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Kiek gazolino? Kaip greitai? Kaip aukštai?

šveican

Missouri

Bet ir čia

12 darbininkų žuvo

Kiek dar trūksta?

Kadangi yra ALTASS skyrių Chicagoje ir kitur, ir darbuo-birž

dus su automobiliu

Nauji pavojai nuken
tėjusiai nuo žemės 

drebėjimo Indijai

Kaukazo bolševikų 
vadas nusidėjo ir 

neteko vietos

Normandie laimėjo 
greitumo rekordą

Didelis vargas patvy 
nusiuose vakaruose

kaip galint greičiau priduoti surinktus pinigus. Vaitkus ren
giasi netrukus išskristi ir pinigai yra reikalingi TUOJAU, kad 
baigti apmokėti visas sąskaitas. Jos turi būti apmokėtos pirm iš
skridimo.

Reikalauja, kad 
Sweitzer tuojaus 

atsiskaitytų

giminėms Lie- 
kurlojo kitoje 

arba sau.

Chicagai ir apieHnkei federa- 
to oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:-

■ Geležio, 
kasierius

Indl- 
hibni

VISO 
DAR TRŪKSTA

Pirmosios Lietuvos 
moterys lakūnės

MASKVA, birž. 3. 
kelio prekių stoties 
ir keturi kiti žmonės liko su
šaudyti čia ir Leningrade už 
plėšimus ir valdžios pinigų pa
sisavinimą.

JAROSLAV, Rusijoj, birž. 3. 
3.—12 darbininkų prigėrė ap
virtus Volgos upėj motorinei 
valčiai, kuri juos vežė į darbą. 
16 gi darbininkų liko išgelbė-

Frankas tuo tarpu kiek su
stiprėjo ir Francija pasidarė 
ramesnė sulaukusi naujos Boui- 
sson ministerijos.

VIENNA, Austrijoj, birž. 8. 
Penki žmonės liko užmušti

BALTI, Rumunijoj, b. 3. —- 
Karalius Karolis ir kronprin- 
cas Michail, lydimi nepaprastai 
didelės sargybos,* dabar lankoki 
Besarabijoj. Gyventojai, kurie 
dar nebuvo matę karaliaus, pa
sitiko juos gana šaltai.

$3,099.09
.......5.00

NEW YORK, b. 3 
raportas rodo, kad nors pernai 
buvo daug daugiau žmonių areš
tuota, tečiaus stambesnės pikta
darybės, ypač plėšimai, padidė
jo 15 nuoš., palyginus su 1983 
m. Tečiaus žmogžudystės suma
žėjo.

Potvyniai ir audros palietė 200 mylių plo 
tą, kuriam dabar gręsia badas ir ligos. 

Daug benamių, 140 žmonių žuvo

Išardys visą žemės 
drebėjimo sugriau

tą miestą

BUSHARESTAS, Rumunijoj, 
b. 3.-^-2,000-karo veteranų nu
tarė paskelbti bado streiką iki 
valdžia sutiks išpildyti jų rei
kalavimą duoti jiems bonusus 
formoje nemokamo važinėji
mosi geležinkeliais.

Bntorod ns nogoikI-oIanh mnttor March 7, 1014 nt tho Post Offloo nt Chlcugo, III 
iiiidor tho Aut of Maruli 8, 1070

Abi šalys tnirsifi <lel karo 
laivyno

daryti. Reikėjo pačiam lakūnui 
nuodugniai išdiskutuoti paviršutiniai lengvus, bot tikrenybėje 
labai painius ir svarbius klausimus: “Kaip skrĮsti, kad nesu- 
deginus pergroit gazoliną? Kaip aukštai skristi, kad padaryti 
kuo daugiausiai mylių Į valandų? Kokiu keliu goriausiai skris-

puolė ir apiplėšė vienos stip
riausių chiniečių draugijų butą, 
pagrobdami apie $11,000 pini
gais. Už kelių . valandų liko 
areštuoti 4 chiniečiei.

Kauntės taryba pareikalavo, kad 
jis tuojaus sumokėtų truks- 
tančius kauntės klerko rašti
nėj pinigus j;

CHINIEČIAI APIPLĖŠ® CHI 
NIEČIŲ DRAUGIJĄ

CHICAGO.— Pereitą sekma
dienį automobiliai Cook kaun- 
tėj užmušė 11 žmonių. 9 jų už
mušti Chicagos mietso rybose

Caillaux vėl Franci 
jos finansų minis- 

teris

ANGLIJOS FILATELISTU FIRMA NUPIRKO 
20 “LITUANICOSII” LAIŠKU

LONDONAS; birž. 3. — Ry
toj prasidės Anglijos ir Vokie
tijos karo laivyno derybos.

Hitlerio pasiuntinys pulk. 
Joachim von Ribbentrop šian- 
dian lankėsi x.pas užsienio rei
kalų ministerį (Sir John Simon. 
Vėliau apsilankė ir pas premie* 
rą MacDonaldą.

Spėjama, kad Vokietija su
tiks apryboti savo karo laivy
ną ir laikyti mažesnį už Ang
lijos laivyną, bet nesutiks, kad 
aprybojimas butų išdalintas 1 
laivų kategorijas. Esą kokius 
laivus nori Vokietija statytis, 
tai jau pačios Vokietijos rei
kalas, bile abelna tų laivų įtal
pa neviršija sutarto laivyno 
dydžio.

LOGANSPORT, Ind., b. 2.— 
Trys žmonės liko Užmušti ir 
trys sunkiai sužeisti automo
biliui netoli nuo čia susidūrus 
su troku.

Nukentėjusioj apygardoj siau
čia galsriU. drąsiu cholera h 
potvyniui, ntsldurlus požemi- 
niamH šnltinhimN

McCOOK, Neb,, biri. 3. — 
Badas, ligos ir troškulys grę
sia nukentėjusiai nuo potvy
nių ir nudrų vakarinių vaišijų 
apygardai. Tokios didelės nelai
mės dar nebuvo Nobraskos isto.

Šiandien prasideda 
Anglijos ir Vokie

tijos derybos

PARYŽIUS, birž. 3. — Cai- 
llaux, prieš karą buvęs paskel
bęs politikas ir finansų Žino
vas, bet laike karo net buvęs 
patekęs kalėjiman neva už pa
laikymą ryšių su vokiečiais, 
dabar vėl tapo paskirtas fi
nansų ministeriu gelbėti nuo 
susmukimo Francijos franką. 
Jis yra priešininkas devaluaci*

Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt 
sukelta ...................................................... ...... .............. $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta ................................................

New Haven, Connecticut, SLA. 142 kuopa 
Whitfield King and Company, Anglija už 20 

“Lituanicos H” laiškų
Antanas Kairys, Siwanoy Country Club, Mt. Ver 

non, N. Ym už laišką ir auka.„...........  3.00
$3,157.09 
$1,592.91

NEBUS PREMJERO 
DVIKOVOS

Pilnas, geras prisirengimas 
kalavo ne vien tinkamo lėktuvo įrengimo. Reikėjo daug planų 

pilnai prisirengti t ir reikėjo

se siekia mažinusia $12,000,000. 
Skaičius žuvusių Žmonių siekia 
128. Tečiaus tikrų žinių, dėlei 
stokos susisiekimo, nėra ir jų 
nebus bent per savaitę laiko.

(Dar vėliau ganiomis žinio
mis, Žuvusių skaičius siekia 240, 
be to 210 žmonių pasigendama).

Labiausia nukentėjo Nubraš
ka valstija, kur Repuliean 
upės klonĮ kartu užklupti 
ir tornado ir potvynis. Tume 
klonyje Žuvo 86 žmonės.

Cloradoj žuvo 19, VVyoming 
—7, Texns—5, Hansas—9 ii 
Missouri—2 Žmonės.

Dabar atsirado naujų potvy
nių pavojai, nes pradėjo kilti 
kitos upės ir gręsia pridaryti 
nuostolių išlikusioms nuo šios 
nelaimės Žemių plotams.

QUteTTA, Indijoj, birž. 3.— 
Kad sustabdyti plytimą epide
mijos, valdžia ruošiasi išdina- 
mituoti griuvėsius ir pribaigti 
visai naikinti šį miestą, kurį 
sugriovė žemės drebėjimas. '

Gpėjama, kad žemės drebėji
me žuvo 40,000 žmonių ir kad 
20,000 žmonių lavonai vis dar 
tebėra griuvėsiuose. Išimti la
vonai kaip tik spėjama, yra de
ginami ar laidojami.

Išlikę gyventojai didžiausiu 
paskubumu evakuojami. Iki 
juos traukiniai spės išvežti, jie 
gyvena po atviru dangumi. Vi
soj apielinkėj paskelbtas karo 
stovis ir sugauti plėšikai yra aš
triai baudžiami.

Gelbėtojai turėjo tiek daug 
darbo, kad nebespėjo prižiūrė
ti išlikusius ir daugelis pasta
rųjų išbuvo nevalgę net 48 va
landas.

Vėl ištiko keli mažesni že
mes sudrebėjimai, kurie betgi 
jau nebegalėjo padaryti dau
giau nuostolių. /Tik niekuriose 
vietose jie iššaukė kalnų nu- 
slinkimus.

ROBINSON, III., b. 3. —Be
darbis Allen E. Flynn sustab
dė gatvėj buvusios meilužės 
Mrs. Mary, L. Piersoll, motinos 
dviejų vaikų, automobilių, ją 
išvilko iš automobiliaus ir čia 
pat, vidurmiesČio gatvėj, ją 
nuovė. Po to ir pats nusišovė.

Flynn žmona jį įteli mėnesiai 
atgal pametė delei jo meiliškų 
ryšių su nušautąja moterimi.

Jais interesuojasi ir stambios firmos Ame 
rikoje; lietuviai raginami laiškus 

neatidėliojant įsigyti
Šiomis dienomis ALTASS 

gavo užsakymą nuo vienos An
glijos firmos piisiųsti Jai 20 
laiškų, kuriuos gabens Įeit, 
Feliksas Vaitkus, skrisdamas ) 
Lietuvą su “Lltuanica 11”.

Toji firmų, Whitfiold Klng 
and Company, per savo agentą 
Chicagoje pridavė $50.00, kurio 
padengia laiškų kainą. Laiškas 
yra po $2.50 kiekvienas.

.Inis labui interesuojasi ir Į- 
vairios firmos Amerikoje, ku
rios keliais atvėjids siuntė at- 
siklausimus ir ieškojo infor
macijų. Jos žada laiškus užsi
sakyti.

Nenorėdama visus juos par
duoti firmoms, ALTASS raginu 
lietuvius, kurio nori prisidėti 
prie skridimo, įsigyti laišką h 
pasiųst jį su lakiniu. Laiškus 
galima pasiųsti 
tuvojo ar bot 
pasaulio šalyje,

NEW YORK, b. 3. — Septy
ni plėšikai užpuolė Green Line1 
Bus Co. garažą ir pabėgo pa
stvėrę apie $9,000.

Chicago, 11L, Antrini kmis, Blržello-Junc 4 1935

Kitur karo veteranai 
skelbia bado 

streikus BUDAPEŠTAS, b. 3. — Opo
zicijos vadas Eckhardt iššaukė 
dvikovon Vengrijos premierą 
Giemboes. Tečiaus dvikovos 
nebus, nes sekundantams pasi
sekė juos sutaikinti.

Automobiliai užimi 
še 11 žmonių

PARYŽIUS, b. 8 
ja didžiuma balsų referendumu 
atmetė “naujosios dalybos“ pa
taisą prie konstitucijos, kuri 
viešais darbais ir kontroliavimu 
kainų taikėsi kovoti šalyje siau
čiančią depresiją. Tą pataisą 
pasiūlė socialistai, bet jai griež
tai priešinosi kapitalistai ir bur
žuazija, nes šalis butų buvus 
priversta rūpintis bedarbiais ir 
užtikrinti darbininkams žmoniš
kesnes gyvenimo sąlygas, o tas 
butų padidinęs valstybės išlai
das.

Francija tikisi, kad dabai 
Šveicarija įstengs bent laikinai 
išsijaikyti aukso pagrindo ir ne
praveš pinigų nupiginimo.

Vanduo pradeda atslūgti ir 
audros aptylo, bot gelbėjimo 
dariais, delei stokos komunika
cijos, dnr negali pilnai įsisiū
buoti.

Vėliausiu gelbėtojų apskaičia
vimu potvyniuose ir audrose 
žuvo 140. Žmonių, ^10 žmonių 
pasigendama, 500 Žmonių su
žeista, 6,000 Žmonių liko be |>a- 
stogčs ir 1,000 žmonių tebėra 
apsupti vandenų ir juos išgel
bėti dar nepasisekė.

Raudonasis Kryžius ir milici
ja lamdo suteikti kokią nors 
pagelbą sužeistiems ir bena
miams, bet ta pagelba nėra 
didelė, nes stokuoja visokiausių 
reikmenų, o jų negalima prista
tyti, nes komunikacija dar nėra 
atsteigta. Taip kad išlikusioms 
negalima pristatyti maisto ir 
vaistų ,o ir nėra geriamo van
dens, nes nors vandens visur 
pilna, bet jis netinka,gėrimui. 
Delei stokos sautariųių sąlygų, 
lengvai guli pradėti plėstis li
gos.

Vien tik palei Repuliean 
upę nukentėjusi nuo potvynio 
ir audrų apygarda sudaro 200 
mylių plotąč. čia pirmiausia ii 
prasidėjo -potvynis. Paskui tor
nado užklupo York apielinkę, 
kur pridarė didelių nuostolių. 
Tuoj po to išsiliejo South Platto 
upė, taipjau Nemaha upė. 
Lousivillc gi ištiko debesio pra- 
trukimas.

Kituose kraštuose aviacija 
jau tiek išbujojusi, kad daug 
lakūnių yra ir moterų. Gi Lie
tuvos moterys ligšiol mažai do
mėjosi aviacija. Tačiau pasku
tiniuoju laiku dvi panelės įsto
jo i Lietuvos Aero Klubą ci
vilinės aviacijos kursus. Viena 
jų jau gavo lakūnės vardą, o 
antroji netrukus baigs laikyti 
egzaminus. Taigi, ir Lietuvoje 
pradeda atsirasti moters lakū
nės. a, Tsb.

Tuos Ir kiltus panašius klausimus Įeit. F. Vaitkus rišo piv 
atkalbėdamas su inžinierium F. Rrotzu (dešinėj) ir kitais žy
miniai lakūnais. F. Brotz yni vyriausias inžinierius Kolilor dirb
tuvėse ir Jis daug laiko pašventė “Lituanicos; II” įrengimui.

