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Kongresas Priėmė 
Darbo Bilių

Suteikia prezidentui galią skirti tarybas 
tirti ginčus pramonėje, juos taikinti ir 

skelbti darbininkų atstovų rinkimus
VVASHINGTON, b. 17. —Kon- 

gresas vakar skubiai priėmė 
darbo bilių,' kuris taikosi nepri
leisti didesnių streikų pramo
nėje, kokis dabar gręsė kilti 
plieno ir geležies pramonėje.

šis bilius, kaipo švelnesnis ii 
todėl galintis greičiau praeiti 
kongrese, buvo pasiūlytas vie
ton jau senai įnešto kiek griež
tesnio Wagner biliaus, kuriam 
labai pasipriešino fabrikantai, 
nes jis taikėsi panaikinti kom
panijų unijas, kaip svarbiausią 
priežastį ginčų įvairiose indus
trijose. Wagnerio bilius todėl 
kongrese užkliuvo ir nebuvo 
vilties jį pravesti šiame kon
greso posėdy. Todėl, gręsiant 
plieno darbininkų streikui, jo 
vieton tapo pasiūlytas Švelnes
nis bilius, kuris kongrese ir 
praėjo.

Sis bilius suteikia prezidentui 
galią skirti tam tikras tarybas 
ištirti iškilsiančius pramonėse 
ginčus, tarp darbininkų ir sam
dytojų, juos taikinti, taipjau 
prižiūrėti ir pravesti darbinin
kų atstovų rinkimus.

Bet ir prie šio IftbaFšvelnaus 
biliaus republikohai pasiūlė vi
są eilę pataisų, kad sunaikinti 
biliaus reikšmę. Del tų patai
sų daug nesiginčyta, kad tik 
kuogreičiausia bilių priimti, nes 
kongresas norėjo kaip vakar 
išsiskirstyti ir šis bilius turė
jo būti priimtas prieš išsiskirs- 
tant. Todėl vienos republiko:

nų pataisos buvo priimtos, ki
tos atmestos.

Republikonams pasisekė į- 
terpti, kad šis bilius veiks tik 
vienus metus, ir kad pabaudos 
už biliaus laužymą bus skiria
mos tik tada, kada bus įrody
tas sužinus ir piktas biliaus 
patvarkymų laužymas.

Republikonai dar norėjo, kad 
taryboms butų uždrausta gel
bėti išgauti unijos pripažinimą 
ir kad darbininkų atstovai bu
tų renkami pavieniai, o ne nuo 
organizacijų. Bet jiems buvo 
atsakyta, kad NIRA įstatymai 
pripažysta teisę darbininkams 
organizuotis ir pasirinkti kokią 
jie nori įstaigą juos atstovauti 
kolektyvėse derybose.

Kongresas dar neiŠsiskhtotė
Kongresas taikėsi išsiskirsty

ti vakar vakare. Bet priėmus 
darbo ir keletą kitų svarbių 
bilių, iškilo visa eilė menkų bi
lių, kuriuos stengėsi pravesti 
pavieniai kongresmanai. Jau 
atėjo vidurnaktis, bet darbas 
buvo dar nebaigtas. Tuo tarpu 
gi svarstant vienai-bilių, iškilo 
aštrus susikirtimas tarp sena
torių Glass ir Couzens. Pasė
koje tų ginčų abu kongreso 
butai sutarė dar nebaigti po
sėdį, bet susirinkti pirmadieny 
apie pietus baigti svarstyti 
menkuosius bilius ir tada po
sėdį baigti.
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Liepos 1 d. Meksikoje įvyks prezidento rinkimai. Valdančiosios nacionalės revoliucinės partijos 
kandidatas yra gen. Lazaro Cardenas, dėl kurio išrinkimo prezidentu niekas neabejoja. Bet be 
jo yra ir kitų kandidatų, kurie nors nesitiki būti išrinktais, vistiek veda smarkią kampaniją, 
propaguodami savo idėjas. Roman Badillo, kuris agituoja už religinę laisvę ir draugingumą su 
•Jungt. Valstijomis. Gen. Antonio Villareal yra kandidatas “nepriklausomųjų partijų revoliuci
nės konfederacijos”, bet saugiausia atsideda ąnt savo populiarumo. Herman Laborde yra komu
nistų kandidatas. Kairieji socialistai stato kandidatu pulk. Adalberto Te jėda, grieštą klerikalų 
priešininką. /

N. Dakotos guberna
torius Langer ras

tas kaltas

100 metų III. norvegų 
kolonijai

Kongresas paskyrė 
$75,000,000 gelbėji

mui mokyklų

NRA pašalino baimę, 
sako prezidentas 

Rooseveltas

BISMARK, N. D., b. 17. — 
Jury rado kaltą gubernatorių 
Langer už ėmimą pinigų iš 
CWA ir kitų valdžios darbinin
kų savo partijos reikalams.

Kartu rasti kalti ir 4 kiti 
jo sėbrai, kurie buvo teisiami 
kartu.

()TTAWA, Ilk, b. 17. — Nuo 
birž. 22 per 3 dienas čia ir ne
tolimam Norway miestely bus 
iškilmingai išvenčiamos 100 me
tų sukaktuvės nuo įsikūrimo 
čia pirmos norvegų kolonijos 
Illinois valstijoje. Ją įkūrė 
1834 m. Cleng Peėrson su drau
gais prerijose dabartiniame La 
Šalie paviete.

10 žmonių užmušta 
siaunčiant tero

rui Havanoj
HAVANA, Kuboj, b. 17. — 

Į ABC draugijos paradą liko 
paleista papliaupa šūvių iš šau
tuvų ir kulkosvaidžių. 6 žmo
nes—3 vyrai ir 3 moterys 
krito negyvi ir 25 žmonės 
žeisti.

Kiek pirmiau teroristai 
mušė 4 žmones.

su

už-

WASHING.TON, b. 17. — 
Kongresas paskutinę posėdžitf 
dieną priėmė bilių, kuris lei
džia Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. paskolinti $75,000,000 
gelbėjimui tų mokyklų, kurios 
yra atsidurusios finansiniuose 
keblumuose ir nebegali išmo
kėti algų mokytojams.

Tarp tokių mokyklų yra ii 
Chicagos mokyklos, kurios yra 
reikalingos $25,000,000 pasko
los, kad galėtų išmokėti moky
tojams algas, kurios yra užsi
likę jau nuo ilgo laiko. Kad 
gauti tą paskolą, Chicagos mo
kyklos galės užstatyti mokyk 
lų nuosavybę, kuri šiuo laikų 
nėra naudojama mokyklų rei
kalams.

^YOSEMITE, Cal., b. 17. — 
Louis Kitzes, 24 m.. iŠ San Fran- 
Cisco, bandė nusiimti paveiks
lą nuo viršaus Nevados van- 
denpuolio. Bet užsilipęs ant 
akmenų paslydo ir hukito iŠ 
600 pėdų augštumos j krioklį, 
kuriame ir žuvo.

CHARLESTON, W. Va., b. 
17.— Prezidentas Rooseveltas 
savo pranešime West Virgini
jai, 71 m. sukaktuvių proga, 
sako, kad į pirmus metus po 
priėmimo nacionalio šalies gai
vinimo akto (NIRA), “baime 
nelaimės pranyko ir jos vietą 
užėmė pasitikėjimas bendru 
darbu”.

“Milionai nusiminusių ir ken
čiančių bedarbių vėl susirado 
apmokamus darbus”, sako to
liau prezidento pranešimas. 
“Vaikų darbo nedorumai ir bar 
do algos veik visur jau yra 
panaikinti. Mėlinasis Aras į- 
sigavo į daugiau kaip du mi- 
lionu biznio vietų.

“Dabar kacla metai sukako, 
nacionalio atgaivinimo adminis
tracija (NRA), po vadovystė 
gen. Johnson ir su pagelba tū
kstančių pasišventusių vyrų ii 
moterų, gali užpelnyti ir tinka 
mai švęsti savo pirmas sukak 
tuves. Mes padidinom samdą, 
mes pakėlėm algas ir mes dai 
nesame darbą baigę.”

Francuos butas pri 
ėmė apsiginklavi

mo bilių

Jung. Valstijos prisi 
dės prie Genevos 

darbo biuro
Naciai nuteisė 5 pro 

testonų kunigus
— Po 
atstovų

PARYŽIUS, b. 17 
dviejų dienų debatų 
butas 454 balsais prieš 127 pri
ėmė bilių,’ kuris skiria dar 
$230,000,000 padidinimui Fran
ci jos ginklavimos. Laike deba
tų premjeras Doumergue pri
grūmojo paleisti parlamentą ii 
paskelbti naujus rinkimus, jei 
bilius nebūk priimtas, taipgi at
sisakė socialistarhs užtikrinti, 
kad priverstinas kareiviavimas 
nebus prailgintas nuo 1 iki 2 
metų.

Prieš bilių balsavo tiktai so
cialistai ir komunistai. -

WASHINGTON, b. 17. —Bal
tą jam Namui paskutinę minu
tę paprašius kongreso, kongre
są vakar priėmė rezoliuciją, ku
ri leidžia Jungt. Valstijoms pri
sidėti prie tautų sąjungos in
ternacionalinio darbo biuro. 
Rezoliucija betgi pabriežia, kad 
Jungt. Valstijos istodamos į 
darbo biurą, neprisiima jokių 
tautų sąjungos ^statuto numa
tytų' obligacijų.

Paryžius nusigandęs 
bombų

ORH
Prezidento ^pranešimą per

skaitė gubernatorius Kump, ku 
ris jį pavadino “pranešimu apie 
industrijos išsiliuosavimą”.

941,000 bedarbių 
Italijoj

RYMAS, b. 17. —Oficialiai 
paskelbta, kad balandžio mėn., 
prasidedant laukų* darbams, be
darbių skaičius Italijoj suma
žėjo 54,291 ir tą mėnesį visoj 
Italijoj bedarbių buvo 941,257

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

Apsiniaukę, galbūt lietaus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

SOFIJA, b. 17. — Bulgarijos 
fašistinė valdžia paskelbė, kad 
ji pašalins iš valdžios darbų vi
sas vedusias moteris ir turtin
gas senmerges.

Privatiniai bankai bus sulieti 
į vieną nacionalinę įstaigą.

No. 143

PASISEKĖ

priežiūrą.

—■

Per-
Suo-

BERLYNAS, b. 17. — Masi
nė byla 110 komunistų Oppenl- 
ne, Silezijoj, jau užsibaigė. 17

CHICAGO.—šiandie pasauli
nėje parodoje gubernatorius 
Horner pasimatys su 23 kitais 
valstijos svaigalų komisijos at-

Reikalauja. kad Vokietija su- 
gryštų j tautų sąjungą ir tik 
ten įteiktų savo reikalavimus
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Francija vėl atmetė AVIACIJOS DIENA 
Vokietijos atsigink-; PITTSBURGH, PA 
lavimo reikalavimus

PITTSBURGH, Pa., birž. 17. 
(Telefonograma ‘Naujienoms’). 
—Lietuvių Aviacijos Diena 
Pittsburghe, kurioj dalyvavo 
Įeit. Feliksas Vaitkus ir kuri 
įvyko šiandie, labai gražiai pa
sisekė. Lituanicos II, kuri ne
užilgo pasileis per platųjį At- 
lantiko vandenyną į Lietuvą, 
pamatyti ir paskraidyti susi
rinko virš 2,000 lietuvių. En- *

PARYŽIUS, b. 17. —Hitlerio 
reikalavimas leisti Vokietijai 
atsiginkluoti, bi.'vo išnaujo į- 
teiktas Francijai ir svarstytas 
slaptame susirinkime* užsienio 
reikalų ministerijoje. Reikala
vimas tuojaus buvo atmestas 
užsienio reikalų ministerio Bar- tuziazmas pas visus buvo dide

lis ir visi grožėjosi didele “Bal- 
tąaja Gulbe”, kuri Feliksą Vait
kų turės nunešti į musų tėvy
nę ir jos laikinę sostinę Kau
ną.

Kartu buvo ir ALTASS cent
ro sekretorius A. Vaivada.

Kaip paprastai, buvo pokiliai 
prieš ir po aviacijos dienos.

Lakūnas iš Pittsburgho gryš- 
ta atgal į New Yorką baigti in
strumentų užpirkimus. Sugryš 
į Chicago apie ketvirtadienį.

thou, kuris reikalauja, kad Vo
kietija sugryštų Į tautų sąjun
gą ir tik Genevoje paduotų sa
vo reikalavimus.

Vokietijos reikalavimą atsi- 
ginkkroti atvežė specialis Vo
kietijos nusiginklavimo komi- 
sionierius ir, be jokio iškalno į- 
spėjimo, įteikė užsienio reika
lų ministerijai. Jis atvyko kai
po Hitlerio pasiuntinys.

Tik viena Suomija 
sumokėjo savo 

skolos dalį
Gubernatorius Hor 
nėr tarsis apie deg 

tinęs kontrolęWASHINGTON, b. 17. 
eitą penktadienį tik viena 
mija sumokėjo Jungt. Valsti
joms savo skolos dalį ir su
mokėjo ją pilnumoj, kiek pri
klausė—$166,538.

Visos gi kitos Europos šalys1 stovais ir pasitars su jais apie 
aigalų pardavinėji- 
i? geresnę smuklių

BERLYNAS, b. 17. — Pro- 
testonų bažnyčios rateliuose ki
lo didelis sujudimas, Schwerin 
teismui nuteisus kalėjiman tris 
Mecklenberg kunigus. Kiti- dy 
kunigai nubausti piniginėmis 
pabaudomis ir du kunigai liko 
išteisinti. Visi jie buvo kalti
nami už pažeminančias kalbas 
ęrieš Reicho vyskupą Mueller 
ir tvirtinimą, kad jis išrinktas 
ne sulig bažnyčios konstituci
ja.

