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Slaweko

iš gilios

Kiek dar trūksta?

$2,326.09

Čechoslo-

sugryzo prie se
nojo savo darbo

valdžių, 
partijas

sunaikintų 
ir tautines

Senato gi trečdalį paskirtų 
pats prezidentas, likusius gi se
natorius tokiu pat netiesioginiu 
budu išrinktų vaivadijos (gu
bernijos).

LegiMliitum priimu pataisą, pa- 
HuoMUojančIą didžiąsias kom
panijas nuo mokėjimo prekių 
taksų

Nori apkaltinti tei 
sėją Alschuler

MASKVA, g. 8 
vakija rūpinasi įsteigti oro 11 
niją tarp Prahos ir Maskvos.

ja iškabas 
apielinkėse ir sakosi esąs pilnai 
“patenkintas”.

PORT CLINTON, O., g. 8.— 
Trvs žmonės liko užmušti au
tomobiliui susidūrus su troku.

Didelis akmuo nukrito ant 
syklos keltuvo ir užmušė 
gliakasius >

SEATTLE, Wash., geg. 8.— 
šiaurvakarinėse valstijose, palei 
Pacifiką streikuoja apie 15,000 
miškų ir lentpjūvių darbininkų. 
Dedama pastangų streiką su
taikinti.

Streikuoja 15,000 
lentpjūvių dar

bininkų

RYMAS, geg

Greges tada liko išvežtas į 
psichopatinę ligoninę, kur jis 
pasilsėjo ir jo protas vėl pra
siblaivė. šiandie jis vėl nešio- 

sau pažystamose

Sulig to bilIauH, valdžia turi 
tuojaua atmokėti cx-karolvlam« 
I)qHuhiih, kurie pribręsta ir tu
rėtų būti išmokėti tik 1945 m. 
Tiirėtų būti išmokėta virš $2,- 
()()(),OOOįOOO Tuos pinigus bi-
lius siūlo sukelti no iš valdžios 
pajamų, bet paleidžiant darban 
pinigų presus, prispausdinant 
naujų pinigų ir jais atmokant 
ox-karelviams bonusus Tai yra 
gryna pinigų infliacija, nes tie 
pinigai niekuo nebūtų paremti. 

, Ex-karolviai daro visų gali
mų spaudimų, kad prezidentas 
billų pasirašytų.

BAHIA, Brazilijoj, geg. 8.— 
čia, kur laike per kelias dienas 
siautusių labai smarkių aud
rų ir liūčių žuvo gal 400 žmo
nių, dar 30 Žmonių žuvo nuslin
kus kalnų žemei ir užvertus 
daugelį namų.

Nepaprastai smarki audra su 
lietumi siautė be paliovos sep
tynias dienas. Bet vėjas da
bar aptylo ir miestas bando iš
sikasti iš paliktų griuvėsių.

juos sugrųži- 
jau pasveiko 

prie savo senojo 
už $1 per dieną nėšio-

Atgaivino mirusią 
mergaitę

. Pamatykite paskutinį kartą, prieš iš 
skridimą Lietuvon “Lituanicą II” ir palin 
kėkite jos lakūnui Feliksui Vaitkui laimiu 
ginusios kelionės per Atlantiką.

Atsisveikinimo Aviacijos Diena bus ge

Tokius principus paskelbė teismas savo 
opinijoje apie sprendimą Vanagaičio byloj

nelaime 
angliaka-

Italija pašaukė prie 
ginklo dar 100,000 

kareivių

WASI1INGTON, geg. 8. — 
Prezidentas Rooso voltas presus 
konferencijoje aiškiai pasakė, 
kad jls*vetuos kongreso priim
tų Painnm billų, kuris, kad at
mokėti ox-knroivinms bonusus, 
pravestų šalyje pinigų Infliacl-

ATLANTA, Gn.,,g. 8. -Gar
sioji lakūnė Ameba Enrhiirt 
šiandie perskrido virš Atlanta. 
Ji skrenda be sustojimo iŠ Mex- 
ico City į New Yorkų. Taigi 
jau yra atlikusį didesnę pusę pa
vojingo kelio. '

Streikas automobilių pramonėj palietė 25,0001 darbininkų. Francis J. Dillon vadovauju streikinin
kams. Edward F.McGrndy, darbo sekretoriaus asistentas, bando sutaikyti streikuojančius dar
bininkus su kompanijomis. Žemai telpa autojmobllių magnatų paveikslai.

SPR1NGJGELD, III., geg. 8. 
—Vakar 5 vai. po piet valstijos 
atstovų butas pradėjo galutinų 
balsavimų dėl pakėlimo prekių 
taksų.

(Rezultatų balsavimo, laikraš
čiui einan į spaudų', dar nežino
ma, bet manoma, kad guberna
toriaus pasiūlymas bus priim
tas ir prekių taksai bus pakel-

Septyni angliakasiai 
žuvo kasyklos 

keltuve

POINT BARROVV, Alaskoj, 
g. 8. —šiame tolimiausios šiau
rės kaimelyje laike čia siau
čiančios influenzos epidemijos 
pasimirė jau 14 žmonių. Visi 
jie, išėmus vieną, yra eskirno- 
sai. Tikimąsi, kad dar dau
giau žmonių mirs nuo tos ligos.

Kitame netolimame kaime, 
Wainwright, irgi ėmė siausti 
influenza. 200 žmonių susir
go ir vienas mirė. v

šaltis čia siekia vis dar apie 
2 laipsnius žemiau zero.

Bot prieš balsavimų apie 
pakėlimų prekių taksų, butas 
priėmė labai svarbių pataisų, 
kuri paliuosavo nuo mokėjimo 
prekių taksų stambiuosius fab
rikantus.

Sulig gubernatoriaus pasiūly
mo, prekių taksus turėtų mo
kėti ir visi elektros ir gaso var
totojai. Tie 3 nuoŠ. taksai bus- 
pridedami prie elektros ir gaso 
bilų. Bet buto priimtąja pa
taisa, nuo tų taksų mokėjimo 
yra paliuosuojami industriniai 
gaso ir -elektros vartotojai. Tai 
reiškia, taksus turės mokėti pa
prasti žmonės ,bet jų nemokės 
fabrikantai, nors jie lygiai ga- 
su ir elektra naudosis.

Gubernatorius Horner Irgi 
piktinasi ta pataisa ir sako, kad 
tai legislaturos pataikavimas 
kapitalistams ir visuomenės ap
tarnavimo įmonėms.

žuvo žemei nu 
slinkus

14 mirė nuo inf luen 
zos Alaskoj

Chicago, Ill.» Ketvirtadienis, Gegužčs-May 9 d., 1035

pasiūlytu 
tiesioginiai rinkimai 
panaikinti. Atstovus 
žmonės, bet įvairios

Einant 
projektu, 
butų visiii 
rinktų ne 
organizacijos— prekybos butai 
apskričių tarybos, ūkio tary
bos ir drabininkų unijos. At
stovų skaičius irgi butų suma
žintas dki 200, vieton dabar ren 
karnų 444.

Didžiosios kompani 
jos nemokės pre

kių taksų

Lenkija nori 
kinti tiesioginius 

rinkimus

.... 25.00
..... 15.85
.... 10.00
... 5.00
...... 5.00
...... 3.00
$2,564.94
........  $2,185.06

WASHING.TON, geg. 7. — 
Atstovas Dirksen, rep. iš III., 
paskelbė, kad jis paduos at
stovų butui kaltinimus, kurie 
gali privesti pj-ie apkaltinimo 
federalinio apeliacijų teismo 
Chicago j e teisėjo Alschuler. 
Jis bus kaltinamas už šališku
mą vienoje byloje.

įrodymai betgi yra labai men-
Jie keltuvu kėlėsi 

kasyklos, kuomet ant keltuvo 
iš 200 pėdų\augštumos nukrito 
didelis akm

0WEN SOUND, Ont.—Ma
žoji Audrey Brown, 5 m., po 
operacijos pasimirė, širdis pa
liovė plakti, kvėpavimas apsi
stojo, akys pasidarė stiklinės. 
Taip ji išbuvo negyva kelias 
minutes. Daktaras į jos širdį 
{Čirškė kiek adrenalino, už kelių 
minučių širdis pradėjo plakti, 
mergaitė pradėjo kvėpuoti ir 
buvusi mirusi mergaite dabar

VARSAVA, geg. 8. — Len 
kijos premjeras Slawek pusiu 
1c seimui priimti naujus rin 
kimų įtsatymus, kurie labai su 
stiprintų 
opozicijos 
mažumas.

WILKES BARBE, Pa., geg 
8.—Glen Alden Coal Co. kasyk 
loj įvyko nepaprasta 
kurioj žuvo septyni 
šiai.

Chieagai ir apieiinkei f edera- 
Ho oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, kartais gal lie
tus; biskj šalčiau

Saulė teka 5:37, leidžiasi 7:-

Prezidentas vetuos 
ex-kareivių bonu • 

sų bilių

Italijos 
kivirčiums su Abysinija daran- 
tios vis griežtesniems, Mussoli- 
ni pašaukė prie ginklo dar 
100,000 atsargos kareivių, taip 
kad dabar Italija turi po gink
lu arti LODO,000 kareivių.

Jis taipgi pranešė 60,000 ka
reivių ir ginkluotų rudmarški- 
nių būti pasiruošusioms tuo- 
jaus išvykti į Abysinijos pa
sienį.

Tuo tarpu pirmiau išsiųstieji 
j Abysinijos pasienį Italijos 
kareiviai, kurie nesenai į ten 
išvažiavo dainubdami linksmias 
dainas, gaunamomis žiniomis, 
dabar ten kenčia didžiausį var- 

nepakenčia- 
truksta dagi 

Prieplaukų 
yra taip už-

gą. Karštis yra 
mas, o tuo tarpu 
geriamo vandens. 
yra mažai ir jos 
verstos, kad nespėjama prista
tyti reikmenys ir iškrauti lai
vus. Darbininkų irgi yra što
ko, nes darbo sąlygos yra ne
pakenčiamos dagi čiabuviams 
žmonėms, nekalbant jau apie 
atėjūnus.

Pati Anglija jau senai tai
kėsi prie Abysinijos. Bet vi
soje apielinkėje yra tokios ne
pakenčiamos gyvenimo sąlygos, 
kad ji nutarė tą šalį palikti ra
mybėje, nes vistiek ten baltie
ji žmonės gyventi negali.

NEW YORK, geg. 8. —Lie
tuvis senukas Frank Gtreges, ku
ris paskilbo tuo, kad dirbda
mas skurdžiaus} darbi)—nešio
damas ant savo pečių iškabą ir 
gaudamas už tą $1 į dieną, rudo 
bonais $45,000 
no savininkams 
ir sugryžo 
darbo 
ti iškabas.

Del savo teisingumo jis ne
paprastai pagarsėjo, jam buvo 
duotas geresnis darbas, buvo 
nuolatos tempiamas kalbėti pei 
radio ir visaip fotografuoja
mas. ' , /

Tokia pagarsėjimas senuką 
taip paveikė, kad jo protas pa
kriko ir jis eme įsivaizduoti 
es^s “Dievas” ir kad jam už
tenka pažiūrėti į žmogų ir ta- 
sis krisiąs negyvas. Ir ištikrų- 
jų, Greges pažiurėjo į savo pa
žystamą Michael J. Gryzwacz 
ir tasis krito negyvas—bet ne 
nuo Gįreges pažiūrėjimo, o nuo 
širdies) ligos.

WASHINGTON COUTHOUSE, 
O., g. 7. — Užgavęs i kertę, 
automobilius nuvertė 100 pėdų 
ilgio geležinį tiltą per Sugai 
upę. Automobilistas tik leng
vai sužeistas.

pramušęs keltu
vo' viršų ir storas grindis.

Keturius angliakasius pakliu
dė krintantis akmuo ir juos už
mušė pačiame keltuve, kur juos 
ir rasta negyvus. Kiti gi trys 
liko išmesti iš keltuvo ir užsi
mušė krisdami j 400 pėdų gi
lumo šaftą.

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta $4,750.00

Kiek (plaukė: 
Buvo paskelbta 

Chicagos Lietuvių Moterų Kliubo Aviacijos šokių, 
bal. 27 d., pelnas.........................  175.00

Shenandoah, Pa., lietuviai, per A. Staniškį 
SLA. 211 kuopa, Mahanoy City 
SLA. 23 kuopa, Shenandoah, Pa. 
A. Staniškis ........................ ,.....
A. Miliauskas ..._.........................
P. Alex ................................... .....

-P. Birštonas .......................... .....
VISO ............................ ......................
DAR TRŪKSTA ......................".........

Laikraštis turi teisi) smerkti šlykš 
čius vaidinimus, idant publika 

jų saugiausi
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Vakar popiet “Naujienoms*’ prisiuntė adv. fttedman kopiją 
opinijos, kurią parašė Apeliacijos teismo pirmininkus, teisėjas 
O’Connor, ir po kuria pasirašė kitu du tos įstaigos nariu—tei
sėjai McSurely ir Matchett. Nespėjome jos visos išversti iš 
anglų kalbos į lietuvių kalbą, todėl cMu paduodame tik kelias svnr- 
Ivesnes ištraukas* Ištisas angliškus tekstas su lietuvišku verti
mu tilps “Naujienose” rytoj.

Apeliacijos teisinas vienbalsiai nutarė panaikinti Superior 
Cčurt of Cook County sprendimą, imsi remdamas sekančiu ar
gumentu : <

Ne teisėjas, bet “Jury” turėjo spręsti, ar “Naujienos” 
knltos.
*’Whether defendants had sustained their plea of justifica- 

tion \vas for the jury, and the court erred in instructlng tho jury 
that plaintiff was entiiled to reeovery”, skaitome Apeliacijos 
teismo opinijoje. Lietuviškam vertime tai reiškia:

“Ar teisiamieji (t. y. Naujienos ir redaktorius Grigaiti^) 
apsigynė, teisindamiesi, kad jie turėję pamatų taip rašyti, buvo 
’diiurės’ dalykas spręsti, ir teisėjas padarė klaidų, įsakydamas 
’diiurei*, kad skundikas turįs teisę gauti atlyginimą.”
Vanagaitis ncatrėmė įrodymų, kad jo vaidinimai buvo nešvarųa

Kita vieta Ajf^teismfl opinijoje skamba taip:
“The testlmony.given by witnesse« who atlended theso per- 

formani'es which were also atlended by vvhole families, is to 
the effect that they vvere of a lovv order, degrading, vulgar and 
obscene. If their testimony was to be believed, and there w«s 
none to the contniry, the plea of justification would hnve been 
sustained by the evidence.”

Vertimas;
“Parodymai liudininkų, kurie lankėsi tuose (Vanagaičio) 

parengimuose ir kuriuose taip pat lankėsi ištisos šeimynos, turi 
tą prasmę, kad jie buvo žemos rųšies, puldantys, vulgariški ir 
nešvarus. Jeigu jų prodymai buvo tikėtini, o priešingų paro
dymų nebuvo, tai pasiteisinimo apsigynimas (t. y. kad “Nau
jienos“ turėjo teisę tuos parengimus smerkti), butų buvęs liu- 
dymais paremtas”.

