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Italija ginklu ieškos 
naujų kolonijų

lalija grūmoja pasi
traukti iš tautų 

sąjungos
.. . ......... .JL

Pasitrauks, jei kitos valstybės 
bandys diktuoti Italijos po
litiką linkui Abysinijos

RYMAS, biri. 11. —Užsie
nio reikalų ministerija pareiš
kė, kad jei kuri nors šalis bam 
dys kliudyti Italijos politikai 
linkui Abysinijos, tai Italija pa
sitrauks iš tautų sųjungos. Ta
da esu ateitų galas ir pačiai 
tautų sąjungai.

Bet gal esą neatsiras valsty-

bės, kuri bandytų sutrukdyti 
Italijos pasigrobimą Abysini
jos, nes Italijai esą reikalinga 
kolonijų ir ji jų ieškos Afrikoj.

Tai yra pirmas oficialis to 
kis atviras prisipažinimus prie 
Italijos siekių pasigrobti Aby- 
siniją ir kartu pagrūmojimas 
pasitraukti iš tautų sąjungos, 
jei toji bandytų Italiją suval
dyti ir neleisti grobtis, ginklo 
pagelba, naujų žemių.

Esą po karo Vokietijos ko
lonijas išgrobstė Anglija ii 
Francija. Italija gi gavusi daug 
mažiau, negu užsitarnavo, tad 
dabar turintf kitomis prieino 
nėmis jas įsigyti.

Ar bus išvengta vi
suotino angliakasių 

streiko?

Jau didesnė pusė 
Tacoma vaiko va- 
duotpinigių atgauta

Viskas priklausys nuo to, ar 
kongresas spės priimti Guf- 
fey bilių

Pas suimtus Waley surasta 
$90,700. Iš dar nesugauto 
Mahan atimta $16,000. $4,000 
sudeginti

WASHINGTON, birž. 11. — 
Birž. 17 d. baigiasi dabartinės 
kasyklų sutartis su angliakasių 
unija ir jeigii ta sutartis nebus 
atnaujinta, tai su ta diena pra
sidės visuotinas 350,000 ang
liakasių streikas visose minkš
tųjų anglių kasyklose.

Vienižtėlė jiltid įTvehgti haeuser..iš Tacoma, ..Wash 
streiko yra priiihti GUffey' ah- 
glių kontrolės bilių, kuris įve. 
da anglių produkcijos kontro
lę ir leidžia federalinei valdžiai 
kontroliuoti angliakasių algas 
ir darbo valandas. Bet ar kon
gresas spės tą bilių priimti iki 
paskirto laiko?

Dabar senatas kivirčijasi dėl 
kelių menkesnių bilių. Tuos 
priėmęs eis prie svarstymo eko
nominio saugumo (nedarbo ap- 
draudos ir senatvės pensijų) 
biliaus ir tik tada pradės svars
tyti Guffey bilių.

Kaip išrodo, kongresui x yra 
visai nesvarbu išvengti anglia
kasių streiko.

Anglija susirupinusi 
Japonijos ir Itali

jos žygiais
LONDONAS, birž. 11.—An

glija rodo didelio susirūpinimo 
Japonijos ir Italijos žygiais.

Visi Anglijos laikraščiai pa
švenčia daug vietos Japonijos 
besibriovimui į šiaurinę Chini- 
ją ir Italijos nuolatiniu grū
mojimu karu Abysinijai.

Anglijai labiau rupi Abysi- 
nija, nes ji yra artimesnė, be 
to čia pakliudomi ir pačios An
glijos interesai.

10. 
iš

BLOOMINGTON, IU., b. 
—Mrs. Josephine Edwards 
Clinton, III., motina keturių vai
kų, šią savaitę baigia Illinois 
State Normai universitetą. Jos 
duktė gi šiemet baigs Illinois 
universitetą.

WASINGTON, birž. 11. — 
Federalinei agentai surado šian
die užkastus žemėj giliame 
tarpkalnyje netoli Salt Lake 
City, Utah, $90,700 pinigų, ku
rie buvo sumokėti išpirkimui 
9 metų vaiko George Weyer-

Slėpimo vietą" nurodė suim
tieji dėl to vaiko pagrobimo 
Harmon M. Waley ir jo žmona. 
Jie prisipažino gautus $200,- 
000 už vaiko paliuosavimų pa
sidalino pusiau su gaudomu 
William Mahan. Bet jis juos 
apsukęs ant $5,000 ir jie gavę 
tik $95,000. Iš tų pinigų jie 
išleido $300. Pamatę, kad jie 
gali būti suimti, $4,000 jie su
degino. Likusius gi $90,700 
jie suvyniojo į neperšlampantį 
drabužį ir užkasė į žemę.

Iš tų pinigų, kuriuos pasi
ėmė Mahan, federalinei agen
tai jau atgavo $16,000. 
pinigus jie rado jo vogtame au 
tomobiliuje Butte, Mont. Už
kluptas Mahan pasislėpė, bet 
federaliniams agentams pateko 
jo automobilius ir dalis jo pi
nigų. Likusius pinigus jis yra 
arba paslėpęs, arba dar turi su 
savim

Jau surastas Spokane, Wash., 
namas, kuriame pagrobtas vai
kas buvo laikomas. Federalinė 
valdžia yra įsitikinusi, kad vai
kas nebuvo išvežtas iš valstijos 
ir todėl žmogvagiai negalės bū
ti teisiami federaliniame teis
me ir negalės būti jiems rei
kalaujama mirties bausmės. 
Washingtono gi valstijos įsta
tymai numato žmogvagiamš 
tik iki '25 metų kalėjimo.

Federalinė valdžia įsitikinu
si, kad groimą padarė tik du 
žmonės—Mahan ir Walley. Gal 
gelbėjo ir pastarojo žmona.

Tuos

federa-
prana-

Chieagai ir apylinkei 
Ižo oro biuras šiai dienai 
Sauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8

MASKVA, b. 10. Smegenys 
garsaus hortikulturisto Ivan 
Mišurin,. kuris pasimirė pereitą 
penktadienį, liko lėk||vu atvežti 
j Maskvos institutą,
vo stropiai studijuojami, 
randasi Lenino ir kitu garsių 
rusų smegenys.

jie bu**
Ten
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President Robert Hutchins
dideliu triukšmu Illinois legislaturos komitetas atvažiavo tirti “komunizmą”

Dr. Oiiver C. Carmichael
Chicagos uni-Su

versitete. Atėjo ir daug “patriotų” liudyti prieš profesorius. Buvo pašaukti ir patys kaltinamie
ji profesoriai, jų tarpe ir universiteto prezideptas Robert Hutchins. Bet iš to didelio triukšmo 
išėjo tik paprastas — piš, nes ne komunizmų” įrodė, o tik niekurių profesorių labai skystų li
beralizmą. Bet atgaleiviams ir liberalizmas yra didelis nusidėjimas.

k 'v iĮį "V. W ' “Ik . .■ "v. !

PrasidėjopaskutinėInsull byla
Tikisi greito atstei 

gimo monarchijos 
Graikijoj

Renka jury Insulto 
byloj
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Gręsia nauji Japoni 
jos ir Chinijos 

kivirčiai
Pasigrobusi visų šiaurinę Chi- 

niją Japonija dabar siekimai 
dar toliau į pietus.

No. 138

LAKŪNAS F. VAIT 
KUS JAUČIASI 

GERAI
Brooklyn, N. Y. — (Tele

grama Naujienoms) — Oras 
skraidymui netikęs, bet darbas

PARYŽIUS, 'birž. 10 
ryžiuje gyvenantys Graikijos 
monarchistų vadai džiūgauja, 
kad greitai Graikijoje busianti 
atsteigta monarchija ir kad ka
ralius Jurgis II, kuris buvo pri
verstas abdikuoti 1922 m., vėl 
sugryš į sostų. Pranašaujama, 
kad tai gali įvykti 
liepos 1 d.

Monarchistų viltį 
valdžios laimėjimas
se ir kad premieras Tsaldaris 
buk užgyrė plebiscitą monarchi
jos atsteigimui.

Esą daugelis ministerių at
sisakysią sudėti priesaiką res
publikai kai liepos 1 d. susi
rinks naujas Graikijos parla
mentas. ■

dar prieš

atgaivino 
rinkimuą-

CHICAGO.—Vakar feder^li* 
niame teisme prasidėjo rinkimas 
jury, prieš kuriuos bus svars
toma Samuel Insull, jo sunaus 
ir Harold L. Stuart byla už 
peržengimą bankrutijimo įsta 
tymų. Buvo tikimąsi tų pačių 
dienų užbaigti jury rinkimą ir 
šiandie pradėti liudijimus. Pro
kuroras pašauks 25 liudytojus;

Martin Insull byla liko ati
dėta, nes jį dar nepasisekė iš
gauti iš Kanados.

Senatas priėmė “hol
ding” komp. kon- 

troliavimo bilių

PORTLAND, Ini, b. 10. — 
Po 5 valandė medžiojimo, liko 
nušautas Melvin McDowell, ku
ris nesenai pabėgo iš Hillboro, 
Dl., kalėjimo. Jo draugas gi li
ko suimtas.

Darbietis liko išrink 
tas Minneapolis 

meru
MINNEAPOLIS, Minn., birž. 

11.—Farmer-Labor partija veik 
pilnai valdys miestą per atei
nančius dviejus metus.

Vakatykčiuose miesto rinki
muose mero vietą laimėjo Far
mer-Labor remiamas kandida
tas, advokatas Thomas E. La- 
timer. Be to darbiečiai laimė
jo naujas šešias vietas miesto 
taryboje. Pirmiau turėjo joje 
7 atstovus, taigi dabar turės 
lygiai pusę atstovų, nes Min
neapolis miesto taryba susideda 
iš 26 aldermanų. t

Latimer sumušė “nepriklau
somą” kandidatą Keyes 20,000 
balsų. Dabartinis meras Bain- 
bridge pralaimėjo pereitą mė
nesį įvykusiose nominacijose.

Illinois deportavo 70 
šelpiamų ateivių 

šeimynų
CHICAGO.— Illinois šelpimo 

komisija paskelbė, kad ji išga
beno j jų gimtąsias šalis 70 
šelpiamų ateivių šeimynų. Grei
tu laiku bus išvežta dar 18 šei
mynų.

Komsiijos apskaitymu,’ Illi
nois valstijoje yra 78,000 šel
piamų ateivių.

WASHINGTON, b. 11. —Se
natas šiandie po aštrių debatų 
56 balsais prieš 32 priėmė 
VVheeler-RaybUrn bilių kontro
liavimui visuomenės aptarnavi
mo ‘įmonių “holding” kompani
jų*

Tas bilius siekiasi panaikinti 
žalingas “holding” kompanijas 
ir kartu kontroliuoti visas ki
tas, kad ir jas butų galima pa
naikinti, kaip tik ir jos pasida
rys tiek pat žalingos.

Tokios “holding” kompanijos 
superka dalį Šerų kelių visuo
menės aptarnavimo įmonių ir 
paskui tas kompanijas kontro
liuoja. Geriausiu “holding” 
kompanijų pavyzdžiu buvo nu- 
sibankrutijusios Samuel Insull 
kompanijos.

Moterys už gimdymą 
kontrolę

Nužudė 3 vaikus
NEW YORK, birž. 11. — 

Margaret Corey, 29 m., nu
troškino gasu savo tris kūdi
kius nuo 1 iki 4 metų amžiaus 
ir kartu su jais pati nusitroŠ- 
kino. .

Visus juos jau negyvus rado 
sugryžęs iš darbo jos vyras, 
kuris sako, kad ji po paskuti
nio kūdikio sirgo nervų pakri
kimu.

1 •
HARBIN, Manžurijoj, b. 11. 

—Grobikai netoli sinagogos, žy
dų kvartale, pastvėrė Leib Ma
li, sūnų turtingo žydo konti^ak- 
toraius. Grobikai reikalauja 
išpirkimo.

TIENTSIN, šiaurinėj Chini- ...... 
joj ,birž. 11. —Japonų briovi-įprie “Lituanicos II” progresuo- 
masis j Chiniją nepasiliauja. įa sėkmingai.

Užkariavę Manžuriją ir ten 
sukurę Manchukuo valstybę, 
paskui užėmę didelę Jehol pro- 1 
vinciją, iki Chinijos didžiosios 1 
sienos, kiek ten susitvarkę ir i 
įsistiprinę, Japonijos karininkai ] 
pareikalavo sau visos šiaurinės 
Chinijos, su Peiping ir Tientsin. < 
Visa ta apygarda skaitėsi de- 1 
militarizuota ir n^Utralė. Bet 
Japonijos karvedžiai ne valdžios, 
bet tik savo vardu, padavė Chi- 
nijai ultimatumą ir pareikala
vo pavesti jų kontrolėn visą tą 
didelį kraštą.

• Ghinija negalėdama atsilai
kyti prieš japonus, sutiko iš
pildyti jų reikalavimą ir savo 
kariuomenę iš to krašto ištrau
kė.

Tečiaus tas tik dar labiau pa
didino japonų karvedžių apeti
tus ir dabar jie išstatė naujas 
Chinijai sąlygas.

Tos sąlygos yra laipsniškos. 
Jos ne tik siekiasi visiško Chi
nijos atsižadėjimo teisių prie 
šiaurinės Chinijos, bet eina ii 
toliau: jos siekiasi pašalinti pa
tį Chinijos karvedį gen. Chang 
Kai-shek ir pasiimti JaponŲos 
įtakon visą Chiniją.

Gen. 4S^anir*:Kai-shėk japo^ 
nams yra labai pavojingas. Jis 
siekiasi suvienyti likusią Chini- 
ją ir ją atgaivinti, kad padary
ti ją stiprią dvasiniai ir mili? 
tariniai. Stiprios Chinijos ja
ponai negalėtų pasigrobti. To
dėl jie ir siekiasi nusikratyti 
pavojingo priešo, kol Chinija 
tebėra silpna ir negali atsispir
ti stipriems Japonijos milita- 
ristams.

Bet vargiai kad ir silpna Chi- 
nija sutiks geruoju patenkinti 
perdaug didelius Japonijos mi- 
litaristų apetitus.

Trečiadienį (šiandie) Pioneer 
Instrument kompanijų nuče- 
kiuos instrumentus, kurie bu
ba iš jos pirkti “Lituanicai”, 
Ir tuos, kurie jai buvo duoti 
pataisyti.

