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Naujienos” Laimėjo Apeliacijos Teisme Prieš Vanagai!M

21

Patirta,

gyrėsi, išlaimėjęs,

BERLYNAS, geg. 6. —Na-
buvo laikinai uždarę į koncen-1 ci|J valdžia jgjo j piršIybų biz_
tracijos stovyklas.

turės

5

ir

Ne-
NA

Augščiausias teismas pripažino 
nekonstituciniu pensijų aktą

Bet senas Graikijos politikas to 
nepaiso, nes jis gyvena ne 
Graikijoj, bet Francijoj

(čechoslovakija, Rumunija 
Jugoslavija). •

« 2
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus ryte; biskj 
šilčiau.

Saulė teka 5:89, leidžiasi 5:-

Francijos premieras 
sužeistas

RYMAS, g. 5.
kad Italija pasiųs j rytų Af
riką (Abysinijos) pasienį dar 
tris divizijas kariuomenės (apie 
24,000 kareivių).

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti
$4*750.00

Entered as second-class matter Match 7, 1914 nt tbe Post Office at Chicago, III 
under the Act of March 8, 1879

AMARILLO, Tex., geg. 6.—- 
Pietinę Oktahomą ir rytinę da
lį T&as, kur visą pavasarį siau
tė nepasitaujančios dulkių aud
ros, dabar užklupo nauja nelai
mė—patvyniai. Po dulkių aud
rų atėjo smarkios liūtys, dėl 
kurių išsiliejo upės ir užliejo 
didelius plotus žemės. Tiltai li
ko išnešti ir šiaip didelių nuo
stolių padaryta.

ISTORIJA

Naujienas’*,
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/The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Sutiks duoti federalinės valdžios 
pagelbą, jei prekių taksai bus 
pakelti nuo liepos 1 d.

■’ \ i '

NEW YORK. g. 5. - 
žinomi vyras ir moteris sude
gė eksplodavus munšaino va- 
rytuvui ir gaisrui sunaikinus 
namą West New York, N. J.

ASUNCION, Paraguay, geg. 
5. — Mušis tarp? Paraguay ir 
Bolivijos atsinaujino visame 
120 mylių Chaco fronte.

ELKHORN, Wis., g. Š.—Du 
gryštantys iš šokių žmonės už
simušė, jų automobiliui nušo
kus nuo tilto ir nukritus 70 
pėdų.

Mūšiai Pietų Amerikoj atsi- 
naujino

sukelta________
. Kiek įplaukė

Buvo paskelbta ..........  -4................................. ... $2,170.44
B. Komaiko, Chicago, žinomas lietuvių draugas,

aukojo penktadienio bankiete ............. ......... 50.00
Viso ..........     $2,220.44
DAR TRŪKSTA ...................«..........-..............  $2,529.56

AU.XERRE, Francijoj, g.
— Francijos premieras Flan- 
din ir jo žmona liko lengvai 
sužeisti automobilio nelaimėj. 
Premierui nulaužta kairioji 
ranka.
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Vokietija siūlanti Filipinų sukilėliai

Dažytos lupos ne
gaus komunijos

LONDONAS, geg. 6. — New 
Southgate katalikų parapijos 
klebonas kun. Sunn paskelbė, 
kad jis neduos komunijos toms 
moterims, kurių lupos yra da
žytos.

Dažyti lupas esą nepadoru, o 
antra, jos sulaužančios ir pas- 
niką, nes prie komunijos turi 
eiti nevaliusios; o esą, nėra 
abejonės, kad besitepant lupas 
dažais, dalis tų dažų patenka 
į bumą ir moteris juos pra
rija, tuo sulaužydama pasniką.

^NAUJIENOS
The Lyithuanian Daily News

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Superior teismo sprendi 
mas panaikintas

Teisėjas David neturėjo teisės pats spręsti 
“kaltės” klausimą

■i
.

Vakar Apeliacijos teismas pa
skelbė savo opiniją Antano Va
nagaičio byloje prieš Naujienų 
Bendrovę ir redaktorių P. Gri
gaitį dėl tariamo apšmeižimo.

Teismas—Appellate Court of 
Illinois, First "Dktrict —pripa
žino, kad sprendimas prieš kal
tinamuosius buvo padarytas ne
teisėtai, ir jį panaikino.

Svarbiausias žemesniojo teis
mo prasilenkimas su teisėmis 
buvo tas, kad teisėjas David 
neleido “džiurei” spręsti, ar 
“Naujienos” ir redaktorius Gri
gaitis yra kalti, bet šitą klau
simą jisai išsprendė pats ir lie
pė prisaikintiesiems posėdinin- 
kams tiktai nustatyti pabaudą, 
paskiriant sumą tarpe $1.00 ir 
$25,000.

“Džiurė”, kaip jau žinoma, 
buvo priteisusi skundiko nau
dai $500.00, kaipo atlyginimą 
už padarytą jam neva $kriau*> 
dą. šitas sprendiiųas dabar nu
puolė. Apeliacijos' At eizmo pa
tvarkymas*- skamba: “‘Reversed 
and remanded.”

Vadinasi, jeigu skundikas no
rės, jisai galės dar sykį eiti į 
teismą, bet teismas dabar jau 
turės prisilaikyti tų nurodymų, 
kuriuos savo opinijoje davė 
Apeliacijos įstaiga.

Kolkas “Naujienų” skundi
kas tų penkių Šimtų dolerių, 
kuriuos jisai 
dar negavo.

BYLOS
Bylą prieš

daktorių Grigaitį ir redakcijos 
darbininką V. Pošką skundikas 
užvedė gruodžio mėn. 23 d. 
1931 m.—po to, kai dienraštyje 
tilpo straipsnis, kritikuojąs į 
vairius Vanagaičio “meniškus” 
parengimus. Tuo jis, mat, “at
sidėkojo” “Naujienoms” ir nau- 
jieniečiams už tai, kad jie per 
keletą met^ buvo teikę Vana
gaičiu visokeriopą paramą, — 
iki jisai nepradėjo savo pikni
kuose ir svetainėse vaidinti 
piktinančius publiką spektak
lius, išjuokdamas įvarius visuo
menei žinomus asmenis ir krės
damas nešvarius šposus. Be
veik per trejus metus tai bylai 
nebuvo duodama eigos, išimant 
vieną trumpą ginčą dėl men
ko techniško klausimo, vasario 
mėnesį 1933 m.

Pernai metais spalių mėnesį 
įvyko bylos svarstymas Supę- 
rior teisme ir tęsėsi tris dienas. 
Sprendimas Vanagaičio naudai 
buvo paskelbtas teisme spalių 
mėn. 27 d. 1934 m. Apskųs
tieji ten pat pareiškė savo ne

pasitenkinimą teismo sprendi
mu ir pareikalavo naujo svars
tymo. Bet teisėjas David atsi
sakė šį reikalavimą išpildyti, 
todėl “Naujienos” ir redakto
rius Grigaitis padavė apeliaci
ją.

Pirma negu buvo užbaigti ape
liacijos formajumai, skundiko 
advokatai Mulks ir Olis dar 
bandė užpulti “Naujienas” iš 
netyčių ir atsiuntė vėlai vakare 
tris vyrus iš šerifo ofiso su
stabdyti dienraščio spausdini
mą Tačiau šitas “smart” žy
gis jiems nepavyko, nes šeri
fas, patyręs kame dalykas, lie
pė savo žmonėms nekišti nagų 
prie dienarščio marinų, ir jie, 
išbuvę per naktį spaustuvės 
skiepe, išsidangino.

Pereito kovo mėn. pradžioje 
buvo argumentavimas žodžiu 
Apeliacijos teisme. Atrodė, kad 
išstudijuoti bylos rekordus ir 
paliestus joje įstatymų klausi
mus teismui ims nemažai laiko, 
todėl buvo manoma, kad savo- 
opiniją Apeliacijos teismas pa
gamins ne ankščiau ateinančio 
rudens. Bet jisai apsidirbo su 
šituo “keisu” netikėtai greitai.

“Naujienas” gynė advokatai 
Stedman ir Feinstein.

Teismas panaikino 
senatvės pensijas 
geležinkeliečiams

WASHINGTON, geg. 6. — 
Augščiausias teismas patvirti
no distrikto teismo nuosprendį 
ir pripažino, kad daugelis dalių 
geležinkelių darbininkų pensi
jų įstatymo yra neteisėtų ir kad 
todėl pats aktas yra nekonsti- 
tucinis.

Tas aktas buvo įvedęs senat
vės pensijas visiems geležinke
lių darbininkams. Teismas pri
pažino, kad jis bereikalingai 
apsunkina geležinkelius ir nie
ko bendra neturi su tinkamu 
ir saugiu geležinkelių veikimu.

Tie įstatymai buvo priimti 
pereito kongreso ir nors jie ne 
administracijos buvo pasiūlyti, 
tečiaus prezidentas Rooseveltas 
vistiek juos pasirašė, nors ir 
manė, kad jie turėtų būti pa
pildyti ir pataisyti.

Bylą iškėlė geležinkeliai 
Pullman kompanija.

Po dulkių audrų 
potvyniai

■u
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Adeline Louiie McKnight

Kent, O. — Adeline Louise McKnight, Kent kolegijos 
metų amžiaus studentė, kuri batų taisymu užsidirba sau pini
gų pragyvenimui ir mokslo reikalams. Batsiuvio atnatą ji; jau 
praktikuoja per paskutinius porą metų.

karinę sąjungą 
Suomijai

f MASKVA, gė^. 6. Bolše^ 
vikų žinių agentūra Tass pa
skelbė žinią, kad Vokietija buk 
pasiūliusi Suomijai karinę ir 
laivyno sąjungą 5ištikus karui 
su sovietų Rusija.

P a p a protestuoja 
prieš nacių perse
kiojimą katalikų

VATIKANAS, g. 6.— Papa 
viešoj kalboj išreiškė aštrų 
protestą prieš Vokietijos na
cius, ėmusius persekioti 2,000 
Vokietijos katalikų jaunuolių, 
kurie buvo Velykų šventėms 
atvykę į Rymą.
' Jiems gryštant naciai labai 
nepalankiai juos pasitiko, ašt
riai kamantinėjo, atėmė iš jų 
atsivežtas iš Rymo dovanėles ir

Mirė elektros kėdėj
BELLEFONTE, Pa., geg. 6. 

—Vietos kalėjime elektros kė
dėj mirė, nesulaukęs guberna
toriaus pasigailėjimo, jaunas 
inžinierius-studentas Robert Ed- 
wards iš Edwardsville, kuris 
buvo pasmerktas mirčiai už nu
žudymą savo merginos.

Jo pasielgimas buvo labai pa
našus garsiąjai Dreiserio apy^ 
sakai “Amerikos Tragedija“. 
Jis buvo įsimylėjęs į kaimynų 
mergaitę, paprastų angliakasių 
dukterį. Patekęs kolegijon jis 
pateko augštesnėn draugijon, 
susipažino su muzikos mokyto
ja ir taipgi ir j ją įsimylėjo. 
Kada pirmoji mergina pasijuto 
nėščia, jis nusitarė jos nusi
kratyti. Išsivežęs papalukioti 
valtimi, jis ją valtyje užmušė 
ir kūną jmeė { ežerą. Bet žmog
žudystė išėjo aikštėn ir jis šį
ryt mirė elektros kėdėj.

ieško pagelbos 
Japonijoje

“TOKIO-, geg, 6. — Beningo 
Ramos, vadas sukilusios Fili
pinuose “Sikdal frakcijos, kuris 
šiuo laiku randasi Tokio, atsi
šaukė į japonus, kaipo azia- 
tus, remti judėjimą už tuojau
tinę Filipinų • i . nepriklausomy-

Jis davė suprasti, kad jei Ja
ponija parems sikdalistus, tai 
pastarieji prisidės prie Japoni
jos kurstomo judėjimo “Azija 
azijatams”.

Oficialiai rateliai bando kiek 
galima toliausia laikytis nuo 
sikdalistų vado.

Vokietijos miestietės 
turės vesti ūkinin

kaičius

n į ir pradėjo ieškoti 333,000 
merginų nuo 16 iki 33 m. am
žiaus, kurios sutiktų apsivesti 
su ūkininkaičiais. Esą ūkiuose 
merginų trūksta, kuomet mies
tuose yra didelis merginų per
viršis, todėl ir norima mergi
nas siųsti j ukius ten ieškotis 
sau vyrų.

Hopkins pradeda nu 
sileisti Illinois 

valstijai

WASH1NGTON, geg. 6.—Pa
tirta, kad federalinis šelpimo 
administratorius Hopkins su
tinka padaryti nusileidimą Illi
nois valstijai ir duoti pinigų 
šelpimui Illinois bedarbių, jei 
legislatura pakels prekių tak
sus nuo liepos 1 d. Pirmiau 
jis reikalavo, kad pinigai butų 
sukelti tuojau. Kad pravaryti 
greitą pakėlimą taksų, legisla- 
turoje reikėjo gauti 102 balsų. 
Bet pasiūlymui, kad taksai butų 
pakelti nuo liepos 1 d. užtenka 
gauti paprastą didžiumą, tik 77 
balsus. Paskutiniame balsavi
me pakėlimas taksų buvo gavęs 
88 balsus, taigi daugiau negu 
paprastą didžiumą balsų, bet 
dar truko 14 balsų iki dviejų 
trečdalių.

Cook kaunte negaus 
atskiros pagelbos 

iš valdžios
CHICAGO.— Federalings šel-. 

;pimo administracijos atstovai 
pranešė Cook kauntei, kad ji 
negali tikėtis iš federalinės 
valžios atskiros pagelbos, jei 
tos pagelbos negauna visa vals
tija.

55,00 šelpiamų šeimynų Cook 
kauntėj, kurių maisto ištekliai 
jau isibaigė, gaus naujus mais
to orderius dar vienai savaitei, 
taip kad niekas Cook kauntėj 
šią savaitę dar nebadausiąs.

Tuo tarpu gubernatorius Hor- 
ner deda visas pastangas su
medžioti daugiau balsų ir rytoj 
pervaryti legislaturoj savo pre
kių taksų pakėlimo bilių. Tuo 
norima sukelti pinigų bedar
bių šelpimui ir kartu gauti pi
nigų ir iš federalinės valdžios.

(Illinois bedarbių šelpimui 
reikia apie $12,000,000 j mėne
sį. Jei valstija sukels $3,000,- 
000, tai trukstančius pinigus 
duos federalinė valdžia).

Kadangi $1,200,000, kuriuos 
Cook kauntė sukėlė parduoda
ma bonus, jau baigiasi, tai ma
noma, parduoti bonų dar už 
$3,000,000, jei iki to laiko ne
bus gauta federalinės valdžios 
pagelba.

