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Mussolini įspėja 
Angliją

Liepia Anglijai nesikišti į Italijos avantiū
rą Afrikoj. Italija nieko nepaisys.

Klaipėdos krašto 
valdininkai turi mo
kėti ir lietuviškai

Taip nusprendė Lietuvos Vy
riausias Tribunolas

RYMAS, birž. 9. — Dikta
torius Mussolini savo lėktuvu 
atskrido j Sardinia salą išly
dėti tos salos juodmarškinius, 
kurie išplaukia į rytų Afriką.

Kalbėdamas laike parado 
Sardinia sostinėj Cagliari jis 
atvirai įspėjo Angliją nesikiš
ti į Italijos avantiūrą Ethiopi- 
joj. Jo kalba buvo šiurkšti, vi
sai nepridengta paprastomis di
plomatinėmis frazėmis. Jis pri
minė Anglijai, kad ji pati kur
dama imperiją grobėsi svetimas 
žemes ir visai nepaisė ką ki
tos vaistybės apie tai mano. 
Tą dabar darys ir Italija ir ne
paisys nė Anglijos, nė kitų 
valstybių, kurios spiria Italiją 
sušvelninti savo politiką rytų 
Afrikoj.

“Mes turime suvesti su Eth- 
iopia senas ir naujas sąskaitas 
ir mes jas suveąfrnfiL*" šaukė 
Mussolini. “Mes nekreipsime 
jokios domės į tai ką sako sve
timos valstybės. Mes tik vieni 
patys esame teisėjai musų in* 
teresų ir užtikrintoj ai musų 
ateities“.

Jis davė aiškiai suprasti, kad 
Italija visai nemano taikintis 
su Ethiopia, kad ginčą su ja 
išspręs vien ginklo pagelba ir 
kad niekam neleis šį Italijos 
žygį sutrukdyti.

Mussolini kalba labai primi
nė straipsnius konfiskuoto laik- 
rašio Ottobre, kuris rašė, kad 
Italija yra pasiryžusi stoti į 
karą kad ir su Anglija ir bom
barduoti Malta salą, . jei toji 
kliudys Italijai pasigrobti 
Ethiopia.

Mussolini atvyko į Sardinia 
pakelti gyventojų ūpą, nes esa
mais gandais, gyventojai yra 
taip pavargę nuo nepakenčia
mo vargo ir bado, kad jie ruo
šiasi sukilti. Mussolini nebuvo 
toj saloj jau 12 metų.

Mussolini čia pasiliks kelias 
dienas ir tyrinės padėtį. Jį at
lydėjo į čia visas būrys žy
miausių Italijos fašistų vadų.

Italijos finansai pavojuje
Ekonomistai sako, kad Ita

lijos finansinė padėtis yra la
bai pavojinga.

Jau keturi metai Italija ne
gali subalansuoti biudžetą ir 
deficitas metai iŠ metų daro
si vis didesnis. Dabar gi pri
sidėjo dar nauja našta. Tai 
Italijos avantiūra Ethiopijoj.

Finansų ministeris Thaon 
jau trys savaitės atgal apskai
tė, kad Ethiopijos ekspedicija

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

Apsiniaukę, galbūt lietus į

Saulė teka 5:14, leidžiam 
8:24.

per tris mėnesius kainavo $49,- 
600,000. Iki pabaigos šių me
tų užlaikymas 100,000 karei
vių rytų Afrikoj kainuos $160,- 
000,000. Bet Italijos armija 
ten yra nuolatos didinama, 
nuolatos mobilizuojami vis nau
ji pulkai, tai ir išlaidos sulig 
to nuolatos turės didėti. Rei
kia dar neužmiršti, kad Itali
jos paprastas metinis deficitas 
siekia $280,000,000.

To paties ministerio prisipa
žinimu, Italijos skolos per pa
staruosius 12 metų padidėjo 
$2,560,000 ir dabar siekia virš 
$10,240,000,000. Ar Italija ne
suklups po to tokia nepake
liama našta? Aukso rezervas 
nuolatos mažėja. Italijos lira 
turi vertę tik pačioje Italijo
je; užsieny gi jos niekas ne
ima. Italijos eksportas yra ap
sistojęs. Tečiaųs dirbtuvės dir
ba visa smarkumu, gaminda 
mos karo reikmenis ir prekes 
gyventojų reikalams, nes Ita
lija dėlei blogos finansinės pa
dėties, nieko neimportuoja ir 
turi viską pati pasigaminti.

Barrymore buvęs 
įkalintas savo 

jachtoje
LOS ANGELES, b. 9. — At

sakydamas į savo žmonos, gar
sios mūviu aktorės Dolores 
Costello, reikalavimą perskirų, 
garsus mūviu aktorius John 
Barrymore skundžiasi, kad jis 
per pustrečio mėnesio buvo sa
vo žmonos įkalintas savo jach
toj Infanta. Jį žmona įtarė dėl 
nuolatinio girtavimo ir jis 
jachtoj buvęs po nuolatine 
sargyba stiprių moterų. Pasi- 
liuosavęs iš to kalinimo jis ir 
dumęs į kitas valstijas, kur jo 
žmona negalėtų jį pasiekti. Bet 
dėlei to labai nukentėję jo in
teresai ir jo uždarbis visai su
sitraukęs. Jis ir dabar bijosi j 
Californiją sugryšti.

Republikonai 
suvažiavo

SPRINGFIELD, IU., b. 9. — 
čia suvažiavo visų centralinių 
vakarų republikonai laikyti sa
vo konferenciją ir ruoštis prie 
naujų kovų su demokratais už 
atgavimą šalies valdžios ir su
grąžinimą Hooverio “prosperi- 
ty“. Suvažiavimas užtruks ke
lias dienas ir kaip galima nu
manyti, bus daug prikalbėta 
apie gelbėjimą “konstitucijos“.

NEW YORK, b. 9. — Frank 
Latkowski, 80 m., nušoko 135 
pėdas nuo Brooklyno tilto j 
East upę. “Tai menkniekis“, 
pareiškė jis ir pasiruošė tuo- 
jaus šokti 240 pėdų nuo George 
Washington tilto. Tečiaus jis 
tapo sulaikytas, nes buvo mig
lota diena fotografavimui.

AUTOMOBILIU IŠILGAI AMERIKĄ

LAREDO, TEX. — čia buvo baigtas statyti kelias į Mexico 
City, Meksikos sostinę. Dabar, tą kelią atidarius, beveik tie
sia linija galima važiuoti automobiliu iš Alaskos į Pietinės 
Amerikos gilumą. Paveikslas parodo vietas, pro kurias kelias 
eina.

Darbininkai paskel
bė legislatyvį pro

gramą
WASHINGTON, birž. 9. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green pa
skelbė darbininkų legislatyvį 
minimum programą, kurį kon
gresas turi tuojaus priimti:

Pravesti pataisytą NRA.
Priimti Wagnerio bilių.
Priimti 30 vai. darbo savai

tės bilių.
Priimti ekonominio saugumu 

programą ir įvesto nedarbo ap
draudę ir senatvės pensijas.

Priimti Guffey anglių bilių.

Naujas Cook kaun- 
tės iždininkas per

ėmė iždą
CHICAGO. — Nors pašalin

tas kauntės iždininkas Sweit- 
zer sakosi iki pastaros kovo
siąs teismuose prieš jo paša
linimą, Continental bankas, kur 
yra sudėtas visas kauntės iž
das, pripažino naująjį kauntės 
iždininką Joseph L. Gili ir per
davė jam visą kauntės iždą, 
kuris siekia virš $26,000,000.

ATSTOVAUS MILIJONĄ

Margaret R. Taylor

TUCSON, ARIZONA. — ši 
jauna University of Arizona 
studentė buvo išrinkta atsto
vauti vieną milioną Amerikos 
studentų tarptautinėje studen
tų konferencijoje, kuri įvyks 
Pragoję, Čekoslovakijoje, lie
pos 27 d.

Del skurdo nusižudė 
visa šeimyna

SHANGHAI, Chinijoj, birž. 
9.—Dėlei nepakenčiamo skurdo 
nusižudė nušokdama nuo augš- 
to namo visa šeimyna iš šešių 
žmonių. Jie yra Chang Yuen- 
ying, jo žmona, motina, brolis, 
13 m. sūnūs ir 7 m. duktė.

EL PASO, Tex., b. 9. — Dvi 
Illinois poros prapuolė iš Al- 
buquerque, N. Mex., geg. 22 
d. Dabar čia pradėjo plyšti jų 
čekiai, kurie yra mainomi sve
timų žmonių. Surastas ir jų 
paliktas automobilius. Iš to 
spėjama, kad visi keturi yra 
nužudyti.

TOKIO, b. 9. — Tūlas šuo 
papildė baisų nusidėjimą. Jis 
per neapsižiūrėjimą įkando 
princą Sumi, jauniausjjį mika
do brolį. Įkąstasis patalpintas 
armijos ligoninėn. (Apie šu
nies likimą žinių nėra).

KAUNAS, birž. 9. — Lie
tuvos Vyriausias Tribunolas 
nusprendė, kad Klaipėdos kra
što valdininkai turi mokėti abi 
tame krašte vartojamas kalbas 
— vokiečių ir lietuvių ir kad 
abi kalbos turi turėti lygias 
teises krašto administracijo
je.

Tuo teismas parėmė pašali
nimą daugelio valdininkų, ku
rie nemokėjo lietuviškai. Jų 
vietos užpildytos kitais valdi
ninkais.

Lenkai neįsileidžia lietuvių 
į Vilnių

Lietuvos santykiai su Vo
kietija ir Lenkija nėra nė kiek 
pagerėję. Lietuva piktinasi dėl 
Lenkijos atsisakymo leisti ke
liems šimtų lietuvių aplankyti 
Vilnių. Ekskursiją ruošė Lie
tuvos Turizmo Sąjunga, kuri 
panašias ekskursijas kooperuo
jant lenkams, suruošdavo kas
met. Teciaus šiemet lenkai 
staiga atmainė savo nusista
tymą.

Laikraščiai įtaria, kad Pil
sudskio širdį palaidojus Vilniu
je prie motinos kojų ir jos 
kūną perkėlus į Vilnių, lenkai 
nęri, kad Vilnių daugiau lan
kytų lehkų ir nenori, kad ten 
maištytųsi lietuviai. Lenkai gi 
atsisakė duoti kokių nors pa
aiškinimų.

Oficiozas Lietuvos Aidas iš
spausdino įspėjimą prieš per
daug didelį optimizmą apie 
galimybę atsinaujinimo Lenki
jos ir Lietuvos ryšių. Lietuva 
nepaliauja reikalavus teisingu
mo, o Lenkija dar neparodė jo
kio palinkimo išpildyti Lietu
vos reikalavimus.

Fernand Bouisson, pirminin
kas Francijos atstovų buto, ku
rio kabinetas neišsilaikė nė 4 
dienų. Po jo jau 6 politikai ban
dė kabinetą sudaryti, bet vis 
dar Franci j a naujo kabineto ne
turi.

AMERIKIEČIU LAKŪNUI PRIIMTI SUSI
DARĖ KOMITETAS IS VISU ORGANIZA

CIJŲ IR PARTIJŲ
Radio pranešinės apie skridimo eigą. Kau
no fabrikų sirenos staugs, bažnyčių varpai 

skambins, atskrendant Vaitkui
“Lietuvoje jau visu nekan

trumu laukiama garbingojo 
Amerikos lietuvių svečio Įeit. 
Vaitkaus su ‘Lituanica II’,, “ 
rašo iš Kauno žinių agentūra 
Tsb.

Lakūnui sutikti ir priimti 
Kaune* yra sudarytas didelis 
komitetas, į kurį įėjo visos žy
miausios Lietuvos organizaci
jos. Leit. Vaitkų Lietuvoje su
tiks visi vieningai ir nepapra
stai nuoširdžiai. Centralinį ko
mitetą sudaro atstovai nuo šių 
Lietuvos organizacijų bei įstai
gų :

Aero klubo, šaulių sąjungos, 
savanorių-kurėjų sąjungos, at
sargos karininkų sąjungos, 
draugijos užsienio lietuviams 
remti, Lietuvos moterų tary
bos, karo aviacijos, Kauno mie
sto savivaldybės, turizmo są 
jungos, žurnalistų sąjungos,. 
Vilniui vaduoti sąjungos, Lie
tuvos fizinio lavinimosi sąjun
gos, sporto rūmų, Klaipėdos 
krašto lietuviškųjų organizaci
jų susivienijimo, Klaipėdos

Automobilio nelai
mėj žuvo du unijos 

viršininkai
CHICAGO. — Kaip iš ras

tų užrašų galima spėti, nelai
mėj su automobiliu prie Elk- 
hart, Ind., žuvo du Chicagos 
Joint Board United Ladies 
Garment of Am. unijos virši
ninkai — Meyer Bernstein, ta
rybos pirmininkas ir Nathan 
Wilensky, lokalo biznio agen
tas. Jie išvyko atostogoms į 
New Yorką. Nelaimė atsitiko 
greitai važiuojant paslydus au
tomobiliui ir atsimušus į stul
pą ir medį.

Demonstracija prieš 
augščiausįjį teismą

NEW YORK, b. 9. — 6,000 
moterų rūbų siuvėjų suruošė 
demonstraciją prieš augščiausį
jį teismą ir jo nuosprendį, ku
riuo tapo panaikintas NRA. 
Demonstrantai parodavo gat
vėse, skeldami visokius obal- 
sius ir dainuodami dainas, ku
riose buvo pašiepiami tie de
vyni teisėjai, kurių nuospren
dis paneigė kongreso ir šalies 
administracijos darbą.

