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Kiek dar trūksta?

Edward F. McGrady

[talija tikisi karo su 
Ethiopia šį rudenį

Sėkmingas bankie
tas Pittsburghe pa* 
rėmimui F. Vaitkaus

MASKVA, gog. 13. 
rijos užsienio reikalų mlnlsta- 
rig Plerru Lavai šiandie atvyko 
| Maskvą pasitarti su Rusijos 
valdžios viršūnėmis u pi o dar dl 
dosn| sustiprinimą naujo Frnn- 
cljos ir Rusijos draugingumo 
ir kaip patraukti prio Rusijos 
Ir Franci jos karines są jungos 
kitas valstybes, ypač Pabalti-

diktatorhim jis pa- 
m., su kariuomenės

LONDONAS, uujr. tf). -Ali- 
glija yra labai šusirupinusl dol 
padėties Ethiopijoj ir Lonki-

Pilsudskis 
senos lie-

$5.00
5.00

Racine, Wis^ Stanley Pocius, auka ..............
M. Kanapeckas, Chicago, auka _________ -
P-s Radavičia. Chicago, auka___________
J. Adomaitis, Chicago. auka _________
Akron, Ohio, lietuviai, per ižd. C. Gankienę 

VISO ---------- ---------------------- -------------------
DAR TRŪKSTA ............................... ....................

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti
$4,750.00

Stoty Lavai pasitiko užsienio 
reikalų komisaras Maksim Lit- 
vlnov ir nusivožė | savo rezi
denciją, Iš kur Lavai pirmiau
siu pasiuntė telegramą Lenki
jos užsienio reikalų mlnlstarim 
Bock dėl Juozo Pilsudskio mlr-

Kntorfld iin Ncmond-chiNM nml 
imt

Fašistai nieko nelai 
mėjo Francijos 

rinkiniuose

Del streiko 7 Illinois 
miestai paskendo 

tamsoje

Kompanija bando gauti elek
trų Ir gasą iš klįų miestų, bet 
nuolatos yra nutraukiamos per
laidos.

Lenkijos diktatorius pasimirė nuo vidurių 
vėžio. Jo vieton pastatyti du generolai.

Laukiama Lenkijoj suįručių

Tariasi su bolševikų valdžios viršūnėmis 
apie sustiprinimų naujo Rusijos 

ir Francijos 1 f

nepatiko tikriesiems lankams, 
bot jie nedryso Pilsudskiui |m- 
sIprloAinti, gerai žinodami kokio 
likimo susilaukė jo priešiniu* 
kai, jų tarpo valstiečių vadas 
VVitos ir gen. Korfanty, kurio 
buvo atvirai Išėję prieš Pilsuds-

Pilsudskio vietą užims 
gen. Rydz-Smigly

šeštadienio ir 
sekmadienio liūtys užliejo di
delius plotus ūkių žemesnėse 
centralinio Illinois vietose. 
Illinois ir Wabash upės pa
kilo iki pavojingo laipsnio.

Francijos
Lavai Maskvoj

Kapitalistai ir komu 
nistai trukdo bedar 

bių šelpimų

PEORIA, Dl., g. 13. — 700 
East Peoria High School mo
kinių sustreikavo šiandie pro
testui prieš pašalinimą jų vir
šininko Moore. Streikieriai su
ruošė ir demonstraciją.

sukelta_______
Kiek {plaukė

Buvo paskelbta ............... ........................... _.....   $2,635.94
Lietuvių Rymo Katalikų Sus. A. No. 294 kuopa, 

Warehouse Point, Conn.
M. J. Kiras, Chicago, auka .
Grand Rapids, Mich, per P. Medelinską, aukos 3.00 

1.00 
10.00 
5.00 

. 1.00 
140 

27.38 
~ $2,69442 
- $2,055.68

dėl Italijos kivirčiy 
su Ethiopia

pasitikėjo aitriai tarp savęs be
siriejančiais lenkais ir Lenki
jos seimą yra viešai pavadinęs 
“gyvulių banda”. Todėl jo val
džia daugiausia susidėdavo iš
imtinai iš Lietuvos dvarininkų 
—“litwinų”, kaip lenkai juos 
vadindavo. Dagi Lenkijos pre
zidentai buvo Lietuvos dvarinin. 
kai (pirmojo Lenkijos preziden
to, Narutavičiaus, brolis yra 
dagi Lietuvos nepriklausomy
bės deklaraciją pasirašęs). Su
sidarė keista padėtis: sulenkė
ję lietuviai valdė Lenkiją. Mė
giamiausios Pilsudskio poilsio 
vietos buvo Vilnius ir Druski
ninkai.

Pilsudskis buvo taipjau vie- 
nintėlis Lenkijos maršalas.

PARYŽIUS, gcg. 13. — Fa
šistinio pavojaus Francijojc 
kol-kas nėra. Tai parodė pe
reito ir užpereito sekmadienio 
miestų rinkimai.

Fašistai juose nieko nelai
mėjo ir abelnai miestų valdy
bų sąstatas mąžai pasikeitė. 
Tik kiek labiau sustiprėjo ko
munistai ir laimėjo naujų vie-

BERLYNAS, g. 13. — Naciai 
priėjo prie to, kad uždraudė žy
dams net ir žuvauti.

WILM!NGTON, Del. geg. 18. 
—Jauna motina Mrs. Allce New- 
comb^ir keturi jos vaikai žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų ūkio 
namą netoli Stanton. Visi pen
ki miegojo antrame augšte ir 
nutroško nuo durnų. Ugniagesiai 
manė, kad nieko nėra namie 
ir ramiai sau gaisrą gesino vi
sai nesitikėdami paskiau 
nutroškusius žmones.

RYMAS, geg. 13. —Italijos 
valdžios nuomone, karas su 
Ethiopia-Abysinija yra noiš- 
vengtinas ir visą laiką bus va
romi .skubus kariniai pasiruo
šimai.

Pasak Italijos laikraščių, ka
ras tikrai kils pabaigoje lietin
go sezono rugsėjo mėnesy.

Edward F. McGrady, darbo 
sekretoriaus padėjėjas, kuris 
bando sutaikyti automobilių 
pramonės darbininkus su darb
daviais.

Verčia prezidentą Anglija silsirupinusi 
pasirašyti infliacijos 

bonusų bilių

veto.
Atstovų buto bilius pereis ir 

virš prezidento veto, bet mano
ma, kad jis suklius senate. To
dėl bonusų šalininkai ir daro 
didžiausį spaudimą į senato
rius.

Spėjama, kad valdžia dabar 
pateks į trijų žmonių rankas 
—Lietuvos dvarininko pulk. 
Prystor, premiero Slawek ir už
sienio reikalų ministerio Beck. 
Jie visą laiką buvo artimiausi 
jo patarėjai. (Pulk. Prystor 
pastaruoju laiku rūpinosi vien 
Lietuvos sutaikymu su Lenki- 
ja* ir tuo tikslu porą kartų lan
kėsi Kaune, nes jis asmeniškai 
gerai pažysta visas 
valdžios viršūnes).

Bet dabar Lenkija gali lauk
ti didelių rietenų. Pilsudskis 
valdė Lenkiją geležine ranka ir 
dideliu savo autoritetu. Visi 
ministeriai daugiausia buvo 
Lietuvos dvarininkai Tas labai

WASHINGTON, geg. 13. - 
Sugryžęs Šiandie iš žuvavimo, 
prezidentas RodkeVėltaš rado 
23,000 telegramų, raginančių j Į 
pasirašyti Patnam kareivių bo- 
pravesti pinigų infliaciją, pri- 
ti ex-kareiviams bonusus, siūlo 
spausdinti pinigų ir jais bonu
sus atmokėti.

Tečiaus visų manoma, kad 
prezidentas tą bilių • vetuos.

Nemažiau telegramų gauna ir 
senatoriai, kuriuos raginama 
priimti bilių virš prezidento

Velionis Juozas 
yra lietuvis, kylęs iš 
tuvių šeimynos—Lietuvos dva
rininkų. Jis visuomet save lie
tuvių ir vadino. Tik užaugęs 
lenkų kultūroj, jis kaip ir dau
gelis kitų Lietuvos dvarininkų 
skaitė, kad Lietuva yra nedali
nama Lenkijos dalis Jis dagi 
didžiavosi, kad jo tėvas, smul
kus Žemaitijos dvarininkas, buk 
paeina iš Jagielos giminės. Mo
tina taipjau buvo senos lietuvių 
šeimynos didžiūne, Vilniaus 
krašto dvarininkė, savo gimi
nystę suvedanti su senovės Lie
tuvos didžiūnais, kurie Jagielą 
supiršo su Lenkijos karieliene 
Jadvyga.

Savo jaunystėje Pilsudskis 
buvo karštas revoliucionierius, 
atkakliai kovojęs caro valdžią, 

Lietuvoš priklausęs Lenkijos socialistų 
partijai Delei to jis ne sykį 
buvo kalintas ir ištremtas. Po 
paskutinio suėmimo- jam pasi
sekė pasprukti užsienin, kur 
gyveno iki karo pabaigos.

Prasidėjus pasauliniam karui 
jis virto lenkų patriotu ir pra
dėjo orghnizuoti lenkų legionus 
kariauti Rusiją. Tie legionai 
buvo gausiai remiami ir Ame
rikos lenkų. Kada kaizeris atr 
sisakė pripažinti Lenkijai pilną 
nepriklausomybę, jis išėjo prieš 
Vokietiją ir tapo pasodintas 
Magdeburgo kalėjimam Sako
ma, kad jis buvęs dagi mirčiai 
pasmerktas, bet liko paliuosuo- 
tas užtarus už jį Austrijai.

Būdamas lietuvis ir visuomet 
tokiu save skaitydamas, jis ne-

The Lithuanian Daily News
1 off"1#ni-

4 ŽMONĖS ŽUVO
MINE LA MOTTE, Mo., g. 

13.—Keturi žmonės liko užmuš
ti susidūrus netoli nuo Čia 
dviems trokams.

CHICAGO. — 
bo Federacijos 
Sodcrstrom ir sekretorius 
Olaųder Išleido viešą pureiš- 
khrtą, kuriame kaltina, kad 
kflpftnlfaft) * offtnnlzndjfl • Illi
nois Chambcr of Commercc 
ir komunistinė neva bedarbių 
organizacija Illinois Workers 
Alliancc dirba išvien, kad su
trukdyti legislaturos priėmi
mą įstatymų, kurie leistų tę
sti bedarbių šelpimą.

Pati Federacija nepritaria 
pakėlimui prekių taksų, bet 
sako, kad tai yra vicnlntėlis 
pasiūlymas legislaturoje, kuris 
duotų pinigų bedarbių šelpi
mui.

Fran-1 kiliams, pasisvečiavimams Ir 
rimti pasitarimai prasidės tik 
rytoj

Lavai svečiuosis Maskvoj Irs 
dienas.

Jis pasitars ne tik su Lltvl- 
novu, bot taipjau su promleru 
Molotovu, pačiu Juozu Stalinu, 
ir prezidentu Kalininu,

Svarbiausia bus rūpinimąsi 
apie pritraukimą prie kurines 
sąjungos Pabaltijo valstybių, 
kas labai sustiprintų pačią Ru
sijos Ir Francijos sąjungą. Tai 
ypač reikalinga, nes Lavai nie
ko nepešė Varšuvoj, o Pilsuds
kio mirtis ne tik nepagerins 
ton padėties, bet dar gali la
biau Ją pabloginti.

PITTSBURG1I, Pa., geg. 18. 
—šj sekmadieni vietos ALTASS 
skyrius, Jtoo sųrupšęs bankletą 
atssivclklnhaui ir Išlydėjimui 
lakūno Įeit* Felikso Vaitkaus 
tolimojon kelionėn.