Leit. Feliksas Vaitkus jau
čiasi labai gerai. Smagiam upe. 
Sveikata visai pasitaisius. *
KĄ LAKŪNAS VEIKIA NEW 

YORKE 
i •*

Leit. Vaitkus dabar gyvena 
New Yorke,. arčiausiame prie 
Floyd Bennett Field viešbutyje, 
“Hali’ Moon”. Jo programas 
prieš išskrendant Lietuvon yra 
toks:

1. Pakviesti atstovus tų fir
mų, iš kurių yra pirktos lėktu
vo j taisos ir instrumentai, kad 
jie juos peržiūrėtų (“nučekiuo- 
tų”), ar nepadaryta 
klaidos, tas įtaisas 
lėktuvą.

2. Atlikti keletą 
skraidymų su įvairiais gazolino 
kroviniais: pripylus gazolino 
tankas iki pusės, iki trijų ket
virtadalių ir iki pilno saiko 
(700 galionų).

. 8- Paskraidyt - kokią valan
dą* Jdtą su inatrumfmtįis (ak-, 
lai).

4. Pasilsėt ir—traukti į Kau
ną.

Be Pioneer kompanijos, Ry
tuose dar yra Kollsman Instru
ment kompanija, Eclipse Avia- 
tion korporacija ir The B. G. 
korporacija, iš kurių buvo pirk
tos “Lituanicai II” įvairios j- 
taisos. Taip pat yra Pratt and 
Whitney korporacija Hatrforde 
(Conn.), iš kurios pirkta mo
toras naujojo S1D1 modelio.

kokios 
dedant j

bandomų

Žudė kitus, patys 
žuvo

Rusija bando laikytis 
nuolaidžios politikos

DETROIT, Mich., birž. 11.— 
Generalinės. Moterų Kliubų Fe
deracijos suvažiavimas 493 
balsais prieš 17 parėmė ’federa- 
linių įstatymų projektą, kurie 
leistų teikti moterims moksli
nes žinias kaip kontroliuoti 
gimdymus.

Konvencija taipjau pasmerkė 
lynčiavimą, komunizmą ir fa
šizmą.

5 žuvo buse

MASKVA, b. 11. — Lenin
grade liko sušaudyti Aleksas 
Lobutnik, 25 m. ir jo žmona 
Marė, 22 m., kurie laike pasta
rųjų dviejų metų papildė 12 
žmogžudysčių. Tarp jų nužu 
dytųjų yra dvi šeimynos, trys 
inžinieriai ir keli valstiečiai.

Pereitą gi savaitę Charkove 
liko sušaudytas Ivan Malešov, 
kuris per tą patį laikų nužudė 
20 jį patikėjusių moterų.

DETROIT, Mich., b. 11. — 
Paryžiuas modiste Leonide Fa- 
gard užvedė bylą, reikalauda
ma $100,000 atlyginimo iš 70 
m. senio Frank Grainger Smith, 
už sulaužymą prižado ją vesti.

Panašią bylą ji buvo užve
dus! porą metų atgal, bet ją pa
naikino.

NEUFCHATEL, Šveicarijoj, 
b. 11.—Penki pasažieriai liko 
užmušti ir 22 sužeisti, motor- 
busui ties Malvillieres nuslydus 
nuo kalnų kelio ir nusiritus pa
kalnėm ►JT’’ MA"?.

V-

Maskvoj lankosi čechoslovakijos 
užsienio reikalų ministerib 
Dr. Benes

VERA CRUZ, Meksikoj, b. 
11.—Tarp Papantla miesto mė 
ro ir prokuroro įvyko asme
niški kivirčiai, kurie privedė 
prie dvikovos. Dvikooj meras 
liko nušautas, o prokuroras 
liko sunkiai sužeistas.

LEXINGTON, Ky., b. 11. — 
James C. Morris šaika, suside
danti iš trijų pabėgusių kali
nių, papildžiusi tris plėšimus 
pabėgo į Kentucky kalnus, kur 
juos gaudo policija.

M*

MASKVA, birž. 11. — So
vietų Rusija bandydama susi
taikinti su vakarų Europa ir 
užmegsti su niekuriomis tų 
valstybių karinę sąjungą, da
bar ir linkui Japonijos laikosi 
labai nuolaidžios politikos.

štai nesenai būrys Japonijos 
kareivių iš Manchukuo perėjo 
per Rusijos dienų ir nušovė pa
sienio sargybinį ir jį su savim 
nusinešė. Jei tai butų atsiti
kę metai atgal, tai Rusija butų 
sukėlusi didelį triukšmų, o da
bar pasiuntė tik švelnią notą 
ir trumpai nežymioj vietoj įdė
jo laikrašty apie tai žinią.

Dabar visa Rusijos dome yra 
atkreipta į čechoslovakijos už
sienio reikalų ministerio Dr. 
Benes atsilankymą į Maskvą. 
Dar tik metai atgal tarp abie
jų šalių atsisteigė diplomati
niai ryšiai, o jau tapo užmegs- 
ta karinė sąjunga.

Su Rumunija santykiai irgi 
yra tiek pagerėję, kad Rusija

sarabiją. Iš Balkanų šalių tik 
viena Jugoslavija dar nėra pri
pažinusi Rusijos. Bet kad j 
yra Francijos įtakoj, tai ji 
Rusijai yra nepavojinga.
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Sifilis, tubęrkiiM 
ir ąlkogolis Ridi
na ligų ir mirimų 

skaičių

atydilai turite pustudljuoli pa- 
lludytpus Ilgoje, kokių* vopiv 
taolJos yru gydytojai Ir ete„ 
įal tjĮ$vp*pl bu* hpliai prie pa- 
šnipo* fpndu tauplnimp.

Dr. A. L. G rajumi*.

Išskaičiuoti visas Ilga* h 
mirimus dčl jų. kurių galima 
Išvengti, veik ne|n;ammm; toks 
didelis j y skaičius.

IsivaUduoklto, kad atsllan- 
ktito | Rupi (tos valandai, kitai 
paviešėti. Prisiartinote prio pa
minklo. {Skaitote kas po tat- 
mlnklu palaidotas. O kai ntisl- 

paminklų užrašus skaity
ti, lai nueikite | kapinių raš
tinę ir imprašykito ružtlntis 
knygvtul| parodyti rekordu*

Pasaulio lietuviu 
spaudos paroda

žiu* gorus vųllog tuos *|<irtu- 
npis po*uii|<u bp* tiutUpjnU. 
*Ats geros valios Ir M®vų povų 
visokių nuslgtaiymų broliai 
amerikiečiai tikrai daug paro
dys, lips ,||o supranta, k|u| kon
greso pasisekimas tartis dlde- 
Itis reikšmes liti tiktai musų 
gausingai Išeivijai, bot Ir vi
sai Lietuvos tautui bei valsly- 
1*1, Alno motu gyvopųnčlai

lIštikrinu, kad pvadCjy skai
tyti rukordus lAsigųsito: jau- 
pi asmvnys, pačiame gyvenimo 
snuigumo mirS dčl Ilgos, ku
ria jie neprivalčjn sirgti! Mi-

.luigu mirusiojo giminOs ip 
tCvni paųUtyli tok| gra
šy ir brangy paminklų, tai 
Hnklina. kad miruaia paaitu- 
rintia buvo. ’hidOl k|ln du klau
simai:

t. Ar gydytojus buvo kai-

2. Ar ligonis ir ligonio uv-

gydytoju ?
Vienas iš jų tikrai kaltas. 

Bet? alspčk, jei mandraa esi, 
kuria.

Mirti dtil ligos, kuria jis ne- 
privalėjo sirgti, o jei jau su
sirgo, tai lengvai, su trupučiu 
pastangų, galėjo pasveikti it 
dar ilgai, ilgai gyventi.

Panašiomis pasakomis, tav> 
siu rimčiau — panašiomis in
formacijomis pilni laimi rekor
dų knygoj randasi.

O toliau....  .
Sifibs,t tuborkuloaį įr JiĮkUL 

golis beveik 
nuošimčių visų 
ro.

Bodosi, kad 
netrūksta knygų apie tas li
gas. Rodos, nepaliaudama Ame
rikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos Apšvietus Komisija pri
pildo laikraščių skiltis apie tas 
ligas. Bisios, iš savaitė* j sa
vai t y teikiama trinu pi immoki- 
nimai per radio, kaip apsisau
goti nuo ligų. Rodos, pamokų 
iš sveikatos srities netrūksta. 
O visgi mirtingumas žmonių 
yra perdidelis, ir garbės Uj 
neteikia musų mažai tautai.

Negana to, kad mes sensta
me pergreitai, negana kad be
reikalingai susergame, bet kad 
pačiame gyvenimo smagume 
(in the prime of life) miršta
me. tai yra daugiau, negu sar
mata.
Pažiūrėję į rekordų knygas 
mes randame, kad mirimų im 
liudynms (Death Certifieate) 
dažniausia imsi rašo kitataučiai 
Kas tuomet kaltas — ar gydy: 
tujas, ar tai, kad artimi ligo
nio giminės nekooperavo su gy 
dytoju?

Tai tiek apie mirtingumą. 
Dabar ve didelės svarbos pro
blema, su kuria susiduria pa- 
šaipi nūs draugijos |r musų di 
džiosios organizacijos, susivie
nijimais vadinamos. Beveik vi
sų tų draugijų ir susivieniji 
mų iždai yra išsiėmę, o kai 
kurie ir j skolas įlindę, atsi
žvelgiant j reikiamus turėti pa
šalpos fondus.

Truputį drąsiau, pp. susivie
nijimų draugijų viršininkai, ii

l*>nkftslTiWn$
mirimų atida-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS
■Hątam a*lrm

Lengvais IžmoąėjtoNaiz

REPublic 8340

Utaloųh) lietuviams romll 
draugijos plrmiplnkp pnvuduo- 
tojuH Kaupo buvmlMtrns Ant. 
Merkys lg|krgiit|n|nkiimM pų- 
aiškino, kaip norima ir mano
ma suruošti pasaulio lietuvių

vlų kongreso piutu šių motų 
rugplučlo mflm 11-17 dienomis 
Kauno. Pirmiausia Ant. Mer
kys pamiške, kad kai kas sklei
džia (Utine visai uepamatuo- 
rus gandus, kad pasaulio lie
tuvių kongresas šiemet ne
įvyks; kongresas tikrai (vyks 
ir tikimoji pavyks J| gana ge
rai Muruotitl. Tokių vilčių duo
da pirmiausia draugijos pirmi- 
ninku adv. H. Skipičio Ame
rikoje nuoširdus pritimiimts it 
visų ton esančių politinių bei 
pasaultiiiuros sluoksnių kon- 
greso reikalingumo pripaAini- 
mns. Jei ton esama kai kurių 
nuomonių skirtumų dtil kon
greso programos, tai parod>

dn viulmnu mii Vokiotljn Ir ūko- 
noinlniM kimiH Ir vyksiu poli
tiniu! mii Alno kulnį,ynu bumu

girnų*, ^upi yru (H’ltfoniH lei
dyklų, knygynų,
driingijų, URiBirtn* <hp- 
IpiųBlJųi
rlų, uutorlų Ir atskirų asmenų 
prisiųsti Mmidp* ppvfttfhl 
minčių ir nebrulnunčlų luikmft 
čių, žiitiuili^ uilmapaehų, knlim* 
dorių, knygų ir kitų poriodintis 
Ir luųmrlocįlntis spiiMd°H l<‘l<li- 
ii|ų, sopų puiporų ar kniųp|«k- 
tų. Ypuč paguldnutlnl imtys 
pirmieji nunmvlnl Ir tolimi

Svm’bti butų nu

iįiohrImį, Įv,y|||ll..

Trečiadieniu, bh-ž. 12, l(i!)r>

Ir I.<|I(||IOH<> tollinuoKe knUtuo- Skelbimui Naujienose 
no, AiiKtriillJn, hp|o 1(1- duodu nauda (folio, 
imi, 1'ernljn, Ploti) Afrika |r Kml pačios Naujionoa 
kL Tali, vra nuudfnuroti.

ildiioHo toilmuoHo iin,Huo. Skelbimui NauJIonono 
kaip AiikI.i'ii1I,|h, |iį<|p kl> Juodu pundu (folio,

yru nuųdinuoN.

spaudo* parodų A, Merkys pa
aiškino;

Kongreso norima* kuo pla- 
čimisiai Iv ryškiausiai mišvlns* 
tl |r atvulMduotl uš Llotuvos 
valstybe* ribų gyvonumMų lie
tuvių buklų, Iškelti Išeivi jo* 
reikšmę Lietuvai, pųšymflll iŠ 
oivijoM laimMlmus tautini 
kultūros, mono mokslo srityje, 
gymiui didini tų (išdavinių at
likti kopgreuo matu yra vuo 
šlama užsienio lietuvių spau
dos paroda. Prie Jos orguntaiv 
vinto yra kviečiami priNklfttl 
visi spaudo* ir kulturo* dar
buotojai Lietuvoje ir uMiilo 
lietuvių kolonijose, .lojo nori
ma atvaizduoti no tik ušslpnlo 
lietuvių dabartinė spaudos pa 
dOtls, bet ir jos pradžia iv au-

u«*tony,|o išk'l*lų HoUiyI^ui

pat ruožlnml ntviitaduotl du- 
budinti už*k)plo llntuvlų litu- 
mluroM, mokslo, rullgljo* jr kt 
knygų IntkĮti tų 'ktiygų ogzum- 
plloi'bilH. Numnlomo* Ir dhitt’t'tv 
mo* luldbtių miglmul nr Hllp- 
ntijlmul pitvnizditoili IcHdlnių, 
kūrėjų, rudukterlų, bęiuhnthtr- 
blų, Miknktuvlij ir k|ty Mil
inių imųthpikoM, tuip put |vub 
rų* phikutat; alHlšnuldmid, ru- 
kilimo*,' MiiMtojiiHlų Ir nubnguu- 
mimų hdkniščlų foto miotrnu- 
ko* ir kt.

Norimu tuvtill Itdkl'ftščių |r 
žurnalų numeriu* Iš žymoanlų 
(storinti* rolkšmti* nimnoptų,

SENOJI TĖVYNĖ JUS LAUKIA
Aplankykite Savo 

Gimtini Kraštų
.a GREIČIAUSIA KKIilONR1 t,miVA

EBRKMBN
% EUROPA

EksproRtliiH traukinys laukia 
prte laivo |b.omorhavyno ir už
tikrina patogų nuvykimą i

- KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ukNaresinlulH laivai

HAMBURG
NEW YORK

ALBERT BAUJN
Patogus susIsioklmuH geležin

keliais 13 Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietini agentų arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
N O R T H C E R M A N t L. O Y D

130 W. Itandolph St 
t 4

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avepuę Vhone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue______________Phone Yąrds 1138

' A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phope Boulevard 4139

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

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

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

CHĄS. SYREWICZE
1344^ South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

1646 West 46th Street Phones Bpulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
4005-07 S. Hermitąge Ayenue Phones Yąrds 17414742

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1^42 Z F, EUDEIKIS .

ul, nplui LIotuvoH noprlklniiHo- 
įnybOs kurįipo luikua Ir kovus, 
uplo didi kuro Ir okupueljoo

iRMim

34 Motus VklurinloMtyh
Moą upųdaltouotomča padaryme 

PliiioM, Goki Crrtwns, X-Ray. 
rrloIntimoH Kulpps.