84 Illinois kauntės visai pa
liovė šelpusios bedarbius ir ten 
143,000 šeimynų pačios 
kaip nors maitytis.

TRUMP0SJINI0S
BERLYNAS, g. 6. — Naciai 

skelbia, kad visiems Žydams ad
vokatams bus atimta teisė prak
tikuoti teismuose, net įr tiems, 
kurie yra tarnavę kariuome
nėj ir kurie ikišiol nebuvo kliu
domi. Esą reikia įvesti vokišką 
“teisingumą”.

WASHINGTON, g. 6. —Vy
riausias prezidento sūnūs James 
Roosevelt paims vesti pieno it 
miškų ūkį šeimynos dvare Hyde 
Park, N. Y. Tai pašalina pa- 
sklydusius gandus, kad jis buk 
busiąs paskirtas prezidento 
sekretorium.

ROCK ISLAND, III., g. 6.— 
Du broliukai, vienas 9 metų, 
kitas 7 metų, sūnūs Lawrence 
Emerick, prisipažino įsilaužę ir 
apiplėšę net aštuonias sankro
vas.

LIMA, Peru, geg. 5. — Pa
brangus sidabrui ir žmonėms 
pradėjus slėpti sidabrinius pi
nigus, valdžia pradėjo leistMr 
smulkitu^bpierf^us pinigus, 
r' ' 'J—------ —--- L

MONTREAL, Que., geg. 5. 
— Dokų darbininkai ir laivų 
krovėjai sugryžo į darbą, sam
dytojams sutikus išpildyti vi
sus jų reikalavimus.

BERLYNAS, g. 5. — Dide
lis vokiečių Junkers pasažieri- 
nis lėktuvas, kuris prapuolė 
prieš 4 dienas, rastas susidau
žęs čechoslovakijos pasieny. 
Juo skridę 7 žmonės žuvo.

PARYŽIUS, g. 5. — Daini
ninkas Feodor šaliapin jaučia
si kiek geriau. Tečiaus reiš
kiasi kitos pavojingos kompli
kacijos, būtent inkstų pakriki
mas ir širdies nuovargis. Bet 
daktarai mano, kad jis veikiau
sia išliks gyvas.

VENECIJA, g. 5. — Ven
grijos delegatai trijų valstybių 
konferencijoje sutiko pasirašy
ti karo sąjungą su Italija ir 
Austrija, bet atsisakė tokią są
jungą daryti su mažąja enten- 
te 
ir

No. 108

Senatorius Cutting ir 
kiti 3 užmušti lėk 
tuvo katastrofoj

Devyni kiti pasažieriai sužeis
ti susidaužius dideliam para- 
žieriniam lėktuvui

MACON, Mo., geg. 6.
Jungt. Valstijų senatorius 
Bronston Cutting, 46 m., iš 
New Męxico, pažangus nepri
klausomas republikons, du la
kūnai ir jauna pasažierė, Miss 
Jeanne Anne Hillias, 20 m., li
ko užmušti susidaužius ties At
lanta, Mo., dideliam TWA pa- 
sažieriniam lėktuvui.

Lėktuvas, matyt, skrisda
mas per audrą, pritruko gaso- 
lino ir ieškojo tinkamos vietos 
nusileisti. Bet per miglą nusi
leido lietaus išmirkytoj farmos 
žemėj ir susidaužė.

Devyni kiti tuo lėktuvu skri
dę pasažieriai liko tik sužeisti. 
Tai daugiausia Hollywood mū
viu kompanijų viršininkai ir 
direktoriai, kurie vyko į Anna- 
polis, Md., gaminti filmą.

Keli jų sužeisti sunkiai, bet 
kiti sužeisti lengviau.

Senatorius Cutting, mano
mu skubėjo gryšti į Washing- 
£iną. kur senate eina karei- 
vių b&nti©į- bffiaUtf svarstymas.

Kaip tik senatas gavo žinią 
apie Cutting' mirtį, tuoj aus nu
traukė posėdį. —

Graikijos teismas pa 
smerkė Venizelos 

mirčiai

ATHENAI, geg. 6. —Graiki
jos karo teismas pasmerkė mir
čiai pabėgusius užsienin suki
limo vadus, buvusį premierą ir 
garsųjį seną Graikijos politiką 
Venizelos ir gen. Nicholas Plas- 
tiras. Abu jie gyvena Franci
joj ir Graikijos teismo nuos
prendžio nepaiso.

Tas pats teismas pasmerkė 
mirčiai kitus du sukilimo va
dus, Tzanakis ir Condouros. Ve
nizelos gi sūnūs Kyriakos ir 
atstovų buto pirmininkas gen. 
Gonnatas liko nuteisti 5 me
tams kalėjiman.

WASHINGTON, geg. 5. — 
Skaičius gyventojų farmose 
pernai padidėjo 270,000. Tą 
prieauglį sudarė tik padidėjęs 
gimimų skaičius, nes bėgimas 
iš farmų į miestus netik ne
siliauja, bet dar didėja.

ALTON, III., g. 6. — Pabar
ta savo sesers, nusinuodijo Del
ta Marcelis Carey, 18 m.

LEIT. F. VAITKAUS ATSISVEIKINIMO AVIACIJOS DIE- 
SEKMADIENl—GEGUtftS 13 d. 
ATIDĖTA H GEGUŽIS 5 d. DtL ŠLAPIO AIRPORTO.
NEPAMIRŠKITE ATSILANKYTI š| SEKMADIENI, FORD* 

LANSING AIRPORTE!



NAUJIENOS, Chicago, III,

NAUJI NAUJAI BIZNIERIAI
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGLt

Auditoriui.

PAUL M. SMITU

ADVOKATAI

pHt'NlduodnJUV-

LIETUVIAILIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAIsunku

rogpect 1930

3319 Lituanica Avenue
Telefonas

Phone Canal 6174

'anai 0706

Iš MUSU KONKUR- 
SANTU DARBUOTĖS

žulatiiH automobilio, laipsnišku! 
oiuu uvulkyn, bot dar ima lai-

DRG. VINCAS I‘AC 
KAUSKAS SERGA

Chicagos 
laiko pas- 
yra sekų-

) vak.
1 P.P-

PATARNAVIMAS DIEN 
Turime Koplyčias Visose

gijos
tik priešingai

>s liepi’’ 
yru jauni

VIS DAUGIAU JAU 
NU NARIU PAS MUS

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas

4031 South ANhlnnd Avė.
T<d. Bouiovard 2800 ;-

Rok. 0515 Ho. Kocktfdl Ht.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

važiuoja 'Lietuvon pumIhvočIuo- 
tl. Wull, kiului|gl p-nul Augus
tui dabur bus abu Draugijos 
nariai, tai veli jum J kims suk- 
mlngos kijlkmflH, Ir Himigbil 
lidkų praleisti Lietuvoje, Bet, 
boslHvečIuodiiml Lietuvoje ne- 
užmlršklto, kad Chluagos Lie
tuvių 
bunkletas bus lapkričio 2 d ; 
būtinai čia pažymėtu laiku tu
rite jau būti vėl Chlcngojo, 
knd gidėjua dalyvauti baukle- 
to. (.auksinio.

VĖL APSUNKINIMAS 
DRAUGIJOMS

.Ofiso Tol. Boulevard 5918 
Rez. Tol. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St. , 

Cor. of Spth and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Tel, Seeley 7880
Namu telefonas Brunswlck 669,7

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3848 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

(Tųsa)
Barbora Karveliene, 
Juozas Karvelis, 
Domas A Įsi s, 
Pranas Plačkauskas, 
Povilas tiurkus, 
Domininkas šiurkus, 
Brudencija Račiūnienė 
Stasys Narvaiša, 
Elzbieta Narvaišienė, 
Ona Kiaukienė, 
Stanley J. Mitehell, 
Jonas Burus.

NAUJI NARIAI, ĮSI
RAŠĘ CHICAGOS LIE
TUVIU DRAUGIJON 

LAIKE PRAEITOS 
SAVAITES.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociącijos.

"ir NAKTĮ 
iesto Dalyse.

dand Avė.
'hoųe Canal 0528

VALDYBAI
J. MICKEVIČIUM, pmlduntuN
K. KAI RIS, vlcu-proBidonUs

AMBULANCE PATĄRNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

, J, F, EINIKIS

Mušu! kuriu Chlcngoa .Lietu
vių Draugijos nerių nepuž|Hla 
šitos orgmdznqijos seno dar
buotojo drg. Vinco P/ičkausko. 
Jis Draugijos narys nuo put 
jos susitvOrimo. Yra gavęs iš 
organizacijos dvi garbės gy
nios; auksini žiedų Ir deiman
tinę ugrat’ų; nebuvo sirgęs vi
sų laikų nuo pat jutoj lipo Drau
gijom Jis įstojo, regis, 1909 
m. organizacijos kūrimosi lai-

J. F, ĘUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yąrds 1741-1742

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

PAS MUSU KAIMY 
NŪS

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 

Otlaaa 4045 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1939

MILLICR, fliuniMų m«Ic->.tortiiM 
IIICGUTIH, ladlnliikHM 
GALS KIS, tru*tl*n« MU.AflAlLSK AH, truntlsn*,

J, P. VARI<n3Ob?ttMM

lllinolM vnlstljoM gubmiato- 
rhiM Henry llonior dar pra
eitais metais pu skyrė Illinois 
Insurance (lodo Commlssion. | 
Codo Cominlsslon jei na trys 
loglslaturos nariai — Fitzgerakl, 
Adomovvskl Ir Johnson; taip
gi du valstijos senato nariai 

(Tumi nusl. 8-člnml

Phone Canąl . 6122

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Idai, kad legalizavimo darbas 
butų sėkmingus, (Uilcagos Lie
tuvių Draugija, kuri pastojo 
legule septyniolika mėnesių ei
gai, Žino, kad roorganlzaviino- 
sl darbas yra nelengvas no vien 
advokatui, bet valdybai.

Miliuliu girdėti, kad musų 
kiilmynlnkns draugijos nors 
dabar susiprato, jog Jos nėra 
lognlčs ir pradėjo tupinti*, kad 
tokioms pastojus. Geriau vė
linu, nagu niekad, yni Žmonių 
sakoma.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayętte 3572

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą 
7 iki 8 vaL NedšL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Flaza 2400

(JAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Pentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Vąlandos pūo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
J. F. BADŽIUS

668 West 18th Street

DR. VAITUSH, OPT. 
.LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvina akiu įtempimu, kuris 

.ęati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuortu- 
ipo, skaudamų aklų karsti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Prįren- 

, visuose atslti- 
dąromas su 
ąusias klai- 
ipiam i mo-

Ęreivps Akys atitįai-

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tuja 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

DĘ. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. A J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likiS po piet, nuo 6 iki 8|3C 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Tel. Ofice Wentworth 6380
Rez. Ęyde Parg 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytojaS. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1138

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofii 

2359 So. Leavltt St • <____
Dr. J. J. Kowarskas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
2403 W .63rd Street. Chicago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedaliomis ir seredomis pagal sutartį.

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OflMU Ir Rezidencija ■ 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. 1LU

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

A, PETKUS
J1410 Sputh 49tb Court Cįcero Phope Cicero 2109

jflliin nomnŽHM bni/alOjlmua 
iiiiihu kiilmynlškoNO organlzn- 
oIJomo, VIonoM Jų MiimdoMl iul- 
voknliiN, kad prlaltalkyt prlo 
latatymų, o kiton ronglanl kur 
norą kitur glatiatlM. Organlza- 
cIJoh mi mažiau narių negu 
500 prie [atatymų pritaikyt 
negali, JortiH gyvenimo dlonoa

Dr. John J. Smetona 
OPTOMETR1STAS 

18gl “
Kampas 18 . _ ,
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80

JOHN B. B0RDEN
LIKrUVIS ADVOKATAS

2201 W,. Cerinnk Rond (VV. 22 St,) 
Ofiso vulundoM: Kasdien nuo 9 Iki 5, 

ViiknriilKi Pnnodflllo, Nurodo* Ir 
•Pfilnydto* (1 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Naitiiih 6450 S, Rockwcll Street 

TelefoniiM Repiihlic 0600

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti Ht. Loiils A v, Tel. Kodzle H902

Valion, lietaus Ir druskos vanos. ■ 
. . avrimmirig pooį. ,

Rusitka ir turkiška pirtis ■
Moterims seredomis iki 7 v. f_____

biiIglitmoM -— turi Ieškoti Hku- 
bloa IšeltloM.

TIomii, Ir (lldclėma orgnnlzii- 
cljomH pastoti IcguIčniM nėra 
taip jau lengvas darbus, Ima 
laiko, Teisybę sako Keistučio 
Kllubo prozldmitiis p, Jakavl- 
člus, kad jis, Jo draugai val-

Prioš porų aavnlčlų buvo 
manomu, knd konkursnntnR L, 
Antnnnvlčhto yra neįveikiamus, 
bei šita nuomonė pradėjo laip- 
anlškai nykti kaip tik stojo | 
darbų konkursantna p. V. U. 
Ambrose, Bent šitoje vulnndo- 
je atrodo, kad p. Ambrose ne- 
turi sau lygaus, b<^t kaip Ilgai 
šitas p. Ambrose sėkmingas 
darbas tęsis, tai vien ateities 
klausimas.

Pradėjo aktyviai darbuotis 
ir Senas Petras, bei dar iki 
šiam laikui negalėjo ganėtinai 
įdėti jėgų j Draugijos konkur
so darbų, kadangi jis sunkiai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

garbę 'Naujienų” konteste. 
Erai ik Bula\v — tai Seno Pet
ro konkurentas "Naujienų” 
konteste, bet jis čia irgi pra
dėjo aktyviai rodyti gyvybės 
žvmes.

Senas Petras "Naujienų” 
konteste yra baidyklė p. Krank 
Bulaw, bet ('.hiengos Lietuvių 
Draugijos konkurse gal būt 
Krank Bula\v bus baidyklė Se
nam Petrui. Geriau pasakius, 
"Naujienų” konteste Krank Bu- 
la\v nieko daugiau nebijo, kaip 
tik Seno Petro. Na, o Drau- 

konkurse gali būt kaip 
Fra n k Bula\v 

bus baidyklė Senam Petrui.
Galima pranašauti, kad tik

roji kova greitu laiku prasi
dės tarp? sekamų konkursan- 
tų: Ambrose, Krank Bulaw, 
Senas Petras. Antanavičiaus ii 
Gaiškio. Visi -tie turi glebius 
prospektų, šitoje valandoje ge
riausia stovi Ambrose ir An
tanavičius, bet kas bus pir
mas ryt ar poryt 
numatyt.

