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5 žuvo lėktuve

Musso

Savo
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šuva- jos

Kiek dar trūksta?

J. Gustaitis—<100.00 skridimo gazolinuiORĄ

Vokietijos naciai kaltina, kad Lietuva buk 
bandanti suklastuoti Klaipėdos rinkimus

Kongresas baigs po 
sčdžius liepos 15 d.

Du grobikai jau prisipažino 
tikimųsi tuojaus suimti ir Ii 
kusius tris vaiko grobikus

Mussolini liepia su 
švelninti strakseji 

mą prieš Angliją

Chinijos kariuomenė evakuoja 
visų šiaurinę Chinijų, kaip to 
reikalavo japonai

WATERTOWN, N. Y., b.. 10. 
—Penki žmones žuvo lėktuvui 
nukritus j Ontario ežerų.

sutikimo iškilmių progra- 
Iškilmės ruošiamos maž- 
to paties didumo, kokios

Stambus Melrose Parko, HL, lietuvis biznierius, Jonas Gus
tainis, 146 Broadway paaukojo Įeit. F. Vaitkaus skridimui $100.* 
00. Jis tuos pinigus skiria nupirkimui gazolino “Lituanicai II”.

P-s Gustainis yra, turbut, vienas iš stambiausių biznierių 
Melrose Parke. Jis užlaiko valgomųjų daiktų krautuvę, kurioj 
dirba apie 40 darbininkų.

Monarchistai pralai 
mėjo Garaikijos 

. rinkimuoseTris metus užsitęsęs karas Gran 
Chaco raistuose bus užbaigtas 
dar Šių savaitę

Chinija priėmė Ja 
ponijos karininkų 

ultimatumą

Federaliniai agen

ir dideliu uostu

glijų 
turės 
kurie 
buvo

Suėmė už $200,000 
narkotų

CHIPPEWA, FALLS, Wis., b. 
10.—Netoli nuo čia susidaužė 
mokinio operuojamas lėktuvas. 
Nelaimėj žuvo trys lėktuvu skri
dę žmonės.

Tikisi greitai užbaig 
ti Pietų Amerikos 

karą

Du Tacoma, Wash. 
turtuolio vaiko gro 

bikai suimti

Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt
$4,750.00

Nuo balsavimo sušilai- 
35 nuoš. balsuotojų 
premiero Venizelos ša 
buk balsavę už komu-

LOS ANGELES, b. 10. —Du 
žmonės užsimušė lėktvui nu
kritus iš nedidelės augštumos.

NEW YORK, g. 10 
namuose rasti nutroškę nuo ga- 
so Hammond,-53 m., pasitrau
kę iš biznio brokeris ir jo jau
na žmona. Dar nenustatyta ai 
tai saužudystė, ar paprasta ne
laimė.

Streikas Washing 
tone

sukelta ...... ........
Kiek įplaukė 

Buvo paskelbta ...................................................  $3,781.44
John Gustainis, 146 Broadway, Melrose Park, 

UI.,-auka ....................................-......  $100,00
$3,881.44 
. $868.56

Chicagai ir apietiukei federa- 
lic oro biuras šiai dienai prana» 
Sauja:

Giedra, vėsiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

WASHINGTON, b. 10. — 
Prezidentas Rooseveltas pasira
šė bilių, kuris skiria spalio 11 
d. kaipo gen. Kazio Pulaskio 
dieną, atminčiai lenkų karve- 
džio, kuris dalyvavo Amerikos 
nepriklausomybės kare.

Išgręžė pustrečios 
mylios gilumo 

šulinį

NEW YORK, b. 1. — 
sigėrę žmonės užsimanė pasi
važinėti garvežiu. Pasivažinė
jimas baigėsi tuo, kad garve
žys nušoko nuo kelio, sugriovė 
du namus ir kuone įvažiavo į 
jurų. Abu pasivažinėtoj ai už
daryti kalėjime.

Naujasis šulinys 
naudojamas eksperimentams. 
Pustrečios mylios gilumoj karš
tis siekė 182.3 laipsnius Fah- 
renheit 10,630 pėdų gilumoj 
karštis buvo 140 laipsnių.

SALT LAKE CITY, Utah 
birž 
tai tikisi, kad visi grobikai, ku
rie prieš kiek laiko pastvėrė 
George Weyerhauser, Tacoma, 
Wash.,turtuolių 9 metų vaikų 
ir jį paliuosavo tik sumokėjus 
$200,000 išpirkimų, bus suimti 
bėgyje/ ateinančių 24 valandų.

Du tų grobikų, Harmon M. 
Waley, 24 m. ir jo graži žmo
na Margaret, jau liko suimti ir 
prie piktadarybės smulkmeniš
kai prisipažino. Manoma, kad 
pas juos rasta* ir nemaža iš
pirkimo pinigų dalis.

Įvairiose šalies vietose yra 
išsislapstę dar trys grobikai, 
kuriuos agentai tikisi tuojaus 
suimti.

Vienas jų, William Mahan, 
35 m., kaip spėjama, slapstosi 
Butte, Mont., kur jis buvo pri
verstas palikti savo pavogtų 
automobilių ir kartu $15,000 
grobio pinigų. Manoma, kad 
jis nespėjo pasprukti iš mies
to ir kad jis todėl yra pasislė
pęs kurioj nors landynėj.

Ieškoma dar dviejų žmonių, 
kurie yr žinomi federaliniams 
agentams, bet kurių vardų ne
skelbiama. Dagi ir žinia apie 
Waley ir žmonos suėmimų liko 
paskelbta ne čia, bet Washing- 
tone. Jie yra laikomi vietos 
federaliniame trobesyje ir at
sisakoma juos perkelti i kurį 
nors vietos kalėjimų. Jie vei
kiausia bus lėktuvu išvežti į 
Tacoma, Wash., kad juos ga
lėtų identifikuoti pagrobtasis 
vaikas.

Jau pirmiau federalinė val
džia buvo paskelbusi, kad ji vi
siems to vaiko žmogvagiams 
reikalaus mirties bausmės.

Calif orai jos universiteto prof. Hermes 
dytoju kenksmingų medžių vabzdžių. Jis 
šviesa ir paskui juos užmuša elektra.

Francijos atstovų buto rūmai Paryžiuje ir Francijos prezidentas Lebrun, k.uriam visgi pasisekė 
surasti žmogų, kuris sudarė Francijos kabinėti}. Tai Lavai, kuriam betgi parlamentas turėjo 
suteikti diktatoriškų galių gelbėti smunkanįj Francijos franką.

ENID, Okla., b. 100. — Di. 
Brewer iš Garber, kuris prisi
pažino numarinęs šešias mote
ris darydamas joms nelegales 
operacijas, liko nuteistas 4 me
tams kalėjiman.

vienintele 
ištikimai 
Amerikai, 

vieno termino 
kad ji mokan-

Vėl vien tik Suomija 
mokės savo skola

DETROIT, Mich., b. 10. — 
Federaliniai' agentai rado ir su
ėmė $200,000' vertės morfino ir 
heroin. Tai yra didžiausias 
ikišiol narkotų grobis Michiga- 
ne'. Suimti 7 žmones.

BUENOS AIRES, birž. 10.— 
Kaip išrodo, kitų Amerikos ne
utralių šalių pastangos nenueis 
niekais ir joms pavyks sutaiky
ti Paraguay ir Boliviją ir baig
ti pražūtingų abiems šalims ka
rų Gran Chaco raistuose, kuris 
tęsiasi jau trys metai.

Taikos planas, kuris buvo 
paduotas abiems kariaujančioms 
valstybėms, liko tuojaus pri
imtas Paraguay ir kas valandų 
laukiama palankaus Bolivijos 
atsakymo.

Tikimųsi, kad mūšiai pasi
liaus dar prieš ateinant} šeš 
tadienį,—trijų metų karo su
kaktuves.

Nutartį paruošė Paraguay ir 
Bolivijos atstovai, tarpininkau
jant Jungt. Valstijoms, Argen
tinai, Peru, čili ir Brazilijai.

Paruoštoji . sutartis numato 
tiesiogines derybas laike karo 
paliaubos, taipgi demobilizacijų 
ir demilitarizacijų raistų, ku
riuose' ikišiol ėjo mūšiai. Jei 
nepasisektų išspręsti sienų gin
čų tiesioginėmis derybomis, tai 
bus pravestas Haagos tarptau
tinio tribunolo arbitracijai.

Derybos dėl mūšių paliaubos 
tęsėsi 13 dienų.

dukusių nacių. Todėl jie nacių 
labiau ir prisibijo, negu Lietu
vos.

KAUNAS.— Kai tik Lietu
voje buvo gautas anglų telegra
mų agentūros pranešimas iŠ 
Amerikos, kad Itn. Vaitkus 
birželio pabaigoje iš New Yor- 
ko pakils j Kauną, Lietuvos 
aero klubas tuojaus pradėjo 
organizuoti drąsaus lakūno su 
tikimų. Kaune sušauktas tuo 
reikalu įvairių organizacijų pa
sitarimas, kuris skridimui ii 
apsvarstė ir priėmė Itn. Vait
kaus

Naciai vėl puo 
la Lietuvą

ROCKISLAND, Ilk, b 
Penki 'Swensson broliai 
žiuos Čia pasimatyti pirmų kar
tų per 53 metus.

daug
buvo
riui ir Girėnui pagerbti. Pana
šus Itn. Vaitkui sutikti bei pri
imti komitetai jau baigiami or
ganizuoti visame krašte.

Dabar Lietuvos visuomenė 
nekantraudama laukia Itn. Vait
kaus pakilimo didingai kelionei 
per siaubingąjį Atlantą. Tsb.

HELSINKAI, Suomijoj, birž. 
10.—Suomija birž. 15 d. užmo
jęs priklausančių dalį skolos 
Jungt. Valstijoms. Pinigai jau 
sudėti New Yorko banke.

Suomija yra 
lis, kuri ikišiol 
kėjo savo skolų 
praleisdama nė

Suomija sako, 
ti savo skolų todėl, kad tai yra 
kontraktuota skola, be to Suo
mija išsigali mokėti savo sko
las. Bet svarbiausia, kad tai 
yra pokarine skola, kuri sutei
kė didelę pagelbų ‘Suomijai ir 
pagelbėjo jai atsistatyti.

(Kaip atrodo, vien tik Suo
mija ir šį kartų temokės savo 
skolų, nes visos kitos valstybės 
savo skolas mokėti atsisako).

WASHINGTON, birž. 10. - 
Nors kongresas turi pravesti 
labai daug naujų svarbių įsta
tymų, jis yra pasiryžęs baigti 
dabartinį posėdį liepos 15 d. ii 
išsiskirstyti vasaros atosto
goms.

Kadangi daugelis įstatymų 
projektų gali iššaukti ilgus 
ginčus, tai kad paskubinti jų 
priėmimų, manoma daryti dide
lių kompromisų.

McCOMEY, Tex., b. 10. — 
GAilf Production Co. ieškodama 
aliejaus čia išgręžė beveik 12,- 
800 pėdų gilumo šulinį, bet 
aliejaus vistiek nerado. Darbas 
buvo pradėtas 1933 m. pavasa
rį ir kainavo $225,000.

Tai yra giliausias šulinys 
Amerikoj. Kiti du gilus šuli
niai yra King kauntėj, Califor- 
nijoj, 11,377 pėdų 
Tuxpam, Meksikoj,

rytų ir kaip teisingai ji tuose 
rinkimuose elgtųsi,’* Vokiečiai 
vistiek ieškos priekabių ir bus 
nepatenkinti Lietuvos elgesiu. 
Toks jau nacių būdas. Jų tiks
las yra kurstyti šalį prieš Lie
tuvą ir dėti visas pastangas tų 
kraštų nuo Lietuvos atplėšti.

Ateinantys gi Klaipėdos kraš
to rinkimai naciams yra labai 
svarbus. Jei vokiečių balsai 
sumažėtų, tai Vokietijos na
ciams butų didelis smūgis. Ne 
tik Klaipėdos naciams, bet ii 
visose kitose šalyse, nes pasi
rodytų, kad patys vokiečiai to
linasi nuo nacių. Nacių pra
laimėjimas paskatintų ir kitas 
šalis, kurios prisibijo Vokieti
jos, drąsiau prieš nacius pasi
statyti. Butų užduotas skau
dus smūgis nacių prestižui kaip 
namie, taip ir užsieny.

Besiruošdami prie to pralai
mėjimo, naciai ir kaltina Lie
tuvą, kad paskui turėtų kuo 
pateisinti savo pralaimėjimų.

Iš kitos pusės, jei vokiečių 
balsai padidėtų, butų skaudus 
smūgis Lietuvai. Tai padrąsin
tų nacius Lietuvoj ir visur ki
tur laikytis dar griežtesnės na
cionalistinės politikos. Kartu 
tai padidintų nacių prestižų na
mie ir užsieny.

Todėl nėra abejonės, kad abi 
pusės dės visas pastangas pa
didinti savo balsus. Ir todėl tai 
pripratusi visą pasaulį kaltinti 
Vokietija nepaliaus visų laikų 
iki rinkimų pulti Lietuvą.

Tie vokiečių skundai yra la
bai nemalonuųs diplomatam, ku
rie ir šiaip dreba dėl kokio nors 
netikėto įvykio, kadangi jie ne
žino kokis įvykis gali uždegti 
visą Europą ir iššaukti naujų

RYMAS, birž. 10 
linį įsake visiems Italijos laik
raščiams sušvelninti puolimus 
Anglijios delei Italijos-Etiopia 
kivirčio. Kampanija prieš An- 

nepasiliaus, tik ji dabar 
būti švelnesnė, nes nie- 
laikraščiai jau taip«vtoli 
nuėję, kad buvo pradėję 

grūmoti’ karu, ir Anglijai 
Bet nuo to neatsiliko ir 

Mussolini, kuris viešai piktai 
įspėjo Angliją nesikišti į Ita
lijos avantiūrą rytų Afrikoj.