Kitaip sakant, jeigu “džiurei” butų buvęs pavestas klausi
mas spręsti, ar “Naujienos” turėjo teisę iškelti aikštėn near- 
tistiškumą ir nepadorumą Vanagaičio “lošimų”, tai’ ji, pasirem
dama duotais teisme parodymais, butų turėjusi pasakyti: Taip, 
turėjo. Ir verdiktas butų buvęs “Naujienų” ir redaktoriaus Gri
gaičio naudai.

Bet teisėjas tą klausimą pats “išsprendė”, instruktuodamas 
‘“džiurę” svarstyti tiktai apie atlyginimą skundikui.

Laikraštis turi teisę įspėti publiką, kad ji nešvaraus biznio 
neremtų

Reikšmingiausias tačiau Ap. teismo pareiškimas yra šis:
“If the performances were given by plaintiff, of the cha- 

racter testified to by defendants’ witnesses, then defendants 
were performing a public Service in calling the attention of the 
public to the matter so that they would not be further pat- 
ronized.“

Tai reiškia:
“Jeigu skundikas duodavo vaidinimus tokios rųšies, kaip 

parodė teisiamųjų liudininkai, tai teisiamieji (t. y. “Naujienos” 
ir redaktorius Grigaitis) atliko patarnavimą visuomenei, atkop
dami j tą dalyką publikos dėmesį, idant ji daugiau jų nelan-
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CLEVELANDO MARGUMYNAI
PIRMOSIOS GEGUŽES 

APVAIKŠČIOJIMAS
Pirmosios Gegužės demon

stracija buvo labai įspūdinga 
ir tvarki. Dalyvavo ,10,000 su- 
viršuni žmonių. O kas svar
biausia, — lai buvo bendro 
fronto apvaikščiojimas. Tarp 
dalyvaujančių grupių jokių ne- 
susip”atimu neįvyko.

Vyriausi 
k a m i:- Leo 
Socialistų 
kas, kuris

kalbėto j ai buvo se- 
Krzycki, Amerikos 
Partijos pirminin- 
specinliai atvyko iš

Washingtono; John VVilliain- 
son, vietos komunistų atsto
vas; Margarot Dullea, moterų 
socialisčių atstovė; Tor Cedar- 
vall, I. W. W. 'vadas; Joseph 
A. Mhnnes, Amerikos Mecha
nikų švietimo draugijos at
stovas, ir Balph Rymus, Ame
rikos Darbo Federacijos atsto
vas. Buvo ir daugiau kalbėto
jų iš jaunų 
cialistų, bet 
pa i.

Man ypač 
faktas, kad

elgėsi labai padoriai, Gali- 
pasakyti, džentelmoniškai. 
Leo Krzyeki kalbėjo, tai 

ne tik nedarė obstrukcijų, 
stačiog kėlė ovacijas. Ne- 

“dvasia šventa”

komunistų bei so- 
jie kalbėjo trum-

metČsi į akis tas 
šį kartų komu n iš

DON'T BUY
Any Refrigerator

UNLESS IT HAS 
DHESE 2 ESSENTIALS

M3

2-fRSfZES PLĖK T Y
v OF ICE ANO DESSERTS > . 

Q U I C K L Y 2.E V E N I N 
THE.HOTTEST WEATH£R

l-PRtSERYES FOOD >
S šf ĘL Y t M P E R; : 

' A T U R E S BXL0W 5<P .

te i 
nui 
Kai 
jie 
bet
Žinnu, ar t Ai 
apšvietė jų protų, ar tai prdi 
greso ženklas. Kaip tėti nebū
tų, bet tai darė gerų įspūdį.

Atlaikę mitingų vidurmiesty- 
je, demonstrantai pradėjo mar- 
šuoti su įvairiomis vėliavųmis 
ir užrašais. Nors poliemonų 
buvo sumobilizuotu labai daug, 
bet jie laikėsi labai bešališ
kai. Jokių kliūčių nedarė, o tik 
žiurėjo, kad viskas tvarkiai ei
tų. Jie net visiškai sulaikė gat
vėse judėjimų, kol praėjo pa
radas.

Lietuviški komunistai visai 
prastai pasirodė. Liberališkai 
apskaičiuojant, jų dalyvavo gal 
kokis tuzinas. Mat, maršuoti 
su minia jie nelabai temėgsta. 
Visai kitoks reikalas yra su 
kvoterių ir dešimtukų kolekta- 
vimu svetainėse, — tada nuo 
jų negalima nei atsiginti. Len
da tiesiog, kaip kiaulės į bu
rokus.
f Stambieji lietuviškų,, komu
nistų vadai ne tik demonstra
cijoje nedalyvavo, bet kaikurie 
jų net į farmas išvažiavo. Va
dinasi, pasišalino kaip galima 
toliau nuo darbininkiško 
jimo.

Lietuviški sklokininkai 
rodė geriau. Jie ne tik
de dalyvavo, bet net turėjo iš
kabų su užrašu, kad reikia ko
voti su fašizmu.

Iš ateivių geriausiai pasiro-

jude-

pasi
pūra

de rusai. Demohštrncfjojo ji), 
dalyvavo gana skaitlingas bū
rys.

1 )ęmonstracijos priešakyje 
ėjo trys orkestrai ir grojo dar
bininkiškus maršus bei. inter
nacionalų. Visų paradų vedė 
kalbėtojai. Jie buvo lyg shvd 
rųšies pavyzdys darbo žmo-j 
henis, kad vienybė yra gali
ma.

Tai labai puiku. Tačiau ky
la klausimas, ar ilgai toji vie
nybė pasilaikys? Vienos die
nos vienybė dar hedaug kų te
reiškia.
— Dalyvavęs demonstracijoje.

» » »
“DIRVA” DŽIAUGIASI

Pereitų savaitę šiame sky
riuje buvo rašyta apie tai, kad 
klebonas sukonfiskavo p. Šukio 
leidžiamų laikraštukų. Pacituo
tas buvo ir tas raštus, dėl ku
rio įvyko tas nesusipratimas.

“Dirvos” Kaziukas irgi rašo 
apie tų įvykį. Ir jis negali pra
leisti progos, kad nejkandus p. 
Šukiui. Juo labiau, kad p. šū
kis remia antrų j į skridimų, ku
rį “Dirvos” načalninkas viso
kiausiais budais niekina.

Nėra abejonės, kad Kaziuku! 
yra žinomas tas faktas, jog 
nesusipratimas įvyko ne dėl 
skridimo, o dėl žalio sijono. Tai 
taip ir reikėjo pasakyti, o ne 
tauzyti visokius niekus.

Dabar paaiškėjo, jog ‘‘žalio
jo sijono” satyros autorius bu
vęs muzikantas, kuris yra ve
dęs žmogus. Mat, jam visokie 
naujoviški prašmatnumai nepa
tinka. Todėl jis ir sumanė pa
šiepti moderniškus “leidžiu” 
drabužius. Leidės prieš tai už
protestavo ir pasėkoje kilo ne
susipratimai.j I f

P-as šūkis Šiaipp abejyje 
nieko negalėjo padaryti. Kų 
bažnyčios tarnai parašo, tai jis 
turi talpinti, nes kitaip jo laik
raštukas nebūtų dalinamas prie 
bažnyčios.

— Buvęs pavapi jbhas.
a. » a

VYČIAI BE SKANDA
LO NEGALI APSIEITI

Balandžio 28 d. naujosios pa
rapijos svetainėje vyčiai ture-

NAUJIENOS, Chicago, III. ________________
ris gali atnešti lietuvių tautai 
nliitdų, tai liinghamtoniečiai 
yišiibihct prisideda. Pbvyzd- 
illii, hhtrojo sklidimo rėiniirie 
lilitoij kol onija ližėm e jilrmy 
vietų. Vadinasi, proporčiona- 
Įiai imant,. sulcČlė daugiausiai 
ųiinigų. Tas pht galima pasa
kyti ir hpie Vilniui Vaduoti 
musų skyrių: jis irgi stovi pir
moje vieloje tarp visų Ameri
kos lietuvių kolonijų.

Vietos lietuviai pusėtinai 
pasižymi ir savo parengimais. 
Dažnai tų parengimų įvyksta 
j/o du jier savaitę.

Balandžio 26 d. ftv. Jiiožhpo 
parapijos choras surengė kon
certų. Programų išpildė čia 
gimę ir augę lietuvių jaunuo
liai. .lie, galima sakyti, gana

jo piU’englmiiy kur (vyko girna 
negražus skahdMas. Ir khtti- 
hhiktil lW^o iVe kdkle eiliniai 
htlrlai, bet jiatys vadui. La
biausiai iiykdnt6jo žehto ždn-i 
d‘ai, kai kilo ginčas dėliai to, 
kas yra bbsas prie baro.

“l5irva” abi® tų įv^k| turė- 
tll ‘iMiičiiiij prašyti, nes tiėk 
žentas, tiek Uošvis yra artimi 
jai žmones.

— Matęs.

j KORESPONDENCIJOS
4 L « a . ». a KM* >. * » r v 4* I I» f, .... . ' » «M,.- «- > I

Binghamton, N. Y
Bingliaintoniečiai k a i- 

kuriu ose atvejuose 
pralenkia kitas lietu
viškas kolonijas.

Musų lietuvių kolonija nėra, 
didėlė, bet visgi, šis tas yra 
veikiama ir prisidedama prie 
lietuviškos 'kultūros kfilhnoJ 
Jei kur kyla sumanymas, ku-

saugioj vietoj jei padė
site į musų

SAFETY DEPOSIT
VAULT BOXES

Baksas yrą saugus, pa
rankus ir ^prašalina * 

rūpestį.
. Ii- f.iįnA ..... <

Renda—$3.00 į Metus

HAISTED EICHANCE 
KATIOHM HAHK 
19th Place and

Mikli HalgMM.
...................... — —..-.... -'J' ! ........J I ........

KONTRAKTbRIAi 
B. Shukis & Co.

Statom naujus lįRb taisom genūs 
namus. Patyrimas ,15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

AW«WAI

Ketvirtadienis, geg. 9, 1935

kalba, bet jis, matomai, netu
ri laiko savo parapijomis pa
mokyti. Parapijoje vargoni
ninkauja Amerikoj gimusi lie
tuvaitė. Nei su lietuvių khlhn, 
nei su rašyba jinai nėra tin
kamai ispsipažinnsi. Pricgtani 
ir lietuviškumas jai yra sveti
mas dalykas. Su lietuviais ji 
šiai]) tai]) susikalba, 
viskas. Taip dalykams 
žinoma, jinai clioristiiš 
lietuviškai išmokyti.

I—!■ »"W J ■lll.ll. ■'<■

lai ir 
esant,

ČJiiU pasakyti. Iš pačių mo
tery neatsirado nei vięnos drą
suolės, kuri butų apibudinusi 
draugijos praeitį ir jos istorijų.

™~o—
Gegužės 3 <1. SLA. 50 k uo

lios lietuvių kalbos mokyklėlė. 
Užbaigė savo sezonų. Užbaig-

nemažų skaičių liaudies dai
nelių. Vykusiai išėjo ir komiš
kos dainelės. Neupsieila ir be 
bažnytinių maldų.

I
Bendrai Imant, lietuviškam 

jaunimui tenka atiduoti kre
ditas už lai, kad jie inokosi 
lietuvių liaudies dainas dai
nuoti. O tris kreditas tuo la
biau jiems priklauso, khd nie
kas jų lietu viškai nemoki na*. 
Vadinasi, jie lietuviškai yra 
išmokę, patys per save.

Klebonas gerai lietuviškai

Biilundžio 27 d. įvyko Me
rijos Mugtlhleiios Driitigljos 
25 dietų gyvavimo jubiliejinis 
liankieliis, kuriame dalyvavo 
apie 150 žmonių. Bankietas 
buvo šaunus tuo atžvilgiu, 
kad gardžių valgių ir gėrimų 
netruko. Kai svečiai įsilliiks- 
ihino, tai jie pradėjo dainuoti 
visokius “dainas”, kurių žod
žius čia negaliu pakartoti.

Apie- draugijos nuveiktus 
darbus vos kelis žodžius pa
sakė p. Rakauskas. Ar jis 
tai padarė savo noru ir liuosa 
valia, ar buvo prašytas apie 
lai kalbėti

“Katriutės Ginlarai”. Vaidi
no visi jaunuoliai. Galima 
sakyti, vaidinimas išėjo gerai 
ir mažai trukumų tebuvo. 
Stambiausi yda gal buvo tik 
ta, kad “ponios“ nebuvo apši- 
rengusiols tiiip, kad atrodyti 
poniškai.

Binghamtohicčiui dabar nc- 
bekantrauja ir laukia, kada at
skris Įeit. F. Vaitkus su pilnai 
įrengta “Lituanica II”. / Vis
lias jau priruošta musų jauno 
lakūno pasilikimui.

— Kareapondcnlus.

tikrai negale-

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

ADVOKATAI
I .ii.»>i,iMl^i.iw»I^MI.I<i«R<ii.i!iMĮ»>iiĮ^ii.    ■Il-<WI-Ill—■—> M.     

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 Seiith Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St.
Tai. Republic 9729_______

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pėtpyčios 6 iki 9

- Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

- .... Sta’te 0661 "
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
160 N. LaSalle St.

....... ;... Rotym 1515
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

sūsitarimo.

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — 2Q paintė 

ZUBROVKA—Smirnovo gQ
Parsiduoda visose degtines krautuvėse, kliubuosc ir restauracijose. 

DISTRIKUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SttERIDAN ROAD Tel. Ro«er» Tark 2900—Chicago, III.
SpceialSa kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

Rusiška ir Turkiška Pirtis„ * n m*. J « I - ■ «, ' • - -

DOUGLASBATHS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lduis A v. Tel. Kedzie 8902 ■
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

•vvimming pdoi.
, 'Rusiška ir; turkiška pirtis u

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Fri gidą irę 1935 šaldo ge
riau. todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Su per Freezer.
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldymų 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- 
kvkit pas mus ir apžiurėkit 
FR1GIDA1RE 1935.
NEKEIKIA PINIGŲ 

ĮMOKĖTI
Lengvais išmokėjimais per 

2 metu.
TA. P P.G.A. $99>50

CENTRAL 
OISTRICT

FURNITURE CO.
3621-23-25 SOUTH

HALSTED STREET
JOS JOZAITIS, Mgr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmoki j imsis

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Laidotuvių Direktoriai
, 3 f * * * , * į

Nariai Chicagos, Ciccros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. ■■

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. .
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.«

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

■ - ■

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue GicOro Pholie Cicero 294

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
v LIETUVIS
Optometridally Akftj; Špęęlalistaš.

. Palengvins akių‘7,Įtempimu,, kuris 
ėsti priežastimi galvos skaudėjimd, 
svaigimo, akių aptemimo, neryyoią- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai .akinius. Visuose ątsitl- 
kimuose egzaminavimas daromas sb 
elektra, parodaųčia mažiausias , klai- 
dar. SpeęialS dtyda atkreipiami mo
kyklos valkus. Kreivos akys atitai
somos., Valapdos nuo 10 iki 8 v. Nė- 
dėlioj ntio 10 Iki 1'2.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be .akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589........