Holandija ir Šveica 
rija irgi vargsta 

su pinigais

G111C A G O.—Ka u n tės I aryba, 
gavusi iš prokuroro • Courtney 
paaiškinimą, kad ji gali pašalin
ti Sweitxer iš vietos, jei tasis 
nesumokės trukstančius pini
gus, atmainė savo pirmesnj 
sprendimą duoti jam daugiau 
laiko atsiskaityti su kauntės 
klerko raštine ir vienbalsiai nu
tarė pareikalauti, kad Robert 
M. 'Schvveitzer tuojaus, dar 
šiandiei sumokėtų trukstan
čius kauntės klerkui $414,000, 
arba pasitrauktų iš kauntės iž
dininko vietos. Didelis pinigų 
trukumas pasidarė Sweitzeriui 
per 24 metus einant kauntės 
klerko pareigas.

Per visą tą laiką jo knygos 
nebuvo tikrinamos ir pinigų 
trukumas liko susektas tik nau
jam klerkui nuodugniai patikri
nus knygas.

ŲUETTA, Indijoj, birž. 
šioj apielinkėj, šiaurinėj 
joj, kuri nukentėjo nuo 
smarkaus žemės drobėj lino, da
bar siaučia gaisrai, kurio bai
gia Mulkinti paskutinius išliku
sius griuvėsius. Rot viskas bai
gia išdegti ir tada ugnis pati 
užges.

'rėčiaus gręsia kitas, daug di 
dėsnis pavojus. Tai potvyniui, 
žemės drebėjimus ntidnrė po
žeminius vandens šaltinius ii 
upes, kurios gręsia užlieti di
delius plotus ir dar dauginu gy- 
vaščių pasiimti.

Yra pavojaus, kad tarp išli
kusių gyventojų pradės siausti 
chtilefa. Todėl lėktuvais sku
biai siunčiama modikalė pagol 
ba ir vaistai.

žemės drobėj lino anglų žu 
vo 200. Kiek žuvo indusų nė
ra net apytikrių žinių, bet spė
jamu, kad skaičius žuvusių pa
sieks gal 30,000.

Lituanicos II” 
rlško žygio

Toks laiškas,

GEORGETOWN,
3. — Mrs. May Carey, 52 m,
ir jos vyresnysis sūnūs How- ______ _______ _ ___ _
ard, 27 m., liko pasmerkti pa ir penki sužeisti geležinkelio 
korimui už nužudymą keli me- busui miesto pakrašty susidu- 
tai atgal jos brolio.

“Naujienų” Pliolo
Lituanicos II? skridimui vėl
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MASKVA, birž. 8. — Tifliso 
komunistų organe Ząria Vosto- 
ka, nežymioj vietoj tilpo žinu
tė, *kad žymus bolševikų vadas 
A vėl Jenukidze, buvęs visą Ru
siją valdančio centralinio pilr 
domojo komiteto sekretorius, 
pastaruoju laiku buvęs Trans- 
kaukazijos “respublikos“ cent
ralinio komiteto pirmininkas, li
ko iš tos vietos “paliuosuotas“. 
Už ką jis liko pašalintas iš vie
tos,* laikraštis nutyli.

Jau senai ėjo gandų, kad žy
mus Gruzijos komunistų vadas 
sulaužė partijos discipliną ii 
tuo nusidėjo Kremliaus bo
sams. Tik nebuvo žinoma kas 
tas nusikaltėlis yra iki Jenuki
dze tapo pašalintas iš centrali
nio komiteto sekretoriaus vie
tos ir perkeltas į Kaukazą apie 
du mėnesiai atgal 
negalėjo išsilaikyti ir iš men 
kesnes vietos irgi liko pašalin

Nors upės Nebraskoj dabar 
pradeda atslūgti, bet potvynis 
slenka į Hansas
valstijas. Kadangi ten gyvento
jus pasiseko įspėti, tai žuvu
sių skaičius ten nėra tokis di
delis.
šaukiasi federalinės raidžios 

pagelbos

laiškai, pionic- 
dok limentas
ne vien prime

nąs žmonėms didelį, svarbų |- 
vyk| Lietuvių Istorijoje, atvaiz
duoja ir pasaulio progresą ko
munikacijos atžvilgiu. Papras
tu paštu pasiųstas laiškas už
trunka 11 ar daugiau dienų kol 
pasiekia Lietuvą, o laiškas pa
siųstus per “Lituanicą 11“ pa
sieks Lietuvą j 28 ar 30 valan
dų. Toks greitas nugabenimjs 
nėra dar šių laikų kasdieninis 
apsireiškimas, kaip reguliaria 
pašto laivų kursavlmas juro
mis. Transportas oru per At- 
lantiką yru tik pionierių stadi
joje, ir lakūnas Vaitkus yra 
vienas iš tų pionierių, kuris 
lietuvių vardu, kartu su kitomis 
pasaulio kultūringomis šalimis, 
skina kelią priešakiu.

(Tęsinys 6-Um pusi.)

H A AG A, Holandija, birž. 3__
Katalikų partijos vadas ir gul
deno devaluacijos šalininkas, 
ekonomijos ministeris Steenber- 
ghe pasitraukė iš kabineto, nesu
tikdamas su premieru Colijn, 
kuris laikosi aukso pagrindo h 
“tvirtų“ pinigų.

Pasitraukimo ministerio vie
tą užims prof. Gelissen, taipjau 
aukso šalininko.

Nors ir ne dėl 1‘inigų kivir 
čio, pasitraukė ir švietimo mi
nisteris Marchnnt. Jo vietą už
ims prof. Debruine.

Šveicarija atmetė socialistų 
pasiūlymą ’

NEW YORK, birž. 3. — Di
džiausias pasaulyje pasažierinis 
laivas Normandie savo pirmoj 
kelionėj per Atlantiką, šiandk 
atplaukė į New Yorką, suma-, 
šęs vfkus laivų greitumo rekor
dus. Jis perplaukė Atlantiką Į 
4 dienas, 3 vai. ir 15 min. Vi
dutiniškas’ jo greitumas buvo 
29.68 mazgai j vai. Laivu at
plaukė 2,170 pasužierių, jų tar
pe Francijos prezidento Lt 
Brun žmona.

Laivas New Yorke buvo pasi
tiktas nepaprastai triukšmin-

WASHINGTON, b. 3 
Braška gubernatorius Cochran 
atsišaukė į federalinę šelpimo 
administraciją, prašydamas fe
deralinės pageltos nukentėjusiai 
nuo potvynių ir audrų sryčiai.

Jis taipjau prašč ir armijos 
pageltos, kad toji pagelbėtų ne
leisti nukentėjusioj apygardoj 
išsiplėsti ligoms.

Valdžia pasižadėo kooperuoti 
su Raudonuoju Kryžium.
Audros ir potvyniai šešioms va

karinėms valstijoms pridarė 
nuostolių už $12,000,000
OXFORD, Neb., biri. 3. — 

Vėliausiais apskaičiavimais, 
nuostoliai nuo potvynių ir aud
rų šešiose vakarinėse valstijo-
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI. A
VALDYBA: P. MILLER, finalini) nok.'.torius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas .1, DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vfcų-pmldentaa P. GALSKIS. Irustlsas
V. MANKUS, aricretorluz P. MlLAZAUSKAS, trustlsas.

DR. MONTVIDAS, Dr-joa Daktaras, K. GUGIS, Dr-Jos AdvokuUis, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
D mugi Jom konkurso o f Įsam utdurua dvi dienas havaRCJo —pnnedCIinls ir ketvergius nuo 0 vai. ryto Iki 8 yni. 
vakaro. Konkurso* dalyviai arba norinti įstoti Chieagos Lietuviu Draugijon, malonOkito pribūti i Draugi,|oh oilsij 

čia paiymltu laiku. , ~
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street,Tolo fonus Canal 0117

Draugijos Piknikas 
Sekmadienį

nors kilnaus, gražaus, kuo tik
rai galėtų pasididžiuoti lietu
vių visuomenė.

Tnip, praleistas betiksliai lai-

kud šitų sekmadienį 
piknikas "Birutčs”

norės — 
ir draugai

visi Jūsų 
nepamirš-

Visi Chieagos Lietuvių Dniu- 
gijiKs nariai, viai rėmėjai neuž
mirškite.
— musų 
darže.

Nariai, 
pažįstami
kitę čia dalyvauti. Turėsime ge
rų programų, hus keturi cho
rai: “Birutės”, “Naujom Gady- 

"Pirmyn” ir "Vyrų Cho- 
i-as'^Tiipgi čia dalyvauja Be- 
Kajaus ir Andrėjevo jaunų šo
kėjų grupės. Muzika bus Ste- 
phens "Revellers". Bus imami 
paveikslai, eis įdomios žais
mės.

Iki pasimatymo piknike!

Laikas
sakėLaikas yra pinigas, 

Franklinas, šitame 
gludi teisybe. Kiekviena trum
pa. valandėlė nuisų kasdieninia
me gyvenime turi savyje, už? 
kavojusi turtų gausybę,
naudodami laiką tikslini gali
me subudavoti skaisčią ryto
jaus dieną. įgyti mokslą, žino
jimą, turtą, plataus gyvenimo

Mes

Bet kai kurie iš musų, ka
da kiti dirba, storojasi, pralei 
tižiame laika dykai, betiksliai. 
Musų laiko darbas visuomet tu
rėtų būt planingas, darbo tik
slas aiškus — neštis naudų ne 
vien pačiam, bet ir visam kul
tūriniam lietuvių gyvenimui. 
Mes neretai prisimenam per 
gyventų laikų; prisimenam be
tiksliai praleista laikų — šiur
pulys sukrečia, kad mes kai 
kurie didesnę dalį savo gyveni
mo praleidome betiksliai, ne
planingai. Musų draugai, kurie 
buvo praktiškesni už mus, ku
rie esamų laiką saikavo pini
go vertingumu, įsigijo jei ne 
piniginio, tai dvasinio turto 
arodus 
j imą moksle, meno srityje; 
jiems apšvietimas, tai ne sve
čias. bet namiškis. Tokie žmo
nės suprato gyvenamo laiko 
svarbą. Laikas jiems buvo gry
nu pinigu.

Oi butų gerai, labai gerai, 
kad musų praleistas betiksliai 
laikas mums grįžtų, bet, deja, 
jo daugiau nebesusilauksinie. 
Musų praleistas laikas, tarsi 
upės vilnys tyliuodamos nusiu- 
bavo. Labai gaila praeito lai
ko: jeigu jis grįžtų, gal mes 
su prastumom jo svarbumą, pra- 
dė tumėm skleisti naujo gyve
nimo lapą — gyventi, dirbti, 
mokytis, iš įgytų musų gyve
nime prityrimų budavoti ką

nebegrįš — su ironiška šyp
sena ant savo veido pasakyki
me jam sudie, praeitas laike! 
Bet mes dar turimo apsčiai ii 
kusio laiko savo gyvenimo. Sto- 
rokinies, kad bent j j naudingai 
suvartojus. Chieagos Lietuvių 
Draugijos istorijoje šitas kon
kurso laikas irgi yra brangus, 
šimtai lietuvių vyrų ir moterų 
yra nariais šitos organizacijos, 
bet jos spėkos dar daugiau 
skaitlinnmos. Kasdien pas mus 
plaukia, vis didesniame ir di 
dosniame skaičiuje lietuvių jau
nimas, dedasi inteloktuglės lie
tuvių spėkos, biznio spėkos, 
musų Draugija pasidarė svar
biausiu akstinu Chieagos lietu
vių gyvenime.

šitas laikas Draugijai yru la
imi svarbus, jai rupi įsigyti sa 
vo kulturinj centrą — tinkaųią 
vietą, kurioje musų jaunimus 
galėtų lavintis sporte, meno 
srityje, turėti skaityklą, kurio- 
jė rastųsi vi^i naujausi, lietur 
vių literatūros kuriniai, erdvi 
vieta susirinkimams, parengi* 
manis ir tt. Chieagos Lietuvių 
Draugija prie to eina, kad tą 
viską įkarus. Gal jau netoli
moj ateityj busime prisirengę 
šitų svarbų klausimą vykdyti 
gyvenimai!..

Kuo daugiau musų organiza 
cijoje rasis narių, tuo lengvinu 
mums bus svarbesnius darbus 
atlikti. Draugai konkursantai 
ir visi Draugijos nariai, deki-

to ant savo pečių svarbią parei
gą, kad čia (traukus kuodam 
ginusia naujų narių. Neleiski
te liueso 
buokitės, 
Chieagos

laiko dykai, bet dar- 
kad skaitlinus nariais 
Lietuvių Draugiją. 

I 

laikas įrašymo naujų 
narių Draugijon nebus dykai 
praleistas, bus tiksliai sunau 
duotas būdavo j ime organizaci
jos, kurios tikslas yra ne tik 
aprūpinti savo narius ligojo h 
pomirtinėje, bet sykiu ir dėti 
papėdę svarbiam kultūros dar
bui Chieagos lietuvių gyveni
me.

Mrs. Anna Svilovv
Musų nuoširdi konkui’Huutė 

p-nlu Angeti Gruknuakienė J- 
rnšė Chieagos Lietuvių Drau
gijini p-nlą Arnui Švito, iy*; 
iiiiuih Norlh Sid$H blznlerlo 
žmoną. IMu Švito yni pa
žangi moteriškė, plačiai apsl- 
N'kakMuHi, rimini rišti musų 
kasdieninio gyvenimo kJausi- 
miiH, gana taktiška pasikalbė
jime. Tikru irniHijį lietuvių kul
tūrinio gyvoMibo dalyvė.

- ' : iiik ■
Konkursantas Zigmas 
S. Mickevičius sėkmin

gai darbuojasi.
Hl I. .lll^įui U^l’1

P-nas Zigmas S, Mirkeviče, 
dar pats neperseniai išlojęs, 
Chieagos Lietuvių Draugijom 
bet savo darbo sėkmingumu 
pralenkė daugelį kilų ir senų 
organizacijos nhrių. Jis Mar- 
ųuelto aplellnkėje tikrai sėk
mingai darbuojasi {rašyme 
naujų narių Draugijoj. Prad
žia tikrai gera,,, .o jeigu taip 
sklandžiai darbas eis toliau, 
(ai iš Marąuotte, susilauksimo 
didelio skaičiaus naujų narių. 
Puiku Zigmai. —( marš savo 
sėkmingame darbo pirmyn!

Dar vienas biznierius iš 
Bridgeporto Įsirašė 

Chieagos Lietuvių 
Draugijom

Mickevičius.