PARYŽIUS, b. 17. — Pary 
žius yra nusigandęs bombų, ku
rių jau' kelios buvo pasiųsto! 
per paštą žymesniems žmo
nėms. Delęi to yra saugomi 
ministerįai ir visi žymesnieji 
žmonės.. BomjjųLsiu’ntęjai laiš
kuose pasirašą kaipo “trys pra
garo teisejai’k Jie pasiuntė per 
paštą jau kelįoliką bombų. • c*

WEST CORNWALL, Conn., 
b. 17.—Hal Skelly, 43 m., gy
vosios scenos ir mūviu akto
rius, pasižymėjęs veikale “Bur^ 
lesque”, liko užmuštas trauki
niui užgavus troką, kūriuto jis 
važiavo prisipirkęs reikmenų. 
Jis su žmona buvo atvažiavęs 
atostogauti.

WASHINGTON, b. 17. —Vi
daus reikalų sekretorius Ickes 
pašalino šešis svarbius viešų j ų 
darbų -j. administracijos narius. 
Pašalino juos todėl, kad jų tin
gumas ir neatlikimas darbo 
trukdo visą viešųjų* darbų pro
gramą.

Užsibaigė byla 110 
komunistu

savo skoli^.nemoįęėjo.
-> Vienos jų, kaip Francija, 
Belgija, Italija, čechoslovakija 
jau tretį kartą nemokėjo savo 
skolų. Kitos gi, kaip Anglija, 
Lietuva, Latvija, Lenkija, Ru
munija, mokėjo tik nedidelę 
dalį, tik parodymui, kad jos 
pripažysta skolas, bet reika
lauja naujo susitarimo ir sko
lų sumažinimo. Bet kongre-1
sui nutarus, kad ir tokios šalys kaltinamųjų liko nuteisti nuo 
skaitosi nemokėjusios ir tuo! 10 iki 15 metų kalėjiman, 50 
pareikalavus, kad jos mokėtų! nuteisti trumpesniam laikui, 15 
pilnas sumas, arba nieko, tai šį ■atiduoti policijos priežiuron, 18 
kartą ir jos nieko nemokėjo.

Visos jos prisiuntė veik vie
nodus pasiteisinimus dėl sko
lų nemokėjimo, išėmus Jugo
slaviją, kuri nemokėjo ir ne- 
pridavė jokio- pranešimo dei 
nemokėjimo.

Valdžios rateliuose jaučiama, 
kad visos šios šalys daugiau 
Amerikai skolų nebemokės. Di
džiosioms Valstybėms tik tiek 
nemokėjimas rupi, kad jos ne
begalės gauti Amerikoje pa-

išteisinti ir 6 paliuosuoti be jo
kio kaltinimo. .

Jie visi buvo kaltinami už 
šalies išdavystę, turėjimą dina
mito ir planavimą sprogdinimų 
Visi jie išbuvo kalėjime dai
giau metų laiko, nors prieš 6 
pati policija prisipažino net- 

turinti z mažiausio įrodymo.

2,000,000 dirba prie 
viešųjų darbų

Nukirto galvas 3 
žmonėms^

HAVANA, b. < 17. — Vienas 
specialis policistas diko užmuš
tas ir keli žmonės sužeisti, po
licijai ir kariuomenei iš šautu
vų ir kulkosvaidžių apšaudžius 
“bombininkus”, kurie bandė iš
ardyti ABC revoliucinės orga
nizacijos iškilmes.

WASHINGTON. b. 17. — 
Kad kovoti nedarbą, metai lai
ko atgal buvo sukurta viešųjų 
darbų administracija vesti pla
tiems viešiems darbams. Nors 
administracija dar neįstengė 
išvystyti visų darbų, betgi šiuo 
laiku prie viešųjų darbų, dirba - 
jau 2,000,000 darbininkų.

BERLYNAS, b. 17. — Berly^. 
no kalėjime liko nukirsta gal
vos trims žmonėms. Vienas jų 
buvo jaunas komunistas, o kiti 
du* paprasti kriminalistai.

ANKARA, Turkijoj, b. 17. — 
J čia atvyko Persijos šachas 
pasimatyt! su Turkijos 
torium Mustpha Kernai 
šachas buvo’ iškilmingai 
tas stoty.

Klausykitės 
Naujienų

dikta- 
Paša, 
sutik-

PIEDRAS NEGRAS, Meksi 
koj, b 
liko be pastoges, gaisrui sunai
kinus didelę dalį šio Meksikos 
pasienio miestelio.

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles
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Iš New Jersey lietu
vių veikimo

A niro skridimo ženkle
lių, parduota už (74

18.50

Chicago ir baigiant Bostonu. 
Tad ir jūsų. Reporteris, pama
tęs tokią “betvarkę”, buvo iš
vykęs žuvauti. Jis žuvavo pen
kias dienas ir naktis, bet žu
vies tai taip kaip ir nepagūVo. 
Tačiau gerokai pavargo it kol 
atsilsėjo ėmė apie porą savai
čių ir tik dabar jis sužinojo,

NAUJIENOS, Chicago, ID.

legatus, čivinškas pasakęs: “Aš 
jus pafiksirtsiu. Jeigu aš, ŠLA 
Sargybos Komitetas į seimą nė- 
važiūoju, nevažiuosite ir jus.” 
XJis Visur ir visada mėgsta sa-

Pirmadienis, birž. 18, 1934
kainio. Tokiu būdu ižde da
bar randasi $7.00. Kaip greit 
suplauks daugiau aukų, — pi
nigai nevilkinant bus pasiųsti 
Kupiškiu. Tuo tarpu vardan

Laisv. Ėt. Kultūros brdUgijbs 
Kupiškio skyriaus tariu Šir
dingą ačiū!

Who’s mext?
Dr. A. L. Grcričiinas.!

Lietuvių aviacijos diena labai 
gerai pavyko

Sekmadienį, birželio 3 d., 1 
vai. po pietų, Teterboro air- 
porte, HasbroUch Heights, N. 
J., įvyko New Jfersey valstijos 
visų lietuvių bendromis jėgo
mis rengiama aviacijos diena. 
Lituanica Ii ir naujašai jos 
valdytojas, leitenantas Felik
sas Vaitkus, labai gerai užsi
rekomendavo. Susirinkusiems, 
kurie turėjo progos susitikti 
ir pasikalbėti, jis visais at
žvilgiais patiko.

Penktadienio vakarą iš Wor- 
cester, Mass., atskrido į New- 
arko airportą leitenantas Vait
kus, jo žmona ir mechanikas 
Victor Jasulaitis. A. S. Tre
čiokas, NJVLK sekretorius 
tuoj pranešė komiteto iždinin
kui p. S. F. Gudui apie sve
čių atvykimą. Pastarasis ne 

įtik atvyko su automobiliu pa
sitikti svečių, bet ir savo gra
žioje rezidencijoje parūpino 
jiems du kambarius visai sa
vaitei.

Ncw Jersey lietuvių komite
tas ir bendrai šios valstijos 
visi lietuviai yra labai paten
kinti tuo, kad ALTASS pasi
rūpino gauti buvusio Dariaus- 
Girėno mechaniko, p. Jesulai- 
čio, kooperavimą priruošimui 
Antrosios Lituanicos kelionei 
iš New Yorko į Kauną. Musų 
komitetas turėjo progos pa
tirti, kaip atsargiai ir suma
niai Įeit. F. Vaitkus ir jo me
chanikas Jesulaitis daro pri
sirengimą skridimui. Abudu 
deda visas pastangas, kad 
jiems pavestas darbas butų 
atliktas kuo geriausiai.

Kaip žinia, lėktuvas Loak- 
eed Vega yra geriausios rū
šies. Kol kas jis dar nėra pa
ruoštas kelionei, — pilnam 
įrengimui reikalinga dar bus 
apie $10,(XX). Mat, reikės nau
jas motoras dėti bei pirkti vi
sokių instrumentų, be kurių 
sėkmingas skridimas yra ne
įmanomas. Gal kai kuriems 
atrodo, jog tai perdidelė su
ma pinigų. x

Užtikrįfciafhe, kad taip nėra. 
' Per tąsavaitę laiko musų ko

miteto nariai turiįp prdgbs 
pilnai susipažinti šti tuo, kas 
dar yra reikalinga Lituanicai 
II. Jie kartu su beit. Vaitkum 
bei mechaniku lankė dirbtu
ves, žiurėjo motorą bei kitus 
instrumentus. Tie įrengimai 
yra būtinai reikalingi. Todėl 
musų pareiga lėktuvą visais 
tais dalykais aprūpinti. Už ne
pilną aprūpinimą instrumen
tais mes busime atsakomingi. 
Tad dirbkime viri ir dirbki
me dabar, tuojau! Laikas la
bai trumpas, o darbo dar la
bai daug.

New Jersey valstijos lietu
vių komitetas jau savo kvo
tą išpildė — $1000.00 dėl AN
TRO SKRIDIMO SUKĖLĖ. 
ALTASS buvo paskyręs New 
Yorkui ir New Jersey sukel
ti $1,500 bendrai, bet kadan
gi Ncw Jersey antro skridimo 
reikalu nedirba bendrai su 
New Yorku, todėl New Jersey 
pasiskyrė sau rukelti $1000.00 
ir jau tai yra atlikusi, nors 
dar ne visos kolonijos turėjo 
progos savo darbu bei dalia 
prisidėti. Kitos kolonijos kaip 
tai: Elizabeth’as, Paterson’as, 
Kearny ir Harrison’as jau yra 
pasidarbavę, bet dar pinigus 
į NJVLK. nėra pridavę ir kuo
met bus priduoti, tai skaitli
nė peršoks nustatytą kvotą 
$1000.00.
Iš Aviacijos Dienos veikimo 

apyskaita

Už įžangos bilietus gau
ta (po 25c 720 asme
nų) .......................  $180.00

Gėrimų ir užkandžių
parduota už ......77.40

ca II gauta .............. 293.50
’ ' 1 1   :   

Sykiu gauta ....... $569.40
Atėmus visus išmokėji

mus ........____ ...„___ 167.26
Grynas pelnas .dėl antro 

skridimo pasiliko .... 402.14 
šv. Jurgio Draugija,

Newark N. J. aukavo
(4/27) ..................... 50.00

Lindcn, N. J. Bendro 
. Kom. pusę pelno iš

pareng. 4/29 .......... 12.81
Lietuvių Demokratų

Kliubas, Ncwark, N.
J. aUkavo ..............  5.00

Lietuvių Moterų Kliu
bas, Newarke puse
pelno iš pareng......  15.00

Sykiu ...................  $484.94
Pasiųsta į ALTASS Ghi- 

go, III. birželio 9 d., 
1934 ......... .................. 480.00

Pasiliko pas NJVLK iž
dininką p. S. F. Gudą 4.94
Viso iš New Jersey valsti

jos jau yra pasiųsta $721.75, 
kurie yra užregistruota NJVLK 
knygose. Tie, kurie esate siun
tę tiesiai į ALTASS Chicagoje 
ir dar nesate NJVLK. užregis
travę, musų komitetas prašo 
tai padaryti žemiau paduotu 
adresu.

New Jersey valstijos lietu
vių komitetas dėkoja visiems 
ir visoms prisidėjusiems dar
bu reikale Aviacijos Dienos 
blrželib 3 d., aukavusiems ir 
savo atsiiahkymu prisidėju
sioms.

NJVLK. prašo pasižadėju
sius duoti aukas dėl skridimo 
savo pažadus paskubinti išpil
dyti, o taipgi surinktas bei 
paskirtas aukas priduoti 
NJVLK arba pasiųsti tiesiai 
į ALTASS, Chicago/ir

A. S. Trečiokas, 
f Komiteto sekretorius,

197 Adams St., 
Ncwark, Ncw Jersey.

Binghamton, N. Y.
Reporterio žinios

Daugelis binghamtoniečių su
sirūpino dėl Reporterio likimo, 
kad jau dvi savaitės prabėgo 
ir nieko negirdėt. Vieni sako, 
kad reporteris išvažiavo ant 
vakacijų, o kiti, kad buk tai 
pabūgęs p-lės Jankauskaitės 
pagrūmojimų; kuris tilpo “N.” 
133 numery.

Reikia pasakyti, kad abu 
spėjimai turi tiesos. Kašlink 
p-lės Jaškauskaitės, tai Repdr- 
teris iš tikrųjų buvo “išsigan
dęs”; nės visai nesitikėjo tokio 
drąsaus užmynimo ant Repol’- 
terio korno. Bet jūsų Reporte
ris dalyką atidžiai apgalvojęs 
priėjo prie išvados, jog p-lė 
Phyliss Jaškauskaitė turi tiesą, 
kad jos vardas turi būti “su- 
spelihtas” teisingai. Ir Repor
teris p-lės Jaškauskaitės atsi
prašo už klaidą bei pareiškia, 
kad Reporterio jau esama pa
augusio vyro ir apie jaunas pa
neles jau retai kada teapsisu- 
ka, tad ir jų vardai jam ne 
taip lengvai atmenami. Bet 
p-lei Jaškauskaitė! Reporteris 
duoda kreditą už skaitymą 
“Naujienų”, drąsą ir mokėjimą 
lietuviškai rašyti.