Dr. V. A. Šimkus
>. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

tai., NedėliOmis . nuo 10 iki 12
3843 South Haisted St,

• Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tėl. VictOry 2343

Dr. Bertash į
756 We^t 35th St

. “Cor.. of 85th and Haisted Šts.. ( 
OfisO valandos nuo 1-3 nuo 6:80-Ši80

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

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

Tel, Sęeley 7830
Namų telefonas Brunswick 8597

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir,nuo .6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Bouleyard 7820 
Namu Tel. ProsPečt 1930

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS /
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

JL F KADŽIUS
. Phdne Canal 6174

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

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SEKNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas į ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Haisted St.
Valandos uo 10—^1, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni.

AKIŲ SPEOAIJSTAS 
27 metų Patyrimo 

Pritaiko akinius dėl visokiu-akiu 
/ 11

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street 
Valandos: mio 1—8 ir 7—8 

Serėdemis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 ,So. Califpmia Avenue 

Telefonas Republic 7868

A.LDavi<lonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

............... Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:.

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
. ... nuo 6 iki. 8 .valandai vakare.
Apart žvėntadienio ir ketvirtadieniu.

4*el. Ofice Wentworth 6330 
Ęėz. Hyde Park 8395Dr. Šusanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
,6900 So. Haisted St 

balandos 1—4 no pietų. 7—S ItaL vak 
išskyrus sęredomis ir subatomis

Pfcpne Boulevard 7042
Dr. G Z. Vezel’is

Dėntistas.
4645 So. Ashland Avė.

v ..r.r arti 47th Street,. 
Valandos nuo 9 iki 8 vakafo.

Seredoj pagal sutarti.
x x r

ih j. SmetonaDr. Jo
•į^801 ____r

Kampas 18 St Phone < 
Valandos įtuo 9:80 liti < £2 i 
Iki 8:00 va. vakaroįNėdi 
9:00 ikTI2t00 Wbihto

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AĖCHER AVENUE 
, Telefonas Virginia 0036 
Ofiso valandos, nuo 2-4 ir nuo 

6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti
- #

DR. J. E. SIEDLINŠKIS

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 P^gal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. . ... .

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL. netoli Morgth Su 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vUkajto.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 kr Central 7444

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

Dr. €. K. Kliauga
Dentistas

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

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- - Ofisas ir Rezidencija:
2519,West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto, nuo 
liki 3. po piet, htio 6 iki 8:80 vak. 
kasdiien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
. CHICAGO. ILL.

.. OFISO VALANDOS:. , 
Nilo JO iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4 
VaL po pietų ir nuo 7 fld 8:80 vrL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 11 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880
• -.............. • * ‘ • ' *

...... .............. "5—----- ---- -----------------  
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
*4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 fld 8 po pietų 

7 fld 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas

S9 So.Leavitt St Čėnaį 0706 

r. J. J • Kowarskas
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2403 W .63rd Street, , Chicago 
Ofiso valaridos: ..nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v.< 
nedaliomis Ir sertdomis pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.
* ’ I

Dr. Margeris 
3325 So. Haisted St 

Valandos: nuo 10 n iki 2 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo lp Iki 12
Phone BouleVhfrd 8483

Ofiso Tel. Cahnnet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Koth

chrouUku ligų.
1102 Šou Halst 

arti 81rt Street.
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Our Aim

THRE1

Wholesalc ir rctail kainomis

Reųuiescat In Pace

MALEVA
and

Už Gal

SLA branch 313 vvith

VARNIŠAS

Folk Song
Sunday’s Concert

STOGAMS POPIERA UŽ

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

Parent Day
LYS SPORTS TAUPYKIT

PINIGUS!

GEGUŽINE
SEKMADIENYJ

BIRUTES DARŽE

Maybe 1’11 return someday, 
And perhaps for a short stay, 
Būt no more cans’t thou depend 
On me, to ease thy tir’d band.

Prepared in reins the steed stands. 
He’ll carry me to far lands. į 
Sudiev to thee care-węrn mother, 
Thou wilst ne’er have thy :daflgther.

May and 
folk-dan- 
all corne

out
Ves

9x12 pėdų 
Specialiai

$3.98

for Frodio and Joe P.?

disting- 
Skipitis 
govern- 
specific

Nau- 
your 
sdb- 
beep

LYS Presented With 
A Gift

JAU KINKYTI ŽIRGELIAI
(IN REINMENT ARE THE STIįEDS)

LYS to Participate Ii 
CITY-WIDE Festival

THIS IS OUR SOUVENIR PAGE — DEDICAT- 
ED TO THE TRANS-ATLANTIC FLIGHT OF 
MR. FELIX VAITKUS AND THE VISIT OF 

MR. RAPOLAS SKIPITIS

The LYS has been invited to 
participate in a festival where 
every nationality residing within 
the city limits is to take part. 
Prizes for the best national folk 
dance are to be awarded to the 
group which vvill most deserve this 
honor. The first prize is a silver 
cup.

It has been estimated that at 
least 75 couples vvill represent the 
LYS. In order to facilitate rehears- 
als the Chicago Park Systems have 
offered to Mr. Beliajus the ūse of 
any park within the city, that he 
might choose. Ali young people 
who are interested i n these free 
lessons in folk dancing vvill be able 
to learn, if and when they be- 
come members of the LYS. Inquire

Migli gloss" (blizgan 
ti) dėl sienų, med* 
l'do, gatavai sumaišy 
ta. Visokių spalvų—

iWho are the “Farmers” 
though thero have been 
opinions to the contrary, vvo vvish to 
be knovvn that this branch eonduets 
its mcetings in most orderly fash- 
ion . .. Beautiful Antoinette Griga
liūnas is our sole giri member and

mlles and miles to sec the Whito 
Sox play, Felix Mason finaly got 
there—būt alas and alack, he was 
too cxhausted, too tired to cliinb the 
fcncc, so he had to vvalk home 
a gaili. He got there too lute tohear 
the sports announcer say “Siinmons 
hits the bąli—there it guos, vvay, 
vvny, vvay—oh pardon me kalios and 
gentlemen, that vvas a speck on my 
glasscs.” Poor Phil, he’s getting 
more than • hls deserved share of 
Įliek, Bad luck.

Lest you forget—reheMsal this 
Friday, May 10 - THE DL’CHESS.

The Pirmyn Chorus is, what is 
musically termod, u volunteer cho
rus—a group of young people vvho, 
of thoir ovvn free vvill, gather at 
regular intervals to be coached in 
the art of singing beforo the publlc 
in niiiHso. lt exists bocauso y o u 
vvant it to, and so long as you do 
vvant it, and it docs, vvhy not keep 
it vvhore it is ndvv, in a class above 
all other such groups. For the past 
few vveeks choristėms have not been 
coming dovvn to practice as hereto- 
fore, Why? It’s your organizationl 
You all knovv it is impossible to 
make a good shovving vvithout freq- 
uent rehcarsing. Do your part 
vvhole-heartcdly. Start this. Friday 
at the usual place, the formor Mel
dais Hali, promptly at 8:00 P. M.

SAM WIDMAN 1
3405 SO. HALSTED ST., Tel. Boulevard 3998 
Dabar Laikas Malevoti! Apsišvarinti!

DYKAI PRISTATYMAS

The sport teams of the LYS are 
progressing and grovving rapidly. 
There are teams among both thu 
boys and the girls. They spend 
Sunday afternoons entertaining 
themselves and exercising their 
athletic faculties. The first out- 
side game vvas played vvith the 
North Side Tigers. The score vvas 
20 to 9, in favor of the LYS. Tony 
Pansovic proved to be the 
standing piteher. Mr. Joseph 
pender is the able coach.

cercmonles vvill agniu net as clinlr- 
man of this occassion.

This alTair vvill be strlclly for 
members and thoir parents or such 
guests vvho will rccolve spėriai in- 
vitations frorn the organlzatlon, as 
even vvith the existlng pinu the 
crovvd vvill be sufficiently largo.

NOT1CE.... Duc to the tart that 
the May tenth alTair is dedicated 
strictly and ontirely to our parents 
and the fcvv dlstinguished guests, 
the BADIO affair has been post- 
ponod to a later date, to be pub- 
lished later.

A letter informing that a gift 
of 240 books is to be obtained by 
the LYS from the DULR, has been 
recently received by Vytautas Be
liajus. The gift is valued to the 
extent of 383 litai and 55 centai 
(In Lithuanian currency). The 
LYS is humbly grateful for this 
bountiful consideration from Lith- 
uania. This gives the LYS an op- 
portunity to establish a collection 
of literary vvorks -vvbich vvill as- 
sist us in the materialization of 
our basic purpose; that of strehgth- 
ening national consciousness and 
sentiment among the American 
Born. The books vvhich are being 
forvvarded are only a part of the 
endowment library; the balance is 
to follovv in the near future.

We are further toki that the chnrm- 
ing malden, Stella M. has been in- 
splred by numerous bright ideas. 
\Vhcre cometh from this prolifk 
urge ?

BR1GHTON PARK ... Y O U R S 
TRULY...lt seoms to me at tlmofl 
that this pnrticulnr branch of tho 
L, Y. S. Is mo.'it conspicuous by its 
tran<|ullity. A culm and languld 
atmosphere is ovor picuontj there 
aro no inslprntory arguments or 
ovor zoalous protostatlons. One is 
utmosphero throughout. Ah yesl 
and restfulnoss which pornieatos the 
atmosphere througout. Ah yosi 
There is tho place to spend an hout 
of thorough rchixation; to obviatč 
onosolf from tho dally choros of 
life, and onjoy tho prosonce of a 
Htcrarily mlnded group of indivi- 
duals, One is prompted to lot ones 
faculties ronm unfotlored ... To dis- 
cuss Plato, Schoponhaur and Kant. . 
Yos, no (|oubt our colleaguos have 
n philosophlcuL trond of mind.

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

PIRMYN
SHARPS.and FLATS

Incidontnlly our solo inspiratlon, 
Was Frank D. 111? Why then was 
he so .ųulet?

ALL MEMBERS aro ro(|uested to 
bo prose n t at the Flold House oi 
Mark VVhite' Sųunro on May lOth at 
7 P, M, Mr. R. Skipitis and tho 
Lllhuanlnn Consul, llon. A. Kalvai
tis aro to bo prosent In the eolo- 
bratlon of tho L. Y. S. Parent Day 
,.,.AIso Mr, Vytautas Beliajus vvill 
hold n Dance Recitul on May 12th, 
Sunday, at 5 P. M, —'l'ho Llthun- 
nlan Auditorium — Tickots — 40c. 
In advance, and 50c at the. door. 
All who aro able to participate, 
pleaso attond. —TONUKS,

The New Book 
“Daina”

SIENOM PIPIERA, dėl front 
ruimio. arba miegkambario 

Puikios rųšies, už role

On Tuesday evening, August 
31, 1933, at the hnme of Misa 
Helen Dnmbraš, Rūta Karta- 
nas, Birut6 Kremianis and Vy- 
iautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith« 
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among tho 
American born Lithuanian 
youth.

All Communications and cor- 
respondence is to be sent to 
Vytautas Beliajus, 3259 South 
Ilalsted st., Chicago, III. Phor.e 
Victory 5259.

BRIDGEIPORT ... .JJUL1A ... Our 
news hounds toli us that Stanley 
Yakas has of of lato becomo <|ulto 
versatilo in his choice of assoclates. 
Corne novv, Stanley, aro you also 
subjoct to atmosphorlcal inconsist- 
enc.los? Tako my advico! lt is by 
far moro oconomical, and In tho ond 
profitable to limit yoursolf to the 
acųuaintance of one fair lass, rathor 
than to that of a dozen . . . Wo aro 
most disappointod to hear that 
Chucky Malonis will be unablo to 
attend our fratornal congregations, 
at least for a certain period of time. 
Hore’s hoping that you vvill join us 
soon again!... Albina Budris just 
can’t stay away . . . Woll, Beanzio, 
old dear, \vhy not make up your 
mind to stiek around definitely ? ... 
Estelle Parker has pretty curls .,. 
Mary K. also has admirable tresses

ROSELAND ... J. SHATKiiAS .. . 
The meeting of lašt Monday proved 
to be scorching in moro vvays than 
one. Or thus my informer statės ... 
It has beon suggested that the 
branch accept Mrs. Zlibin as their 
eonfidential advisor. She truly has 
numerous practical ideas ... Wo are 
toki that Bernice Šeštokas, and Alico 
žemaitis need never foar of being 
left alone. They havo eseorts for 
each Monday night... Tho conse- 
quence of popularity ... Our eurio- 
sity prompts us to inųuire as to 
the ’ extent of the friendship which 
cxists

The 
combined strength of all the youth 
organizations and Senior groups, 
gavę a very successful bnnquet at 
the Goki Room of the Congress 
Ilotel on lašt May third. Thrce dls
tinguished Lithuanians vvere pre- 
sent: Mr. Rapolas Skipitis — who 
is visiting Chicago on a speeial 
mission in conj’unction with the 
Lithuanian World Congress; Mr. 
Feliksas Vaitkus — vvho vvill soon 
leave Chicago for the Trans-At- 
lantic flight to Lithuania, and Mr. 
Fortūnatas Bagočius, the president 
of the SLA (Lithuanian National 
Alliance).. The prcinises hold fl 
fair presentation of Lithuanian 
Youth, and their elders.

Friday, May? tenth will be a red 
letter day in the annals of the 
LYS. On this day vvhich wc have 
chosen to honor the parents of all 
our members, we are to be honored 
with the presence of a 
uished guost. He is Mr. R. 
who has been sent by the 
ment of Lithuania on the 
mission of acquainting the condi- 
tions of the Lithuanian people with 
their brethren withjn the States.

Mr. R. Skipitis vvho is being 
honored and is receiving great ova- 
tions from all Lithuanian groups 
vvill also receive proper recognition 
from the members of ĖYS — For 
"we can do it” — and know how 
to do it! In our midst we have the 
finest talent that could be ob
tained anywhere. Among us the*e 
are excellent dancers, singers and 
artists.

For example; Our Foremost Lith
uanian dancer Vytautas Beliajus, 
the mellow voiced singer Vytau
tas Tarutis—who won great re
cognition everywhere, our own 
little Helen Vespender who needs 
no introduetion, Our Kanklių play- 
er Miss Aldona Ambrozas; Bruno 
Bruknis a comedian in a solo skit. 
The excellent pianist Miss Florence 
Balsis; the LYS dancing group and 
many others.

The Hon. A. Kalvaitis and other 
men of distinetion will also be pre- 
sent. Miss Biruta Rutkauskas, who 
has previously proved to be a 
charming and capable mistress of

of nny inember concernlng 
Itionnnl detnlls.

SLA Youth Branch 
Honor Distinguished 

Guests

On May 31 st vve are to com- 
memorate tho first yenrly nnniver- 
sary of the untlmely dcath of our 
beloved friend Cleofa Stonis, vvbose 
dear countennnce will forever be 
cnshrined in our hcarts. May your 
ręst be peacoful and your com- 
pensation just ■ i n the Great Be- 
yond.