Dar kaikurie konkursantai 
nepradėjo dirbti — dievai vien 
žino, ko jie laukia. Bet yra 
vilties, kad greitu laiku išbus.

M . - J-     • Iiy ^,1 Iinyii ,1,1 Iiif 1^1 «i w — W

Stoto 006j
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAM
160 N. LaSaJle St.

Room .'iM įl

VulundoH kasdien, (T vakarais sulig 
susitarimo,

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sųlyųąų.
Lengvai* Išmokėjimais

REP«bfic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Tnilp, j| pi^HU no tiktai Brlghton Purk lietuviui, bot Ir vImoh 
(’JilcngoH. P-miH P. M, Smlth, žymu# Brlghton Purk bl/dilorliiH, 
dar iki Šiam laikui nubuvo ClilcugoH Lloluvlų Draugijom nary h. 
Dnpur jin Jau čia.

Julius BnskiM
Kitan atumbUH blznlorluH, p, 

JuUuh BanklH, |stojo ChicagOH 
Llutuvlų .Dttougljon, J1h užlai
ko viešbuti Ir modonilfikttl 
įrengtų tavernų — 1245 
Miphlgnn Avo. 

■ 'l
Jonas GribiiN

P-miH Julius C«flbuM irgi 
Hkiiltllno Druugijt)H naujų 
rių ollcH, JIh užlaiko net 
tavorno įblznlua 
,WoKtorn Avo,, j 
.Lietuvių Tautlš^ilH kaplnos

AKIU SPEGAUSTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akiu

Pagarsėjusi Pasauly Degtine 
PETRO SMIRNOVO

, Ištaigia 1HIK m, Maskvoje
100 proof —x 2Q paintS

ZUBROVKA—Smirnovo $*| gQ 
visose (ktgUnfls kniUliivČMc, klIubuoNo Ir rosln u racijose.

DlHTRIBirrOR FOR THE STATE OF IIJJNOJS
BUCU ANA N CO. Ltd.

7522 SIIEIUDAN ROAD Tol. ROgers Purk 2900—Chicago, III. 
Spoclnlfls kainos dol urmo sandelių, doalorlų ir tavernų.

JUOZAS ASCILLA 
SVEIKSTA

Vincus apsirgo balandžio 29’ 
d. aklosios žarnos įdegimu, ta
po skubiai nugabentas Į Lu- 
therap Momorial llospital, kur 
padaryta sėkminga operacijų. 
Ligonis yra prięžduroj dr. A. 
Montvido.

Drg. Vincas Pačkauskas yra 
Draugijos Algų ir Budžoto ko-! 
misijos nurys, aktyvus orga
nizacijos darbuotojus. Veli jam 
drg. Vincui greito pasveiki
mo.

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Reų. Tet Drnel 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrilkų, Vaikų ir visą 
chronišku ligų.

Ofisas 8162 So. Halsted St. 
arti 81st Street. 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. No-, 
diliomis ir šventadieniais 10—12

kų kol koja pilnai augyM. Mu- kybojo ir advokatas dirba nuii 
aų Juoziia Irgi nebuvo sirgęs ‘ 
Draugijoje laiko virš 20 in6b 
tų, yra gnvęa dvi garbės žy- 
nwH, — auksini Žiedų Ir dei
mantinę agral’ų. Volljain J no
rai I vlanl pasveikti Ir vėl būti 
aktyviu nariu Clilcagoa Lietu
vių Draugijoje.

hone Cicero 294

I. J. ZOLPS 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

GAUSI.XKHeS 
.NAUJIENOSE

—rr~r——T» n*IT? .. ........ |" ' H1" H l

i Ho. RockveH Ht. 
Rmaibilc 9723

imiėąNMi

I>R, MONTVIDAS, Dr-Joa Dakbiras, K, (IUG1S, Plojus Advokato*, 
ilrnuglJoM konkursu ofisą* Mtdora* dvi dlntm* ssvoltAJo —imaeilfillol* Ir .kotvorguls nuo 9 vai. ryto Iki 8 yiih 
vnknro. Konkurso dalyviui avim norinti įstoti Chicago* Idulųvlų hriuigljon, inulonAklto pribūti | Draugijos oIImu 

flto imfcymštu laiku, I|4, . , A(l-
Drsugljos Ofisas: 1730 South ltol*tod Stroet, __ _____________________________ Tolofoims Canal 0117

KONTRAKTORIAI
B. Shuklif & Co.
naujus Ir tatoom Honųs 

Patyrimas 15 motų. Dar
bas garantuotus 
.... ................. “ T AVĖ.

5824.
......................

AKIŲ SPECIALISTAI

Kiekvienai lietuvių pašalpos 
organlraeljal yra svarbu | sa
vo narių eiles (įraukti kuodnu- 
giausia jaunų narių, taip sa
kant, jaunuolių. Moh paprastai 
vadinam jaunuoliais visus tuos, 
kurie yra člaghnlai lietuviai. 
Bot, žinoma, ta nuomonė, knd 
kiekvienas čiaglmls lietuvis yra 
jaunuolis, esti klaidinga. Ne
mažas skaičius musų taip va
dinamų jaunuolių yra žili Ir 
pilki, nors jie yra degimini. 
Žinoma, juos vadinti jaunuo
liais butų klaidinga. Jaunystės 
Žydėjimo amžius gludi tarpo 
15 ir 80 motų gyvenimo laiko
tarpyje. ,š|to amžinus stovyje 
islrųAiusius uarius i Gliicagos 

dirba vesdamas rimtų kovų už' Lietuvių Draugijų mes tiktai 
vadinam jaunuoliais, o kurio 
Įsirašo Draugijon senesni ne
gu 80 motų amžiaus, jų neva
dinant jaunuoliais; 
jaunuolių kntogorij 
klauso, nors dar 
Žmones.

Įsirašę jaunuoliui 
Jaetuvių Draugijon 
kutintų kelių dienų 
mi: Joseph J. Bolnišis, knyg- 
vodis, Monika Butkus — pa
tarnautoja; Prudoncija Bnšiu- 
nns, biznio vedėja; Albart Du- 
donis ir Edvardas Malis — 
amatninkai.

Dar viena jauna ir žymi na
rė įsirašė Draugijom — tai 
p-nią Julia August. Ji sykiu 
su savo vyru Kastu Augustu, 
"Naujienų” antruoju redakto
riumi, pabaigoje šito mčnesio

Statom
namus.

4131 SO. FRANCISCO
Phone Lnfnyotte 58

iYot

Valandos 1-^-4 po pietų. 7—r8 yaL vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

Phone Boulevard 7042 _

kyklps vi 
somos. V 
dšlloj nui
Daugely ątsitikimų aky? atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirrpiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
'< Kreivas Akis >, 

Ištaisą.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvš

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3877

CHAS. I
1344 South 50th Avenue

LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

mo, skaudamų ai

a teisingai akinius.
muęse egzaminavimas 
ęktrą, parodančia maj 
ir. Speciali atyda atkr 

“"s.
idos nuo 10 iki 8 y. Ne
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PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS!

šioj apie

Susiedas.

ĮMOKĖTI

LENGVOS LIBERALIŠKOS SĄLYGOS

kainą.

Mano Pastabos Vienutinė Tokia
Rašo ŽEMAITIS

Anglų Kalboj

The Daina
MALEVOS!

Kaina $2.00.

Naujienų skaityto Gausite NAUJIENŲ ofise

■■■■i

“Pirmyn’ 
Steponavi

Bile kurio 
Išdirbimo

Stipri ir Saugi Fi 
nansine Įstaiga

GARSINKITES 
M * UJ IENOSE

jogei ši 
smarkiai 
pusmetj

■ bįI

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Buvo smagus Žara 
siškių Kliubo vaka

£ERB 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti J tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geilO.

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

Red'aktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

skanios vakarie

Pabėgo iš namų, kad 
negauti mušti

EDISON

Šhops

užsitęsė iki 1-mos
Buvo užtektinai

merginų ant kelių. Bet ji iš- 
siliuosavo, spruko per duris ir 
dingo.

Kwiatowskiai gyvena adresu 
2165 N. Oaklcy Blvd.

Žmonai mirus vyras 
mirė iš liūdesio

Programą išpildė 
\choro narni; p.p.

čiai kaipo svečiai

Standard Federal Savings and 
Loan Association of Chicago 
2324 S* Leavitt Street.

$28.00 vertės gerai padaryti 
STUDIO COUCHES

$15.95

šios finansinės įstai-
lietuviams žinomas

JUSTIN MACK-

SIULOMA DIDŽIAUSIOS^
PREKIŲ VERTYBES

VISAME MIESTE.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Chicagos Lietuvių
Draugija

savo nariams 
dabar moka.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Ir neatsižvelgiant šių žemiausių kainų mieste dar turite 
progos dalyvauti laimėjime brangių dovanų, vertės net 
iki $275.00! Apie kų daugiau informacijų gausite atsilan
kę į krautuves. ;i'

Jūsų brangenybės bus 
saugioj vietoj jei padė

site į musų
SAFETY DEPOSIT

VAULT BOXES
Baksas yra saugus, pa

rankus ir prašalina 
rūpestį.

Renda—$3.00 i Metus

esa- 
kurios

sutemo. Nei žemės, nei 
nieko nematyti. Vien

Telefonas
RANdolph 1200

LiOcaZ/66

tiktai $<|00

gražaus saules užtekėjimo! 
Džiaugiausi kaip kūdikis, pa
matęs saulę. Tą savo džiaug
smą išreiškiau ir Juzei. Ir ji 
džiaugėsi sykiu su manim!

Pamačiau šviežiai apsnigtas 
kalnų viršūnes. Vienok tie kal
nai buvo toli nuo musų. Pasi
jutau, kad tokioje augštŪmo- 
je, sunku kvėpuoti. Vienok ne
leidau žemyn nusileisti balio
nui. Bijojau išskristi iš tos 
atmosferos, kurioje mes skri
dome.

Už poros valandų mes per- 
skridome tuos kalnus. Man iš
rodė, jogei buvo keli šimtai 
mylių, kol perskridome sker
sai; Aš pamačiau vėl lygumas. 
Ir tos vlygumos tęsėsi iki 
horizonto. Aš nežinojau, 
mes esame, bet nusileisti 
miau bijojau. O gal mes 
me dar toje šalyje 
pakilome skristi?

PATYS pasirinkite: visi yra plačiai pagarsėję valy 
tojai. Didelio ir mažesnio didžio. Tiesioginio trau 
kimo ir motoru varomo šepečio tipo. Ivai-----

kainavimo. Viskas kas jums reikalinga ir 1 
kurią galite užmokėti.

Pamatykite juos parodoje artimiausioje Edison 
Krautuvėje. Pasirinkite tą, kuris jums daugiausia iš
tinka. Visi lengvai operuojami; surenka visą purvą, 
šiukšles, plaukus arba siulus. Išmėginkite savo na
muose be jokių obligacijų.

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti ; savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja ,

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
kraštotyros iliustr 
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui. $ •

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Preniimerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Nestebėtina, kad Illinois De
partment of Commerce verčia 
visas nelegales organizacijas 
tuoj legalizuotis, o kitaip grū
moja jų uždarymu. Jeigu bus 
priimti virš pažymėtos komisi
jos siūlomi pagerinimai reika
le Fraternalių ir Mutual Be- 
nefit organizacijų, tai jos vi
sos bus uždarytos, reorganiza- 
vimosi sąlygos bus senoms 
draugijoms nepakeliamos.

Be 'abejo, kad šituos apsun
kinimus pašalpos organizaci
joms ant jų galvų krauna da- 
rant spaudimą didžiomsioms 
Insurance kompanijoms. Insur
ance kompanijos nenori, kad 
bent kokia organizacija gyvuo
tų, kuri galėtų pakenkti jų 
bizniui. Todėl jos daro atatin
kamą spaudimą i valstijos vy
riausybę, o ji klauso stambių
jų ponų padiktavimo.

Apie turinį naujų sunkinan
čių įstatymų pašalpos draugi
joms pakalbėsime kitą kartą.

Petras Bedalis.

Iš namų pabėgo 15 metų 
mergaitė Helen Kwiatowskis, 

kad tėvas norėjo jai

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

— Na, kaip jautiesi? — pa
klausiau Juzės.

— Neblogai., Tik kažinkur 
mes nuskrisime ?

Mes nutilome. Aš pasijutau, 
kaip sapne. Ar aš miegu; ar 
aš iš tikrųjų skrieju? Sunku 
pasakyti. Tik kažinkokios ne
ramios mintys kankina. Sun
ku viską atsiminti. Neužilgo 
pajutau, kad mano ūsai ir 
barzda apšarmojo. Mes skrido
me per kažinkokius rukus. Nie
ko nebuvo galima matyti. Va
landų valandas mes tykiai sė
dėjom. Nebuvo nieko girdėti, 
išėmus musų širdžių tvaksėji
mą ir kvėpavimą.

Labiausiai buvo baugu, kuo
met 
debesų 
tik juoda tamsa. O musų ba
lionas, rodosi, stovi vietoje. O 
gal mes skrendame greičiau, 
negu ekspresinis traukinys? O 
gal mes atitrukome nuo žemės 
atmosferos ir mumis neša j 
dausas ?

Visokios nemalonios mintys 
pynėsi man galvoje.

Gailėjausi, kad aš neturiu su 
savim laikrodėlio. Kaiji butų 
gerai, jei žinotumėm kelinta 
dabar valanda?

Taip begalvodami ir besi
kankindami, išalkome. Aš pats 
valgiau ir Juzei daviau valgy
ti. Užėjo tamsi naktis. Nei 
mėnulio nebuvo matyti. Gal 
mes biskį prisnudome. Ar aš 
miegojau? Nežinau. Tik pama
čiau, jogei aušta. Saulutė pra
dėjo tekėti! Rodosi, dar savo 
gyvenime nebuvau matęs tokio

(Tąsa iš pusi. 2-ro)
— James J. Barbour ir Louis 
O. Williams. šitie penki komi
sijos nariai prirengė taip va
dinamą ’ “Preliminary Draft 
Illinois Insurance Code”.

