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Nuostabus “Lituani
įrengimascos

F. Vaitkus lankėsi Milwaukee’je

F <

mo

Kiek dar trūksta?

$2,564.94

Keturios Illinois

Rus

Fran

Mokiniai streikuoja

nesenai

zmo namus
Kada vieni dir-

dainos.

Bolševikų firmos 
laužo įstatymus

4 firmos prarado 
NRA Mėlinąjį Arų

Ragina pakeisti kri
minalinius įstatymus

Francuzai nepaten 
kinti Rusijos varžy 
mu laikraštininkų

Čempionas Max Baer 
netyčiomis persišovė

17 i • i —v — ’Vakar apipiešė lie 
tuvio Antano Kui-

Kohler, 
HUgrjžo

Vėl atmetė pakeli 
mą prekių taksų

Kartu visais galimais budais 
stiprinamos ir pačios Franci jos 
karinės jėgos.

Ant lėktuvo šonų yra nupieš
ta Amerikos Jungtinių Valsti
jų herbas—arelis—ir Lietuvos 
herbas—vytis. Abu herbai vir
šuje sujungti sparnais, Vaizdas 
Ubai gružus.

(Jeigu suspėsime pagaminti 
klišes iš tų fotografijų, kurias 
siunčia Įeit. Vaitkus, tai rytoj 
jos tilps “Naujienose”.)

Streikieriai atmetė 
Chevrolet komp. 

pasiūlymus

Vokietija gal atgaus 
savo kolonijas 
Pietų Afrikoj

Chicagai ir apielinkei f edera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; biskį šalčiau.
Saulė teka 5:36, leidžiasi 7:-

“Buvniu nuskirdęs į Milwtiu- 
kee,” trumpai praneša lakūnas 
ALTASS Valdybos pirmininkui, 
P. Grigiačiui. “Lėktuvas puikia*

KANSAS CITY, Mo., g. 8— 
Gubernatorius atidėjo nužudy
mą Watler McGee, kuris yra 
pasmerktas mirčiai už pagro-

Kova tvirp gubernatoriaus ir Iv 
gislaluros daro d vis aštresnė 
Posėdžiai nutraukti iki ant 
rndicnio

Francija ieško naujų 
karo sąjungų

RYMAS, g. 7. — Belgijos k-.- 
ralius Leopoldas slapta atvyko 
Į Italiją aplankyti savo moti
ną, kuri susirgo beviešėdama 
pas*1 talijos karalių.

NEW YORK, geg. 9. — Pa
saulinis kumštynių čempionas 
Max Baer netyčiomis persišo
vė repeticijoj vaidinimo per 
radio namuose Long Branch,

8 ŽUVO TRAUKINIO RATAS 
TROFOJ MANŽURIJOJ

Bonusų šalininkas 
nenori jokių 
kompromisų

III. legislatura vėl at 
metė pakėlimą pre 

kių taksų

“Lituanicai II”, beje, jau bu
vo padaryta galutina valdžios 
inspekcija ir duotus “finai O.

Bado apgula Spring 
fielde

2.50
2.50

bizniš- 
kitiems 
gyventi

CHAMPA1GN, III., g. 8. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 
moteris sužeista automobiliui 
pasisukime nuvažiavus nuo u- 
lio ir apsivertus.

SPRINGFIELD, III., g. 9. — 
Iš įvairių valstijos dalių atvy
ko bado maršuotojai ir paskel
bė miestui “bado apgulą”,— kad 
jie pasiliksią mieste iki legis
latura padarys kokius nors žin
gsnius, kurie leistų gauti fe
deralinės valdžios pagelbą be
darbiams ir išnaujo atidaryti 
bedarbių šelpimo stotis.

Kadangi atvykusieji neturi 
jokių išteklių, tai jie rinksią au
kas iš Springfieldo gyventojų 
—maistu, pinigais, palapinėmis 
ir kitokiomis reikmenimis.

me stovyje. Atrporto inžinie
riai ir kiti avinei jos žmonės ge- 
rėjosi ‘Litr/mico* II’ (rengimu.

“Vidutiniškas lėktuvo *crui- 
sing’ greitis 170 mylių. Rytoj 
išsiusiu fotografijas.

“F. WAITKUS.”

PARYŽIUS, geg. 8 
ja ant naujo Rusijps ir Fran- 
cijos draugingumo šliukštelėjo 
šaltu vandeniu paskelbdama, 
kad ji, Rusija, leis Franci jos 
užsienio reikalų ministerj, 
Lavai, laike jo kelionės j Mask
vą, lydėti tik tokiems francu- 
zų laikraštininkams, kurie yra 
palankus sovietų Rusijai.

Fra nei jos laikraščiai prieš to
kį Rusijos paskelbimą griežtai 
protestuoja ir gali pakenkti pa
čiai Rusijos-Francijos savitar
pinės pagelbos (karinės sąjun
gos) sutarčiai.

Neoficiliai rateliai sako, kad 
tai priprastas rusams netaktiš
kumas.

Esą jei Patnam šalininkai 
pradės nusileisti, tai ir pati ko
va už atmokėjimą kareivių bo
nusų bus pralaimėta.

WASU1NGTON, geg. 9. —Se
natorius Thomas iš Okla., ku
ris vadovavo senate kovai uz 
pravedimą Patnam biliaus, kuris 
kad atmokėti ex-kareiviams bo- 
nusus siūlo pravesti pinigų/in- 
fliaciją',1 atsisako prifititt' ktikj 
nors kompromisą, kuris leistų 
senate nugalėti prezidėrito ve-

TOKIO, geg. 9. —Gautomis 
iš Harbino žiniomis, lietoji nuo 
ten Rytų Chinijos geležinkelio 
traukinys susidūrė su kitu trau
kiniu. Nelaimėj 8 žmonės liko 
užmušti ir 108 sužeisti.

MASKVA, g. 9. — Valdžia 
paskelbė, kad visi viršininkai 
ir jurininkai Rusijos prekybos 
laivų turės išsimokinti kalbėti 
angliškai. ' \

reikalavimą iš jos tėvų $30,000 
išpirkimo.

Pakeitimo mirties bausmės 
prašė ir pati pastvertoji, nes 
mirties nuosprendis ją gal la
biau kankinąs, negu patį nu
teistąjį.

CHICAGO 
firmos, jų tarpe trys iš Chica- 
gos, prarado NRA Molinąjį Arą.

Praradusios firmos yra Eu
reka Steel Range Co. iš O’Fal- 
lon, III., ir Chicago Avė. Book 
Bindery už neprisidėjimą prie 
padengimo išlaidų vykinimo 
NRA kodekso; Garrick Producė 
Market Co., 3412 N. Clark St., 
už peržengimą darbo valandų ir 
algų kodekso ir Screw and 
Stamping Products Co. už ne
suteikimą valdžiai pareikalau
tų informacijų.

TOLEDO, O., geg. 9. —Fede
ralinis tainktojas McGrady de
da naujų pastangų sutaikinti 
automobilių darbininkų strei-

LONDONAS, geg. 9. — Už
sienio reikalų ministeriui Si- 
mon išdėsčius Anglijos domini
jų premierų konferencijai apie 
pasekmes savo keliones į Ber
lyną ir kad Vokietija reikalavo 
teisės turėti savo kolonijas. Pie
tų Afrikos Unija išreiškė su
tikimą sugrąžinti Vokietijai 
Pietvakarinę Afkrią, kuri ir 
prieš kanj priklausė Vokietijai.

LINCOLN, III,, g. 8. — Du 
vaikai, kurie prapuolė dieną 
pirmiau, rasti negyvi tuščiame 
gasolino vagone. Jie nutroško 
nuo dujų.

HONOLULU, g. 9. —46 lai
vyno lėktuvai kartu išskrido iŠ 
Hawaii į Midway salas, 1,200 
mylių atstume. Tai yra pirmi 
tokie; dideli masiniai orą ma- 
nievrai.

ELGIN, III., g. 9. — Jau ant
ra diena streikuoja vietos high 
school mokiniai, protestuodami 
prieš pašalinimą niekurių mo
kytojų. Streikuoja apie 1,200 
mokinių.

PARYŽIUS 
cija, kuri užvis labiausia bi
josi Vokietijos puolimo ir nuo
latos ieško pagelbos užsieniuo
se, deda pastangas užmegsti 
naujas karo sąjungas, kurios 
dar labiau Franciją sustiprin
tų ir apsaugotų.

Streikuojantys vietos Chevro
let kompanijos darbininkai, 1,- 
251 balsu prieš 605 atmetė 
kompanijos pasiūlymus ir nu
tarė srteiką tęsti toliau. Strei- 
kierių balsavimas aiškiai paro
dė melagingus “nepriklauso
mos” “unijos” tvirtinimus, kad 
buk veik visi darbininkai su
tinka kbmpanijos pasiūlymus 
priimti ir nori gryšti j darbą.

Balsavimas gi parodė visai 
ką kitą. O balsavimas buvo 
pravestas ne unijos, bet federa
linio taikintojo, po federalinės 
valdžios priežiūra. Balsavimas 
Įvyko federaliniame trobesyje 
ir buvo slaptas.

Automobilių darbininkų strei
kas palietė jau 33,000 darbi
ninkų.

SPRINGFIELD, III., geg. 9. 
—Illinois legislatura jau antrą 
sykį šią savaitę atmetė guber
natoriaus pasiūlymą pakeli i 
prekių taksus, kad tuo sukelti 
$3,000,000 į menesį Illinois be
darbių šelpimui.