On May 12th, 6 PM., at the Lith
uanian Auditorium, 3133 S. Halsted 
St., a dance recital vvill be given 
by Mr. Beliajus and his pupils. 
Other artists participating are: 
Michele Gamboni—danccr, Helen 
Vespender—singer, Vytautas Taru
tis—singer, Florence Balsis—pianist, 
and many others. After the con- 
ccrt, dancing will take place.

An anthology on Lithuanian 
Latvian Folk song has been 
cently published in the English 
language under the name “Daina”, 
by the Jewish poet Uriah Katzen- 
elenbogen. Mr. Katzenelenbogen 
has also translated the Lithuanian 
Folk songs into the Jewish lang
uage.

This book is an cxcellent study 
of the Lithuanian and Latvian myth 
and lore vvith a fine interpretation 
of the characters and the reason 
for their place in the Lithuanian 
folk song. lt is vvorth vvhile to add 
a copy to your ovvn library. The 
‘•Daina” is obtainable at the Nau
jienos office, 1739 S. Halsted St. 
at the price of $2.00 per copy.

184Tlli STREET ... ULANA ... 
One of tho outstandlng things in 
rolntion to this > branch is tho fact 
that thero aro fivo sots of sisters .. 
No, they ^ro not twins. So boys, 
como around and soo them!.. .Sfldlo 
Terminas is back vvith us... Un- 
doubtodly in responsc to our heart- 
ronding rc(|uest, In fact, sho is to 
favor us vvith a choice bit of her 
profounded literary skili in the very 
noar future ... Here’s looklng for- 
ward to that ovont!...The next 
meeting vvill bo hold in tho spacious 
romus of Dvorak Park, at 
Cullerton Sts. Lessons in 
cing vvill also be given, so 
early!.

MARQUETTE PARK ... TOM ... 
The athletic backbone of the L. Y. 
S. as personified by this branch 
again demonstrated their potent 
povvors by erushing (in baseball) 
the Roselandites — 87 to 16...

novv ? Al-
present

Right about novv l,s the opportune 
t line for you to bring <lown your 
tenor and bass frlends ....

An opportunity to prove the truth 
of that not—so—okl dltty “Flying 
so hlgh vvith somo gal in tho sky. 
is my idea of somethlng to do—” 
Sunday at tho Lansing-Ford Air- 
port. f.

VVoncttn starting n new fad—pul- 
ling Joe's curly black locks. It nf- 
forded her a half-hour of giggling 
—so you mušt try it....

The best oxėuso for not uttending 
rohearsals to date: After vvnlking

$1.00
Mes esame vieninteli Mos apielinkės Nu-Enamel 

parda vejai._____  ___________

TheDoingsof L
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

BUS PUIKUS PROGRAMAS, LOŠIMAI IR KITOKIOS 
LINKSMYBES.

PATAISYK STOGĄ IR RVNAS DABAR 
Pirm negu valysi namus! Pagauk mus dėl dykM apskaitliavimų.

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stbgius

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

Pradekit taupyti savo pinigus šioje Federaleje įstaigoje. 
Gali pradėti taupyti nuo 50c į menesį ir augščiau.

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

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

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

LIETUVIŠKAS SKLADAS
Mes rekomenduojam Thrce Feathcrs de
gtinę arba džipę. Yra gvarantuola per iš
dirbėjus. Jeigu nepatiks, gausite pinigus 
atgal. Mes užlaikome visokios rųšies gė
rimus

United Liquor Distributors 
(KRANK DZIM1DAS, Sav.)

2640 W. 63rd St. Prospect 0746

MELANGE MEASURES:
Charles Matekunas is štili manag 

ing to hold his crovvn in the 
vienos Vajus Contest. Perhaps 
folks have long intended to 
šeri be to this pu per, būt have 
putting it off until a later date? 
Why vvait until it is too late, vvhen 
novv you can secure a fifteen months 
subsription for the usual price of a 
yenrly subscription. Help our former 
vice-president by giving him those 
added votes.

Don’t be surprised if someday you 
should dial in on your favorite 
crooner, only to hear Louis Lapins
kas substituting for him. Loui's 
taking up Personality Blues Singing 
vvith Dramaties, Tap, Acrobate and 
Exibition Ballroom dancing as side- 
lines...

Frank Pūkis, our sočiai chairman, 
says thht h'e 'liasn’t l*orgotten the 
chorus vvhile bovvling and golfing, 
būt that he has had a couple of 
of “svyeir’ ideas for club sočiais 
vvhile playing. Be nice to have a 
sočiai again soon, vvon’t/it?

Sadly sways and weeps the ruę, 
Gone too—is her verdant hue. 
How mournfully they complain— 
“Orphans novv we vvill rėmam”.

Translated by
Vytautas Beliiajus.

JOHN P. E\X'ALD

/eiį,u pirugų ant Pinuo Mtn 1 arua
apcuauda? nuo ugnies, vėjo. &tv., a? <šauk

840 West 53rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

^1
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CONNECTICUT VALSTIJA JUOKAI
Miestai iv jų savybės.Bendras vaizdas.

Kas ilgiausiai laukia?

»8H0

NAUJIENŲ” POZICIJA PATEISINTA
APGINTA LAIKRAŠČIO TEISĖ KRITIKUOTI

Moterų tarpe

rno

kiai sako asi

Palangos vasarotoja

jau ištekėjau

SVEIKATOS SKYRIUS

151*

Cllf SUK

183

***/*<•»

ažiuoti iki 159-tos. 159-

labai daug tauki- 
kurios pagamin-

pasiredškjančių 
Ji nėra apkrėčiar

17.00
3.50
1.75
1.25

Kntered as Socond Olass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act pf 
Mareli 3rd 1879.

18.00
4.00
2.00

saugoti šios ligos. Tai tuo syk 
nereikės nė gydytis.«

Subseription Kates: 
•8.00 per year in Canada 
•7.00 per year outside of Chicago 
•8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

akių?'
Ligonis

daktare,, teka, kai verkiu

kiek apie principų. Nei

Šitaip pasakė Apeliacijos teismas, po kurio opinija 
pasirašė visi trys tos įstaigos nariai: teisėjas O’Connor, 
McSurely ir Matchett.

Gaila, kad dėl procedūros nereguliarumų Superior 
teismų, kur byla buvo svarstoma, šį klausimą dalinai 
nustelbė formaliai tvarkos punktai, taip kad apeliacijos 
įstaiga nesijautė galinti užbaigti visą dalyką ir padėti 
tašką.

Teisėjas David Superior teisme labai trukdė “Nau
jienų” apsigynimą, neleisdamas joms pastatyti daugiaus 
liudininkų ir nutraukdamas dienraščio advokatų kalbas. 
Bet jisai sukliudė šiek-tiek ir skundiko pusės parody-

liftą

Ak tu begėde, maldiesi 
nepildai devintojo 

vilioji mano

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
111/Telefonas Canal 8500.

Daktaras (klausia ligo- 
); — O' ašaros ar teka iš

gi kitus, tokius pat 
lietuvius, mintyse į puryus. mi
ną,. Dabartiniu, laiku. įpusų bro
liai sandariečiai dėl savo pa
triotizmo labai pūstis mėgsta-. 
Tai, suprantama,, prie nieko gę- 
ro neveda.

Tai tiek apie New Haveno ir 
jo savybes. Pasukę kiek atgal 
į žiemių pusę, mes užtiksime 
Wallingford; ’ miestuką.

(Bus daugiau)

Šį Skyrių Tvarko^ Ir, Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ MROIDRAUGUA

mus, kurie tikrumoje nieko nebūtų reiškę, nes jie beveik 
neturėjo ryšio* su ginčijamais faktais; tačiau dėl šių su
trukdymų apeliacijos įstaigai įaliko įspūdis, kad daly
kas nebuvo pilnai išaiškintas, ir ji atkreipė savo dėme
sį į formalę bylos svarstymo- pusę, pripažindama, kad 
ji buvo ne pagal teisę atlikta.

Svambiausia yda, kurią čia Apeliacijos teismas nu
rodė, buvo ta, kad teisėjas David be pamato atėmė 
“džįurei” galią spręsti apiei teisiamųjų kaltumą. Jeigu 
jisai nebūtų, šitaip su teise prasilenkęs, tai negalimas 
daiktas, kad “Naujienos” ir redaktorius Grigaitis butų 
buvę pripažinti kaltais. Apeliacijos teismas sako, kad 
liudininkų parodymai, kurių skundikas neatrėmė, patei
sina apsigynimą. Taigi, jei “džiurė” butų sprendusi, jos 
verdiktas butų turėjęs būti “Naujienų” naudai.

Šitą faktą mes pabrėžėme dar einant bylai ir pa
reiškėme, kad prieš tokį teisėjo elgesį “Naujienos” pro
testuos aukštesniame teisme, ir dabar pasirodo,, kad- 
Apeliacijos teismas inusų nusistatymą pripažino, teisin-

Rašo DR. J, E. MAKARAS 
Chicago, III.

Taipgi perdėtas vat’tojįmas 
saldžių valgus netvarkingi vi
duriai, mažakratijystą; bend
ras nešvarumas. t ? ir sumažėji
mas atsparumo gerokai pri
sideda prie paskatinimo šios

Daktaras įkiša galvą į lau
kiamąjį kambarį ir klausia:

— Kas čia ilgiausia laukia?
— AŠ jau visi metai, kai lau

kiu! i*
— Kaip tai?
— Todėl, kad jau visi me

tai, kai ponui daktarui pasiu
vau eilę drabužių ir jau visi 
metai, kaip laukiu, kada už
mokėsite...

uz vis svar- 
priežaątį 

kelios.

Bet ano ypatybės nėra tokios 
kietos. Jis sėdi sau vienas ir 
mažai kas į jį kreipia dėmesį.

Esant šiame mieste bųtinai 
reikia prisiminti ir apie musų 
brol( lietuvį. Lietuviai čia yrą 
jau nuo senų laikų apsigyvenę; 
Pirmesni gyventojai, kurie dar 
tebėra gyvi, jau pusėtinai su
senę. čia yra būrys ir, lietuviš
ko; jaunimo., Tas jaunimas New- 
Haviniečių lietuvių gyvenime 
yrą sulošęs gana neužmirštiną 
rolę. Čia New Havene įvykę pir
mas Connecticut valstijos SĘA. 
jaunuolių suvažiavimas. Tais 
laikais Connecticut valstijos lie
tuvių jaunimas SLA. organiza
vime užėmė pirmą vietą. New- 
Havaniečiai įsigijo ir savo sve
tainę, ir tik ačiū tam SLA. jau
nimo upui. Jaunuoliai daug, pri
sidėjo. prie to, kad pas senes
niuosius gimė sumanymas, jog 
vielos lietuviams būtinai yra 
reikalingą svetainė. ’

Kadangi aš čia užkliuvau ir 
apie šp miestą, kaipo Connec
ticut valstijos centrą, noriu 
kiek daugiau apipasakoti, todėl 
paminusiu ir tą faktą, kaip new- 
haveniečiai įsigijo savo svetai
nę ir kodėl aš kreditą atiduo
du. vietos lietuvių jaunimui, 
Kuęmet SLA. jaunuolių organi
zavimosi mintis Connecticut 
valstijoje žydėjoj tai jaunimas 
taip sakant, tame darbe lenk- 
tyniavosi. New Haveno jaunuo
liai sumanė SLA. kuopos var
du surengti gražų vakarą bei 
duoti gražų programą, o vėliau 
pasišokti. Į tą pokilį jie suma
nė pakviesti ir jau organizuotą 
SLA. lietuvių jaunimą. Svetai
nę jie išprašė nuo savo klebo-

mes 
esame 

Vienok
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kasdien
Dievo (sakymo 
vyrą!

— Klysti, dūšele. Devintasis 
įsakymai sako: “Negeisk 
terš artimo tavo”, o apie 
rus nei žodžio nemini.

— Bet už tai dešimtas 
nei jaučio,, nei 

lo, nei jokio daikto, taigi, ii 
vyro..

j _ Ar tiesa, kad tu dabar 
turi mano seną tarnaitę?
, — Taip. Tačiau neišsigąsk: 
aš ne viskam tikiu, ką ji pa
sakoja apie tave.

— Na ką, Palanga gerai vei
kia?

— O) labai gerai! Praėjusį 
sezoną aš palaidojau savo se
ną vyrą, o Šį 
už jauno*..

Dėl teismo opinijos Vanagaičio byloję
Kai pirmadienį buvo dedama žinia į laikraštį apie 

Apeliacijos teismo patvarkymą Vanagaičio byloje prieš 
“Naujienas”, tai mums buvo dar tik trumpai per tele
foną pranešta, kad aukštesnioji teismo įstaiga panaiki
no žemesniojo teismo sprendimą ir kad vyriausias tam 
pamatas buvo priešingas teisei elgesys teisėjo Davido, 
kuris nedavė išspręsti kaltumo klausimą “džiurei”, bet 
išsprendė jį, pats.

Bet dabar jau turime visą Apeliacijos; teismo '-opini
ją, išdėstytą popieroje, ir iš jos matome, kad “Naujie
nų” laimėjimas yra daug didesnis ir reikšmingesnis, 
negu buvo galima numanyti iš pirmojo trumpo prane
šimo. “Naujienos” laimėjo ne tik juridiškai (teisiškai), 
bet ir morališkai. Nes teismas vienbalsiai pripažino, kad 
šis dienraštis turėjo teisę iškelti aikštėn žemumą, vul- 
gariškumą ir šlykštumą, kurie buvo atpasakoti liudinin
kų parodymuose apie Vanagaičio vaidinimus; ir kad, 
iškeldamos tai aikštėn, “Naujienos” PASITARNAVO 
VISUOMENEI.

štai kaip skamba ta Apeliacijos teismo opinijos da
lis, kur apie tai eina kalba:

“The testimony given by witnesses who attend- 
ed these performances which were also attended 
by whole families, is the effect that they were of 
a low order, degrading, vulgar and obscene. If 
their testimony was to be believed, AND THERE 
WAS NONE TO THE CONTRARY, the plea of 
justification would have been sustained by the 
evidence. If the performances were given by plain- 
tiff, of the character testified to by defendanfs 
witnesses, THEN DEFENDANTS WERE PER- 
FORMING A PUBLIC SERVICE IN CALLING 
THE ATTENTION OF THE PUBLIC TO THE 
MATTER SO THAT THEY W0ULD NOT BE 
FURTHER PATRONIZED.”

Išversti lietuvių kalbon, šitie teismo žodžiai 
reiškia:

“Parodymai liudininkų, kurie lankė tuos paren
gimus ir kuriuos taip pat lankė ištisos šeimynos, 
turi tą prasmę, kad jie buvo žemos rųšies, purinan
tys, vulgariški ir šlykštus. Jeigu jų parodymai bu
vo tikėtini, O PRIEŠINGŲ PARODYMŲ NEBU
VO', tai pasiteisinimo apsigynimas butų buvęs pa
remtas liudymaią. Jeigu skundikas duodavo vaidi
nimų, kurie buvo tokios rųšies, kaip parodė teisia
mųjų liudininkai, TAI TEISIAMIEJI ATLIKDA
VO VISUOMENIŠKĄ PATARNAVIMĄ, KREIP
DAMI PUBLIKOS DĖMESĮ Į TĄ DALYKĄ, 
IDANT JI DAUGIAUS JŲ NEBELANKYTŲ.” 
Vadinasi, teismas aiškiai pareiškia, kad laikraštis 

turi ne tik teisę, bet ir VISUOMENIŠKĄ PAREIGĄ 
smerkti žemos rųšies vulgariškus vaidinimus, pamar
gintus šlykščiais “džiokais”, kaip tie Vanagaičio- pa
rengimai, apie kuriuos buvo liudijama žemesniajame 
teisme.

