

nistinė unija 
tai Industrial Union, nekalbant 
jau apie kompaničnas unijas, 
kurios yra pasiryž tįsios laužy
ti streiką.

Tačiau, nežiūrint visų 
kūmų tarpe organizuotų 
bininkų, išrodo, kad plieno
bininkai šį kartą turi daugiau 
progos laimėti streiką, negu 
kada nors praeityj. Kadangi 
organizuoti Amerikos darbinin
kai laimėjo keletą didelių strei
kų, kaip tai: angliakasių strei
ko laimėjimas, automobilių 
magnatų nusileidimas organi
zuotiems darbininkams padare 
didelės reikšmės ir įtakos plie
no darbininkams. Todėl išrodo, 
kad ir plieno darbininkai tu
rės laimėti.

— S. Bakanas.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Laiškas iš Sovietų Rusijos 
“Rojaus”

PaJafrCTnė Visiems Gttildi it Pigiai

BIZNIERIAMS
<

Bilas
Biznio Kortelės
Laiškus ir Koncertus
Plakatus

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Profcramus
Tikietus

.. ,
Vizitinės Kortelės 
VestuVėms Laiškai
SužiedUbtUvėihš
Kortelės 
Pasveikinimai, ėto.

DraUgijbms KbhstitucijOs ii* ją Vfedathbs Knygos yra 
Musų špėtf alybš. jas ftrtt fep'ėciaiib Užšakyteb
taip kaip Jos veda'mtts, su ėpeciatetfi liHijoift ii* lieterviš 
kais antgalviais.

Adelė Varašienė, nabašninko 
Karolio Varašiaus žmona, gy
venanti adresu i09 South Ž2nd 
St., Pittsburghe, susirašinėja 
su savo giminaičiu, gyvenančiu 
Sovietų Rusijoj. Ne tik susina • 
šihėja, bei ir kiek galėdama ir 
nu'o savęs nutraukdama šelpia 
jį, pasiųsdama jam po keletą 
dolerių.

Kiek kada yra siuntos, tai 
visados ponios Varašienės dole
riai pasiekia jos giminaitį Ru
sijoj. Tie keli doleriai yra di
dėlė parama jos badaujančio 
giminaičio Šeimynai.

Reikia neužmiršti, kad ir pa
ti ponia Varašienė gana var
gingai gyvena, bet jokiu budo 
negalimą sulygini jos vargą su 
gyvenančiais Sovietų Rusijoj.

Laiškai rašoma su raudonu 
rašalu ir ant taip prastos po- 
pieros, kad net gaila ir žiūrė
ti. Nežinai nė ką mahyti; gal 
Sovietų Rusijoj nėra geresnės 
popieros, o gal geresnė popiė- 
ra darbininkams yra neprieina
ma?

Paskutinis laiškas rašytas 
balandžio 25 d. 1934. Rašytojo 
vardą ir vietą apleidžiame dėl 
saugumo, nors laiško autoriūs 
nė per pusę žodelio neprisime
na nė apie politiką, nė apie so
vietų tvarką. Jis tik skundžiasi 
dėl savo vargingos padėties ir 
bado. Tačiau ir tokis nekaltas 
laiško turinys kartais gali pa
sirodyti sovietų “činovnin- 
kams” išdavikiškas.

Laiško turinys: “Didžiai ger
biama ir mylima brangi švo- 
gerkėle Adele: Jūsų laišką iš 
balandžio 2' d. apturėjau balan
džio 22 d., už kūrį širdingai 
ačiū. Aš rašiau jums, brang 
švogetkėle, kad apturėjau 5 do
lerius ir 2 dolerius, kurie man 
padėjo užlaikyti gyvastį.

“Dabar jau pagelbos seniai 
negavau ir labai vargsiu. Nėr 
už ką nusipirkti kąsnį duo
nos, esūmc alkani.

Pagal jųsų. laišką, para

bėi darbuotoj ai. Matėsi keli ir 
Rymo katalikų darbuotojai bei 
šv. Jurgio Tautiškos parapijos 
klebonas kun. Žukauskas. O 
jaunimo buvo gražaus Ir visi 
smagiai linksminos prie gero 
Jobo Vainaūsko orkestro.

Kaip išrodo, tai ii* pclhb gra
žaus turės 
delegatų j

GražiAi

likti dėl nuvežimo 
ŠLA. Seimą.
o » » 
įrengta lietuvių 
užeiga

PiTTSfctJRGR, Pa. — Jūsų 
Reporteriui teko susipažinti su 
tikrai gražia lietuviška užeiga, 
kur viskas yra prirengta pa
gal naujausią madą. Tai, tur

šiau laišką pas kuū. Žukau
ską, kurį čionai sykiu siun
čiu. Meldžiu laišką perduoti 
jam. Nuo jo turiu vilties gau
ti pagalbą. Kada jisai suteiks 
mAn pagalbą, tai, brangi švo- 
gelrkėlc, tąsyk gali padaryti 
sarmatą fcnkho broliui Jonui 
J. (kuris yra kunigu ar vy
skupu lenkų neprigųlmingds 
bažnyčios, Buffalo, N. Y., ir 
neprisipažįsta, kad jisai yra 
liėtuvis. Tačiau yra žinoma, 
kad tas pats Jonas J. yra dir
bęs vienoj lietuvių laikraščio 
spaustuvėj. — Rėp.) Už jo di
delį skiipumą.

“Miela švogerkėle, meldžiu 
kiek galite dar pašėlpli ma
ne. Jus lik viena mOUe ir gel- 
bėjot. Kad Visi tiek būtų gel
bėję, kiek jtįs, aš būčiau daug 
linksniesnis ir n'ebhčiau taip i 
apverktiham padėjimo, — be! 
drabužių, švūrko dūt nugaros 
ii’ apšiavimb ant kojų. Todėl 
pasigirti niekuo kilti negaliu, 
kaip tik ditlžiaUšiti vargu. Tik 
jus mane atjatitėt bei supra
tote mano padėtį.

“Laukdamas gerų žinių, bu
čiuoju jumis jūsų švogeris — 
—-------- -— duktė ir sūnūs.”

Kituose savo laiškuose po
nios Varašienės giminaitis yra 
rašęs, kiek jisai gauna sovie
tiškų rublių už ainerikOiiišką

daugiau. Reiškia, doleris la
bai yra brangūs Sovietų Ru
sijoj. Tačiau reikia neužmirš- 
li, kad per laišką pasiekęs do
leris Soyietijoj yra keičiamas 

i rublius šmugelio kėliu ir iš 
16 dar tūri gero uždarbio vi
sokio spekuliantai.

Kitą kartą patalpinsime to 
paties žmogaus laišką, rašytą 
kun. Žukauskui, šv. JurgiO' 
Tautiškos parapijos klebonui.

» » »
Gražus SLA. 3-čio apskrities 

piknikas
Castlc Shanhon, Pa., birže

lio 3 d. Adomo Sodne įvyko 
senai lahktas ir ilgši rengtas 
SLA. 3-Čio apskrities pikni
kas. įteikia pasakyti, kad tai 
būvo tikrai šaunus pšrengi- 
ihas. Nė tik kad rupcstihgai 
viskas buvo surengta, bet, tur 
būt, užvis svarbiausia buvo 
tai, kad atsilankė daug gra
žios publikos, kuri labai pi 

užsilaikė.
žodžiu sakant, publika buvo 

HnktihŽ. DalyVavo ne tik pitts- 
burghiečiai, bet it* visų tolimes
nių ir artimesnių apylinkių lie
tuviai, daugumoj StA. nariai

kiai

būt, bus vienintelė tarinė Pitts
burgho lietusių užeiga, kuri sA- 
vo įrengimu patVadks hfe tik 
lietuvius, bet ir svetimtaučius.

Tur būt, jau Pittsburgho lie
tuviams yra žinomas K. Sa
vickas, kuris yra pasižymėjęs 
smuikininkas. Tai jo tėvukas, 
p. K. Savickas, ir atidarė nau
jai įrehgtą “Uptown Cafė”, 
1716 Fifth avė/, kur būs ap
tarnaujami svečiai geriausiais 
valgiais ir gėrimais.

— Reporteris.

