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Potvyniuose vakarinėse valst. žuvo 250 žmonii
Audros ir potvyniai 

penkiose valstijose
Nuo audrų ir potvynių labiausia nukentė
jo N e braška, Colorado, Wyoming, Texas ir 

Kansas Valstijos
McCOOK, Neb., birž. 2. — 

Per penkine cen tralinių vaka
ru valstijas — Nebraska, Co- 
lorado, VVyoming, Texaa ir 
Kansas — perėjo laimi smar
kios audros su liutyinis, ku
rios iššaukė staigius potvynius.

Gelbėtojai apskaito, kad nu
kentėjusiose valstijose žuvo 
audrose ir potvyniuose gal 250 
žmonių.

labiausia nukentėjo Nebras- 
ka valstija, kur kalnų upės 
staigiai nuo bučių išsiliejo ir 
viskų savo kely nunešė.

Du miesteliai liko visai su
naikinti ir upių nunešti. Vien 
šioje apielinkėje, manoma, žuvo 
gal 100 žmonių.

Ypač smarkus potvinynis bu
vo Republican upės klonyje, 
kuris atsidūrė liaujamo pavo
juje, nes iŠ kalni) • tWhyn pą- 
tvynusia upimt ♦^sdenkr‘“šešių 
pėdų vandens siena, kuri pri
darys dar didesnių nuostolių.

Visokis susisiekimas yra 3U 
trukdytas, elektros nėra ir gel
bėtojai dirba tamsoje.

Audra, liūtys ir potvyniai 
ištiko vienu ir tuo pačiu laiku. 
Tokių didelių potvynių dar nė
ra buvę šioje valstijose ir jie 
visai nukentėjusiai apygardai 
pridarė milžiniškų — daugelio 
milionų dol. nuostolių. Geležin
keliai išardyti, tiltai ir keliai 
išnešti. Telegrafas tik su di
deliu vargu veikia.

Į nukentėjusių apygardų tuo- 
jaus liko išsiųsti gelbėtojai, 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jai, gydytojai ir slaugės gelbė
ti sužeistuosius ir globoti be
namius ir milicininkus prižiū
rėti tvarką.

Tikrojo skaičiaus žuvusių 
nežinoma. Tikrai yra žinoma, 
kad daug žmonių žuvo, be to 
pasigendama irgi didelio skai
čiaus žmonių, kurie irgi galbūt 
žuvo.
Lietus ir dulkių audra Kansas 

valstijoj
COLBY. Kas., b. 2. — čia 

įvyko dar niekad pirmiau ne 
buvęs ir nematytas reiškinys: 
smarkus lietus ir dulkių aud
ra.

Po smarkių liūčių, kurios vi
skų pavertė j gilų purvynų, 
staigiai užėjo smarki vėtra kar
tu su taip gyventojams įkyrė
jusia dulkių audra. Dangus ap
temo, visur pasidarė didele 
tamsa, visas judėjimas, dagi 
traukinių vaikščiojimas apsi-

stojo, taipjau apsistojo darbas 
laukuose h" dirbtuvėse.

Po to vėl užėjo smarkus lie
tus, kuris dulkes pavertė | pur
vų ir viskų padengė tirštu, juo
du purvu.

Buvę derlingi laukai ikišiol 
buvo nedirbami dėlei nuolati
nių dulkių audrų. Dabar buvo 
pradėję viskas dygti. Točiaus 
liūtys ir naujos dulkių audros 
vėl viskų naikina. Upės tai nu
slenka, tai išnaujo išsilieja. Ge
ležinkelių pabėgiai išplauti ii 
traukiniai vos guli vaigščioti.

Vakar niekurioso valstijose 
dalyse užėjo nepaprastai smar
kios audros, kuriose žuvo ir 
žmonių.

Gręsia 450,000 ang
liakasių streikas 

minkštųjų anglių 
kasyklose

Visiems tų kasyklų angliaka
siams liko įsakyta ruoštis 
prie streiko birželio 16 d.

WASinNGTON, D. C., birž. 
2. — Jei iki birželio 16 d. ne
bus susitarta dėl algų ir nebus 
padarytas naujas kontraktas, 
tai tų dienų visose minkštųjų 
anglių kasyklose kils 450,000 
angliakasių streikas.

United Mine Workers oi 
Am. unija jau įsakė savo na
riams ruoštis prie streiko ii 
visų laikų, kaip prieš streikų, 
taip ir laike streiko užsilaiky
ti ramiai, tvarkiai ir nepa
siduoti kompanijų provokaci
joms.

Dabartinė sutartis su kasy
klomis užsibaigia birž. 16 d. 
vidurnaktį. Derybos dėl algų 
nutruko ir nė viena pusė nesi
stengia jas atnaujinti.

Spėjama, kad kasyklos ban
do tarp savęs susitarti ir pa
ruošti savo angliakasiams pri
imtinų kodeksų, vieton panai
kintojo NRA kodekso. To ko
dekso projektas buk jau esąs 
pasiųstas unijai.

Streikas paliestų visas mink
štųjų anglių kasyklas, išėmus 
Kanados.

"LITUANICA H" KELIA SPARNUS TOLIMĄJAI KELIONEI
. ■ • • r R. ' 1
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Lituaniea 11” laiko bandymų kyla rmo žemėtu Dabar ji yra |\ut New Yorke ir laukia tik pnto- 
« gaus oro skristi per Atlantidą I Lloluvos sostinę Kaupų.

. - i 'k-' . ■ - k- :

Prezidentas panai 
kino visas NRA 

bylas

Bedarbio likimas

Vaitkus užbaigė maršrutą 
rytinėse valstijose

Dabar bus New Yorke darydamas pasku
tinis pasiruošimus ir laukdamas patogaus 

oro skridimui
BROOKLYN, N. Y., birž. 2. — Leit. F. Vaitkus užbaigė 

maršrutą po rytines valntijaM šįvakar, dalyvaudamas Kllzabeth, 
N. J. vakarėlyje, kurta buvo Nurengtas skridimo naudai.

Po Eliznbetho lakūnas ncbedulyvaus jokiuose parengimuo
se, rytinėse valstijose*. Atlikęs reikalingąsias keliones privatiš- 
kais ar techniškiiita skridimo reikalais, lakūnas pasiliks Brook- 
lyne, kur ilsėsis ir Įmuks patogaus oro išskridimui. lėktuvas 
“Lituaniea H“ yra Floyd Bennett airporte, iš kur lakūnas pri
dės kelionę ) Lietuvą. (Tęsinys 6-tamo pusi.)

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

Veikiausia giedra; vėsiau.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 

8:19.

1 nusinuodijo grybais
PINE RIVĖR, Minn., geg. 

31.—Keturi Young vaikai nusi
nuodijo grybais, kurių šeimyna 
prisirinko miške.

Penktas vaikas irgi yra arti 
mirties. Kiti du vaikai serga, 
bet veikiausia pasveiks.

Young yra labai suskurdę 
bedarbiai. Kada gautas iš šel
pimo stoties maistas išsibaigė 
ir nesulaukiant daugiau paŠel- 
pos, šeimyna išvyko j mišką 
grybauti. Bet maitinimasis 
grybais labai liūdnai užsibaigė.

WASH1NOT()N, blH. 2. — 
Prezidentas Boosevoltas panai
kino visas 411 bylų, kurios bu
vo užvestos fedoraliniuose teis
muose ir kurios lietė augščiau- 
siojojo teismo panaikintąją 
NBA. Tai buvo bylos daugiau
sia dėl laužymo NBA kodek
sų.

,Prozidontas po to išplaukė 
poros dienos poilsiui, plaukioti 
laivu. Tai jo mėgiamiausias po
ilsio būdas. Beplaukiodamas, 
tikimųsi, prezidentas apsvar
stys savo tolimesnį veikimų.

Pagrobtas turtuolio 
vaikas sugrųžintas 

tėvams
Uš paliuosavimų žmogvia-jo 

giams liko sumokėta $200,* 
000.

už jo paliuosa

atvežė vaikų | 
m. nuo Tacoma

TACOMA, Wash., birž. 2.— 
George Weyerhaeuser, 9 metų, 
sūnūs miškų ir lentpjūvių mag
nato, kuris buvo pastvertas 
virš savaitės laiko atgal, liko 
sugrąžintas jo tėvams, kurie 
sumokėjo žmogvagiams $200,- 
000 išpirkimo 
vimų.

Žmogvagiai 
mišką už 25
ir ten jį paliuosavo. Jis pėšČias 
atėjo į farmų ir liko pristaty
tas namo.

Jo pasakojimu, jis buvo pa
stvertas einant namo iš mo
kyklos ir išvežtas automobiliu. 
Su juo visą laikų esą buvo el
giamasi gerai, taipjau buvo ge
rai maitinamas, bet visų laikų 
buvo akyliai dabojamas. Ka
dangi tankiai kilnojos iš vie
nos vietos į kitų, tai jį vežio
davo didelėj skrynioj užpaka
ly automobilio. Jis matė tik 
tris žmogvagius, bet jų viso 
buvę šeši.

Spėjama, kad, žmogvagių 
šaikai vadovavo paskilbęs gan
gsteris Alvin Karpis, kurio da
bar policija ir federaliniai agen
tai stropiai ieško visoj šioj apy
gardoj. Vienas įtariamas žmo
gus jau tapo areštuotas.

YORK, b. 2 TrysNEW
plėšikai užpuolė Mrs. Grace 
Bristen
jos kelionių agentūroj ir iš još
ir kitų 7 žmonių atėmė $4,000 
pinigais ir brangmenimis.

Jackson, Astor ainę,

Cll/\BLONS-SUR-MABNE, 
Franci,joj, b. 2. — Bedarbis ne
begalėdamas | ilgiau klausytis 
alkanų vaikų Įtvorksmo, užmušė 
savo 2 motų sjunų, o kitų, ,4 mo
tų sūnų gal /mirtinai sužeidė. 
Abu juos tėvas trenkė | akme
nines grindis geležinkelio stoty, 
j kur jis buvo atsivedęs visą 
savo šeimynų nakvoti, nes ki
tokios pastogės nebeturėjo. Be
darbis tėvas, is’usas išeivis Filę- 
mon Goluben^o, sakosi norėjęs 
vaikus prigii$y$i ir tada bu
tų pats nusižudęs, nes nebe
matė kitokios išeities iš savo 
klaikios apdėtios — badaujan
čio svetimoj šaly bedarbio.

MASKVA, gog. 31. — Plė 
šikas Bykov, apiplėšęs Boslov- 
na-l)onu 3 žmones ir pelnęs tik 
29 rub., su kuriais jis1 galėjo 
nusipirkti tik 2 svarus sviesto', 
liko pasmerktas mirčiai. Mirties 
bausmės susilaukė ir ukrainie
tis Pavlo KrivoŠei, ant nedide
lių sumų apgavęs valdžių.

Rusija susirlipinusi 
Lenkijos politi

ne kova

Nusikryžiavimu no 
rėjo atgauti praras 

tų žmonų

80 dienų besitesęs 
Case streikas Ra

tine užsibaigė
MASKVA, gog. 81. — Sovie

tų Busi ja hu susidomėjimu ir 
su susirupinimu seka Lenkijos

pro-vokiš'kos grupės, kuriai va
dovauja užsienio reikalų mi- 
nisteris Beek ir selino užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
kunigaikštis Januša Radvila 
ir tų, kurie pritaria Lenkijos 
naujam susiartinimui su Fran- 
cijatirBusi ja. •

Radvilos laikraštis Czas, Kro
kuvoj, išdėstydamas Becko po
litiką sako, kad Lenkija turi 
kooperuoti su labai veiklia Vo
kietija ir pagelbėti jai prasi
veržti toliau į rytus (t. y. pa
sigrobti dalį Rusijos’).

IŠ to spėjama, kad Lenkija 
dar nėra padariusi karinės są
jungos įu Vokietija, bet prie to 
einama.' Tečiaus rusai tikisi, 
kad Beckas galbūt bus nuvers
tas pirmiau, negu jis tų sujun
gę spės užmegsti.

1ITGU POINT, N. C., birž. 2.
— J. B. Biggs, 86 m., religi
nis fanatikas, savininkas gazo
lino stoties, nukryžiavo save.

Kai j| rado prikultą prie me
dinio kryžiaus, tai jis pradė
jo pasakoti, kad j| užpuolę trys 
žmonės ir nukryžiavę. Betgi lo-1 
liau kvočiamas policijos jis pri-

RACINE, Wi»., birž. 2. - 
80 dienų beaitęsęs .L L Caae 
Co. darbininkų streikas, kuris 
palietė 2,176 darbininkus, už
sibaigė, streikicriams savo su
sirinkime slaptu balsavimu nu
tarus priimti kompanijos pa
siūlymus.

Visi darbininkai pirmadieny
sipažino, kad jis nusikryžiavą BUgjtyš j darbų, bet toli ne vi 
vieiL tikslu laimėti/jąvo(JL j?9- 
metnsios žmones užuojautų ir 
tuo prikalbinti ją gryšti pas jj.

Nukryžiuoti j j pagelbėjo, jo 
paties šunus Donald, 15 m., 
kuris dabar esąs kely į Flo
ridų.

Kadangi vyniai buvo perva
ryti tik rankų ir kojų minkš
tumose ir niekur kaulas nepa
liestas, tai buvęs nukryžiuota
sis nėra sunkiai sužeistas.

si tuoj atgausią savo darbus.
«>•/* ' *. - > •

6 užmušė žaibas
MEXICO CITY, b. 2. — še

ši žmonės liko užmušti žaibų 
Meksikoj.

Keturi jų liko užmušti žai
bų Toluca, sostinėj Mexico vai-’ 
stijos, kur ištiko smarkios liū
tys su perkūnija, patvindžiu 
sios visą miestų.