NAUJI NARIAI, JSL 
RAŠĘ CHICAGOS LIE 
TUVIŲ DRAUGIJON 

LAIKE PRAEITOS 
SAVAITES

Domininkas, Kuraitis, 
įgelia Kuraitis, 
Beatriče Mickcvieįu

• Z. S. Mie.kovi&...
John Miekevičc, 
John Yuška, 
B. R. Pielkievicz, 
Bruno Venckus, ‘ 
John Makulėnas, 
Augusta Gav.ėnas, 
.losepbine Bruno, 
Anna Shvilovv,
Veron i k a M ikala j u n as, 
AValter Strikaitis< u 
Joseph J. Ežcrskis, 
John Kateliųvas,

P-nas AVallęr Milkus, 3611 
So. Morgan S t. užlaiko valgy
klų ir taverną, varo sėkmin
gų biznį. P-nas W. Mitkus se
niau gyveno liasį Chicago, o 
daliai’ sėkmingas Bridgeporto 
biznierius. Jis turi daug gerų 
draugų ir pažįstamų, kurio 
paseks jo pavyzdį —- ateis į 
Chieagos Lietuvių Draugijų. 
Kreditas1 musų kimkursanlui 
V. B. Ambrose už įrašymų 
Draugijai) p. Mitkų.

Kaz. Andrijonas.
Laike daugelio melų p; ii. 

Andrijonas, ^735 ,{So. Halsted 
St. užlaiko “Dry Goods” biznį. 
Jo biznis paiidąsi prie pat 
“Naujienų” vj’jišUues. P-nas 
Andrijonas yra sėkmingas 
biznio žmogus, malonaus bu
do, gražiai apsieina su kostu- 
meriais ir jiems mandagiai 
patarnauja. “Naujienų” apito-

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

tai dvasinio
pasiekė gilesnį žino- 

moksle,
LACHAWICZ ir SŪNUS

2314 \Vest 23rd Place Phones Canal 2515—-Cicero 5927

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

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

linkės lietuviai, ypačiai Drau
gijos nariai, nepamirškite, 
kud p. Ąndrljonas yra musų 
bendros organizacijos nurys.

Dar vienas naujas kon 
kursantas Kazys 

Mačiukas.

jos konkurso (birbus kasdien 
vis spėriau įsisiūbuoja, vis

Musų mm J u h konkunumtaH p. 
Kazys Mačiukas, Nutiko mie
lai paiddiU'huoti įrašyme nau
jų narių Draugijom

P-nas Mačiukas yra nekil

užlaiko gražiai įrengtą taver
ną. 234(1 W. (JDth St. Neabejo
tinu, kad p. K. Mačiukas, 
Draugijos darbuotėje turės 
gerą pasisekimą.

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs

(Antanu* Dublckiis)
ADVOKATAS

PorkrauHtė savo ofisų i naujų 
vintų, adroNu:

139 N. Clark St.
Sulto 1201)

• Tol. Central 5'56(1

Rez. 7018 S. Ąrtesian Avo.
Tel, Kemiblic 2566

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4681 South Ashland Avė. 
Tel. Bouiovard 2800 

Rwj. 6515 So. Rockvell St.
Tel. Republie 9728

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredoa ir 
Pfitnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1176
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republie 9600

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
160 N. LaSalle St.

■ r‘ RooW' to '■ ' ‘ :
Valandos kasdien, a1 vakarais sulig 

susitarimo.

K o n kur santo P. Gals 
kio jrašyti nauji nariai

Piiskiiliniu laiku mano gauti

vių Draugiją yra sekami: 
Httlph ir Nrllie, Evanii 

(Ivanauskai).
I?-nai Ivanauskai, Brightou 

Park apielinkėje užlaiko gra
žiai įrengtą grosernę. Jų biz
nis randasi 2519 W. 47th st. 
šiame biznyje p. Ivanauskai 
yra nuo gana seniai ir yra 
populiarus tarpe vietos lietu
vių. Alni įsirašė ChlcagoM 
Lietuvių Draugijom

George ir Kazimiera 
Čižinauskai.

P-nai čižimiUHkui yra seni 
WvnI Sides biznieriai, užlaiką

AKIŲ SPECIALISTAS
i 27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akta

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė. • 
Kampas 18 St. Phopo Canal 0528 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
Qr<U> iki ISjOO Kalbamo ltetwviika»

valgomų produktų krautuvę. 
1458 W, 15lh Si, Alni malo
naus budo žmonės. Abu kartu 
įsirašė j (’ldcagos Lietuvių 
Draugiją.

John Madeksho
šilas Chieagos Lietuvių l)r- 

Jos naujas narys yra Wcst 
Sidės biznierius, užlaiko In
ternational Buffet, 2152 Wcst 
Cermak Boad.

Adelė Pike!
Musų nauju mirė p-hi Adelė 

Pikclicnė, yra savininkė gra
žiai įrengto 
Ilnisted St. 
kė, apaukri

(Tusu

ta verno, 1816 So. 
Pažangi moleriš- 
biznyje. Ji irgi 

pusi. 8-čiam)

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Chleagoje yra INTERNATIONAL WHOLESALE AVINE 
AND LIQUOR CO. šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukife telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit lelbcll ant kitos pusės bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yru degtini ir ncmokCklt daugiau 
už tokių pat degtinę, kaip musų.

Musų įstaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiverin! ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės | musų sandėlį.

Mes parduodam tik tiems, kurie tiirl laisni.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

JOHN P. l AVALD
I OANS and INSI'R.AN .1
; nok j i ji pi i; igug anL Moi'- įieio arba jį-

T EI. E F O NA S: Y A R < I s 27 9 Vi”

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO 8-VES
.k.'/’1 1' -•> *- '••••- e. ,V ? f ' 4 .:fe-’. . ~ ■?. - . ■ ■’ ’ i'

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVAI LIETUVIAI LIETUVIAI

/

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halsted St.
Tel. Boulevąrd 1401

9

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 6597

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. NedžL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL,

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų Tek Prospect 1980

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedfll. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republie 7868

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS;

- nuo 9 iki 11 valanda! ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. X E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV„ Cor. Franctoco 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tat Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 ar Central 74M

Dr. Charles Segal
' OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORUI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

UMotaehi S«b<e»

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

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

. i.ii ■    ■ * ■ 11 ■■ i ■iiu.iy i   i i ■ ii . ...........................................

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

REPublic 8346
5340 So. Kedzie Avenue

IggMMĮgByiy < 

drTvaitush, opt/ 
LIETUVIS 

Optoiuetrically Akių Spectoltotas. 
Palengvins akiu įtempimu, kurto 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyst©. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si> 
elektra, parodančia mažiausias ktoi- 
dar. Specialų atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10. iki 8 v. No- 
dėlioj nuo lO iki ia ' '
Daugely atsitikimi akys atitatoe- 

mos be akinių. Kainos pigiau | 
<> kaip puranuMU

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 Dr. Šusanna Stokis 

»wriiaiMdr 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai rak. 

išskyrus seredomis ir subatomis
.  ĮIIIIIII.I I I* « ■ I I III. Hll II , | | |l I.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. VezeFis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

• arti 47th Street 
Valandos #BO 9 iki 8 vakaro. 

Sorųddj pagal sutarti.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Pitone MIDWAY 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija: 

2519 West 43rd St.
VAI^ANDOS; Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likiS po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 805L

Tdefonaa Yards J*®4
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Arenas 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai NediL nuo 10 Iki 12 

Ros. Telephono Plasa 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

SvMitadieBtala įmo_1«i Od M •
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Res. TeL Dnxel 9191 

Dr. A. A. Roto

diliomis Ir ėveotadieoials 10—11
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TV A DVIMETINfiS SUKAKTUVES

Dabar SezoninisJohn Slavinskas

SPECIAL!Ka.euinskas

FEDELCOJuozas Grikienis

Vacuum Valytuvas
TIKRAI NAUJAS

TIK $1 JMOKETI

Shops

PROSINIMO MAŠINOS
gavo

SKALBIMO MAŠINOSRašė jas
prie Deimantiniai Žiedai

Lengvais Išmokėjimais

atidavė biznį kitam ONLY

SUDRIK

HOOVER 
FACTORYj

Leonas 
pirmojo

Sunkiai 
apskričio

Continental šokių salėje, 2047 
Milw;aukee avenue, sprogo bom
ba. Bombą, padėjo alaus rake- 
tieriai, kai savininkai atsisakė

Drau- 
Klai- 
jogei 

Rožės

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Prie 
te ir

Laidotuves įvyko pirmadienį 
iš graboriaus Petkaus koplyčios. 
Grabnešiai buvo vietos Draugys
tės Lietuvos Kareivių nariai, su 
Ben. Tumavičia priešaky.

Mielas Draugijos nori, ilse* 
kis ramiai ir lauk musų pas sn-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS . i

Vestuvių varpai 
skambėjo

Chicagoje buvo ^filmų 
Užsimo- 

pasta- 
bandė 

vienok

Chicagoje šįmet užmušė 308 
žmones, sužeidė 6,382.

dirbti Draugijos 
malonėkite būt dar-

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Taxi šoferiui W. Korshak, 
3118 W. 16th Street, nepažįs
tama mergina padavė dėžę ir 
paprašė ją nuvežti į 'S»t. Vin
cento ligoninę. Atidaręs dėžę, 
šoferis rado joje naujagimį 
berniuką.

KNOXVILLE, Tenn
švęsti federalio projekto T. V. A. (Tennessee Valiny Authority)
sukaktuves. Kalba gubernatorius McAllister. Vielyčia parodo

• ' 1 * . ' k' 1 1 ' '

kur stovi prof. A. E. Morgan, projekto viršininkas.

Jewelry & Optical Go 
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 6630

Naujas Draugijos 
Narys

Kazys Steponavičius 
Progresuoja • Nepaprastas Pavasariniam 

apsivalymui bargenas! Tik- 
tai naujas Fedelco Vacuum 
Valytuvas, su juo' galima bi- 
le ką valyti, reikąlingas šia- 
me sezono laike? 0 kaina tik 
$18.95—garantuotas. Pasižiūrėkite par
davimui visose ELECTRIC Krautuvėse

COMMONWEALTH’EDISON 

Electric
Doumtoun—72 West Adam/St.—132 So. Dearborn St.

4562 Broadway 
2618 Milwaukec   — -- ,w- 
4834 So. Ashland Avė. 2950 B. 92nd St.

FEDERAL C O U P O N S

Naujas Draugijos narys p. 
John Slavinskas yra dženito- 
rius bei namų užvcizda — 
<>000 So. Prairie avė. Malonaus 
budo žmogus.

Automobilių nelaimėje sun
kiai sužeista Mrs. Claire 
O’Brien, žymaus Chicagos ban- 
kieriaus žmona. Automobiliai

Chicagos Lietuvių
> Draugijos Piknikas

(Tusu iš pusi. 2-ro 
paskaitlina Chicagos Lietuvių 
Draugiją, įstodama į jos narių 
eiles.

Michael L. Igoe vakar 
me federalio prokuroro priesai
ką. Jis buvo paskirtas prokuro
ru šiauriniam Illinois distriktui 
Prisaikino teisėjas Wilkerson.

prieš 4. Gali kalbėti kaip kaš 
nori, bet pradžia yra gera.

Komisija—C Genis, C. Ya- 
kubka, B. Senionis ir A. Venc
kus—-pasiryžę yra sėkmingais 
lašinis. kelti Kliubo vardą. Lai
mingos jiems kloties!

Sekmadieny, Birželio-June 9 d 
“Birutės” Darže, Justice Park 

Illinois

Raudonos Rožės Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks pen- 
tadienio vakarą, 7 d. birželio, 
Liuosybes svetainėje. .Tai bus 
prieš-pusinetinis susirinkimas. 
Visi nariai gaus atvirutes nu 
pakvietimu atsilankyti į susirin-

Vakar 
artistė Greta Garbo, 
vusi juodus akinius ir 
Čiusi palto kalnierių, ji 
ištrukti nuo smalsuolių, 
jie ją pažino.

Darbininkai, apsiėmę dirbti 
Draugijos piknike sekmadieny 
yra sekami:

1. V. Mankus,
2. P. Martinkaitis

Petras),
3. J
4. J.

Mergina Irene* Boyce patrau
kė turtuolį Lucien E. Williams 
į teismą, reikalaudama $50,000 
už sumušimą. Iš teismo rekor
dų pasirodė, kad Williams ap
daužė kelias savo žmonas, ku
rios dėl to jį pametė.

Sekmadienį ir pirmadienį 
Chicagoje lankėsi du svečiai iš 
Manchester, Connecticut valsti
jos. Vienas jų buvo 
Brazauskas, antras 
draugas, G. Keller. Abu susto
jo Chicagoje pas p. Brazausko 
gimines, pp. Salaveičikus, Mar- 
ąuette Parke.

Iš Chicagos jie išvyko į Far
go, N. Dakotoje, kur dalyvaus 
Ancient Order of Workmen 
konvencijoje. Grįždami Man- 
chesterin, jie vėl žada sustoti 
Chicagoje. (Sp).

CICERO.—Pereitą šeštadienį 
apsivedė Ąntano “ Čepaičio sū
nūs. Vedybų apeigos išpildyta 
bažnyčioj prie 48-tos ir Ash
land avė., Chicago. Vestuvių 
pietus iškelta pas jaunosios te 
vus. Dalyvavo juose tik arti
mieji.

Po vakarienės jaunavedžiai 
apleido Chicagą ir išvyko me
daus mėnesiui.

P-nia Čepaitienė ir Antanas 
Čepaitis yra plačiai žinomi ne 
tik Cicero, bet ir Chicagos lie
tuviams. ■ Z

GRADUATION IR JUNE 
BRIDE DOVANŲ 
IŠPARDAVIMAS!

Musų naujas konkursantas, 
jaunuolių organizatorius, p. Ka
zys Steponavičius sėkmingai 
darbuojasi naujų narių įrašy
me. Laike poros savaičių Drau- 
gijon gauta virš 20 narių. Jei
gu taip sėkmingai musų Kazys 
progresuos, tai visa aktyvioji 
Chicagos lietuvių jaunuomenė 
bus Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariais.

Sekamą antradienį, šiame 
skyriuje, tilps p. Steponavi
čiaus naujai įrašytų narių są
rašas.

Telepbone RANdolpb 1200, Local 66
3460 So. State St. 4231 W.MadJ«on St.
852 W. 63rd St. 4833 įtrina Pątk Bldr. ------------ .11116 So.Michigan Avė.

G IVEN

CICERO.— Senas vietos gy
ventojas ir “Naujienų” skaity
tojas Jurgis Skaisgiris išsisky
rė iš musų tarpo ir šiandie 
ramiai ilsisi Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Velionis buvo laisvų pažiūrų, 
rimto nusistatymo žmogus, tu
rėjo gražų savo namą ir pas
kutinius keletą metų pats val
dė biznį—alinę, šeimynos pa
liko tik moterį.

