
[The First and Greatest Lithuanian Daily in America

! NAUJIENOS
} • The Lithuanian Daily Newe

- į PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

•i Phone CANal 8600

^Pirmaą ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXII Kaina 3c

Reikalauja priimti 
Wagnerio bilių

Jei Wagneri6 ir anglių stabilizacijos bilai 
nebus priimti, tai teks skelbti karo 

stovį, sako prezidentas
VVASHINGTON, birž. 5. — 

Prezidentas Rooseveltas įspėjo 
kongreso vadus, kad jei Vag
nerio darbo santykių bilius ir 
Guffey-Snyder anglių stabiliza
cijos bilius nebus kongreso tuo
jaus priimti, tai šalyje galės 
kilti tokie neramumai, kad ga
li tekti skelbti karo stovius iš- 
laikumui tvarkos.

Prezidentas jiems aiškiai pa
sakęs, kad tie biliai yra reika
lingi išvengimui karo stovio.

Dabar jau pilnai paaiškėjo, 
kad prezidentas tuos du bilius 
įtraukė į savo įstatymų progra
mą. Už abu bilius griežčiausia 
stoja organizuoti darbininkai, 
bet jiems tiek pat griežtai prie
šinasi visokie fabrikantai.

Wagnerio bilius suteikia na-

cionalei darbo tarybai plačių 
Įgalių taikinti nesutikimus pra
monėse.

Guffey-Snyder bilius įveda 
algų, darbo valandų, kainų ir 
produkcijos kontrolę minkštųjų 
anglių kasyklose.

Pastarasis bilius yra ypač 
svarbus dabar, kada birželio 17 
d. gali kilti 450,000 angliaka
sių streikas, jei iki to laiko ne
bus susitaikinta dėl algų ir 
darbo sąlygų minkštųjų anglių 
kasyklose.

Senatas jau priėmė Wagnerio 
bilių, bet atstovų butas jam 
priešinasi ir daugelis kongres- 
manų bijosi už jį balsuoti, kad 
neprarasti rinkimuose kapitalis
tų finansinės paramos.
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Tiesia “Lituanicai II” Kįęlią

^>‘>7

“Naujienu” Photo

įdomi Įeit. F. Vaitkaus poza, nutraukta kai jis ištiesęs ant 
stalo Žemlapį ir amt jo užsigulęs braiže kelią, kuriuo jis skris 
j Lietuvą su “Lituanica II”. Lakūnas žada netrukus į kelionę 
pasileisti.

Riaušės Franci jo j; 4 
atsisakė premie- 

rystės

Tik Anglija galinti 
sulaikyti karą 

Afrikoje
■ >■ - ‘
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Prezidentas jau pa
davė kongresui nau

jo NRA bilių
Bet naujas NRA-bus tik žinių 
. rinkinio įstaigą. Valdžia ban

dys kitais budais kovoti “či> 
zelerius”

bas, kurios pirmiau veikė prie 
NRA.

Prezidentas pasikalbėjime su 
laikraštininkais pareiškė, kad 
valdžia iki pabaigos kovo mėn. 
rinks reikiamas žinias ir tik ta* 
da nustatys tolimesni veikimą.

PARYŽIUS, birž. 5. —Delei 
politinio ir finansinio krizio 
pradėjo kilti riaušėš.

Buvo užpultas' amerikiečio 
valdomas Le Petit Journal laik
raštis, kuris agituoja už fran
ko nupiginimą.

Tokie pąfc puolimai buvo pa
daryti ir kitose vietose.

Bandė pasirodyti ir rojalistai,
[*J,**.

Tik 
pu- 
su-

Lavai neįstengę su- bet jie likę gręitą^4šsklaidytij* 
dsirvti Frs>nP1ina Tud’ tarpu prezidentas'Lb- uaiju iiauujus brun (jet(Įn viSaS pastangas su.

kabinetą
WASHINGTON, birž. 5. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pateikė kongesui naujo NRA 
bilių. Bet naujas NRA bus vi
sai kitokis, negu senasis, nes jis 
nesirūpins ruošti ir vykinti ko
deksus, visai nesirūpins darbo 
valandomis ir algomis, tik per 
ateinančius 10 mėnesių vien 
rinks žinias apie pirmesnio 
NRA veikimą ir kaip kodek
sai atsiliepė į industrijas ir 
abdną šalies ekonominį gyve
nimą, taipgi seks tolimesnį in- 
dusrijų veikimą.

Kadangi senojo NRA veiki
mas buvo labai platus, tai da
bar visos NRA sudarytos ta
rybos bus išskaidytos ir veiks 
sulig atskirais kongreso patvar
kymais.

Kad sustabdyti galimą kapo
jimą algų ir liginimą darbo vo- 
landų, valdžia pasiūlė bilių, su
lig kurio jokios valdžios įstai
gos negali duoti jokių kontrak
tų tokiems kontraktoriams ir 
pirkti kokias nors reikmenis iš 
tokių firmų, kurios nesilaiko 
buvusiųjų NRA kodeksų.

Bus pravesti nauji įstatymai 
apie prailginimą veikimo fede
ralinės alkoholio kontrolės ad
ministracijos, dėl tęsimo val
džios elektrifikacijos darbo, dėl 
atnaujinimo aliejaus kontrolės 
administracijos ir Lt.

Bus prašoma kongresą pa
skirti dar $600,000 darbo de
partamentui, kad jis galėtų su 
imti tas darbo santykių tary-

PARYŽIUS, birž. 5. — Pre
zidentas Lebrun pavedė užsie
nio reikalų ministeriui Pierre 
Lavai sudaryti naują kabinetą, 
vieton nuverstojo Fernand 
Bouisson, kabineto, bet Lavai 
kabinetą sudaryti nepasisekė.

atsi- 
pre-

gai-

Vienus liuosuoja, ki 
tus kalina

BERLYNAS, b. 5. — 22 pro
testonų kunigai liko paliusuoti 
iš koncentracijos stovyklų. Te- 
čiaus katalikų kunigai. nebuvo 
tokie laimingi, nes vienas jų 
liko nuteistas 1 mėn. kalėjiman 
už katalikų jaunimo organiza
cijos narių nešiojimą uniformos 
ir už laikymą susirinkimo. O 
katalikų arcivyskupas Breslave 
susilaukė pabarimo už kliudy
mą teismams veikti, gi 22 re
daktorių pagelbininkai liko pa
šalinti iš vietos dėl išspausdi
nimo jo pareiškimo reikale na 
cių užvestų bylų prieš katali
kų vienuolius už šmugeliavimą 
užsienin pinigų.

Vienuolis Epipsan, kuris li
ko nuteistas 10 metų kalėjiman 
ir užsimokėti nepaprastai di
delę piniginę pabaudą, padavė 
apeliaciją.

rasti žmogų, kuris sutiktų su
daryti naują Franci jos kabine
tą. Po, nuvertimo Bouissan val
džios, jau keturi žmonės 
kė nuo pasiūlytos jiems 
mierystės.

Dabar daugelis atstovų
lisi prisidėję prie nuvertimo 
Bouisson valdžios. Tai esą įvy
kusi klaida, nes jie nenorėję jį 
nuversti ir to nesitikėję, tik 
taip sau balsavę prieš j j, pasi
tikėdami kad jis surinks užtek
tinai balsų ir laimės pasitikėji
mą.

Dabar ir Bouisson atsisako 
nuo premierystės ir nebenorys 
daugiau bandyti sudaryti kabi
netą.

Tuo tarpu Franci jos frankas 
vėl pradėjo smarkiai smukti, o 
ir auksas išnaujo ėmė plaukti 
iš Franci jos.

PRAHA, Čechoslovakijoj, b. 
4.— Premieras Jan Malypetr 
reorganizavo savo kabinėtą, ku
ris buvo rezignavęs po įvykusių 
rinkimų.

MONTEVIDEO, Uruguay, b. 
3. — Politiniai priešininkai šo 
vė ir lengvai sužeidė preziden- 
tą-diktatorių Terra.

Rusija perka Ame 
riko j medvilnę

NEW YORK, b. 5. — Per 
pastaruosius du mėnesius so
vietų Rusija pirko Amerikoj 
medvilnės (bovelnos) už $5,- 
500,000.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus j 
vakarą; biskį šilčiau.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8> 
21.

BERLYNAS, b. 4. — Dabar 
24 Vokietijos protestonų. kuni
gai randasi koncentracijos sto
vyklose, 17 yra paprastuose ka
lėjimuose, 23 liko ištremti iš 
savo parapijų, o 22 liko atim
tos teisės laikyti pamaldas.

PARYŽIUS, birž. 5. — 
viena Anglija,'jei ji tikrai 
sispręs tai padaryti, gali 
laikyti Italijos veržimąsi j 
Ethiopią ir neprileisti karo Af
rikoj, kuris paskui lengvai ga
li' persimesti ir į pačią Europą.

Tautų sąjunga gi to negali 
padaryti fa šiame kivirče ji yra 
bejėgė. f

‘Tokia 4 yra ^nuomonė ' pačios 
tautų sąjungos rateliuose.

Italija gi yra pasiryžusi ir 
nenori daryti jokių kompromi
sų. Ji nė vienai dienai nepa
liauja gabenusi'/ kariuomenę į 
rytų Afriką.

Italai skelbia, kad abysinie- 
užmušę 30 Italijos tenbuvių ka- 
čiai vėl buvę užpuolę italus /ir 
reivių, bet Abysinija (Ethiopią) 
sakosi apie tokį įvykį nieko ne
žinanti ir apie jokį puolimą nė
ra girdėjusi.

d., 1935_______________

Toledo, 0., streikuo 
ja dėl algų elektros 

darbininkai
Jų streikas gali sustabdyti visą 

‘ miesto judėjimą ir uždaryti 
visas dirbtuves

TOLEDO, Ohio, birž. 5. — 
Elektra tūkstančiuose namų ii 
daugelye dirbtuvių užgeso, pra
sidėjus Toledo Edison Co. dar
bininkų streikui.

Daugiau kaip 500 darbininkų 
jau streikuoja. Prie jų ruo
šiasi prisidėti ir visi kiti tos 
kompanijos darbininkai.

Jei visi elektros darbininkai 
sustreikuos, tai jų streikas taip 
luparaližuos visą miestą, kaip 
negalėtų dtiparaližuoti net ii 
generalinis streikas.

Streikieriai reikalauja pakelti 
algas 20 nuoš. Prie streikierių 
prisidėjo ir 150 raštinės dar
bininkų, kurie reikalauja ne tik 
pakelti alagas 20 nuoš,, bet pa
naikinti ir du sykiu pirmiau 
pravestą 10 nuoš. algų nuka- 
pojimą.

Del streiko daugelis elektros 
generatorių paliovė veikti ir 
jau pradėjo reikštis elektros 
trukumas. Delei to turėjo už
sidaryti kelios dirbtuves, ku
riose dirbo 6,000 darbininkų. 
Bet gatvekariai ir elevatoriai 
vis dar vaigšto.

Ši elektros kompanija aprū
pina elektra 22 miestus trijose 
valstijose. Streikieriai sako, 
kad , iki vąkaro prie streiko pri
sidės ir Visi kiti darbininkai. 
Tada miestas liks visai supa- 
raližuotas.1 Kompanija sten
giasi sujungti savo linijas su 
kitomis Ohio elektros kompani
jomis, kad parūpinti elektrą li
goninėms, laikraščiams ir van
dens pumpoms.

No. 133

Lietuvoj bus šventė kaip 
atskris itn. Vaitkus

Vias Lietuva yra nepaprastai susidomėjusi 
“Lituanicos II” skridimu

* ii
7 1 ' 1 r~................ ‘

Dar galima užsisakyti laiškus, kuriuos Lietuvon 
gabens Įeit. Vaitkus skrisdamas su “Lituanica II”. Laiš
kai yra po $2.50 kiekvienas. Užsakymus reikia priduoti 
ALTASS centrui, 1739 So. Halsted stree, asmeniškai 
arba per paštą. Prašome neatidėlioti, ir pasiskubinti 
laišką įsigyti, jei nenorite susivėlinti.

KAUNAS.—Kai tik Lietuvoje buvo gauta žiniiį, kad leite
nantas Vaitkus su “Lituanica II” iš Čikagos jau išskrido į New 
Yorką, visų susidomėjimas šiuo nauju didvyriu iš karto pasi
darė nepaprastas. Dabar Lietuvos žmonės tik ir kalba apie ant
rąjį transatlantinį skridimų.

Lietuvos aero klubas, kuris jau organizuoja drąsiojo vyro 
sutikimą, gauna daug laiškų, kuriuose Lietuvos organizacijos 
ir visuomenės veikėjai, klausia kuo jie, pas save miestuose ir 
miesteliuose ir kaimuose—galėtų pagerbti Itn. Vaitkų už jo 
didvyrišką žyg|.

Kai tik bus gauta žinia, kad “Lituanica II” pakilo didžiajam 
žygiui j Lietuvą visame krašte bus suorganizuotos tam tikros 
paskaitos ir pranešimai apie Itn. Vaitkaus kelionę.