Valandom 8:80 ilki th80 v. y, 
Tol, HAtilųSOty 0751

326 s. stati; st

AKUŠERES
' I J , ’

i aOT*«M«m*Ma*WMW«a«*MH*N*HN*«sa*airtX«aN*aMa «

Mrs. Anellu K. Jarusz
-r < ..^KphyBiculThoraDJ-

6109 S. Alhnnj 
Homlock 9252

gimdymo numųo 
bo ar ligoniniu^ 
duodu muHNage 
oloetrlc treat«

, put.ri-
W! ą<ro®»«?

--------------------------------------- ----------........... .

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
• --.-Tol. Ysr<fc 182Q

•4SISK^ PręlvM AM.' Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St

kampas Halsted St.
- Valandos uo 10—4, nuo 6 ilęr^ 

NedČUohiis nuo 10 įkl l2 yąl. (įlęnfr.

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritniko nkiniuš d81 visokiu akil zr———*" ■ Z -

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1*01 So. Ashland Aye. t AtAo 
Kampas 18 St. Phone Cąnąl 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
U-00 iki Ii?-00 Knlhamo HatiivilkiT

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrlcally Aldų SpcciaUetaf. 
Palengvins akių iteippim^. kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo^- 
mo, skaudamą akiu karšt}, atitaiso 
tnunparejryste ir toliregyste. Priren
gia teisinrui akinius. Via 
Ūmuose egzaminavimas c 
elektra, parodančiu mažit 
dar. SpeęiaU atyda atkrd 
kyklos vąįkus. Ęreivps i 
somos. Valandos nuo 10 1 
dilioj nuo 10 ild 12.

4712,S!‘U“ Av'

pkyrbijo poriniu utvul*d”(d4 Iš
sivijo* nuopoliui! Ir auko* Llu- 
tuvul. Kibimu Mkyrlujo projok- 
tuojumn užMlonlo llotuvlui *u- 
vo iyiujo*|pw ttivynė* durbo. 
Numi|to|pu* |r dar viena* *k.y- 
rlu* Kur mūsiškių nflra? Clu 
bu* Miirlnkti atvnlsdnl; Iš vl*o 
puMiiidlo krašto lietuvių gyvu
linio, upkv lietuviu* no tik ži
nomose liotuviu kolonljoHo, bot

M A L E V A
už H kainosI 

liiuslu V totu Banknito Hlalm 
lunkyk t | bito kuriu Iš musu

ijiįUlO Baltu žibanti Ma-
toVUi UŽ (lai, ’Sf **
su.hfi jiiiUm l>iut Mn- |n 
tovu. už Guli ................ T Ii I V 
|l,2n Htomtoma Miitovu, CAn

««!., ...... .........»PzS$ĮQQ
rv

vtou Mutova 100% Garantuotu-- 
Ark Hiigružliislnie Pbitous 

l'alnt ExchunKo of Chicairo 
1557 Mllwuukuo av. 2274 Ktoton av, 

0800 H.liatohal st. tuliArinlIagu 1140

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs

(Alpuliu* DiiblckiiM) 
ADVOKATAS .

Vtn'ki'uuslč savo ofisu | nauja
viola, wlronui180 N.' Clark St.

SiiIUi 1200
Tol. Centrui 5506

Rcz. 7018 S. ArtculRn Avė.
Tol, Ryimblio 2500

JOSEPH j. grisu 
Lietuvi h Advokatas

4631 South Ashlnnd A v o.

.Arrisa rl
TrV Ipipnhpę ,9728

JOHN B. BORDEN 
■m ™<21EKw!AĄ «■> 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 0 Iki 6. 
Vakarui*: • PanedGHo, Soro(|o« Ir 

PštnyčloH 0 Iki 9 „ 
’ ' TėMrtlUW'dinul ,1175 

Namai: 6450 R. Roekwoll Htroot 
Telefonus Ilepubllc 9600

MASTEI! WINDOW SHADE CO.
H. J. Yjmdra'k Tol, LMUyolU 4500

Langams UždaiuraluH Padarome ant Užsakymo
nKANKOMNI.A/.I.A^

IHOf'l WK»T 4mi HTItKICT ’ (AUTI WOOD HT.)
kwnF»J*»vw■r■ ,'5

w1 III* m III

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIICNATINIS Ir dldžIiiiiHlmi lioluvlų dalintis niiihIMIn 
ęhlcngojo yru 1NTEBNATIONAL WHOLESALE W!NE 
AND I.IŲUOB (X). Alnniu Npndlįyjp klokvlrnu* (iivurno 
Kiivliiliiku* guli gmill vhudn kukio* Hklui nori dt’glbiČN.

Ąlulhtiiliyklla atiiuiiMai arba ĮmUaulcllc IcĮrfonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit lelbul| unt kilos piiata bu

telio, persitikrinimui, kiek smiuiiio yru degtino Ir nemokykit daugiau 
už tokiu put dagtinę, kaip musų,

Musų IstulgpJ dirbu visi lietuviui r savininkai, agentui,•drulverlal Ir 
ofiso darbininkui, Rolkulul csuiit vlsuonpit kroipkitbs | muaij sandai).

Mes piirdiioduin tik tleiiiM, kurio turi InInuI.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LKIUOR CO,

4611 S. Atjhland Avė. Phone BOUlevard 0470

—rr

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
douglas baths 

851446 W. POOIKVEM? ROAD 
arti HL Louls A v. Tjl, godžia HIHI2 

Valioj, llotuua Ir druskos yudos. 
•wimmlnff pool, 

llUNlIka ir turkišku pirtį*

joiin p. fwald

a jidra iid'r Him u<*i>j< :. >

'i 'i.

j<-ir ii ’r pilei ji r

: 810

KEISTUČIO SKOLINIMO IR 8ŪDAVOJIMO B-VĖS
. •' r - I,’ \H| p. P 11 , -X ‘ .> V’ : .

k-' (■ ■ ,■ ' ■' .■ ■: ■ ’.

GYJDYTOJAI ir dentistai
nrr Trr ąy ........ .... •______________ ————■»

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Jūriai

Dr. V, A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valūnuos nuo 2 M 4 ir nuo 7 iki 0 %al„ Nedaliomis nuo 16 Iki 12 
3848 South Halstfd S,t, 

‘ Tel. Rnuiayard 1401

Ofiso Tel. Boulevųrd 5018
Roz. Tel. Victory 2848

Dr, Bertash
756 West 35th St. 

Cor. of 85 th aųd Hųlsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal |utart|.
——į   t—, .Muj.n ;—■■■

Phone Canal 6122

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

.A pa.Kąl.

Ą.L.Davidonis, M.D.
4910 & Micpigąn Avę.

Tel. Ęenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vaizdai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6380
* Bez. Hyde Park 8395 e

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku Hru gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandą 1—4 po pietų. 7—8 yąL vak. 
išskyrus sęrędpjnis ir subatomto

Phone Boulevard 7042
Dr* C* Z* Vežei is 

Dentistas 
4645 So. Ashland Ąvę. 

arti 47th Street

A. Montvid, M. D.
W<J«t Town State Bank Bldg.

2400 Wc»t Madhpn Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seelęy 7880
Natpų telefonui Bruųaudęk 6697

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

Dr. S, Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflea. ir Rezidencija ' 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą. 4645 Sp. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso.Tel.: Boulevard 7820 
Namų TęL Proųpųct 198Q

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefoną^ Virgiųia 0036 

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

DR. J. E. SIĘDLINSKIS
DR/Vd.yrsfeWta

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV.. Cor. Franeisco
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

■ > * • • •• m “ * ' , it* '

Dr. C. R. Kliauga
Dentįs tąs

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofpaa ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po pilt, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFĄYĘTTE 805L

®U Lietuvi*! paktui

Dr. gėris
Valandoj? nuo 

' 'te nob •
intadieniafo nuo 10 iki Ii 
Phone Boulevard 8483

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams lipomas per 8t 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas Ir akušerio.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus K-Ray fc kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas' ir Laboratorija: 
1034 W. 18tb SU nętoH Mprm St 

Valandos nuo 10-rl2 pietų ir 
nuo 6 Ild7:80 vaL vakare. 

--------- 8110 ‘ 
letenai: 
Central 7464Hyde

Dr, Charles Segal
4729 So. Htend Avė.

2 lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANČIOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro.. Nedėtomis nuo 1Q pd 12 
valandai diena.’ nwDTMH)WAY 2880

Telefoną* Yardz 0904
Dr. Maurice Kairo

<631 South Aehlaad Arena*
Ofiso valandoe:

uo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po p*e
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 Iki 12

Rez. Telephone Plasa 2400

Ofiso Td. Caluinet 68M



NAUJIENOS, Chlcairo, Iii.

Lietuvos Naujienos

urbi) kolmlnkų,

su rsldfl

Ketvergo Ir Nub. vuk, atdar Iki Kilio

Tgb.

3437 S. HALSTED ST 3437 S. HALSTED ST

SENSACINGĄ

AKORDIONAI

didumo.Akordionas 80 basų už

ŽEMŲ

PERŽIURKITE ŠITAS VERTYBES, KIEKVIENA YRA HARGENAS

Kaunas darosi visai 
lietuviškas miestas

Šių metų posėlių 
būklė Lietuvoje

Beach
Robes

ATEIKIT 
DABAR I

$1.29 
Vertės

I) ir pastato galo sėjimo, idant 
dideli javai, kaip Šitas Šiaudų 
kūlys ir brandus užaugtų, h 
kiekvienas sėjėjas išėjęs j lau-

Kainos labai 
Nugintos

ATEIKITE 
DABAR DEL 
TIKRO 
PIRKIMO 
PROGŲ

Nupirkit maudynėms 

ploščiu pigia kaina.

tarnautojų bei
lietuviai. O

EXTRA 
SPECIALIAI 

SKALBIAMOS 
DRESES IR 

FROCKS

Visos Ubai patraukiančios 
Skaisčios Vasarinės 

Spalvos. Visų mierų.
LABAI DIDELIS .

PINIGU SUTAUPYMA8

EXTRA 
SPECIALIAI 

Baltos 
T>TT> ST’T'MfJ’G J. lito A11-i Hio

*1.00 
po f lėlak o*,

25 LEKCIJOS DYKAI!
Lengvus išmokėjimai.

APSVARSTYK 
APIE SAVO 
\ PINI

GINE

Kapšiukai 
97c

Verti $2.00 
mpiginti greitam 

išpardavimui

Moterys!!! Žiūrėkit!
Vėliausi Pavasariniai ir 

Vasariniai Modeliai

I
Prints
Crepes 

a a Washnables1 O Sheers

VV Naujas 
Materiolas

Visokio 
vertės iki $5.00

Puikinusio* skrybėlė*, 
du*, Iš nulijo matorlolo, 
spalvų Ir baltos.
1«. miplrkslt antrų skrybėle.

rlama paukščiams, kurio nei 
sėja nei pluuja, o išsimaitina 
Ir buvo giesmelėm skambiom 
linksmina artojų. Pasėtu* ja
vus apukėju* kurĮ laikų palie
kamos akėčios, kad nelabasis 
Javų piktžolėm nepaverstų.

dėjus tikriau pavasariui ii 
orimu atšiltu, žiemkenčių kvlv 
dlų būklė žymiai pasitaisys.

Iš vasarinių 
šiemet Lietuvoje 
buvo nepalankios. Didelė* šal 
uos Ir kai kur Iškritę* Kolega* 
jų dygimų sutrukdė. Tačiau 
jau dabar atrodo, kad Jie kle- 
štė* Ir duos gana gorų derlių. 
IŠ viso šiemet ponelių būklė 
Lietuvoje’ nėra tokia bloga, ko> 
klos buvo laukiama pavasario 
pradžioje. Jau dabar kai kurio 
žemė* ūkio specialistai bando 
spėlioti, kad šiemet Lietuvoje 
gailina laukti gann gražaus 
derliau*. Tsb.

Vilniaus krašte pa 
naikintos visos lietu 

viškos mokyklos

vėlinusio* ma- 
Naujų pašto! 

Atsiminkit »- u P,

dabar ' nusipirkti geriausių

2000 NAUJŲ MODELIU 
Nupirksiu vienų skrybėle u f. !*><*, Ir 
jus gausit antrų skrybėlę už te. At
sivesk motinų, sesutę 
ATEIK ANKSTU

Kitaip seniau dzūkai* gyveno 
negu dabar ir visokiems bur
tam* jie šventai tikėjo. Pava
kariai*, jie būdavo, pamato 
dzūkeli* gandrų ant klojimo 
tupint), tuo eina aruodų įm
inu išyti idant javų sėkla ge
riau sudygtų.... Ir dienas 
dzūkai žinojo, kuriomis javai 
reikia sėti, kad Dievas uratlzo- 
jų brandų užderlntų. Tokia die
na buvo pirmadienis, pirma
dieni sėti javai visada grei
čiau prinoksta ir brandesni bū
va. .. Pradėdavo dzūkai sėjų 
su (vairiomis apeigomis ir spė
liojimais. Pirmiausia sėjėjas 
spėja koki javai šiais motais 
uždorės goriau negu kiti. O 
spėja šitaip: savo visų Šeimų 
pastato gryčioje prie durų, ku
rie laiko atkišę rankų riešku
tes, o sėjėjas beria j juos .vi
sokių javų grudų po truputi, 
kurių grudų daugiausia pagau
na stovintieji, toki javai, Šiais 
metais geriausia darės. Po ši
tų apeigų sėjėjas eina j kino-

LABAI SPECIALU
SKUJINIAI mul-
Abi I II I l.t... 11.1 .III II. ■ I .... ...... II

VYRAMS iiONlnukal - 
mh — I) už
VlfFIH* 4(1, ■■tno.'.i.o.Hi

(IUZ1KŲ arba Migučių
Mota*

Kai lenkai 1020 mot. spalių 
mėn. 9 d. pagrobė lietuviškų 
Vilniau* kraštų, jame jau daug 
buvo lietuviškų pradžios moky
klų, gimnazijos, vidurinės mo
kyklos, mokytojų seminarija, 
Išplėšusi Vilniaus kraštų, len
kų valdžia pltlniausia puolė su
naikinti lletuViškas mokyklas, 
buvo uždaryta vienintele lietu
višku VilniaiĮS mokytojų semi
narijų ir daug kitokių mokyk- 

o Vilniaus
. $2*3jk* 1U vMS'Amr

>1.29
Paprastai $2.00

Nepaprastas sutaupymas.
Pasinaudokit proga, Pirkit

Senieji dzūkiški sėjo 
papročiai

ti kalbėdamas 
Dzievuli sėklų, 
atiduotum Šimteriopai. Augink 
ir brandsyk mano javelius, ne
užmiršk dalios alkanų paukš
telių ir gyvulėlių. Atitolink de
besis, krušos ir audras viso
kias. Skalsa. Amen.” Sėjėjas 
peržegnoja dar ‘ kartų laukus 
i p sėklų, pabučiuoja sėjamų 
dirvų ir pradeda sėti. Pirmų
jų sėklos saujų beria prieš vė
jų. Pirmoji sėklos sauja ski-

Slips 
97c 

Nepaprasta vertė 
paprastai verti $1.50 

iš gryno šilko

Lietuvos kaimas yra grynai 
lietuviška*. Ketai kur sutinka
mi kitataučiai, Tarp Jų dau
ginusia )>a*itaiko rusų ir len
kų. Tai likučiai mm tų laikų, 
kai Lietuvos žmones rusai iš- 
t remdavo ) Sibiru, o jų že
mes išdalindavo iš Busljos gi
lumos atsikraščlausiems ru
sams arba vietiniams lenkam*. 
Tačiau ir šis rusiškahknkiškas 
('lementas pamažu nyksta ir 
lietuvėje.

