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Sąjunga veiks tautų 
sąjungos rybose

Rusijos ir Francijos sutartis dėl karo są
jungos parafuota. Dabar einama prie 

Rusijos ir Čechoslovakijos sąjungos

PIRMOJI GEGUŽĖS 
PRAĖJO RAMIAI

Europoj šventė buvo ramiai 
švenčiama. Diktatūrų šalyse 
ji yra paversta diktatorių 
švente. Tik 4 žmonės žuvo'

PARYŽIUS, geg. 2. — Po 
dviejų metų svarstymo ir veik 
po vienų metų derybų, šiandie 
Francijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Lavai ir Rusijos am
basadorius Paryžiuje, V. P. Po- 
tiomkin. parafavo (padėjo savo 
ūminius) sutartį dėl sovietų 
Rusijos ir Francijos karinės 
sąjungos .

Prie parafavimo sutarties jau 
senai buvo ruošiamąsi, bet pas
kutinę minutę vis iškildavo ko
kie nors nauji nesusipratimai, 
kurie sutarties parafavimą ati- 
< lodavo.

Dabar kada karo sąjungos su
tartis ta|x> parafuota, tai La
vai galbūt skubinsią ją galuti
nai pasirašyti ir su pasirašy
mu gal nelauks savo kelionės į 
Maskvą, bet pasirašys čia pat, 
Paryžiuje.
Karo sąjunga tautų sąjungoje

Aiąja sutartimi abi valstybės 
jiasidarė naujoviškomis karo są
jungininkėmis—tautų sąjungos 
rybose. Tai reiškia, kad ta są
junga palieka Vokietijai atda
rą kelią sugryšti j tautų są
jungą.

Einant sutartimi, jei Vokie
tija pultų Rusiją, tai Francija 
ne tą pačią minutę šoktų ginti 
Rusiją, bet pirmiausia sušauk
tų tautų sąjungos tarybos su
sirinkimą nuspręsti kas yra 
puolikas.

Bet ir po to turės būti gau
ta .Anglijos pagelba, einant lx>- 
čaroo sutartimi.

Lenkija irgi jaučiasi labai 
■ apsivylusi. Ji visą laiką dėjo 
'pastangas sutrukdyti Rusijos- 
l Francijos sąjungą. Ji ruošėsi 
net pasiūlyti savo sąjungą 
Francijai, bet laukiant nepasise
kimo Rusijos-Francijos dery
bų vis lūkuriavo ir, kaip pa
prastai, pavėlavo. Dabar Lenki
jos pozicija pasidarė daug 
prastesnė.

Anglija laikysis ben
dro fronto su tal

kininkais
LONDONAS, geg. 2. —Pre- 

mieras MacDonald atstovų bute 
paskelbė, kad Anglija yra pasi
ryžusi laikytis bendro fronto 
su kitom dviem talkininkėm— 
Francija ir Italija, nes butų ne
laimė, jei nors kiek susilpnėtų 
pasitikėjimas thrp' šių trijų 
valstybių.

Premjeras taipjau pranešė, 
kad Anglija jau deda pastangų 
padidinti savo oro jėgas ant 
tiek, kad jos galėtų lygintis ki
tų šalių jėgoms.

Kiek žinoma, Vokietija jau 
dabar turi didesnį oro laivyną 
už Anglijos.

MacDonald sakė, kad bus 
stengiamąsi padaryti naują 
ginklavimos sutartį su Vokieti
ja, kuri atstotų Versallės su 
tarties militarines klauzules. 
Jei pasisektų padaryti tokią 
sutartį, tai esą butų didžiau
sias užtikrinimas Europai bent 
laikinos taikos.

Einama prie Rusijos-čechoslo- 
vakijos sutarties

Dabar, kad jau Francijos ir 
Rusijos sąjungos sutartis liko 
parafuota, tai bus einama prie 
čechoslovakijos sąjungos, nes 
sudarymo tokio pat Rusijos ir 
ir čecho&lovakijai gręsia lygus 
Vokietijos pavojus, o čochoslo- 
vakija galėtų būti gera bazė 
Rusijos lėktuvų veikimui, nes 
per ją lengva pasiekti centra- 
linės Vokietijos industrinius dis- 
triktus.
Nevykusios Lenkijos pastangos

Ai R usi jos- F ra nei jos-čecho- 
slovakijos sąjunga veik visai 
nuardytų Hitlerio napoleoniškus 
planus sujungti visas žemes, 
kur nors keli vokiečiai gyvens 
ir paskui pasigrobti visas te
ritorijas apgyventas •‘žemesnių” 
slavų.

Reikalauja paliuo- 
suoti Thomas 

Mooney
SACRAMENTO, Cal., geg. 2. 

-—Valstijos atstovų butas jau 
antru kartu priėmė rezoliucijų, 
raginančią gubernatorių panai
kinti likusią bausmę ir paliuo- 
suoti iš kalėjimo Thomas Moo
ney ir \Varren K. Billings.

Gubernatorius Merriam atsi
sakė pasakyti ką jis tuo reika
lu darys.

Bet dar nežinoma ar ir pala 
Mooney sutiks tokį paliuosavi 
mą priimti, nes jis visą laiką 
atsisakė nuo paroliaus ir reika
lavo pilno jo išteisinimo ir su- 
grąžinimo jam pilietybės.

Chtearsi įr an»Hnkai tedera- 
Uo oro biuru šiai dienai prana
šauja;

3 darbininkai sužeis
ti eksplozijoj

CHICAGO — Vakar Catalog
Engraving Ca. 124 W. Oak 
SU dirbtuvėj ištiko chemikalų 
eksplozija, kurioj 8 darbininkai 
liko sužeisti ir 40 išvalyti du

Galbūt lietus ryt*; t**k P»t 
šalta .

Saulė teka 5:44, Mdžiasi 7*- 
49.

jų ii dirbtuvės. Po eksplosijoe 
kilęs gaisru pridarė $10,000 
nuostolių.

Sujojėti darbininkai yra H*-
rold Luer. Rav Sietai ir John

LONDONAS, geg. 2. — Pir
moji Gegužės, tarptautinio dar
bininkų solidarumo, šventė šie
met praėjo gana ramiai, nes ji 
negalėjo būt plačiai švenčiama, 
veik visoj Europoj įsigalėjus 
diktatūroms, kurios uždraudė 
tą šventę švęsti arba pavertė ją 
savo įnagiu, ar kokia nekalta 
medžių sodinimo švente.

Anglijoj, kaip paprastai, ši 
šventė yra plačiai, bet ramiai 
švenčiama, darbininkams ruo
šiant paradus ir susirinkimus, 
kurių niekas netrukdo.

Francijoj visokios demonstra
cijos buvo uždraustos ir jų ne
buvo.

Lenkijoj valdžia leido šešias 
socialistų demonstracijas Var
šuvoje, bet uždraudė komunis
tų demonstraciją.

Lietuvoji ji yra pavertsa vi
sų užmiršta medžių sodinimo 
švente.

Ispanijoj du žmonės liko už
mušti sąryšy su Pirmosios Ge
gužės švente.- .* vienas* jų yra 
policistas, o kitfis automobilis
tas, kuris nesustojo policijai į- 
sakius.

Bulgarijoj vienas žandaras 
liko užmuštas ir 10 žmonių su
žeista demonstracijjoj Enino 
miestely.

Vienas policistas liko užmuš
tas ir 5 sužeisti naktiniame 
susikirtime Bagnolet miestely, 
Francijoj.
Vienus liuosuoja, kitus areštuoja

Austrijoj, kur pirmiau Pirmo
ji Gegužės labai iškilmingai bu
vo apvaikščiojama, šiemet ne
galėjo būti apvaikščiota. Kleri
kalų diktatoriai bandė nura
minti žmones dalindami dova
nai “gulašą”, bet ir to toli nė 
visi alkanieji gavo. Valdžia pa- 
liuosavo 600 žmonių nusikaltu
sių politinių kalinių, bet tą pa
čią dieną policija 500 žmonių 
areštavo.
Nacių triumfo šventė Vokietijoj

Vokietijoj Pirmoji Gegužės 
yra paversta į nacių triumfo 
šventę. Ir tą darbininkų šven
tą naciai tinkamai išnaudojo 
savo tikslams, kad parodyti sa
vo galybę.

Militarizmo šventė Rusijoj

Rusijoj Pirmoji Gegužės jau 
senai yra paversta militarizmo 
švente, kurioj rodomos Rusi
jos karinės jėgos ir kalba vien 
Rusijos militaristai, prieky su 
karo komisaru Vorošilovu. šį
met gen. Vorošilov irgi didžia
vosi savo raudonąja armija ir 
grūmojo visam pasauliui.

AMERIKOJ

Jungt, Valstijose Pirmoji Ge- 
gužės niekad nebuvo plačiai 
švenčiama, nes prie jos prisi
deda Uk keikią unijm-

New York e socialu tai, uni
jos Ir komunistų opozicija ben
drai suruošė tiideėj maitoj su
sirinkimą Central parke. Ko
munistai gi turėjo atskirą su
sirinkimą.

Bostone kdke knmitniatų dę»

Davirl Clarka Thanrinrn Peck

New York. — Neužilgo čia planuojama statyti scenoj nu
distų dramatiškas veikalas. Paveiksle parodoma, kaip artistai
daro repeticijas.
........................r'— r

Stambusis biznis at
virai susikirto su 

administracija
Priešinasi ^visokioms valdžios 

pasiūlytoms reformoms

WASHINGTON, geg. ą. — 
Stambusis biznis, kuris yra su
simetęs j United States Cham- 
ber of Commerce atvirai išėjo 
prieš prezidento*Roosevelto ad
ministraciją ir pasmerkė visus 
administracijos pasiūlymus kon
gresui.

Stambieji bizneiriai pasisakė 
prieš prailginimą NBA, prieš 
valdžios maišimąsi j biznio rei
kalus, prieš kokį nors tolimes
nį trumpinimą darbo valandų, 
ypač prieš įvedimą 30 vai. dar
bo savaitės, prieš keitimą ban
kų reguliavimo įstatymų, prieš 
naikinimą parazitiškų, visuome
nės aptarnavimo įmonių “hold- 
ing” kompanijų ir abelnai prieš 
visokias valdžios pastangas ti
ksliau sutvarkyti * biznį.

Biznieriai nenori, kad valdžia 
maišytųsi ir reguliuotų biznį, 
bet tuo pačiu laiku nori, kad 
pinigais ir visokiomis privile^ 
gijomis tą biznį remtų.

Jungt. Valstijos veda 
derybas su Vokietija

\VASHINGTON. geg. 1. — H 
autoritetingų šaltinių patirt?, 
kad Jungt. Valstijos užveca. 
preliminares derybas su Vokie
tija dėl naujas prekybos ir 
draugingumo sutarties, kuri už
imtų vietą dabartinės sutar
ties, užsibaigiančios spalio 14 
d. ir kuri buvo padaryta 1925 
metais.

SEKMADIENY CHICAGOS LIETUVIAI AT
SISVEIKINA SU VAITKUM

Didžiosios iškilmės bus Ford-Lansing Air- 
porte, kur bus didelis programas

, Lakūnas Įeit. Feliksas Vait
kus apleidžia (’hieago, kad ga
lutinai pradėti New Yorke ruoš
tis ilgąja! kelionei su “Litua- 
nica H” j Lietuvą.

Pirmas atsisveikinimas bus 
šiandie bankiete Congress lie
tely.

Bet didžiausias visų Cbicagos 
lietuvių atsisveikinimas bus 
sekmadieny aviacijos dienoj 
Ford-Lansing Airporte. Ten 
paskutinį kartą pamatysite “Li- 
tuanicų FI”, kaip ji yra paruoš
ta tolimai kelionei.

Bus ir šiaip įvairus ir turtin
gas programas. •

Tarp kitko šoks parašiutu 
lietuvis Vaišvilas. Jis pasikels 
5,000 pėdų, bet parašiutą ati
darys tik 1,000 pėdų augštumoj. 
Bus taipjau mažų baliunų ir 
modelių lėktuvų kontestui. Lai
mėtojai gaus dovanų.

O ant rytojaus lakūnas ap
leis Chicago ir sugryš į ją jau 
tik laimingai atlikęs oru savo 
sunkųjį žygį j Lietuvos sostinę 
—Kauną.

III. atstovų butas dar 
sykį atmetė pakėli

mą prekių taksų
Paskfeiushtoie balsavime už pa

kėlimą taksų paduota 88 bal
sai, o reikia 102. Bet bandy
mas pravaryti taksus nepasi
liaus

Senato komitetas 
stovi už trumpą pra

ilginimą NRA
VVASHINGTON, geg. 2. — 

Senato .finansų komitetas po 
ilgo svarstymo 13 balsų prieš 
4 nutarė pasiūlyti senatui pra
ilginti NRA tik iki balandžio 1 
d. ateinančių metų. Adminis
tracija gi reikalavo ,kad NRA 
butų prailgintas dviems me
tams.

SPRINGFIELD, III., geg. 2.— 
Valstijos atstovų butas šiandie 
vėl atmetė gubernatoriaus pa
siūlymą skubotai pakelti prekių 
taksus iki 3 nuoš., kad pakė
limu taksų sukelti pinigų be
darbių šelpimui .

Paskiausiame balsavime už 
pakėlimų taksų buvo paduota 
88 balsai, kuomet reikia gauti 
102 balsus, jei norima, kad pa
kėlimas taksų tuojaus įeitų ga
liom

Bet šis pralaimėjimas dar ne
reiškia, kad jau bus paliautas 
bandymas pakelti prekių tak- 
sus. Demokratų vadai skubiai 
tariasi su gubernatorium dėl 
naujų žingsnių ir galima tikėtis, 
kad ateinančioj savaitėj vėl bus 
daromas naujas balsavimas tuo
jaus pakelti taksus.

Jei ir tada nepasisektų tak
sų pakėlimą pervaryti, tai gal 
bus pakeista taktika ir pakėli
mas bus pervarytas be skubo
tumo klauzulės. Tada pakėli
mas taksų pradėtų veikti ne 
tuojaus, bet nuo liepos 1 d. Bet 
kad pravesti tokį pasiūlymą, 
užtenka (uiparstos ddiŽiunrur, 
arba tik 77 balsų.

3 žuvo apvirtus 
trokui J____

MUSKOGEE, Okla., geg. 1.— 
Trys žmonės liko užmušti, 5 
gal mirtinai sužeisti ir 25 su
žeisti kiek lengviau apvirtus 
ant kelio trokui. Tuo troku 
būrys meksikiečių buvo gabe- 
nomi iš San Antonio, Texas, 
dirbti Mouht Pleasant, Mich., 
cukrinių runkelių laukuose.

Michiganas nori tak- 
suoti nevedėlius

LANSING, Mich., g. 1. — 
Michigano legislaturai pasiūly
tas sumanymas uždėti po $10 
taksų' nevedėliams, kad tuo su
kelti pinigu motinų pensijoms 
ir našlaičių globai.

Jau 20,000 darbinin
kų streikuoja auto
mobilių pramonėje
DETROITU Mich., geg. 2. — 

Besiplečiant automobilių darbi
ninkų streikui ,valdžios taikin
tojas McGrady bando streiką 
sutaikinti, arba bent rasti pa
grindą taikos deryboms.

Šiuo laiku streikas jau yni 
palietęs mažiausia 20,500 dar
bininkų. Vienur darbininkai 
sustreikavo, kitur dirbtuvės už
sidarė, pritrukusios reikalngų 
dalų. Pritrukusi dalių užsidarė 
Chevrolet dirbtuvė Kansas Ci
ty.

Streikas palietė ir patį Det
roitą, kur sustreikavo dalia 
Chrysler dirbtuvių “dingmenų”. 
Jie reikalauja pakelti algas. 
Dingmenų visame Detroite dir
ba tik 250.

Komunistų sukili
mas Filipinuose?

NEW YORK. g. 2. — Gauta 
žnių, kad niekuriose Filipinų 
salų provincijose komunistinės 
organizacijos Sakdal nariai pra
dėjo sukilimą, žinią apie tai 
telefonu iŠ Manilos gavo Fili
pinų senato pirmininkas Quen- 
zon, kuris Šiuo laiku randasi 
New Yorke.

Kiek dar Iruksta?

monstracijos įvyko muštynės, 
kuriose du žmonės liko sužeis
ti.

Chicagoj lietuviai buvo su
ruošę didety susirinkimą Lietu
vių Auditorijoj, kuriame įspū
dingas kalbas pasekė PM Gri
gaitis ir F. J. Bagoėius. Buvo 
apvaikičiojimų ir kitose vie
tose.

Apiplėšė banką
CHICAGO—Vakar trys pliS- 

šikai užpuolė Citizen** State 
Bank of l’ark Ridge, suguldė 
ant grindų 8 darbininkus ir 3 
koetumerius ir pabėgo pastvėrę 
apie, 110,000. Drąsi darbininkė 
buvo paleidusi dujas ir paspau
dė aliarmą, kuris suskambėjo 
policijos stoty. Ir nors polici
jos stotis randasi tik ui pusės 
bloko, bet prileistai taip “sku
biai” atvyko, kad kada jie at- 
bejfo j plcsiimi Jau ouvo
susiiėrc pinigus ir jau senai 
buvo pabėgę.

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta_______________________________ ______ —— $4,750.00

Kiek (plaukė: 
Buvo paskelbta $2,106.69

P-a Markus, 2350 W. Lake St., už laišką .... ......  2.50
M. Matulis, 2118 Evergreen Ave^ už laiAkwi_ 5.00 
V. ftlyteris, 4019 Brigbton Place, už (atiką 2J>0 
Dr. C. Z. Vezdis, 4645 E. Ashland Ave^ už laišką 2.50 
J. Jonikas. 7025 S. Rockwell St., auka ------------- 2.00
J. C. Valentin, 5477 Everet Avė., ChU UŽ laišką 2.50 
Yonkers, N. Y., pp. Kondratai, auka_________  10.00

VISO $2,13X69
DAR TRŪKSTA__________ ___ --------------------- ----- ----- $2.616.31

Pamatykite paskutinį kartą, prieš iš
skridimą Lietuvon “Lituanicą II” ir palin
kėkite jos lakūnui Feliksui Vatkui laimin
giausios kelionės per Atlantiką.

Atsisveikinimo Aviacijos Diena bus 
gegužės 5 Ford-Lansing airporte. Pradžia 
programo 1 vai p.p. panga-25 c. asmeniui.

L
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
s»

§ MUSU PADANGES
Pnakutln# prngu

lki

aialnvolkInlI, jam lk> 
l.lehivų. Visi piltu- 
*lno, jog lakūnas 
l.llunnica Antrąją 
New Yorknn už- 

krd nui
mi aavalslals rėmė-

Federacija rengs prakalba* 8, 
H. dalyje,

(ieguiOs 22 dienų Pittsbuiglio 
Draugijų atstovai Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėje 
rengia svet'iui irgi prakalbu*,

Gcgufėz 23 dienų L. Vaizbos 
Hutas svečiui pagerbti t dėt, Pi
liečių ^velninėje rengiu vaka-

801(0 PITT8B(iHGII, Pa, — 
Gegužjės 22 diena irgi bus svar
bi diena PiUsburglio ir apylin
kės lietuviams. Buteli, rengia
ma sutiktuvės adv, lt, 8klpl- 
ėlui, DULR atstovui. 8utlktu- 
vės Įvyks |,MD. svetainėj,

Bus prakalboM. Kulbės ger
biamas svočias M Lietuvos adv. 
R, .Skipitis, Jis mums daug

bis, kur buvo vaizduojama

angllnkiudal linltMmlmiMl: idn- 
vokų HvoUliičj yra bidlUM, tu il
tinė slnvokų muzika Ir Aoklul. 
Tenai melžozl “ooal and Iron” 
policija. Juozas Hadokas atsi
veža ) Attkhia aiivo mylimų|ų 
Onų h* Aiipažlndina au vienu 
"idinl und Iron” pollclMtu. Už 
klok laiko taMiii pollelatnM pu-

tu juos lA kompanijos šlubų,
"Coiil and Iron” isdlclstal 

naktimis suėję | karkiamas ar
ba "spyklzes”, balsiausiai gir
tuokliauja, girti būdami užpul
dinėja angliakasių moteris Ir 
dukteris. Vienus ungllnkusys 
bandė užstoti pollclsto užpul
tų kaimyno Jaunų dukterĮ, Mu

grjžtl | darbi) ir kad straikns 
yra pralainiOtns. Hadokns pn-

gal | miglių kasyklas, Naktlos 
motu |sllniiAiii | kompanijos

mito, iiuolim | 
slbarikaduojn ir

Tik iširų savaičių beliko 
tupiamojo bau k Iri o lakūnui 
altkul pagerbti Ir tinkamai 
L Ino
kiendant | 
m ghirėini 
'nitkllH mi 
krisdnnoiA
lik* | Pit’lsbmghų, 
vi'ikimiH 
uis.