Vakarykščiame naktiniame 
posėdyje atstovų bute pasiūly
mus pakelti taksus gavo tik 89 
balsus. Prieš balsavo 57 at
stovai. Reikia gi biliaus pri
ėmimui 102 balsų, jei norimu, 
kad pakėlimas tuojaus įeitų

WASHINGTON, geg. 9. — 
Prezidentas Rooseveltas savo 
įprahėšime Amerikos Teisių) In
stitutui ragino dirbti už pakei
timą Amerikos kriminalinių j- 
statymų, kad palegvintų kovą 
su kriminalistais.

Augščiausiojo teismo pirmi
ninkas Hughes irgi ragino pa
daryti paprastesne procedūrą fe- 
deraliniuose teismuose, kad pa
greitinti nuosprendžius ir pa
šalinti techniškumus.

Jis pasiėmęs naują revolverį 
ėmė juo 'Žaisti, bet revolveris 
išsišovė ir čempionas liko su
žeistas. Jis tuojaus liko išga
bentas į ligoninę, kur išvežtas 
į operacijos kambarį.

Dar nežinoma, ant kiek sun
kiai jis susižeidė, bet manoma, 
kad žaizda nėra sunki, nes re
volveris buvo užtaisytas tik tuš
čiomis kulkomis. Tad jis ga
lėjo tik apsideginti paraku. Bet 
apsideginimas paraku yra veik 
visuomet pavojingas, nes žaiz
da lengvai gali apsikrėsti, tad 
gal prisieis atidėti kumštynes, 
kurios turėjo įvykti birželio 
13 d.

WASHINGTON, geg. 9. — 
Pulk. Frederick C. Knabenshue 
įš Spokane, Wash., liko pabar
tas ir perkeltas kiton vieton už 
jo viešą prakalbą Spokane, ku
rioj jis pranąšavo civilį karą, 
jei valdžia nepakeis savo riuąit 
statymo ir veikimo.

Nubaudė pulkininką 
už smerkimą 

valdžios

Chicago, 111., Penktadienis, GegužCH-Mny 10 d., 1085

Oro ministeris gen. Denain 
jau išvyko į Rymą tartis dėl 
plačios Italijos ir Francijos oro 
pagelbos sąjungos. Užsienio gi 
reikalų ministeris Lavai ruo
šiasi išvykti į Varšavą ir Mask
vą. kad pribaigti užmezgimą 
Francijos ir Rusijos karinės 
sąjungos, į kurią galbūt bus 
bandoma įtraukti ir Lenkiją, 
kaipo svarbią buferinę valsty-

10.00
. 2.50

Heights, S. ’Sobat, aukja per P. A.
1.00
2.00
6.00

$2,635.94
. $2,114.06

CHICAGO.—Joseph W. Whee- 
ler, 54 m., buvęs turtingas sa
vininkas Wheeler Cheerful Cre- 
dit Co., 139 S. State St., kuri 
pardavinėjo drabužius išsimo- 
kėjimui, bet kurį sunaikino už
ėjusi depresija, nusišovė savo 
namuose 179 Lake Shore Drive, 
gavęs pranešimą, ‘ jog jo ap- 
drauda, delei nesumokėjimo, bus 
už dienos panaikinta.

MASKVA, geg. 9.—12 pro
vincijos gamybos firmų atstovų 
Maskvoje liko ištremti į tolimą
ją šiaurę—į Baltųjų jurų apy
gardą—už nelegališkus 
kus veikimus. Trims 
atstovams uždrausta 
Maskvoje.

Bolševikijos valdžia 
įsakė provincijos firmoms pa
liauti laikius savo biznio agen
tus Maskvoje.

(Kadangi privatinės gamybos 
Rusijoje nėra ir kadangi visa 
gamyba yra bolševikų valdoma, 
tai išrodo, kad pačios valdžios 
firmos laužo prekybos įstaty
mus ir neklauso valdžios įsaky
mų).

Charlotte, N. C. — Woodrow W. Shropshire, kuris kalėj i 
buvo tiek kankinamas, jog neteko abiejų kojų.

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

Entorod ns NOCond-ctaM matter Mnrph 7, 1914 nt tho Pont Offlco at Chicago, III., 
undor tho Act of Mareli a, 1879

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta ............................................................................. $4,750.00

Kiek įplaukė 
Buvo paskelbta .

P. žalnienaitis, 1904 N. Nebraska Avė., Chi., auka 1.00
P. Lapenis, 724 W. 18th St., Chi., auka ..........  1.00
Kazys Filipauskas, 4559 S. Washtenaw, Chi. auka 10.00 
Kazys Filipauskas, Chi., už laišką Lietuvon .... 2.50 
F. J. šeštokas, 831 8th St., Waukegan, už laiškus 5.00 
Tarnas Šalkauskas, 7125 S. Washtenaw Avė., už 

laiškus .  ,............ ...................  5.00
Antanas Ileppo, 6419 S. Troy St., Chicago, už laiš

ką ...........      2.50
Justice Electric Shop, 4104 Archer Avė., Chi., už 

laišką
Chicagos ZarasiŠkių Kliubas ..............
Warehouše Point, Conn., aukų surinko

p. J. Krilavic ...................................   5.00
A. Skusevičius, 3801 W. .60th St., Chicago, už

laišką, per Kareivą .................................... 2.50
Lithuanian University Club, Chicago, auka .... 10.00 
Danbury, Conn., SLA. 306 kuopa ir nariai, per 
1 V. Vaitkunską .. .. *.’.........L. 
Perth Amboy, N. J., Frank Strosby, už laišką 
Chicago

Jagminą .............................. ............
Chicago Heigts, P. Ą. Jagminas, auka 
Philadelphia, Pa., C. Norkus, auka .... 

VISO .............................................................
DAR TRŪKSTA .............................. ..............

CHICAGO 
bo, o kiti buvo išėję iš namų 
kitais reikalais, nežinomi plėši
kai įsilaužė į lietuvio Antano 
Kuizino namus 2548 W. Mar- 
ąuette Rd.

Plėšikai išlaužė duris į abu 
flatus ir juos apkraustė. Jie 
dagi neaplenkę ir skiepo, j kur 
irgi buvo įsilaužę.

Plėšimas buvo padarytas tarp 
1 ir 2:30 vai. po piet Plėšikai 
vien p. p. Kuizinams pridarė 
nuostolių už $250, neskaitant 
antro augšto gyventojų nuo
stolių.

Po to legislatura nutraukė 
posėdį iki ateinančio antradie
nio, kada vėl išnaujo balsuos 
dvi taksų pakelinio.

Nežiūrint antro pralaimėji
mo, gubernatorius nenori iš
braukti skubotumo sąlygos. 
Tada pričminvni biliaus ųžtek-

kėllmas įeitų galimi ne lun- 
jaus, bet nuo liepos 1 <1.

Nežiūrint visų pastangų, gu
bernatorius gavo tik vieną bal
sų daugiau, bet už tai ir prie
šininkai gavo 2 balsus dau
giau (pirmvsniamv balsavimo 
už pakėlimą taksų buvo pa
duota 88 balsai, prieš 55). Ir 
kivirčiai tarp gubernatoriaus ir 
legislaturos ne lik nemažėja, 
bet dnr didėja. Dabar susi
kirto tarp savęs ir demokra
tai. Tai dėl priėmimo patai
sos, kuri paliuosuoja nuo mo
kėjimo prekių taksų stambiųjų 
fabrikantų.

Prie taksų p-aniassis priside
da ir Washingtonas, kuris vie
ną dieną paskelbia, kad pasi
tenkins pakėlimu taksų nuo 
liepos 1 (l„ o ant rytojaus skel
bia visai ką kitą.

Taipgi esą pakenkęs ir Wa- 
shingtono paskelbimas, jog 
nuo liepos 1 d. visi Illinois be
darbiai busią pastatyti prie 
pašelpos darbų. Jeigu taip, 
tai valstijai beliktų šelpti tik 
seneliai, paliegėliai ir tie, ku
rie negali dirbti. Tad ir šelpi
mo išlaidos turėtų būti daug 
mažesnės.

Gal padėtis paaiškės iki at
einančios savatės ir legislatura 

tų 77 balsų, be f t tūla taksų pa-'galės šiaip taip susitarti.

Leit. Felikso Vaitkaus ir “Lituanicos II” 
Išleistuvių Aviacijos Diena

Ford-Lansing Airporte, 189th ir Burnham 
Avė. Šį sekmadienį, gegužės 12 d. 1 vai. p.p.

Įžanga 25c; vaikams-veltui
. Programas susidės iš 3 dalių:

1 valandą po piet—lakūno F. Vaitkaus pasitikimas ir mar- 
šavimas, Dariaus-Girėno posto uniformuotiems nariams lydint, 
į estradą. Prakalbos, “Lituanicos II" demonstravimas su pa
aiškinimais aipe jos įrengimą.

3 valandą popiet—prakalba svečio iš Lietuvos, adv. Ra
polo Skipičio. Sveikinimai lakūnui.

. 5 valandą popiet—įteikimas vainiko kaspino, kurį Įeit. F. 
Vaitkus uždės ant Dariaus-Girėno kapo Kaune.

Tarpuose skraidymai aeroplanais, dalyvaujant garsiam la
kūnui Art Chester ir p. Mossman'ui.