Kas kita Lietuvos miestai. 
Ankščiau jie visi buVo grynai 
švelimtaučių gyvenami, Lietu
viai sudarydavo tik mažų nuo
šimti. Bet atgavus Lietuvos 
nepriklausomybę, miestai pra
dėjo smarkiai lietuvėli, Kas
met vis daugiau juose apsi
gyvendavo lietuvių. Lietuviai 
ėmė veržtis j prekybų, pramo
nę ir amatus. O šio* ūkio ša
kos dažniausia yra miestuose, 
šiandien jau visuose didesniuo
se Lietuvos miestuose, išski
riant gal tik vienus šakius, 
lietuviai sudaro gyventojų dau
gumų,

įdomu pažiūrėti | laikino
sios Lietuvos sostinės Kaune 
gyventojų sudėt), Prieš 15 mo
tų Kauno retai kas kalbėjo lio- 
tuviškni. Kitataučiai, aplankę 
Kaunu, net gaudavo įspūdį, 
kad jis visai nė lietuviškas 
miestas, Tapęs tačiau laikiną
ja sostine, Kaunas savy su
jungė visas centre valdžios 
įstaigas, jsisteigč gana daug 
(vairių rųšių mokyklų, univer
sitetas ir t. t, O tų visų jstai-1 
gų apie 90 
mokinių sudaro 
kur dar naujos, lietuviškos pre
kybos bei pramonės įstaigos, 
kurių tarnautojai; beveik, visi

šiuo metu Kaune yra arti 
130,000 gyventojų. Iš jų 83,000 
lietuvių, 30,000 Žydų, ir 17.000 
kitų tautybių. 1897 metais 
Kauno buvo 70,920 gyventojų. 
Iš jų lietuviškai — 16,112. Vi
si kiti buvo Žydų, vokiečių, ru 
sų ir kitų. Tuo budu per 38 
metus Kaune lietuvių skaičius 
padidėjo dvidešimčia kartų. Ir 
Kauno miesto savivaldybėje iš 
36 atstovų lietuviai turi 27 sa
vo atstovus. Tsb.

Dideli tvarkymo darbai tuo 
tarpu vykdomi ir karo muzlo- 
jau* sodely. Sodeli* naujai iš
planuota* ir įrengiama* tikrai 
kultūringai.

Varpų muzika ? | muziejaus 
bokštų bu* jkelta liepos pra
džioje. Ligi šiol buvo tik de
vyni varpai, dabar bu* 28, vi
si naujai nulieti Belgijoje. Nau
jieji varpai kaštavo 30,000 li
tų.. Jas galima bus paskambin
ti gana sudėtingas melodijas. 
Kiekvienų dienų varpui* bus 
skandinamas Tautos 
giesmė “Marija” ii 
vlais, esame gimę”.

Šilkinės Kelnaitės 
59c 

paprastai $1.00 vertės 

labai special

AMERIKOS, ITALIJOS ir VOKIETIJOS 
Išdirbysčių.

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

Kaina pradinėms 12 basų už QQ

Oras sudavė skaudžiai!
___  ______ _______ jujauaių » tavorų.
Mes nutarėm nieko nepalikt, viską išparduot.
Kiekvienas daiktas atpigintas.
Atailankyklt
t a voru, pigiausiomis kainomis.

Kai kuriose 
iškritęs snie- 
šalnos. Toks 
pablogėjimas 

smarkiai pakenkė žiemkenčiams 
ir jau pasėtiems vasariniams 
posėliams. Ypač smarkiai nu
kentėjo antramečiai dobilai. 
Kai kuriose vietose jie buvo 
visiškai sunaikinti.

žiemkenčiai javai šiuo me
tu atrodo gana gerai. Tokio jų 
gero atrodymo daug kas ir ne
laukė. Ruduo Lietuvoje buvo 
ilgas ir šiltas, žiemkenčiai po- Fui Fashioned Šilki 

nės Chiffon 
Pančiakos 

79c 
Vertos $1.25 

Dabar atpigintos

kai įžėlę. Tačiau žiema pasi
taikė vidutiniška. Sniego buvo 
neperdaugiausia. Vis dėlto ru
giai, kurie 
šiuo metu 
tuos, kurie 
Žiemkenčiai

Kiekvienais metais Lietuvoje 
posėlių būklė daug pareina nuo 
pavasario oro. Šiemet pavasa
rio oras posėliams buvo labai 
nepalankus. Pirmieji laukų dar
bai prasidėjo žymiai vėliau ne
gu kitais metais. Pavasario 
laukų sėja buvo pradėta ba
landžio mėn. pabaigoje. Iš pra
džių oro sąlygos sėjai buvo ga
na palankios. Tačiau gegužės 
pradžioje oras staiga pablogė
jo ir privertė visus sėjos dar
bus nutraukti, 
vietose net buvo 
gas ir ištikusios 
nelauktas oro

S Vertės: 
K B iki 

^ĮF $10.00
i V * ■ 
• Didelis
Į Išparda-
/ vimas \
/ Naujausių
/ STYLIŲ
Į šiame

• sezone.
I Visų Mierų
I Daugybės

Madų 
J Visokių

Audeklų. 
Niekad 

a daugiau gal
k . nebus tokių
kainu už geras 
SUKNIAS.

PATAISYK ST0G4 IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namual Pašauk mu* dėl dykai apakailllnvlmų. 

25 motai patyrimo. — Blokorlua ir Blogiu*.

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

MAŠININIAI .llllul — juodi 
Aimliukft ..... ........... ........ ...... .

SI IŠPARDAVIMAS
VAIKAM KAUTAI — 
g.h.00 vortfla ..... .. ......
MEIKIAITŽMN Šllklnfia 
vbON |iorf<wl, mloroa 7 
iki s. — 7 poros ui......
FERKELIH, manta* plu ..............
vortč*, 10 mastų >1.00 
EYLET llMimOlDERY — dronf* 
plaumo — papraMtal Mo, ma*ta*. 
ruNtol Npulvų — SI ftft 
4 mantai uš ....... ..... ......

BALTOS

DRESES

Išpardavimas Prasidės Ketverge, birž. 13
DIDELIS NUPIGINIMAS... DIDELĖS SI TAI TOS

KOKS
IŠPARDAVIMAS!!! Mes turime perdaug na

KOKIE " - -
BARGENAI

Pronto* orą* laika pavasario, v. 
Del jiinų raiškia Žarnas kolno*. t 

1p Skrybėlių
U Pardavimas

Suvargę pvonnl meldžiasi prie altoriau* San Fedro bažny
čioj Aetopan, Meksikoj, kurioj laiko potvynio žuvo virš 200 
žmonių. Jlo lojo pačioje bažnyčioje ypač didelėmis iškilmėmis 
dėkuodavo už lietų. 
L".7l|gxaĮĮ:a&,agaaa,:3srL>%^A jh1.'. ivi

kų persižegnoja puls ir per
žegnoja laukus Ir sėklų. Ban
ko* delnan užpila šventinto 
vandens ir sėja JĮ dirvon, kad 
saugotų aukščiausia* laukų ii 
Javus nuo dvasių nelabųjų, 
šventindami dirvas probalsial 
kalba šių maldelę: —. “Vardan 
Švento Dzidoriaus artojau* Ir 
švento Jurgio ricloriau* eikite 
visi nelabieji Javų gadintojai, 
javų skalsos ir brandžlo kasa- 
votojai | dykumas kur žmo
gui dtevomyly* savo kojos nie
kad nekelia”. Po šios maldelės 
delnais sutrina koletų šventin
tų varpų. O, paskui prisipylęs 
sietuvę grudų užsikabina pa
saltų, per kaklų ir pradeda sė
ti kalbėdamas — “Bėriu Tau 

man

Jeigu Jums Tuojaus
REIKIA CASH

dol ko nors, Ju*ų kurą* bu* gorn* ušatatas, Bo ondornorių. 
Bo utidollojlmo.

Sutaupyk 10%
No* “Inland” ruto* yra 10% žomonnU negu kito* logidč* rato*,

Inland Investment Plan
11 -ton luboH Chlcngo Motor Club Bldg.

66 E. So. Water St. !RAN. 7990
747 Madison St., Oak Park, AUS. 0078.

krašte Jau buvo likusios tik 
Kolio* lietuviško* mokyklos, 
Gegužė* mėnesio vidupyje len
kai uždarė dar 13 lietuvišku 
pradžios mokyklų, Dalia r visam 
Vilniaus krantui paliktos tik 3 
pradžios mokyklos ir dvi gim
nazijos. Tačiau kasdien laukia
mu, kad lenkai uždarys ir 
ftvenčlpnių lietuvių gimnazijų. 
Tokiu bildu, lenkui per savo 
žiauraus valdymo penkiolika 
metų uždarė, gulima snkytb 
vIhum lietuvišku* mokyklas, tuos 
lleluvybės Židiniu* pavergtume 
krašto. Vilniaus krašto lietu
viai, bo savų mokyklų, vėl pa
skęs tamsoje, taip kaip sken
do visa Lietuva žiauriais rusų 
priespaudos laikais.

Tsb.

Karo muziejus nau
jose patalpose

Karo muzlojatis eksponatai 
l Vytauto Didžiojo muziejaus 
patalpas buvo baigti perkelti 
Jau prieš koletų savaičių,

Kuro muziejus naujose pa- 
lalposo užėmė dešimti salių, 
Senose karo muziejaus patal
pose eksponatui buvo labai su
kimšti. Jlo dėl to nedarė tokio 
Įspūdžio, kok( gulėjo daryti. 
Dabar karo muziejuje Jau ord-

GaraioH VAN RAALTE 
PirštinaitėM nupiginto* 

dėl Šio sensacingos žemų 
kainų išpardavimo. 
PIRKITE DABAR

RINGLESS '
Šilkinės Pančiakos

SPECIALIAI 

49c
TIKRO ŠILKO CHIFFON 
Reguliari kaina $79c vertės 
VISOS PILNAI MADINGOS 

Admiration Brand 
VĖLIAUSIŲ SPALVŲ 
Mieros 8>A iki lOtt

Akordionas chromatiškas 120 $*7R 00 
Piano Akordionas 120 basų už $3Q QQ

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

TeL Boulevard 4705

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET 

511 S. Paulino Sf.

■ ■ '' Ii-
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NAUJIENOS
The UthuanUn Daily Ncwm 

Ptibllnhed Daily Eacept Sundny by 
Tho Uthuanlan Newe Pub., Co., Ine.

1730 South Kaleted Street
Tblcphono CANal 8500

Užsakymą kalnai
Cldengojo —« paštui

Motum* I.IUHIt.lllllullMIHH.I.lh.lH $8.00
Pusei motų aMaMitia»ieeeime»u»«ąeeei«e

Trims mėnesiams aeeeeoeeeleeeaeaasą*

Dviem mėnesiams •ąasOaeteeaHee^

Vienam mėnesiui ............. .
Cblcagoj pan išnošiotc^lusi

Viena kopija Maaasssesseeaaaseeeaaesasseeso 3c
Savaitei ...........   18c
Mėnesiui  .......     75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ,
paltui

4,00 
2.00 
1.50 

.70

Apžvalga

Subscripilon lUtfiMl 
$8.04 per year In Gonada 
$7.00 per yciir outsido of Chlcago 
$8.00 per yoar in Chicago 
3c per copy.

KOMUNISTAI RUOŠIĄ DIR
VĄ FAŠIZMUI

Entored mm Socond CIiimk Maitot 
Mareli 7th 1014 nt tho Post Office 
of Chicago, III. undor tho net of 
March 3rd 1870.

, Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

PurcI motą ........................... 3.50
Trims mCnaslatni eaeeeeeeua*1.75 
Dviem mOiiMlnma 1.25
Vienam nMJnoahii ašeeteeeeeeeeeaeeeae 75o

Lietuvon h kitur uImIouIuono 
(Atpiginta)

Molams ............    $8.00
rusei motų ..............    4.00
Trims mėnesiams .... ..............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mouoy

Orderiu kartu su užsakymu.

KONSTITUCIJA AR ŽMONES?

Kas yra svarbiau: konstitucija ar žmonės?
Republikonų vadai šaukia gelbėti konstituciją nuo

• Naujosios Dalybos. Nėra abejonės, kad dabartinė Jung
tinių Valstijų valdžia, vykindama savo ekonomines ir 
finansines reformas, ne kartą peržengė tuos arba kitus

• konstitucijos paragrafus. Vyriausias federalinis teis
mas, pavyzdžiui, nebūtų vienbalsiai atmetęs NIRA, jei
gu šis nacionalinio pramonės gaivinimo Įstatymas butų 
luinai sutikęs su krašto konstitucija.

Tačiau Įsivaizduokime, kad prezidentas Roosovoltas 
butų bijojęs paliesti konstituciją ir butų nedaręs nieko 
bedarbių naudai, bankų sustiprinimui, farmerių pagel- 
bai ir geležinkelių išgelbėjimui. Ko butų kraštas per 
šiuos dvejus su viršum metų sulaukęs?

Kada apleido Baltąjį Namą Washingtono Hoovoris 
ir jo vieton atėjo naujasis prezidentas, Amerikos ban
kai buvo tokioje padėtyje, kad tūkstančiai jų buvo jau 
užsidarę ir grasino krachas likusiems bankams. Roose- 
veltas paskelbė “bankų šventę”, laikinai atimdamas de- 
pozitoriams teisę naudotis savo sutaupomis, padėtomis 
bankuose. Tai buvo “sauvališkas”, konstitucijoje nenu
matytas žinksnis. O betgi jisai išgelbėja bankus ir .žmo
nių depozitus.