CHANGHTEH, Chinijoj, b. 
9. — čia sudegė 600 metų se
numo knygynas. Jame sudegė 
labai brangių ir retų buddistų 
knygų, kurių jau niekur kitur 
negalima rasti.

MONTICELLO. Fla„ b. 7.— 
Pakraštyje didelės pelkės susi
daužius lėktuvui, žuvo Mrs. 
Harman Lowman ir du jos su- 
nai, kurie skrido iš Miami ) 
Andalusia, Ala.

krašto jaunuomenės “Santa
ros“, Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos kultūrinio bendradar
biavimo sąjungos, žydų karių, 
dalyvavusių Lietuvos nepri
klausomybės atvadavime, są
jungos, Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentijos.

Dalyvauja ir visų partijų 
atstovai.

Į centralinį komitetą lakū
nui Feliksui Vaitkui priimti 
įeina taip pat visų Lietuvos 
partijų ir srovių atstovai: tau
tininkų sąjungos, krikščionių 
demokratų partijos (Chicagos 
Marijonai, šimutis ir Pakalnis 
turės dabar muštis į krutinę 
ir sakyti: “Mea culpa, mea 
maxima culpa!“ — “N.“ Red.), 
valstiečių liaudininkų sąjungos, 
socialdemokratų partijos, tau
kinės jaunuomenės “Jaunpąjos 
Lietuvos“ sąjungos, katalikiš
kos jaunuomenės “Pavasario“ 
federacijos, “Jaunimo“ sąjun
gos. < • r-

(Nukelta į 6-tą pusi.)

Francijos parlamen
tas suteikė Lavai 
diktatoriškas galias

PARYŽIUS, birž. 9. — At
stovų butas suteikė premiero 
Lavai kabinetui diktatoriškas 
galias iki spalio 31 d. kovoti 
finansinį Francijos krizį ir iš
gelbėti nuo susmukimo fran
ką.

Sukramtė savo 
pirštą

PITTSBURGH, Pa., birž. 9. 
— Policistas susitiko gatvėj 
Carl Bomb su kruvinu pirštu 
ir paklausė kur jis taip bai
siai susipiaustė savo pirštą.

“Pirštą ?“ nustebęs paklausė 
Bomb. “O aš maniau, kad tai 
buvo neskaniausias hotdogas, 
kokį aš esu valgęs“.

Ir ištikrųjų pasirodė, kad 
Bomb tikrai buvo nusipirkęs 
hotdogą ir jį bevalgydamas 
rimtai, sukramtė savo pirštą, 
paskaitęs jį už dešriuką. Reikė
jo net 15 “stičių” sulopyti jo 
pirštą ir patalpinti jį ligoni
nėn.

Įspėjote. Jis buvo stipriai 
įsigėręs ir nebenusivokė ką da
rė.

VINALHAVEN, Me., b. 9. 
— Nedidelis ekskursinis laivas 
Castine, kuriuo plaukė 75 žmo
nės, migloj užvažiavo ant uolų 
ir paskendo. Du žmonės prigė
rė, kiti gi liko išgelbėti. Tarp 
pastarųjų yra ir sužeistų ne- 

I laimėj žmonių.
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ČEMPIONAS TRENIRUOJASI

Kodėl žmonės telkiasi j grupes

ADVOKATAI

Rez

LIETUVIAI

Laidotuvių DirektoriaiMusu

KITATAUČIAI
ne

Phone Boulevard 41393307 Lituanica Avenue

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Garbinga yra kovoti 
už tikrą demokra-

algų mokė 
valstybes iž

‘Keleivis’ 
argumen

Alaskai nauji 
pionieriai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 Wešt 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedčliomis pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. Rockvell St 
Tel. Republic 072?

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted SL 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

kad atskiros 
grumia-

NEW YORK 
prakaituoja prisirengdamas kumštynėms su Jimmy Braddock 
Jos įvyks birželio 13 d., Madison Sąuare Gardene, Ne\v Yorke

Pirmadienis, birž. 10, 1935

lietuviai šiandie ne 
Mes 

alsuojam kaip

davimo 
ir bažnytf 
š valstybės

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Deihokratybės”, bet apie '< 
mokratybę bijo išsižioti.

— Dr. A. L. Graičurtils

tebeina visu 
gal daugiau 
proto, negu

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 4
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 1

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
svrimming pooi.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTA1

Atsiliepkite žemiau paduotais 
svarbiais klausiniais

stojimo. Per'pirmuosius ketu 
rius metus nėr^jkalaujama pa

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedčlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

jžia kaimietį, kuris 
nūs ne tik kaip tautą 
valstybę atstatė, mes 
iteiti jam pagelbon.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue • Phone Yards 1138

nuo dienos gimimo

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedSl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

pagelba reikalinga Lie 
t u vos žmonėms

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

A.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.

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Alaska pagarsėjusi auksu ir 
mineralais. Ir tūkstančiai vyrų 
iš Suv. Valstijų ir Kanados ten 
pulkais persikėlė, kad rasti mil
žiniškus turtus. Aukso kasimas 
yra svarbi industrija; kasmet 
apie $9,500,000 vertes aukso 
išsiųsta. Svarbiausia industrija 
yra žvejystė. Bet randasi ir ki
tų pasekmingų industrijų. La
bai daug, turistų lanko šitų ša-

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvjns akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda ątkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouleyatd 7589

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos Ano 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. N nikelis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CHICAGO. 1LU

šiandie 
kokj nori Amerikos lie- 
laikraštį ir matai, kad 
tautiškai - sandarietiškai 
rodosi svarbiausias tik-

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 3t 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas1 CtMal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

'Telefonas Republic 9600

lukanų užmokėjimo. Palūkanų 
(interest) rata yra 8%.

Ši liauja kolonija randasi 125 
mylios nuo uosto Seward prie 
Alaskos. gelžkelio. Apima apie 
128,000 akrų žemės, iš kurių 
34,040 akrų yra viešos žemes, 
žemė derlinga, ir nors čia žie
mos ilgos ir vasaros trumpos, 
bet yra labai gera pieninkystes 
šalis. Stipresni javai irgi gerai 
auga. Planuojama įsteigti cent
rų mažame miestelyje Palmer, 
ten pastatyti mokyklų 400 vai
kų, įsteigti reikalingas krautu
ves, ypatingai pienininkystes 
tikslams, ir pastatyti bažnyčių.

Alaska yra Amerikos terito
rija nuo 1867 m., kuomet ji bu
vo nupirkta iš Rusijos už 
$7,200,000. Jos pakrančiai ap
ima net 26,000 mylių. Tai penk
ta dalis Suv. Valstijų didumo; 
Paprastas žmogus tiki, kad čia 
labai šalta, bet tai neteisybe, 
nes tik ketvirta Alaskos dalis 
yra šaltoje zonoje — Arctic 
Girele. Pietinės Alaskos klima
tas yra lengvesnis negu kai 
kuriose Suv. Valstijų dalyse.

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru, Draugijos Nariai

Sulig 1930 m. cenzu, arba 
gyventojų nuskaitymu, iš viso

DR. J. E. SIEDLINSKIS
' Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenne
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Mnx Bner

Pasaulio čempionas treniruojasi, dirba

Alaskoje buvo mažiau, negu 
60,000 žmonių, ir beveik pusė 
jų buvo indėnai. Vietiniai bal
tieji skaitliavo 18,500, o sve
timšaliai 10,200. Matanuskoje, 
kur Suv. Valstijų pionieriai ap 
sistos, yra tik 117 šeimynų. 
Bet kuomet visi atvyks, tai 
bus net tris kartus tiek. Ap
skaičiuojama, kad net apie 850 
naujų šeimynų, be šių pirmų
jų, gali rasti vietos šioje apie- 
linkėje.

Bet kultūringas laikraštis nie*- 
kuomet sau galvos nevargina, 
kad. būti kitos srovės laikraš
čio sargu. Pas mus gi darosi 
atbulai, kitaip. Tai ženklas 
laikraščių vedėjų nesubrendi
mo.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

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

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelį ant kitos pusčs bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtinė ir nemokėkit daugiau 
už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės i musų sandėlj.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisnj.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 18:00 Kalbama litttuviikai

Išvadas aiškus: žmogus ba
du nenori mirti ir ieško išei
ties; jei vienas nepajėgia, tai 
telkiasi j grupes, ir grupės su
siremia fiziniai ir protiniai su 
kitomis grupėmis.

Kova už buv| tebeina
Civilizacija nestovėjo vietoj. 

Ji tobulėjo, tvarkėsi ir pasie
kė nundienos. Bet ir šiandie 
nėra pilnos laisvės ir gerbū
vio žmonijai. Vis dar randasi 
badaujančių, vargą vargstan
čių, nuskriaustų, skriaudžia
mųjų ir skriaudėjų.

Kova už būvį 
smarkumu, tik 
vartojama yra 
kumščio jėga.

Ir ne gana to. 
šalys arba valstybės 
si viena su kita protiškai ir 
fiziškai. Pačiose tautose pasi
reiškia baisi nelygybė. Vįeni 
jų nariai - turi perdaug pertek- 
lio ir įvairių privilegijų, o ki
tiems tenka vargas vargti am
žinai 
iki mirties. Vienas kūdikis, jam 
gimus, suvyniojama švariuose 
minkštuose vystikluose, o ki
tiems ir kietų pakulinių trūk
sta. štai ir čia būtina ir vie
natinė priemonė nuskriausta
jam tautos nariui savo būtį 
pagerinti tai grupuotis, jung
tis į tvirtų sutartinę ryšį ir ko
voti bendrai už žmogaus tei
ses.

Dabojame kitus, o savo užduo
tis pamirštame

Tuo lengviau ir nuosaikiau 
pajėgsime savo broliams ir se
serims Lietuvoj pagelbėti, jei
gu mes arba musų politinės 
ir kultūrinės grupės mažiau 
dėmesio pašvęs dabojimui ką 
kitos grupės veikia, o daugiau 
ir nuoširdžiau veiks savo už- 
briežtam tikslui siekti 
paimk 
tuvių 
pav. 
grupei 
slas yra ne lietuvybė, bet da
bojimas (saugojimas) kų vei
kia “Draugas”, “Margutis”, 
“Dirva”, “Vienybe”, “Naujie
nos”, “Keleivis” ir tt. Kiekvie
nas laikraštis turi užsibrėžęs 
tikslų arba siekį. Bet ne vie
nas laikraštis neturi įdėjęs į 
savo platformę pareiškimo, kad 
jis atsistoja sargybon daboti 
kų kiti laikraščiai veikia. Gy
venime gi kitaip išeina. Savas 
užbriežtas tikslas, savi siekiai 
pamirštama, o laikraščio skil
tys užpildoma kitų laikraščių 
atakavimu, pašiepimu arba net 
kultūrinio darbo trukdymu.

Visos kultūringos tautos tu
ri laikraščius. Bet nerasi pas 
jas to, kad laikraštis stovėtų 
sargyboj kito laikraščio, dabo
tų kų jo kaimynas sako. Tei
sybė, kai apeinantis visa tau
tų reikalas yra svarstomas, ne
retai pacituojama vienas-kitas 
sakinys ir iš kito laikraščio.

Phone Boulevard 7042 e

,

. Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Serędoj pagal sutartį.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vhl. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

‘‘t W?**wr i'1 \jiwi<

Mes 
kaip tauta gyvuojam 
vuoj am 
priklausoma valstybė. Bet ta 
valstybė didžiumos piliečių ne
patenkina. Vieniems perteklis 
ir privilegijos suteikta, kitiems 
gi, lyg pasityčiojau t, jos at
imtos arba susiaurintos. Už
viešpatavo Lietuvos Respubli
koje pergyventa viduramžių 
gadynė ir daro visam civili
zuotam pasauliui sarmatų.

Laimė gal, kad likimas vie
nų trečdalį musų tautos narių 
— dar carui viešpataujant ir 
gaspadoriaujant Lietuvos že
mėj — buvo išvijęs iš gimti
nės vietelės, čia Amerikoj mes 
Įgijom patyrimo, o ne vienas 
ir turto. Ir matydami kaip 
musų Lietuvos Respublikos 
valdžia be pasigailėjimo skriau- 

atlaikė 
bet ir 
turim

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

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez, TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moteriškų. Vyriikų. Vaiku ir visų 
ehroniiku ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—6 vai. vak. Nu
diltomis ir Šventadieniais 10—12

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmoksimais

REPublic 8340
340 So. Kedžie Avenue

Anthony A. Dobbs
(Antanas Dubickas) 

ADVOKATAS
Perkraustč savo ofisą i naują

vietą, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209
Tel. Central 5566

7018 S. Artesian Avė.
Tel, Republic 2566

5. Sustabdymas 
šalpų bažnyčioms 
nems mokykloms 
iždo.

“Naujienos” i 
nuoširdžiai ir rimtai 
tuoja ir stoja už įvedimų Lie
tuvoj aukščiau paminėtų pen
kių punktų. Musų gi tautiškai- 
sandarietiška spauda tuo tar
pu tyli. Nors savo laikraščių 
platformėse ji turi pažymėju
si, kad “Reikalaujam pilnos

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuyią 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

O štai reikalas apeinųs mus 
visus ir svarstytinas visuose 
musų laikraščiuose. Tas reika
las paliečia visų tautų. Bet žiū
rėsime, ar daug rasis Ameri
kos laikraščių, kurie išdrįs ne- 
dvėjotinai ir atvirai išreikšti 
savo pažvalgą, savo nusistaty
mų sekamais. < klausimais:

1. Atškirimas bažnyčios nuo 
valstybes;

2. Atskirimas mokyklos nuo 
valstybės;

3. {vedimas visoj Lietuvoj 
civilės metrikacijos;

4. 'Sustabdymas 
jimo kunigams iš

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

. ^_Tel. Xard8 1829
Pritaiko Akinius 

; ' Kreivas Akis
Ištaiso.

\ Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12' vai. diedą.

žmonės susikuopia į grupes, 
kad pergalėti priešų arba pa
lengvinti gyvenimo naštų.

Kovoj už būvį mes visi at
kakliai grumiamės. . Statomos 
trobas, kad apsisaugoti nuo 
šalčio, karščio, audros, lietaus, 
plėšrių žvėrių tr tt. Gamina
mės maistą, drabužius ir daug 
kitokių būtinai reikalingų gy
vybei palaikyti ir gyvenimo 
naštai palengvinti daiktų.

Kįlant civilizacijai keičiasi 
ir žmonių reikalavimai, ir čia 
prasideda tarpusavčs grupių 
varžytinės. Viena žmonių gru
pė pasiekia daugiau, kita ma
žiau; viena grupė įgija perdi- 
delj civilizacijos padaro pertek- 
lį, kiti gi ne tik neturi to, ko 
jai reikalinga savo gyvybei pa
laikyti, bet būna- verčiama ba
dauti arba mirti iš bado.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dčl visokiu akių

Tel. Oflce Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Keli šimtai šeimynų (viso 
apie 1,000 narių), kurias šelpė 
valdžia Michigan, Minnesota ir 
Wisconsin valstijose, gavo pro
gų pradėti naujų gyvenimų der
lingame Matanuska Valley, 
Alaskoje. Jie ten , įsteigs naujų 
kolonijų. Tos parinktos šeimy
nos gegužes menesį jau išvy
ko į savo naujus namus. Alas
koje jie ras iš šėtrų miestelius, 
kuriuos dabar statb jiems 400 
girininkų ir mechanikų. O kuo
met tie darbininkai užbaigs šėt
rų pastatymo darbų, tai pradės 
statyti rųstines trįoh?.«; Labai 
greitu laiku jiems reikėjo pa
rūpinti gyvenimo vietas net 
šimtams šeimynų, ir šėtras jie 
daug greičiaus galėjo pastatyti, 
negu triobas.

Matanuska projektų remia 
Rural Rehabilitation Di vision 
of the Federal Emergency Re- 
lief Administration. šitas pro
jektas parodo, kad pionieriavi- 
mo dienos 'visai neišnyko iš 
Suv. Valstijų. Visgi šitiems gy
ventojams nereiks kęsti tokius 
baisius sunkumus, kokius per
gyveno musų pirmieji pionie
riai. Jiems ten bus įvesta viso
kį pagerinimai ir parankumai.

I Kiekvienas žmogus gaus iš 
40 akrų pagerintos žemės. Kaš
tas ūkės, priskaitant namų ir 
įrengimus, bus apie $3,000, ir 
gyventojas galės tuos pinigus 
atmokėti į 30 melų. Tikimasi, 
kad šeimynos pradės mokesčius

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

Mrs. Anelisf K. Jarusz 
ii(., TherapS

- an<l Midwife hl09 S. Albtoij 
OI 11 ' Hemlock > 9252

t Patarnauju prie 
4'gimdymo namuo 
•i‘se ar bgoninšse, 

-- I duodu massage 
nnŠlečtric treat- 
. j mejit ir magne- 
i tie blankets ir tt 

Moterims ir mer- 
M MHm. ginoms patari 

; mai dbvanai

, ...Kn .................

AKUŠERES
KEISTUČIO SKOLINI W IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

T.OANS and 1NSUR/\NGI-.
Jeigu reilcrianji. pinigų* aAt ‘Pirmo Moi-.-icio arba 

... apdraudos nub ugnies; vejų, etc. arusok :
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NAUJIENOS, Chlcugo, III

Duokit Vardus šiems Paveikslams
Galit Išlaimėt! Brangių Dovanų

SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

Vlnvan

M ii no vardan

Adrenah

Malio vardas

Adresas

AKORDIONAI vardąSiūlau

Mano vardas

Dovanos-Prizai
Akordionas 80 basų už

1 Dovana
2 Dovana

kibai daug
DULR prade- 
susirašinėjimą

Namų 
Daktaras 
$1.50 vertės.

neina
Lietu

Už davimą geriausių vardų didžiumai ar visiems pa
veikslams bus duotos šios dovanos—prizai.

13, 14, 15, 16} 
17,18,19, 20, 
21,22,23,24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30,31,32 

dovanos

simudoa 
lietuvius 
lietuvių 
negauta.

3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10,11 ir 12 

dovanos

VISO PASAULIO 
LIETUVIAI

PAVEIKSLAS No. 27 
Kaip jus tų pavadintumėt?

25 LEKCIJOS DYKAI!
Lengvus išm okejimai.

Jonan Vizgi hMm yru Argen
tinon Lietuvių Balno lalkružčlo 
nrtiman bendradnibia.

DULK gnutomis žiniomb 
H Buenos Aires | Pasaulio lie
tuvių I Kongresų atvyks Lie
tuvių Centro pirmininkus Jo 
nūs Vizgirda n.

....... $15 Cash 

..... . $10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

M A L E V A 
u A H luilnos I 

Vyrliuisln Viola Ihmkruto Šlako 
Atsllnnkyklt I bliu kuriu IK musu 
8 krautuvių Iv DMHlAlurtlklV—Jus 
din riuillo kiekvienu žinomą mulo- 
vos vuAl uA nupigintas kulnim, 
$2.(10 Paltu Albunti M u- QĖą 
lova, uA Gal, ........„...„.....j... www

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimėti.

VIGHISIOS MOTKKYHi
Nauja <»rn motoru liyglonol, Bu
itim įuršti, Lengvu vartoti, Mote
rys turM.il UnMI musu knygutę.

ANN IIUONVN, 
5(1 W, NVaslilnaton Mt„ I) 7, 

( hIrano, III,

Knip jus tų piivndin 
turnOt?

PAVEIKSLAS No. 26 
Kaip jus tų pavadin

tumėt?

Vertingos aukos užsienio 
lietuviams

••Policijos“ Redukcija Drau
gijai Užsienin Lietuviams Rem
ti paaukojo 32 komplektus įvai
rių lietuviškų laikraščių Ir apie 
1000 egi. įvairių laikraščių pa
skirais numeriais.

Panelė Matulaitytė paaukojo 
222 egi. (vairių vertingų kny
gų. Tam pačiam tikslui gra-

— .lis 1918 metais jau mė
gino grįžti Lietuvon, bet Len 
kijoj pakliuvo i kalėjimų, ii 
kurio išsprukęs su austrų be 
laisviais ir atsidūrė Jugusla 
vijoj.

— .luguslavijoj Bečkervko 
dar iš didžiojo karo laikų be
laisviu yra užsilikęs lietuvis 
Antanas Višnimiskas, kilimo 
nuo Utenos, kuris dalmr* atsi
dūręs labai sunkioj padėty ir 
prašosi imdvti jam grįžti į Lie
tuvą.

— Buenos Aires Lietuvių 
Centras užsimojęs įsteigti di
džiulius Lietuvių Rumus, ku
rių salėj galėtų tilpti HMM) žmo
nių. Tuos Rumus numatoma 
įtaisyti lietuvių biblioteką, nuo
latinį teatrą, mokyklas ir Lt. 
žemės sklypas jau įsigytas.

Užsienio lietuvių laikraščių 
skaitykla

Akademinio DULR skyriaus 
užsienio lietuvių laikraščių 
skaitykla veikia Kaune, Nepri
klausomybės a. S. DULR Cen
tro patalpose. Skaitykloje ga
lima rasti kuone visi užsienio 
lietuvių laikraščiai. Skaityklon 
užs. lietuviai pradeda atsiųsti

Wnah„ turi uolių 
buvo pagrobę 

už kurio paliuo- 
lėval sumokėjo

I Uv Vertės Dovanų 
' už geriausius vardus paveikslams
Paveikslų vardų kontestas eis nuo gegužės 15 iki 

birželio 14, 1935.
r . r, .. ‘ f - . r'

Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykite 
kokį jam duodate vardą, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą. Vardai paveikslams 
gali būti iŠ vieno žodžio arba kelių. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerą tvarką 
tus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 

ėliau kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

NAUJIENOS
PAVEIKSLŲ KONTESTAS, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Apie paveikslų vardų gerumą spręs komisija ir jos 
nuosprendis bus galutinas.

$1.25 Statai tanui M n tavu, įSHfs

K’1"9,...... ... $1.00
Vina Mntavu 100% Gurnatuotu— 

Arba SuurnžInNhim Pinigini
Paint Exchangc of Chicago 

1557 Mihvaukoo av. 2274 Kintai) av. 
6830 S.llulntvd si. t vi. Aviu Huno 1440

Kanadoj, Toronto mieste 
yra lietuvių pradžios mokykla, 
bet joj visi vaikai negali tilp
ti, tai dalmr norima jsteigti 
antra mokykla. Mokyklos yra 
laimi reikalingos vadovėlių.

Toronto mieste yra per 2000 
lietuvių, kurio susimetę j še
šias įvairias lietuvių draugi*

ir tuos svetimtaučių Inlkrnščių 
numerius, kuriuose yra rašo
ma apie Lietuvą.

Koresponduoti su užsienio lie
tuviais nori

AMERIKOS, ITALIJOS ir VOKIETIJOS 
Išdirbysčių;

Jus pirkaite už mažiaus pas Budrikę todėl, kad Budri- 
kas importuoja tiesiog iš Europos.

Kaina pradinėms 12 basu už $29 00

> Turino (Italijoj) lietuviai 
jau atsiuntė DULR siuntini 

parodai, kas Turino 
atstovaus Pasaulio 

Kongreso, dar žinių

Toks 
dalini- 
įspud- 

ypatingos reikšmės 
užsienio lietuvių

žial pasirodė “Aušros“ barniu 
kų gimnazijos mok, kooperuty 
vas, paaukodamas 100 egz 
knygų.

CUoVRA 
9 m, Tavernai 
valkas, kurĮ 
žinogvagiai Iv 
savlmą jo 
$200,000 išpirkimą

Akademiniam 
jus prapoguoti 
laiškais su užsienio lietuviais, 
atsirado daug norinčių susira
šinėti; daugiausia gimnazijų 
auklėtinių, studentų ir moky
tojų. Kad susirašinėjimas pa
sekmingai eitų, Akademinis 
DULR skyrius išdirbo tam 
tikras taisykles. Taigi, jauni
mas dideles problemas gali 
spręsti lengvu budu.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valyti numuši Pašauk mus dol ^lykai upHknUUuvImų, 

25 metui patyrimo. — Blekorlus Iv Slogius.

LEONAS ROOFING C0.
3750 VValInce Street, Tcl. Boulevard 0250

■ -
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SuhIrašInėjlimiM InlAludn yru 
nviirbtiH verksny n kovoj nu 

nuimt tinimu
Apie MUMlrušInėjlmo luiftknh 

Išplėtimą tarp Užulėnio lietu
vių Ir mūzų jaunimo Ir Jo di
delę i’olkšmę kovoj hu nuimi- 
tinimu, jau no kurtų užh, liet, 
apuudu puh’ėžė, KIuum Anglt- 
|oj '‘Išeivių Driuigun“ nple ši 
Mini rašinėjimą tiilp ižai reiškia s 
••Volldąą prie Draugljoa Užulė
nio Lietuvliuna Remti akade
minė akyrliiu akliui avurbų 
mokyklinio umžlaua jaunimo 
Muarlėjiino kelią: Lietuvon Jau
nimai aualrašlnėja au 
jaunimu užalonluouo 
bendriidurblavImuH Ir 
muala nuomonėms bv 
žinia lurėM 
Lietuvon Ir 
na nty kluono.

Akordionas chromatiškas 120 $I7E rtft 
basų už .............................. ■ w«UU

Piano Akordionas 120 basų už $^9 00

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705

■—> DULR Iš San Paulo x*a 
vo žinią, kad tvmihi nualžmk 
j nuima galina pootaa 
AtkočaiRa Gytis.

A. A. V. AtkočakMo 
ža aklandžlų eilių tilpo 
vy Ir kit.im.ae P. Amerikoa Ihv 
tuvių Inikrnščiuoae, be to jia 
rašė apyaakėlea ir šiaip jau 
afraipanių iš lietuvių gyveni
mo.

Po raštala paairašydavo G. 
b'auataa. V. Valalartaa, V. Gy
tis ir kilnia vardaia. Nuaižudy
mo prležaatia šeimyninė ne
santaika.

Adresas

*

-

fr ♦ •••••••••••••y

t
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turM.il
kit.im.ae


' NAUJIENOS, OhlcagOL

NAUJIENOS
Tho Uthuanlan Daily Nm 

Fubliahod Daily Excopt Sunday by 
lito Lithuanlaa Newg Pub.» Co.» Ino.

1730 Boath tfabtbd 8W 
ftlophone CANal 8500

08.00 
4.00 
2.00
1.60 

• .75

bus pakankamas atlyginimai žinant, kad Lietuva mu
sų darbų įvertina. \

Subicription Ratui
08.00 per yoar in Canada
17.00 per year outsida of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per oopy.

Kntorod aa Second Gaiš Mattar 
lltah 7th 1914 at the Put Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
Mirch trd 1178.