Kiek yra žinoma naujas ko
das, komisijos prirengtas, vie
toj pagerinti kaikuriuos įstaty
mus, liečiančius fraternales ii 
mutual draugijas, jas dar dau
giau apsunkina, šitas komisi
jos siūlomas apdraudos įstaty
mų gerinimas, be abejo, bus 
priimtas šitoje legislaturos se
sijoje. Draugijoms prisitaiky
mas prie Mutual Benefit įsta
tymų bus daug sunkesnis, ne
gu kad yra dabar. Draugijos 
bei kliubai, kurie dar nėra, le
galizuoti, turėtų pasiskubinti 
persitvarkyt tuoj, nes vėliau 
reorganizavimosi darbas bus 
dar sunkesnis, negu jis yra da-

DYKAI 
išbandimas 
NAMUOSE

širdies liga sekmadienį mi? 
rė Ferdinandas Lotter, 2132 
N. Kilbourn Ąvenuc, 73 metų

Praeitą šeštadienį,
Žukauskų salėje įvyko Zara- 
siškių Kliubo vakarėlis, su
rengtas tiktai kliubo nariams. 
Vakarėlis buvo skaitlingas ir 
smagus, šį vakarėlį padarė ypa
tingai linksmiu Kaimiečių kvar
tetas, kuris susidėjo iš p-lių 
Rimkaičių, Prano Pūkio ir Jo
no Rukštelės. Jie sudainavo 
“Per Girią Girelę”, “Saulelė 
Tekėjo” ir dar keletą gražių 
liaudies dainelių akompanuo
jant Jurgiui Steponavičiui. Bu
vo ir duetų bei šiaip pamar- 
ginimų, kuriuos išpildė patys 
kliubiečiai. P-nia - Žukauskienė 
paskambino stigomis. p. Kaju- 
tis piano.

P-nai Kazys ir Anelė Ste
ponavičiai, lyg tėvai “Pirmyn” 
choro narius atsivežė ir pavie
šėję, palinksminę zarasiškius 
vėl išvažiavo, nes turėjo kitur 
išpildyti kitą programą.

Nuo savęs tariu širdingą 
ačiū pirmihiečiams už gražų 
muzikalį programą. Taipgi Jur
giui Steponavičiui už muziką 
šokiams.

Ačiū gaspadinėms p-nioms 
Žukauskienei ir Šileikienei už 
pagaminimą 
nes.

Vakarėlis 
vai. ryto.

įplaukė į šios organizacijos iž
dą $200,000.00. Tokio smar
kaus augimo nei viena kita 
panaši organizacija per tokį 
trumpą laiką neturėjo.

Kodėl ši organizacija taip 
smarkiai auga? Atsakymas ga
li buti tas, kad ši organizaci
ja nuo pat savo įsikūrimo yra 
sumaniai ir rūpestingai veda
ma. Net, ir laike depresijos ši 
įstaiga mokėjo 
dividendus ir

Kas turi atliekamų pinigų ii* 
nori juos taupyti, tai Standi 
ard Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, yra 
kaip tik tu ,vieta, kurioje tau
pomi pinigai neša naudą.

ši ^organizacija yra Federa- 
lės Valdžios kontrolėje. Prisi
rašant į šią organizaciją, įsto
jimo jokio nereikia mokėti.

šios finansinės prganizaci- 
jos skelbimas telpa kasdien 
“Naujienose”.',

$35.00 Aržuolo medžio 5kių 
dalių BREAKFAST SETAI.

$19.95
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C O MM O N W E A LT H

Electric
Downtown — 72 W. Adams St. —132. So. Dearborn St. 

Telephone RANdolph 1200 —Local 66
4562Broadway 4231 W.Madi«onSt. 852W.63rdSt. - 
2618 Milwaukee Avė. 4834 Sp. Ashland Are. 2950 B.?2nd St.
4833 Irviag Park Blvd. 5460 So. State St. 11116 S.Midrigaa Are. 
FEDERAL C O U P O N S GIV E N

—M AN U FACT U RIN a 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

Dykai nuo Asthmos 
Jeigu jus sergate nuo Asthmos taip blogai 
kad jus smaugia ir jums sunku kvėpuoti ir 
jus negalite miegoti dėl blogo kvėpavimo. 
Jeigu liga jus taip kamuoja kad jaučiatės 
pusgyvis, nepatingėkite tuojaus atsisaukt! 
j Frontier Asthma Co. ir gauti DYKAI IŠ
BANDYMUI musų pagarsėjusias gyduoles. 
Nežiūrint kur jus negyventume t ir jeigu jus 
neturite mažiausio pasitikėjimo musų vais
tais, reikalaukit dykai ižbandymul. Jeigu 
jus sergate visų savo gyvenimų ir mėgino
te visokius vaistus, 
nustokite vilties, 
bandymui 
sas:

DABAR EINA DIDIS 
$2,000.00 LAIMĖJIMO

VVEST SIDE 
linkėj jau nuo senų laikų gy
vuoja stipri ir atsakanti fi
nansinė įstaiga. Dabar ji va
dinasi: STANDARD FEDERAL 
SAVINGS and LOAN ASSO
CIATION of CHICAGO. Pre
zidentu 
gos ‘ yra 
biznierius 
IEWICH.

Reikia pažymėti, 
įstaiga nepaprastai 
auga; į paskutinį

ŠIS NAUJAUSIOS MADOS 

0R0WN GESINIS PEČIUS
Be šilimos reguliatorio šiame Išpar- 95

davime negirdėtai maža kaina ..........-1------------------------

alaus ir užkandžių, tai nariai 
ir svečiai šoko ir nenorėjo 
greit skirstytis.

Zarasiškių . kliubas dar jau
nas ir šis parengimas buvo 
pirmas. Dar tik trečias mė
nuo kaip kliubas gyvuoja, bet 
jau spėjo šį tą nuveikti. Buvo 
sušelptas vienas invalidas Oak 
Forest prieglaudoj, buvo pa
aukota $2.50 antram skridi
mui.

Tvarką vedė kliubo pirminin
kas Mikas Šileikis.

— Kliubietis.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
T-,................. ■ ........... .. ................--.L. ..................

.vyras. Penktadienį, gegužės
3 d. plaučių uždegimas atėmė 
gyvybę jo žmonai, Caroline, 
68 metų.

Giminės mano, kad vyrus 
mirė iš didelio liūdesio dėl 
žmonos mirties, nes ją labai todėl 
mylėjo ib daug įlietų išgyveno “išlupti kailį 
vedę

Didelis Išparda- 
vintas visokių 
malevų ir v a r- 
n * Š °»__________

F Skrynam maleva

Galionas 79c
VARNIŠ REMOVER QQa 
Galionas ...................... .
maleva si nn
3 Kenai Popieros

Valomosios ..... .....
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pierų su didele nuolaida.

Yanas Hardware and 
Paint, Company

2747 W. 63rd St. Tel. Proa.1297 
TAIPGI

Bridgeport Hardvvare 
ąnd Paint Corp.

3214, So. Halsted St. Victory 7261

Eureka • Federal • Premier 
VACUUM VALYTOJAI

dykai llbandymui

be jokių pasekmių, 
bet reikalaukit tuojaus iž 

Tai jums nieko nekainuos. Adre-
FRONTIER ASTHMA COMPANY,

382—W. Frontier Bldg., 
462 Niagara St., Buffalo, N. Y.
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NAUJIENOS, Chicago JB.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily. New»

Foblished Daily Except Sunday by
Ihe Lithuanlan Newa Pub., Co., Ine, 

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalni t
Chicagoje — paštu:

Metams -------------------- ,,,r . 88.00
Pusei metų —-----  4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams ........... 1.50
Vienam mėnesiui ............... .75

Subscription Ratas:
88.00 per year ln Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ,r—i- - - ■-...į 3c
Savaitei ........ ;   _——. 18c 
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Entered as Second Ctass Mątter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
oi Chicago, I1L under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
11L Telefonas Canal 8500.

Metams    ~~——- ..., 87.00 
Pusei metų........... -............. 3.50
Trims mėnesiams_____  . 1.75
Dviem mėnesiams .......1.25
Vienam mėnesiui . .............._ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams  - ——  —, 18.00 
Pusei metų___________—-, 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karta su užsakymu

TEISMAS IR KONGRESAS

Europoje — vokiečių, austrų, 
rusų ir ispanų; o kiek buvo 
nuversta, ištremta ir nugala
binta visokių mažesnių' kara
liukų ir kunigaikščių, tai ir su
skaityti nebegalima. <

Monarchijų vietas, tiesa, ne 
visur užėmė demokratinės val
džios. Po pasaulio karo, kuris 
milionus žmonių pripratino prie 
žiauraus militarizmo amato, 
ėmė dygti, kaip grybai po lie
taus, įvairus <jiktatoriai ir tau
tų vadai. Bet tai yra tik bur
bulai ant sudrumsto gyvenimo 
paviršiaus. Stalinų įr Hitleriu 
viešpatavimo gadynė bus dar 
trumpesnė, negu “Dievo patep
tų” monarchų, nes tie diktato
riai nieko pastovaus įkurti ne
stengia,

Despotizmo laikai praeis. 
Ateitis priklauso demokratijai. 
Anglijos karaliaus jubiliejus 
yra pramoga, kuri žmones pa-.

Ijnksmina taip pat, kaip kine
matografe rodomi spektakliai.
o ' -..... - '
ŠVEICARIJOS SOCIALISTŲ 

BALSAI KYLA

Vyriausias krašto teismas pripažino “nekonstituci- 
niu” kongreso priimtą įstatymą apie geležinkelio dar
bininkų pensijas. To rezultate smarkiai pašoko geležin
kelių kompanijų Šerai — ir, .suprantama, tuo jaus iš to 
pasidarė gražaus pelno biržos spekuliantai.

Tačiau svarbesnis klausimas čionai yra tas: kaip 
gali keletas teisėjų spręsti apie teisėtumą arba neteisė
tumą įstatymo, kurį išleidžia žmonių išrinktas kongre
sas?

Amerikos konstitucijos gynėjai labai didžiuojasi 
tuo, kad šioje šalyje esą griežtai atskirti vienas nuo ki
to trys valdžios skyriai: administracija, legislatura ir 
teismas. Jie esą nuo kits kito nepriklausomi ir, negalį 
kits kito galią uzurpuoti.

Bet čia matome, kad teismas kišasi į įstatymų lei
dėjų darbą ir pagal savo nuožiūrą jį. tvirtina arba nai
kina.

Daugiaus net. Į kongreso darbą pirmiausia^ įsikiša 
administracijos galva. Kongreso priimtą įstatymą tvir
tina arba atmeta (“vetuoja”) prezidentas. O paskui, 
kuomet įstatymas jau yra ir per kongresą perėjęs, ir 
vyriausybės galvos pasirašytas, ateina devyni seni |ei- 
sėjai, apsivilkę ilgais juodais žiponais, ir tą visą darbą 
išmeta. į šiukšlyną — po tuo pretekstu, kad jisai esąs 
“priešingas konstitucijai”!

Ir dagi nereikia, kad visi devyni Vyriausiojo Teis
mo nariai balsuotų vienodai. Vieno balso daugumos pa
kanka, kad tas teismas padarytų sprendimą, kuris pa-: 
naikina galią ir kongreso, ir prezidento. Tokiu budu 
faktinai penki niekeno nerinkti asmens yra galingesni 
už visą žmonių išrinktą krašto valdžią.

Jau ne pirmas kartas Vyriausias Teismas iškerta 
šposą “naujajai dalybai”, stabdydamas josios sumano
mas reformas. Kažin ar ilgai Amerikos žmonės šitokią 
padėt J toleruos?

Įdomiausia yra tai, kad tribunolas, kuris sprendžia 
apie tai, ar kongreso leidžiami įstatymai sutinka su 
konstituciją, ar ne, pats nesiremia konstitucija. Nes 
Jungtinių Valstijų konstitucijoje nėra nė vieno parag
rafo, kuriame butų pasakyta, kad Vyriausias Teismas 
turi tą galią. Jisai pats ją sau pasiėmė.

Jau buvo minėta, kad Šveica
rijos kantone Boselyje į kanto
no tarybą (administraciją) pra
ėjo dauguma socialdemokratų. 
Ji dabar susideda iš 4 socialde
mokratų ir 3 kitų partijų at
stovų.

Renkant atstovus j to kanto
no seimą* socialdemokratai taip 
pat padidino savo atstovų skai
čių. Jie turėjo 88 mandatus, o 
dabar turės 44, iš visų 130 sei
mo narių.

Katalikai išlaikė savo 14 vie
tų, o liberalai, radikalai ir ko
munistai prakišo po dvi vietas. 
Ūkininkų partija neteko trijų 
mandatų, kuriuos jai paveržė 
kokia tai nauja (gal fašistiška) 
partija.

CONNECTICUT VALSTIJA
Rašo Rytietis x

Bendras vaizdas. — Miestai ir jų savybės.

Apžvalga
........------------------------- ----------------

“DIEVIŠKAS TĖVAS” KOMU
NISTŲ GEGUŽINĖJE 
DEMONSTRACIJOJE

"Ligi kokių humbugų prieina 
komunistai, kuomet jiems lu
pi pritraukti publiką, parodo jų 
gegužinė demonstracija 'New 
Yorke. Toje savo “revoliucinė
je” demonstracijoje jie prikal
bino dalyvauti tarp kitų “įžy- 
menybių” negrų kunigą iš Har- 
lem distrikto, kuris garsinasi, 
kaip “Dieviškas Tėvas” (Father 
Divine) ir mulkina tamsias neg
rų minias įvairiausiais “šven
tais” blofais. Savo pasekėjus 
jisai vadina “juodaisiais ange
lais”.

“Father Divine yra Klonio 
Lelija.”

“Father Divine yra Pasaulio 
šviesa ir Skaisti ir Blizganti 
žvaigždė.”

“Nėra tokios vietos, kur Fa
ther Divine nebūtų.”

šitie religiško humbugieriaus 
obalsiai maišėsi komunistų de
monstracijoje su Šukiais: “Te
gyvuoja Komunistų Internacio
nalas”, “Tegyvuoja Pasaulio 
•Revoliucijos vadas Stalinas.”

Ar jus galėtumėte sugalvoti 
šlykštesnj pasityčiojimų iš dar
bininkų Pirmosios Gegužes 
šventės?

HARTFORD, valstijos sosti
nė, apdraudos kompanijų cen
tras. čia daug pinigų suplau
kia iš artimų ir tolimų kolio- 
nijų. Pats miestas, daugiausiai 
pasilaiko iš apdraūdų. Toje pi
niginėje pramonėje dirba ke
liolika tūkstančių žmonių, 
visi baltkalnieriai, čia randasi 
kelios ir nevisai mažos dirb
tuvės, leurios savo išdirbiniais 
yra gana pagarsėjusios,. Pats 
miestas guli lygumoje; kalnų 
nėra. Į rytus nub miesto cen
tro teka graži Connecticut upė, 
per kurią yra nutiestas tiltas. 
Jis jungia rytinę ir mažesnę 
to miesto dalį su pačiu mies
to centru. Miesto judėjimas 
yra gana gyvas ir, turbut, gy
viausias visoje Connecticuut 
valstijoje. Į rytus nuo šio mie
sto važiuojant į $pringfield? 
Masš., randasi ’ gražus lygus 
laukai, gražus tabako augini’ 
mo .ūkiai, čia randasi keli ir 
lietuviai. Ir kiek teko nugir
sti, kaikurie jų yra gaha pa
siturintys. Tabako pramonė 
pastaraisiais keliais metais yra 
gana nupuolus. Pirmiau buvę 
manyta, kad motėrims pradė
jus rūkyti, tabakas turės pa
brangti. Bet apsirikta. Mat, 
musų moterys iki šiol Cigarų į 
dar nerūko, gi čia auginamas 
tabakas daugiausia yra ciga
rams vartojamas.