GARS1NKITES 
NAUJIENOSE

Grindys 
Lengva 

Nuvalyti
Kuomet jus Vartojai

Pilsen Floor O ii
UŽLAIKO ŠVIESIOJ SPALVOJ

Pabaro Labai žibantį Varnišo paviršių. JTė persisunkiamą paviršių, 
kol h6 purvas riė dblkės nėlsigdUs. Išbaigimas, kuris lengvai dtiodk 
nusivalyti su rtiapa.

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ar 
Hardware Krautuvėje

2 DIENU IŠPARDAVIMAS
PUIKAUS MAISTO ftt feROSfettlU / ■ — r- r • - •

I*ėthyčioj it Siibatoj, Birželio-June 15 ir 16
. PIRKITE PA R Ak IR TAUPYKITE^ .. .

diiE'crmu "midwe^t' dVIEdlnd Puikiaaiifds Kotcį/bės SV.£QG 
bkiįKbSE ttlMASE ... .......   Svaras Žtę

249c
KaHonudše Tur. 25c

Kidiišinidi
RINKTINIAI KIAUŠINIAI “MidwbstM...... --------------------------------" "■ -----------------I,.. .......................

KAVA “Midwest” Puikiausi Gčlden Santos sv. 4 Q m
V A šviežiai Spraginta 3 pv " WW

“SUPREK” JUODA ARBATA ............... U šv. pikk 120
KELLOUG’S” CORN FLAkEŠ ..""fe upe. p ak. ^0

.....  3 kėnai žKŽ0“Canipbcll’s*’ tOMATO JUICĘ
15EANS su Pork “Ladoga” did. 28 Utie. k'en. Ž už 17$ 
. . ................................................... ...—. .................... .... .......... ' ' "■..... ................... ................... ..... ■■■■■■$.......................

RAUGINTI KOPŪSTAI “harr’s" dideli kūnai jQ{į
“CLOVERBELT” ŽIRNIAI N6. Į kebai 3 už 2Sė 
“Siinnv Fbuntaiii” GRAPfeFRUIT.... No. 1 fcenai 10$ 

i kenai 17$ 
... kenas 5$

“Franco-American” ŠPAGETAI
<|h 'M ' •

“MIdwtest” ibbRK and BEANS 
M r. ■'* f

“Midwcst” PURE GRAPE JELLY 16 unc. stiklas 17$
GELTONIEJI CIBULIAI .......     3»v. 10$

3 sv- 25$
^Ūž25$

.... 8 unc. pak. 2 u^230

ŠVIEŽIOS TOMAITĖS ...............
CANTALOTJPk Jumbo didumo
‘‘MINUTE" TAPIOCA”

PREMIUM CHOCOLĄTE ............... 3 unc. šmotas 80
LEMON TEA (Arbatos) WAFERS svaras 17$

unc. džiaras 10$“BOSCO” 3 Food Drink .......
“CEhTO” dėl prteieryavinib ...................... bonka 250
ILGA BALIONfi DEŠRA “Drexel Farms* ... ..... SV. 170
ŠALAMfe cDTftHVirta Sėkmėj ..................... sv. 190
MALT SVRUP “Midwest” švitesUs a^ Tamsūs Setas 41 
BONKŲ KEPURAITĖS ............!....  Groso pakelis“! tį
FLY SWATTeRŠT (Musių miišikas) ........... vlehAŠ 50
liLEAUR ‘‘MldfovsU’ (5c dep. už bonkąj Kvorta 100 

SHINOLA (ieverykų pališaš ... ;...............  Llėkinulč 8<f
“2 i’n i” Čeverykų pališas ................... blekiniilė 12į
‘SEidllsiOL^’ Bafhrooni TitsUe 4rblČs250~
•VviiiiiL BisA.dl‘Y” skystas balų pališas—bonka lO^F 
BLACK BEAUTY Čevęryką Pališas .... ...... ........... 100
SĖnUiNE ttARlhVATĖR COGoA tiVlLAŠ dito j&motai 3 hŽ 13c~ 
“1^ ahd G” Whilfe Naphtha MUILAS did. šm. 3 už 110

A T T? “Midwest” Didelšs £ už £ fe gi* Pilis dep. 
bonkos 0 COCužbonkas

SOPA — ROOT BEER . , . , ., , -
Meti priimam visus Pašalpos Croserio Orderius.

rykų Pališas 
ocoA MVilAs

PASTABA ~ Storo" tari ir Metai dtyrtūt, kur /«f»
birbti a*ra 'natikltienh Ir Ū, ut }?nbiduiia» kaitia*'

TVYAT TKI

STCDSTORES
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KAIP ŪKININKAI KENČIA NUO SAUSROS

SHOE STORE
3435S.HalstedSt

buvo p.p. Ka

ATSIVESKITE SAVO

išbadėję ir suliesėję Wisconsino ūkininkų galvijai varomi ieškant naujų ganyklų kur

Po Nauja Vadovybe

Pasirinkimas Populiariškiausių

VYRAMS IR JAUNIEMS VYRAMSPABST
Sport Oxfords

ir virs

4 aktu ir žuvies pietai, prie

dar

SUSI

Cicero

SHOE STORE
3435S.HalstedSt

Socialistų Partijos 
metinis piknikas'

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Naujausio 
Styliaus ir 
Pasiuvimo

. Kareivų 
Algirdas.
d., sukan- 
duktė So-

Antanas Kareiva ir 
žmona atvyko į Chi- 

caga iš Texas

Mokyklon Jjteigimas—Mokslei
viai Amerikoje ir kitose vals
tybėse—22-jų metų praeitis 
—Mokytojo Oleko patyrimai

Draugystė Lietuvos Kareivių 
šaukia susirinkimų penktadie
nio vakarų, birželio 15 d. Su
sirinkimas įvyks Liuosybės sve
tainėj. Visi nariai privalo ja
me dalyvauti ir tėmyti drau
gystės stovį, ba tai privalo bū
ti svarbu visiemn.

Dar galima pažymėti, jogei 
ši musų draugija yra pirma nuo 
Raudonos Rožės kliubo —taip 
nariais, taip turtu.

Ogi priežodis sako: kur dau
giau, ten smagiau. Tad laiky
kimės to priežodžio, didinkime

Atviras Laiškas 
Draugams

Serga Dominikas 
Slotkus

savo narių skaičių. Juk musų 
kolonijoj yra daug sveikų vy
rų, kurie gali stoti į kareivių 
draugijos eiles. —N. Rašė jas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDO VISAS LIGAS VYR 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEI 
YRA. ___  - ,
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas? reumatizm 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėj . ....
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite'čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo1 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.

4200 West 26 St

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

Kadangi turiu daug draugų, 
tai jokiu budu negaliu spėti 
visiems asmeniškai parašyti, ir 
todėl šiuomi kviečiu viešai per 
dienraštį Naujienas.

Gerbiamieji:

Viršuj
dar žolė nėra visai išdeginta. Apačioj — South Dakotoj žemė yra taip išdžiuvusi, kad mažiau
sias vėjas neša iš dirvų žemę ir daro iš jos kalvas kiekvienoje užvėjoj, ypač apie ūkių triobas

BRIDGJSPORT.—Senas Brid- 
geporto biznierius alinės savi- 
nįnkas, Domininkas Slotkus 
(901 West 35 st.), serga ir ran
dasi gydytojo priežiūroj. Jis 
gal turės vykti į ligoninę, kad 
greičiau

Visai Balti JMg
Juodi ir Balti
Gelsvai-Rusvi
Patent ir
Balti
Taipgi PORTHOLE
OXFORDS DĖL šiltaus

Oro.
Žemos ir KUBAN
Užkulnis.
Ateikite ir pamatykite
Didžiausi Pasirinkimą
South Sidėje.

Beje, minėtos draugijos prieš- 
pusmetinis susirinkiaoas įvyks 
ateinantį šeštadienį, birželio 16 
d., 6 vai. vakaro paprastoj sve
tainėj. Visos malonėkite į lai
ka pribūti. Bu’s svarbių rapor
tų, pranešimų ir bus svarsto
ma kitokie svarbus reikalai 
apie Oak Forest, apie garbės 
nares, kurių 
liau.

Tad visos 
rinkime.—A.

liną Street, telefonas Bou'levard 
1389.

Beje, nors gyvendamas* 1,800 
mylių toly nuo Chicagos, p. An
tanas Kareiva yra lietuvių trans
atlantinio skridimo rėmėjas ii 
jau kuris laikas atgal prisiun
tė savo auką šiam užmanymui 
paremti.—V. P.