Tokios rųšies biznis, kur po meno (art) priedangą 
yra publikai teikiama vulgariškumas ir šlykštumas, nė
ra įstatymų protekcija apsaugotas. Ir jeigu laikraštis* 
demaskuodamas šitokios rųšies “artistiškumą”, sulaiko 
publiką nuo tokio biznio rėmimo, tai jisai užsipelno ne 
bausmę, bet pagyrimą.

Tuoj po verdikto paskelbimo “Naujienos” pasakė 
nenusileisiančios skundikui, kuris be rimtos priežasties 
varinėja kerštus prieš laikraštį, kėsindamasis uždraus
ti mums reikšti savo* ir savo* skaitytojų nuomones vi
suomenę liečianšiais klausimais. Spalių 30 d. “Naujie
nos” rašė:

“Ta kova teismuose, žinoma, kaštuos pinigų. 
Vien duodant apeliaciją į apeliacinį teismą, reikės 
išleisti daugiau* negu kad nustato verdiktas, kurį 
prieš ‘Naujienas’ išneš 
mokėti $500, negu bylinėtis toliau. Bet dalykas čia 
eina ne tiek apie pinigą, 
musų skundikas, nei kas kitas neuždraus ‘Naujie
noms’ kritikuoti tai, ką jos mato bloga ir negražaus 
scenoje, dainose ir kitokiose meno srityse. Menas 
turi būti švarus arba jo> nereikia. Jei po* meno 
skraiste skleidžiama nešvarumas ir vulgariškumas, 
tai toks ‘menas’ turi būti iššluotas; lauk kartu su jo 
atstovais!”
Toliaus “Naujienos” pasakė:

“ ‘Naujienos’, kaip iki šiol, taip ir toliau gins 
visuojmenęs reikalą prieš asmenis, kurie savo naudą 
stato aukščiausi* už, viską. O ypač ‘Naujienos’ steng
sis apginti spaudos laisvę ir kritikos teisę. Ko susi
lauktų visuomenė, jeigu laikraščiuose b»ūtų nevalia 
žmonėms reikšti savo nuomones apie tai, kas vei- 
kiama< viešąl^O• 
Šituo nusista^y^u vadovaudamiesi, Alės ėjome į 

Apeliacijos teismą ir, jeigu butų buvę reikalas,, butume 
ėję ir į Vyriausiąjį teismą. Nors šita kova padarė “Nau
jienoms’’ pinigiukų* nuostolių, bet mes savo z teisę apgy
nėme. Jeigu skundikas ir jo patarėjai norės dar prie 
“Naujienų” kabintis, — tegul kabinasi: jie ..bus numas- 
kuoti dar aiškiau!

Gydymas esti įana painus 
ir ilgas. Čia būtinai reikalin
ga pilna kooperaciją bei iš
tvermingumas ią. ligpąip. pu- 
■sęs„ be ko niekados negalima 
tikėtis gerų, sėkmių. Iš kitos 
pusės juo; anksčiaa ligos eigo
je pagalbos ieškoma, tuo greh 
čiau galima tikėtis, pasigydy
tu O svarbiausia, tai tas, kad 
šitokiuose atsitikimuose ma
žiausia žymių lieka ant odos. 
Savęs gydymas visokiomis 
mostimis beveik niekados ne
duoda gerų sėkmių, 
- Pirmiausia 
biausia, tai surasti 
ar priežastis, jei 
Tas nulemia visą gydymo ei
gą. Bendrais ruožais kalbant, 
reikia pasakyti; sutvirtinimas 
sveikatos, sureguliavimas mai 
sto, užtektinas poilsis, tinka
ma švarą yra pamatas sėk
mingo gydymo. Šiltį* ir karšti* 
kompresai, ultravioletiniai, ir 
Roentgeno spinduliai dažnai; 
esti nulemianti faktoriai, šva
rioje odoje pas, pilnai svei
kus jaunuolius Ši ligą labai 
retai kada pasirodo. Taigi 
švarumas bei sveikatingumas cągos valiuojant geriausiai paimti Cicero* AVestern ąr Halsted ir 

iŠ pirmutinių, yra geriausia priemonė apsirl ta važiuoti iki Burnham avenue, o Buruham važiuoti iki 137-tos.

Rašo Rytietis'
no, apmokėdami jam už tą vie
tą gana brangiai. Vietos jauąb 
mas sumanė išpuošti svetainę 
visokiais žibučiais.' Bet Čia, ant 
jų nelaimės, pas kleboną, kilo 
skaudus pavydas. Klebonas, 
įbėgęs į svetainę, griebė-papuo
šalus draskyti. Jaunimas tuo 
baisiai užsigavo ir savo klebo
ną vos tik į šmotelius nesuplė- 
še. Jautrus New Haveno lietu
viai, matydami, kad; jų jauni
mas myli veikti, sumanė įsigyti 
gavo svetainę, kur dūšių, gany
tojas neturėtu progos kenkti. 
gražiems; jaunimo darbams. To
kia tai buvo pradžia. Už tai aš; 
lietuvį1 ncwhavenietj gerbiu, nes 
jis atliko gražų darbą. Vienok 
šiandien Connecticut valstijos 
SLA. jaunuolių organizatyvis 
veikimas yra jau žuvęs. O tai 
atsitiko dėl pirmutinių jaunuo
lių vadų demagogiškumo. Jie 
norėjo lošti dievaičio roles. Tas, 
žinoma, labai demoralizavo vi
są jaunuolių organizavimą ir, 
galop, jaunuolių veikimas visai 
susmuko.

New Haven lietuvių tarpe 
yra skirtingų minčių. Tarpe jų 
randasi kietųjų ir minkštųjų 
tautininkų, Tautiškumą 
visi mylime,, nęs mes 
vienos tautos žmones 
čia tarpe tos vienos- tautos žmo
nių vieni be galo save augstai 
tautybės klausime kelia — be
veik lygina- save su tuo* augštu 
kalnu

Bręstančiuose jaunuoliuose 
gana dažnai pasireiškia yp% 
tingi spaugai ant odos, o ypač 
ant tveido. Tai ypatinga odos 
liga vadinama aknė; kuri ne 
tik laikinai sųbiąurojh išvaiz
dą, bet ir ant visados palieka 
negražias žymes, jei ši ligą 
nėra gydoma į palyginamai 
turmpą laiką. Šį liga viena iš 
dažniausiai! 
odos ligų, 
ina.

Oda turi 
nių liaukų, 
damos truputį taukų, sumink
ština, sušvelnina odą. Kartais 
šios liaukos per daug tauįcų 
gamina, kas padaro odą labai 
taukuotą, šitokiuose atsitiki
muose kai kurios liaukos už
sikemša ir įdegimas jose pasi
reiškia išvaizdoje mažesnių ir 
didesnįų spaugų, kuriuose 
dažnai atsiranda pūlių. Šie 
spaugai dažniausiai esti anį 
veidd, kaktos ir nugaros. Ne
gydomi jie retai savaimaį 
pranyksta.

Priežasčių šiai ligai esti ga
na daugel. Taukuota, nešvari 
oda yra viena

Užsakymo kilai:
Chicagoje — paštu: 
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NAUJIENOS, ChlcHgO, ffl.

OILUVA

PAnjn

auairaait MIJZ. MOKYTOJA 
MU81C TKACHBH

i'on

AUTO Rkdiatorlai
A(H’O HAIHATORS

uvo

(‘borte Bonlevard 7314. Chicagb. UI

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVfiS
Amerikos

Muro

Phone Canal 1679

■MpaĮilwwr*

POM~
Mm 

r?at4«

iš žmonių
turi duot

IT’S SIMPLY 
fNEKCUSABL’E

Lengvi ilmokfiJimai nuo 12 iki 24 
mlnulų. KrelpkRI* visu ome t 1

ūžės inčn 
>8 rriėtų amžiaus

STIKLAS
GLASS

Parduodam
ANTROM [
Nauja HtatA1

Įjotu vi puri
IIOOMOM H/ liithi^l Ht. 

VICtory 1272-1278

PADARYTA OPERACIJA 
P. SAFilANAUSKIENKI,

Muratnliilmo, 
Nora 'Ir bloįrhiuiiin*, 

žhiogu* lonl<ln«i

Mm u Alui kuino blatą 
vImu 8hiclidr Produktu. 
AlAndloh ir pnrMtlkrinkit iiiUnu man 
diigtu ir TfiudngU Patarnavimui

Pp. Laucių sfidabri 
nūs vestuves

RADIATČRIAI IR BOILERIAI 
Kalno* dabar numažinto*

Ne vien dainuoja, bet 
gerai dainuoja

CHANE VIHW 
Hlhdnlr (lanolino Htotlg 

UHftH Rontli Kcdzlo Av<«nii<«
HFMU1AL1HTA1

Giiziivlmo
PiitiilMmo Talni 

Alyvos Nulaidlmo
pasirinki ibn

Sustokipi

Šiandien Nudriko Pro 
giTittuiN

'Khm hobnhigu* yra žbdl* 
motina? Kn* nerandu hn* inb- 
tlhą iižtibjiiiiib*, 
rndlM Y 
u Žl< Ritėję*
lifloA motino, Ir kiliko Jom my- 
Invlhių, Jo* piignoilb*.

Nėra giirašilėk phMnūlyjo drHu- 
lįė*. Wn blklntonč*, Jniitra*- 
nlb žmbRRUH už hibtlhų, Ir die
ni). Ir įnikti JI Jiiučln, ji girdi 
krokVIoniį duHavinii), Ji yakĮry- 
ŽMI vargti, laihtfttl liž Ino* ku-

FUR STORAME
žemos kainos Ir 

ortai gruzuoja, va- 
rba, stylluola sulig 
Ibfmas duoda jums 

uolaidos ant valymo, 
tvimo, perdirbimo na-

KVIETKININKAS
Gšlfis vestuvėms, bankietama ir 

. ,nagrūbams. - f ■

KI)WARI>AS GURINĄ)* 

(ii’Hlskyrp, su Alno imsnulhi

KRAUTUVES
STORES

Biodnesnieji 
arba eina

Siunčiame Gėles 
basa ui

Sanduros” *vc

prieš nt 
kilo vai*

daryta oporndja Woodląwn II- 
gonbhtyj, prlo (11-inoriV t)raxol 
AVBriiie. Atį’bub, khd UgonC 
ttčdlIMi-’piiHvoIkk. 1

HohcIihhIIoIIn.

LENTOS ir Medžiui 
LUMBKR

RENDUOJU LARAI GRAŽU 
BARŽA

Iftl RviižluvlmU ir piknikų. dl« 
dol6 platforma Kokiams, GrpŽu* 
Kvarus miškas Ir visi parunkiimal.

Kreipk I tfis
RAIBUŽIS KARMA 
už WI1low Springs

I vakarus 2 mylias 
ant H3 galvi* 

Klauskite
BIG TONY FARM . .

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langam*. Tndeda- 
mc stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO„ Ine.
, Glazlng Coptractors 

4351 S. Hilsted St. Tel. Yards 5482

llytbj viikniki (JlilcugbH Lie
tuvių Andllorljbjo įvyk* pra- 
kulbo* pilietybė* ralknlul*, Jono 
knlbėtdM plačiai nlAkln* apie 
Slnnottb ’blllų prieš atėlvhia Jr 
Jo Imvbjų vlHlbiilH iibpIliočIainH.

Prakalbą* l'onglii Lietuvių 
IMbtbrų HlIčČlų fyygii. Pradžia 
7:3b vai. vakhra. įžangii hobiiK

Pagerbsime geriau
sią draugę-motiną

MMk*n| Motorų Piliečių Ly
ga FeiViria spng(Tbliiio vnkhrOIJ

NAUJAS BIZNIS
Naujai atidarytu grosęrnfl, cigaru 
tabako ir visokiu Smulkmenų krau
tuvą. Taipgi visokiu žalumynu.
. Prie pjogo* patarnausiu krapšty
to ir jprjstatyšlu anglis.

GEORGE GURNEVlčIUS 
2030 Canalport Avė.

Todėl tinkama Ir gražių kad 
motinų phgbrbliiiiil yra kklrki- 
mit dloria gogu’žČH 12 d. Kaa mo
tinų dar turi, tu* privalo Jų 
pagerbti tų dlonų. O tlo, kurio 
ibčtinoH mintojo, iilrčtų a^rtL 
inlbtl ir pagbrbll Jų AltVb 
dyjo.

Vlnų motinų pagorblpiul 
tuvių Mbtorų Pllločlb Lyga 
gln ’vakarfl|, šoštadlonlo vakaro, 
gogužčn H 
talnčjo, 81,4 W. BBrd Stroot.

Vakarėlyje bun programas 
jiHthlklntan 'Motinų TMonal, bun 
ližkAndžIhl IV šokini. Hongėjon 
kviečia višun atsilankyti j vu- 
kiU’čl|.—M. ZolploM.

8) vakarų inio 8 IkII 8:45, 
iVantklaunyklIo 0ulkai»ų radlo 
prograino iš štotlvn \VHPC, 
kur) thiirn .kin. !•'. BlldHko ra
tilo Ir rakandų kruilluvč, 3117 
So, Halnted st.

Buk gražių dhlnų Ir iiiumI- 
kbs, taipgi nnudlhgų įlrinVešt- 
mų. Hvlkta pastebėti, kati p. 
Iliulrtkan pereitų navallv ati
darė trečių krautuvę 
3315 So. Ilalnled nl 
Budriko uuknlnlų 
krnuhrvėn)i Nmijofie

Moteris Marijona, Wuii, dbkfe- 
ris, žentas Dominika^ Kuraitis.
J. Bogavich ir Mti giminės ir 
draugai.

Dttodąhi Paskolas Ant Morgičių
Mažais MCdesiniius 'Tšhiokėjįmnls htVo 5 Iki 20 Metų 

'Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 
AUABHTO TVAUKOJB

Ah WrliUi yrfc Vedamim tlkalu pngolbM! muM| adcaltytojanM sti* 
slrnstl, kur gulima mmlplrkti (vairių jmpmiitų tr, nepaprastų 
daiktų, ihUtiaų ir roiknitmų. tfolgu ii telpančių čia skelbimų bs- 
Kftllta NiiMiiiatl ko jločkot, pa&uiklti Naujienas, Canal 8510, ir 
klauskite Blžnlo 1’nUrčJo. čia jus anusllfi informacijų, jeigu tik 
jų bus gulima gntiil.

Prakalbos pilietybe 
klausimu rytoj 

vakare

libSELANl). — Senai Roho- 
lundo gyventojai, l’aullnal Aa- 
franauHklonol, 10730 l*’oroHt 
Avė., 7 d. Gegužės buvo pa-

Vopul vietojo, 
apdraudn. Ekoi 
1b, pataiso, pord 
modos, fti* sk 
teisę 10% m 
storago, glafcavll 
tttl"J'n”,D^&UjXD®n&M 

... • , įsteigta IfKKI
6510 S. Hnlsted St. NORmal 5150 THE BRIDGEPOhT ttOOPING CO.