Visi tos dienos laukia, JI yra 
vgužėa (May) 12 lų.

Lakūnas utskrla | ('minty 
urpoit (Municipal Alrport); 
rnal nuo 12 vai. iki 3 valau• 
Iom po pietų visiems padvmons 
ruoš pilnai prirengiu kelionei 
.itmoiirų Antrųjų. Na, o va- 
tarė H vai. Lh'hivių Moks
li Draugijos avolninėjo, 8oho, 
vyks didžiulis bankinius. Aln- 
no lumkletr bus gardi ir Alibi 
ynkurionė, lakūno Ir kilų žy
nių Mvnėlų prakalbos, muzikos 
ir aulų gnln bendra* pasillnks- 
tmnimas.

Įsigi ję t įkirtu* iA anksto, ga
lėsite su tuo pačiu tikintu dn- 
Ivvnuli aviacijos lauke ir ban
kini n. Kuinu nuižn tik 50 
centų asmeniui. Tikivhi* galite 
panti aioan vietnse ir pas Aiuoil 
iismeni*:

S, Bakam,i. 2101 t'haiies si.,

Keikia atiduoti tinkamas kre
ditas visiems atskirų parengi
mų rengėjam*, kad jie susitari 
vieni kitiems netrukdyti.

I*. Dargi*.

IŠ DR AUGLIU VEI 
KIMO

lietuvių kongresų, kuris yra 
rengiamus Alų vasarų Llrluvoj. 
Įžangos jokios nebus Imama.

.Skipičio sullktuvėmls rūpina
si Pittsburgho draugijų susida
ręs komitetas,

a ta w
N. 8. PITT8BURGII, PA. — 
Prael'tų kartų raAant apie

kusių kovos už unijos pripaži
nimų. Buvo parodyta "coal and 
Iron”
šoklų Anlpų bei provokijlprlų 
nlukžIAkl darbai tarpo orgiml- 
zuotų tlgrblnln|cų,

1 Į’avalksliiH pavadinto “Black 
Fury” Ir melodramos formoj 
vaizduojamas. Paveikslų paga
mino Paul Miinl, pasiremdamas 
Pittsburgho teisėjo Mielmol A, 
Musmanno paraAytn knyga IA

Hlvcžą | plttHb|irghų, lindoknu,

kasyklas, už- 
pnr telefoną 
savininkam*, 
kasyklų opa-

pnllcljim žiaurumui Ir vi liko, pradeda gerti Ir susideda 
su kompanijos pasamdytais

sius eiti | streikų, •
Angliakasiai Melnu | strei

kų. Kompanijos pasamdyti šni
pui Išrenka lladokų naujos ari

I*. Dnrgį, 13 SlrnusM ai., N.S.
Kun. M. X. 'Žukiunkų. 105 S,

HHh st., S. S.; •
Dr. J. Bnltiušnitienę 205

D. Sandu, 21 Isiena st. — L.
A. I’. A.. Mekees Hocks;

l iet Sūnų gvvt. pas Jašiūnų, 
MIS Hchnont st

Liet. Mokslo Dr-jos
N. S.

svet. pus 
Sohn;
|uis Bu r-

kuriems tik np- 
paveliju, atsilankyki-

turč* jvykli Aių motų

Liet. Piliečių svrl. 
dulj. 1721 Jam* st., S 

’l'nigi visi, 
link) Im s
Ir ) lakūno Vaitkau* išleistuvių 
Rankiotų gegužėa 12 dienų.

Adv. Skipitis atvyksta 
Pittshurghan

rittsbiirghieėiHi, neatsilikda
mi nuo kitų kolonijų, irgi pa
sikvietė advokatą R. Skipitj at
vykti1 j Pittsburghą ir plačiau 
>usi|xižinti su juo atstovauja- 
ma Draugija Užsienio Lietu
viams Remti ir tos dr-jos šau
kiamuoju visų lietuvių kongre
su. kuris
i ugpmčio mėnesyje.

Ponas Skipitis i PitUburghų 
;.t\\ks gegužės 21 dieną ir įs
ius čia iki 23 dienos, t. y. tris 
dienas.

Pono Skipičio atsilankymu j 
Pittsburghą pirmiausiai ėmė 
tupintis vietinis Pgh’o Lietuvių 
Dr-jų Tarylms Komitetas. Tuo 
reikalu buvo sušauktas visų di
džiųjų draugijų atstovų susi
rinkimas, kuriame buvo nutarta 

vieši i' į mitingą (susirinki
mai neatėjusias draugijas, jų 
tarįie ir : Vaisiuos Butą, kad su- 
narius landi ą palovy komiu-- 
tą.

Tačiau bendro komiteto ne- 
jsasisckė sudaryti ir <Ial<ir veika 
trys skirtingi komitetai ir rengs 
atskirus tris 
ciau susitarta 
trukdyti.

(tCEUiėi 21

parengimus. Ta
peni kitiems ne-

dieną Katalikų

I.AIIMITCVIU DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

REPublic 8340

į, f

SOltO PITTHBUBGU, Pa.- 
Lietuvių Mokslo Draugija ren
gia didžiuli koncertą savo ava
lui n C| alpinant) sekmadieni, go- 
gužėa 5 d. Programas prasidės 
7:IW vai. vakaro. Įžanga tik 15 
renių asmeniui, todėl niekas 
negalė* skųstis dėl brangumo.

ri daug nuožlrdžių draugų vl- 
Mose snivėso. ’l'odėl visų jmrolga 
ateinanti sekmadieni būti kon- 

Tuo bildu no tik pnsi- 
progrnmo, 
ir draugi-

Hklrlninivj

MMr'm (io-

cerio, 
IdaUN,vaito grnžnus 
bet kartu paremaile 
j t| •

Koncerto uždarbis
pagražinimui svetainės. 

O o o
prrrsnuRGH, pa. 

gūžės 12 d. bus svarbi diena
tarpe Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių. Kaip jau visiems ži
noma, tų dienų (geg. 12 d.) yra 
rengiama LMD. svetainėj lakū
nai F. Vaitkui atsisveikinimo 
vakarienė.

Įžanga lik 50 centų asmeniui. 
Už tų patj Įžangos bilietų bus 
galima pamatyti ir “Lltuanleų 
U" galutinai įrengtų tolimai ir 
pavojingai kelionei iA New Yor- 
ko j Kaunu |H»r platųjį Atlan- 
tikų. Tik^ žinoma, “Lituanien 
II” norint pamatyti reikės nu
važiuoti j Municipal airportų. 
Uikunų F. Vaitkų bus galima 
pamatyti LMD. svetainėj laike 
vakarienės ir jierduoti geriau
sius linkėjimus parvežti j mu
sų gimtųjj kramtą Lietuvų.

karionę Ir Aoklus jslskverbė ne
maloni klaida. Butetit, nebuvo 

gerb. Macol- 
komitete vol-

ntl taisoma. 
Ki

klonės, kuri tame 
kė kaipo virėja.

Ahio klaida yra

noktu1 siDK prrrsmniGii,
Pa. — Pasktitlnėmls dienomis 
teko sužinoti, kad Plltshurgho 
bolAovIkal po vadovyste J. Ga
šlūno Ir padedant- jo uoAvIul 
Petrui Norkui llnansals lAmio^ 
miivo dideli namų, kuriame ati
darys bolAeviklAkų kllubų. Kiln
iu’ bus pardavinėjamas alus Ir 
degtinė bei platinama bolAeyi- 
klAlui v|ura hirpv baKų Ir Juo-

Pažinti mes esamu pripratę 
matyti loAlmuoao 
augAtoslos klasės 
prietykius, vargus, 
mų, meilę Ir kitus 
darbininkų gyvenimo labai ma
žai kada tenka kas matyli, o 
ypač IA teigiamosios pusės,

Tačiau “Illiiok Fury” yru go
riausius kilimas, gurlmislit dra
ma ir melodrama, kokių kada 
man yra tekę matyti pavtdks- 
hiose. Ir tai yra tikra gyveni
mo realybė, kuri (vyksta kas
dieniniam darbininkų gyveni
mo už Aviosospl rytojų, už sa
vo, kaipo žmogaus, taisos,

Paveikslas pirmiausiai pra
sideda angliakasių kaimelyje, 
ateivių apgyventam. ŠĮnivokus 
Joo Hadokas, Jaunas angliaka
sys, jo myllpiojl Oiiįi Novok

VHlzduujnnl,

gullto. O IA

ros Atlipus yra lošimo harojal, 
Jaunas Juozas l.ladokas yra |s!-

Prio progos baltos imirgnltėH

dnis vaikinais, o balti vaikinui 
su juodomis merginomis,

Korės,

IŠ ANGLIAKASIU
GYVENIMO

Angliakasiu kovos ir 
(Joni and Iro n polici
jos žiaurus darbai 
krutumuose paveiks
luose.

PĮTTSBUBGH, Pa. — Ba
landžio 27 d. toko būti teatro 
ir matyti krutumus paveiks-

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. RADŽIUS
668 Wcst 18th Street Phono Cnnnl 6174
~~ S. M. SKUDAS ~~
718 \Ve»t 18th Street Phone Monroe 3377

CHAS. SYREWICZE
1341 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

I. J. ZOLP ~
1646 West 46th Street Phones Boulevnrd 5203-8418

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

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23rd Phcc Plionea Canal 2515—Cicero 5927

J. MULEVIČIUS
4092 Atviter Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Utuanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

dontu, 
Anlpy. 
tynfls 
unijos

Ir Jis lAllldimil klauso 
Prasideda niaurios inuA- 
tiii'po visuos ir antros

daro kasyklas, panaikinu, su 
unija sutarti, kurių buvo ne
seniai pusi raAl hm, prislsmndo

mų "roul and Iron” pollclslų 
ir pradeda operuoti kasyklas 
su streiklaužiais, Tadu tai jau

Oną Novoklulę, Jis sunkini <Ht- 
ba, pinigus taupo, kad galėjus 
iipsivostl. Jis yra mylimas vi
ny pnglinkanly,

Parodomu, kulp angliakasiai

vojų j h) savo ,/gyvybę Hiato, 
Bot, tas IcnsdtonlnlH pavojus 
juos i)č Idok m)gii«dlwu,.-— Jlo 
tarpiiHnvyj kulbitoi apie unijos 
roikalUH ir jų ‘tarpo inalAoHi 
kompanijpH piiHiiįndytiiH šnipus, 
kuria Htongiaai diiHklolsti tarpo 
angliakasių nopiisltlkėjimų uni
jos vadais, J|» stengiasi iššauk
ti angliakasių Htrolkų prięš
unijos patvarkymų, .

Antras vaizdą# parodo, kaip

AKIŲ SPECIALISTAI

1

drauui, Kompanijos piiąiinidytl 
mušeikos raiti mindžioji mig

ius, mo-

ADVOKATAI
JOSBPII J. GRISU

TJotųviH Advokatu.
4081 Houth Aalilanil Ava.

Tol. Iloulavurd 2800 
įlos. 6516 Ho. Iloc,kwell Ht.

-IMI. itemihlla 07W

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrlcally Akiu Specialisto*. 
Palengvins akly įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, norvuteu- 
mo, Hkaudama aklu karĮtl, atitaiso 
trumparegyste Ir tollrofryste. Priren
gia tciidnmi akiniu*. Visuose atsiti
kimuose Ogcaminavimas daromas su 
elektra, jiarodančių mažiausias kini- 
dar. Speciali atyda atkreiptam | mo
kyklos valkus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Ne-

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevnrd 7689

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

„Tat Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
litelio.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

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

Hadokas, pamatęs, kad Jo 
draugas yru taip Žiauriai mu- 
Aamas, bando gelbėti, Bot mu- 
Aęlkos Ir J| prhnuAn, Jlg tam
pa nuvežiau | Pittsburgho II- 
irmilnų.

Angliakasiai, prispausti dld- 
žIiiiiaIo vargo ir budo, Jau bu
vo besirengiu gr|žtl atgal | ka
syklas, atsižadėdami unijos Ir 
iž tiek dirbti, klok kompani
ja duoda. Sugrįžta IA Plttsbur- 
gho Ir Gnu Novoklutė, Sužino, 
<ad jos buvęs mylimasis yra 
lAvoŽtas | Pittsburgho ligoni
nę ir kad jis niuAolkų prlmuA-

kad nebandytų 
moti, O jei hmidys, tai Jisai 
Mdlmunltiioslųs kasyklas, Ka
syklų bosai pasmaukia daugy
bę "coul aml Iron” pollclstų 
Ir ruiigjasl pulti kasyklas, kad 
suėmus Rndokų. Kilojo vietojo 

(Tona nuiil 8-ilami

AKUŠERES

Ir papasakoja Juozui Hadokul. 
kad angliakasiai jau rauginsi

•«»«^MNttNn. it-W»a "m

b w bi c 1 i i b K. JuruMz
J'hy.Įe.l TĮi.r.py 

and MMwlfa 
6109 M, Al h* n y 

llomloak 9262
Patarnauju orio 
gimdymo namiio 
aa ar IlgonlnAne, 
duodu maNaaga 
•laclHa troAt- 
mani ir mm«- 
tie hlatikaUi ir tt.
Moterim* Ir ni*r> 

Klnom* e •(•ri
mai dovanai.

Parsiduoda

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIH ADVOKATAM

2201 W. Ormnk Rond (W. 22 Ht.) 
Oflno Vnliuidosi Kimdlnn nuo 0 Iki 6 

Vakarėliu Pnnodfillo, Snrodo* Ir 
PfltnyCIoH (| Iki p

ToloforuiM Conal ll 76 
Namai i H46O M. Ilotknall Hiraal 

T<il<uolw Ropiibllc 9000
M NMr u mm-s

D K Arlio r n 0047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAM

163 W. ^anhington St
KiindMM*ysi402

VnliindoM kiisdkm. o vaknriilN sulig 
susiturimo,

4i

AKIU SPECIALISTAS
IT METŲ PATYRIMO 
lifto eMehie <M «tfe

Pagarsėjusi Pasauly Degtine
PETRO SMIRNOVO

įsteigta 1818 m. Maskvoje
100 proof — 2Q pnintž

ZUBROVKA-Smlrnovo gQ
vInomo drgtlnėM kraititiylisr, kllidmose Ir rr*tauraci|os«.

DIMTIHBIITOR FOR THE HI ATE OP ILL1NOIM
BUCU ANA N CO. Ltd.

71)22 HIIKIIII.AN liOAI) Tol. RoK.r. I'.rk 21)00—< hk.Bo, III. 
Hpocdtdča ktilnos d<d urmo sandeliu, dealarlų Ir tavernų,

Rusiška ir Turkiška Pirtis i
DOUGLAS BATUS 

8614-16 W, ROOMEVKLT KOAD 
arti Ht, Loii|s Av. Tai, Kadslo 8002 

Vanos, lietaus Ir druskos vanos, 
svvlmmlna pppi. 

Kusllka Ir turkltsa pirtis 
M n fa rims srrodomls l|d 7 V, v,

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Dr. John J. Smetona 
<... OPTOMETRlBTAS 

’*11 fe m.

.eik

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tol. Boulovnrd 6018 
Res. Tol. Vlctory 2848 

Dr. Bertash
756 West 85th St.

Cor. of 86th and Halsted Hts. 
Ofiso valundON nuo 1-8 nuo 0:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

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

2400 We*t Madlaon Street
Vai. 1 iki 8 po plotų, 0 Iki 8 vak.

Tol. Seeley 7880 
Namu telefoną* Brun«w|ck 0697

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
gydytojas ir chirurgas 
2201 VVest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Šaradomis ir nedll. pagal nutarti 
Kas. 6631 So. (Jai i forai a Aveniu 

Telefonas Kepablic 7868

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

Tol. Kanvrood 6107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai ryto
nuo 6 Iki 8 valandai vakaro. 

Apart IvonUdlonlo Ir ketvirtadienio,

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefono Virginia 0036 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 Iki 
vui., NcdMIomis nuo 10 Iki 12 

3343 South Hslated Ht, 
Tai. Boulovard 1401

Dr. StrikoŪš"”
Gydytojas ir Chirurgas
Ofl.M 4«U Ho. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vok. Nedalioj pagal autarinui 

Ofiso Tel.: Botilevard 7820 
Namų Tel. Proepect 1980____

Tel. Oflce Wentworth 6330
Res. Hyde Perk 8396

Dr. Sušauna Slakis
Moterų Ir valkų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

9

Fhona Boulavard 7042Dr. C. i. VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro, 
Sorvdoj pagal sutarti.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phono Yards 3667

Ofiso talafonas ProstMct 102S 
Rsilhisncib Ir Ofisas 

2136 So Loovitt St lasai 6796 

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2103 W A3rd Stropi. CMcago

r

X,

Tei. Boulovard 5914 Diana Ir Naktį 
Ofi*o Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
Iki 8:30 v. Nodll. nuo 10 iki 12 b. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflaa* Ir Resldenelja 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILU

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo potyres gydytojos chi
rurgas Ir akuicris.

Gydo staigias ir chronllkaa Urna 
vyru, motom Ir vaiku pagal osa- 
Jauslus metodu* X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 
1034 W. IBtk SU netoli Morgaa Ita 

Valandos nuo 10—12 ptetų ir 
duo 6 Iki 7:30 vaL vakare.

Tel Canal 2110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 ar Central 7464

liekyru* zeredomi* ir aubutomi*

Dr. V. E. Siediinskis
GAS DENTISTAS X-RAY<
4143 Archer avw kamp. Franriaeoav.

Ofiso Tel Lafayette 3660
Rez. Tel. Virginia 06d9

Dr. C. K. Kliauga
Dentbriaz 

Valandų* nuo 9-9 
2120 West Marquettc Road 
arti We*t*m Avė, Hemloek 7*23

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą* ir RosidetMiJa: 
2519 Wc8t 43r<f St. 

VALANDOS: Nuo « IH ,0 nu, 
1 iki 8 po ptet, nuo 6 Iki 8:30 vok. 
kasdien. Ne«i4Hteori* nuo 11 Hd 1 p-p. 

TeL I-AFAYETTE 8061.

KHi

Dr.
Daktarai.

rgeris
3325 So. Halsted St

O

•r Central 7444

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
CHICAGO. IIX 

OFISO VALANDOS:
Nu© H) Iki 12 vai ryta, na© 2 Ud 4 
vai. po ptetų Ir eoo 7 Iki 8:30 vaL 
vakaro. Nadftliomi* aoo 10 Iki 12

iftM» M1DWAY MM

T.hfonaa Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
.----- . t -r- -4.■—». *

oo 10 Iki 12 dfem. 2 Ud 8 po
7 Iki 8 »«L N«ML m 10 iki 1*

Roa. Tol. Drąsai Plfl
Fbn. A A V/UkLFl*. .A. jnl. JtCOUl

MoterUkų. V;

arti 21 *4 8caaat» 
alaadoa: 2—4, 2—6 vai. vok. N<
*1-4^ t lo in i j ig S'v*



NAUJIENOS, Chlciigo. III

Pittsburgh’o Naujienos

Svečius.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

TAUPYKIT
PINIGUS!

anglin

melo Charleroi, Pa

Reporterių.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
PETER PEN

UZZJ

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

STREET
STREET

atsiti
Ji tu

SmoKE 
5U65LE

Charleroijaus 'lietuviai 
remia antrąjį skridimą

®UZZ, 
OLO . 
tflMG • 
SMARlS 
AGEMT.

skaitys 
tu i jau 
antram

Mos kooporuojam 
su Fodoral Hou- 

sing Aktu.

skrldi-
nors ir
Tačiau

lietuvių

ledera
ra še ir 
po tais

'ISM'T 
THE 

OHLY 
OME

THATJT 
OUT 
OF 
LUGKaijsUmi Reporteriui. . J 

Reporteris irgi negalėtų pa-

X KM.
FLVIMG IOO 

LOUjf

Auksiniai Daiktai
LAIKRODĖLIAI

PLUNKSNOS.

cu^ses/ u 
THAT’S JUST 
AAY LUCK feVERY 
TIME f f

Tie katalikai biznieriai buvo 
užsitraukę federacijos viršinin
kų rūstybę dėl to, kad jiė ne- 
taip balsavo Vaizbos Buto su
sirinkime, kaip jiems buvo pa
diktuota.