Plačiai Chicagos lietuviams, 
o ypatingai town-ofleikiečiums, 
yra žinomas p 
va. Jisai 
sėkmingas 
geležų krautuvę 
per 12 metų, ir 
nės darbuotojas.

Queensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsto bė
ga po 30000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbiniu! ‘ Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mosart St. Chicago, Ui.
Tel. Lafayette 7846

Cook kauntėš.'Socialistų par
tija turės savo metinį pikniką 
Riverview parke šį sekmadie
nį, birželio 17 dieną. Tikimasi 
susilaukti skaitlingos publikos.

Tarpe kalbėtojų bus Chica
gos universiteto profesorius 
Maynard C. ‘Krireger, Cook 
kauntės socialistu partijos pir
mininkas, ir Arthur McDovvell, 
socialistų partijos kandidatas į 
kongresą iš Illinois valstijos. 
Bus ir daugiau kalbėtojų.

Be to, muzikėlis programas, 
kurį paruoš vokiečių ir darbi
ninkų ratelio chorai.

Tikietus iš anksto galite gau-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT R0AD-C^®^W« 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims sėredomis iki 7 v.

tą atsiekti ir pašalint kitas klin
tis—mokinosi. Daugelis lietu
vių gyvenančių kituose mies
tuose ir kitose valstybėse krei
pėsi į Amerikos Lietuvių Mo
kyklą, kad jiems siųstų anglų 
kalbos instrukcijas. Jiems bu
vo ir yra patarnaujama už ma
žą atlyginimą.

Amerikos lietuvių išeivijoj 
mes turime tik vieną tam tiks
lui pasišventusį žmogų, kuris 
tarnauja lietuvių visuomenei jau 
per 22 metus. O tuo žmogumi 
yra p. Olekas, kuris 1893 me
tais atvyko į S. V. ir per 25 
metus lankė mokslaines ir už
baigė mokytojo kursą.

—Frank Bulavv.

Puikiausia Vasarinis Rezortas. Vie
na mylia i Ežerą. Visuomet vėsu 
ir Smagu.

Pakankamai kėdžių, stalų, pasilink
sminimui patogumų ir žaismių dėl 
kūdikių. Viskas dykai dėl atsilankiu
sių svečių.

Galite transferiuotis nuo bile ku
rio gatvekario i Pier. Pakankamai 
vietos automobiliui pastatyti.

įspūdingas symfonijos orkestras. 
Gražiausias Pasauly šokiams Pavi- 
lionas.
ATSILANKYKITE ANKSTI; BUKI
TE IKI VĖLUMOS IR PASIDžIAU- 
GKITE VĖSIU EŽERO VĖJALIU

rūgs. 1 d., Chicagoj 
Amerikos Lietu- 
adresu 3106 So.

Čia makinama 
rašyba, aritmeti-

Mokytojų

Plačiai žinomi 
reivų duktė Sofija ir sūnūs Ed
uardas, ypač jaunosios lietuvių 
kartos rateliuose. Jų sveikatos 
tikslais p.p. Kareivos išvyko iš 
Chicagos į pietinę Texas vals
tijos dalį ir nusipirko čia ukj 
Kio Grandė klony.

Draugystės Lietuvos Kareivių 
susirinkimas

Draugijos Lietuvos 
Dukterų išvažia

vimas

BLUERIBBON 
BEER

Išimtinas Patarnavimas

NOVELTIES
Pumps, Straps, Ties, 

Sandaliai, Oxfords
šio Sezono čebatukų, Vi-

Vėliau1 sūnūs ir duktė mirė. 
Iš tolimos valstijos jie buvo 
parvežti ir palaidoti Chicagoj 
Šv. Kazimiero kapinėse, čia 
dar ilsis trečias p.p 
šeimos narys, sūnus

Dabar, birželio 22 
ka keturi metai kai 
fija tapo palaidota.

Taigi atlankyti vaikų kapus, 
pasimatyti su draugais, kurių 
p.p. Kareivos turėjo ir tebetu
ri daug Chicagoj ir, rasi, pa
matyti pasaulinę parodą, jie 
atvyko į Chicagą. Miestą pa
siekė iš trečiadienio į ketvirta
dienį. Viešėti Chicagoj ma
no keletą savaičių.

Apsistojo pas brolį William 
J. Kareivą adresu 4644 So. Pau-

Šiuomi pranešu, kad aš šią va
sarą turiu įrengusi vasarnami 
ant ežero kranto tarpe Miller 
Beach ir Gary Beach. Adre
sas: PALANGOS VILLA, Sand 
Dunes, Miller, Indiana, CENT
RAL BEACH, Cottage No. 17 

čia galite praleisti vakacijas 
visada, nes aš ten gyvensiu ir 
priimsiu svečius. Duosiu namie 
gamintą valgi. Kainos nebran
gios. PALANGOS VILOJE 
galėsite ramiai ir tinkamai pra
leisti vakacijas. Kuomet norė
site saulės vonias paimti, tyru 
oru pakvėpuoti arba mėnulio 
šviesoj linksmintis, tai kviečiu 
atvažiuoti.

Iki pasimatymo, 
Jchannia žymontienė.

Del sutarties: 7202 S. Camp
bell Avė. Republic 0364.

SPECIAL PRANEŠIMAS
Veltui teatras 
mano naujai išpuoštos ir pertaisytos vietos. 
Puikus steičius ir gera muzika. Gardus, šal
ti gėrimai. Pasinaudokit šita proga. Užtik
rintai busit užganėdinti ir praleisit linksmai 
laika. Nesigailėsit! *’

Kviečiu Visus atsilankyti penktadienio va
kare. i >

EMMA’S CASTLE CAFE
644 N. State Street

ir Patarimas 
kamlien. Antrai), ir 
iki O.—Ntulėliomi.

Puikiausias
suose Saizuose, įvairios kulnis ir visokio platumo, nuo AAA iki EEE.

Didžio nuo 2’zž iki 10

Antanas Karei- 
yra žinomas kaip 

biznierius, turėjęs 
Wood gatvėj 
kaip visuome-

Praeitą sekmadienį, birželio 
10 <1., Jefferson miške įvyko 
surengtas Dr-jos Lietuvos Duk
terų metinis išvažiavimas, ku
ris gerai pasisekė. Nemažai 
pelno liks draugijai.

Didelis kreditas priklauso mu
sų gabiai komisijai, M. Kizie- 
nei, S. Benikienei, Pet. Senu- 
lienei, D. Bakienei ir A. Du
dėnienei. Butų gerai, kad šią 
vasarą dar vieną tokį smagų 
išvažiavimą surengtų ta pati ko
misija.

VINEW00D BEER GARDENS
I

Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.
Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; 
žas duodamas veltui. yra gera vieta dėl automobilių susto 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St.
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS’

Del KŪDIKIŲ
Pilniausias Pasirinkimas Paskubusių 

POLL PARROT 
RUŠFES ČEBATUKŲ 

Visuose Styliuose ir Saizuose. 
Atsiveskite savo kūdikius.

Mes parinksime jiems tinkamiausius čebatukus

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS. SPRAGAS. FISTULAS. I’RVKITIS 
(Mežančio. Pllm). PROST ATITIK ir kito, 
meilinė* lino* r.nlamm m u* y Švelnu ir ne- 
.kandžiu VARU I R Metodu.
Me. ypatingai kviečiame tuo., kurie yra ne
tekt viltie, būti imgyrtytain. Yra nt»člok 
niiootabu kaip to. ru.Go.. be viltie. Ilgo, 
greit at.lliepia I M treatnientą.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

64 WEST RANDOLPH ST.
4-to. luboa Garrlck Theatre Bldg

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos1912 m 
tapo įsteigta 
vių Mokykla 
Halsted St. 
anglų kalba, 
ka i ir kiti dalykai 
tapo mokyklos steigėjas p. Ole
kas. '

22-jų metų praeitis. Tuo lai
ku daugiausia lietuviai emigra
vo į S. V., kad užsidirbti pini 
gų ir gyventi amerikoniškai, o 
mokintis anglų kalbos ar šiaip 
abelno patyrimo gyvenime ne
sistengta perdaug.