Jame turėjo dalyvauti ir pats 
lakūnas, bet dol įvykusios tą 
dieną atidėtos Aviacijos Dienos 
Chicagoje lakūnas | Pittsburg- 
hą negalėjo, pribūti ir asmeniš
kai atsisveikinti su jo skridi
mo rėmėjais. Tečiaus kaip 
praneša telegrama “Naujie
noms” vietos ALTASS sky
riaus viršininkai d. d. P. Dar
gia ir S. Bakanas, bankietas 
visais žvilgsniais pilnai pavyko. 
Savo telegramoje jie sako:

“Bankietas visąpusiai pavyko. 
Aukų ven gasolinui surinkta 53 
doleriai. Dalyvavo Pittsburgho 
miesto konsulai, kurie gausiai 
parėmė skridimą pinigiškai. Vi
sų ūpas geras Laimingos ke
lionės lakūnui I”

Dabar Anglija ir Franci j a 
svarsto padarymą bendro t de- 
maršo Ryme ir Addis Ababa, 
kad kaip nors sutaikinti abi be
sikivirčijančias valstybes ii) ne
prileisti prie karo.

Franci j a pasiūlė, kad abi val
stybes, 
pasiūlytų paskirti taikymo ko
misiją, kuri yra numatyta Ita- 
lijos-Abysinijos 1928 m. su
tarties.

»

Abysinija tokios komisijos 
norėtų, bet tam priešinasi Ita
lija. Tokia komisija veiktų iš
vien su tautų sąjungos taryba, 
kuri gegužės 20 d., susirinks 
svarstyti tą ginčą.

Anglija irgi pritaria paskiri- 
mui tokios komisijos. Bet ji 
nemano, kad tai yra užtekti
nas žingsnis ‘Ji yra pasiryžu
si griežtai protestuoti prieš Ita
lijos taikymąsi pasigrobti Aby- 
siniją. Bet tada pairtų talki
ninkų vienybė.

Anglai mano, kad Mussolini 
pasirinko labai netinkamą lai
ką avantiūrai Afrikoje, ypač 
kad gręsia karas pačioje Euro
poje. Užkariauti Ethiopiją 
nebus taip lengva ir Italijai 
reikės sukaupti visas savo jė
gas. Tas labai susilpnintų Ita
lijos frontą pačioje Europoje. 
Tuo galėtų pasinaudoti Hitle
ris, kad pasigrobti Austriją.

Bet kiti mano, kad Mussoli
ni, galbūt nujausdamas pavo
jų tik bando pasinaudoti Aby- 
sinijos kriziui ir nori pamaži 
sumobilizuoti gal 1,000,000 ka
reivių armiją namie, kad būti 
pasiruošusiam visokiems gali
miems įvykiams.

Susirupininfas dėl Lenkijos 
yra mažesnis. Bet visgi anglai 

pasimirus Juozui 
Pilsudskiui Lenkijoje gali į- 
vykti svarbių permainų, kurios 
gali duoti; visai nenumatytų 
pasekmių.
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VARAAVA, gog. 13. — Va
kar vakare paalmirė Lenkijoa 
diktatorius 
07 m,

Lenkijos 
tapo 1920 
pngellm užimdamas Varšavų ir 
nuo to laiko nepaleisdamas val
džios Iš savo rankų, nors jis 
valdžioje užėmė nežymių vietą 
—karo ministerio ir generalinio 
a r m i j os in spėk toriaus.

Diktatorius mirė nuo vidurių 
ir kepenų vėžio. Tą Ilgą jam 
priimžino sįwlnlial iš i Vien
uos atkviestas specialistas. Sir
go jis jau senai. Apie menką 
jo sveikatą žinojo užsienis, bet 
nuo Lenkijos gyventojų ta ži
nia buvo stropiai slepiamu. Tik 
prieš porą dienų, kada 
rijos užsienio reikalų ministo* 
ris Lavai išvažiavo į Varšuvą, 
buvo pirmą kartą oficialiai pri
pažinta, kad Pilsudskis sergu ir' 
su laivai negalės matytis. Bet 
ir tada neoficialiai buvo tvir
tinama, kad jis t u rys tik di
delį “šaltį” Dagi žiniai apio 
mirtį buvo paskelbtu tik ui ke
turių valandų po jo mirties, ka
da kabinetas spėjo atlaikyti su
sirinkimą ir paskirti jo vieton 
kitus žmones.

Kabineto susirinkimo gene
raliniu armijos inspektorium li
ks paskirtas gen. Ed vantas 
Ryd-Smigly, artimas velionio 
draugas, kuris valdydamas ar
miją galės valdyti ir visą įlen
ki ją. Karo nrinisteriu tapo pa
skirtas kitas artimas Pilsuds
kio draugas gen. Tadas Kas- 
pryzeki, kuris pirmas ir prane
šė armijai apie maršalo Pil
sudskio mirtį.
Tikimąsi naujų rietenų Lenkijoj

Dar nežinia kas užims tikrą
ją Pilsudskio vietą valdžioje. 
Prezidentas Moscicki, kuris da
bar turi nepaprastai didelių ga
lių, nėra politikas. Jis buvo 
Pilsudskio pastatytas ir tik jam 
vienam tarnavo. Jis yra mo
kslininkas ir gabus biznierius, 
bet nėra diktatorius.
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Dabar tikrieji lenkai gali 
bandyti atalgriobtl, pasigrobti 
valdžių | savo rankas Delei to 
galima laukti Lenkijoje suiru
tės Ir dngi skilimo valdžios 
partijoje.
Visoj Lenkijoj paakclbtas ge

dėjimas
Už kelių valandų po Pilsuds

kio mirties prezidentus Mos
cicki išleido manifestų, kuriuo 
paskelbė gedėjimą visoje Šalyje 
per neaprybotą laiką. Karinin
kai turės nešioti gedulo kaspi
nus, o teatrai ir visos įeitos par 
silinksininimo vietos bus uždu1 
rytos per neaprybotą laiką.
Kaip bus laidojamas Pilsudbdtis

Juozui Pilsudskiui mirštant 
prie jo buvo jo žmona Marė 
ir dvi jo jaunos dukterys Van
da ir Jadviga. r

Jei bus pildomas jo prieš ke
lis metus išreikštas žmonai 
pageidavimas dėl jo ladiotuvių, 
tai jis turės trejus laidotuves.

Jo pageidavimu, jo smegenys 
turėtų būti atiduoti mokslinin: 
kams Jo širdis butų palaidota 
jo numylėtame Vilniuje, prie jo 
motinos, o jo kūnas turėtų bū
ti palaidotas Šalo Lenkijos ka
ralių Vaveliaus kalne, Kroku-

CENTRALIA, 111., geg. 18.— 
Delei elektros darbininką strei
ko pietiniam Illinois miestai pa
skendo tamsoje, niokurie tebe
turi užtektinai vandens, o rie- . į- , t ■nas neturi ir gaso.

Visos dirbtuvė^ Madison Ii 
St. Cluir kuuntėse, kurias elekt
ra aprūpindavo Illinois Power 
and Ligtb Corp., turėjo užsida-
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CH IC/^GOjS
IJCTUMIU bMUGIM
DR. MONTVIDA8, Dr-Jo# Dnktora#, K. GUČUS, Dr-Jo# Advokato*, J, V. V ARKA LA, Draugljo# Audltorlu*.

KULTŪROM DRAUGI. A 
i. MII.I.EU, flnanaų uokutorlui* 
.1, DEGUTIS, Odininku# 
P. GAUSKIS. truntUa# 
l‘. MILAZAUSKAM, truMtlšAR.

YRA PAŠALPOS LIGOJ K. POMIRTINIŲ IR 
VALDYBAI P,

J. MICKEVIČIUS, pmltbnto#
K. K AIRIS, vlct»«pv»Mttanlan 
V. MANKOS, #vk rotorių#

Drouglj'ta konkum oflns# ahlnra# dvi dlana# HavnltOJo - pnncdMInlH Ir kelvergal# nuti 0 vai. ryto iki H vai. 
vakaro. Konkuroo dalyvini arba norinti įstoti Ohloagn# Lietuvių Draugi,|on, nudonėklto pribūti L Draugija# oli#ų 

iMn pažymėtu laiku,
Draugi los Ofisas: tTHD South Halstad Slro«t, ___________ ‘________________ ■ Ttdofonns Ganai 0117

FRANK BULAW 
PROGRESUOJA

Mike Tarutis

Milių koiikurnantiiM Krank

konkurso darbe. Jis jau stovi 
grota kon. Antiinavlčlaus ir 
bando pasivyti kilų musų spar
ty konkursantų V. Ik Am
brose,

Neabejotina, kad p. Bulnw 
konkurso darbo ols sėkmingai 
pirmyn naujų narių |ražymo,

Miko Tarutis yra plačiai ži
nomus (’hleagos lietuviams 
kaipo praktiškas bizniorlua ir 
druuglAkas, malonaus budo 
žmogus, Jis užlaiko Brldgopor- 
to kolonijoj “Now Contury Ta
vom” adresu 8140 So. Halsted 
St. Bot Jam no vien tik biznio 
Interesai rupi. Jis noinužiil pri
sideda Ir romia visų lietuvių 
kulturlnĮ

Ponas

si, kad tų pavyzdi pasuks Ir 
kiti jų draugui.

Frnnh Biilinv.

DON’T
NEGLECT
A COLD

ŠIANDIE DRAUGI 
JOS SUSIRINKI-

MAS
7:30 vai. vakaro

Chicagos Lietuvių
susirinkimas Mnso-

Šiandie 
įvyksta 
Draugijos 
nie Temple svolalnCjo, 1547 N. 
Leavitt St. Pirmyn Choro na
riai po vadovyste Steponavi
čiaus duos |domų pnigramų. 
Yra daug organlgneijos reika
lų apimti, taipgi bus rinkimas

kuris įvyks birželio 9 d. “Bi
rules” daržo.

PASVEIKĘ SEKAMI
DRAUGIJOS NARIAI

1,1 Dariaus-Girano Posto nariai 
seks savo komendantų — |sl- 
rnšys Chlengos Lietuvių Drau-

NAUJAS KONKUR 
SANTAS

B. R. PIETKIEVICZ

P-nito Anlnnito 'Lungcvlėltto, 
buvęs sonosninlH laikais žynius 
Chivngoa Uotuvių Draugijos 
(InrhuotojiiH, dabar vėl atojo Į 
nktyvų darbų — pradėjo dar
buotis Įrašyme naujų narių. 
Noabejojam, kad p. Lungevi- 
čius Įrašys nemažų skaičių na
rių, nes turi plačių pažintį, 
ypač Nortlisldėje. P-nas Lun- 
gevičius iš amato yra barbo- 
rys, jo biznis — 1814 Waban- 
sia A ve.

JOHN YUSKA
Alui vėl Htanibi Brlghton 

Purk žuvIh OhiciigOH Lietuvių 
Draugijos varžo, tai p, John 
Yuškn, llollywoo(l Hali Havlnln- 
kan, kurio nvotiUnė randasi ad
resu 2411) W, 48 rd St, P-naa 
Yuškn Irgi yra žymuH darbuo
tojas Darlaun-GirCno Posto Ir 
abolnal nuoširdus darbuotojaa 
miiMŲ kulturlnlo darbo lauko. 
P»nnH Yuftka, geras legionie
riuj jau savo komendanto kn- 
rnandoa pnklauafi, tuoj jhI- 
rašO Chtongos Ijotuvlų Drau
gijom Lauksimo daugiah legio
nierių, Frank Ihilaw.

Kazys Balutis, 
Juozas Luknilis, 
Jomis Trumpis, 
Nellie Bertulis,

MngdC KilikievičienC.
Evelyn Mieželis.

Didvlis’’ Išpsrdn. 
vlmss visokių 
malevų ir v n r- 
n i š o.
Skrymnu nmlovA 
Galionas 79c

VARNU REMOVER
Galionas .......... ..........- www
MĄ1.EVA $1 00
Gabonas ........  ..........«... iuvv
3 Ernai Popicros

Valomosios .......... fcUU
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pierų su didele nuolaida.
Yanas Hardware and 

Paint Company
2747 W. &lrd St. Tel. Pros. 1297

TAIPGI
Bridgeport Hardware 

and Paint Corp.
S214 So. Halsted St. Victory 7261

Kas iš Chicagos Lietuvių nė
ra girdėjęs apie American Lo- 
glon — Darbius ir Girėno Po
stų. ’l’urbut, no tiktai esam 
apie jį girdėję, bet ir matę 
juos dalyvaujant uniformm.o 
visuose svarbesniuose pntrioti- 
nūse-kulturiniuose parengimuo
se.