Pabaigoje, apie 6-tą valandą, Šokimas su parašiutu iš 5,000 
pėdų aukščio. Atliks parašius

NEW YORK, geg. 9. — Gfti- 
Hlojl lakūnė Amolla Earhart 
sėkmingai užbaigė bo sustoji
mo skridimą iš Mexico City į 
Now Yorką. šių 2,100 mylių 
kelionę ji padarė | virš 14 vai.

Kelionė \buvusi bo jokių prie
tikių, bot smagi. Sunkiausia 
dalis kelionė buvo pasikėlimas 
Mexico City suvirš 400 galio
nų gasolino kroviniu. Reikėjo 
daugiau pusantros mylios Įsi
bėgėti iki lėktuvas pakilo nuo 
žemės. Visą kelią oras buvo 
geras.

Darydamas Įvairius bando
mus skraidymus, lakūnas Fe
liksas Vaitkus užvakar 
tuanica II” atlėkė iš 
Wis., Į Milwaukee, Ir 
atgal.

Mllvvaukoe’s airporte 
riai ir kiti aviacijos dalykų ži
novai, susiinteresnvę lėktuvu, 
apžiūrinėjo j Į ir teiravosi pas 
lakūnų apie jo planus. Jie ste
bėjosi ir gėrėjosi puikiu “Li
tuanicos II” įrengimu.

Dabar galutinai nustatyta, 
kad vidutiniškas lėktuvo grei
tis yra 170 mylių per valan-
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
PAREIŠKIMASSOHO PITTSBUHGH

ŠIURPI ISTORIJA

Gegužes

ADVOKATAI

Parsiduoda

State 0661

LIETUVIAILIETUVIAILIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAIVISI

Tel Ofice Wentworth 6380

Mote

LMD. KONCERTAS 
IR PRAKALBOS

Darbininkų Choras 
pasirodė, ir kaipo

ji Pittsburgho pu- 
labiausiai mėgsta

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel Drezęl

Bank Bldg. 
Edison Street

SLA. 86 kuopos Pirmo 
sios Gegužės vakari e 
nė gerai pavyko.

BYLA DĖL VER 
MAUSKO TES

TAMENTO

ir vaiku ligų gydytoja

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. ild 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvel] St. 
Tel Republic 072#

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER A VENDE 
Telefonas Virginia 0036 

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

ŠAUNI VAKA 
RIENĖ

CAKNEGJE, Pa. 
kartų buvo rašyta 
Wllson-Vermausko $41,000 pa
likimo yra kaltinamas vietos 
taikos teisėjas Phillip Hillen. 
Kaltinamas jis norėjimu pasi
savinti paliktų turtų. Teismas 
turėjo Įvykti gegužės 3 dienų, 
Našlaičių Teisme pas teisėjų 
Thomas P. Trimble. Teismas

Lietuvių šeimyna iš 9 
narių išbuvo 5 dienas 
ir naktis HOLC, rei
kalaudama paskolos.

Antrojo skridimo rėmė
jams ir vakarienės 
dalyviams.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
1742

IŠKILMINGAS BAN 
KIETAS - NEDĖ

LIOJĘ

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas ir Chirurgas ~

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

Juokus atidėjus į šalį, reikia 
pasakyti, kad prakalbų, besi
klausant susidaro įspūdis, jog 
Pittsburgho lietuviai vistiek 
šiek tiek progresuoja nors to
lerancijos atžvilgiu.

žmonių buvo kone pilna sve
tainė ir visi gražiai užsilaikė.

—. Reporteris.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4646 So. ASBLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Dr. V. A. Šimkus 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Landos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
ral. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St, 
Tel Boulevard 1401

Benediktas Wilson-Vermaus- 
cas paeina iš Dargių kaimo, 
Laukuvos valsčiaus, Tauragės 
apskrities. *

Koks teismo sprendimas bus 
ir kam paliks Wilsono palik
tas turtas, — tatai iš kalno 
negalima pasakyti.

— Reporterių.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Renublic 7868

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 /
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

swimmlng pool v
Rusiška ir turkiika pirtis

MMMSMaMMMMsnassesMMiMSHaaHMHBUMMHnevi

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8;3Q v. Nedėl nuo 10 iki 12 a. m.

CHAS. SYREWICZE
1844 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

N. S. PITTSBUHGH, Pa. — 
Gegužės 1 d. SLA. 86 kuo

pa buvo surengus vakarienę ir 
šokius Lietuvos Sūnų svetai
nėj. Svečių ir viešnių atsilan
kė iš visų Pittsburgho dalių. 
Pirmiausiai svečiai ir viešnios 
buvo susodinti prie stalų ir pa
vaišinti skania vakariene. Lai
ke vakarienės_,kuopos pirminin
kas J. Kizas, prataręs keletą 
žodžių, pristatė SLA. 3-čio ap
skričio sekretorę, p-lę Oną Iva
nauskaitę, kaipo tvarkos vedė
jų. Ji pareiškė, kad jai, kaipo 
čia gimusiai jaunuolei, esu ne
labai lengvas darbas tvarką 
vesti lietuvių kalba, bet ji ban
dysianti atlikti savo pareigas. 
Tai busiąs jos pirmas bandy
mas, ir tai dar be jokio pri
sirengimo.

Tačiau musų Ona savo va
karienės tvarkos vedėjos parei
gas atliko labai gerai. Ji pri
statė sekamus SLA. darbuoto
jus kalbėti: J. Virbickų, M. 
Šimkienę, MĮ. šimkunienę, SLA.

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSUo, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

S. P. MAŽEIKA
3819 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

Teismas dar neįvyko ir 
byla bus svarstoma 
vėliau.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plaęe Phones Canal 2515—Cicero 5927

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albanj 
Hemlock 9252

Patarnauju prit 
gimdymo namui 
pe ar ligoninėse, 
duodu mąssage 
eleetrie treat- 
piept ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir merr 

ginėms patari 
mai dovanai

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV„ Cor. Francisco 
Tel Office Laf, 3650; rcs. Virg. 0669

Dentistas 
Valandos nuo. 9-9

2420 West Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio Skridimo Sų- 
jungos komitetas deda visas 
pastangas, kad visus susirin
kusius tinkamai priimti ir pil
nai patenkanti. Pakviestos ge
riausios šeimininkės, kurios pa
gamins gardžią, šiltų vakarie
nę; na, o juk bus progos po 
vakarienes ir kitų pamargini- 
mų, dar ir kojas pamiklinti, 
nes muzikantai jau rengiasi už 
traukti ne vienų žemaitišką 
polkų.

.Įžanga tik 50 centų, o to vi
so ir už keletu dolerių neįsi- 
gytumėt.

Visiems puiki proga, o ypa
tingai tiems, kurie pasiryžę 
pagelbėti lakūnui Vaitkui, jam 
birželio mėnesyje rengiantis 
skristi į Lietuvą.

Iki pasimatymo — 
May 12 d., LM1). svet

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9,iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez, Tel Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Kaip jau visiems yra žino
ma, ALTASS. Pittsburgho Sky
rius rengia vakarienę antrojo 
skridimo parėmimui gegužės 12 
d. LMD. svetainėj, kur buvo 
pasižadėjęs pats lakūnas F. 
Vaitkus dalyvauti, sustodamas 
su Lituanica II Pittsburghe, 
pakeliui; į New Yorkų dėl ruo
šimos! tolimai ir pavojingai ke
lionei į Lietuvą. Pasinaudojant 
ta proga Pittsburgho lietuviai, 

(Tąsa pusi 8-Čiam*

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

McKEES ROCKS, Pa.—An
tanas Gataveckas turi nuosa
vus namus, bet ant tų namų 
yra didelis morgičius. Jisv, bū
damas bedarbių eilėse, negali 
nė nuošimčių už morgičių ap
mokėti. Morgičių savininkai 
rengiasi iš Antano Gatavecko 
atiinti' namus ir Antaną Gata- 
veckų su visa jo Šeimyna, ku
ri susideda iš .0 narių, išmesti 
į gatvę. ,

Antanas sužino iš savo drau
gų, kad HOLC. (Namų Savi
ninkų Paskolos Korporacijoj) 
galima rasti pagelbos ir išgel
bėti savo namus. Abudu su 
žmona nueina t$nai. Prašo pa
skolos, kad galėjus atmokėti 
morgičių. Tenai jiems paaiški
na, kad jie negaji gauti jokios 
paskolos, ba jis nedirba ir ne
turi jokio užtikrinimo, dėl at- 
mokėjimo duotoj paskolos,

Antanas parę^ię, naipo, pa
siima visų savo ^eipiyną ir kiek 
maisto. Visi 9 nueina į HOLC. 
raštinę ir pareiškia viršinim 
kams, kad tol neisią iš rašti
nės, kęl jų prašomas ir reika
lavimas nebus patępkiptas. Pi- 
kietuoja raštinę per 5 dienas 
ir naktis, — vis^ šeimyna nuo 
mažiausiu iki diclžiaųiso. Ant 
galo, prieina prie šiokio tokio 
susitarimo su korporacijos diš- 
trikto manadžiriu T. D. Kirk- 
patrick, kuris Gataveckų šei-

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti

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 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel LAFAYETTE 8051.

ADVOKATAS
• 160 N. LaSalle St.

Room 151i5 
Valandos kasdien, o Vakarais sulig 

susitarimo.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn 

4631 South Ashland Arenas 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po P*«ti
7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Tdephone Plaza 2400

NAUJIENOS, Chicago, UI._______________ ________
mynal užtikrina, jog jų namo 
atėmimas yra per teismų ati
dedamas 60 dienų.