Dedame Reinforcod Concreto Pamatus 
Daromo Apskaitliavimus 
Visas Darbas Garantuotas

BBLOV/ US <$ 
A TBRR.IBLE 

f»LKCE -------
THE FOREST 
OF DBSPAIR

\KMAT

' ir

teko būti 
sužinoti la-

enktadienis, geg. 3, 1935

suversta ant “coal and 
policijos tik dėl svieto

Toj pačioj vietoj per 
per 33 metus

1»'A<
Grosernėj adresu, 1949 So. Halsted Street 

DIDELI BARGENAII SUTAUPYSIT PINIGŲ!

Pitts- 
s lietuviai 
prie gegu-

Vasarinė
EKSKURSIJA

kuomet skai- 
mano Alnos 

charleroi j iečių 
skridimui bus

uis .
ilsiai
įėjimo iKiradų.
Tuo ir baigiasi toji

ašių melodrama.

Nešvarius savo dar 
bus bando kitiems 

primesti

I Misai, matydami 
Radekų išvyti iš ku 

yra pasiren 
negu gy

S. S. PITTSBUBGH, Pa 
“Draugo 
žinių skyriuj 
pasislėpęs 
kas, rašo, 
siimdinėja 
ja. Patys

3631 SO. HALSTED
1949 SO. HALSTED
2119 WEST CERMAK ROAD

ų, kurio jo raštus atidžiai ir 
ažnai skaito.

Rereilralingai - ponas Kiltas

Balandžio 28 d 
Charleroi, Pa., ir 
bai gerų naujienų

Charleroi, Pa.; dabartiniu 
laiku yra labai maža lietuvių 
kolonija; priskaitoma tik apie 
30 lietuvių šeimynų. Charle
roijaus lietuviai, turbūt, yra 
paliesti depresijos nemažiau, 
negu kitos lietuvių kolionijos.

Tačiau jie »dar tebeturi sa
vo lietuviškų kliubų ir gražų 
nuosavų namukų, kuris yra 
kaip ir centras viso lietuviško 
judėjimo ir vietinių draugijų 
prieglauda susirinkimams lai
kyti. Be lietuviško kliubo, dar 
randasi sekamos draugijos: 
SLA. 140 ir SLR-KA. 156 kuo
pos. Visos* draugijos čionai 
veikia geriausiame sutikime ir 
netenka girdėti tų aštrių su-

J SPAITIS
FEDERAL MEAT MARKETS

DYKAI DYKAI
Taipgi puikios sidabrinės dovanos pirmom 40 moterim kurios atsi

lankys i krautuvę prieš 2:30 kasdien. Ateikite anksti kad 
išvengus susigrūdimo.

ĮRENGIMAI ANT IŠPARDAVIMO X

ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ, GAUSITE 
GERĄ NUOLAIDĄ

c Chromlum Dengti
fry JI Dubcltavi

J RINKOS Ip Jie
KRANAI

’arffšas Kikas, kad ba
žinasi, tai bažinasi

Kunigų “Draugo’’ Kikas. kad 
ažinasi, tai bažinasi prieš Re- 
orterj ir Magdę. Girdi, jisai 
pganąs Mayvieu įnamių du
alių ir kad Reporteris ir Mag- 
ė klysta, i
Jtaslink Magdės klydimo ar 
rklydimo. tai. žinoma, ne Re- 
orterio dalykas. — tegul pa- 
i Magdė už save kalba.
Tačiau Reporteris neturi ma- 

iausio* abejonės dėl jo spė
tino, kad K įkas gano Mayview 
įamių dūšeles.

Reporteris yni įsitikinę*, jog 
įsai yra neblogas spėjikas ir 
uo jo pasislėpti po slapyvar-

‘ittsburgho liet u v i a i 
ruošiasi prie lakūno 
Vaitkaus išleistuvių 
vakarienės.

Kasyklų 
iid negali 
ekiu ir kad 
ęs greičiau numirti 
ns pasiduoti, pasiunčia Rade- 
o mylimųjų j kasyklas, kuri 
žtikrina, jog jam nieko blo- 
i> nebus ir kad angliakasiai 
ra laimėtojai. Parodoma, kad 
įashinglono valdžia 
s t r e i k ų. Kom pa n i j os 

a unijų.
Radekui išėjus iš

No. 98 “Pittsburgho 
tūlas rašytojas, 
slapyvarde Ki- 

kad: “cicilikai už- 
nešvaria provokaci- 
rašinėja anonimius 

grasinančius laiškus ir patys 
paskui rėkia iš visos kakari
nės buk katalikai tų darų.“ 

Kiek laiko atgal “Pittsbur- 
glio Naujienose’’ buvo parašy
ta. kad keli South Sidės biz
nieriai gavo grasinančius laiš
kus, po kuriais buvo pasirašęs 
vienas iš Rymo Katalikų Fe
deracijos šulų, kaipo minėtos 
organizacijos viršininkas. Va
dinasi. apie jokius anonimiškus 
laiškus čia negali būti kai-

ATIDARO ALAUS UŽEIGĄ 
1409 South 49th Avė.

Šeštadienį, Gegužės 4 d., 1935
Valgis ir šokiai iki ryto veltui.
Širdingai užprašo visus ne tik vietinius, 

bet ir iš toliaus, draugus ir pažystamus.
Pradėkil taupyti savo

Guli pradėti taupyti nuo 50c j mėnesį Ir augščiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fcdcral Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

■ ,
Darome paskolas ant pirmų morgičių, ntmokčjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Bcn J. Kazanauskas, Raštininkas,

Mergaičių dora ir “Coal 
and Iron” policija

Krutumuose paveiksluose 
i “Black Fury” buvo rodomas 
angliakasių gyvenimas Pitts
burgho apylinkėje. Tuose pa- 

! veiksluose žymių rolę lošia “coal 
į and iron” policija. Vaizduoja
ma, kaip ji užpuldinėja ang
liakasių moteris ir dukteris.

Žiūrint j tuos paveikslus, 
man prisiminė atsitikimas, ku- 

iiis jvyko prieš keliolikų metų 
tūlame angliakasių kaimelyje 
\Vestmoroland kauntėj. Ten 
buvo lietuviškai-lenkiška para
pija. kurioj klebonavo jaunas 
lietuvis kunigas. Jis turėjo jau- 

|nų gražių lietuvaitę už gaspa- 
dinę.

Tuo laiku siautė angliakasių 
streikas ir tame angliakasių 
kaimelyj šeimininkavo 
and iron“ policija.

Su kunigo gaspadine 
ko kas tai tokio negero 
rėjo apleisti savo tarnystę ir 
grįžti pas" savo tėvus. Netru
kus pagimdė kūdikį. Mergaitės 
tėvai ir kunigas kaltino “coal 
and iron” policijų.

Tačiau kunigas savo buvu
sios gaspadinės neatsižadėjo, 
nors ji ir suklydus buvo; pa
siuntė j ligoninę pasimokyti 
slaugės amato, o už kiek laiko 
vėl pas save pasiėmė. Kudikj 
paliko jos tėvams auklėti.

Pikti žmonių liežuviai dar ir 
po šiai dienai tebekalba, kad 
dėl kunigo gaspadinės nelaimės 
esųs kaltas ne kas kitas, bet 
pats kunigas. Girdi, beda bu
vusi 
i i*on’ 
akių

kasyklų 
likruščių korespondentai ir fo 
įgrafai jį apspinta, radio at 
Lovai kiša jam po nosia “mni- 

kad jis kalintų, anglių 
surengia didžiausj lai

Charleroijaus lietuviai, ir.n 
lydami, kad kitos lietuvių ko 
lionijos remiu anlrųjj 
mų, nusitarė prisidėti 
su menka savo dalele, 
sulyginus su vietinių 
skaičium -ir varginga padėtim 
tai yra graži parama.

Sekamai Charleroijaus lietu
vių draugijos prisidėjo prie an
trojo/ skridimo parėmimo: 
SLA. 140 kuopa, iš neturtin
go savo iždo paskyrė $3; SLR- 
KA. 156 kuopa $4; Lietuvių 
Kllubas $5. Tokiu budu viso 
susidaro $12. Bet Kliubo gas- 
padorius, Antanas Kartūnas, 
pareiškė, kad siunčiant pinigus

(Tona i* pusi. 2-rn) bažinasi ir bundo mėtyti pė
rn matomas angliakasių susi- <>«». - pa»l«iei»ti negalima, 
inkimas. Jie balsuoja grįžti į 
ašy khis.
Prasideda puolimas ant ka

rklų. kad suėmus Padėkų, 
iiudo.įnnt ašarinių dujų bom- 
ns. Bet kiek kartų puolama 
ssyklos, tiek kartų puolimas 
rn atmušamas su dinamito 

kasyklų destruk-

Tenka sužinoti, kad 
urgho ir apylinkė 
^juokais ruošiasi 
■•s 12 d. Būtent, lakūno Vait
aus išleistuvių vakarienės.
Jau iš kalno yra nusipirkę 

kietus visi žymesnieji Pitts- 
urgho lietuviai. Pribijoma, 
ad kartais gali pritrukti 
MD. svetainėj vietos. Todėl 
įtartina tiems lietuviams, ku- 
e dar neturi tikietų, o yra 
asiryžę dalyvauti vakarienėj, 
riaukti paskutinių dienų ir*)iš 
aln<» tikivtus įsigyti, kad pąfc~ 
ui nereikėtų gailėtis.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. .1. Vondrnk Trl. Lnfnyrtte 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WĖST 47TI! STREET (ARTI WOOI) ST.)

pridėsiųs dolnrj; M. 
Mažeikis pareiškė, kad ir jis, 
liors tik po vienų dienų tedirb
damas per savai lę, d uosius do
leri. Khd Reri lietuviai pasisa
kė, kad jie taip pat prisidėsiu, 
kad nuo (’harleroijnus lietuvių 
galėtų susidaryti bent $15. Aš 
esu tikras 
tyloj ai 
žodžius, 
parama 
l>asiųsta

Aviacijos Dienai Mėsos Bargenai
AVIENA DEL VIRIMO................?...................... »v. 7^0
PORK SHANKS....................................................... sv.
NETIRPYTI TAUKAI ...........................  sv. 12^0
DEŠROS NAMIE DARYTOS.........................   mv. 13'/20
RŪKYTI ŠOLDERUKAI............... ......................  sv. 16V20
RŪKYTA ŠINKA........................................  »v. 18’40
ŠVIEŽIOS KIAULIŲ KOJOS, 
PORK LO1N,Auksiniai Daiktai

LAIKRODŽIAI, SIDABRINIAI DAIKTAI, 
DAIMONTA1, NAUJANYBftS/ ŽIEDAI, 

ŠPILKOS, AUKSKARAI IR T. T

DU IŠPARDAVIMAI KASDIEN
Pradedant Aią Subatą, Gegužės 4 d. 2:30 vai. po piet ir 7:30 vai. 

vakare kasdien iki visas stakas bus išparduotas.
*

Gražus daimanto žiedas bus 
duodamas kasdien

siklrtimų, knip kitose lietuvių ji 
kolonijose.

žinoma, kone prie visų tų 
draugijų tie patys narini pri
klauso, tud jiems visiems ru
pi, kad visos draugijos gyvuo-

l'žbaign angliakasiu 
ramos, žinoma, neatitinka tik- 
ems i faktams. Angliakasiai 
ivkur ^dinamito nevartojo už 
n i jos

LIETUVON
Asmeniškai vadovaujama 
p. STEPONO BERGEN 

H New Yorko j 

KLAIPĖDĄ 
per Southampton arba 

Cherbourgą

Birželio 19,1935
Laivu BERENGAR1A 

(52.226 tonai)
Del platesnių informacijų krei 
pkitės į vietini agentą arba j

CUNARD WHITE 
STAR LIMITED 
346 North Michigan Aveų 

Chfcago. JH.

Minėti biznieriai skundėsi 
Vaizbos Buto susirinkime, kad 
jie gavo grasinančius laiškus 
iš federacijos viršininko.

“Pittsburgho Naujienų” Re
porteris, rašydamas apie tuos 
grasinančius laiškus, turbut, 
mandagumo jlėliai nepaminėjo 
tų biznierių pavardes, kurio
laivo gavę tokius laiškus. Taip 
pat nepaminėjo ne to 
cijos viršininko, kuris 
savo pavardę pasirašė 
laiškais.

Bet štai du bu r neva 
kas rašytojas ir doros moky
tojas Kikas savo bičiulio ne
gražius darbus bando “cicili- 
kams” primesti, lygiai kaip tas 
vagis, kuris žmonių vejamas 
rėkia: “Pngaukit vagj”, kad nu
kreipus žmonių dėmosj nuo sa
vęs ir išsisukus nuo bausmes.

Kiek man žinoma, “cicilikai” 
neužsiiminėja tokiais niekšiš
kais darbais, kaip provokacijo
mis ir grasinančių laiškų 'ra
šinėjimu: jie turi daugiau pa
dorumo ir teisingumo, negu 
ponas Kikas.

Jei ponui Kikili nepakaks 
šios pastabos, tai kitų kartų 
bus galima paskelbti to laiš
ko turinj, kurį parašė tasai fe
deracijos šulas. Tada visi ga
lės matyti, kas provokacijomis 
užsiima.

— South Sidės Biznierius.

pripažinimų. Jei buvo 
ur dinamituojamn arba kiton 
ia kokia nuosavybės distruk- 
jii daroma, tai ne angliaka- 
ai tų dari*, liet kompanijos 
^samdyti šnipai, kad diskre- 
ikavus angliakasius.

Bet ta lošimo užbaiga gerii 
įvaizdavo anglių kompanijų 
Isispyrimų sunaikinti apglia- 
nsių unijų, nežiūrint didžiau- 
ų nuostolių. •

— S. Bakanos.

^^CENTRAL CEMENT 
^S^įConstruction Company 
u rzi . N0T INCORPORATED

AL. DALIEGE, Vedėjas 
3221 So. Leavitt Street,

I. LAFAY1CTTE 7074 CHICAGO, ILL.
Pavelytas Kontrnktoriu« 

PERKELIAME NAMUS IR IŠLYGINAME 
ŠALIGATVIUS, CEMENTINES GRINDIS.

, rio Šonų ir Naujų namų 
Tiesiamo Privažiavimus Porėtus 

Siena#—Stepsus Blocks
Ant iSmokėjimų nuo 3 iki p inotų Lų

U federalSavings
U and loan asiociation 

v Ot CHICAGO 
pinigus šioje FcdcrnlCjc įstaigoje

Parsiduos iš Licitacijos
VISAS STAKAS IR ĮRENGIMAI
GEO. KUCHARIK 

1722 South Halsted Street
IŠEINA IŠ BIZNIO

IIAI.I. COCK (MĮMMD 
Sunkus patternas 
CHINA 7Qa 
Sėdynė ■ vv

Xn« atn’neft A| Nkribiini), tas gaus 10% nuolaida ant bile 
kurio IA Aių dviejų nnmnmM reikmenų.

Korpninu pulpas imt užsakymo. Turimo pasirinkimą I 
misinginių prietaisų. I

PLUMBINGU IR APAILDYMO REIKMENŲ- PAIPŲ 
PRITAIKYMAS IR VALVES. BOILERIAI IR 

RADIATORIAI.

IDEAL PLUM3ING& HEATING III
SUPPLY COMPANY H

1833 Blue Island Avė. Tel. Canal 2688 
CHICAGO. ILL.

34 Molutt Vlduriniestyje 
Mes Mpociali'zuojamėN padaryme 

Platės, Gold Crovvns, X-Ray.
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tol. HARRISON 0751

| Opponlto Dnvls Storo, 2<l Floor |
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily N«w*

Fablished Daily Except Sunday by
Ih* Lithuanian New* Pub„ Co., Ine.

1739 Soath Halated Street
.< Telephone CANal 8500

Į
Subscriptlon Rates:

88.00 per year in Canada
87.00 per year otMslde of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered aa Second (3a*a Mattęr 
Mareli 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien* išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halated St* Chicago* 
11L Telefonas Canal 8500.

Uisakymo kata* t
Chicagoje — paltu:

Metams ---------- --- - 88.00
Pusei metq —_ 4.00
Trims mėnesiams -..... - - 2.00
Dviem mėnesiams ____ ___ 1.50
Vienam mėnesiui __ .______ .75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija - - - /-. 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui.... ................   75c

Suvienytose Valstijose, no Chlcagoj* 
paštai

Metams------- ----------------------87.00
Pusei metų____ ..._______  3.50
Trims mėnesiams ------------ 1.75
Dviem mėnesiams 145
Vienam mėnesiui ............... — 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metamo -........   88.00
Pusei metų _______ -______ 4.Q0
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu karta su užsakymu.

CHICAGOS LIETUVIŲ SVEČIAS

Vakar vakare Chicagon atvyko svečias iš Lietuvos 
— Draugijos Užsieniij Lietuviams Remti pirmininkas, 
adv. Rapolas Skipitis. Jisai čionai praleis kelioliką die
nų ir turės progos susipažinti su vietinių lietuvių orga
nizacijomis ir jų darbuotojais. O chicagiečiai iš jo iš
girs apie tai, kas dabar dedasi Lietuvoje ir kokius dar
bus dirba ta Draugija, kurios vardu jisai mus kviečia 
dalyvauti šaukiamam šią vasarą pirmame pasaulio lie
tuvių kongrese.

Gerb. svečias jau yra aplankęs eilę lietuvių koloni
jų Šiaurinėje Amerikoje ir, be abejonės, patyrė jose, 
kad amerikiečių nuomonės daugeliu visuomenės klausi
mų skiriasi. Jie Čia yra pasiskirstę' į įvairias partijas, 
sroves ir grupes, kurios retkarčiais trumpam laikui su
eina į daiktą (ir tai ne visos), bet paprastai ginčijasi 
tarp savęs, barasi ir kovoja. Chicagoje jisai šitų skirtu
mų ir nesutikimų pastebės daugiau, negu kitur.
, Galima šitą faktą apgailestauti arba ne, bet su juo 

tenka skaitytis. Tačiau lietuviai tuo atžvilgiu nėra iš
imtis. Visose tautose pasireiškia panašus susiskaldymas 
j skirtingas ir priešingas grupes; visame pasaulyje šiais 
laikais eina aštrios vidujinės kovos. Taigi ir mums nė
ra reikalo jas slėpti arba jų sarmatytis. Bus geriau, 
kad ir p. Skipitis pažins mus tokiais, koki mes esame, 
o ne tokiais, kokiais mes norėtume save įsivaizduoti.

Susipažinę su jo sumanymais ir davę progos jam 
pažinti mus, mes galėsime spręsti, kokį darbą mes ga
lime dirbti bendrai. Taigi sveikiname atvykusį Chica
gon gerb. DULR pifmininką ir linkirpe jam praleisti 
čionai tas kelioliką dienų smagiai ir naudingai!