P-nas B. H. Piotkiovicz yra 
Dariaus-Girėno Posto komen
dantas. vienas iš aktyviųjų or
ganizacijos narių. Taipgi p. 
Pietkievicz yra Žymus biznio 
žmogus Brighton Parke, ap- 
draudos ir nekilnojamo turto 
brokeris. Jo biznio vieta: 2608 
\Vest 47th St. Chicago Lietu
vių Draugija skaitlina savo or
ganizacijų žymiais musų lietu
vių gyvenime darbuotojais.

— Frank Bulaw.
(Musų konkursantas Frank 

Bulaw yra jsitikinęs, kad ki-

JAUNAS NARYS
P-nas Bruno Venckus, jau

nas ir darbštus s lietuvis, par
davėjas Old Fort Dearborn 
degtines, padidino jaunų narių 
skaičių Chicagos Lietuvių 
Draugijoje. , ,0 4 K

DRAUGIJOS NARIŲ 
PRISIMINIMUI

Birželio 9 d. “Birutės” dar
že bus Chicagos IJotuvių Drau
gijos piknikas. Programas pik
niko bus įdomus, dalyvauja: 
“Birutes”, “Naujosios Cady- 
nės”, “Pirmyn“ ir “Chicngos

bus ristynfis, grumtynes, žai- 
dymai ir kitos įvairenybes, 
Piknikas bus tikrai įdomus.

Laidotuvių Direktoriai

KONTRAKTORIAI
i II. Slinki#, Co.

Statom nauju# Ir InlHOm moiiuh 
immuH, Patyrimu#1 15 motų. Dar

bas. garantuota#
4181 SO.’ niANCISCO AVĖ. 

Phone Lufayelto 5H24.

AKUŠERES

Mrs. Anelia K. Jaiusz
Phy#lcal Thorapj 

' and Midwife 
|6109 8, Albam 

Jtomlock 9252
Patarnauju prie 

. gimdymo nuinuo 
#o ar ligoninėje, 
duodu muM#ug« 
eioutrlc treut’ 
mopt ir mugnu- 
tie blankoto ir tt 
Moterim# ir niei? 

ginomti patari* 
mai dovanai.

NAUJI NARIAI, ĮSI
RAŠĄ ClilCAGOS LIE
TUVIŲ DRAUGIJOM 

LAIKE PRAEITOS 
SAVAITES

Knzys StoponavJCliis, 
Julla Augnst, 
Antanina Klsellus, 
Petras Klsollus, 
A dalu Pildei, 
Kazimierus KI6is, 
Liudvika VnlnavIČlus, 
Willlam H, Nalnls, 
Josoph J. HaliilAls, 
Marijona ValantlonC, 
Jonas Jokubauskiis, 
Monika Butkus, 
Marcele Butkus.

•mnitrrutvM wr aHMmarar.* ujami vi>— i—

ADVOKATAI
*■ ■ '■ . '

heimiuH tww.w»ein W. fmiirarnaamBt

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4681 South Ashlųnd Avė. 
Tol. Boulevard 2800 

K<vz. 6515 Ho. Rockvell HL 
Td. Ronublle 9729

>«» ir.*** v

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cormuk Road (W. 22 St,) 
OflNo valandeHi Knsdlun nuo 0 Iki 5 

Vakarai#: Punodfillo, Soredo# ir 
PfitnyakH 6 Iki 9 

Telefoną# Ganai 1175 
Namai i 6450 S. !lorkwell Street 

Telefoną# Republie 0600

Siuto 0MJ
Jos. V. Mockus, Jr. 

ADVOKATAM 
160 N. LaSaJle St.

Roorn 1615 
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

Vytautų

darbų.
Tarutis turi gražių 
Savo vloninlOl) sūnų 

leidžia | Kent kolegi
jų studijuoja advo

katūrų, o atliekamu laiku mu
zikų. Jis yra talentingas dai
nininkas Ir aktorius.

Miko (Mykolus) Ir Vytautas 
Tarufilal tapo (’hleagos Lietu
vių Draugijos nariais. Tikima-

Salti# krutlnlj gali pridaryti 
rimto#, bot tankiai imlengvUa, 
kuomet uAdflNlto malonų, oiilll- 
dantį Muntorole, Motorola nšra 
vien rnoMtl#. JI# veikla prieš Iri- 
laelk, Ir prašalina #kuuNtna, 
Miliūnai vartoja per 25 metu#. 
Trijų tvirtumu. Rckomanduota# 
per gydytoju# Ir #luuge#, Vl#i 
valMtlnlnkal užlaiko.

NEHlt
CENTRAL PAItK 
IIMIA W, UiiiMt'Vull IIoiul

C O N (J lt K S S 
Mlllfl Mllvvrtuhuu Avt'iniu

R Y T O J KETVERGE
“CHAPAYEV”

(IIIM 1041) POMMANimiO

MASTER WIND0W SHADE CO.
H, .L Vondnik Tai. LafnyHta 4560

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

TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1608 VVEH'I’ 47TII STREET (ARTI WOOD ST.)

Pagarsėjusi Pasauly Degtine
PETRO SMIRNOVO

I#tolgto 1818 m. Maskvoj#

100 proof — $1.20 painte 
ZUBROVKA—Smirnovo $>| gQ 
vImono degtini?# krnutuv5#«, klIubiioNO jr rc#taur«djo#«.

DISTRJBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 HHUItlDAN ROAD Tel. Roffer* Veri. 2900—ChliMO,III. 
. » • k - 4

S pečiai Oa kalno# dėl urmo #andolių, doalorlų ir tavernų.

.  — ’        -                    I.                  —..I—.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Užsiprenumemokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. GI pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

LaidotaviQ Sąlygos

REPublic 8344 
5340 So. Kedzie Avenue

L-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
____ Tol. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
i Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių aktu

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

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

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

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue v Phone Boulevard 4139

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

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS '

irišfrlilii 'ikSihr - -' .

♦

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

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

Tol. Seeley 7880
Namų telefonas Brunsvrfck 0697

Tel, Boulevard 6914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedil nuo 10 iki 12 a. m;

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. John J. Smetona
optometristas

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
<k*AO Ud 112’00 Kalhama Hetnviftka*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu. kuris 

esti priežastimi galvos skaudšjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai* 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouleiard 7688

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Republie 7868

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0088 

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

KITATAUČIAI

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

/ Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. J. E. SIEDLINSKIS
JUive V • Jc^o EjJNlJIS

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV.. Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas- ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan 8» 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6766 ar Central 7444

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895 #

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

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

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Dr. Charles Segal
‘ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. DLL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 Od 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Od 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

_ Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Aveaao 
Ofiso valandos:

Nuo 19 iki 12 dienų. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedil nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaza 2400

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas 

2359 So. Leavitt St Canal 0706 
Dr. j. J. Kowarskas

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

Kiti Lietuviai Daktarai ' - ' 4 •* t '

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Res. TeL Dnael 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų

Valandos
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NAUJIENŲ
PAVASARINIS

SEKMADIENY!

BIRUTES DARŽE

ponas Hewitt 
akimis pama-

Paieškomas chica- 
gietis J, Urbonas

gamintas 
rusų ar-

Republikonas už de
mokrato ‘gerą valia’ 

turi mokėti $500

HALSTEO EKCHANGE
NATIONAL BAIK 
19th Place and 

Halsted St

ofise su- 
ir kas tai 

71-mos ir 
keisti dalykai

0HUM 
esųs jdo-

UNLESS IT HAS 
THESE 2 ESSENTIALS

pas savo tėvų, 
taipgi .To
pas savo

veikslų pamatys “Contr.nl Purk” 
teatro lankytojai, o pradedant 
ketvirtadieniu “Congresa” teat-

Gubernatorius, ma
joras, kiti sveikina 

Įeit. F. Vaitkų

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

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

Alex Ališausko nuotykiai su 
miesto pečium

Rusų filmas “Chapa 
yev” Chicagos 

ekrane

PAKEISK SAVO SENA 
VANDENS ŠILDYMO ĮRENGIMĄ

Ryt Brighton Parko 
Vaikų Draugijėlės 

vakaras

Iš Saint Lpuis, Missouri 
Andrius Liepdnis paieško chi- 
cagiečio Jono Urbono. Liepo
ms praneša, kad tęp mirė Jo
nas Andriulailis. Urbonas pra- 
šoiįias susižinoti su A. Liepo- 
niu. .

Nuobodumas bran 
giai kainavo 66 me 

tu seniui

MARQUETTE PARK — Chi 
cagos viešų darbų komisionie 
riaus Oscar Hewitt 
skambėjo telefonas 
pranešė, kad prie 
Tallman gatvių 
dedasi.

Nuskubėjo ten 
pasižiūrėti, savo 
tyti keistuosius dalykus. Atva

DON’T BUY 
Aky Refrigerator

Jūsų brangenybės bus 
saugioj vietoj jei padė

site į musų
SAFETY DEPOStT

VAULT BOXES
Baksas yra saugus, pa

rankus ir prašalina 
rūpestį.

Renda—$3.00 į Metus

žiavo ir prie lietuvio Alekso 
Ališausko gazolino stoties rado 
miestui priklausanti keliaujanti 
pečių. Tok) pečių, kokis yra 
naudojamas išpylimui gatvių 
asfaltu. 1

O prie Ališausko gazolino 
stoties išpiltas asfaltas dar te
bežibėjo jaunyste ir naujumu.

Užpakalyje gazolino stoties 
buvo namukas, su dideliu para
šu, ”54-to precinkto geros va
lios kliubas”.

Pasirodo, kad republikonas 
A. Ališauskas, precinkto kapi
tonas susižinojo su Art Jarma- 
nu, demokratų precinkto kapi
tonu, kuris taipgi tvarko ir vie
šuosius darbus 13-tame \varde. 
Abu susikalbėjo, kad geros va
lios dėlei galima panaudoti, 
kad ir miesto keliaujančius 
pečius. \

Tik dabar už gerų valių A. 
Ališauskas turės gerokai pa
krapštyti kišenius, nes ponas 
Hevvitt išraše * už pečiaus pa
naudojimu, $500. Ir jis tiki,, kad 
Ališauskas* pAsibttfngs jų apmo-

San Frnncisco, Cal. — Mėras Rossl (po dešinei) 
Theodoro Gilbin’ui kuogeriausio pasisekimo. Pastarasis 
| Alaskų apsigyventi.

Flimao vaizduoja pilietini ka
rų Rusijoje ir daugiausiai vie
los pašvenčia sukilėlių vadui 
“Chaptiyijv’ui”. Turinys 
paremtas faktais Ir 
mus.

Paveikslus buvo 
Rusijoje. Roles pildo 
tįstai.

saugų užsuk i m ui 
prietaisų. Pasekmė 
—gerai tarnaujanti 
vandeniui apšildyti 
vienutė su moder
niškais Ir brangiai 

L . O įdomiausia
yra tas, kad mes Įtaisome š| 
įrengimų be jokio (skalno įmo- 
kfijimo. 24 mėnesiais išmokėji
mui. Klauskit mus šiandien apie 
pilnesnes informacijas.

Gubernalorius Hornor, majo
ras Kelly ir kiti Žymus valdi
ninkai ir privatiški asmenys 
prisiuntė Įeit. F, Vaitkui svei
kinimus ir linkėjimus pasisuki
mo kelionėje i Kaunu.

Gubernatorius Uorner, sulai
kytus Springficlde suirutės dėl 
8% “sales tax” mokesnio, tele
grafavo negalėjęs atvykti Ford- 
Lansing Airportan, kur turėjo 
įvykti lakūno išleistuvės. Bot 
sveikina Įeit. Vaitkų ir linki 
jam laimingos ir pasekmingos 
kelionės. Gubernalorius pridū
rė, “This heroic flyer cnriieu 
vvith hlm tlw hope and blem- 
ings t>f all Illinois.”