O kas dėl antro spėjimo, tai 
yra taip: kadangi Jurgis Johh- 
sonas, avalų fabrikantas, sutėl- 
kė visiems savo 19,000 darbi- .
ninku užmokamas trijų dienų 
vakacijas, o prie to dar prisidė
jo šeštadienis su sekmadieniu, 
tai susidarius perikioms die
noms liuoslaikio dauguma vie
tos lietuvių išvažinėjo į įvai
rias S. V. dalis. Binghamtoniė- 
Čių per tas dienas galima buVb 
sutikti daugelyje lietuvių apgy
ventuose miestuose, pradedant

kur kas buvo išvykęs. Žinoma, 
visų čia nesuminėsiu, bet apie 
daugiau žinomus visuomenės 
veikėjus turiu reportuoti ir pa
aiškinti, kur kas buvo nukly
dęs ir kokiais tikslais. Ponai 
Juozas Kaminskas ir ponas Ci
nikas buvo nuvykęs net į Chi- 
cagį; jų tikslas buvo dalyvauti 
“N.” piknike, kad pasimatyt su 
draugais ir pažįstamhis. Be to, 
jie dar pasimatė ir su, taip sa
kant, “visam sviete įdomiau? 
siu” panele, būtent, ^Pasauline 
Paroda, ir daug kitų mažesnių 
reikalėlių atliko. O kadangi jie 
abu yra ALTASS vietinio sky
riaus finansų komisijos nariai, 
tai jiems būVo įteikta $45 nu
vežti į centrą Lituanicai Ant
rajai.

P-as L. Tveri jonas su savo 
moteria ir p. P. Grinius buvo 
nuvykę net j Washingtoną, D. 
C. Pastarasis atlankė savo se
serį, kuri ten gyvena. O pas* 
kiau visi atlankė visas sosti
nės įdomybes.

P-as P. B. Balčikonis buvo 
nuvykęs į Bostoną, k&d apžiu* 
rėjiis dentisterijos kolegijos ir 
atlankyti savo draugus ir “Ke
leivio” štabą.

P-JČ Anna Gudauskaitė bu
vo hUvykUS į So. Bostoną, kad 
pasimačius su “Mikiu Tėvu”, 
nės kaip anais metais “Mikio 
Tėvas” lankėsi BinghŠmtonė, 
tai ji neturėjo progos jo ma
tyti. O skaityti “Keleivį” ir 
nepažinti “Mikio Tęvą” y po
liškai — tai “no fun”.

P-as S. Chesteris su savo 
panele Astrauskaite buvo nu
vykę į Northfield, Mass., pas 
Astrauskaitės tėvus, ki.'rie ten 
turi graži) ūkį. Tad p. Cheste
ris' turėjo gerą progų ' susipa
žint su savo busimu uošviu, 
kuris esąs “first class” laisva 
manis ir nuoširdus keleivie- 
tis.

Pl>. A. Liepa, M. Usbas, p-lė 
A. Poškaite, p-lė K. Kamin
skaitė ir inžinierius B. Čižau 
skas p. Urbo au'tu buvo nu
vykę į New Yorką, kur aplan
kė daug pažįstamų ir dalyva
vo keliuose tenykščių lietuvių 
parengimuose.

Buvo ir daugiau vietos lie
tuvių išvykusių -į kitas vietas, 
kaip tai Pennsylvanijos mies
tus. Pavyzdžiui, p. K. Almo- 
has su panele A. Maslauskai- 
te buvo nuvykę į Pittston, Pa.. 
ku‘r netoli čia Pėnnsylvanijos 
lietuviai turėjo didelį pikniką 
antram transatlantiniam skri
dimui. Mat, p. Almonas toliau 
nepanorėjo važiuot, nes tik ke
lios dienos tam atgal pirko 
naujų naujausią “Pontiaką”, 
tad nori gerai įvažiuoti, kol 
ims tolimesnę kelionę. P-as Al
monas yra vietos ALTASS sky
riaus sekretorius, tai jam bu
vo svarbu ir tame piknike da
lyvauk

— Reporteris.

Springfield, UI.
Vi^ko po biski

Tavorščius K. Čivinskas pa
rašė šktlhdą SLA įPild. Tarybai 
ant sūvO 158 kp. išrinktų dele
gatų: būtent, esą neteisėtai iš
rinkti. Bėt tikrenybėje, kiek 
man teko patirti, tai visi dele
gatai yra išrinkti pagal konsti
tucijos nurodymus ir teisėtai. 
Kiekviehds išrinktas delegatas 
klaike ditiešhę pusę balsi) su
sirinkime dalyvavusių narių. 
Pribš balsavimus buvo Suskai
tyti visi nariai ir sužiūrėta, kad 
butų pilni. Perstatyti kandida
tai buvo surašyti vardais ir 
pavardėmis ir balsuota rašytais 
balotais. Kas Už ką balsavo, tai 
turėjo užrašyti vardą ir pavar
dę už ką balsuoja. Išrinkus de-

Kupiškis
Nors Amerikos visuomenė 

ttio tarpu yra užsiėmus dide-

Kuomet jus Vartojat

15.90

39c.

VSE

Padarome Visiems Greitai

18.65
14.45

drindys 
Lengva 

Nuvalyti

trba ¥« 
NEMOKA 
•ntėu «r 
taln a I

u« 
rhNIi

Pinta
19.25
14.95
14.95
12.90
13.00

5ths
15.55
4.65
11.80

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kertelės
Pasveikinimai, ėtė.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Progresyviai anfelidkdsidi nei 
biškį nenusimena, kad preziden
tas Rooševeltas jų prašymo ne
išklausė ir • nedaleidb 
durnu išspręsti 
didžiuma Illinois 
norėtų priklausyti

Birželio 9 dieną mirė lietuvė 
Elzbieta Kaspariėne, 92 metų 
amžiaus. Palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis Kalvarijos ka
talikiškose kapinėse.

Padaro Labai žibantį Varnišo paviršių. Ne persišunkiaihft paviršių, 
kur nė purvas nė dulkės neįsigaus. Išbaiginjaš, kuris lengvai duoda 
nusivalyti su mapa.

rėfėren- 
kūriai unijai 

angliakasių

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedathos Knygos yra 
Mušu Specialybė. Padarėm jas ant specialib užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su Spečialėm linijditt if lietuviš
kais antgalviais.

407 So. Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby

120 West Madison St.
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Reikalaukite Pilsen Brahd savo Maliavos 
Hardware Krautuvėje.

liaiš darbais, kurie paliečia 
visbs lietuvių tautos vaikus, 
tačiau visgi vienas kitas nepa
miršta ir Laisv. Etinės Kultū
ros Draugijos, savo gimtos 
vieteles jos skyrių remti ir 
ugdyli-aukleti.

štai neseniai pasiųsta Ku
piškio skyriui $26.80, o Čia ir 
vėl suplaukė šiek tiek aukų.

Buvo pakvituota -4 laikraš
čiuose $6.00. P-ia D. Girdvai- 
nienė vėl perdavė $1.00, kurį 
paaukavo p

Birželio 7 dieną apvaikščiota 
metinės sukaktuvės Tarno Ur
bono, kurį pernai IPėabbdy Coal 
Co. mušeikos nušovė. P. M. ot 
Am. unijos skaitlingos žmonių 
minios velionio T. Urbbilo ka
pą atlankė. Pasakyta prakalbos, 
pagiedota liūdnos giešmes ir 
gražiausių gyvų gėlių uždėta du 
vainikai ant kapoj

iNfcORPORATfci)
alsted St

SLA 275 kp. laike savo mė
nesinį susirinkimą birželio 10 
dieną. Važiuojantiems į seimą 
delegatams įteikta šios instruk
cijos: Seime ginti SLA įgyven
tus nuo seniai papročius. Dau
giausia gavusieji kandidatai 
balsų į Pild. Tarybą, kad butų 
išrinkti. Referendumas, narių 
balsavimai, neturi būt panie
kinti, kaip kad Pittsburgho sei
me susivažiavę sukti politikie
riai padare. Kad'‘ligos pašalpa 
nebūtų sumažinta, tik geriau 
pertvarkyta; kad naujos kon
stitucijos paragrafas, kur sa
koma, kad sulaukęs 65 metų li
gos pašalpos negdtiš butų at
mestas; kad mokėstys nebūtų 
padidintos; kad pomirtinė bu
tų galima aprašyti kdm tik no
rima; kad ant palaidojimu bu
tų daugiau skiriama nei $100. 
Už vieną šimtą - dolerių žmogų 
palaidoti negalima.

paaukavo p. Paulina Lauži- 
kaitė-Šimijonienė iš Papilių

Atminimų dienoje progresy- 
vc angliakasių unija uždėjo 14 
vainikų ant 14-koš kapų žuvu
sių draugų kovoje su Peabody 
ir John' Lewis mušeikomis.

G. Ainis.

Night tmd Mokrning
Proindte d Člean, Healthy Cėnditi&i | 

|ra^j|į| Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
S jflS arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu- 

rine. Jis AtraiViHs, S^rarirfneJPasmagins, 
-YtO gale lor Iiifantor'Adiilt. At all Druggists. |

ITriteforFreeEyeBook Mūrinė Coih

3252 So 
VICTORY 5382—5383.

į inifffiiWiftTi nra■nunigrm

už      ........ ............. 50c.
Moterų Skrybėlės išvalome — 

už .................................... 25c.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Refllštered Phtent Attorney 

43>A SecurHy K»vlnia A Ooromerclai 
Bank. Eulldlnr

(Dlrectly acrėaš itr'eet from Patent Oticė) 

VVASHJNGTON, D. C.

Uykai
IMk knygeli 

atėnt" Ir “ftėrorA of If- 
formoa. Nieko Relmona 

JlmrtAiS, ‘"BUTO 
po-

ve tituluotis “Sargybos Komi
tetas”). Išrinktieji 'delegatai 
yra pažangus, geri lietuviai. O 
ČiVinskaš yra didelis pletkinin- 
kas-liežuvninkas. Jis kuone pu
sę savo kūopbš narių išvaikė 
SLA bešmeiždamas. Kiekviena
me susirinkime šaukia ir šau
kią, kad jau musų brahgi drau
gystė griūva; jau darbininkų 
pinigai pražuvo; jau heužšimb- 
ka į SLA prigulėti ir t. it. Pild, 
Taryba irgi šiokia ir tokia. 
“Vagys išvogė iždą, mūsų krū- 
vina procia prdpūdlč.0 Labiau
sia jis neapkenčia iždininko 
Gugio, esą, tasai pinigų per
daug ant rankų laiko. Taipgi 
neapkenčia prezidento Gegužio, 
sekretoriaus Viniko, BagOčiaus, 
Grigaičio, VitaiČio^ “Tėvynės” 
redaktoriaus, kad netalpiiia jo 
“labai svarbių” tezoliūcijų. Vi
sur pakampėmis bešlampinėda- 
mas be reikalo ' nekaltus žmo
nes šmeižia, purvais drabsto. O 
kiek da jis Visokių savo “gro- 
matų” pripeckelioja-prirašo. Jis 
jau yra pražilęs, nusidėvėjęs 
apie 70 metų krbpas-senis. Ro
dos, turėtų pagalvoti apie savo 
sudną dieną, o ne užsiimti to
kiais darbais.

Pilsen Floor O ii
UŽLAIKO ŠVIESIOJ SPALVOJ

NEW YORK
PHILADELPHIĄ ----------

28 vttiandaB keliones
t’ITTSBVRHG___________________ 9O.1S
CI.EVEeAND___________________ S7.BO

. ---- -------------------------------------------------------------- ■„

YOUNGSTOtVN $8-----------AKRON 7.50
Bile kur | RYTUS

Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo būdo pa

tarnavimą.

Šis skelbimas vertas 10c. 
su byle orderiu virš . . $1.00

ALPS CLEANERS
■ I / f f. ■ ■ ■ M | |.)7 | 4 . .

3540 So. Halsted St.

Crab Orchatd 
Oid Tlader Str. 

yVindsof Str. 100° 
Brigadier •
Silver Bell Str. 
Robt. Henry Str. Ky.

Bodrbon

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
Gals.

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

4 DIENŲ BRIDGEPORTLIŲUORCD. 
SPECIAL

Paprasti Drabužiai 
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir 
Blokuojame Už ... . ..... .

Di*apės .......... ........................
už porą ir augščiaus,

Kailinilis Kautus išvalome 
it glazuojame už ......  $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6

PATIKTO
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Nubaudė kiršintojąLietuvos Naujienos

vie

su

Čekoslovakijos

Perkamas nutrenkė

i^eLVS. Neseniai įvykęs

4-toa lubos

PETER PEN

Reduces COLDS

tris
yra

r £ ’1' 
&

I WISH YOU 
AND PETER PEN 
V/OULD CONTINUE 
YOUR JOUPNEV 

TO THE LAND OF 
JUST S'POSIN'AND 
LEAVE ME HEBE.

I’M MOT AFOAID. •

WELL, 
MERE WE 

ARE 
PRINCESS

Dr. K. Ambrozaitis darbo fede 
racijai esąs skolingas stam 
bias pinigų sumas

YOU 
SEE 

THOSfc 
TWO 

SINSTER 
EYE5 .

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS M1LK 
ITSELF!

Čekoslovakų studentai 
atkeliaus Lietuvon

NO SIR.' N 
VJE'LL SEE 
i THIS 
THDOUGK 
V/ONT V/E 
PETER PEN.?

Garsusis Šaliapinas 
Viešėjo Kaune •

ŠIAULIAI 
trenkė 
Karolį kilusį 
Pašvitinio valse. Šiaulių apskr 
ir keliose vietose padegė ūki 
ninku trobesius.

Babravičiaus koncertas 
Kauno radiofone

kad tie, kurie plauna 

turėjo % 
. . - ' 1 
kurie neriplovi.

Perkūnas nu- 
ir užmušė pil. Šerkšnį 

Rinudžiunų k.