Kiek dar trūksta?

mergaitę, Alyce

IR PILVAS TVARKOJ, IR TĖVAI POROJ
i'ri V ; > • tl ■ . ,

OMAHA, NEBR. — Paveikslas įparodo
Jane McHenry, kurios pilvas buvo viršum kojom. Buvo pada
ryta operacija, kuri vidurius sutvarkė. Mergaitė jau pasveiko. 
Pasveikusi, sutaikė ir savo tėvus,, kūne buvo išsiskyrę. Mergai
tė apkabinusi tėvą. Motina, mažam i^ąveikslelyj.

Mkz J* »-
'Si/ »0V >
*W ®

Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt . 
sukelta ..............

Kiek (plaukė
Buvo paskelbta .... (žiur. “N.” No. 117) ................$2,888.21

‘ Cle Elum, Washington, auka nuo J. J. Kurtinaičių $5.00 
Johnston City, III., surinko J. H. Alikonis............ 1.40
Lowell, Mass., SLA. 173 kuopa, per L Paulauską 5.00 
Waterbury, Conn., vakarėlio pelnas, per Dr. J.

Staneslow ..................................................... 150.48
Wilkes Barre, Penna., SLA. kuopa 115 ..............  5.00
Chicago, III., J. Smith, auka .................  3.0p
Bridgeport, Conn., lietuviai, per B. M. Dulbį ....... 20.00
Chicago, III., (P-s S. Dombro surinko):

Judge John Prystataki ..............................
Frank V. Zintak, Superior teismo klerkas
Frank Malakauskas, 10524 Wabash avenue 2.00 
Kastan tinas Laucius, 28 W. 112th Pi—

• Paul Golden, 11324 Michigan avenue — 
Caesar Andriottis, 11104 Normai avenue

$4,750.00

1.40

10.00
5.00

2.00
1.00
1.00

VISO.....................................................   $3,099.09
DAR TRŪKSTA ......................................  $1,650.91

Kadangi Įeit. F. Vaitkus netrukus rengiasi skristi ir laiko 
mažai beliko, tai visi lietuviai, kurie žada nusipirkti laiškus ga
benimui j Lietuvą su “Lituaniea II”, yra prašomi neatidėlio
jant tai padaryti. Laiškai kainuoja $2.50. Juos galima nusipirk
ti ALTASS # Centre, 1739 S. Halsted Street.

Visi ALTASS darbuotojai, aukų rinkėjai ir ALTASS sky
riai Chicagoje ir kitur, kurie dar tebeturi pas save skridimui 
surinktus pinigus, yra prašomi prie pirmos progos atsiskaity
ti su centru.

Chicagoje ir kitur yra asmenų, kurie pasižadėjo priduoti 
aukas skridimui. Kai kurie iš jų pakol kas pinigų nepridavė. 
Visi žmonės, kurie turi aukas, arba dar neaukavo skridimui ir 
nori aukoti — prašomi tai padaryti kuo ankščiausiai.

Pinigus galima prisiųsti centrui arba atnešti juos asme
niškai. ALTASS iždininkas yra p. J. Mackevičius, 2324 South 
I^eavitt Street ALTASS Centras, 1739 So. Halsted Street. Te
lefonas CANal 8500.

v*



Pirmadienis, birž. 3, 1335

T e viške šaukia
pas save

Viso

notrau

ADVOKATAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAILIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

irektorių Asociacijos

4‘irnuo
Phone Boulevard 7589

Valandos 1—4 po vietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir sukatomis

gegužė* 
. $26.89 
.. $50.00 
. $10.25

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W ‘.63rd “ 
Ofiso valandos : 
nedaliomis ir seredomis pairai sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3848 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4831 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 Ša. Rockwell St. 
Tel. Republlc 9728

paini r- 
tik savuosius žmo- 

bcl ir savo jaunystvs-vai- 
tą gražią

You cannot ekpėct to moko 
friends soclally 6? In bosinėse 
|f you havo halltori® (bad 
breath), Since you connot de- 
♦ect it yourselfj 'tho one way 
of maklng sui$ you do not 
offend is to ga 
Llstdfthe? lRh$

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Repnblic 7868

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

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

A.L.Davidonis, MD 
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai ryte 
nuo 6

Ir tie pinigui 
knygos gautu.

Kitų kurtų parašysi u kiek iš 
viso ii Amerikos gautu.

— K, JeeuH.

ilund Avė.
_______ _____ . ’hone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 1B:OO Kalbąme Itotnviška*

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

miško paukščiai gieda gieimo».
Kailiniais apsivilkęs ūkinin

kas soja javus sakydamas 
“kaip Tu, įduosi, taip 
h’ bus”.

Prabusto fiavasarls, suko, 
buvęs toks ankstyvas, kad ba
landy sodai žydėję, dlonoa bu
vusios saulėtos, šiltos, gražios. 
0 dabar burnas aria lauką, ei
na vaga susitraukęs. Sesutės 
lietuvaitės, tos darželių puošė
jos, Ir jos neturi ūpo dabinti 
savo darželius. Vis laukia gra
žesnių dienų ateinant. Joms da
bar darbas parūpinti' medžiu 
gij audimui. Kitos, ktirlos jau 
pabaigė verpimų, matuoja bd 
volnų. Greitai pradės austi bo- 
velninius, myllnlnę ir kitokius 
audeklus, nes namų dirbiniai 
dabar yra labai madingi no tik 
sodžiuje, bet ir miestuose.

Vasaros metu jaunimas dė- 
vi kostiumus iŠ namų darbo 
audinių 
ir ponios nešioja drobines suk
neles su tautiškai išsiuvinėto
mis figūrėlėmis pagražini
mais. Morgai tas išaudįla gra
žias juostas ir kaklaralšius; be 
to, visokius divonus, - langams 
užlaidas ir kitokius namams pa
puošti daiktelius, kas iŠ tikni 
daro labai malonų įapvidį.J Vįir 
nlnkaitės taippat labili. (mšgla 
siuvinėti ir tais siuviniais puų 
Šti savo kambarėlius. 4r.,daug 
jos prisidirbtų vadinamų sod
žiaus meno darbelių, jeigu ne- 
štokuotų laiko ir turėtų lėšų 
reikalingai medžiagai nusipirk-

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

2400 West Madiaon Street 
ai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vi 

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 6597

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 0 Iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Sercdos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonus Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonus Repubiic 9600

Sunkios gyvenimo sąlygos, 
ntiknmuoti žmonelių! ir jų ap- 
tnisos, ypač kaimuose, daro 
skurdų vaizdų. Bendrai, Lietu
vos šalelė, įsigilinus į jos vi
dujinę padėtį, yra maloni, žmo
nes su dar pasilaikančiomis 
tradicijomis ir papročiais, abel- 
nai yra draugingi ir vaišin-

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tet Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutarti.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seiedoj pagal sutarti.

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

žemės darbininkai vis 
ba aplinkybės darosi 
nepalankesnės. Anot 
žodžio, dvi karpos

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

Dr. John J. Smetana 
OPTOMRTRIŠTAS 

1801 So. 
Kampas 18 St.
r~ ■- ' ■*

iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms

gal Ir pajuokiate tas vietas, 
kur gyvenote Lietuvoje. Kalbu 
iš patyrimo. Nemažas jūsų 
nuošimtis visai išsižadėjote sa
vo gimtinio krašto — no tik 
kad nepadedat jo žmonėms 
jiems sunkų vargelį vargti, bei 
nenorite nO gromatėlės para
šyti. Jus nežinote, kad jūsų 
giminės, senukėlės kas sekma
dienis eina j paštų pažiūrėti, 
ar negaus nuo sūnelio ir duk
relės, jei ne pinigiškos para
mos. tai nors keleto meilingų 
žodelių ir pranešimo, jog esa
te sveiki svetimoj Šaly tebe
gyvenu.

Kaip* daug musų brolių h 
sesučių, kurie išvyko iš Lietu
vos jauni, paseno, kiti pavo
jingus darbus dirbdami tapo 
invalidais, o dar kiti jau ilsi
si svetimos šalies šaltoj žeme
lėj, taip yra ir čia Lietuvoj. 
Parvykęs randi daugumų blo
gų gyvenimo sąlygų nukamuo
tų. Nors metais dar jauni jie 
tebėra, bet išvaizda jų sena, 
veidai susirukšlėję, bė dantų, 
kojos sulinkusios, kuproti. O 
tos aptaisos kaime — naginės, 
autai, klumpės, sulopytos kel
nės ir švarkai — 
skurdų įspūdį daro

Bet kų padarysi: juk ne iš 
turto žnionvliains tenka taip 
rėdytis. Juk Lietuva žemdir
bių šalis, fabrikų visai mažai 
tėra. O kaip nepriklausomai 
dabar esant, tai labai daug lė
šų reikia visos šalies aparato 
išlaikymui. Gi tas aparatas vis 
didėja, o 
silpnėja, 
kaskart 
ūkininko 
ant vieno piršto neauga, o prie 
to, jei ir augtų, Vvis vien prie 
Šitokios tvarkos bebūtų išeities 
ir nieko negalėtum išniandra- 
voti.

šaltas pavasaris. Gairių ve
jai kasdien. Jau 15-ta gegužes, 
o medžiai vos sprogsta, vos 
leidžia lapelius. Tas gražusis 
miškas, kuris apglėbęs laiko 
Lietuvos laukus, balas, upelius, 
kaimus ir miestelius, nedaro 
malonaus įspūdžio. Tiesa, oš- 
kabarzdės jau žydi. Zuikio ko
pūstai iŠ samanų išlindę ža
liuoja, gegutė kokuoja ir kiti

MALEVOKIT DABAR
EXTRA SPECIAL, BIG 4, BALTAS 

ENAMEL, Galiomis ..................... ...............
SIENOMS POPIERA, ROLELIS .....................

ir brangiau
VARNISJI, GRINDIMS IR TRIMAMS ..... .....
CALCIMiNE, 25 SV. MAIŠELIS, Baltas arba Tlnts 99<

JOHN G. beautler co..
2411 Madison St.. ,. Phone Seeley 8100

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

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

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

Nežiūrint betgi tų visų tru
kumų, jos dirba savo darbe
lius ir, kaip mono mylėtojos, 
moka orientuotis, kaip pačioms 
gražinu pasipuošti ir kaip tė
velių trobas padabinti.

K. šiliukas,

DR. VAĮTUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Aldu Specialistam 
Palengvins akių įtempimu, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karjtj, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivei akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. No-

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Natri 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILU

Ę|ti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 
landos: nuo 10 r. iki 2 po pt 

ir nuo 6 6 vakaro.
Šventadieniai nuo lOd 12 

Phone Boulevard 8488

Dr. Herzman , , 
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8t 
metus kaipo patyrąs gydytojas chi
rurgas ir akužeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motoru ir vaiku Pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kftoaiiu 
elektros prietaisus. G

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

šis laiškas ..rašyta Dr. A. L. 
Gra iču n u i ir* 1 ie^hf^datrįi nitsi a 
litines K11II u n >s b ra u gi j oš 
Kupiškio Skyriaus ; reikalus.

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RA? 
4143 ARCHER AVM Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; rea. Virg. 0669A. PETKUS

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

parašytas, kai gavau Tamstos, 
Daktare, paskuiinj laiškų. Tat 
dabar galiu dar i 
klnunimuH.

T
Klausia ar gauti

mėn. 1934 m.............
ir spalio mėn. 1934
vasario mėn. 1935

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINĖS SANDELIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Chieagojc yra INTERNATIONAL WIK)LESALE WINE 
AND LIQ(JOB (’O. Šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės,

AI nitu n kykil e a h m e ui ii kai arba pajaukite telefonu,
Pirkdami dagtine visuomet pomkaltyklt leiboli ant kiton punfyi bu

telio, poruitlkrInlmul, klek Honuino yru degtinfi ir nemokykit daugiau 
už tokių pat dagtinę, kaip muxų,

Muku įtaigoj dirbu vinį lietuviai: navininkai, agentai, draivcrinl ir 
ofiso darbininkai, Reikalui eaunt vlNiiomot kreipkite į mūzų aandžl).

Mok parduodam tik tiema, kurie turi lnlsn|.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. IU4.
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vnL ryto, nuo B iki 4 
vaL po Pietų ir nuo 7 iki 8:80 vpL 
vakaro. Nedaliomis nuo 16 iki 12 
valandai dieną.

Phoue MIDWAY 2880

širdy atsidūsėjai palikda- 
ta trobą, kurioje augai, 
laukus, lankas ir miškus, 
daug linksmų valandėlių 

Bet paskutinė mintis 
ten. kur važiavai, kur 
rasti sau laimę, daug 
užsidirbti, iš paprasto 
bernelio ar mergelės

Gerbiamasis Dukthre! Pa
siųstuosius $10.25 Iltinės Kul
tūros Dr-jos Kupiškio skyrius 
jau yra gavęs; taip pat ir kny
gas “V. kudirkos raštai“ ir 
“Mūšia ir uodas“ ganios. La
bai dėkojame, geri), daktare, 
už visus rūpesčius dėl mustį 
Kupiškėnų. Juk nemažai au
koti tenka savo darbo ir jė
gos musų Etinės K. D.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas ;

Valandos nuo 9-9
2420 West Marųuette Road
arti Westom Avė. Hemlock 7828

Lietuvos gamta iš tikro gra 
ii. Tik šaltas pavasaris truk
do jos grožei plėtotis.

Kam užmiršti savo 
kraštą? Argi jausmai i 
kia prie savųjų?

Rašykim gromatėlea savo 
krašto artimiesiems. Jie labai 
laukia jūsų meilingų žodelių. 
Gnvę laiškelį, skaitydami džiau
giasi; negalėdami sulaukti iš 
jūsų žineles dūsauja ir aima
nuoja.