Lietuvos valstybinis nadiofonos nusistatęs daryti atitinka
mus pranešimus ir skelbti “Lituanicos II” žygio eigą. Visi Lie
tuvos gyventojai prie radio garsiakalbių išgirs Itn. Vaitkaus
pakilimą iš Amerikos ir nusileidimą Kauno aerodrome. Mano
ma, kad Lietuvos radio stočiai pavyks susisiekti su Londonu, o 
Londonui su Amerika ir “Lituanicos II” skridimo pradžią bus
galima girdėti per radio.

Didvyriškam lakūnui ir “Lituanicai II” sutikti, iš visos 
Lietuvos į Kauną bus organizuojamos gausios ekskursijos. Tik 
svarbu, kad Lietuvoje bent keliomis dienomis prieš išskridimą 
butų žinoma tiksli išskridimo data.

Lietuvos žmonėse dar gyvas Dariaus ir Girėno didvyriško
žygio gilus atminimas. *

Ilgai neišnyks ir Itn. Vaitkaus narsus skridimas. Tokiems 
Žygiams ir 'ŠWvyriŠkiėnišvB^B^8'x^fetttvdš r visuomenė yra- 
duosnl ir vieninga. Lietuvos vyriausybė, Itn. Vaitkaus sutiki
mui, manoma, leis dalyvauti visus įstaigų valdininkus. ' Vadina
si, iš valdžios pusės Vaitkaus sutikimo diena bus padaryta lyg 
ir šventė, entuziastiško gyvenimo ir tautos džiaugsmo diena.

Tsb.

NUBAUDĖ KOMUNISTUS

Šiauliuose Kariuomenės teis
mo išvažiuojamoji sesija spren
dė be kitų ir Kretingos gyven
tojų Beilio ir Zingeraitės by
lą, kaltinamų platinus 
nistinę literatūrą. Abu 
mieji pripažinti kaltais 
bausti Peilius 6 metus,
raitė 4 met. sunk, darbų ka
lėjimo.

komu- 
teisia- 
ir nu- 
Zinge-

SPRINGF1ELD, III., b. 5. — 
—Nė nelaukdamas iki guberna
torius Horner pareiškė savo 
nuomonę, senatas priėmė Hick- 
man bilių, kuris pakeičia I11L 
nois bedarbių šelpimo adminis
tracijų ir suteikia daugiau ga
lių kauntėms kontroliuoti šelpi
mo išlaidas.

Pašto ženklelių 
karas

VIENNA, birž. 5. — Tarp 
čechoslovakijos ir Vengrijos iš
kilo dar negirdėtas ikišiol paš
to ženklelių karas, kuris jau 
privedė prie to, kad paštas tarp 
abiejų šalių jau paliovė veikti 
ir iš vienos šalies į kitą nebe
galima pasiųsti laišką.

Karas iškilo čechoslovakijai 
atsisakius pripažinti 20 ir 40 
helerų Vengrijos'pašto ženkle
lius, ant kurių buvo italų kal
boj užrašyta “Teisingumas dėl 
Vengrijos”. Atgiežai Vengrija 
atsisakė pripažinti tokių pat 
sumų ? čechoslovakijos pašto 
ženklelius, nors ant jų nebuvo 
jokių užrašų. Tada nutruko ir 
pašto susisiekimas tarp abiejų 
šalių.

RODYS GARSINES LEIT. F. VAITKAUS FILMAS
BROOKLYN, N. Y.— Birž. 5.—(Specialiai “Naujienoms”)— 

Rytoj (šiandien) Paramount Movietone News, filmų kronikos 
bendrovė, trauks Įeit. F. Vaitkaus ir “Lituanicos II” garsinius 
paveikslus Floyd Bennett airporte.

Filmus bus galima pamatyti Chicagos ir kitų Amerikos 
iniestų kino-teatruose už kokios savaitės laiko.

MANILA, P. L, 5. — Prie 
Filipinų senato pirmininko Ma- 
nuel Quezon vasarnamio rasta 
paslėpta dėžė su 11 lazdų dina
mito, kuris galėjo Quezon na
mą sudraskyti į šipulius. Que- 
zon, kuris taipjau yra kandi
datas į Filipinų prezidentus, da
bar plaukia namo iš Amerikos.

NORTH BAY, Ont., b. 5.- 
John Birch, kuris sakosi esąs 
seniausias baltas žmogus Ka
nadoj, atšventė savo 112 metų 
gimtadienj.

PARENGIMAI RYTUOSE TRANSATLAN
TINIO SKRIDIMO NAUDAI

Besilankant rytuose Feliksui 
Vaitkui, tarpe gegužės 25 d. 
ir birželio 2 d., inclusive, įvy
ko visa eilė parengimų lakū
nui pagerbti ir antram trans
atlantiniam skridimui parem 
ti.

Nežiūrint to, kad klerikalai 
(marijoninio tipo), bolševikai 
ir kai kurie tautininkai dėjo 
visas pastangas tiems paren
gimams pakenkti, jie buvo pu
sėtinai sėkmingi finansiškai ii

įspūdipaliko nepaprastai gerą 
publikoje.

Gaila, kad per tą trumpą 
parengimų laiką lakūnas Vait
kus buvo susirgęs ir galėjo tik 
save labai vargindamas, nu
vykti į visas vietas kur jo lau
kė visuomenė. Dėl susirgimo 
jisai kelioms valandomspasi
vėlino atskristi j Philadelphią.

Parengimai įvyko šiose vie
tose:

(Tąsa anti>3-čio pusi.)

Lietuvos. Naujienos
.. ............... .. ........*.... ..

Latvijon buvo išvažiavę iš 
Lietuvos daug darbininkų, vy
rų ir moterų, laukų darbus 
dirbti. Dabar jie pradeda gryž- 
ti su dideliais nusiskundimais, 
kad Latvijoj darbo sąlygos bu 
vo nepakenčiamoj, blogas mai
stas ir žiarus elgimosi su dar
bininkais. 

■■■ ■IN"

Šiauliuose girtas žmogus bai
siai išgązdino vienuoles jų vie
nuolyne. Už miniškų gązdini- 
mą jis pasodintas dviem sa
vaitėm kalėj iman.
-k’. * * " ‘ ■ . . ■ 1

Simfonijas Lietuvoj rašo 
naujas jaunas kompozitorius
J. Navakauskas.

Bijodamies potvynio, 
bėga iš namų

HANSAS CITY, Mo., b. 6— 
Vanduo Missouri ir Kaw upėse 
pakilo ir prisibijoma potvynio 
tų upių susijungimo apielinkėj. 
Tos apidinkės gyventojai jau 
kraustosi iš savo namų ir ieš
ko saugesnių vietų.

NEW YORK, b. 4.— Laivu 
Kungsholm išplaukė atostogoms 
į savo namus Švedijoj garsi mū
viu aktorė Greta Garbo.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt 
sukelta ............................    $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta ......... . .......................................  $3,172.09 '

J. Viznis, Bridgeport, Conn., surinko..................2.50
* Už Vaitkaus paveikslus, Lindene, N. J.............  18.00

B. žemeikienė, 125 Clark PI., Elizabeth N. J., auka 5.00
VISO .....,...................... „........................„................................ $3,197.59
DAR TRŪKSTA.............................. . ........................„....  $1,552.41

Kadangi yra ALTASS skyrių Chicagoje ir kitur, ir darbuo
tojų, kurie dar neatsiskaitė pilnai su Centru, jie yra prašomi 
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^pjrm iš
skridimo.

Laiškus, kuriuos “Lituanica H” gabens Lietuvon, dar gali
ma gauti. Jie yra po $2.50 kiekvienas. Galima užsisakyti AL
TASS Centre, 1739 S. Halsted Street, asmeniškai arba per paš
tą. Užsisakykite laiškus tuojaus.
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ADVOKATAI

Ūki

mat

darbai iiJ*

DENT1STAIGYDYTOJAI
LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

Boulevard 7820

Mig

tų kasyklų 
Kompanija 
į darbų ir

Jis yra Ame- 
Laivakorčių, 
pirmininkas, 
suorganizavo

susilaukti 
daktarą, 
profesijų 
vaisi i jo i,

Mra. Mnrie T. Tobin 
wahrEn, omo.
Mm

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas, ir Rezidencija:

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4681 South Ashland Avė.
„ < Tel. Boulevard 2800
Rez. 6516 So. Rockvell SL

Tol. Republic 0728

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Keletas dienų atgal sutikau 
pp. Braze dukterį, p-nią John 
son, kuri gyvena Orlando, Fla. 
Ji atvyko į Kenoshą porų mė
nesių paviešėti pas tėvelius ii 
aplankyti senus pažįstamus.

didesnę šeimynų, tai pasirodo, 
jogui yra kompanijai ir skolin
gas. Tokiam1 tai bosai kai kada 
ir geresnį darbų prisuka, gal 
kad kompanijai daugiau pelno 
liktų.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

SLA. 10-tas Apskri
tis turės pusmetinį 
suvažiavimų ir pik
niką Racine, Wis.

atitaisb 
Priren-|______ ___ _____ . -'i-

kimuose egzaminavimas daromas sto 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiama i mo-

• DMbi’vlntM—- 
hIkhihiuuh nuo

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

nors ir nepilnu darbininkų lai 
mėjimu, visgi darbo sąlygos 
dabar bus geresnės,' ne kad pir
miau buvo. H. L.

Dr. V. A. Šimkus
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3848 South Halsted' St. 
Tai. Bmilsvard 1401

Gedimino Ordeno kava 
lierius

Šis ir tas iš musų 
kampelio

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

lietuvis
Specialistas

VAIaANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Dr. StrikoFis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Vak. Nedėlioj pagal sutarimą 1 

Ofiso Tel, _ 2
Namu Tel. Prospect 1980

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

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

Tel. Seeley 7880
Namu telefonas Brunswick 0597

U2DEGE’ NAMĄ, KAD PASLĖPTI «M0G»UDYSt®8 
PfiDSAKUS

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. TeL Drszel 9191

Dr. A A Roth
Rusas <

Moterišku.

Ofisas _
. arti 81st Street.

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

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

Kadangi man per koletų, me
tų teko dalyvauti Pitteburgh'o 
parengimuose ir vakarienėse, 
tai įpratau matyti maž-daug 
šitokį paprotį: Laike vakarie
nės, kai 'visi dalyviai sėdi prie 
stalų, vakaro vedėjas kviečia 
visus iš eilės veikėjus ką. nors 
pasakyti ir savo nuomonę iš
reikšti. Rodosi, kad šiame pa
rengimo buvo tie patys veikė
jai ir vakarienės vedėjai. Bet 
los priprastos ceremonijos ne
si kartoj o. Tik matėsi veidai sė
dinčių apie staliiš ir lupų ka
tėjimas.

O po vakarienes, kai muži
ką užgrojo lietuviškų, suktinį,

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

Nors Carnegie, 
mizernai eina, bet, kaip matyli, 
parengimai pavyksta. Gal dėka 
rengėjų gudrumui ar darbštu
mui.

Dabar gi, SLA-3 apskričio 
suvažiavimo proga, gegužės 26 
d. buvo parengta vakariene. 
Rengė jų SLA. 333 kuopa. Ir 
dalyvavo joje ne tik delegatai, 
bet ir daugybė kitų svečių. Sta
lai buvo' apkrauti valgiais, pa
puošti židinčiomis' gėlėmis. Prie 
stalų patarnavo jaunos vietinių 
rengėjų mergaitės. Na, prie 
valgių buvo ir statinukė ba* 
varsko. Ir matyti, kad publika 
arba svečiai jautėsi labai pa-- 
tenkinti.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: PanodOllo. Serodos ir 
Ratnyčios 6 Iki 9 

Telefonus Canal 1175 
Namai t 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600čia tikimės 
laiku lietuvį 
dabar savo

Kansas

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

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER ĄV„ Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; ros. Virg. 0669A.L.Davidonis, M.D.

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

VALANDOS:
nuo 9 Iki 11 valandai/ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

rf'fęJSOJInio, Ifibfli-hrių 
Stonio KTifit pulonšvlna 
hiiAvoIiHiia Iri Ittol Jų, nuo EczoinoN, hpuo- 
iru Ir piuiuRlų odOH noavotlcuinų, Por 25 
moliui Zomo vnrtoJnniiiN Ir irlrhuniiH 
milijonų kiilpo Svaru h h* Hamtim valu- 
titH nrnfiulinlinul od()B IrltiujIJų. Uftfflr* 
tau G ood Honuokooplng Buroiiu, No. 
4874. BAn, 00b, ir HU. Vliil vulHtinin- 
kol užlaiko.

Phyfdcal Therapj 
and Midwife

v 6109 S; Alban) 
Hemlock 9252

i Patarnaliju prit 
gimdymo namuo 

sė ar ligoninėse, 
ff’duodu massagt 

, , eleotric treat- 
mėpt ir magne 
tie blanketsirtt 

>1 Moterims ir mpr 
ginoms patari

1 mat dovanai,

Phone. Canal 6122
Dr. Š. Biežis

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042
Dr*. 6 Z. VezeFis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

. . arti 47® Street 
Valandos nuo 9 fld 8 vakaro.

Serędoj pagal sutartį.