Majoras Kelly taipgi prisiun
tė linkėjimus telegramų ir at
siuntė teisėjų M. I. Hartigan 
atstovauti j Į asmeniškai Ford- 
Lansinge.

Nors dėl blogo airporto Avia
cijos Diena ir negalėjo jvykti, 
vienok ton atsilankė keli žymus 
asmenys. Tarp jų ir lietuviams 
draugingas teisėjas, p. Sabath.

Jinuny Doolittlc
| Ford-Lansingų sekmadienį 

atskrido ir garsusis lakūnas 
Jimmy Doolittlc, bot npskrai- 
dęs aplink airportų ir i>amatęs 
kokioje blogoje padėtyje jis 
buvo, nenusileido, bet grįžo at
gal į Municipialj airportų, iŠ 
kur vėliau išskrido j New Yor-

Domės! Išsiparduoda 
Puiki sienoms popiera 

5c iki 15c už rolę 
Didelis pasirinkimas pernykščių 
spalvų ir risunkų. Pirmiau par
sidavė iki .......... 90c. už role.
GLOSS maleva .......... $1.25 gal.
FLAT maleva .........  $1.25 gal.
JUODAS skrynu enamel .... 85c.
ŠALTOS malevos 25 sv. maišas $1 
GERAS floor varniš ....... $1 gal.

ROBERTSON & CO.
1342-44 W. Madison St.

Chicagos veikliausia malevų 
krautuvė.

Dviejuose Balaban & Katz 
teatruose šių savaitę bus rodo
mas garsus rusų filmas, “Cha- 
payev”. Pradedant rytoj, tre
čiadienį, per tris dienas pa

liūnių vakaro ant stoties WXL 
E.S., tai tikrai praleis labai 
smagių ir Įdomių valandėlę, ncu 
dainuos žymios ir visų laukia
mos dainininkės: Genovaitė Ai- 
dišklutė-Gicdraitienė, Akvillč 
Ančlutė, Antanas čiupus ir ki
ti. Kalbės Dr. J. Bložis, D.l).i>„ 
dalyvaus juokdario čalis Kepu
rė, bus gražios muzikos ir vi
sokių kitų (domybių. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Rep. xxx.

Laivas pribus Ncw Yorkun, 
gegužės 17 d. Apie, tolimesnių 
keleivių kelionę pranešime vė
linus. Jeigu laivakorčių pir
kėjai yra persikėlę j kitas vie
las jnnlonėkite mums praneš
ti, kad galėtumėm duoti jums 
žinoti apie keleivių pribuvi
mų Chicagon.

T. Hyplceųiila.

atvažiuoja iš Lietu 
vos Aleliunas, 

Miliauskas

Michigan viešbučio svečiai 
vakar rytų matė retų h* Įdomų 
reginį. Po viešbučio koridorius 
ir laukiamų j Į lakstė mergina, 
o paskui jų vijosi vienmarški
nis vyras.

Dalykas prasidėjo kai adv. II. 
Nevvell iš Toledo, Ohio apsisto
jo viešbutyje, kuris randasi 
prie 1206 S. Wabash Avcnuc, 
ir jam imsidarė nuobodu.

Rūpestingas viešbučio klerkas 
apsiėmė nuobodulį prašalinti ir 
surado 66 metų advokatui mer
ginų. Ta ėmė svečių linksminti. 
Gėrė, valgė, uliavojo.

Taip besikratant nuo nuobo
dulio, Newell pajuto, kad din
go jo pinigai $115, <> pro duris 
jau rengėsi sprukti mergina. 
Taip ir prasidėjo lenktynės, 
kurios pasibaigė (Milicijos nuo
vadoje, kai mergina ir svečias 
bu vo su i:;, t i.

RADIO
H ■ ■ !—Ill>——

Dainuos Giedraitienė, 
Ančiutč, A. Čiapas, kal

bės Dr. Bložis ir kiti
Kas untradionĮ Pcoplos Ra

kandų Krautuvės žavi 
klausytojus su jų leidžiamais 
gražiais ir įdomiais radio pro
giniais. Taip ir A j vakarų kas 
užsistatys savo radio 7-tų va-

• J koletų valandų 
moH gulimo pakeis
ti jūsų sono-tipo 
vandens tankų i mo
derniška, veiklų au
tomatiškų t vandens —
šildytojų ir tankų už labai pigių kalnų atrodančiais Įrengimais, 

Mos pilnai atskiriamo jūsų 
dabmklnl tankų . i.. pritaisomo , 
naujo budo degtuvų ... pritai
somo vandens temperatūros l>T?
kontrolę. .Jr įtaisome gorų

ĮMOKEJIMO
TAIP PIGIAI KAIP $1.00 Į MENESĮ PER 24 MENESIUS

Mes kooperuojamo su , __

® Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS \

Gavome pranešimų nuo lai
vo “Frcderick VIII”, kad ten 
randasi Naujienų laivakorčių 
skyriaus keleiviai — Walter 
Aleliunas, Julia Aleliunas, ku
rie važiuoja 
5624 W., 64th St 
seph Miliauskas 
brolį Ant. Miliauskų, 1837 S 
49th Ct., Cicero.

Tekstilėje pramonėje neramu. Septy
niolika darbininkų (dalis jų parodoma šiame paveiksle) tapo
areštuota. ’ '

Rytoj vakare Hollywood Imi 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
Įvyks Brighton Parko vaikų 
draugijėles vakaras su įvai
riu programų.

Į vakarėlį atsilankys ir Dr. 
T. Dundulis, kuris kalbės Jau
nimo klausimu.

Programų ves A. Zabukic- 
nė, vaikų mokytoja. Vakaro 
pradžia 8 vai. vak.

Frigidaire 1935 šaldo 
riau. todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Super Freezer.
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldymų kiekviena
me kabinete. Greitai sušaldo 
ice cubes. Yra vieta dėl su- 
Šaldymo mėsos ir ice cream. 
Yra ekstra vietos dėl laiky
mo ke cubes. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisių. Atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurėkit 
FRIGIDAIRE 1935.

NEREIKIA PINIGŲ 
ĮMOKĖTI

Lengvais išmokėjimais per 
2 metu.

TAIP PIGIAI $99,50

CENTRAL 
DISTRICT

FURNITURE CO.

%25e2%2580%259cContr.nl


o

NAUJIENOS, ChlcagO, JM. Antradienis, geg. 14, 1935

Rntered m Second Ctass Matter 
March Tth 1914 at tha Post Office 
ai Chtcago, 111. nnder the act of 
March Srd 1879.

Naujienoa eina kasdien, liskirlant 
sekmadienius. Leidila Naujienų Ben* 
drovi, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
Ui. Telefonas Canal 8100.

Subscription Ratas:
88.00 per year in Ganada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Uiaakymo ketai:
Chicagoje — paltu:NAUJIENOS

The IJthuanlan Daily N«wa 
fubllshod Daily Except Sunday by 
i ha Lithuanian New» Pub., Co., Ino.

1789 South Hslsted Street
Tdephone CANal 8500

Orderiu kartu su atsakymu.

Metami ......... ..................... 88.00
Pusei motu ------------------- 4.00
Trims, mlnoilams .... -- 2.00
Dviem mlnesiama -,T„ 1.50

' Vienam mėnesiui mmmmm. ___ .75
ChlcagoJ per llnollotojua: 

Viena kopija . - — 8c
Savaitei ----------------------- 18c
Mintini ------ ------------ ___ 7fic

Suvienytose VabUjoat, n# ChlcagoJ, 
paltai

Matoma - ----------- -------------- 87.00
Ptiani motu __________ —. 8.50
Trinu mlnesiama....... ........   1.75
Dviem mlnaalamg 1.25
Vienam minėtini ..... . 75c

Uetavon ir kitar ulaleninose 
(Atpigintai

Metama ......     88H0
Pusei meta 4.00
Trims minėdama 2.10
Pinigus reikia siųsti palto Money

Apžvalga
. ............... ■■■........III .......... ............. .... ...........................................

IRGI REKORDAS 1

Oro biuras sako, kad per 62 
metu Chicagoje nebuvę tokio 
didelio lietaus, kaip naktį iš 
gegužės 11 d. ( gegužės 12-tą, 
Tai, reiškia, buvo sumuštas dar 
vienas rekordas. (

Jei sumuštas, tai gal nebus 
juo daugiau grajinama.

muzikos ir dainų, nes dalyvaus 
choras ir didžiulis orkestras.

Prašome visų be skirtumo 
atvykti | parengimų, kur išgir
site įdomias kalbas bei susipa
žinsite su viso pasaulio lietuvių 
kongreso idėja. Tuo pačiu laiku 
jus turėsite progos atsisveikin
ti su Įeit. F, Vaitkum ir “Lltu- 
anlca 11”.

Programas prasidės 7:80 vai. 
vakaro. įžanga dykai.

Kviečia visus
V. V. S. S. Komitetas.

LANG SUSPENDUOTAS

* LENKIJOS MARŠALAS

Netikėta maršalo Juozo Pilsudskio mirtis sukėlė 
Europoje abejonę, kas atsitiks su tuo diktatūros reži
mu, kurį nabašninkas Lenkijoje jkurė. Lenkija nėra fa
šistiška valstybė pilnoje to žodžio prasmėje, nes jos 
valdžiai nepasisekė įgyti absoliučių galių nei politikoje, 
nei pramonėje, nei finansuose. Tačiau sistema, kurių 
įsteigė Pilsudskis po 1926 metų perversmo, yra gana 
artima fašizmui.

Lenkijos diktatorius ne tik žiauriai slopino opozi
cijų, nesidrovėdamas net kankinti savo priešus kalėji
muose, bet jisai turėjo ir savo teroristines gaujas, ku
rios smurtu ardydavo opozicijos mitingus, užpuldinėda
vo opozicinių laikraščių redaktorius ir partijų lyderius.

“The New York Leader” pra
neša, kad New Yorko socialis
tų partijos centro komitetas 
savo posėdyje nutarė suspen
duoti vieniems metams savo 
narį Harry Lang už leidimų 
Ilearsto laikraščiui perspaus
dinti jo straipsnį “sensacingo
je formoje”.

Palieja neaišku, ar susirin
kimas pripažino nusikaltimu 
leidimų straipsnį perspausdinti, 
ar jo perspaudinimų sensacin
goje formoje. Bet spausdinimo 
forma priklauso no nuo rašy
tojo, o nuo redakcijos.

O kai dėl bendradarbiavimo 
Ilearsto spaudoje, tai neaišku, 
kodėl tai turėtų būti nusidėji
mas. Tojo spaudoje neretai 
telpa straipsniai tokių garsių 
ir rimtų rašytojų, kaip II. G. 
Wclls, bet iki šiol dar niekam 
nebuvo atėję j galvų juos už 
tai smerkti.

NORI KEISTI PARTIJOS
, VARDĄ?

Len-
Len-

ran-

Kaip kitur, taip ir Lenkijoje, šita diktatūra buvo 
įsteigta su armijos pagalba. Pilsudskis buvo karininkų 
dievaitis. Jie buvo pagatavi eiti paskui jį kad ir I ugnį. 
Lygiai prieš 9 metus laiko ištikima jam kariuomenės 
dauguma užpuolė Varšuvą ir po kruvinos kovos, kurio
je žuvo apie 1,000 žmonių, jų užkariavo. Teisėtoji 
kijos valdžia buvo nuversta, ir maršalas pasidarė 
kijos šeimininkas.

Iki savo mirties jisai nepaleido valdžių iš savo
kų, nors jisai sau neėmė nei prezidento, nei ministerio 
pirmininko vietų. Jam labiau rūpėjo kontroliuoti armi
jų, ir jisai buvo jos “generalinis inspektorius” ir karo 
ministeris.