Gauti geresnį darbą ir gauti 
tinkamesnį atlyginimą galėjo 
tik tie, kurie suprato anglų kal
bą. Kiekvienas, kuris norėjo

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

NEW YORK
PHILADELPHIA ....

28 valanda, .magios keliones
PITTSBI’RHG_____________________ H9.7B
C1.BVRI.AN1>_____________________ *7.00
OETHOIT . •TOI.EBO ------  »3.7B
YOUNGSTOWN *8.____AKRON 7.BO

Bile kur | RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safevvay siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

$10,000,000 
Gražiausi chicago

NAVY PIER

U Naujienose arba Cook kaun
tės socialistų partijos ofise, 549 
llandolph St., tel. Dearborn 
6841.

TIK KA GAVOME NAUJUS

BALTUS
ČEBATUKUS DĖL VASAROS

sveikatą pataisyti.
P.p. Slctkai yra draugiški 

žmonės ir seni Naujienų skai
tytojai ir rėmėjai.

—Senas Petras.

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
IhMigelIp -Amoniu mano, kad Jie kenčia nuo 
KIIKIMATIZMIi, NEI RITIS, NEl'RALGIA, 
ARTHRITIM, NERVIAKIMO. arba INKSTĘ 
LIGOS, kuomet Jij liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ VARICOSE VOCIĘ. SI’- 
TINISIV BLAIZOV arba MEALINF.M LI
GI- 
The VARICl'R padarė tiik.tančiii. linkHinalH 
— KOBEI. NE JIS?

KEIKALAIK1TE MISV KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminacii;

Qfi«> Valandų*: 9 iki 8 
Pi-nktad. tiktai nuo 9 
nuo I* iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

MOTERŲ PER 28 METUS
OS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
į, galvos skausmus, 
mą ir paslaptingas

ali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
gonių. Patarimas dykai. OFISO

Nedėliomis nuo 11'ryto iki 1 vai,
4200 West 26 St. Kampas Keeler, Avė. Tel. Crawford 5573

___________________________  ______

•
Pi-.v.’.v.v.v
•p
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CHICAGOS 
ŽINIOS

prie NRA patarėjas, gvildens 
klausimų “Ką stengiasi Roo- 
sevelto administracija atsiek
ti W

Bažnyčią apdegė
♦ •

Jaunuomenės tarpe
jaunuomenės komitetas ko- 

vai prieš fašizmą tapo nese
niai sutvertas. Komiteto tiks
las yra varyti vajų, kad su- 
pažinti visuomenę su augan
čiu fašizmo pavojum Ameri
kos darbininkų teisėms.

Šios Organizacijos tvėrėjais 
ir rėmėjais yra the League 
for Industrial Deinocracy, 
Young Peoples Socialist Lea
gue, Young Circle League of 
America, Pioneer Youth ir 
Young Zion Alliance.

Dėliai platesnių informacijų 
apie Jaunuomenės Komitetų 
Prieš Fašizmų kreipkitės į jo 
ofisų adresu 3200 Ogden Avė.

illinois Emergency Re- 
liet Cohitnission 

partiokos
Spccialės pamokos vadina

moms nursery mokyklų mo
kytojoms tapo pradėtos Civil 
AVorks EdUcation tarnybos pa
stangomis. Vieta — National 
Kindergarten College, Evan- 
stohe, ir Chicago Normai Col
lege.

Apdegė vidus Unitarų baž
nyčios, kuri randasi adresu 
5521 West Lake St.

Motinos ir dukters 
tartis nusižudyti

su

m e-Mrs. Alice King Bott, 55 
tų, gyv. 5 Bėach Lahc, High- 
land Park, ir jos duktė Mar- 
glieHtte pridarė sutartį nusi
žudyti kartu. Jos prisirišo vie
na prie kitos ir išplaukė į 
ežerų. Ketinti plaukti kol pri
vargs ir paskęs. Paseka to
kia: motina paskendo, o duk
tė išgelbėta.

Pilietybės painokos
(Tęsinys)

Tėvų dėmesiui
Howell Neighborhood House, 

1831 So. Racine Avė., ruošia 
platų programų, kad duoti 
vaikams—bernaičiams ir mer
gaitėms — užsiėmimų vasa
ros laiku. Tėvai Vra kviečia
mi atsilankyti ir pasitarti su 
įstaigos vedėjais apie vaikų 
įrašymų j tų programų.

70,000 gaus diplomas
___________________ _• » *

.. Chicagos ^mokyklų superin
tendentas Wm. J. Bogan pra
neša, kad Cook kauntėj ir 
Chicagoj šiomis dienomis bus 
išduota apie 70,000 diplomų 
pradines ir aukštesnes moky
klas baigusiems bernaičiams 
ir mergaitėms.

- Lyga Industrinei Demo
kratijai turės svarbią 

koiifėrehciją
The League for Industrial 

Democracy laikys konferenci
jų Bcnven Country kliube nuo 
22 iki 21 d. birželio.

Pamatinė diskusijų tema 
bus: “Ar demokratija yra at
gyvenusi savo laikų?”

Tarpe kitų pranešimus da
rys Chicagos uriivėtsitetb de
kanas ChaHes W. Gilkey te
ma “Demokratijos pamatas”; 
Chicagos universiteto profeso- 

Lrius Frederick L. Schuman 
kalbės lema “l’rečiojo reicho 
pavojus”; profesorius Paul H. 
Douglar, suvartotoj ų tarybos

PREZlbENTAS
Prezidentas yra vyriausias 

Suviehyitį Valstijų Valdžios Pil- 
dytbjas. Prezidentas renkama 
ketuHems metams. Prezidentas 
gyvena Baltajame Name Wa- 
shingtone. (Prezidentų renka 
rinkėjai (electors), kuriuos sa
vo keliu išrinko balsuotojai. 
Kiekvienos valstijos balsuoto
jai išrenka rinkėjus, kad šie 
balsuotų už prezidentų. Rinkė
jai, kurie išrenka prezidentų, 
yra vadinami prezidento rinkė
jais. Kiekviena valstija renka 
tiek prezidento rinkėjų, kiek 
atstovų renka kongresui, pri- 
skaitant taip senatorius, taip 
atstovus. Suvienytų Valstijų 
balsuotojai renka penkiUs šim
tus tris dešimtis viena prezi
dento rinkėjų. Illinois Vrilstija 
renka 29 prezidento rinkėjus.

Vice-prezidentas yra renka
mas taip pat, kaip prezidentas. 
Jeigu prezidentas r mirštą, tai 
vice-prezidentas užima jo vie
tų. Jeigu vice-prezidentas mirš
ta, jo vietų užima kabineto na
riai tokia sėkmė, kokia jie bu
vo suminėti.

III
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

TEISMAS
Suvienytų Valstijų Teismas 

yra Suvienytų Vrilstijų vriMžibs 
juridines šakos vardaš. Suvie
nytų Valstijų Aeisriias Aiškina 
Suvienytų Valstijų įstatyčius. 
Suvienytų Valstijų teiščlris yra 
padalintas į tris šakas — ap
skrities teismų (District Court) 
srities apeliacijų teismų į (Cir
cuit Court of Appeals) ir vy-

Siunčiame Gėlės Telegramti j viš* 
pasaulio dalis. . . A

L O V EIKIS
Kvietkininkas

Gl^s DM VeeVūvių, Bankrotams ir
..... Pagrabams..__
Pristatome i visas miesto dalis.

PETRAS KABIAMS
Persiskyrė su šiuo pasauliai 

Birželio 13 dieną, 7:45 valan
da vakare 1934 irt., sulaukės 
52 metų amŽiahri, gimęs Pa
nevėžio mieste. Amerikoj iš
gyveno 33 metus. Paliko dide; 
|iame nuliudime tris dukteris 
Emiliri, Lucilie ir Regina ir 
sunu Edvyardą, pusbroli Anta
ną Kabialj, Roselande ir gimi
nes. Lietuvai 2 seseris Stefa
nija ir Stėnlslava ir gimines. 
Buvo nalyA Lietuvių Piliečių 
Kliubd, Kurtas pašarvotas, ran
dasi koplyčioj 2314 W. 23rd 
Place. .

Laidotuvės jvyks panedė’j, 
.Birželio 18 dienų, 10:00 vai. 
ryto iŠ LachaviČiaus koplyčios 
i Tautiškas. kapines.