šiokių tokią gerovę rodę, ne
laimių Lietuvoj neišvengėme. 
Daugelis musų brolių ir sesu
čių ten jau paseno; kiti ilsis 
svetimos šalies žemelėj. Kurie 
sugrįžo į tėviškę po i me
tų, rado savo draugus ir gi- 
nųųes^— vienus be laiko įhi- 
senusiUs, kitus išmirusius.

■ ■ II ‘M11 I II) IHVTI'ĮI" I||   |y,i W

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas

Kurie galite parvažiuoti ii 
atlankyti savo gimtąjį kraštą

- o yra tokių, kurie gali, tik 
skeptiškai žiuri į tai — par
važiuokite. Padarykite tai, jei 
ne kitokiais sumetimais, tai 
nors tikslu paieškoti jaunystės 
takų, Įiakvvpuoti tyru tėvynės 
oru, pasigerėti Lietuvos gam
ta. pasimatyti ir maloniai pa
sikalbėti su savo artimaisiais, 
susipažinti su žmonių būkle, 
patirti jų dvasinį stovį, jų el
gesį — ūkininkų, bernų, tar
nautojų, jaunimo, jų psicholo
giją. ir tt. _ __

Industrijos arl>a pramonės 
šaly gyvendami, iš Lietuvos at
vykę, patekę į nežinomą ir ne
matytą kraštą, patekę į kito
kias gyvenimo sąlygas 
štame 
nes, 
kystės aplinkumą 
ir malonią savo tėviškės gam
tą, tą kaimą, bažuytkiemį ir 
miestelį, kur augai ir jo pla
čius laukus bėgiojai kupinas 
energijos ir ūpo pagautas.

Daugeliui dar neteko sugrįš 
t i ir aplankyti savo tėvynę; 
dar kaip man, kol nebuvau par
vykęs. taip ir kitiems Lietuva 
vaizduojasi kaip per rukus, kaip 
sapnuose.

Atsimeni, kad jau daug me 
tų prabėgo, kai tėveliai, bro
liai, sesutės išleisdami graud 
žiai apsiverkė, taipjau ir pats 
apsišluostęs ašarą palikai sa
vo tėviškės sodybą. Gal pas
kutinį kartą važiuojant per 
kaimo ulyčią sudundėjo vežimo 
nitai ir kaimynai žiurėjo pei 
Jangus išlydėdami tave; o gal 
pavydėjo ir skaitė laimingu, 
kad išvažiuoji. Ne kartą dai 
atsisukęs pažvelgia) ir su skau
smu 
mas 
tuos 
kur 
turėjai 
skrido 
tikėjai 
dolerių 
kaimo 
puikiu ponaičiu ar panaite tap« 
ti. .Bet ilgai gyvendamas triuk
šmingame mieste pavirtai į au
tomatišką mašiną.

Dauguma skeptiškai žiūrite.

ooflon v/ith 
irfy riėriroys

• - .r-.-,-- - • ■ •—T~T ,-WT- ’J* •»*•"»-(«-.«■<. f '• >•» ' .į., 

oejors, Improvos mbuth hygiono 
and chęcks :lnfė'<tlprf. -.Lambert 
Pharmacat Company, St. Louls,
Mlssoorl. |

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 300,000,000

Stato 0661
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
160 N. LaSalle St. ;

Rooni 1515
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo. .

Ruzas Gydytojas
Moteriškų. Vyriikų.

Ofisas 81tl So. _____ ___
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Kr 
diliomis ir Irentadianiali 10—U

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvią Sąlygos 
Learrate IžaseUiimais

REPublic 8340
>340 So. Kedzie Avenue

Noi'h čiurlio pradžių nutnlp 
tųųui, bet žvilgterėjus to dąrbo 
Istorijon jąu vis tiek matyti, 
kad yra no viriui iiiažąi padir
bėta, Jeigu tųlp paimti vien 
laišku^ taį mano ir Petro ar- 
ky vuoHO guli 'Jų Jau došlmll- 
mis dvHČtkų, ogi įąi'krnščiuoHo 
(vnii’UH straipsniai ir kil. ir 
pašto perlaidų^ bei pinigų sti- 
koloklnvimiu-*-’tai vis rellup 
hiuja energijos ir- laiko. Tai 
darbui už knviųos priklauso 
Daktarui daug ’ jiunpvlnų Ir 
garbės.

Musų Dr-JoJe dabar svar
besni darbai slbvl prieš akis 
fui nplvėrinius^lipinių. Vis- 
tlek Šiais metais nutarėme ap
tverti. Kaip vyįlc> tas darbas 
dar nežinia, nųs diir ir pinigų 
kasoje lik 2(N)JŲų leturlme. 
Manome visi jj^^s energingai 
darbo* gal ir-Apsisek h. Kai 
įsivaizduoji, jpavyktų ap
tverti ir niodfflĮls apsiKlintl, 
hutų gana grti^įš kultūrinis 
darbelis padaryjus.

Etinės Kultritos Draugijos 
Lietuvoje • d iu#uMčs sų lygos 
Šiais laikais Jįaplii sunkios. 
Tikrenybėje bįljivhi goTvoj n il
čių žmonių ir 8ė<lžiu|c yra jau 
jįe visai mažulį W Jie pri- 
trąukti prie orguilizaelnio dar 
bo labai sunku. įįlais laikais 
kažkodėl žmonės nemėgsta 
visgi parodyti savo veido, yra 
užsidarę, pasisįėpVą skaito ge
riau,s jeigu jų > aiškiai niekas

Ypač mo
lį gyvena,

4631 South Ashland Avenaa 
Ofiso valandos: 

Nuo 19 iki 12 dieną. 2 iki 8 
7 iki 8 vaL NediL nuo 10 

Rez. Talepbona Flasa

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rea. Hyde Purk 8895 #

Dr. Sušauna Slakis
Moterą Ir vąiku ligų gydytoja

GRAND OPENING TAVERN 
1706 W. 47 Street 

Subato j, Birželio 8 d., 1935
Įvyks GrandlOKlzkas Atidarymus AlinSa, Bus pulki muzika prie 
kurios visi svačlal kuI6h linksmintis Iki nodOlios rytui. Skaniausi 
užkandžiai ,nž dyki;, — NuoAIrdžial kviečiu visus draugus ir pažįs
tamus atsilankyti. Visų goral pažįstamus ntuveris.

P. NORKUS
Tel. Boulevard 6520

AKIU SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
^_Tąl. Yards $829

Pritaiko Akinius 
y Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedšliomia liuo lp iki 12 vai. dieną, 

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO*

Pritaiko akinius d61 visokiu akiu t

........ **' ii ■■ ■ *|i|iii e ■ i., 11, i i i i i « i »

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas iv Rezidencija: ■ 
2519 West 43rd St.

VALANDOS; Nuo 9 ild 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Ned«l:

NAUJIENOS, Chlcago, Įll. ______________

llilp netenka vIcIoh arba turi 
keliauti j kokiuM užkampius. 
Pavyzdžiui, mes turėjome vie
nų mokytojų JuodviršĮ, kuriu 
net ir buvo E, K. Dr-jou val
dyboje. Paakinu už tai kunigų 
HkiiudžIanuiH turėjo apleisi! 
KupiŠkėnuH. Tai lokiu atmos
fera pas mus, todėl žmonės ir 
henm'l viešai pasirodyti.

“Laisvosios
ginusia aleliui ] Kiipiškj, ne 
no visi E. K. D. narini pnrsl 
siųsdiiub 

Visu gero 
mielus Daktaro,

K. JeciiN,
K K. Dr-jos Kupiškio skyr. 

sekretorius.
1935 m. IV 7 d.

P. S. Jau šis laiškas buvo

AKUŠERES

UETIA1AI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Mrs. Anelia K. Jarusz 
n, Physlcul Thsrapy

and Midwlfe| IB|H| fili 6109 H. Alhnny
( Hemlock 9252

Patarnauju prl® 
ifc*gimdymo numuo 

; I liKoninftHO,
<luo<lu muMsage 
olcctrlc treiit' 
m®nt ir magno- 

> tie blankots ir tt
' 1 ' Moterims |r mor- i t S] ginomH patari-

■ *............ " ' ' mat dovanai



NAUJIENOS, Chicago, I1LPirmadienis, birž. 3, 1935

KĄ GRAŽIOJI LYTIS ŠĮMET DĖVĖS MAUDYKLĖSE

Į Skaitytojų Baisai

pašaukimas “pa

kad

mes

kad

vėliausios mados maudymosi kostiumai, kuriuos šįmet teks matyti viešose maudyklėse

godoja tėvus, jis

PROSINIMO MAŠINOS

SKALBIMO MAŠINOS

Deimantiniai ^Žiedai

t/eiMŽ Lengvais Išmokėjimais

ONLY

BUDRIK

Tel BOUlevard 4705

HOOVER 
FACTORYJ

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF! -

RusUka ir 
Moterims seredomią LSd 7 ▼.

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashionęd boiled 
dressing, combined in a 
nėw way. Try it!

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

šios šalies 
NRA (Na- 
Rekonstru- 
nekonstitu-

Donald R. Richberg’o pa 
reiškimas liečiąs NRA

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkui užlaiko.

kinti nesąžiningas ir prigaviil
gas priemones ir nešvarias 
žaržytinęs, pasėkoj kurių da
rbininkai verčiami yra persi
dirbti, o jų uždarbiai yra ma
žinami nepakenčiamai.

galios.’’ 
nuosprendis, su- 
padaro švarios 
kodeksus nepri- 
ir sulig šiuo 

priemonės

1557 MilwRukee av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted st. tel.Armitage 1440

išreikšt, palieka 
kokiu esi, .ir ne- 

ne žod-

Jewelry & Optical Co
3343 So. Halsted Street 

. Tel. Boulevard 6630

Kąd šioj šaly gyvenant reik 
būtinai angliškai mokėt, nega
li būt dviejų nuomonių; tačiau 
kada lietuvis su lietuviu ban
do angliškai netik susikalbėt, 
o ir pajuokaut, tai daro silp
ną ir apgailėtiną įspūdį; ypač 
kada ta kalba vieno arba an
tro, arba abiejų yra nesklan
du žodžiai be linksniuotės tai
syklių; blogiau negu gudo ne
mokančio, o bandančio kalbėt 
“tu man nemoki pinigas, aš tau 
užmiršk”, šitaip linksniuojant 
suprantam žodžius, tik nežinom 
kas norima pasakyti; paprasta 
kalba žinoma, jei ir nepasako 
tiksliai, tai atspėjam apie ką 
kalbama.

žinoma, kad kalbrėdos lietu
vių didžiuma nemoka, tačiau 
gerai linksniuoja iš papratimo 
ir be klaidų, o jei ne — pa
žįstam, kad toks ne lietuvis.

Tenka patėmyt lietuviškose 
valgyklose, kame patarnautojos 
yra lietuvės, kalbant jas lie
tuviškai, tačiau nekurie lietu
vių atėję valgyt, kalbina jas 
angliškai; toji jų kalba skamba 
ne angliškai, o “engelskai”, 
kaip jie patys tai vadina.

Nieko nebūtų galima užmest, 
jei tokiu budu švebeldžiuojąs 
galėtų pramokt tinkamai tart

liu, negi šviesuoliu (inteligen
tu) vadintis negali.

Žinoma taisyklė: mokėk šim- 
tą kalbų, o savo motinos kal
bą mokėk ir godok (vartok) 
kuogeriausia!

šią taisyklę tėvai turėtų įsi
dėmėti Vaikai pradeda lankyt 
mokyklą jokiu budu neturi bvt 
leistini paneigt tėvų kalbą.

Arimantas.

Hidden in Velveeta’s richly mild 
Cheddar Cheese flavor are nealth- 
protective elementą of many foods.

It’s vronderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
cooked dishea .. . ojten!

Įima pramokt tik varzot ir tai 
“engelskai”. Kitas geras bū
das — vakarinės ar dieninės 
mokyklos kam laikas leidžia, 
taip pat, ir tai lengviausias bu 
das — knygos; tarmė įsitemyt 
klausant rimtos kalbos, paskai 
tų, prakalbų ir judesio.

Nenoriu pajuokt . norinčių 
mokytis; patėmijau, kad reik 
šypsotis girdint kaip nemokąs 
angliškai lietuvis o bando juo
kus krėst angliškai čiagimu- 
šiam lietuviui, > kurs betgi pui
kiai lietuviškai moka ir ' nesi- 
sarmatija su lietuviu kalbėt. 
Juoktis’tenka ne iš to, ką mu
sų lietuvis sako ar nori pasa
kyt, bet iš to kaip jis sako, t. 
y. iš jo kalbos, t. y. iš žod
žių, kuriais jis nepajėgia savo 
minties išreikšti.

nustojimu savigarboj 
‘vaikiį meile”. Tėvąi 

namie ir į

negali neig^t jų kalbos, t. y. 
savo motinos kalbos. Tokioj 
valioj auga vaikai, jei neigia 
tėyų kalba, neigia jų kilmę 
(tautybę) ir negali godot savo 
tėvų- Vairas negiąs savo mo
tinos ‘ kalbą vargiai kada iš
moks kurią kitą kalbą taisyk
lingai; neigi jis laikysis man
dagumo taisyklių negododamas 
savo tėvų. O be šių dviejų po
žymių nė kulturišku, nė kituo-

GRADUATION IR JUNE 
BRIDE DOVANŲ 
IŠPARDAVIMAS!