KAUNAS 
studentų sąjunga šią vasarą 
rengia ekskursiją į Lietuvą. 
Ekskursantai ketina apsistoti 
Nidoje ir iš ten daryti iškylas 
į kitas Lietuvos vietas ir tuo 
budu arčiau susipažinti su Lie
tuva ir užmegzti glaudesnius 
santykius su Lietuvos studen
tija. Ekskursantai aplankys ii 
Kauną. *' .

AUTOMOBILIO

RADIO

Sekminėms Kau- 
turejo atvykti Vokietijos 

Mačiu 
tačiau

Keisti dalykai darbo 
federacijoje

WEST RANDOLPH ST.
Garrick Theatre Bldg.

Klaipėdoj vedami pože 
miniai kabeliai

auginimu r 
kio kėlimu. Kurie su

LAŠT 
W6 

CAN 
ifAPPROACH 

THI 
CLOUD 
iCASTLE. m

Nežino kur dėti 
svogūnų

KAUNAS, geg. 29. — Va- 
kar vakare pirmu syk, sugrį
žęs iš Amerikos, Kauno radio
fone koncertavo dainininkas 
Babravičius. Dainavo 20 min. 
Tenka pasakyti, Babravičius 
savo dainavimu radio klausy
tojams suteikė tikrai malonų 
siurprizą. Tokis gražaus daina
vimo nedažnai išgirstamas ne 
tik iš Kauno, bet ir apskritai 
iš radiofonų.

KLAIPĖDA VI 2 Elta. — 
Klaipėdos krašto komendantas 
nubaudė darbininką Mikelį Ta- 
z j iš Klaipėdos 300 litų arba 
vienu mėnesiu kalėjimo už 
kad balandžio 20 d. viešoje 
toje uoste kiršino vieną 
Ventoj ų dalį prieš kitą.

■.ISTERINE 
relieves

SORE THROAT
Lutei inc beveik moiae taliai 
užmuia turinčiai bendiumo 
•u paprastais žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklf, kada bakterijos jų su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidimt žalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklf •» Listerine tiktai H 
tesirgo žalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kuris neriplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St, 
Louis, Mo.

I Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo ... kuotankiausiai!

r - IFEAR 
OUR

S ADVENTURES 
•• •• HAVE ONLY 
l BEGUN,

DOBĖ 
CAREFUl.

SPECIALIS

IŠPARDAVIMAS

Budriko mechanikai įdė 
radio į automobilių jums 

belaukiant.

WCFL, 970 k.. Nedėlioj nuo 1:00 
iki 1:30 vai. po pietų gražus ra
dio programas.

WHĘC, 1420 k., Ketvergais, nuo 
7:30 iki 8:30 vai. vakare gražus 
radio programas.

Vokiečiai neleido Susi
vienijimo chorui vykti 

Kaunan

Jos.F.Budrik,ii<c
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO. ILL.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

ŽAGARĖ.— Pastaruoju laiku 
į Žagarę tiek s u vežama svogū
nų, kad niekas nebenori į juos 
žiu’rėti. Centneris svogūnų 
parduodamas po 80 centų ir pi
giau. Ūkininkai išvežę iŠ mies* 
telio išverčia svogūnus į gro- 
vį. Ūkininkams pikta, kad ir

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelta žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
RHKUMATIZMO, NKURITI8, NEUKALGIA, 
ARTHR1TIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTŲ 
LIGOS, kuomet Jų liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINĖS LI
GŲ.
The VARICUR pailarč tūkstančius linksmais 
—KODĖL NE SUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: 0 iki 8 kasdien, Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 0 iki 6,—Nedaliomis 
uuo

KLAIPĖDA. — šiomis die>- 
nomis Klaipėdos paštas pradė
jo tiesti mieste požeminius ka
belius. Jau pravesti požeminiai 
kabeliai iš pašto į senamiestį 
per Akmenės upę. Ypatingų 
sunkumų paštas turėjo, pra- 
vesdamas kabelius per Akme
nės upę, kuri pravedimo vie
toje siekia 7 su puse metrų gi 
lumo. Prie tų darbų dirbo uo
sto valdybos žemsemis ir na 
ras su savo laivu. Naras išbu
vo vandenyje net dvi valan
das, visai neiškildamas į pa
viršių. Per Akmenę pravestas 
500 porų kabelis ir 400 porų 
atsarginis kabelis. Pirmasis ka
belis tiesiamas toliau į miestą 
ir išvedžiojamas į įvairias gat
ves.

nes 
kad ateityje galės 
įvairias valstybes 
Lietuvoje linų augi 
sčiau daug kas 
Gi paskutiniaisiais keliais 
tais, linų kainos smarkiai kri
to ir todėl Lietuvos ūkinin
kus atbaidė nuo jų sėjimo. 
Tačiau, kaip iš dabartinių da
vinių galima spręsti, po vienų, 
kitų metų linų kainos vėl bus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių ir pustės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
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 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nerišliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Visame pasauly plačiai ži
nomas prieškarinės Rusijos 
dainininkas Fiodoras šaliapi
nas per Sekmines viešėjo Kau
ne. Jis turėjo atskirą koncer
tą ir dainavo valstybės teatro 
dviejose operose. Jo pasise
kimas tiek koncerte tiek ope
rose buvo tiesiog milžiniškas. 
Tokios pasaulinės garsenybės 
norėjo pasiklausyti visi Lie
tuvos gyventojai.

Lietuvos operos tėvas Kip
ras Petrauskas yra senas Ša- 
liapino draugas, prieš didįjį 
karą abu drauge dainavę gar- PIENAS Palaiko 

šeimyną SVEIKA
Geri virėjai vartoja 

daug šviežio pasterizuo
to pieno maistui. Jis 
pagerina maisto skonį 
—prideda kvapsnį.

Geros motinos prižiū
ri, kad kiekvienas as
muo šeimoj išgertų sti
klą pieno su kiekvienu 
valgiu, nes jis padeda 
išlaikyti sveikatą.
TAUPYKITE PINIGUS

Pirkite šviežią pieną 
iš reguliario savo pie
niaus garantuojančio jo 
gerumą. Jis paliks jį 
kasdien pas jūsų duris 
—tai parankus ir tau
pus būdas pirkti.
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-profit organizallon en* 
dowed to give out acientific 
faets on general heallh.
205 W.Wacker Drjve, Chicago

aukštos. Todėl Lietuvos ūki
ninkus dabar atitinkamos įs
taigos ragina vėl auginti ge
ros rūšies ir švaraus pluošto 
linus. Paraginimas davė tei
giamų vaisių: šiemet linais 
Lietuvoje yra užsėta apie 56,- 
000 hektaru. Tsb.

Mrs 
mergaites ir vieną berniuką. Jau prieš tai jos šeimynoje buvo penki vaikai. Visi vaikai 
sveiki.

KAUNAS 
nan 
lietuvių Susivienijimo, 
laičio vedamas, choras 
vokiečių vyriausybė atsisakė 
duoti leidimą vykti. Tuo reika
lu Mačiulaitis važinėjo net pas 
Gumbinės apygardos pirminin
ką, bet ir šis neigiamai atsa
kė. Vokiečių vyriausybes atsto
vai savo nusistatymą motyvuo
ja tuo, kad vokiečių sportinin
kams nebuvo duotas leidimas 
vykti Klaipėdon ir bendrai, kad 
“vokiški broliai” Klaipėdos kra
šte persekiojami, oficialiame gi 
neleidimo, rašte sakoma, jog 
“numatyta kelionė nereikalin
ga vokiečių nei kidturiniam, 
nei ekonomiškam, nei kokiam 
kitam svarbiam tikslui”. Toks 
vokiečių vyriausybės pasielgi
mas buvo didelis moralis smū
gis chorui. Choras turėjo būti 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
remti svetys.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svaru

Lnodeka n Dąyton ralio: * Al 
vartojo Kraactiea, kad anmaUnti »varumą— 

netekau ĮO evanj J vieną savaitę ir n» 
*ln*u JI ir rekomenduoti”.

lengvai, SAUGIAI b 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę laukite 
M° Kniechen stikle karlto vandene ryta prie* 
pusryčiui — tLt r ----- - * ‘
ne«rraftaue riebumo 
nltenka 4 
Gaukite J|

IF THERE'S 
ANYBODY HEBE 
THEY OUGHT TO 

HEAPTHAT,

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gšrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Prieš keletą metų Lietuvo 
je ūkininkai buvo labai susi 
domėję bekonų 
pieno 
spėjo liekomis ir pieno ūkį lai 
ku ir tinkamai prižiūrėti, tie 
susikrovė gražaus pinigo ir 
šiandien jokios ekonominės 
krizės nejaučia. Jų ištekliai 
dar ir dabar siekia geras su
mas pinigų.

Paskutiniųjų metų pasauli- 
prelęybos balansas rodo, 

neblogai į 
eiti linai.

nimu ank- 
domėdavosi.

m e

mo (refrendumo) kortelės. Tas 
viskas dėjos prie Voldemaro.

Federantai toje akcijoje, ži
noma, irgi dalyvavo.

Ir štai p. Dielininkaitis “Ry
to” 100 nr. rašo, kad darbo 
federacijos sekretoriate esą 
pėdsakų, jog 80.000 lt. gauta, 
“bet nei federacijos iždo kny
gose, nei dokumentų bylose jo
kių davinių apie tai nėra”...

Antras numeris: federantai 
pardavę namus ir gavę 30,000 
lt., pirm dr. Ambrozaitis, no
rėdama būt “Petroleum Import- 
Gesellschaft mit beschraenktei 
Haftung” pusininku, pasiūlė 
sekretoriatui su juo sudaryti 
sutartį labai geromis sąlygomis 
dėl 30,000 lt. ir per jį būti mi
nimos bendrovės dalininku. 
Įdėtas į tą biznį kapitalas tu
rįs per metus duoti maždaug 
150% pelno.

Toliau apei tai p. Dielinin
kaitis “Ryte” taip rašo:

“Dar beruošiant sutartį pasi
rašyti, dr. K, Ambrozaitis jau 
paėmė pinigus, o paėmęs pini
gus, nepasirašė sutarties. Kitus 
15,000 lt. (Federacijos gautus 
namų pardavimo sąskaiton vek
selius) savo biznio reikalams 
dr. Ambrozaitis pasiėmė be jo
kio vyr. sekretoriato nutari
mo”.

‘Reviz. komisija konstatuoja 
liūdnai pasibaigusius reikalus 
su4 užpirktu žemės sklypu, kas 
organizacijai; davė apie 30,000 
lt. nuostolio”. Be to “nutarta 
pareikalauti, kad sekretoriatas 
aiškiau sutvarkytų likusį tur
tą t. y., kad pasirašytų su dr. 
Ambrozaičiu atitinkamą sutartį 
dėl paskolintų jam 30,000 lt.” 
Kai su Ambrozaičiu sutartis ne
buvus pasirašyta, tai tie “in
vestuoti į “žibalo importą” su 
a. a. 30,000 lt. laikyti duota 
Ambrozaičiui paskola”.

“Taip pat laikyti paskola ir 
15,000 lt., kuriuos Ambrozaitis 
paleido apyvarton savo reika
lams, be vyr. sekretoriato nu
tarimo”.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(NležančloH Pileti), PROSTATITIS ir kitos 
meilinis ligos gydomos musų Švelnu Ir ne* 
skaudžiu VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekę vilties būti pagydytais. Yra stačiok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties ligos 
greit atsiliepia I Ii treatmenta.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 
VARICOSE 

GYSLOS IR VOTYS

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

T. tai yra Mums būdas netekti 
---------- • Ir viena bnnka. kurios 
Mvaitems visai mala! kainuoja 
pas biie aptieklnlnka Amerikoje

— imitacijų ir Jus turite MUgoti 
savo sveikatą.

ZlurčĮdte. kad gautumėt Kruscben Salto 
Jeigu M pirma bunka neįtikins jus. kad tai 
yra saugiausias budai ausikratyU riebume
— vinicai rreMnaaM

KAUNAS
Kaune darbo federacijos suva
žiavimas buvo labai triukšmin
gas. Į naują v-bą federantų 
kūrėjas ir veikėjas dr. Ambro
zaitis visai nepateko.

Nors darbo federacijoj try
nimasis prasidėjo daug ankš
čiau, bet viešumon tas viskas 
tik dabar pradeda iškilti, kai 
dr. Ambrozaitis su dr. Dieli- 
ninkaičiu ‘Ryte’ pradėjo pole
miką. Iš p. Diehninkaičio str. 
įdėto “Ryto” 100 nr. paaiškėja 
keistų dalykų, kurie charakte
rizuoja katalikiškosios darbi
ninkijos atstovų ir vadų darbus.

Atsimename, kad 1927 m. 
“Lietuvy” ir šiaip pozicinėj 
spaudoj tada buvo labai daug 
rašoma apie referendumą, t. y. 
norėta tautos atsiklaupti ar ji 
nori seimo ar nenori. Jau bu
vo pradėtos dalinti ir balsavi- gyvuliai svogūnų neėda

4-rių Tūbų..
6-šių Tūbų
Zenith Auto
Radio      $29.50
Motorola Auto
Radio ........... $39.50
Philco Auto
Radio . .......... $39.50

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

šiame Petrapilio “Marijos” 
atre. »

Šaliapinas Lietuva labai 
sidomėjo ir čia nori pirkti 
vo jaunesniajam sunui dvarą. 
Jis pats rengiasi ateinančią 
vasarą praleisti Lietuvoje. 
Ypatingai jam patinka Lietu
vos kaimų gyvenimas, kurį jis 
mini su didžiausiu pasitenki
nimu.

Lietuvos teatras šaliapinui 
yra tikra meno šventovė, nes, 
kaip jis pats sako, taip aukš
tai stovinčiam teatre, jam te
ko dainuoti tik pirmą kartą 
po dvylikos metų.