Buvo ir kitų “sauvališkų”, konstitucijos paragra
fais neparemtų valdžios elgesių. Sakysime, įvedimas 
taisyklių pramonėje, drkūtftiančių mokėti darbininkams 
mažiau, negu tam tikrą atlyginimo minimumą, arba 
versti darbininkus dirbti ilgiaus, kaip tam tikras nusta
tytas darbo valandų maksimumas. Jeigu valdžia nebū
tų j ąjtuos dalykus kišusis, darbininkų uždarbiai butų 
smukę vis labiau ir labiau, ir kaip tuomet butų galėju
si atsigauti prekyba? Kaip butų galėję verstis smulkie
ji krautuvninkai, profesionalai ir kiti žmonės, kurie da
ro gyvenimą iš darbo žmonių?

Amerikoje dar nėra gryžę geri laikai. Bet šiandie 
jau yra nepalyginti geriau, negu kad buvo pavasarį 
1933 m. Tuomet biznis ritosi į pakalnę, dabar jisai ko
pia prieš , kalną — palengva, dažnai stapčiodamas, bet 
visgi jisai lipa aukštyn, o ne grimsta į pelkę.

Kada darbininkų minios alkanos, kada farmeriams 
atimama už skolas jų ūkiai; kada bizniai bankrotuoja, 
— tada tenka žiūrėti, kad butų išgelbėti nuo badę ir 
ekonominės katastrofos žmonės. Konstitucija, jeigu ji 
yra gera, nuo to nenukentės. O jeigu ji ekonominį kraš
to atgaivinimą trukdo, tai ji turi būt atatinkamu budu 
pataisyta.*

, Opozicinių komunistų laik
raštis “Workors Ago” Įdėjo ži
nių apie tai, kaip “ščyrlojl” 
komunistai žvėriškai sumušė 
vieną moterį, Sarah Grosą, ir 
vienų vyrų, George Weiss, UŽ 
tai, kutl šie du asmens kuiliu - 
slavių unijoje priešinasi komu
nistų politikai.

“Sarah Grosą, našlė Žino
mo komunisto kniliasiuvlų 
vado Aaron Grosą, buvo žvė
rišku! užpulta ketvirtadieni 
(gegužės 23) kaillasluvystės 
markele”, skaitomo paminė-* 
tame laikraštyje. “Užpuoli 
mą darė šešių pėdų aukščio 
mušeika, Isldor Raw, kuriam 
moka algų industrinė unija, 

i Komunistų Partijos dualinė 
unija kailiasiuvystės verstoj.

“Nepasitenkinę šiuo žvėriš
ku darbu, dualinės unijos 
galvos užpuolė draugą George 
Woiss, (ėjus Į koridorių na
mo,’ kuriamo jis dirba, po 

i * num. 830 Soventh Avenuo 
i (New ( Yorke). Apmokami 

mušeikos ištisas savaites ban. 
dė sučiupti j j (VVeissų) vie
ną, norėdami pasiųsti j| ) li
goninę. Nors puolamas su 
gelžgaliais, peiliais ir kitais 

i metaliniais įrankiais, Weiss 
vis tik sėkmingai gynėsi nuo 
tos gaujųs. Tuomet ten bu- 

i vusioji Komunistų Partijos 
nariai, su savo paprastu re
voliuciniu stropumu, pašaukė 

i policiją 
lino.

“Jam 
būnant 
manų,
‘matytų’, ir prie dviejų iŠ jų. 
būnant prikabintam, dualinio 
unijizmo didvyriai padarė 
tą, ko jie, kaip šiaudadva
šiai, neįstengė? jYddUryt, tu
rėdami savo rankose jį vie 
nų—sumušė j Į.

“Sarah Gross, vienintelė 
duondavė Aaron Gross’b dvie
jų našlaičių, dabar jau guli 
lovoj, sužeistą į vidurius ge
ležies gabalu. George Weiss 
yra kalėjime ir laukia teismo, 
nes Komunistų Partijos na
rys užvedė prieš jį bylų ka
pitalistiniame teisme, kaltin
damas piktadaringam užpuo
lime”.
Tai ve kokiomis priemonė

mis maskvhuai komunistai ko
voja prieš savo oponentus,sklo- 
kininkus. šitokia gengsteriš- 
ka kova ne tik demoralizuoja 
darbininkų judėjimą, bet ruo
šia dirvų fašizmui. Nes kas yra 
fašistai*? Tai yra organizuoti 
gengsteriai, kuriuos kapitalis
tai apginkluoja, kad jie žudytų 
ir terorizuotų darbininkus.

ir musų draugų jka

(VVeissui) dar tebe- 
rankose trijų polic- 
matomai, iš anksto

Amerikos lietuvių darbininkų 
suvažiavimą, kurį šaukia į Clo- 
veląndą komunistų “centro biu
ras#’, Jisai rašo, kad to suva
žiavimo programas busiąs toks:

“L Kova prieš ruošiamą 
naują kurą.

“2. Kova prieš kĮlantį fa
šizmą Amerikoje.

“8. Amerikos lietuvių rei
kalavimus civilių teisių įdė
tu vos darbininkams ir ’vuls- 
t Jočiam s, kaip tai teisė orga
nizuotis, tolsti savo laikraš
čius, laikyti susirinkimus, 
rinkti atstovus į valdvietes 
ir t. t.

“4. Siuntimas atstovų nuo 
Amerikos lietuvių Į • propo
li uo j amą viso pasaulio lietu 
vlų išeivių kongresą Kaune.“ 

’ Įdomus yru trečias punktas. 
Komunistai siūlo reikalauti “d- 
vilių teisią Lietuvos darblnliv 
kailis ir viUstiečiams”, i. y. tei
sės organizuotis, leisti laikraš
čius, laikyti susirinkimus ir- 
t. t. Iš šitų teisių susideda de
mokratinė santvarka. Komunis
tai per daugelį motų demokra
tiją visaip niekino, o dabar jau 
jie jos reikalauja! Vadinasi*, 
penkiolikos su viršum metų ko
munistų propaganda buvo prie
šinga tam, ko patys komunis
tai šiandie reikalauja. Tokiu 
budu dabar yra aišku, kad ko
munistai no. Švietė darbininkus, 
bet juos klaidino.

Antra, jeigu reikaiaujaina 
civilių teisių darbininkams ir 
valstiečiams, tai kodėl komu
nistui giria Rusijos bolševizmą, 
kur jokių civilių teisių darbi
ninkai ir valstiečiai neturi?

Rusijoje yra #uždraustos vi
sos organizacijos, išimant val
dišką komunistų partiją ir jos 
kontroliuojamas draugijas bei 
sąjungas. Rusijoje uždrausti vi
si laikraščiai, ;išimant komu- 
'niątiškus ir komunistų kontro
liuojamus. Rusijoje uždrausti 
visi susirinkimai, išimant tuos, 
kuriuos šaukia valdžia ir komu
nistų partija. ‘

Bet komunistai . sako, kad 
Rusijos tvarka pešanti geriau
sia pasaulyje.' Kur gi jų logi
ka? ?

Laimingos knliones!
Leitenantui Feliksui Vaitkui 

išskridus iŠ Floyd Bonnelt 
Ftold, N. Y., Kaunan, visų lie
tuvių mintys lydės JĮ toje toli
moje Ir pavojingoje kelionėje. 
4,500 mylių dar nė vienas laku- 
jias pasauly neparskrido be su
stojimo, solo sklindant. Jeigu 
leitenantui Vaitkui pavyks per
skristi, bus tai rekordas, ku
riuo ir. didžiausios tautos galė
jų pasididžiuoti, Tuo didesnė 
garbė bus lietuviams, vienai Iš 
mažiausių tautų.

Kiekviena tauta didžiuojasi 
garbingais žygiais savo šunų 
atliktais, šituo gi atveju musų 
tauta turės rimto pagrindo di- 
žiuotis, nes ji yra dalyviu Šito 
garbingo žygio. Viso pasaulio 
lietuviai dalyvauja ALTASS 
pastangose pravesti antrą trans
atlantini lietuvių skridimą pa
sekmingai. Lituanlcu U yra vai
siu viso pasaulio lietuvių pa
stangų, nors ne visos pastan
gos buvo dedamos to žygio įvy- 
kinįmui. Stambi dalis lietuvių 
pastangų buvo dedama, kad 
tas žygis neįvyktų. Bet kada 
rėmėjų pastangos nugalėjo vi
sas prlešenybes, šitoje valando
je priešus galima užmiršti. Jie 
tik Įrodė, kad geros valios lie
tuvius jokios klintys nugalėti 

i negali. /
Leitenantas Vaitkus yra 

Amerikoje gimęs lietuvis. Tė
vai jo išauklėjo jĮ lietuvių dva
sioje. Jis pasilaikė sau lieituviš- 
ką tėvų pavardę, išėjęs aukš
tesnius mokslus, tarnaudamas 
Amerikos kariškoje aviacijoje, 
jis jgijo leitenanto laipsnį. Nu
skridęs Lietuvon jis susikalbės 
su Lietuvos jaunimu lietuvių 

! kalba. Jis yra tikras lietuvis.
Leitenanto Vaitkaus skridi- 

’mu domėsis ne vien lietu via? 
ne vien amerikonai, bet visas 
'civilizuotas pasaulis. Jo žygis 
turi didelės svarbos visam pa
sauliui. ^Bet*mums, * Hetuviams, 
#ra labai svarbu, kad tas Žy
gis butų pasekmingas. Kad lie
tuvis butų pirmu lakūnu pasau

ly, kuris tokį tolimą be susto
jimo solo skridimą, atliktų. Tai
gi ir linkiu tau, Įeit. Vaitkus, 
laimingos kelionės!

Juozas J. JlertinanavičiuN.
______________

Washingtono lietu
viai gražiai priėmė 
Įeit. Feliksą Vaitkų

WAS11INGTON, D. C. — De
legacija lietuvių vadovaujama 
p. Vlado Juozo Esuno, Ameri
kos Lietuvių Draugijos Wa- 
Mhingtono Skyriaus pirmininko, 
pasitiko ir pasveikino leitenan
tą Feliksą Vaitkų, kuris tikisi 
aeroplanų be-sustojimo iŠ Now 
Yorko pasiekti Kauną. Delega
cija pasitiko p. Vaitkų Wash- 
ingtono aerodromo, kai jis at
lėkė čia Lltuanica 11.

Po/ to p. Vaitkus ir pasitiku
si ji lietuvių delegacija nuva
žiavo į. Lietuvos Atstovybę pa
puoštais vėliavomis automobi
liais. Per vldurmiesčio traflką 
važiavusius palydėjo metorclk- 
lių policija.
4 Atstovybėje lakūną širdingai 
pasveikino Dr, Mikas Bagdo
nas.

Vakare buvo surengtas lakū
nui priėmimas Washlngton vieš
buty, Rožių salėj.

Čia programas pradėta {Ur
mininko p. Ksuno trumpa kal
ba. P-us Esunas toliau persta
tė iškilmių tostmasterį D-rą F. 
Brazinskį iš Gcorgelown Uni
versiteto. Po to kalbėjo Dr. 
Bagdonas, “Naujienų” redakto
rius . Grigaitis, kongresmanas 
Tuypin iš Pennsylvanijos, kon- 
gresmanas Dully iš New Yor
ko, teisėjas William F. Laukai
tis iš Ballimorčs, kuris oficia- 

i liai atstovavo gubernatorių 
Harry W. Nice, ir Dr. John 
Buchness iš BaHimorės, kurie 

i oficialiai atstovavo ta miesto 
merą Howardą Jackson. Skai
tyta telegramos ir laiškai su 
linkėjimais pašisekftno lakūnui 
ikongresmanų, senatorių ir kilų 
asmenų,- kurie negalėjo daly

vauti parengime asmeniškai.
Svečiai pavaišinta vakariene, 

o paskui transliuota radi o pro
gramas. šiame programa pianą 
skambino p-lė Lilija Golnžėla 
•ir p. Andreikos; padaryta i»- 
tervlow lakūnui, klausinėta apie 
ji pat|, apie jo aeroplaną ir jo 
4500 mylių kelionę per vande
nyną, ir pagalios P. Grigaitis 
pasakė trumpą kalbą.

Advok. Sabina V.
e

Baušiutė (Bush) vy
ksta Europon

LAWRICNCE, Mass. — Ad
vokatas Sabina V. Baušiutė 
(Bush) U Lawrenco, Mass., lai
vu SS Čallfomia išvyksta Eu
ropon birželio 29 d. Ji planuo
ja aplankyti Škotiją, Angliją, 
Daniją, Rusijos Sovietų Res
publiką, Lenkiją, Lietuvą, Vo
kietiją ir Franciją. Maskvos 
universiteto vasarinėj mokykloj 
mono paimti kursą apie sovie
tų valstybės icisdarystę ir bau
dimų systemą. Ji tikisi sugrįž
ti atgal Į Jungtines Valstijas 
savajai advokato praktikai rug
sėjo mėncsĮ š. m.

Atėjo Kultųra No. 4
Žurnalo Turinys įdomus Ir pa

mokinantis: Jaunosios kartos krl- 
zti — A. Amai vis. Prfoftistorinfi 
Baka dabartinei Įmonių psichologi
jai — S. Buchas. Hitlcrs grosses 
Sfiol —• J. Baldauskas. Iš Austra
liečių gyvenimo — Prof, P. Leonas. 
Hizifo darbas — Elja Eronburg. “Mes 
knlrmo kardus” — O. Erdberg. 
Kruvinus Reinas — St. Galinis, pa
sakos, poezijai r tt. Kaina 45c.

Galima gauti, 
NAUJIENOSE.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

«

PLIENAS SAUGUMUI-KIEKVIENAS
ŽINO, KĄD JIS STIPRIAUSIAS!

Reikalaukit Saugios Plieno 
! Body ir HyJraultc ^rek^ , 
l kai pirksit žemą-kainų karą.

GRIEŽIA DANTIMIS

KOLEKTYVIZACIJOS VAISIAI

Ukraina kitąsyk buvo Europos “aruodas”. Jos der
lingame juodžemyje • užaugdavo tiek javų, kad jos duo
na maitindavosi visos pramoningosios šalys Europoje,

Ką nedarė juodoji klerikalų 
klika, stengdamasi suardyti 
trans-atlantinj skridimo darbą, 
bet nieko nepešė. Dabar, kada 
F. Vaitkus, jau ruošiasi netru
kus iškristi, tai Marijonų lei
dinyje šimutis, kaip apsvaigęs, 
sapalioja apie “ponus socialis
tus”, kuriems ,girdi, visuome
nė sudėjo “37,000”, o jie tuos 
pinigus “eikvojo”.'