HOOVER, factory 
perdirbti ir garantuo
ti Elektrikiniai dul
kių Valytojai po

$19.95
FEDELCO perdirbti

$6.95

Gražus Sidabrinių Stalo Peilių, ba
kučių Setas. Community, Rogers po 

$9.75 $24.00
Akiniai dėl artimo ir tolimo regėji
mo su daktaro cgzami- g QE 

navimu ............

liai” kiek per porą metų pra
moko, tiek temoka ir tų pačių 
žodžių geriau neištaria, nes ma
tyt nesistengia, o pasigirt, pa
sirodyt mokančiais turi pakan
kamai noro. Pačiam nesisten
giant ir nepaisant kaip tari — 
kalbi, niekas kitas nepagelbės; 
mat kalbant su mokančiu kal
bėt, ar jis tave pilnai, ar tik 
dalipai spėtinai atspėja ką no
ri pasakyt 
tave tokiu 
pataiso tavo tarmės
žiu. Ve kodėl daugelis išgyve
nusių kelias dešimtis metų ir 
mokyklas lankiusių lieka nesu 
prastini.

Pasirodo, kad gyva kalba, 
nepaisant su kuo kalbi, neduo
da progos tiksliai pramokt. 
Kas kita jei asmuo pasirenka 
su kuo kalbėt tikslu išmokt an
gliškai. Tokio jis gali klausyt 
ir tėmyt kaip žodžiai tariami, 
kaip sakyniai žiedžiama; o kai 
bant bile su kuo ir bile ką ga-

Aukščiausio Teismo many 
mu, Kongresas nepakanka
mai išaiškino kalbame įstaty 
me taktiką (policy) ir nor
mas rimtų ir naudingų pa-

Dar blogiau kada vaikai į 
tėvus namie angliškai kalba: 
tos ydos nieku kitu negalima 
pateisint, kaip tik' tėvų apsi
leidimu, 
ir akla 
leisdami vaikams 
save kalbėt angliškai užsimirš
ta, kad tokių amerikonizmo 
šiuoliu minaiųa tėvų ir kilmėj 
— tautybės pagodonė. Jei vai
kas myli

labai 
bendrai šalies 
nešvari varžyti- 
aiškiai matoma 
kaip nešvari, 

normos ELEKTRIKINES
NES, IREFRIGERATORIAI

$99.50
po $4.50 j mėnesi išmokėjimui

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

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

Kaip žinoma, šiomis dieno 
mis aukščiausias 
teismas pripažino 
cionalį Industrijos 
kcijos Aktą) esant 
ciniu. Dėliai šio įvykio Donald 
R. Richberg, NRA Tarybos 
pirmininkas, išleido pdreiški- 
mą, kuris esmėj yra toks:—

Birželio 16 d. 1933 m., kai 
Nacionalis Pramonei Gaivinti 
Aktas tapo užgirtas. Preziden
tas pareiškė tą paprastą tieisą, 
jogei kalbamas aktas yra pa
šaukimas pramonei, darbi
ninkams ir visiems šalies gy
ventojams 
skandinti saumyliškus intere
sus ir pastatyti tvirtą frontą 
bendram visų pavojui.” Jisai 
pareiškė, jogei įstatymas pa
tiekė visai šaliai “paprastą, 
bet gyvai svarbų kvotimą: 
TAr turime mes keliauti ap
graibomis, daugeliu dizorga- 
nizuotų vienetų, kad pralai
mėti, ar turime žengti kaip 
vienas didelis jauktas, 
laimėti?”

Per dvejus metus po to 
dalyvavome didžiuliame 
operaciniame judėjime, 
atgaivinti prekybą ir pramo
nę, kad pagerinti darbo sąly
gas ir pakelti darbininkų gy
venimo normas ir kad panai
kinti prakaito slinkimo algas, 
vaikų darbą ir nešvarią var
žytinių (kompeticijos) prakti-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD CjĮ
arti SLLoois Av. Tel. Kedzie 8902 ||j|
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svrimmlng pooL
turkiška pirtis .....lo

štai
Taip kostiumai atrodo po to, kai cenzoriai su jais apsidirbo ir prailgino kai kurias per trum 
pas dalis. , ■ • \

M A L E V A
už Va kainos! 

Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bile kuria iš musu 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma maie- 
vos rusi už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma-
Ieva, už Gal..................   vvv
$2.25 Balta Fiat Ma- 1A 
Ieva, už Gal........... I • I V
$1.25 Sieteliams Maleva, EAft 
už Gal......... ..... ............... x
Kalsomine $1 A A
25 sv............................... I-VU
Vipa Maleva 100% Garantuota—

Arba Sugražinsime Pinigus

me, bet pavedė prezidentui 
“neribotą (unfettered) nuo
žiūrą” užgirti švarios kompe
ticijos kodeksuose visus pa
tvarkymus, kurie jam atrodė 
“naudingi, ųirint 4 ręik^lo su 
nepaprastai plačia komerci
nės ir pramoninės darbuotės 
visoj šaly mase.” Teismas iš
sprendė, kad: “Taip paves
tas kodeksams daryti autori
tetas yra nekonstitucinis su
teikimas legislativios (įstaty
mų leidimo)

Šis Teismo 
lig įstatymu, 
kompeticijos 
verčiamais; 
sprendimu, visos 
prievartai, kad kodeksai butų 
pildomi, bus tuojau suspen
duotos. Tačiau tatai nepalies 
vykinimo gyveniman kontrak
tų, kurie galėjo kilti tarp tam 
tikrų žmonių grupių nereika
lavusių federalės valdžios už- 
girimo. Kitaip • sakant, jeigu 
pav. biznieriai tarp savęs arba 
darbininkai ir samdytojai yra 
padarę tas ar kitas sutartis, 
nors ir atsižvelgdami į NRA, 
bet be valdžios tarpininkavi
mo, tai bus prižiūrima, kad 
tokios sutartys butų pildomas.

Dabar stovi opus klausimas 
išlaikymo laimėjimų atsiektų 
per pastaruosius porą metų. 
Atrodo aišku, kad tą klausi
mą turi išspręsti Administra
cija (vyriausybė), Kongresas 
ir šalies gyventojai labai 
greitu laiku.

Koliai tačiau šis klausimas 
taps išspręstas, butų 
pragaištinga 
gerovei, jeigu 
nių praktika, 
ir pripažinta 
atsinaujintų ir jeigu 
liečiančios uždarbiavimo są
lygas butų paneigtos. Todėl, 
laukiant šio klausimo išriši
mo, sako Donald R. Rich
berg, aš tikiuos, kad visi sam
dytojai, kurie iki šiol opera
vo savo įstaigas sulig užgiriais 
kodeksais, ir visi jų samdi
niai kooperuos tikslu palaiky
ti tas švarios kompeticijos 
normas taip komercijos, taip 
samdos santykiuose. Nes tos 
normos buvo įrašytos j kodek
sus praktiškai su visos šalies 
užgyrimu ir jos vaizduoja 
bendras visų pastangas paneš-

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT RAKANDŲ

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorlhand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, !r 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lleluvli; Mokykla 
3106 So. Halsted St„ Chicaro. UI.

A. M. BUTCHASJnc.
MALEVA IR VARNISAS 

Hardware—Virtuvės Reikmenys 
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
. Tel. LAFayette 4689

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Sieteliams E n am ei 1 Q A
Kvorta ........................... ■

MALEVA verta $1.50 <4 A A
Galionas ..... .................  ■ - VU

VARNISAS ............. *2.10
GERAS ENAMEL .... *1.90 
ŠEPEČIAI—4 inčų -----  69c

$6.75 iki $24.00 ’Mtfy
14 K. šliubiniai IjBJb 

Žiedai po
$3.95

Rankiniai Laikrodė
liai po.

$3.95 ir po $9.50

P. FVi'ALD

PONT 
NEGLECT 
A COLD

iCi.0 - 
š&uk
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ugnies, veja
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1.25

$8.00

ATEIVIŲ BILIUS KONGRESE

Reikalaukite "NAUJIENAS”

įtUKHhipa

asipuošū

KAS BUS SU NRA
“Lietuva1

mJW£

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiem Ben-

$7.00
8.50

mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa- 

1 tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gurno delei.

...Vilniaus Seimas ięQ5 me
tais garsiai viešai pareiškė, įog 
niekam kitam nevalia Lietuvos 
ir Jteyių tautos vardu kalte-

gntered as Second Gese Matter 
March 7th 1914 et the Post Office 
of Chlcago, Ilk under the act pf 
March 3rd 1879.

Vyriausiojo Teismo nuosprendis, kurg bęvejk Pa 
naikino NBA aktą, neabejotinai uždavė didžiausią amu

$8.00 
4.00 
2A» 
1.50

ikečiŲ su 
ietuvos iš

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Fublished Daily Except Sunday by 
Iho Uthuanjan New> Pufe,, Co., Ino.

1739 South Halated Street
Talpphpne CANal 3500

Lietuvos Steigiamojo
Seimo Sukaktuves

ši dįeną yra Lietuvai visų 
prakilniausia: susilaukėm tos 
valandos, kada tautos valia, bu
vusi ilgų# amžius prislėgta, .su
varžyta, vėl iškilo aikštėn ir 
susidėjo į stiprų aiškų -yiene-

Visame krašte buvo didelis 
lipo pakilimas, didelis įsitikini
mas, kad valstybė susitvarkys 
įr padarys tuos darbus, kurio 
yra butini.

Tauta neapsivylė, St. Sei- 
mas nudirbo pagrindinius svar
biausius darbus: Valstybes 
Kęustjtpciją, žemes reforma, 
savo valiutos įvedima, apie ką 
skyrium dedami straipsniai.

Lietuvoje mažiau 
auginama žąsų

interpeliavo valdžių 
kuomet ji mananti 
Baltijos pajūrio val- 
jųra, Doiier-Law ai* 
jis nusprendęs pra- 
pte, L. Džordžą 
Išrišti drauge su

• Lietuvoj buvo minimos Lie
tuvos ‘Steigiamojo Seimo 15 
metų sukaktuves. Seimas įstei
gė demokratinę Lietuvą. O ka* 
dangi dabar Lietuva yra jau 
toli gražu nebe demokratinė, 
tai tik" demokratijos šalininkai 
širdingai minėjo tas sukaktu i 
ves. Prie progos priminė ir pa
čiam Smetonai, ką jis kaibėjo( 
Steigiamam Seimui. '•

Lietuvos žinios paduoda se-i 
kamus Steigiamojo Šeimoj o at-i 
siminimus:

Valandų liginimas jau prasidėjo visose mažesnėse 
pramonėse. Taip pat jau tiesioginiai mažinamos algos, 
o dėl valandų pailginimą eis mažyn ir 
Bedarbių skaičius taip pat turės pasididinti. Kpnfeor 
cija.eis be atodairos. Kainus bus tyčia mažinamos iri 
ves prie kainų kovos. ■

Kapitalistiškos betvarkės palaikytojai tokia padė
tim labai džiaugiasi. į

Tečiaus ar bus kas iš to gero darbininkams?
Žinoma, kad ne.
Nors ir silpnas buvo tas NRA, nprs netikusiai bu

vo vykinamas ir buvo perska'udus mažiems bizniams, 
jis visgi buvo žingsnis j priekį siekant pramonės pla
ningumo ir galimos to pasekmės — darbo žmonių ge
rovės.

Prezidentas ir jo administracija dabar laikinai bus 
užrėkti, ir vargiai galės kų padaryti NRA atstatymui

Lietuvos ūkininkai kasmet 
užaugindavo pardavimui po 
500-600,000 žąsų. Jos būdavo 
lengvai parduodamos Vokieti
jai. Bet pernai rudenį su žą- 
ąipiis buvo ir bėdos ir juoko. 
Mat, vokiečiai ir su žąsimis 
norėjo Lietuvą paspausti: jie 
visai lietuviškų žąsų nepirko, 
nors patys kalėdoms žąsieną 
labai mėgsta.... * žąsims kitų 
rinkų taip staiga nebuvo su
rasta. Tada valdžia norėdama 
ūkininkams pagelbėti, paliepė 
valstybės įstaigų valdininkams 
bei tarnautojams kalėdoms iš
pirkti didžiumą žąsų. Kad pa
rodyti vokiečiams, kad lietuvis 
be jų malonės gali apsieiti,, žą
sies pirko kam reikia ir kam ne
reikia. Daugelis nupirktas žą
sis aukojo biednuomenei; pra
džią šitokiems aukojimams pa
darė pats valstybės Preziden
tas A. Smetona, kuriam teko 
pirkti ganą daug žąsų, ir vi 
sas jis paaukojo senelių prie
glaudai. Taigi ir gražiosioms 
Lietuvos žąselėms nekokia te
ko garbė: yieton pasivažinėti 
po užsienius traukiniu ir ten 
patekti ant iš didžiųjų vokie
čių stalų Berlyne, jų daugelį 
sudorojo yietos varguomenė. 
Ną, vįs tiktai pernai su žąsi
mis Lietuva šiaip taip ąuąi- 
tyąrkė, Suprantama, kad toks 
“susitvarkymas” nėra norma- 
Jus ir pageidautinas. Kadangi 
abejojama/ ar iki rudens baig
sią ūkiškas karas SU Vokieti
ją ir kad' išvengti naujį’sun- 
kūmų. Šiemet Lietuvos ūkinin
kai dąug mažiau ąuginsę žąsų.

Tsb.

ji jf 11 r.w.JWWi'

šiandien musų 
tėvynes Stej- 
darbus ir Ša- 
vąrdu pasveL 
susirinkusius.

Atstovų bute kongresmanas John H. Kerr iš North 
Carojinos įnešė naują bilių, kurs paliečia šios šalies 
ateivius. Tas bilius turi numerį H. R. 8163, 74th Con- 
gress, Ist Session, ir jį jau rekomendavo priėmimui 
buto imigracijos ir natūralizacijos komitetas.