Pilsudskis buvo, kaip sakoma, “veiksmo žmogus”. 
Jisai nemėgdavo ilgų ginčij ir todėl neapkęsdavo par
lamento. Lenkijos seimą jisai nekartą yra išpludęs pras
čiausiais žodžiais; o kada seimas drįsdavo, pasipriešinti 
jo sumanymams, tai jisai atsiųsdavo į atstovų susirin
kimą savo ginkluotus legionierius. Neperseniai' jisai pri
vertė seimą priimti pataisą prie konstitucijos, sulig ku
ria seimo teisės yra žymiai sumažinamos, o vyriausybės 
ir ypač prezidento teisės padidinamos. Jeigu Pilsudskis 
butų gyvenęs ilgiau, jisai veikiausia butų dabar pats 
atsisėdęs į prezidento kėdę.

Po karo šitokios rųšies politikai labai įėjo -į madą 
Europoje. Karo metu milionai žmonių paprato klausyti 
generolų komandos ir įtikėjo į ginklo galią. Kada po 
karo ėmė daugel} šalių varginti ekonominiai keblumai, 
tai žmonės įsivaizdavo, kad šitos bėdos galės būti ge
riausia pašalintos militarizmo priemonėmis. Rezultate 
pradėjo dygti, kaip šungrybiai drėgnuose patvoriuose, 
diktatoriai: proletariški diktatoriai, fašistiški diktato
riai, tautiški diktatoriai. Tarpe jų Pilsudskis buvo vie
nas stambesniųjų.

Kaip ir italų Mussolini, jisai savo jaunose dienose 
buvo socialistas ir revoliucionierius. Bet matyt, kad ar
ba jo socialistiniai įsitikinimai buvo* negilus, arba juos 
išdilino karo liepsnos. Pagriebęs valdžią į savo rankas, 
Pilsudskis ne tik užmiršo savo jaunystės principus, bet 
persimetė į aršiausiųjų liaudies priešų pusę. Už socia
lizmo idėjas jam seniaus reikėdavo kentėti, o patapęs 
socialistų priešu, jisai susilaukė garbės, gavo kunigaikš
tiškų rezidenciją palociuje ir pateko į tautos “herojus”.

Virtęs militaristu, Pilsudskis padarė didelę skriau
dą ir Lietuvai, iš kurios jisai yra kilęs. Jisai atplėšė 
Lietuvai Vilnių, šituo smurto žygiu ne. tik suardydamas 
santykius su Lietuva, bet ir užnuodydamas politikos at
mosferą visoje rytinėje Europoje. Jam dabar mirus, 
lenkai gal pasidarys sukalbamesni.

Tur būt, ta pati militarizmo dvasia pastūmėjo Pil
sudskio diktatui*? ir į Hitlerio glėbį. Nes kol Vokietija 
buvo demokratinė respublika, Varšuva buvo su ja pik
tuoju.

Todėl, nežiūrint ką lenkų spauda šiandie rašo apie 
savo “didžiausiąjj tautos didvyrį”, Pilsudskiui mirus, ir 
Lenkijos žmonėms ir daugumai jos kaimynų greičiau 
bus geriau, nęgu blogiau.

kurią maršalas sudarė, gal 
toliaus vargiai galės taip

Pranešama, kad Illinois val
stijos socialistų konvencija, įvy
kusi Decatur mieste, nutarusi 
pasiūlyti, kad socialistų partija 
pakeistų savo vardų j “Fede- 
ruota ^Darbininkų ir Farmerių 
Partija”. Skamba negražiai.

Tiesa, kad kiekviena didele 
partija susideda iš įvairių gru
pių sujungęs (federacijos). To
kios partijos yra »i ifėpublikonų 
ir demokratų; todėl jose nuo
latos eina kova tarpe srovių ir 
kartais net įvyksta skilimai, 
kaip, pav. kad buvo atskilę 
“bull mooze’ai” nuo republiko- 
nų.

Jeigu socialistų partija turė
tų kelis milionus sekėjų, tai ir 
joje dėtųsi taip pat. Didžiosios 
socialistų partijos Europoje yra 
jungtinės partijos, susidedan
čios iš profesinių organizacijų, 
kooperatyvų, sporto sąjungų ir 
socialistinio propagandos bran
duolio; kai kada į tas partijas 
įeina ne viena socialistinė gru
pė, bet kelios. Kai kurios tų 
partijų ir vadinasi ne socialis
tų partijomis, bet Darbo Parti
jomis.

Tačiau tas žodis “federuota” 
partija reikštų, kad kiekviena 
jos dalis yra nepriklausoma 
nuo kitų dalių. Tokiai organi
zacijai truktų vieningos vado
vybės ir aiškaus programo.

KORESPONDENCIJOS
♦ - __ 
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Iškilmingas prieini 
mas svečio iš 

Lietuvos
Dalyvaus adv. R. Skipitis 

— Leit. F. Vaitkus pasa
kys atsisveikinimo kalbą

Ta tiktaturos

PHILADELPHIA, PA. — 
Gegužės 27 d. Lietuvių Muzi- 
kalėje svetainėje, Allegheny 
evg. ir Tilton, įvyksta parengi
mas. Atvyksta pas mus adv. R. 
Skipitis, DULR. pirmininkas, 
kuris neseniai atvažiavo iŠ Lie
tuvos. Jo vyriausias tikslas yra 
supažindinti amerikiečius su 
šaukiamu viso pasaulio lietuvių 
kongresu Kaune.

Iškilmėse dalyvaus Lietuvos 
atstovai iš New Yorko bei Wa- 
shingtono. Programas susidės

Leit. F. Vaitkaus 
belaukiant

i
Jam rengiama iškilmingos 

sutiktuvės gegužės 17 d.
WATERBURY, CČNN. — 

Leit. F. Vaitkus, kuris šią va
sarą (greičiausiai birželio me
nesyje) rengiasi skristi iš Now

Yorko | Kauną, atvyks atsi
sveikinti su musų kolonija. At
sisveikinimo vakaras įvyks ge
gužės 17 d. 48 Grcen st. svetai
nėje. Sutiktuves ir atsisveiki
nimų rengia Lietuvių 1 Nepri
klausomas Politiškas Klubas.

Visas parengimo pelnas eis 
Įeit. Vaitkaus kelionės iš New 
Yorko į Kauną finansavimui. 
Tų kelionę arba skridimą Įeit. 
Vaitkus atliks begiu birželio 
mėnesio.

Parengimas susidės iŠ kalbų 
ir šokių. Visiems bus įdomu iš
girsti, kaip Įeit. Vaitkus pla
nuoja savo kelionę atlikti.

Į rengimo komitetą įeina Dr. 
J. Stanislovaltis, prezidentas; 
Thomas Matus, vice-prezidcn- 
tas; Frank Shopis, antrasis 
vice-prozidentas; Michael Kru
kelis, iždininkas; p-ia Ilelon 
Lawrenco, sekretore; Joseph 
Bašinskas ir Augusi Kiescl, iž
do globėjai. —Vietinis.

M. Decobra

Austrių Pardavėja
Ji stovi stovi netoli nuo se

nojo Marselio uostp ir parda
vinėja austres. Ji pati paei
na iš Marselio. Jos oda lam-

Šviesiai geltona skara dengia 
jos galvų. Aiškus dulktas, 
kad ji trauklu svetimtaučių 
žvilgsnius. Tų svetimtaučių,

Neprisluntč nei paprasto alvD 
ruko. Visai nieko I

—• Nieko nepadarysi: kaip 
tik iš akių, taip ir iš atmin
ties...

— Taip, taip, bet aš ne iš

riu kvailės rolę vaidinti. Aš 
neleisiu, kad jis tyčiotųsi iš 
manęs. . Aš nenoriu, neno
riu...

— Suprantu: tu nori jį pa
mokyti. Leisk man rekomen
duoti kilų būdą, kuris yra kur 
kas paprastesnis ir labinu 
efektyviškas. Esu tikras, jojj 
tu ITlltuoji Ir įsu kitais kava
lieriais. Labai galima, kad 
kaikurle meilinasi prie tavęs. 
Tad pasirink vienų iš jų ir nu
eik pas ‘Frederikų’ vakarie
niauti. Atsisėsk tokioje vieloje, 
kad Lco galėtų matyti. Jeigu 
pas jį dar pasiliko nors kibirkš
tis meilės, tai jis pasijaus la
bai užgautas. Jis pamatys, jog 
tu jo nepaisai ir kad jis tau 
reiškia dik tiek, kiek austrė. 
Tavo garbė tokiu budu irgi bus 
išgelbėta.

Paskalina svyravo; Pagalios, 
ji nutarė:

—Kodėl ir notai p. AŠ pasi
imsiu su savim mažąjį Alberty, 
lu jį Žinai? Jis tarnauja kaste
riu žuvų firmoje, kuri * siunčia 
savo prekes į Paryžių. Jis jau 
seniai meilinasi prie manęs. 
Šiandien jis bus patenkintas.

—Na, ir labai gerai. Tik pa
galvok, Paskalina, kokių Šau
nių rolę tu vaidinsi. Aš ir pats 
šį vakarų aplankysiu ‘Frederi
ką’. Atsisėsiu netoli nuo tavo 
staliuko 
triumfu.

Vakare 
kur jau 
Girdėjosi
Apie aštuntų valandų įėjo Pa
skalina su savo jaunu ir švie
siaplaukiu kavalierium. Tai bu
vo kasierius, apie kitrj ji man 
pasakojo. Slapta ji mane pa
sveikino ir atsisėdo prie kito 
staliuko. Abu užsisakė Vaka
rienę.

Už kelių minučių įėjo trys 
vyrai. Jie linksmai kalbėjosi ir 
juokavo. Matomai, buvo paten
kinti, kad jie ir vėl Marselyje. 
Juos linksmai pasveikino res
torano savininkas.

—Kuo galiu jums patarnau
ti? Ką paliepsite pagaminti?

Vienas įėjusiųjų jau buvo 
atsisėdęs prie staliuko. Staiga, 
lyg kas jam butų su adata jdu-

ir gėrėsiuosi tavo

aš buvau valgykloje, 
sėdėjo kelios poros.

armonikos garsai.
pamesti. Ir štai patark man. 
Šiandien laivas ‘šampalion” 
atplaukė į uostą. Aš žinau, 
kad Leo vakare ateis vakarie
niauti pas ‘Frederiką’, Jis vi
suomet toje valgykloje vaka
rieniaudavo. Apie aštuntą va
landą jį bus galima 
rasti. Aš nusitariau 
revolverį ir...
— Bet, Paskalina, 

tavim pasidarė? 
galvos kraustais?
galams tas revolveris? Kam 
tuoj reik i a vpnf'įrpŠt ? Kas iš 
to? Meilės drama, policiją, 
kalėjimas. Tik pagalvok 
apie tai.

— Labai gerai, bet aš neno-

ten įsu- 
pasiimti

kas su 
Ar tu iš 
Kuriems

reika-

veide

ręs, jis pašoko. Jo akyse pasi
rodė pykčio liepsna. Jis (smei
gė savo žvilgsnį į tų staliukų, 
kur sėdėjo Paskalina su savo 
kavalierium. Na, žinoma, tai 
buvo gražuolis Lco. Mane įdo
mavo, kas atsitiks. įdomavo, 
ar mano patarimas bus geras. 
Neilgai tereikėjo laukti. Lco 
dideliais žingsniais priėjo prie 
staliuko. Apžiurėjo nuo galvos 
iki kojų PaskaHnos kavalierių. 
Paskui paklausė:

—Kas tai per baidyklė ?
Paskolina norėjo ką tai pa

sakyti, o Albertas pabalęs at
sikėlė ir sumurmėjo:

—Gerbiamasis...
Bet Leo nekreipė į j j ma

žiausio dėmesio. Jis paklausė 
PaskaHnos:

—Kur tu suradai tų menkutę 
Žuvytę?

—Gerbiamas Tamsta, gerbia
mas Tamsta... — kartojo‘ka
valierius.

Bet tai buvo jo paskutini 
žodžiai. Galinga ranka pasitvė- 
rė j| UŽ sprandų. Kaip bema
tant ant jo galvos atsidūrė su
laužyto skrybėle. O dar kelioms 
sekundoms praėjus, kavalierius 
išlėkė iš restorano, kaip kulka.