Niekas šitais idiotiškais jo 
plepalais, žinoma, netiki ir neį
tikės. Jie tik parodo, iki ko 
kio desperacijos stovio'yra pri
ėjęs tas klerikališkas gaivalas, 
kada visos jo intrigos ir ata
kos nuėjo niekais.

Bet šiandie Ukrainos gyventojai ir patys jau nebe
turi ką valgyti. Kada iš užsienių atvykęs keliauninkas 
Ukrainoje nueina į restoraną pavalgyti, tai vaikai ir su
augę apspinta jį, prašydami duonos.

Vienas Amerikos korespondentas, nuvykęs j mies
telį Pervomaisk, užsisakė pietus restorane. Visa, ką ji
sai tenai galėjo gauti, tai — juodos duonos (be sviesto), 
keturis kiaušinius, “spinach” sriubos ir prasto alaus, 
— ir užmokėjo už tai 8 rublius.

Korespondentas sako, kad sovietų valdžia šiandie 
jau nespaudžia ūkininkų taip, kaip spaudė nuo 1928 m., 
kada Stalinas pradėjo prievarta vykinti industrializaci
ją pramonėje ir kolektyvizaciją žemės ūkyje. Bet iš 
ūkininkų, matyt, jau išspausta viskas. Ir arklį važiuo
tojas paliauja kapojęs .botagu, kada arklys jau nebepa
velka kojų.

Ims daug laiko, iki Rusijos liaudis atsigaus nuo 
boltovijda^ ėteęėrįmęotų. _ įyrą naudingos.

CIVILĖS TEISĖS LIETUVOS 
DARBININKAMS” .

Juozas Miliauskas, SLA. Ap- 
švietos Komisijos narys, agi
tuoja “Tėvynėje” už tariamą

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

Laikyk Saugumų Minty Kai Žiūrėsi į “Visus Tris”
jogei ką jus nebudavosit, nieko nėra 
saugesnio ir stipresnio, kai plienas. Ply
mouth Body yra visa »pHenmS.

Ir Hydraulic Brekiai! Plymouth tikri 
Hydraulic Brekiai yra geriausi... pa
sekmė 10 metų patyrimo.

Pabandykit Plymouth puikų “Floating 
Ride”. Jis yra pagristas moksliniu sun
kumu padalinimu žinomų “Aairflow” 
karų. . ,

Ir naujo typo springsų, lengviau vei
kiančių. Specialią pasisukimų sumažin- 
tojjas, palengvina pasisukimus. Jus galite 
tikrai pasilsėti valiuojant Siame pato
giame kare.

plymouth;e’51o—

KAI ŽIŪRISI j dideli naują Plymouth, 
atsimink taj. Tai yra saugiausias 

žemų-kainų kąrąs ant kelio!
Saugi-PJienine Body! Kiekvienas žino,

PLYMOUTH suvartoja 12% iki 20% 
mažiau gaso ir alyvos.

ModcrnbiU trati k<M rei
kalauja tikrų UySraidie 
Kreklų frrltam Ir ran
giam ruMtabdymul!

Pasakykit artimiausiam Chrysler, 
Dodge arba De Soto pardavinėtojui, kad 
jus norit pasivažinėti su nauju Piy- 
mouth. Sužinokit, kaip lengvai jus ga
lit įsigyti naują karą su pagelba Official 
Chrysler Motors Commervial Credit 
Plan’o.

Tiktai Plymouth duoda įumt uitus ksturiust

1. TIKRUS HYDRAULIC
BREKIUS

2. SAUGŲ-PUENO BODY
3. padalinimą svorio

, 4. 12% IKI 20% MAŽIAU
alyvos ir gaso



Holdupas padarytas p. J, Kulio aptįekoje

vklnryakąrių vai

Ristyiūų mėgėjų dėmesiui

fiąrsinkitės Naujienose

HĮCS PRANEŠAME DAR

alsted St,

susirasti
Tęlsfp

NATHAN KANTEĘ

Antano Juffaud

, jaunų dirigentų 
'ąip nusprendė mų-

Piktadariai pašovė aptiekęs ką- 
vjpinki}. Atėmė $100 pinigų, 
Išnešė iš apt|ekos vąisty.

STOGAI 
ROOFING

Truko suvažinėta 
lietuvaitė mirė

Pasirinko elevatoriaus 
bėgius saužudystei

ICAGOS
INIOS

komisija praneša, kąd yjetą la
bai graži ir patogi, kur vjsj 
galėsiipe smągiąi 
ką. Į pikpikų yra

FORT
nas High school mokinys Lee 
Chrisman yra skaitomas vieny 
iš gabiausi 
ĄĮyeyikojp. f 
zikos autoritetų komisija

ice
»Ue Street

Malcewicz su Babe Kasąbęski; 
Cleve WęĮch su Johnny Silyy, 
ir Duke Ruppenthal su Ruck 
O’Neil.

South Tqwįi ligoninėje pir- 
madeinį padaryta rimta opera
ciją p. ĮJęssįe Petravičius, 45 
ryetų ąmžjąys, gyy. adresų 45?7 
So. Wood St.

Vilija Ayala (iŠ vardo Vili 
ja' atrodo, kad ji buvo lietu 
vaįtė) mirė antradienį, birže 
lio 11 d.

įnm Pipigų? 
JOJAME 
teko nerokuo-

Ąccouutus,

Iš Lietuvių Tautinių 
Kapinių trustisų 

susirinkimo

pLUMBĮNGQ IĘ NAMŲ AP 
ŠILPYMO SPECIALIĄ!

Yįteroys clųi 
aržuolinės ar 
sėdynės . 
Metalinės 
ką, krana 
sėdynę — 
Karšta vandens šildytuvas $ 
ir tapka 4o galionų italuos' 
Pilnas pasirinkimas tavom.

pietų

daiktų, fotaisų ir reikmenų. Jeigfl U telpaųaų 
galite susirasti F 
klauskite Ęiznio Patarėjo. Čia 
jų bu* galįm gautį

Naktinių klubų dainininkė, 
pažinta kaip p-ia Cecelia Ve- 
nable, tapo nušauta, lovoj Ber- 
wyn Beach viešbuty, 104Q Ber- 
wyn avė. Ryš^ su šią galvąžu- 
dyste policija areštavo, tūlą 
Carl Dahleen.

11 Wardo Lietuvių Demokrą- 
tų Organizacijos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį,, bįržęlįo 18 
d., Metųyių ĄųditaHM 3133 
So. Halą|ed JSt., ą$|untą valan
dą yakųro. Organizaciją tyri 
naujų dalykų, kųrįe liečia lietu
viu politiką. Taipjau teks ap

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažinto^

-ir dar trus- 
nprs ir visą

P-nia Kemėšienė atsišaukė j 
trustisus prašydama vietos Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse jps 
vyro Kemėšio pelenams palai? 
doti. Kadangi J. Kemėšis, kaip 
artistas, savo artistiškumu bu? 
vo per partyvis asmuo, bet so
cialistinių, o ne komunistinių 
minčių, tai ir šiame reikale ko? 
munistai nori pasirodyti prie
šingi Kemėšienės prašymui. At 
einantį trustisų susirinkimą bus 
užbaigtas Kemėšio kląųąįmąs.

—Vienas Trustisų.

lęrą Joniką, pus-
* irušįs ų? gimi?

2 broliu Izido-
įr gįipinės.

‘ randasi

subatoj

Zarasiškių Kliubas rengia 
naktinį piknikų

raleisti lai 
vięįiiąpii yi 

si atvažiuoti ne vien tik kliu- 
bę nariai. Šis piknikus bus yį 
sų piknikas, kas tik norės ty
rę U “good time”.

— Klipbo kpresy.

Padarytą sunki epe 
racija Bessei Pet- 

ravičius

pinko Robert M. Swęįtzerio są
skaitas. šis palįepiryas tąpo iš
duotas ryšy su tyrinėjimu, ku
rį dabar daro grand džiure dė- 
liąi pąsireiškysiog 4J4,129 dole
rių trukumos kauntės klerko 
sąskaitose.

Kelioms dešimtims žmonių 
matant apysene moteris nušo
ko nuo elevatoriaus platformos 
State ir Van Buren gatvių sto
ty, kai artinosi elevatoriaus 
traukinys. Motormanui pavyko 
sulaikyti traukinį, pirm negu 
ratai pervažiavo per moterį. 
Bet traukinys visgi smarkiai 
sutrenkė ją. Nugabenta į ligo
ninę ji neužilgo mite.

Penktadieny darąsi 
škių Kl. Susirim 

kimas

Moteris nušąutą lovoj 
viešbuty

Birželio 2 dieną Lietuvių Tau? 
tinių Ęapinių raštinėje trusti-. 
sai laikė susirinkimą, kuriame 
pasireiškė M- Lubino diktatūra.

Dalykas toks: mes turim E. 
Čepulį kaip trustisų pjrminiy- 
ką. Jis yra veiklus, švarus 
visuomenės darbuotojas. O Lu-. 
binas yrą jo padėjėjas. Tąsiau 
Lubinas už Čepulį tvarką vedą 
ir įnešimus duoda kaip koką 
diktatorius. Jam mat pirminin
kas mėkb nereiškia'f jis* taipgi 
nesiskaito su trustisais.

Iš kapinių pyošimu dienos, 
viską suskaičius, kupinoms pel
no liks netoli $100.

Ir dar pąąįškėjo, kad Lubi
nas “sugavo” P. Daubarą su 
Rubinu išgėrus po stiklą ąlaus 
ir nemokėjus už jį. Tik įsi
vaizduokit k°Kia tai suktybė: 
gert, o nemokė! 
tisu būnant — 
dieną dirbus pikniko naudai. Ir 
reikia pasakyti, kad Lubinas 
“laimėjo”, ba trystisų susirin
kime privertė Daubarą už du 
stiklu alaus užsimokėti 50 cen-

Ir čia komunistų diktatūra 
“jęvijąsi”

Bridgeport Beryice Dręss 
and Lmgerje Shoppe, 3437 So. 
Iląjsted Str., turi dabar dide
lį puvąsąrinių ir vasarinių dre- 
sių, pančiąkų ir daug kitų mer- 
giyoips ir moterims aprėdalų. 
Prękeą dabar parduodama daug 
žemesnėmis kainomis, negu pą- 
prąstai.

Didelis pasirinkimus. Nepra
leiskite šios progos.—p.

Pirmadieni, birželio 10 d., 
apie 11 vąląpdą vakaro žino
mas Bridgeporto vaistininkas 
Justinas Kulis, 3259 S. Įlalsted 
st., .uždarė savo aptieką ir išė
jo į valgyklą išgerti puoduką 
kavos.

Iš vąlgyklos tuoj vėl grįžo 
atgal j aptieką. Bet vos spėjo 
jis atrakinti aptiekos duris, 
kai trys jauni vyrai įstūmė ji 
j aptieką. įrėmę revolverį j šo
ną piktadariai pareikalavo pi
nigų.

Justinas Kulis turėjo apįe 
$100 ir juos atidavė. Piktada
riai tačiau šiuo grobiu nepasi
tenkino ir pareikalavo daugiau 
pinigų ir narkotikų. P-as Ku
lis pasakė, kad daugiau pinigų 
neturįs. Tuomet holdaperiai 
ėmė jį mušti ir stumdyti. Vie
nas piktadarių pagalios taip 
smarkiai kirto Kuliui revolve?

organizacijos pikniką, kuris į- 
vyks rugpiučiy 25 d. Vjsi pu
riai kvįečiami būti susirinkime 
ir atsivesti sayo draugus.

—Pranas Naujokas.

žio, S. L. A. 185 kp. pąrio, ku
ris buvo University Glinic, 950 
Ę. 59į}| St., Chięągp, Įlj. Mi
nėtą ligonį hmkė tris kartus 
kuopos pįnyininkąs P. J. Ru
činskas, ir dabar jau šis ligo
nis yra išvažiavęs nąpąo.

Narys.

HAMPURGER 
SIMU 1860 _ R-41

ipms uopiera. rolęliui f'/zfi 
arnish. galionui ....... 98c

11 Wardo lietuvių 
dėmesiui

Pirmadienį, birželio 10 d,, 
Morris Sęhneider trokas užga
vo Viliją Ayalą, 7 metų mer
gaitę, gyv. adresu 140 West 4f> 
St. Nelaimė atsitiko ties na 
mąis 4500 So. Wentworth avė.

Kai sužeista mergaitė tapo 
nugabęnta German Deaconesę 
ligoninėn,1 tai ten rasta, jogei 
jos rankos -ir kojos buvo su
laužytos.

i chropie kombiąaciioą sin-
ranas, su nuimama G9

.....................M5

Dykai
Atdarą uedėkojųm iki

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake St tek Seeley 3513
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rio kotu į galvą, kad p. Kulįs 
nuvirto ant grindžių if neteko 
sąmonės.

Ką piktadariai veikė aptieko- 
je toliau, p, Kulis jau nebema
tė. Ąitmdo tačiau, kad jie šei
mininkavo dar ilgoką laiką.

Kada Justinas Kulis atsiga
vę, tai pajyto, kad jam blaiva 
skauda. Patėmijo taipgi krau
jo toj vietoj, kW gulėjo. Vė
liau pasirodė, kąd buvo pašau
tas, ir kaip daktaras, X-spin- 
dulių pagalba, pastebėjo, kul
ka atsimušė f blauzdikaulį įr 
ten jątrjgo.

Galutinai atsipeikėjęs ir ap
sižiūrėjęs p. I<ylis pamatę ąp- 
tiekoj didelę betyąrk^ Daug 
šėpų buvo atplėšta, stiklų iš
daužytu. . Mąiyti, piktadariai 
ieškoję narkotikų^ ir kitų bran
gesnių daiktų.

Telefonu p. Kulis davė žinią 
apie įvykį policijai. Pastaroji 
atvykus nuvežė p. Kulį į ligo
ninę, kur jam buvo suteikta 
daktąrp pągeĮba.

Iš republikonų konvencijos 
Springfielde

Dešimties 
stijų republikonų suvą^iąvimas 
priėmė antradienį partijęs plat
formą busimiems 1935 f. pre
zidento rinkimams.

Republikonų platforma siekia 
ekonomijos arba taupumo val
džios išlaidose, balansuoto biu
džeto, paątoyįos valiutos pa
remtos auksu, valdžįoą pasi
traukimo iš kompetįcijos su 
privačiu bizniu, griežto įstaty
mų vykinimo, etc. Ęendrąi 
imant, tai yrą veik toki pat 
platforma, kokiai ir seniau yra 
yepublikonai turėję, pavyzdžiui, 
pp. Hooverio ir Meliono laikais.