Pastebėtina yra, kad šitas bilius perdėm pabrėžia 
reikalavimą, kad ateiviai darytųsi piliečiais. Kaikuriejns 
ateiviams, neturėjusiems progos tapti piliečiais, ta pro- 
'ga yra suteikiama. Vienok čja pat yra pastebimą, kad 
jeigu jie nepasinaudos ta prpga ir netaps piliečiais vie
nų metų bėgyje, tai jie bus deportuoti. Išrodo, kad į 
cukraus pilę yra indėta karčių vaistų. Ir tai ne todėl, 
kad butų kartu tapti Suvienytųjų Valstijų piliečiu, bet 
todėl, kad norint tapti piliečiu reikią išpildyti ne vieną 
sųlygų, išlaikyti egzaminą ir mokesčius užsimokėti, o 
tą ne kiekvienas ateivis gali padaryti.

Kongresma.no Kerr’o bilius betgi įveda šiokių jto- 
kių palengvinimų ateiviams, duodant jiems progos pa^- 
silikti Amerikoje, jeigu jie nėra kriminalistai. Sulyg 
biliaus nebebus deportuojami tokie ateiviai, kurie išgy
veno Amerikoje ištisai dešimtį metų arba1 kurie čia turi 
tėvus, vyrą ar pačią ar vaikus,^ o nepilnamečiai turi bro
lį ar seserį, legaliai čia gyvenančius ar .esančius šįos 
šalies piliečiais- Reiškia tokie ateiviai, kad ir jie butų 
nelegaliai įvažiavę, galėtų pasilikti Amerikoje. .0 kada 
jie čia bus palikti, jie turės užsimokėti $18, ir pp to už 
metų laiko nuo užsimokėjimo ir gavimo pe^mito palik
ti, arba metų bėgyje nuo to laiko, kaip jiems pasidarys 
tai legališkai galima, turės daryti žingsnius, kad pata
pus piliečiais, o vėliaus būtinai patapti piliečiais. Jeigu 
jie to nedarys, tai bus deportuoti.

Taip pat sulyg Kerr’o biliaus galės pasilikti Ame
rikoje tokie ateiviai, kurte čia aty,ažiavo ne kvotoje, o 
laikinai į svečius arba studentai mokintis. Šios rųšies 
ateiviai turės paduoti prašymą ateįvybės komisijonie- 
riui, kad permainytų jų ateivybės padėtį. Jeigu komisi- 
jonierius ras, kad toks ateivis teisingai įvažiavo Ame
rikon kaipo ne kvotos imigrantas, o jeigu yra studen
tas, kad teisingai čia .atvažiavę mokintis, tai komisijo- 
nierius gali leisti tokiam ateiviui pasiljkti čia ant visa
dos. Toks ateivis vienok turi tupjaus pradėti rūpintis 
tapti Amerikos piliečiu, o jeigu nesirūpins ir netaps, 
tai bus deportuotas, jeigu pats neišvažiuos.

Dar vieną palengvinimą Kerr’o bilius teikia atei
viams, apie kurtuos nėra rekordo jų įvažiavimo uoštua- 
se. Sulyg biliaus tie, kurie atvažiavo čia prieš liepos 1 
d. 1924 metų ir kurių rekordo negalima surasti, galės 
būt užregistruoti, jeigu jie parodys, kad jie tikrai ątvąr 
žiavo prieš liepos 1 d. 1924 metų, kad jie gyveno čia 
neišvažiuodami ir yrą gero moralio budo. Vienok ir jie 
turės tuojaus pasirūpinti tapti piliečiais, o jeigu nesi
rūpins, bus deportuoti.

Sulyg biliaus by kuris imigracijos ir natūralizaci
jos valdininkas turės teisę ir galę sulaikyti kiekvieną 
ateivį, jeigu jis įsivaizduos,- kad ateivis yra deportuoti- 
nas, vienok toks sulaikymas negali tęstis ilgiau kaip £4 
valandas be warrant’o.

Taigi išviso matyt, kad ateivius Amerikoje norima 
spausti iš visų pusių ir būtinai versti, kad jie pasida
rytų šios šalies piliečiais. Apie įleidimų naujos ateivi- 
jos negali būti ir kalbos. . .

Palyginus kongresmano Kerr’o bilių su įneštais 
Illinois Jegislaturoje biliais, reikia pripąžinti, kad Kėrrto 
bilius yra žmoniškesnis, ir jeigu jis taptų įstatymu, ant 
visados čia apsigyvenusiems ateiviams gal nereiktų per* 
daug baimės kentėti. Toks įstatymas galėtų būti gana 
liberaliai interpretuojamas. ■

i" n»i'i.. ... . ........•r; ■<'!

čiąi iąutąį pačjąi krašto v^ao-' 
menei. TM jau buvo Išbudintą^ 
tautę# sąmonė, tat jąų būvu, 
ątgapta# ąpmimdos tautos žą-

,tąt jąą ąpąįręįįkU 
mas Lietuvos nęro gyvonti ^sa-.i 
yarąnkcs, vąlstyb.ę#l
gyv^įw4\ „ , ’ . j

diėpa garbinga mu
są tpvyn.ei. fcelis amžius #yą-i 
jtįmp vadžios im^iJenku#! jų- 
.yąjįa-i, Lietuva nudiegi isteągę, 
ap#įsprwlime teisę pasivyti- 
j priešakį savo tąoĮos, sąyo yi- 
ąuomeušč yabą- < >

...Ši diena syąrbl yra u.ę yięn 
m.Ų.s'y kr.aš.t.uL bet ir sveti-’ 
molus valstybėms... St. Sęimpi 
rinkimų stingrumas, uolus vi-‘ 
sųęmenęs. 4ąĮyyąvma§ juose,'ir kun.-Staugaitis

JEIGU RAUKTŲ RAMYBE, GAL PRIGYTŲ

Pirmasis posėdis
įvyto >5 4. Kauno
miesto teatro 44abw Valst. 
teatro) romuoro. “Rietuya,” tą 
posėdi aproAo taip;

"Pate VaWWte steloj Vai- 
stybes Prorototes, Mwisteris 
Pimtotetos te kiti Meisteriai. 
Dijtomatjj lotoja Metimu Vai- 

iki liepos 1 dienai, kada kongresas ketina išsiskirstyti, stykii) Misiją eteteyal^ Angių, 
Iki rudens tuo tarpu turės užtektinąjį pragos išsi

vystyti senoji kapitalistu betvarkė, ir jeigu tos 
kės pasekmės pasidarys perskaudžips didžiumai Aw 
rikes žmonių, sekamas kongresas bus priverstas imtis 
griežtų priemonių planingumui atstatyti, ,į ■

Laiminga esu galėdama tą 
padaryti, kaip sena savo tau
tos . nąprjkla.ųsomybės kovoja, 
kaip moterė, įgijusi, taip kar- 

Syeiki ąusirin-J štai pageidaujamą teisių suly- 
) ginimą, kaip savo visuomenės 
naryą, nesiliovęs kovoti prieš 
kiekvieną pavergimą, vistiek 
koks jis yra: tautų, ,luomų ir 
kapitalo ... ir Lt.

Paskui pirmininkė p. Petke
vičaitė skaitė sveikinimus, ku- 
rių tarpe,buyo ir Anglijos bei. 
Latvijos misijų sveikinimai.

Teiiąu sekė rinkimai nuola . 
tiąio pirmininko, kuriuo 

išrinkta A. Stulginskis.
Pirm. A. Stulginskis pasakė 

didelę kalbą, apibudindamas 
sąlygas, kuriomis Lietuva ku-. 
rėsi • ir kuriomis St. Seimas su \ 
sirinko. Jis apibudino St. Sei
mo darbų programą:

Be ko kita, suminėjus jam 
musų kariuomenės žygius, pa
stangas ir aukavimąsi tėvynės 
iaftuį, .. '" \
St. Seimo atstovai kariuome

nei iškėlė ovacijas.
Galų gaje pirm. A. Stulgin

skis prašė P. Prezidentą, Min. 
Pirmininką ir Kariuomenės va
dą toliau eiti savo pareigas.

Sefcrątorium; į prezidiumą iš
rinktas L. Natkevičius. Kituo
se posėdžiuose vice-pirminin- 
kais išrinkti dr. J. Staugaitis

Lamberts 
klausimu, 
pripąžipti 

de 
sąkfi, kad 
O. piip,

Prsncusijns yyriausybe, ka« 
^rėjo įvykti Mių diepų be-Subięriptlon Ratpi!

$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chlcago
$8.00 per year in Chlcago 
3c per copy.

Gegužes 15 dieną suėjo ly
giai penkiolika metų, kai su-: 
sirinko SteigianOTl^Lietuvos 
Seimas. Labai pravartu šis tas j 
iš tų laikų prisiminti. O kad 
tas prisiminimas bųtų juo ob-t 
įektyviškesnis ir kaj juo yąiz-' 
(Jžiau parodytų bei primintų 
anų laikų ūpą bei . bendrąją 
nuotaiką, geriausia bus paci
tuoti iš neitraliojo tų laikų 
dienraščio “Lietuvos”, kuris 
1920 metų gegužės 15 dieną 
(faktiškai 14 d., nes tais lai
kais laikraščiai dėjo ryt die
nos datas) 106-me n-ry rašė;

“Sveikas, ŽalteS Šeimininke!
šiandie mes švenčiam tautos 

Šventę. Šventę tokią, kurių iš 
viso Lietuvoj nėra buvę, .ku
rios kitos vieno amžio žmogus 
sulaukti negali. Tačiau diena 
yra garbintina ne todėl, kad 
jų nebūtų dainai. Ji yra .šven
ta t.odčd, kad ji deda yaįniką 
visom musų gyventom- prie
spaudos ir kovos valandom, tai 
laimėtojų vainikas.

Jei męs iki šiol gyvenpųi tik 
tėvą pąlijdmąis iš iš praeities 
stiprybę sėmėm, tai šįapdien 
iąų yra tas rytojus, kurią mu
sų tėvai taip troško”.

Ta pati “Lietuva’/ 1929 m. 
gegužės 18 d. 107-me mry ra

tos šventes .entuzįastiškiausis 
momentas ir

^Svarbiausia iškilmių vieta 
buvo viešoji aikštė, ties katedr 
ra, kur po pamaldų, apie 11 
vai. prasidėjo kariųoi/Įerięs pa- 
roda. Parodoj dalyvavę visi SL 
Seimo uarįąi, užsienio misija 
atstovai, valdžios atstovai ir 
garbės svečiąj. Kiti St. Seimo 
narių gal piKi 
taip išktoingąijy^ląndą gražią 
•ir pavyzdinga $usą kariuomer 
nes eisena”.

Iš čia jau 
Seimo laikais džiąugtąsi savo 
kariuomene, j i $erb ta.

Tęliaų, “LyxW pjrmą valam 
dą prasidėjo 

ąžuolų sodin
Ąžųoląms, vjefą’ parjnkta nųęr 
šaliai nuo Kauno, čia ji rętąį 
kam žinoma ir retai kieno Kaur 
no piliečių lankoma”. (Tai °bąr 
tarėjos” kalnas,'kur dabar yrą 
Meno mokykla ir ^iurlioįies 
galęrėją). jfe

“Pirmąjį ąžuolą pasodino Pę 
nas Valstybės; Pmsi^entąs’’, 
kuris tą proga pasakė kalbą:

“Senovės lięįu^iai gerbė 
ąžuolus, kaip stiprumo .simbo
lius., • šiandien išyeą^įa1?!^ 7^ 
didelė šventė ir jąj atmint so
dinami ąžuolai. Tai daug ręįš-

vaizdžių vaizdžiausiai parodė, 
kąd nepriklausomybė vigam 
kraštui taip didžiai rūpėjo, kaip 
retoje šalyje terupį..,

...Laikinosios valdžios užda
vinys pabaigtas”.

Vai, prązidentąs
pirmuoju S|. Seimą, pirminiu- 

ku pakvietė vyriąusj 
amžium narį, kuriuo pasirodo 
esanti Valstiečių sąjungos at
stovė rašytoja Gabrielė Petke
vičaitė, turinti 59 metus am
žiaus. Tai* pirmoji Lietųyos 
Seimo pirmininkė. r

Pirmuoju sekretorium ji Pa
kviečia jąųniausį St, Seimo na
rį, kuriuo pasirodo esanti taip
gi moteris —- p. Muraškaitė- 
Račiukaitienė, gimn. mokytoja 
24 m- amžiaus,

G, Petkevičaitė sayo prakal
boj pasakė:

— Ląimmga esu, kad liki* 
mąs suteikė man tos didelės 
garbės atidaryt 
nepriklausomos 
gjamojo Seimo 
lies šeimipinko 
kinti visus čia

“St. Seimo (atidarymo šventę*
Gegužės 15 d. visas Kaunas, 

ypač L. ai. iy . gretimos gatves, 
ūmai, kaip, pavasarį giria, su
žaliavę. Visi namai Į 
žalumynais* .— eglaiti 
žaliais, liepp šakutėm, egjių, 
ygmikais ir glyvų gėlėlėm, yi- 
ąur plevėsavo ' trispalvė vėJia-j 
;va. Eglių vainikai buvo nu-’ 
tiesti aukštai — ąpię prįebų^ 
Čius, vartus, namų kyšulius, 
žemai — vartus, duris ir net 
šalygątyiais karojo gražiai ant 
mietelių pąa^gti. Krautuvių ii 
magazinų languose, žajįumy- 
nuose ir gly^M g^lypuę^, buvę 
išstatyta Vytis. Įvairiose mie
sto vietose buvo pastatyta 4 
ir žaliais vainikais papuošti 
triumfiniai vartai”.