NtuliMMa Nm kMditt, UiHrtant 
tUuNrfk&iMi Leidlia Naujienų Ben- 
drovi, 17US. Halsted SU Chicago, 
111. Telefaaaa Canal 1100,

UiMkyme UtMi
Chlcagojo —i paltu:

Matam* ............. ...........
Putai motų
Trinia mėnesiam*

; Dviem pilneįiamr 
. Vienam- mftnoaiui< ..... .
ChtcagoJ per ilneilotojuei

Viena kopija    ...........  lo
• Savaitei ».»wi m 11*.» ..u hhm 18c

Menesiui ......76c
Suvienytoaa Valatljoa^ n< ChlctfoJ, 

paltai
Metama 87.00
Puaei motų___ ___ —.8.50
Trim* mlnealanm . ........ .......  1.75
Dviem minėdama >■■■■>. ■< 1.H
Vienam mSneeiui  .......  71c

Uetnven Ir kitur ulalonlnoae 
(Atpiginta).

Į Metama---------------------------SS.00
Pusei metų —-----  4.00

' Hrima mlneeiama  8.10
Pinigus'reikia siųsti palto Monay 

Orderi* kartu tu atsakymu.

šiandie, beje, sukanka lygiai 21 mėnesis nuo, tos 
dienos, kai pradėjo organizuotis Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio Skridimo Sųjunga (ALTASS).

Rugsėjo* 10 dienų 1938’ m. “Naujienų” namo buvo 
įsteigtas Organizacinis Komitetas ir buvo nutarta už 
dviejų savaičių surengti pirmų aviacijos dienų Lansing 
Ford aerodrome; Tas parengimas davė daugiau kaip 
tūkstantį dolerių pajamų. “Naujienos” jį garsino1 už dy
ką.

Vėliaus buvo sudaryta ALTASS valdyba ir gautas 
čarteris Illinois valstijoje. Valdyba pradžioje susidėjo iš 
9 narių. Pavasarį 1984 m. ji buvo padidinta iki 15. Bet 
kai paskui reikėjo skridimų atidėti ir klerikalai pama
nė, kad jiems yra gera proga organizacijų sugriauti, 
tai'Marijonų klika savo 4 įgaliotinius atšaukė ir AL
TASS valdyba dabar susideda iš 11 asmenų.
t'•

DAR VIS TRŪKSTA* DUONOS RUSIJOJE

Nors bolševikai ih jų* agentai svetimose šalyse iš 
metų į metus skelbia be pęjiovos,.kaip Rusija šuoliais 
“progresuoja” ir kaip jos gyventojų būklė eina “geryn”, 
bet du ir šiandie ji neturi pakankamai net juodos duo
nos savo žmonėms pavalgydinti.

šitų faktų pažymi Chicagos laikraščio. “Daily 
News” korespondentas William H; Stoneman savo pra
nešime iš Maskvos. Jisai sako, kad net po* dviejų gerų 
užderėjimy “Rusijoje dar vis tebėra daug ukiftinkų; ku
rie rieturi pakankamai duonos pavalgyti5 ir daug kitų, 
kurie duonos višai neturi.”

Jeigu taip, tai kylA* klausimas, kokioje padėtyje bu
vo sovietų gyventojai prieš tai, kai* tenai prasidėjo tas 
bolševikiškų agitatorių nublatos garbinamas “progre
savimas”?

Apžvalga
*__________ -

SAVO NEŠVARUMAIS KITUS 
PURVINA

Kun. N. Pakalnio leidžiamas 
Brooklyno lapelis “Amerika”, 
kuris pastaruoju laiku jau ke
lis kantus šlykščiai atakavo 
Antrojo trans-atlantinio skridi
mo sąjungą, rado reikalinga 
įbesti gniūžtę purvo ir adresu 
Brooklyno komiteto, kuris ge
gužės 80 d. rengė piknikų trans
atlantinio skridimo naudai. Gir-

Worcestorį gegužės 12 d.1, 
“Amerikos Lietuvis” priduria 
šitokį “komplimentų” lakūnui:

“Lietuviškas priežodis stv 
ko: “Kalba kaip vyras, o el
giasi kaip vaikas’. Taip ir da
bar yra su musų lakinu! 
Vaitkum...”
Ot, Kybą, kuris leidžia 

\Vorcesteryjo tų aidoblistiškab 
klerikališkai-fnšistiškų šiupinį/ 
tai — “tikras vyras”! Labai 
didelį “vyriškumų” jisai parb- 
dė, užpildydamos po geg. 12 d.* 
savo leidinio puslapius isteriš
kais plūdimais.

labai smagi. Visur mus gra
žiai* priėmė. Tik gazolinas šioj 
marių pusėj- baisiai brangus 
— šošius kartus brangesnis, 
negu Amerikoj.

“.Jyažlavę. į Lenkiškų Kori
dorių radome visai* kitoniškų 
Dievų.' Oras šaltesnis, keliai 
prastesni. Vos įvažiuojamo į 
miestų, tuoj vaikų/ būriai ap
stoja ir ubagauja. Kai kur 
net ir prie policijos tuko kreip
tis, kad vaikus pašalintų iš-ke
lio.

“Įvažiuojamo ir vėl J Prū
siją, tai ir vėl žmonės Švares
ni, keliai geresni ir, žodžiu sa 
kant, viskas visur Svariau at
rodo. Tik pastebėtinas reiški
nys- per Vokietijų važiuojant 
buvo tas, kad kas trečias vy
ras matėsi uniformoj — ar Živ
ilėj, ar’ rudoj, ar mėlynoj; Bet 
visi labui švarus ir nuolan* 
kųs>

“Dabar jau esamo Lietuvoj 
Randam* orų gan šaltų; Net ii 
porų colių/ sniego susilaukėm 
anų dienų. Jau šį kartų matau 
Lietuvos progresų daug toliau 
nužengusį, negu aną metų, 
i “Tvarka labai gražiai veda- 
įna. Mokyklų bent tris kartus 
daugiau; Mėsos ir višokių 
gių pilnai. Apsirengę visi 
riai.
' “Tik kad viši (labiausia 
ninkai) dejuoja, jogei litų 
mažai. Nelieka niekam- nė
bėsiams pasitaisyti arba padar
gams pagerinti. Jhvai ir gyvu
liai taip praėjusiais metais, 
taip; šiemet baisiai pigus. Kaip 
ir Amerikoj, net daugiau kai
nuoja jų užaugintoms, negu 
gadriama juos parduodant.

Ir žydeliai kaso barzdas ir 
sako,, kad velnias bus, jeigu 
gyvuliai ir grudai “nepabrinks”. 
Sako, kad keletas metų' atgal 
jau: buvė' ir daug; automobilių 
atsiradusių Lietuvoj: Tačiau, 
kai pinigai dingo, tai ir auto
mobiliai žuvo, ir tik randasi 
pas; kunigus ir kelius valdžios 
vadUfc,

4, “šiemet, matyti, žieminių! 
rugiai ir kviečiai bus prasti. 
Kai žiuri į laukus, tai matAi, 
kad jie tik lopais žaliuoja, o 
daugiau — juoda žemė. Bet 
ūkininkai nebėdoja. Sųprotau- 
ja: gal “pabrinks”, kai mažai 
užaugs.

“Dabar važiuojantiems * į! Lie
tuvą patarčiau) parsivežti ka
vos, cukraits ir gėrė muilė, ku
rių čia mažuose miėstfelitttfse

labai mažai yra. O geros kavos 
tai’ir višal sunku gauti, ir bent 
aštuonitis kartus reikia bran
giau mokėti, negu Amerikoj. 
Gi drabužiai; kai dabar doleris 
yra nupuolęs, galima gauti už 
tų priČią kainų.

“Jau traukiaus čia aplinkui, 
kaip tai Telšįiose, Lukėj, Tirk
šliuose, Mažeikiuose. O dabar, 
kai truputį atšils, važiuosime 
ir į sostapilę (Kauną). Gi dar 
už poros savaičių turime pa
siekti1 net antrų Paliokijos kra
štų — Ukrainą. Nors man kai
lis purtosi, bet esu pasiryžęs 
ir turiu tų kelionę atlikti.

“Toliau parašysim daugiau. 
“— Frunk ir Peaches.

“Gegužės 16 d. 1985 m.”
,. • . I *
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KOMUNISTAI JAU GAILISI!
NRA

Pirmadienis, birž. 10, 1935
Reikalaukite “NAUJIENAS” 

ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti; Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delet

Atėjo Kultūra No. 4
Žurnalo Turiny* Idomun Ir n»- 

mokinantiN: JiiudokIoh karto* kri
zo — A. Amalvl*. PHcfilKtorlnO 
įtaka dabartino! žmonių p*ichologl- 
jal — S. BuchaN. Hltlcr* Kro**o* 
Sflol — J. BaldaUBka*. Ifi Auntra- 
ĮįoČIij Ryvonimo — Prof. P. 1/oona*. 
SIzlfo darbu* — Elju Eronbunr. "Mo* 
knh mo kardu*” — O. Erdborg, 
Kruvina* Pelną* — St. Gulini*, rm- 
*uko*, poezija Ir U. Kaina — 45c.

Galima Rauti.
NAUJIENOSE.

Vienutinč Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj
£4 VI Vh ■ „The Daina

,, 1 'm-1' *" į ■ iįi

šimtai1 lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuviui tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yrai parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

■ , ' * ■ ' - ■ <■ ' ■ ' '

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

'V

“Aviacijos gi diena (t. y. 
piknikas l)exter parke. — 
“N.” Red.) buvo prastoka. 
Manyta atitraukti publikų 
nuo Radio Valandos (t. y. 
Matusevičiaus. — “N.” Rodi). 
Kodėl? Juk p. Vaitkus BrOok- i 
lyne jau apsigyveno ir laukia 
patogaus oro. Galima buvo 
keletu aviacijos dienų pa
ruošti. Dabar gavo vos porų 
šimtų dolerių ir socialistiš- 
kų ‘garbę’ — ardyti, kliudy
ti kitiems.’’
šitas plepalas, .kad.v.pikniką,» 

rengėjai norėję kam tai pa
kenkti, “atitraukti publikų”, 
yra paprastas klerikališkas me
las. Rengimo komitetas Brook- 
lyne negalėjo pasirinkti kitos 
dienos, nes lakūnas Vaitkus ne
sutiko dalyvauti su lėktuvu jo
kiuose parengimuose po gegu
žes pabaigos. Jeigu Matusevi
čius butų buvęs “sportas”, tai 
jisai butų savo parengimų per
kėlęs j kitų dienų (kad ir į bir
želio 2-rą). Butų galėjusi ir 
“Amerika” jam tai patarti, jei
gu jai butų rūpėję padėti Įeit. 
Vaitkui. Bet Brooklyno klerika
lai stengėsi pakenkti skridimo 
reikalui ir kurstė parapijonus 
neiti į Dexter parkų.

Kai dėl poros šimitų dolerių, 
kuriuos komitetas Brooklyne 
sukėlė trans-atlantinio skridi
mo naudai, surengdamas pikni
kų Dexter parke, tai jisai vis- 
tiek davė daugiaus paramos, 
negu Pakalnio “paminklinis 
fondas”, kuris pernai rengė 
skridimo naudai ir aviacijos 
dienų ir piknikų, o davė viso 
tik 148' dolerius! Atskaitos tas' 
Pakalnio fondas visai neišdavė. 
O kada ALTASS valdyba parei
kalavo, kad* jisai ėmė aiškinti; 
kad piknikas jam davęs didėlį 
“nuostolį”, kurį jisai padengęs 
iš “savo iždo”. Gi lakūnui Vait
kui jisai įteikęs pinigus, sugel
tus aerodrome.

Vadinasi, jeigu tas “pamink
linis fondas” (pasipinigavimui 
vartojus Dariaus ir Girėno var
dus) butų r^ngęs^ piknikų į šį 
kartų, tai veikiausia butų vėl 
išėjęs “nuostolis'’. O * kun. Pa
kalnio lapelis butų gyręsis, kad 
tas jo bedugnis fondas “gra
žiai parėmė skridimų”.

Nuo tokių “rėmėjų” patarti
na visiems trans-atlantinio skri
dimo draugams laikytis iŠ tolo.

. Per visų laikų, kada veikė 
Nacionalinio Pramones Gaivini* 
mo įstatymas (N1RA), komu* 
nistai rėkė, kad'tai esanti dar
bininką smaugimo’ priemoriė, 
tugalvoita stambiųjų kapitalis
tų. Bet dabar, kada federaliriis 
vyriausias teismas paskelbė' 
NIBA esant' “nekonstituciniit”, 
tai Maskvos d&Vatkų generolai5 
jau1 šaukik “darbininkų klasę’f 
ruoštis atsiginti nuo “naujų bo
šą atakų ant- algų, valandų it 
5arbo sątygų'’.'... J ,

Taigi dabar; konuinistai jau 
' • ■ i * K . i

i

i

pripažįsta, kad^llA plariaikhii
.■ .M < . j' i ‘ * i '4* • V J « V • • .

' LIETUVA IR TRANS-Ai LANTINIS SKRIDIMAS

DARBININKAI REIKALAUJA J. V. KONSTI
TUCIJOS PAKEITIMO

KALBA APIE “VYRUS” 

įdėjęs lakūno Felikso VaiU
kaus paaiškinimą, kokios kliu- kiau, o šį rašau.

Kelionė, per. Ypkietiją. butčf

Organizuotieji Amerikos darbininkai pradėjo kovų 
dėl Jungtinių Valstijų konstitucijos pakeitimo. Jie rei
kalauja, kad į konstitucijų butų įdėta pataisa, kuri už
draustų federaliniems teismams naikinti kongreso pri
imtus įstatymus.