Musų brolių lietuvių visur 
galima užtikti. Hartforde jų 
randasi gerokas būrys.

čia, kaip ir kitur, fhusų bro
liai visokiais budais bando sau 
gyvenimą sukurti — netrūk
sta čia ir biznierių visokiose 
biznio šakose. Lietuvių profe
sionalų čia daug nesiranda. Po
litikoje šio miesto lietuviai ne
toli tėra nužengę. Lietuviško
je politikoje yra ganą pasisky- 

nemažiau kaip ir ki-stę, — 
tur.

KARALIAUS JURGIO 
JUBILIEJUS

To kunigo “juodųjų angelų” 
minios maršavo komunistų pro
cesijoje į Union Sąuare, o pats 
“Dieviškasis Tėvas”, pasipuo
šęs rausvais šilkiniais marški
niais sėdėjo Rolls Royce limu
zine, kurį valdė uniformuotas 
šoferis irjydėjo tarnas taip pat 
su uniforma. Ar tai ne puikus 
proletarinės lygybės vaizdas?

“Dieviškojo Tėvo” juodieji 
angėlai nešė vėliavas ir didelius 
plakatus su šitokiais obalsiais:

“Father Divine yra Dievas”. 
Divine yra šio P*

Visi Amerikos laikraščiai J)il- 
ni telegramą ir paveikslų, ap-, 
rašančių ir vaizduojančių Ang
lijos karaliaus 25 metų jubilie
jų. Skaitant tuos laikraščius, 
atrodo, kad Jungtinės Valstijos 
vis tebėra Anglijos kolonija, 
kurios gyventojai yra Jurgio 
Penktojo valdiniai. Kodėl res
publikinės Amerikos spauda 
taip garbina Anglijos monar
chiją, tiesiog sunku yra supras
ti.

šis sidabrinis karaliaus Jur
gio jubiliejus turėtų pačiam 
vainikuotam Anglijos “valdo
vui” priminti, kad monarchijų 
gadynė jau baigiasi. Per 25 jo 
karaliavimo metus sugriuvo 
sostai galingiausiųjų karalių

Apie 
ford J 
Nėw Britąin.

čia randasi daug ponų len-s 
kų. Lietuvių irgi yra gąną 
daug. Miešto išvaizda prasta; 
gali būt, dėl to, kad daug yra 
tų [jonų. Na, galop, pfemažai 
it izraelitų—žydų. Miestas tu
ri ir kalnų. Tai beveik ir vis
lias. Pramonė susideda iš me
dinio darbo visokių įrankių 
(topls) bei gaminama prie ka
rnų statymo reikalingi daik
tai, kaip tai: jutrinos, zovies- 
kai ir daugelis tam panašių 
reikmenų. Čia lietuviai turi sa
vo svetainę, ir tai nevisai' pra
stą. Ji randasi lietuviu apgy
ventoje miesto dalyje. Turi jie 
čia ir savo dievnamj, kur dau
gelis jų čia savo nuodėmės su
deda sunaikinimui ir už tai 
gerokai primoka savo klebo
nui* kuris tas jų nuodėmes su
naikina. Lietuviškas judėjimas 
čia nėra pergeriauotaa ir, Uuy

■ f • ”

15 mylių nuo Hąrt- 
pietvakarius randasi

juos 
bet

bankams. Gai- 
ką gi galima

Britąin man 
sutikau vieną

būt, tik dėl to, kad čia musų 
ponai tautininkai, kaip sena 
lietuvių patarlė sako, “Nė pats 
veikia, nė kitam duoda”.

Depresija — bedarbė čia, 
matomai, lošia gana žymią ro
lę. Kiek teko patirti, daugelis 
lietuvių, kurie turėjo savo na
mus, skaudžiai nukentėjo. Kai
kurie turėjo palikt namus ar
ba atiduoti 
la žmonių, 
padaryti. I

Abėlnai, Nėw 
patinka, čia aš 
neblogą sandarietj. žmogus tu
ri jau gerokai patyrimo mu
sų liet u viško^ė politikoje ir nė
ra kokis ignorantas. Jis tlkrąi 
kultūringas žmogus.

Na, palikime ' šitą apie 60,- 
000 gyventojų fiestą ir ženg- 
kime toliau, <4 . >

■ < | Waterbury, Conn.
Čia aukšti kalnai. Tie kai- 

nai daug ką žmogui primena. 
Bet ąr žmogus ^sugebi supras
ti tą jų reikšmę? Kodėl vie
nur yra kalnai, o kitur gilus 
kloniai? Kodėl žeme hera ly- 
gi?. , . f* .

Apie Waterbury žemė ištik- 
ro nėra lygi. Kalnai ąplipę ma
žomis bakūžėmis. Tai žmogaus 
gyvenimo butai—namai. Klo
niuose ar klonyje teka nedi
delė upė. čia matosi Vienas 
kitas augštas dirbtuvės kami
nas, bet su kalnais visgi susi
lyginti negali. Tie augšti kami
nai dažnai ugnimi spiauna ir 
vėl karčiais durnais teršia orą. 
Tai misingio išdirbystės. čia 
daug ir musų brolių lietuvių 
dirba, prakaituoją, kad gyvybę 
palaikyti ir šeimynas išauklė
ti. Musų lietuviškame gyveni
me Waterbury savaime yra 
garsus miestas.

čia daug yra žymių musų 
lietuvi^; Čia daug randasi Jie- 
tiiviškų biznierių visokiose biz
nio šakose. Trtiksta gal tik 
skudurniuko. Profesionalų čia 
irgi mišiSkių yra buitys, — 
daugiau negu bile viename 
Connecticut valstijos mieste. 
. Kalbant apie garsų Water- 
biiry, galima prisiminti ir šie 
faktai: čia gimė ir gyveno gar
si DOVANOJIMO IR PAMIR
ŠIMO komisija. Ta komisija 
SLA. Ęittsburgho Seime paga
mino garsiąją rezoliuciją “do
vanoti ir užtniršti”.

“Yes”, dovanota, bet ar iš- 
tikro užmiršta? Į šį klausimą 
gali atsakyti tik tie garsus vy
rai. ‘čia riogso Devenio garsus 
tautiškas namas. Ėet kur mu
sų filantropas Devehis? Lau
kiame jo sugr|itant. Bet ar 
jis sugris. I šį klausimą galį 
atsakyti tik tie Žmonės, kurie 
taip uždusę j ieškojo garsųjį 
Deven| ir, galop nepagavo. Na, 
ir kažin kodėl? Dabar čia eina 
juokais kalbama, kad būtinai 
reikia statyti pavėniui pamiu-

klą ... už jo didvyriškumą bei 
nuoširdumą. Juk jis galėjo (jei
gu tik butų norėjęs) ir dau
giau' SL A. turto nuknaukti, 
bet prie to neprileido jo lie
tuviškas jausmas... Jis, mat, 
buvo garsus musų tautininkas. 
Aš jį gerbiu taip, kaip ir ki
tus tosz rųšies musų brolius 
tautininkus.

Kad viską aprašyti apie gar
sųjį Waterbury, reikėtų sura
šyti kelias jaučių skuras. Na, 
o kur gi galima gauti tų jau
čio skurų? Todėl aš jau atsi
sakau apie šį garsųjį miestą 
daugiau rašyti.

Vienas dar garsus žodis, pa
gautas iš Jono Auksaburnio: 
būtent, kad čia rengiama dide
lis pokylis dėl sparnuotos “Li- 
tuanicos”. Vyrai, aš pakeliu 
prieš jumis kepurę už tai, kad 
jus remiate tai, kas, mano ma
nymu, būtinai reikia remti. Ii 
už tai aš, jeigu tik galėčiau, 
mielai nuplaučiau jūsų praei
ties nuodėmes. Mat, lengva do
vanoti, bet be galo sunku už
miršti. Jus, Waterburio vyrai, 
tai gerai žinote...

Man patinka Waterburio 
augšti kalnai, nes juose gyve
na daug musų brolių lietuvių. 
Bet man laipioti tais kailiais 
jau pėrsunku. Todėl tarpekal- 
niu aš drožiu į pietus per An- 
sonia, kur irgi randasi gero
kas būrys lietuvių. Bet jie čia 
iškrikę, kaip paklydusios' bi
tės. Tad aš jų nė nebandysiu 
gaudyti, nes čia irgi kalnuo
ta apylinkė, čia ta pati upė 
teka pro šalį Ansonijos, kuri 
skiria nuo Derby.

čia yra keli lietuviški biznie
riai, apie pora pašalpinių drau
gijų ir SLA. kuopa. Kadangi 
čia yra trys maži miestukai 
susilieję į vieną krūvą (Shel- 
ton, Derby ir Ansonia), todėl 
ir reikia tikėti vienu Hartfor
do sandariečiu, 
garsiai suriko, 
visai nėra nė 
Taip, tuo ir aš

■ dievnamiai. Pa-

(turis-

švenčių šiemet ne-

Todėl dovanų 
yra daug

II.
siuntėjams svarbu

žemėla-

Pačiame miesto centre randa
si žalia pieva — daržas, va
dinamas “Green”. šitame dar
že randasi paeiliui trys senos 
maldyklos
čiame darže auga keli dideli 
medžiai. Nutiesta - gražus ta
kai. Dėl svetingumo primėty
ta *šen bei ten suolų, kur sve
tys gali atsisėsti, pamatyti bei 
susipažinti su tulomię šio mie
sto savybėmis. Į rytus nuo 
šio “Greeno” matosi augštas 
kalnas, žinomas kaipo “East 
Rock”.

(Bus daugiau)

kuris kartą 
jog Ansonijos 
ant “mapos”. 

tikiu. Mat, čia 
nėra nė vieno sandariečio, to
dėl ir miestas neteko vietos 
Connecticut valstijos 
pyjė...

Apylinkė čia gana 
gamta patogi. Kalnai 
medžiais, tad vasarą

graži; 
apaugę 
žmdgus 

turi jaustis tarsi gamtos glė
byje. čia randasi kėlios dirb
tuvės, audinyčios ir, rodos, 
vienas pianų fabrikas.

Iš Ansonijos kiek pasisuki 
į rytus ir štai:

New Haven, Conn.
šitas miestas yra garsus 

tuo, kad čia, yra pagarsėjusi 
turtingųjų mokslaviete,

Antradienis, geguž. 7, 1935

LIETUVOS BIČIU
LIAMS ŽINOTINA

Lietuvos lankytojas 
tas) (turėtų žinoti, kad š. m. 
birželio mėn. įvyks visų Kauno 
ir apylinkės mokyklų mokinių 
sporto olimpijada. To pat me
nesio pabaigoje numatoma 
Klaipėdoje sporto klubų “J. S. 
O.” (Jaunalietuvių Sporto Or-

taros” olimpijada, kuriame lau
kiama 5,000 sportininkų.

Liepos mėn. Palangoje “J. S. 
O.” sporto klubas ruošia savo 
sąskridį, kuriame laukiama 
2,000 sportininkų.

šiais metais užjūrio svečių 
daugiausia yra laukiama rug
pjūčio mėn., nes to mėnesio 11- 
17 dd. įvyks pasaulinis užsienių 
lietuvių Kongresas Kaune, šio 
Kongreso metu numatoma spor
to olimpijada, invairus paradai, 
koncertai , ir spaudos paroda.

Rugsėjo mėn. pabaigoje nu
matoma. namų pramonės ir 
smulkių ūkio šakų paroda Kau
ne. Dainų 
numatoma.

Yale 
universitetas, čia daug turčių 
jaUhimo mokslus eina, todėl 
čia studentų gana daug. Yale 
universitetas randasi kone pa
čiame miesto centre ir užima 
geroką plotą šio miesto žemes.

Sekančioms prekėms reika
lingi leidimai:

kava, cukrus ir saldainiai 
.kosmetikai, kvepalai 
Galeno preparatai (vaistai) 
medvilnes (cotton) audiniai 
(baltinti, nebaltinti, dažyti) 
automobiliai ir jų dalys 
tabakos lapais 
augalų aliejai 
vilnoniai audiniai 
šilko verpalai 
kaliošai 
radio aparatai ir dalys 

ir daugelis kitų prekių.
Del įvairių muito ir pašto 

formalumų, dovanų siuntimas 
prekėmis dažnai sudaro keblu- 
nių kaip siuntėjui, taip ir do
vanų gavėjai,
siuntimas pinigais 
patogesnis ir tikslešnis, nes 
Lietuvoje už pinigus galima 
daug dalykų nusipirkti.

* in.
Kas siunčia dovanas pavida- 

vartotų drabužių bei avalynes, 
žino, kad už dėvėtus daiktus 
muito mokėti nereikia,*kai tie 
daiktai siunčiami paštu ryšu
liais iki 22 svarų. Nereikalin
ga nei Lietuvos konsulų jokio 
liudijimo. Tačiaus, jei tarpe 
senų daiktų muitinė pastebėtų 
ir naujų dalykų, tai muito mo
kėjimas dargi su pinigine pa
bauda neišvengiamas.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas.

Dovanų 
žinoti, kad pastaruoju laiku 
Lietuvoje pasikeitė užsienių 
prekių įleidimo tvarka ta pras
me, kad daugelis prekių pakliu
vo į sąrašus, kuriems reikalin
gi Lietuvos Prekybos Departa
mento leidimai. Be tokių leidi
mų, Lietuvon atsiųstos prekės, 
nors ir kaipo dovanos, sulaiko
mos Lietuvos muitinėse, šios 
tvarkos nežinantiems gali to
kiu budu susidaryti nuostoliu ir 
nemalonumų. Tačiaus to viso 
galima išvengti kad ir tokiu 
budu; .

Prekių (dovanų) siuntėjas 
turėtų pirma parašyti laišką 
savo giminėms Lietuvon, kad 
patirti ar prekės, numatomos 
siųsti, reikalauja leidimo ar ne. 
Jei prekėms leidimas reikalin 
gas, tai kad giminės pasirūpin
tų gauti prekėms priimti lei
dimą iš Prekybos Departamen
to Kaune.