Daugely ateitiUmt «hye MUtaiso- 
moe be akiai*. Keinoe pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Aėhląnd Av.
Phone Boulevard 7589

Kiti Lletttviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

Bventedienials nuo 10 fld 12
Phone Boulevard M8S

Tobin homa.
Pnvelkslns parodo 22t metų motoriš- 

Tobin, kurią nužudė, vienas 20 motų vaikinas, mote
riškę mylėjęs. Jų nudūrė. Norėdamas paslėpti žmogžudystės 
pėdsakus, piktadaris uždegė ntuną. Jis buvo suimtas.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
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 SL 

CHICAGO. ILL.

Mes 
greitu 
kuris 
praktikuoja 
bet, kaip teko nugirsti, mano 
persikelti pastoviam gyveni
mui į Kcnosha, VVis.

Tai yra Dr. A. Braze, sū
nūs žinomo lietuvių darbuotojo 
C. Braze. Jis užbaigė medici
nos mokyklų Wisconsin univer
sitete su pagyrimais, vėliau ga
vo vietą Kansas City ligoni
nėj, bet progai pasitaikius at
sidarė ofisų toj valstijoj ma
žame miesčiuke. Tačiau Dr. A. 
Braze tur Imt nori gyventi ar
čiau prie savųjų.

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

Vincent McCall dirbtuvėje 
streikas užsibaigė; užsibaigė

Brooklynietis Juozas Ambra 
ziejus, kuris trumpą laika at
gal buvo apdekoruotas D.L.K 
Gedimino ordenu. 
rikos Lietuvių 
Agentų Sąjungos 
Jis tą sąjungų 
1928 m. Yra pasižymėjęs vei 
kėjas įvairiose organizacijose.

šio menesio, t. y. birželio, 1 
dieną čia mirė, didžiausias Car- 
negie vadas. Tai Robert B. Ke- 
chan, 516 Beechwood avė., Car- 
negie, Pa. Buvo 7 pūdų ir 1 co
lio aukščio ir svėre 385 svarus, 
o kai kada svoriu pereidavo it1’ 
400 svarų. Mirė 
metų , nevedęs.

KENOkSIIA, Wis. — SLA. 
10-tas Apskritis laikys pusme
tinį suvažiavimą birželio 9 die
nų S. Mockaus darže, Bacine, 
VVis. () po pietų toj pačioj 
vietoj bus Apskričio piknikas, 
į kur| atsilankys viso VViscon- 
sino lietuviai. Tai bus gera 
proga ir Chicngos lietuviams 
susipažinti ir kartu pasilinks
minti su musų valstijos gy
ventojais. Tad patartina nepra
leisti šios pnigos ir atvažiuo
ti anksti iš ryto.

Galėsite maudytis ir žvejo
ti, nes upė bėga per daržų.

Taipgi SLA. nariai galės da
lyvauti posėdžiuose, o po to 
linksmintis su mumis iki vė
lumos.

Daržas randasi 4 mylios ) 
vakarus nuo Racine prie Four 
Milės Road. Vietos išteks vi
siems, kiek tik bus. nes dar 
Žas apima 20 akerų plotų.

Tad iki pasimatymo, VViseon- 
sino ir Illinois piliečiai. Susi
tiksime 9 d. birželio.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Anthony A. Dobbs 
1 (AntnniiN Dublckus) 

ADVOKATAS
PorkraUMtė huvo ofisą I naują

139V,rttst.
Sulte 1209 

Tel. Central 5'566

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
Tol, Republic 2566

Dr. John J. Smetana 
optomeTrištas

1801 So. Ashland Avė. , , 
Kampas 18 St. ; jPhone Canal 0528 
Valandos nuo 9:80yflti-12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo. 
9:00 Iki 18:00 KalhamA li«tnvi4ka;

tai aehi ir jauni tik sukosi pa
trepsėdami.

Dabar ronafiamės visi prie 
SLA 3 apskričio pikniko,, kuris 
įvyks birželio 16 d. Casllc Sha- 
moh — Adomo Sodne, ir SLA 
128 kp„ CarPeglo, Pa., Augus
to ThocOtczik f urmo j, Fort 
Pitt, Pa.

E. K. šiurmaitienė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Lafatotatiu Sąlygok

Dr. Herzman 
iš RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas, ligas, 
vyrą, _ L . n
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. IStfc SL, netoli Morgan S» 

Valandos nuo 10—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vakaro. 

. TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: , 

Hyde Prfrk 6755 ar Central 7444

CARNEGIE, Pa. — Bėda, 
kad galiu paduoti iš musų apie- 
l.’nkės vis mizornas žineles; 
kad čia nesimato geresnių lai
kų. Darbai ne tik negerėja, bet, 
galima sakyti, dar prastėja, čia 
randasi kelios plieno Hejiklos, 
kurios silpnai dirba. Dar ran
dasi minkštosios anglies kasyk
los, būtent Pittsburgh Co. 
Moon Run, bet jau visai bai
giamos.

Apie porą mėnesių atgal ka
syklų viršilos atleidinvjo darbi
ninkus iš darbo. Kai kuriems 
jaunesniems ir drūtiems (tvir
tiems) darbininkams bosas da
vė transportą (persikėlimų) į 
Washington kauntę; ten 
ta imti Pittsburgh Coal 
atidariusi kasyklas.

Kompanija išpirk i nėjo iš 
merių dyklaukius, išpirkinėjo 
toli nuo gyventojų, ir į kasyk
las negalima privažiuoti niekaip 
kitaip, kaip tik automobiliais 
arba trokais. Atrodo, kad dū
liai privažiavimo kompanija yra 
sugalvojusi tam tikrą skymą. 
Mat, jeigu darbininkas turi sa
vo automobilių, tai jam valia 
važiuoti juo į darbą. O jeigu 
keli darbininkai susitarę nu
samdo troką ar busų, lai neva
lia tokiu budu važinėti į darbą. 
P/H kompanijos trokas veža dar
bininkus į darbą.

Iš Carnegie iki 
yra apie 40 mylių 
ima už nuvežimą , 
parvežimą iš darbo 40 čentų iš 
asmens. Veža tik vienų kartą 
l darbą, o kitą atgal. Jeigu ko
ris darbininkas negauna pro
gos tų ar kitą dienų dirbti, tai 
jis turi laukti, išėjęs iš kasyk
los, kūliai kiti, iįdirbę savo, šif- 
tus, važiuos namo.

Moon Run kasyklos kompa
nija dar visai neuždarė. Bet ji 
turi ten namų, kuriuose darbi
ninkai gyvena. Ren’dhs už na
mus kompanija ištraukia iš dar
bininkų algų. Be to, kompanija 
laiko ir savo krautuvę, iš ku
rios darbininkai yra priversti 
viską imti. Tat jie, galima sa
kyti, niekuomet savarankiai už
dirbtų pinigų nevartoja. O jei
gu dar kuris darbinįnkas turi

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINĖS SANDELIS

VIENATINIS ir didžiiuišliis lietuvių degtinės sandėlis 
Chicagojc yra INTERNATIONAL WHOLESALE WINE 
AND LIQUOR CO. šiame sandėlyje kiekvienas fnverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtines.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę vlniiomot pcrMkuitykit lolboli ant kiton punCn bu

telio, pei'Nitikr nimul, klok senumo yru degtinfi ir ncmokčklt daugiau 
už tokią put degtinę, kaip muuų.

Muku jutuigoj dirbu vinį lietuviai: nnvlninkai, agentui, dralveriai ir 
ofiso darbininkui. Roikului esant visuomet kreipkitės | musy sundSlj.

Mok parduodam tik tiems, kurie tufi lainn|.

INTERNATIONAL WH0LESALE 
WINE AND LIQUOR CO*

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470
.     f     ii     n n i

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius^ dėl visokiu akiu

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu vulyni nnmuRi Puftutik miiM dol dykai iipskuitliuvimy.

25 motai patyrimo. — Blckorlus ir Stogius.

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Telefoną, YnnU MM 
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 fld 12 dieną, 2 iki 8 po plotu 
7 fld 8 - - -

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W

VanoM, lietiniu ir druskos vanos.
........ svdmming pooi, >

Rusiška Ir turkiška pirtis
Motofiiris sfcredomls iki 7 v. v.________

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

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

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
l’OURTEENTn STREBT BATH HOU.SE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena sorodomis.

Po naujų navininkų priežiūra, naujai IŠromrtntuotu iš išmnlcvota. — 
MhhiižiiI—Cniropudistiii—Atdaru dieną ir naktį,— 

SWIMM1NG POOL PHONE CANAL 9560
..................... ............ -................. ‘ ............

KITATAUČIAI

LIETUVAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

AKU^ERSS
neeu.M aneMe——ee*wMaMMiManMiaaiaaeMRaM ■ eMeMMMee^eeMRMMMM>*MM«

Mrs. Anelia K. Jarusz
<•»./ •' I .1'1'■» • e ..a ''

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna Slakis 
'šeTHaiM'r 

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vaL vak. 
išskyras seredomis ir subatomis

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos 
CHICAGO. ILL.

± OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 fld 4 
vaL po piety ir nuo 7 fld 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Si 12 
valandai diepy. 

Phone 1

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
__ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofišas ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th St 

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

Nedeliomia nuo 10 iki 12 vai. dieni.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrlcally Akly Specialistas. 
Palengvins akiui {tempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, hemiatų- 
mo, skaudamo akių 

trumparegyste ir tol _____
gia teisingai akintas. Visuose atsitl

elektra, parodančiu mažiausias klai-

kyklos vaikus. Kreivos akys atitai-

r Stop 5 
Itching 
Skin

‘■‘r** ..

žemo
F O R 5? K IN I R R I T A 7’ 1 O N S

iohn p. iak’aij) '
I OĄ NS •> i xl IN SI ' R N i JI -
reik'-iį i iji puiigti aiit-Pirii',,' M-);' i< io S 
iii afido - nn6‘
1 MOVCest
TELEFONAS: YARils 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMOB-VeS



NAUJIENOS, Chloro, IIIKetvirtadienis, biri. 6, 1985

1328

vftdovftujnmnb J. V

5824

1930

PARENGIMAI RYTUOSE TRANSATLAN 1620

TINIO SKRIDIMO NAUDAI 1801

D1STIIXEI>

KUR TŪKSTANČIAI ŽUVO INDIJOS ŽEMES DREBeJIME

■km

Žemlapis parodo kur Indijoje jvyko baisiausias žemės drebėjimas pasaulio istori

Apie 40 lietuvių vai
kai pabaigė Cicero 
pradines mokyklas

gegužės 
buvo ,ro-

CRESTVVOOD DRY GIN 
A CENTURY PRODUCT 
AT A POPULAR PRICE

Antradienį birželio 11 d., (vyks 
Roosevelt mokyklos pabaig
tuvių iškilmės '

Undruitta 
1442

Waller, Artbur Thomiis, 1531 
A roth Court.

Loonard Frank 
4OCh Avė,

1200 norų! Skurlnial, Kernį pritai
komi ant kojon. SkurinOmi* kul
nimi*, žemo* Ir Cubun kulny* 
Balti ir. juodi, ________

QUĘTTA.
joje. Paveikslai parodo vaizdus iš apielinkės, kurią katastrofa paliete. Spėjama, kad žuvo apie 
30,000 žmonių. ‘ ‘

Peter P. Jezierny 
Wm. J. Gormtay 

11 Dist—David L Swanson
George A. Fitzgerald 
Miehaei E- Hanntgan

Linden, N. J. — gegužės 29 
d. —v Marša vimas gatvėse, da
lyvaujant Lietuvos vice-konsu-

Protesto Forma prieš Ateivių 
Registracijos Rilius

5 Dist—Louis G. Berman
Wm. J. Warfield 
Bernard J. Kewin

6 Dist—Drennan J. Slater
Charles H. Weber 
Joseph H. Donahue

Harris B. Gaines
Arthur T. Broche

Dist—James J. Adduci 
John M. Bolton 
Frank Ryan

Dist—Charles J. lenkins
George Garry Noonan

Dist—Michael A. Ruddy 
James P. Boyle

Jauni lietuviai, kurie gnu* 
diplomus ir tęs mokslus lanky
dami Morton lllgh school se-

įjeiidras draugijų 
alyvavo vietinis 

kunigas, nežiūrint j Kunigų 
Vienybės ękefMiamų boikotą,

Lakūnų į visus tuos paren
gimus lydėjo Altass valdybos 
pirmininkas P. Grigaitis, kup
riam teko netik dalyvauti vi
sų parengimų^ programuose, 
bet ir turėti daug pasikalbėji
mų su (vairiais vietųi darbuo
tojais. Kolonijose, kaip žinoma, 
yra paskleista visokių mela
gingų gandų apie Altass ii 
transatlantinio skridimo * dar
bų. Tie melagingi gandai buvo 
uoliai platinami iki paskutinės 
valandos, nes skridimo priešai 
dar vis tikėjosi, kad jiems pa
siseks šitų judėjimų pakrikdyi- 
ti. Tačiau, pasikalbėjimuose

gnitėms
Imltl Ir šviesų*

CEVERYKAI\ 
Pigiau ne Vt Kainos 
po) *u*lkrovu*lo pordidollo Kinko 
Ir <lol M*k| nuluptu baltu Čavary- 
ky, mo* parduodnmo šiuo* 
vorui* (‘ovoryku* uft

dįl to MulipMtip’ių buvo pra
šalinta.