Paskalina stovėjo išsižiojusi 
ir negalėjo susigaudyti, kas čia 
darosi. Pirm nei ji atsipeikėjo 
ta pati galinga ranka prikėlė 
jų nuo krėslo. Ir čia Leo pa
bučiavo jų tokiu bučkiu, prieš 
kur) nei viena Ievos duktė ne
būtų galėjusi atsilaikyti. Pas
kui nei tai rimtai, nei tai juo
kaudamas jis parodė J staliu
kų, prie kurio sėdėjo jo drau
gai, ir pasakė:

—Marš pirmyn, vakarieniau
si tu kartu su mumis. Ir ne
drįsk prieštarauti. Po vakarie
nės eisime j kino teatrų, o pas
kui pasikalbėsime.

Kai Paskalina ėjo prie sta
liuko kartu su savo mylimuo
ju, aš baigiau valgyti savo vyš
nių pyragų ir galvojau. Man 
buvo malonu, kad Jvyko toks 
nenumatytas susitaikymas. Bet 
linksmam nusiteikimui kliudė 
sąžines graužimas. Juk tai dėl 
mano patarimo nukentėjo Al
bertas. Vargšas, jis nesuspėjo 
net sriubų suvalgyti. Verte K.

kuric svajoja apie ekzolišką 
grožį. Kavalieriai iŠ jos apy
linkes tvirtina, jog ji savo de
ginančiu žvilgsniu priverčia 
austres atsidaryti. Asmeniš
kai aš abejoju, kad jos radi- 
pktingos akys, darytų tokių 
įtaką austrėms, r Bet už tai aš 
tikrai žinau, jog jos grožis 
daugelį ža'veja. >5

Kol angle (apžiūrinėjo jos 
prekes, Paskalina savo stebė
tinu baisu tar^ man:

— Palauk manęs Dorado 
bare. Aš prie į pardavinėjimo 
palikšiu moliną, o paji tuoj 
atbėgsiu. Mšan j’eikalingas ta
vo patarimas fšįrdies 
lais . . , /

Pastebėjusi 1 mano 
šypsą, ji pridūrė: \

•— Tikrai taip I širdies rei
kalais . . . Nemanyk gi, jog, 
vietoje širdies, mano krūtinė- j 
j e randasi austrė.

Ir taip iš sėdėjau mažame 
bare, kur maišėsi aniso su ju
ros ir ir degančių malkų kva
pu. Paskalina atvyko greit. 
Ji užsisakė sau vermutą su 
konjaku ir atidengė savo šir
dies paslaptį.

—Įsivaizduok, mano mielasai, 
mane sukompromitavo. Ir kal
tas yra jūreivis. Gražus jis. 
Aukštas ir puikiai sudėtas. Jam 
gali būti 26 metai. Plaukioja 
jis ‘šampolion’ laivu. Susipa
žinau su juo pereitą vasarų 
vienoje kavinėje. Jis buvo su
žavėtas amerikiete, kuri buvo 
labai atletiška. Pradėjome kal
bėtis. AŠ jam pasakiau, kad ga
liu plaukti geriau nei toji ame
rikietė. Įvyko rungtynės. Ame
rikiete gerokai atsiliko. Kai iš
lipau iš vandens ir apsirengiau, 
jis pasiūlė man vyno, kad su- 
sišildyčiau. Vyną aš išgėriau. 
Bet, kaip visada, vienas daly
kas užsikabina už kito. Po vy
no sekė vakarienė, po vakarie
nės... Tačiau aš matau, jog tu 
dasiprotėjai, kas toliau atsiti
ko.

—Na, mieloji Paskalina, ta
vo romanas prasidėjo gana įdo
miai...

— Palauk! Mano jūreivis 
(jo vardas Leo) tuo laiku tu
rėjo atostogas. Susitikdavau 
su juo kas dienų. Indilija pa
siekė čukurą. Meile ėjo visais 
garais. Mes maudėmės laimė
je?. O, tai buvo puiku. Bet 
štai dabar man yra reikalin
gas tavo patarimas. Atostogos 
pasibaigė. Leo vėl plaukioja. 
Nežiūrint visų pažadų ir prie
saikos, jis nieko man nerašo.

Ar jus galite duoti VARDĄ 
šitam paveikslui?

Gal Šitie vardai tiktų šiam paveikslui 
ŽINGEIDUOLĖ. 
PASLAPTIS.
KĄ JI MATO?
KAS TEN?

Tai nesunkus dalykas.

O jeigu tą galit padary

ti, tai galėsit pavadinti ir dar

daugiau paveikslų.

Tas, kurs duos geriau

sius vardus eilei tokių pavei

kslų, gaus $15.00 pinigais do

vanų

Už geriausius vardus pa

veikslams išviso bus duota 32

dovanos nuo $1 JO iki $25.00

vertės

Rytoj Naujienose prasi

deda šitas žingeidus kontes

Dalyvaukite. Duokit

vardus paveikslams. Laimė

kit dovanas.
iSw" *' 'M-
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CSQ

susirasti

KAPAI
šaukuto

noms

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

matyti, 
kad tos

RIUMCK
MOSLACK 
F1LLINO

trečiadie- 
7:30 vai. 
Kryžiaus

Lietuviškos 
Degtines

(Tęsinys) 
SAUKUTAS

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

nerei- 
tikslui 

naudin

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

AUTO Radiatoriai 
AUTO RADIATORS

rakandų krautuvo 
išrodo ir yra pil- 
Daigtai patraukia

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaite-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAIN9

Atydai piliečių vyru 
nepilietėms žmo-

Joną, 
• pus- 
Kunas 

4333 So.

KNYGOS 
BOOKS

KAILIAI 
FURS

Nubudę liekame. 
Sunūs, Marti, Anūkai 
ir Gimines.

STIKLAS 
GLASS

MUZ. MOKYTOJA 
MUSIC TEACHER

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
' Kentucky 

Bourbon

Patarnauja laidotuvių direk 
orius J. F. Eudeikis, tel 

fardg 1741._________________

Apie trukumų Cook 
apskričio ižde

Laike kvotimų, jai reikės pri
rodyti, kad jos vyras pilietis.

Bet tiems vyrams, kurių mo
terys yra pilietes, išimtys nėra 
daroma.

Lietuviai studentai ir toliau 
pildo aplikacijas pirmadieniais, 
nuo 6 iki 8 vai. vak. Varkalos 
raštinėj, 3241 S. Malsted St. 
L.U.C. Pilietybes Komitetas.

PASIRAŠYMAS RUSIJOS IR FRANCUOS KARINES 
SĄJUNGOS

Siunčiame Gėles Telegramų 1 viso 
pasaulio dalis.

Senu ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago, III

CRANE VIEW 
Sinclair Gasolino Stotis 

8858 South Kedzie Avenue 
SPECIALISTAI 

Grizavimo
Pataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platu pasirinkime 

visu Sinclair Produktu; Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musu man
dagiu ir Teisingu Patarnavimu!

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ino.)

Įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir< Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8003-8089 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1278

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystės 
darbu,

8216 So. Halsted Stnset, 
Tel. VTCtorv 4965.

Paskutiniu laiku pasklido 
gandai, kad Cook apskričio iž
de buvo susektas $400,000 tru
kumas, ir kad kaltininku esąs 
buvęs iždininkas Robert Sweit- 
zer.

Tuo reikalu dabartinis iždi
ninkas pradėjo tyrinėjimų ir 
paskelbė, kad kaip šiandien jau 
bus žinoma, ar trukumas yra, 
ar ne.

Sweitzcr griežtai tvirtinęs, 
kad trukumo nėra, bet jeigu 
koks jo/pagelbininkas pinigus 
pasišlavė, tai jis, Sweitzer, yra 
pasiryžęs trukumą padengti sa
vais pinigais.

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemos kainos ir 

apdraudę. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teise 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkiniu.

DAVID ADLERBLUM 
Įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150,Jeigu moteris atvažiavusi 
prieš June 26, 1906, tai jai ne
reikia išpirkti money-orderio 
už du ir pusę dolerių Com- 
missioner of Immigration and 
Naturalization, VVashington, D. 
C. Jeigu vėliau ji įvažiavo j 
Jungt. Valst., ji turi išpirkti 
šj money-orderj, (jis turi bū
ti pašto money-orderis) kad 
patikrinus jos legalj įvažiavi
mu.

I naują 
krautuvę, 
., pereitą 

atsilankę dideli

akį, o labai prieinamos kainos 
suteikia kiekvienam progą pa
gražinti savo butą naujais ra
kandais.

Juozas Budrikas sakosi yra 
pasirengęs išpuošti ir išreng
ti jaunavedžiams kambarius ir 
dar duoti po prezentą dėl laju
mi kio. Mat, ateina birželio me
nuo, o tas menuo Amerikoje 
yra jaunavedžių 
daugumas mergaičių 
ti “June bride”. 
k Nežiūrint į lietų, 
J. Budrike rakandų 
3345 S. Halsted str, 
savaitę buvo 
būriai žmonių

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

Domicėlės Barkaus 
kienės varduvių 

diena

W, SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė. 

Detalia rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitllavimas.

4 d. gegužio buvo sureng
tos varduvės poniai Domicėlei 
Barkauskienei pas ponus Ka- 
leckus, 6118 So. California avė.

Barkauskiai užlaiko Brighton 
Parke valgomų daiktų krautu
vę, o ponia Kaleckienč būda
ma Barkauskienės sesuo, jai 
nežinant surengė šias vardu
ves, surprise party. Prie ren
gimo taipgi prisidėjo D. Bar- 
kauskių žentas F. Wiechecki 
ir F. J. Dowiat.

Svečių dalyvavo virš 100. 
Pora gerų muzikantų linksmi
no svečius iki išauštant. Tvar
kos prižiūrėtojas ir vakaro ve
dėjas buvo F. J. Dowiat. Lai
ke vakarienes pasakyta kele
tas pasveikinimo ir gerų lin
kėjimų kalbų. Pirmas kalbėjo 
adv. K. Jurgelionis, antras — 
J. S. Vitkus; trečias p. Šat
kauskas deklemavo pritaikytas 
šiam pokyliui eiles “Mano Tė
vas“.

Bet antri popieriai pildomi 
taip pat kaip ir 
kalinga nusiimti 
paveikslus, 2*4 
2,z-> colių ilgio,

VLADISLOVAS 
KRAUČIUNAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 11 diena, 4:25 valan
da vakare, 1935 m., sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Kėdai
nių apskričio, Žeimiu parap., 
Liepiu kaime. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Paliko dide
liame nubudime savo mylima 
moterį Terese, po tėvais Krau- 
klaitė, 2 sunu, Phillip ir Ed- 
ward, dukterį Jadvyga ir au
gintine Marijona šikšnaite. bro
li Julijona ir broliene Mari
jona KrauČiunus ir ju šeimy
na. ir daug kitu giminiu, o 
Lietuvoj seserį ir broli. Kū
nas pašarvotas randasi 4614 
S. Paulina St., tel. Yards 1946. 

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny. gegužės 16 diena, 8 vai. 
ryto, iš namų i švento Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio siela* o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Krau- 
čiuno giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navime ir atsisveikinime.

Nuliude liekame.
Moteris, Suaai, Duktė, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telef. 
Yards 1741. ______

Juozas Budrikas galima 
kyti pilnai išsitiesė savo 
nio srityje.

Jo nauja 
labai gražiai 
na bargenų.

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGICIU

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

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

ANDREJEVO specialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

PETRUS^ ROžELIENe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 11 diena, 3:30 valan
da vakare 1935 m., sulaukus 
48 metu amžiaus, gimus Pa
gojo kaime, Žiobiškio parapi
jos, Rokiškio apskr, Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nubudime 2 sūnūs Al
fonsą ir Joną, marčia Broni- 
se ir anukus, o Lietuvoj 3 
dukteris ir seserį Aismontie- 
ne, seseris Bronė, Anebja ir 
Antosė ir daug kitu giminių. 
Kūnas pašarvotas randasi 668 
W. 18th St., Chicago.

Laidotuvės įvyks gegužės 15 
diena, 2 vai. po pietų iš ko
plyčios i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petrusės RoŽe- 
lienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimų.