Ar jurų .tom. r.lkalauja patai* 
symo? Palaukite mus Ir mes 
kyšime k|ek kaltuos pataisyti, 
taipgi darome visokį Mikei 
darba..

3216 So. Halrted Street.
Tel. VTCtmrv 4965.

Senų Ir 'nulijo, flėtuvilku knygų 
tisjuomot gausite Naujieną knygyne,

lUdhitArlAl — Fdmlarlal Ir Rody 
Pataisymas

Aiito Molovo,Urnas 
barba atsiimam ir pristatom,

R & R
Rudiator iind Rody Co.

Molgtn J020.
ItOIKK AVĖ.

Praėjusių nvdėlių Anelės 
SieponnvhMvnės, KUImlvčių 
kvartetas suteikė daug malo
numo Progress ( Furnitųre 
krautuvės kl ausyloj nins. Aš 
daug kartų esu girdėjęs Kai
miečių kvartetų daliuiojunl 
per nulio ir koncertuose. Jie 
man visados patinka. Dainuo
ti ne tiek svnrhu khlp šudai- 
nuol gerai. Reikia lUokėti ir 
pasirinkti dainas, kij KaitUie- 
ėiai sugeba 
jų mokytoju, Anelė Steponavi
čienė, tų padaro?

Adv. K. (lugia Ibisckmingai 
veda savo nuolatinius lega
lius pu tarimus.

Programo vedėjai syk j
pateikė daug informacijų dplc 
dvigubų išpardavimų Progresu 
Fnrnilurv Krautuvėse. Tai

CARR BROS. W11BCKING CO. 
dflo.) 

įsteigta 1016.

’ - K. ir 

vija rasite musu

LIETUVON IR ATGAL SU BtlICKII
Rašo DOMIN1KAS KURAITIS

Kazimieras ■ 
Lebrikas

PoVsIskyrū su Alno pnsnulhi 
10 dienu geguŽCs mūn. 1034 
in„ sulaukės MpnatyŪN, ginies 
Lietuvoje, Rnkelnip npskr., Ši
lu lūs parapijoj, Striukų kaime. -

Paliko $lidd|aine nuliūdima 
m te™ >■ 

jonų Butkus ir posūni Povilų 
Baubly ir ghnlrtta.

Liūdnai atminčiai musų, 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos ftv, Mišios ’ UžAIlbmvo 
Panelės , šv. bažnyčioje , Mor- 
ųuette 'Parko 10 , d. frėgužČH . 
rnlm. 1035 m. 7i30 vai. ryto.* 
Kviečiamę. visus gimines, drnų- 
gus ir. frazUtainus atsilankyt i 
pamaldas. 1

k Mes Tavo Musų .brangusis j 
Vyto ir Tėvo ttlėkuomet noiiž- 
mh^hne, Tu )>ba InOs jall1 
Sepesugriši, bet mes ankščiaua ; 

r vėliaus pas Tdve ateisimo.
Lauk mus ateinant! i

Nuliūdę, lieka. u
Moteris, Duktė, Podukra 
ir Posūnis. l

MODICRN MILLWORK A HIll’PLY 
CO. (No ikorp.) 3000 Archer Ava. 
Tuk visginiu 1014, Leploi — Sta
tybai Medftmda MogdongysUl 
Dykai A pskulti(avimas.

ndrvHU, 
(šule 

daiktų 
k i’nulb- 

vėjv Budrlk Furniturv Mari, 
yru piliuiH piiHlvinklimiH grn- 
žinuaių ir mmjimslų pnrlm’ 
avių, dineilvH, aiudlo eouelivH 
ir kliokiu miniiima rvlknlingų 
dalykų piginusiomis kainomis, 

Visiems pirkėjams dabar 
yra duodami tkivlai dykai ) 
Budriki) meilu) piknikų, kuris 
įvyks gegužės II), Biriilės dar
že Ir su tais likielais bus gali
ma gauti virš 100 įvairių dai
ktų vertės $3,(N)b,0(). /frp.

elahi | Aliuvy. Nčftltf tų bfniH 
gly aukų ponui tMbvUl.”

Klok ninorlklečlo itanldnfl 
bildarė hilhilngų jo motinų pa
lioku skidtytojhmH HpręMtl. Bot, 
klok aš žinau, tilt Šiluvos ku
nigą* irHIAJo Ištraukti koletų 
okulrii atlklų šampano.

(Bu* dauginu)

Ir populiarų* So. lihiglowo()do 
kollonljoh gyvontbjid, Ir tol 
apližlntl, tiirjib ^tliilų llWt

Į, Tr Mldibrhiių WwtiiVlb 
puoton prlMlrinko dideli* *kul- 
čhiR pnžlštnmų, drailgų Ir gi
minių, b p. Lmtclhl liiiHlMtoii- 
gė pavaišinti vImu*. Buvo val
gyti Ir gerti klok tik kak bo
rėjo.

AlokNliiiiiiH, MimhillN tnrp 
HVOČlų

i

'Dirbo HVoČių miitėRl Ir biz
nierių, AlolikluhiiH, p, MiirIuIIm 
Ir kiti. Laiko vakarienė* p. Mii- 
rIuHh piiHiikė tinkamų šiai puo
toj kalbų, Buvo Ir dnuglan kal
bėtojų. Viilšč* lę*ė*l per vl*ų 
miktj, Ilgi 5 valandai ryto Ir 
tada tik Mldi’MtėmčM dėkodami 
p. Laučiam* už 'valšo* ir ve
lydami Hulnuktl nuk*lnlo Jubl- 
llojuu*. — Itnuln*.

YUMNRM

sulaukęs 18 ®fc?r 

12.1M4. . , ■
Paliko! d|dtdlamo nuliudlmo niAtlnĄ Soplpa,, IflVa Antahį, 

Nosofl Augonia,;.: ,
Mos I ava MųR. brangusis 

sūneli Ir Moli niokUoniėt ho- 
uHmirjm^ v 'i'* W 
nolmsūgrįfli, bet mos ankAčiaus 
hr vėliaus pša Tavu ntolstmo. 
Lauk mus ateinant.

Nulindo Uoka
TėVai Ir goHUO.
4253 S. Calnpboll

.M r Kt^n V l*?/T t m lLl’7 4 » Lt i

You ddrtnot to mokė
friends iocially or in Business 
lf you have halitosrs (bad 
breathb Since you cannot d®-

• ♦ • . «

tect it yourself, the ono way 
of making ture you do not 
offend is to gargi® often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and čhecks Infection. Lambert 
t’harmacal Compdny, St. Louis, 
MTssou'ri.

LISTERINE
Ohds halitosis

Kili* 200,000,000 gtrmi

BLUEBIRI) 
WACH £&®S, w. 

161’1) 8. MTATlC HT.
(Jai u m et 4668

Važi iioja per A (■*<)♦ Justino, 
WIIT(M Sbrtngs, j/unont, Lock-, 
norį Rautu 4-A apliek kapines. 
Taipgi Rautu 4, Clcoro, Borwyn, 
Lymįs.

.bauMilU bUAU Išvažiuoja Hubatoj, 
NmiėUoJ Ir, AyontadionĮals, Slait- 
lius Bušu pudauglntn Balandžio 2 
d. ir Gegužės 1 d.
Nauji bųifot su radlo ir niodėr- 
Uiškaiš įrengimais. Saugus ir. 
patogus Kelionėje.

prizų, kur) 
imlias Bcllnjus 
vyksta šį sekmadienį, Llelu> 
vlų Auditorijoje, 5:30 v. v 
Bilietai iš anksto 4(kh

• JiR’ųdrs (irumlinėshH

c i alias kaiman tiktai per ši mėne
si. APSKAITŲ AVIMAS DYKAI t 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IfiMOKRJlMAI.
'5% palūkanų.
darbūs, Cemento darbus, uia-ž 

^J<^Tviškų ir bese- 
mento ižlygini- 
mast naujus mu 
rinius frontus, 

LįW(A=l|==n krautuvių patai- 
symas, šinglla- 
vimas porėtų ir 

|| namu, plumbin 
MĮ’įĮHygas ir Šilumos 

UglM/y* įvedimas.

iMSTRUdTlbK co.
3658 West 26th Street

. Telefonai: . Ji
ROCKWELL 0750

_JLAW.KP^E 1875

persiskyrė su šiuo pasauliu 9 
dienų gegužės mėn. 1930 m.,

< Sulaukęs 58 mėtų amžiaus; gi->{ 
męs Lietuvoje. Gyveno Ame- 1 
rikoje Zieglcr, III., per 30 ine- - 

Vtų. Mirė Chicagoje.

Jau praslinko penki metai, 
kaip tave, musų mylimas vyre 
ir tėveli, nemielaširdinga mir- 

hfe tis ištraukė iš musų t Arpo.
\ : Musu širdyse palikai neužgy-

_ domų žaizdą, o namuose neuž-
'' - J '■ I PiBtomų tuštybę.

H I ^4 |Ni H M&* tavęs, brangusis, laukė- 
Į me sugryžtant, bet musų lau- 

Rimas veltui. Laikui bėgant 
užmirš tave draugai, bet tnbšų minose ir širdyse pasiliksi 
amžinai.

Nulipdę lieka GBRB. Naujienų skaityto
jo* ir akaitytojai prašomi 
įiridnių reikalais eiti i tas 
Krautuvės, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Pnįvnlnlnll programų «ovo 
šoklų koncerto Vytmila* Bu- 
IIiiJuh yra piikvletę* Kimųjį 
VeHpendraltę Ir Vytautų 'l’a- 
rul) padainuoti koletų gražių 
(luinų, taip kaip tiktai Jie gali 
nudainuoti.

P-lė Kloim yra vhlom* (’hh 
engoN liotuvhmiH Ir daugeliui 
HVctinUaučIų gerai žliinma Ir 
vl*ų mylliim. Mažutė lakšlin- 
gnhi pasižymėjo mokyklų* 
opi'rotėso, su Pirmyn Ir Bi
rutės chorais, Ir dabartiniu 
laiku yra pakviesta dalyvauti 
keliuose kitataučių konoorluo- 
no. Kaipo soIInIČ JI yra viena 
Iš labai mėgiamų Ghleagos 
aplelinkėjo.

VylaulaH Tarulls Irgi gerai 
žinomas, kaipo radio daini
ninkas Ir opvrčių, 'koncertų 
dalyvis. Tai lik vienas IŠ sūr

imi* rengia Vy- 
KoncorlaH į-

SO. DNGLEW()OI). — Pe
reitų šeštadienį, vakare, p. 
La\ueinll, 0915 So. Snnitfamon 
St„ apvaikščiojo Hukaktuvo* 
(Ivldošlmtlos pelikių metų ve
dybinio gyvenimo, arba kitaip 
sukant, sidabrines vestu ve*,

0 kad p, Laučiai yra seni

(Tęsiny*)
Kurie nopnglja 

"šventų“ vnndmi| arlm bučiuo
dami nkimm|, ant kurto yra 
pastatyta ''šventos panelė*'* 
statula, tiem* kunigas |sako 
molslls už savo grtoku* ir duo
ti dauginu pinigų aht “aple- 
ros“, Kuria gi nenori perpra
šyti Dievo, kad Jo pasigailė
tų? žiūrint Iš šalie* | tų pilkų 
žmonių minių, suklaupusių prie 
slaiitulos Ir prašančių pasigai
lėjimo, Bodo*, kad Ir didžiau- 
šias bešlnll* turėtų Jų pasigai
lėt. Tlo flAiniai Ir protiniai li
gony* įpuolę | apatijų ntiduo- 
da iMiskutlnhis savo centus. Jie 
badauja h‘ neturi Iš ko savo 
mažų valkų aprengti, nei jiems 
tinkamo muisto huplrkt. Pri
slėgti skurdo patys, Ir Jų šei
mynų narini apserga, taip, kad 
via daugiau randasi Dievo pa
sigailėjime prašančių ir auko
jančių ant •'apioras“.

stebuklinga, Šiluvos vto- 
tik kunigams pasidarė 

pelninga, bet. Ir visokios vųšlo* 
vertelgoms. Vasaros laiku, kai 
tie protiniai ligony* pradeda 
važiuot | Hiluvų gydytis, ir ver
telgoms n laidaro plati rinka sa
vo produktams. Nei kokioj Lie
tuvos turgavietėj Žmonės tiek 
neperka ralknllngų reikmenų, 
kiek Šiluvoje. Jie yra įsitiki
nę, kad Šiluva yra šventa vie
ta. o šventoj vietoj bent koks 
daiktas nupirktas gal 
neš laimę.

Prieš porų dienų 
laidus tarp vertelgų 
žytinės prašant valščlų ir ap
skričių viršaičių, kad Jieins 
duotų leidimų rinkoje išstaty
ti savo prekes. O kad gauti 
leidimas, lai ir viršaičiui tenka 
nemažas kyšis. Todėl tų hum- 
Imgų varyti ir Lietuvos Vy
riausybė nedraudžhi. Nes, ku
nigams. vertelgoms ir valdinin
kams tie "stebuklai“ duoda ge
ra pelno,

Dabnr jau not ir autobusai 
pradėjo važiuoti į Šiluvą pilni 
prikimšti žmonių, 
važiuoja arkliais 
pėkšti. l’ažiuodami j Šiluvą jie 
vežasi duonos, grudų, mėsos ii 
šiaip kitokio maisto, kad juos 
kunigas pašventintų. O kai 
parsiveža namo tą šventą mai
stą. jie nesiskubi j j suvalgyt, 
Ih'I sudeda su likusiu nešven
tu maistu, kad ir tas pasidary
tų šventas. Ir kaimiečiai pa- 
gryžę namo jaučiasi, kad jų 
visas maistas, namai ir gyvu
liai misidarė šventi.
l’ž tą atliktų šventų darbą, 

kunigas irgi pasiįielno. Kai jis 
apkrapina tą maistą, paskui 
eina jo klapčiukai su Škarbon- 
koms ir kolektuoja 
pinigus. Kiekvienas 
kiek turi arba kiek

Aš parvežiau iš 
nuo sūnaus moteriškei $5.00. 
Senukė priėmusi tuos pinigus 
nei žodžio nepratarus j mane 
pradėjo kalbėtis su dievu, 
“štai, viešpatie, mano sūnūs 
tau prisiuntė Šią dovanų. Da- 
l>ar tu pasigailėk manęs“. Bet 
aš. pertraukdamas jos kalbą 
pratariau, kad sūnūs duoda
mas tuos $5.00, prašė kad jus 
pati naudotum, o neatiduotum 
niekam kitam.

"Taip, ponuli*’, atsakė se
nutė. — "Jeigu aš tuos pini
gus praleisiu, tai kųgi aš tu
rėsiu? Bet kai atiduosiu Die
vui, tai man mirus jis šimte
riopai sugrąžins. Be to, Dievu
lis už tuos pinigus ir mano 
amžių prailgins, man ir svei
katų suteiks. Tai mat, argi ma
no sūnelis nenorėtų, kad aš il
giau gyvenčiau ir bučiau svei
ka? Jis taip mane mylėjo, ma
ne gerbė. Jis netoks. Jis nori, 
kad aš bučiau laiminga. .Iš

... ................... .... '...........y J ...........