Tarp valdžios ir monarchistų 
nėra didelio skirtumo. Kaip 
vieni, taip ir kiti pritaria mo
narchijos atsteigimui. Tik val
džios blokas norėtų dar palauk
ti ir padaryti “plebiscitą”. Mo
narchistai gi nori monarchijų 
atsteigti tuojaus, be jokių prie- 
dinių balsavimų ir atidėliojimų.

BERLYNAS, birž. 10. —Vo- karą. Jie nežino ko gali stver 
kietijos naciai, kurie visą laikų ti įpykusi Lietuva, bet jie ge- 
dūksta prieš Lietuvą ir tiek to- rai žino ko galima tikėtis iš į- 
Ii nueina, kad atsisako su Lie
tuva palaikyti taikius ryšius, 
paskelbė jai ekonominį boiko
tų ir dagi nepraleidžia per sa
vos prasidėjo, ^pusiau oficialiai 
bar vėl pradėjo naujų kampa
nija prieš Lietuvą.

Naujas nacių puolimas Lietu
vos prasidėjo, . pusiauoficialiai 
paskelbus, kad Lietuva buk 
bandanti suklastuoti Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimus, kurie 
įvyks ateinantį rudenį, rugsėjo 
mėn.

Naciai kaltina, kad Lietuva 
buk gabenanti iš Didžiosios Lie
tuvos daug perėjūnų balsuoti 
sekamuose Klapiėdos krašto rin
kimuose, kuomet tuo pačiu lai
ku stengiamąsi atimti balsavi
mo teisė iš tikrų to kraštb gy 
ventojų, vokiečių.

Tokie kaltinimai labai veikia 
diplomatus, kurie nežino ko 
laukti.

ATHENAI, Graikijoj, birž.
10. Vakarykščiuose parlamento 
rinkimuose valdžia laimėjo di
delę pergalę, sumušdama mo
narchistų koalicijų. Iš 300 at- 

^atovty valdžia pravedė 285 a t 
stpvus.

Kadangi rinkimai buvo labai 
suvaržyti, tai respublikonai rin
kimus boikotavo ir juose neda
lyvavo, 
kč apie 
Buvusio 
lininkai 
nistus.

Valdžios blokui vadovavo pre 
mieras Tsaldaris; monarchis- 
tams gi vadovavo gen. Metax

su savo išrastu žu- 
privilioja vabzdžius

VVASHINGTON, b. 10.—šį
ryt čia prasidėjo taksikabų dar
bininkų streikas. O tuo tarpu 
į čia renkasi konvencijai Na
tional Shrine. Kompanijos rū
pinasi kuogreičiausia su strei- 
kieriais susitaikinti, nes 
praranda daug biznio.

VISO ................
DAR TRŪKSTA

šių savaitę baigiasi laikas įsigijimas laiškų, kuriuos Lie
tuvon vež lak. Įeit. F. Vaitkus, skrisdamas su “Lituanica II”. Po 
šios savaitės laiškai bus priimti tik tada, jei lakūnas sutiks juos 
priimti. Užsakymus dabar reikia priduoti ALTASS centrui, as
meniškai arba laišku. Sekančios savaitės pradžioje visi kiškai 
turi būti pristatyti į lėktuvų. Tie, kurie žada laiškus nusipirkti, 
yra prašomi nesivėluoti.

Tokio, birž. 10.—Chinija pil
nai priėmė Japonijos karvedžių 
ultimatumą ir Chinijos kariuo
menė pradęjo evakuoti visą 
šiaurinę Chiirijų, kaip to reika
lavo Japonija. Tokiu budu vi
sa šiaurinė Chinija, su didžiau
siais jos miestais, buvusia sos
tine Peipin
Tientsin, dabar pasiliks pilnoje 
Japonijos kontrolėje.

Bet ir Japonijos kariuomenė 
neokupuos šiaurinės Chinijos. 
Jų užims gen. Shang kariuo
menės, nes tas generolas 
klusnus japonams ir todėl 
ponams buvo priimtinas.

Lietuvos Aero Kliu- 
bas organizuoja Įeit 
Vaitkaus priėmimą
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Paskolos namų pa
taisoms arba pertai

symams

Sekantys praktiški klausi
mui ir atsakymai bus jdomųs 
namų savininkams, kurio pa
geidauja pasiskolinti pinigų sa
vo namų pataisoms arba per
taisymams.
KAS GALI PRAŠYTI 
PASKOLOS?

Kiekvienas namų savininkas, 
liendrovė arba korporacija, sil 
regulariškomis įplaukomis iš 
algų, nuošimčių, biznio arba 
kito užtikrinto šaltinio. Nėra 
reikalo būti depozitoriu finan
siškoje įstaigoje, prie kurios 
kreipiasi. ’
KUR REIKIA PADUOTI 
PRAŠYMĄ?

Keikia kreiptis prie bile fi
nansiškos įstaigos, Federal 
Housing Administration užkir
tos, arba prie kontraktoriaus, 
statymo reikmenų pardavėjo 
arba įrengimų išdirbėjo.

KIEK GALIMA PRAŠYTI?

$100 iki $2.000 patai-
kiekvienai nuosavybei, 

priklauso nuo paskolos

Nuo 
soms 
Tas 
prašytojo įplaukų.
KAIP ILGAI NOTOS 
TĘSIASI?

Mėnesiais nuo vieno iki pen
kių metų. Tačiau notos laikas 
priklauso nuo finansiškos įstai
gos, kuri savo pasirinkimu ga
li reikalauti atmokėjimo pa
skolos į trumpesnį laikų. Bet 
tas priguli nuo to, kiek pini
gų žmogus išgali mokėti kas 
mėnuo.

KOKI UŽTIKRINIMĄ REIKIA 
DUOTI?

a) Keikia parodyti, kad pa
skolos prašytojas yra na
mo savininkas.

b) Kad metinės pilnos įplAth 
kos tų žmonių, kurie pa
sirašo notų, yni penkius 
kartus didesnes už meti
nius mokesčius, kuriuos 
turės ant notos užmokė
ti.

c) Kad jūsų morgičius, jei
gu turit morgičių, yra 
tokiame stovyje, jog ta 
finansiška įstaiga gali už- 
girti paskola.

d) Kad suvartosit gautus pi
nigus vien nuosavybės 
pataisoms.

KOKI PARAŠAI REIKALINGI 
NOTOJ?

Paraša namo savininko ir 
(išskiriant specialius atsitiki
mus), jeigu savininkas yra ve 
dęs, parašas žmonos. Nereik 
kitų pasirašytojų arba užtik- 
rintojų; kiti pasirašytojai rei
kalingi kada norima paleng
vinti davimų paskolos, kuri ki
taip nebūtų išduota.

KIEK KAINUOJA TOKS 
KREDITAS?

Finansiška įstaiga negali ko- 
lektuoti palūkanų (interest) 
arba bile kokį mokestį virs 
$5.00 ant kiekvieno $100 vie
nam metui; išmokėjimas mė
nesiniais mokesčiais. Mokestis 
ilgesniam laikui, negu 1 me
tus, taippat skaitliuojama.
KAIP REIKIA MOKĖTI 
NOTĄ?

Darant reguliariškus, lygius, 
mėnesinius mokesčius (sezoni
niai mokesčiai ūkininkams), iki 
nota taps pilnai išmokėta.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sylygee 
Lengvais IšnmUiinuds

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

JURŲ KARALIENE NEW YORKE

NEW YORK. — Taip iš oro atrodo didžiausias pasaulio 
laivas, Francuzų statytas “Normttndie”. Paveikslas buvo nu
trauktas, kai laivas pasiekė New Yorkų po rekordinės kelionės 
per A'tlantikų. šalę, paveikslas kapitono Rene Pugnet.

AR SAVININKAS BILE KO
KIOS NUOSAVYBES GALI 
PRASYTI PASKOLOS?

Aplikacijos bus svarstomos, 
kai prašoma kredito pagerinti 
vienos šeimynos, dviejų šeimy
nų ir kitoms rezidencijoms, 
apartmentų, krautuvių, ofisų, 
fabrikų, sankrovų ir tikos trio- 
boms.
AR REIKIA MOKĖTI 
MOKESČIUS?

Beguliariški daliniai mokes
čiai turi būti užmokėti asme
niškai . finansiškos staigos biz
nio vietoje, arba paštu, jeigu 
kitaip sutikta. ’

AR GALIMA PILNAI IŠMO
KĖTI NOTĄ PRIEŠ LAIKO 
IŠSIBAIGIMĄ?

Taip, bile kada. Jums duos 
tinkamų atrokavimų už greitų 
atmoksimų, jeigu kaštai iš 
anksto sukolektuota.

GARSINKITE “NAUJIENOSE” AKIU SPECIALISTAI
‘ .1 *

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

...................... ' -------------------------------------------------------------------------------- - ---------------- - ■ - ■ ---------------- ---------------------- III - - - —

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

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

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

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

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

AR GALIMA PADARYTI 
DAUGIAU KAIP VIENĄ 
MOKESTI VIENU KARTU?

Taip, kiek tik norima. Bet 
jeigu jūsų mėnesinė mokestis 
yra $10, tai galima padvigu
binti tų sumų arba patrigubin
ti ; kitais žodžiais, didesni mo
kesčiai privalo būti $20, $80, 
$40 ir t. t., bet ne $18, $25, 
arba panašios nelygios sumos.

KAS ATSITIKS, JEIGU MA
NO MOKESČIAI I LAIKĄ NE- 
UŽMOKĖTI?

Neveik mokesčius., užsivilkti. 
Jeigu mokestis 'd^ugišti’ kaip 
15 dienų užvelkama, tai teks 
užmokėti finansiškos jstaigos 
išlaidos, nedaugiaus kaip pen
ki centai už dolerį dėl kiek
vienos užvilktos mokesties. Jei
gu žmogus perdaug mokesčių 
praleidžia, tai finansiška ištai
ga ims tinkamus žingsnius 
rinkti pilnų sumų.

NAUJIENOS, Chicago, 111

Pirm negu ' sutiksi priimti 
paskolų apsipažink su visu 
kuo. — F.L.I.S.
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Parengimai, 
vestuvės

BINGJIAMTON, N. Y. — 
Geg. 25 d. Šių* mėtų komunis
tų susivienijimo kuopa turėjo 
koncertų. Visų programų išpil
dė Gedimino, Choras iš Ho- 
chesier, N. Y. Koncertas mu- 
zikališku atžvilgiu buvo geras. 
Kochesterio jaunuoliai yra pu
sėtinai prasilavinę, mat jie tu
ri gana gabių chorvedę p-nelę 
Vaivndaitę. Apart1 dainų buvo 
dar suloštas trumpas vieno ak
to < veikaliukus-komedija iš 
Amerikos darbininkų gyveni* 
mo. Visa programa buvo trum
pa, tęsėsi vos valandų ir pu

Taipgi choras, dainavo dau
giau angliškas dainas. Ketu
rias trumpas daineles padaina
vo ir lietuviškas, žinoma, iŠ 
jaunuolių nėra ko daugiau ii 
norėti.

Po koncerto prasidėjo Šo
kini, kuriems pagriežė Koches
terio jaunuolių orchestra gana 
puikiai lietuviškus ir angliš
kus šokius.

Kai pasibaigė šokiai, nuo 12 
valandos nakties prasidėjo bau- 
kietas, kuris tęsėsi iki 4 vai. 
ryto. Publikos bųnkiete daly
vavo apie 100 ypatų, iš jų bu
vo rochosteriečių 52, o bing- 
hamtoniečių mažiau.

Publikos j šj parengimų ma
žai teatsilankė, nors ir toki 
daugybė, buvo Svečių. Kažko
dėl musų “darbininkams” pu
blika nustojo sympatizuoti.

Gegužės 17 d. Dzimdzi-Drim- 
dzi buvo užkliuvę Kinghanito
ne. .Jiems reng^ s vakarų SLA. 
------------------- --- -—------

AKUŠERĖS
.' j-TU,1 1 i.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
‘PhysIcalThorapl 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse,

1 duddu massage 
electric treat- 
tnept ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari- 
mal dovanai.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

AKIU SPECIALISTAS
21 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dM visokiu akiu

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro; - Nedalioms nuo 
<hflO iki 18:00 Kalbama liatnviika*

DR.VAITUSH, OPT.~
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins aHų įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių ; karšt), atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Ūmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speeialš atyda atkreipiate i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iH 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iH 12.
Daugely atsitlHmų akys atitaiso

mos be aldnių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Asjiland Av.
Phcne BoolmM 7589

Antradienis, birž. 11, 1935

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
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UETUVIAI

KITATAUČIAI

diliomis far iventadisnials 10—12

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iH 12 
Rez. Telephone Ptaza 2400

Ofiso TeL Calumet 6893 
Res. Tel Drsocel 9191

Dr« Rotfi
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišką, Vaikų ir vteų

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iH 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedil nuo 10 IH 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS) 

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iH 8i30 vaL 
vakaro. Nudiltomis nuo 10 iH 12 
valandai diena

Phone MIDWAY 2880

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 8t 
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 St., netoli Morgan 8» 

Valandos nuo 10—12 piety ir 
nuo 6 iH 7:80 vaL vakare.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 ar Central 7464

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

LIETUVIAI | LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

9

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUB 
Telefonas Virginia 0086 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Routovard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir. nedėl pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Repablic 7868
DR. J. E. SIEDLINSKIS

Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. E. SIEDLINSKIS

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res. 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.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iH 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namų 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 7380 
Namų telefonas Brunswick 6597

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 
Dr. Bertash

756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. 1M 2 po pietų 
Ir nuo 6 Iki 8 vakaro, 

ftventadieniato nuo 10 iH 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 Dr. Šusanna Slakis 

*» ‘ŠjMteTsT 
Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 IH 10 ryto, nuo 
likiS po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo lliHl P.P. 