LITUANICA II IŠ
LEISTI KOMITETAS SVEIKATA

Per

but vertimas

linksmas, 
pasekmė, 
užsinorėjimai,

ar

Naujoji Lietuvių Kalba
Amerikoje mes nebekalbame 

ir neberašome taip, kaip dabar 
kalbama ir rašoma Lietuvoje.

Esame tu r būt atsilikę ar 
gal atsiskyrę nuo tų lietuvių, 
kurie palikę Lietuvoje bando 
musų kalbų keisti ar tobulinti.

Gali būti, kad jų kalbos mes 
greitai visai nebesuprasi me. 
Jau ir šiandien* kada man pa
tenka į rankas koks Lietuvos 
laikraštis, skaitydamas jį. jau
čiu tarytum skaityčiau esperan
to kalboje surašytus straips
nius. Beveik visus žodžius ga
liu suprasti, bet jie yra kokie 
tai negyvi, sukapoti ar apka
poti. kaip tai keistai padurydin- 
ti ir svetimi.

Ar tai yra žengimas atgal, 
ar tai yra žengimas pirmyn — 
sunku pasakyti.

Nėra abejonės lietuviams rei
kėjo daugybės naujų žodžių 
nesaviems dalykams ir daik
tams pavadinti. Jie turėjo ar
ba svetimus priimti arba savus 
I>asi<iaryti.

Bet ar jie gerai juos priėmė 
bei jMLsidarė?

Sprendžiant iŠ Lietuvos laik
raščių. pasidaryti jie mažai te
pasidarė naujų lietuviškų žo
džių. o svetimų jau priėmė be 
galų be krašto.

Didžiumoje Lietuvoj padary
ti nauji žodžiai yra tik senųjų 
pakeitimai, vaduojantis kokia 
nors kalbine nuomone. Tos-gi 
kalbinės nuomonės ten matyt 
yra labai nevienodos, keistus ir 
bemokslės.

Taip jau daug viešumon arba 
^literatinėn** kalboti tat rauktą 
mažai kam žinomų keistų nš- 
k s ropinių žodžių. Bodas, kad 
rašytojd ten net krutinę at
statę vaikšto, jeigu jie gali dau
giau už kitus pavartoti savo

raštuose niekam negirdėtų žo
džių iš visokių užkampių.

Bet su tuo dar butų pusė 
bėdos. Didžiausia bėda yra su 
svetimų kalbų žodžiais, kuriuos 
tur būt Lietuvoj skaitoma 
“tarptautiniais”.

Mes čia Amerikoje kartais 
pavartojame mums suprantamų 
angliškų žodžių. Bet angliškų 
žodžių kiekis musų raštuose tai 
yra tik lašas juroje palyginant 
sir ta daugybe svetimų žodžių, 
kuri yra vartojama Lietuvos 
raštuose. Aš tyčia suskaičiau 
svetimus žodžius pavartotus 
keliuose numeriuose “Lietuvos 
Aide” ir “Lietuvos Žiniose”. 
Tikėsi t ar netikėsit, kiekvienas 
dešimtas žodis ten buvo sveti
mas.

Išrodo, kad Lietuvoj žmonės 
be svetimų žodžių visai nebega
li kalbėti. Prie svetimų žodžiu 
priskaičius nesuprantamus lie
tuviškus naujadarus, lietuviu 
dabartinė Uetuvos lietuvių kal
ba yra apie 30-čia nuošimčių 
nesuprantama.

Kaikurie keisti naujadarai 
matyt jau yra gana įsiskaniję, 
ir norėdami suprasti Lietuvos 
liežuvius mes tuo* naujadarus 
noroms-nenoroms turime iš
mokti. Tarp tokių naujadarų 
pažymėtini sekami:

Visiškai kvaili naujadarai:
Raida; raidos gairės, tos rai

dos kelias. Dievai težino ką ta 
“raida” reiškia. Tur būt tas 
žodi* padaryta* iš žodžio “rie
dėti” arba iš žodžio “raityti“, 
artai iŠ žodžio “riesti”. O kaip 
galima spręsti iš raštų jis yra 
pru f litas vieton Indžio “vigą“.

Nuotaika. nusiteikti Vergiš
ka* vertimas rusų nevykusio 
žodžio “naslrojenije“. ir yru be 
atodaira vartojamas kur ref-

ua ar nereikia vietoj žodžio 
“ūpas”.

Susijęs. Žodis be jokios pras
mės, bet labai mėgiamas kai- 
kurių literatų. Kokia jam yra 
verstinai duodama prasmė ga
lima gal spręsti iš šio sakinio: 
“Klaipėdos ateitis susijusi su 
sietuvos užnugariu”.

Susijaudinti. Kvailai išgalvo
tas naujadaras iš nesančios 
šaknies. Toks žodis yrą negali
mas iš žodžio jausti, kurio prie
gaidė neleidžia padaryti žodžio 
jaudinti.

Mažesnio kvailumo naujada
rai:

Sukaktis sulyg žodžio “pa
spirtis”, nors daug geresnis yra 
senas žodis “sukaktuvės”.

Pagrindas vietoj prigimto žo
džio “pamatas”.

Laikysenų, galvosena, teisena, 
tais žodžiais bandoma sulatvinti 
paprasti lietuvių kalbos žodžiai.

Nuostatas, tur 
rusiško “ustav”.

Džiugus, vietoj 
Pasėka, vietoj 
Įnoriai, vietoj

arba panoro j imai, arba norai.
šūkis vietoje šauksmas.-

Užkampiniai žodžiai
Kuklus, vietoj skurdus 
Kruopštus, vietoj rupus 

rūpestingas.
Tarp šitų žodžių, kad ir jie 

keisti, mes dar vis sprando ne- 
nusilaužtume. Bet Štai kokių 
galybę svetimų žodžių, net 
angliškai nevartojamų, mes tu
rime išmokti, jeigu norime su
prasti dabartinę lietuvių kalba.:

Fiksavimas — fixation 
Komunikatas, 
Arbitražas, 
Konstatavimas, 
Kolekti vinis, 
Konsorcij urnas, 
Komentuoti, 
Sekvestruoti, 
Chaosas, 
šansas, 
Kristalizavimosi 
Likvidacinė komisija, 

.. Agresiją, ą^ęsmgąs,.
Reali intako-----
Konfliktas, 
Kategorija, 
Punkto struktūra 
Signatūras, 
Argumentacija, 
Teritorialinė garantija, 
Filmų produktoriai 
Festivalis, 
Jubiliatas, 
Kulinarija 
Oranžada (?) 
Valiuta 
Ksenofobija (?) 
Absoliutinė diktatūra 
Revanšas 
Intymiška aplinka (?) 
Ofensyvinis planas 
Susikristalizavimas 
Realistinį faktūra (?) 
O jau nėra* ko kalbėti 

tokius paprastus žodžius, 
Vokalinė muzika,. 
Siurprizas, 
Akrobatika, 
Revoliucinti (!) 
Pretenzijos, 
Apatija, 
Antipatija, 
Teritorija, 
Karikatūra, 
Incidentas, 
Aktyviai, 
Solidarus, 
Reaguoti, 
Tekstas, 
Eksperimentas, 
Procedūra, 
Sensacija.
Blokas,
Direktorija, 
žurnalistas 
Tuberkulozė (!) 
1 r t. t.
Be šitų ir panašių žodžių nei 

vienas gyvas žmogus Lietuvoj 
negali kalbėti, o tuo labiau ra
šyti.

Sako, buk lietuviai taip “su- 
kulturėję”. kad be dešimties 
nuošimčių svetimą žodžių savo 
kalboj nebegali apseiti.

Vienok šitame straipsnely be 
jokią ypatingų pastangų nš 
tetigiau savo mintis išreikšti 
nepavartojus tai vieno nuošim
čio svetimų žodžių. —K. .

BROOKLYN, N. Y.
arti pora metų laiko Amerikos 
lietuvių ruošta Lituanica II ir 
lakūnas Įeit. Feliksas Vaitkus, 
kelionei per Atlantikų į Lietu- 
vąę—pr} rengtu. Kitų jkolonij ų 
lietuvius atsįsveikinęs, lakūnas 
su lėktuvu geg. meh. 20 d. at
vyksta j New Yorkų, ir lauks 
tinkamo oro birželio mėnesį iš
skristi. Lakūnui išleisti Ko
mitetas dėl to kviečia visus 
lietuvius ir draugijas musų did
vyrį į milžiniškų ir garbinu ke- 
ionę tinkamai išleisti.

Išleistuvių diena Brooklynui 
paskirta gugežė (May) 30, De- 
coration Day. Tų dienų išleis-1 
tu vės—aviacijos diena rengia
ma Dexter Parke (ties Elders 
Lane “L” stotim), Brooklyne. 
Išleistuvėms kviečiame Jus ii 
Jūsų Draugiją oficialiai daly
vauti. Prašonie įgalioti ar pa 
skirti atstovą, pasakyti nuo 
Jūsų’ Draugijos kalbų. Skridi 
mui prašome kiek galite ir fi 
nansiškai prisidėti.

Išleistuvėse programa puoš 
lakūnas, jo skraidymas ore ii 
parodymas su paruošta skristi 
Lituanica II aviacijos stebuk
lų, gerų kalbėtojų kalbos, cho
rų dainos, niuzįka, įžymus sve
čiai, kurių tarpe ir Jus numa
tome.

Svaigulys

Tas parodys,

Taip
kad 

para-

Pap-

apie 
kaip:

Be tiesioginio skridimo tiks
lo, Lituanica II nuskridimas 
dabar bus svarbus Lietuvai ii 
politiškai. Juk pasaulinių poli
tinių įvykių'vienas centrų šian
dien yra Lietuva. Dėl to svar
bu pasauliui parodyti, kad mus 
tauta gali nuveikti didelius ir 
pasauliui naudingus darbus. 
Mes parodome, kad kada vo
kiečiai grūmoja mums, mes 
dirbame kultūros darbų, gami
name istoriją, padedame moks
lui, hugaliipe Atlantu jau antrų 
kartą. DaHhš-Gircnas perskri
do Atlaritą,* Įeit. Vaitkus tegu) 
geriau pardoštu lėktuvu kelio
nę atlieka greičiau. Tas svarbu 
mokslui ir oro transporracijai 
per vandenynų.
kad Lietuva nors maža, bet yra Į 
kulturingiausiųjų tautų tarpe. 
Tas pakelia musų prestižų ir su
teikia pro£»a į daugelį nuims 
reikalingų kultūros, progreso, 
susisiekimo šaltinių,

Iš grynai lietuviško taško 
žiūrint, skridimas visuose lietu
viuose sukelia pasididžiavimo 
dvasią, pastiprina jo patriotin- 
gumą, sudomina musų jauni
mą, paskatina gerbti, savo tau
tą, tėvus. Paskatina jaunimų 
dideliems darbams, kas visose 
musų gyvenimo srityse gyvai 
atsiliepia.

šių vasarų Kaune ir Klaipė
doje įvyksta viso pasaulio lie
tuviu kongresas. Jame bus lie
tuvių iš visų žemės kamuolio 
dalių. Musų lakūnas ir iten bus. 
Ar tai Amerikos lietuviams ne 
garbė?’ Ar tas neatsilieps juo
se? Ar mums nuvykus nebus 
malonu?

Lituanica II išrengti Ameri
kos lietuviai jau daug dirbo. 
Brooklyno lietuviai iki šiam 
laikui maža ką beveikė. Dėl to 
parodykim, kad ir mes didžiuo
sius darbus remiam, parody
kim, kad mes Amerikos lietuvių 
sparnuotą atstovų į tėvynę mo
kam tinkamai išleisti.

Mes žinome* kad Jus ir Tam
stų draugija mus kolionijos gar
bę norite palaikyti, dvi lo ir 
drįstamo kreiptis prašydami Li- 
tuanical 1! finansinės paramos. 
Bet svarbiausiai — visi nariai 
ir draugai atailankykit Į lakū
no ir lėktuvo išleistuves, oficia
lų New Yorko lieiuv1ų aviacijos 
šventę, gegužės 80 <L, nuo 2 v. 
p. p.. Dexter Parke, Brooklyne. 
Tegul ir Jūsų Prijos atstovai 
dalyvauja iškilmingoj šventėj.

Petras Tiškevičių#. K-to pir.

dažnai nusiskundžia 
žmonės galvos svaigimu, 
iš tikrųjų verta apie tai 
šyti.

Kodėl galva svaigsta?
rasčiausias galvos svaigimas, 
kurį bene kiekvienas savo gy
venime yra kada nors jautęs, 
tai alkoholinis. Tik ištrauk ge
rai, tuoj pats pajusi kaip gal
va svaigsta. Bet gali svaigulys 
atsirasti ir dėl kitokių nuodų, 
pavyzdžiui, tabako, kininos ir 
tų, kuriuos paprastai pagamina 
bakterijos karštlige apsirgus.

Kita labai paprasta svaigulių 
priežastis, tai širdies, inkstų ir 
arterijų (gyslų) ligos, kurias 
dažniausiai seniai turi, nors 
šiandien jau ir jauni ir viduti
nio amžiaus žmonės jomis su
serga. Ne visiems ir nevisada 
širdies liga yra priežastimi gal
vos svaigimo: dažninusiai tik 
tiems, kurie turi kokį nors šir
dies ir aortos (didžiausios ar
terijos, kuri prasideda širdy) 
bendrų sugedimų. Bet kurie tu
ri inkstų sugedimų ir kartu 
arterijų sukietėjimų (arterios- 
klerozų), žinoma, dažniausiai ir 
aukštų kraujo spaudimų, šitie 
beveik visados skundžiųsi gal
vos svaigimu. Jiems ir ausyse 

| dažnai skamba. Blogiausia, kai 
sukietėja ir galvos smegenų ar
terijos. Tada jau ne tik galvą 
dažnai skauda, bet ir apopleksi
ja gali ištikti. Reikia tačiau pa
stebėti, kad kartais ir nuo per 
žemo kraujo spaudimo galva 
svaigsta. Tai bus aišku prisi
minus, kad gamtoje visur turi 
būti lygsvara: nei per maža, 
nei per aukšta.

11 r; . . ■

Dar kita labai paprasta svai
gulio priežastis, tai ausies klau
somosios landos užsikimšimas. 
Gali nebūtį, nei užsikimšimo, 
užtenka ir bet kokio daikto au
syje, jei tik tas daiktas būgne
lį erzina.

šita priežastis ne tik svaigu
lį, bet ir ausyje (ar ausyse) 
skambėjimų ir pagaliau kurtu
mų iššaukia. Antras dalykas, 
žinoma, daug .pavojingesnis 
sveikatai ir sunkesnis gydyti, 
tai vidaus ausies staigusis ar 
chroninis kataras (sloga).

Dažnai pasitaiko ligonių, ku
rie turi galvos svaigulį tik dėl 
to, kad jų akys kaip reikiant 
nedirba.
reikiant' neatmuša, ar tai akių 
raumenys ar nervai sugedę, ar 
tie ligoniai perdaug akis nuvar
gina.

Jeigu skrandis (pilvas), žar
nos bei kepenos netiksliai dir
ba, tai dėl to esti blogas virš
kinimas, gi viso to išdavos — 
galvos svaigimas. Ir nemažai 
yra ligonių, kurie skųsdamiesi 
galvos svaigimu, skundžiasi ir 
vidurių visokiomis negalėmis.

Pagaliau kartais ištinka žmo
gų itin aštrus ir jiavojingas gal
vos svaigimas, kurį iššaukia 
vidaus ausies (labirintinė) stai
gi stovio permaina. Tenai, mat, 
yra labai opi vieta. Jeigu tik 
ji priplūsta kraujo arba jeigu

T
New York. — DonalB Glass, 

kuris šiomis dienomis atvyko 
iš Tristan da Cunha salos.

Ta sala tikrai yra “Dievo už
mirštas kampelis”. Jos gyven
tojai apie pasaulinį karų paty
rė tik tada, kai tas karas jau 
buvo pasibaigęs.

Ar tai šviesos kaip

tik pasidaugina čia visad esan
čios endolimfos arba perlimfos 
kiekis, tai žmogus labai staigiai 
ir rimtai suserga.

Tai tiek apie galvos svaigi
mo priežastis.

Simptomai (ligos ženklai). 
Apskritai sakant, ligonis jau
čia, kad tarsi viskas apie jį 
sukasi, arba kad visi daiktai 
apie jį stovi violoj, o jis apie 
juos sukasi. Taip ligonis jau
čia, žinoma, todėl, kad dabar 
nebegali tiksliai santykiauti su 
erdve. Įtaisas, kuris jį palaiko 
pusiausvyroj, yra dabar pakri
kęs, vadinasi, nebedirba kaip 
reikiant. Kartis regėjimas pa
sidaro netikslus ir mintys susi
drumsčia, taigi ligonis ir guo
džiasi, kad jis dabar daiktų 
ryškiai nematąs, kad jo galvo
je viskas atvirkščiai eina. Kai 
kada ligonis tik truputukų, o 
kai kada ir labiau susvaiguliuo- 
ja.

Tokiais momentais jis būtinai 
turi į ka nors įsikibti, nes ki
taip staigiai nuvirstų. Ne retai 
šitie ligoniai jaučia aštresnį ar 
lėtesnį galvos skaudėjimų, vem
ti verčia, arba stačiai ir vemia, 
o kai kuriems tai ir širdis dre
ba.

Jeigu netikslus akių darbas 
yra svaigulio priežastis, tai li- 

»gonis, dažniausiai prie'kokio 
nors darbo perilgai akis varto
jęs, pradeda jausti galvos skau
dėjimų, norų vemti, skausmą 
akyse, pagaliau ir, svaigulį.

Seniai, kurių arterijos sukie
tėję, ir dėl to jie turi svaigulį, 
kad akyse tamsu pasidaro, lyg 
drebulys juos nukrečia ir apla
mai jaučiasi taip silpni, kad tu
ri į ką nors atsiremdami vaikš
čioti, nes kitaip sugriūtų.

Prasčiausiai jaučiasi tie, ku
rių ausies ląbirintan priplūsta 
kraujo, arba pasidaugina endo
limfos arba perlimfos kiekis. 
Jie ausyse jaučia skambėjimų 
ir jiems atrodo, kad aplink

juos tarytum viskas smarkiai 
sukasi, banguoja. Priepuoliai es
ti smarkus ir staigus, ir jei li
gonis laiku už ko nors nesi- 
griebtų, be abejojimo perk ris
tų. Akys dreba, ligonis išbąla, 
prakaitas išpila, verčia vemti, 
o kariais ir vemia. Priepuolis 
praeina, jei tik ligonis galvos 
nejudindamas kurį laikų rainiai 
paguli. Pajudinus galvų, gana 
dažnai pasitaiko, jog priepuolis 
vėl pasikartoja. Kai kuriems 
šios rųšics ligoniams priepuolis 
pasitaiko gana retai, kai ku
riems vienų kartą mėnesio, sa
vaitės bėgy, bet yra ir tokių 
nelaimingų, kuriuos priepuolis 
net kelis kartus per dienų ka
muoja. Nuvarginti dažnų prie
puolių ligoniai labai pasikeičia, 
paprastai pasidaro labai nera
mus, pikti, niekuo nepasitikį.

Gydymas, žinoma, visad ge
riau ligos saugotis, negu jų ga
vus'gydytis. Taip ir čia. Nerei
kia perdaug gerti, rūkyti, pras
toje šviesoje daug dirbti, ypač 
sinti ir skaityti. Gera yra ausis 
švarias laikyti. Nereikia labai 
nervuotis, rūpintis, per smarkiai 

. ir per greitai dirbti, nes visa 

. tai ‘kenkia nervų sistemai ir 
i kraujo apytakai. Nereikia kas 

tik pakliūva gerti ir valgyti, 
nes nuo to sugenda skrandis, 
žarnos, kepenos ir inkstai. 
Stengdamies visad laikytis nor
malioj psichinėj būsenoj ir tin
kamai prižiūrėdami savo kūnų, 
žinomas daiktas išvengsime 
svaigulių ar tam panašių ligų.