MOLINAM PINIGUS ANT PIRMŲ
MORGIČIŲ

Apdraudžiam nuo Ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St

S. and L/InsjUorp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žiho&aū's investmeritas iki 
$5,000.00. ,

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

Reikliau d a iii i 
r ,Y ... visada fchH‘te 

'ė'ktiti savo su
taupytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

2324 So. LOavitt Street 
Wefonaa CANAL 1679

JUSTIN MACKIEAVICII, Prezidentas 
rfELEN kUCIiINSKAS, Raštininkas

ukllo K, OapukHM Tel. Brun«wick 
fll arba J/ufayctta 5277.

Piknikams Daržas
I'ICNIC GI10VE

3572
, y LAFoyętto 7688

KNYGOS
BOOKS

RAKANDŲ Bargenal 
FUHNITURE BARGAIN8

♦ A t f

W. HtiflAULER’H MTrtRAGEI 
4644 N. Wėnl«rn A Y®.

M rakandų akyrlun, 1460 verto- 
ra* kl nieku* d Ivona*, PIGIAI. 
Nauji' kiniški kaurai too 116, *26, 

W ir 1860, 10 dulk. vnlg. kamb.
net, 81)8, Modarn, 8 d, mlCgkamb, co- 
ta* |08, Parlor Mt, $26—'846. Ca*n 
ar .llRiok/ Vakarai* iki 9. ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai 
RADlATOltS & B0ILER8

16M W. DlTldMi Si 
kampa* Marahfield 

stogai 
ROOtaNG

ai m tad 8t„ dhicmro, JU

Kailiai
FURS

jums reikia 
t I « !»

Į, ’ ............’ '

Auto l’iitnr. Stotis
AUTO SERVICE HTATION

KĮ4LIAŲTO.IAMH TARP

Joliet ir Chicago

HMtlIKOH Ir ftbolhot muKlkoa. V. 
čapiikallfl-Clian, 1684 N. Oaklay A v®. 

Tai, jiniDMVvlck 0181, ,_____________

MailorhiHdJekoratoriuH
PA1NT1NO & DECORATING
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Paramounl News, Kitas Filmų Bendroves Aviacijos Dienoje CLASSIFIEDADS
■*u»

Greit ištekės?

PATAISYMAS IR DALIS

PRANEŠIMAI

Mrs. Anelia K. Jarusz

Pivoriūnas

CLASSIFIEDADS

Rytoj vaknre rengia vakarą 
Mark Whitc Squnre svetainėj

peliais nudailintų butelių su 
įvairios rūšies likeriu, konja-

Telegramų Agentūros, dienraščiai, Ang 
lijo a" R EUTERIS" atidžiai studijuoją

Fr. Young iškilmin
gai palaidotas Lietu
vių Tautišk. kapinėse

Lomi 
Lt'iivllt

Įvyks Ke
po piet 

ir Adams

Parduosiu pigiai 
936 33 St.

ir lėktuvo 
išskridimo

sujieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui su j ieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

Soripps 
grandines 

jau dn-

svečiai 
piYma'

kar- 
avo-

Miss Autose Andrušaiti#
Alex, Belosčionfi
Konstant Drasutis

PARSIDUODA Meat Market 
su visais įrengimais biznis ii- 
dirbtas per daug metų, par
duosiu pigiai dėl partnerių ne
sutikimo. 1847 W. 47 St.

Bet kad jie labai re
tai teatvažiuoja-

yru 
traukimo

Airportas randasi 
p gatvės ir Burn- 

Išanga ns- 
o' vaikams 
veltui*'

Adv. Skipitis ir kiti 
pas J. Mackevičius 
dienį.

Jaunuoliai ruošiasi 
pagerbti adv.

R. Skipitį

dukrelei. Jo# abidvi tarp glml- 
nlų nedėjo visų luiną tyliai vork 
damos,

Tarp kalbų Jnus,minga# gltm 
mos pagiedojo Kl. Rimkų# pri 
tariant smulku p. Potniševl

)i k nikam* 
00% pei- 

Labai __ : jj. 
Randasi tiktai 10 mylių nuo 

Savininkas
1837 So, 49th Court, 

Tol. Cicero 205

Kor.” keistai iš 
68 kp. boikotavo po

Neesant ekspertu negalima 
įsigilinti į diskusijas apie va
karienę ir jos priedus, bet 
kiekvienas ten atsilankęs nea
bejojamai gražiai praleido

To visi laukia ir su geriausiu 
upu rengiasi prie išleistuvių, 
kurios jvyks sekmadienį, Ford- 
Ląnsing airporte.

Visi Cicero darbininkai iš
leistuvėms yra prašomi susi
rinkti 8 vai. ryto, sekmadie
ni, prie Liuosybčs svetainės.

—K. P. D.

Vakar įvyko iškilmingos lai
dotuvės nužudyto Franciškaus 
Young (Zalatoriaus).

Procesija apie dviejų šimtų 
automobilių prasidėjo po piet 
iš nabašninko namų 4532 So. 
Mozart str.

Giminių, draugų ir užuojau
tos reiškėjų Lietuvių Tautiško
se kapinėse susirinko didžiau
sia minia, kurioj buvo daug 
biznierių bei profesionalų ir jų 
šeimynų.

Prie nabašninko kapo labai 
rimtą, ir gražią prakalbą pasa
kė St. Strazdas.

Po jo kalbėjo adv. Kl. Jur
gelionis taip jausliai ir gražiai, 
kad klausytojams ašaros verž
te veržėsi iš liūdesio ir užuo
jautos jaunutei našlei ir jos

da (18 kp. nutarė, kad nariui 
mirų# mokfltl 10 centų nupir
kimui kvletkų, paidrašę# Kor. 
kėlė dl(lžkiuw| triukšmą Ir rnftO 
visokia# iiosųmone# laikraščiuo
se. Ir dabar, kaip S LA. Pil
domoji Taryba pakėlė ė renius 
pašolpo# lėšom#, minėtu# Kor. 
lipa ant ulonų, ngltuodiimu# na
riu# prieš pakėlimų 5 centų Ir 
norėjo priversti kuopo# valdy
bų rašyti rezoliuciją, grūmoda
ma#, jog valdyba bijo rašyti, 
kad Centru# noprašallntų Još Iš 
va 1d y boa vietos.

Betgi, reikia atminti, kad (18 
kp, nieko nemoka kuppos lė
šom h, Ir, jeigu, no turėtume pa
našių parengimų, kuopo# nariai 
turėtų mokėti kas mėne#| 10 
renių kuopo# lėšom#. O tuomet 
Kor. be abejonė#, atrastų viso
kių neaųmonių kuopų šmeižti.

SLA. (18 k p. gyvuoja gana

PARDAVIMUI tavern, pu*# arba 
vl*a, Bizni* išdirbtas, kambariai gy
venimui. 2540 W. 45th Pi.

RIVERSIDE 
vakare pp. Justino ir Viktori
jos Mackevičių namuose, 118 
Aikenside Road, Riverside, 
11U įvyko gražus vakarėlis. 
Į jį susirinko eilė žymių sve
čių, tarp kurių buvo adv. R. 
Skipitis, Įeit Feliksas ir Mar- 
tha Vaitkai, konsulas Ir p. A. 
Kalvaičiai, “N.” redaktorius 
P. Grigaitis, pp. J. Bačiūnai iš

PARDAVIMUI Tavern tarp dide
lių dirbtuvių bizni* išdirbta*. Turi 
būt parduota* labai greitai už pri
einama kaina.

1902 S. We»tem Avė.

CICERO.—Smagu. yni rašyti 
Ir kalbėti apie savo kampelį Ir 
apie savuosius tautiečius, La
bai gražu ir gera, jog mes pa
sirodome goriau negu kiti. Štai, 
paimkime, kad Ir iškilmingų 
bankietą, kuris įvyko penkta
dienio vakare Congross viešbu

ti gimine# padėkos Žod| da
lyvavusiam# laidotuvėse Ištarė 
laidotuvių direktorius .1. 1<\ Nu

pusi durim vlm u I 
labai tvarkios

Ginčai dėl SLA. 63 
kuopos

John Gur#ky 
A. Lalorcnclu# 
.hmnio Lnpln«ka# 
F, Orlausko#

. 0. Potrll 
Jo#. Pilvotu 
Roy Sehnuka# 
Rov. C. Urbaltl# 
1). Ziick.
Suminėti uMinony# yr« 

Šoml laišku# atsiimti,

Šaltis krutins] Rali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
danti Musterole. Musterol® nėra 
vien mostis. Jis veikia, prieš iri- 
tacijų. ir prašalina skausme. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Alban) 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massąge 
eleetrie treab 
mept ir magne- 
tie blanketa ir tt 
Moterim* ir mer

ginoms patari* 
mai dovanai

PARDAVIMUI tavernas labai ge
roj vietoj, prie didelio vieškelio, 
viena mylia nuo Chicago*, visas 
Įrengimas ir metu rendą atiduosiu 
už $500. I>ai«niai visai pigų*. 3501 
Vį. 95 St. Tel. Evergreen Park7316.

Siunčia fotografus, reporterius į Ford 
Lansing Airportą

dulki#. Ačiū jo 
laidotuvės buvo 
Ir gražio#.

Buvo nuimto#
Po, laidotuvių 

buvo pakviesti pietums Į ponio# 
Gramonllenė# svetainę, 4585 S. 
Bookwell #tr,

• JUODŽEMIS, vardai* arba veži
mais, spflriidfi žamfi — "humu*” — 
25c. už bušeli, 5 bufolfal — $1, go* 
ra kai siimulsysll su medin ar smė
linga žarna dal gftllu, baksu Ir kvlal- 
kynų. Pristatėm tik South sldAj. 
Chanas Gavcus, 6100 8. Stata St„ 
Tol, Wentworth 7942,

liclp VVanted—Mole 
Darbininku reikia

Apsivedė p. Bložienč 
su p. Sabaičiu, 

Ciceroj

JMAN KORIS
Eina kalbos, kad gražioji 

Jvan Kori# jau neužilgo busianti 
M r#. —? Kn# ta# laiminga#!# 
dar tuo tarpu nonkolbkiina. Bot 
tlkimč# grolt aužlnoti, kada 
guuHlmo pakvietimų | vomIuvok,

Panelė Joan Kori# koletų Ma
žonų atgal už#lpolnė titulo 
“MIhh Naujienos” nu dideliu 
pritarimu vlMuomonė#. Iki Šiol 
JI tebeturi daug savo gražumo 
garbintojų, Ji yra mandagi Ir 
maloni švIcMlaplaukė lietuvaitė.

Chicagos Lietuvių jaunuolių 
draugija—Lithuanian Youth So- 
ciety—rengia šeimynišką va
karėlį pagerbimui D.U.R.L. pir
mininko ir svečio iŠ Lietuvos, 
adv. R. Skipičio. .

Jaunuoliai kviečia į vakarą 
ir savo tėvus, norėdami ne vien: 
svečiui, p. Skipičiui, bet ir sa-i 
vo globėjams parodyti ką jie, 
gali padaryti ir ko yra atsiekę.

Vakarėlis įvyks penktadienį, 
rytoj vakare, Mark White 
Sųuare Parko svetainėje, prie 
30-tos ir Halsted gatvių. Jžan- 
go nebus imama.

Adv. Skipitis penktadienį da
lyvaus tik tų jaunuolių paren
gime—IR NIEKUR KITUR. Ki
tų dienraščių tvirtinimai, kad 
jis dalyvaus kituose parengi
muose yra nepamatuoti.

Visi didžiavosi Cicoriočlų pa
sirodymu* Bet, suprantama, 
kad tai neįvyko vien su valini, 
kas nors turėjo padirbėti. Dirb
ti yra gerai, kuomet yiui prita
rimas Ir susitarimtiš. '

Reikia tarti ačiū p. C. Ge
niui. Jis savuosius gražiai su
grupavo prie vieno stalo. Ir tai 
buvo vienas iš didžiausių stalų 
bankiete. Ten sėdėjo ir B. 
Tumavičius. O jis visuomet 
turi gerų sumanymų. Taip ir 
Šiuo kartu, jis man ausin pa
šnabždėjo, ‘Musų čia yra nema
žai. Kodėl negalime pasirody 
ti?” Omenyje jis turėjo aukų 
skridimui.

Tuoj, kaip bežiūrint, musų 
pionieriai sudėjo $10.00, kad tik 
lakūnas Vaitkus greičiausiai 
kaip galima ir kuo pasekmin- 
giausiai nutūptų Kauno airpor-

Namų 
(Houšing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms, 
styti iŠ apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg Viešųjų 
Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų sujieškojimo biuras 
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: Housing 
Service Bureau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

CICERO. — Pereitų šventa
dieni čia apsivedė seni vieti
niai gyventojai, p. .Bložlonė su 
p. Sabaičiu ši lubų ėmė vieti
nėj šv. Antano bažnyčioje. 
Jaunieji apsigyveno jaunosios 
namuose, po num. 1411 40th 
Court.

Vestuvės buvo gana šaunios. 
Buvo daug svečių Ir vestuvių 
puota • tęsėsi ligi ankstybam 
rytui. Vestuvių dalyviai didžiu
ma jaunimai. Vbštuvių cere
monijoje taipgi dalyvavo jau
nimus.

Dėl komisijos
'*■ • 'C , A.

Komisijos nariai O. Mockie
nė ir P. Kučinskas dalyvavo ir 
dirbo pagal savo išgalės. P. Ku
činskas turėjo eiti darban tą 
vakarą, už tat ir turėjo apleis
ti italių ankščiau. Trečias ko
misijos narys 
dėl susidėjusių aplinkybių ne
galėjo ąteiti 
sireiškia 
rengimą, bet savininkas gerą 
pelną darė”. Reiškia boikotuo
jantieji nariai atėjo į parengi
mą, bet biznį darė sąvininkui 
svetainės. Jeigu kas myli sa
vininką, tai ir be parengimo ga
li ateiti ir daryti pelną arba 
biznį.

Neprisidėjęs nei centu
“Kor.” nėra prisidėjęs nei 

vienu * centu - prie palaikymo 
kuopos, vienok turi drąsos ra
šyti melagingas žinias apie 68 
kuopą»_ Kelis metus atgal, ka-

Clcoro nori, (ai pasirodo 
gerinu už kitus

IškilmoN žadu filmuoti. Ir 
Fox ir Putho Nvnvh, kurio#’ fil
mų kronika aprupna didžiu
mą Eunipo# teatrų.