Nežiūrint senyvo amžiaus 
šaliapino balsas dar labai gra 
žiai skamba, jo vaidybine kū
ryba nepalyginami įdedama 
kiekvienan dalykan. Įvertin
damas šaliapino nuopelnus 
Lietuvai ir menui, Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona 
Šaliapiną apdovanojo Gedimi
no ordeno pirmuoju laipsniu, 
šaliapinas turi daugelio vals
tybių aukštus ordinus, jų tar
pe Prancūzijos, Anglijos, Bel
gijos, Italijos ir kitų meną au
kštai vertinančių kraštų. Iš 
Kauno šaliapinas išvažiavo 
gegužės 27 dieną, žadėdamas 
čia netrukus vėl atsilankyti, į 
jam taip mielą ir svetingą 
kraštą. Tsb.

R. WycofT iš Sac City, Iowa, kuri šiomis dienomis pagimdė keturius vaikus

12 Tūbų už .... $49.00
7 Tūbų už .. . $29.00
8 Tūbų Zenith $39.00 
Philco Midget $16.00

tiktai nuo 9 iki 6.- 
0 iki 1 po plot.

VARICUR
INSTITUTE
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Plieno pramonės darbininkai paklausė Amerikos 
Darbo Federacijos prezidento Green ir nutarė streiką 
atidėti. Tai yra vienas stambiausiųjų konservatyvės va
dovybės laimėjimų Amerikos darbininkų judėjime.

Ar šis laimėjimas atneš ir pasisekimą Darbo Fede
racijai, tai, žinoma, kitas klausimas. Vietoje streiko, 
bus išbandytas arbitracijos kelias. Jeigu plieno trustas 
bus išmintingas, tai jisai nusileis, ir tuomet ilgokam 
laikui plieno pramonėje bus užtikrinta taika.

Bet jeigu darbdaviai užsikirs nepriimti darbininkų 
reikalavimų, tai jie sukels prieš save ne tik radikališ- 
kesnj elementą darbininkų eilėse, o ir nuosaikiuosius 
unijų biurokratus. Nes pastarieji tuomet noroms ar ne- 
noroms turės užimti griežtą poziciją.

Nuo to, kokiu budu šis konfliktas plieno pramonėje 
bus išspręstas, labai žymiai priklausys tolimesnė Ame
rikos darbininkų judėjimo istorija.

AVIACIJOS DIENA WORCES 
TERY PAVYKO

“Keleivyje” J. G. Mozuraitis 
rašo apie aviacijos dieną, ku- 
rią gegužčs 30-tą surengė Wor- 
cestery V. V. Sąjunga, daly
vaujant lakūnui Feliksui Vait
kui. Apie rengimo pasekmes ji
sai sako:

“Iš viso Worcesterio avia
cijos dienoj dirbo 3 lėktuvai, 
vežiodami norinčius paskrai
dyti oru. Buvo iš viso 248 
pasažieriai. Publikos prisi
rinko labai daug. Automobi
lių suvažiavo 973. Nors vi
sos atskaitos da nesuvestos, 
bet jau matyt, kad pelno 
bus daugiau kaip $400.”
Rašytojas, be to, pastebi, kad 

publika labai gėrėjosi nepapras
tai gabiu Vaitkaus skraidymu. 
Jisai darė visokias štukas ore 
(vartodamas tam tikslui pa
samdytą lėktuvą). Girdi, “pa
kilęs oran jis vartėsi virš pub
likos galvų, kaip lengvasparnis 
sakalas. Narstė padangėse mir
ties kilpas ir kitokias štukas 
išdarinėjo.”

Bet tai aviacijos dienai sten
gėsi pakenkti Worcesterio lie
tuviai kunigai. Apie juos p. 
Mozuraitis rašo:

“Jie buvo kviečiami prisi
dėti prie musų visuomeniškų 
organizacijų ir kartu visiems 
dirbti skridimo naudai. Bet 
jie griežtai atsisakė dirbti 
lietuvių garbei, gal dėlto, kad 
žinojo, jog surinkti pinigai 
nebus košiami per jų kiše
nių, o eis tiesiog Chicagon, 
skridimo reikalams. Kunigai 
ne tik atsisakė šitą musų 

’ darbą paremti, bet išsijuosę 
vare prieš ją agitaciją savo 
bažnyčiose. Bet piktas jų no
ras išėjo aviacijos dienai j 
naudą. Daugelis katalikų da 
nežinojo, kad Worcesteryje 
bus aviacijos diena, todėl kai 
išgirdo iŠ savo kunigėlių per 
pamokslus, kad tokia diena 
bus, visi susirinko jos pažiū
rėti# nors kunigai buvo liepę 
neiti. Ir visi džiaugiasi tokiu 
šauniu pasisekimu, tik vieni 
musų klebonai gal griežia 
dantis iš apmaudo. Bet iŠ jų 
nieko kita ir negalima tikė
tis, nes jie yra prisiekę dirb
ti Romos Juodam Internacio
nalui, o ne lietuvių liaudžiai.”

Reikia pasakyti, kad kunigai 
tokiu pat budu elgėsi ir kai ku
riose kitose vietose, kur buvo 
rengiamos aviacijos dienos. Phi- 
ladelphijoje kun. Laumakis su 
savo “katalikų komitetu“ net 
garsino “katalikišką aviacijos 
dieną” vienuolyno farmoje tuo 
pačiu laiku, kada VVS Skyrius 
rengė aviacijos dieną lakūnui 
Vaitkui. Jie melagingai garsi
no, kad toje farmoje bus lakū
nas ir “Lituanica II”, stengda
miesi tuo budu atitraukti pub
liką nuo VVS Skyriaus paren
gimo ir pakenkti tranzatlanti- 
niam skridimui.

Girdėt, kad ir pittsburghe 
cunigai boikotavo ALTASS ko
miteto rengiamą aviacijos die
ną, kuri įvyko vakar.

Reikia tačiau pasakyti, kad 
yra ir protingų kunigų, kurie 
tranzatlantinį skridimą nuošir
džiai remia. 

TO

AROGANTIŠKAS PARTY- 
VIŠKUMAS

“Draugas” parašė apie “So
cialistų Dieną”, kurią buk reng
siąs Chicagog pasaulio parodoje 
lietuvių komitetas. Tą komite
tą jisai vadina “socialistų ko
mitetu” ir jo pirmininką adv. 
Kl. Jurgelionj “socialistų vadu.”

Prieš keletą dienų buvo 
“Naujienose” paskelbtas pasau
lio parodos lietuvių komiteto 
sąstatas. Visi, kurie norėjo, ga
lėjo matyti, kad jisai susideda 
iš įvairių nuomonių žmonių, 
kurių tarpe socialistų partijos 
nariai sudaro, gal būt, mažiau
sią dalį. Labai gerai žino tai ir 
Marijonų organo rašytojai. Bet 
klerikalai nebūtų klerikalais, 
jeigu jie nemonyitų publikai 
akių.

Klerikalai taip pat, kaip ir 
bolševikai, nori visiems diktuo
ti, o jeigu kurioje organizaci
joje Jie negali įsteigti savo dik
tatūros, tai jie stengiasi ją dis
kredituoti publikos akyse ir pa
kenkti jos veikimui.

Komitetą, kuris šią vasarą 
rengs Lietuvių Dieną pasaulio 
parodoje, yra patvirtinusi pa- 
saulid parodos administracija, 
ir jokios Marijonų intrigos šito 
dalyko nebepakeis.

Musų visuomenė taip pat ne
paisys tų klerikalų atakų, nes 
iš patyrimo ji žino, kad jie tu
ri tik didelius apetitus, o kul
tūriniame darbe nieko žmoniš
kai atlikti negali. Pernai kleri
kalai buvo įkišę savo šulą j ko
miteto pirmininkus, o kas išė
jo? Iš Lietuvių Dienos pasau

lio parodoje tas pirmininkas pa
darė balaganą. Finansinių at
skaitų komitetas nestengė pri
rengti beveik per metus laiko> 
ir dar iki šiol jisai neužbaigė 
mokėti savo pernykščių sąskai
tų.

I tokios vadovybės rankas 
dar kartą pavesti Lietuvių Die
nos rengimo reikalus butų tie
siog sarmata.

JURGELIUTE TARNAUJA 
TEISME

“Vienybė” rašo, kad buvusi 
SLA. sekretorė p-l<e Petrone 
Jurgeliutė gavo valdišką tarny
bą — šeimos santykių teisme. 
Jos pareiga — sutaikyti besi
kivirčijančias šeimas.

P-lc Jurgeliutė sakosi esanti 
savo darbu patenkinta.

BOLŠEVIKŲ PLEPALAI

“Laisvė” kartoja “Vilnies” 
pasaką, kad, kuomet buvo nu
pirkta “Liituanica II”, tai “Nau
jienos” skelbusios, jogei lėktu
vas “pilnai geras, tik imk ir 
lėk bile kur”. O dabar jau esąs 
perkamas naujas motoras. Gir
di,

“Jeigu orlaivis buvo pirkta 
senas, motoras iškleręs, tai 
kaip ‘Naujienos’ galėjo rašy
ti, kad jis pilnai geras? Juk 
tai bjaurus melas?” 
Tiesa, kad melas, bet meluo

ja ne kas kitas, tik du bolševi
kiški broliukai: Andriulis “Vil
nyje” ir Mizara* “Laisvėje”.

Niekuomet “Naujienos” ne
skelbė, kad “Lituaniča II”, kuo
met ji buvo nupirkta, jau bu
vo įtokiame stovyje, kad su ja 
galima atlikti skridimą per 
okeaną. Priešingai, buvo skel
biama visai kas kita. Buvo 
skelbiama, kad lėktuvui dar 
turės būti įdėtas kitas moto
ras, specialiai gazolino tankai 
ir daug kitų dalykų, kurie kaš
tuos kartu apie $8,000.

Už Lituanicą buvo užmokėta 
(su priedinials tankais sparnuo
se) septyni tūkstančiai dolerių 
su viršum, o tuo tarpu buvo 
planuojama išleisti viso iki 
$15,000 Lituanicos įrengimui, 
kad ji butų tinkama skridimui 
per okeaną. Vadinasi, motorui, 
tankai, instrumentams ir ki
liems dalykams buvo skiriama 
daugiau, /tegu kaštavo pats 
lėktuvas.

Visą laiką tatai buvo aiški
nama spaudoje, nupirkus Lttu- 
anicą, ir tatai žinojo visi komi
tetai kolonijose, ir dėlto jie tę
sė aukų rinkimo kampaniją po 
to, kai už lėktuvą jau buvo vis
kas užmokėta (neužmokėjus, 
nebūtų buvę galima parsiga
benti jo iš Californijos), dar 
smarkiau, negu prieš tai.

Taigi Andriulis ir Mizara be
gėdiškai meluoja, pasakodami, 
buk “Naujienos” skelbusios, 
kad lėktuvas jau seniai buvęs 
paruoštas skridimui.

Bet juodu ne tik meluoja, o 
ir bando paspekUliuotti savo 
skaitytojų ignorancija. Juodu 
mano, kad tie skaitytojai neat
skiria lėktuvo nuo ' specialių 
įrengimų (eųuipment), kurie 
yra reikalingi skridimui per 
okeaną.

Aeroplanų kompanijos pa
prastai nedirba lėktuvų tranz- 
atlantiniems skridimams, nes 
tokiems lėktuvams nebūtų rin
kos. Jų lėktuvai yra skiriami 
skraidymui tik kelių šimtų, p 
ne kelių tūkstančių, mylių to
lio. Todėl atatinkamos yra tų 
lėktuvų gazolino tankos, moto
rai ir instrumentai. Net ir su 
geriausiu naujutėliu, iš kompa
nijos nupirktu aeroplanu var
giai butų galima nulėkti treč
dalį to kelio, kuris skiria &ew 
Yorką nuo Kauno.

Taigi, norint turėti lėktuvą 
specialiam tikslui, kuriam ko
mercinės kompanijos savo re
guliariame biznyje aeroplanų 
nedirba, reikia nupirktą iš jų 
lėktuvą altatinkamui budu per- 
budavoti it aprūpinti tam tik
romis specialėmis įtaigomis.

Taip pasielgė ir ALTASS. Ji 

nupirko iš Lockheed kompani
jos lėktuvą, kurį perbudavojo 
ir aprūpino priedinėmis lanko
mis sparnuose. Tas lėktuvas 
yra pirktas su dirbtuvės ga
rantija ir yra “Class Number 
1A” stovyje. Dabar reikia įdė
ti jam stipresnį motorą. Lock
heed kompanija motorų nedir
ba. Todėl motoras reikėjo už
sakyti kitoje firmoje (Hart
ford, Conn.), ir jisai jau tapo 
užsakytas. Toliaus eina kiti da^ 
lykai.

Lockheed kompanija nedirba 

Af. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O MAN A S

(Tęsinys)
Ir tuo momentu susimaišiu

si paklausė pati savęs:
—Kurgi aš dabar cinu?
Ji neturėjo ne piktumo ir 

nė ne galvojo apie Zarudiną. 
Kai pati nežinodama, dėl ko 
ėjo pas jį, jai atrodė, kad ne
galima gyventi ir negalima iš
spręsti savo vargo be jo, bet 
dabar jis tiesiog išnyko iš jos 
gyveninio. Visa tai, kas buvo 
jau numirę, o tai kas pasiliko, 
apeina tiktai jai vienai ir ji 
turės išspręsti.

Greitai ir žiauriai veikė jos 
protas. Didžiausia baime bu
vo ta, kad grakšti ir graži Ly
di j a išnyksta iš gyvenimo, o 
vietoj jos, pasiliks mažyte, 
suvargusi, Kiauri gyvybė, iš 
kurios visi juoksis ir kurią 
visiškai apjuodins ir apkalbės 
pikti liežuviai. Reikėjo sau
goti savo nekaltybę ir grožį, 
bėgli nuo purvo ten, kur jau 
nebegalėtų pasiekti lipšni vil
nis.