A. a. Jurgis mirė visai neti
kėtai, nes atrodė dar stambus, 
tvirtas ir sveikas.

Jisai priklausė Lietuvių Pi
liečių Kliubui Chicagoj ir 
gijai Lietuvos Kareivių, 
dingai buvo paskelbta, 
priklausęs Raudonos 
Kliubui.

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

$9.75 . S24.0C
Akiniai dėl artimo ir tolimo regėji
mo su daktaro egzami- Cčff?

navimu už ....... ...^VsVV

paminėtų kainų matų tkelbimuo- 
pažymitų ant rtiutų tavorų, pa

prakai turit būti dadėta 2% dėl tak
tų iilaidų. Klautkit mutų apie leng
vų iimokejimų planą. Tik bitkį rei
kia įmokėti, o kitus lengvait mėne- 
tiniait Umokėjimait prie elektrot bi
lų.% Kad padengtu interett ir kitas, iš
laidas, yra rokuoįama bitkį augi te t- 
nėt kainos už tavorus parduodamus 
lengvait iimokėjimait.

TIKTAI 
KELETAS 

LIKO!
Užbaigiama 1934 
modeliai pigiomis

• kainomis
PREMIER 
EUREKA

FEDERAL
Labai Nužemintomis

Kainomis!
Demonstratoriai, Kampe
liai ir užbaigiami mode
liai bargenų kainomis. 
Atvažiuokit anksti dėl ge
resnio pasirinkimo.

Chicagoje buvo suimtos Kar
pio gaujos banditas Volney Da- 
vis. Jis prisipažino dalyvavęs 
St. Paul turtuolio Bremeno 
pagrobime. Piktadariai 
$200,000 vaduotpinigių.

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

$19.95
FEDELCO perdirbti

„„ $6.95

Chicagos Lietuvių Draugi
jos naujas narys p. Juozas 
Gitikienis, 2024 So. Prairie 
avė. iš amato mašinistas. Yra 
rimto, mandagaus budo žmo
gus. Daugiau tokių narių į 
Chicagos Lietuvių Draugiją I

Reiškia, musų darbštus kon- 
kusantas p. P. Galskis gana 
stropiai darbuojasi šiame Dr- 
jos konkurse.

kimą. Reikia būtinai dalyvauti 
jame.

Po susirinkimo bus paruošta 
kas tai tokio nepaprasto. Kas 
neatsilankys, tas gailėsis.

—“N.” Rašėjas.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT RAKANDŲ

BUDRIKFURNITURE M ART 
"./J 3345-47 SOUTH HALSTED STREET

ELEKTRIKINES LEDAU- 
NES, REFRIGĘRATORIAI 

1)0 $99.50 
po $4.50 j mėnesį išmokėjimui

“Common law” žmona, Ce- 
cilia Johnson vakar bandė nu
šauti savo vyrą Augusi Gra-y, 
28, 1220 Washburne avenue. 

sužeistas vyras guli 
ligoninėje.

Gumauskas, 
Milašauskas, 
Staugaitis, 
Tumosa, 
Galskis, 
Kraučiunas, 
Zameckas, 
Villis, 

Matulis,
12. G. Mittskus,
13. A. Sedaitis,
14. J. Kuprevičius,
15. K. čiupulevičius,
16. Pocius,
17. F. Harmonas,
18. J. čivinskas,
19. W. Jašmontas,
20. Al. Mickevičius,
21. V. Briedis,
22. M. Krikščiūnas,
23. V. Galskis,
24. Arthur Montvidas,
25. Al. Smalelis,
26. Mrs. A. Villis/
27. Mrs. Smalelis,
28. Mrs. Kungis,
29. Miss A. Strikol. 

Apsiėmę
piknike — 
že kaip 11 vai. ryto.

Raudonos Rožes Kliubo 
“streikieriai” bėsbolo lošėjai 
nugalėti. Kliubo komiteto pa* 
stangomis suorganizuota naujas 
jauktas iš jaunų šaunių vyrų.

Ir štai praėjusį sekmadienį 
saulute švietė ir vejalis džiovi
no aikštę prie Cicero avė. ii 
Roosevelt. Tai Kliubo bėsbo
lo lošimų vieta.

Lošio pažiūrėti praėjusį sek
madienį susirinko didelė žmo
nių minia, nes visi buvo i^siih 
gę loimų. Tai buvo pirmas 
kliubo pasirodymas šį sezoną, 
ba iki šiol lošius trukdė ir lie
tus ir, sakysiu, senųjų lošėjų 
pavydas. ll;

Naujieji lošėjai laimėjo 8

Jonas
Visi Chicagos lietuviai žino 

Progress Furniture Co. čia su- 
sipažinkit su p. J. Kaledinsku, 
jis yra šitos stambios rakan
dų kompanijos menedžeris. 
P-nas J. Kaledinskas yra man
dagaus budo ir plataus prityri
mo biznyje žmogus. Chicagos 
Lietuvių Draugija yra pirmu
tinė lietuvių organizacija, ku
rią p. Kaledinskas įsirašė. Drau
gija laiko sau už garbę turėti 
tokius narius savo eilėse, kaip 
kad p. Kaledinsku ir kitus. Kre
ditas p. K. Steponavičiui už 
p. Kaledinsko įrašymą.

Svečiai iš Manches 
ter, Conn., Chica

goje

PATAISYK STOG| 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

Budrik, Ine.
Tel. BOUlevard 4705

už % kainos!
Vyriausia Vieta Bankroto Stako 
Atsilankykit j bile kuria iš musų 
8 krautuvių ir pasižiūrėkit—Jus 
čia rasite kiekviena žinoma mels
vos ruši už nupigintas kainas.
S2.00 Balta žibanti Ma- 
ieva, už GaL___________
I2J5 Balta Fiat Ma- <1
Ieva, už GaL-----------I • I V
$1.25 Sieteliams Maleva, 

S*?” ZZ*i.oo 
Visa Maleva 100% Garantuoto—

Arba Sugražinsime baigus 
Palnt Exdiange of Chicago 
1557 Milvaukee a v. 2274Ebtonav.

JUM SJSabted sU teLArmitoge 1441

$6.75 iki $24.00
14 K. Šliubiniai ' Bi

Žiedai po HFtJ
$3.95 

Rankiniai Laikrodė
liai po

$3.95 ir po $9.50
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FubHshed Daily Except Sunday by 
tke Lithuanian New> Pub.» Co., Ine.

1789 Boath. Halsted Street
Telephone CANd 8500
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Subseription Ratas:
88.M lh Canada
87.00 per year outsido of Chicago
88.00 par year- in Chicago 
8o per copy.

8&00 
4.00 
2.00 
1.50
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Entered ai Sacond Ctass Matter 
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ėekinadienius. LėidMa Naujiena Ben
drovė. 1789 S. Halsted St, Chicago,

Telefonai Canal M00.
» ■ ,» . ..... ; .n..—. —

UIsakyma kahUį!
Chicagoje — paštu:

Metanu --------------------- ---
Pašei mėtų . ......................
Trims, mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicago] per išnešiotojus i
Viena kopija .. ..... ............ 8c
Savaitei -- ----------------- — 18c
Mėnesiui  .............. .................. . ?5c

Suvienytose Valstijose^ nė Chicagoj, 
paštai

Metams 87.00
Pusei foettl . 8.50
Trims mėnesiams ............ , 1.75
Dviem mėnesiam^       1.25 
Vienam mėnesiui     75c

Uetavon ir Utar užsieniuose 
(Atpiginta),

Metams      88JD0
Pusei meti ....... ........ ........... ... 4.00
Trims mėnesiams ................. - 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

LEIT. F. VAITKUS PASIRENGĘS SKRISTI

kas jų

Lietuva 
baltuo-

Sinkiausias Amerikos Lietuvių Transatlantinio 
. Skridimo Sąjungos darbas, kurs išjudino visos Ameri

kos lietuvius, jau eina galop. Pasiliekanti sukėlimui ne
didelė suma pinigų gal jau pasirodys esanti sukelta, ka
da visos kolonijos grisius ALTASS iždininkui 
yra surinkta.

Dabar visa Amierika, 6 taip pat ir visa 
lauks tos dienos, kada irt tisų karžygys pasikels 
ju lėktuvu^ idant atlikus savo didelį žygį.

• ,* . v

Visų akys ir širdys dabar yfa atkreiptos į New 
Yorką, kur leitenantas F. Vaitkus dafo paskutiniuosius 
skraidymo bandymus su LitUariica II. to to jis lauks 
tik palankių pranešimų apie oto stovį Virš Atlantiko. 
Mes žinome, kad kaip tik tokie pranešimai jam bus pa
teikti, jis, nelaukęs nei dienos, leisis į tolirriį pavojingą 

. kelionę.
Jo pasikėlimas suelektrizuos čia mus visus. Užmir

šę barnius ir pavydus, visos Amerikos liėtūviai kaip 
vienas savo širdyse trokš jam laimės ir pasisekimo. Ir 
kokia tai bus laiminga valanda visiems^ kada sužinosi
me, jog Vaitkus jau nusileido Lietuvoj, pasiekęs savo 
tikslo.

AMERIKOS KONSTITUCIJOS KRIZIS

Tai kur-gi dabar Suvienytos Valstijos atsidurs su 
tokia savo konstitucija?

Pagal konstitucijos federalė valdžia beveik ‘nieko 
begali daryti tose srityse, kuriose ji viena tegalėtų ką 
nors daryti.

Pasirodo, kad nei kongresas nei prezidentas negali 
reguliuoti pramonės, negali kištis į kapitalistų pelnus, 
negali nustatyti darbe’ valandas nei atlyginimo normos 
darbininkams. O atskiros valstijos, žinoma, negali nei 
pradėti kabintis prie kapitalistų. Jeigu kur ir bdndytų, 
tai jeigu kapitalistams koks nors kišimasis j jų reika
lus nepatiktų, jie gali visą savo pramonę perkelti f ku
rią kitą valstiją.

Visi, kam rupi šalies ir darbo žmonių gerovė', įieš
ko dabar išeities iš tokios negalimos padėties.

Tik kapitalistai ir jų Spauda yra baisiai patenkinti 
Vyriausiojo Teismo mėsta bomba. Jie rėkia, buk dikta
tūra buvusi panaikinta Ainerikoje Vyriausiojo Teismo 
tarimu. Tečiaus aišku, kad čia ne diktatūroje Svarbiau
sias dalykas.

Pats prezidentas, aiškindamas teisino tarimą, iš
reiškė nuomonę, kad konstitucija turi bui pataisyta it 
pritaikyta, prie šių dienų gyvenimo. Su ta nuomone visi 
maustantys žmonės turi strtikti. Tečiaus kapitalistų 
spauda visomis keturiomis šoko prieš prezidentą už vien 
tokios nuomonės parėiškirtią. Jie dabar 
štato per didžiausią šventenybę.

Jokia konstitucija negali buti/amžina 
jeigu jau ji ir butų kada nors kam nors 
Amerikos konstitucija buvo parašyta 146 
ir jau buvo daug sykių taisyta, bet nėra pataisyta taip, 
kad tiktų naujom gyveninio sąlygom. Be abejo Ameri
kos žmonė^ turės dar ją taisyti, ir tas laikas jaū atėjo. 
Vyriausiojo Teismo nuospfendis tik priartiho tą laiką.

• Visoks konstitucijos taisymas vienok labai ilgai tę
siasi, o Amerika yra tokioj padėty, kad ilgai negali 
lauktis Greitesnį išėjimą siūlo Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas p. Green. Jis sako, kad kongresas, turi 
atimti Vyriausiam Teismui galę spręsti ar kongreso 
priimti įstatymai yra konstitucijiniai. Pats kongresas, 
išreikšdamas žmonių valią, gali spręsti ar jo įstatymai 
sutinka šti konstitucija. Kada ta gale butų iš Vyriau
siojo Teismo atimta, tai visi keblumai butų pašalinti.

Artimoj ateity pasirodys, kokį kelią pasirinks Ame
rika išėjimui iš susidariusios padėties, kuri suriša Ame
rikos federalės valdžios rankas. , (

Tuo tarpti gi visi žmonės ir jų atstovai svarstys 
pasenusios konstitucijos klausimą.

koiistitučiją

šventenybė, 
šventenybė, 

metai atgal

po 40—50,000 egzempliorių. 
Skaičiuojama, kad 1919 m. lie
tuvių spauda turėjo 2'0,000 egz. 
tiražo. 1925 m. jau apie 100,- 
000, o dabar statistika rodo 
bendrą lietuvių periodikos ti
ražą apie 650,000 egz.

Imant knygų sritį pažanga 
matyti ir kiekybės ir kokybės 
Srity. 1921 m. skaičiai rddo iš
leistų knygų 180, o 19Š1 m. 
knygų išleista buvo l,06k Pa
skui skaičiai kiek sumažėjo, 
bet 1934 m. išleista buvo virš 
900 knygų. Ir paskutiniais me
tais pasirodo vis daugiau ver
tingų grožinės literatūros ku
rinių. 1934 m. išėjo 6 dideli 
Žymus originaliniai romonai ir 
viena didelė poema, keletas ver
tingų poezijos rinkinių. Dide
lį patraukimą prie) knygos ro
do' neseniai surištosios knygų 
platinimo loterijos, kur Kau
ne per keletą savaičių išpla 
tinta, apie 75,000 egzempliorių 
knygų. Vis auga bibliotekų tin
klas ir švietimo ministerija 
šiais metais nusistačiusi įsteig
ti dar apie 300 naujų bibliote
kų prie mokyklų. Lietuvoje bi
bliotekų bendras skaičius yra 
1500, jose kitygų virš 1,200,000, 
didžiausioji yra universiteto 
biblioteka su 117,22£> tomais.

(L. K.)

^Antradienis, birž. 4, 1935

Taigi antroji Pabaltijo san
tarvės konferencija apsvarstė 
bendrų svarbių politinių ir eko
nominių klausimų ir padarė 
nutarimų, kurie žymiai išplės 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bendradarbiavimą.

Tsb.

Paleistas Klaipėdos 
krašto seimelis

Naujo seimelio rinkimai 
'rugsėjo 29 d.

Prezidentui Rooseveltui be abejo nepatiko Vyriau
siojo Teismo nuosprendis apie NRA. Savo pasikalbėji
me su laikraštininkais tuoj po nuosprendžio savo nepa
sitenkinimą nuosprendžiu jis aiškiai parodė.

Tečiaus ir jis pats supranta, kad Vyriausiojo Teis
mo čia nelabai tegalima kaltinti. Vyriausias Teismas 
turi galę žiūrėti, kad nauji įstatymai nesipriešintų pa
matiniam įstatymui, butetit konstitucijai. Pagal konsti
tucijos Vyriausiojo Teismo nuosprendžiai, nors jie kar
tais ir butų klaidingi, yra galutinu verdiktu apie įsta
tymų konstitucionahimą.