Pranėj, Voksią ir Latvių.., 
yribuuo# ym pilnos. Valstybės 
Prezidentes aridw susirinki
mą ygJ. K5 mte, vakaro”.

Valstybės A.
Smetonos kalba, 

kurioje jis be kita pasakė:
“Geibismieji Steigiamojo Sei

mo Nąriąil Man yra teta pir
mam iš JJetųyos 
tikti ijr pasyeikteti 
rinktuosius atstovus, man pir-i 
mąm tenka garbė Laikinosios! 
ligšioJįuės Valdžius yardu pa
sakyti Jums;

DiMkymo khtaffi
Chicagoje —> paltu: 

Metanu . .................. ..........
Pusei metą —, 
Trims 
Dviem nUneaiams 
Vienam mėnesini

Chicagoj per iinaiiotojusi 
Viena kopija ,,, .......... .... .
Savaitei , 
Menesiui

Suvienyto^ Valstijos^ ChksgoJ, 
paštui

Metams -------------
Pusei metų — 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams   —■ 
Pusei metu --------
Trims menesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Po to pasakė kalbas Vil
niaus atstovas, Vydūnas, noo- 
liaud. atstovas y^akas ir kųti« 
Tumas, kurią ko kita tąip 
pasakė:

— “Minii^ įmintos liūliuoją, 
galvų gaivus pleyėsuoja nuo 
miesto lig aukšto kalnelio. Gąu-; 
džia muziką graudi, vėliąyo^/ 
plevėsuoja, lyg bures pavojui į 
paleistos. Kogi mjnios atėję*? 
Koksai balsąs jas šaukė pasi
lipti .ant aukštį kalnelio 
entuziastingai, pągal mąąių 
nuotaiką beį Mpą kalbėjo TU' 
mas-Vaižganitaę, kuyis savo jkgĮ-i 
bą užbaigė šiąis žpjdžiais: x 

—' Valio .
darbštuoliai, joį* patvarus ąžttO- 

““ - W“" į 8f,. . l^i Į
LWW griMŽiteas-

Ligtol Lietuvos didžiųsjęs 
valstybės nebuvo pripažJiKU-’ 
Mos, bet vos tilt buvo sušauk
us kgip didžk)-.
sios valstybės pasiskubino Lie
tuvą pripažinti. Tos pat .dte-į 

pirmoj virtoj: 
praiiošė telegramą, kąd “Pran
cūzų Valdžia, Misterio 
minipko MiUerąndo raštu, ęji-: 
ciaiiniai įteikė Lietuvos pripa
žinimą de facto. Drauge pri
žadama greitai nuspręsti pri
pažinimą de jure”.

1
■ /įsOs
*•

r>..

Kongresma.no


APSIVEDĖATLANTIKĄ DfiL

IŠ DARBO Bro

šeštadienį

mc^

Application mušt be on

sočiai chairman

10.95
susirasti

NATHAN KANTER

GRAŽU
Distributoriai

Automobiliu mecha
nikai laimėjo streiką

Streikuoja orlaiviu 
linijos mechanikai

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

sostines 
kermo-

polici- 
Judėji- 
inargos

amžinai, 
milionai

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

STOGAI 
ROOFING

Tik trys lietuvaitės 
studentų grupėje — 

ir visos valdyboj

tsiliepė į lėktuvo 
- ir rezultatas bu-

YMCA kolegijoje, 19 S, La 
Šalie Street, yra mergaičių or 
ganizacija 
organizacijoje priklauso ir trys 
lietuvaites, iš daugelio, lankan
čių tų prieinamų mokslo įstai-

r MOKYKLOS
CING SCHOOL

Lakūnai reikalauja 
griežtesnių pa

tvarkymų

Lengvi i 
mėnesiu.

LEVINTHĄL

1635 W. Division SL

Pirmadienis

ROMANTIŠKAS ISPANAS PER
MERGINOS

SIUSKIT. PER 
NAUJIENA i. 
PINIGUS LIETUVON

Stanislovas Baldamas ir 
nise Bukauskas

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

Užima žymias vietas YMCA 
kolegijos mergaičių draugijoje

sorority”. Toje

Nuo savęs linkiu jauniem

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

Applications mušt be 
with the U. S. Civil 
Commission at Wash- 
D. C., not later than

1b prašo Lietuvosžmonėsr 
tepatarė Uetuvos.banbi

įsiems ilgo ir linksnio Šeimy
ninio gyvenimo. Senas Petras

Chicagos automobilių me- 
ehamkai, kurie trumpų laiką 
atgal išėjo streikam paliko lai-

Chicagos distriktas 
pagamina daugiau

siai plieno

Reikalaudami geresnių dar
bo sųlygų, šiomis dienomis į 
streiką išėjo oro transporto li
nijos, United Air Lines 
chanikai. Jie pikietuoja lini
jos ofisus mieste ir hangarus 
municipaliame airporte.

Ką matė Mt Green 
wood padauža Deko 

reišen dienoj

Šaukia darbininkų ir 
draugų mitingą 

Chicago Heights

Jį šau- 
Trades 
Mitinge 
įvairius 
paduoti 

darbinio-

Civil Service * Commission, 
kuri egzaminuoja darbininkus, 
norinčius dirbti federalei val
džiai paskelbė,’ kad reikalingi 
sekami darbininkai: ' -

34 Metus Vidurmiestyja 
Mes specializUbjamės padaryme 

Platės, GoldbCrowns, X-Ray. 
Prieinamos- Kainos. 

Valandoj 8$0 iki 8:80 v. v. 
Tek HARRISON 0751

CARR BROS. VVRECKING CO. 
(Ine.) 

įsteigta 1915, 
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU) 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8003-8039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1278_

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Karai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE F1XTURE 
EKCHANGB

5300—5314 So. Halsted St.

dirbtuvė distrikte išmo 
algomis pernai, $59,762,-

Federalė valdžia ieš 
ko keliolikos dar

bininkų

mčtojais. Pereitų savaitę, ke
lios dešimtys garažų sutiko 
mokėti 90 centų į valandų, 
vietoj 75 centų, o kiti garažai 
baigia tartis su unija. Apie 
puse sustreikavusių mechani
kų jau grįžo į darbų.

JHEHAMBURGER 
SINCE 1868 

R-41

Rytoj vakare, birž. 4 d., Car- 
P'cnter’s svetainėje^ Chicago 
Heights miestelyje, įvyks visų 
darbininkų mitingas, 
kia Chicago Heights 
and Labor Assenibly, 
bus Milbama apie 
projektus, kurie yra 
kongresui ir liečia 
kus. 7

RENDUOJU LABAI
DARŽĄ

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

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 
i vakarus 2 mylias 

ąnt 83 gątvčeKlauskite *
„ BIG TONY FARM

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daroma visokį blikoryatia 
a *8216 So. Halsted Street.

Tel VTCtorv 4965.

Real Estate ir Pask.
RĘAL ESTATE & LO^N

Lietuvaites yra, Johanna Bu- 
činskąitč, duktė p. Bučinskie- 
nes, Westsidietės biznierės, ir 
inž. J. Bučinsko, kuris mirė ke
letą metų atgal; Rūta Karta- 
naite, jauna duktė pp. A. G. 
Kartanų, 2557 W. 69th Street, 
kur jie užlaiko vaistinę. (P-s 
Kartąnas yra prezidentas AL- 
TASSųjungos, kuri organizuoja 
ir finansuoja įeit. F. Vaitkąus 
skridimą su “Lituanica II”). 
Trečioji lietuvaitė yra p-lė 
Sophie Valentas.

Valdybos rinkimuose, kurie 
įvyko trumpų laiką atgal, vi
sos trys laimėjo vietas. P-lei 
Rūtai Kartanaitei teko vice- 
prezidentystč, kai ji i vertu baL 
su pralaimėjo prezidentystę. 
Johanna Ručinskaite buvo iš
rinkta grupės iždininke, o p, 
Sophie Valentas — paliko svar
biausias grupės komisijos pir
mininkė

YMCA kolegiją lanko nema
žas skaičius lietuvių studentų, 
daugiausiai tokių, kurie planuo
ja siekti advokatūros, medici
nos, žurnalizmo ar komercijos 
mokslų.

MT. GREENWOQD. — šios 
kolonijos padaužų kanceliarš- 
čikas Dekoreišen dienoj ne
ieškojo liūdnų vaizdų ir liūd
nų įspūdžių. Ir neieškant jų 
pasitaiko tiek ir tiek.

Antrų vertus, kanceiiaršči- 
kui atrodė, kad ir didžiuma 
žmonių, kurie tų dienų išva
žiavo iš namų, vyko ne tiek 
liūdėti, kiek paraduoti ir pasi
smaginti.

štai 111 bulvaras užsikim
šęs publika. Per dvi valandas 
maršuoja įvairios organizaci
jos, įvairių divizijų kareiviai. 
Gal daugiau kaip 200 
ninku ant kryžkelių, 
mas, bruzdėjimas, 
spalvos.

O kai kur komiški 
kiai. Ve vyriškis su moteriške,

PIRMADIENYJ,, ANTRADIENYJ 
IR TREČIADIENY J DEL 

GRADUATION DIENOS 
Gražus $5 Olive Oi!
Permanent Wave
Xj^M.OO

■ Pilnai 
■rantuojami

v ■ dėl dažytų 
| arba bal-

X. \ tintų plaukų

Apprentice, Government Print- 
ing Office. (For appointment in 
Wąshmgton, D. ę< only).

Aplięątions mušt be on file 
with the nearest Civil Service 
District Oflftee, or with the U. 
S. Civil Service Commission at 
Washington, D. C. not later 
than June 5,1985.

. Assistant Director of Sočiai 
Work (Senor Warden’s Assist
ant) $2,600 a yeąr.

U. S, Penai and Correętional 
Institutions, Department of 
Juštice. Application mušt be on 
file with the U, S. Civil Service 
Commission at Washington, D. 
C., not later than June 17, 1935.

Passanger Rate Clerk, $2,000 
a year 
on file 
Service 
ington, 
June 24, 1935.

Multilith Operator, $1,440 a 
year
file with the Civil Service Com
mission at Washington, D. C., 
not later than June 24, 1935.

(Aplikacijas Šiems darbams 
galima gauti Chicagos Pašto 
rūmuose)*

PLUMBINGO IR NAMŲ AP- 
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Vitęrous china eloset kombinacija, 
držudlinės ar klevinės $ A “ 
sėdynės ................... ;........... .. ...............
Metalinės chrome kombinacijos sin
ki), kranas, su nuimama CQ 
sėdynę ..................................   t»Vw
Karšto vandens šildytuvas $£ C 
ir tanka 4o galionų įtalpos 
Pilnas pasirinkimas t a vorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedaliomis iki 
pietų.

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake St. tel. Seeley 3513

IederalSavings
AND^OANiASSOClATION

OF CHICAGO"
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentąs
HELEN RUCHJNSĘAS* Raštininkus

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co, 

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas 
41M šo. francisco avė. 

Phone Ląfąyette 5824.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
--CZ UI 35% 

lokėjimai nuo 12 iki 24 
Kreipkitės visuomet i 

PLUMBING 
SUPPLY CO.

kampas Marshfield

Mt. Grcenwood 
ccntralnas bizniavus 
šius, t. y. išvažiavimas, ren
giamas SLA. kuopos vardu ir 
adresu, įvyks birželio 23 d. 
Rojaus ąžuolyne, Central Par
ke. Tai yra į pietus nuo 115 
gatvės. Pikniko vieta vasaros 
metu graži kaip Rojus. Kvie
čiami visi chicagiečiai ir chi- 
cagietes atvažiuoti į šį pikni
kų... Iki pasimatymo pas 
Adomo įpėdinius.

Mt. Greeniuood Padauža.

ONA METELJEVIČIENĖ, 
po tėvais Dauginsite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 1 diena, 11:00 valanda 
ryto 1935 m., sulaukus 20 me
tu amžiaus. gimus Philadel- 
phia. Pa.

Paliko dideliame nubudime 
motina Ona. 3 brolius, Leo, 
Harry ir Rąymond ir daug ki
tu giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4115 S. Oakley Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
birželio 4 diena. 10:00 vai. iš 
ryto iš namų i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Onos Metelevičie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
me ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Motina, Broliai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Juozapas Eudeikis ir 
Tėvas, Tel. Republic 8340.

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOVELKIS
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietapaą ir >. 
pagrabams.

3316 S. Halsted St
Phone Boulevard 7314. Chicago. 111

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street

■ Tel. YARDS 0803

THE DAILY ______
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą »e- 
gąlite sąsirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėju, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

Iš statistikos žinią paaiškė
jo, kad Chicagos distrikte per
nai buvo pagaminta daugiau 
plieno, negu kur kitur.

Liejyklos išleido 4,699,533 
tonų plieno ir 2,832^504 tonus 
geležies.

Chicagos distriktui priklau
so, Cook, Lake, Du Page ap
skričiui, Lake apskritys India
noje, ir Kenoslia, Racinc ir 
Mihvairkee apskričiai, VViscon- 
sine.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883*5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

Romantiškas 21 metų ispanas, Juan Rombo, perskrido At- 
lantiko vandenyną iš Afrikos j Braziliją, kad pasimatyti su 
mergina Ellena Corral, meksikiete. Jie žada apsivesti.

ROSELAND
birž. 1 d., 3-čių valandų po pie
tų Roselando lietuvių skaičius 
padidėjo vienu porele, kuri 
priėmė šliubų vietinės parapi
jos bažnyčioje.

Jaunieji yra Stanislovas 
Balchunas, 24 metų, ir p-lč 
Bronise Bukauskas, 21 metų, 
3527 So. Lowe avenue.