Gatavecko šeimyna, žinomu, 
“sutiko” su tokiomis sąlygo
mis, apleido raštinę ir parojo 
namo, kur ji dar turės progos 
pagyventi porą mėnesių...

Laike tų 60 dienų gal... ra
sis kokių galimybių išgelbėt sa
vo namus? Bet tai gal kokiu 
stebuklingu budu...

Daug lietuvių šeimynų yra 
susilaukę Gatavecko šeimynos 
likimo. — X.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidenciją 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

KONTRAKTORIĄI
B. Shukis & Co.

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ.

• Phone Lafayette 5824.

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl vj«nkin *kių

Dr.’ John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 • sp, Ashland Avė, 
Kampas 18 S t. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:80 
Iki 8:00 va. vakaro. NėdSlioms nuo 
flrOO iki ie»nn

Dr. Charles Segal
OFISAS . , 

4729 So. Ashland Avė, 
2 lubos 

CHICAGO. ILU 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

srovės. Kalbėto- 
Bakanas, J. Vir- 
Mažukna, Petras 
Gasiuuas ir A.

Išsibaigus iš kalno 
(įdarytam kalbėtojų sąrašui, 
irmįninkąs dar pakvietė se- 
ą LMD. darbuotoją L. D. 
liekų ir kun. Žukauskų tarti 
o keletą žodžių. Nesant nė 
ieno , kalbėtojo nuo moterų, 
akanas paprašė pirmininko 
įkviesti draugę Sliekienę pa- 
albėti. Pirmininkas tai ir pa
arė, —- pakvietė Sliekienę kal-

Jei norite gražiai, linksmai 
ir naudingai praleisti ateinan
tį sekmadienio vakarų, gegužės 
(May) 12-tų, visi kaip vienas 
atsilankykite į Lietuvių Mok
slo Dr-jos svetainę, 142 Orr 
st. Soho, nes tenai yra rengia
mas bankietas, kurio visas pel
nas skiriamas lakūno Vaitkaus 
kelionės finansavimui, jam at
einantį mėnesį skrendant į Lie
tuvą. šiame bankiete turėjo 
dalyvauti ir pats lakūnas, ku
ris butų atskridęs su Litua
nica II-ja, tačiau lakūno ne
bus. Mat, Chicagoje tą pačių 
dieną įvyksta aviacijos diena 
ir atsisveikinimas su lakunu.

Tiesa, Chicagoje minėtas pa
rengimas turėjo Įvykti praei
tų sekmadienį, tačiau dėl blo
go oro (lietaus) prisiėjo pa
rengimas atidėti gegužės 12- 
tai; tuo budu lakūnui prisieis 
būtį Chicagoje. Na, o. mes 
pittsburghiečiai vistiek esame 
pasiryžę ir be lakūno baliavo 
ti ir savo paramą lakūnui su 
teikti.

Lietuvių 
gana gerai 
iš čia gimusių jaunuolių dau
giau nei norėti negalima. Ta
sai jaunas vaikinas smuikinin
kas, kurio pavardės neteko su
žinoti, pasirodė labai gerai ir 
turi pakankamai gabumų ir iš
silavinimo. valdyti smuiką.

Prakalbų programas

Prakalbų ir koncerto progra
moms vadovavo LMD. pirmi
ninkas Antanas žvirblis ir sa
vo užduotį atliko labai gerai, 
tad apie tai nėra reikalo nė 
rašyti. Kai dėl prakalbų, tai 
jau visai kitas dalykas. Kalbė
tojų buvo daug ir nuo viso
kių musų Pittsburgho lietuvių 
srovių (išskiriant Romos kuni
gų). žinoma, iš visokių srovių 
susideda ir pati Lietuvių Mok
slo Draugija.

Musų pirmininkas, pristaty
damas kalbėtojus, prisilaikė 
mandagumo ir nesakė, kad tas 
kalbėtojas tos ar kitos sroves. 
Visi buvo pristatyti kaipo 
LMĘk senesni arba jaunesni na
riai ir darbuotojai arba taip 
>au žymesni ir žinomesni 
mėtojai.

Tačiau toji musų LMD 
dika ir nariai yra kone 
ižbaigę musų Pittsburgho lie- 
;uvių politinę “akademijų”. 
vTors ir neturėdami diplomų, 
ie geriausiai pažįsta musų sro
ves ir srovių kalbėtojus ne tik 
š jų kalbų, bet jei pamatytų 
airio skurų padžiautų ant tvo- 
os, tai ir pasakytų kuriai sro- 
ei priklauso.
Todėl ir jūsų Reporteriui ra- 

ant apie kalbėtojus, nėra rei- 
alo minėti kad tas kalbėtojas 
os ar kitos 
ai buvo: 
ickas, J. 
’ivaronas. 
'ainorius.

»■ . .................. ... ................ ..................... .....

Ofiso telefonas Prospect 1028 
f Rezidencija ir Ofisas 
2359 So. Leavitt St Canal 0706 

Dr. X J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W .63rd Street, Chicaąo 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v.

JT-LT-LOJ-llJ L--1L—K —

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8s 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vakaro.

Tel Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6765 nr Central 7464

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos
Lengvais IŠnrokijimato

REPublic 8340 |
J40 So. Kedzie Avenue*'

Pagarsėjusi Pasauly Degtine 
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė 
ZUBROVRA—Smirnovo $"| gQ 
visose degtinės krautuvėse, kliubuosfe ir restauracijose.

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tel Rogers Perk 2900—Chicago, III 
Specialus kainos dėl urmo sandelių, dealerių Ir tavernų.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų. Vaikų U vizą 

chronišku ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted SU 

arti 81st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai vak. Ntr 

diliomis ir Ivontadieidals 10—12

syetai-1 Visi virš minėti pnrtyviški 
“ ir nepartyviški, religiški ir ne

dali išpildė ’ religiški kalbėtojai pasakė ge- 
choras J ras ir pamokinančias prakalbė- 

vadovaujnmas Jono L. Senulio,1 los* Jy' kalbos daugiausiai su- 
solistė p-lė Laura Paulekiutė, ‘ kosi apie LMD. ir kitus gyvus 
Lietuvių Darbininkų Choras ir negyvus Pittsburgho ir abeL 
(geriau sakant, grupelė daini- nai Amerikos 
ninku) ir jaunas svetimtautis ius« 
smuikininkas.

Apie muzikalę programos 
dalį galima tik tiek pasakyti, 
kad buvo gera, o ypač šv. Jur
gio parapijos choras gerai pa
sirodė. Įteikia pasakyti, kad 
choras labai gerai progresuo
ja ir turi subūręs gražų būre
lį jaunimo. Už tai, turbut, kre
ditas priklauso choro mokyto
jui Jonui Senului. Apie p-lę 
Laura Paulekiutę, kaipo apie 
dainininkę, tik tiek galįma pa
sakyti, kad 
blikos yra 
ma.

I ..Iii.   , .  K II.     ,    „  -   — ■ ' ’ ' . IU  

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

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

3-čio apskričio pirmininkų J. 
Mlllerl ir P. Pivaronų.

Pasivalgę, pasikalbėję visi 
ėjom į viršutinę svetainę ir 
linksmai šokom prie Ženevičiaus 
muzikus iki antrųjų gaidžių.

Teko nugirsti iš komiteto na
rių, kad nuo vakarienės ir pel
no liko, būtent, $21.10. Pelnas 
bus perduotas Lietuvių Kamba
rio Fondui.

— SLA* N'arya*

A. Montvid, M. D.
West Town Sta 

2400 Wcst >
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 9597

bėti. Pastaroji pareiškė, jog 
nesanti prisirengus kalbėti ir 
daug kų negalėsianti pasakyti. 
Pasakė, kad LMD. yra viena 
geriausių lietuvių draugijų, — 
geresnė, negu South Sidės Lie- 

GegužSs 5 d. Lietuvių Mokslo'tuviu Piliečių Draugiją. 
Draugija surengė savo i 
nėj koncertą ir prakalbas. Kon 
certinę programos < 
šv. Jurgio parapijos

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
_. Tel. Yąrds 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai dieną.

____________________________ Penktadienis, geg. 10, 1935 

dar neĮvyko, — atidėtas ant 
toliau. i

Kaip jau žinoma, prie Wil- 
son-Verrhausko palikimo yra 
atsišaukę giminės iš Lietuvos 
ir veda bylų per Lietuvos Kon
sulų Povilą žadeikį. Konsulų 
atstovauja advokatas R. J. 
Lucksha. Wilsono brolį, gyve
nantį Seattle, Wash., atstovau
ja adv. Jos. A. Beck.

Taikos teisėjas Phillip Hil
len irgi turi advokatų pasam
dęs ir bando įrodyti, kad Wil- 
sono-Vermausko pas j j dary
tas palikimo testamentas yra 
teisėtus ir tokiu budu jam pri
klauso paliktas turtas.

Wilsono gaspadinė Ona 
Ditchbright, su pagelba lenkų 
kunigo taip pat bandys teisme 
Įrodyti, kad ji buvo Wilsono 
“Common-Law-Wife”, o todė 
visas turtas ne kam kitam, bet 
jai priklauso. Laike teismo, 
turbut, bus pašaukta visa eile 
senų Carnegie gyventojų liu
dyti. Jie turės parodyti, kokie 
buvo santykiai tarp Wilsono ir 
taikos teisėjo.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

Phone Boulevard W2
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Pittsburgh’o Naujienos
Vienutinė Tokianakino

mes
Antanas

Anglų KalbojKORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

The Daina

p-ia Jelen

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

GARSINĖMS “NAUJIENOSE

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

TAUPYKIT
PINIGUS!