Tek LAFAYETTE 8O6L

Phone Boulevard 7042
, Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 IH 8 vakaro. 

Serądoj pagal sutartį.

ADVOKATAI
Anthony A. Dobba 

(Antanas Duhlckas)
ADVOKATAS

PerkraustO savo ofisą i naują 
vietą, adresu: 

139 N. Clark St.
Suito 1200

Tel. Central 5560

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
Tek Republic 2566

JOŠEPiT J. GRISK

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvrel] St. 

Tel. Republic 9728

JOHN B. B0KDEN
UETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: PimedMio,» Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

•tams per mažesnes upes pasta
tyti. Be to, Šiemet norima patj 
žiemos uostų galutinai bu tvar
kyti. Dirbama nauja krantinė 
ii statoma senoji. Naujoji

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draikos vanos.
svrimming pooi.

Rusiika ir turkiška pirtis
Motorimf seredomis IH 7 ▼. _v.

USB Night and Mornlng I
Promote a Ctean, Healthy Condition
D51 Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite, keletą lašų Ma
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adutt. At all Druggteta.TOUR
fTrlle for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S.» Chicago

50 kp. (keista! Red.). Publi
kos buvo daug daugiau, negu 
pas komunistus, nors iŠ sve
čių daugiau nebuvo, kaip tik 
artistui 8 ir “Garso” redakto
rius kaip Drimdzių menedže
ris.

Gegužės 25 ir 26 dd. atsibuvo 
net ketverius lietuviškos ves
tuvės. Apsivedė J. Charna, mu
sų gerai žinomo biznierio Juo
zo Charnos sūnūs, taipgi J. 
VlnceviČius, adv. Valosevičius, 
ir p-le St. Koršuilė išėjo už 
vyro.

Korespondentas.

IS LIETUVOS
Nemunas bus su 

tvarkytas
Kiek lėšos leidžia, kasmet 

vykdomi Nemuno tvarkymo 
darbai. Dabar Nemunas galu
tinai sutvarkytas tik tarp Kau
no ir Raudondvario, šį pava
sari pradėti tvarkymo darbai 
lies Seredžium ir Riogliškiais. 
Be to, šiemet pirmiausiai bus

sutvirtintas ties Kaunu Nemu
no ir Neries sau lakos iškyšu
lys. Taip pat manoma sutvar
kyti Nemunų ir aukščiau Sma
lininkų.

Prasidėjus pavasariui, prasi
dėjo dideli darbai ir Kauno žie
mos uoste. Čia rementuojami 
laivai ir pontuonai. Suremon
tuotieji pontuonai bus panau
doti kai kuriems laikiniems' til- 

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS Ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Clrtcagoje yra INTERNATIONAL VVIIOLESALE W1NE 
AND LIQUOR CO. šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtines.

AlailankyJdte asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibcl) ant kitos punSa bu

telio, porHitikrmimui, kiek senumo yra degtlnft Ir nemokykit daugiau 
už tokią put degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agento!, draiverinl ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės | musų sandėli.

Mes parduodam tik tiems, kurio turi laisni,

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

krantinė dirbama iš abiejų 
uostų pusių, šiuo metu žiemos 
uoste dirba 450 žmonių. Iki 
gegužes pabaigos darbus kiek 
trukdė Nemuno pakilęs van
duo. —T»b.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Mlltla Baronus
Jaunuolė MIlda Baronlutė, 

“Pirmyn” choro protokolų 
kretorė, (yra duktė Kuzio 
rono, vieno iš “Nmijkmų’’

MO-
Bn- henė Kuintrlin

P-lč Irenė Kantrlmlutė 
rosiilaiidletė Ir “Plrmyii” 
narė.

(Ižo

yni 
choro

Omu Hkevei’lulė
Ona Skovorlulė, 
a

žymi 
“Pirmyn“ choro (hilnlnlnkfl ir

LETUMI1U bhrtUGLM
YUA PAAVI4‘OM LIGOJE, POMIHTlNtU IU l\IU.TUUOM DKAUGL V

VALDYUAi P. MllthMRi fliimiuij uolustorius
J, MICKMVIOIUH. miliUmtai .1. PtiGUTlH, IŽdliUnlmu
K, KAIHIH, vltHi-preidiltHitaN P, GAl.MKlH. li’iiutluuu

' V. MANKU8, uoki^torluu P. MILASAIISKAN, truutlmiu.
hil, MONTVIŪAi, twdwi IhikUim, K, GUČUS, Di'-jou Ailvokuluu, J. P, VAHKALA, timugljoA AuiIlturlviUi 

bvttutflJoH konkui'Ho otUnrt uldni'uu dvi dltma* pmimlolluL Ir kmvrn’tfidą nuo U vul. ryto Iki H yni.
vukuro. Konkurso thilyvlnl nrlm norinti |«loU OhiouKOM Ll»‘ uvln OruiiM'IJmi, nnuonfikllo pi'lhmi | lirnugljos olltui 

*M« pužymžln Iniku,
DhuihIIom OtfauH I7MI South ItalrttMl 8lmL TnlnfoiuiM tiimid 0117

B ^KflnKVUMMMI .hnr v "’'TTTCTf ’ :l'nr-r

*Jt IM* a »

Alhort Siuntinis
Jaunuolis 

“Pirmyn“ 
orkestrus nurys; ,| 
žinomo Lietuvių Tautiškų 
plnlų direktoriaus t sūnūs.

Aibert Stuparas 
choro Ir simfonijos 

Jis yra gerai 
Kn-

Mary Bnllrušiiltis
Jauna ponia, seknnll akyvai 

lietuvių gyvenimų.

Virš pažymėti nauji nariai, 
kuriuos |riišė musų 
organizatorius p. K, 
vlčlus yra jaunuoliai, 
sužymėti yru klok 
amžiaus.

Steponą- 
o žtmilmi 
vyresnio

šiandie Draugijos 
susirinkimas

Knlltfs I.. PruMcikn, (kiiniios 
kninilvčlų kvartetam bus imi- 
rlkuliiii |witnnrghiinuil.

Ainndlo vakaro kaip 7:30 vai, 
įvyksta Chieagos Lietuvių 
Draugijos susirink Inuia Maso- 
uic Temple svetainėje, 1547 N, 
Leavltt St. Bus (domus pro
gramas. Kalbės L. Pruselko, 
••Naujosios Gadynės" redakto
rius iš Brooklyu, N. Y. "Kai
minių Kvartetas'1 iš "Pirmyn" 
choro indinksmins gražiomis 
dainomis, Bus nnuikn.

Draugijos nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti, apsvar
styti organiaavijoa reikalus, iš
girsti gražų muzikaliai vokalj 
programų.

rlo, moteris Ona neteko myli
mo vyro, šeimynos nario, o 
dukrelė Aldona savo mylimo 
tėvelio.

Lindi žmona, lindi duktė, 
kaimynai ir paž|staml. Ir Ši
toj liūdnoj valandoje Chieagos 
Lietuvių Draugija reiškia mivo 
gilių užjautų velionio Žmonai 
Onai Ir jo dukrelių! Aldonai.

Steponus Dnmbro
Žymus Boselmido darbuoto 

Jas, daug veiklus lietuvių 
Airlhlo darbo Imi ko.

kul-

Fntnk Vizgnril 
žynius biznio žmogus.žymus biznio žmogus. P-nns 

F, Vlzgurdas užlaiko gražini 
Iroiigtų Whohwdo Llųuor Busi
ness, <*(111 So. Ashland Avė.

kvikia pažymėti, kml šitie 
visi gauti nauji nariai musų 
konkursmito p. K. Stoponnvl 
iMmis, tnl dviejų savaičių dar
bus. Iloiškln, p. Steponavičiui1 
eina darbas ganu sėkmingai.I 
Linkėtina, kad Jum ir toiirni 
tulp gerui sektųsi.

M A L E V A
U A H IuiIhomI

Vyihuishi Vielų llunkriilo Minki. 
Alnlbuikvldl I blh’ kuilu iA nuimi 
U ki'uuiuvlų Ir puulAiuiohlt |uu 
I'lu l'įihltu klekvli'ht, ftihiiniii itifilu 
VDU l'lPi ld, II »l I »1 M 1111 lt M kuilllltl, 
^,1111 liūliu iihiiiill Mm. QtA 
levu, už tiul< >.!I: vUU
nsy.un itiihu Mm mw« C i ja 
levu, už (lul> ... * I • I U
KU.Uh HluUlimnu Miilnvu, CAa 
už (iul. iki ,t
KuImhhIiiu C’l nfl
Hfi nv, „„„„...i. ' t „i ■ ■**U 
V Imu Mulėm 1011% tiurunliiolu -

Arhų Miitfružtiiulmu Plnlttiiu 
Plll.lt Exrillll)KC of (!||IcilUii 
IftM Milwuuk<n< uv. 2274 tilulon n v, 

UN3II SJIuluted *1. Iid,Armiluue 114(1

m uiti. 
Kųlaoitihta 
lift *v.

Musų Piknikas
Praeitų sekmadienį, birželio 

9 <L. "BirutCs" darže turėjo
me vienų sėkmingiausių pikni
kų Chieagos Lietuvių Draugi 
jos istorijoje. Diena pasitaikė 
graši, saulutė savo auksiniais 
spinduliais Žėrė j susirinkusių 
publikų, kad jos ūpų sukurus 
j linksmumų. Ir taip linksma 
minia smagiai leido laikų vi
sų dienų nuo ryto iki tamsaus 
vakaro. Bet svarbiausia susi
rinkusios skaitlingos publikos 
nuotaikų linksmino genis pro
gramas.

Programo dalyvavo "Naujo
sios Gadynes". "Pirmyn", "Bi
rutės" ir "Chieagos Lietuvių 
Vyrų" chorai ir dvi šokėjų gru- 
)X'S — Beliajaus ir Andrė javo. 
Ihiikios chorų dainos, išlavinti 
jauni šokėjai darė stebėtinai 
gražų įspūdį į susirinkusių pu
blikų.

Roosevelt Furnituro Co. bu
vo įrengusi garsiakalbį, dainų 
aidai buvo girdžiami po visų 
platų "Birutės** daržų. Taipgi 
kalbėjo į susirinkusių publikų 
konkursantai Ambrose, Stepo
navičius, Bulovas, KemeŠienė, 
Antanavičius, Jankus, Vaitekū
nas, Vrnežis ir kai kurie ki
ti.

Buvo traukiami visų chorų 
ir Šokėjų grupių paveikslai. 
Programas tęsėsi virš dviejų 
valandų. Publikos galėjo buc 
virš trijų tūkstančių.

Petras Bedalis.

Nauji nariai įsirašė 
Chieagos Lietuvių 
Draugijon laike pra

eitos savaitės
(Tusti)

Alvina Valklenė, 
A. G. Nekrosb, 
Amelija Bažmus, 
Theresa Algmlnavlčo, 
Kastantas G. Urnožis, 
Auna Shuruas, 
Arnui Klupšas, 
Krank Klupšas, 
John Madekslpi, , 
Marcelė Zonas, 
France® Sakalauskas, 
George (Miliauskas, 
Ralph Evans, 
Nollie Evans, 
Kasimiem Cižinnuskienė, 
Joseph Dijokas, 
Mary Tramiuskas, 
Zofija Bialvk, 
Amelija Bazmiulč, 
Kas i m ievas Audri jonas.

Jaunuole, nesenai 
atvykusi iš Lietuvos, 
įsirašė Chieagos Lie

tuvių Draugijom
P-lė Onute Malakausku itė, 

gimusi ir augusi Lietuvoje. 
Pikeliuose, ir * tik antri metai 
kaip iš Lietuvos, įsirašė Drau 
gijon. Jauna Onutė yra inte
ligentiška, išlavinta mergina, 
lankiusi aukštesnę mokykla 
Lietuvoje. Gerai, kad Onutė čia 
prisidėjo, turėsime daugiau in
teligentiškų merginų musų or 
ganizacijoje.

Dar trys biznieriai 
musų Draugijos 

nariais
B. Steponavičius

Šiandie laidoja musų 
Draugijos mirusį na
rį Justiną Simonaiti

šiandie Lietuvių Tautiškos 
Kapinės susilauks vėl vienų 
naujų gyventojų mirusiųjų tar
pe. Vėl vienu lašu lietuvių gy
ventojų juroje mažiau; mažiau 
gerų, nuoširdžių likusių žmonių 
skaičiuje.

Vėlioms Justinas Simonaitis 
buvo kilnios sielos asmuo — 
malonus, nuoširdus, visų drau
giškas kaimynas. Chieagos Lie
tuvių Draugija neteko gero na-

Musų naujas narys p. B. 
Steponavičius, 738 West 31 st 
St, užlaiko gražiai įrengtų be 
kernę, žinoma vardu “Star 
Bakery”. Reikale vestuvių ir 
įvairių parengimų orderiai pri
imami ir pristatomi.. Draugijos 
nariai prisimins, kad Draugi
joje yra narys, kuris minėto
je biznio šakoje mums gali pa
tarnauti.

Antanas Williams
čia vėl biznio žmogus musų 

Draugijos nariu, tai p. Anta
nas Williams, 3801' So. Hal- 
sted St. Jis čia užlaiko gražiai 
įrengtų tavernų, savo kostume- 
riams teikdamas draugiškų, 
malonų patarnavimų.