Jaunasis yra sūnūs pp. Bal* 
chunų, Roselande gerai žino
mų biznierių, kurie užlaiko 
jų vardu vadinamų svetainę, 
prie 107-tos ir Indiana gatvių.

Po ceremonijų bažnyčioje, 
Balchunų saloje įvyko vestu
vių puota, kurioje susirinko 
daug jaunųjų giminių ir drau-

Transporto lėktuvų lakūnai 
turi savo unijų, Air Line 
Pilots' Assaciation, kurios pir
mininku yra David L. Behn- 
ckc. Unija priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos.

Kalbėdamas lakūnų vardu, 
prezidentas Behneke kreipėsi 
į Aviacijos biurų, reikalauda
mas padaryti patvarkymus 
oro linijoms griežtesniais, kad 
daugiau apsaugoti ir lakūnų ir 
keleivių gyvybes.

Behneke pareiškė, kad labai 
svarbu lakūnams skraidžioti 
tik apribotų skaičių valandų. 
Dabartiniai lėktuvai yra labai 
greiti, lakūnai visų laikų turi 
būti įtempti — ir todėl labai 
greit pavargsta. Jis tvirtina, 
kad TWA lėktuvas, kuris su
dužo Kansas valstijoje užmuš
damas senatorių Bronson Cut- 
tingų ir tris kitus žmones — 
nebūtų sudužęs, jei lakūnai 
nebūtų nuilsę. Pasirodė, kad 
vyriausias lėktuvo lakūnas 
Bolton . tų dienų išskraidžiojo 
aštuonias valandas. Kai Kan- 
sase susidūrė su blogu orų — 
nuovargis 
operavimų 
vusi katastrofa.

Behneke taipgi rekomenda
vo įvesti patvarymų, kad vež
dami keleivius lėktuvai visuo
met turėtų trečdalį didesnį už 
normalį, kiekį gazolino ir aly
vos.

Iš oro biuro statistikos ži
nių pasirodo, kad bent vienas 
lakūnas užsimuša kas 29 die
nas.

susikabinę eidami, įžengia tie* 
sįai į telefono stulpų. Atsi
mušė, suklupo. Atsikėlė ir at
siprašė: “Ekskiuz mi mister.”

Jūsų Padauža nusidaužė į 
šv. Kazimiero kapines. Svieto 
nemažai — nors oras ir ne
koks. Bet greta liūdesio, kiek 
atokiau nuo kapinių, neslo- 
kuoja linksmybes. Tas pats ir 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
ir atokiau nuo kapinių. Toks 
jau yra musų gyvenimas: Mi
rusieji ilsisi amžinai, o gy
vieji, prisiminę, valandėlei ki
tai mirusius, vėl šoka klaikų 
savo gyvenimo šokį, melsda
miesi ir keikdami, verkdami 
ir juokaudami, prąkajtų lie
dami ir dykaduoniaudami— 
kol ir jie nurims 
kaip jau nurimo

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. 

f S. and L. Ins. Corp., Washing-
ton, D. C, Apdraustas kiekvie- 

jįįSĘBr no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

aMmĮS- Mes mokam už kiekviena 
doleri dividendus, pagal už- 
darbio, Praeityje išmokėjome

Reikalaudami 
_ visada, galite 

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

KREIPKITfiS I MŪŠŲ BENDROVĘ 
Del skolinimo pinigų ant namu. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance. Fire, 
Tornado, Life, Surety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legališkus. dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J. C. ASTOR & CO.
J. Astrauskas Mgr. 

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th St., prie Michigan Avė.

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatom.

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

Įsteigta 1920.
3572-74 ARCHER AVĖ.

LAFayette 7688

KNYGOS 
BOOKS

ThI Wl»T SiO»'» GAIATMT fiTOM

CRĄNĘ VIEW 
Sinclair Gasolino Stotis 

3858 South Kedzie Avenue 
SPECIALISTAI

Grizavimo
Pataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platu pasirinkimą 

visu Sinclair Produktu. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musų man- 
dągiu ir Teisingu Patarnavimu!

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

STASYS TAMOLIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 30 dieną. 9::30 valan
dą ryto 1985 m., sulaukęs 19 
metų amžiaus, gimęs St. Louis, 
Missouri.

Gyveno po adresu 3622 So. 
Parnell Avė .

Paliko dideliame nuliūdime 
broli Joną, seseri Albiną, dėdę 
Kazimiera Labagašinską ir jo 
šeimyna ir daug draugų ir ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikos .koplyčioje, 3319 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
birželio 4 dieną. 9:30 vai. ryto 
iš koplyčios i §v. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Stasio Tamoliuno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami cten 
Įyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Bratis. Seeue, Dėdė ir Giasiaės.

patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Klausykite Naujienų ra^io rytais 
ir vakarais

Puikiai Sugarbiniuoti. Mes varto
jam naujus Pads. 

ATSIVESKIT KŪDIKIUS
COMI OUT Of TH» KIAtlN HtH
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Dar galima užsisakyti laiškus gabenimui
į Lietuvą

AMERIKANIZUOS METROPOLITAN OPERA

“The Golden Hormlioe”

e
VValtor Dnmroich

tai 
pri- 
pir- 
yra 
mč-

n
M®

E<lward Johnson

JįEW YORK — NivujasSu Metropolitan Operos 
yra garsus tenoras Edward Johnson, Kartu su W. 
jis yra pasiryžęs “amerikonizuoti” operų, t. y. duoti daugiau
progos Amerikos talentui, o ne vien gabenti žvaigždes iš Itali
jos ir kitų kraštų.

vir’Aininkas
Dambrosch

(Tęsinys iš 1-mo pusi.) Laiškas pasiųstas
Daugelis žmonių kreipiasi |'uj!trunka' kolionOJo npio 

ALTASS centrų, klausdami ar 10 dien^ 1
dar galima užsisakyti laiškus, 
gabenimui j Lietuvą su lėktu
vu “Lituaniea 11”.

Laiškus dar galima gauti, 
bet juos reikia užsisakyti ne
atidėliojant. Galirųa užsakymus 
prisiųsti paštu ALTASS rent
ini, arba atvykti asmeniškai. 
Adrtsas 1739 S. Haisted street.

Laiškai kainuoja $2.50 vie
nas. Ta suma apima ne vien 
speciali vokų laiškui, bet ir vi- 
saą pašto išlaidas, čia ir Lietu
voje.

“Lituanicos II” laiškus gali
ma siųsti į bet kurių pasaulio 
dalį. Leit. Vaitkus juos, pi r-i 
minusiai, nugabens i Kaunu, iš * 
kur jie bus išsiuntinėti. Juosi 
galima užadresucti ir sau.

Toks laiškas pasiekęs Lietu
vą, reguliariu paštu grįž Ame
rikon. Lietuvoje bus uždėti ant 
jo Lietuvos pašto ženklai ir 
Lietuvos paštas pridės štampų, 
kuri parodys kokiu laiku laiš
kai buvo atgabenti Kaunan. 
Prieš išskrendant. laiškus pa- 
našia^ suštampuos ir New Yor- 
ko paštas. New Yorko štampu 
parodys kada lakūnas išskrido.

Tokiu budu, skirtumas laiko 
tarp New Yorko štampos ir 
Lietuvos štampos, parodys kiek 
laiko laiškas buvo kelyje. Pa
sirodys, kad siuntinys pasiekė 
Lietuvą j 28 ar 30 valandų.

Veiklios organizaci- Loomis Bulvaro gy 
ventojai priesmasi 

autobusų įvedi
mui

jos veikli pirmininkė 
p. H. Zurienė

7 J Dariaus-Girėno Legiono
moterų skyriaus darbuotės

“auxilinry”.

Viena iš veikliųjų moterų 
organizacijų Ch kapoje yra 
Dariaus ir Girėno legiono mo
terų skyrius — 
Grupė aktyviai dalyvauja įvai
riuose lietuvių judėjimuose, 
bet daugiausiai pašvenčia lai
ko rūpindamasi sužeistų eks- 
kareivių — veteranų ir jų šei
mynų reikalais. Organizacija 
daug pasidarbavo Įeit. F. Vait
kaus skridimui, ne vien tiesio
ginėmis aukomis, bet pagelbė
dama ALTASS parengimuose 
ir aukų rinkime.

Moteriškės įvairiais budais 
gelbsti veteranams, kaip finan
siniai, taip ir moraliai, parų- 
pindamos jiems kartais mais
tų, anglis, etc., kartais knygų, 
cigaretų, ir tam panašiai.

Auxiliary laiko susirinki
mus J. Yuškos svetainėje, 2417 
West 43rd Street, kur po or
ganizacijos reikalų atlikimo, 
visuomet turi įvairių pamar- 
ginimų — kaip lėlių konkur
sus, narių vaikų programėlius, 
bu n c o, ir kiti.

Grupės pirmininkė yra p. 
Helen 2 u ris, a d v. J. T. žurio 
žmona, 4624 S. Francisco avė.
Pati būdama veikli, ir visuo
met dirbdama nuoširdžiai, at
sidėjusiai, ji daugiau energi
jos ir veiklumo įnešė ir į or
ganizacijų, kuriai vadovauja. 
Adv. žuris yra valdyboje Da
riaus-Girėno legiono (vyrų 
skyriaus).

Biznierius, kuris in
teresuojasi lietuviais 

ir jų veikimu
BRIGHTON PARK — Tarp 

Brighton Parko lietuvių akty
viai dalyvauja vienas Charles 
M. Fasan — svetimtautis. Au
komis prisideda prie įvairių 
darbų ir bendrai lietiviais in
teresuojasi ir juos remia. Jis 
žymiai prisidėjo prie Įeit F. 
Vaitkaus skridimo.

Prie 35tos ir Ashland gatvių 
kampo jis užlaiko gėlių krau
tuvę.

Laiškai, kaip “LitUanlcos H“ 
ir kitų skridimų, yra labai 
branginami. Kai kurie filatelis
tai, pašto ženklų (r specialių 
vokų rinkėjai, kantais už juos 
moka Šimtus dolerįų, Pųv„ Byr- 
do ekspedicija | Piety Ašigali 
gabeno laiškus, ir šiandien, jie| 
parsiduoda už daugiau kaip 
šimtų dolerių. Laiškų pasiunti
mas, berods, kainavo pie $25.

AUKAUTOJAMS
ALTASS su prašymu krei

piasi į aukotojus, kurie pas’ža- 
dėjo paaukoti skridimui pinigų, 

I bet iklšiol to nepadarė. Kaip 
į parodo “Klek Dar Trūksta” 
i skyrius, skridimo įvykinimui 
dar ne visi reikalingi pinigai 
buvo sukelti. ALTASS prašo tų, 
kurie žadėjo aukoti, ar 
Aviacijos dienoje ar kitur, 
duoti pinigus dabar, prie 
mos progos, nes lakūnas 
pasiryžęs išskristi apie šio 
nėšio vidur} ir visos sąskaitos 
turi būti apmokėtos iki to lai
ko. “Lituaniea II” ir Įeit. F. 
Vaitkus Chicagon negrįž, ne
bus nei jokių parengimų.

Yra prašomi aukoti ir visi 
tie lietuviai, kurie nori prisidė
ti, bet ikišiol to nepadarė. Au
kas galima priduoti centrui, ar- 
ba J. Mackevičiui, ALTASS iž
dininkui, 2324 S. Leavitt st.

Reikalauja “universalia trans-

Trumpų laikų atgal Cliica- 
gos elevatorių bendrovė pada
vė valdžiai projektų įvesti au
tobusų linijų Loomis bulvaru. 
Projekte nurodyta, kad linija 
eis nuo 18-tos ir Paulina ele- 
veiterių stoties iki 87-tos ir 
Loomis. Bendrove nori busus 
operuoti, “kad pagelbėti žino
miems pasiekti eleveiterius”. 
Už važiavimų busų ir eleveite- 
rių butų tik vienas “fėras".

Bet Loomis bulvaro gyven
tojai išėjo prieš tų sumanymų. 
Jie sako, kad Husai nebus rei
kalingi, jei Cbicagoje butų 
įvesta taip vadinama “univer- 
salio transfero” sistema, sulig 
kuria, važiuojantis už vienų 
kainų gali naudotis ir gatvia- 
kariais ir eleveiteriais. Bet, 
ir gatviakarių linija ir elevei- 
terių bendrovės yra tam prie
šingos.

Kad prie to “universalio 
transfero” nedaleisti, paskuti
niu laiku jos ėmė operuoti 
įvairias autobusų linijas, ten 
kur, nėra gatviakarių arba 
eleveiterių.

Loomis bulvaro gyventojai

LAIMĖJO 500 MYLIU AUTOMOBILIŲ LENKTYNES INDIANĄPOLYJE

INDIANAPOLIS, IND. — Kelly Petillo, automobilistas iš Los Angeles, laimėjo 500mylių automobilių lenktynes, kurios įvyko 
Kapų Puošimo Dienų. Jis važiavo 106.240 mylių į valandų. Paveikslas parodo Petillo automobilį prieš pat lenktynių pabaigų.

priešinasi bosams dar ir lo- 

gatvę, pasunkintų susisiekimų, 
nes iššauktų susigrudimus, ir 
sudarytų naujį pavojų vaikų 
gyvybėms.

Žagariečių Kliubo 
narė aplaikė liūd

ną žinią iš Lietuvos
P-nia M. Mlravičienū, žaga

riečių Kliubo narte, aplaikė 
liūdnų laiškų iš‘Lietuvos, kad 
jos brolaitis Juozas Ramonas 
po neilgos ligos mirė gegužės 
2 d. š. m.

Jo kūnas tapo palaidotas 
Žagarės kapinėse gegužės 6 d.

Sesuo M. Miravičienė labai 
apgailestauja savo mylimo 
brolaičio.