Visi. A. A. Petro Kabjalio 
giminė*, draugai ir pažįstami 
esrtt, rtrtdširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini pattamaviirtą ir 
■h. a-- .i--t4 —*-»*-*- ■ iB vSTSVcl Kili 1 Tn<* •

N liekame, '
ys. Sūnus, Pusbro- 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 

 

bbrius Lachavfcz ir Sunai. Tel. 
Canal 2515.

kAZIMlteRAS WARPtdTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 14 dieną, 11:45 .valan
dą iš ryto 1934 m., sulaukęs 
61 m. ainžiatls, gimęs Telšių 
apskričio, Medingėnų parapi
jos, Uždūbulio kaiirto. Paliko 
dideliame nuliudime moterj 
Freziną, 2 sūnūs Kazimierą ir 
Juozapą, broli Juozapą, pusbro
lius Leoną Waį-pi°ti,, Pranciš
kų ir Aleksandrą Jo^mirtUš,. 6 
Lietuvoje seser; Marijona Ža- 
vickienę ir švogėrj Kazimierą, 
gimines ir draugus. Kūnas pa
šarvotas, randasi 308 ..EAst 
Kensington Avė. Tel. Pullmrirt 
7409.

Laidptųyfes (vyks Birželio 18 
dieną, 8:30 vai. iš ryto iš rtą- 
mų i Visų šventų parhpljos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už. vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines, .,

Visi Ą..VĄ. Kazimiero JWar- 
pibČio gimines, draugai ir 
žjstami esat nuošiiMŽiai kvie
čiant dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- 
navimą ir ritsišVeikirtimą.

Nuliūdę liekairte,
MOteris, Simai, BrOHš, Se
suo, Pusbroliai ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnaUj^ gra- 
borius ,J. F. Rudžius, Telefo- 
nhs tCaųaJ ,617,4. ž„ , 1W1

riaušių teismu (Supreme 
Court). Suvienytų Valstijų ap
skrities teismas yra išsprendi
mo (trial) teismas. Suvienytų 
Valstijų srities apeliacijų teis
mas peržiūri apskrities iteismo 
spendimus. Suvienytų Valstijų 
vyriausias teismas yra aukš
čiausias teismas. Vyriausias 
teismas gali peržiūrėti apskri
ties ir srities teismų sprendi
mus. Suvienytų Valstijų vy
riausias teismas turi taipgi ga
lių peržiūrėti kiekvienos valsti
jos vyriausio (teismo sprendi
mus. Asmenys, kurie sėdi ir 
aiškina įstatymus teismuose, 
yra vadinami teisėjais. Suvie
nytų Valstijų apskrities teis
mas sprendžia įvairias bylas ir 
išduoda pirmąsias ir antrąsias 
popieras.

į VALSTIJOS VALDŽIA
Valstija yra Suviėziytų Val

stijų dalis. Suvienytose Valsti
jose yta keturios dešimtys aš- 
tuonios valstijos. Pradžioje Šioj 
šaly buvo tik trylika vrilstijų. 
Kiekviena valstija turi skirtin
gų vardų ir atskirų valdžią. 
Valstijos valdžia rūpinasi tik 
valstijos bizniu. Suvienytų Val
stijų valdžia rūpinasi Suvieny
tų Valstijų bizniu. Suvienytų 
Valstijų valdžia paskelbia karų 
ir įtaikų, kala pinigus, reguliuo
ja biznį tarp žmonių Vienos 
valstijos ir žmonių kitos valsti
jos, reguliuoja biznį tarp vak 
stijų ir reguliuoja šios šalies 
biznį su svetimomis šrilimis.

Valstijos valdžia yra padalin
ta į tris šakas; (1) Įstatymų 
leidimo šakų, (2) pildomųjų ša
kų ir (3) juridinę šakų. Įstaty
mų leidimo šakos biznis yra 
leisti valstijos įstatymus. Pil
domosios šakos biznis yra vy- 
kinti įstatyriius. Juridines sa
kos biznis yra aiškinti valstijos 
įstatymus. Illinois valstijos so
stinės vardas yra Šprihgfiekt 
Pamatiniai Illinois valstijos ofi
sai yra Springfielde.

..... ' (Bus. daugiau) .t

Chicagos Draugiją, 
Kliilbų Valdybos 

1934 metams

Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesha, 4501 S. PaUllriri St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. JG. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6989 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių dpiekunai A. čiėsna 
ir K. BoruŠlerie.
Lhiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą s'ęptįntadięni Antano I čėsnos 
svėt., 4501 S. Paulina st. Priimame 
| drhbgyslę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir piergai- 
teš, phtarnavimas visiems vienuodas 
Sulig draugystės IsŪtu.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934. meta 
Jonas Bijankas, tpirm.. 934. ,W; 
Marųuette Road, . W alte r Leki£’, 
pirm, pagelb., Addlph Kaulhkis, 
nut, rašt 8842 S. /Alnion AVę.; 
Frank Norkus, fip. rašt.. 4067 SO. 
Richmond St., Frank Bakutiė, ižd; 
2603 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Jdnušauskčas, iždo globėjai; D. 
Ąrttąrtaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuną kožpą mėnė- 

sj pirmą penkiadieny,. Chicagos Lie- 
tliviiĮ AUditorijėj, 8133 S. Halšted 
St., 7:30 vai. vakare.

Patarnavimas -- Ant 
Kurio Galima At-

sidėti!

Pęrkant maisto produktus arba 
ttluCeries, kiekviena namų šeiminin
kė basirinks tį sankrovą, kurioj ji 
gauna geriausį patarnavimą. Mes 
neskaitome geru patarnavimu tą, 

pardavėjai iš Už kaunterio 
j greit ii* mandagiai paduoda 

i —« bet viską ki-

groę

da savo kostumieriams.
Jus galite atsidėti ant maisto ku

ri perkate “Midwest” krautuvėse. 
Kad persitikrinti, jums reikia atsi
lankyti | artimiausią “Midwest” 
krautuvę, kuri randasi netoli jūsų 
namų. Kas savaitę tose krautuvėse 
būna specialus išpardavimai. Per
skaitykite skelbimą, kuris telpa šios 
dienos laidoje (kitame puslapyj) ir 
jus be abejo persitikrinsitė, kad kai
nos yra žemos ir pasirinkimas įvai
rus.

(Apskelbti

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofiee Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
vai&i ppeęialfatė6900 So. Halsted St 

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

AMERICAN LITH. , CIT1ZENS 
CLUB of 12th WĄRD valdyba 
1934 metams: J. Šviiorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 8159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.: 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontir. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 

‘ 8008. W. 59 St, tel. Republic 0098;
bonetaonhi: A. Šalčiukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535, S. Rockwell 
St., tel. Lafayėtte 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ .NAMŲ 
SAVININKŲ ant BridgėportO, Chi- 
ęago, .111. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika plrirt.,įl49 S. Halsted St.; 
V. Stankiiis pag., 8606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas tin. 
rašt., 8144 S. WaĮlace St.; J. Ma- 
tejunas koritr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasiėrius, 5653 South 
Throop St.; L.. Liaiidanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko suslrinkimuš kas taėrtesj įrit

iną trečlacjiėrii 7:30 vai. vakarė, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 So. 
Halstted St.

DRAUGYSTES LIĘTŲVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskai 
7204 S. Rofekwėll St.: įag. Fi*. 
Venckus, 755 W. 35 St.; rtul. rašt. 
Joe Dabulski, 8044 N,. CalifoĮ- 
nia Avenue; iždo rašt. Ą. 
Ambutis, 16OO0 So. Lincoln St.į

kad
jtttap. c,.— .... - 
nupirktus dalykus 
th, taipgi tą» kad jie padaro pir
kimą patogįu ir ekonomišku.

It todėl driugėlis namų šeiminin
kių pasirinko “Midivest” krautuvę 
shvd apielihkėj. Pirmiausia jos ži- 
nb, kad jos grius gerą patarnavi
mą todėl, kad kiekvienas “Midwest” 
krautuvės savininkas yra gerai t>a- 
tyrfes grdsbrnihkas. Jis pats valdo 
visą bizhi ir todėl yra iižihtetesbo- 
tąs suteikti kuogeriaUsi ir sąžinin- Į 
giausl patarnavimą.

toliau, namų Šeimininkės žiho, 
kad visų maisto produktai yra di
deliame pasirihkime. Nežiūrint ko
kio maišto Šeitairiinkei nereikėtų, ji 
višūdtaėt viską gali lengvai nusi
pirkti “Midwest” sankrovose. Ji 
taipgi žino, kad tas maistas yra vi- 
šūdhiet šviežiris, nes kasdien atga
benamas i sankrovas.