\Voltor Sti’lkiilllM
Well, čia tai “Niiujlenų“ 

aplollnkės gyventojau Ir biznie
rius, p. Waltor Htrikidtls, 21 III 
So. Ihdslod St. .1) Druugljon 
įrašė jo geras draugus p. Pet
rus Ruzgus. Virš pažymėtu ad- 
romi p. W. Strlknltia užlaiko 
tavernos blznĮ.

Konkursanto ir jau
nuolių organizato
riaus Kazio Stepona
vičiaus įrašyti nauji 

nariai Draugijom
P-lė Amelija Riiziuun

ši p-lė, Amelija Bažmus, yra 
“Pirmyn" choro vlroprozidon- 
tė Ir žymi 18 nplolinkėjo Kuk
ulų siuvėja.

T«»

Edmondas Čepulis

Tai sūnūs p. Čepuilo, žymaus 
darbuotojo, .„Lietuvių 'Pauliškų 
Kapinių direkcijos prezidento, 
Brighton Park biznieriaus ir 
šios apiclinkės ALTASS prezi
dento.

J. J. Rakštelė

Musų naujas narys yra žy
mus dainininkas “Kaimiečių 
Kvartete" ir’ “Pirmyn" choro 
lošėjas.

Frank Pūkis

Musų jaunas narys p. Frank 
Pūkis yra aktyvus “Pirmyn** 
choro narys ir dalyvis valdy
boje.

Stella Pūkis

Tai sesutė Frank Pūkio; ji 
yra “Pirmyn" choro sekreto
rė.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Petrus Miiini/.i;in
Musų J minas Petras M a ra

žas, vadinamas “Smlllo”* 
pučia kornetų Slophons Kovei’
lors orkostroj, t taipgi groja 
Simfonijos Orkostroj,

Alby Mniuiziiis
Musų naujus narys jminuo- 

brollsIls A Iby Marnzas yra 
“Smlllo“ Marazo. ' ,

John Baishns
na- 
žo- 

John Bar-
rys yra iš Roselund (rožių 
mės gyventojas).

Bevollors orkostroj.

Edvardas Gnislius

naujas narys yra sūnūs .pla
čiai žinomo muzikanto, brldgo-

John Kiilodinslms
P-nas John Kaledlnskus, 

naujas Draugijos narys, yra 
ProgresM Furnituro Co. mana- 
džoris, *

Baily Alvikionė
Brlghtiiiipurklotė, “Nmijoslos 

Gadynės” choro aktyvi narė.
te/ngmuil i u—i—

Amolijn Razmus

P-nlu Amelija Buzmlonė yru 
gilblmislit “dresmokorkn”
tos kolonijos nplollnkėjo, nu Ir 
p. Steponuvlčlus Jų (rašė Cbl-
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kili su Jos Jaunu ir gabia duk
terimi.

Zofija hidigionė
P-nla Zofija Ladlglenė, 

fioldparklotė, aktyvi “Naujo
sios Gadynės” choro rėmėju, 
dabar Chieagos Lio-tuvių Drau 
gijos nauja narė.

gar-

GarsinkltėN Naujienose
Mta-noi

Rupttira Išgydoma už $15 
iOililiti'n 'NiiHiiliiJh kMiiAlHiidhiM, vh'iitiM ihh> 
Ihiiti hlliiM ihiiitt Hit, hi't vIniim hdi.NiilL 
tlll, Jol llll'l lll'tl, irv.illl tinilHlhlIllMl, 

iii u Ubui tfitll ilh'lil Ir dąlniiifflN vMihiiit, 
Kimi Imnmil r limitu, ItimlmU li.tyifrim.it 
yi'i. itiillim.Ni liti Hlmmmrn, j.itMiirmt Ir pi< 
Mbil MII |init),lliii turtint NMlrimii Ai imlu 
ri'imi'iimt Ir Jlinluic IHylrmu ihyilrių im- 
(•IJt’iMii. AlhllimuyliU ilnl ilrtmidilm mi«l> 
Inrlimi ftphi Iiinii ruriIiirtiM iriihKlimt, JimiN 
IAn iilrlm imlmmmiM Ir ibir imli Jiimii itr> 
vtmliim hrthti>l|tfl | įimlmiiiiiiii ii nftMrt' 
iiMimiiiiUi
VIOliOOMII VMINN lAlIVIIOMOM 17, I? 
Ir iiiiMhliiu |in Dui iii UliiiM Malimui, Ai 
viirlidn įimti IiMi'Mhiiiįin (lfijt<i'imiut) mm, 
Iul h1 Ni<hiiilii*ml. ’l'tii rrt. liti MlmtiMnm, 
MimmiM ir tiiiriiH liMr<li'iiu»i*. vtmmpmiiM 
iIhiimIiui iii<l>i<miMlrmlo, Alvh'itM HhImiIom iiL 
Nrrjn mi'kII Ir hitfitN Ili4m (IiiIIIum Ir l|« 
itiiiMi imi kmlllilo,

Mimiiliilliil |r«iiinlimtl mnmrliiiM, I'mmI* 
liiryiiiitii Prliiil.

DR. E. N. FLINT, 
(III N, MIhIh Ml„ liiimimit WMlilii||iim SI. 
Moiiiii I llifi, viiltmtlmt mm n rjkio Hil 4 
irn umiii, liiiMilli|iii |ilriimi1lt<i|lnlM Ir Imivlr, 
liidhmlmit mm l) ryto Iki u v«l, vimi.ru,

Riiiih hliiiN 
IhiI, Jai lupi

“GIMTĄJĮ KRAATĄ
Kas garbia senovę, nori pa
dėlį niivo Imlios būtovei 
bei praeičiai Išlirll Ir savo 
tėvynę gorimi pažinti, tegul 
iižslproniiiiicniola

“GIMTĄJĮ KRAATĄ”
kraštotyros IIIiiNtriiolų žur
nalų, pašvęstų Lietuvos cl- 
nogral‘l,|ai, archeologijai ir 
lyrizmui,

Einu bcrtulniiils anlrl mo- 
hil. 01 pusi. Prcniimcriita 
Lietuvoj b litai, Užsieny 1(1 
litų.

Bcdnktorhis P, Bugaillš- 
kls, Adresas:

AUfiROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

H

7

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu vnlysl numuši PhIhiiU mus dd dyk ui upsknltlbivlmij, 

metui patyrimo. — lllukorlus Ir Htoglus.

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallacc Street

narys,

AKORDIONAI
Vienutinė Tokia

KNYGA
Anglų Kalboj

Akordionas 80 basų už

The Daina

Kaina $2.00

HSO8K

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

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

Šimtai lietuviškų dainiį anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

OfZ T Ti’irr’TTAC TYVITATf JujCjJAvIJVo JLIX Ik ALI

Lengvus išmokėjimai.

JurglM Ir Agnės Aiiikluiml

Mgrųuottopm’kločlal, žymus 
“NhuJomIoh Gadynės” choro na
rini Ir darbuotojai, o dabar h 
nauji Chieagos Lietuvių Drau
gijos nariai.

John Kubilius
Naujas Draugijos 

John Kubulius Jr., yra sūnūs

partiečio p. Grušo. .įminąs IM 
vardas

John, IMvidauskas
žymus futbolininkas “Imps* 

jaukto, taipgi bnskotbolo mana- 
džoris.

Albinas Rudinskas
Senas “Naujienų” dftrblhin- 

kas, taip sakant, “maileris”, 
kuris kasdien unkšti ryto da
ro “Naujienų” išsiuntimų. Jis 
yra puikus, draugiškas žmo
gus.

yra barabančilcas ISto 
Bevollors orkostroj.

P-lė
“Naujosios Gadynės” choro ųa- 
rč, taipgi dainuoja “Naujos 
Gadynės” merginų trio.

AMERIKOS, ITALIJOS ir VOKIETIJOS 
Išdirbysčių.

Jus pirksile už mažiaus pas Budrikę todėl, kad Budrl- 
kas Importuoja tiesiog iŠ Europos.

Kaina pradinėms 12 basų už Q QQ

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

Tel. Boulevard 4705

Akordionas chromatiškas 120 $ 
basų už

Piano Akordionas 120 basų už QQ

arba

Plll.lt
li.tyifrim.it
vimi.ru
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Į^£jMįjii3aatfxxJXuuxixiiJUMascssa
Naujienos eiriu knkdten, ilMklrUnf 

Aokmadtoniun. Lvidlln Naujienų Ben
drove, 1780 S; Hutated St, Chicmfc),- 
III. Tctofoimn (tanui 8500.

Birželio numeryje Įdėta arki
vyskupo Karcvirinite linkėjimai 
ir straipsnelio aplo vyskupų 
Matulionį. Paskui šoka dvejo
tas eilėraščių, kun. J. Vaškevi
čiaus skysta tllosoBJu aplo “dva
sios galią”, kun. A. Bubilo po
lemika su konsulu p. Žadeikių 
it* t. V.

Aukštųjų mokyklų* moksle!^ 
viai, kad ir katalikai, vardai 
gali šitokiu “dvasios ponu” bū
ti patenkinti. Jei tas leidinys- 
butų skiriamas .mažai apšvies
toms davatkėlėms,- tai butų kas 
kilta.

PASIKEITĖ ROLĖMIS
Ji II i .J. eilini I i i ii

KOMUNISTAI »ADA SUDA
RYTI BLOKĄ SU 

BUMU AZI J A

Kopublikonai sušaukė vidurinių vakarų konvencijų 
Illinois sostinėje Springfioldo, mobilteuodami savo jėgas 
ateinančių metų prezidento rinkimų kampanijai. Svar
biausieji* kalbėtojai šitoje “Žolės Šaknų konvencijoje” 
puolė dabartinę Jungtinių Valstijų administracijų dau
giausia už tai, kad ji stiprina’ ccnttfalinės Valdžios galių 
ir siaurina valstijų teises. Buvęs* Illinois gubernatorius 
Lovvden pareiškė, kad tokįa savo politika prezidentas 
Rooseveltas status j pavojų Amerikos žmbnių laisvę.

Seninus republikonai stodavo už centralizuotų fode- 
raiinę valdžių, o demokratai gindavo valstijų teises. De
mokratų partijos jėga yra daugiausia- pietuose. Pietinės 
valstijos bandė net atsimesti nuo Jungtinių Valstijų, 
kai federalinė valdžia ėmė varžyti vergų laikytojų tei
ses. Dėl to kilo kruvinas pilietinis karas.- Republikonas 
Lincolnas ginklu privertė pietines valstijas grįžti atgal 
į unijų. O dabar republikonai, remdamiesi to paties 
Lincolno autoritetu, protestuoja prieš demokratų val
džių, kam ji savinasi perdaug galios.

Garsui,Rusijos bolševikų te
oretikas Buoharinas parašė, 
anot “L. žinių”, straipsni, Įro
dinėdamas, kad draugingose so
vietams šalyse komunistai pri
valą paliauti kovoję prieš bur
žuaziją, o kilus karui komunis
tai! turį eiti išvien su buržuazl-

KOMUNISTŲ KONGRESO NĖRA

Jau seniai Matakva nešaukia komunistų internacio
nalo (komintemy kongreso. Pagal kominterno konsti
tucijų, kongresą!? turi būt Saukiami kas^ antri metai. Bet 
nuo 1928 metų kongresu nobsrk.- 1930' metais kongresas 
nebuvo sušauktas. 1932’ m1.- — taijy pat ne.< 1934 m.— ir
gi ne. 'r'T" ■ ' ,

Pernai motais,, kada išairibsa kominterno sekcijose 
prasidėjo zurž«jimas prieš Maskvų d'«l kongreso nešau
ki mo, tai komintermr vitšbiinkai paskelbs sparidoje, kad 
kongresas tikrai jvyks 193& m. birželio1 mėnesį. Tačiau 
birželis atėjo, o apie kongresų1 negirdėt nieko. Stalinas 
neleidžia jam susirinkti. Jisai yra “biži'*:1 daro draugin
gumo sutartis ir karo sąjungas su kapitalistinėmis val
džiomis, 

t ♦

FAŠIZMAS GALI NUSISUKTI SPRANDĄ AFRIKOJ

žinios iš Romos sako, kad pasiruošimai karui sū 
Rthiopia labai nepopulerųs tarpe Italijos žmonių. Ka
reivių mobilizacija ir gabenimas į Afriką ne tik iššau
kia kritikų prieš valdžių, bet ir riaušes. Sardinijoje, pa
vyzdžiui, buvo tiek neramumo tarpe kareivių ir gyven
tojų, kad į tų salų turėjo būt pasiųstas karo laivas ir 
pats Mussolini buvo priverstas tenai važiuoti publikos 
“entuziazmui” sukelti.

Vienas Amerikos korespondentas sako, kad dauge
lis žmonių Italijoje šneka, jogei Ethįopija bus ta uolą, 
j kurių suduš fašistų valdžiai Mussolini esąs desperaci
joje. Vienas stambus juodmarškinių šulas neseniai pa
reiškęs, kad savo avantiūra Afrikoje "ii duče” rizikuo
ja "savo galva ir musų galvomis”.

SumobiUzavimas beveik miliono kareivių ir išgabe
nimas jų į Afriką kaštavo fašistų valdžiai labai daug 
pinigų, taip kad deficitas jos biudžete šiemet bus dar 
didesnis, negu per praėjusius kelis metus. Italų finan
sai yra visai suirę. Lira (Italijos pinigas) užsieniuose 
taip pat neturi vertės, kaip sovietų červoncas arba vo
kiečių markė.

Mussolini, iš tiesų; gali gauti galų Afrikoje, O'ka^ 
da jisai nuvirs, tai veikiausia ims griūti ir kitos dikta»- 
turos. Nes visos diktatūros kabo ant tos pačios sausės5 
šakos.