Jeigu nuo ausies klausomo
sios ausies arba būgnelio erzi
nimo pajuntame svaigulį, tai, 
žinoma, nieko nelaukiant 
landą reikia genii išvalyti.

Jeigu esti per aukštas ar 
žemas kraujo spaudimas, 
reikia surasti priežastis ir kiek 
galima jas greičiau pašalinti, 
čia tam tikromis 
maistu, tonikuis 
padaryti galima.

Vidurinės ausies 
ligas reikia stengtis pašalinti, 
žinoma, dažniausiai tai būna 
labai sunkus, o kartais ir vi
sai be jokių pasekmių darbas, 
vis dėlto bandyti reikia, nes 
neretai tuo ir gerų išdavų pa
siekiama. I

Skrandžio, žarnų ir kepenų 
ligos dažniausiai suvis gerai 
sekasi išgydyti, todėl ir never
ta ligoniams dėl šitų ligų ka
muotis ir tokį įkyrų nesmagu
mų, kaip galvos svaigimas, tu 
rėti. /. į

Galvos specialistai. Kiekvie
nas skaitytojas gali dabar aiš
kiai matyti, kad ne visų ligo
nių galvos svaiginimas pareina 
tiktai nuo tų priežaščių, ku
rios galvoje randasi, kad dau
gelis priežaščių gludi visame 
kūne. O todėl ir reikia čia gy
dytojo, kuris visų kūnų ir jo 
ligas supranta.

Iš “Gesundheit“.

tų

per 
tai

gyduolėmis, 
tikrai daug

ir labirinto

Kultūra No. 3.
Turiny*:

Kaip lengvinti ūkio sunkumus.
Europon Dangun niaukiasi.
Jaunosios karto* krizė.
Abisinija Afrikos dalybose.
Gyvenimas.,
Poezija. Apinakos ir L L

Galima gauti
NAUJIENOSE 

Kaina 45c.
Tai naujas ir idomus numeris, tik 

ka gautas ii Lietuvos.

(po kairei) sako, jog ji* “iš keršto“ nužudę* savo tėvu*, kurių 
nsvaiktlai čia teita*.

Au*tin, Tex. — >įvward Ficnion
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Necivilizuota Lietuvos Katalikybė Žudo Klaipėdą
Kunigų rengiamos viduramžių procesijos 

pastūmė klaipėdiškius prie Hitlerio
Francija,. Anglija ir Italija 

jau daro žingsnius, kurie ve
da prie to, kad Klaipėda butų 
atiduota Hitleriui.

Jau dabar yra didelis klau
simas ar Lietuva galės pasilai
kyti Klaipėdą.

žinoma, mes kariame ir kar
sime už tai visus velnius ant 
Hitlerio.

Vienok turime pažiūrėti, ar 
nėra kaltybes ir iš Lietuvos 
pusės, kad taip daug klaipė
diškių kratosi Lietuvos, rengia 
maištus prieš Lietuvą ir nori 

atgal prie Vokietijos.
visi sekėme Klaipėdos 

bylą. Kas gi buvo tie 
kurie rengė ginkluotą

gryžti
Štai 

nacių 
naciai,
sukylimą prieš Lietuvą? Ar jie 

į buvo tikri naciai, ar jie buvo 
vokiečiai?

Ne. Išskyrus Drą Neumaną, 
pastorių Zasą ir dar dvejetą 
kitų, visi buvo tikri lietuviai. 
Tik pažiūrėkite į jų vardus: 
Vanagaitis, Valaitis, Jesutis, 
Naujoks, Macaitis, Kakis, ši- 
gaudas, Votels, Puodžius, Mo
linas. lapinus, Endrejatis, l)o- 
maš, Kvauka, Burkantas, Avi- 
šius, Kubutatis, .Bertulis^ Kiki
lius, Preikšatis, Lupsas.

Teisine išpradžių kiti neno
rėjo kalbėti lietuviškai, bet j 
pabaigą kone visi kalbėjo lie
tuviškai — klaipėdiškių tar
me.

Kad lietuviai rengia 
prieš Lietuvą, apie tai 
labai susimąstyti.

Apie tokius dalykus
lia kalbėti Lietuvoje, bet nie
kas negali uždrausti mums pa
svarstyti rimtą Klaipėdos pa
dėtį laisvoj šaly, kurioj gyve
nam.

Klaipėdiškiai
gana palankus Lietuvai, 
tik lietuviai, bet ir dalis vo
kiečių džiaugėsi atsiskyrę nuo

reikia

neva-

išpradžių buvo
Ne

Bet dabar jau to nebėra

Iš vienos pusės tą padarė 
Hitleris.

Bet Hitleris ir naciai nieko 
nebūtų pešę Klaipėdoje, jeigu 
savo propagandai nebūtų radę 
ten dirvos.

O dirvą Hitleriui prirengė 
Lietuvos valdžia ir Lietuvos 
katalikų kunigai.

Lietuvos valdžia Klaipcdon 
siuntė žiauriausius valdininkus. 
Jie ten elgėsi blogiau negu ki
tą syk kazokai elgdavos Lie
tuvoj. Kultūrinėj šaly jie vi
siems išrodė kaip kokie azija
tai. barbarai. Ir tokiais buvo 
ne tiek didieji valdininkui, kiek 
mažieji valdininkėliai. Kuo ma
žesnis buvo valdininkas, tuo la
biau jis putėsi ir savo galybę 
rodė.

Bet su tuo dar butų 
pusė bėdos.

Klaipėdos gyventojai 
labiau išsigando Burnos
hkų kunigų, kurių priplūdo j 
Klaipėdos kraštą.

įteikia niekad neužmiršti, 
kad Klaipėdos lietuviai Dėru ka 
tulikai. Jie yra visi protesto- 

I nai — evangelikai. Ir lai la
imi atkaklus savo religijos se
kėjui ir {sdaikytujai. Romos 
popiežius ir jo tarnai — ku
nigai klai|»cdiškiums yra per- 
sekiojiind ir neaiA'kantos vaiz- 
dintojais. Jie jų nekenčia iš vi
sos širdies.

Taipgi reikia 
miršti, kad 
ta IJetiMoj 
siliktis. Nuo 
ka katalikų
nepadarė nei žingsnio progre
su. Katalikybė laetuvoj tebėra 
visiškai necivilizuota. Ji visai 
yru nepanaši j katalikybę Ame
rikoj. Anglijoj ar Vokietijoj.

Lietuvoj kunigui iki šiol te- 
benešiota ilgus lydiškus lap- 
sartlakus, kuriuos vadina “su-

buvę

daug 
kata-

sardakų niekur nebenešioja, iš
skyrus Krokuvus priemiestį va
dinamą “Kazimierzowo”. Ten 
mat žydai yra labiausia atsi
likę. Kartu su Krokuvos žy
dais ir Lietuvos kunigai savo 
viduramžinių lapsardakų neat
sižada. Anaiptol, jie jais labai 
didžiuojas. Tuo tarpu visur ki^ 
tur pasauly kunigai jau senai 
civiliais drabužiais dėvi.

Klaipėdiškiams kunigas su 
lapsardakų išrodo kaip kokia 
šmėkla, nuo kurios jie nori 
bėgti kuotoliausia.

Dar klaikesnės klaipėdiš
kiams išrodo tos kryžiokiškos 
tamsių viduramžių procesijos, 
su kuriomis Lietuvos romiški 
kunigai taip mėgsta gązdintį 
visus nekatalikus. Tose šlykš
čiose procesijose “švenčiausias 
sakramentas“ yra panaudoja
mas paklupdymui žydų, evan
gelikų ir kitų nekatalikų. Ku
nigų suorganizuoti fanatikai 
duoda buožėmis per galvą kož- 
nam, kas nenusiima kepurės 
arba neatsiklaupia, kada praei
na kerėpliškai išsipuošęs kuni
gas su “monstrancija“ ranko 
se.

Dievui dėkui, tokių pažemį 
nančių, cirkiškų ir klaikių ce
remonijų nebėra Amerikoj ii 
kitose civilizuotose šalyse. Nors 
tiek jau čia katalikybe pasi
darė labiau civilizuota.

Bet su tom visom cirkiškom 
nepakantos ceremonijomis Lie
tuvos lapsardakuoti kunigai 
užplūdo Klaipėdą. Kada jie ten 
pradėjo rengti gatvėse ir šven 
toriuose tamsybės amžių pro
cesijas ir pradėjo versti klai
pėdiškius, kad jie nusiimtų ke
pures ir klauptųsi, tai klaipė
diškiams pasirodė, kad jie vėl 
pateko viduramžių vergijon.

Ne tik pas Hitlerį, pas pa
tį velnią jie buvo pagatavi bėg
ti, kad tik nebekentėti baimės 
sugryžtančios vergijos ir nepa
kantos. Vienas paminėjimas ro
miško popiežiaus nukratė šiur
puliais kiekvieną tikrą Klaipė
dos evangeliką.

Tarp Klaipėdos lietuvių hik 
mažas nuošimtis paliko tokių, 
kurie pakenčia Lietuvos kuni
gų netoleranciją ir kryžiokiš
ką elgimąsi. Savo paguodai ii 
apsigynimui nuo romiško pavo
jaus jie dar labiau bibliją skai
to, dar uoliau psalmus gieda, 
dar tampriau rišasi į savo 
evangeliškas draugijas. Kadir 
ištikimi Lietuvai, jie su dide
liu nepasitikėjimu priima kiek
vieną “žemaitį”, iš Lietuvos at
vykusį žmogų. Kiekviename 
mato romišką nepakantos agen
tą. Jeigu atvyksta pas juos iš 
Lietuvos kalvinas, tai tik tada 
jų širdys atsidaro, tik tada jie 
jį vaišina kaip savo geriausią 
brolį.

Nekulturiškas Lietuvos sto
vis su labiausia nekulturiška 
viduramžių pavidalo kataliky
be jau įstengė j dešimt metų 
atstumti nuo Lietuvos didžiu
mą Klaipėdos lietuvių. O ką 
jau Iškalbėti apie vokiečius.

Jeigu Lietuva neteks Klaipė
dos, tai bus tiktai dėl to, kad 
Lietuvoj yra leista įsigalėti la 
biausiu nekulturiškam žiauriau
siam katalikybėj pavidalui.

“Bambizas“.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Amerikos vartai vis 
dar atviri imigran

tams

niekad neuž- 
romiška kataliky 
yra labiausia at- 
viduramžių rumiA- 
bažnyčia Lietuvoj

PRADĖJO DARBĄ 
ALEKSOTO STIKLO 

FABRIKAS

Kiekvienas tinkamas įleidimui 
į Ameriką asmuo lengvai 
gali gauti einamosios kvo
tos vizą, be ilgo laukimo.

lai 
ap-

vis

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Už poros valandų turėjo at
važiuoti karalius ir karalienė 
išleisti mane į pavojingą ke
lionę. Aš irgi įsilipau į baliono 
dėžę. Laukiu. O tas laikas taip 
pamąžu slenka. Laikausi ra
miai, o mano galvoje milijo
ną! minčių pinasi. Kaip mes 
skrisime? Kaip pavyks kelio
nė? Kur mus vejas nuneš?

P « p
Balionas jau prileistas geso. 

Jau ir dūda išimta, per kurią 
gesąs buvo leidžiamas. Viskas 
jau prirengta. Tik dar vyrai 
įsikibę į virves laiko balioną 
vietoje. Kaip tik jie paleis vir
ves, mes pasileisime skristi į 
padanges! šiurpas ima, bet 
kausi drąsiai. O Juze sėdi 
dangstyta ir tyli.

Karaliene su karalium
dar neatvažiuoja. Aš žiuriu į 
Juzės namus. Dar ‘ten viskas 
ramu. Jau pradėjo žmonės rink
tis apie balioną. Jau didele mi
nia. Pamačiau, kad nuo Juzės 
namų daug žmonių bėga teki
ni prie baliono. Mane šiurpas 
sukrėtė. Gal jau Juzės pasi
gedo? O karalius su karaliene 
vis dar neatvažiuoja. Aš ne
tekau kantrybės. Sušukau vy
rams:

— Leiskit virves! Pavojus!
Dauguma paleido. Keli dar 

laikėsi, bet ir tie nęišsilaike, 
— paleido! Man rodėsi, kad 
žemė pasileido kristi nuo mu
sų žemyn. Tuo tarpu mes ki
lome į padanges. Minia susi
rinkusi nežinojo, kas čia atsi
tiko. Vienį žiurėjo į atbėgan
čius žmones nuo Juzės namų, 
o kiti laukė atvažiuojanį ka
raliaus su karaliene. O aš tuo 
tarpu sušukau, kad paleistų 
virves. Apačioje minioj kilo su 
mišimas. Aš pamačiau, jogei 
mes augs ta i iškilome ir jau nie
kas mums negali nieko pada- 
rytil ,

Iš sykio balionas kilo tiesiai 
augštyn. Bet prabėgus keletai 
minučių, pastebėjau, jogei dai
ktai žemai pradeda pasilikti už
pakalyj musų. Supratau, jogei 
mes skriejame. Iš sykio sunku 
buvo suprasti: ar mes skren
dame, ar daiktai bėga nuo mu
sų. Gal mes stovime vietoje, 
o žemė, besisukdama, neša vis
ką su savim?

Aš nuėmiau visus apklodus 
nuo Juzės. Vienok greitai vėl 
apdengiau, nes augštai iškilus 
pasidarė daug šalčiau.

Visuomenės nuomonė kad 
Amerika visiškai sustabdė 
imigraciją, yra visiškai klai
dinga. Dar daug musų žmo
nių inano, kad europiečių 
plaukimas į Amerikos kraštus 
visai uždarytas ir ąįeiviaį jau 
negaji tikėtis rasti šioje šalyje 
naujų galimybių ir nąujų pro
gų savo busimam gyvenimui. 
Tokia viešoji nuomonė ne lik 
šioje šalyje, bet ir Europoje— 
tįkras apsirikimas . . . Ameri
kos durys vis dar atviros vi
siems, kurie tik pripažįstami 
neapsunkinančiais Jųngt. VąĮi- 
stybių visuomenišką gyvepį- 
mą. Imigracija į A.meyiĮką ne 
tik nesustabdyta, bet dar per 
paskutinius du metus žymiai 
patjidėjo teisėtais jiipįg.rai)itajs jr 
vizitoriais iš visų pasaulio šą- 
Jių. Imigracijos ir Natūraliza
cijos Komisiįonįęriųs Wasl)- 
ingtonc pakartotinai pareiškė, 
kad kiekvienas asmuo gaji 
gauti imigracijos vizą einamo
je kvotoje, be jokio laukimo, 
jei tik jų paduodami pąrei^ki- 
mai patenkins Amerikos kon
sulus užsieniuose, įrodant, 
kad imigrantai nebus šįds ša
lies visuomenei sunkenybe. 
Anicrikos konsulams paliepta 
būti daug nuoląidesnįeins, ne
gu pirmiau, peržiūrint vizų 
reikalavimus, atsižvelgiant į 
prašytojų asiiienišką būklę 
gyvenimo sąlygas, pateisinan
čias jų įleidimą į Ameriką.
Lietuva nesunaudoja kvotos

) tĮrodymą, kąjcl nnisų šalis vis 
dar atvira teisėtiems įinigrąn- 
tams, galimą lengvai patikrin
ti vėliausiomis 
mis. Pavyzdžiui, 
Lietuvai metinė 
kvota iki birželio

skaitmeno- 
paskjrtoji 
imigrantų 

30, 1935 m. 
yra 386, bet per pirmąjį pus
metį nuo liepos 1 d., į934 įkį 
sausio 1 1935 lik 60 lietuvių 
pareikalavo ir gavo žeidimų 
įvažiuoti į Amcrikęs Jųųgt. 
Valstybes. Prieš tai, pey vie
nus metus tik 78 lietuviai pa-

Vyčių Dainos Choro 
Vakaras

Neturvdanias darbo buvo su
stojęs Aleksoto “Stiklo** fabri
kas ir apie 230 darbininkų li
ko be darbu. Dabar finansų 
ministerija atidavusi U var
žytinių tani fabrikui gaminto 
apie 200.000 stiklinių tankų 
Fabrikas nuo šiandie pradėti 
dirbti ir visi darbininkai pri
imti atgal j darbų. *

Praeitą podėlių, Lietuvių Au
ditorijoj. Vyčių Dainos Cho
ras, vadovaujamas J. Saurio, 
statė scenoj Gilbert-Sullivan 
operetę “Pinafore”.

Vaidinimas išėjo geriau ne
gu šio choro pastatyti veika
lai praeityj. P-nia O. Pieža 
turi lavintą malonų balsą. Pa
sižymi lengvą maniera lošime.

Tenorui stokavo balso ir 
gražiosios gaidos dingo. Kapi
tonas 
scenoj 
tonas, 
truko
kalingų halsų.

Choro |»areiigiinus 
sk rumniai lanko publika

Nors ir visą valandą pavė
lavus, programą turėjo pradė
ti su daugeliu tuščių kėdžių. 
Jei ne laisvamanių atsilanky
mas. tai tų kėdžių hutų daug 
daugiau likusių tuščių.

Buvęs.

nesuprato savų rolės ir 
išrodė ne kaipo 
Merginų ctarui 

ir buvo girdėtis

Kapi- 
kažko 
tarei-

Ubai

sinaudojo ta proga, nors imi
gracijos įstatymai leido apsi
gyventi Amerikoje 386 lietu
viams.

Laisviems vizitoriams taip 
pat jokiąįs suvaržymais ne
draudžiama jankytis Ameri
koje. Jįe mielai įleidžįąmi ir 
valdžios jstąigos stengiasi pa
lengvinti leidimų gavimą ir 
sumažinti visus formalumus. 
— HamĮjurg American Line 
ir Nųrth Geriųan Llęyd visuo- 
njęt stppgįąsi visąnĮe aprūpi li
ti keliąujaųčią visuomenę ne 
tik keįiaująųt jų puikiais ne- 
paįyginapiai sąugiais moder
niškais įąivais, b,et ir tipkamų 
dokiųnentų reikaįaujant. Jei 
kaą abejoja gauti teisėtą įjei- 
diiną į Aplenkęs .TiipgLValsty
bes, ar kas ieško autoritetingo 
ir patikimo pptąrimę, t(cgu 
drąsiai kreipiasi į Nojelį .Ger
inau Lloy ,ąr Hąpiburg Ameri
can Line, ar į b,et kurį jų 
agentą. Čia kiekvienam mie
lai teikiami patarimai ir visų 
įcelioijės reijkalu paaiškinimai 
kaip šioje šalyje gyvenan
tiems, taip ir ketinantiems iš 
pžsiepiy atkeliauti su vilčia 
6P^gyvepti Amerikoje. Jų 
viltys lengvai įvykdomos, nes 
Amerikos vartai vis dar atvi- 
rį šįpitapĮs tų lietuvių, kurie 
sujyg įstątyniąis gali būti įlei
stu

nikas su didžiausiu ir puikiau- 
siu programų, dalyvaujant ra
dio artistams, daipinipkaips, 
muzikantams, šokikų grypėpis 
ir t.t

Kaip praeity, Budriko pik
nikai pasižymėdavo sąyo įvai
rumu ir skaitliumi atsilankiu
sios publikos, taip ir šįmet ga
lima permatyt, bus dar įvai
resnis ir skaitlingęsnis, nes šis 
piknikas ne dėl pelno yra ren
giamas.

Anaiptol, p. Budrikas šiam 
piknikui skiria $3,000.00 vertės

dovanų: Puikų Parlor setą, 
Bedroom setą; Refrigeratorį, 
Skalbiamą mašinų, Ąkordioną, 
Saxopboną, pianą, Radio, Kar- 
petą, Prosijimo mašiną, Type- 
writerį, daug auksinių ir kito
kių daitų.

Su Įciekvienu tikėtu kas tu
rės giliukį galės gauti šias 
brangias dovanas. Kas bile ką 
perka dabar Budriko krautu
vėje, gauna dykai tikietus į 
piknikų ir, žinoma, turės progą 
dalyvauti piknike ir dovanų lai
mėjimo. —Dainorius.