Atstatymo Bendro 
vės Akcininkų Dė- 

. mėsini
Kvorumui Sudaryti Komisi

jos vėliausiame atsišaukime į 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vės akcininkus (šėęininkiis) 
buvo įsibriovusi klaida, bū
tent: pažymėta, kad Bendro
vės nepaprastas Šeimas šau
kiamas š. m. gegužės mėn. 21 
d., o turėjo būti pažymėta 
gegužės mėn. 20 d.

Tie akcininkai, kurie Seime 
dalyvauti nesiruošia, teiksis 
sati įgaliotinius, jei jų dar ne
turi, galimai greičiausiu laiku 
išsirinkti ir savo įgaliojimą 
be mažiausio atidėliojimo ir 
ne vėliau penkių dienų prieš 
Šeiihą jiems išsiųsti.

Kvorumui Sudaryti Komisi
ja laiko savo pareigą akcinin
kams pranešti, kad tie akci
ninkai, kurie Seime nedaly
vaus ir savo įgaliojimų nie
kam neišduos, jeigu Bendrovė 
bus likviduojama, savo teisių 
galės netekti ir Bendrovės li
kučių pasidalinime dalyvauti 
negalės.
Kvorumui Sudaryti. Komisija.

* > V '-' * <■«’> ' ea.

anie Truggiano ir Charles Arnone, kurie balandžiu 26 d. nežinia kur dingo. 
Jų dabar ieškoma pelkfse. Mauoiua, kad jis t«n prigeri.
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Kenoshos, R a c i n e, 
Waukegano ir kitų 
miestelių lietuviams

Birutės choras rytoj 
dainuos Naujienų 

radio programe
Birules chorus pasiryžo su 

teikti smagumo Chcagos lietu 
viams savo dainomis per ra

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

SMU1KOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitč-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

KNYGOS 
BOOKS

AKORDIONAI
ACCORDIONS

STIKLAS 
GLASS

W<H>«

18 Mm

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Zalatorius-Yoiing ir 
i jo gyvenimas

UNLESS IT KAS 

THESE 2 ESSENTIALS

Klausykitės rytoj svečio iš 
Lietuvos R. Skipičio kal
bos iš stoties WGES 8:30 
vai. ryto.

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

sulaukės 4( 
gimęs i Panevė 

Ipčių kaime.

Auto Patan Stotis
AUTO SERVICE STATION

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė. 

Detalia rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $lfiį. $25. 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

Kadangi šį pavasarį Birute 
neberenge savo koncerto, tąį 
vieton koncerto svetainėje 
duos radio koncertų, kurį ga
lės visi išgirsti namie be įžan
gos mokesčio.

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85, 90 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Spocial $115, Dy
kai Lekcijos. WALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 8640,

DISTRICT 
FURNITURE CO ktė, švogerkųs, 

bjįviai

Kalbės adv. Skipitis, jDr. 
A. Yuška. — Dainuos 
Granadieriai, A. Čiapap

Jo iškilmingos laidotuvės j vyks 
rytoj, gegužės 10 <1.

KRAUTUVES
STORES

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMŲI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8008-8089 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1273

kito kokiu nelaimingo žmoge
lio. O jai kuris ir nepagįjo, 
tai pasiteisinimas buvo tqkst 
kad Dievas tų ar -kitų grieS-- 
njpkų baudžia.

(Bus daugiau)

žios muzikos ar visokių jdo-’ 
mybių, tarpe kurių Peoples 
Krautuvės pateiks $aųg žinių 
iš prekybos srltįęa ir Dletųviųį 
Draugijinio gyvenimo. Nępa-; 
mirškite pasikląuąyti.

Paskirta $2,000.00 brangių į 
dovanų į

Jau buvo minėta Siame dien
raštyje, kad Peoples Krautu-/ 
vės yra pilnai qptimisliškos,į 
kad laikai gerėja ir žmonės pa
geidauja pagerinti savo namus 
naujais baldais ir kitokiais gy
venimo patogumais. Todėl, kadi 
geriau pasitarnauti savo kos-; 
tųmeriams, Peoples Krautuvės 
yra labai gerai prisirengę šį 
pavasarį, su gražiausiu prekių 
pasirinkimu. ,

Peeples Krautuvėse 
eina didžiulis Išpar

davimas

šis sumanymas kunigams 
davė dar geresnių vaisių, kai 
raišas, aklas ar bet koks inva
lidas nukeblina į tų šventų 
vietų ir apsiprausęs “šventuo
ju vandeniu” iš susijaudinimo 
strėnas skausmai apleidžia, 
arba kitokia kvaraha pranyk
sta, tai kunigai didžiuojasi, 
kad Dievas pasigailėjo to ar

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

šiandien, 7-tų valandų vaka
re užsistatę savo radio .ant 
stoties W.G.E.S. galėsite pasi
klausyti gražaus ir jdomau^ 
programo, nes jo išpildyme da
lyvauja žymus Granadierių trię 
ir kvartetas. Solo dainuos Ą. 
čiapas ir kiti.’ Kalbės žymu® 
svetys, adv. B. Skipitis, Dr. A. 
Yuška, M. D. Prie to pus grą-

dienomis, 
eina di- 

išpardavimas, kuriąme 
progos pasi- 

prekių numažin- 
ir sykiu dąįyvąu- 
vienos iš daųgy-i

CRANE VIEW
Sinclair Gasolino Stotis 

3858 South Kedzic Avenue
SPECIALISTAI

Grizavimo
Pataisimp Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mos užlaikome platu pasirinkimų 

visų Sinplųir Produktu. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musų man
dagiu ir Teisingu Patarnavimu!

Antanas Zalatorius arba 
Pranciškus Young, kurį bandi
tą! užmušė pereitų sekmadienį, 
buvo labai geros širdies žmo-

NĄMU SAVININKAM ” 
ši budavojimo {staiga siūlo spe
cialias kainus tiktai per šį mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- į 
mų pakėlimas, 

j viškų ir bese- 
rmento išlygini- 

S“1“"“ 
Fr krautuvių patai

I symas,
I ylmas PorČių ir

Į namu
R/as ir šilumos 

jvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION 00.

3653 West 26th Street 
u Telefonai: « a
hk ROCKWELL 0750

LAWNDALE 1875 jįSĮ

rių išdirbėję Peoples Krautu
vės paskyrė virš $2,000.00 ver
tės keletu desėtkų brangių do
vanų šių krautuvių kostume- 
riams. Dovanų išdalinimas 
įvyks 30-tą dienų biržęlio mė- 
nėšio, “Birutės” Darže. Ta 
diena bus žinoma kaipo Peoples 
Krautuvių rėmėjų ir jų drau
gų diena, į kurią visi bus už
prašyti. O šiomis 
Peoples Krautuvėse 
džiulis 
kiekvienam yra 
pirkti gerų 
tom kainom 
ti laimėjime 
bes dovanų.

Kai kurių 
kia $275.00.

PRANCIŠKUS A. YOUNG j
Persisjcyrė su šiuo pąsaųliu j 

gegužės 4 dienų, 11:00 valanda t| 
ryto 1935 m 
metų amžiaus 
žįo apąkr. _

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudimė 

savo mylima moterį Adolfina 
po tėvais Rimgailaitė, dukterį 
Ethel Frances, dvi švogerkas 
Nellie Blazis ir Jennie Mason, 
du švo gėrius Juozapa Blazis 
ir Prancišką Mason, švogerį 
Alfred Rimgaila, švogerka He- 
len, švogerį Adam Rimgaila, 
uošvį Antana ir uošviene Adol
fina Stasiųlius tr gimines, o 
Lietuvoj motina, tęva ir broli.

Kūnas pašarvotas randasi 
4352 So. Mozart St Telefonas 
Lafayette 7846.

Laidotuvės ivyks trečiadieni 
gegužės 8 diena. 2:00 vai. po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Pranciškaus A. 
Young giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris. Di 
Švogeriai, I 
ir Giminės-

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemos kainos ir 

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

BAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. . NORmal 5150.

RENDUOJU LABAI GRAŽŲ 
DARŽĄ

Del išvažiavimu ir piknikų, di
delė platforma šokiams. Gražus 
švarus miškas ir visi parankumai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 

i vakarus 2 mylias 
ant 88 gatvės 

Klauskite
BIG TONY FARM

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted -St.. Chicago, III

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO. Ine. 
Glazing Contractors

4351 3. Halsted St. Tel. Yards 5482

You connot expect to moka 
frienęb socially ar in bpsine»* 
it you hgvp halitosis (bad 
breath). Since you connot de- 
tect it yourself, the one«way 
of making sure you do not 
offend is to gargia -oftan with 
{.isterine, lt Instontly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and chacks infection. Lombert 
Pbormocpl Cpmpony, .St. Lpui*. 
MUspuri.

LISTERINE 
ends halitosis

Kilio 200,000,000 garnio

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne Ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaltliavimas.

3taL tęn, D. C. Apdraustas kiekvie- 
HHF no žmogaus investmentas iki 
OŠ* $5,W.<

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

'' Reikalaudami
MjLMk ________ visada g,alj.t.e

šauti ^vo su- 
r£DERAįdAVi;NGS itaiup ytus pini- 

[an-o įLOAN' ašsoci^tion g'u s. Įstojimo 
oi> chicago mokėti nereikia.

2324 So, Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HĘLĘN KUCIIINSKAS, Raštininkas

DOK’T BUY 

Anv Refrigerator

KAIMAI 
FURS

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja .patai

symų? Pašaukite mup įr mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daroipe vijoki bUkorystis 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4965.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

VINCENTAS AŽUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 4 diena. 4:00 yąląnda 
po piet 1935 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Kalvarijos 
paviete. Ramanąvos kaimo, 
Krosnos parap.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudimė 

moteris Kotryna. po tėvais 
Korsakaitė, 2 sunu Walter, 
marčia Helen, William, mar
čia Eileen. dukterį Jennie Bag
donas. broli Simona. 3 anukus 
ir giminės, o Lietuvoj brolį 
Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
Hart koplyčioj, 8608 South 
Summit Avė. Tel. Stewąrd 6115- 

laidotuvės ivyks seredoj ge
gužės 8 diena. 8:30 vaL ryte 
iš koplyčios i šv. Killians. 
parapijos bažnyčia, 87th St. ir 
Aberdeen, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas { 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincentas Ažukas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris. Sunai. duktė.
Marijos. Brolis. Anūkui 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. F. Mažeika. Telefo- 
nas Yards 1138. ___ ________

gyslų greit parbčgo namo ir 
papasakojo namiškiems apie 
tų stebuklingų reiškinį.

Apielinkių gyventojai greit 
subC'go žiurBti, bot tos mote
riškes ten jau nerado. Greit 
pasklydo gandas. Kai tie 
gandai apie stebuklingų pasi
rodymų pasiekė jų vietinį ku
nigų, pastarasis sušaukė baž
nyčios tarnus ir nuėjęs su pro
cesijomis įsakė kasti duobę 
loi vietoje kur pasirodė mote
riškė. Kai duobę atkasė, ir 
rado tuos bažnytinius daigius, 
kurie buvo užslėpti prieš 250 
metų, kunigas .greit parpuolė 
ant kelių ir iškėlęs rankas 
aukštyn pradėjo šaukt, kad 
Šioj vietoj pasirodė Motina 
švenčiausia. Už valandėlės 
kunigužis pasisuko į šalį ir 
pasižiūrėjęs į šalimais stovin
tį akmenį puolė kniupščias ant 
tų iškastų žemių ir visa ger
kle pradėjo šaukt, — “Žiūrė
kite, Štai ant to akmenio sto
vi panelė švenčiausia — Die
vo Motinai” Visi Kalvinai ir 
parąpijonai kurie buvo toj 
vietoje sužiuro, bet nieko ne
galėjo matyti. Bet jų, klebo
nas vis be perslojimo šaukė 
“žiūrėkit jau Dievo Motina 
žengia į Dangų”.

Žiūrėdami ir nieko negalė
dami matyti tie žmonės pa
manė kad jų klebonas išėjo 
iš proto. Bet kai klebonas 
pakilo ir parapijonai pasakė, 
kad nieko negalėjo matyti, tai 
klebonas atsake, kad jie e.sų 
griešninkai ir jų, prakeiktos 
akys negalį matyti šventos 
Dievo Molinos.

Tas klebonų skymas gerai 
išdegė ir nuo to laiko tose ga
nyklose pasiliko šventų vietų, 
kur ir dabar dūkstančiai mal
dininkų suvažiuoja melstis ir 
sumeta milžiniškas, sumas pi- 
ngų “ant apieros”. Kadangi 
per eiles metų toj vietoj ku
nigai gerų biznį darė, tai jie 
sugalvojo pastatyti puikių 
koplyčų. Koplyčių pastate ir 
skulptoriai padarė gražių mo
teriškes pavidalo statulų ir at
gabeno jų į koplyčių. Kiek
vienas dabar turi keleklupštas 
ropuoti arba ant pilvo šliaužti, 
kad pabučiuot tų akmenį.

Be to viso “monkey biznis” 
kunigai pramanė, kad toj vie
toj ir šaltinio vanduo yra 
šventas ir kiekvienas ligonis, 
kuris tik apsipraus su tuo van
deniu, nusikratys nuo visokių

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO tvarkoje

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musg skaitytojams ra< 
atrasti, kur galima nusipirkti Įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti 'ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Kenoshos Racine, Waukega- 
no, Milwaukee ir kitų mieste-į 
lių lietuviai, jus negirdite ra-j 
dio stoties WGES dienų ir va-? 
karais, bet galite puikiausia 
girdėti i,š ryto 8:30 vai’.

Taigi rytoj kaip 8:30 vai. 
ryto jus turėsite pirmutinę 
progų išgirsti svečio iš Lietu
vos R. Skipičio kalbų per ra
dio iš stoties WGES, 1300 ki- 
locycles, iš kur kas antrų die
nų girdite Naujienų paduoda
mas žinias.

Dabar tolimesniuose mieste
liuose girdimi Naujienų rytiniai 
programai kas panedėlis, serę- 
dą ir pėtnyčią, visoj Chicagoj 
ir apie 100 mylių aplinkui.

ŠILUVA
Šiluva, galbūt yra žinoma 

visiems Amerikos lietuviams 
kaipo “stebuklinga” vieta.

Šiluva randasi Raseinių ap
skrityje, tarpe Titavėnų, šun
ienų, Liudavėnų ir šaukuto.