'’žinomns SSSR komunis
tų teoretikas ir “Tzvostijų* 
redaktorius Bucharimis”, sa
ko’ IJoruVbs Vai. liaudininkų 
dienraštis, ”įdbj6‘ leidžiamam 
Maskvoje 'Komunistiniame 
Biuleteny’, sonsaeinĮ straips
ni, kūViamo ji’odo, kad ko
munistai gali sudaryii bloką 
su buržlmzlja.

”—Kiekvienoje šalyje, ku
ri* sudaro* sąjungą su! Sovie
tų Rusija, proletariatas turi 
padalyti paliaubas su buržu
azija, o kilus karui viso pa
saulio komunistai revoliucio
nieriai turi remti liUrŽuazi- 
niai komunistinj bloką.’

“BucnafinO straipsnis vi
siškai atatinka Stalino pa
reiškimui Lavaliui, kad pran
cūzų komunistams bus duo
tas Įsakymas liautis agita
vus prieš kam tarnybos ter
mino prailginimą.” 
čia ii* vėl matome, kad’ bol

ševizmo* “prinfcipai” keičiasi su 
Vėjais. Per metų* metus visi ko
minterno teoretikai skelbi?, kad 
proletariatas su buržuazija nie- 

tku budu negali susidėti. Jie 
sakė, kad kilus karui,- proleta
riatas turjs skelbti pilietinj ka
rų, o ne ginti “buržuazinę tė
vynę”. Bet dabar, pasirodo, ko
munistai pripažįsta net reika
lingumą bloko su buržuazija 
karo metu!

Panašiu budu komunistai pa
keitė savo “principialį” nusista- 
jtymą Tautų Sąjungos klausimu 
ii* daugeliu kitų klapsimų.

HBot — šlridH šlrdžln, man- 
dagumaa mandagumu — 
mums vIm dClto nereikia pVa- 
žiopsoti aVarbite momontn«. 
Mums reikią žlurčti, kolitą 
naudą galima ištraukti iš bu
simojo Kongreso jei no sku, 
tai bent musų broliams kata
likams (suprask: kunigams 
ir Jų partijai. —( “N.” Red,) 
Lietuvoje? Mos žinomo, kad 
kas nors IŠ to Kongreso dtjug 
pasinaudos, tai kodėl' jau 
mos katalikai nė por nago 
juodumą nogklėtunio juo pa
sinaudoti? Taigi, kokiu bus 
katalikų repre»ontaelja Kon
greso? Ji gali būti didelė da
lyvių skaičiumi, bet no aplo 
tokią reprezentaciją člti kal
bama. Mfnns turėtų rūpėti, 
koks bus katalikų teisių pri
pažinimas. Lietuvos katalikui 
yru organizuoti. Jte turi Ka
talikų Volkteio 'Centrą. Ko
kią rblĄ KVC Kongreso vai
dins? Gal nė jpkios’. Gal bus 
visai ignoruojamas? Gal nė 
nokviostns dalyvauti?

“Tuos klausimus'’ būtinai 
turimo išrišti pirmiau negu 
pradėsimo Į Kongresą ruoš
tis, nes jei KVG nevaidins 
jokios rolės Kongreso, lai 
musų dalyvavimas bus tik 
skaudus smūgis musų bro- 
limnd tioiuvoj. tr juo daly- 
vrtvimn’s SkriitllngosniH, juo 
smūgis skaudesnis.” 
Kas čia pnsaliyita, sOnku su

prasti. Aišku' tik, kad’ kterika- 
lai nori būtinai tuo kongresu 
pasiiuuid’btt O’ paginUndojlmą 
jie supranta, kaipo stiprinimą 
saVo partijos Lietuvoje (ir čia).

Bet tak pasaulio libtuVių 
kongresas, rodbs, susidės iŠ de
legatų,1 kuriuos atsiųs užs’ie* 
įduota gyvenančių lietuvių or
ganizacijos. Tai kokiu budu giv- 
Ii (urėti jame* savo* reprezenta
ciją Lietuvos KVC?

Musų juodoji brolija, įtur būt, 
vėl gavo kokių nors instrukcijų 
iš Kauno.

,r 4 »

Siūlomi ateivių re
gistracijai kiliai Ja* 
ro gėdą Jungtinėms 

Valstybėms
------------ -------------—u.1

Rašo Dr. Theio. Zhivkovitch

SLA ČARTEK1S PAKEISTAS

Apžvalga
«r

tžSMMRž tOWBWį
MtGARAS VARŠUVOJ^

r ~.į». ~>i r

rtWafszawski Dziennik Narodo- 
wy”.

r ".'V'lA 1

"Gazeta Warszawska” buvo 
boikotuojama už tai, kad ji, 
Pilsudskiui mirus, neigiamai

Luzerne County (Pa.) teis
mas padarė sprendimą SLA. 
čArterio pakeitimo reikalu. Teis
mas leido’ pakeikti čarterib’ 
straipsnius 2, 6 ir bet pasi
priešino straipsnio1 3‘ pakeiti-’ 
mui.

Teismas sutiko, kad SLA. 
Pildomoji' Tapyba būtų renka-* 
ma visuotinu balsavimu, bet* 
pasipriešino par^grhfui apie ofi- 
ipialio centro perkėlimą. Mat, 
L<ulig PenrisylV'anijbš’ įstatymo,, 
(keliant ftaternalės organizaci
jos centrą kiton vieton, reikia 
?tą vietą įvardyti ir už ją turi 
balsuoti datiguma kuopų. Teis
mui, tur būt, nebuvo nurodyta1, 
kad SLA. seimas pasirinko vie
tą centrui Pittsburghe, nes sa
vo sprendime jisai1 sOllo/ kad* 
Vieta esanti “indėfinite”.

VIS DAR BIJO

.-g-aa.A .»;.r

Connectieut valstijoje leidžfa-

dentų žodisr, skiriamas katali

Musų klerikalai dar vis neži
no, kas daryti su tuo “pasaulio 
lietuvių kongresu”: dalyvauti 
jame, ar’ rie? Neseniai* atrodė, 
kad jie jau pilnai “susigadijO” 
su p. R. Skipičiu (kai jisai pa
rodė jiems “paspoHą” fS Lietui 
vbs katalikų* veikimo centro) 
ir nutarė dalyvauti Kauno kon
grese. Bet dabar So. Bostono

* »

Plačių visuomeninių pažiūrų 
ir blaivai protaują žmonės, ku^ 
rie nelošia pigios’ rūšies politii- 
•koš, yra priešingi rcakcioniš*- 
kiaušiam nuo Tamsiųjų Amžiiį 
pasiūlymui, tai yra Sinnett BiL 
iiui (NO. 42b) ir Weber#,JBiliui 
(No. 696). šiam pasiūlymui yri 
priešingi tokie žymus ameriko1- 
nai ii’ jų vadovaujamos organi^ 
•žarijos, kaip p-lė Jane Addams1 
(dabar jau mirus. — Red.) iš* 
Hull House, p-lė Mary McDo1-' 
Well iš UniVeršity Of ChicagO1 
įSettlemėiit,* i)r. .Grabam Tay-' 
ilor iš ChieagO Čommons, p? 
Joel D. Ėfimfer i# United Cha4- 
rities ir p-ia Kenneth Rich iš1 
Immigrants’ Protective Leaguė.' 

1 immigrants Protective Leagub’ 
pareiškimas deliai minėtų auk& 
čin'u' bilių' tarp kitko nurodė,* 
kad —-
\ Nė karią pasiūlymas regist
ruoti ateivius buv*o įneštas ji 
korigrėsą, bėt jis niekuomet ne-1 
praėjo. Taipgi, kad Michigan1 
valstijoj toki ateiviams regis
truoti sfetemaJ 1933 metais bu
vo paskelbtą Icaip priešinga ša
lies konstitucijai.

» Dabar pažiūrėkime ką tfe 
tbiliaf (įstatymą sumanymai) 
siūlo.

Weber’io Biliūd (to biliaufc 
autorius Weber yra pats vokie
čių kilmės te gal’ dar pirmos 
gentkartės) turi tam tikrus 
skyrius taip žiaurius, taip nė- 
ftėiSingus, kad nėt patys biliaus 
siūlytojai pripažįsta, jogei jife 
gali būti priešingas šalies kon
stitucijai.

Ba‘ štai kokių rėlkalavimų ja?* 
me randasi:

1. Nežiūrint šeimynos ryšių,!
biliaus sekciją įgalioja’

• * '

Jaunučio amžiaus valką, gyve
nanti Illinois valstijoj, bot ne
santį Jungtinių Valstijų pilie
čiu', atiduoti į valdininkų rnu- 
kasį kad šio deportuotų JĮ.

2. Biliaus trečia sekcija už
draustų kni ’ kurioms nopllio- 
činms, bot šiaip plteal pildan
tiems (statymus gyventojams, 
“užsiimti bllo kokiu pelūą ne
šančiu amatu arba darbu”. Iš
imtis šiam reikalavimui pripa- 
žĮstama tik tokiame atsitikimo, 
kada negalimu gnuti darbui' pa
kankamai šalies piliečių.

8. Sekcija ketvirta- reikalaut 
|ja, kad svotlmtaučloi t. y. no- 
Ipiliečio, aplikacija bot kuriam 
pordėtiniul, pašalpos komliietul 

j arba valdininkui prašanti pnra- 
imos ar pašalpos butų skaitoma 
!prasižengimu1 įstatymui1, ir kad 
!už tokį prasižengimą, Virš bau
smės bumatomoH įstatymu, svo- 
Itimtautis, teismo nuosprendžiu, 
dar galėtų būti atiduotas | 
Jungtinių Valstybių valdinin
kų1 rankas dbpbrtacljal.

Kelios pažymėtos aukščiau 
ypatybės rodo, kad tas billus 
yrk' žiaurus, tiesiog nežmoniš
kas.
Vienas kitas argumentas prieš 

svetimšalių registraciją
•».

Tarp arguntontų prieš sve- 
Iimšnlių registracijų pareiškia
ma tokių:

T. l'šskyrlmas svetimtaučių', 
kuomet pilibčlų registracijos 
pasiūlymai neapima, atkreipia 
j juos*, svetimšalius,’ nuožhirą, 
aitAkas ir persekiojimą. Važiau
si nesmagumai, kokius (lėliai 
to gali* tufČti1 nopil'iečfai, bus 
panieka, gųsdinimas, nemalo
nus priokafetai*. O savo laiku 
Jungtinių Valstybių Chambcr 
of Commerče pastebėjo dar, 
kad’ svetimtaučių registracija’, 
kuomet tokios registracijos nė
ra piliečiams, gali iškelti klau
simą, ar nelaužoma / sutartys 
padarytos su kitomis valstybė
mis (šalimis).

2'. Jveduš 4wtinTšnHT regis
traciją, net Juogtihių Valsty
bių piliečiai nebuš Apsaugoti 
mio’ dabojimo, šnipų’ sekiojimo 
ir kaltinimų, kurie kils regis
tracijos pasėkoj, Nes dažnai 
yra labai1 sunku- įrodyti Jungti
nių Valstybių piliėtybę. (Miriau 
lė gimimų rėgisfrarija daugely 
valstijų šibii SAijy yra1 taip mM- 
jav kad* didžiuma simūgusių 
amerikiečių neturi' metrikų.’
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asmuo nor|M tapti 
piliečiu gali gauti

priošlngab įgijimus

•tuo klaidingu sąprotavimu, kad 
Įsigyti Jungtinių Valstybių pi
lietybę yra labai lengva ir kad 
kiekvienus 
šios šalies 
pilietybę.
| Kaip tik
Jungtinių Valstybių pilietybės 
įyra sunkus ir brangus proce
sas. Tarp svetur gimusių, bot 
Amerikoj gyvenančių vyrų Ir 
'motorų, kurio nuoširdžiai mė
gino gauti pilietybę, yra tūk
stančiai ne|stonguslų jų gauti 
dėl daugybės priežasčių, ba tų 
l)riežasčlų jie nepajėgė kontrd* 
iluotl.

; štai pavyzdžiui per penkius 
motus —- nuo kovo 2 d. 1929 
m. Iki balandžio 10 d. 1034 m. 
— kai reguliariai mokosniai* už 
■natūralizacijos popioras buvo 
pakelti aukščiau, skaičius np- 
likantų pilietinėms poploroms 
ir gavusių jas nupuolė iki mi
nimumo. DAug deklaracijų ar
ba pirmųjų popierų buvo už
vilkta: deklaracijų padavėjai 
atidėjo ėmimą antrų popierų 
šiuo laikotarpiu. Dabartinių' 
mokosniai Už naturalizavimosl 
procesą vis dar pasilieka dau
geliui neįveikiama kliūtimi, kad 
tapti piliečiais ir pilietėmis.

Ir atskirų valstijų ir Mo
ralė valdžia turėtų no spėka 
versti svetimtaučius naturuli- 
zuotis (t.- y. tapti piliečiais lt 
pilietėmis), bet stengtis pa
lengvinti pilietybės daVlmą pa
prastesne forma ir praplatinti 
tarp- sumigusių prlfuošlmą* pi
lietybei, No baimė, bet ištiki
mybė; Jungtinėms Valstybėms 
turi būti skiepijama šiuo lai
ku šalies gyventojuose.