Ateinantį penktadienį, birže
lio 14 d. Zarasiškių Kliubas lai
kys savo susirinkimą p. J. Žu
kausko salėje, 21$6 S. Halsted 
St. Pradžia 8 vai. vakaro. Bus 
svarstoma pikniko reikalai ir 
renkami darbininkai piknikui.

Visi kliubo nąriai kviečiami 
atsilankyti laiku. Norintieji 
prie kliubo prisirašyti zarasiš- 
kiai, malonėkite atsilankyti su? 
sirinkiman.

Zarasiškių Ęliųbaą repgįa 
naktinį pikniką birželio 29 d. 
Wiqev<Mxi <Urže, WiUcw 
Springs. I1L Pikniko rengimo

MĘLROSĘ PARK.—čia mirė 
Petras Kučinskas, Paėję iš Lie 
tyyos, regis, iš Luokės para
pijos. Melrose Parke gyvenę 
adresų 17 bforth Avė. Buvę 
vedęs, turėjo savo namą. .

Velionis buvo gerąš “Nau
jienų” draugas ir Antro Trans- 
atląpftinjo škridjnjĮp ręmėjąs.

—Vietinis. .

Keletą žymių risUojų ruošią 
promoteris Fyed KohĮer šj va
karą, birželio 12? tą, įMarigold 
Gąrdeys (trobesy, prie Broad- 
way ir Grace st. Tarp žymes
niųjų yįs.lįkų bus Nango Singh, 
iš Indijos. J|s susikibs su Alex 
Kąsaboski, drutuoljy leųku iš 
Kanados.

Kitose porose bus: Gerard 
Lauth su Al Williams; Frank

iepehalSavings
<LOAN * ĄSSOęiĄTĮON 

OR CHICAGp
2324 So. Leąvitt Street

Telefoąps ČANĄ^ 1^9

JUSTIN MACKIEWięĘ, PrezidęntąsĮ
HELEN KUCĘINSĘĄSa Ęaštiniukąs

Vyriausias teisėjas Denis E 
Sullivąn įsąkė keturiems bąii- 
kams patiekti Valstybės gynė
jo ofisui ąąmepižkąs ir viešą
sias buvusio Cook kąuųtęs iždi-

BURNSĮDĘ 
kOOPą laikė i 
birželio Tuley Parko svetąipėj. 
90tb St. ir St. Lawrąnce avę. 
fcjąrių ątsiląnkė nę per dau
giausia, bet visgi sumokėtą mė
nesinių duoklių $120.19. Gąl 
|įą yra Kaltė fiųąųąų raštinin
ko, kuris namuose priima mę- 
kestis tų narių, kurie neužsi
moka susirinkime: gal dėl tos 
priežasties mąžiąų ųąrių Jau? 
kosi į sųsiriųkimųsi? ’

Buvę, skaitytus L. Ą. pre
zidento F. J. Bągočiąųs. laiškaą. 
Savo laiške p. Bagočius išreiš
kia viso SusiYięmiimp vardu 63 
kuopai širdingą padėką už ban- 
kietą gegužės 3 d., kuriamą 
p. F. J. Bagočius tųręją progą 
bu|i vieųų iš gąrbč§ svečiu- 
Pareiškia, kad pagerhimea pu- 
v£> ne tik jam asmeniškai, bet 
ir organizacijai, kurią jis at
stovavo, t. y. musų Susivieni
jimui.

Buvo prisiųsta iš Centro 
kaucijų paliudijimas, kurią ta
po perskaitytas. Kuopęs valdy
bos nariai 
piškis yra po kaucija $500.00 
įr finansų raštininkas P. Pivo- 
yunas $500.00. Kaucijų paliu
dymas laikomas pas pirminin
ką P. J. Kučinską.

Išvažiavimo komisija rapor
tavo, kad, kuopos metipis iš
važiavimas bus 16 d. birželio 
Pambrausko farmoje, Willow 
Springs, III. Išvažiavimui vis
kas prirengta, paimta gem 
trokas, kuris nuveš narius ir 
svečius į įšvažiayįmę vietą i* 
parveš atgal be jokio atlygi- 
pinų* iš važiavusių pusės. Tro
bas išvąžiųos iš Burpsidės nuo 
Tpley Parko 10 vąl- ryto, p iš 
Bęseląpdo nuo A. Laųrųtėnę 
namo, 10530 Indiana aYP-, JO:SQ 
yąl. ryto.

Kviečiami nariai įr svečiai 
skaitlingąi dalyvauti šitame iA- 
vąžigvime. Męs jau žįpome, kad 
Dambrausko farmoję yra gana 
graži vieta, kur vįsi susirinkę 
gražiai pasilinksmiuąimę. Bus 
taippat visokių išlaimėjimų. FL 
nanęų raitininkas pranešė, kad 
kuopa ligonių neturi, nors na
rių kuopoj yra apie 160.

KANNES FAIR
Persikraustė iš 

3347 S. Halsted St.

3509, S. Halsted St

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 diena. 1:00 vai. po 
piet 1935 m„ sulaukęs 5^ pi. 
amžiaus, ginties Tauragės ap., 
Pašoltupės par.t SerapiriišklU 
kaime.

Paliko dideliame nuliųdime 
moteri Petronėlę po tėvais Zu? 
bickaitė, supu Algirdą. 2 dūk
tos, to SirvUtoė !r P°i9z 
res, žentą Povilą, du anuku^ 
seserį ir švogeri Oną ir Juozą-, 
pa Bogužus įr jųi šeimyną, pus
broli Kąžįįm?'-"-’* Tx“n’~ *'”» 
sesere Ni 
nes. o Lietuvoje 
riu ir Jupząną

Kuna^ pftšąrvętąs 
3634 S. Lowe Avė.

Laidotuvės ivyks 
birželio 15 dieną, 1 vai. po piet 
iš namu i Tautiškas kapines..

Visi ą. a. Pętro Griųmilps. 
gilinės, drąugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kyiečiami day 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam 'paskutini' patarnavimą iii 
atsisveikinimą.
" Nuliude liekame.

Moterįs, $unus, Dukterys, 
Žeątas, Seserys. Švogerįs, 
Pusbrolis, Pusseserės 
ir Gimines.

Patarnauta laidotuvių direk-, 
tokius S. 
nas Yards 11

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
Ijiąų Įrengtą.

THE BRIDGEPORT ROOFING ęa 
Av jūsų stogas reikalauja patai

symo! 
kyšime___ ____ .
taipgi darome visokį

Ar Yra Kas Jums Skol
MES IgKOLEKTI 

Neiškolektuosįjn —? ni 
^Me^ perkame , 

as, Morgičips už ęąsh.
UNįVERŠAL COLLEęTION 

SERVICE 
. 39 S. La Seile Stęeet

C«®traię»82

PRANCIŠKUS PIPIRAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

birželio 9 dieną. 8:20 valąnąą 
yąk. 1935 m*, sųląukęs 24 mę? 
tų' amžiaus, gimęs Chica'go, I|l.

Paliko dideliame nuliudingid 
motiną Barborą, po tėvais širį- 
kaitė, tėvą Simoną, seserį On^ą 
dų brolius Joną ir Povylą, dę? 
de ir teta Mykęla ir Feliciją 
Šimkus ir daug kitu giminilį

Kūnas pašarvotas randasi M-■ So. Chicyl

Laidotuvės įvyks ketvirtame-, 
ny blrŽęįio 13 diena. 8 vąl. ry
to iš namų i šv. Juozapo parą-. 
Bijos bažnyčią, kurioje ątsibąą 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Prąnjciškaus Pipim 
giminės, ųraugaį ir pąžystamį 
esat nuoširdžiai kvi^iami dą- 
lyvaųti ląidotuvėsc ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
ątsisveikiniiną.

Nuliūdę liekame.
Motiną, Tėvąs, Brolįai, 
Sesuo ir Cįįmiąės.

Patarnąųia laidotuvių direk-. 
toriui SI P. Mažeiką. Telefo?

Diątnl>u|oviai

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted SUeęt 

Tel, YARDS 0803

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATR HOUSĘ 

908-910 Węst 14th Streęt 
Moterų diena seredomis.

Po naujų savininku priežiūra, naujai išremontuota iš išmąlevota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną ir nakt}.— 

SWįMMING POOL PHONE CANAL 9560

/7,'< ’ ' ’

TAYlfin

ton, D. c, Apdraustas kiekvie” 
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikąlau darni 
____ ____ ■ garite 

gauti savo su-, 
taupytus pini
gus, ‘ Įstojimo 
mokėti nereikia.

!-w

Duodam Putotas Ant Morgičiu 
Mąžąįs Mėnesiniais IšmoĮcejįųiąis nūn £ iki 20 įletų 
. Tąupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Real Estate ir Pask.
RĘAb ESTATE a LOAN

KREIPKITSS 1 HUSU BENDROVĘ 
Dęl skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mąinymo arba pardąviiuo 
namus, lotus ir žemes. 'Paveskite 
mums visus savo Insurance, Kire, 
Tomądo. Life. Sųręty Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legąliškąs. dėl pripildymo ir paga
minimo. visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J. C. ASTOR
J. AstrausU 
Ofisas atdaras ik _ _____

44 E. į98tk SU prie Michigan Avė.

"I HĮI 11 Į 1 '""l ..........
kontraktoriąi
B. šfiukis & Co.

Stątęm nąųjus ir taisom senus 
namus. .PatyHmąs 15 metu. Dąr- 

bas garantuotas 
41M SO, FRANCISCO AVĖ.

...... ’ ..................... yri >   i"11 m n 11

ATEINA
Aprubežiuotam laikui

• Prasidės
Pėtnyčioj, birželio 14

Sovietų Rusijos grąžųą, sepsaci- 
cinis veikalas

‘The Youth of Maxim’
su angliškais parašais

Sonotone Teatras
66 E. Van Buren St.

jums reikia
, Automobilių Palys 

AUTO PARTS .
ARRE1KTAPAGELBETI?..... Me$
padarome duplikatuts dėl jųsu karo 
seni* dalių. Atveškit juoą čięnai. 
Mes turim dalis dėl visu karų. 
Perkame ir parduodam6 ąenus ka
rys. Taipgi tajeras, tūbas ir bat? 
teries.

C & J AUTO PARTS CO. 
322ą-ąą Ąręhęr Avenue 

______ Phonc Įuafayette 1090______

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

■ ....a;?1".■  ............... į

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

GARF1ELD STORE FI£TŲRĘ 
ESCHANGĘ 

$300—5314 So. Hąlsted St.

KOLEKTAVIMAI
COLLECTION S

Chrittnan 
ifNE, 1ND. -

FASH10NED 
BOURBON 
’ bisti/ledtu.
KENTUČKY
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PRANEŠIMAI CLASSIFIEDADS CLASSIFIED ADS
Automobiles

Garsinkitės Naujienose

TIKTAI IKI
SOS

Birželio 18 d
senas sidabro ieškotojas

Oaks

TAUPYKIT
PINIGUS!J. Jonkus

vyriaus} j j paštų

$5,00

Chicagos Vyrį Cho
ras dainuos Naujie
nų radio programe

(retiring) 
netoli baž

Julijonas Butautis, 
pirmas Jonišk. L ir 
K. Kl. pirm., iškil
mingai palaidotas

laukė. Iš šalies 
buvo manyti, 

kokio turtingo 
biznieriaus lai-

Svarbus Lietuvos 
Dukterų priešme- 
tinis susirinkimas

REIKALINGA moteris prie virtu
ves ir narini datrbo. J. Pilitauskienė. 
4601 S. Mąrshfield Avė.

Lucia Šatkauskas 
baigė kolegija su me
daliu ir atžymėjimu

Subatoj 
Birželio 15 d. 
Liepos darže 
nuo vakaro iki 
vidurnakčio, 
o gal ir iki ryto 
visi turėsim 
smagaus laiko 
ALTASS piknike 
Leit. Vaitkaus 
skridimo naudai, 
belaukiant, 
kol jis išskris. 
O kas nors 
čia laimės ir 
dvi dideles dovanas 
Radio ir 
Refrigiratorių. 
Visi atvykit 
kas tik turite 
tuos tikėtus, 
o už įžangą 
gausit daugiau 
tikietų. 
Dar sykį 
Valio! 
Tegul nei cento 
netrūksta 
Vaitkaus skridimui.

S. Narvidienė, E. Pikelienė, 
Jonas Pauga, J. Smilgis; $3.00 
Chas. Ališauskas; po $2.00 —

PARDAVIMUI tavernas vidurmie 
y. Paaukausiu už $1500.

22 N. Wells St.

REIKALINGA mergina patamau- 
ti taverno bizny, trumpos valandos, 
Atsišaukite i Naujienas. Box 270.

J. Gri-
Dikčius 

Vaičiulis, O. 
Rudiene, F.

♦ai *6500.Box 721.

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

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.

$10.00 savaityje ir $16.00
Mokestis 50c„ $75. ir

Extra mokesčių 
reikalams iŠmo-

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus rijnn_negui pirkaite ki
tur. S. E. C - 
Store Fixtures 
CALumet 5269

3 — 30 PĖDU LOTAI sykiu, pi
giai. prie 95th ir Crawford. Savi
ninkas. Grady. 6533 S. Racine Avė. 
Englewood 9358.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise
— CO4& ^£44/

PARDAVIMUI tavern, geroje vie
toje, dirbtuvių distrikte. Apgyventa 
maišytu tautu. Pigiai greitam par
davimui, 5617 W. 63rd PI.

NORIU mainyti savo Buick road- 
ster, 1928 metų. Veikia kaip nau
jas. Mainysiu j sedan su privatiš- 
ku žmogumi. 7111 S. Western Avė 
Tel. Hemlock 8158.

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

PIGIAUSIOMIS kainomis fikče- 
riai dėl tavernų, valgyklų, bekernių, 
grosernių ir bųčemių. Lengavais iš
mokėjimais. Standard Store Fixture 
Co.. 644-648 W. Madison St.

ANT RENDOS gasolino stotis 
'iš priežasties savininko mirties: biz 
Alis išdirbtas, renda pigi.

10758 So. Kedzie Avė.

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients o f mayonnaise 
and o!d-fashioned bdled 
dressing, combined in a 
newway.Tryit!

AND LOAN ASSOC1ATION 
OF CHICAGO

Visi atvykite i ši 
naktini ALTASS 

pikniką

Šatkauskai gyvena adresu 
7308 Paxton str.

Prastai! regėjimą. \ ’
silpnas ir kreivas akis galima >-*
dažnai atitaisyti su naujai išrastais 

ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, 
vargj ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais sli

Chicagos Lietuvių Vyrų 
choro nariai būtinai susirinkit 
seredoj, birželio 12 dienų, kaip 
8 vai. j 1300 S. Michigan Avė., 
į Naujienų radio stotį. Patar
tina nei vienam nepavėluoti.