GEGUŽINEOf CHICAGO

SEKMADIENYJ,

BIRUTES Ofi
toriją 
irutės

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

niekam netruk- 
programas eitų

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

jau buvo vėlus lai

UNIVERSITETO 
TAUTŲ PARO
DOJ LIETUVIAI 
LAIMĖJO 3-ČIĄ 

VIETĄ .

PRISIMINUS 
PRAEITI

žinoma, kilo ir karšti ginčai 
dėl bajorų luomo. Ponai C. 
Braze, W. Piepoll ir aš pats 
gynėme bajorus, kiek tik ga
lėjome. Na, o .1. Martin, S. Ba
cevičius, J. Pa barška ir J. ši- 
manauskis juos 
žinia, kaip tas ginčas butų pa 
sibaigęs, jei ne p-ia B. Shla 
ger, kuri pareiškė, kad 
pešamės dėl tuščio maišo 
Lietuvoje bajorų daugiau nė
ra, tad apie juos neužsimoka 
nei kalbėti. Po tokio pareiški
mo mums nieko daugiau nebe
liko daryti, kaip tik debatus 
nutraukti. Dar kiek laiko pasi
linksminę, turėjome skirstytis, 
kadangi

kunigų
savo

nugirsti, jog Vincenl 
dirbtuves darbininkai 

paskelbti streikų.
nesiskaitymas su 
reikalavimais ir

siu i 
gana

Pitts- 
Vaizbos Buto 
metiniame su- 
taip: “Šiemet 
metai vasario 
Lietuvos Ne-

šokis publikai labai patiko, 
nes aplodismentų' nesigailėta. 
Gerų. įspūdį padare ir pianistas 
E. Pūras, kuris muzikalius ga
bumus, matomai,’ paveldėjo iš 
savo tėvo.

Linkiu Dailės Rateliui ilgiau
sių metų! Esu tikras, kad ir 
ateityje jis šauniai pasirodys.

Kai programas pasibaigė, tai 
jaunuoliai pradėjo Šokti. Gi se
nesnieji, kurių paausiai jau iš
marginti sidabriniais plaukais, 
susirinko prie baro gintarinio 
alučio paragauti bei šiaip apie 
visokius reikalus pasikalbėti.

me 
nau

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namūs! Pašauk mus dėl dykai apskaitliaviipų. 

Blekorius ir Stogius

Pirmą vietą laimėjo 
floatas”, antrą

kinų 
škotų, o 

rečią—lietuvių. Lietuvių “floa- 
ji” prirengti gelbėjo Dr. J. T. 
altrušaitienė. Universiteto 
autinių Kambarių viršininkė 
Irs. R. C. Michell parašė Dr. 
. T. Baltrušaitienei padėkos 
JŠką už jos pasidarbavimą 
rie surengimo lietuvių “floa- 
>” ir prašo parašyti platesnę 

apie pirmą susitikimą 
su Kęstučiu.

Dailės Ratelio pa. engimas labai 
gerai pasisėk ė. — Vėl kalba
ma apie streiką.

apibudino Pittsburgho lietuvių 
draugijas tasai “Draugas” 
Pittsburgho žinių redaktorius? 
Todėl aš jam, kaipo “geram’ 
Lietuvos “patriotui” už tokį 
jo “didvyriškumų” suteikiu 
aukščiausio laipsnio Lietuvos ir 
lietuvių šašalogijos ordiną ir 
“prisegu” prie krutinės, vieto
je kryžiaus...

mas
mas

Vasarinė
EKSKURSIJA

Gegu-
Pittsburgho Univer- 

studentų organizacija 
Epsilon Phi surengė 

kur buvo

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno;

Teko 
McCall 
rengiasi 
Priežastis 
darbininkų 
menkas atlyginimus. Dabarti
niu laiku darbininkams moka
ma tiek mažai, jog jie tiesiog 
negali pragyventi. Darbininkai 
toje dirbtuvėje yru gana ge
rai organizuoti, todėl galima ti 
ketis, jog jie laimes.

Balandžio 28 d. turėjau pro
gos dalyvauti ir smagiai laiką 
praleisti Dailės Ratelio pasku
tiniame šio sezono parengimo. 
Turiu pasakyti, jog parengimas 
pasisekė kuopuikiausiai visais 
atžvilgiais, nežiūrint to, kad 
oras nebuvo patogus. Bet žmo
nės nepaisė lietaus ir skaitlin
gai susirinko.

Man itin buvo įdomu pama
tyti, kokių rezultatų choras pa
siekė naujam mokytojui vado
vaujant. Juo labiau, kad tas 
mokytojas išsivystė iš pačių 
choro narių. Mat, dalykai susi
dėjo taip, jog nebuvo galima 
palaikyti profesionalį chorvedį, 
— truko pinigų. Todėl noroms 
nenoroms prisiėjo tenkintis sa
vomis jėgomis. Pasirodė, jog ir 
su savais talentais galima daug 
ką nuveikti, jei tik visi sutar
tinai dirba ir kooperuoja. P-ui 
A. Purui, kuris per paskutinį 
laiką vadovavo chorui, priklau
so nemažas kreditas.

Vakaro programas buvo įvai
rus ir geras. Pirmiausiai jau
nieji choro nariai suvaidino ko
medijų “Nesipriešink”. Vaidin
tojai jautėsi scenoje, visai liuo- 

r veikalo dvasią perdavė 
vykusiai. Jų' kalbaitaip 

nieko negalima primesti. 
Nežiūrint to, kad jie yra gimę 
Amerikoje, bet lietuviškai kal
ba gražiai. Visa tai žiūrovams 
darė gerų įspūdį. Vaidylų sąsta
tas buvo sekamas: A. iTolulas, 
T. Balčaitis, H. Schlager, L. 
Jurevičius, S. Vaičeliunas ir C. 
Druktenis. Tikrai tiems jaunuo
liams priklauso didelė garbė už 
tokį gražų pasirodymą ir pa
linksminimą mus.

programas, lošimai ir kitokios 
LINKSMYBES.

PITTSBURGH, Pa 
burgho lietuvių 
skyrius 1934 m. 
sirinkime nutarė 
ir ateityje kas 
16 dienų rengs 
priklausomybės atgavimo šven
tę, ir kvies prisidėt prie ben
dro darbo visas Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių draugijas .ir 
parapijas”.

Tai buvo labai geras nuta
rimas. Sitam nutarimui nesi
priešino nė kunigai. Mat, jie 
tikėjosi būt to viso rengimo 
“vadovais” — diktatoriais ir 
dar padaryt gerų biznį. Tačiau 
kunigai taip manydami labai 
apsigavo. Nes vėliau jie pama 
tė, katf kunigai tame parengi
me yra nė geresni, nė bloges
ni už visus kitus lietuvius ii 
dar negali daryt sau biznio. 
Tai, žinoma, tas kunigams la
bai nepatiko ir užgavo jų pui
kybės jausmus. Kiek vėliau 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai kunigai ėmė ir surinko iš 
pakampių visus savo špitolnili
kus bei davatkas ir iš jų su 
lipdė taip vadinamų Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija. 
Mat, kunigai tikėjosi turėsią 
labai drūtą tvirtovę prieš ki
taip manančius lietuvius, 
ir čia apsiriko.

Vaizbos Butas praeitame 
tiniame susirinkime yėl iš 
jo ėmė ir iškėlė klausimą apie 
jvykdinimą praeitų metų nu
tarimo. Tuojau vienas špitol- 
ninkas pasiūlė kunigų krome- 
lį. Girdi, “šiemet Lietuvių Ry
mo Katalikų Federacija rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimą. Tad Vaizbos Bu 
tas ir kitos draugystės negali 
rengt. Jei norite, tai galite at
eit ir prisidėt prie musų”.

Vienas iš susirinkusiųjų ima 
ir padaro susirinkimui paęla- 
mentarišką pastabų: “Pernai 
Vaizbos Butas metiniame su
sirinkime nutarė kas metai va
sario 16 dieną rengti Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
šventę ir tas tarimas dar nė
ra atšauktas. Tad pirmiau, ne
gu mes tarsime ką nors kitaip 
daryti, turime atšaukt pirmes
ni nutarimą”.

Visi sujudo. Prasidėjo ginčai. 
Vieni stojo už Vaizbos Buto 
tarimą, kiti stojo už kunigų 
kromelį. Kiek pasiginčijus, pir
mininkas leidžia slaptai bal
suot. Ir pasekmės balsavimo 
buvo tokios: dauguma pasisa
kė už palaikymą praeitų metų 
Vaizbos Buto nutarimo. (Vadi
nasi, plyša lietuviškas bendras 
frontas. Bet tas plyšimas bu
vo labai skaudi kumštis Ro
mos agentams į akį). Tad Vaiz
bos Butas su kitomis lietuvių 
draugijomis bendrai surengė 
vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo šventę. 
Žmonių buvo prisirinkę pilna 
didžioji Lietuvių Piliečių sve
tainė, ir visi buvo patenkinti 
tiek kalbėtojų kalbomis, tiek 
muzikališku programų.