Visoms moterims, kurių vy
rai tapo piliečiai vėliau kaip 
1922, reikalinga atlikti tam 
tikrus formalumus, kad tapus 
pilietėms.

Vienok, joms yra padarytas 
palengvinimas — joms nerei
kia imtis pirmų popierų arba 
pareiškimo noro tapti pilietė
mis.

Taip pat joms nereikia iš
būti Jungtinėse Valstijose pen
kis metus, kaip kad vyrams 
reikalinga. Joms Vienų metų 
Jungtinėse Valstijose užtenka.

J. Budriko nauja 
krautuvė jau daro 

puikų biznį

Prieš Pasaulinį karą šauku- 
to miestelis buvo Šiluvos pi- 
lijoj. Po karo šaukutams bu
vo paskirta parapija, šaukti- 
tų miestelio medine ir nedide
lė bažnyčia. Statyta pora šim
tų metų atgal. Šitoj bažnyčioj 
mano pakrikštijo. Kunigas An
tanas čiapas, kuris mane mo
kino katalikybes dar yra gy
vas, tik perkeltas į šaulėmis.

Prieš Pasaulinį karą Ša irk li
tuos ir visoj Lietuvoj buvo 
renkami pinigai statymui nau
jos bažnyčios. Bet užėjus ka
rui, žlugo Caro rubliai. Žuvo 
aukos ir neturėjo iš ko pasta
tyti naują bažnyčią. Dabar 
šaukutiečiams medinė bažny
čia reikia lopyti, naujus ramš- 
čius dėti ir saugotis, kad po
teriai! na n t 
sugriautų.

kapinės yra visai 
arti prie bažnyčios. Ten jau
ni, seni ir maži susirenka pa
ilsėti ir apsiauti batus atėjus 
į miestelį. Po tolimos kelio
nės ir didelio nuovargio jau-

Tederai Savinos
ANDiLOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

JUOZAPAS MARINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 11 diena, 11:57 vai. 
ryto. 1935 m., sulaukęs 46 
metu amžiaus, gimęs Lietuvo
je, Kauno rėd y bos. Raseinių 
apskr., Eržvilku parap., Pavi- 
davjų kaimo. Amerikoje išgy
veno 22 metus ir praleido vi
sa laika Chicagoje. Paliko di
deliame nubudime moterį Ju
zefą. du 'sūnūs. Juozapa ir 
Pranciškų, lietuvoj tėvų ir 
motina, 3 brolius, Antanų, 
Kleofa ir Jonų, tris seseris 
Ona, Zuzana ir Marcelis: švo- 
geri Pranciškų ir dvi švoger- 
kas Marcelis ir Stefanija. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
kur Marinas gyveno. 4546 S. 
Wood St -

Laidotuvės įvyk? Seredoj, 
gegužės 15 diena. 8 vai. ryto 
iš namu i šv. Kryžiaus baž
nyčia. o iŠ ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Marinas 
giminės, draugai ir pažystami 
ekat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

. Nuliude liekame.
Moteris, Sanai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius I. J. Zolp. tel. Blvd. 
5203.________________________

Ši budavojimo ištaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ši mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
z mų pakėlimas,

V //<&<& ^// / viškų ir bese“ 
' mento išlygini-

JrykS&CSK?) mas'» naujus mu 
rinius frontus, 

'1= 7 am|A=|L=[I krautuvių patai- 
symas, šinglia-

I vimas porčių irp namu, plumbin 
gas ir šilumos 

W įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION CO.

3653 West 26th Street 
Telefonai:

ROCKWELL 0750
Bk LAWNDALE 1875

ANTANAS, ALBERT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 11 dienų, 1935 m., 11 
valandų vakare, sulaukės 56 
metu amžiaus, gimęs Lietuvo
je. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me moteri Laurų, sūnų Kazi
mierų ir 3 pusbrolius 
Antanų ir Stanislovų 
sesere Ona ir gimines, 
pašarvotas randasi 
Wood St,

Laidotuvės ivyks 
ni, gegužės 15 d., 
ryto iš namų i šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Alberto 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekaųie.
Moteris, Sūnūs. Pusbroliai, 
Pusseserė ir Giminės. 

/ 
Patarnauja laidotuvių direk

toriai Juozapas Eudeikis ir 
tėvas, tel. Republic 8340.

nieji kaip kada ir ilgokai už
trunka ant kapinių kortuoda
mi ar šiaip kokias pasakai
tes viens kitam pasakodami.

Kapinės apleistos. Tvora su
puvus ir kapai neapžiureti. 
Prieš mano išvažiavimą į- Lie
tuvą vienas chikagietis per
siuntė $75 šaukutų klebonui, 
kad kapines aptvertų nauja 
tvora, bet klebonas amerikie
čio pageidavimo neišpildė. 
Tvoros neaptvėrė.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

vyrams. Rei
du paprastus 
colių pločio, 
ir pasirašyti 

vardą pavardę ant baltos vie
tos prie abiejų paveikslų.

menuo, nes
nori bu-

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

RENDUOJU LABAI GRAŽŲ 
DARŽĄ

Del /išvažiavimu ir piknikų, di
dele platforma šokiams.. Gražus 
švarus miškas ir visi parankamai.

Kreipkitės
1 RAIBUŽIS FARMA

už Willow Springs
i vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvės 
Klauskite

BIG TONY FARM

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tildslu pagelbsti mosi skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairi? paprast? ir nepaprast? 
daiktų, Intais? ir reikmen?. Jeigu ifi telpančią čia skelbim? ne
galite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Jis sako, kad akmenįs dar 
geri ir jie liepimą. Gyvu- 
taipgi dar negalį perlipti, 
ir amerikiečio $75 
praleist tokiam 

kuomet jie reikalingi 
gesniam.

Šaukuto kunigas, 
neperdaug rūpinasi, 
parapijos kapines butų tvar
koje. 1927 m. nakties laiku, 
nežinomi piktadariai veik nuo 
visų kryžių nudaužė Jėzaus 
Kristaus “mukeles”, o kai kur 
ir kryžius aplaužė. Ant kapi
nių nėra sargybos ir vietomis 
tvora visiškai išgriuvus. Kiek
vienas gali užeiti ant kapinių 
ir elgtis taip kaip jam patin-

Svečiai dalyvavę šiame po
kylyje buvo visi pilnai paten
kinti, nes valgių pagaminta la
bai daug su įvairiais pagrąži
nimais ir gardumynais. Gėrimų 
taipgi netruko, bet girtų ne
simatė, nes svečiai buvo pa
rinkti™ ir mandagus.1

Ponų Kaleckių namas tai 
tikrai pavyzdingas., Įėjęs jau
tiesi lyg kad muziejuje: įvai
rių rankų išdirbinių staltiesių, 
rankšluosčių, langatiesių su 
vairaus pagrąžinimo kvietke- 
ėmis visur pilna. Tai darbas 

p-nios Kaleckienes.
J. S. V.

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatėm,

R&R
Radiator and Body Co.
H. C. Reichert, Jr. J. F. Reuther. Jr. 

įsteigta 1920.
3572-74 ARCHER AVĖ.

LAFayette 7688

MutualliouorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803 t_____

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

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

Mes mokam už kiekvieną, 
doleri dividendus, pagal už
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni 
_ ______ _  visada galite 

gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

M. Potemkin

Rusijos ambasadorius Paryžiuje, Potiomkin (sėdi) ir Fran 
ei jos užsienio reikalų ministevis Lavai pasirašo Rusijos ii 
Francijos savitarpinės pagelbos (karines sąjungos) sutartį.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

PARDUODAME VISOKIOS RŲŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO., Ine. 
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. TeL Yards 5482

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

Buy gloves with whot 
it savęs

MSra reikalo ssoM*1 $°?_ g
Llstortae S?*!. 
tabM parsiduoda _ B1

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Pierre Lavai

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažinto*
25^ “ 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING.
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
________kampas Marshfield _______

STOGAI
ROOFING

Šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
1131 arba Lafayette 5277.

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

ALVVAVS UNIFORM
• DEPENDABLE

H
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Aviacijos Diena sekma 
dieni buvo atšaukta

Žada surengti iškilmes birželio 2 d., ir par 
kviesti Įeit. Vaitkų iš New Yorko

šeštadienio ir sekmadienio 
liūtys neleido leil. F, Vaitkaus 
išlclshivūms jvykli Ford-Lan- 
aing Airporto. Airporlas buvo 
taip apsemtas vandeniu ir 
dumbluotas, kad {važiavimas | 
jį su automobiliais, ar vaikš
čiojimas buvo neįmanomas. 
Altass vahiybn ir airporto vir
šininkai dėjo pastangas lau
ką pataisyti ir pylll Jj žvyrių, 
bet tas nepagelbėjo.

Todėl, kai valdyba nuvyko

padėtyje jis randasi, Aviaci
jos Dieną atšaukė. Airporto 
taipgi paskelbė, kad bandys 
surengti Aviacijos Dieną bir
želio 2 d., j kurią Įeit. F. Vait
kus atvyktų su “Lituaniea 11“ 
iš Ncw Yorko. Tam tikslui 
tenlatyvial pasamdė ir airpor- 
tą. B? t tikresnės žinios apie

tai bus paskelbtos vėlinu, kai 
įeit, Vaitkui galutinai paaiš
kės planai rytuose. f

Nežiūrint to, knd .diena bu
vo atšaukta ir po Chicago bu
vo paleistas pranešimas,, jog 
iškilmės neįvyks Ir airporlas 
yra blogame padėjime, įeit. 
F. Vaitkų Ir “Lituanicą H” pa
matyti suvažiavo keli tuksian
čiai lietuvių.* Kadangi auto
mobiliai negalėjo įvažiuoti J 
lauką, tai atvažiavusieji nu
statė jais visus aplinkinius ker 
liūs ir mažą, žvyru išpiltą 
sklypą prie hangaro.

Nors jokia įžanga nebuvo 
imama, vienok ntsilankusiejl

ir pasisveikinti su lakunu, ku
ris labai greitu laiku apleid
žia Chicago ir skrenda j ry
tus.

Ieško komunizmo 
pėdsakų Chicagos 

, Universitete
Prasidėjo kardymas prieJ te- 

ff Mat liros senti o komisijų.

Trumpą laiką atgal vaisti
nių grandinių savininkas C, 
R. \Valgreen sukėlė skandalą, 
pareiškęs, kad Chicagos uni
versitetas skiepija komunizmą 
į mokinius, ir kad dėlei to jis 
ištraukia iš tos įstaigos savo 
giminaitę. Ludite Norton,

Sujudo, sukruto sienatas

jSprlngfieldū ir paskyrė komi
siją patirti ar lai tiesa.

Vakar komisija susirinko 
tardymui. Liudijo vaistinin
kas VValgrecn ir Chicagos uni
versiteto vyriausybė.

VValgrecn liudijo, kad uni
versitetas nekomendavęs jo 
giminaitei, ir kitiems moki
niams skaityti visokias kny
gas, apie komunizmą, apie šei
mynos nykimą, etc., ir kad tų 
knygų prisiskaičiusi jo gimi
naitė ėmė “bolševikiškai” kal
bėti.

Hutchins, universiteto prezi
dentas trumpai pareiškė, kad 
visi kaltinimai yra nepama
tuoti, universiteto personalas 
;... .  .i »■■...*

nebandęs jokių komunistiškų’ 
minčių f galvą įsprausti.

O kai dėl knygų, lai univer
siteto instruktoriai reikalauju 
ir rekomenduoju perskaityti 
įvairių pažiūrų autorių kny
gas. kad jie įgytų platesnes 
pažiurus, ir galėtų su dalyko 
įvairiomis pusėmis susipąžin-

Kokias dainas dabar 
dainuos Kanklių ■> 

choras?
choPer eiles melų Kanklių 

ras tarnavo bolševikiškam pro
letariatui. Jų mitinguose, 
ceriuose, ir šiaip kitokiuose pa
rengimuose dainuodavo, Rėmė 
kovojančius darbininkus ir ug
dė jų širdyse rovoliuclonlšką. 
dvasią, Už tą pasitarnavimą 
jie tikėjosi paramos iš savo 
d ra ugų re vol 1 uc ion I o r i ų.