Už visus kolonijas gerinusia 
pasirodė FhllMolphift, kuri ii 
dabar dar padni'ė savo parom 
glmUdao daugiau kaip penkis 
šimtus ddlorių pėlno transat
lantinio skridimo naudai. Te
tiki gerai pasidarbavo V. V. J. 
Skyrius, 
GrlhinUs, Z.' Jankausko Ir A 
TViirttnavlčIus. Jiems uoliai pa 
dėjo K 
darbuotojai.

Ncw Jersoy valstijoje koloni
jų komi totus skatino | darbų 
danginusiai įtekmingas velkė 
|as, p,1 A. S. Trečiokas. Daug 
paramos suteikė pp. 8. Gudai, 
pus kuriuos kiekvieną kartų at
vykus Į rytus apsistoja laku- 
nas, F. Vaitkus.

Brooklyno didelę obstrukcijų 
dūrė tariamas Dariaus-Girėno 
paminklinis fondus (kuris dai 
nėra atsiskaitęs su Altassu iš 
pernykščių parengimų). Situa
cijų , išgolbėji SLA. 88 kuopa, 
kurios pastangomis susidarė 
komitetas, pritraukęs prie dar
bo Atletų Kliubą ir kai kurias 
kitas organizacijas. Ypatingai 
smarkiu! pasidarbavo P. Mic- 
holsonas, A. Žilinskas, jaunuo-i 
lis Gimbutls ir kiti, Brooklyno I 
piknikų gerai garsino “Vieny
bė” ir pp. Tarnas ir (linkus per 
radlo.

Birželio 8-čių dieną lakūnas 
Vaitkus ir redaktorius P. Gri
gaitis nuvyko Į Bostonų ir || 
Worcestor| pasikalbėti su ko
mitetais Ant rytojaus juodu 
parvažiavo j New Yorką. Leit. 
Vaitkus su žmona apsigyveno 
Jlalf Moon hotolyje, netoliese 
nuo Floyd Bonnet Fiold, kuria
me yra laikoma “Lituanica II”. 
Jis ten bus iki lakūnas išskris 
j Lietuvą.

“Naujienų”. redaktorius P, 
Grigaitis antradieni, 6-tą vai. po 
piet išskrido iš Newak, N. J., 
United Air Lines lėktuvu ii 
pagr|žo Chicągon apio pusę 
dvyliktos nakties.

Kitos mokyklos Išleidžia tik 
vienų-kitų jaunų lietuviukų ar 
lietuvaitę.

Roosevelt mokyklos mokslo 
motų užbagiimo iškilmės Ir 
diplomų įteikimo ceremonijos - 
vyks Morton lllgh Shool aud - 
tori jojo, birželio 11 d., tai yra 
sekanti antradieni, 8 vai. va
karo. | iškilmes yra kviečiami 
visi baigusiųjų valkų tėvai ir 
draugui, Dienų prieš tai, įvyks 
užbaivlmo iškilmės kitų mokyk*

(Tąsa iš 1-mo puslapio)
Keiirney-Harvison, N. J. —- 

geg. 25 d. — bankietas para
pijos svetainėje, dalyvaujant 
klebonui ir vtatinioms organi
zacijoms.

Philadolphin, Pia. — geg. 26 
d. — didelis piknikus Vytauto 
Parke ir, geg. 27 d., prakalbos 
Lietuvių Tautiškoje svetainėje, 
(buvo toms prakalboms paim
ta Muzikais svetainė, bot per 
svetainės užvoizdos klaidų, ji 
buvo išnuomuota kitiems, ir 
rengėjai turėjo ant greitųjų 
imti svetainę prie Moyamen- 
sing Avė.), šitose prakalbose 
dalyvavo ir DULK pirminin
kas, adv. R. Skipitis.

Washington, D. C. — geg. 
28 d, — vakarienė “Washing- 
tono” hotelio “Red Room”. Da
lyvavo Lietuvos pasiuntinio pa
vaduotojas, Dr. *M. Bagdonas, 
kongresmenai Turpin iš Penn- 
sylvanijos ir Duffy iŠ Connec- 
tieut ir apie šimtus lietuvių iŠ 
Washington, D. C. ir iš Bal- 
timore, Maryland.

Vakarienės pertraukoje lakū
nas F. Vaitkus ir Altass val
dybos pirmininkas P. Grigai
tis nuvyko j W. J. S. V.radio 
stotį ir pasakė trumpas pra
kalbėtas, kurios buvo perduo
tos ir j svetainę. Vakarienę su
rengė tik ką susiorganizavusi 
lietuvių draugija, Washingto-

lut p. Daudžvnrdžiul, miesto 
majorui ir kitiems viršinin
kams, prakalbos ir balius Lin
den salėjo.

Brooklyn, N, Y. —- gegužės 
30 d. — didelis piknikas Dox- 
tor Parko su programų, kuria
mo dalyvavo Lietuvos gonora- 
lis konsulus p. P. žadoikis, 
SLA. sekretorius, Dr. M. Vi
nilais, “Vienybės” redaktorius 
J. Tysliavn, p. J. Valaitis ir 
ukrainiečių atstovai.

Newark, N. J. - 
30 d. — “Lituanica 
doma publikai Newarko Air- 
porte.

Llizabethj N. J. — birželio 
2 d. — Bank lėtas su progra
mų Lietuvių Liuosybės svetai
nėje. Bengė 
komitetas 
kunigas

Mazūras, Ernest, 1335 S 
48th Court,

Midum, Chostur, 1511 S. 49th 
Court.

Murgas, John Robort, 
S. ėlst Court.

Petrošius, Nancy, 1409 S. 
49th Avo.

Sedar, Albin Paul. 1306 S. 
50th Avo.

Šimkumis, Victor Anthony. 
1614 50th Avo,

Sirtaut, Arthur John, 1512 
1 50th Court.

Stankus, Elonnor FUrenco, 
413 S. 491 h Court.

Syrowlczo, EUzabelh, 1344 S.

APSVARSTYK 
APIE SAVO 

P1NI- 
s. GINE

PuvioniuI piliečiai ir draugijos turėtų išnaujo 
pasiųsti protestus prie! ateivių registracijos billus 1111 
nois legislaturoje. Reikia protestuoti prieš pačių regis* 
tracijų, kaipo ne amerikoniškų principų. Skaitykit apio 
tai editorialų.

Kad palengvinus protestų surašymo darbų, čia 
paduodame pavysdj laiško, kok| reikia pasiųsti guberna
toriui, taipgi senatoriams ir legislaturos nariams.
DEAR Hilu

Wo oxpeet your aaatatance in a grave matter conoorn- 
ing tho righta of Cho Amorloan poopta in thla stato, and urgo 
you to do all in your power to dofoat tho roaotionary propoaata 
embodied in tho Siniiett Bill (N 429) and tho Webor Blll (N 
696) now ponding boforo tho tagialature oi* Illinois.

The alm of thoac bllla is to Inthiduca tyrany In thls 
stato, nppmlvo to both eitizona and non-eitizens.

Any ayalom of rogistration of altana wlll offoet ovory 
roaidont of tho stato, rogardtass of citisonahip, and ovory eiti- 
aon will not bo protoetod againat aurvoillunco and tho oaplonngo 
whieh would roault.

Tho Simuitt and Wobor bills diaeriminato agalnat tho 
iinmigranta in gonoral and single out tho non-citizona for au- 
apieion, attack, intimidatlon, economlc and movai opprosaion 
and humiliation.

Thoao bills aini to eonfor upon tho aliena tho privelogos 
and tho righU of tho United Statos citisenahip by fovco and 
cooreion, whieh is an outrago to Iho American eitizenahip. Only 
by a aympatheUc amerieanisation and oxtenaion of odueation- 
nl faeilities in proparation for citiaenahip oan wo holp tho aliena 
in bocoming loyal citisons of tho United Statos.

The innermost >vish to every alien hero ia lo bocomo 
n Citizen of tho United Statos, būt to many of thom sueh a 
wish ia too difficult to fulfil), First of all, in theae timoa many 
are unabta to pay tho high naturalization foes. Štili groater 
number of immigrants ha ve not acųuired aufficient knowledge 
of English and aro unabta to paša tho rigorous examinationa 
on constitutional law of tho United States.

Even somo American born citizens, at least 25 per 
ccnt of thern, could never pass these examinations. Only the 
immigrants of suporior intelligence paša these examinationa, 
and not all of us are bom with superior intelligence.

Thereforo tho Sinnett and Webor Bills are baaed on 
falšo premisos.

They will not accomplish any useful purpose, būt on 
the contrary they will create most revolting conditions in this 
stato by setting peopta against people and bringing about mi- 
^ery and humiliatidh to mŲlions of hard working and law abid- 

|lng men an& wom«nvwh<x are unfortunate enouglv not to be 4ible 
lo be naturalized.

These Bills constitute a clear bffense against the best 
American tradition and such lawa would be a dagger in the 
heart of American liberty.

They should be defeated by all means,
SENATORIAI IR ATSTOVAI

kurtams panašus laiškai reikia siųsti.
Senatoriams laiškus reikia adresuoti jų vardan Senate, 

Springfield, III. Atstovams — House of Represen (atives, Spring- 
field, III.
CHICAGOS SENATORIAI:

1 Dist—Daniel A. Serritella
2 Dist.—Joseph Mendel
3 Dist—Wm. E. King
4 Dist—Frank McDermott
5 Dist—T. V. Smith
9 Dist—P. J. Carroll

11 Dist—John M. Lee
13 Dist—Francis J. Longhran
15 Dist—Peter B. Kielminski
17 Dist.—James B. Leonardo
19 Dist—R. V. Graham
21 Dist—George M. Maypole
23 Dist—Thomas E. Keane
25 Dist—Frank J. Huckin, Jr.
27 Dist—John Broderick
28 Dist—Louis O. Williams
29 Dist—William J. O’Connor
31 Dist—Harold G. Ward

CHICAGOS ATSTOVAI:

*,0'i bet no
Į. > r-Į, viHUOMl MtylIUOHH

15 Dist.—Malt Frnnz 
Edward Skarda 
Jainoa L. Koatkn

17 Dlat.—A, J, Prignano 
ChnrloH Uola 
Peter Granata

10 Dlat.—Solomon P. Roderlck 
John O. llruby 
John H, McSvvconoy <

21 Dtat.—Edwnrd J. Uptoh 
Jozeph L. Rategnn 
Robort Petrone

23 l)jit,--Daniai A. Robertą 
Stanley A. Ilaliek 
A. M. Kandi

25 Dlzt.—Elroy C. SundųuiHt 
Benjamln S. AdamowRkl

, Raymond T. O'Koefo
27 Dist.--Joseph II. DoGrazlo

A. L, Auth 
Edward J. Potlnk

29 Dist.—Arthur J. Qulnn 
Joseph E. Karina 
Edward P. O’Grady

31 Dist.—Edw. P. Saltlel 
Masoh S. Sullivan 
Piereo L. Shannon

CENTURY 
S^GIN

GERAS gin su geru kvapu, rinktinių gru
dų. štai kodėl CENTURY taip gerai ei
na. Kuomet gersit eoektail sumaišytą su 
CENTURY, jus pajausite malonų skonį, 
kuris paeina iš geriausių grudų. CENTURY 
visada yra malonu gerti. Skanus. Su
piltas į butelius žinomų distilerių, kurie 
turi gerą reputaciją. .CENTURY yra 
geras tarpininkas ir priguli gerai drau
gijai.

CICERO.—šiais metais ma
žesnis skaičius lietuvių, vaikų, 
negu kitais metais . baigią Ci
cero pradines mokyklas. Dau
giausiai baigusiųjų apleidžia 
Roosevelt mokyklą, kuri yra lie

su veikėjais, dauguma kilusių tuvių apgyventame distrikte.

Robort T. Kublztn, 5827 
I6th streot.

Anastazija šėmiu,» 5335 
28rd Placo.

John Kokonls, 1837 S.
Court.

Willinm V. Mackevičius,
W. 80th stroet

Bugavlch, Fellx Joseph,
S. 49th Avo.

Balto, Sophio Floronco,
S. 47th Gourl.

Bleins, Maxino Lucillo,
S. 51st Avo.

Demkovich, Bolone FlĮynor, 
1414 S. 50th Avo.

Brukantis, Frank Joseph, 
1400 S. 49th Court.

Godutis, Emma Christian, 
1519 S. 51st Avo.

Gedvillo, Stelbi Joan, 1482 S. 
49th Court.

Gudze, Vincent William, 4646 
W. 13th St.

Kelly, Milda Valeria, 4837 
14th St.

Kociunns, Anthony Peter, 
1435 S. 50th Avė. •

Kociunas, Anna, 1435 S. 50tii 
Avo.

Kungis, Stelių Josephine, 
1510 S. 50th Court.

Laudonckas, FrFank, 1440 
S. 48th Court.

Maslasky, John, 1607 S. 49th 
Avė.

CHICAGOMAIL ORDER
BARGAIN OUTLET 

511 S. Paulina St.
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18.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

SubteripUon Ratai i
88.00 per year ta Canada
87.00 per yotr outsldp of Ghlcago
88.00 per year ta Chicagę 
to per eopy.

Kntored ai Second Qau Mattor 
March 7th 1914 at the Poat Office 
et Chicago, Ilk under the ect of 
March Ird 1879.