Valdyba.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ftaiaai

ypatingai Jo- 
kas tik ga- 
tai stengės 
atiduot pa-

Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 
Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų mbrgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887

i Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

PARSIDUODA už morgečius 2 
namai, vienas naujas mūrinis, ant 
63 ir Kedzie. Štaras ir 6 kambariai 
viršuj, apšildomas, tinkamas bile ko
kiam bizniui, pigiau* negu yra 
mortge&us, kaina $5500. Taipgi 2 
pagyvenimu po 5 ir 6 kambarius 
apšildomas. Naujas mūrinis Mar- 
ųuette Pąrk apielinkėj. Kaina tik- 

Kreipkitės i Naujienas.

Ateinantį šeštadienį, birželio 
15 d., 7 vai. vakaro Mark White 
Sųuare parko svetainėj Lietu
vos Dukterų Draugija laikys 
priešmetinį susirinkimų. Ka
dangi šis susirinkimas yra be
galo svarbus, tai visos narės 
butiiiai dalyvaukite, kad grei
čiau galėjus aptarti valdžios 
atsiųstų laiškų,,} Be to, randa
si daug neužbaigtų reikalų, 
kuriuos šiame sustinkime tu
rėsime /aptarti.

Draugija rengia metinį išva
žiavimų birželio 16 d. p. Ku
činsko Darže, įpstįce Park, 
III. Bus laimėjimas dešimties 
puikių dovanų, ^erą. muzika, 
užkandžiai ir tt. p,

Norintieji trokų važiuoti ma
lonėkite susirinkti prie 33 ir 
Halsted gatvių, kfljp 9 vai. ry
to. Trokas nuveju ^parveš jus 
už 25c. Darbįnįhkęs, kurios ap- 
siėmėte dirbti, susirinkite lai
ku. Jus nuveš už dykų.

U<i pasimatymo^ . —
— A. Dudonienė.

Šlifuotų akinių išpardavimas

buoflis du mėnesiu.
Reikia pasakyti, kad pati 

Lucia nežinojo apie laukiamą 
jos garbę, nes kolegija paskir
tus atžymjimus laiko paslapty 
iki graduacijos ceremonijų, 
kurios ir jvyko vakar.

kitų miestų suvažiavo piknikan 
visi komunistai. Daugelis jų 
važiavo brangiais automobi
liais ir apsirengę gražiais dra
bužiais. Kai visi susigrūdo į 
daržų, tai turtingieji komuni
stai pradėjo sakyti “spyčius” 
biedniesiems — aiškino jiems, 
kaip, karas ir fašizmas privedė 
juos prie didelio skurdo, t

Prakalboms užsibaigus vieni 
dainavo revoliucioniškas dai
nas, kiti ramiai sėdėjo ant žo
lės ir galvojo, kaip sunaikint 
karų ir fašizmų ir įsteigt ru
siškų tvarkų visam sviete, ži
noma, turtingieji $ komunistai 
tuo mažai rūpinosi, jie susto
ję apie “barų” traukė alų, deg
tinę ir valgė visokius skanė
sius. Kurie iš biednųjų buvo 
labai išalkę ir ištroškę, tie 
slankiojo apie barų ir lauke 
iki bet katras iš turtingųjų 
komunistų pasakys: “Eik čia. 
drauguti, išgerk ir pasistip
rink.” Bet, dėja, daugelio lau
kimas buvo veltui.

Kai atėjo vakaras, turtingie
ji komunistai apleido piknikų. 
Tada Išalkusiam it ištrošku
siam mažam būreliui biednųjų 
išdalino kiek dar buvo likę san
dvičių ir atidavė likusį alų 
Kai turtingųjų • likusius trupi
nius biednieji suvalgė, tai juos 
susodinę į trokus parvežė Chi- 
cagon.

Dabar komunistai džiaugia
si, kad jų piknikas buvęs di
delis, ir jei, daugiau tokių pik 
nikų pavyktų surengti, tai ka
ras ir fašizmas pranyktų vi
sam sviete kaip muilo burbu
las, o pasiliktų tiktai turtin
gieji ir biednieji komunistai, 
ir jų piknikai tada butų dar 
didesni.

Jeigu ir toliau komunistai 
taip savo piknikuose kovos

Vakar buvo mokslo baigimo 
ceremonijos fizinio auklėjimo 
kolegijoj—The American Col- 
lege of Phisical Education, — 
kurių lankė tik viena lietuvai
tė, Lucia Satkauskaitė, žino
mų Šatkauskų dukrelė.

Jos tėvai Pranas ir Elzbieta 
ir jos seselė Theodora Šatkaus
kai turėjo didelio malonumo 
netikėtai sužinoti, jog jų Lucia 
užsipelnė didžiausio atžymėji- 
mo iš kolegijos pusės. Kolegija 
Luciai suteikė stipendijų 
(scholarship). dar vieniems me
tams ir medalių už atsižymėji- 
mų teorijoj.

Lucia taipgi tapo apdovano
ta dviem raidėm A, kaipo ge
riausia studentė atletikoj h 
sportuose.

šių vasarų Lucia turės pirmų 
užsiėmimų kaipo fizinio audėji- 
mo mokytoja YWCA vasarvie
tėje prie Paw Paw Lake Mi-

Wilmington lump 
arba egg .................... .
Wilmington 
nuts ................j.......................
Wilmington mine run 
65% stambios .... .
Wilmington persi
jotos .... ;!.... .......L...
Chėsnut Pennsylva 
nia kietos anglys .

šios kainos dėl 5 tonu ar 
daugiau

WHOLESALE COAL 
DISTRIBUTORS 

4827 So. Whipple St 
Phone Lafayette 8821

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Turės gyventi ant vietos.

924 W. 69 St.

SOSTHEIM & SONS
1900 S. State St.

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 gatvekarių.

4688 S. Rockwell

GREITAM PARDAVIMUI — pi
giai gražus tavern fixčeriai — Ma- 
hogony Baras — 20 pėdų ilgio — 
Plate glass — registeris — Ice box 
cooler — Stiklai — pilnas {rengimas 
tavernui — Turiu parduoti prieš 
liepos 1 dieną. Atsišaukite užpakali
niu flate. E. Nausėda, 3201 Litua- 
nica Avė., arti 33čios gatves. Tel. 
Boulevard 6899.

2 STORAI RENDON .
Vienas su Tavern fikčenais, ku

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

3341 S. Halsted St.

An old-timar.
pradeda veikti jau senai 

vakarinėse valstijose.
sidabro

šiandien išnaujo atgijęs Chi 
cagos Lietuių Vyrų Choras su
teiks visiems “ chieagiečiams 
smagumo savo vyriškomis dai
nomis.

Jų puikias dainas kiekvienas 
galės išgirsti 9 vai. vakare, at
sisukęs savo radio stotin WS- 
BC, iš kurios kas seredą yra 
girdimi gražus Naujienų radio 
programai. K. Štepbhavičius di
riguos. ...... \

Anų sykį kas u tokio nepa
prasto atsitiko /Gabalų šeimy 
noj ir šiandien gaį tas dalykas 
išsiaiškins.

Neužmirkite vakare pasiklau
syti Naujinu radio programo: 
9 vai., stoti WSBC,J1210 .kilo- 
cycls.

E. Firantas, J.
Girėnas, E. Dan- 

Jokantas, A. Jokan- 
Strakšas.

Likusi auka nuo akinių $5.00 
priduota per J. Vaičiulį.

Rose Pikeliutė paaukavo 
$8.00 dėl bakso velionio kar
stui

Didžiausia Išpardavimas 
Gautų Atgal' Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas, tik ...........   $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik .......... ............   365.00
Hupmobile, 1932, 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 ...........   35.00

Ir daug kitų autmo"bilių nuo $25 
irz brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karą priimsim j mainus. Li
kusią suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokejin)ąia*M> Atsiininki- 
te,6 kad pas mus1 automobiliu įkainos 
yra pigiausios ' Chicagoje^ Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 7val. vakaro. K

G. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė..

POCAHANTOS 
PAVADUOTOJOS 

*5.60 
*5.40 
*5.25 
*4.40 

*11.75

Mino shaft
Valdžiai iškėlus sidabro kainų 

stovėjusios uždarytos sidabro kasyklos 
Viršuje typiškas sidabro kasėjų kaimelis. Apačioj 
kasykloj. Greta

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savai tyje 
savaityje, 
$1.25 mėnesyje, 
nėra, pomirtinės 
karna $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.

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” naine —• 2-ros lubos)
Bridgeport Dr-stės Palaimintos 

Lietuvos prieš-pusmetinis susirinki
mas ivyks birželio 12 d*, 8 vai. vak, 
Chicagos Lietuviu Auditorijoje. Ma
lonėkite i laiką pribūti, nes yra daug 
kas aptarti ir bus rinkimas darbinin
ku dėl šeimyniško išvažiavimo bir
želio 23 d. J. Spaičio darže. Valdyba.

Dr-jos šv. Petronėlės narė mirė 
Veronika Januškevitienė, gyveno po 
antrašu 2416 W. 45th. St. Narės gy
venančios Brighton Parko apielinkėj 
malonėkite susirinkti pėtnyčioj bir
želio 14 d. 8 vai. ryto prie vėlionės 
namų ir suteikti jai paskutini patar
navimą bei atsisveikinimą.

O. Kliučinskaitė rašt.

Real Estate For Sale 
____Namai-žem$ Pardavimui

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

Anglių Kainos Kyla
Coke iš Koppers arba *9.00 
sohvays ......................... ‘■'f
Tikros W.V.Pocahantos $"7 AQ 
mine run, 40% stambios ■ 
65^ stambios, persi jo- *7 20 
tos, paprastai $7.95 .... ■ “j* 
Pocahantos, šmotai ar- *9.00 
ba egg. persijotos ......
Pocahantos, smulkios, *7.50 
persijotos ......................
Petroleum Coke, 65% y K 
didelės ......................... ■ ■ ■ **

Praeitų sekmadienį 
darže įvyko komunistų pikni
kas. Piknikas buvo rengiamas 
protestui prieš karų ir fašiz
mų. Kad išnaikinti sviete ka-

Laiškai Pašte
■ ' • 1 • V'- '

šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio/ ’kur padėta 
iškabą “Advertised Window” 
klausia laiškų. I

521 Svereika Geprge K.
523 Tolomskas į į). M.
525 Ziniawkiene Kotrina.

J. Stragius, St. Svilainis, P 
Pliuškus, O. Varašauskienė, E 
Čepulis, J. Garadauskas, P 
Baublis, B. Auksakaitė, J. čer- 
nauskas, J. Macerinskas, J. Če
pas, V. Briedis, K. Simonavi- 
če, V. Kazimieraitis, P. Impo- 
lis, J. Savickas, V. Bubelis, A 
Rimdzius; po $1.00 
gas, T. Nainienė, 
J. Gasparaitis, J 
Brazdziunienė, O 
Mikolaitis, J. Pauga (Cicero) 
Sofija Vaciene, K. Stuputaą 
F. Šimkus, V. Zakaitis, J. Doč
kus, S. Klupsas, V. Nainis, M. 
Laučienė, J. Gulbinienė, V. But
kus, J. Gurskis, E. Bitinas, A 
Ančiutė, V. Buknius, J. Jon
kus, Dr. T. Dundulis, J. Juk- rų ir fašizmų, iš Chicagos ir 
nis; po 50c 
Rusvilas 
tienė

šeštadienį, birželio 8 d. š 
m., į A. Masalskio koplyčių, 
3307 Lituanica avė., apie 12 
vai. dienos pradėjo rinktis ve
lionio Butaučio giminės ir 
timieji draugai, o taipgi jo bu
vę pažįstamieji. Apie 1 vai. po 
pietų jau buvo minia žmonių, 
kuri nebegalėjo sutilpti A. Ma
salskio erdvioj koplyčioj; dau
geliui teko palikti šaligatvy.

2 vai. po pietų, dalyvaujant 
dideliam skaičiui jo draugų ir 
pažįstamų, Butaučio kūnas ta
po išlydėtas į Tautiškas ka
pines, kur taipgi didokas bū
rys jo draugų 
žiūrint galima 
kad tai buvo 
žmogaus arba 
dotuvės. Velionis tačiau nebu
vo nė biznierius, nė turtingas 
materialiai, bet buvo turtingas 
dvasioje ir kupinas gerų su 
manymų, duodančių naudų lie
tuvių išeivijai 
niškiečiams. Todėl 
Įėjo iš jo draugų, 
jam patarnauti ir 
skutinį sudiev.

Musų Joniškietis dėdė B 
Vaitekūnas pasakė gerai pri
taikytų tai progai keletą atsi
sveikinimo žodžių.

Aš, kaip velionio Julijono bu
vęs per keletu metų draugas, 
su juo net gyvenęs, tariu nuo
širdžiausią padėkų pp. Šalkau
skams, pp. Kaniušams, p. V. 
Buknui už jų man pagelbų pa
rinkime aukų. Ačiū aukauto
jams, kurių sąrašas telpa že
miau. Ačiū dėdei B. Vaitekū
nui už gražių prakalbų, grabo- 
riui A. Masalskiui, kuris už 
mažą atlyginimų suteikė gražų 
ir labai mandagų patarnavimą. 
Ačiū taipgi visiems Butaučio 
ir mano draugams dalyvavu
siems jo laidotuvėse.

Esu liudininku to, brangus 
drauge Julijonai, kad tavo 
draugai neužmiršo tavęs. O da
bar tebūna ramybe tau amži
nai.

žemiau paduodama vardai 
aukavusių Butaučio laidotu
vėms asmenų. Aukavo: po $5

Komunistai tikisi 
kara ir fašizmą su- 
naikinti savo pik

nikuose

.šalins akių nuo- 
____ /ti mažas raides, 

siūti ir aiškiai toli ir arti' matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

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 
U ta minkė. Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

NAUJIENOS,, ChicagOjIll. 
negreit komunizmas viešpatati 
^iam sviete.

• — Frank Bulaw.

Business Service
Biznio Patarnavimas_____ _

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

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai1 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesč’O.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Business Chances
Pąrdąvimui Bizniai

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

Hel0 Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

LIKERIU PARDAVINĖTOJAI.
Jei 'jums nepatinka dabartinis jūsų 
užsiėmimas, tai atsilankykit. ir pasi- 
matykit su mumis. Mes užlaikome 
pilniausi pasirinkimą plačiai išgar
sintų vietinių ir importuotų likerių 
Komisas ir išlaidos apmokamos.
OLD FORT DEARBORN WINE & 

LIOUOR COMPANY, Ine.
4270 Archer Avenue.