Praeitą sekmadieni Kanklių 
choras, kuriam vadovauja žino
mas mužikas Antanus Kveda
ras surengė pikniką Liepos 
darže ir kvietė, kad visi atsi
lankytų ir paremtų chorą. De
ja apsivylė. Vieniems choris
tams prisiėjo linksmintis.

Atsilankė tik 46 ypatos,
— Frank Bulaw.

linu

21 wardo gegužinis 
pasilinksminimas

■......eiline......... .........

21-mo wardo Lietuvių Ame
rikos Piliečių Sąjunga gegužio 
19 d. rengia pavasarini pasi
linksminimą Apveizdos Dievo 
svetainėje, 18-ta ir Union av. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
25c, Gros orkestrą “Frank’s 
Original Nite Owls”.

Majoras Kelly už 3% 
sales tax

1 „n ■ I'

Bandys išrišti Illinois keblu
mus su pinigais pašalpoms

Leit. F. Vaitkaus skridimas 
kinietiškai

ir išleistuvčs'ral"' 11,0 ,’ntllt0H vlHH1 n<,ljuvo
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Žinios apie leil. Feliksą Vaitkų ir jo skridimą su “Lituaniea 

II“ suinteresavo ne vien angliškai kalbančią publiką, nekal
bant apie lielū^itis, bet ir kiniečius.\ . ••iir * 1 -

šiai vienas iš stambiausių kiniečių laikraščių Amerikoje 
“SAN MIN“ įdėjo platų aprašymą apie Vaitkų, atsisveikinimo 
iškilmes Ford-Lansinge ir lakūno fotografiją. Paskaitykite— 
jei galite... b , (

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj
Billings Memorial Hospital 

guli Dr. Edwin B. Frost, 68

“The Daina”

Mn. O’Nriil
i

Eugene O'NeilI
New York. — Eugene O’NeilI, garsus Amerikos dramaturgas, 

kurią dabar rašo septynių dramų eiklių

Pranešama, kad majoras Kel
ly skuba Chicagon, kad pagel
bėti valstijos galvoms išsinarp
lioti iš keistos situacijos, susi
dariusios dėl bedarbių pašelpos 
finansavimo.

Pinigus, arba dalį pinigų tam 
tikslui norima sukelti 3% 
“sale tax” mokesčiais, bet le- 
gislatura tą projektą vis at
meta. O kadangi Illinois ne
susitvarko, tai ir federalė val
džia nutarė neduoti valstijai

daugiau pinigų pašalpai tol, kol 
nesusitvarkys, 1<; ,,

Tad, majoras j dabar skuba 
Chicagon iš Hąwaiii, kur ato
stogavo ilgą laikų ir bandys 
savo |taką panaudoti, kad “triu- 
belius” sutvarkyti.

metų garsus Chicagos astrono
mas. Nėra vilties kad jis pa
sveiks. Jhm buvo padaryta 
operacija, bet ji mokslininkui 
nepagelbėjo. Manoma, kad ne
trukus mirs.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno

i

Kaina $2.00

Tęvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise

Miršta žymus Chica
gos astronomas

Liūdna “Motinos 
Diena” Town of 

Lake motinai
T0WN OF LAKĖ—“Motinos 

Diena” buvo labai liūdna jau
nai motinai, J. Pawlakienei, 
4342 S. Hermitage Avenue.

Ji turėjo 3 mėnesių 
“Frank“. Paguldė ji 
sūnelį į minkštą lovikę 
ti. Kai už kiek laiko 
prie lopšio, tai ji rado
negyvą. Nugrimzdęs minkštoj 
plunksnų patalinėj, berniukas 
užtroško.

kūdikį, 
mažą j j 
miego- 
priėjo 
kūdikį

“Potviniai” Chica 
goję

iš šeštadienio į 
ir sekmadienio

sek- 
rytą 
pyle

Naktj, 
madienį, 
Chicagoje taip smarkiai 
lietus, kad miestelėnai susilau
kę ir “potvynių”. Daugelio 
skiepai buvo užlieti, o gatvė-. f*. -1

r ‘F • ' ■>

Rado žmogų pasiko 
rusj ant elevatorio 

stulpo
12 motų berniukas, Josopb 

CortH, 2160 Llndcn Avė., rudo 
paslkbrėlį, kuris kabojo ant 
vieno elevatoriaus tilto stulpo, 
adresu 2531) Lindau Avė.

Paslkorčlis buvo greičiausiai 
bedarbis, kuris nei pavalgyti, 
nei ko dėvėll neturėjo.

Mano Pastabos
Rašo ’ ŽEMAITIS

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 

pašalpos ligojo, pomirtinių Ir kultū
ros draugija. | narius priimami 
vyrai ir moteris nub 15 iki 48 
motų amžiaus. Pašalpa ilgojo yra 
8-jų skyrių — $6, $10 ir $10 savai
tėje s pomirtinė $200. Taipgi, čia 
priimamos ir čidos draugystes bei 
kllubal, jolgu dar nestovi visai blo
gai pinlglškni.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
logalA oralini r,acl Ja Illinois valstijo
je, J Chicagos Lietuvių Draugijų 
priklauso 1000 narių, UI yru did
žiausiu ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chlcagojo,

Jslrašyt Draugijon gulima pano- 
dOlials Ir kotvorgals visa dienų, o 
nuilOldionlais tikini nuo 0 vai, ryto 
1 v. p. p.

Krelpkltls I 
Draugijos ofisų, 

17.19 8o, Hiilstod HL
Taipgi, Islrašyt Draugijon galima 

Ir por musu konkursantus,

Lietuvių Piliečių BrolyMs Kliubo 
Amerikoj, susirinkimas įvyks gegu
žės 15 d. 1985, 7:30 vai. vak„ J. 
Garhtlžo svet., 8740 So, Halsted St, 
Visi nariai malonflkito dalyvauti, nes 
turimo daug svarbiu reikalų dėl ap
tarimo, Malonėkite nesi vėluoti ir 
pribūti laiku,

M. Balutis, Prot. Rašt.

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Po poros dienų plaukimo tuo 
italų laivu, aš pamačiau iš to
lo plaukiant Anglijos laivą. Tai 
buvo tavorinis laivas, kuris 
plaukė | Londoną. Aš nubėgau 
prie kapitono ir pradėjau jo 
prašyti, kad leistų mums plauk
ti j Angliją, Iš sykio kapito
nas nenorėjo sutikti. Bet aš 
užsispyriau ir tiesiog malda
vau, kad jis duotų signalą An
glijos laivui. Kapitonas sutiko. 
Subaubė italų laivas. Atsiliepė 
Anglijos laivas. Abudu laivai 
sustojo. Aš pribėgau prie kra
što laivo, pradėjau Saukti ir 
kalbėti angliškai. Anglijos lai
vo kapitonas nudžiugo, kai iš
girdo mane angliškai kalbant. 
AŠ paprašiau, jogei jis mano 
ir Juzę paimtų su savim ant 
to tavorinio laivo ir nuvežtų 
mumis j Londoną. Kapitonas 
sutiko. Mes persėdom iš italų 
laivo j Anglijos laivą.

lai-

pa- 
pa-

Kapitonas Anglijos laivo su
prato, kad mus italų laivas iš
gelbėjo iš kito skęstančio lai
vo. Nieko nežinojo apie musų 
skridimą balionu. Tas man pa
tiko. Kapitonas manęs pradė
jo klausinėti:

— Kokiu laivu jus plau- 
kėt?

— Mes buvome išplaukę ma
žu laiveliu paplaukioti dėl sma
gumo. Užpuolė audra, apvertė; 
keturi musų sankeleivių žuvo; 
mus du išgelbėjo Italijos 
vas, plaukęs pro šalį.

Aš įsitikinau, jogei mano 
sakoj imu kapitonas buvo
tenkintas ir jis manė, jogei aš 
tiesą pasakoju.

Ant laivo radome dar dau
giau pasažierų. Tarpe jų bu
vo vienas kunigas. Mes plau
kėm tuo laivu porą mėnesių. 
Kelionė buvo ilga ir.nuobodi.

Vieną gražią dieną aš, pra
ėjęs prie kunigo, tariau:

— Ar tamsta galėtumei duo
ti mums šliubą? Aš su *Juze 
nusprendėm apsivesti.

— Kodėl ne. Susiraski! liu
dininką; aš tuojau galįu jus 
sujungti moterystės ryšiu.

Mes apsivedėm.
Aš pasijutau, jogei apsive

dęs turėsiu daugiau atsakomy
bes. Reikės maitinti ne tik sa
ve, bet ir savo kitą pusę — 
žmoną.

JOHN P,EWALD 
Į.C) A S S jmd iNSL RAN I

1 ■■•‘•ji pinigu ant .Pirnu Mnr .tčto arba 
f.am ugint’S ■ yčįo etc. , a

8 40 Vi esi 33rd Street
TELEFONAS. YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
»*•

Į

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS 111 RAKANDUS

Prieš nerzik raustant našaukite 
LAFAYETTE 8980 ir ai atvažiuo- 
aiu jum* padaryti “eztlmatfon" 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis Ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRE88 
2649 W. 48 St.

WASHING MACHINES—$10 ir viri.
VVRINGER ROLLS—pritaisome i 10 

minučių—50c, ir virš.
VACUUM CLEANERS—$5.00 ir virt.

O. HLADILEK
5225 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 

Tol. Hemlock 6226

Financial 
Finan sai -Pask olos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Jusu morgičių, bonu. algų Ir na
mu. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morgičlus, bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6765 South Westorn Avė.

i 1 ' f ' 1 I®'1'1 T i' ' 1

Furiiitiįre & Fixtures .
Bakandal-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FJKČE- 
rius, visokio didžio su Coli Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio įskaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus. 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.___________________

PILNAS ĮRENGIMAS sandvich 
fixtures, pigiai, 10 pėdų fountain, 
registeris, kaovs indas, Štymo stalas, 
registeris, kavos indas, štymo stalas, 
tt. Deleriai teneatsifiauki.a Gehri, 
Fairfax 10246, ii ryto.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA pradedanti prie presa
vimo. Turi būti 18 metu ar se
nesnė. Progressive Cleaners & Dyers 
7801 Cottage Grove Avė.

MERGINA prie abelno namų dar
bo, ir pagelbsti su kūdikiu. Eiti na
mo arba gyventi vietoje. Tel. Van 
Buren 5505.

MOTERIS prie sortavimo senų 
skuduru. Turi būt patyrusios. Nuo
latinis dhrbas. Central Paper Stock 
Co., 2455 Elston Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniui

KENDŽIŲ, cigarų, tabakos. ice 
cream ir lengvu groserių. Daro di
deli bizni kendėmiz. Tinkamas lie
tuviams biznis. 3 kambariai. Ren
da $18.00. $500 cash. Dealeriai 
tegul neatsiiaukia.

3218 Wallace St_________
EMMA’S CASTLE CAFE 

644 N. Stote St.
Labai gera vieta — gerai išdirbta 
per ilgų laika — Gera proga biz- 
niškiems žmonėms. Važiuoju i 
Lietuva atostogoms.

644 N. State St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nč, biznis išdirbtas per ilgus metus.

1446 So. 50 Ct., Cicero.

EXTRA. Užtikrinta prosą biz
niui, arba kiekvienam žmogui. Par
siduoda bučernė ir grosernė, 4 kam
bariai pagyvenimui ir didelis sam
džius. Ren^a pisi. Parduosim už 
jūsų teisi n sa pasiulijima.

ANTON ŽUKAUSKAS 
8808 S. Lowe Avė. 

Tel. Yards 3874
SAVININKAS parduoda Tavern 

ir standų. Bargenas. $500 nupirks 
fikčerius ir užmokės už vienu me
tu renda. Ant M ai n Highway, arti 
miesto, vanduo, sasas, elektra. Prie
žastis. turi kita bizni. 3501 W. 95th 
St. Eversreen Park. I1L TeL Ever- 
green Park 7816.

ČEVERYKU TAISYMO ŠAPA 
pardavimui. Naujos Landies maši
nos. Barsenas — $200.