Naujienos eina katdlon, liakirtant 
eekmadieniut. Leidtia Naujieną Ben* 
drovi, 1789 S. Halated SU Chioago, 
BĮ. Telefonai Ganai 8800.

PROTESTUOKIM PRIEŠ ATEIVIŲ REGISTRACIJĄ

Uf»akyM» kiteli
Chicngojo — paitut

Metami --------------------
Pužai motą
Trinu mflnOBtami
Dviom mlnostanu
Vienam mftneaiui ~

ChlcagoJ per ilneliotoluai
Viena kopija m.  ...... .. 3o
Savaitei — 18c
MBnoaiul 75c

Suvienytoae Valatljoa^ no ChloagoJ, 
paltai

Metanu  87.00
Putei motų 8.50
Trinu mOnealama . .......... ......  1.75
Dviem mOneeiamg .......—.. 1.25
Vienam mOneaiui — —< 75o

Uetavon Ir kltar nlalentaoto 
(Atpiginta)

Metanu —.... ... ................ 88410
Putei metų 4.00
Trinu mftudiamt 9.50
Pinigut reikta tiųttl palto Money 

Orderiu kartu tu ultakymu.

Nelemtieji ateivių registracijos biliai dar vis tebė
ra gyvi Illinois legislaturoj: tai Sinnetto blmis N429 ir 
Weberio bilius N696.

Iš lietuvių pusės nebuvo tinkamo protesto - prieš 
tuos bilius. Lietuvių advokatų du ar trys atstpvai, nu
vykę komisijon tiems biliams svarstyti, neturėjo gerų 
argumentų ir pasidavė amerikoniškų šovinistų intakai. 
Jie principe sutiko, kad ateivių registracija turi būti. 
Tas tik sustiprino tokių Sinnettų ir Weberių pozicijų. 
Jie dabar gali sakyti, kad pačių ateivių pasiųstieji ad
vokatai reikalauja ateivių registracijos, žiųoma, niekas 
tų advokatų neingaliavo taip ateivius “parduoti” siau
rapročiams politikieriams. Tečiaus apie ingaliavimus 
niekas klausimo nekėlė. Tie advokatai gal turėjo gerų 
norų, bet pennažai supratimo.

Sutikti, kad ateiviai turi būt registruojami, reiškia 
sutikti su žandarišku principu, kurs esmėje yra ne ame
rikoniškas, priešingas Amerikos laisves dvasiai ir prie
šingas Amerikos konstitucijai.

1931 metais Michigano valstija buvo pravedusi įs
tatymų ateiviams registruoti, bet Suvienytųjų Valstijų 
Teismas tų įstatymų pripažino nekonstituciniu (byloje 
Drrosmith vs Voorhies 55, Fed. (2nd) 810 by the U, S. 
District Court, Dec. 9, 1981). ’

Suvienytųjų Valstijų kongresas, jau daug sykių yra 
atmetęs visokius pasiūlymus įstatymų ateiviams regis
truoti, matydamas ateivių registracijoj negeistinų Ame
rikai principų.

Jvedus ateivių registracijų, visiems Amerikos pi
liečiams priseitų gyventi apsuptiems šnipų. Daugumas 
piliečių negali greit įrodyti, kad jie tikrai yra piliečiai. 
Gimimo metrikas ne kiekvienas gali gauti. Gimimų re
gistracija nepersenai yra įvesta, ir tie, kurie yra gimę 
prieš gimimų registracijos įvedimų, negali gauti paliu
dijimo, kad jie yra gimę Amerikoje.

Ateiviai ne dėl to nepasidaro Amerikos piliečiais, 
kad jie to nenori ar yra priešingi Amerikai. Anaiptol, 
tur būt nėra tokio ateivio, kurs nenorėtų būti Amerikos 
piliečiu. Bet jie negali pasidaryti piliečiais dėl daugelio 
kliūčių, iš kurių svarbiausios yra nemokėjimas anglų 
kalbos, stoka išsilavinimo ir konstitucijos supratimų, 
o taipgi stoka pinigų.

Šitais ir panašiais argumentais Amerikos piliečiai 
turi atremti Sinnetto ir Waberio bilius Illinois legisla- 
turoje ir prašalinti registracijos pavojų.

Nežiūrint, kad musų advokatai, nusilenkdami poli
tikieriams, ir pritarė ateivių registracijos biliui, yra 
gerų amerikonų, kurie iš širdies stojo ir stoja ateivių 
teisių apgynime šioj šaly. Pirmoji tarp tokių amerikonų 
buvo nabašninkė Jane Addams, o taipgi Miss Mary Mc- 
Dowell, Joel D. Hunter, United Charities vedėjas, ir 
Mrs. K. Rich, Imigrantų Lygos direktore.

Imigrantų Lyga pareiškė Illinois legislaturai, kąd 
ji visuomet buvo ir bus griežšiausia priešinga ateivių 
registracijai.

Dabar dar yra laikas ir visoms lietuvių organizaci
joms pasiųsti savo protestus prieš ateivių registracijų 
pačiam Illinois gubernatoriui Henry Horneriui, o taip
gi savo distriktų senatoriams ir legislaturos nariams. 
Reikia atitaisyti tų, kų keli musų advokatai sugadino.

KĄ ŽMONES MANO
■

Amerikos lietuvi - 
nesnausk, jei nori

Amerikos lietuvius sujudino

tuvos prezidentą jo gimimo su
kaktuvių dienoj, tą naktį su 
negarbingai pakeltu kardu nu
vertė teisėtąją šalies valdžią.

Jie pakėlė į Lietuvos vald-

Uetnvoe kariuomenėn viršilo- eiti šalies prezidento paręi- 
gas-

Tie naktiniai paukščiai ne-

pamiršo nė savęs. Jie prilipi
no sau aukštesnius laipsnius 
(rangus), kai kurie net pasi
kėlė J . generolus, o valstybės 
iždas, proporcionalini tiems pa
didintiems jų “rangams”, tu
rėjo mokėti ir padidintas al
gas.

Vienok, nors pergalėtojais 
skaitėsi, kariuomenėj jie bijo
jo ilgai pasilikti. Bijoję, kad 
apgauti ir apsivylę kareiviai 
gali jiems atkeršyti. Ir taip 
vienas paskui kitą pasidavė j 
rezervus, ir įsigiję malūnus 
dabar miltus mala ūkininkams, 
kad šio “bekonus” šertų. Taip 
ir gyvena tie naktiniai Lietu
vos “didvyriai” savo dienas!

Apleistas, nors ir nemažus 
nuopelnus turėjęs praeity lie
tuvybės gaivinimo asmuo, pa
ėmęs neteisėtai { savo rankas 
Lietuvos valstybės vairų, at
sipeikėjo.

Pamainė vieną po kito nak
tinius pabaldas, kuriuos gene
rolais Lietuvoj tituliuoja. Pa
sidrąsinęs, kad sekasi apsi
dirbti su generolais, valstybės 
vairo laikytojas dabar žinks- 
nis po žinksnio mėgina išeiti 
iš tos keblios padėties, j ku
rią pateko naktį iš 16 į 17 d. 
gruodžio 1926 m. Mėgina (vai
rias reformas daryti ir varto
ja įvairius* budus tikslu pri
eiti prie teisėtos valdžios at- 
steigimo, bet išeities vis ne
randa.

Pirmiau nesisknitęs su treč
daliu lietuvių, t. y. lietuviais 
išeiviais, šiandie “tautos va
das” mėgina išeivijos pagalba 
atsteigti teisėtą valdžią Lietu-' 
voj\ Siunčia pas mus į Ame
riką misionierius musų santy
kiams su Lietuva sušvelnyti. 
Pasikvietęs kunigus talkon mė
gina — bet neišdega!

Siunčia gan artimą progre
syviai Amerikos srovei asme-, 
n j, bet ir tas, mėgindamas dve
jose kėdėse sėdėti, atsitupa 
ant žemės. Ir sugrįžęs Lietu
von jis likviduoja čia savo rei
kalus ir vyksta apsigyventi 
Vilniuje.

“Tautos vadas” siunčia, kaip1 
amerikiečiai sako, “fifty-fifty”: 
— kunigą F. Kemėšj ir du jau
nus tyros sielos, bet nepaty
rusius politikus. Jų užduotis 
yra suartinti mus, amerikie
čius, su Lietuvos valdovais. Ir 
vėl neišdega!

“Tautos vadas” mato aiškiai, 
kad klaida buvo padaryta. Gi
liai širdy jis yra lietuvis, my
lįs savo brolius ir seseris, ku-’ 
rių labui savo gyvenimą buvo J 
pašventęs. Bet lėtumas ir žiau
rus likimas nukreipė jį J ne
garbingą pusę.

Klaida buvo padaryta. Prie 
tos klaidos jis dabai' ne žod-! 
žiais, bet savo darbais prisi
pažįsta. Tačiau kaip atitaisyti 
tą klaidą? Kaip atsteigti tei
sėtą valdžią Lietuvoj?

Kunigai verčia jį su katali- 
liška Lenkija susitaikyti ii 
parduoti katalikišką Lietuvą 
Lenkijos yergijon, bet jis at
silaikė iki šįęl ir, nors dalinai 
durtuvais ramstomas ir gąsdi
namas, dar dabar nepasiduoda 
pilnai kunigų užmačioms.

Ir čia tai mes, Amerikos lie
tuviai, norėdami ar nenorėda
mi, “Vardu tos Lietuvos...” at
eikime jam pagalbon. O tai pa
darykime ve kokiu budus

Draugijų, kuopę, kliu b ų su
sirinkimuose jšneškime rezo
liucijas reikalaudami, kad - — 
1. bažnyčią butų atskirta nuo 
valstybės; 2. mokyklos butų 
paliuosuotos nuo bažnyčios įta
kos; U, panaikintos butų ajgos 
kunigams ir subsidijos (pašal
pos) iš valstybes iždo bažny
čioms ir bažnytinėms mokyk 
toms; 4. ilgai neatidėliojant bu
tų įvesta visuotina metrikaci
ja; 5. leista butų viešai tais 
keturiais punktais diskusuoti 
spaudoje.

Ir jei dabartinė Lietuvos 
valdžia j aukščiau išdėstytus 
punktus prielankiai atsineš, tai 
mes, Amerikos lietuviai, turi-

atstoigimo teisėtos valdžios 
Lietuvoj. No kitaip!

Tad užplukdykįme rezoliuci
jomis Lietuvos Prezidento rū
mus ir Lietuvos spaudą. Da
bar laikas.

D r. A. L. Graičuivus.

Kaip mes rengėmės 
prie Vaitkaus iš

leistuvių
Vaitkus, Grigaitis, tauti)Unl<|ui 

su Matusevičium Ir kt»

BROOKLYN, N. Y. — Ga
vę pakvietimų, pasidarbuoti lei
tenanto Felikso Vaitkaus iš
leistuvėms suruošti, draugai iš 
SLA 88 kp. ėmė svarstyti, ar 
imtis to darbo, ar nesiimti. 
Kuopa nutarė imtis ir išrinko 
komitetą varyti darbą pirmyn. 1

Komitetas' atsišaukė į visuo
menę — taip J organizacijas, 
taip | pavienius asmenis-

Turėjome tris susirinkimus 
tuo reikalu. Vis mažai žmonių 
atėjo. J ketvirtą susi riji,kimų 
atsilankė p. Ginkus, Klinga, 
Jurgėla ir Valaitis.

Na, imamės darbo. Tik štai 
Jurgėla pasipriešina sakyda
mas, jogoi p. Vaitkus neskrL 
siųs. Girdi, Naujienos mano, 
apie skridimą OK, konsulas 
Kalvaitis mano OK, Vaitkus 
esąs OK, bpt kitų nuomonių 
žmonės, kaip “Draugo” štabas 
ir Janušauskas, sako, jogei nie
ko nebusią, todėl ir čia dabar 
nėsą reikalo rengtis p. Vaitkaus 
išleistuvėms. <

Komisija tačiau šioms Jur- 
gėlos kalboms nepasidavė.

Kada včl įvyko Įeitas susi
rinkimas, tai ( jį atsilankė ir 
p. Tysliava. Padiskusavus kiek, 
reikalai paliktą * sekančiam su
sirinkimui. šiaurio sekančiame 
susirinkimo tapo išrinkta ir pa-, 
stoyi valdyba, kurion (ėjo pir-- 
mininku p. Ginkus, pagelbiniii-. 
ku MichelsonaS, raštuunkajs 
Thomas ir Tysliava ir kasie- 
rium jaunas vyriukas, kurio pa
vardės neprisimenu.

Rodėsi, kad Jau viskas ge-i 
rai klojasi. Bet kas tai kam ne
patiko ir pasidarė pąiniava, 
Mat komisija pagal savo kur
pali pertvarkė įdienos progra
mą. Kalbėtojus, kurie jai ne
patiko, kaip. Grigaitį, išbraukė; 
iš sąrašo ir .deliai to vėl kilo 
konfliktas. Na ir vėl ginčai ko
misijoj. Matyt, pranešimas, kad 
Grigaitis kalbės, įvarė nemažais 
baimės kai kuriems tautinin
kams ir klerikalams.