Kunigai su savo davatkomis 
ir špitolninkais irgi surengė 
vasario 17 d. savotišką apvaikš- 
čiojimą. Bet ta jų neva “šven
tė” buvo tikras pamėgdžioji-

Vaizbos Buto ir pajuoki- 
Lietuvos Nepriklausomy-

Magaryčioms per 
dienraštį “Draugą” 
“cirkutj” išgyrė kaipo tikrą 
Lietuvos žmonių užtarytoją, o 
Vaizbos Butą ir kitas* lietuvių 
draugijas “apvainikavo” pik 
čiausiais Lietuvos nepriklauso 
mybės priešais: “beždžionėmis, 
avino galvomis, Lietuvos ša
šais, “yellow dogs”, kerštinin
kais ir kitokiais “šventais” 
vardais.

I Tai ką

25 metai patyrimo

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

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

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų 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.

LIETUVON »

Asmeniškai vadovaujama 
1>. STEPONO BERGEN

Iš New Yorko i 
KLAIPĖDĄ 

per Southampton arba 
Chorbourga

Birželio 19,1935
Laivu BERENGARIA 

(52,226 tonai)
Del platesniu informacijų krei 
pkitfis i vįętiąl Agentą arba i

CUNARD WHITE 
STAR LIMITED 
346 North Michigan Avė., 

Chicago, III.

PITTSBURGH, Pa 
žės 3 d 
siteto 
Alpha 
Universiteto Dieną, 
pagerbti pasižymėję ir gabus 
studentai bei 16 tautų gražiai 
prirengti “floatų” paroda gat
vėmis. Kožnos tautos “floatas” 
vaizdavo tam tikrus istorinius 
vaizdus. Kaip jau žinoma, nau- 
oje Pittsburgho Mokslo Kate- 
Iroj yra rengiami 16-kos skir- 
ingų tautų tautiniai kamba
riai, jų tarpe ir lietuvių. “Floa- 
ai’’ ir vaizdavo tik tas tan
as, kurios turi savo kamba- 
’ius. .

“Floatus” prirengė ^patys 
tudentai, padedant universite- 
o valdybai ir įvairių tautų 
larbuotojams.

Lietuvių “floatas” vaizdavo 
irmą Birutės susitikimą su 
[ęstučiu. Geriau sakant, vaiz- 
elj iš visiems gerai žinomos 
ainos “Ant marių krašto”. 
Vaizduojama buvo aržuolas, 
ventoji ugnis veidilyčių kur- 
toma ir Kęstučio pirmą su- 
itikimą su šviesiaplaukia Bi-

Kada uždanga palikė!ė ant
rajai daliai, vadinasi, muzika
liam programai,, pas mane pra
dėjo kilti abejonės. Skverbėsi 
galvon mintis: ar choras nesų- 
klups ir išlaikys savo reputa
ciją. Bot pirmas numeris iš
blaškė visokias abejones. Tiek 
man, tiek visiems kitiems pasi
darė aišku, jog p. A. Pūro as
menyje mes turime, visai ne
blogą mokytoją. Sekamais me
tais jis turės daugiau patyrimo. 
Todėl musų choro ateitis yra 
gana gera.

Noriu šiek tiek pakalbėti apie 
atskirus programų humerilis. 
Moterų choras sudainavo “Aš 
myliu vakarais” iš operetes 
“Klaipėdos * Jul4”. Išėjo labai 
įspūdingai. Vyrai gana šauniai 
sudainavo “Geležinio vilko mar
šą”. Publika nesigailėjo aplo
dismentų.

Prie pasisekimo nemažai pri
sidėjo p-lė E. Šhulskis, kuri 
puikiai visiems' akomponavo. 
Na, o p. J. Macnorius visą lai
ką žiurėjo, kad 
tų gaidų ir kad 
sklandžiai.

Solo dainavo 
jau per keletą motų darbuojasi 
chore. Turėdama gražų ir ma
lonų balsą, ji niekuomet neatsi
sako palinksminti kenoshiečius 
savo švelniomis dainomis. Da
lyvavo ir p-ia M. Balčaitis iš 
Racinė. Apie ją nėra reikalo 
daug kalbėti. Ji yra viena žy
miausių Wisconsin lietuvių dai
nininkių. Bendrai imant, tarp 
Amerikos lietuvių tokių daini
ninkių ne liek jau daug tesi- 
randa.

Klasišką šokį išpildė p-lė L. 
Shlager, jauna mergaitė. Jinai 
yra žinomų biznierių duktė. 
Be to, jos motutė priklauso 
chorui. Pats gi p. Shlager yra 
didelis choro patriotas ir remė-

(Tasn iš pusi. 2-ro) 
antrojo skridimo rėmėjai, ruo
šėsi ne tik skaitlingai vaka
rienėj dalyvauti, bet dienos 
metu vykti į airportą ir apžiū
rėti Lituanicą H, kuri jau ga
lutinai yra prirengtu tai did
žiajai Amerikos lietuvių misi
jai į Lietuvą nunešti musų lin
kėjimus.

Tačiau aplinkybes taip susi
dėjo, kad lakūnas F. Vaitkus 
su Lituanica H ateinančioje ne
dėlioję negales būti Pittsbur- 
ghe ir patenkinti mus. Prie
žastis yra ta, kad praeitą sek
madienį, gegužės 5 d., turėjo 
įvykti didžiule Chicagos Lietu
vių aviacijos diena. Bet neti
kęs oras ir didelis lietus su
trukdė rengiamą aviacijos die
ną. Tad reikėjo ją atidėti ge
gužes 12 d. O kadangi lakūnas 
turi Chieagoj dalyvauti, tai to
kiu budu negali būti pas mus 
Pittsburghe musų rengiamoj 
vakarienėj.

Mes, išplatinę tikietus ir vis
ką prirengę, negalėjom atidė
ti savo vakarienės kitai dienai. 
Todėl vakarienė yra rengiamat 
bet lakūnas Vaitkus negales 
būti su mumis. Nors tai ir yra 
labai nemalonus dalykas, bet 
tai ne rengėjų ir ne lakūno 
kaltė, o tik blogo oro, kuris 
sugadino musų gražiuosius 
planus.

Todėl mes visi, kas tik no
rim paremti antrąjį skridimą, 
bukime vakarienėj ir jauski- 
mės mintimis ir jausmais su 
lakunu Vaitkum. O Vaitkus 
mus neapvils: jei jis negalės 
mus aplankyti skrisdamas į 
Lietuvą, tai tikrai aplankys 
mus grįžęs iš Lietuvos.

4 — S. I&Ranas£ >

A ET A SS PiUsburgh Pittsbur
gho Skyriaus pirmininkas.

' ■ JOHN P“. WAIOC ■
< LOĄNS and INSURANCE

•Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortcičio; arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ėtc., atūžauk:

. S^OA^estJJrd Street J
TELEFONAS: YARcls 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVUJIMO B-VĖS
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gurno dėlei.

AMERIKOS

Kaip Važiuoti į Ford-Lansing Airportą

tho
H

savo kompozicijų (kurie berods 
buvo sugroti teisėjo ir prisie
kusiųjų apsišvietimui).

(Bus toliau)

Apeliacijos Teismo Opinija

VfiL TIE VETERANŲ BONUSAI

pa

teisino

SOVIETŲ VALDŽIA IR UŽSIENIŲ SPAUDA

3c
18o 
75c

Naujieno* eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1780 S. Halsted SU Chicago, 
111. Telefonai Ganai 1*00.

Rntered aa Second Ciass Mattar 
Mareli 7th 1014 at tha Post Office 
<if Chicago, III. under the act pf 
March Ird 1879.

iškėlė
už ta-

Subscriptlon Ratai!
88.00 per year in Gonada
87.00 per year outside of Chlcago
88.00 per year in Chlcago 
3c, per copy.

ts.ro 
4.00 
2.00 
i.so
.75

FORD LANSING Airportas randasi prie 187-tos ir Burnham avenue gatvių kampo. Iš Chi- 
cagos važiuojant geriausiai paimti Cicero, Western ar Halsted ir važiuoti iki 159-tos. 159- 
ta važiuoti iki Burnham avenue, o Burnham važiuoti iki 187-tos. *

Užsakymo kafnMi 
Chicagoje — paltu:

Metams ,
Pusei motu w..M.........M.ato..w
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams —_ 
Vienam mėnesiai —...........

Chicago] .per išnešiotojus:
Viena kepi|a
SftVftitoi ■ ■■*>■■!

Suvienytose Valstijose^ ne Chlcago], 
paltui

Metams MMraOOOTOOOMMMMM •••••••••••••••• 87.00 
Pusei metų MM MM —t* W 8.50
Trims mėnesiams ... ............... . 1.75
Dviem mėnesiams ........................1.25
Vienam mėnesiui ................  75c

Uotavon Ir kitnr užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ..........      88JD0
Pusei meti.................. ..... ............. 4.00
Trims mėnesiams__ __________2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu kartu su užsakymu.
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The Lithuanian Daily Nawa 

hibllshed Daily Except Sunday by 
ilha Lithuanian Newg Pub., Co., Ine. 
I 1739 South Habtad Straat 
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Atstovų butas ir senatas kWashingtone priėmė bilių, 
pagal kurį buvusiems kareiviams turi būt išmokėta du 
bilionai ir 201 milionas dolerių, kaipo bonusai už jų 
tarnavimą pasaulio karo metu, šitiems bonusams išmo
kėti bilius numato išleidimą naujų popierinių pinigų, 
nepadidinant aukso (arba sidabro) atsargos. Tai reiš
kia, kad bonusų išmokėjimo sumanymas yra sujungtas 
su valiutos praskiedimu (infliacija).