Jau seniai yra jaučiama, kad tokios konstitucijos 
pataisos reikia. Bet šį klausimų ypatingai paaštrino Vy
riausiojo Teismo sprendinys, kuriuo buvo pripažintas 
“nekonštitucihiu” NRA įšfatymas. Devyni hiekeno ne
rinkti; bet tik pirmesnių prezidentų paskirti teisėjai čia 
pasirodė galingesni, negu visi žmonių išrinktieji atsto
vai, senatoriai ir Jungtinių Valstijų prezidėntas.

šitokių galių paliekant saujelės teisėjų rankose, 
kraštui yra užkirstas kelias į kiek žymesnę ekonominę 
ir socialinę pažangų. Aišku, kad nei demokratai, nei 
republikonai’ nedrįs tai teismo galiai1 pasipriešinti. Tik 
sutartinu organizuotųjų darbininkų spaudimu ši refor
ma gali būti įvykinta.

Sumanymu siųsti lakūnų per Atlantiko okeanų ame
rikiečiai norėjo visų pirma pasitarnauti Lietuvai: su
stiprinti jų morališkai, pakelti jos prestyžų pasaulio

Šitą trans-atlantinio skridimo reikšmę Lietuva, ma
tyt, pilnai įvertina. Pranešimas iš Kauno apie tai, kaip 
Lietuvoje rengiamasi pasitikti lakūną Feliksą Vaitkų, 
liudija, kad visi Lietuvos žmonės, be pažvalgu skirtu
mo, priims ir pagerbs amerikiečių siučiamų drąsuolį. 
Jie nepaiso tų šmeižtų ir intrigų, kuriomis fanatiškieji 
musų klerikalai, vanagaitiški “tautininkai”, bimbiški 
bolševikai ir kiti nekultūringumo atstovai stengėsi dis
kredituoti lakūną ir suardyti trans-atlantinio skridimo 
darbą.

Lakūnui Vaitkui pasitikti susivienijo visi’ Liėtiivos 
žmonės. Kaip rodo sąstatas centraiinio komiteto, kuris 
tuo tikslu susidarė Kaune, priėmimo iškilmėse dalyvaus 
visų žymesniųjų Lietuvos i organizacijų ir partijų atsto
vai, pradedant krikščionimis ir baigians socialdemokra
tais. Tokio viėningo Lietuvos visuomenės pasirodymo 
jau seniai nebuvo. Antras traris-atlantinis skridimas su
vienijo Lietuvą!

Tie pseudo-revoKucionieriai, kurie dėl kieikvieno 
nusičiaudejimo Maskvoje rėkia Ura, sakys, beje, kad ir 
Lietuvos valdžia ketina pagerbti lakūną, Nu-gi tegu 
gerbia! Kas tame blogo? Net kada atsilanko Kaune žy
mus svečias iš bolševikiškos Rusijos, tai jį tenai irgi val
džios atstovai gražiai priima ir pavaisina. Ar bolševi- 
kieškiems komisarams dėt to nukrinta karūnos nuo 
galvų?.

Antrasis trans-atlantinis skridimas, jei tik jisai pa* 
siseks (pasisekimą garantuoti niekas, žinoma, negali)

je, ir mes, kuriems teko ne tik sunkiai darbuotis, kad 
butų sukelti pinigai lakūnui išrengti, bet ir nuolatos

mas audito pavojų darbini to 
kamSi Mat; ahdt1; tos rusų pa
tarlės, “krepok zadninv ūmom 
rusškij čeldvėk”’!- “

-... ........................... .
ISPANIJOS DARBININKAI 

ATSIGAUNA
___________________________ : t i

bežiūrint- įto, kad klerikališ* 
kai-fašistiška: IšpAnijos valdžia 
pereitu spalių mėnesį sutriuški
no darbininkų itv valstiečių su
kilimų ir žvėriškai išžudė tūks
tančius sukilėlių, vistiek darbi
ninkui judėjimas Ispanijoje jau 
vėl atsigAliiiA.

Po įspūdingų< Pirmosios Ger 
gužės> demonstracijų visame
krašte' valdžia- buvo priversta 
leisti Generaltoei Darbininkų 
Sąjungai - (uriijU; susivienijimui)* 
atidaryti savo ofisą Madride.

O Valelicijoje' neseniai įvyko 
milžiniškas masinis mitingas, 
kuriame: Įkalbėjo tik-ką paleis* 
tas iš kalėjimo buvęs premje
ras Manual Azana.

Laiškas Naujienoms 
i iš Lietuvos

šį laiškų, rašo gerai žinomas 
chieagiečiams, ypač ĖoselandO 
ir West Pullmano lietuviams; 
asmuo.

Jo vardas paduotas laiško pa
baigoj. O štai laiškas:

“Laikas * taip * smarkiai bėga; 
kad* jau nebeŽin'djau koki šiairt- 
die yra diena; Jau seniai pan* 
vykom į mano tėvynę — ro
dosi, vienuolika dienų atgSL’ 
Ir čia'randu mažiau laiko, ife* 
gu kelionėje Ir taip, jau randu 
laiškų, kišenėje parašytų dar 
Koenihgsburgė, Vokietijoj. Mat,1 
taip skubiai atsikėlę ryte ap
leidome Koeningsburgų, kad iri 
“Naujienoms” laiškelis pasili
ko kišenėje užmirštas. Na, ra* 
dęs anų*, “senų” laiškų sudras-

NUSILEIDO

*-?*—JJMOsJMi .»>*<**
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Ima j nagą Universal 
Banko šėrininkus

į'

Šėrininkai turi užsimoket, nes šerifas 
kimba prie turto.

šiointa dlononita Cook pnvlth 
to šerifą® yra Inlml "buity”. j 

šerifo patfolblninkal dubiu' 
vi»ur Chivngoje» j ieško buvusių 
Uni venini Banko AOrlninkų ir 
kur) tik suranda tuojau h įtei
kia tutn varei kala vitnų, kad
uiaimokfttų LA ne A tų prieš j|
”ju<lgeinentų”.

Mat prieš visus Universal 
Banko AOrininkus dar 1033 mo
tais buvo užvestu Suporini* tei
sme byla (No. 560164), kad 
kiekvienas ŠOHninkas sumokė
tų kita tiek pinigų, kiek jo šo
rai buvo verti, kada Jis juos 
pirko. Nes toks yra Įstaty
mas.

Pereitais metais gruodžio 
mėnesyje teismas išnešė nuo- 
sprendi prieš šėrininkus, o da
bnr jau yra reikalaujama, kad 
šėrininkai pagal to nuoapron* 
dlio ir užsimokėtų.

Daugeliui Šėrininkų jau pa
sidarė iš to daug "striuko”, 
nes šerifas gali jų turtų par
duoti, jeigu jie nepasiduos esu 
neturtėliais. Kns turi nuosnvy- 
bę, tam jau visai nebus išsi
sukimo.

Tarp šėrininkų yra daug ne
turtingų žmonių, ir tuos žmo
nes ir jų turtų šerifas grei
čiausia suranda.

O tie, kurie daugiausia yra 
ntsakomingi už banko dalykus, 
jau tur būt senai visus savo 
turtus yra paslėpę. šerifui juos 
bus sunku rasti.

Bylų prieš Universal Banko 
šėrininkus užvedė VValter 
VVordkus ir kiti depositoriai, o 
jų ve<te reeeiverlo advokatai.

Sekami Šėrininkai buvo pa
traukti atsakomybėn:
Košt imt ta Abyshcll 
lt. C. Aloxstrom 
Joseph Allsauakas 
Kastantas Amvzcjus, 
Bcncd. Andrcsiunas 
Charles B. Andrcws 
l'vodora Andrusevlca 
B. C. Artis 
John M. Arnikas 
L, Arnikas 
Unvrvncv Atakas 
Be mani Bach 
Harry G. Bachclor, Jr. 
Joseph J. Baczunas 
John 1. Bagdziumu 
Rosiantis Uajartlnskas 
Jonas Balčiūnas 
Ciprion Baltrūnas 
Alnis Bšltussiiis 
Paul P. Baltulis 
F. M. Randėk 
John Banevics 
Joseph Banevics 
Victor Barauskas 

. \Vaelovas Barnhtovsis 
Jonas Bartsinnas 
Jonas Barzda it is 
Stanislove Bcninovvski 
John Bernatavičius 
Vaclovas Bernatavičius 
Joscph Bernotavicze 
Juozapas Bielevice 
Anufras Birsenas 
Juozapas Blanzdis 
J*cter Blistrubes 
Anton Blynas 
John B. Bordcn 
George Brazanskis 
Magde Brazinle 
John B. Brenza 
E. Briczgutc 
Barbara Brizinskis 
Frank Brizinskis 
John Bruchas 
P. K. Bruchas 
Petras Bruyas 
Jacob Bryfzcynski 
Ant ūmas Bucis 
Antanas Bucyas 
Jonas Budeika 
John P. Budginas 
Antanas Budinąs 
Alex Budricki 
Dominick Budvitis 
Nateusas Burnickas 
iA'onard Butkewicz 
Cecclia Buzevicz 
Alex Byanskas 
Alcxander Byauskas 
Aiva L. Carr
Lester Carteę A Company, 

a Corporation
Joe Chepaitis 
Geo. J. Chernauskas 
Alexander Cibulskis 
Juozapas Cibulskis 
Anton i Cieszkowski 
Peter Cinikas 
Edmund J. Cloidt 
Frank Cloidt 
Petras Conrad 
Ciara R. Crane 
Kaz. Czabatis 
John S. Czaikowski 
Antoni Czaszewicz 
S. Czesna ' ' 
Joseph Czinikas 
Antanas Danielius 
Mykolas Daniunas 
Geo. Darzinick 
Peter Deringb .

Kum, P, I teveikta 
Itev. Anthony Dėsnis 
Kas, Dlinakis 
Itirgta Dlnapta 
Chrtatophcr Itegh John iteody 
Drovcrs Trust A Snvlngs Bank 
Adinlnistrntor of the estete of Alvv 

U Gnrr, doccnsod 
Mh'hnvl M. budus 
VValtev Dumi 
Charles E. * Enyurt 
J6hn P, Kvvithl 
Sftin Flidk 
VVin. Fogcl 
Dr. Klius Franko! 
Jitenb Frnhkcl 
CiinhIo Frltz 
Alrx (tadvvoll 
Krtx, Galinėki 
Dominick (tapshta 
Antanus Gorgus 
Adrtm Gmiser 
Joe ‘Guvrllnvlon 
\VnkmUnn (hivrllnvlvz 
Kostunlln (tadmlntta 
Georgo M, Gotehovv 
Georgo Gllhnctatcr 
Isldor Girdzlknuskus 
Mvyvr Goldman 
Georgo Golkicvvicz 
Anim M. GribniU 
Jonus Grigiilunivs 
Zigmantas Gtrgonls 
Benediktus Orinčius 
Petrus (hidaltta 
PctriiH Gudu vielų 
Antanus Gudelis 
Knzhner Gurnnakl 
J, J. Ilorlinnnovvicz 
Kasparus Idzoleviėlus 
yVludislovas Uoviclus 
Uršule InUiku 
Ignalina Ivan 
Antanas kvunnuskas 
1 ‘oi ras Jakaosvlvzlus 
Vincvnt Jankauskas 
James Jankauskls 
Jonas Janknuskls 
Jonan Jannuskis 
yvillium Jnnkauskls 
Miknius Jankcvvicz 
4'hnily Jnnkovvski 
Jobus ’Janko\vskl 
John Junkovvski 
Mike Janknwski 
Bonifaco Jankauskas 
Antanas Jurudas 
Alexnndor J. Jnvola 
Antoni Jolonovvški 
Jusliu Jenciiis 
Knziiner JeselSkls 
Kazimieras Jeslcskis 
Kleofa Josloikia
Kasparas Jonaitis ,
.Intui Jonikas 
Vincent Jonutis 
F, A. Juozupartis 
Kaz.. Juozupni'lis 
l\uil Jurgaitis 
Stanislovas Jurgaitis 
Peter Jurgelionis 
l''rank .luskevicin 
yVrn. Kaconauskis 
Dominick Kailunas 
Petras Kalinis 
Mike Kai ris 
Georgo Kapler 
Anton ^Kareiva

(Antanas Karolis 
Sofia Karpavlco 
Chas. Karskis 
Peter Katauskas 
Stanley Katanškis <
Joseph Kaupus 
Antanas Kazaiiis 
Kazimieras Kazlauskas 
Stephcn ' Knzlowski 
Joseph A. Kibort 
AntonIna 'Kigowicz 
Mike Kinder 
Mike Kiras 
Frank Kleinauskis

SlahčiaiM Giles Telegramų i viso 
pasaulio dalis. ■,

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėtes vestuvėms, bankietams ir
3316 S^HateteU St.

Pbona Bonlevard 7314. Cbieato. 'Dli

JUSTINAS SIMANAITIS
f Persiskyrė su šiuo pasaiillu 

birželio 6 diena. 4 -valanda pO 
pietų 1935 m., sulaukęs 48 me
tu amžiaus, gimęs Telšių ap- . 
skriti, Lietuvoje.

Chicagoje priklausė Chica- 
gos - Liet. Sav. Paš. Draugijoj, 
Cicero Vyrų ir Moterų *Apšvie- 
tos draugijoj.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Ona. dukterį Aldonš, 
švogerką. švogeri Lapinskus ir 
jų šeimyna ir daug pažysta
mu. o Lietuvoje broli ir gi
minės. ,

Kūnas pašarvotas randasi 
Liūlevičiaus koplyčioj, 4092 
Archer Avė.

laidotuvės jvyks antradieny, 
birželio 11 diena. li30 vai. po 
pietų Iš namu i Tautiškas ka
pines. , ,t

Visi a. a. Justino Simonai
čio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Mbteris, Duktė, švogerial 
ir Giminės.