Kai tik Lydi ja šilą išsiaiški
no sau, tuoj pajuto, kąd ap
link tylu, nyl^d, . kad saulės 
šviesa, gyveninius ir žmones 
jau ne dėl jos, kad ji atsisky
rus nuo jų, kad niekur beliko 
dėtis ir reikia mirti, nusiskan
dinti.

Šitą ji suprato taip aiškiai, 
lyg butų koks akmeninis ratas 
sustojęs tarp jos ir visų kitų, 
kas buvo ar kas galėjo būti. 
Kaip bematant išnyko dargi 
tas biaurus ir baisus savo ne
reikalingumo ir nepriimnumo 
jausmas. Jautimas savo viduje 
ko tai dar nesuprantamo, bet 
jau suardžiusio jos gyvenimą, 
kurio ji nenustojo jautusi nuo 
to laiko, kai dasiprolėjb, 
kad ji yra pastojus.

Apylinkėje atrodė lengva, 
bespalvė dykuma, kurioj vai
dinosi neišvengiama mirtis.

—Kaip šitas, tikrenybėje 
bloga!... Ir nieko daugiau ne
reikia! — pamišlė Lydija, ap
sidairydama aplink, ar niekas 
nemato.

Lydija labiau pasiskubino ir 
jai vis atrodė, kad neišken- 
čiamai būtinas reikalas, nors 
ji jau ne ėjo, bet veik bėgte 
bėgo, besipainiodama plačioj 
suknelėje.

—Ot; šitas namas, o ten dar 
vienas, su žaliais gurbais, o 
paskui dykuma...

Upės tiltai ir dar kas, kad 
reikėjo ten pereiti, Lydija to 
sau neįsivaizdino. Buvo koks 
tai miglotas, tirštas taškas, 
kur viskas baigėsi.

Tokia padėtis tęsėsi tik iki 
tol, kol Lydija nenuėjo ant 
tilto. Ir kai ji sustojo prie til
to ramsčio ir apačioj po jais 
pamatė ūkanotą žalsvą vande
nį, ant syk išnyko lengvas 
jausmas ir visa jos asmenybė 
prisipildė didele baime ir di
deliu notų gyventi.

Ir tuoj ji iš naujo išgirdo 
balsus, šukavimus, žvirblių 
Čirenimą, patnatė saulės švįe« 
Są, baltą pakrantę apaugusią 
garbinuotom žolėm, baltą šu
nelį, kuris nedvejodamas pa
žino Lydi ją, —• savo mylimą 
šeimininku, šis šunelis pribė
gęs prie Lydijos, pakėlė prie
kinę kojukę sveikintis ir be-

/ . .i

propellerių su “adjustable 
piteh”, kompasų ir kitokių in
strumentų. Taigi šitie dalykai 
irgi yra perkami iš kitų firmų.

šituo budu “LituartlCa II” ir 
bus įrengta tam tikslui, kuriam 
ji yra skiriama. Taigi bolševi
kiškų publikos mulkintojų ple
palai apie Lituanicos motoro 
“suklerimą” ir jų begėdiški 
prasimanymai “Naujienų” ad
resu yra grynas humbugas.

Niekas nėra itaip suklerę, 
kaip bolševikiškų, atsiprašant, 
redaktorių smegens.

sidžiaugdamas mosikavo savo 
balta uodegaite po žemę, pa
likdamas ant smėlio žaislinius 
ieroglifus.

Lydija atidžiai pasižiurėjo į 
jį ir vos tik nesugriebė jo į 
džiaugsmo glėbį. Stambios 
ašaros išriedėjo iŠ jos akių. 
Ir gailesčio jausmas savo žūs
tančiam maloniam ir gražiam 
gyvenimui buvo taip didelis, 
kad Lydijai apsisuko galva ir 
ji konvulsingai atsirėmė ant 
nuo saulės įkaitinto tilto ram
sčio. Kai ji lenkėsi, į vandenį 
įkrito pirštinaitė ir su nesu
prantama, nebyle baime seko 
ją akimis.

Pirštinaite smarkiai besisu
kdama nukrito į vandenį ir 
tykiai nusileido ant mieguisto 
paviršiaus. Į pakraščius nu
ėjo greiti platus rituliai ir Ly
dija mate, kai p prisi
gėrusi vandens pajuodavo 
šviesiai geltona pirštinaitė ir 
greit nuskendo tamsioj žalioj 
gilumoj. Keistai, tiesiog kan
čių agonijoj, ji pasisuko kartą 
ir kitą ir pradėjo ratu judė
dama nykti iš akių. Lydija 
stengėsi neišleisti jos iš akių, 
bet geltonas taškas vis ma
žiau ir mažiau tesimatė žals
vai tamsiame vandeny, šypte
lėjo dar kartą, kitą ir tyliai, 
be garso, išnyko. Kaip ir pir
miau, prieš Lydijos akis buvo 
viena vienoda, mieguista ir 
tamsi giluma.

—Kas gi, ar čia jus, panele! 
—pasakė lyg moteriškas bal- 
sas. i

Lydija su išgąsčiu pašoko ir dens.

VASAROS LITERATŪRA

pažiurėjo į veidą storai, ries
ta nosia moteriškei, kuri žiu
rėjo į ją su žingeidumu ir pa
sigailėjimu.

Nors šis gailestis buvo tik 
nuskendusiai pirštinaitei, Ly- 
lijai pasirodė, jog storoji, ge
raširdė moteriškė, pažįsta ir 
gailisi jos ir, akimirksniu atė
jo į galvą mintis, kad jeigu ji 
viską išpasakotų jai, tai butų 
lengviau ir geriau. Ir šiuo mo
mentu ji kaip tai dvejoji, bet 
Lydija suprato, kad to dary
ti negalima.

—Nieko... — skubiai ir nely
giai, lyg pusgirtė atsakius nu
ėjo nuo tilto.

—Čia negali... išgriebti... — 
dingtelėjo šaltu prakaitu iš- 
pilloj Lydijos galvoj.

Ji nuėjo žemyn ir pasukus 
į kairę pusę, ėjo pakraščiu, 
siauru, pramintu žolėse take
liu, kur karčiai kvepėjo lau
ku, tarpe upės ir kokio tai 
sodo krūmais užaugusios sie
nos.

čia buvo tylu ir raniu, kaip 
kaimo bažnyčioj. Verbos nu
lenkusios plonas šakeles, lyg 
užsimąsčiusios žiurėjo į van
denį; saulė taškeliais ir juos
tom margino žalią stačią ant- 
krantę; platus, išsikėtroję la
puoti augalai tyliai stovėjo 
aukštoj žolėj, o kimbanti da
giai palengva kabinėjosi prie 
plačios Lydijos suknelės. Kaž
kokia garbinuota aukšta, kaip 
medeliai, žolė apibėrė ją 
smulkiom baltom dulkelėm.

Dabar Lydija vertė save ei
ti ten, kur ėjo varoma vidu
jinės jėgos, su kuria ji ko
vojo.

—Reikia, reikia, reikia... — 
kartojo Lydija gilumoj sielos 
ir jos kojos, lyg ant kiekvieno 
žingsnio vilko kokius tai sun
kius pančius; su dideliu var
gu nešė juos vis toliau nuo til
to, į tą vietą, kuri kažkodėl 
ir taip greitai Lydijai pasiro
dė kaipo kelionės galas.

Ir kai ji ten nuėjo ir po 
plonom, susipainiojusiom žil
vičių šakelėm pamatė juodą 
šaltą vandenį, smarkiai bė
gantį pro išsikišusj krantą, 
Lydija suprato, kaip jai nori
si gyventi, kaip baisi yra mir
tis, bet ji numirs todėl, kad 
jai negalima gyventi. Ji ne
žiūrėdama numetė pasiliku
sią pirštinaitę it pafrasonėlį į 
žoles, pasuko nuo takelio per 
tirštus krūmokšlius prie van-

Per vieną minutę Lydija at
siminė ir pergyveno neįma
nomai daug: jos sielos gilu
moj, senai užmirštas ir už
mirštas naujom mintimis, vai
kiškas tikėjimas su naiviška 
malda ir baime kartojo: Vieš
patie, gelbėk... Viešpatie, pa
dėk man... — ir Čia kažkur iš
lindo arijos motyvas, kurią ji 
dar taip nesenai mokinosi 
pianu skambindama ir viskas 
prabėgo per jos galvą; ji pri
siminė Zarudiną, bet nė neap
sistojo prie jo; motinos vei
das šiame atvejyje be galo jai 
buvo brahgus ir malonus, 
stovėjo prieš ją tas ypatingas 
veidas, kuris pastūmėjo ją 
prie vandens. Niekad pirmiau, 
nei paskui to, Lydija nesupra
to su tokiu aiškumu ir gilu
mu, kad motina ir kiti žmo
nės, mylėjusieji Lydiją, tikre
nybėje mylėjo ne ją tokią, 
kokia ji buvo su jos pamoko
mis ir norais, bet tas, ko jie 
norėjo matyti joje. Ir dabar, 
kuomet ji apsigavo ir nuėjo 
nuo kelio, kuris, jų suprati
mu, buvo vienintelis dėl jos 
kelias, ypatingai tie žmonės, 
o labiausiai motina ir, juo la
biau jie mylėjo pirmiau, ji tu
rėjo nuo jų atsiskirti.

Paskui viskas susimaišė, 
kaip pamišimas: ir baimė ir 
noras gyventi, ir ncištrukstan- 
ti tikrenybė, ir nepasitikėji
mas, ir įsitikinimas tuo, kad 
viskas baigta ir kokia tai vil
tis, ir pasiryžimas ir kančia 
dėl jos mirties vietos pripaži
nimo, ir žmogus, panašus į 
jos brolį, greitai perlindęs pi- 
nymą atsistojo prie jos.

—Nieko kvailesnio išgalvoti 
negalėjai! — uždusęs surėkė 
Saninas.

Žmogaus protui nesuvokia
mų minčių susipainiojimo ve
dama, Lydija tikrai atėjo į tą 
vietą, kur baigėsi Zarudino 
sodas ir kur pusiau išvirtu- 
sios tvoros, nepatogioj pozoj 
pasislėpusi nuo mėnulio švie
sos po juodais medžių šešė
liais, ji kadaise pasidavė Za- 
rudiyui. Šaninas dar nuo tolo 
pamatė ir pažino ją ir dasi- 
protėjo, ką ji norėjo padary
ti. Pirmoj vietoj jis norėjo pa
sišalinti ir nekliudyti jai, bet 
jos jaudinantys judesiai, ma
tomai, buvo kankinanti, pri
vertė jo širdį pasigaitėti se
sers ir Sabinas bėgdamas, šo
kinėdamas per krutiius ir so
de pastatytus suolus, metėsi 
prie Lydijos. (B, d.) 
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CHICAGOS 
ŽINIOS

advokatams nepavyks išmesti 
bylų iŠ tėismt).

Illinois farmeriams rėi- 
kalinga pagelba

NAUJIENOS, Chieaga, Ufc

along without the help of all 
the others.

Thursday at 8:00 P. M.
— Phclecia.

2603 W. 69th St.1, J. Adomaitis ir
J. Janušaūškčas, iždo globėjai, D. 

’ Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

Tytirtėja resyverių 
darbuotę

Suvienyti} Valstijų teisybės 
departamentas pradėjo platiį 
ir nuodugnų tyrinėjimų fede- 
ralių resyverių darbuotės Chi- 
cagoj ir jos apielinkėj.

Tyrinėjimas pradėta po to, 
kai tapo įtartas E. H. John
son iš Oak Parko, federalis 
resyvėris, deltai išeikvojimo 

"$183,000 iš fondų, kurie buvo 
pavesti jo žiniai per 12 me
tų.

Illihois Vėlstijbs UgrikUltu- 
rbs departamento tyrinėjimas 
rodo, kd'd, dėliai sauštebs, 32,- 
000 valstijos farhierių reika
linga pagelba.

Kad Šeteti gyvliliiis, pagelba 
reikalinga 13,000 fermerių. Pa
skola reikalinga 19,000 farme- 
rių, kad jie galėtų įsigyti sek- 
in.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Buto savininkei 5 
nos kalėti

die-

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTĖ- 
RŲ valdyba 1984 metams: Pirm. 
A. Milferiens, 1080 Central Evkhs- 
ton, III. pirm; pągelb. P. Grigo- 
nienė, 8322 S Union Avė, hut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis. 816 W 88 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. EJizabeth St. Maršalka , A. Tan
ke. 3239 S. Union Avėhue.

Mokytojai tur būt at
gaus pilnas algas

Suvienytų Valstijų atstovų 
butas ir senatas priėmė kbh- 
gresmano Sabalho rezoliucijų, 
kad iTederalė valdžia pasko
lintų mokyklų distriktams 
$75,000,00^. Dabar tereikia 
kongreso tarimas prezidentui 
pasirašyti. Ir manoma, kad 
prezidentas tai padarys.

Jei ši paskola taps galuti
nai pripažinta, tai Chicagos 
mokyklų taryba tikisi gauti 
$28,000,000. Pinigai eis moky
tojų ir kitų mokyklų tarybos 
samdinių užvilktoms algoms 
apmokėti.

Teisėjas Ericksoii paskyrė 
5 dienas kalėti ir $1.00 pini
ginės bausmės sumokėti p-nial 
Sophie Petrick, 34 metų, gyv. 
6142 So. Rockwell St. Ponia, 
mat, kaltinta tUb, kad išme
tusi iš? namų tulus senolius 
Lloydus (vyrų 73 melų ir jo 
žmOhų 83 m.), kai šie atsi
liko su mokėjimu rendos 
dienas.