Savo nuosprendyje apie NRA . Vyriausias Teismas 
rodos gan siaurai, šulyg literos, išaiškino kongreso' ga
lę įstatymams leisti ir kongreso bei valdžios galę re
guliuoti tarpvalstijinę pramonę. Pirmiaus tas pats Vy
riausias Teismas tarpvalstijinei pramonei buvo daugiau 
dalykų priskyręs.

Konstitucija, žinoma, aiškiai sako, kad tik kongre
sas gali įstatymus leisti ir niekam kitam tos galės ne
gali pavesti. Sulyg NRA akto kongresas pavedė prezi
dentui prainonėms reguliacijų bei kodų nustatymą! O 
Vyriausias Teismas pasakė, kad kodų nustatymas yra 
niekas kitas kaip įstatymų leidimas. Reiškia, ne prezi
dentas, bet pats kongresas turėtų kodus nustatyti, p 
tik jų įvykinimą palikti prezidentui.

Sulyg pavestos jam galės Prezidentas patvirtino 
kelis tūkstančius kodų ir patvarkymų, kurie buvo iš
dirbti pramonės atstovų. Jeigu kongresas butų turėjęs 
priimti kaipo įstatymus visus tuos kodus ir reguliaci
jas, tai kongresui butų ėmę labai daug metų juos ap
svarstyti ir priimti. Gal ir šimto mėtį butų neužtekę, 
jeigu kongresas tikrai juos butų svarstęs, o nė aklai 
priėmęs kitų pateiktus planus. €

Žinoma, gal būt kongresas galėtų priimti įstatymą, 
kurs nurodytų apskritais ruožais^ kokius kodus prezi
dentas turi galę patvirtinti, ir griežčiau apriboti pre
zidento galę, kad jis nebūtų panašus į diktatorių. Te
čiaus klausimas ar ir tokį apribojimą Vyriausias Teis
mas pripažintų konstituciniu.

Išrodo, kad Vyriausiojo Teismo pagrindinis nusi
statymas prieš centralizuotą federalę valdžią čia lošta 
svaribausią rolę. Tas dar aiškiau matosi iš Vyriausiojo 
Teismo nūotoonės, kad į pramonės dalykuš federalė val
džia visai neprivalo kištis, bet palikti juos atskiroms 
Valstijoms. Federalė valdžia tegalinti rūpintis tik pre
kių pervežimu iŠ vienos valstijos į kitą.

Siaurai imant, taip ištikro galima konstituciją in
terpretuoti, ir jeigu Vyriausias Teismas taip ją inter
pretavo, tai reiškia jau taip yra. Nes ta pati konstitu
cija niekam kitam neleidžia jos interpretuoti, kaip tik 
Vyriausiam Teismui. A

KIEK DABAR LIETUVA TURI'MOKYK
LŲ, LAIKRAŠČIŲ IR KNYGŲ

Pradžios mokyklų 1919 Lie
tuvoje buvo 877, mokytojų — 
1,030, mokinių — apie 40,000. 
O dabar pradžios mokyklų 
skaičius pakilęs iki 2,557, mo
kytojų — 4,194, mokinių — 
266,795. Tokiu budu 1919 m. 
1,000 gyventojų teko vos apie 
20 mokinių, o dabar tėiika 108 
mokiniai. Reikia atminti, kad 
prieš karą Lietuva ^mokyklų at
žvilgiu buvo ypač apleista, anal
fabetizmas buvo didelis. Ir ne
priklausomybę atstačius dar ne-* 
galėjo tuoj įvesti visuotinąjį 
priverstiną mokymą. Tik pas
kutiniais metais privalomasis 
mokyklos lankymas jau pa
plitęs po visą Lietuvą.

Valdžios ir privatinių gim
nazijų ir tolygaus laipsnio* mo
kyklų 1915 m. dabartinėj Lie
tuvos teritorijoj buvo 18, pro
gimnazijų ir aukštesnių prad
žios mokyklų — 24, specialių 
rhokyklų -j— 3, mokytojų femi- 
narijų — 2. Iš jų tik keletas 
privatinių progimnazijų tebuvo 
lietuviškos. O dabar gifnAazi- 
jų yra — 55, jose mokytojų
— 994, mokihių — 15,433, vi
durinių mokyklų (progirnnazi- 
jų) — 51 sh 422 mokytojais 
ir* 5,348 mokiniais. Mokytojų 
seminarijų yla 9 su 124 mo
kytojais ir 7Š2 mokiniais. Spe- 
cialinio pobūdžio aukštešhiųjų 
riiokyklų (su kunigų seminari
jomis, meno ir komercijos mo
kyklomis) — 23 su 315 moky
tojų ir 3,832 mokiniais. Spe- 
cialinio pobūdžio vidurinių mo- 
kyklų (amatų, žemės ūkio) — 
139, mokytojų — 667, mokinių
— 4,720.

Lietuva nėra turėjusi savo 
krašte aukštosios Mokyklos, 
kur butų galėjusios pasireikšti 
lietuvių tautinės aspiracijos, 
išskyrus trumpą Vilniaus uni
versiteto laikotarpį 19 amžiaus 
pradžioj, kai ten pradėjo spie- 
r . _

• t. ■■ •*' • . • - • j

stis lietuvių ^patriotų būrelis.; 
Bėt Vilniaus universitetas dėl 
1830 m. sukilinįo buvo užda
rytas. Lietuvos nepriklausomy
bę atgavus, netrukus pradėjp 
kurtis aukštieji kursai, iš ku
rių 1922 m. gįm® dabartinis 
Vytauto Didžiojo universite
tas. Jame dabar Virš 300 as
menų mokslo pėrsūnalo’, kiatp 
sytojų 4,500, o ■ baigusių apie 
1,886. Bė to, ^ids aukštosios 
mokyklos: žemės ūkio akade
mija Dotnuvoj (mokslo pefSO- 
nalo 41, klausytojų — 241), 
kdrišėrvatbrija, kurioj arti 2Ū0 
klausytojų ir neseniai įkuttdš 
komercijos institutas Klaipė 
dojė. :

Kitas didelis kulluros kiliiŪP 
rodyklis — špsiudg. Kas bent 
kiek pažįsta Lietuvos istorijų, 
žinos, kad špaudoš uždrahdū 
mas, kuris tęsČSi riuo 1864 iki 
1904 m. yru smarkiai sutruk
dęs normalų lietuvių spaūdoš 
vystymąsi, kad ilgai lietuvių 
laikraščiai turėję eiti nelega
liai. Tik 1904 m. lietuvių laik
raščiai gavo plitimo laisvę, b’ėt 
iki 1914 m. karo per trunipaS 
laikas būVo spabdai tvirtai įsi
galėti. Karo metu iiesteg ViSA 
lietuvių spauda buvo išnykŪsi 
(išskyrus okupacines valdžios 
leistą laikraštį) iki 1917 m. 
Tikras lietuvių gpairdok aiigi- 
mas prasidėjo su nepriklauso
mybe. Visi sunkumai ir ypa
tingos špygos lig šiol dar 
spaudai atsiliepia. Laikraščių 
skaičiumi iėl jų tiražais lietu
vių spauda jau žymiai progre
savo, palyginus su nepriklau
somybės pradžia, Lietuvoj da
bar išeina virš 200 įvairių laik
raščių ir Žurnalų, tarp jų 6 
lietuviški dienraščiai, žymes
nieji dienraščiai išeina 10—12 
puslapių dydžio. Tiražų dau- 
glaušfa turi savaitraščiai ir du
kart savaitiniai laikraščiai

241)

Pabaltijo valstybių 
konferencija pada
rė svarbių tarimų
KAUNAS. — Gegužės 9 d. 

Katule pasibaigė antroji Lietu- 
Vos, Latvijos ir Estijos UŽšiehių 
reikalą ministerią konferencija. 
Ji apsvarstė 14 įvairių tarptau
tinės politikos ir ekonominių 
klausimų, kurie liečia Pabalti
jo valstybes. Pirmiausia, kon
ferencijoj buvo svarstytas Pa
baltijo Valstybių saugumo klau
simas. šiuo klausimu visos trys 
valstybės pasisakė už tarptau
tinę bendradarbiavimą, patik
rinant, „ taiką,. Rytų; ? Europoje. 
Taip aiškiai pasisakydamos 
saugumo klausime, Pabaltijo 
valstybės išsklaidė apie jas už
sienių spaudoje paskelbtus vi
sokius netikslumus. Tuo paeiti 
jos sutvirtino Pabaltijo santar
vės pamatus, nes saugumo klau
simas Lietuvą, Latviją ir Esti
ją suveda prie bendro ir tarpu
savio gynimosi stalo.

i Taip pat labai svarbus kon
ferencijos nutarimas išplėsti ir 
aiškiau nustatyti Pabaltijo val
stybių tarpusavio pagelbos bu
dus, kuriuos numato Lietuvos, 
Latvijos , ir Esti j os santarvės 
sutartis; pereitų metą rugsėjo 
12 d. pasirašyta Ženevoje. Pa
sižadėjimas teikti savo tarpe 
pdlitinię ir diptematteę pagelbą 
Višbfriis aplinkybėmis, kUriornis 
tatatą sįjuiigds paktas gali bū
ti f^fkdnhas, suteikia pabal
tijo santarvės sutarčiai aiškes
nį turinį.

Bė šiij grybai politinio pobū
džio' kkūteimų, frėikia dAr paž^- 
m&ti vienį k6bferencijoje ap
svarstytą Svarbų dalyką. Tai 
^iitŽLttį tarpusavio < ginČiafris 
taikingai išspręsti, šios sfttar- 
tiės sumanymas jau būvo iš
kėliau pei pifibąją Pabaltijo 
valstybių užsienių reikalų jhi- 
hisfėriįt konferenciją Taline;

konferencijos pavedimu, 
ginčių šp^ėbdiino sutartį ruošė 
Estijos vyriausybė. Estijos vy* 
Hausybčš paruoštas projektas 
,dabar buvo; apsvarstytai ii dar1 
paliktas visų trijų Valstybių

šiisipažinti ir 
nuomonę.
taikingo sprendimo sutartis bliš 
pasirašyta šį fūdenį zpėr trečią 
Pabaltijo valstybių konferenci
jų Rygoje.

Iš kitų pasitarimuose ap* 
svarstytų klausimų, pažymėti
nas ekonoininiš konferencijos 
sušaukimo nutarimas, ši kon
ferencija, kuri 'numatoma dar 
šiais metais, aptars ir sutvar
kys Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bendrus ekonominius reika
lus.

Liūdnos praeities ligšiolinis 
Klaipėdos krašto seimelis buvo 
išrinktas 1932 metais gegužės 
mėn. 4 d. Pagal Klaipėdos kraš
to statuto, seimelis renkamas 
trejiems metams. Vadinasi, šie
met gegužės 4 d. pasibaigė jo 
gyvavimo laikas. Gegužės 9 d. 
Klaipėdos krašto gubernatorius 
VI. Kurkauskas paskelbė aktą, 
kuriuo ligšiolinis krašto seime
lis yra paleidžiamas. Nauji sei
melio rinkimai paskirti rugsėjo 
29 d. Ligi naujas seimelis bus 
išrinktas, Klaipėdos kraštą val
dys gubernatorius VI. Kurkaus
kas ir ligšiolinė J. Bruvelaičio 
direktorija.

Visame Klaipėdos krašte da
bar prasideda prieš rinkiminė 
agitacija, kuri bus gana aštri. 
Kaip ir reikėjo laukti, ją jau 
pradėjo vokiečių radio ir spau
da, agituodama Klaipėdos kraš
to gyventojus nebalsuoti už 
lietuvius. Per šiuos rinkimus 
krašto gyventojai tikimasi ga
lės laisviau paduoti savo bal
sas. Rinkimai eis pagal naujų 
rinkimų įstatymo, kuritio bus 
renkamas ir Visos Lietuvos 
seimas, šiemet Klaipėdos kraš
te seimelį rinks 65,000 to kraš
to gyventojų ir išrinks 29 to 
kašto seimelio narius. Tikimasi, 
kad šiemet lietuviai laimės 
daugiau savo lietuvių negu per 
ankstyvesnius rinkimus. Lig- 
šiol lietuviai turėjo 6 seimelio 
narius. —Tsb.

Lietuvėje tikrins 
vaidininkų įsigyto 

turto šaltinius '

vyriausybėms su juo' daugiau 
• pareikšti savo 
Tarpusavio ginčų

mus. Gi išeikvotojai prieš įų 
negražių darbų aikštėn iškėli
mų labai plačiai gyvena arba 
urnai pralobšta. Per trumpų 
laikų įdygsta puošnus namai, 
jsigijami dvarai ir t. t. šia pro
ga reikia pažymėti, kad Lietu
voje valdininkų algos yra ne 
didėlės. Vien iš algos didesnių 
turtų sunku Įsigyti ir, tai, ga
li įsigyti tik taupus aukštes
ni valdininkai, gaudami geres
nius atlyginimus. Bet turtui 
įsigyti reikia ilgesnio laiko, di 
dėlio taupumo ir pan. Del stai
ga pralobusių valdininkų Lie
tuvos visuomenėje sklinda di
deli pasipiktinimai, visokį įta
rimai.

šiai negerovei užkirsti kelią, 
dabar yra parengtas tam tik
ras įstatymas. Tuo įstatymu, 
visi ne pagal savo uždarbius 
įsigijtfsieji turtą, turės įrody
ti kokidmis pajamomis jų tur
tas įgytas. Jeigu pasirodytų, 
kad turtas įgytas nešvariu bu- 
du (imaht kyšius, vagiant val
džios bei visuomenės turtą ir 
1.1.), tai jis bus atimtas val
stybės naudai, o jo savininkas 
— patrauktas atsakomybėn, 
šiuo įstatymu norima Lietu 
voje galutinai išnaikinti valdi
ninkų kyšininkavimą, ir nesą
žiningumus. Tsb.

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

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

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvės et
nografijai, archeologijai ir 
turižmui.

Eina' bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis.' Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Dažnai Lietuvoje išgirstama 
apie* įvairius išeikVojimus arba 
kuriuos nors kitur neteisėtu-
x.4._' 1 „i : ,ę,7■' ; ..c   

i
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Kipšus

VietiPARK Kep. xxx

RADIO
Dainuos Radio Grana

Zalatoris.