Ir kada atėjo laikas susirin-* 
kimą laikyti, tai senasis pirmi
ninkas jau nebeužleido pirnri- 
ninkystės p-nui Gipkui. Pasta
rasis tuo įsižeidė įr r(ezįgpąyę.. 
Kartu su juo ir kai kurie kiti 
rezignavo jausdamiesi, jogei 
juos socialistai užgavę,

Po to vė kilio ginčąi dėl Gri
gaičio kalbėjimo. Klipga stoja 
piestu prieš Grigaitį. Stengiasi, 
sugriebti nors kokius argumen
tus, kad nekviesti Grigaitį kal
bėti, Lavinskas ir Glaveskas 
betgi atremia vadinamų tauti
ninkų ^gumefttųč ir įspėja 
juos negriauti svarbaus darbo.

Balsavimu nutariama kviesti 
Grigaitį kalbėti. Po to išrenka
ma valdyba, kurion įeina pir
mininku Michelsonas, kasie- 
rium Cibulskis, sekretoriais 
Thęmas ir Žilinskas. Prieitą 
prie susitarimo ir vėl pradėta 
vežimas traukti pirmyn. Nom 
ir buvo P- Ginkus užgautąsy 
bet mat atjautė skridimo nau
dą ir dirbo kiek jo iiuosas lai- 
kas leidę jam ir kooperavo iki 
pabaigęs, t. y. ^0 d. gegužes 
vakaro.

Kai dėl radio skelbimų, tai 
dirbo kiek galėję p. Thomas, 
p. Ginkus, p. Valaitis ir Dum
čius, Visgi didžiausia padėka 
priklauso p. Thomui už radio 
skelbimus.

Kai šaukta dar vienas susi
rinkimas, tai j jį atsilankė ne
seniai atvykęs iš Uetuvos jau
nas vyras, p. ^Vejalis. Atsi

klausta jo, ką žų'OnCs mano 
Lietuvoj apie , Antrą Transai 
lentinį Skridimą. Jisai paniški* 
no, kad visą Lietuva — jauni 
ir seni, piaži ir dideli — laukią 
,tą sparnuotą amerikietį atskrir 
tdąnt pas juos. Laukia no tik 
Lietuvą, bot ir kitos Pabaltėe 
valstybės. Tai, reiškia, ir p. 
yejalis uždėjo musų patentuo
tiems ^patriotams” antspaudą 
už neigimą Antro transatlantL 
ąio skyidhpo, veikiausia neno* 
rėdamas Jų užgauti.

Išleistuvėms artinantis dar
bas gan sklandžiai susitvarkė 
ir ėmė jį dirbti net, savanoriai, 
Dirbo visi ųuošlrdžial ir kaip 
ve pp. Gimbutis ir Kalvelis net 
pądąrū kelis trlpus į Ncw Jor- 
soy, kąd atveži! lakūną,

Kada atvežė lakūnų j parką, 
Ui išleistuvių pirmininkas, pa* 
gelbinilpkas ir lakūnas perėjo 
viduriu ayelaįnės ir aplink, q 
orkestrą grojo maršą ir žmo- 
nėą plojo.

Prasidėjo prakalbos. Pirmas 
kalbėjo trumpai p. Vąltkųs, q 
po kalbos išvyko pasiimt! aero
planą, kad pasJęrąidyti viršuj 
parko. Paskiau kalbėjo Grigai
tis, ukrainų atstovas, l>r. Pet
riką, Vėjelis, Tysliava, genera* 
lis konsulas žadoikis.

Dar buvo pasižadėjęs Lyros 
choras (t. y. komuęistų sk)o- 
bos choras) dainuoti, tačiau ne* 
dainavo. Bet keturios choro na
rės, pasirėdžiusios žemuitiškąis 
rūbais, pašoko pęrą tautišku 
šokių. Jų šokiai yisąi publikai 
patiko.

Dešimt mįnųčių po 7 valan
dos aukštai pądapgėj lig kregž-' 
dė pasirodė Lituanica ĮI. Aliu
kus tris kartus parko ji nulėkė 
yakarų Įjųk į savo stovyklą.
. Publikos ūpas buvo ^nros, 
pagilęs; taip ir jautėsi/ kM jį 
tyąyo patenkmU.

Žmopių j parką susirinkę 
daug. Tikįetąi parsidavinėjo iki 
Į0 vąl, vakarę.

Dar žodis apie musų klį kUri 
riuos yadipąęius “patriOjtu^V 
Štaj vieną.»>diepą .ąteipa pas 
mąąę Žilinskas ir girdi, 
kas dąryti, kąd išdejpme por
terius .visur aną dįeną> bet 
šiąĄdįe jų jau nejrą, lyg 
butų kas nors prarijęs.

Klausiu kąs atsitiko* Ku1’ kir 
ti dingo esąs nežinąs, b$t Pip 
liečiu ĮiĮiube tai Mątųsęvjčius 
posterius sudraskęs.

Ot jr pasirodė musų pa.te.u 
tųoti “tąutininkąi”!

O y e pastabėlė apie pp. Bukš- 
naĮitj, Bajorą ir Matusevičių. 
Jie net trys gegužės 80 d. ry
tą visokias tėvynės eiles dekla
mavo, verkšleno ir garsino, kati 
tą dieną tik jų piknikas buriąs, 
kad kitokio parengimo nebu* 
šią, vadinas, mėgino atitraukti 
publiką nuo Lituąpicos IĮ pa
rengimo. VėJiau, kaip 12:48 vai. 
po pietų, iš lenką stoties ir vėl 
p, Bajoras deklamavo apie tė
vynės meilę ir ragino radio 
klausytojus vykti ( jų privati 
pikniką; (Nemalonumas, iš tie- 
įjų, (vyko dėl to, kad du paren
gimai pasitgikė tą pačią dieną. 
——• Red.)

Už tai, kad “Naujienų” ko-.

resp. Lavlnskas rašė, jogei Ma
tusevičius draskęs Liluanicos 
IĮ išleistuvėms garsinti poste* 
rius, tai komitetas priėmė re
voliuciją prieš Lnvinską.

Bot ve klausimas: argi Ma
tusevičius 
rlų ?

nedraskė tų poste- 
Frank Lavinskas.
.............. . . ................. I ,1 ...................■■■

Atėjo Kultūra No. 4
žurnalo Turlnyn įdomus ir pn- 

niokinuntlu: Jaunosios kurtos kri
zė — A. Amiilvis. PrieftlRtorinfl 
Itukli dabartinei žmonių psichologi
jai — S. Bachas, Hitlors grosses 
Sfiol — J. BakiauNkaH, IK Austra- 
lločių gyvenimo — Prof. P. Leonas. 
Sizifo darbas — Elju Ercnburg. “Mok 
knlvmo kardus“ •— O. Erdborg. 
Kruvinas Kelnas — St. Galinis, pa
sukos. poezija ir tt. Kuinu ■— 45c.

Galima gauti.
NAUJIENOSE.

Vienut i nė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

*
D AK VIENAS POPIERIS, KURIS PASILIKS POPIERIŲ

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainp anglų 

kalboje, Gražus vertimas.
Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 

sios istorija,

Puikiausia knygą visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

“The Dąina” yrą parašyta Lie- 
tuyvs rašytoje Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.
GąųsiteNAUJIENŲ ofise

■**«*<J
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moralinę pagelbą vedančią prie
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Ji BUVO IR JOMS KAIP MOTINA

VAKAR IR
ŠIANDIEN

Krcnn’ų

Didžiules minios žmonių atsilankė liuli House,

žilagalves kurioms

svetimtaučių dideliame nuliu

Washington

4131

suširasit

jums reikia

ftkMia

stojimo

fnMTAYLOb

NATHAN KANTER

Distributoriai

4189

Sekmadienį Vyrų 
Choro Repeticijos

Sekmadienį šaukia 
SLA 6-to Apskričio 
kuopų susirinkimą

1557 Milvvaukee av. 2274 EIston av.
6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

Statom 
namus.

STOGAI 
ROOFING

May St. 
kalbamo

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

FIKČERIAI
STORE F1XTURES

Radiatoriai ir Katilai, 
RADIATORS & BOILERS

Washington Heights 
miškelį galima nau

doti piknikams

and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

wjfy. Try it!

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Puikio Hkry 
belės, va
liausios ma 
dos.Naujų 
spalvų ir 
baltos. At
siminkit— 
už 1c. nusi- 
pirksit 
antra 
skrybėlę.

kuri jam užrašė be
klek jo

SIUSKIT E R 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Vienas rš džiurininkų krimi
naliame teisme, kuriame eina 
byla prieš Dr. Brauhe ir Dale 
dėl nelegalės operacijos padary
mo, du kartus apalpo. Dakta
rai smulkiai, pasakojo apie ope
racijos atlikimų, bet džiurinin- 
kui Ralph Duncan, 55, 7001 
Vernon Street, tos smulkmenos 
nebuvo malonios klausyti.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

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

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

De Paul universiteto advoka
tūrom kolegiją baigė aklas Mi- 
ehael Earl Feratan, 24, 3255 
feistwood avenue. Jis buvo vie
nas iš gabiausių mokinių, ne
žinant kad jis nėra taip laimin
gas, kaip kiti.

Prie Joliet ir Wolf Road 
kampo vienas keleivinis auto
mobilis įvažiavo j med|. 5-ki 
Žmonės buvo sunkiai sužeisti. 
Automobili valdė Mrs. Sophia 
Thomas, 1244 S. Washtenaw 
avė.

lopr^olietuvosžmofiėsr 
tiį pataria Lietuvos bato

ROSELAND 
/leights miškelyje, prie 107 ir 
So. May gatvių, kur roselandie- 
čiai piknikauja kas metai, jau 
prasidėjo piknikai.

Buvo manoma, kad nebus ga- 
iipa šjfnet piknikauti, nes yra 

išleisti valstijos nauji patvar
kymai, kurie reikalauja, kad 
draugijos ar šiaip grupes tu
rinčios išvažiavimus ir daran
čios biznį turi turėti leidimų. 
Leidimas 'kainuojąs 50.00 me
tams. Bet tas liečia tik to
nas vietas, kur yra šokiams į- 
rengtos platformos.

Washington Heights miške
lyje, kur rosėlandiečiai pikni
kauja, nėra jokios šokiams vie
tos, šoka ant žolės, tad nerei
kia jokio leidimo.

Jokių specialių leidinių draugi 
joms nereikia pirkti

Valstija ieško $2,000,000 pa
skolos iš federalinės valdžios 
pastatymui “Valstijos rūmų” 
Chicagoje. Dabar valstijos raš
tinės esančios išmėtytos po vi
sų miestų.

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro dainų pamokos atsibus 
nedelioj, birželio 9 dienų, kaip

Iš Keistučio P. Kliu 
1)0 susirinkimo ir 

veikimo
Legalizavimosi reikalai; kliubo 

piknikas birželio 16

33 metų Ruth Bennett, 2342 
Florcnce avc., Blue Island, pa
sikorė savo namų garaže. Au
tomobilyje nebuvo gazolino, tad 
negalėjo motorų paleisti ir nuo 
nuodingų dujų užtrokšti.

Chicagos universiteto spaus
tuvės darbininkas Harry J. 
Lundgren gavo divorsų. Dabar 
žmona padavė bylų į teismų, 
reikalaudama divorsų panaikin-

Sekmadienį birželio 9 d., 
1-mų valandų po pietų, svetai
nėje, adresu, 6812 S. Western 
avenue, įvyks 6-to apskričio 
kuopų delegatų konferencija. 
Visi atstovai yra prašomi pri
būti.

Antanas Zalatorius, Pirm.
Justas čiliauskas, Sekr.

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

tikietų, kurie bus įžangos bilie
tai piknikam Komisija pasky
rė $485 dovanų. Visos dovanos 
randasi Peoples Rakandų^ krau
tuvėje, kur galima jas kasdien 
pamatyti. Piknike bus ir tur
tingas . programas. Dalyvaus 5 
chorai. Bus garsiakalbis, 10 
gaspadinių gamins svečiams 
pietus. Svečiai dalyvavę pas 
keistu tiečius ^ra visuomet pa
tenkinti. Todėl ir šiuo kartu 
no tik Keistučio Kliubo drau
gus ir drauges kviečiam daly
vauti, bet ir plačių Chicagos 
lietuvių Visuomenę kartu su 
mumis praleisti linksmai va
landų liuoso laiko ir pasigerėti 
pavasario gamtos gražumu.

Korės p. J. D. Bendokaitis.

CHICAGO
800 S. Halsted street, kur buvo pašarvotas kūnas Jane Addams 
Paveikslas parodo kelias moteriškes
Jano Addams taipgi buvo kaip motina. Garsioji humaniste pa 
liko tūkstančius chicagiečių 
dime. Ji buvo geriausia jų draugė

tik tokioms vietoms, kur yra 
šokių įrengimai, o musų pikni
kų vietos tas nepaliečia.’’

—A. Narbutas.

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

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Pitone Boulevard 7314. Chicago. Hl

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

Buy gloves with whot 
lt suves

SS. J-5S

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystls 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
Tel VTCtorv 4965.

Prokuroras patraukė teisman 
už neužsimokėjimų 1933 metų 
mokesčių Edwin 
Krenn buvo draugas! mirusios 
turtuolės Edith Rockefeller Mc- 
Cormick 
veik visų savo turtų 
liko po depresijos.