2

Konfiskavo 100 Slot 
mašinų

Valstybės gynėjo Ofiso fjo- 
licija padaru eilę kratų Čice- 
roj, Tessvillėj, Desplaines, 
Argo, Blue Island ir UervVyrite. 
Kratos darytd vietdsc, klir ei
na gembleriavinias. Areštuota 
60 asmenų ir konfiskuota 100 
slot mnšimį.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis,] 
pirm., 8480 So. Morgan St.; . 
Maziliauskas pirm, pag., 6185 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt, 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2608 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičla maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną) inė- 

nesi kas trečią antradieni, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm, Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St,; pag. Fr. 
Venckus. 755 W. 35 St.; nut. .rašt, 
Joe Dabulski. 8044 N. Callfor- 
hia Avetiue; Iždo rašt. A. 
Anibiitis, 16000 So. Lincolh St., 
Harvey, 111.; pinigų .užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškevičc.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. BoruŠienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienj Antano Čėsnos 
svet, 4501 S. Paulina St, Priimame 
j draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus Ir mergai- 

A. Ites, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

Mėdalinskas, pirm., 288 S. Central 
Avė.; Alena Kaziuhas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt, 233 S. 
Central Avė.; Chas, Katela, firi. 
rašt., 4676 W. Ehd Avė.; M. Ką- 
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwynį III; Vincentas Mani
kas, kontr^ rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė- 
Iai; Antanas Rudis, maršalka; A.
Karoblis, lingonių lankytojas.

Susirinkimus laiko kas antrą ne
dėldieni, Lavvler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. no piet.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
------------2™381io£jNa£įaį.________
Tel. Ofice Wentworth 6380

Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanlia A. Slakis
Moterii Ir vaikų ligų ėpecialistė
6900 Sb. Halsted Sh

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

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis. ,

LOVEIKlS
Kvietkininkas

Gilia Dil Vestuvių, Bankietams ir
< Pagrabams ,

Pristatome i visas miesto dalis
8316 So. Halsted St., Chicago. III.

Phone Boulevard 7814

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.: Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avę.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th ŠL; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, . 2950 W; 38 St.; 
K. WaHiiš iždininkas, 3838 So. 
Kedzie AVe.; T. Tamųlionis mar
šalka, SL Narkis korespondentas, 
F. Shutkus kriygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-hią nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. diepą, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 ihetams: J. Švitorius 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 kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4585 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

Atakuoja miesto tarybą
Neseniai Chieaga gavo $658,- 

000 kaip savo dalį iš gazoli
no taksų. Tie pinigai, sulig 
seniau nužiūrėtais patvarky
mais, turėtų eiti gatvių taisy
mui. Miesto taryba betgi nu
balsavo šiais pinigais išpirk
ti kai kuriuos specialių ases- 
nientų bonus. Dėliai tokio ta
rybos elgesio pasigirdo daug 
protestų. Daroma spaudimas j 
merų Kelly, kad jis vetuotų 
tarybos nuosprendį.

Holdapas gToserhej
Trys ginkluoti banditai pa

darė hotdapų Mielinei Batco- 
vies grosernėj adresu 9000 
Bufftilo Avė. Jie pasipelnė 
$632.00. Batkovics po hohlapo 
išbėgo gatvėn ir užsirašė ban
ditų karo laisnį. Vėliau betgi 
pasirodė, kad laisrtio blėkės 
buvo pavogtos.

Birutės Column
AVell, anotiier rehearsal has 

passed and, n S UšUal, hbl ali 
the mCmbers atttended. Thrtt 
was the eause bf the dowii- 
fall of the tenors and bassošį 
būt the girls held their 

» « »
Girls, fiom now on 

ydų P Sitridav butfilš
(the greatest female impersoil- 
ator) is going to mdke uste bf 
them. He looks “elite” in h 
large brimmed hdt ešpecialiy 
a navy bluė orie.

» » »
The drug store on 

had many CUstdhiers 
dtirihg ihternilššibti
everyone said they were go- 
ihg oul for a breath of f'resh 
air būt retUrned With*' an icė- 
creaitt coiie instebd;

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Johas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pągelb., Adolph Kaulakis, 
riut. rašt 3842 S. Union Avė., 
Frank NdHtus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis; ižd.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgepbrto, Chi- 
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Unioh Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 8180 S. Halsted St. * 
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St.

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAšELPINIO Kliubo 
vdldybn per 1934 metus: Gebrge

Nertusiskriiluskite Save Gyvenimo Eigoje

own.

wcar 
as Al

DAILY USĖ OP
DAIRYPRODUCTS

OLYMPIC v AVERACE
ATHLETES U.S. CITIZEN

Maisteli 
beęauste 

alhi'ošt ICECREAM

M ILK

CHEESE

BLITTER
Šamas Insull dar kartą 

prakišo
Šamas Insull yra kaltinamas 

tuo, kad panaudojęs Suvie
nytų Valstijų paštų apgavy
stėms. Insulto gi advokatai įro
dinėja, kad jų klijentas bu
vęs neteisėtai įtartas, šešta
dienį ir vėl teismus pripaži
no, kad džiurė įtartis! Insulų 
teisėtai. Atrodo, kad Insullo

A good dedi bf t'Ohversnlioh 
was cenlėrcd abolit the volle^ 
bąli gaine at the Naujictldš 
rtčriic aš tbdse tvho piay'ed 
it shall alvvays remember it 
eveh though thcy had lo takte 
a bath afterwards.

Virbui paveiksle aiškiai pabddoiha; 
kibk daugiau jJierio', sūrio, šalta-kbšėš 
|r svįesto suvalgo atletai, negu pa
prasti Amerikos piliečiai, o jų svei
katai mes visi pavydi riie.

Pieninis maistas priduoda daugiau 
energijos, sušvelnina nervus ir pa
laiko normali švarumą ir sveikatą. 
Neužmirškite todėl, kuo daufeidu Sie

tlo gersite, tuo btišįte tvirtesni ir 
biažiąU prišiėis sirgti. Ypatingai ne
sigailėkite pieno dėl savo kūdikių, 
hes pienas arba pieno produktai su
tvirtinu kdiilUš ir šufėgulludja visą 
žmogaus sistema, padaro ją atspa- 
rėšnę — mažiau linkusią prie . ligų. 
SaVo sųdėtinėriiis dalimis, pierihš ht- 
štoja daugeli produktų.

JUOZAPAS JURGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 14 dieną, 8 valandą 
vak. 1934 m., sdldukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap- 
skr., Žagarės mieste. Paliko di- 
deliAfoe ntiliUdime diikterj Da
bą ir daug giminių.

Bus labai iškilmingos laido
tuvės iŠ J. J. Bagdoiio koply
čios.

Laidotuvės i vyks panedėll, 
birželio 19 dieną; 2 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapinėj.

Visi A. A. Juozapo Jurgai
čio gifriinės, draugai ir pažį
stami esat nuošįrdžiai kvięčia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

NuliUde liekdmfe, 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra* 
bonus J. J. Bagdonas. Tele-

Two of the fair “BlrUtcs*’ 
wcre dhjtlbusly ilwditiri£ thte 
arrival bf thcir

Tbere was a 
arbtind in our 
our giving d beach paPty, nmV 
išh’l tliat just whdt 
be 
pro 
and everyone of us get out 
there (wherc ever it would 
be) as not all of us have menhs 
ot Iranspbrtation. Sb thte 
orily solution to this problerh 
is to hire a tPUck and liavte 
it lake iiš oi.it. Very clear and 
siriijile. Some recall the gobi! 
tihiės had by all at tiie, bfedcli 
party given sOme tbrefe yedrb 
back, fahėn tevefrybne 5vab 
looking for the school house.

personai taxl.

rumor goinį* 
midst about

w*e*vte 
ecįri Waiting for? Būt thte 
roftciii is bbw Avoūld ėach

Onė liltb atld brite šoptahb 
węre sųffering frorii sunburh 
whilc diirilig ihtehnissldh bhte 
was puling the šfeih of tilte 
oUiier ftebih tilte ridše. tVH'd gdt 
the greatest kiek from see- 
ihg ihe alto fciitfer?

DR. YAITUSH, OPT.
, LIETUVIS .

Optometrically Akių Specialistas. Į 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 

1 trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-I 

Vai—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. dėlioj huo 10 iki 12. Akinių kairtos, 
Tel. HARrison 0751 per pusę pigiaus. kaip buvo pirmiau. 

, Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS | mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St. 

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

Vapenta/,

Opposite Dovis Store, 2d Floor Į

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany !
Avenue 
Phone

Hemloęk 9252 , 
Patarnauja prie 
gimdymo namud 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirfe tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankeis ir tt.
Moterims ir mer- 
gtftioiris patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR/ffifASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti
« m* V ’ V >9*1 **’•»

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieninis nuo 10 iki 12 
Rhohe Boulevard 8488

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St 

įCor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowė Avė.

Tel Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akiiį

________Graboriai
, Telefonas Yards >1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kairia prieinariia.

3319 Lituanika Avenue
CHICAGO, ILL.

'" "t ".»vien 11 r—1 -■........................ . ■—

Juozapas Ėudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo, ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPųblic 8340
5340 Šo. Ėedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiii Vardu)

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: . \ .

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

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginfri 0669

DENTISTAS.
4143 Archer at„ kamp. Firancisco av.

J. F. KADŽIUS
,, Incorporaied t 

LIETUVIŲ GRADbRlUS 
Palaidoja už $25.00 ir ąugščidu; 
A Moderniška koplyčia dykai., 

6i5Š W. IŠUi St. Tel. Uartil 6174 
CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
ORATORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavihias geras ir hebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Moriroė 3377

*£i

LAIDOJAM PIGIAI! NEGU KITI

VisiTelefonai:

Yards 1741-1742
■1... i. mtllil ĮjįtJ.J lltl.'.i.'t į ijj

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

At the hė?tt rfehearšdl, all 
f 

members please try and bte 
present as AVe are širigihg a 
UeW šoiig dhd cAiinbt get 

♦

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja į daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių..

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

A. L. Davidonis, M J).
4910 S. Miėhigan Avė.

Tel. Kefcwood 5107 
VALANDOS: . v .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 St, netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonui:

Hydfe Park 6755 ar Central 7464

AihbulanČe Patarnavimas Dieną ir Naktį 
MbdCfiiišką Kbpiyčia it Vbfgbhai Dykdi!

J. F. EUDEIKIS
Laidbttivių Direktorius per 30 Metą

Tel. Lafąyette 8572 
J. Liulevičius 
GRAbORIUŠ, IR 
BALSAMUOTbJAS 
patarnaują . Chica- 
jzoję . ir apiehnkeje 

Didėlė ir graži 
i koplyčia dykai. 
L 4092 ARCHER A V.

I. J. ZOLP
GRABORIUS ..

, fcoulbvard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

Tel. čiceiro 3724. Koplyčia dykai.

UdiaVich ii* SunOS
LIEfUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kudpigiatjsiai 
Reikale meldžiame atsišaukti o mu

sų darbu buėite užgdnėdlnti.f
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Gailai ,2515. Hrbi 2519
• ■ jKYRIUSr ,,
1439 S. 49 Ct, CicM ift.

tel Cicero 5927
/ • v • <

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA tįYRAl 

1410 Sb. 49 Ct 
CICEBO. ILt

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL IS

Dentistas _
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos'nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos.

CHICAGO, ILL.„ 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; pup 2 iki 4 
vai. po pietų ir nud 7 iki 8:30 vaL 
Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
vhlandal dieną. ,

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Du MAURICE KAHN
4'631 South Ašhtaiid Avenue

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

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

Ofiso Tel. Calumet 6893
A . Rez. Tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

t . chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

arti Slst Street
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tėl. Bdulevard 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėšt 22hd Street 

Valandos: ■— 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califbrnia Avbnhė 
Telefonas Renublic 7868

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
. . Tel. Boulevard 2800 m- 
Rez. 6515 So. Rock^elI SL

Tel Republic 9728
t 4 ■' M HM V .• «

• .4 * 4- - U i i • • *4 I . . s.>

JOHN B, BORDEN
, LtfcTtTVIS ADVOKATAS

2201 W. Cerknak Rb4d (W. 22 St.) 
Ofisoi valandos: Kasdien nuo 9 iki 6. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir
Pėtriyčios 6 iki 9 

t Telefonas Canal 1175

DR, STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj. pagal sutarimą 
Ofiso Teis Boulevard 7820 
Namu Tel; Prospect 1980

Joseph V. Mockus
Listuvis AbvbHATAs 

Dienomis Mieste 
J63 W. VVashington St. . .

Kambarys 402k Tel. Dearbom 9047 
VakarMs nuo fe iki 9 

Rfes. 5349 So. HetmiUgh Avė.
Tel Prospect 1610
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Dienos Ko* 
miteto raštinė

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dic.ios Komiteto pastovi raš
tinė bus adresu 814 W. 33rd 
str., būtent “Sandaros” ofiso. 
Čia reikia kreiptis įvairiais Lie 
tMviu Dienos reikalais kasdien, 
išskyrus sekmadienius, nuo 2 

o vai. vak.

Šiandie Juozo Jur
gaičio laidotuvės
šiandie 1 vai. popiet įvyksta 

Jurgaičio laidotuvės. Kūnas bus 
išlydėtas iš J. J. Bagdono kop
lyčios, 2506 West 63rd St.» į 
Lietuvių Tautinės Kapines.

Chicagos lietuvių visuomenė 
prašoma dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti velioniui paskutini 
patarnavimų.