Persikraustymo Išpardavimas
KLEIN’S CORNER STORE

2000 S. Hąlsted St.
KRAUSTOSI I

Kampas 18-tos gatvės ir Paulina
šis Persikraustymo Išpardavimas bus vftmas didžiausių išpardavimų 
kada nors buvusių ant Halsted Street f
Vįsas musų stakas bus išparduotas šiame išpardavime — nepalik
sime nieko.
Turime per daug visokių prekių kad visas šia suminėti. Ateikit ir 
patįs pamatykit.

SUDIEV HALSTED STREET ANT VISADOS!

KLEIN’S CORNER STORE
2000 S. Halsted St

Budriko Piknikas 
gegužps 19

Gegužės 19 dieną, žinomam 
Birutės darže, Justice Parke, į- 
vyks Budriko kostumerių ir 
radio klausytojų metinis pik-

Įiy.r,fni j aua.rj» .......................................

....  -1.... ■..................... ■WU"|.Hl"i,1 
KONTRAKTpRIAI 
B. Shukis & Co.

Statom naujus ir taisom senus 
naipųs. Patyrimas 15 metu. Dąjr 

bas garantuotas 
4131 80. FRANCISCO AVĖ. 

Į’Įioae JLafay^ųe 58^4.

p. t ■>*'' r-v 1

Pirmus Morgičius 
ąnt Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame

. Collateral Paskolas.

GhapmaB imi Go., Ine,
t ' I < ' I

GERAS IŠPILDYMAS
NĖRA UŽTIKRINTAS DALYKAS!

DEL — EKONOMIJOS, GREITUMO, 
KOMFORTO IR SAUGUMO 
NUTONUOKIT SAVO KARĄ

MES VARTOJAME NAUJAUSIUS MOTORUS IR KARBUREJTO- 
RJUS. TIKTA! GERAI IŠTYRĖ, MES NllTONUOSIME 

JŪSŲ KARĄ.

6—Cyl. Karas už
S2.00

8—Cyl. Karas už
$2,50

1. —'Apžiūrėsime Baterija

2. —Išvalome Bat—Terminalus

3. —Nustatysime Ignition

4. —Išvalysime Via. Palis

Išbandysime Coil 

&—Išbandysime Kondenseri

7. —Nuvalysime—Išbandysime
Spark-Plugs

8. —Priveržšfme Vandens Pumos
9. —Išvalysime — Gaso Lines 

10.—Išvalysime Carb. Sėreena 
M.—Sutaik. Goneratorio

Chame
12.—Sutaik—Karbureitori.

MotorSuperServiceStation 
8ouTBWKrr kampas 

64th PLACE IB KBDZIE AVĖ.
SENIAUSIA* ŪMIAUSIA IR UtHKlMA PATARNAVIMO 

STOTIS PIETVAKARINE MIESTU DALY J.

TELEFONAI HEMLOCK 1400-1401

2 pak. 90

sv. kelius JP1
1 line. Arnotas lot

2 % kenai 19c

.... maii 2 pak. 5ę
kenas 5e

BRlCk ČHKESE VViiconjiii’o No. 1

OCTAGON CLEANSER ....

DYKAI! VIENAS PAKELIS SU 3 GAUKIT
SUPER SL’DS ....... .......................... .

Mes priimat visus Pašalpos Greerio Orderių*.

DT DAPU “Midwe*t” Minkština Vandeni 4 fift plusdep. 
Ol^iSAvil KvortinŠs bonkos lUUui bonkan

“Midvvest” Puikios kokybės 
MILTAI 5 2'0 Ule

“BI.UE LABEL” CHEESE ............5 unc. diiaru 1S«
“ihiyiiig Brand" I)|X1E SČl?TZV...................  i»~27ę
-Welcoine Bruii<l" KIETA SALAM! BESBA- »v. 31C 
-CLEVELAND”
SIENŲ POPIEROS VALYKLAS 3 25c

BULVES R IPAHO^RUSSET pekas 37c

“M>,dwest” Puikus ŠPINAKAI___  did. 2% kenai Jgę
WffĘAT!ES I>YKA11
^OJUA^ER“ PPFFPD BIGE .....  ...... J. pak. |O<
IT AVA “ČhAse <!t SANBORN’S” svaro
fĮJK ▼ A “Seal Brand” VACUUM PAKUOTA kenas

......... ....... Sv. 50
Dideli—Tuz. 390

“Stony Creek“ SALDUS ŽIRNIAI No. 2 kenai 100 
“Lapei“ SALDUS KORNA1 No. 2 kenai 100
Farmland“ TOMĖITfiS .................. No. 2 kenai 100
Midwest“ RAUGINTI KOPŪSTAI did. 2M, kcn. 100

‘JUSTICE BRAND” ŽIRNIAI, LIMA BEANS, KIDNEY OužQM 
BEANS, ŽIRNIAI ir MORKOS, Maiš. daržovės No. 1 ken*> ww

teStofftAš Z__________________ __
“Midwest“ POŲND CAKE..... ....  8 unc. celių pak.
MARGARINE ARM0UR’ss:aGr°o1“ 2 ul 29Č

PCTAGON MUMS Milžiniški šmolai ..... 5 už 24c 
□CTAGON POWDĘfl .

PUIKUS RINKTINIAI BANANAI 
“Suiykist“ NA VĖL ORANžlAI ...

PIRKINĖTI
PAS “MIDWEST STORES” 

Fidelis Pasirinkimas—Geresnės Rijšies Maistas—4r Žemesnės Kainos!

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės-May 3 ir 4

CALUtyET BAKING I>OWDER 
-Prcmium” CHOCOLATE ..... .
Educator 1IAMMERED WHEAT THINSIES pak. 19C
“Priseiila” BUTTER COOKIES ........... 48 pakely 210
‘•J>r. Price’s” BAKING POVVDER 12 unc. kenas 170

r I V RIE1KUTCS AR PUSfcS

“Mi<iwest“ CHILI SAUCE ..... .......  12 unc. bonka 170
“SNIDER’S“ CATSUP ....... .....  didelės bonkos 140
VIčTAC Puikiausios Kokybė* Kepimui 9 7 A
V lo 1VO ttr tušinimui Svaras fe • w

■ yr. ąįjfe

IMTAM

T
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PENKTAS LAIPSNIS

SENAS PETRASantrą kas ga
antro

REIKIA 5,500 BALSŲKETVIRTAS LAIPSNIS

Veterano Biznis

REIKIA 1100 BALSŲPIRMAS LAIPSNIS

DZŪKAS

B. BARNISKIS
RoselandIT39 S. Halsted

9424 Burnside Av.

PRANAS KLIENANORGAILIENft
1150 balsų

1165 balsų2554 Bhie įsi a n d
2244 balsų

1100 balsų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

S. MOCKUS

BALČIŪNAS
Radne, Wi«.

3521 W. 38th PI.
MAKSVITIS

RIMKUSJOHN 685 balsu

1980 Canal port7’65 balsų

balsų

F f AI»tWtCI

ZOFIJA

192 balsųRARTAAIU8NAUJOKAITIS

W. BOURNAT

- y .

B. VAITIEKŪNAS

5211 s. KHdare Av

DOMICE LB 
t U KAS

M. 8EATOKAS

Melroae Park. III.

•38 Plommer SU 
Hammond. Ind.

kiekvie 
pagirti

K. G.
1607 S.

T1LLIE 

PABARAKA

J. AUGDINIS
Frankfort, III.

URNE2IS 
Talman SL

balsų

J. 8HOLTKMAN 
7017 South

180 balam

V. BUDVIDIS 

4094..9th St.
Ecorse. Mich.

11R 8. Hraperia 8L 
CoUiarvilla. 111

D. R1AUKA

Clbton. Ind.

Antanui Ražaičiui, kaipo ve 
tėra n ui 
jienų 
biznyje

Jonas
Halsted
siuvėjas

Avenue 
>17 balsų

MIKE STURONA3
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

1500 balsų

M. KEMSAIS 
812 West 33rd St. 
TeL Vlctory 6406

CMV MMQ

1033 W. 103rd

Kontestantų Kopėčios

1739 S. Halsted St
9339 balsų

4424—17th Avė

ADELA 
MlAčlKAlTlKNfc

8111 K Mama *t-

1224 Herrick Av.

K. MATEKONIS
3437 ' Jackson Blvd. 

Nevada 8116
3848 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 

VVaukejrun, III.
1815 balsų

laikrodėlius arba Nau 
užsirašyti pašaukit te 
o aš pas jus pribusiu.

Antanas Ražaitis,
3408 S. Halsted SI., 
Tel. Rockwell 4295.

Oood Houeehreptnr• Bumu

Kenoaha. WI*. MBS. FRANCES 
BAUGINT

359 Jafferson Avė. 
Aurora. IIL

540 balsų

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1270 balsų

4459 S. Richmond s*
ImL 5647 
2350 balsų

Penktadienis, geg

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

J. SINKUS 
1739 S. Halsted St. 
Tel. Canal 8500 

2800 balsų

Daugelis kontestan 
tų pagirtinai dar

buojas

FEL1CE EDKINS 
Grand Raplda. 

Mlch.

FRANK BULAVV
1739 S. Halsted St.

135 N. Spaulding 
avenue 

MM) bal»u

JOHN SHEPALIS 

11136 & St I-ouh 
Avenue

• *

TeL Beverly 4391 

700 balsu

AL SAVhTCAS
T19 Ūmia Avė.

Rockfonl. HL 
m baku

Kadir Naujienų kontestas 
jau įėjo j paskutinį mėnesį, 
visvien pasijudino ir tie kon- 
testantai, kurie pradžioj nevei
kė, arba net į kontestą nesto-

ANT. NARBUTAS

Manau, kad man depresija 
konteste pasibaigė, nes pasku
tinėmis dienomis, Naujienų 
skaitytojai man davė progos 
užkopti žymiai aukščiau kon- 
testininkų kopėčiomis. Kurie 
pažadėjot man prenumeratas, 
atsiminkite, kad man daugiau 
balsų trūksta, negu kitiems. 
Jei pasekmės ir toliaus gerės, 
tai aš tikiuos pasiekti, su jū
sų parama, tą laipsnį, kurį 
kontesto vedėjas man patarė.

Prašau visų, kurie neužsi- 
sakėt Naujienų, užsisakykit 
tuoj, nes kontestas pasibaigs 
šį mėnesį 31 d. Praneškite 
Naujienų newsbojui, 1739 So. 
Halsted St., arba patelefonuo- 
kit Canal 8500, o aš pėsčias 
atsiskubinsiu prie pinigų, nes

Ačiū visiems, kurie mane 
Skirmon- rėmėte, remiate ir remsite.

N—nų Newsboy.

štai iš Baltimorės atsiliepė 
draugė J. Matuliauskienė, 1519 
W. Lombart st., Baltimore, 
Md., ir ketina per šį menesį 
gauti, būrį skaitytojų.

Chicagoje, ilgai laukusi, ne
iškentėjo nepasirodžius darbu 
Domicėlė Žukas, 4500 S. Rock- 
well st., kuri kitų syk buvo 
viena smarkiausių kontfestan- 
čių ir buvo laimėjusi didelių 
dovanų.

Iš VVest Frankforto atsilie
pė J. šugdinis ir ketina gauti 
daugiau skaitytojų.

Iš Clinton, Ind., B. Riauka 
pasisakė, kad ir ten jau pra
laužęs ledą ir galėsiąs atnau
jinti daugiau skaitytojų.

Mm. A. V1US 
1M N. Irvine A

Širdingai ačiū tiems, kurie 
man pagelbėjo persikelti j ki
tą laipsnį, ypatingai šiems rė
mėjams: J. Balašauskui, F. 
Šalkauskui, J. Lukas ir P. šeš
tokui. Ačiū jums visiems už 
paramą. Taipgi prašau tų sa
vo draugų ir rėmėjų, kurie 
yra pasižadėję per mane Nau
jienas užsirašyti, tai tuoj aus 
padaryti, nes jau kontestas ei
na prie pabaigos. Jeigu jus vi
si savo prižadus išpildytumė- 
te, tai aš ne tiktai ką kitus 
pralenkčiau, ule ir patį auto
mobilį laimėčiau, o tas leng
vai yra galima padaryti, tik
tai turite man pagelbėti. Lauk
siu nūo jūsų greitos paramas.

B. Barniškis, 
9424 Burnside Avė.

gų įpiršti Naujienas už piges
nę kainų.

Net ir Collinsville, III., jau- 
autė kontestantė Zofija Nau- 
jokaičiutė vėl pasiryžo išnuujo 
ipeiti visus lietuvius su pasiu- 
ymu įsigyti Naujienas už pi
gesnę kainą.

Nėra abejonės, kad visiems 
kontestantams už Chicagos pa
lto ribų, kur Naujienas dabai 
galima įsigyti už $5 dvylikai 
mėnesių, atsidarė proga ap
teikti Naujienomis kone visus 
lietuvius.

ši proga nebeilgai tęsis. Vi
si kontestantai turi tą turėti 
omenėje ir dirbti kiek

Ateinančią savaitę 
nas turėtų pasirodyti 
nu darbštumu, kaip jau kiti 
pasirodė šią savaitę.

Taigi į darbą visi!
Kontesto Vedėjas.

mitina cmtn»n J 
kraft i

dalyvaujančiam Nau- 
konteste, davė paramos 

šie žmones:
Gricius, 3408 South 
str., veteranas, taipgi 
patyręs savo profesi

joj, ypač gerai prosija ir tai
so senus drabužius.

Pirko Royal elektrikinius va
lytuvus:

A. Berneckis, 6547 South 
Washtenaw avė.

V. Jankauskis, 1828 South 
Savvyer avė.

S. Būga, 5302 S. Parkway.
Pirko laikrodėlį J. Tarvidas, 

5931 S. Albany Avė.
Visiems labai ačių.
Norėdami pirkti Royal valy

tuvus, 
jienas 
lefonu

• A different, delicioua 
flavor! Time-honored in- 
gredients of fnayonnaise 
and old-fashiraned boiled 
dressing, conibined in a 
new way. Tryįit I

A. L. RKIBMONT 
15723 Lathrop Ava.

Smagu buvo pastebėti perei
tą savaitę, kad tie kontestan
tai. kurie lėčiau dirbo viso 
kontesto laiku, dabar sukruto 
ir pasirodė gražiais rezulta
tais.

Labiausia sukruto dabar J.
Sinkus, Naujienų išnešiotojas 
Bridgeporto apielinkėje, pašo
kęs j vieną savaitę 
laipsnį.

Nedaug trūksta 
laipsnio iš širdingai Brighton 
Parko darbininkei Elzbietai 
N’orgailienei, kuri antru laips
niu visvien tur būt nepasiten
kins.

Nesiliauja darbavęsis ir mu
sų muzikantas M. Sturonas, 
kurs su savo muzika susiran
da daug draugų.

VVaukegane vėl sukruto pla
čiai waukeganiečiams žinomas 
J. Mačiulis, ir neįžengęs į tre
čią laipsnį jis negalėtų pasi
tenkinti, nes VVaukegane dir
va dabar labai gera.

Kenoshoje Tillie Pabarška, 
nors sunkesnėse aplinkybėse 
kaip Mačiulis turi VVaukegane, 
nenuilstančiai dirba.

Auroroje ^didžiai pagirtinos 
yra pastangos Frances Dau- 
gintienės. kuri proporcingai 
gyventojų skaičiui daugiau 
skaitytojų gauna negu kiti.

St. Bertaftius VVestvillėje 
narsiai kariauja su vietinių lie
tuvių apatija.

Chicagoje daug stropumo pa
rodė Pranas Klikna, kurį west- 
saidiečiai gerai pažysta, kaipo 
atsidavusį idėjai žmogų ir ka-^dar Pontiac’o neturiu 
valierių.

Harvey, III
tas pradėjo rasti daugybę pro-!

A. FRENZELIS

Imate. OaL Cha. 
t

389 baisa

REIKIA 8,000 BALSŲ
TREČIAS LAIPSNIS-5000 BALSŲ

10073 balsu

1 2 3 4 5

4

i

t

)

ANTRAS LAIPSNIS — 2,800 BALSŲ
\ 1 ■

1**". J

1 2 3 4 5
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Altass skyrius ren
gia išleistuvių vaka

rą Vaitkui

Rūkyta žuvim užsi
nuodijo lietuvis 

J. Yonaitis

Pp. A. žymontai 
šventė 10-tų metų4 

sukaktuves
BRIGHTON PARK.— Sošta- 

ilienj gegužės 4-tij Brighton 
pnrk iečiai skaitlingai sutrauks 
į llollysvood svotai nę, prie 2417 
\V. 43r<l st., kad išreikšti Air- 
dingimisius linkėjimus lakūnui 
F. Vaitkui | tų pavojingų ke
lionę.

Programas bus labai nepa
prastus. Su gražiomis daino
mis, muzika ir šokiais, taipgi 
bus rodomi krutami paveikslai, 
kas nemažai atsilankiusius pri- 
juokys. Be to, bus leidžiama 
laimėjimui nepaprastai graži 
paukščių klėtka su dviem gra
žiais paukšteliais. Po viso ko 
bus šokiai prie geros orkestrus.

Kviečiame brightonparkiečius 
ir iš kitur geros valios žmones 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti j 
šį nepaprastą vakarų .kuris bus 
paskutinis šio didelio darini 
parengimas. Kaip dirbome nuo 
pat pradžios, su pasišventimu ir 
atviromis širdimis, taip ir už- 
baigkim su šypsena ir linksma 
širdimi. Susirinkę šeštadienio 
vakare kaip 7:30 llollywood 
svetainėj pasilinksminsime, pa
sišoksime ir pasidainuosime, o 
sekmadienį, t. y. gegužės 5-tą, 
visi kaip vienas trauksime į tas 
nepaprastas iškilmes j Lansing 
airportų atsisveikinti su musų 
drąsuoliu lakūno įeit. F. Vait
kum. Paspausim jam dešinę 
ir laimės palinkėsime.

—Krank Knisauskis.

Kiton žinion iš Rurnsidės ko
lonijos gyvenimo

BURNSIDE.—Rūkyta žuvim 
užsinuodijo .1. Yonatiis, gyve
nantis 9416 Burnsido avo. Par
sinešęs Utinio žuvies suvalgė 
kelis šmotelius ir susirgo. Pa
šauktas gydytojas pripažino, 
kad žuvyje buvo nuodų. Ligo
nis nors buvo sunkiai susirgęs, 
bei jau taisosi, t

Su pavasariu naujos bėdos

Pavasaris jau čia, bet bėdos 
ncsimažina,‘;ale vis didėja, štai, 
M. Vekoriotas, 612 E. 92 Place 
neteko savo pačios. Mat, jie 
turėjo per ne kur j laikų gerų 
burdingierių Povilų PudZbvel). 
Kurtų gaspadorius užpykęs ant 
burdingioriaus išvarė jj nuo 
burdo kartu Ir gaspudinė su 
vaikais išsikraustė ir apskundė 
savo vyrų j teismų dėl divorso.

S LA. 63 k p. turėjo savo pa
rengimų bei 28 d. kaip kiti va 
dina “Bendrojo Fronto krikšty
nas“. Pasekmės nelabai kokios 
bus iš parengimo, nes netiktai 
pilys nariai nedalyvavo, bet ir 
patys rengėjai —komisijos na
riai nebuvo. Reiškia bnikota- 
vo parengimų. žinoma, tas 
kuopai ant sveikatos neina, bet 
svetainės savininkas, tai tik
rai pelno pasidarė. Ne veltui 
patsai ir agentai dirbo sušilę.

—Re p.

MARQUETFE PARK.—- Va
kar, lygini dešimts motų at
gal, Anlanas. žymontas ir Jon- 
nio Jankus nusprendė, kad Jie 
vienas kitų (ubai myli, negali 
be vienas kito gyventi ir, kad 
neblogo! padarys si(sltuol«Ub 
ml.