4. Administracijos arba 
vykdymo žvilkšniu, svetimtau
čių registracija kaštuotų bran
giai ir butų visuomenės turto 
eikvojimu,

5. Atsižvelgianti į didelį skai
čių žmonių, kur) kalbami bi- 
liai paliestų, svetimšalių regis
tracija butų tikrai ncĮmanoma. 
Siimett’o Bilius No; 429 rei
kalauja registravimosi kas 90 
dienų. Illinois' val’stija visuo
met buvo kelionės siekiu imi
grantams (ateiviam#)'.' Juos 
noriai priėmė' valstijos pramo
nes, Ateiviai nemažai prisidė
jo prie pakėlimo valstijos ger
būvio. Nors • gimę svetur atei
viai kart kurtėmis yra garbin
gai pasižymėję it vertingai pa
pildę įvairių šios valstijos mie-

3V Visas WiūS yta’’ paremtas stų ir miestelių' gyvenimą. Ir
.a i ■ .... ................. ........... ..u...—g,... ....... .....  ■ y.-

KITI NYKŠTUKAI PRIEŠ JJ
i»M. faįlu'nMnM

A1L- OTHtR.

tokiu laiku, koka yra dabar, 
HlhiolK valstija nedėkingai at
silygintų ateiviams, jeigu pri
imtų tokius Įstatymus, kokio 
yru siūlomi Atstovų Buto BI 
illuoso 249,430 ir 696-mo.
į Studijuodami šiuos billus 
aiškiai matomo, kad Jie yra 
(priėftingi Amerikos tradicijai; 
itmdidjai šalies, kaip Lincolnas 
^pasakė, of fho people, for tiro 
people, by tho poople. Dilius 
yra atkreiptas no tik prieš sve
timtaučius, bet ir prieš atei
vius piliečius —- sunkiai dir
bančius, Įstatymus pildančius 
žmones,- kurio atvyko Į Šią di
delę ŠalĮ prasišalindami nuo 
lyronybės, arba ekonominės ne
teisybės tose šalyse, IŠ kur jie 
atvyko.

Kiekvienas ateivis tuijs pi
lietybės teises privalėtų tuojau 
Mlųstl savo valstybės atsto
vams protestus prieš šluos gė 
dą darančius Slnnett’o ir We- 
borib billus.

Jei kada buvo laikas, kai 
Amerikos piliečiai, nnturallzuo- 
Ii ar svetimtaučių vaikai, tu
rėjo ginti savo teises, tai toks 
laikas yra’ dabar. J r mes tiki
mės, kad Jie tai padarys ir 
parodys reakcinių palinkimų 
politikieriams, jogei Amerikoj 
politinė priespauda buvo palai
dota senini — su Bostono Ar
batos Partija ir Kova ties 
Gettysburgu. Tegyvuoju Ame
rikos laisvė k Fiat justicia!

Atėjo Kultūra No. 4
, Žurnalo Turlnyn įdomu# Ir pn- 

moklnantlS: JaumodoN karto* krl- 
zO — A. AmnlvlN. PrietlNlorinl 
įtaka dabartinei žmonju nulcholori- 
lal r- S. BuchuM. Hitlcra icroioieM 
Sfiol — J. Baldausku*, 16 Auntra- 
Hečlu gyvenimo — Prof. P. lAJonaM. 
Sizifo darban — Elja Ercnburir. “Moh 
knlumo kardu#” — O. Erdbcrg. 
Kruvinau ItolnoN — 8t. Galiniu, pu- 
aakoš, poezija ir tt. Kaina — 45c.

Galima irautl.
NAUJIENOSE.

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

' M A TT t t F, NT ttIN jfi U d 1 JD
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

h ...u.... Ii įTi.Ti i.... ii i* 

dgžfcfc Kupmaper
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PRIfl.JO KELIO GALĄUniversal
Banko šerininkus

P-les Jano Adams
atminčiai fondas

vili*

nams ir visuomenei

narių

2456 W. Lake St tek Seeley 3313

susirasti

jums reikia

rflMTAYIno
pašarvotas

NATHAN KANTER

Distributoriai

Laisvamanių Etinės Kul- 
Draugijos Kupiškio sky- 
Dabar aptiekorius p. Jus- 
Kulis paaukavo dar $2.00

Liet Keistučio Pas 
Kl. pareiškimas na-

ketvirta- 
8 vai. 

Kryžiaus

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATOBS & BOILEBS

STOGAI 
ROOFING

seserį

randasi

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

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

GARFI

kutinis ketvirtadienis viršminė- 
toj svetainėj 7:30 vai. vakaro.

Keistučio Kliubo valdyba: 
Frank Jakavičia, Pirm., 
Steponą Nrkis, Sekert., 
Walter Sharka, Fin. Raštin., 
K. Wamis, Iždininkas.

Siuoini imreiškiame, kad Lie
tuvių Keistučio Pašalpos Kliu- 
bas turi rankose dokumentą 
iš Insurance Departamento Di
rektoriaus Ernest Pulmerio, pa
gal kur j Kliubas gali veikti ir 
gyvuoti kaip ir pirmiaus, be jo
kių trukdymų iš valdžios pu-

Įtikai.
ASTOR & CO.

J. Astrauskas Mgr.
Ofisas atdaras iki 8 v. vak. 

44 E. 108th SU prie Michigan Avė.

KONfrilAKTORIAI 
II. ShpkiN & Co. 

ir luinom

SIUSKIT, HEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

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

tarėjui progos prisidėti prie at
minimo. liuli House trusllsai 
Ir darbuotojai vadovauja pa- 
stangoms sukalti Atminimo 
Fondų ir yra atsakom Ingi už Jį. 
Jie tikisi, kad plačiai pasklidęs 
pripažinimas to, ką reiškė Jane 
Adams Chlcagal, Amerikai ir 
visam pasauliui, gali būti prak
tiškai išreikštas galimumu tęs
ti jos viso gyvenimo darbų.

Jeigu Tamstos norite prisi
dėti prie to Atminimo Fondo 
Sukėlimo, savo aukas siųskite 
šitokiu adresus Mrs. Louise de 
Kovon liowen,. liuli House, 800 
South Halsted' Street, Chicago, 
III. Ir menkiausia dovana bus 
maloniai priimtu.

ROOFING CO.
3802 S. Campbell Avė.

Kliubo susirinkimai atsibuna 
kas pirmas nedčldienis kiek
vieno mėnesio J. YuŠkos (Holly- 
wood) svetainėj, 2417 W. 43rd 
St. 12-tą vai. dienos.

Kliubo valdybos ir komisijų

Sophla Welioka 
Paul A, VVcndhind 
lMlx WtmH*nikl 
Wnlh»r Werlck 
Adoma* VVertalka 
Adam Wart©ika 
Ka*pnr WIcmhh 
Hrnvdlkttt* Witųrllh* 
(tao. VVIta* 
Joc Wita* 
Juhtln K. Wnlolok 
R. H. Wolhwr 
Mi** Ro*e Wolln«r 
Nronlalaw Ynekua 
Frank Ycrkman 
Braute ((Intttlktt) Yotclkn 
Loui* Yurtralti* 
Vincą* Yu*n* 
I>i\ Adam Yuska 
Stanley Yu*ka 
Anthonv Yuatun 
J, W. Zacharcsvic* 
John Zagnr 
A n ton Znkarau* 
Anton Zalatorių* 
Anelė ZapolaknUė 
Petrą* ZntniMtft* 
Clarion Zntorakl 
Pctor Zaur 
Jonas Žanras 
Rafolaa Zaura* ,
Pctor Zdanku* 
Dnmlntek Zcbctt* 
Frank Žekonį* 
Stanley Zlekey 
John Žilis, 
Jofccph Žili* 
Antanu* Žilviti* 
John Žilvitį . . .
Mat<m*a* 
Juli* Zimonlh 
Matcuaaas ZIrum 
Jurgis ZokatUa 
Ign. Zuiu* 
Leonas Žukauskas 
Charles J. Zuraitis 
Ka*imiera* Zuraltls. and 
Peter Zuslai.

1b prašo Lietuvos žmonėse 
teėp pataria Lietuvos bari®

Visų keistutiečių pareiga yra 
varyti iš anksto agitaciją ir 
koncertuoti savo spėkas, kad 
kuodaugiausia gavus naujų na
rių. Piknike vajininkai ir val
dyba pildys aplikacijas. Todėl 
visi ir visos petys j petį dirb
kime ir auginkime savo Kliu- 
bą, nes nėra kitos sulyginamos 
pašalpinčs organizacijos, kuri 
už $6.60 į metus mokesčių mo
kėtų $300.00 pomirtinę, o prie 
to dar duoda grabnešius, vai
niką ir automobilių ’ laidotu
vėms. Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 

MES HKOLEKTUOJAME 
Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Aecountus, 
Notas, Morgičius už cash.

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE

39 S. La Šalie Street 
Central 8982

Scretnol'Kanoj You call for 
prizo at Jefforson Woods, Sun- 
day Jano 28rd. You wlll find 
thftt lt U fun, ontertnlnment 
and divorsions affordod by tho 
surrouding urens nnd you wlll 
also flnd thls plėnie wlll pro- 
vldo n porfoet sotting for fu- 
turo convomtlon Joust n s 
somothing alwaya happons.

Tho W00DS aro locutod ai 
tho ond of thc Milwaukoo Avo- 
nuo carlines. No admlttancc 
f oo.—(Sp.)

Kreipkitės visuomet i 
THAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

IMI w. IMvirim M 
kampas Marahfield

Apie Šitų kliubų yra susi
spietę Brighton Parko visi nuo
sakesni ir gabesni lietuviak • h 
yra vilties, kad kliubui bus 
graži ateitis ir sėkmingas gy
vavimas.

štai jau yra koncentruojamos 
spėkos sekančiam piknikui, ku
ris įvyks liepos 21-mą d. Big 
Tree Inn Darže, netoli Kcan 
Avė ir Archer* Boad.

Kliubo susirinkimas Įvyks šo
kantį ektvirtadienį, birželio 18- 
tą d. 8:00 vai. vakaro Gramon- 
to svetainėj, 4536 S. Rockweli

PRANCIŠKUS PIPIRAS
Per*i*kyr6 su šiuo pasauliu 

birželio 9 dienu. 8:20 valandą 
vak, 1036 m., sulaukė* 24 mo
tu amžiaus, gimė* Chicago, 111.

Paliko didoliatno nuliudimo 
motinu Barborą, po tėvui* šim- 
kuitė, tėvu Simonu, seserį Oną, 
du brolius Jonu ir Povyln, dė
de ir totu Mykolą Ir Feliciją 
Šimkus ir daug kitu giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
10643 Avonuo M., So. Chica< 
go, Iii.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny birželio 18 dieną, 8 vai, ry
to iš namu i šv. Juozapo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Pipiro 
giminės', draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Motiną, Tėvas, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

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

liuli IIouho ilmtUal ir vul 
dybft yra:

Mi'h. JoMoph T. Bosvoii, vei 
kiantyHis prozldentnH ir iždiniu

Kotryna Matkevičius 
i ir broliene Pauliną 
i ir giminės, o Lietu- 

Kazimierą

John Trumpi* 
Adomas Tubla 
Anton ’l'umu 
Hvlen Tuma 
(htapnrn* Tuoina* 
Frank ’hira 
8ylvo*tr Turą 
Antanas Įmerkus 
Frank ’l'verku* 
Potor T\varkuna« 
Alos Umbravkdnus 
Juosanus Urhuti* 
Frank Vaičkų* 
Ignacas Valneiki* 
A iuiMtmdn Valanchau*kax 
John Valanta* 
Jonu* Valhaals 
Tonv Valintls 
Kaalmlera* Varkolis 
RoMulia VuMilauskuitė 
The Vlliln Comnany, a Corporation 
Slvnhen Vlllmovica 
Jonas Valananskas 
Franeiaku* Vaišnora* 
Rev. F. Vaitukaiti* 
S. V, Valanehati*ka* 
Chas, L Valontlnovlca 
Anton J. Valoni* 
A. L Van Winklo 
John Vvckys 
Teodora verlellenė 
John Vilimas 
Kasimiem* Vili* 
Alės Vinunat* 
Antanas Visbara* 
Kasimiem* Vlanlauakaa 
May Vouthwlca 
Jurgis Waicaltix 
Tonv Waieikoni* 
Dominik Waicuna* 
Mike Walcaikowakl 
A. VVailkua 
Peter Wajnorowski 
Stanley Waslkonis 
Louis P. \Vehrman

IHE HAMBURGER C(1 
L SINCE 1868

Seniau buvo paskelbta $8.00 
aukų 
tu ros 
rlui. 
tinas 
Viso $10.00,

Hovictu Baslio* gražus, senas c i 
clnls veikalą*

‘The Youth of Maxitn
su angliškais parašais

Sonotone Teatras
(1(1 E, Van Buren Ml.

ATEINA
Aprubcžluotam laikui 

Prasidės

Brighton Parko 12 
to Wardo Liet. Poli 

tikos KL veikia

pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus 
mums visus savo Insurance, Fire, 
Tornado, Life, Snrety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legališkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir ai

Todėl mes .Keistučio Kliubo 
valdyba, kviečiame lietuviškąją 
visuomenę mumis remti kaip ir 
pirmiaus, o Kliubo narius ragi
name darbuoti Kliubo gerovei, 
nes vienybė yra galybė.

AUGUSTINAS BILIAUSKAS
Pefsiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 10 dieną, 7:30 valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, ginies Ežerėnu ap., 
Elanienu kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

savo mylima moterį Stefanija 
po tėvais MeŠkaitė, sunu Au
gustiną, 2 pusbrolius Mikola ir 
broliene F 
ir Jurgi 
Biliauskus 
voj broli 
Elena.

Kūnas'
4508 So. Honore St 

Laidotuvės ivyks 
dieni birželio 13 diena 
ryte iš namu i šv, 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio. sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Augustino Bieliau
sko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris. Sūnūs, Pusbroliai, 
brolienės ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo- 
nasYards 1741._______________

Taipjau pareiškiame, 
šiemet eina vajus naujų 
prirašymui. Kiekvieno gero lie
tuvio pariega yra varyti kuo- 
plačiausių agitaciją, kad pabai
goj 1935 metų turėtumėm 2,(XX) 
narių.

Keistučio Kliubo Piknikas 
įvyks 16-tą d. birželio (June) 
liepos darže, Justice Park, III. 
šitame piknike jaunuoliai-es 
nuo 15-kos iki 25 metų am
žiaus bus priimami veltui.