Patamaifla laidotuvių direk
torius Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

JUOMIIptIN ’ KUIuuin

JuoKiinas KnezikiivlozlUM 
Kiik. Konlvnta 
JlIOMlIpftN KopUMOlUH 
John M. Ktirf ,, 
AntuitaM KmmiowNkl 
Slvplmn F, Kbzlovžskl 
Joseph K'iiS0WMkl 
Petrus Kr imvlunas 
Stiiinniis CHkAcmikullta 
AhtnniiN Krlšluniis 
MatoiiMiiM Bruožus 
Nlkndhn Krukonta 
Stimioy K r uita n, 
Mlvhael Kruszim 
John Kuchlnskas 
Alos Kukorallta 
Itator Kutas 
John Kulta 
.tacnb Kulta

Dr. J, ’ Kulta 
Jonoph Kunolka 
Igniieiin Kumpis 
Miko KiiUta 
Frank 1 KiniikiUtakita 
Jonan Kvlolkun 
Jnncph Lninin 
Frank Lupinnky 
Artimi' Lanor 
(nnlmioniH Italonu 

. onnn taiurlnnkln 
’vtoi’ Landaunkun 

. nnoph Lcpftrnkta 
(urhntarnn Lolkun 

Jonan l.cinonlun 
Bi’lgldn Lonnuunkiin 
John LllnlMKOvVnkl 
Antmuin Lelkta 
Lietuva Publlnhlug ('onųmiiy. 

n cornoratlnb
Jom op h Likonlmn 
Antniuin Llkna Blnilnn Lhikln 
Dr. Lowta II. Llppnmn 
Nle Lu<lnwlc.x , , .
Bornurd L. Miielvjowkki 
Juntin Miibklowlčh 
John K. Mnlota 
AVhltor Mauiuuinkl 
Anton Miillntiiinkln 
Folix Mnnclta 
George Marclnktasvlez 
Jonan Marcinkus 
John Markuniin 
Junthuin Murkuium 
S. F. Mnrtinkun 
Jonoph Marltahlun 
Anton Mnrttakius 
Anton MiiHInzIun 
Alotander Mnnhtakl 
Churtan Miineiekln 
Jobas Mnnllniuin 
Anton Mnnkolluniin 
Jiuioh Mankoliuium 
l’'1'Hneen Miinon 
Albln MAteinuita 
Tmlousas Mntutta 
Thonuin Mnzolnl.s 
John Mitablnu.skls 
Adomus Mnzltaunkta 
Konntantln Mnzltaiiskns 
John Medalis 
Normai) Ą, Medalis

Petrus MiklnuNkiis 
Tony Mlkolocz

PRTRONELR MlKULSKlENft 1 
f po tėvais SlftponkaltS 4

Persiskyrė su šiuo pasauliu f 
birželio 8 dieną, 12:00 valandą 
ryte 1935 'm., shlnukus pusės u 
amžinus, gimus, Raseinių up„((

• Kražių pnr., ‘LinkMčių kalino. , 
Amerikoj išgyveno 25 metas. 1

Paliko dideliame nubudimo } 
vyrą Antaną, dnktbrl Stefaniją, į 
sUnų Bronislnvą dr marčiA Fvn,« 
broli Vladislovą ir brolienę 
Petronėlę ; Stuponkus, dėdę

• Franciškų Žilinskj Ir ghhinėš, 
o Lietuvoj motinėlę Teklę, '25 
sosor|s Olose ir' Marčijoną. \

Kūnas pašarvotas randasi0 
4533 S. Hormitage Ayę, «

Jjaidotuvės įvyks antradieni 1 
birželio 11 dieną, 8 vai. rVto iš^ 
nanną i šv. Kryžiaus Parapijos^ 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- a 

t'lingos pantaldos ūž ' vfilionėS u 
sielą, o iš ten bus nulydėta i ® 
Šv. Kazimiero kapines. •

Visi a. a. Petronėlės Mikuls-1'1 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie- 

•'čiami dalyvauti laidotuvėse ir* 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir. atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Marti, Brolis, Broliene, 
Dėde ir Giminės.

Patarnauja 1 laidotuvių dirok- „ 
»torius j. F. Lideikis, Telefo-• 
nas Yards 1741.

/ PETRAS ŽUKAS
Mirė birželio 8 M. 1985 pą.» 

7:00 vai. ryte. 70 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., 
Panevėžio apskričio.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Anelę, du sūnūs Petrą / 
ir Jurgi. 3 dukteris Antonete, 
Anną ir Mildred, marti ir žen-^ 
tai ir giminės,

< Kūnas. pašarvotas 6423 So. 
-Whipple St. 11

Laidotuvės įvyks trečiadieny ( 
birželio 12. 1935. Iš namų 
8:00 vai. bus atlydėtas i Aūš-J 
ros Vartų parapijos bažnyčia, ( 

• kurioj įvyks gedulingos pamal- 
•dos už vėlionio siela. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka-) 
zimiero khplnes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gęs ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę,
Moteris. • Sunai. Dukterys, 
Marti, žentai ir Gimines. •

Patarnauja laidotuvių direk-' 
toriai. Lachavich ir Sunai, Tel._ 

< Ganai $515.

Knuhnioiiite •MĮknlii 
Apolhuim JMlkm 
Potrdhcdrt rMllolkuto 
joNęph ;J, - Miliūnus 
Jonus MhųįllN t 
AbtnnhN MiHowlcx 
Frunlc u Mo|tetowle» 

Mul MulovlcIUH
. iionii|)iiHMuH|nnkiiH 
(nnimorita Nukulta 

VValIor .1, IjTiU’KHh 
Ik. Natinioitan 
Juokus Nonlnkln 
Krank Nhirlkan 
Atox J. Norinolith , 
KiiKlinloi’un Noi'valnln 
Oluirlon Norvvay 
SlIvonti’hN Nuvilios 
Konlnnlta Novlnkul 
Antonlnn Novlnkul 
Julhin Nolowl 
Jontiph Publiinnkun 
Ludwlk VftoliptaM 
b’hink .1. Pult 
llattlo Pnll 
John S. Ttall 
Peter Pakalniu 
Slmon Patluba 
Itan PunzklONvIez . 
FloHun Pitexktawlcz 
Leonus Paugil 
Alex Paūkauta 
VVIiid, Puulaiinkta 
Antanus Paunksnis 
C, S. Pavlotiiu 
S. Pavietas 
Jonus Pochikliu 
Vlnettat Potklowloz 
Doru Petkus 
Juozapas Petkus 
tJiin Petkus

Mikas Poll’iiuskns 
Vincas Poti’iųiskas 
John Pcti'uiiHklM 
Koslnnlls 'Pbirlk 
iluincĮN Pirti’cmki 
Leonas Polrulte 
Poloniu Plnsot’ku 
Juliau. Vl(>trowskl 
John Bodus 
Jonas PodUH 
Ursulo Pojuknlto 
Krank Ponėką 
IgiUionM Pouruzns 
Štantey Prunlnokus 
Paul prunokoltlH 
Georgo ! F. Preff 
John PudnlnuniiH 
Juozns Pudzuvolis
A. ipnttnnn
S. J. Rudowlciz 
L. v, Rndklns 
Flovljan (i, Rudovvkiz
B, RndnoiylcK 
Vlhcont llhdzvlll 
Onufrv ' Riigaiszlus 
Paul Rninoshko 
Domicėlė Radovlez 
KanlinlorAH RusiugultlH 
Rognn Printing IIoumo 
,Peter Bekils
John Rondok 
Jtfncph Ęęndok1"; 
Mrs, Aunu Ridikus

StnboimaJ K, Rąknv

KONTUAKTORIAI 7 
B. Shbkta & Co.

Statom naujus dr tutaom senu^ 
namus. Patyrimas 16 pietų. Dar- 

;bas garantuotas
4181 SO. ITOANC1SCO AVĖ. f 

Phono Lafayętte 5824. 4 (

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F. jB S. and L. Iris. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

jHP no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dnleri dividendus- pagal už-: 

^^Vdarbio. Praeityje išmokėjome 
4-nuošimčius.

Reikalaudami 
BaOk.... visada galite

gauti savo 'Su- - 
ederalSavings tay.f 

ANDlLOAN»ASSOCIATION g U S. jSTOJimO of chicaoo^ mokėti mereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefoną. CANAL 1679 
j-USTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

fcy.” . V VVJU'

• iASHIONID
~ BOURBON

' ....K' .•V.

' hi^iiHedm
KENTUCKY

THE HAMBURGER CQ 
SIHCE

Mutual Liguor Co
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

AugilNt N. Rflzok 
Marta Rulowtar. 

'Mlehai'l Ru1owIok 
Midumi Rulovvioz 
įlonlfaoaH RutkuuHluiH 
Plotr RuNln 
Vlnoont W, RutkauHkiiu 
MIhn M. J. Ryiui 
John R.vmklowtan 
John SakalUM 
Joęoph Šakota* 
Uol, SaltonlN 
StuNVH BaprunuH 
Fablnn Surunku 
AlfOns SuvlokuH 
»Sohunlk 

i 8ohwltt 
John Herumta 
Barbaru HoNkmiHkim 
John SoMkouHkaN 
JoKoph SlumtokH 
John ShatuH 
JoNėnh ShatkuN 
()nn Hhodvllhi 
Krank NIhhIvIHhm 
Vlotor 8hlmkl«wl(jz 
HUmlay ShlmkUH 
KoMtantta Šiituihn 
N. B. Sllvurnmn 
IMor SlmultlN 
John SlhkiiH 
John Sklndor 
John SkumiH 
Pcitor Stakta 
KazimioriiN Stamdta 
Drtmlnlk Slotkun 
Dr. John SlupuM 
Goru L. Smltli 
Johannu SinuczyiiHkl 
Krank Snuulmtu 
llolon SnaukHtuH 
Anton Sorvlnskl 
Krgnuta Stnohlor 
Georgo Stakta 
Anton Stunclk 
VlnouN Snntklovlcz 
AntaiuiM Stnnkiowl<!x 
Jonan Stankun 
Wlad. Stawl«kl 
NvkoluM Sta|iullunui!i 
Klzblote SlarliiHklonO 
Rov. Jonan Statknn 
Rokun Staponun 
Poter Ntfrbun 
Paul Stonta 
Anton Syriiun 
Kum. S.trundll 
Arttbn Stukiin 
Tokia Stulpln 
Vlnoont Stulplnnn 
M. J. Stupnlokl

P. CONRAD T
STUDIO

420W.63rd St.
1 Englowood 3883-5840 

Dar gražiau, modornlš* 
kinu |rengta, L— ,4 ■

mEs PUąnicšame dar
SYKI. KAD

KANNES FAIR
PcrHlkraustė ift 

3847 S. Halsted St.

■■n 3509 S. Halsted St.
Dabar čia eina Spociails Išparda
vimas malovų dr sieniniu popiorų. 
81.50 malovų, galionui ........... 98c

• 20c sienoms popiora, rololiul 7’Ac
Špar Vurnlkh, galionui ....... 98c

L Ui. ................... ..........................

NATHAN KANTĖR

Distributoriai

JuoziuniM Hubatu 
Albort Swo)kunaa 
KloibonH SymnltlH 
JonodIi SynlaukNzta 
Krank Svyua 
Josovh ŠKlIgallM 
AlfoiiMUN HzIovhm 
Bono Wariui«iM 
H/JIkoM 
Mt'H, II don HznlaukMta 
Josoph NnlaukMzta 
Jonan Hziirnd 
Vlotor HxymktewloK 
Barbara Hzymklavvlcz 
M. Tarukowlouluii 
John H. Tiulor 
J, K, Tedar 
Wm, F, J’omnal 
Antanan l llan 
Tony ToIIn 
Krank 1’oImIun

Anglą Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybes 
KnyffvedystCs 
Stenografijos 
(Gregg Bhorthnnd) 
MOKSLO LAIKASl

I Nuo 0 IŠ ryto Iki 8 po plotų, Ir 
nuo 7 Iki 0 vai. vakaro.

Amerikos LleluvlŲ Mokykla
I 8106 So. Hnlstad St., Chlcngo, III.

34 Melus Vldurmlustyjs 
Mes spocInlIzuojttmCs padaryme 

Platės. Gold Crowns, X-Kay.
PrlolniimoM Kainos. 

Valandos: 8:80 Iki 8:30 v. v. 
Tol. IIARRlftON 0731

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATU IIOUSE 

008*910 Wcat 14th Street 
Motom diena Morodomls,

Po naujų savininkų priežiūra, naujai Išromontuota Ift Išmatavote. — 
Masažui—Cnlropodlstel—Atdara dienų ir nokti,— 

SVV1MMING POOL PHONE CANAL 9580

THE DAILY
Į s, * n nu wmią wimbiii. n r*» , .

BUSINESS D1RECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJ®

šis skyrius yra vedamu tikslu pagelbsti musų skaitytojams eu- 
drasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančių Čia skelbimų me
galite susirasti ko jieŠkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500,-ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. 1 t

Čia 
susirasit

tik 
jums reikia

FIKČERIAI
01 VKlte 11/1A A U KISo

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti 'krautuvėms fikČeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELb STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

Ar Yra Ka» Jums Skolingas Pinigų? 
■MES ISKOLEKTUOJAME 

Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountus, 
Notas, Morgičius nž cash.