Dėl šios priežasties prezidentas Rooseveltas tą bi
lių ketina vetuoti (nepasirašyti). Idant jo “veto” butų 
sumuštas, kongresas turės balsuoti antru kartu, paduo
dant ne mažiau, kaip du trečdaliu balsų už bilių kiek
vienuose rūmuose, t. y. ir atstovų bute, ir senate. Bet 
manoma, kad biliaus šalininkai tik atstovų bute surinks 
dviejų trečdalių balsų daugumą, o senate ne. Tuomet 
bilius nupuls.

ši nuolatos atsikartojanti kova tarpe administraci
jos ir kongreso dėl karo veteranų bonusų, reikia pasa
kyti, jau įkyrėjo kraštui. Jeigu politikieriai Washing- 

’tone nenori mokėti bonusų, tai kuriam galui jie kongre
se kelia tą triukšmą ir erzina publiką. Klausimas turė
tų būti išspręstas vienaip arba kitaip, kartą ant visados.

Tie, kurie- balsuoja kongrese už bonusų mokėjimą, 
daugiausia, tur būt, nori tik pasireklamuoti, kad buvu
sieji kareiviai duotų savo balsus už juos ateinančiuose 
kongreso rinkimuose. JitOks reklamos būdas yra gali
mas dėl to„ kad Jungtinėse Valstijose nėra daroma pri
valomos išlaidų sąmatos valdžiai.

Išlaidas, tiesa, turi patvirtinti kongresas, bet jos 
nebūna sudėtos į vieną sąmatą. Kongresas laiks nuo 
laiko skiria tam tikras sumas įvairiems valdžios depar
tamentams; bet jeigu kongresas nori, jisai gali bile ka
da padidintu jau paskirtas sumas arba pridėti naujų iš
laidų, kurių valdžia net nėra prašiusi.

šita kongreso galia dalinti iždą sulig savo nuožiū
ra sudaro didžiausią pagundą įvairioms žmonių gru
pėms nuolatos kaulyti pinigų iš valdžios. Kas tik nori 
pinigų iš Dėdės Šamo kišeniaus, tas važiuoja į Washing- 
toną arba siunčia peticijas kongresmanams ir sako: 
“Paremkite mano prašymą — aš jums už tai parūpinsiu 
balsų per rinkimus!” Ir kongresmanai, norėdami savo 
“džabą” palaikyti, prižada, o paskui noroms-nenoroms 
turi savo prižadus pildyti.

Vienintelis kelias sustabdyti tokią praktiką yra at
imti kongresui teisę skirti be administracijos prašymo 
pinigus vienokiems arba kitokiems reikalams. Reikėtų 
laikytis tos taisyklės, kuri yra įsigyvenusi Anglijoje. 
Tenai iždo ministeris, išstudijavęs kiek pinigų* reikės 
išleisti kuriam dalykui, sudaro išlaidų sąmatą, nurodant 
šaltinius pajamų, kuriomis tos išlaidos turės būt 
dengtos. Tai vadinasi biudžetas.

Šitą biudžetą ministeris įteikia parlamentui 
svarstyti. Parlamentas gali ministerio sumanymus
tvirtinti, pakeisti arba atmesti, bet jisai negali didinti 
išlaidų sumas, nurodytas biudžete. Jisai gali skirti ma
žiau, bet ne daugiau. Ir kada biudžetas yra patvirtin
tas, tai parlamentas neturi teisės savo iniciatyva skirti 
pinigus naujoms, nenumatytoms išlaidoms, kol į jį ne
sikreipia valdžia.

Sakoma, kad Anglijos parlamentas yra visagalis, 
tik negali iš vyro padaryti moterį arba iš moters vyrą. 
Tačiau finansų dalykuose jisai pats aprėžė savo galią, 
ir tuo budu yra padarytas galas visokiems pinigų kau- 
lijimams iš parlamento. O Amerikos kongresą nuolatos 
spaudžia įvairiausi prašytojai, ir kongresmanai, bijoda
mi nusidėti savo balsuotojams, tuos prašymu? patenki
na, tikėdamiesi, kad juos atmes prezidentas.

ap-
pa-

Francijos laikraščiai laimėjo pergalę ant Rusijos 
valdžios, kuri nenorėjo įsileisti kai kurių Paryžiaus 
laikraščių atstovų, ketinusių palydėti j Maskvą užsienių 
reikalų ministerj Laval’j. Kada Stalinas atsisakė duoti
vizas tiems laikraštininkams (už tai, kad jie “šmeižę” 
sovietus), tai visi franeuzų laikraščių atstovai pasakė,

kad ir jie nevažiuos į Rusrfį. Tuomet Maskvos diktato
rius buvo priverstas nusileisti.

Pasirodo, kad diktatūra, turėdama reikalų su de
mokratinėmis šalimis^ negali elgtis su jų atstovais’, k,aip 
su savo, beteisiais valdiniais. Jeigu diktatūra norėtų ap
saugoti savo despotišką režimą nuo laisvės “bacillų”, tai 
ji turėtų aklinai užsidaryti nuo viso pasaulio. ,

Vanagaičio Byloje prieš 
“Naujienas”

(Apeliacijos Teismas perei
tų pirmadienį panaikino Su- 
perior Teismo sprendimų 
Vanagaičio byloje prieš 
“Naujienas”. šeiniaus talpi
name ištisai to Ap. Teismo 
tarimo angliškų tekstų ir lie
tuviškų vertimų.
\ “NaujieiuĮ” Redakcija).
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ANTHONY VANAGAITIS,) 

Plaintiff-Appellee,) 
vs. )

LITHUANIAN NEWS ) 
PUBLISHING CO., ) 
a Corporation, and )
PIUS GRIGAITIS, )

Defendants-Appellants. ) 
APPEAL FROM

SUPERIOH COUBT 
OF COOK COUNTY.

MR. PRESIDING JUSTICE 
O’CONNOR DELIVERED 
THE OPINION OF THE 

COURT.
Anthony Vanagaitis brought 

an action to recover damages 
for an alleged libel against the 
Lithuanian News Publishing 
Co., a Corporation, Pius Grigai
tis, and Vincen t Poška. On 
motion of phiiuUtif aį the elose 
of plaintiff’s case his suit was 
dismissed as to Poška. There 
was a jury trini. The court in- 
structed the jury to find a 
verdiet in favor of plaintiff, 
leaving the ųuestion of the 
amount of damages to be de- 
termined by thėm. A verdiet 
was accordingly returned fix- 
ing the damages at $500; judg-1 
ment was entered on the ver
diet and defendants appeal.

The rėcord discloses that de- 
fendantį Lithuanian News Pub
lishing Co., publishes a daily 
newspaper in the Lithuanian 
language, in Chicago, of wh’’ch 
defendant, Grigaitis is the edi
tor. Plaintiff charges that he 
was libelled by an article print- 
ed in the defendants’ news<, 
paper on December 18, 1931. 
His position is that he was a 
musician and public entertainer 
engaged in the occupation and 
profession of giving concerts, 
musical recitals and public 
entertainments for liire before 
people of Lithuanian descent 
and extraction; that he pos- 
sessed a "good name and rep- 
utatioii of ability and talent 
as a musician, public entertain
er and composer of musical and 
dramatic sketehes; that the 
defendants were engaged in the 
publication of a daily news- 
paper having a circulation of 
over 50,000 copies; that they 
maliciously conspired to ruin 
his reputation and to deprive 
him of following his occupation 
and profession in earning a 
livelihood by falsely publishing 
that he possessed no ability 
or talent; that he was a “buf- 
foon; zany, harlequin and im
poster”; that the printed ar
ticle in defendants’ newspaper 
concerning the plaintiff stated 
that plaintiff’s intelligence 
could be clearly seen in plain
tiff’s publication known as 
“Margutis” xvhich was a ma
gazine published by plaintiff; 
that an examination of “Mar
gutis” would dislose that its 
editor, the plaintiff, had “loose 
beats" or “loose soup in his

heud”; that a reading of 
matter contained i n “Margutis 
would disclose that plaintiff 
was not an artis t būt liad little 
or no ability as a composer or 
entertainer, tho occupation or 
profession which he was follovv- 
ing. The article further stated 
that another way of determin- 
ing plaintiff’s intelligence and 
ability was shown by ,tfte~cnter- 
tainments which from time to 
time were given by plaintiff 
or supervised by him. A num- 
ber of these performances are 
sėt forth in the article. Plain
tiff’s counsel in their brief say 
that the publication of the ar
ticle by defendants lield plain
tiff up to the people who read 
the article to be an “ignorant, 
illiterate, »vulgar, and obscene 
yuffoon, *** ap imposter, false- 
ly and fraudulently posing as 
a man of education, talent and 
ability”; thąt the article was 
libellous per se.

Plaintiff called defendant, 
Grigaitis, as his first witness. 
He testified that he was the 
editor of the paper and super
vised its gteneral policy and 
that the artičlė complained of 
was publišhe'd !in the issue of 
December 18, 1931; that hc 
saw the article when it was 
published būt did not direct 
that it be published and did 
not know that it had been 
published uhtil he saw it in 
print; that'defendant Poška 
supervised putting the article 
in the paper; that Poška was 
a subordinate of the witness. 
The paper had a daily circula- 
tion of about 35,000.