Taip ir padarė.
Gi vakar, pp. žymontų na

muose susirinko draugai ir pa 
žįstami to reikšmingojo nuo
sprendžio sukaktuves paminėti. 
Susirinkusieji atrado, kad ir |x> 
dešimts motų “jaunavedžiai” 
nei kiek savo nutarimo nepa
keitė ir nemano keisti, ir kad 
paskutinioji dešimts metų buvo 
maždaug kaip ir “path of ro- 
sos”.

O svočiai ūžė, valgė, 
baliavojo, nes gal kitu 
proga be kitų dešimties 
nepasitaikys.—a.

mo musų lakūno j rytines val
stijas.

0 po daugybės pu rengimų 
ir po musų sparnuočio išleis
tuvių Kliubns nenori užmiršti 
Ir savo reikalų. Taigi sezono 
užbaigimui rengia pnvasarln) 
šok) gegužės 11 dienų. Tuo 
pačiu laiku pagerbs savo na
rius išbuvusius <lošlmt| metų 
kliube, neimunt pašalpos, Ko-

ina, kad užpildžius llollywood 
svotainę. Taigi visi atsilanky
kite tą dienų pasilinksminti. 
Su tais pačiais įžangos tlkie- 
tuis turėsite progos laimėti 
daug dovanų, kurias suauka- 
vo nuoširdus biznieriai.

Visiems davusiems dovanas 
kllubas taria (įčiu daug kar
tų! Per radio bus paskelbta 
aukotojų vardai, nes per laik
raštį užimtų daug vietos kiek-

laidas ir kuriai priklauso kreditas už 
gorn fiulmlninkiivirna,
i 'rodai JI Ir išsknltliuoju klek Iš
leisti imt rūbų, mndnl Ir pragyve
nimui. Kadangi išlaidos ant mais
to yra vienu svarbiausiu išlaidų, 
kiekviena namu šeimininkė pirmiau
siu užintoresuota kur Ir kaip pi
giausiai nuslulrkll reikalingus pra
gyvenimui reikmenys.

Jai prlsoina pasirinkti tokių muis
to krautuvę, kurioj JI gali nusipirkti 
goriausios rūšies nuilsto produktus 
už prlenmimlauslas kulnus. '

Yra daugelis tūkstančių musų šei
mininkių kurios kasdien perkasi 
maistu “Mldwost Stores” Jos ran
da, kad šiose krautuvėse maistas 
visuomet būna šviežias Ir kad pa
sirinkimas yru geras Ir didelis.

Priežastis kodėl ”Mldwost” užlai
ko visuomet dideli pasirinkimu švie- 
žlaus Ir gero maisto yra tu, kad 
Jos užlaiko nuosavus urmo sande
lius kur maistas kasdien pristato
mus iš dirbtuvių vagonais, Todėl Ir 
kainos tose krautuvėse būna že- 
monos.

Nesunku įrodyti kad yru daug pa
togiau pirkinėti ”Midwest” krautu
vėse. Perskaitykit Alos dienos skol- 
b mo, kuris telpa kitoj vietoj ir pa- 
h rašę Ilsta utsilnnkykit •— Jus ra- 
s to reikalingus jums maisto pro
duktus prlonainomis kainomis.

Apskolb.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Ils skyrius yra vedamim tikslu pagelbėti mtuią skaityto Janui su
sirasti, kur gulima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intalsą ir reikmeną. Jeigu iė telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieAkot, pajaukite Naujienas, Ganai 8600, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

(S|>.)

gėrė, 
tokia 
motų

Ir sukaktuvės ir 
lauktuvės

-Pus P. Pi vo
lui-

Marijonu Radževičienč 
sužeista

p. M. BndzeviėiėnC gyvenan
ti adresu 517 W. 80 St. tapo 
sužeista ant 39 Ir Wentworlb 
Avė. Trokas sužeidė abi ko
jos ir apdraskė veidų. Su
žeista p. M. Radzevičienė ran-

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

MODEIIN MILLVVORK & SUPPLY 
CO. (No ikorp.) 3000 Archer Avo. 
Tol. VI1 triniu 1914. Lentos — Sta
tybai ModžIiiKii — Stogdongystl 
Dyku! AriskulUlavimaa,

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

Svečiai iš kitų 
miestų

S. L. A. viceprezidentas J. 
Ma/ukna prisiuntė telegramų, 
kad jis atvyksiu iš Pittsburgbo 
j lietuvių istorinį bankieta, ku
rį rengia S. L. A. 313 kuopi, 
kooperuojant kitoms kuopoms 
ir stambioms organizacijoms. 
Reiškia, bankiete turėsime ke
turis S. L. A. Pildomosios Ta
rytais narius ir septynis pa
stovų jų komisijų narius, kurių 
tarp* yra trys pirmininkai.

Ilockfordo sumanusis dar
buotojas S. Petrauskas jau pri
siuntė pinigus ir rezervavo sta
lų rockfordioėių gerokam skait
liui.

Iš Kenosha, \Vis., irgi jau 
gautas užsakymas rezonuoti 
didelj stulų kenoshiečiains.

Zabukienė ir moki
niai Keistučio Kliube 

■ < -
P-a Zabukienė ir jos grupes, 

Brighton Parko vaikų Draugi
jėles vaikai dalyvaus Keistučio 
Kliubo susirinkime, sekmadie
nį. ir patieks nariams gražų 
programų.

Jie išpildys eilę gražių nu
merių apie 1:30 po pietų.

Bus Uuukima susirinkimų 
kuo ankščiausiai užbaigti, kad 
visi nariai galėtų kuo greičiau
siai vienu kartu nuvykti į Ford- 
Mnsing Airportą, kur įvyks 
įeit. Vaitkaus Atsisveikinimu 
Išleistuvių diena.

Operete “Laima”
— -     R

Nedėlioj. komunistų “Kank
lių“ choras, po vadovyste A. 
P. Kvedero, vaidino scenoj to
jų aktų operetę, “Laima", Šo
ko! svetainėj..

D. Kvederienė, BiLinos rolėj 
pasižymėjo geru vaidinimu ii 
dainavimu. Kvedero choras ge 
rai s u mok inlas. Publikos buvo 
vidutiniškai.

| tokius veikalus ir jo ar
tistų aprrdalus, komunistams 
visgi nepritiktų žiūrėti. Tokie 
veihdai tik malina susipratu
sių komunarų kovingumų.

— V.

Rytoj ir sekmadieny 
pp. Darachunų alu

dės atidarymas
Pp. Juozas ir Julia Darachu- 

nai, kurie seniau gyveno ix> ad
resu 5612 So. Sa\vyer, avė., da
bar neseniai nusipirko aludę po 
nr. 1548 So. Wentworth Avė. 
Nors aludės bizny jie jau yra 
porų ar daugiau savaičių, bet 
kadangi persikraustyti iš seno
sios vietos ir naujoj vietoj vis
ki) sutvarkyti ėmė nemažai lai
ko, tai ponai Darachunai nega
lėjo didesnio būrio draugų ir 
pažįstamų pas save pasikviesti, 
idant juos pavaišinti ir palinks
minti. Dabar Juodu jaučiasi pil
nai esu prisirengę svečius pri
imti ir patenkinti.

Kad parodyti džiaugsmų ir 
nuoširdumų savo pažįstamiems 
ir draugams, rytoj ir sekma
dieny, gegužės I ir 5 dienomis, 
juodu turės savo aludės taip 
vadinamų “Grand Opening”. Jų 
dviejų pakvietimas j draugus 
tilps ryt dienos “Naujienose“.

Pp. Darachunams besikraus
iant pasimetė draugų adresai, 
todėl Juodu naudojasi dienraš
čiu “Naujienomis“ ir visus kvie
čia į aludės atidarymų atvykti. 
Kiekvienas bus maloniai pri
imtas ir nuoširdžiai vaišinamas.

Kaimynas.

Po šalčių viskas at
gyja pas Joniškie-

i čius
Joniškiečių L. K. Klubus pra

deda vėl krutėti ir eina prie 
darbo. Mat |X) žiemos šalčių 
ir visų parengimų orui kiek 
nors atšilus, jirasideda visokie 
parengimai, išvažiavimai arba 
piknikai. Visos Draugijos ar
ba klubai daro savo parengi
mus, taip pat ir Joniškiečių klu 
bas neatsilieka ir veikia.

Turi pikniko komisijų iš se
kančių narių: J. Gasparaitis. J. 
Vaichulis ir J. Bitinas, kurie 
darbuojasi platindami bilietus 
ir visų parengimą tvarko. Pik
nikas jvyks gegužės 26 dieną, 
J. IJepos darže. Justice Park. 
KAITIArt IMT IF IVrAl) ArJL 
Tai vėl visi sueisime ir pasi
matysime. ir pavasario grožy
bėmis pasigerėsime.*—B, B.

ROSKLANI)
ritmus, 10714 Prairie avė., 
Inndžio 27 dienų buvo netikė
ta sueiga. Mat, tuo kartu su
kako 24 motai kaip pp. Pivoriū
nai yra vedę ir kurtu p. Pivo
riūnienei surengta Baby shovvei 
party.

O tųjų svečių prisirinko iš 
visų kolonijų, mat, Pivoriūnie
ne yra stambi darbuotoja vietos 
parapijoj. P. Pivoriūnas dau
giausiai veikia SLA. 63 kuopo
je, per tai ir daugelį svečių 
susilaukė.

Pivoriūnai turi jau išauginę 
šeimynų—2 sūnūs ir 2 dukteris, 
iš kurių jauniausios regis yra 
16 metų senumo.—Svečius.

Po visų parengimų 
Brighton Pk. piliečių 

kl. rengia šokius
šiame sujudimo sezone kiek

vienas stengiasi pagelbėti an
tram skridimui ir musų lakū
nui Feliksui Vaitkui. Taigi ir 
12-to wardo

stangų, kad
žygis 

Lietu-

prisi

Amerikos Lietū
ki i u bas deda pa
tik butų pasek- 

mingesnis F. Vaitkaus 
pasiekti musų tėvynę 
vų.

Musų kliubas yra jau
dėjęs su auka dabar, kada yra 
reikalinga visų organizacijų 
parama. Kliubas taipgi yra iš
rinkęs atstovų pagelbėti AL
TASS darbams iki pat išleidi-

SiunČiame Gėles Telegramų 1 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
Dagrabams.

3316 S. Halsted St
Fbone Boulevard 7314. Ghieago, 1IL

viso

Ir

VERONIKA GARBENIENP.
Perriskyrč su šiuo pasauliu 

gegužės 2 diena, 5:00 valanda 
rytu, 1935 nu sulaukus 10 me
tu amžiaus rimus Mažeikiu 
auskr.. Viekšnių parap.. K ėd
ri u kaimas.

Amerikoj išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Ju<»aana. seteri Pranciš
konu Romanas. švvgeri Joną ir 
riminės, o Lietuvoj tėvą Pran
ciškų Glude n t ir riminės

Kūnas pašarvotas randasi 
Juosapo Eudeikio ir Tėvu kop
lyčioje. MHU S Krdiie Avė.

laidotuvėi« įvykt panedėli 
reruUs 6 diena. vai. ry
tu R namu i Šv. Kryžiau* pa
rapijos bažnyčia. 16 ir Wood 
St.. kurioje atrišus gedulingus 
ItamaMus už vėiiunės siela, o 
U ten bus nulydėta i ėv. Keri- 
mieto kapines

Viri a. a. Veronikos Gurbe- 
nienės riminė*, draugai ir pa
irdami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidmuvėse Ir 
sutrikti jai paskutini uatama- 
rimą ir aUrivrikinima-

Nuliude liekame.
Vyras. Hrima. ėsrageris 
ir Gimtai*.

Patarnauja laidulunu direk
toriai Joocaoas ir Tėra* Ett-

SUTAUPOS!!!
Apie taupumų kalbama kasdien 

Tai yra klausimas kuris niekuomet 
nobiina ik,vrus, nes Jis liečia visos 
Šeimos gerbūvi. Kiekvienas šeimos 
narys noriai dirba ir iš uždirbtų pi
nigu tam tikra dalis atidedama 
įvairiomis IšiaIdoiųs,

Daugumoj šeįi»W.f yisus uždarbis 
atidupduinas I šeimini n kės rankas. 
Ji yra tu ypatų. kuŲl vedu visus lš-

You cannot oxpoct to (pako 
frlondi soclally or In buslneis 
if you havo halltosls (bad 
breath). Slnco you cannot do- 
toct lt yoursolf, tho ono way 
of maklng suro you do nof 
offend Is to gargi© ofton wlth 
Llstorln©. lt Instantly doitroys 
odors, Improvos mouth hyglono 
and checks Infoctlon. Lambort 
Pharmacal Company, St. Louli, 
Missourl.

LISTERINE
ends halitosis

Kili. 200,000,000 garma

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

PIANO ACCORDIONAI žomlaunlo- 
inin kainomis miesto: Vartoti Collnl 

1 $15. 80 HaNHcs, nauji $85. 1)0 Buhnon 
nauji $100. 120 BuNses, vartoti $95, 
120,BansOH, nauji Spccial $115, Dy
kai Ūkelio*. WALLK8 ACCORDION 
SALES & MF«ri722 So. Aehland 
Avė. 2-roH luboa CANul 8640,

KNYGOS
BOOKS

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

/Tąųpykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
- - - . e t - -.igoj, F. 

ashing-
U. S. Government J 
S. and L. Ins. Gdrp., 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
_ visada galite 

EPARDlgjffi gauti savo su- 
tEDERALSAVlNGS taupytus pini- 
ĄND.LOAN ASIOCIATION 8' U Su ĮstOJlHlO 

of chicago mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 16?9

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

A pd r audžia m nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

, JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St., Phone Canal 1679

MES REKOMENDUOJAME

D^B Black
1 ^LaalMHISKlY

NATHAN KANTBR

MUTUAL
LIQUOR CO.

Te!. Yards 0803

Senų ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyno. 
1789 So. Halsted St.. Chicafro, III.

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai vietojo, Žemos kainos ir 

andruuda. Ekspertai grazuoju, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkiniu.

DAVID ADLERBLUM 
{steigta 1900

6510 S. Ilalsted St. NOKtnal 5150.

KRAUTUVfiS
STORES

(Iko r poruota)
Utolgta — 16 metu

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 Wcst 47th Street
Tcl. YARd. 1850—1857

CARU BROS, WRECKING CO. 
(Ine.) 

įsteigta 1015. 
Parduodamo Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJ1MUI 
MEDŽIAGĄ, 

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yardo. 
8003-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abolnos muzikos. V. 
čcpukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Ava. 
Tol. Brunswlck 0131,

Maliorhis-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING 

t

laukite K. Cepukas Tel. Brunrvrlck 
0131 arba Lufayette 6277.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbo už že
mu kainu.

X AUGAITIS 
1608 8. 50 AveM Cicero, IIL 

Tcl. Cicero 645

Piknikams Daržas
l’ICNIC GROVE

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė, cigarųNaujai atidaryta grosernė, cigarų 

tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Taipgi visokių Žalumynų.

Prie progos patarnausiu krausty
me Ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIčIUS 
2030 Canalport Avė.

r visokių smulkmenų kn 
Taipgi visokių Žalumynų, 

progos patarnausiu krausty-

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ

Del išvažiavimų ir piknikų, di
delė platforma šokiams. Gražus, 
švarus miškas ir visi parankamai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 

i vakarus Žmylias 
ant 83 gatvės 

Klauskite
BIG TONY FARM

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

ši budavojimo (staiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ft| mčne- 
sj. APSKAITLIAVIMA8 DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IAMOKRJIMA1.
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
pakėlimas,

r mento išlygini-
Zr ma* naujus mu

rtnius frontus, 
FiLlMiTdFlf krautuvių patai- 

symas, iinglia- 
| vimas porčių ir

k>^»lL | namų, plumbin 
VfJHBŽ ir šilumos

***0fW£^* J vedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION C0.

3653 W«l 2Slb Street
k Telefonai: A

ROCKWELL 0750 
LAVVNDALE 1875

fUUMCK

flbMNU

'•^OtPtNOAbLC

dm
15oun«c«{w'15<

MH UOH5 Of FOOHDi HAYt gf tH !
UlelLiSi OUft G0Vl«HM4»I

W. SCHAULER'S 8TORAGB 
4644 N. Weaten» Ava. 

Detalia rakandu skyrius. 1450 varto
tas tikraa kiniškas divonaa. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po 915. 92b, 
<85 ir 9350. 10 daile, valic. kamb.
sėt 998. Modern. 8 d. mioricamb. to
tas 998. Parlor seL 925—945. Caah 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. Iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIAT0B8 & BO1LEBS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25a *" 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 Bd 34 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet |

LE VINTU A L PLUMB1NG
SUFPLT CO.

1635 W. Divirioa St. 
kampas Marshfiold

STOGAI
.ROOFING

THE BBIDGEPORT BOOF1NO CO.

darbų.
9215 8a. Halsted Straež. 

TrL VTCtorv 4935.

STIKLAS
CtLAMS

PARDUODAME VISOKIOS KUŽIES 
STIKLĄ

VImjIiIo olidumo Ibusbiiml Iirieds- 
me Imame stiklo darbo
kontraktui.

UBICAGA GLAS8 «>, lec.
Glasinjr Cuotractora 

4351 S. Hablcd H<. TeL Vardo 3U2

^llliamilllllMIM —1ĮSI—II, I.......................... UI.——i«llll

GEKB. Naujieną skaityto
jo* Ir ikaiMolal nraiomi 
rd ritiniu trik a U i s siti I tas 
krautuves, kurios skeOdari 
Nsoj ienose.

■>—

f
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Šiandien Istorinis Lietuvių Bankielas Congress Viešbutyje■ gulima atsigerėti, ponia Nora į f 
iGugionė daiiioa solo.

Jau atvyko garbės svečiai R. Ski
pitis, Bagočius ir įeit. F. Vaitkus

I 
Sovietų Ambasadorius Troyanowsky, Suo
mijos konsulas, kiti dalyvaus su lietuviais

Adv. Skipiti ’ Chicagoj?. Va- nėn. kurią ne kiekvienus iš 
kur, 6:20 vukiirc, iš Detroito iiiusii drįsiu daryli.
Chlcagon atvyko adv. Kapo-' Argi lų Tuklų akyvuizdoju 
las Skipitis, l)iaugij<M Už- nir*. chlragos lietuviai, gall- 
sitnių Lietuviams Kcmti plr- nie atsilošti, Ir ramiai sau 
mininkas. Jis atvyko Michi-' praleisti šį vakarų? Argi pa- 
gan Central HnljOi traukiniu galvojus gilk.u nesuvirpa pas 
j Illinois (’entril stot|. kur J| kiekvieno jausmai, nesudrvba 
sutiko lietu.lų <l?l<KUi\i. su 
p. A. Kalvaičiu ir 
t lene priešakyje.

vi priešakyje didžiausios lic- šaukti vieną Iš sekamų nu- 
Juvlų organizacijos šiame že- invrlų: 
įnės kamuolyje. ;
,’ls dabartiniu
prez ,’deiilaujn 
uivo jėgomis 
jo išugdymo, 
tvirtėjimo.
Trys lieluuiams

si mai; trys
svarbus i.smenys.

Nėra abejonės, kad į Inos į 
Taktus atsižvelgdama, (’.hlca-1 
gos liehivija gausiai siislrinks 
į iškilmingąjį bankielą, kuris 
įvyks C.ongress viešbučio 
"Aukso Salėje", prie MicbgauĮ

2moRų, ku-| NiiujienoH Cumil R5G0 
.... • vien P-lė Mlkužlutė Bi’UDM. 4887 

bei Di*. Monlvld Briins. 0597. 
prisidėjo prie nrbn jMliiyti blIleliiH prie durų.

išlobtilėjimo,1 Jų kuinu $1.50.
KongresH viešbullš riimhihl 

prie MiehiRim ir Coimr<‘8H Rid- 
vių. AiilomobilIiiH ten gulimu 
piiHlshitytl vėlini. NerelkėM^ 
mokėti už "pnrkinimų".*

laiku ne 
SLA-mui,

suarbųs Iriau 
lieluuiams

jAviacijos Dieną va 
žinos autobusai

Stan.VH Rimkus, chicrųriočių 
mylimlauslaH ir mėgiiimlnuidan 
dainininkus Ir A. Pech, kuris j

CLASSIFIEDADS
Financial 

1'lnRnMal-pBMkolon

II VCII Il<*
negalėjo buli 

Kiek s vedini
Visi

lio.s kiton MtnmbloH orgaiilzucl- nniAf j umorikonų nulio viilun-
J()H.