Kitas labai svarbus dalykas yra 
i tas, kad kainos juose būna žemiau
sios. Tie groserninkai perka pre
kes vagonais, tiesiog iš išdirbėjų 
ir todėl pirkdami daug iš sykio, gau
ną pigesnes kainas, kurias perduo-

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
ydldyba. per 1984 metus: Georgė 
Me’dalinškaš, pirta., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kariūnas; pirm, pag., 
3508 Gųnderon Ave„ Berwyn, 111.; 
M. Madalirtskas, hrit. irašt., 283 S. 
Central Avė.; Chas. Katėta, fin. 
rašt., 4676 W. Ehd Avė.; M. Ka- 
žiunris, iždininkas, 3508 Gundafeon 
Avė., Berwyn, ĮH; Vincentas Mani
kas, kontr. rast.; Juozapas vili- 
maitis ir M. Davi'doniš iždo globė
ju; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą rie- 

deldienj, Lawler Hali Svėt., 3929 W. 
Madison St., kain 1 vai. po piet.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Irime St.; kasiėrius 
K. Laupius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blurtias, $233 
Lime St. ir Jj Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.teisėjas K. Valaitis, 
3306 So. Union Avė.; ligortių pri
žiūrėtojas P. Petraitis; 3159 So. 
Halsted St. ’

cagos Lietuvių Auditorijoj, 3188 So 
Halsted St.

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES vajdyba' '1934 metams: PeL 
ras Killis pirm., $347 S. Lituanich

Narkis tJr'ob. Hšt., 190b W. S5th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rdšt., 
3534 So. Lpv/e Ąve.; Jdhas Zalato- 
ris ižd., 663h So. Western Ąve.; 
Zigm. Grigonio kdintr. Hust.; 4427 
So. Francisco Avė.; Jbrtrts Pūzd
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 3Šth St.
Susirinkimai atsibuna ka^ antras 

nedeldienis kiekvieno, rtiėhęsio Čhicą-- 
gos Lietuvių Atiditorijbj, 3183 SdŪtfc 
Halsted St. 12-tA vai. did'rta.

Garsinkitės “Nnoše*
•“ •- ' >• -■ 4 • .......................

DR. YAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins aklų {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimų, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12, Akinių kainos 
įper puse pigiarts, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių, Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulėvard 7589

Ofiso Tel. Boulėvard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR. BFfffASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

K. Jartisz 
Physiėal Therapy 

and Midvzite 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phbnė .

.Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
dUodU massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginėtas patari
mai dovanai.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

DR. RUSSELL
lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofibo telefonas Hemlock 6141——■M—————fc 

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ii* nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulėvard 8488

. Graboriai
Telefonas YdHs 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriuš ir 

Balzamuotoj as 
Moderriiška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulėvard .5914

DR. NAIKELIS
75d W. 35th St 

(Cor. oi 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo Vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tęl. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

A. K. Rutkauskas, M.D, 
4442 South VVėstelrh A v ertu e 

.Tek Lafayėtte 4146
VALANDOS:, .

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

J v ’ * •• •* *

Juozapas Eudeikis 
į ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite........
REPUblic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Nėturilne sąryšių su firma tuo 

$aČih VAtdu)

J. F. BADŽIUS
LIEtVVrV°rPGRABORlUS

Palaidoja už $25.00 ir augšČiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

Siition M. Skudas
'GRABORIUŠ ir BAL^AMbOTOJAS 
Patarnavimas £eras ir nebrangus“ 718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

I 4

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
-i    1 t ». f. (_________________________ 14 

A. MASALSKIS
GRABORIUŠ 

3307 LitUrihica Avė 
Tet Boulėvard 4139

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja j daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitrint arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia i 
akinių.

Dr. John J. Smetana
optometristAs

1801 So. Ashland Avė.
piatt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va

karo. Rooirt. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
kos Lietuvių Daktarų Drau-

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

Tel kehtoood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Lafayettę 3650
. Rez. Tel Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco aV.

Įvairus Gydytojai___

DR. HERZMAN
■....  Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 1D—-12 pietą it 
nhb 6 iki 7:80 vai. va kata

. Tel. Canal, 3119
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seelęy 7830
Namų telefonas Briihstoick 0597

Phone Boulėvard 7042 _
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dh Charles Sėgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Diehą it Nhktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidbtrivią Direktorius per &0 Metą

4605-0? So. Herinitage Avenue

t'el. Lafayettė 8572 
L Liulevičius 
GRABORIŲS.. IR 
bAlsAmuoTojas 
Patarnauja Chica- 
goje ir apylinkėje 

Didelė. ir fcraži 
koplyčia . dykai.

4092 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avėnuė

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vįiL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893

J. J. Bagdonas 
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. 
2506 West 63rd St. 

tel. ItĖPŪBLIC 3100 ,

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospęct 6659.

Ofiso TeL.Cahal 0257^

t. 1 ZOLP
1646 TO St.

Tel. Boulėvard 5208 ir 8418
. 1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Gydytojas ir chirurgas 
1821 So. Halsttd Street 

CHIOAGOė ILL.

Rusas Gydytojas ir Chirurgai 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chronišku ligų 
Ofisai 8102 So? Halsted SL 

arti 81st Street , 
Valandos: 2—4, 7—9 vat rak. Ne
dėliotais Ir šventadieniais 16^-12 

diehą. 
.............. ..................■ ;

Ladiavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUŠ

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 & 49 Cti Cicero, UI.
Tel Cicero 6»27

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graboriuš 
are w 

CICERO. ILb-

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
irti., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulėvard 1401*...................................  ■, ■

Phone Canal 612

_ L . ..... -
Advokatai Z

JOSEPH J, GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Arė. 
Tel. Boulėvard 2800 

Rez. 6515 So. RockweH SL 
Tel. Republic- 9723

YTOJAS IR. CIIIRVRGAS

Valandos: -—.Jį—3 ir 7—J8 
Suredonris ir nedel. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. Canromia Avenue 
Tolefonng RenuhHc 7868

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Namu Tel. Prospęct 1980

pagal sutarti.

JOHN B. BORDKN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos Ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 .
Namai: 6459 S. RockweR Stovėt 

Telefonas Republic

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienotais Mieste 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Deąriwrn 0047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tel Prospęct 1610
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PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADS

pra

vien

imi

Roseland Batutis

dalykų

MORTGAGE BANKERS
Adomas

REAL ESTATE

23rd

praneškite

Personai

Pocahontas mine run tonas

For Rent

klausia

Į OLD GOLD RŪKYTOJAS NUO 1932]

CLASSIFIEDADS

Old

tokias rūšis, kurios nekanda

O?

©P. LorilhrdCo.. Ine

Lietuviški margučiai 
Pasaulinėj Parodoj

pra- 
kiek

nutarimų, 
naujų narių

Business Service 
Biznio Patarnavimas

SVARBUS DR-JOS 
ŪKININKO

Nedėlioj
rausko

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Ar Old Golds lenų 
dėl stokos juose dirbtinu prieskoniu?

. vakaro.
N AL 0117.
;s {rašyti Jus Draugijon

Petras Kampikas parduoda val
gomų daiktų krautuvę— $4 

. sutaupo $100

Archer Avė., 
iš ryto, 
išeis 12 vai. 
St. ir sustos
44th St. ir

Nut. Rašt.

3 kambariai ir toiletas, $7.00 i 
mėnesi. 2 lubos. Dekoruojamas kas
met. 913 W. Cullerton St. (20 str.) 
arti Halsted St.

Pamatykite Joan Blondell Warner Bros. Paveiksle, “SMARTY

vumos gerklei paeina

yra baigęs Lind 
School, kur jau ta 
chemiją ir nusista

LIETUVOS 
SUSIRINKIMAS

Birželio 17 
Svetainėje, 2244

5746 South

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 

Ashland

pradėjus krutėti
organizacijos dar-

Fotografuos musų 
gražuoles

PARDAVIMUI Tavern, tris me
tus biznis išdirbtas už prieinamą 
kainą. 1034 W. 69 St.