Prieš 250 metų, Lietuvoje 
buvo užviešpatavę Kalvinai ir 
Bymo katalikai buvo persekio
jami, taip kad Žemaitijoj be
liko tik septyni kunigai. Tuo 
laiku bažnyčių turtų naikinant 
dievobaimingieji žmonės kai- 
kuriuos, brangius Šiluvos baž
nyčios daiktus sukrovė į me
dinę skrynių ir užkasė gany
klose. Po 80 metų lietuvių 
kunigai sugalvojo tų vietų pa
daryti stebuklingų. Pavaka
riais, kai piemenys rengiasi 
ginti galvijus namo, kunigai 
nusiuntė į tas ganyklas keistai 
aprengtų minyškų. Kai ta mi- 
nyška nuėjo į tų vietų kur 
buvo užkastas bažnyčių lobis, 
ji pradėjo graudžiai verkti ir 
iškėlus rankas į dangų sušuko 
“čia sūnų mano garbina ir 
vardų mano šlovina”. Pie
menis pamatę tų keistų žmo-

JT’S SIMPLY 
INEXCUSABL

3621-23-25 SOUTH
HALSTED STREET

JOS JOZAITIS, Mgr.

Siunčiame Gšles Telegrama i vipo 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gčlės vestuvėms, bankietams ir 
pagrabams.

3316 S. Halsted St
Phone Boulevard 7314. Chicago. JH.

Savo jaunystėje jis padarė 
klaidų, bęt už jų pilnai atken
tėjo. Jo klaicja buvo paprastas 
godumas, kuriuo Amerikoje la
bai daug žmonių užsikrečia. 
Daugelis už tai nenukenčia, 
.daugelis už lai net yra garbi- 
narni, bet Antanas Zalatorius 
jokios garbės už tai negavo/ 
bet buvo nubaustas sulyg aš
triausių įstatymų reikalavimų.

Atkentėjęs bausmę, jis buvo 
liuosas nuo tos klaidos. Jis no
rėjo gyventi ir gyveno pado
riai. Kad neatsiminus praeities, 
jis net savo vardą permainė, 
ir tapo Pranciškus Young.

Nors priėmęs anglišką var-; 
dų, jis pasiliko geras lietuvis. 
Jau uždirbdamas pragyvenimą 
teisingu bildu, jis rėmė lietu
vių visuomeninį darbą, lanke 
lietuvių parengimus.

Jo šeimyninis gyvenimas ga
lėtų būti pavyzdžiu daugeliui. 
Su savo motere jiedu jautėsi 
laimingiausi žmonės. Susilaukę 
dukrelės, džiaugėsi ja neišpasa
kytai.

Nabašn. Pranciškus Young 
bus laidojamas seredoj, gegužes 
10 d. Laidotuvės bus iškilmin
gos. Kapinėse pasižadėjo kalbė
ti adv. Kl. Jurgelionis ir kiti 
kalbėtojai.

MUTUAL LiaUflR CO.
4707 $0- Halsted JeL Yards 0803

GERB. Naujienų skaityto
jai ir skaitytojai pračomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25 oi IKI 35% 

Lengvi iimokejimal nup 12 iki 24 
mžnesiu. Kreipkitis visuomet i 

LEVINTHAL PLŲMJBIN0 SUjPPLY CO. 
1635 W. Division SL

________ kampas Marshfield________

STOGAI 
ROOFING

I J. II I I y I l ■ n .. M I ■' ) W I ■ . . Į Į ■■ I" I, Į.w I

SKOUNAM PINIGUS ANT PIRMU
MOliGICIĮ

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSUN MACK1IAVICII
Phone Canal 1679

(Overlaiid 
pH Kentucky 

Straight 
Bourbon 
Whiskey

Frigidaire 1935 .šaldo ge
riau. todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Super Freezer.
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldyma kiekviena
me kabinete. Greitai sušaldo 
ice cubes. Yra vieta dėl su- 
šaldymo mėsos ir ice cream. 
Yra ekstra vietos dėl laiky
mo ice cubes. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisiu. Atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurėkit 
FRIGIDAIRE 1935.

NEREIKIA PINIGŲ 
ĮMOKĖTI

Lengvais išmokėjimais per 
2 metu.

TA.P PfGIAI $99.50

CENTRAL

9181 arba Lafayette 5277.

Piknikams Daržas 
PICNIC GBOVE

NAUJAS BIZNIS
Naujai atidaryta grosemš, cigaru 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuve. .Taipgi visokių žalumynų.

Prip progos patarnausiu krausty
me ir pristatysiu anglis.

GEQRŲE GURNEVIčIŲS 
2030 Canalport Avė.
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NAUJIENOS, Chlęiigo, I1V

Bankietas ir po Bankieto
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‘ Antradieniu geguž. 7, 1935
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Lietuviu Dienos Karalaite i Daktares

Knlbnnt nplo Rankiotų Con 
viešbutyje h* besididžiuo

jant ir panlRekimu negailimi už* 
miršti p. M, Kemėšlenėa.

Ji atstovavo rengimo komi
sijoje didžiausių lietuvių orga
nizacijų *ChicagoJe, ChieagOR 
Lietuvių Draugijų. Pati vienu, 
be kitų pagalbos, ji išpardavė 
apie 40 bilietų. Ji prisidėjo prie 
vakaro pasisekimo ir kitais bu
dais.

Kaip ir Altass basnro rengi
mo, taip1 ir šiuo kartu p. Ke- 
mėšienė pasirodė nepnvaduoja- 
ma.
* Nors jos vardas tik nežymiai 
figmuvo rengėjų komisijos na
rių tarpe, bet daug ir sunkiai 
dirbo p. Julija Augustlnnvičie- 
nė, SLA. 313 kuopos narė. Ji 
ne vien pardavė apie 30 bilietų, 
!wt sutraukė i bankietą Ir ke
letą žymių asmenų. Vienas Iš 
jų—tai Hutehins su žmona, ra- 
dio stoties VV.A.A.F. savinin
kas. kuris atsilankė bankletan 
su p.p. Budrikais.

P-a Augustinavičienė taipgi 
buvo bene gražinusiai pusirė 
džiusi Ijf visų vakaro svečių.

Dideles reprezentacijas ban
kiete turėjo Dariaus ir GJrėno 
legiono postas ir Moterų Axl- 
liary; Lietuvos Dukterų Drau
gija, Cicero kolonija, Roekfor
das, Northsido. Kitos koloni
jos ir organizacijos taipgi tu
rėjo daug atstovų, bet jie buvo 
išsiskirstę.

Leit. F. Vaitkus nuoširdžiai, 
bet trumpai pasakė į susirinku 
sius, “Aš esu jums visiems la 
bai dėkingas už rėmimą mano 
skridimo ir už dirbimą jo nau
dai. Aš nesu kalbėtojas, nėga 
liu žodžiais to išreikšti. Bet 
duokite man “Litiranicą" ir aš 
parodysiu kaip aš esu jumsdė 
kingus...“ Leit. F. Vaitkui ke
lis kartus buvo iškeltos ovaci
jos.

Adv. R. Skipitis: “Aš turiu 
savo įsitikinimus, turiu savo 
nuomones. Bet lietuvių reika
lai yra ne įsitikinimų reikalai. 
Man visi, nežiūrint kas jie, yra 
lygus, jei jie yra ir jaučiasi 
lietuviais“.

Adv. F. J. Bagočius; “SLA. 
sukrovė ne vien didelį kultūri
nį turtą, bet ir didelį piniginį 
turtą, kraitį ateinančiai 
kartei.

“Duokit mums vaikų, 
galėtų tą kraitį perimti,
galėtų tęsti pionierių pradėtą 
darbą.

“Duokit mums vaikų, kurie 
parodys, kad tas kraitis nebuvo 
veltui sukrautas...“

“Dr. A. L. Graičunas, 
šliupas ir Dr. J. Yuška yra 
užmirštim pionieriai, kurie
tys pirmieji atėjo lietuviams j 
pagelbą su medicina ir mokslu“. 
Taip kalbėjo Dr. .V. A. Šim
kus, kuris susijaudinimo pagau
tas lenkė galvą pagarboje prieš 
tuos tris profesionalus ir ap
gailestavo, kad jų darbas buvo 
nedėkingas, kad lietuviai jų ne
įvertina.

“Kada 
turėjome 
neviskas
naujoviška kaip dabar, jie jau 
ėjo į lietuvius su pagarba, su 
mokslo, tikros medecinos ži
niom.”

Suomijos Konsulas, Dr. Fors
berg, nurodė, kad Lietuvą ir jo 
Tautą riša ne vien draugišku
mo ryšiai Ir tų dviejų šalių 
istorijoje yra daug panašumo, 
lygiai daug pergyventų sunkių 
dienų. Tas pagelbsti joms vie
na kitą geriau suprasti.

Adv. R. Skipitis padarė gerą 
įspūdį j susirinkusius. Visi pri
pažino, kad jis yra įdomus, 
simpatingas žmogus, geras kal
bėtojas.

“N.” Redaktorius P. Grigai-

PittHbui'gh, iždo glo 
E, Mikužiutė ii* 
P. GugiN.
buvo ApšvictoN Ko- 
pirmininkas Dr. A.

10, kad bankietas buvo reikš
mingas dar ir todėl, kad JIh at- 
tovnvo no politinių grupių, bot 
irganlzuotort kultūrinės vlauo- 
nonfla darbų. Jame ir huhI- 
inko toa organizuotos vIhuo- 
nenės lyderiai, kurių dėka lie
tuviai gali padaryti darbus, apie 
airiuos kitaip nedrūtų nei pa
galvoti. Tie darbuotojai ir ly- 
lorial palaiko veikimo gyvumo, 
julalko lietuvius nuo pakriki
mo. “Sveikinu Juos!”

SLA. Pildomosios Tarybos na
riai galėjo bankiete atlaikyti 
posėdį, nea turėjo kvorumų. 
Buvo prezidentas F» J. Bego
čiau, vicv-pirminlnkns p. Ma
ži u k nu Iš 
hėjn p-lė 
nlnkus K.

Re to, 
misijos
Montvldas, Finansų Komisijos 
pirmininkas J. P. Varkaln ir 
kiti SLA. darbuotojai.

Bankieto buvo ir daugelis ki
tataučių: buvo koletas suomių, 
kuriuos pakvietė | bankietų pp. 
Varkalos, trys—keturi lenkui, 
žydai (p. S. B. Komaiko ir sū
nūs), anglų —p. Hutehins su 
žmona, švedų ir ėeehoslovakų.

Rengimo komisijos pirminin
kė buvo p-lė E. Mikužiutė, SLA. 
313 Jaunuolių kuopos pirmi
ninkė. Ji pašventė daug laiko 
ir darbo rengėjų suorganizavi
mui ir bankieto surengimui. 
P-lė Mikužiutė užėmė ir ban
kinio programų vedėjos vietą. 
Tai buvo didžiulis, sunkus dar
bas, kad ir patyrusiam toast- 
mesteriui.

Bankieto rengime ir progra- 
grame figūravo daug jaunuo
lių. SLA 313 kuopų, sumany
tojų, sudaro išimtinai čia-gi- 
mę jaunuoliai.

Programe dalyvavo beveik vi
si Čiagimiai: p-lė Čepukaitė, E. 
Pečiukaitė Pech, p. N. Gu- 
gienė.

Prie surengimo prisidėjo jau
nuolių organizacijos Lithuanian 
University Club ir Lithuanian 
Youth Society. Pirmųjų orga
nizacijų atstovavo p-lė Sue Vi- 
lis ir A. Rulis, o antrųjų, V. 
Beliajus ir A. Rutkauskas, Dr. 
Rutkausko stonus.

P-lė lova Paulekiutfi, PirmMioH Lietuvių Dienos P. Paro
doje "karalaite”, š| mėnesį baigia Hlgh School mokyklų. Shelby, 
Indianoje,- kur ji gyvena, Kartu su jn mokyklų baigia ir sesutė, 
Isabollo Pau lok lutė. Jos abi žada studijuoti medicinų,

Lietuvių Didysis Bankietas
Congress Viešbutyje

imtuvlų bankietas gegužės 3 
dienų buvo tikrai didelis įvy
kis Chicagos. lietuvių gyveni
me.

ntfs.
rengė ir rėmė tie Žmo- 
kurie tiki lietuvių tautos

pių vadovai, kuriems malonus 
ir brangus yra lietuvių šaunu
mas ir kilnumas, čia nebuvo 
tiktai juodvarnių.

kė “ValioI” ir lakūnui ir jo 
motinai.

Sovietų ambasadoriaus Tro- 
janovskio teląįįįima su linkė
jimais pasisekimo Feliksui 
Vaitkui buvo priimta garsiais 
aplodismentais.

(Bus (|iugiau)

geni-

kurie 
kurie

Dr. 
ne-

mes dar elektros ne
savo namuose, kada 
buvo taip patogu ir

Laike vakaro įvyko ir vie- 
nas-kitas juokingas incidentas.

Prie vieno stalo sėdėjo jau
nas vyrukas su mergina. Prieš 
prasidedant bankietui, vyrukui 
teko nueiti su reikalais. Jis pa
liko merginą vieną, per klaidą 
pasiimdamas ir bilietus.

Kai patarnautojai ėmė 
rinkti, mergina atsidūrė 
lioje padėtyje ir turėjo
rinkti beveik visa rengimo ko
misija, kad patarnautoją įtikin
ti* jog užuomarša vyrukas 
grįš ir kad bilietai laikui 
gant atsiras.—C.

juos 
keb- 
susi

su- 
bė-

Tikisi $70 milionų pa
skolos kanalizacijai
Iš Washingtono grįžo Ross 

A. Woodhall, Chicagos Sanita
rinio distrikto prezidentas, kur 
tarėsi apie $70,000,000 pasko
lą Chicagos kanalizacijos su
tvarkymui.

Woodbull sugrįžo optimistiš
kas.

Trys žus elektros ke- 
dėjo penktadienį
šį penktadienį Joliet kaleji# 

mo elektros kėdėje bus nužu
dyti trys žmogžudžiai: John 
Hauff, Arthur Thielen ir Fred 
Gerner, kurie nužudę tris žmo
nės laike banko apiplėšimo.

Kad nuspręsti, kuris eis pir
miausiai atsisėsti j kėdę, pa
smerktieji turės “mesti** pini-

■U........ . ..... ........................ . I ...... .......... ...

plmikH, Inlvų komp. <Iuoh už- Nežinomi plktftdnrkii pitelgrobL 
kniulžhiM pirm laivo išplauki-113 metų morgu i lę, Ikunice Ola 
mo, Ipen, 1722 N. rinwyer Avunuc

LiiIvoh iŠ Ne\v Yorkp plauks nuMlvežė jų | užkampi bund'. 
į Jlalll’aK Camulų, o iš ten ge- Išgėdinti.
gužČH 27 d, jiiu imihIIoIm j phi-į w 
člųjų Jurą link Gollcburgo 
ŠveilijOH. O birželio 0 <1, 12! 
valamlų dioDą prlbiiH Klaipė
doje. '

lodėl, keleiviai gali |>ara- 
Šyll hiivo giminėms, kad al- 
važluolų jų J Klaipėdą pa«l- 
IIkiI. T. Pypketdčia.