MALEVOS!Teko pa-

susirasti

NATHAN KANTER

Distributoriai

Kūną rado bekabanti ant me 
džio, miškelyje; norėjo nusl 
žudyti pereitą penktadieni

taip programų, taip 
ir tu vės gražaus pel-

J. Gustaitis atva
žiuoja iš Lietuvos

Įspūdžiai iš kapų 
lankymo dienos

Juozas 
laivu 

pribus

paimti nuodų 
nusižudyti perei

Globis ne- 
Kulešių ir

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

STOGAI 
ROOHNG

patarė jam nueiti pa- 
o pirmadieni grįžti |

f HAMBURGER 
SINCE 1868

P. Zalato- 
gros gera 
įdomių ir 
N epam i rš-

ir publikų prie baro, 
visus prie kampo ba* 
atrodytų didelė miniu; 
krutumus ir nekruta-

žinoma, kad jis 
susirūpinęs, susi* 

kokių tai priežaš-
Nors ryte buvo apsiniaukę 

ir lijo, bet vėliau prasiblaivins 
suvažiavo gana daug žmonių 
prie Lietuvių Tautiškų Kapi-

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Trumpą laikų atgal Detroito 
radio kunigas Coughlin kreipė
si j Chieagos parko* komislon le
dus prašydamas išnuomuoti 
jam Soldier’s Field, kalbai, ku
rią nori pasakyti savo sekė
jams.

Komisioniečiai atsisakė, pa- 
reikšdami, kad Soldier’s Field 
skiriamas naudoti sporto, pasi
linksminimo parengimams, o ne 
politiškiems mitingams.

Atsakydamas, Coughlin pasi
samdė advokatą Saniuęl Ettel- 
son ir teismo keliu bandys pri
versti komisionierius išnuomuo-

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. IR

Šiandien 7-tą valandų vaka
re iš stoties W.G.E.S. trans
liuojamus reguliaria radio pro 
gramas, leidžiamas pastango 
mis Peoples Rakandų Išdirby-

smsKir.PER 
ftAVilENAS. 

PINIGUS LIETUVON

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mm ir mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystio

8218 So. Halsted Straet.
TeL VTCtnrv 4965.

Justice Parke pasi 
korė lietuvis, Anta 

nas Kulešius

SUIMTAS KARPIO GAUJOS 
NARYS

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

Bet Kulešius nebuvo taip 
lengvai pertikrinamas, nes vos 
išėjęs iš kalėjimo, pasiėmė vir
vę ir apie trečių valandą po 
luetų pasikorė. Jo kūnas buvo 
atrastas už kokio pusvalandžio. 
Atgaivinti Kulešiaus nebuvo ga
lima.

Jis buvo apie 55 metų am
žiaus, ir buvo vienas iš dar
bininkų prie lietuvių kapinių, 
Justice Parke.

NORTH SIDE 
tirti, kad gero Naujieniečio, P. 
Sk Urkio žmona, ponia Bronisė 
Skurkienė praėjusių savaitę Ii 
ko išvežta j šv. Onos ligoninę, 
prie Tliomas ir Cicero gatvių, 
kur jai teko pernešti gana sun
kių vidurių operaciją.

Ligonė turės dar gana ilgai 
gulėti, kad galės vėl namon 
vykti.

Poni Skurkienė turėjo pana
šių operacijų keletą metų tam 
atgal, tur būti dėl nepasiseki
mo pirmu kartu, dabar prisi-

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

Teprašo Lietuvos žmorėt 
fiįpatarbUetuvosh

daug įkyrėjo ir, kad nebenori 
daugiau gyventi.

Nuodai ir virvė

Jaunuoliams pa 
mokos

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

šių vasarų, atostogų laiku, 
Amerikos Lietuvių Mokykloje, 
3106 S. Halsted St., bus pa
inokos skiriamos jaunuoliams 
ir jaunuolėms susipažinti su 
lietuvių kalba bei rašyba. To-

Serga, ligoninėje gu 
Ii p. Bronisė Skur

kienė

ONA METELEVICIENfi, 
po tėvais Dauginaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 1 diena, 6:45 valanda 
ryto 1935 m. 
tu amžiaus, 
phia, Pa.

Paliko dideliame 
motina Ona. patėvi 
Katauska. 3 brolius, 
ry ir Raymond, 2 
Stella ir Rozalija ir 
2 tetas Frances ir Rozalija, 3 
dėdės Pranciškų
Harry ir daug kitu giminiu

Kūnas
4115 S. Oakley Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
birželio 4 diena, 10:00 vai. iš 
ryto iš namu j 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- 
ma ir atsisveikinimu.

Nulindo liekame.
Motina, Broliai ir Giminės.

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

dėl, kurie jaunuoliai neturėjo 
progos išmokti savo fėvų kal
bos nei rašybos, visi privalo 
daly vau U šitose pamokose.

Norintys pradėti pamokas 
;uri užsirašyti no vėlinu kaip 
lirželio mėnesį, ir lankytis pen
kias dienas kas savaitę, po tris 
valandas kasdien.

Užmokestis už pamokas trys 
doleriai mėnesiui.

— J. P. Olekas.

kad ir žemai stovintys dainuo
tų. Bet kadangi žemai publi
kos buvo tiek pat, kiek plat
formoj programo pildytojų, tai 
sunku tą “publikų” buvo išju
dinti.

Atėjo rengėjui j galvų min
tis. Reikia vestis programa pil* 
dy tojus 
Sustatė

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

' įsteigto 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

8008-3039 yS. Halsted St.
________ VICtory Į272-1278__r

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

CHICAGO — Vohioy pavis, 
bandito Karpio gaujos narys, 
kuris yra kaltinamas pagrobi
mu VVeyerluuiserių sūnaus, 
Tucomoje, Wash. Dhvis prisi
pažino dalyvavęs turtingo St. 
Paul, Minn., bankieriaus, Bre- 
mer pagrobimo. Jis yra snim-

Physfcal Therapj 
and Midvrife

6109 S. Albanj 
Hemloek 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

sti. Paklaustas ar jau išsipa
giriojo, Kulešius atsakė, jis nė
ra girtas ir nebuvo girtas. Po
licija jj paleido.

Užveizda tada paklausė, ar 
šiandien galės eiti dirbti. Ku
lešius atsakė, kad dar nesijau
čia gerai. Gaspadorius Schultz 
tuomet 
silsėti, 
darbą.

Rengėsi
Jis bandė 

tą penktadienį, gegužės 31 d. 
Rengėsi paimti nuodų ir savo 
intencijų visai neslėpė. Drau
gai, norėdami jj sustabdyti, pa
šaukė policiją, kuri busimąjį 
nusižudėlį uždarė nuovadoje. 
Šeštadienį jį paleido, manyda 
ma. kad jis savo nuomones apie 
prasišalinimų iš gyvųjų pakei-

"FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rara! ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vai s išmokėjimais.

GARF1ELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

EDERALdAVINGS
NDUOAN&A1IOCIAT1ON

OF CHICAOO"“

Kunigas Coughlin ei 
na į teismą dėl 
Soldier’s Field

Siunčiame Gėles Telegrama i viso 
pasaulio dalis.

Programas kapinėse buvo 
gana gražus, kaip h* kas Ine
tai, o po ceremonijų tvarkos 
vedėjas užprašė visus atsiimi 
kyti į Kapinių naudai rengia 
mą pikniką Liepos darže. Ma
tyti, žmonės supranta ir at
jaučia Lietuvių Tautiškų* Kapi
nių svarbą, kų liudija jų skait 
Iingas atsilankymas.

Netoliese už tvoros irgi bu 
vo surengtas kitas neva pik
nikas. Man einant į Liepos dar* 
žą stovi būrys moterų, žiūrė
damos per tvorų jos kalbasi. 
Viena pastebi: “veizėk, veizėk, 
tas zakrastijonas turi 10 auto
mobilių savo piknike”. z

Kita, lyg >r norėdama už
tarti, sako: “mata, buvo 13, betr 
jau 3 išvažiavo... Nugi veizėk, 
dar du išvažiuoja”.

“Tai jau dabar per kelis va 
karus dusaus” — pridūrė ar
ti stovinti apysenė moteris.
“Jam ir gerai, tegul nefulina 

žmonių ir nelenda”.
“Mat sumanė jau ir kapi

nėms pakenkti“ pastebi ei
damas pro šalį vyrukas.

Liepos darže, kur kapinių 
komitetas turėjo piknikų, žmo
nių buvo prisigrūdę ir visi gra
žiai linksminosi, laiks nuo lai 
ko atkreipdami vieni kitų dė 
mėsį į už tvoros griežiantį bu 
reliui vaikų beną, darydami vi
sokius patėmijimus.

Vienas man nepažįstamas 
vyras priėjęs sako; “Tai ma
tai, drauguti, jau šį kartų mes 
visi pamatėme, ko tas zakras
tijonas siekiasi. Bet dar, ma
tai, atsirado apie 100 žmonių, 
kurie to nesupranta”.

žingeidumo dėliai nudūlinau 
ir aš pažiūrėti, kaip ten už 
tvoros pikniko rengėjas jau
čiasi. Man priėjus prie plat
formos, muzikantai pabaigė 
groti, o pikniko rengėjas su bu 
riu vaikų dainuoja ir šaukia,

stės Kompanijos. Patirta, kad 
dainų dalis išpildys radio “Gra< 
nadieriai”, dainuodami kvarte
te, trio, duete ir solos.

Jie išpildys nepaprastai gra
žių dainelių gerai išlavintais ir 
turtinate balsais. Iš sveikatos 
srities kalbės Dr. 
rius, M.D. Prie to 
muzika, bus labai 
svarbių pranešimų, 
kitę pasiklausyti.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažtntpe 25" iki 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO. 

1685 W. Divhion 8L 
kampas Marshfield

sioms duot išsigerti už visų 
dešimtinę.

Manau, kad Tautiškų kapi
nių direktoriai yra pilnai pa
tenkinti 
pikniku,

P. CONRAD | 
STUDIO 

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 ' 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau Įrengta.

traukia 
mus paveikslus.

Už baro 5 bartenderiai ei 
garus ruko, o švogeriai, žino
ma, yra kasieriais.

Girioje, Juiip kas metui, taip 
ir šiemet, žmonės atsivežę bač
kutes, armonikas, linksminasi, 
kad net giria skamba nuo dai
nų. Prie vienos užeigos matau 
iškabą “Mike Baigo”. Argi tai 
butų “Morning Star” kliubo 
narys? Nugi ištikto tas pats. 
Pasirodo, kad jis užpirkęs ten 
šokiams pavilioną ir aludę. 
'Svieto prisigrūdę, biznis eipa 
visu smarkumu.

Už valandos susitinku jj jau 
Liepos darže. Susišaukęs apie 
20 savo pažįstamų, jis padė
jo $10.00, ant baro ir liepė vi-

“Noriu nusižudyti, parašykite 
testamentą’*

Senas Petras, pątyręs. dau 
ginu smulkmenų apie pasikori
mą, štai ką praneša.

A. Kulešius buvo nevedęs. 
Gyveno pas M. Bingo, užeigo
je, (buvusioj Svilainio vieto
je), o dirbo Liet. Tautiškose 
kapinėse.

Penktadienio vakare jis pa
prašė bartenderio Kazimiero 
Globio parašyti jam testamen
tu nes jis manąs m^ižudyti. 
Iškarto visi manė, kad Kule
šius juokus krečia, ir, matyt, 
per daug įsigėręs. Vienok, K. 
Globis pradėjo testamentų ra
šyti. Kulešius prašė įrašyti 
testamentan, kad jo kūnas tu
ri būti sudegintas krematori- 
joje, o pelenai supilti | urnų 
ir palaidoti Tautiškose kapinė
se, jo liote. Velionis turėjo nu
sipirkęs ten liotą.

Jis padavė Globiui $3.00 už
mokėti jo duokles x Keistučio 
KHubui, prie kurio priklausė. 
Pareiškė, kad turi brolį gyve
nantį Roseiande

Apie tris puslapius Globis 
prirašė į testamentą, vis juo
kais leisdamas Kulešiaus kal-

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ 

Del išvažiavimu ir pikniku, di
delė platforma šokiams. Gražus. 
Svaras miškas ir visi parankamai. * 

Kreipkitės .
RAIBUŽIS FAR^A 
hž Wilk»w Springs 

/ į vakarus 2 mylias
ant 83 gatvla 

Klauskite 
... BIGTONYFARM

Mutual Liquor
4707 So. Halsted Street 

TA TAROS 0803

sulaukus 20 mė
ginius Phiiadel-

nuliudime 
Kazimiera 
Leo, Har- 
švogerkas 
jų vaikai, 

. 3 
Antanu ir

pašarvotas randasi

Bet jam pagaliau dingtelėjo 
į galvą, kad Kulešius gal iš- 
tikrųjų mano sau galą pasida
ryti ir ėmė jį daboti. Kai Ku
lešius nuėjo neva gulti, tai Glo
bis pastebėjo, kad jis į ran 
įkas pasiėmė mažą buteliuką 
(kurie vėliau pasirodė nuodai), 
o į kišenių įspraudė virvę, pa
imtą nuo kaimynų P. Young, 
kurie ją naudojo 
džiauti.

Tai matydamas, 
laukdamas sulaikė 
pašaukė policiją. Toji pasiėmė 
jį į nuovadą, atėmė nuodus, 'at
ėmė ir virvę. Konfiskavo ir tęs 
tamentą.
• Sekantį rytmetį, (šeštadie
nį) | nuovadą atėjo Tautiškų 
Kapinių užveizda p. Schultz ir 
paprašė policijos Kulešių palei-

Gnvome pranešimą iš Lai 
vų Kompanijos, kad 
Gustaitis atvažiuoja 
“Drottninghohn”, kuris 
New Yorkan birželio 
1985.

Juozas Gustaitis važiuoja 
pas .Topą Gustaitį, 4002 Ivins
ki st., Indiana Harbor, Ind.

“Naujienų” Laivakorčių 
Skyrius.

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Viterous china cloaet kombinacija, M 0.95 
Metalinės chrome kombinacijos Rin
ką, kranas, su nuimama 
sėdyne
Karšto vandens šildytuvas $C AR 
ir tanka 4o galionų (talpos w 
Pilnas pasirinkimas tavonj. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėHomis iki 
pietų. /

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

Bet, matyt, Kulešius, buvo 
ne juokais nutaręs apleisti šį 
liūdesių pnsnulĮ. 10 metų iš
dirbo kapinėse, laidodamas ki
tus, pagaliau nusprendė pats | 
jas atsigulti.

Apie 8-čią valandą po pietų 
jo kūnas buvo rastas bekabąs 
ant medžio, miškelyje.

Senas Petras.

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

KREIPKITĖS I MUSU BENDROVE 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkinio, 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 fr 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 Miehigan Avė.
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BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVABKOJB
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mus* skaitytojams su* 
sirasti, kur galima nusipirkti jvairig paprast, ir nepapnut, 
daiktų, intalsų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpanti^ Čia skelbimu Be
galite susirasti ko jleikot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jys gausite informaciją, jeigu tik 
Jq bus galima gauti.