Bukite
šiandie (8 vai. vakare), tuomet 
porsItlkrhiMlte, kad tokį pre
zidentą bot kuri organlzaeij t 
norėtų turėti.

diui, Liih musų Kolistnl hnnkic
ConirresH Ilotelyjc, t{!. n,, to, l>tiH ntygų trio, ku- 

ris laika nuo laiko smagina ave- 
čliia žnvčjančla muzika.

Muzikalis programas 
bankiete

Hole- 
gard- 

pavalgys, išgirs trijų gar-

PRANEŠIMAI

vakarų Congress 
svočiai no tik

■SKOLINA M PINIGUS 
ant jūsų morgičlų, boną, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morglčlu*. bonus, namu*, ūke* Ir 
bizniu*, Turim apdraudė* denurt- 
monta. VIcAu* Notaro*.

J. NAMON A CO.
6755 South W<i*torn Ava.

hunulure & Mxturės
Rakandal-ltaisal

IAPARDUODAME BARU FIKČE 
rili*. vi*okio didžio *u Coli Bak*nia 
Ir Slnkom. Taipgi što/u fikčerlua
*tvkle*. roiri*torluN Ir Irę bakau* 
Cu*h urbti imt Ižmokėjlino. Puma* 
tvkita mu* pirm migti plrk*lte ki
tur. S. E, SOSTU EI M & SONS 
Ml(jio Fixturo*, 1900 S. Stute St. 
CALurnut 5269

—O—

Chicago* Lietuvių Draugija, yru 
pnAulpos Ilgojo, pomirtiniu Ir kultu- 
ros draugija, I ....
vyrai Ir moteris nuo 
motų amžiau*. 
3-ju skyrių — 9(1, 911 .. .... 
tėjo: pomirtinė 9250, Taipgi, 
priimamo* Ir Člelos draugystė* bei 
kllubul, jeigu dar ncs.ovl vl*ai blo
gai ulnlgiAknl.

Chicngo* Lietuvių Draugija,

I ringus priimami•<!«♦! bvle kurio biznio įskaitant svar- 
15 Iki 48 “ ‘ ’

l’nAaloa Ilgojo yra 
9(1, $10 Ir 910 savai

čių

___  , , r yra
svočių kalbas, arčiau hu- (»minlznci,|n llllaol* val*tllo- 

T r Lt f f’hlztit imu 1.1*1$ ii t/iai 1 Irfill ariIprašomi UMsnkyti vietas 
Iš anksto

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
9200 Importuoti kaurui .... . 925.00
9300 kuurnl ......................  935.00
Parlor, mloskumburlo nr vul- 
uomolo kumb,. rukuodui . 930.00

Atduru Vitkumi* Ir nrdžlloj. 
RAPP HTORAGE 

5746 Ko. A*hlund Avė,

ie. | Chicago* Lietuvių Drauglh) 
priklauso 1900 nariu, tm yra did
žiausia Ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicngo|o.

IslraAyt Draugljon galima pnnn- 
(lėliai* ir kotvergai* visa dienų, o 
nodėldkmlai* tiktai nuo 9 vai. 
1 v. p. p.

Kr<dpkllė* i
Draugljo* ofl*n. 

1739 So. llnlNtod SL
Taipgi, |*lražyt Draugijon 

ir per musu konkursantu*.

gorinu parinktu.
yni svarbus, klek pyrvnglnias

lyje
žlai 
bfls 
sipažins su savo tautos ir ki
tų tautų darbuotojais, o ir tu
rės progos pasiklausyti malo
naus muzikaliu programa. Va- 
loria Copukaltč. labiausiai išla
vinta smuikininkė, .parodys, ko 
lietuviai gali atsiekti muzi
koj.

Panelė llelen Pcch, (.hieagos 
Universiteto auklėtinė, teiks 
mums malonumo piano muzi
ka. Scenos, muzikos ir dainos 
žinovė, kurios lyrišku balsu ne-

širdis dėl to juunuoilo, hdp 
p. Knlvid- kuklutis, drovaus, be didelių 

! pretenzijų, pnsileidžinnčio į 
| kelionę, kuri visą Lietuvių 
‘ rutilų piislntys pnsnulio pa
garboje. Jau pirštais galime 
suskaityti dienas, kurios beli
ko iki jo išskridimo iš (’.liiea- 
gos, kad Ne\v Yorką pasiekus 
ten laukti geros progos 
per Allantiką pradėti?

Bet galvodami apie 
Vaitkų, neužmirškime ir

Didysis 
jnu čln.

Chiengo Lietuvių 
Istorinis Bankielas.

Jau suvažiavo Chieagon vi
si garbingieji svečiai, kurių 
palikimui ir pagerbimui tas 
iškilmingas lietuvių pasirody
mas yra rengiamas.

Vakar vakare (’.hiengon at
vyko ilgai ehieagiečių laukia
mas. daug siiinleresavimo su
kėlęs, adv. lt. Skipitis.

Užvakar vakare, Chieagon 
alvvko iš Bostono adv. F. J. 
Bagiu'i u s, didžiausios pasau
lyje lietuvių organizacijos pre
zidentus, ir vienas iš žymiau
sių lietuvių Amerikoje.

Kiek skirlingesnis yra 
lykas su musų jaunuolių, 
Feliksu Vaitkum. Mes jį
gerbsime ne atvažiuojantį iš 
tolimos vietos. Priešingai, 
mes šįvakar bankiele jį išlydė- 
sime. Išlydėsim? kelionėn, 
kuri yra labai pavojinga; kuri 
reikalauja daug drąsos; kelio-

salė vni puošni ir graži.
Bei

rinks

dn-
Įeit.
|)H-

kitų 
garbingųjų svečių. Jis atva
žiavo pa.s mus su specialu mi
sija. Jis mus supažindins su 
Viso Pasaulio Lietuvių Kon
greso idėja. Jis bandys mums 
pagelbėti suprasti Lietuvon 
lietuvį, o grįžęs anon pusėn 
Atlantiko, bandys aniemsivms 
suprasti mus amerikiečius. 
Tai darys todėl, kad ir išeivi
ja, ir Lietuvos lietuviai galė
tų geriau dirbti išvien, kad 
daugiau kooperuotų, kad su
prastu viens kito norus ir sie
kius.

Turėsime mes bankiele pro
gą palikti ir žmogų, kuris sto-

ne vien lietuviai 
šioje iškilmingoje 
Joje bus:

TROYANOVSKY, Šiurio 
ly Rusijos Ambasadorius A- 
merikai, kuriam binto pasiųs
ta speciali* pakoirlimo Icle- 
yrama:

l)R, RORSRERd, Lietuvai 
drauyinyas Suomijos konsulus 
Clricayojc ir visa eiti* žymių 
('.hicayos suomių su l)r. S. 
Jarais:

Ado. Anna
Ccchoslonakų veikėja, 
silankys su plsi čekų 
rija;

Dalyvaus Norvcyų
oybe, bet asmenų vardai dar 
nt^ra žinomi.

Hilietus bus yatima yauti 
salėje.

Jeigu kas dar neįsigijo bi-

i. .J i

susi
piio

Suatlilc, žymi 
kuri at» 
(leleym

V'/n/o-

vneljos, tai galės tai padaryti 
šiandien. Butų geriausiai po

UįJirukt/kii Old C/o/d v

Jei atsiras ganėtinai didelis 
skaičius paaažicrlų (mažiausiai 
85), tai ALTASS valdyba pa
rūpinu busus nuvažiavimui j 
Ford-Lansing alrportą.

Bušai bus Wlllott Bendrovė.) 
Ir jie sustos keliose vielose ka- 
leivius paimti.

Visi asmenys, kurie, žada pa
sinaudoti busti yra prašomi 
tuojau pašaukti ALTASS Cent
rą, ('anai 8500 Ir užsisakyti 
vietas, kad butų galima nu
spręsti kiek busų reikės, jei iš
viso reikės.

Nuvažiavimas su busu 50c 
asmeniui; vaikams —- 25c, o 
kūdikiams veltui. Kainos yra j 
abi puses.

Važiuos airportnn ir trekai
| alrportą žip^nes gabens ir 

•trekai. Jų kaina bus, ne daugiau 
85 centai Į abi juises.

Važiuos:
V. "Bagdonas, 8406 S. Ilalsted 

St., Yards 3408.
Oksas, 2649 W. 

fayette 8980.
Norkus, 1706

Boulevard 6520..
A. Titftkinskaį 

Avenuo.
Kurie nori 

kais, prašomi 
ten, kur yra 
manis.

Namų sujieskojimo 
biuras

Namų šu j ieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
voltui su j ieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie tuyės išsikrau-

Viešųjų 
(PWA)

ryto

Kitimu

48rd St., La-

W. 47th St.,

10752 Prairle

Važiuoti su tro- 
užsisakyti vietą 
artimiausia na

biuras

s:
-‘7-.T Tt r-v , .•.s'"!- ■? -v? \ į ; V r . J ;

dėlnau/u fninčūt f <- ....
■ • . . .. . ;• ■ .... -/'E-..... • ■ • ' ' _•

X

~ '•ML' ■

li tėvas sako, kad jis yra per daug pavargęs ir ne nori išeiti balia- 
voti . . . jus geriau patirkite kokius cigare!us jisai ruko. Labai 

gali būti, kad jie yra priežastim jo nuovargio. Taktiškai patarkite 
jam. kad jis pamėgintų Old Golds . • • cigaretas išskirtino švelnumo 
be jokių pėdsakų šiurkštumo.

■ . . BET NIEKADOS NE ERZINA
' • • - ■ • .'L ' ' :•

Susivienijimo prezi 
dentas

ri /tikslą 
mus ar 
žmonėms, 
styti iš apielinkių, kuriose eis
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos 
plianų.

Namų suj ieškojimo 
gauna Naujienas kasdien ir iš
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Ilousing 
Service Bureau, 1201 W. Taylcr 
st., Chicago, III. .

Jaunu Lietuvių Amerikoje 'l’uu- 
tlAkii* Kliuba* lulky* m6no*ln| su
sirinkimu poriktndiony, gegužčs 3 d, 
7: :30 vai, vak, Chicngo* Lietuvių 
Auditorijoj, 8133 S Ilalsted St. Visi 
nariai malųnAklto laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
būtinai turimo aptarti. TarAsiu, 
progų pusilmtl tiklotus drauglAknin 
išvažiavimui, kuris atnlbu* 16 d, 
birželio. S, Kunevičius ruAt.

Ulinei* Lietuvių Pafielpo* Klhils), 
mAnesinls susirinkimas [vyk* penk
tadieny gegužčs 3, 
(Jot. Auditorijoj, 3133 So, Halsted 
St,, “ “ 
čial 
m e 
blų

SLA. 109 kuopo* mSneainl* susi
rinkimą* rytoj gegužės 3 d. neatsi- 
bus IA priežasties svarbaus atsitiki
mo, tapo atidėtas ant ateinančio 
ponktiidionio gegužės 10 d. 8 v. v. 
paprastoj svotainfijo. Valdyba

18-to* Apielinkės — Lietuviu Va
karinės žvaigždės patalpos kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieni gegužės 3 d„ 8 vai. vakare. 
G. M. Chcrnausko svetainėj, 1900 S. 
Union Avė, Nariai ir narės atsi
lankykite visi laiku, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti

B. žolyną*, *ckr.

Kruopiškių Progresyvlo Kliubo 
mėnesinis susirinkimą* įvyks sek
madieni gegužės 5 d. 10 vai. ryto 
2001 W. North Avė. ant antru lubų. 

Visi nariai kviečiami laiku atsi
lankyti. nes turim keletą *vnrbių rei
kalu aptarti. Taipgi dar neprigu
linti prie virAminėto kliubo esat 
kviečiami atsilankyti ir prisiraAytl.

V. čcpulevičius, raAt.

Help VVantcd—Fcmaie
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namu dar
bo, gyventi vietoje ar eiti namo — 
oe virimo, Crawrord 6671.

prie ubelnoJAUNA MOTERIM 
tiumu darbo ir pagelbsti su kūdi
kiu. Geri namui. Kedzio 0094. 

—O—

RE) K Al.INGA apysenė moterie, 
Mažai darbo — valgi* ir guoliu ant 
vieton. 2889 W. 68rd St.

1935, Chicago*

7:30 vai vakaro. Vinį kllublo- 
kviečlami būtinai dalyvauti filn- 

susirinklmo, no* yra daug *var- 
relkalą. A. K u u lak i*, rašt.

Furnished ftooms
ANT RENDOS kambary m apšildo* 

mas prie mažo* tairnyno* vaikinui. 
72)0 So Franclsco Avė., Telefoną* 
Prospect 87)1.

For Kent
FLATAS. 6 kambariai, karžtu 

vandeniu apAlldoml, naujai iždek'i- 
ruoti — 930.00. 3733 8. Emerald
Avė Yurd* 0186.

6 KAMBARIU flata* ant remto*. 
$20 i mėncal liečiat* aptildama* 
— ant Žiemo* Mitą* vanduo. 5046 
Ko. Kolin Avo. Prie Archer Avė -

Business Chancfes
P*rd*vlmui Bizniai

EMMA’S castij: CAFE 
644 N. Stote St..

Labai gera vieta — gerai išdirbta 
per ilgo laiko — Gera proga bli- 
nlAklcm* žmonėm*. Važiuoju | 
Lietuva atostogom*.

644 N. State St.

penkis universiteto 
išėjusius narius ir du 
išsilavinusius, apsiskai- 
ir į organizacijų dar-

AUTO PRATUŠTINIMO

IŠPARDAVIMAS!
30- Ford 2 dury Sodan puiku* 9165.00 
82-V-8 Ford-2*duru scd. gerus 9285 
32-Essex Chalenger gružus 9275.00 
81-Buick Mod. 67-40 sėdau, 9315.00
31- 2-durų Ford mech. puikus 9195 00
29-Ford Sedanas ................... $95.00
31-Ford Panel kaip naujas $215.00 
31-Buick Vic. Coupe nauji

tairai ................................... $325.00
28- Standard “6” Packard .... $125.00
29- Mažas “6” Nash “Dandy” $145.00

Ir daugelis kitu pasirinkimui.

CENTURY AUTO 
SALES

7417-19 S. Halsted St.
Telefoną. THIANGLE 7424

CLASSIFIEDADS
....... .  II II ................................................ ............................. ..

Business Service
________ Biznio Patarnavimą*________

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš pendkrau*tant palaukite 
LAFAYETTE 8980 Ir ai atvažiuo
siu jums padaryti "estimation" 
kiek Jum* kainuos kraustymas. 
A6 galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St

į

DIDELIS BARGENAS. Pasiduo
da bučernė Ir grosemė ii priežastie* 
Ilgo*, turi būt parduota i trumpu 
laika. Te). Ijifayette 6705.

PARSintJODA du Tavernai, ran- 
dusi vidury dirbtuvių. Apgyventa 
skaitlingomis tautomis.

5617 W. 63 Place

GROSERNE ir bučernė pardavi
mui. *u modernlikai* (rengimai* ir 
refrigerntorium kauntery ir ledau- 
ne. dideli* ataka*. Gerai einanti* 
ca*h bizni* Parduosiu *u ar be 
nuosavybė*.

Tel. Lafayette 0470. -

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoj yra didžiausia lietuvių or
ganizacija pasaulyj. Ne tik na
rių skaitliumi jis gali pasigir
ti, o ir jų inteligentiškumu. 
Organizacijos reikalų vedimas 
jau reikalauja mokytų, išsila
vinusių ir kvalifikuotų virši
ninkų. todėl nestebėtina, kad 
j Pildomąją Tarybą nariai jau 
išrinko 
mokslą 
plačiai 
čiusius
bą įgudusius veikėjus. Musų 
Pildomosios Tarybos nariai ne 
bile kokias kolegijas yra lan
kę. o augščiausios klasės. To 
dar negana. Jie’ pasižymi ga
bumu. talentais ir darbštumu 
visuomenėj ir organizacijose. 
Tartum pats likimas patvar
kė taip, kad adv. F. Bagočius 
taptų SLA. prezidentu. Tai 
energingiausias, darbščiausias 
ir iškalbingiausias lietuvis Ame
rikoj. Proto vikrumas* suma
numas, iš dilemų kelio atradi
mas pas j j nepaprastas. Drą
sos kovoti prieš veidmainius, 
melagius ir išnaudotojus pas 
j j nestoka. Prieš jo argumen
tus jie susiploja kai lepšės. Tik 
užkampiai# jie zurza ir kerš
tauja.

Adv. Bagočių pasikvietė pa
sakyti prakalbas Grand Itapids 
ir Chicagos organizacijos ir 
kelionės išlaidas jam užmokės. 
Vienok jis pasiliks 3 dienas 
Chicagoj, kad galėtų pasima
tyti ir pasitarti su SLA. dar
buotojais. *

ftį vakarą jis bus Sus. Liet. 
Am. 313 kuopos bankiele. ku
rio rengime kooperuoja visos

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujieną Spulka)
Yra priimta I Fedoral Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
Ir kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortgičių. To
dėl 
ant

visi kam reikalinga paskola 
gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulkų
1739 S. Ilalsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorių*

PATAISYMAS IR DALIS

IŠGRĘŽIMUI role* dėl Skalbia
mos Mažino*. Refrigeratoriams 
Motorai, Fenai.

O. HIaADILEK 
5225 So. Kedzie Avė.. Chicago, Iii.

Tel. Hemlock 6226

PARDAVIMUI saldainiu, mokyk
lon reikmenų, cigaru, eigaretu ir da
li catvsse n krautuvė, prie teatro. Bla
nk lAdirbta*. parduosiu pigiai.

625 W. 81 Si.

|76O. ne*

ORANČIU fauna Floridoj. 25 
akeriu. 600 medžiu, namas, arti eže
ro. Esu priversta parduoti ui 
>760. ne* vyras mirė. M ra. Anna 
Žemaitis. 2927 W. 3Mth Place. Chi 
eaog. Iii.

APSIGYVENK MIESTE 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTYJ 

švarus apžildyti kambariai, maudyk* 
16a ir *hower. Nuo 11.50 iki $4.50 
i savaite. Valgi* prie vietos ka* nori. 

SOUTH CENTRAL įfoTEL 
JULIUS BARSIS. Sav 

1245 S. Mfchigan Avė. Vk'tory 4686

PATAISYK STOGĄ ® ™AS DABAR
Pinti negu valyti namu*!

25 metai pat^h

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

Paiauk mu* dėl dykai apakaitliavlmų. 
ino. — B teko ri u* ir Stoffiu*
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ANT PARDAVIMO
Viltu farma. 6 akeriai, gražioj 

vietoj, prieina prie ežero ir prie ke
lio. Mylia ir poni nuo miesto Iji 
Porte. Ind.

Kreipkite*
M R. JOHN NEPSHA

R. R. 1. Box 12. La Poru. Ind.

Keal hsUte For Sale
Namai.žriw4P*rd**iMai

PARDUOSIU Moldavo namą m 
tavern Miniu, arba ntainyalu ant 
bih kokie privatižko namo Jeigu 
reikė*, galiu pridėti Ir ca»h.

6826 S. Barine Avė.
>

BARGENAI

Parwi«)u*Nia už moriričiu* už
DiffUu k k k morrkhu* buvo. Namu* 
raiwU*i Marqwtte Manor. caram 
»tow. medini* 2 fialai, kaiaa 82960 
Ir kita* narna* ant 51 St Ir Mav. 
2 fialai ao 4. kaina III5O ir nari
ni* bunr»Uw CMeoao Law». kaina 
93500 ir turiu daugiau viaokią na-

Meldžiu laukti

FRA N K RIMKUS.
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