Lietuvių Dienos “Ka
ralaitė” baigia high 

school

PRANEŠIMAI
('blcngmt Lfriuvlu Draugija, yra 

puŠnlDOS Ilgojo, pomirtiniu Ir kultū
rų# draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
motų amžiaus, PaAulpa ligojo yru 
8-Jti skyrių —■ $(l, $10 Ir $1(1 savai
tė, ai pomirtinė $250, Taipgi, ėlu 
priimamo# Ir dalo# draugystė# boi 
kliubal, jalgu dar no#lovį visai blo
gai plniglškiil.

('hieagos Lietuviu Draugija, yra 
loghlė organizacija Illinois valstijo
je, I Chicagos Lietuviu Draugija 
priklauso 1900 nariu, tai yra did
žiausia Ir turtingiausia lietuviu 
draugija Chloagoja,

IslraAyt Draugi,lon galima pnno- 
dmials Ir kotvorgais visų diena, <» 
nodėldlanlals liktai nuo 0 vai. rytomnlfiblieiiIhIm llktiii nuo 0 vai.
1

<«

hIikIIJiioII inedielni/: ui-
baigluuiy iškilmes 
Shelby Indianoj,

lankė 
Shelby

Halėje

PlrmosloH Lietuvių DIoiiom 
PiiNiiullnėj Parodoj karolullė, 
p-lė levu Pdiilokiulė, bnlgin 
lilgli Hehool mokNliiH, kuriu hu 
hiivo He8iito, iHiibelIe.

JiiuuonIoh mokinės 
Losvell lllgh School, 
miestelyje, Indianoje, 
gegužės 17 d. mokslų
įvyks iškilmės Ir diplomų įtei
kimo corcmonljoH.

Abi, Ir Ieva Ir iHabclle yra 
pusiryžtiNloH Htudijuoti medici
nų. Dr. P,. L, | Gralčlunas, 
vIcnaH iš NeniatiHlų lietuvių 
daktarų Cblcagoje, gavo pa
kvietimų IŠ abilurlončių daly
vauti užbaigimo iškilmėse. 
Jis ir rengiasi važiuoti, ir 
džiaugiasi faktu, kad lietuvių

v. p. P.
kruipkiUls I

DhiiikUo# (>fl#l|, 
1739 No. ilalHted NU

Tiilpgl, |#irušyt I.)raugi,|on 
Ir i»or mu#u konkursiintus.

ClilcngON Lh’tuvlu Moterų 
ApšvhtOH MUHlrlnklmiiM įvyks 
dionl, gogužO# 7 d., NhjkIim'om 
nfijo HI4 W. 88rd N. ‘7 ____
pnišomoH ut#lInukytl. Raštininkė.

DniiigyNtč HiildžhiiiNlOM širdie# 
Vlošimtid# Jo’ziiuh laikys iiifincslnl 
susirinkimu gogužfls 7 d. 1985 m., 
pradžia 7:30 vai, vakaro, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3183 H. Halsted 
St, Malonėkite visi nariui utsllun* 
kytl I š| susirinkimui no# bu# duug 
svarbių dalyku doi apturimo dol 
draugijos lubų, Valdybų.

Bridgeport Dr-stės Palaiminto# 
Llotuvos susirinkimu# įvyk# gegužė# 
8 d„ 8 vai. vuk. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Mulonkito I laiko pri
būti, no# yru daug ko upturtl, taipgi 
n t# įveskite nuujų norių. Valdybų.

Kiti.1 mn

Dr-Jo# 
iintru- 

Hvotal- 
VImom narflN

CLASSIFIEDADS

gėli (Iviejoinia gydytojomis.

VAKAR IR
ŠIANDIEN

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš porslkraustant palaukite 
LAFAYETrK 8080 Ir ai atvažiuo
siu jums padaryti “ostlmation” 
klok jums kulnuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mo.no žemo
mis kainomis Ir geru patarnavimu.

OKSAS EKPRESS 
2649 W. 48 St.

CLASSIFIEDADS
tu—iii....... ■■■..... iiimiii..................... .......... ........................

PATAISYMAS IR DALIS

IŠGRĘŽIMUI roles dnl Skalbia
mos Mašinos. Rofrigaratoriams 
Motorui, Fonui, 

O. HLADILEK
5225 Ho. Kcdzla Ava., Chlcago, III, 

Tai. Jlamlock (122(1

Mhuncial
Flnansal-Puskoloa

8KOL1NAM PINIGUS
ant Jūsų moraifilų, bonų, algų Ir nnmų 
Taipgi parkam, parduodam, mainom 
moralius, bonus, namus, ūkas ir 
biznio#, Turim apdraudo# d<*nart- 
ohiiiIu. Violas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 Kouth W«stern Ava.

urmture & Fixtures 
Rakandal-itaiMi

IŠPARDUODAME BARU FJKČE- 
rilis, visokio didžio su Coli Bak#uis 
ir Kinkom. Taipgi Štorų flkčcrius 
d<d byla kurio biznio įskaitant #vur- 
styklos, registerlus ir ica baksus. 
Cash arbn ant Išmokėjimo. Puma’ 
tyklta mus pirm negu plrksite kitur. S. E. SOSTHE1M £ SON8. 
Store Flxtures, 1000 S. State St.. 
CALumot 5260

—O—

STOllAGE 11A KANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurui ....... r
$800 kaurui ............................... L
Parlor, miegkumbario ar val
gomojo kamb.. rakandui .... ......

Atdara vakarais Ir nedilloj. 
RAPP 8TORAGE 

5746 So. Ashland Avė,

MiscellancouH for Sale 
jvalrųs Pardavimai

$20.00 
180.00

$80.00

JUODŽEMIS, yardul# arba veži
mai#, Mpcclulš žemė — “humus“ — 
25c. už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai #umnlsv«lt su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, buk#u ir kviet- 
kynų, Pristetom tik South sidėj. 
Charlo# Gavcu#. 6100 S. State St., 
1\)l. Wontworth 7942.

Help VVanted—Female 
Darbininkių rsikla

MERGINA prie ubolno namu dar
bo, be virimo ir skalbimo. Gyven
ti vietoje. Mrs. J. lxjvln. 1537 So. 
Aver# Avė. •

MOTERIS, patyru# prie darymo 
gėlių arba natijanyblų (Seather 
Novelty). Atdšaukit kambarys 805 
05 S. Water St.

viinas šiame bankieto. buvo 
ypač įspūdingas. Didžioji 
Congress viešbučio sale buvo 
pilna parinktinių žmonių, su
sėdusių aplink daugybės sta
lų. Buvo linksma, jaukių visi 
jautėsi kaip vienos gražios 
šeimynos nariai.

Prie kalbėtojų stalo sėdėjo 
garbes svečiai Leitenantas F. 
Vaitkus su žmona, svečias iš 
Lietuvos adv. R. Skipitis, sve
čias iš Bostono adv. F. J. Ba- 
gočus, SLA. prezidentas, kon
sulas A. Kalvaitis su žmona, 
Suomijos konsulas Dr. Fors- 
berg, SLA. iždininkas K. Gu- 
gis su žmona, naujas Gedimi
no ordino kavalierius S. B. 
Komaiko, Dr. A. L. Davidonis 
su žmona, Pins Grigaitis, Nau
jienų redaktorius, P. Mažiuk- 
na, SLA. vice pirmininkas. J. 
Mackevičius su žmona, A. G. 
Kartonas, Altass prezidentas, 
p. Vaitkiene,. Įeit. F. Vaitkaus 
motina.

Rengimo komisijos pirmi
ninke p-le E. Mikužiutė pasiė
mė taipgi ir vakaro vedėjos 
rolę.

Po skanios vakarienės pir
mutinis prabilo svečias iš Lie
tuvos adv. R. Skipitis. Pasvei
kino lietuvius, ir įvertino A- 
merikos lietuvių darbus kul
tūros srityje, taipgi išreiškė 
pasigerėjimą jų pasiryžimu 
įvykinti antrą skridimą ir 
lakūno Felikso Vaitkaus drą
są.

Lietuvių žydų atstovas S. 
B. Komaiko pasakė angliškai 
labai gražią gyvą ir širdingą 
kalbą ir Čia jau paaukojo 
$50.00 lakūno F. Vaitkaus iŠ- 
rengimui.

Kalbėjo Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis, Suomijos konsu
las Dr. Forsberg, p. Mažiukna, 
adv. F. J. Bagočius, P. Grigai
tis ir lakūnas F. Vaitkus. Bu
vo perstatyta taipgi lakūno 
motina Vaitkienė. Pono Ko- 
maikos kviečiami svečiai šau-

Mažai laiko beliko 
iki “N” ekskursijos 

Lietuvon
Plauks laimi “Gnipfdiolm” (jo 

įjužės 25 d. iš Neiv Yorko 
tiesiai į Klaipedg.

Su Naujienų Ekskursija ge
gužes 25 d. žada išvažiuoti 
virš 30 žmonių. Bet dar daug

važiuoti su šia ekskursįja bet 
dar neužsisakė vietų ir neži
nome kaip yra su jų doku
mentais. Todėl be jokio ati
dėliojimo atsilankykite į Nau
jienų ofisą, kad galėtumėm 
viską tinkamai prirengti.

Ekskursija iš Chicagos iš
važiuos gegužes 24 dieną, 
8:40 vai. ryto Standart laiku, 
iš Dearborn Stoties, Grand 
Trunk gelžkelio linija.

Sustos Niagara Falls
Pakeliui į New Yorką trau

kinys sustos Niagala Falls. 
Ten keleiviai galės apžiūrėti 
tą garsųjį vandenpuolį ir jo 
vakarines iliuminacijas be 
ekstra išlaidų.

Kurie nenorės to matyti, ga
lės pasilikti traukinyje pako] 
ekskursantai sugrįž apžiūrėję 
tas Niagara Falls įdomybes.

New Yorke traukinys pribus 
8 vai. ryte gegužės 25 d. Prie 
traukinio pasitiks autobusas, 
kuris visus keleivius, su jų 
rankiniais bagažais nuvež prie 
laivo. šitokį patarnavimą 
Naujienų laivakorčių skyrius 
galėjo sutvarkyti dėl to, kad 
toks didelis skaitlius keleivių 
važiuoja. Tad ir gelžkelių 
kompanija deda visas pastan
gas, kad keleivius užganėdinti.
Laivas išplauks gegužes 25 d.

Laivas “Gripsholm” iš New 
Yorko išplauks 3 valandą po 
pietų, gegužes 25 d. Bet, kad 
keleiviams nereikėtų alka
niems iaųkti—pakol laivas iš-

Vakar po pavasario atostogų 
atsidarė mokyklos. Apie 500,- 
000 vėl grįžo | mokyklos suolus.

Iš pavydo, kad jo mergina 
Madelyn McCorkle, 19, 1806 W. 
Grand Avė., vaikščiojo su kitu 
berniuku, vienas Dennis Meačle, 
23, atėjo j draugų namus ir jų 
pašovė.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

AKUŠERES For Rent

Mrs. Anelia K. Jarusz
Phyeical Therapy 

and Mldwife
6109 S. Alban, 

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
»e ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

FLATAS, 6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomi, naujai išdek<»- 
ruoti — $30.00. 3733 S. Emerald
A ve Yards 0186.

—o—
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RENDON bungalow*~ 6 kamhp 
riai, 4716 S. Campbell Avė, Savirtli 
kas Stanislovas Turauskas, 4716 fi 
Campbell Avė. t

ANT RENDOS 5 kambariai su 
refregiratorium, garadžium ir vi
gais įtaisymai#, kad prižiuritu die
nos laike boileri, MArtfuette Parke. 
Rendn $35.00. Atsišaukite laišku 
1739 S. Halsted St. Box 258.

i

PATAISYK ST0G4 IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dcl dykai apskaitliavlmų.

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius

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

Business Chančes
Pardavimui Bizniai

> PARSIDUODA bučerne su 
visais įrengimais biznis iš
dirbtas per daug metų, par
duosiu pigiai dėl partnerių ne
sutikimo. 1847 W. 47 St.

TAUPYKIT
=jEDERALsAvings
i AND LOAN ASSOCIATION

PINIGUS!

GROSERNfi k bučemė pardavi
mui, su moderniškais įrenginiais ir 
refrižeratorium kauntery ir ledau- 
ne, didelis stakas. Gerai einantis 
cash biznis Parduosiu su ar be 
nuosavybės.

Tel. Lafayette 0470.

v OF CH1CAGO
Pradčkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 

Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKfiTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų mOrgičių, a t mokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Ben J, Kazanauskas, Raštininkas.

IOIIN P. EWALD 
I OANS and I NSl’RAN ’ .E 
i-cik iLi .ji pinigų ant Pirmo Mcntvičio 

avtiruddnnuo ugnies, vėjo. etc.. a. ■ ša.ih
840 West 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 

KEISTUČIO skolinimo ir būdavojimo b-vės
&

PIKNIKAMS DARŽAS 
PARDAVIMUI AR

BA RENDON
Gražus 10 akeriu piknikams dar

žas. Visi nauji ir moderniški bu- 
dinkai . Daro bizni per visus me
tus. Daržas parenduotas piknikams 
per visa sezoną ir atneš 100% pel
no ant jusu investmento. Labai 
graži vieta gyventi ir daryti pini
gus. Randasi tiktai 10 myliu nuo 
Chicagos. Savininkas

1837 So. 49th Court, 
Tel. Cicero 205

PARDAVIMUI Tavern — Gerai 
{rengtas — priešais dirbtuves ant 
bizniavos gatvės — Išvažiuoju i Lie
tuva. Atsišaukite

4147 So. Kedzie Avė.
f r

PARDAVIMUI tavern. pusi arba 
visa. Biznis išdirbtas. kambariai gy
venimui. 2540 W. 45th PI.

M

TAVERN pardavimui arti Stock 
Yardų — geras biznis. Nebran
giai. 4 pagyvenimui kambariai už
pakalyj. 1228 W. 47 St.

TAVERN parsiduoda, visa arba 
pusė. Geras kampas su 4 kamba
riais. pragyvenimui; pigi randa.

2701 West 47 Street

PARDAVIMUI Tavern tarp dide
liu dirbtuvių biznis išdirbtas. Turi 
būt parduotas labai greitai už pri
einama kaina.

1902 S. Western Avė.
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