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristotam.

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

įsteigto 1920, 
3572-74 ARCHER AVĖ. 

LĄFayette 7688
L8.SL LJI 11 L. »8eUII«■■■■■■■■■■■■■ I I ~ ■ 

KNYGOS 
BOOKS

JONAS AMERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 diena, 4:04 valanda 
ryte 1935 m.K sulaukės 57 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Plungės parap,, Pakikšnojo 
kaimo, Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno apie 29 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moteri Viktorija, sūnų Vaclovą, 
seserį Petronėle ir švogeri Do- 
ninika Petreikius ir daug kitų 
giminiu, o Lietuvoj motina Le
onora. 2 brolius.

Kūnas pašarvotas randasi 
1C544 Edbrooke Avė.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
birželio 5 diena. 9 vai. ryte iš 
namų i Visu šventų parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o ii ten bus nulydėtos i 
Sv. Kasimiem kapines.

Visi a. a. Jono Ameris gimi
nės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skatinį patornavima ir atsisvei- 
jtinimą.

.Nuliude liekame.
Moteris. Šonus, Sesuo, 
šv.ogeris ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai J. Eudeikis • ir Tėvas. 
Tol. Republic 8340.____________

ėjo dar sunkiau nukonlėti.
Ponai Skurkiai yra rimti, 

darbštus, dar jauni žmonės; 
augina sūnų Algirdą — jau 5 
metų amžiaus; gyvena 4284 N. 
Menard avė.

Vėlinu p-niai Skurkienoi 
greitai sugyti ir dauginu nie
kuomet nebeslrgti.

Nosįus.

JUSTICE 
ninme miškelyje, tik apie blio- 
ką nuo gyvenamų namų it 
skaitlingų užeigų toje Chieagos 
priemiesčio dalyje, buvo rastus 
pasikoręs lietuvis Antanus Ku
lešius.

Kūnas kabojo ant vieno me
džio, užpakalyje lietuvio p. 
G»rybo alinės, kur ton besisu
kinėję žmonės, lietuviai, paka
ruoklį pamatė. Kodėl Kulešius 
nusižudė, dar pakol kas nepa
aiškėjo, bei 
buvo labai 
krimtęs dėl

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

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

Reikalau darni 
_______ visada galite 

gauti savo- šu
tau pytus pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1879

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

ANDREJEVO speciąlis vasaros 
kursas,

814 W.z 33rd St

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

Didelis Išpnrdn- 
vilnas visokių 
mulevų ir v a r- 
n i š o.
Skrynam maleva 

Galionas 79c 
VARNIš REMOVER QQm 
Galionas ...............................
MALEVA nn
Galionas ........................... I ■VU3 Kenai Popieros O C m

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

pieti) su didele nuolaida.

Yanas Hardware and 
Paint Company

2747 W. 63r4 St. Tel. Pro.. 1297 
fl f. TAIPGI

Bridgeport Hardvvare 
and Paint Corp.

3214 So. Halsted St. Vietory 7261

KONTRAKTORIAI
įi B.į(Shukis & Co. ■ | 
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO; FllANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

CRANE VIEW
i > Sinclair Gasolino Stotis 

3858 South Kedzie Avenue 
SPECIALISTAI 

Grizavimo
Pataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platų pasirinkimų 

visų Sinclair Produktų. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musų man- 
dagiu ir Teisingu Patarnavimu!

AUTO Radiatoriai 
AUTO RADIATORS

Senų ir nauju 
visuomet gausite 
1789 So. Halsted

LENTOS ir Medžiai

j* c, FASHIONED
5S BOURBON

' 7)/
KENTUCKY
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PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

Generolas

D muga h.

padengti $414,000 truku

raštininkas

Eiti ar neeiti?
7 žmo-

SAKO, BONAI ŠIOJ KONGRESO SESIJOJE TURI MAŽAI ŠANSŲ

prašyti $250,000,- 
darbams Chicagoj. 
su vidaus reikalų 
Ickes ir pašalpos

Kas vakarą koncer
tai Chicagos parkuos

18 motų berniukui buvo per 
skaudu sėdėti u A grotų

dalyvavo 
buvo link-

Atdara 
U.tarninke

Naujas Illinois šelpi 
mo įstaigos viršinin 

kas J .C. Martin

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
bizniavus namas. 1900 S. Union avė. 
Arba parsiduoda tavem. 7021 Stony 
Island avė.

Dvejos vestuvės, dve 
jos ligos ir kiti rei 

kalai Roselande

ENGLEWOOD 
ninkas 
63rd Street, 
William Coughlin, 
mokyklos studentą, kuris ban 
dė pavogti butelį degtinės.

Papildė 100 apiplėšt 
mų; suimtas iš gai 

lesčio pasikorė

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

This delicious cheese food 1$ 

DIGESTIBLE AS MILK 
1TSELFI

Dėl butelio degtinės 
buvo nužudytas

K. P. Deveikienei pa 
daryta operacija; 

“jau šypsosi”

Adv. A. A. Dobbs 
perkėlė savo ofisą 

miesto centre

s. Apgyven- 
Pigiai greitam 
63rd PI.

Antradienis, birž

Nuo liepos antros dienos iki 
rugsėjo mėnesio, Grant Parko 
atviroje arenoje bus duodami

SO8THĖIM & SONS 
1900 8, Stato St.

Birželio pirmų ir antrų die
nų automobiliai Chicagos dist- 
rikte užmušė penkiolikų žmo
nių. Gegužės menesį nelaimių 
skaičius buvo palyginamai ma
žas (apie 2 žmones j dienų), 
bet birželis prasidėjo su rekor
diniu skaičiumi aukų 
nes į dienų.

bus nunešti 4,500
- greičiau negu

Krautuvi- 
Dan Gustos, 1143 E. 

nušovė 17 metų 
Englewood

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

o ne su žvaigždžių na- 
— bus pliusai „arba 

. kurie nulems ar tais

aviacijai eiti ar neeiti, 
atžvilgio 

Vaitkaus žygis bus 
svarbus ir vienodai

PARDAVIMUI bizniavus kampinis 
namas labai pigiai, yra tavem per 
ilgus laikus ant 6801 S. Raeine avė. 
Našlė moteris nori greitai parduoti. 
Kreipkitės prie savininko. M. J. 
Wiczus. 8857 Lituanica Avė.

TAVERN pardavimui, gera vieta, 
geras biznis prešais Stock Yardus. 

4826 So. Ashland Avė.

$avo motinai, ir, ant 
išrašęs atsisveikinimo 

motinai, su diržu atė- 
gyvybę.

Pereitos savaitės /pabaigoje 
Illinois Emergency Relief Com- 
mission išsirinko John C. Mar
tinų, iŠ Salem, III., savo pirmi* 
ninku.

Martin užėmė vietų, kurių 
apleido Robert J. Dunham, pa
sitraukęs, kad palikti viešų 
darbų ądministracijoj. Martin 
yra narys Illinois mokesčių ta
rybos.

administracijos atsto-
Pat Harrison iŠ Mississippi; J. Robinson iš Arkansas, pašto viršininkas Farley ir J. O. Ma-

PARDAVIMUI tavem, geroje vte 
toje, dirbtuvių distrikte 
ta maišytu tautų, 
kirkėjui. 5617 W,

Hldden ta Velveeta*a richly mOd 
Choddar Cheeae flavor are health- 
protective elemente of many food*.

It’s wonderful for children. Serve 
Kraft Vekeeta—ta sandwichea, ta 
cooked diabea... oftent

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.____

Kelly išvažiavo Wa- 
shingtonan prašyti 

$250,000,000

• Keal Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

UŽBAIGIMUI reikalų nejudinamo 
turto; parduosime už $2500 cash, 
2 fl. muro narna, 6-6 kambarių na
mą, 2 karų garažas. 630 W. 48 PI. 
Kitas namas, 238 W. 51 St, 2 aug- 
štu medinis, krautuvė ir 5 kamba
riai viriui, $1500; $500 cash. kitus 
išmoksimais. HARRELL. 1212 W. 
63 St. Phone WentwOrth 1894.

mo- 
4K motu amžiaus.

er mu- 
malonėklto 
IJoh ofisą, 
finas atdu- 

dlenlals tiktai

ANGŲ JOS FILATELISTŲ FIRMA NUPIRKO 
20 “LITUANICOS II” LAIŠKU

Automobiliai užmu 
še penkioliką žmo

nių į dvi dieni

CICERO. — Ligoninėje, prie 
Polk Ir Wood gatvių buvo pa
darytu sunki operacija p, K,; 
P. Doveikienei, žmonai žymaus 
ciceriočio, p, Dovelkio, Opera
cijos ji labai bijojo, bet Jų at
laikė Ir dabar praneša, kad “ji 
jatr šypsosi“ ir Į dvi savaites 
laiko gr|ž namo. Ji guli kam
baryje, No. 401,

Taipgi serga, bet eina geryn 
p. Deveikio motina. Ji guli lo
voje, namie.

ehuno ir hrldgeporliotės neo
ninės Bnkniisknilės.

Puota (vyko jaunojo tėvų, 
pp. Balchunų, salėje Vaišės 
buvo labai šaunios, nes daly
vavo daug svočių,

Gnspndinė buvo veikli p. 
Valerija Pučkorienė, kuri su 
keliomis pagelbinlnkėmis ruo
šėsi vaišėms apie savaitę lal-

Jnlinas lietuvis advokatas A. 
A. Dobbs, Dublckas šiomis die
nomis pakeitė savo adresų. Jis 
atidarė ofisų, adresu, 130 North 
Clark sti’oot, kambaryje No. 
1200. Naujo ofiso telefonas yra 
CENtral 5506.

Advokatus Dobbs yra vienas 
Iš jaunųjų Jėgų tarp lletuvlų- 
tolslninkų, bot jau pasižymėjo 
no vien kaipo advokatas, bot 
ir veiklus narys daugelyje orga
nizacijų Ir grupių, Jis yra cent
ro valdybos narys Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skri
dimo Sąjungoje?, kuri finansuoja 
įeit, F. Vaitkaus skridimų.

Chaves
WASHINGTON, D. C
sukilę kovoti, bet jie nuleido rankas nusprendę, kad šioj kongreso sesijoje vargai kų laimes.

Paveikslas parodo kai kuriuos senatorius, kurie atėjo talkon prezidentui ir biliaus nepri 
ėmė po vetavimo. Jie yra šen. Chavez iŠ New Mexico; Charles West 
vas 
honey, senatorius iš Wyoming.

“Dovanok, mama, už vargus 
ir skausmų, kur) aš tau sutei
kiau. Pasakyk papai ‘goodby’ 
už mane...“

Išrašęs tokius žodžius ant 
savo kepurės (mat, už grotų 
popierio nebuvo), detektyvų 
biuro kalėjime pasirokė 18 me
tų berniukas. Jerry Faigl, 1834 
Bluo Island avenue.

simfonijos orkestrai ir dūdų 
orkestru i-bvnalf

Už koncertus nereikės mo
kėti įžangos. Vietos arenoje 
bus apie 25,000 žmonių miniai,

10116, Rj00 v, v, Sandaros svet,, si 4 
W. 88rd 8t„ Chicago, Visos narės 
yru kviečiamos atsilankyti, nes yru 
daug svarbiu reikalų aptarti, kurie 
tik gulimu svarstyti ant pusmetinio 
susirinkimo. * HuAtlidnkė,

IliirnyMUlOM Aido KlluhuM lulkvs 
susirinkimą Wast Hlde. buvusioj Mil
dažio svetainėj, birželio 4 dienu, H 
vai, vakare, Kviečiame visus susi* 
rinkti; bus svarbiu dalyku aptarimui, 

Km my gailėtis.

Assoclulion oi' Llthuanian Propnr- 
ty Ownors of Brldgoport lalkvs 
nricšmollni susirinkimą trečiadieny, 
birželio 6 d., 7:80 vai. vok., Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 3133 South 
Halsted 81, ant trečio uuglto, Visi 
nariui Namų Navininkui malonėkite 
susirinkt I, H. KunovičhiN. raftl,

WASHING'rO^
l luijli S. JoIuiho(iĮ apleidžia Bai
lųjį Namų, kurį kpnferavo su 
pre/Jdonhi ir N$A'įVlršininkalHr 
po to, kaip aukščiausias Uiis- 
mns panaikino N-RA. Kalbama, 
kad gen. Johnspn' paruoš pla
nus naujai NRĄ.

Vakar majoras Kelly ir vie
šų darbų direktorius valstijoje 
Robert J. Dunham išvažiavo į 
Washingtonų 
000 viešiems 
Jie matysis 
sekretorium 
administratorittftl Hbpkins.

Majoras prašys $99 milionus 
naujiems tuneliams ir filt
rams; $40,000,000 kanalizaci
jai; $20,000,000 Burnham Par
ko ir paežerio airporto įrengi
mui; $75 milionus gatvių pa
taisymui, pinigų ligoninėms,

Jais interesunojasi ir stambios firmos Ame 
rikoje; lietuviai raginami laiškus 

neatidėliojant įsigyti

Kazimieras Kiseriauskus, Ro- 
svlandiečiums gerai žinomas 
barzdaskulis, kuris užlaiko 
barzduskutyklų prie 105 si, ir 
Michigan nv., buvo sunkiai su
sirgęs, bet dabar jau baigia pa
gyli. Sirgo ilgai, Dr. L Ma
karas, kuris gydė K. Kiserlau- 
skų, sako kad ligonis Inoj ga- 
lėsiųs pradėti dirbti.
Pernik^lii gyventi Koselandan
I

Petras ir Uršulė Kučinskai 
vėl apsigyveno Roselande.) Tai 
seni Roselando veikėjai. Per 
keletu metų jie buvo apsigy
venę prie 79 st. ir Evans avė. 
Dabar vėl gyvena Roselande.

P. Kučinskas yra senas so
cialistas, daug veikęs LSS. 137 
kuopoje
Yra SLA. 63 kuopos pirminin
kas, priklauso ir prie kitų 
draugijų. Draugams Kučins
kams apsigyvenus vėl Rose
lande, kelios Roselando vei
kėjų šeimynos anų šeštadienį 
susitarė aplankyti Kučinskus, 
taip sakait, “įkurtuvėms“ at
silankė pabaliavoti.