JUSTINAS SIMONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 6 dieną, 4 valandą po 
pietų 1935 m., sulaukės 48 me
tų 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 

moteli Oną, dukteri Aldoną, 
Švogericą. švogerj Lapinskus ir 
ju šeimyna ir daug pažysta
mu. o Lietuvoje brolį ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Liulevičiaus koplyčioj, 4092 
Archer Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
birželio 11 dieną. 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

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.
Moteris, Duktė, ftvogeriai 
ir Giminės.

Patarnaują laidotuvių direk
torius Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

Wo tiro In tho» mldat of a 
prizowlnnlng Monson. An un- 
(jontrolablo manla ha» noizod 
tho public, Thoy mušt gamblo, 
PromoterH ca«t about for i n 
genlouH MchomoM, typoa of lot- 
toribM and ontortaininonts on 
a largo Mcalo to snlisfy tho 
pooplo ant neatly pockot liūgo 
profitM for thomsolvoM, To 
mo«t of u« tho prizo turus out 
to bo a goldon ogg lald by a 
((uoMtlonablo gooMO antį turn- 
Ing out to bo only gold-platod. 
llovvovor thoro aro somo «uro 
thingM loft.

Plrmyn’s ontortalnmont com- 
mlttoo groplng in tho bng of 
(llscusslon pullod out a poarl 
of an idoa.~, In thia chaotlc 
world tho Hlmpllclty of lt 1h ro- 
froHhing ovon tho Hm orlginal- 
ity may bo condonctL PorhapH 
tho l’eol of Komotldng Holid, 
famillar and good caused thom 
to grasp lt. lt wuh okplalned 
to mo, and tho Hlgniflcanco of 
it 1m thls: A pienių ull Pir
myn’# own. Thoro it 1h friends. 
Tho whool han bocn spun and 
Htop# on tlio vvlnnlng bluel

TEDERALoAVINGS 
AND {LOAN t A S S O CIAT1ON 

OF CHICAGO'“

2324 So. Leavitt Street 
, Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Stntoid naujus ir luinom sonus 
namus. Patyrimas 15 motų. Dar

bas gurnntuotus 
4181 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lufayetto 5824.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALVABBTO TVABK0«

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su- 
gltasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieftkot, pakaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, Jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Mutual Liauor Co
4707 So. Halsted Street 

n TeL YARDS 0803

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI

Vitcrou* china cloaet kembinariįą, 
aržuolinės ar klevinės llfl OI) 
sėdynės .................. .......... ■ VbvsJ
Metalinės chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama gQ
sėdyne
Karšto vandens Šildytuvas 4 C
ir tanką 4o galionų įtalpos w«"tw 
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedaliomis iki 
pietų.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
' Kainos dabar Dumašintoa 

gęar uų 35% 
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki ! 
mėnesių.' Kreipkitės visuomet i

P. CONRADI
STUDIO

420 W. «3rdSt.
Enghiwo<Ml 5883-5840

Dar gražiau, modornlfi-
kluu įrengtu, i

Šėrininkai turi užsimoket, nes šerifas 
kimba prie turto.

ftiuo hirpu nukotojams nuo 
Širdų nčiu, o pinigui $10.00 ta
po piiBiųBtl Kupišlcin.

Who’B noxt?
—l)r. A. L, Grnlčunna.

Geistina, kad nariai skaitliu 
gai susirinktų ir atsivestų nau 
jų narių prisirašymui.

St. Literatas.

MES PRANEŠAME DAR 
SYKI. KAI)

KANNES FAIR
. PurHlkruuHlO iš 

3847 S. lląlHtod St.

3509 S.' Halsted St.
Dabar čia oinu SpoclallH išpardu- 
vlmaH malovu ir Mloninlų popiorų. 
$1,50 malova, galionui ........... 98c
20c Hienom* poplera, rololiui 7‘/ic 
Spur Varnlnh, galionui ....... 98c

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mos pase* 
kyšime klek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daroma visokį bUkoryatie 
darbo.

8210 So. Halsted Street. 
TeL VICUrv 4965.

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

Asfaltiniai stogai 
Asbesto Mngeliai 
Asfalto Bingeliai 
Muro šonai 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt 

ekspertai dirbs ant jūsų stogo.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH HTHEET BATU HOUSE 

908-910 Wcst 14th Street 
Moterų diena Morodomls.

Po naujų navininkų priežiūra, naujai išremontuoU IR išmalcvota. — 
MuHttŽid—Chiropodliitui—Atdara dieną ir n«kt|^—- 

SWIMM1NG POOL PHONE CANAL 9560

Įvykusiame Šiomis dienomis 
liuli House darbuotojų ir trus- 
tlnų susirinkime nutarta Įsteig
ti Jane Adams Atminimo Fon
dą* kad tęsti tolinu Jos gyveni
mo darbą liuli House įstaigoj.

Per keletą paskutinių dienų 
uplaikyln Šimtai laiškų ir tele
gramų iŠ viso puNaulio šalių, 
šiuose laiškuose ir telegramose 
Žmončs reiškia gilios užuojau
tos ir Jausmą asmeniško nuo
stolio (Ifilial p-tos Jano Adams 
mirties, šis Atminimo Fondas 
yra atsakymas | Jų klausimą 
“Kaip aš galiu pngelbOtl?”

‘'Mums nereikalinga naujų 
trobesių, nč didelių (rengimų”, 
parelškC p-la Joseph Tlllon Ko
von, Hull House veikiantis pre
zidentas Ir iždininkas. “Blo At
minimo Fondo siekis yra dirbiI 
tolinu paprastą, kasdienin| sot- 
lemonto darbą npielinkčj, ku
rioj Jano Adams gyveno, larp 
vyrų, motorų ir vaikų, kurio 
buvo Jos draugai. Klubai ir 
klasOs morgaiitčms ir berniu
kams, vyrams ir moterims; me
ną ir muzikos mokyklos, kurios 
jnešč groži ( gyvenimą tokios 
daugybės žmonių, Šie dalykai 
turi būti tęsiami toliau. Tat]) 
visų p-tos Adams plačiai sieku
sių interesų, Hull 'House Įstai
ga stovėjo arčiausia prie Jos 
Širdies, o ji pati bu'vo liuli 
House Šinlimi.”

Panelės Adams artimųjų 
draugų ir bendradarbių troški
mas yra suteikti kiekvienam 
jos draugui arba jos darbo pri-

Mrs. Winiam McCormlck
Blalr

Sowoll L. Avory
William H. Regnery
Harrison A, Dobbs.

Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

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

r -.'-JĘ S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas, kiekvie- 

ZŽŽtiy. no žmogaus investmentas iki 
*©§35) $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. Įstojimo 
mokėti nereikia.

i Murton Millvn Irviną Mllka
DEDU AM, MAS8. — Broliai Millon klek laiko ntgal už

puolė banką Ir nušovė vieną žmogų. Jie buvo nuteisti mirti, o 
Murton Mllleno žmona, dalyvavusi apiplėšime, buvo nutolsta 
kalėj linui visam amžiui, į

STORE FIKTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.

KOLEKTAVIMAI 
COLLECTIONS

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Real Estate ir Pask, 
REAL ESTATE & LOAN

KREIPKITfiS I MUSU BENDROVE 
Del skolinimo pinigų ant namo. Del

žemes. Paveskite

ES;. FASH10NED
S BOURBON

' />/ \tillcd m
KENTUCKY



NAUJIENOS, Chicago, III,

NAUJA GIMDYMO REKORDISTE
CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

RADIO CLASSIFIEDADS

Automobiles

birže

pa’kils

VAKAR IR
ŠIANDIEN

For Rent

3341 S. Halsted St
menesie

Pilnai Parceliuotas

Dabar

Naujos Gražios 9x12 Klejonkės

Tvirtai padarytos Kukninės Kėdės

Garantuoti dubeltavi LOVŲ

berniuko

aeropla 
117 sva- 
160 sva- 

kuro.

Schiller Parke, gazolino sto 
tyje nusimovė savininkas Jo
nas Wydra, 41 mėty. Kodėl nu 
sižudė yra misterija.

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

Wį|SfeSĮįSS<>;::;

Partnfers Wanted 
Pusininkų Reikia

Žada užvesti byla 
prieš Sweitzerį dėl 

dingusių pinigų

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams

Chicagos Saugumo taryba va
kar priėmė rezoliuciją, kurioje 
pareiškia, kad mieste nebebus 
galima statyti gelžkelių tiltus 
su stulpais viduryje gatvių. Sa
ko, labai daug žmonių užsimu
ša įvažiavę į tuos stulpus au
tomobiliais.

LORAINE, OIIIO

PARDAVIMUI tavernas vidurmie 
y. Paaukausiu už $1500.

22 N. Wells St

Ragina palaikyti 
NRA algas ir dar

bo valandas

Paaukojo 50 galionu 
aliejaus Įeit. Vait

kaus skridiniui

Roseln n die
vuk ar 

visų

Chicagos paštas praneša, kad 
“Chain letter” epidemija, kuria 
buvo apsirgę šimtai tūkstančių 
chicagfiečių, jau praeina. Siun
tinėjimas laiškų su dešimtukais 
žymiai sumažėjęs.

883 studentai rytoj gaus dip
lomus iš Chicagos universite
to. Didelis nuošimtis studentų 
baigė advokatūrą ir mediciną.

Debatai trečios par 
tijos klausimu

Jeigu nesi, tai kodėl' 
otuvlų vyru Ir mo 

‘ “ 1 
ritei

Antradienis, birž. 11, 1935

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

chicagiečiai, tie, kū
lei!. F. Vaitkui lai- 

kelionės susirinks j 
kuris įvyks Liepos 

tinkamai, gražiai už-

Apskričio asesorius paskelbė, 
kad asmeniško turto asesmen- 
tai šiems metams buvo padary
ti ir jicr siekia $909 milionus 
dolerių.

NORIU mainyti savo Buick road- 
ster, 1928 metų. Veikia kaip nau
jas. Mainysiu i sedan su privatiš- 
ku žmogumi. 7111 S. Western Avė 
Tel. Hemlock 3158.

Help W0nted—Malė 
Darbininkų reikia

Apie mėnesį laiko atgal Chi
cagos viešbutyje nusižudė vie
nas Roland Moore. Vakar ban
dė nusižudyti jo žmona, Ag
nės Moore, 30, 809 Sewardave. 
Ją išgelbėjo.

8 — 80 PĖDŲ LOTAI sykiu, pi
ldai, prie 95th ir Cravford. Savi
ninkas. Gradv. 6583 S. Ratine Avė. 
Englewood 9358.

LIKERIŲ PARDAVINĖTOJAI.
Jei jums nepatinka dabartinis jūsų 
užsiėmimas, tai, atsilankykit ir pasi- 
matykit su mumis. Mes užlaikome 
pilniausi pasirinkimų plačiai išgar
sintu vietiniu ir importuotu likerių 
Komisas ir išlaidos apmokamos.
OLD FORT DEARBORN WINE & 

LlOUORrCOMPANY, Ine.
4270 Archer Avenue.

Miesto valdininkas Thomas 
Horton, 38, 345 W. 59th Street, 
buvo suimtas už bandymą iš
gėdinti savo podukros, Joan 
Shreeve. Prisipažinęs prie pra
sikaltimo, jis prašė padaryti 
jam sterilizacijos operaciją.

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo. Turės gyventi ant vietos.

924 W. 69 St.

Už $275 atiduosiu bučerne ir gro- 
seme. Atsišaukite 4559 S. Paulina 
St. Tel. Yards 0145.

Naujas, skirtingas ir 
gražus radio programas

Earl Robinson 
SEATTLE, WASH

Radikalesnių pažiūrų žmonės 
sutinka, kad Amerikoj yra rei
kalas tverti “trečią partiją”. 
Bet jų nuomonės žymiai ski
riasi kai pastatoma klausimas, 
kokios rųšies ta trečioji par
tija turėtų būti.

štai šiuo klausimu — tema 
“Kokios rūšies trečioji partija?” 
—įvyks debatai penktadienį, 
birželio 14 d., 8 vai. vakaro 
Capital Building, 18-me aukšte, 
kampas State ir Randolph gat-

REIKALINGA mergina skirstyti 
skudurus; * turi būt patyrus. 

1017 Maxwell St.

Ruvęs iždininkas trauksiąs ap
skritį teisman reikalauda
mas gražinti jį į apskričio 
valdybą.

Chicagoje prasidėjo konven
cija detalinių “dry goods” — 
“galanterijos” krautuvių są
jungos. J ją suvažiavo 500 
delegatai. Konvencijoje buvo 
pareikšta mintis, kad yra būti
na palaikyti NRA nustatytas 
algas ir darbo valandas.

P-s Stankus praneša Altass 
valdybai apie auką, per p. S. 
Dombro, veiklų Roselandietį, 
kuris surinko nemažai aukų 
skridimui pinigais, ir, dabar, 
gavo naują auką, alyvą.

Valdžia tyrinės lėk 
tuvo katastrofos 

priežastis

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

6747 So. Western Avė.

Čia. viena gulbė kelias dienas atgal 
išperėjo net septynis gulbiukus ir gulbiukes. Vott paukščiukai 
spėjo išsiristi iŠ kiaušinių, jie tuojau sugarmėjo j vandenį.

"PARSIDUODA tavem — Brighton 
Parke pigiai — Priežastį patirsite 
ant vietos. 4238 S. Califomia Avė.

šeštadienį bus didelė diena 
visiems letuviams. Jeigu la
kūnas ir neišlėks kaip tik tą 
dieną, jis išlėks netrukus. La
bai galimas daiktas, kad tas 
šeštadienis gali būti paskutinis 
jam šiame kontinente. Gal se
kantį šeštadieni jį vaišins Lie
tuva.