P. S.—Faktas yra, pone Cooper:
Neauga geresnis tabakas už tą, kuris vartojama 
Old Gold. Jis taipgi yra tyras. Štai kodėl Old 
Golds yra lengvi GERKLEI ir NERVAMS.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime įkyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet Įžymus 
namai originalfo ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

PARDAVIMUI Tavern su nuosa
vybe arba viena Tavern. Praėjusi 
mėnesį {plaukė $2600. Dėl informa
cijų pašaukite Boulevard 2165.

PARSIDUOPA alaus Tavern, biz
nis išdirbtas gerai, randasi arti dirb
tuvių. Savininkas apleidžia miestą. 
5059 So. Wells St.

NAŠLE parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
vę su namu arba be namo. Agnest 
1609 So. Halsted Street.

STOGDENŲYSTfi IR BLBKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

BARO FIKČERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Fikčeriai dėl visokios rų- 
Šies biznių. Žemiausios kainos —• 
cash arba ant išmokėjimo.
- S. E. SOSTHEIM & SONS., 

Kampas
v ARCHER & STATE ST.

REIKALINGAS apysenis bedarbis 
už naktini sargą.

6533 So. Fairfield Avė.

Kokią naudą teikia 
garsinimai “Nau

jienose”

! Fritz Grissiblc, vokietis ir 
vokiečių darbuo'tojas Amerikoj, 
kuris tyrinėjančiam nacių pro
pagandą Amerikoje atstovų bu
to komitetui liudijo, kad Ame
rikoje surinkti pinigai pagelbė
jo Hitleriui laimėti Vokietijoje.

PARDAVIMUI aludė, kampinis 
biznis, seniai išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai. Priežas- 
t{ patirsite vietoje, 7200 S. Greeu St

Baigė teologijos 
mokslus

Kai agentai ieško pirkėjų, 
tai už jų darbą reikia užmokė
ti bent $100.00 ar daugiau. O 
“Naujienos” suranda pirkėjus 
už $4 ar $5, ir pardavėjas su
taupo mažiausia $95.

PARSIDUODA Yavem; biznis su 
namu arba be namo. Biznis išdirb
tas per 25 metus, tas pats savinin
kas 9 metai, taipgi parsiduoda elek- 
trikinis refredžęratorius ir Majestic 
Baby Grand Radio.

5448 So. Shields Avenue

AĘDAVIMUI . grosernė, geroj 
»j, visokių tautų apgyventa, per 
is metus išdirbta vieta, parduo- 
Vebrangiai. 4518 S. Rockwell St.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai — $10—$15— 
$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Vytautas Mišeika 
baigė chemijos 

mokslus

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas {ren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine.
910-915 W. Madison St. Monroel710

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroj vietoj labai gerai išdirbtą per 
25 metus. Renda pigi, — 6 kamba
riai su visais patogumais. P. Kam
pikas, 3213 So. Parnell Avė.

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

Athlete Foot, Dedervinė, Niežuoti 
kojapirščiai, — Gaukite ūmią pa- 
gelbą. Tiktai 50c. už treatmentą. 
Reikalaukite tuojaus,—šiandien.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI alaus tavern, sve
tainė dėl šoktų ir mitingų. Parduo
siu labai pigiai. 2003 So. Jefferson 
Street.

$6. $10 ir $16 savai- 
Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7

Arba telefonuokite 
musų atstovas at-

VISOKIOS RŲAIKS KRAUTUVES 
FIKČERIAI

DidžiausiaA pasirinkimaii ir žemiausios kai
nos ant modemiškų baro fikčerių. taipgi 
delicatessen, restauracijų, duonkepyklų ir bu- 
Černių. Taipgi įtaisome pilnų mekaniAką Sal
dy mo systemų už labai žemų kainų. Maino
me jūsų senus fikčerlus arba (rengimus ant 
naujų. Dykai pristatymas ir lengvos išlygos. 
JULIUS BENDER. INC., 901-01B W. Manl- 
son St., Tel. Monroc 1710, Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, geistina kad butų bisk{ 
pasiturinti, arba butų biznierka. Aš 
esu vaikinas, vidutiniško amžiaus, 
neblogai atrodantis, bizniavas žmo
gus ir pasiturintį. Rašykite Box 
124, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois. i

SVARBUS PRANEŠIMAS NAUJIE
NŲ SPULKOS NARIAMS

Yra išsiuntinėta visiems Lithuania 
News Loan and Bldg. Ass’n (“Nau
jienų spulkos”) nariams pakvietimas 
j šėrininkų metini susirinkimą, ku
ris {vyks birželio 21 d. Naujienų 
Name.

Yra būtinas reikalas visiems na
riams dalyvauti. Kurie negalite da
lyvauti, malonėkite pasirašyti ant 
laiške įdėtos blankos (vadinamos 
Proxy) ir priduoti ar pasiųsti savo 
ištikimai ypatai, kad galėtų jus at
stovauti šiame susirinkime.

Spulkos Sekretorius.

Brangus pone Cooper:—
Jūsų iškelta pastaba yra svarbi. Mėginimas keisti 

naturalį tabako kvapsni niekuomet nepagerina jo 
rūkomos kokybes. Jei tabakas yra atsakantis, jam 
nereikia dirbtinų prieskonių.

Bet stoka dirbtinų prieskonių pas Old Gold nėra 
svarbioji priežastis jų pagarsėjusio lengvumo gerklei.

Didžioji priežastis, pone Cooper, yra Ši
Gold vartoja tik karalienės lapų rūšies turkiškus 
naminius tabakus
Pasendintas mažiausia 30 menesių, Šis tabakas pasie
kia jus taip Švelnus ir malonus, kaip senas vynas.

Štai kodėl jus galite rūkyti Old Golds dieną iŠ 
dienos ... be menkiausio gerklės perŠimo.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC. 

ISTB1GTA 1760

KAS turite parduoti saliuno ba 
rus ir kitus {rengimus, 
J. J., 670 W. 18 St.

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

RENDON 6 . kambarių flatas pečiu 
apšildomas. Skalbykla, garadžius. 
2721 So. Millard Avė., % mylios j 
West nuo Kedzie.

šiomis dienomis telpa skel
bimas “Naujienose”, kad Pet
ras Kampikas parduoda bučer
nę ir grosernę adresu 3213 S. 
Parnell Avė. Tas skelbimas 
pasiekė tiek daug perkupčių, 
kad pasirodo, jogei valgomų 
daiktų krautuvė bus parduo
ta ne vėliau, kaip jki sekančio 
šeštadienio be agentų tarpinin
kavimo.

.vasarą gryš Lietuvon, eiti 
rinės 
pareigas 
tolerantiškas žmogus, 
berniškų pažvalgą 
klausimais. Lietuvos 
nėra tokie fanatiški 
kai, kokiais yra katalikų kuni
gija. Tas religinis kalvinų ir jų 
kunigų liberalizmas pagelbėjo 
kalvinams kultūriniai augščiau 
pakilti už jų kaimynus katali
kus, kurie tankiai laibai šiurkš
čiai niekina kalvinus, visaip 
juos persekioja ir pravardžiuo
ju. Pats p. Gribė, 'taip ir kiti 
kalvinų teologai pri pažysta, 
kad kalvinizmas Lietuvoje per 
400 metų taip pakitėjo, pasida
rė taip liberališkas, kad jis ne
gali lygintis kitų šalių kalvinis
tams, pav. Amerikos presbyte- 
rionizmui. Jis greičiau lyginasi 
Amerikos unitarams ir dabar 
nuolatos stiprėjantiems huma
nitarams.

Mokslo baigimo proga, jo 
draugai p. p. Vaidžiunai perei
tą trečiadienį savo namuose su
rengė p. Gribei pagerbti pokilį, 
į kurį pakvietė ir būrelį jo ki
tų draugų ir pažystamų. Kaip 
p. Vaidžiunas, taip ir p. Gribė 
yra kaimynai iš Lietuvos — 
abu iš Joniškėlio.