Ealchuno - Bu kati s kaitei 
vestuves

šeštadienį čia įvyko iškiL

Turi 
mų apskričio klerko knygose

NIoMjhrio, ZftbOrlmą ir Dodorvlnl!*— 
Zoino BToit pnlonfvlna MlcniiNtnua nuo 
Hiiftvolnlna IrltftoUa nuo Rcuomoii, apuo- 
irų Ir .pnnnihi odos noRvelkuniii, I’ur 25 
nintiui Zoino vnrtojninnn ir rlriamna 
milijonų kaipo' kvoniH Ir HOiiiriiN voIh- 
tini pruAalIniniul )odo« iritaoljų. Utelr* 
ti,H G o o<! Hoiiaokoopiinr Duroau, No. 
4874, 350, 00a, Ir 91. Vinį valNtlnin- 
kai užlaiko,

Berniukas buvo suimtas pe
reitų ponktadivnj, kni bandė 
apiplėšti Bond rūbų krautuvę, 
adresu 65 W. Madison stroet. 
Suimtas, jaunas piktadaris pri- 
sijjažino papildęs apie 100 api
plėšimų. Tarp jų, jis apiplėšė 
vienų Bridgeporto krautuvę, 
adresu, 3445 S. Halsted Street, 
ir vienų Aštuonioliktoje Apy
linkėje, 1832 S.‘ Halsted Street.

Užrakintas kalėjime, jaunas 
piktadaris negalėjo panešti 
skausmo, kurį laisvės neteki
mas jam suteikė. Jis negalėjo 
dovanoti sau už smūgį, kurį 
suteikė 
kepurės 
žodžius 
mv sau

Ant pirštinaitės jis parašė ir 
savo merginai, “Mary 
how I love you“.

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas, geroje vietoje, {vairiu tautu 
apRyventoj. Parduosiu piRiai, prie
žastis pardavimo liRa. Silver Leaf 
Inn. 5000 S. Ashland Avė.

Jo surinktos žinios apie in
strumentų veikimų, apie mo
toro reagavimų į aukštas at
mosferines sąlygas, apie prak
tiškumų navigacijos per van
denynų su pagalba radio sig
nalu — 
vigacija 
minusai 
keliais, kuriuos Vaitkus pras 
kins 
Iš vieno ar iš kito 
žiūrint - 
vienodai 
reikšmingas.

Konkretiškoje formoje let. 
Vaitkaus skridimo dvasia ir 
pasireiškia “Lituanicos II“ lai
škuose. J 
mylių tolį 
kuris kitas siuntinys pasaulio 
istorijoje. Nei joks lakūnas 
ikišiol nepadengė 4,500 mylių 
į 28 valandas. Jeigu viskas 
gerai eis — Įeit. Vaitkus tikisi 
tai padaryti.

Nei vienas siuntinys pasau
lyje dar neatliko 4,500 mylių 
kelionę oru — be pertraukos. 
Leit Vaitkus yra pasiryžęs nu
skristi j Kauną, 4,500 mylių 
be sustojimo.

Kiek daug jausmo ir senti
mento gludi “Lituanicos IT* 
skridime pilnai dar negalima

jslvulMduuti. Bot įlok kiek 
mos Jo matome dabar, Jis al- 
sispindl
kuose, Ir lietuviai, kurie nori
turėti brangiausių
kokių* lietuviui į, 
dabartimi laiku, privalėtų įsi
gyti “Lituanicos 11“ laiškus.

Nors laikas jau trumpas ir 
įeit. Vaitkus notrukua pasileis

vilonlo lėvų namuose, 10536 
Lnfuyelle Avė, Jaunavedžiai 
abudu yra roselandiečlal.

Svečių bnnklele 
apie du šimtai, 'fa 
Ninos vestuvės.

Prano Pnvilonio 
iŠ Lietuvos, Kvlvlkų parapijos, 
tad ir bunklete daug kvielkie- 
člų dalyvavo.

Serga
Motiejus Lukoševičius sun

kiai serga ir yra Dr. I. Maka
ro priežiūroje. M. Lukoševi
čius yra senas Roselando gy
ventojas, nes Jau 21 metai 
kaip gyvena Roselande jo ad
resas vra 121 AV. 105 street,

PERfiS NAUJI MOLYNĄ 
RRELJ?

Sweitzeriui davė dar 
savaitę atsiskaityti 

su apskričiu

(Tęsinys iš l-mo pusi.)
Taip lnbul<u\ kaip gatima .
Leit. Vaitkaus žygis bus 

svarbus ir suvaidins žymių ro
lę Irans-atlnnlinio susisiekimo 
istorijoje. “Lituanica H“ bu
vo įrengta taip tobulai, kaip 
tobulai galima lėktuvų įreng
ti* I Ji) y*'’' nudėti Instru
mentai, kurie i.lnnu kariu kelionėn, bet laiškus dar gail
inis onudojainl skridimui perjina užsisakyti u^krelplanl J 
vandenynų. Vienas Iš Jų yra 
radio kompasas, koris eilini- 
nuoja navigacijų pagal žvaigž
des. hel pagelbsti lakūnui su
rasti kelių radio signalais ir 
parodo jam ar skrenda tikra 
kryptimi ar ne.

“Lituanicos 11“ motoras bu
vo specialiai rengtas ir laikin
ius skridimui didelėj aukštu
moje. Aukštai skrendant su
sitaupo gazolinas ir lėktuvas 
pagreitėja. Bet skridimas 
didelėj aukštumoj veikla j 
motorų ir paprastas lėktuvo 
motoras negali aukštai skris
ti. Jį reikia Intu pritaikinti.
Tmihii — totaduino pavyzdys

“Lituanicos H“ tankai yra 
pavyzdys gerai atlikto tech
niško inžinivriško darbo. 
Ekspertai ir valdžios aviacijos 
departamento inspektoriai 
pripažįsta, kad tankai nepa
prastai gerai pagaminti ir ste
bisi kaip juos buvo galima taip 
Išdaryti. Jų tobulumas gludi 
tame, kad Jie nėra komplikuo
ti, nėra juose išvedžiotų viso* 
kių vamzdžių, kaip paprastai 
yra tankuose. Kuo daugiau 
vamzdžių — tuo daugiau pa
vojaus, kad kas nors prakiurs. 
“Lituanicos H“ tankuose 
vamzdžių buvo vengta, tad 
tuo pačiu laikus išvengti pra
kiurimo ar paįrimo pavojų.

Bet nors tankai ivčra kompli
kuoti, jie atlieka savo užduotį 
kuo tobuliausiai. Kad tų atsiek
ti reikėjo planavimo, atsargumo 
ir daugelio įvairių bandymų.

Paėmus visus tuos faktus 
krūvon, pas aviacijos žinovus 
ir susidarė įspūdis, kad Įeit. 
Vaitkaus skridimas su “Litua
nica 11“ nėra avantiūristo už
simojimas. Vaitkų jie mato 
pionieriaus rolėje. Anot jų, 
musų lakūnas skinu kelių nau
joms ^galimybėms aviacijoje, 
kurios paims konkrečią for
mą, kai lakūnas išskris ir lai
mingai perskridęs Atlantiką, 
nusileis Kaune.

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

Ruptura išgydoma už $15
Hliptlll'll NIIUhIoJo MIldllIN. vIuiiuh lim- 
Alnu, IdtiiN (įmiginu, bot vIhiim lalpNnll* 
kai, Jai turi nipliint, syvanl iiomstonlnl, 
imUlaii trall dirbti Ir (IfiliuitftlM tr/vanlinn, 
Kam Itt’iitnii Ir laukti, kiionmt iteydyiiiait 
yra ituIIiiuih, Imi akaiiMino, dmmIoviiiį Ir pl> 
alui mii pairolba mano irydymo. Al turiu 
rolcoritiiM Ir Mnitun Hmlymų i*ry<lylij pa* 
oljimti), AlNlIankyklt <1al <1rauin*lu> pm»l* 
tarimo nplo Jiimii ruptui'oN triibnHųa. Jiiiiim 
ItiM įlinko mik ai n n o* Ir dar rali Jum) iry* 
vonlmi) pakreipti į malonumi* Ir utea* 
nAdlnlmi),
VICHICONK VKINH lAGVIIOMON V9. 97 
Ir įimdiliiii po 92 uft kltiiM irydymiiH. A* 
vartoju tuoM pir*kImiih (hiJomioiiM) nuo* 
lat Ir Hokmlmral, Tai yra b« Nkniimno, 
HiiiiKiiM Ir tlkraa llirydymaH, v<moM*iryMloM 
(lamdau imlM'paMlrodo, Atvlroa ftnimloN uH> 
iryja arolt Ir kojoa linko dallloM ir ly* 
almi, kol kndlklo,

Npiu'lallitl Irriialmnl motvrhmi. I’mmI* 
lurymiiM Dykai,

DR. E. N. FLINT, 
112 N. Stata Ht,, kainpuN Wmd>hi|t<m Ht. 
Hoom ILOn, valandOH nuo 0 ryto Iki 4 
po plotu, kuNdlmi, plrmadhmlalN Ir kotvlr* 
tadlanlalM nuo U ryto Iki N vul, vakaro,

Buy gloves wlth what 
it savęs

MBra reikalo mobSU SOe •» 
daarlau, kad rauU rara doate

F vt SįuFSA’
M. ai kurtaos raliu ■adpirfc'

Apsivedė Pranas INfoilont’t ir 
Elena Vrlavičiidil

ROSELANI) Pruno Pavi
lionio Ir Elenos Volftvlčlulėii 
vestuvės įvyko seknuullėnj, goį 
gožės 26 d. Jnunnvrdžiumš 
šllubns buvo (luotus Visų Aven
iu parapijos bažnyčioje, Vvs-f

W«at Harrison Robinoon Fartey O*Mahanay * .
- Po prezidento Roose velto veto, bonų išmokėjimo šalininkai buvo vėl

Financial
Flnansai-Paskolos________

8KOLINAM PINIGUS 
ant Juru morglčlą, bonų. algų Ir na
mu. TalpRl perkam, parduodam, mai
nom niorgičlus, bonus, namus, ukea 
ir blznluH. Turim apdraudos de- 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
0755 South Westorn Ava,

Furnlturc & Flxturcs 
Itakandal-ItaiMi

Lr^jnr^swi/*>rw--vns-y-i‘-”i--T- o—

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rlus. visokio didžio su Coli Boksais 
Ir Slnkom. Taipgi Storų flkčerius 
dėl bylo kurio biznio įskaitant svar
stykles, reglsterlus Ir ice baksus. 
Cash arba ant Išmokėjimo, Pama
tykite mus pirm neyu pirkaite kl- 
vUT» Of u .
Storo Fixtures 
CALumot 5269,

Miscellaneous for Sale 
Jvairąs Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečiu Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas —• 
žemiausiomis Kainomis 

BEN NELSON 
1304 S. Halsted St.1 
‘’---J^n, taipgi nedčlloj 

etvergo ir Subatoj 
l vai. vak.

REIKIA patyrusiu moterų sortavi- 
mui skudurų. Nuolat darbas, gera 
ąlga. 1801 N. Leavitt St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

Help VVanted—Malė 
________Darbininką reikta________

REIKIA nevedusio darbininko 
dirbti ant fermos. Turi mokėti visą 
farmu darbų ir valdyti visas maši
nas. Frank Yuknis, 1844 South 
Komensky Avė.

Robert M. Sweitzer, buvęs 
apskričio klerkus o o 'dabartinis 
iždininkas, gavo* jlar vienų sa
vaitę laiko atsiteisti su klerko 
ofisu. Jis turi sumokėti $414,- 
000, kad išlyginti trukumų kler
ko ofiso knygose, kuris susida
rė laike jo administracijos.

Prailginimų suteikė apskričio 
komisionieriai, kurie vakar at
laikė susirinkimų.), Komisionie
riai pirmiau buvo' davę savaitę 
laiko Svveitzeriui, be t jis pareiš
kė, k’ad per tų laikų jo audito
riai neturėjo progųs pilnai kny
gų peržiūrėti, kad galutinai nu
statyti, ar ištikrųjų $414,000 
trūksta.

Sweitzeris vakar vėl pakarto
jo, kad jis apsiima atsiteisti ir 
sekančių savaitę tikrai pinigus 
sugrųžins. Jis pagaliau prisi
pažino, kad pinigus ėmė iš kler
ko iždo, betj niekuomet nemanė 

koncertai. Apsimainydami gros mingos vestuvės Stasio Bal- neatsiteisti.

BuHineHs Service 
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUH IK RAKANDUR

Prieš porsIkrauNtant palaukite 
LAFAYETTB 8080 Ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “ostlmatlon” 
klok jums kalnuos kraustymas. 
Aš ruII'i garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žarno
mis kainomis Ir geru patarnavimu.

OKHAS EXPRESH 
2040 W. 48 St.

h, H. 8, Chlengos Continlė kuopa 
liilkys mėnesini susirinkimo punkta- 
(llonio vakaro, birželio (Juno) 7 d., 
Naujienų namo, I7M 8, Halsted 8t„ 
pradžia H vai, vok,

Nariai Ir slinpatlzuotojal kviečia
mi skaitlingai atsilankyti; po npsvar- 
stlnio kuopos bėgančiu reikalu bus 
patloktas roforptiis Ir vėliau diskusi
jos roforanto pakaltais klnuslmidr.

Kviečiu sokri’torhiM.
Wf IIi w TV «

Ar litu osl nariu Chicagos Lietuviu 
Draugijos? Jeigu misi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru Ir mo
toru yra nariais šitos didelės pašal
pos Ir kultūros organizacijos — atei
kit Ir 'fumsta 1 skaitlingos šeimy
nos narius.

ChlcaaoM Lietuvių Draugijoje Il
gos pašalpa yra trijų skyrių: $0,00 
Muvaltyje, $10.00 Siivultvio Ir $10,00 
suvaltylo, Mokestis nOc„ $76, Ir 
$1.26 mėnesyje. Estra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams Išmo
kamu $260,00 Iš Draugijos Iždo,

Chkugos Lietuvių Draugija yru 
logulė organlziialjn Illinois valuti lo
jo, Nariais priimami vyrai ir 
toris nuo 16 _ _ 1

Islrnšyt Drnugijon galima 
su konkursantus arba 
kreiptis tiesiai I Drau 
panodėllais Ir ketvertais 
rus visų diena, o no< 
nuo 0 ryto Iki 1 po ...

Chicagos Lietuviu Draugija, 
1700 So. Halsted St.

('‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Chicagos Lietuvių Moterų Draugi- 
los “Apšvletos” pusmetinis susirin
kimus įvyks antradieny, birželio 4

. Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA 2 patyrusiu moterų sor- 
tavimui skuduru. Tik patyrusios 
lai atsišaukia. 16 So. Jefferson St.

Skin

O.UI.GKtY

į-TI R ED 
RECibfcNĖCi 
■>EYE’S:v

fOR 40 Yf AtfS

žemo
f-Ol-l 5KIN ium l/\’l lONS

■I■ ■
Ha

iii

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
apt. mūrinis, garu apšildomas, elek. 
refrigeravimas, taipgi keletą mažų 
lotų arti 63 ir Western. Seaman, 
3403 S. Campbell avė.