UNIVEBSAL COLLECTION 
SERVICE

39 S. ta Šalie Street 
Central 8982

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintoa 
2^ w 35 % 

Lengvi išmoksimai nuo 12 iki ! 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 V. Division SL 
J kampas Marthfield

Vincentas Tomollonls
Folis 1’<>wclctewlcK
Jonas TrŲonas

(Bus dauginu)

PIKMADIKNYJ,. ANTHADIKNYJ 
IR TREčlADlKNYJ DEL 

(IRADUAT1ON DIENOS 
Gružus $5 Olive Oil 
Permanent Wave

$4 ,OO 
Mbw|TI PU”»il ga-

■ rantuotam 
•r ■ ‘M 'i’^yte

■ nr*,u i”1** 
__ J tintu plaukų

Klausykite Naujienų nulio rytais 
Ir vakarais

Puikiai Sugarblnluotl. Mes varto
jam naujus Pads.

AT81VICHK1T KŪDIKIUS
OOMI OUT OF VHI MAtlH HVH

L.KLEIN
HAL5TI0-I4“ LIBBATY

Vai

A. M. BUTCHASJnc.
MALKVA 111 VAItNIŠAH 

Bardftnro—Virtuvės Reikmenys 
ALYVA JR STIKLAS

4414 S. Rockwell SU
Tol. LAFayotta 4089

SPECIAUS 
IŠPARDAVIMAS

SlotOlIamN Enamol 1 d a
Kvorta ........................... IvG

M A LEVĄ verta 61.50 flfi 
Galionas ........ . ........ ■ ■GU

VARNIŠAS ............... ’2.10
GERAS ENAMEL .... >1.90 
ŠEPEČIAI—4 inčų  1 69c

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Vlterous chlna doset kombinacija, 
aržuolinėa ar klevinės QE
sėdynės ............................... . I W«w w
Metalinės chrome kombinacijos Min
ką, kranas, su nuimama CQ 
sėdynę ...........   ■■■Ww
Karšto vandens Šildytuvas AE 
Ir tenka 4o galionų Įtalpos 
Pilnas paairinkimas tevorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedaliomis iki 
pietų.

A. MESSE and SONS 
2456 W. LakeSt tel. Seeley 3513

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN 

kreIpkitbs i musu bendrovę 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotas 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 visokias dokumentus, Mcta- 
viškai ir angliškai.

I. C. A8TOR & CO.
J. Astrauskas Mgr.

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

STOGAI 
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime Įdek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį bUkorystės 

‘darbą,
3218 So Halstėd Stiuet.

Tek VICtorv .4965.

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai' 
Muro šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų

> Pataisymas
Šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt. 

ekspertai dirbs ant jūsų stogo.Tik , w s
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.__

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. 

3802 S. Caiapbėll Avė.
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CIASSIFIEDADSŠtili

PRANEŠIMAI

jau žinoma, Šiose by

norima

Ir apskaičiuojama,

pašaukė

CHICAGOS ŽINIOS

•Cook

IT’S SIMPLY
INEXCUSABLE

(retiring) 
netoli baž

Operacija padaryta 
Onai Tamulionienei

Automobilis užmušė 
grįžtantį iš darbo 

Justiną Simonaitį

ALTASS RUOŠIA 
NAKTINI PIKNIKĄ 
SKRIDIMO NAUDAI

avenue, 
Frances

Atžagareiviai nieko ne 
pešė iš tyrinėjimo Chi

cagos universitete

Lietuvaitė gavo sti
pendiją kolegijoje

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

Piknikas bus ateinantį šešta* 
dienj Liepos darže. Čia lai
mingieji gaus refrižeratorių 
ir radio.

Du kriaučių unijos vir 
šininkai užsimušė

ja jau Klaipėdoj

Oood Houeekreplntf

Preferred by 
miliions 

to mayonnaise

kūnas dabar yra J.
4092

Miscellaneous for Sale 
Įvairų k Pardavimai

be skirtumo
J, Ai 

turi savo pagyvenimu Chi 
Rašykite, duosiu atsaky

Box 267
1780 S. Halsted St.

(Atkelta iš 1 pusi.)
Tai toks, kaip praneša Tsb., 

Kaune gegužės 27 d. sudary
tas komitetas sutiks ir priims 
drąsųjį lakūną. Kaip malo
ni', į komitetą įeina visų pa- 

Lietuvos organizacijų 
. Tai faktas, kuris aiŠ-

Ne vienas ir iš lietuvių važi
nėjosi “padange” laike Chica
gos pasaulinės parodos. Ta ke
lionė daryta aukštai virš žemės, 
tarp dviejų bokštų.

Tur būt ne vienas ir iš lie
tuvių praėjusi šeštadienį apie

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo. Nauji rakandai. 
6 kambariai išrenduoti. 4 prie taver- 
no. Du garadžiai išrenduoti. Ilgas 
lysas. renda pigi.

6747 So. Westcrn Avė.

ir pamąstė: “Kaš dabar atsiti
ko?” : ’

Ogi ve kas: vienaš iš aukš
tųjų bokštų tapo nuverstas di
namito pagelba; .j

Palieka dar nenugriautas 
antras bokštas.) Tačiau ir j j ne
tolimoj ateity ištiks toks pat 
likimas, kaip pirmąjį.

Kad nuversti bokštą buvo 
padėta 120 svarų dinamito.

Europą atostogoms, ir tarp ki
tų valstybių planavo aplanky
ti Vokietijų.

Bot Vokietijos atstovai atsi
sakė duoti jarti leidimą įvažiuo
ti j tų šalį. Kodėl? Gi todėl, 
kad kunigas ne kartą yra vie
šai pareiškęs savo nusistatymų 
prieš diktatorius ir kud jis sa
vo darbuotėje dėjo pastangas 
pagelbėti nukentėjusioms dėl 
fašistų teroro Vokietijoj.

Margaret Ewald, jauna 
pp. John P. Evaldų, 
South Irving 
stipendiją į

šįmet su pasižymėjimu baigia 
žemesnius kursus toje pačio
je kolegijoje.

J. P. Ewaldas yra Keistu
čio spulkos sekretorius ir žy
mus biznierius.

fas ir daugelis kitų Europos 
telegramų agentūrų kreipėsi j 
Lietuvos “Eltą”, pažymėdamos 
apie Vaitkaus skridimų ir 
Kaune sutikimą duoti plačiau 

i, įeit. Vait* 
džiaugiasi ne Teismas panaikino by

las prieš šešius chica- 
giečius įtartus kartu su 

Samu Insultu

Pašalpa darbu vietoj 
tiesioginės pašalpos 

Chicagoj

Byla dėl didelių čeve 
riky

AMERIKIEČIU LAKŪNUI PRIIMTI SUSI 
DARĖ KOMITETAS Iš VISU ORGANIZA 

CIJU IR PARTIJŲ

REIKALINGAS shoe makerio pa 
gelbininkas. Atsišaukite

2465 N. Laramie 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.

PARDAVIMUI tavern, geroje vie
toje, dirbtuvių distrikte. Apgyventa 
maišytu tautų. Pigiai greitam pir
kėjui. 5617 W. 63rd PL

R. Šniukas jau ne 
trukus bus Chi- 

cagoje

Ir du profesoriui, prieš ku
riuos ypač daug atakų buvo 
atkreipia, pasirodė niekuomet 
nebuvę ir nesą komunistais. 
Tik vienas jųdviejų, būtent 
prof. Slniman, mėgdavęs lan
kyti bankietus, kai gaudavęs 
tikietus veltui, o kitas, būtent 
prof. Robert Morss Lovet, yra 
persiėmęs draugiška užuojau
ta skurdžiui vargdieniui.

PARSIDUODA tavern — Brighton 
Parke pigiai — Priežastį patirsite 
ant vietos. 4238 S. California Avė.

Nugriautas aukštas pa 
saulinės parodos 

. bokštas

šią asmenyš buvo pa- 
atsakomybėn ryšy si 

viešųjų įmonių bankro

Ji jau atostogų šiemet 
nebeturės

Suvažinėjo jį prie Western ii 
Wabansia gatvių kampo; 
motoristas suimtas

Ateinantį šeštadienį ALTASS 
ruošia naktinį pikniką Liepos 
darže, kertėj Archer ir Kean 
Avės, gatvių, kad užbaigti kū
limą pinigų antro tarnsatlanti- 
lio skridimui.

šiame piknike vyriausia bus 
almėjimas elektrikinio refrige- 
ratoriaus ir gražaus radio. Kas 
bus tie laimingieji, kurie gaus 
šias dvi brangias dovanas?

šokiams gi grieš paskilbęs 
Stephens Revelers orkestras.

Lakūnas Įeit. Feliksas Vait
ais ruošiasi už kelių dienų iš
skristi j Lietuvą. Jis jau yra 
New Yorke, daro paskutinius 
bandymus su Lituanica II ir 
kaip tik bus patogus skridimui 
oras pasileis per plačiąsias ju
ras. Visi kviečiami dalyvauti 
ateinančio šeštadienio piknike 
ir pagelbėti sukelti dar truks- 
tančius pinigus, kad lakūnas 
galėtų apsimokėti visas sąskai
tas ir be susitrukdymo galėtų 
pakilti iš New Yorko tolimojon 
kelionėn.

Pasenėjusioms mokyto
joms taikoma skaudus 

smūgis

Labas naujiemečiai!
Baltijos jurą jau perplaukė

me. Gražu, malonu važiuoti. 
Važiuojam šeši amerikiečiai, p. 
T. Vizmanienė su trims vai
kais, Lietuvos Valstybės tea
tro artistas, Juozas Gustaitis. 
P-nia Vizmanienė važiuoja j 
Philadelphią, p. Gustaitis į 
East Chicago, Indiana. Gegu
žės 29 d. sėdom Gottenberge j 
laivą “Drottningholm” ir iš
plaukėm į New Yorką. Iki pa
simatymo Chicagoj.

Rokas šniukas.

Ponia Tamulionienė, gyve
nanti Brightonparke, 2932 W. 
38th St, pasidavė operacijai 
pereitą ketvirtadienį, ir dabar 
sveiksta ir ilsisi Cook County 
ligonbutį, Ward 40.

Ligonė jaučiasi linksma, tik 
apgailestauja, kad negalės pa-

Meyėr Bernstein, 48. metų, 
International Ladies Garment 
Worers unijos bendrovės tary
bos pirmininkas,* ir Nathan 
AVillensky, tos pačios unijos 
biznio agentas, žuvo automo
bilio nelaimėj. Automobilius, 
kuriuo j uodu važiavo 1 atosto-

PARDAVIMUI tavernas vidurmie 
y. Paaukausiu už $1500.

22 N. Wells St

Manomu, kad

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir , visų didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.60 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

Išplaukusi iš New Yorko 
švedų Amerikos Linija moto
riniu laivu “GRIPSHOLM” ge
gužės 25 d. Amerikos lietuvių 
ekskursija, rengiama Ameri
kos Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos ir “Naujienų” laik
raščio birželio 6 d. 12 valan 
da, taip kaip buvo garsinta, 
priplaukė KLAIPĖDOS uostą, 
kur visi keleiviai laimingai iš 
motorinio laivo GRIPSHOLM 
nukeldinti į krantą.

ši ekskursija išplaukė vado
vaujama p. K. Augustinavi- 
čiaus, “Naujienų” redakcijos 
štabo nario, šių metų skaitlin
giausia Amerikos lietuvių eks
kursija į Lietuvą.

Antra ekskursija išplaukia 
tuo pačiu motorlaiviu liepos 3 
d. š. m. VPM. Illinois viešųjų mokyklų 

mokytojai, ištarnavę mokyk
lose tam tikrą skaičių metų, 
gauna $1500 metams pensijos. 
Dabar į valstijos legislaturą 
yra įneštas bilius, kuris rei
kalauja sumažinti mokytojų 
pensijas iki $500 metams. Mo
kytojai protestuoja tokį radi- 
kališką jų pensijų kapojimą.

matyti savo jauniausio sūnaus, 
Augusto priimant diplomą 
Kelly High School, kur jisr 
baigs keturių motų kursą šią 
savaitę.

Ponai Tamulioniai taipgi tu
ri kitą sūnų, Joną, ir dukterį, 
Petronėlę, kurie jau seniau bai1 
gė uukštaniąją mokyklą.

Kaip artima šeimyna, taip ir 
kiti giminės ir draugai linkim 
darbščiai motinėlei greitai pa
sveikti. — S.

Kaip
lose patys Insultai, vyriausi kal
tinamieji, jau 'kartą kitą lai
mėjo. Tačiau bylos prieš juos 
dar nėra visai panaikintos. Ir 
vienos jų bylos nagrinėjimas 
teisme tur būt prasidės atei
nantį antradienį, t. y. rytoj. 
Kaltinamųjų suole sėdės Šamas 
Insull, jo sūnūs Šamas Insull, 
Jr. ir Harold L. Stuart, žino* 
mos Chicagos brokerių firmos 
galva.

Priklausė ir Vyrų 
apšvietos draugijai. 

Telšių parapijos, ir 
atvyko daugelį me-

Robertą M. Sweitzerį 
kauntes iždininką, šiomis die- 
nomis ištiko, taip sakant, ne
laimė. Kas ten surado, kad 
kauntės ižde yra didelė visuo
menės pinigų trukumą.

Na, kilo nemaža audra. Jos 
pasėkoj p. Sweitzeris praėjusį 
ketvirtadienį tapo pašalintas iš 
džiabo, o jo vieton padėtas 
Joseph L. Hill.

šeštadienį tačiau p. Sweitzer 
ėmėsi akcijos, kad sugrįžti į 
ofisą, iš kurio ketvirtadienį bu
vo pašalintas. Jisai instrukta
vo savo advokatą reikalauti 
teismuose indžionkšeno, kuris 
uždraustų naujai paskirtam 
kauntės iždininkui to ofiso pa
reigas eiti. P-as Sweitzer, be 
to, pareiškė, kad atgavimui 
kauntės iždininko ofiso jisai 
varys bylą net iki Illinois val
stijos Aukščiausio Teismo, jei 
bus reikalas.