THE HAMBURGER
A SINCE 1868

R-41__

Iš New Yorko vakar Chica- 
gon atvažiavo W. Warner, Hol- 
lywcod filmų magnatas. Su juo 
buvo duktė ir žmona. Sakoma, 
jis skubiai apleido rezidencijų, 
Mt. Vernone, N. Y„ nes grųsi- 
no kidnaperiai.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

8008-3039 y8. Halsted St. 
VICtory 1272-1278

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas 
Darba atsiimam ir pristatom.

*1.00
Visa Malė va 100% Garantuota—

MYKOLAS DAGIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

birželio 3 d. .9:45 vai. vakare 
1935 m., sulaukės 52 (lietų am
žiaus. gimęs Lietuvoj, Vilk
mergės ap., Dubeikiu parap.. 
Leliunu kaime. Amerikoj išgy
veno 24 metus. Priklausė prie 
Palaimintos Lietuvos dr-jos ir 
Amerikos Lietuviu Piliečių 
kliubo. Paliko dideliame nu
budime mOteri Amelija (po tė
vais Rimkaitė), 4 dukteris 
Ludvise, Konstancija, Elzbieta 
ir Albina, sunu Alberta, broli 
Kazimiera, broliene Tekle Ba- 
bužiene. švogerį Joną ir švo- 
gerka Barbora Stancelius. švo- 
gerj Petrą Rimkų ir šeimynų, 
švogeri Bronislova Misevičių, 
švogerka Barbora Geležinienę 
ir Šeimynų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2902 W. Pershing Road.

Laidotuvės i vyks šeštadieni 
birželio 8 diena. 9 vai. iš ryto 
iš namu i šv. Juozapo parap. 
bažnyčių (38 ir Califomia av.), 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielų, o iŠ 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Dagio gi
minės. draugai ir pažystami 
esat x nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nubudę liekame.

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, švo gėriai.
S vo gertos ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių^ direkto
rius A.

\ APSVARSTYK 
^s^APIE SAVO

■nmVT PINI- DHJr-jJLiii n tiktis
naujienaN^1^

Skrybčlių\ 
C Pardavimas

2000 Naujų Skrybėlių 
Nusipirkit vienų skrybėlę už pa
prastų kalnų 99c. ir jus gausite 
antra skrybėle tik už 1c. Ątsi- 
veskit savo 
minką arba 
ANKSTI.

Policija suėmė Dillingerio 
gaujos narį, Joseph Fox, kuris 
1933 metais kartu stt dabar nu
šautu vadu, pabėgo iš Michi- 
gan City kalėjimo.

KONTRAKTORIAI
B. Slinkis & Co.
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 motų. Dar
bas garantuotas 
SO. FRANCISCO AVĖ.

Phone Lafayette 5824.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. III

10 vai. iš ryto, Meldažio sve
tainėj.

< Visi choro nariai malonėki
te būtinai susirinkti laiku, taip 
gi mylinčius dainas kviečiamo 
prisidėti prie choro.

Valdyba.

Keistučio Kliubo piknikas 
visai arti

Biznio komisija smarkiai dar- 
būojasi piknikui, kuris atsibus 
16 d. birželio J. Liepos darže, 
Justice Park, III. Nariai dirba 
pagal išgalę — platina serijas

IederalSavings
AND^LOAN ^ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

M A L E V A 
už Va kainos!

Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bilo kurių Iš musų 
8 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvienų žinomų male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti M a- QČm 
lova, už Gal..........................www
$2.25 Balta Fiat Ma- Č4 4 A 
ieva, už Gal................... I ■ I U
$1.25 Sieteliams Maleva, fĮfi/s 
už Gal. .. 
Kalsomine

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25* *“ 35% 
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEV1NTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
karppa* Marshfield

motina, sesute, kai- 
drauge. ATEIKITE

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

MASTER WIND0W SHAItE C0.
S. JlpVondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS , . . MES NUMlERUpJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI WO0D ST.)

PLUMBINGO IR NAMŲ AP- 
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Viteroiis china eloset kombinacija, 
aržuolinės ar klevines €14*
sėdynės ................................ ■ U<vw
Metalines chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama $0 
sėdynę ...................................
Karšto vandens šildytuvas $E 
ir tanka 4o galionų įtalpos 
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėliomis iki 
pietų.

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

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti muši skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti |vairig paprastu ir nepaprasti 
daiktų, intaisų ir reikmenų Jeigu iš telpančių čia skelbimų Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Birželio 2 d. Hollywood sve
tainėje įvyko Keistučio Kliubo 
susirinkimas. Kadangi vasaros 
metu oras yra šiltesnis, tai j 
susirinkimus imama mažiau 
kreipti domės ir no visi juos 
lanko. Andai buvo pasklidęs 
gandas, kad reikės visas pašal
pos draugijas bei kliubus reor
ganizuoti pagal valstijos ap- 
djraudos departamento 'įstaty
mus. Dauguma susidomėjo ir 
laukė delegacijos raporto.

Delegacija su adv. žuriu prie
kyje, W. Sharka ir B. Rudgal
viu te pranešė, kad Keistučio 
Kliubo čarteris yra dėl pašel- 
pos ir jokių pakeitimų nerei
kalinga. Todėl dabai* yra ge
riausia proga prie Keistučio 
Kliubo priklausyti, kaip jau
nuomenei, taip ir suaugusiems.

Už $6.60 metinių duoklių 
mokama- $5 į savaitę pašalpos 
ligoje ir $300 pomirtinės. Keis
tučio Kliubas turi didelį skait
lių jaunimo ir apie $30,000 ka
pitalo. Palaiko savo knygynų.

16 d. birželio Liepos darže 
bus geriausia proga prie Keis
tučio Kliubo prisirašyti. Per 
susirinkimų prisirašė 5 nauji 
nariai ir vienas netikėtai išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo.

Plataus vajaus vedimui pa
rinkta komisija iš trijų veiklių 
draugų. Jiems pavesta sudaryti 
projektų dėl vajininkų, kad bu
tų galima Keistučio Kliubų iš
auginti iki 2,000 narių šiais 
metais.

JULIJONAS BUtAUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 4 dienų, 10:25 val.A.M. 
1985 m., sulaukęs pusėš am
žiaus, primes Lietuvoj. Šiaulių 
ap„ Jonfškės pąr., Šarkh) kaim. 
Amerikoj išgyveno 29 mėtuš. 
Priklausė prie Joniškiečių Lab
darybės ir Kultūros Kliubo, ku- 
riė rūpinasi laidotuvėmis.

Paliko didėliame nubudime 2 
pusbrolius Alfonsų Briedi ir Je
ronimų Mačerinskų ir giminės 
Amerikoj. Lietuvoj senų moti
nėle. 2 seseris Julijorių ir Ju
zefų, broli Antanų ir gimines. 

. Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 8307 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
birželio 8 dienų, 1 vai. po pie
tų iš koplyčios i Tautiškas 
kapinės.

Visi a. a. Julijono Butaučio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai , kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų, ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Pusbroliai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Datf gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

A.+ A.
JULIJONA MIKALAUSKIENE 

(po tėvais Einikaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 4 dienų, 12:50 vai. ry
to 1935 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Tauragės apskr., 
Vainutės par., Lazdunėnų kai
me. Amerikoj išgyveno 29 m.

Paliko ‘ ‘ “
Mylimas 6 dukteris 
Stanislava. Ona 
Marcella, ir Helen, sūnų Vin
centa. 4 žentus, W. Brya, J. 
Parra, Ed. Boyd, Robert Ras- 
smusen, augintinę Charlotte Ba- 
ron, pusseserę Tęresa Vasi
liauskienė ir pusbroli Juozapa 
Einika. ir gim., o Lietuvoje tė
vą, broli ir seserį* Kūnas pa*« 
šarvotas 4447 S. Honore St. 
Tel. Lafayette 6254.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
birželio 7 diena. 8:00'vai. ryto 
iš namu į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijonos Mika
lauskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navime ir atsisveikinime.

Nuliude liekame,
Dukterys, Sūnūs, žentai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Tėlefo- 
nas Yards 1741.______________

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Užvaizdų žodis
Anų dienų “Naujienų” kon- 

testo reikalais turėjau progos 
atsilankyti pas pp. Plaukius, 
<urie su KucĮoba laiko aludę, 
kampas 107 ir So. 
Jie yra prižiūrėtojai 
miškelio. Įsikalbėjus apie pik
nikus, ir pasiteiravus apie Wa- 
shington Heigts miškų, “ar bus 
galima šįmet surengti pikni
kus?”, gavau atsakymų, kad 
jau buvęs surengta porų pikni
kų ir jau esu, užsisakę vietų 
keletas draugijų.

Kas link leidimo, tai jie at
siklausė policijos, kuri paaiški
no; kad reikia turėti leidimas

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

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

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

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

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
gus.
mokėti nereikia

Už neteisingų areštų dėl $5 
“vagystės” John Nceson gavo 
$1,900 iš Lakeview Dairy Co. 
Taip nusprendė Superior teisė
jas Henson.

Mutual Liquor C
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

,me nuliudime
Julijonų, 

Bronislavų,

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

įsteigta 1920. 
3572-74 ARCHER AVĖ. 

LAFayette 7688 
KNYGOS ”

BOOKS

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET 

511 S. Paulina St.
MarUifn-id and Street C»r». to Door

FASHIONED 
BOURBON 
' histillcdui
KENTUCKY
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NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADS

reikalauja

PRANEŠIMAI

For Rent

2-ros lubos)

$414,000 Klaidos pataisymas

adv

rodo

RADIO
Tikrai Žavėjo CLASSIFIEDADS

WEYERHAEUSERIŲ REZIDENCIJA TACOMOJ

pildai

'Mį.

•T

Jie paliuosavo berniuką

Uždarys 37-ias pašal
pos stotis apskrity]

ėmė jaustis vėl 
vėl teko kreiptis

1750 
dau-

$3.700
$3.900

$6,500
$4.300

Sweitzer prisižadėjo 
šiandien sumokėti

susirinki- 
įvyks jau

Thi$ dalicious ch«*se food 1$ 

DIGESTIBLE AS M ILK 
1TSELFI

Susirinkimai dabar bus laiko
mi Jono Grigaičio salėje, 3804 
W. Armitage Avė.

sekmadieni kiekvieno menesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St.

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

Financial
Finansai-Paskolos

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Pinigus turės priduoti klerko 
iždui iki 12-tos dieną.

P. Arlaus- 
A. Je- 

3852 South 
John Pukinskas 

Washtenaw
bos susirinkimas, 
Sweitzeris dalyvavo, 
to, kad jis pirmiau

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas. geroje vietoje, jvairių tautu 
apgyventoj. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 S. Ashland Avė.

TAVERN pardavimui, geroj vie' 
toj, netoli dirbtuvių, pigiai. 

1615 W. 48rd St.

III.; Sudžios rašt. F. žu- 
3314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S.

6804 So. Perry. Avenue,

Apskričio taryba vakar nu
tarė uždaryti 37 pašalpos sto
tis, ekonomijos sumetimais. Vi
sus bedarbius aprūpins paliku
sios stotys. Apskritys paskyrė 
$20,000 bedarbių medikaliam 
aptarnavimui.

dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So. 
Wallace St; M. Norbutas ir K. 
Balutis iždo globėjai; J. GarbuŽas 
maršalka.

Illinois Lietusių Pašepos K Ii ubo ( 
pusmetinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, birželio 7 d., 1935 m., Chi- 
cagos 'Lietuviu Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai kviečiami būtinai atsilan
kyti i ši susirinkimą, nes yra daug 
svarbiu reikalu. A. Kaulakis, rašt.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusiu moterų sortavi- 
mui skuduru. Nuolat darbas, gera 
alga. 1801 N. Leavitt St.

Saldukas, 4038 Archer
A. J. Manikas, 4143

Bagdonienė yra

SLA. 226 kuopa per
mainė savo mitingų 

vietą

Motorai aeroplanuo 
se ir motorai

REIKIA patyrusiu beauty opera 
torku visokiam darbui.

1747 S. Halsted St.

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

4326 So. Ashland Avė.

SKUBIAM pardavimui 8 metus 
išdirbtas Tavern. Geroj apielinkėj, 
prie transfer kampo. Graži vieta. 
Pigi renda. Savininkas būna po 6 
vai. vakare. 1526 E. 69 Place.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
bizniavas namas. 1900 S. Union aVe. 
Arba parsiduoda tavern. 7021 Stony 
Island avė. ,

Velionio draugai ieško brolio 
Juozo Stradomskio

Nukritęs į eleveiteriu 
skylę užsimušė Fr. 

Stradomskis

L.. S. S. Chicagos Central? kuopa 
laikys menėfeini susirinkimą penkta
dienio vakare, birželio (June) 7 d., 
Naujienų name, 1739 S. Halsted St., 
pradžia 8 vai. vak.

Nariai ir simpatizuotojai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti; po apsvar- 
stimo kuopoj bėgančiu reikalų bus 
patiektas referatas ir vėliau diskusi
jos referanto pakeltais klausimais.

Kviečia sekretorius.