Laidotuvės bus labai iškil
mingos. Gros muzika, dainuos 
Stasys Rimkus, kalbai sakys 
keli kalbėtojai. Taipjau bus 
traukiami paveikslai.

/ —T. Urnežis.

Cicero
Nepaprastas susirinkimas

Raudonos Rožės Kliubo nepa
prastas susirinkimas įvyks ant
radienio vakarą, birželio 19 d., 
p. šemeto svetainėje. Visi kliu
bo nariai, ypač jaunuoliai, bu
kite susirinkime, nes yra svar
bu jums būti.

MADOS MADOS MADOS

3494'— Jaunesnei moterei arba merginai sporto suknelė, su balta 
bliuska. , -Gražiai išrodys jeigu pasisiūdinsite iŠ linines materijos, tai 
lengva bus išplauti ir nereikes atiduoti valyti. Sukirptos mieros 11, 13, 
15 ir 17 metų amžiaus mergaitėm ,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš, nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
Sor Halsted SU Chicago, UI.

Praėjusia susirinkimas pasky
rė komisiją padaryti taiką ar
ba tvarką beisbolo lošime, ir jau 
girdėjote ką komisija atliko. 
Taikos nepadarė: beisbolo ne- 
belošiama; tat yra šaukiamas 
susirinkimas visiems nesusipra
timams išlyginti. Kliube kaip 
buvo, taip ir turi būti taika ir 
broliškumas.

Dalyvaukite visi susirinkime. 
Laidotuvės

Jau buvo pranešta apie skau
džią nelaimę ištikusią p.p. Pail
gus. Praėjusį šeštadienį tapo 
palaidotas jų sūnūs, kuris pa
tiko mirtį vos 15-ką metų su
laukęs.

Visi Paugų pažįstami ir drau
gai yra nuttudę dėl tokio įvy
kio. O ką jau bekalbėti apif 
tėvus! Jiems tenka pergyvent 
skaudus likimo smūgis.

Laidotuvėms patarnavo gia- 
borius Petkus ir jaunuoliai iš 
Raudonos Rožės kliubo.

Prie kapo buvo labai graudi 
scena. Kai dainininkas Rim
kus padainavo jautrią dainą, 
visų akyse pasirodė ašaros. Tė
vai alpo iš gailesčio.

Bet ką padarysi. Toks jai. 
žmogaus gyvenimas.

Ilsėkis, jaunuoli, ramiai Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse.
Iš Lietuvos Kareivių Draugys

tės darbuotės
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turėjo prieš-pusmetinį susirinki 
mą penktadienio vakare. Susi
rinkimas buvo gan skaitlingas.

Nauja nieko ncnutarta, tik 
rudenį bus ruošiama metinis 
parengimas.

Ir visi pamiršo apie antrąjj 
transatlantinį skridimą ir ne
pasirodė norinčių tapti garbės 
nariais. Raportą visi girdėjo 
aiškų ir platų. Toks užmirši
mas rodo trumpą atmintį.

*—N. Rašėjas.

SUSIDAUŽĘS LĖKTUVAS IR ŽUVĘ KARTU SU JUO LAKŪNAI

Užpereitą šeštadienį Catskill kalnuose, New Yorko valstijoj, susidaužęs American Airway didelis 
pasažierinis lėktuvas Condor ir kartu su juo žuvę lakūnai Clyde Holbrook (kairėj), patar
nautoja p-lč Ada Heckeby ir antras lakūnas “Tat” Barron, visi trys chicagiečiai. Be jų žuvo 
ir keturi pasažieriai, — vienas chicagietis, Oi kiti trys iš Buffalo, N. Y.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Lietuviai ir lietuvai
tės baigę augštesnė- 
sės mokyklos kursą

Žemiau paduodama baigu
sių aukštesnes mokyklos kur
są mokinių pavardės, kurios 
atrodo lietuviškos.

Tilden mokykloj
Keturių metų kursas: John 

F. Aveilis, Artluir R. Blozis, 
Vitas P. Juodis, John P. Ka
minskus, Daniel Kaupas, 
Adolph Kunevičius, Anthony 
Krupowich, Henry Kuncewich, 
Leonard Lachowięz, Edvvard 
S. Luinis, Casimir Malinovv- 
ski, Frank Palonis, John Pet
raitis, Walter E. Petrauskis, 
Frank Rackas, Jr., Walter A. 
Raginis, Stanley J. Rastutis, 
John Šamas, Joseph Toinke- 
vich, Charles Wilbus, John 
Yoksas, Walter Žemgalis, 
Charles Shemaitis, George N. 
Tsiokas.

Dviejų metų kursas: An
thony Gaydurgis, Peter Ge
nutis, Thomas Jankevvich, Pe
ter Carnauskas, Peter Neve- 
domskis, Alphons Matusas, Mi- 
chael J. Šaltis, Stanley B. 
Shimkus, Stanley Jesewich, 
Frank J. Juraška, Albert D. 
Kunickis, Joseph T. Legnuga- 
ris, Theodor Sokolovvski, Wal- 
ter L. Songaila, Alfred J. Su- 
deikis, Vincent P. Venckus.

Fenger mokykloj r
Keturių metų kursas: Al

bert A. Bajarunas, John Ba- 
risas, Gertrude Barkovski, 
Irene C. Buchinski, Hattie J. 
Budginas, Benedict E. Butkus, 
Gloria Kaglis, J. B./Dombrau- 
skas, Josephin^, S. Druktenis, 
Caroline C. Grinius, Joseph 
N. Linkus, Benedict Molis, Mi- 
chael Pashkievvicz, Stella G. 
Pocius, Dorothy A. Raila, Wil- 
liam Sabelis, Stella Sipaitis, 
Joseph N. Skutas, Wally E. 
Statkus, Mary B. Jankun, Al- 
bin Kavalunas, Peter Klaris, 
Jennie H. Kotelis, Kazimiera 
Latvėnas, Sophie V. Valan- 
tįisę Edward Warmus, Jose- 
phine Zolpe.

Dviejų metų kursas: Lucian 
Bąrisevvich, Faustina D. But
vilas, Edward Dūda, Steve 
Dūda, Walter J. Sluzas, Mary 
A. Stakulis, Waller W. Woj- 
tas, Vincent L. Zayauskas.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto; 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Pilietybės pamokos
(Tęsinys)

KAUNTĖS VALDŽIA

Kauntė yra valstijos dalis. 
Kiekviena valstija yra pada
linta į kauntes. Illinois valsti
ja turi 102 kauntes. Kiekvie
na kaunte turi skirtingą var
dą ir atskirą valdžią. Kaun- 
tčįs biznis yra 'padalintas į 
tris šakas, (1) įstatymų lei
dimo šaką, (2) pildomąją ša
ką ir (3) juridinę šaką. Kaun- 
tesi įstatymų leidimo šakos 
biznis yra leisti įstatymui 
kauntei. Kaimtėš pildomosios 
šakos biznis yra [vykinti kaun
tes įstatymus. Kauntes juridi
nes šakos biznis yra aiškinti 
kauntes įstatymus.

I
KAUNTĖS KOMISIONIERIŲ 

ARBA PRIŽIŪRĖTOJŲ 
TARYBA

Kauntes Komisionierių arba 
Prižiūrėtojų Taryba yra vardas 
kaustės valdžios įstatymų lei
dimo šakos. Kauntes komisio
nierių arba prižiūrėtojų tary
ba leidžia įstatymus kauntei 
ir tvarko kauntes biznį. Prie
žiūra girios (Forest Preserve), 
kauntes ligonine ir kauntes 
agentas priklauso kauntes ta- 
rvbai. Cook kauntes komisio
nierių tarybą Cook kauntes 
balsuotojai renka keturiems 
metams. Cook kauntes komi
sionierių taryba? ,^Uri penkio- 
liką narių. Kiekvienas tary
bos narys yra vadinamas ko- 
misionierium. Chicaga yra 
Cook kalintos valdžios buvei
nė arba sostinėj Cook kaun
tes komisionierių ofisai yra 
kauntes trobesy Chicagoj. Vie
nas komisionierių yra vadina
mas prezidentu. Cook kaun
tes tarybos prezidentą kaun
tes balsuotojai renka ketu
riems metams.

It
ŠERIFO OFISAS

šerifas ir jo padėjėjai yra 
kiauntės valdžios pildomoji ša
ka. šerifo ofisas vykdo kauntes 
įstatymus ir kartu su kaun
tes taryba tvarko kalintos biz
nį. Kauntes balsuotojai renka 
šerifą keturiems metams, še
rifo ofisas yra kauntes trobe
sy Chicagoj.

III
KAUNTĖS TEISMAS

Kauntes Teismas yra vardas 
kauntes valdžios-"juridinės ša

kos. Kauntes teismas aiškina 
kauntes įstatymus. Kauntes 
teisėjas yra kauntes teisino 
galva. Cook kauntes teisėją 
Cook kauntes balsuotojai ren
ka keturiems metams. Cook 
kauntes teismas yra kauntes 
trobesy. Kauntes teisėjo žinioj 
yra pensijos motinoms, pami
šėlių ir suvargėlių bylos, rin
kimai ir specialiai asesmen- 
tai.

IV.
MIESTO VALD2IA

( < » A * 1 _

Miestas yra kauntes dalis. 
Kiekvienas miestas turi skir
tingą vardą ir atskirą vald
žią, ir miesto valdžia yra pa
naši valstijos valdžiai ir kaun
tes valdžiai. Miesto valdžia yra 
padalinta į tris šakas, (1) įsta
tymų leidimo šaką, (2) pil
domąją šaką ir (3) juridinę 
šaką. Miesto įstatymų leidimo 
šakos biznis yra leisti įstaty
mus miestui. Miesto pildomo
sios šakos biznis yra' vykinti 
miesto įstatymus. Juridinės 
šakos biznis yra aiškinti mie
sto įstatymus. Miesto salė yra 
miesto valdžios buveinė. Pa
matiniai miesto valdžios ofi
sai yra miesto salėj.

(Bus daugiau)

Dėl Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų 

apmokėjimo 
! , - r -i z

Pastaruoju laiku Lietuvos 
Pasiuntinybė Washington’e 
gauna daug paklausimų dėl 
Lietuvos Laisvės Paskolos ap
mokėjimo.

Ryšium su tuo pranešama, 
kad Lietuvos Laisvės Pasko
los bonai yra išpirktini tik 
nuo 1935 m. liepos mėn. 1 d., 
tai yra, nuo jų prinokimo ter
mino dienos ir yra apmokė
tini bet kuriuo laiku per 10 
metų, tai yra, ligi 1945 m. lie
pos mėn. 1 d. Paskutiniųjų, 
tai yra, 1935 m. liepos mėn. 
1 d. palūkanos (nors tam tik
slui ir nėra atskiro kupono) 
bus išmokamos) kartu sų bo- 
nais.

Lietuvos Pasiuntinybe.

SIUSKITE ER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvosžmonėsr 
taip pataria Lietuvos banbr

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pna nešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

D. L.. K. Vytauto Draugija laikys 
priešpusmetini susirinkimą antra
dienį, Birželio 19 diena 1934 m., 
7: :30 vai. vak., Chicago Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys privalo atsilanky
ti. Nariai, kurie esate pasilikę su 
mokestimis, tai būtinai privalote ap
simokėti, kad neliktumėte išskirti iš 
draugijos.

P. K., Nut. Rašt.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

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

TRI DEE
130

LABORATORIES 
N. Clark St.

ChlcaKO, III.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikosz 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

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

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063

Mes pristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų natiją Pavasarinę* Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Maleyos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS .......  97<
Varnišas. kuris išdžiūsta i 4 va
landas ........................... $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ....................... $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berinĮ šepetį sieninės popieros va
lymui.

Laikas apsirupmti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę 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- 
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai, vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

REAL ESTATE
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 bo. Long Avė.

Chicago, 11L
LLL. ux.rul>Lic b4u2

Pocahontas mine run $"7 tonas

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Bizhio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTfi 
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 SL 
Tel. Victory 4965

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 skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel Yard. 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nu vežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, 111 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakaųdai-Itaisai

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 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.

SCHAULĘR STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambariu 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.

BARO FIKČERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Fikčeriai dėl visokios rų
šies biznių, žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

bet turi

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia _

REIKALINGAS vyras dirbti i ta
vern, nuo 80 iki 50 metų amžiaus. 
Patyrimas nereikalingas, bet turi 
būt tinkamas bartenderis, darbštus 
ir teisingas, ir turi padėti cash 
$300.00 bondsą. Darbas ant ilgo lai
ko po kontraktu, užmokestis geras, 
darbas Chicagoje. Parašykite tuo- 
jaus savo vardą, antrašą ir telefo
ną. Box No. 125, 1739 So. Halsted 
St.’. Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA arba ant Rendos 
didelis, gražus Piknikams daržas. 
Arti Chicagos. Gerai išdirbtas biz
nis ir Žinomas lietuvių visuomenei. 
Renda pigi. Daržpe su gasolino sto- 
čia. Gera proga# Atsišaukite laišku 
Box 126, 1739 So. Halsted St.

Fanus For Sale 
UJkiai Pardavimui

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
namo, 120 akerių, 60 akerių dirba
mos, visas stakas ir mašinerijos. 
Viskas užsėta ir labai gražiai au
ga; žemė pirmos rųšies. 8 budin- 
kai, visi nauji, 6 kambarių stuba su 
ccmenso basementu, tik 2 metai 
kaip pabudavota. Lake front, prie 
didelio kelio, mylia iki mažo mieš- 
čiuko, 10 mylių iki didelio miesto, 
arti Rhinelander, Wisconsin. Savi
ninkas 6012 So. Troy St. Busiu iki 
birželio 20. Kas norite gauti gerų 
farmą, nepraleiskite progos.