Lake Vew Heights, prie Zion 
City, III., įvyko lėktuvo katas
trofa, kurioje žuvo lakūnas 
Rowland Gardner, iš Wauke- 
gano. Lėktuvas atsimušė į 
namą ir užsidegė. Nelaimėje 
buvo sužeisti du žmones, ku
rie su lakūnu skrido. Federa- 
lės valdžios aro biuro inspek
toriai dabar pradėjo tyrinėji
mą, kad nustatyti kokios buvo 
nelaimės priežastys.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIU 
KLllJBO 12 WARD valdybų 1935 
metams: J. SvUoriuH pirm., 4819 

Turiior pirm.
Paul J. Pet- 

rašt., 3181 S. Emerald 
Naudžiūnas turtu rašt.

Cicero, 111., J. Ma- 
2918 W. 40 St., 

. 2441 
Helen Gramontienė ka-

REIKALINGA# shoe makerio pA 
geibininkas. / Atsišaukite 

2455 N. Laramie Avė.

Debatus ruošia Lyga Pramo
ninei Demokratijai. O deba

Policija suėmė keturis jau
nus italus, kurie prisipažino 
vienoj alinėj, nužudę policinin
ką Thomas Kelmą.

JIE ŽYMIAI FIGŪRUOJA WEYERHAEUSERIŲ 
PAGROBIME Naujausios Mados Crown 

Gesinis Pečius

REIKIA patyrusios merginos 
prie namu darbo, nuo 20 iki 30 me
tų amžiaus. Tūri mėgti vaikus. Ir 
mokėti paprasta virimų. Miegoti 
Vietoje. Turi turėti paliudymus. 
Gera mokestis.

MRS. GROBMAN 
3004 W. 66 St. 
Hemlock 1369

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBŲ 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė,, A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avo., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 Pl„ A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Indopendence 
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 trečia nedėldieni 1 vai. po piel 
Hollyvvood Inn svetainėj, 2417 Wes1

LIETUVIŲ PILIEČ 
KLUBO AMERIKl 
metams: A. 7 
kas. 7132 So. 
Radcliffe 9899 
pirm,, 8317 S .. _ ____ ,
M. Batutis, nut. rašt., <2627 Gladyš 
Avė

Chicagoj, A. K. Kramer, 2046 
E. 73rd Street išrado 
nuką, kuris sveria tik 
rų ir, sako, gali pakelti 
rų žmogų ir 30 svarų

Bridgcport Dr-stės Palaimintos 
Lietuvos prieš-pusmetinis susirinki
mas įvyks birželio 12 d., 8 vai. vak. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoje. Ma
lonėkite i laika pribūti, nes yra daug 
kas aptarti ir bus rinkimas darbinin- 
kų dėl šeimyniško išvažiavimo bir
želio 23 d. J. Spaičio darže. Valdyba,

IŠPARDUODAME BARU F1KČE 
rius, visokio didžio su Coli Buksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų flkčerius 
de) byie kurio biznio iškaitant svar
stykles, reglsterius ir Ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixturcs, 1900 S. State St. 
CALumet 6269.

Wernis, 6804 So. Perry Avenue 
Chicago, III.

šiandie, 7-tą valandą vakare 
įvyksta nuolatinis antradienio 
radio programas, kurį Peoples 
Furniture Company jau 5-tas 
metas nuolatiniai linksmina ir 
įdomina radio klausytojus.

šios dienos programas bus 
naujas ir skirtingas, nes jo iš 
pildyme dalyvaus grupė gabių 
dainininkų ir po vadovyste* mu
ziko J. Saurio sudainuos daug 
naujų ir gražių liaudies dainų 
bei rinktinų kompozicijų. Prie 
dainų bus muzikos, juokų ir kal
bų. Kalbės Dr. J. .Kavarskis, 
M. D., dalyvaus Galis” Kepurė 
su naujais juokais. Prie to, bus 
įdomių pranešimų ir kitokių 
įvairenybių.—Rep. xxx.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
ST® RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stoncol, 2589 West 
48rd St., Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. ChaplInsKas, 8627 South 

Nut.

Skandalas dėl $414,000, ku
riuos išeikvojo buvęs apskri
čio iždininkas Sweitzeris — 
bebūdamas apskričio klerku 
— atsidurs teismuose.

Pirmiausiai, valstija žada už-

2 STORAI RENDON
Vienas su Tavern fikčeriais, ku

riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metų — Antras Sto
ras tinkamas dėl saliuno, wholesale 
liquor house ar dėl bile kokio biz
nio.

$18.00 Naujos Mados Springsiniai
Matrasai .......... ..............-.............

$7.50

Real Estate For Sale 
Namainžeml Pardavimui

ESU NAŠLĖ tnoteris, tariu 3 na
mus. • negaliu tinkamai apžiūrėti. 
Parduodu labui pigiai. 4610 So. 
Wood St.. Chicago. III.

1.: Fin. rašt. W 
90th Pl„ Chicago

partijos, ir advokatas 
Goldman, kuris mato 
tverti d'urbininkų par-

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

$10.00
SPRINGSAI

Su kiekvienu dolerio vertės pirkiniu, duodame laimė
jimo kuponus. Gal pasitaikyti laimėti vieną iš 30 do 
vanų vertės $275.00.

Lengvais išmokėjimais.

Help Wartted—Female 
Darbininkių reikia

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaiaai

PARDAVIMUI tavem, geroje vie
toje, dirbtuvių distrikte. Apgyventa 
maišytų tautų. Pigiai greitam par
davimui, 5617 W. 63rd PI.

Taigi, bus gražu, kad šį šeš 
tadienį Chicagos lietuviai su 
sirinks į būrį, ALTASS ren 
giainam naktiniam 
nos piknike, ir praleis kartu 
smagiai laiką prisimindami 
skridimo darbuotę ir laukda
mi nekantriai, kad ta darbuo
tė butų apvainikuta visų skri
dimo rėmėjų svajonių realiza
vimu.

Jie susirinks, kad dar sume
sti kiek pinigų, kad užbaigti 
kelti visus pinigus ir visas są
skaitas kuo greičiausiai apmo
kėti, kad lakūnui iš to atžvil
gio nesusidarytų kliūčių.

Tame naktiniame piknike, 
bus išleisti dovanoms radio 
aparatas, kuris buvo padova
notas ALTASS bazarui ir Ge
neral Motors Refrigerator. Bus 
ten margas programas, lenk
tynės, linksma šokių muzika, 
pamarginimai. Bus ir — pil
nas mėnulis.

Daugiau, tai niekas negali 
prižadėti mėnesienos piknikui. 
Tad visi 
rie linki 
mingos 
pikniką, 
darže ir 
baigs skridimo darbą Chica

MAhIUFAC.T 

4179-83 Archer Avė. 
Tet Lafayette 3171

Viršilas finansų rašt., J 8415 So. 
VVallace St.; M. Alkhnavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viralus kuihroies rusi., 84io So. 
VVallace St.; M. Narbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai;-J. Garbužas 
maršalka.

Didžiausia Išpardavimas 
Gautų Ą|gal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1982, sedan, kaip nau

jas, tik ....... ...... ...............  $295.00
Buick late, 1980, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik ........      365.00
Hupmobile, 1982, sedan, garan

tuotas, tik ......................... 285.00
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

tik .........................   295.00
Essex, 1930, sedan, tik ...........   45.00
Chrysler Coupe, tik .................,.r 35.00

Ir daug kitų autmbbilių nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasL 
važinėti dęl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena kara priimsim j mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara yakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. FihaPce Corp.
2535 N. Crawford Ave«

tuos Chicagos universiteto 
prof. Paul H. Douglas, kuris 
stoja už tvėrimą progresyvės 
trečios 
Albert 
reikalą

PIGIAUSIOMIS kainomis fikče- 
rlai dcl tavernų, valgyklų, bekerniu, 
grosernių ir bučernių. Lengavais iš
mokėjimais, Standard Store Fixture 
Co., 644-648 W. Madison St.

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m., Anton Valskis pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevitz, nut. rašt., 1814 
VVabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin, rašt. 
A. Žiliius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

zerį, kad atgauti dingusius pini
gus. Vėliau, manoma, bus už
vesta ir kriminalč byla.

Robert Sweitzeris-gi, praša
lintas *iš iždininko vietos, kai 
iškilo aikštėn pinigų truku
mas, žada eiti į teisiną, kad 
atgauti “činą”. Jis vis dar 
žada pinigus atmokėti.

Ar lau esi nariu Chicago* Lletuvlv 
Drauirijos ‘ ‘ J
Du tūkstančiai lietuvių vyru Ir mo
torų yra nariais fil|os didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius,

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityjo, $10.00 snvaityje ir $16.00 
savuityle, Mokestis 50c., $75, ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos Iždo.

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

Jsirafiyt Draugljon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisu, 
panedėilais ir ketvorgais ofisus atda
ras visų diena, o nedėldienials tiktai 
nuo 9 ryto Iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name 2-ros lubos)

Roselandietis, p. Stanley Stan 
kus nupirko lubrikantą uLi 
tuanicai IT kelionei pei 
vandenyną.

oras
apie la laiką kaip tik dėl to 
pilno mėnulio, nes tas jam 
žymiai palengvins skridimą 
nakties laiku.

Halsted . St., Chicago. 
rašt. F. Opujskas, 8218 So. Limo 
St., Chicago, 
Zlabes, 740 E
Iii,; Kent. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkicnė, 8441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas. 
pageli). J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W, 48rd 
St/, Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, Iii.; Sudžia 
F Aušra, 8439 So. Arteslan Avė., 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 3814 So. Morgan Street. 
Chicago, III.; Korespondentas / S.

šeštadienį vakare — 
lio 15, bus pilnas mėnuo

To šeštadienio vakarą 
ALTASS rengia naktinį “Mė* 
nesienos pikniką”.

Tą dieną, tai yra Šeštadienį 
— gal lakūnas Įeit. F. Vaitkus 

iš New Yorko į Kauną 
pasitaikys prielankus 
Lakūnas nori išskristi

John Dr«her
Taxi šoferis Earl Robinson ir senas 

laikraštininkas, John H. Dreher, kalbasi apie Weyerhaeuserių 
9 metų sunaus pagrobimą. Jie sulošė svarbias roles 
atgavimui tėvams. ;

ROSELAND 
lis p. Stanley Stankus 
nupirko “Lituanicai II 
aliejų, kuris bus reikalingas 
kelionei per Atlantikų. Jis 
užsakė iš Mobiloil bendrovės 
vieną statinę (55 galionus) hi- 
brikanto ir instruktavo jį pri
statyti į Floy Bennett airpor- 
tą New Yorke. Kaip rytoj, 
alyva jau bus New Yorke, iš 
kur lakūnas F. Vaitkus netru
kus pakils į Kauną.

Aukotojas P. Stankus, kuris 
su tokia stambia atika prisidė
jo prie skridimo, užlaiko Ro- 
salande gazolino stotį. Rose- 
uuuy Service Stalion, 10524 N. 
Wentu>orth avenue, kur jį lan
ko daugelis vietos lietuvių. 
Jis yra gazolino biznyje per 
eilę metų, perėmęs jį iš tėvo, 
kuris mirė kiek metų atgal.

P-s Stankus dabartiniu lai
ku gyvena su motina, adresu, 
10535 S. Edbrookc avenue. Jis, 
beje, yra ir savininkas kitos 
stoties, prie 11868 Vincennes 
avenue.

Augštos rųšies, tikro Mohair PARLOR SETAS. Lengvai 
vertas $90.00. Dabar 2 šmotai:, Sofa ir JI A A Į?

Kėdė tik už ........................................ WV

ši Naujos Mados 
Standard Padarymo 
Drabužiam Plovykla 

Reguliarė vertė $50.00
$29.95

RIMS COMPANV0

253640 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

S. Tripp Ava,, W.
pug., 3118 W. 44 St
rultis nut
Avo., J.
1500 S. 48 Ct,. .
nikus kontr. rašt,.
J. Josiunas kasos globėjos 
W. 45 Pi. “ ’ "
sierius. 4585 S. Rockwell S 
A. J. Manikes d. k taras kvotėjas. 
4148 Archer Avė, telefonas ofiso 
Lafayette 8050, rez. Lafayette 8051. 
A, valaviče maršalka (Boncma- 
nal), K. Gramantu.f, 4585 S. Rock- 
wo)l St, J, Baršauskus, 4150 Archer 
Avo., A., Suklukas. 4038 Archer 
Avo., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 8131 S. Emorald 
Avo., A. SaldųkhB, 4088 Archdr 
AVe., Dr. A. J. Manikes, 4148 
Archer Avo.), Komisija dėl Pilie- 
tystfis Popiorų A. Saldukas, 4038 
Archer Avo., B, Putrimas, 4858 S. 
Kostnor Avė, 
Susirinkimai atsibnna kas trečia 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 va1 
no piet K. Grumento svetainėje, 458." 
S. Rockvvell St.

Peoples Krautuvėse
DIDIS BIRŽELIO MENESIO

IŠPARDAVIMO VAJUS
(.TUNE DRIVE)

VISOS KAINOS LABAI SUMAŽINTOS
$2,000.00 VERTES PUIKIOS 

DOVANOS DYKAI!

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečių Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
žemiausiomis Kainomis 

BEN NELSON
1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj, 
' Utaminke, Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Business Service
______ Biznio Patarnavimati _____

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš persikrausiant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 ir ai atvažiuo
siu jums padaryti “estlmation” 
klek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano Žemo
mis kainomis ir peru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai_

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

BROLYBĖS 
valdyba 1935 

Zdlagelnas pirminin- 
. Racine Avė., Tel. 

L Laucius vice- 
'LitUanica, Avė.;

Van puren 7361