P. p. Vaidžiunai yra Brigh- 
ton Park biznieriai, turintys 
Archer Market bųčernę, 4214 
Archer Avė. —d.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo 
dernišką studiją st 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St 
Englesvood 5883-5840

Lietuvaitės gražuolės, ku
rios dalyvavo Pasaulines Pa
rodos atidarymo dienoj, atsto
vaudamos lietuvių tautą, yra 
kviečiamos Pasaulinės Paro
dos vedėjų atsilankyti į Ad
ministracijos namą, kur bus 
nuimta jų fotografija. Jos tu
rės būti tuose pat kostiumuo
se, kuriuose buvo atidarymo

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia____

REIKIA jautienos kaulų sortuo- 
toju “beef boners“, mokestis nuo 
štiikų, nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Guggenheim Packing Co., 
37th and Iron Sts.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083
' 2608 West 47th St,

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. IU.
TEL. KEPUBL1C 8402

šį pavasarį Chicagos univer
sitete baigė palyginamosios re
ligijos mokslus, su teologijos 
magistro laipsniu, p. Adomas 
Gribė. Jis buvo Lietuvos sti- 
pendiantas^ pirmiau lankęs Lie
tuvos universitetą ir prisiųstas 
j čia baigti mokslus. Jei stipen
dija bus prailginta, jis mano 

/'ir toliau pasilikti Chicagos uni
versitete ir siekti teologijos 
daktaro laipsnio. Jei to prailgi
nimo nesusilauks, • tai dar šią

šiomis dienomis Illinois 
versitete baigė chemijos moks
lus jaunas Vytautas Mišeika, 
sūnūs visiems žinomo “dėdės” 
Vinco Mišeikos.

. Jaunasis Vytautas yra pasi
žymėjęs ne tik moksle, bet ir 
sporte. Jaunas būdamas jis per 
kelis metus buvo jaunuoliu pa
šliūžų čempionas. Vėliau dau
giau užsiėmė atletika ir su sa
vo gerai išlavinta grupe kelis 
sykius buvo pasirodęs “Naujie
nų” piknikuose. Jis tiek atleti
koj buvo sugabus, kad dar lan
kant universitetą buvo gavęs 
kelis vyliojančius pasiūlymus iš 
teatrų. Tečiaus jų atsižadėjo, 
kad pirmiau baigti pasirinktąjį 
mokslą.

Vytautas 
blom High 
da pamėgo 
te ją studijuoti. ^Paskui baigė 
Crane junior kolegiją ir dabar 
— Illinois universitetą.

Linkime pasisekimo jaunam 
ir darbščiam profesionalui. —d.

Iš Lietuvių Dienos Pasauli
nėj Parodoj pirmininko Kl. 
Jurgelionio teko patirti, kad 
Lietuvių Skyriaus vardan ’į 
Pasaulinę Parodą tapo atsių
sta labai dailiai išrašytų lie
tuviškų margučių. Siuntinys 
atėjo iš Baltimorės.

Pasaulinės Parodos admini
stracija labai grožėjosi tais 
margučiais.

Vienok parodoj vargiai tie 
margučiai galės būti išstaty
ti. Lietuvių Jaunimo draugija 
gal juos sunaudos savo ren
giamoj lietuvių jaunimo dai
lės parodoj.

Važiuojantiems j Keistučio 
PIKNIKĄ

Trokais salės nuvažiuoti šiaip: 
Nuo Bridgeporto 9:15 iš ryto nuo 
Lituanica Avė,, ir 33-čios gatvės, 
trokas taipgi sustos paimti daugiau 
svečių ant 35-tos ir 
prie Banko namo 9:45

Iš Marųuette Parko 
nuo 69th ir Rockvvell 
Brighton Parke prie 
California Avė., 12:30. Kitas ir pas
kutinis iš Brighton Park išvažiuos 
1:30 nuo Archer Avė.; trokas lauks 
prie Peoples Furniture Co. krau
tuvės. Iš visur round trip tiktai 25c.

Rengimo Komitetas.

Roselando kolonijoj 
padėtis lyg kitokia. Per praėju
sius penkius metus Roselando 
kolonija buvo visai apmirusi. 
Tačiau šį pavasarį darbai pra
dėjo truputį geriau eiti.

štai Pullmano dirbtuvės ir 
Burnsidės dirbtuvė dirba ne tik 
dienomis, bet ir naktimis. Taiso 
pasažierinius vagonus.

šiam tikslui kompanija gavo 
iš valdžios paskolą dešimties 
milionų dolerių. Taigi ne tik 
senieji darbininkai prie vagonų 
taisymo sugrįžo dirbti, bet dar 
ir naujų nemažai paimta.

Darbams 
pradėjo ir 
buotis. Pradėjo rengti visokias 
pramogas. Pavyzdžiui, ir šv. 
Petro ir Povilo Draugija rengia 
pikniką ateinantį sekrųadienį, 
birželio 17 d. ši draugija buvo 
jau per porą metų neruošusi jo
kių parengimų dūliai bedarbės, 
c dabar ruošia

Draugijos Lietuvos Dukterų prieš- 
metinis susirinkimas {vyks birželio 
16 d. 6 vai. vak., paprastoj svetai
nėj. Visos malonėkite pribūti { lai
ką. Išgirsite svarbių raportų, pra
nešimų ir bus svarstoma svarbus 
reikalai, taipgi kurios esate pasili
kę su mokesčiais, prašome užsimo
kėti ant šio susirinkimo.

A. Dudonienė, Nut. Rašt.

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo I namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus.,

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063 

' ' V t

Mes pristatom i yisas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
- .

Atsilankykite šiandien ir pamaty- 
kitę musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ... 970
Varnišas, kuris išdžiųsta j 4 va
landas ...................  $1.19
DUtch Boy, Baltas Švinas 100 sv.
tiktai už ...... $9.90

IKas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnĮ šepetį sieninės popieros va
lymui.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
priespusnietims susirinkimas {vyks 

17 d., 12 vai. dieną, Jono 
svetainėj, 3749 So. Halsted 
nariai maionekūe dalyvau- 

š.s susirinkimas yra labai 
Bus galutinas prisirengi-

Pranešame, kad ateity 
nešimą apie išvažiavimus 
tui nedėsime, nes daug draugi 
ją parengusios išvažiavimus da 
ro visokį biznį, kaip ir pikni 
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

Taigi ateity prlsiunčiant 
nešimą, prašome pažymėti 
vietos norėsite užimti. Draugi 
joms už ilokius pranešimus skai 
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujieną Administracija.

Birželio 
GU.DuZO 
bu V 4.si 
ti, nes 
svarbus, 
mus ir aptarimas apie pikniką, taip 
gi ir daugiau svarbių 

Taipgi nepamirškite 
atsivesti.

šiau- 
Lietuvos kalvinų kunigo 

Jis yra pažangus ir 
labai li- 
rehgijos 
kalvinai 

dogmati-

suteikia 
barzdaskuty klot 
Mai komfortą 
S .kūlimo.

namie

Buy gloves wlth whot 
it savęs

NAra reikalo mokAU AVe 
dauitAU. kad Kauti 5*"?’ 
kolete. UeteMKe Tootb Pate, 
dideli* tūba* pasiduoda ui 
aAa ii valo ir ap*au<o daa- 
U. Be to Milte luteupteV 
|8 ui kuriuo.
d Birltląjdte* ur ku kite 
uambeM Phar*«a«*> Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

PI., 1 vai. po piet jvyks Draugijos 
“Lietuvos Ūkininko“ svarbus mėne
sinis susirinkimas.

nūs daug svarbių reikalų svar
stoma, o ypatingai rapor.as iš at
einančio pmniKo. Pikniko komisija 
Visu sinaiKumu platina serijas ir 
sunkiai dirba.

’iat, visi nariai ir narės malonė
kite atsilankyti šiume susirinkime 
ir visi karm pasitarsime apie be
giančius reikalus.

ieva Lukusiutė, Finansų Rašt.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjais

18-tos Apielinkės Liet. Vakarinės 
žvaigždės Kliubo susirinkimas įvyk
sta birželio (June) 15-tą d. vaka
re, Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai dalyvaukite. Turi
me svarbių reikalų.

J. Gelgaudas, Prot. Rašt.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengė ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos. pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai-

Tarp Chicagos 
Lietuvių Furniture & Fixtures

_______ Rakandai-Įtaisai_________
$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI

MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50. Springsai $2. 
Nauji matrosai $5 ir daug kitų {vai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

IETKIEWICZ£.CQ-J

PROBAK

( PROBAK BLADE)