PARDUOSIU visa arba puse Ta
vern su lunčruimiu, tarp didelių 
dirbtuvių; turiu daug biznių, nega
liu visu apžiūrėti.

3729 So. Morgan St.

Box 881.
Arllngton Helghta, 1U.

Birželio 5 d. “Naujienų” lai
doj „ jvyko klaida. Buvo pasa
kyta, kad sunkiai serga Ka
zimieras Kupsas, 2500 W. 43 
st., o turėjo būti—2500 W. 45 
st.—Senas Petras.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralė kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą penk
tadienio vakare, birželio 7 d., 
Naujienų name, 1739 S. Halsted 
str. Pradžia 8 vai.

Kviečiami visi nariai ir sim- 
patiza toriai dalyvauti. Užsibai
gus svarstymui kuopos reika
lų, bus pateiktas referatas per 
Dr. Montvidą. Po referato vie-

SAV1NINKAS parduoda keli* fir
mų namus Ir nuo 2 iki 10 akrų te
mis, prie didelio kelio, 
barių i

PARSIDUODA grosery ir kend 
žiu Storas — Pigiai — priešais te 
atro ant bizniavos gatvės.

625 W. 81 St.

PARDAVIMUI ice box. 4Hx8 ft. 
tinka taverhui arba grosernei. Ber
genas. 4705 S. Halsted St.

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečių Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas 
žemiausiomis Kainomis 

BEN N1
1804 S. H________

Atdara kasdien, taipgi nedėliok 
Utaminke, Ketverge ir Subatoj 

iki 0 vai. vak.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos 
kliubo pusmetinis susirinkimas jvyks 
penktadieni birželio 7 dieną, 8 vai. 
vak. G. M. Chernausko svetainėj, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
ir narės kviečiami atsilankyti, nes 
turime daug svarbiu reikalų aptarti, 
kaipo pikniko klausimas ir kiti svar
bus reikalai. B. J. žolynas sekr.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

Laikui bėgant pradėjo jaus
tis kiek geriau, bet pastarosio
mis dienomis 
sunkiau. Ir 
pas gydytoją.

P-ia Ona
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narė. Veliju jai greitai pasveik
ti. —Senas Petras.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jenas Bijankas, pirm., 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
fcrunk Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis n 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoi. 3133 S. halsted 
St. 7-30 vai. vakare.

PARSIDUODA bučernė labai ge
roje vietoje. Pigi renda su pragy
venimu. Nauji “fikčeriai” ir trokas 
Parduosiu pigiai. 749 W. 31 St

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas,? 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M* Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž-

šos diskusijos pakeltais klausi 
mais. —Kvieslys.

PARDAVIMUI tavern, geroje vie
toje, dirbtuvių distrikte. Apgyven
ta maišytu tautų. Pigiai greitam 
kirkėjui. 5617 W. 63rd PI.

PAIEŠKAU pusininko. Emmas’ 
Castle Cafe, 644 North State 
Street.

Jau gana seniai kaip esu gir
dėjęs Progress Furniture 
Krautuvės Vyrų duetą dainuo
jant, ir, rodos, kiekvieną sykį 
jie man vis ' geriau patinka. 
Praeitos nedėlios ryto progra- 
me jie tikrai turėjo rinkinį ža- 
vėjančių dainelių.

Programo vedėjas J. Roma
nas sudainavo gražią solo, ii 
pateikė daug informacijų šios 
krautuves rėmėjams ir kostu-

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

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams. 
kas pirm,, 656 Beldęn Avė, 
naviče pirm, page' 
California Avė, 
nut. rašt., 7125 S 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb,, 1218 Independence 
BĮ., A. Gadaminskienė kasierius. 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W. 17 PI., P. Arlaus
kas, J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

Komunjstų dienraštis Chica- 
joje paskelbs, o marijonų dien
raštis pakartojo naują “sensa
ciją” apie “Lituanica H”. Stam
biomis raidėmis ir edičorialais 
jie pranešė, kad išdegė lėktuvo 
motoras. Taip painformavęs iš 
New Yorko koks lai inžinie
rius.

P. Grigaitis, “N.” redakto
rius ir A LT A SS valdybos pir
mininkas, kuris antradienį grį
žo iš New Yorko, praleidęs sa
vaitę laiko su lak. Vaitkum, 
paklaustas apie tą motoro iš
degimą, atsakė:

“Ne ‘Lituanicos IP moteras 
išdegė, bet atrodo, kad išdegė 
motoras to inžinieriaus smege
nyse.”

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

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

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W> Turner pirm, 
pag., 3118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtų rašt. 
1500 S. 48 Ct., Cicero, III., J. Ma
nikas kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos, globojęs, 2441 
W. 45 PI., Helen Ųramontienė ka
sierius. 4535 S. Rockwell St., Dr, 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas. 
4143 Archer Avė.. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051. 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St., J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3X31 S. Emerald 
Avė. 
Avė.
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Vaiskia pirm., 3341 
Evergreen Avė., < tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt.,• 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A.s Zillius, kasiėritis, Tam Kubi

lius, maršalka. ‘ I

Baigė mokslą; ruo 
šia bankietą

KARPENTERIS, esu senas ir 
patyręs prie repairing ar naujo kas 
nebūtų, savininkas bus užganėdintas. 
Kas prirodys toki darbą, gaus atly
ginimą, pagal darbo ir uždarbio. 
Taipgi pentuoju mažus namus ’ ar 
garadžius. Rašykit laišką ar tele- 
fonuokit L. Raudis. 1739 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 0263.

susirinkti, 
aptarti 

. Nepa-

Miscellaneous for Sale 
Ivalrąs Pardavimai

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St., Chicago, 111.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd,; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W, 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago

■ kauskas 
Chicago, 
Wernis, 
Chicago,

Kuopoj tvarka gera.
M. š

Sekmadienį, birželio 9 d., “Birutės” darže įvyksta Chicagos lietuvių Draugijos piknikas. Be 
Choro “Pirmyn”, dar dalyvauja sekami trys chorai: “Birutės”, “Naujos Gadynes” ir “Chica
gos Vyrų Choras”. Bus imami paveikslai, dalyvauja Beliajaus ir Andrejevo šokėjų grupes, eis 
žaismės, įdomus pasilinksminimai.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sėmė, biznis išdirbtas gerai, par
duosiu pigiai. 2500 W. 45th St.

šios savaitės pradžioje, Con- 
gress viešbutyje, prie Congress 
ir Michigan avenue, užsimušė 
38 metų lietuvis, Frank Stra
domskis. Devintam viešbučio 
aukšte besisukinėdamas, Stra
domskis įkrito į elevatorių sky
lę ir atsimušęs į skylės dug
nų užsitrenkė vietoje.

Jo kūnas randasi graborių 
Campbell koplyčioje, adresu, 
425 Plymouth Court.

Į “Naujienas” kreipėsi velio
nio draugas Walter Urbonas, 
6920 Carpenter Street, prašyda
mas surasti brolį, Juozą Stra- 
domskj, kuris savo laiku gy
veno . West Virginijos anglių 
distrikte ir ten dirbo už ang
liakasį. Asmenys, žiną kur J. 
Stradomskis randasi, yra pra
šomi susižinoti su p. Urbonu. 
Velionis Frank Stradomskis 
buvo nevedęs. Jis gyveno prie 
33-čios ir Pauline gatvių. Apart 
brolio jokių kitų giminių, be
rods, nepaliko.

Ar iau esiinariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kulturčs organizacijos — atei
kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių -Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iŠ Draugijos iždo.

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name

P-ia Ona Bagdonienė, 
So. Union avė., kuri per 
gelį metų užlaiko tavernos biz
nį, susirgo apie porą mėnesių 
atgal ir buvo gydytojo priežiu-

ANT RENDOS kampinis Storas 
buvo tavernas per 35 metus, tinka
mas dėl bile biznio.

4458 S, Ashland Avė.

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

J. NAMON & CO.
6755 South Westem Avė.

CRANE COAL 
drai vėrių,

5332 So. Long Avė

WILL0W SPRINGS — šeš
tadienio vakarą, birželio 8 d., 
pp. F. ir M. Gedmin (Gedimi
nai) iš So. Chicago, 10001 Com- 
mercial avė., seni tavernos biz
nieriai, ruošia dvigubą parę.

Jų sūnūs T. R. Gedmin už
baigė Notre Dame universitete 
So. Benton, Indiana, elektros 
inžinieriaus kursą. Taigi užbai
gimui sunaus mokslo tėvai ir 
rengia parę.

Antra parė toj pačioj vietoj 
ir tą patį vakarą bus atidary
mo puota. Nes pp. Gedminai pa
ėmė buvusią Alekso Kučinsko 
rodhauzę prie 82*r6s ’ir Kean 
avė. Šią vietą dabar užvardijo 
Felix S. Gedmin užeiga.

Rengėjai kviečia visus savo 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti, pas juos į Willow Springs 
šeštadienio vakare dubeltavai 
parei. —Senas Petras.

NORTH SIDE. — SLA. 226 
kuopa, laikytame birž. 4 d. su
sirinkime, nutarė permainyti 
susirinkimų vietą. Iki šiol su
sirinkimai buvo laikomi Asso- 
ciation House, 2150 W. North 
avė. Dabar kuopa turės paran
kesnę vietą susirinkimams, tai 
Jono Grigaičio gražioj salėje. 
Adresas yra 3804 W. Armit
age avė., netoli Pulasky road. 
J. Grigaitis yra kuopos na
rys. Taigi savas pas savą!

Sekantis kuopos 
mas, liepos 2 d., 
naujoj vietoj.

Buvo gautas nuo 
zidento, adv. F. J.. Bagočiaųs 
laiškas, kuriame dėkoja kuo
pai už prisidėjimą prie suren
gimo bankieto 
butyj geg. 3 
svečių 
R. Skipičio ir 
kaus.

Kuopa šiuo laiku turi 
si, tik vieną ligonį.

Suspenduotų narių taipgi nė

Congress vieš- 
d. pagerbimui 
Bagočiaųs, adv.

Įeit. F. Vait-

P ARSI DUODA:
VIENAS akras žemes su budin- 

kais ir “road house”' su visais įtai
symais Cook Paviete arti Indiana 
State Line. Geras investmentas ir 
proga padarymui pinigų.

Atsišaukite:
JOHN P. EWALD 

840 W. 38rd St. Chicago, III.
arba pašaukite: YARds 2790

Dabartinis apskričio iždinin
kas Robert M. Sweitzer, kuriam 
bebūnant klerku to ofiso knygo
se susidarė $414,000 trukumas, 
šiandien, kaip 12 valandą die
ną, turės atsiteisti.

Vakar įvyko apskričio tary- 
kuriartie 

nežiūrint 
griežtai 

tvirtino nedalyvausiąs. Ten jis 
pareiškė tegalįs pinigus sumo
kėti rytoj (šiandien) ir taryba 
sutiko laiką prailginti.

___ ____ ____________ j. Yra 6 kaiti
namas. su skiepu yra elektra, 
o. Garažas ir vištininkąs.

TACOMA, Wash. — Kiek laiko atgal žmogvagiai pavogė turtingo lentpiuvininko 9 metų sūnų
Uvai sumokėjo $200,000 vaduotpinigių. Kairėje yra veranda Weyerhaeuserių rezidencijos, o dešinėje namas, iš kurio ope
ruoja federaliai agentai, bandų žmogvagius susekti.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys priešmetinj susi
rinkimą penktadieny; birželio 7 d.. 
7:30 vai. vak., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų ku
riuos būtinai turėsim aptarti.

BARGENAI NAMŲ IR FARMŲ 
7 farmos su gyvuliais ir triobo- 

mis. nuo 40 akerių iki 160, 50 mylių 
nuo Chicagos. galima labai 
pirkti arba mainyti. 

Prie vienuolyno:
2 flatų po 6 kamb. kaina ....
5 kamb. bungalow ........ .
South:
2 flatų 6 ir 7 kamb. mūrinis 
2 flatų 5 ir 6 kamb. mūrinis 
Namus ir fermas galima pirkti su 

mažu imokfijimu arba mainyti.
< C. P. SUROMSKIS 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6719 

vakarais Boulevard 0127

Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimą birželio 6 dieną 
1935 m. kliubauzėj, 2001 North Avė 
8 vai. vakare.

Draugai malonėkite 
yra labai svarbus dalykai 
kas link kliubo padėties, 
mirškite ir nešjveluokite.

M. Chepul, rašt.

Serga Ona Bagdo 
nienė

mieriams. Jis taipgi plačiai pa
pasakojo apie birželio išparda
vimą arba “June Bride Sale”, 
kuris šioje krautuvėj dabar 
prasidėjo. Advokatas K. Gugis 
pasekmingai tęsia savo lega
lius patarimus ir didina savo 
klausytojų skaičių.

Jostra.

CHORAS “PIRMYN” DAINUOS CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI 
JOS PIKNIKE SEKMADIENĮ

Real Estate For Sale 
__Namal-žemž Perdavimoi

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
apt. mūrinis, garu apšildomas, elek. 
refrigeravimas, taipgi kelete mažų 
lotų arti 63 ir Western. Seaman, 
6403 S. Campbell avė.

Business Service*.
______ Biznio PatarnavimąMOVING

PIANUS IR RAKANDUS
Prieš persikraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir -geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St
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