Ilsėkis, brolaiti, ramiai Lie
tuvos žemelėj, o mums gal

%ag avie lis.

Parvirtęs ant šali
gatvio užsimušė lie
tuvis p. Ragaišius
Visai netikėtai ir prie pat sa

vo namų durų vakar sutiko 
mirtį 38 metų lietuvis Petras 
Ragaišius. Beeinant per duris, 
jo koja užkliuvo už slenksčio. 
Ragaišis pervirto, įtrenkė galva 
j šaligatvį, pramušė pakaušį, 
nugabentas į apskričio ligoninę 
netrukus mirė visai neatgavęs 
sąmonės.

Ragaišis gyveno adčėsu 901 
W. Cullerton Street.

L. Pruseika kalbės 
Roselande

f. ,------- !------  . .
ROSELAND — Birželio 5 

d., Roselando Lietuvių Darbi
ninkų Draugijęs 22-tra kuopa, 
rengia prakalbas L. Pruseikai, 
“Naujos Gadynfs” redaktoriui 
iš Brooklyno, N. Y. Pruseika 
atvyko Chicagon specialiai, 
kad dalyvauti artimo draugo, 
vėl. Pakaušio laidotuvėse.

Kalboje Pruseika pareikš sa
vo nuomones apie darbininkų 
padėtį Amerikoje , ir apie jų 
ateitį. J. Steponavičiaus di
riguojamas, “Naujos Gadynės” 
choras išpildys muzikalį pro
gramų. Prakalbos prasidės 
7:30 vakare, n-Įžanga visiems 
veltui. Senas. Petras.

Sunkiai serga p 
Buožienė

W00DLAWN —- Sunkiai 
serga p. Buožienė, gyvenanti 
adresu, 1443’ E. 68th Street. 
Apie metus laiko atgal jai bu
vo padaryta sunki operacija. 
Ligonė buyo pradėjusi kaip ir 
geriau jaustis, bet paskutinė
mis dienomis vėl turėjo atsi
gulti lovoje.

. Drg. Buožiaryra labai drau
giški žmones ir seni “Naujie
nų” skaitytojai ir rėmėjai. 
Nesenai jie pasišaukė Senų 
Petrų, ir laikraštį, per jį atsinau
jino.

Nuo savęs lįnkiu ligonei 
greitai pasveikti? 'Senas Petras.

SPORTAS

Šįvakar ristynės 
Western Sta- 

diume
Chlciuo Wostern Stadiono, 

prie WeHtern Ir Devon galvią 
Šįvakar |vykn rlntynCs, kurias 
rengia impreNarijun, Sam Ab- 
ruscato,

111sis sekamos poros: .Hm 
McMIlįen ir “gentloman” Jauk 
Smltįį

Frod Grubmier ir Lou Plum- 
mer Iš Waukcgano;

Bobby Bruns ir Jnek Zara- 
vich; ,

Olai’ Oloson sutiks Mchmet 
Yousif, kuris sprendžiant iš pa
vardes, yra turkas. (Sp)

Ristynės White City 
kasino

Promotorių Frod Kohloris 
nuo rytojaus dienosi žada reng
ti kas savaitę ristynės White 
City Casino salėjo, prie 64-tos 
ir South Park avenue. Casino 
turi daug langų ir yra kaip are
na atvirame ore. Tik ten gali
ma rengti mačus nežiūrint oro, 
nes salę dengia stogas.

Rytoj, birželio 4 d., susitiks 
sekamos poros:

Mįdget Fischer, pasaulio 
lengvo svorio čempionas ir Lou 
Talaber, kuris esąs vienas iA 
apsukrųjį; ir gudriųjų ristikų;

Frankie Hant susitiks su 
Bull Curry iA Connecticut; Zack 
Malkov iš Rogers Parko ban
dys įveikti Jim Dougherty iš 
Ohio, o Buck O’Neill sutiks Al 
Weslcott. (Sp)

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
. .... ...................... IBM

LIETUVIŠKĄ TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS ,NO. 1 Valdyba 193S 
m.: PiritiČ C», ^pncęl, 2539 West 
48rd St., Chiėago. fili.; Pirm, pa- 
gelb. C. ChapUnskas, 8627 South 

/Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Onulskas, 8218 So. Limo 
St.. Chicago, III.: Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. OOth PI., Chicago, 
II!.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Raclne Avė., Chicago, IJ1.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441 
So. Morgan St„ Chicago, III.; Kas, 
pagelb. J. Yūškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III,; Duru mar-

• šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligbnių apek. 
K. Keturakienė, ,525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. YuŠkienas, 2547 
\V. 45th St., Chicago. ,111.; Sudžia 
F Aušrą, 8489 So. Artesian Avė. 
Chicago, III.; Sudžios raSt. F. Žu
kauskas, 3814 So. Morgan Street. 
Chicago, III.; Korespęndentas S. 
Werniš, 6804 So? Perry Avenue,

, ChicdgO, IU,‘į ‘ '
T — ...........    „u...........................

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1985 metams: P. Arlaus
kas pirm., 6§,6 Belderi Avė., A. Je- 
naviče „pirm, pag'elb., 8852 South 
Calif69hiah Avė., 1 John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičiėnė fin. rašt. 
2589 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin, pagelb,, 1218 Independence 
BĮ., A. GadaminskienS kasierius.

'2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W. 17 PI.. P. Arlaus
kas, J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldienj 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBfiS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1985 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice-

pirm., 3817 So. Lituaniea Ąve.; 
M. BatutiH, nut. rašt., 2627 Gludy» 
Ava.. Tel. Vftn Buron 7861; P. 
VhšilftH finansų rašt., 8416 So, 
Wnllace St.; M. AlklmnvičiuR IŽ- 
dlninkuH, 4804 So. Laflin St.; B. 

( VirftihiH konlrolfiM rašt., 8415 So.
Wii|lacc St.; M. Narbutun Ir K, 

i BatutiH iždo globfijai; J. Garbužatt 
maršalka.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO- 
LITJKOS KLIUBO valdyba 1985 
m., Anton ValHkh pirm., 8341 
Evorgroen Avo., tol. Bolmęnt 1448 
John KuprovičiuH, vicb-pirin., An- 
ton Lungevlcz, nut. rašt., 1814 
VVabanHlu Avė., tel, Humbotdt 
8254, Stanley Bunockb. fin, ruftt. 
A, ZilIlUR, kaHicrluM. I'am Kubi
liuj maršalka.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba dol 1985 motu, 
Jonan Bljankas, pirm. 984 W. 
Mar<|uotto Road, Wal»,er Lekiu, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulftkii*. 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė. 
Frank Norkun, fin. rašt., 4OC7 So, 
Richmond SI., Frunk Bakuti*, ižd. 
2603 W. 60th St., J. Adomaiti* ir 
J, JanušauHkČHR, Iždo globfijai. D 
Antanaiti*, maršalka
Susirinkimai utnihuna kulne mfine* 

hI pirma penktadionv, Chicago* Lle« 
tuvių Auditorijoj, 8188 S. Halated 
St,. 7;80 vr|. bnkfira

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1985 
motame; J. Svitoriua pirm., 4819 
S. Trlpp Ava., W, Turner pirm, 
pag., 3118 W. 44 St., Paul J. Pct- 
raitlH nut, rašt., 8181 S, Emernld 
Avė., J. Naudžlunae turtų rašt. 
1500 S. 48 Ct., Cicero. III., J. Ma- 
nlka« kontr. rašt.. 2913 W. 40 St., 
J, Janiūne* kanon globfijeH, 2441 
W. 45 PL Helen Grainontlenfi kn- 
HiorluH. 4685 S, Rockvvell St., Dr, 
A. J. Manike* daktaras kvotėjas. 
4148 Archer Ava, telefoną* ofleo 
Lafayctto 8650, rpz. Ijafayette 8061. 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K, Gramanta*, 4686 S, Rock
vvell St., J. Baršausku*, 4156 Archer 
Ava,, A, Suldukafl, 4088 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriau*) 
Paul J. Petraitis, 8131 S. Enierald 
Avo„ A. Šalčiukas, 4038 Archer 
Avė., Dr. A, J, Manikas, 4143 
Archer Avė,), Komisija dd Pilie- 
tystfi* Popierų A. Salduka*. 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S, 
Kostnor Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai, 
no piet K, Gramanto svetainėje, 4585 
S. Rockvvell St.

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariai* Šitos didelės pašal
pos ir kulturoą ąrganizacijos — atei
kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius.

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija.
1789 So. Haisted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Chicagos Lietuvių Moterų Draugi
jos “Apšvietos” pusmetinis susirin
kimas ivyks antradieny, birželio 4, 
1935, 8:00 v. v. Sandaros svet., 814 
W. 83rd St„ Chicago. Visos narės 
yra kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, kurie 
tik galimą svarstyti ant pusmetinio 
susirinkimo. Raštininke.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIESBUTYJ

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų.
Svarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

124S S. Midiiaan A v. Vletory 4686

FULLMCK
NOSLACK 
FH.LING

ALVVAYS UNIFORM 
.. dependable

25 ounces for25$
MILUOS S O> PO U HDS H AVĖ BEEN 

USED BY OUR^GOVERNMEHT

Į C LflSSI Fl ED ADS ]
Automobiles

EXTRA BARGENAS. Aubum, 
1929 metų, Sport sedan; gerame 
stovyje, tik $120.00. 4421 South
Artesian Avė.. 1 fl.

CL ASSIFIED ADS
• Business Service

Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš _ .persikrausiant pašaukite 
LAFAYE7TE 8980 ir ai atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymą*. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganfidinti ku mano žemo
mis kainomis ir geiu patarnavimu.

OKSAS EKPRES8
2649 W. 48 St.

Furniture Si Fixtures 
Rakandal-ltaisal 

•^^W**^**i*VWMa**a**w^M*»***w*****w^*^w^**-MRw*-*w^

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
riuR, visokio didžio su Coil liuksais 
ir Sinkom. Taipgi Štorų flkčerlu* 
dėl byle kurio biznio įskaitant svar
stykles, registerlus ir ice baksus 
Cttsh arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHE1M & SONS. 
Storą FIxtttres, 1900 S. State St 
CAlAimet 6269
———i—. i u, —» 

Financial
Finansai -Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant jusų*morgičlų, bonu. algų Ir lih- 
mų. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ūke* 
ir biznius, Turim apdraudoą de- 
partmentą. Vieša* Notaras. . * 

J. NAMON & CO.
6765 South VVestern Avė. '*

frliscellaneoiiH for Sale, 
įvairus Pardavimai

GASCLIR KEROSINO 
Virtuvas Pečių Buveinė 

Didžiausia* Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis 

BEN NELSON 
1804 S. Haisted St. 

Atdara kasdien, taipgi nedėlloj, 
Utamlnke, Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKOME mergino* ir našlė* ap- 
Nivedimui vaikino, kuris myli gražų 
šeimynini gyvenimą. Našlė, esu 
biznyje viena yra perdaug darbo. O 
mergina nori gauti biznierių vyrą.

Mergina S. D. Našllukė V. W. V. 
1789 S. Haisted St.

Box 266.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS “boy apprentice” 
dirbti grosernei ir bučemėje.

2589 W. 69 St.—........... t....*-------------------------
REIKALINGAS žmogus mokąs 

ūkės darbą, o kitą* nempką*. Pąs- 
toviiR darbas.' Stanley, 428 East 
64 St., 1 lubos.

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos virš 20 metų 
amžiaus prie namu darbo. Gera 
šeimyna. Reikės gyventi vietoje. 
5718 N. Christiana Avė. Keystone 
1900.

REIKIA 2 patyrusiu moterų sor- 
tavimui skudurų. Tik patyrusios 
lai atsišaukia. 16 So. Jefferson St.
..............   n 11 iiii _ ............ i... ■■■■■■■..

For Rent
ANT rendos labąi gražus flatas 

naujame name. 5 ruimai šildomi, 
ant antro floro iš fronto 7127 So. 
Washtenaw avė., Marųuette Park.

Business Chances
Pardavimui ĮBizniąi________

PARDAVIMUI tavern, gera vieta 
prie geros tarnsportacijos, sena 
vieta, maišytų tautų apgyventa. 
Priežastis pardavimo liga. Naujie
nos Box 265. _

PARDAVIMUI tavern biznis, se
niai išdirbtas. Kampinis namas, ge
rai {taisytas. 6701-03 S, Haisted st. 

—o— j.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė, biznis » išdirbtas per daug 
metų; savininkas važiuoja i Lietu
vą. Nepraleiskite progos, nes par
duosiu už labai prieinamą kainą.

2136 So. Haisted St.

PARDAVIMUI tavern. geroje vie
toje, dirbtuvių distriktel Apgyven
ta maišytų tautų. • Pigiai greitam 
kirkėjui. 5617 W. 63rd PI.

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis gerai išdirbtas, geroje vietoje. 
Parduosiu pigiai. , 1945 W. 51 St.

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas, geroje vietoje, {vairių tautų 
apgyventai. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 S. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

UŽBAIGIMUI reikalų nejudinamo 
turto; parduosime už $2500 cash, 
2 fl. muro namą, 6-6 kambarių na
rna. 2 karu garažas. 630 W. 48 PL 
Kitas namas. 288 W. 51 St. 2 aug- 
štu medinis, krautuvė ir 5 kamba
riai viršui, $1500; $500 cash. kitus 
išmokėjimais. HARRELL. 1212 W. 
63 8t. Phone Wentworth 1894.

PARDAVIMUI bizniavai kampinis 
namas labai piriai, yra tavern per 
ilgus laikus ant 1801 & Racine avė. 
Našlė moteris neri greitai parduoti. 
Kreipkitės prie savininko. M. J. 
Wiczus. .8357 Lituaniea Ava.