P-lė Ismond Schrager, 1100 
North Dearborn st., šokėja, iš
kėlė Laurentui Novikovui, ba
leto šokių mokytojui, bylą. 
Jisai, mat, tūlame programe, 
pora metų atgal, davęs jai 
taip didelius čeverikus, kad ji 
parpuolusi ir susižeidusi sce
noj. Dabar šokėja reikalau- 
ja$10,000 atlyginimo iš Novi
kovo.

P-lū Gcrtrųde Gilmnn, 5415 
University avė., Lucy Flower 
High School mokytoju, ruošė# 
kelionei į Europą tuoj po to, 
kai šią savaitę pasibaigs mo
kymo sezonas. šeštadienį ji 
pasiėmė iš University Stalo 
linuko $700. Vos ji išėjo iš 
banko su pinigais, kai jai pa
stojo kelią ginkluotas vyras. 
P-lė Gilman atidavė jam $7(X), 
ir atrodo, kad atidėjo savo ke
lionę į Europą neribotam iai-

Personal 
Almenu Ieško

. PAIEŠKAU apsivedimui doro vy 
ro, pavienio ar našlio, 
pažiūrų, nuo 44 iki 50 metų 
esu 43 
cagoje. 
ma.

Radio pranešinės apie skridimo eigą. Kau
no fabrikų sirenos staugs, bažnyčių varpai 

skambins, atskrendant Vaitkui

GASO 11/KEROttINO 
Virtuvės Pečiu Bu\einč 

Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis

BEN NELSON 
1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedalioj 
Utaminke, Ketverge ir Subatoj

Iki 9 vai. vak.

P-lė 
duktė 
10056 
gavo 
Shimer Junior College, Mount 
Carroll, BĮ. Jaunoji studentė

16 metų mergina nu 
šovė 45 metų 
“sužieduotinį”

Ną, o ką daugiau ’ veikia p. 
Sweitzer? ,šeštadienį jis pasisa
kė. buvęs pažiūrėti' besbolo lo
što? O kaip sekmadienį ruošėsi 
eiti bažnyčion. Ba» Suko, p. 
Sweitžer, “aš visuomet einu 
bažnyčion.”

Praėjusios savaitės gale 
laukta sugrįžtant iš Washing- 
tono valstijos gynėjo T. J. 
Courtney. Išreikšta nuomonė, 
kad gal jis įsakys savo padėjė
jams 
iškelti 
bylos.
Swcitzer neišlyginęs nė trukū
mos $414,129 pasirodžiusios ta
da, kai jis buvo kauntės kler-

DIDELIS BARGENAS. Pardavimui 
biznio namas, tavern, yra svetainė 
dėl parių ir vestuvių. gyvenimui 
kambariai, taipgi ekstra lotas. įstai
ga senumo 15 metų. Gerai apsimo
kantis biznis. Priežastis pardavimo 
— pasitraukiu iš biznio 
Kaina, $11,500. Randasi 
nyčių ir gatvekariu.

4633 S. Rockwell

Justinas Simonaitis, 48 me
tų lietuvis, užvakar po pietų 
žuvo po automobiliu.

Apie 4:15 jis grįžo namo iš 
darbo. Kai ėjo skersai gatvę, 
ties Wabansia ir Western kam
po, jį permetė ir suvažinėjo 
automobilis, kurį valdė vienas, 
Edward Masa, 17 metų ber
niukas, gyvenąs, 219 So. St. 
Louis avenue.

Simonaitis buvo skubiai nu
gabentas į St. Elizabeth ligo
ninę, 1433 N. Claremont ava., 
bet ten netrukus mirė.

Velionis dirbo Hart, Shaff- 
ner ir Mane siuvyklose, iŠ kur 
grįžo namo ir užvakar. Jis gy
veno adresu, 7115 Honore st. 
Paliko žmoną, Oną Gudaičiu- 
tę-Simonaitienę, pasižymėjusią 
veikėją progresyviškose orga
nizacijose, ir 17 metų dukre
lę, Aldoną.

Jis buvo Chicagos Lietuvių 
Savitarpinės Pašalpos Draugi
jos narys, 
ir Moterų 
Paėjo iš 
Amerikon 
tų atgal.

Velionio
Liulevičiaus koplyčioje!, 
Archer avenue, iš kur bus pa
laidotas antradienį, birželio 11 
d., Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse.

Jaunas šoferis, Edward Ma
sa buvo sulaikytas už Žmog
žudystę.

Federalis teisėjas Wilkorson 
panaikino bylas prieš šešius Žy
mius Chicagos biznierius, bū
tent Stanley į'ield, Edward J. 
Doyle, Philip J. McISnroe, John 
F. O’Keefe, VVilliam R. Irwin 
ir Charles W. Daniels.

Visi 
traukti 
Insullų

žiūrų 
atstovai 
kini parodo, kad Lietuva vie
ningai ir su meile pagerbs sa
vo tautos didįjį sūnų.
Valstybinis radiofonas teiks 

iinias apie skridimo eiyų 
Kaip- lakūnas Vaitkus Kau

ne bus sutiktas? Tai klausi
mas, kurį jau apsvarstė aukš
čiau paminėtas komitetas.

Lakūną Vaitkų sutikti nu
matoma tokia tvarka: kai tik 
Lietuvoje bus gauta žinia, 
kad “Lituanica II” iš NevM 
Yorko pakilo į Kauną, Lietu- 
vos valstybinis radiofonas vi
są laiką budės ir gyventojams 
pranešinės apie skridimo ei
gą. Tuo budu visi žinos, kur 
yra Įeit. Vaitkus ir kaip seka
si jo didelė kelionė.

Laikraščiai apie skridimo 
eigą gaus informacijų iš Lon
dono. Jie leis tam tikras te
legramas. Lietuvos telegra
mų agentūra “Elta” visą skri
dimo laiką bus susijungusi su 
Anglijos ir daugelio kitų kraš
tų telegramų agentūromis. Jau 
dabar Rcuteris, Havasas, Vol-

Chicagos meras Kelly ir 
Robert J. Dunbam, valstijos 
darbų direktorius; turėjo kon
ferenciją praėjusį šeštadienį. 
Pasitarimai ėjo apiė planus 
pakeisti duotą iki šiol Illinois 
valstijos bedarbiams tiesiogi
nę pašalpą tam tikrais dar
bais, už kuriuos bus mokama 
iš pašalpos teikimo fondų. Ki
taip sakant, tartasi apie tai, 
kokiems viešiesiems darbams 
padėti bedarbius.

Nužiūrima, kad iš 4 bilionų 
dolerių, kuriuos federalė val
džia paskyrė šiaih tikslui, Illi
nois valstijai teks apie $280,- 
000,0000.
kad šioj valstijoj esama 257,- 
000 bedarbių, kuriuos galima 
samdyti viešiemsiems dar
bams.

Ar 1nu esi nariu Chicagps Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstų i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 sovaityje 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 organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name r— 2-ros lubos)

Jauna, 16 metų mergina už
vakar nušovė penkių vaikų tė
vą, — 45 metų našlį, kuris bu
vęs jos sužieduotinis ... Mer
gaitė pasakojo, kad našlys ją 
suviliojo, prigavo ir paliko. 
Keršydįama, ji užvakar pasi
šaukė sužieduotinį į ielą, ir ten 
suvarė į jį kelias kulkas iš re
volverio. Paskui — 
liciją ir pasidavė.

Nušautasis yra Caeser Scag- 
lione, 2029 Kendall avė., o mer
gina, Ida loli, 2051 DeKalb 
avenue.

žinių. Vadinasi 
kaus skridimu < 
tik viena Lietuva, bet yru la
bai susidomėję ir kiti raštai.

Kai “Lituanica II” pasieks 
Klaipėdą, nuo kurios ligi Kau
no reikės skristi dar apie va
landą laiko, visu smarkumu 
sustaugs Kauno fabrikų sire
nos ir pradės skambinti baž
nyčių varpai. Tai bus ženk
las, kad Kauno gyventojai jau 
turi skubėti j Karo aviacijos 
aerodromą 
Kaune Įeit. Vaitkų sutiks 00’ 
70,(MM) žmonių. Galimas daik
tas, kad jį pasitiks ir pas aave 
pakvies Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona, ministeriai 
ir aukštoji karo vadovybė.

Minios žmonių, laukdamos 
garbingojo svečio, dainuos dai
nas, visame aerodrome gros 
karo orkestrai. Jeigu Įeit. 
Vaitkus į Kauną atskristų die
nos metu, tai jį ties Klaipėda 
pasitiks ir atlydės Lietuvos 
karo ir civilinės aviacijos es
kadrilės. žodžiu, Lietuvos 
visuomenė Įeit. Vaitkų sutiks 
vieningai, su didžiausiomis iš
kilmėmis ir drąsuoliams pride
rama pagarba.

patyrinėti, ar negalima 
Swoitzeriui kriminalūs 
Ba, girdi, iki šiol p.

You cannot expect to make 
friends sociųlly or in Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt Instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri. ,

LISTERINE 
ends halitosis

Kilis 200,000,000 germi

Republikonai suvažia
vo Springfieldan “kon

stitucijai gelbėti”
SPRINGFlELii, in. — Pir

madienį, birželio 10 d., prasi
deda dešimtie^ ’ vidur-vakarių 
valstijų refrutiiilKny suvažiavi
mas. Numatomą, kad republi- 
koniškų politikierių suvažiuos 
į' Springfieldą h$ie 18,000.

Ir kad šiame 'suvažiavime jie, 
itaip sakyti, padės pagrindą at
einančių 1936 m. prezidento 
rinkimų 'vajui. Gi vajaus obal- 
sis veikiausia busiąs: “Save the 
Constitution”.

< Republikonų obalsis *— “gel
bėkime konstituciją
iškelti kaip skirtumo nuo de
mokratų politikos ženklas. Mat, 
prez. Roosevelt, kaip demokra
tų galva, pastarosiomis dieno
mis pareiškė, kad reikia pada
ryti žymių pakeitimų šios ša
lies pagrindiniame įstatyme, t. 
y. konstitucijoj.

Kunigo nejsileidžia 
j Vokietiją

Preston Bradley yra the 
Peoples Church kunigas Chi
cagoj. Kaip pirmadienį, birže 
lio 9 d., jis ruošėsi išvykti į

Kaip kitose mokyklose/ (tiip 
Chicagos universitete baigiasi 
nokslo metai. Tūkstančiai 
aunu vyrų ir moteriškių iš

eis iš mokyklų į svietą su (lip
omomis.

Ryšy su mokyklos kurso 
Miigimu Chicagos universiteto 
irezidentus Robert M. Hut- 

chins pasakė studentams pra- 
calbą 
(itko prisiminė apie šimtapro
centinių atžagareivių šauks 
mus, buk Chicagos universite
tas esąs tai rasodos lova ra
dikalų, ypač komunistų pro- 
lagandai. Bet, nurodė jis 

Illinois valstijos senato komi 
sija, tyrinėjusi Šiuos kailiui 
mis, nerado tiems kaltini

tteal katate For Sale 
Namai-žemB Pardavimui

ESU NAŠLĖ moteris, turiu 3 na
mus. negaliu tinkamai apžiūrėti. 
Parduosiu labai pigiai. 4610 So. 
Wood St. Chicago. 111.

Partners Wanted
________ Pusininką Reikia

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltalsai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
riiiM. visokio didžio su Coli Baksais 
ir Sinkom. Taipgi fitorų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar* 
HtykloH, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTU EI M & SONS 
Store Fixtures. 1900 S. State St. 
CAl/Umet 5269

Business Service 
Biznio Piitnrnavimas

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prie! persikrausiant pajaukite 
LAFAYETTE 8980 ir ai atvažiuo
siu Jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Al gailu garantuoti, kad Jus busite 
tikrai užgančdlnti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

^e*>i^SRsRss»i^***a^**s******* ,***^****,*<**

PARSIDUODA bučernč ir gro- 
seme. biznis išdirbtas gerai, par
duosiu pigiai. 2500 W. 45th St.

________For Rent________
2 STORAI REMDON

Vienas su Tavern fikčeriais, ku
riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metu — Antras Sto
ras tinkamas dėl saliuno, wholesale 
įiquor house ar dėl bile kokio biz
nio.

I 3341 S. Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, III. ———   .■■.■i..,.. , , , „.......... .... .... .. .
joms, nuslydo, nuo U. S. 
colio 30 netoli Rlkluirl, 
nrkirto šalikėly stovėjusį 
>ą ir atsimušė i medį.

Vėliau, ekzaminuojanl 
•usių lavonus ir automobilį, 
•nsta, kad automobilio spydo- 
nelras (greitumo bėgimo ro- 

dy 15) sustojo ant 87 mylių 
valandai. Taigi Juodu turbūt 
r važiavo tuo greitumu, kai 
Hjlaimė įvyko.

Tlelp Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

LIKERIU PARDAVINfiTOJAI.
Jei jums nepatinka dabartinis jusu 
hižsičmimas, tai atsiiankykit ir pasi- 

i naatvkit su mumis. Mes užlaikome 
pilniausi pasirinkimą plačiai išgar
sintu vietiniu ir importuotu likeriu 
Komisas Ir išlaidos apmokamos.
OLD FORT DEARBORN WIN£ & 

LIOUOR COMPANY, Inu.
4270 Archer Avenue.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusiu moterų sorta- 
vimui po pi erų atkarpų. Continental 
Paper Grading Co., 1623 Lumber St.