Tokiu budu no vien lietu
viai yra giliai #uinterc#uoli 
Ford-Lansing įvykstančią At
sisveikinimo Aviacijos Diena, 
kuri jvyks gegužės 12 d. Dideli 
suintoH'savimą rodo ir plačio
ji Amerikos ir Europos visuo
menė, kuriai suminėtos tele
gramų agentūros, laikraščiai 
ir filmų bendrovės tarnauja*

Iškilmės Ford-Lansing Air
porte prasidės 1-mą valandą 
po pietų. - 
prie 189-tos 
hnm Avė., kampo 
menini yra 25c. 
mažiau 12 metų -

No “Boitclrę Fronto’Krikštynos”

Vienok, Nnujfttibšb 8 d. ge
gužės tūlas Korespondentas ra
šo, MSLA, 63 kp. turėjo savo 
parengimą bal. 28 d., kaip kiti 
vadina, ‘Bendro fronto krikšty
nos’. Pasekmės inelabai kokios 
bus iš parengimo, nes ne tiktai 
patys nariai nedalyvavo, bet ir 
patys rengėjai—komisijos na
riai nebuvo. Reiškia baikota- 
vo parengimą. » ' <

“žinoma, tas kuopai j svei
katą neina, bet svetainės sa
vininkas, tai tikrai pelną pasi
darė. Ne veltui patsai ir agen
tai dirbo sušilę”,

Taip, anot p, Kor., buvo su
rengtas SLA. 63 kp. draugiškas 
vakaras. O kas (Jėl Bendro Fron
to krikštynų^ tai’niekas negir
dėjo, kad vakarąs : butų taip 
vadintas. Gal tiktai pats Rep. 
taip mane.

Pasekmes parengimo buvo 
gana geros, kaip matyti iš pa
duoto aprašymo. O kad visi 
nariai dalyvautų, tai dar nėra 
buvę tokio įvykio, kad kiekvie
nas narys dalyvautų kiekviena
me parengime arba susirinki
me. < ■,

Keal Estate For Sale 
Namai-žemž Pardaviitti

2 AUGŠTU akmenini* frontas * 
murini* namas. — 15 kambarį 
Kaina $6000. $2000 i mokėt 4336 : 
Union Avė. Boylevard 4317.

RECEPTU VAISTINYČIA, labai 
nebrangiai. Lietuviu ir lenku apie- 
linkėj, S. Bradel, 1722 W. 47 St.. 
Boulevard 10058.

vidoniui S. GnpŠcvičienė pp. 
Insodui, Kartūnai, Kučinskai, 
Dr. A. Montvidas, p-lė E. Mi- 
kužiutė, NakroŠai, Narvidal, 
Pivoriūnai, kun. Urbanavičius 
iŠ Kcnoshos ir pp. Zacharaus- 
kai-Zack.

Vakarėlio tikslas buvo pa
gerbti svočią iŠ Lietuvos, 
DULR pirmininką, ndv. R.* 
Skipitį, ir pp^ Vaitkus. J. Mac
kevičius, šeimininkas, yra iž
dininkas ALTASS organizaci
jos, kuri finansuoja jaunojo 
lakūno skridimą su “Lituani- 
ca ir. Y* '

Malonioj ir parinktoj kom
panijoj vakaras praėjo sma
giai ir linksmai. Susirinkusie
ji turėjo progą arčiau susipa
žinti su adv. Skipičiu, kaipo 
žmogumi, ir giliau įsikalbėti 
su juo apie jo misiją Ameriko
je ir tos misijos tikslą.

Po skanios vakarienės, ku
rią patiekė p. Mackevičienė 
prasidėjo diskusijos, kalbos, ir 
apie Lietuvių Kongresą, ir 
“Lituknica II” ir jos lakūną 
ir apie visus kitus klausimus, 
pradedant Lietuvos kaimo rei
kalais, ir baigiant Roosevelto 
politikos gvildenimu.

Gastronominė aristokratija
Bet grįžtant prie vakarienės 

negalima užmiršti nepasakius 
žodžio - kito apie skaniąją va
karienę, kurią patiekė p. Mac
kevičiene. Į ją įėjo įvairus 
parinkti, reti skanėsiai 
vėliai, laukiniai ryžiai 
cados ir daugelis kitos gastro- 
nominės aristokracijos. Gi 
gabus Šeimininkės talkininkas, 
patsai p. Mackevičius prižiū
rėjo, , kad niekur netruktų

IŠGRĘŽIMUI rok* <ld Sk«lbltt. 
Ino* MnfibioN. Hw(rlgf‘rnthrlnn)M 
Motorui, Fonui.

U. IILADILEK 
No. Koilzlo Avu., Chlcugo, III, 

Tol. ilomlOOK (1226

KENDŽIŲ. cigaru, tabako*, ice 
crearn ir lengvų jrroseriu. Daro di
deli bizni kendėmi*. Tinkama* lie
tuviam* bizni*. 3 kambariai. Ran
da $18.00. $500 cash. Dealeriai 
tegul neatsižaukia. * 

3213 Wallace St

tino per uiivo gurzųJI Ivlcgrii* 
fin) upuriitą Wiwphtdth 

. Viso# to# iigvnturo# Ir pavie
niui ChleugoN hilkrnščhii slnn- 
čia | Ford-Lnnuln Airportą 
mivo fotografu# ir reporteriu#, 
kud lą iškilmingą |vyk| tinkli
niui užrvkorduoli, puvelkuluo* 
ue ir uprušyli žinloNv.

Bene įdomliiiiuiul yni hi#, 
kud Paramounl Novv# uiimčla | 
Al nuirtą savo garsiniu# nini- 
ratu#, Ford-Lunslngo Iškilme# 
nufilmuoti. Tu bendrovė, per 
savo utatovą, Mr. Montiiguu, 
Nvw Yorke, keli# kartu# telhi^ 
vo#l apie N'kridimo eigą Ir Jau 

pasiruošusi savo filmų 
purnlu# palei#li j

PARSIDUODA delicates*en krau
tuvė, vieta patogi tarpe dviejų mok- 
fllainlų. Parduosiu pigiai.
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PIKNIKAMS DARŽAS 
PARDAVIMUI AR

BA RENDON
Gražu* 10 akerių piknikam* dar

žu*. Vi*l nauji ir moderniški bu
di nkui . Daro bizni per vi*u* me
tu*. Daržu* parenduota* 
per vl*ų *ezona ir atneš 
no ant ju*ų inventmento 
graži vieta gyventi ir daryti pini 
gu*. r 
Chicago*.

Prisiartinant įeit. Felikso 
Vaitkau# skridimo dienai ir 
telegramų ngvnturo# ir laik
raščiai ir filmų bendrovės 
ėmė rodyti auganti susltlofnė- 
jlmą lietuvių Žygiu. x

Visos organizacijos ntydžlul 
neką pusk uliniu# prisiruoš!* 
mu# prieš Išlekiant ) Nvw 
Yorką. Jo# jau nuo seniau 
Mvkč skridimo ruošimo darbą 
ir ypatingai atydžlal studijavo 
lėktuvo įrengimą,

Net anglų telegramų agen
tūra “REUTRRIS” deda #|w- 
vlales pastangas, kud su “Lt- 
tunnico# II” žygiu arčiau su- 
uipažlntl. Agentūra Instruk- 
hivnsavo atstovą Ne\v Yorke 
kuoplučlausial Informuoti Lon
doną apie lakūną 
įrengimą ir daboti 
valandą.

Unitai Press, 
llmvard laikraščių 
telegramų agentūra 
bar turi pastačiusi rcporltirhis 
cvntrallniuose punktuose, per 
kuriuos lakūnas skris. Agen
tūra paprašė iš Altuss'o smul
kių informacijų npio lėktuvo 
išvaisdą, vtc., knd jų reporte
riai galėtų be sunkumo lėktu
vą pažinti nuo žemės.

Nemažai susidomėjimo pa
rodė Associated Press telegra
mų agentūra, kuri . išsiuntinė
jo laikraščiams kelis* tclęgrn- 
finlus pranešimų# ir lakūno 
ir lėktuvo fotografijas išp'la*

Šį kartą su pasidi 
džiavimu kalbama 

apie Cicero

vakarą* Ir nvtibvjojiinuil gol* 
Idė, kad p. Kklplčhil dažniau 
Iš Lietuvos atvažiuotų. Ir kud 
pp. Mackevičiui dažniau Juo# 
vaišlhtų,

' Apie MnthifriA'iui

!?•# J. Mackevičių# Šeiminin
ku# yru prezidentu# Shuuhird 
Federnl Suvlng# und 
Assoclntlon, 2324 S.
SI., kur užlaiko Ir #uvo ol’lšą 
Ir darbuojasi su stintini, Klinei* 
Mackevičius. JI# yru parėmę# 
ne vieną, bevelk kiekvieną žy
mesnį lietuvių darbą gilusio
mis piniginėmis iiukomh.

P-n Viktorija Mackevičienė, 
Jo simpatingoji žmona, yru 
CBIcrtgo# 
Kliubo narė 
nlnkė Kliubo Šoklų rengimo 
kotu, pirnilninkė. Tie šokini 
įvyko Southinoor viešbutyje 
balandžio 27 d. Ir davė init. 
Vidlkiiit# skridimo nutidul 
$175.00.

ZiiniNlAkiŲ KII ubo *u*lrlnklmu* 
vyk* pfitnyčlo,I, gogužA* 10 <1, žu- 
uiunkų Miilfijo, 2120 Ho, llnl*Uul 81. 
< vuL vuk, Narini prnšoml *knlt- 
Injrui #1*1 Innkyti.

— A. *ckrotorlu*.

Chlcitgo* Lkituvlų Draiiaijn, yrn 
pnšulpON Ilgojo, pomirtinių ir kultū
ra* drnugljtt. I noriu* priimami 
vyrai ir mOtori* nuo 15 iki 4# 
motų amžinu*, Pu Šalpa ligojo yrn 
3-.|ų *kyrlų — $6, $10 Ir $16 Navai-, 
tėjo; pomirtine $250. Taipgi, čia 
priimamo* ir čiclo* draugy*te* boi 
kllubnl, jolgu dar nc*tovl vl*ul blo
gai pinlgiškai.

Chicago* Lietuvių Draugija, yra 
logalč organizacija Illinoi* val*tl,lo
jo, I Chicagos Lietuviu Draugijų 
nrlklatiHo 1900 narių, tai yra did
žiausia ir turtingiauNia lietuvių 
draugija Chicugojo.

iNirašyt Draugijon galima pane- 
dCliui* Ir kc t vergai * vl*n dienų, o 
nodOldlenialH tiktai nuo 9 vai, ryto 
1 v. p. n.

Kreipkite* 1 
Draugija* ofi*ų, 

1739 So. Haleted SU
Taipgi, IslraSyt Draugijon galima 

ir per mu*u konkur*antu«.

Kriaučių lx>kalo 2fl9 A. C. W. of 
A. Hiiairinkima* (vyk* pčtnyčioj ge
guže* 10 d.tAinalgamated centro na
me 338 So. Ashland Blvd., 7:80 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite imti 
dalyvuma, Fr, Pruai* *d<r.

....Lietuvių Laisvė* Mylėtojų Drau
gystės extru *ufiirinkima* 
gūžė* 12 d. 1935 1 vai. 
Liuosybčs svetainėje, 8th 
gatvių Waukcgan, 111.

Lietuvių Moterų Piliečiu Lyga 
rengia viešas prakalba*? penktadieni- 
gegužė* 10 d. Lietuvių Auditorijoj, 
mažojoj svet,. ' I ...
pradžia 7:30 vai. vakare, Įžanga vėl 
tui. ___ ___ ____
apie pilietybės suvaržiau ir jos sie
kius, kalbės advokatai J. J. Grish 
ir J. J. Borden (Bagdžiunas). Visi 
kviečiami atsilankyti.

Namų sujieškojimo 
biuras

MERGINA prie ubclno namų 
namu darbo. Gyventi vietoj, 

Vlncenno* 10333.

Viildylm i.itienilu kuopai duro- 
iiiuh užmidlmu# ’

BURNKir)E.-^SLA. (18 kuopa 
buvo Muron#UK bulių 28 d. bu- 
landžio, J. Maęukovlčluu# #vo- 
talnėj, 1080 St.

Baliu# buvogražu#, uožlu- 
rlnt kad. tą /(bąną buyp paroib 
g|mal South Chįęago lr() Roho- 
lamlo orMiinizucUih prlo kurių 
prlkluuHO Ir (18 kp. narių. Nu
žiūrint lietingo oro, visgi žmo
nių prisirinko gražu# burolls, 
kurio gražiai linksmiiiomI. Buvo 
ir iš Bosolando 189 kp. narių, 
kaip tai pp. Pučkoi’iul, Gailovi
niai ir kiti, šitie 189 kp. na
rini vlHtidos atlanko 63 kuopos 
parengimus, Ir Jiem# tariamo 
širdingą ačiū, m i

Visi Bailaus dagininkai gerai 
savo darbus atliko. Pagal be
darbės Įnikus, pąąekmčs balinus 
gth’os. Pelno liko kuopai apie

aus pariMiglniun, vl#l dirba K- 
vlono, išimant Kor. Panašiai# 
rašomais, melagystėm!# mu#ų 
nonugą#dln#l.

P. J. KiičInsknM 
IMor PlvorumiM 
A. Laurutanu#,

BusinoN# Service

MOVING
PIANUH IR RAKANDUH

1’rlttA .Jtftrikraustant pašaukite 
LA FA YKlTM #9#0 ir ai Nlvažiun- 
dll jum* padaryti “aNtimatlan” 
Klek jum* kalinio* k rausly ma*. 
Ai gailu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti *u mane lamo- 
ml",w" w

2049 48 HL

GRAŽUS 5 kambarių murini* 
bungalow, penkių meta senas, 1 blo
kas nuo gatvekariu. Kartai vande
niu apiildomaa. Kaina $5000. — pu
se cash. Savininkas

7208 S. Califomia Av*.

Financial
" Finansai-Paskolo*

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičių*, bonus, namus, ukes k 
bizniu*. Turim apdraudo* denart- 
menta. Vieiaa Notaras.

J. NAMON & CO. .
6755 South We*tera Avė.

Mirniture Flxturc# 
llak*ud*l-|(MlN*l

IŠPARDUODAME BAKŲ F1KČE 
rlu*. visokio didžio su Coli Uoksai* 
ir Sliikoin, Taipgi žiorų flkčarlu* 
dol byla kurio biznio įskaitant *vur« 
styklo*, roglsterhi* ir lee baksu* 
Cash oriai ant Ifimoklljlmo. Parna- 
lykite mu* pirm nagu pirkaite ki
tur, H, E. MOH'I'IIEIM A HONK 
Klore Flshiros, 1900 H. Htete Ht 
C A Luinai 5209

Miscellaneou# for Salo 
Jvairų* Pardavimai

JAN1TOR1AU8 pagalbininką* rei
kalingas, 'Puri but unljlMta*. M. 
VVIIIIums, 4989 Broadway,

Help VVantcd—Fcmale 
Darbininkių reikia

•a *ų*^ma^^*^***w*wn*m*Mu*x^w^*n*^auwv •

MOTERIS patyru* prie darymo 
gėlių arba naujanyblu (Faalher 
Noveltio*), Alslfiaukll kambary* #05, 
65 E, South Water 81.

3133 S. Halsted St.
' ‘ / .. 1-

šiame vakare bus aiškinama

kalbės advokatai J. J.
Borden' (Bagdžiunas) 

“ \ 1.
Rengimo Komisija

DON’T 
NEGLECT 
A COLD