A witness translated the ar
ticle from t^e Lithuanian into 
the English language and plain
tiff testified in his own be- 
half that he was born in Lith- 
uania and had lived in Chicago 
ten years; that he was a mu
sician and composer and editor 
of the Lithuanian “music ma
gazine, Margutis”; that for 
three years he studied music 
in conservatories of Ėurope; 
that he composed Lithuanian 
folk songs which were played 
by the Chicago Symphony Or
chestra; that he had given 
concerts in many large cities 
of the United States; had pro- 
duced phonograph records of 
his compositions, (w h i c h 
seemed to have been played 
for the edification of the judge 
and jury.)

(To be continued)

Apeliacijos Teismo Opinija 
byloje Vanagaičio prieš Naujie
nas. "

(Angliško teksto vertimas 
lietuvių kalbon)

Ponas pirmininkas teisėjas 
O’Connor pateikė 
opiniją.

Anthony Vanagaitis 
bylą nuostoliams gauti 
riamą šmeižtą prieš Naujienų 
bendrovę, korporaciją, prieš Pi
jų Grigaiti ir Vincentą Pošką. 
Sulyg skundėjo įnešimo skun
dėjo liudijimų pabaigoj byla 
įrieš Pošką buvo panaikinta. 
Įvyko prisiekusių teisėjų (jury) 
teisimas. Teisėjas jsakė prisie
kusiems teisėjams pripažinti 
verdiktą skundiko naudai, pa-

likdamas jiems išspręsi! klau
simą kiek nuostolių prileisti. 
Taigi ir buvo padarytas toks 
verdiktas su nustatymu $500 
nuostolių. Sulyg verdikto buvo 
padarytas sprendimas ir ap
skųstieji apeliuoja.

Rekordas parodo, kad ap
skųstoji Naujienų bendrovė lei
džia dienrašti lietuvių kalba 
Chicagoje ir kad Grigaitis yra 
to dienraščio redaktorius. Skun
dikas kaltina, kad jis buvęs ap
šmeižtas straipsny, kurs buvo 
išspausdintas apskųstųjų laik
raštyje gruodžio 18 d. 1981 
metais. Jis sakosi, kad jis bu
vęs muzikantas ir viešas vai
dintojas ir turčjęs užsiėmimą 
bei profesiją duoti koncertus, 
muzikos rečitavimus* ir viešus 
palinksminimus už pinigus lie
tuvių kilmes žmonėms; kad jis 
turėjęs gerų vardą ir ,reputaci
ją kaipo gabus ir talentingas 
muzikantas, viešas palinksmin- 
tojas ir muzikalių bei dramos 
škicų kompozitorius; kad ap
skųstieji leido dienraštj, kurio 
tiražas siekė su virš 50,000 ko
pijų; kad jie su blogais norais 
sudarę konspiraciją sunaikinti 
jo reputacijų ir nebeduoti jau 
sekti savo užsiėmimą ir profe
sijų užsidirbimui duonos, me
lagingai paskelbdami, kad jis 
neturėjęs gabumo ar talento; 
kad jis buvęs batunas, klau- 
nas, harlekinas ir išnaudotojas; 
kad išspauzdintas straipsnis 
apskųstųjų laikraštyje apie 
skundiką sakė, kad skundiko 
išmintį galima aiškiai pamaty
ti iš skundiko leidinio vardu 
“Margutis’*, kurs buvęs skun
diko leidžiamu žurnalu; kad 
peržiurėjus “Margutį” galima 
buvę surasti, kad jo redakto
rius, skundikas, įturėjęs “palai
dus barščius” arba “palaidą 
sriubą” savo galvoje; kad skai
tant telpančių “Margutyje” me
džiagą galima buvę surasti, jog 
skundikas nebuvęs artistu, bet 
mažai turėjęs: ar ir visai netu
rėjęs gabumo kaipo kompozito
rius ar palinksminto jas, kas

buvo jo sekamas užsiėmimas i 
ar profesija. Straipsnis toliau 
sakė, kad kitas būdas patirti 
skundiko išminti ir gabumą 
buvo jo palinksminimuose, ku
riuos skundikas kartas nuo 
karto pateikdavo ar surengda
vo. Keletas tokių palinksmini
mų nurodyta straipsnyje. Skun
diko patarėjai savo įrodymuose 
sako, joį šito straipsnio iš
spausdinimu apskųstieji išstar 
tų skundikų prieš žmones, ku
rie tą straipsnį skaitė, kaipo 
“ignorantą, beraštį, vuigarišką 
ir nepadorų baituną,*** išnaudo
toją, kurs neteisingai ir apga- 
vingai pozavo, kaipo apšviestas, 
talentingai ir gabuš žmogus; 
kad, straipsnis buvęs -puta sa- 
vaimi šmeižtas.

Skundikas pašaukė skundžia
mąjį Grigaitį kaipo savo pirmų 
liudininkų. Jis liiulijo, kad jis 
buvęs laikraščio redaktorių įr 
prižiūrėjęs jo apskritą nusista
tymų ir kad intariamas straips
nis buvęs paskelbtas gruodžio 
18, 1931, laidoje; kad jis ma
tęs straipsnj, kada jis buvęs 
paskelbtas, bet neliepęs j j pa
skelbti ir nežinojęs, kad jis bu
vęs paskelbtas kol jo nepama
tęs spaudoje; kad skuhdžiama- 
sai Poška prižiūrėjęs straips
nio indčjimą į laikraštį; kad 
Poška buvęs liudininko prie
žiūroje. Laikraštis turėjęs kas
dien cirkuliacijos apie 35,000.

Kitas liudininkas išvertė
straipsnj iš lietuvių kalbos į
anglų kalbų ir skundikas liudi
jo už save, kad jis gimęs Lie
tuvoje ir gyvenęs Chicagoje 
dešimtį metų; kad jis buvęs
"muzikantas ir kompozitorius,
taipgi lietuvių muzikos žurna
lo “Margučio” redaktorius; kad 
per tris metus jis mokinęsis 
muzikos Europos konservatori
jose; kad jis sukomponavęs lie
tuvių liaudies dainas, kurias 
grojusi Chicagos Simfonijos 
Orkestrą; kad jis davęs koįv- 
cėrtų daugely didelių Suvieny
tų Valstijų miestų; kad paga
minęs fonograflškų rekordų iš -

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

ĮGALIOJIMUS
(Doviernaatla)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Botina ir labai pagtl- 
binga knygeli tiem*, kt»- 
rie nori tapti iio* iiliei 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie iio* laite* tvarką, 
apie jo* viriininkų rin
kimo* Ir vieką kai reika
linga prie ėmimo egtea- 
meno rasite iio] knygeli] 
lietnvip ir anglų kalho- 
mia ra raly ta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL. r
Siųskite mofley orderį arba krara* 

len Įdėlio*.
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|()|>po*ltoDiivlg Store, 2<iFl<>or

Patricijus,

PIRK NUO

Atvažiuoja is Lietu 
vos Joseph Miliausparengia vakarą 

kad tik saviškį

susi
kurk'

Visi 
kalbėti

Mhp koopm'itojaiit 
iii halhi'nl lloti- 

*lng Aktu.

.SusirinklnutH ir 
taip aaknnt, sek-

Tas duotų visiems daugiau nau 
dos; raginama steigti jauni 
mo skyrių

Onų Vnsl- 
kur jie 

Kada 
Hurpriso 

buvo la- 
not prn-

Chicagiečiai svečiuos 
pas Raciniečius

> u ii lietuvių 
Tiesa, didiiau- 

kruvinos 
aky t, buvo 
kuris tuo

Gavome pranešimų, kad .Jo
seph Miliaukas išvažiuoja iš 
Lietuvos gegužes 7 d. 1935, ir 
žada pribūti Ne\v Yorkan apie 
gegužio 16 d.

Juozus Miliauskas atvažiuoja 
pas savo sūnų Antanų, gyve
nantį, 1837 S. 49 Ct. Cicero.

“N.” Laivakorčių Skyrius.

MMlŲUICTTM BARK.— ftlo 
mėnesio pradžioje sunki oporn- 
cljn buvo padaryta p-al Bar
borai Lapinskloiiol, (1035 South 
Sncramento Avpnuo.

Ligone dnliių’jtiniu laiku guli 
ligoninėje, prlą.Jlb-tos Ir Call- 
l’ornia gatvių ir randasi kamba
ryje, No. 309., Draugai Ir pa
žįstami gali jų ton aplankyti.

P-os LnpinskiončH Šeimyna yra 
širdingai dėkingu. tiems, kurie 
jau teikėsi jų aplankyti. Ligonė 
savo laiku gyveno NorthsldOjo, 
kur ji turi nemažai draugų.

antrų kalba 
didžiuma jų, 
ir kitų kalbų

“(MlicfcoTA“ Tyrim, 
Mkanų*. Nebaltinti 
*varų 9 R p* MM *v* 

mnlfiull* fcvO miilšull*

Vištytiečiai Chicagoje
Chicagoje vištytiečiai turi 

dvi savo organizacijas— Višty
tiečių Draugija, ir Vištyčio 
žvaigždžių Kliubų. Pirmoji yra 
vyrų organizacija, o antroji— 
motery. Vištytiečių Draugija

34 Metus Vldunnlchtyjo 
Moh specializiiojnmlfa pndnryme 

Platu*, (jold Crown*. X*Rny. 
Prieinamos Kainos. 

Valandom 8:80 iki 8:80 v. v. 
Tol. HARRISON 0751

kieči, 
atrinkimasSis tas apie Vištyčio lie 

tuvius Chicagoje

Krokinin- 
poštukus iš 

apielinkių pa
vienę gražų 
peštukus ir 

kad

Keletas chicagiečių turėjome 
puikių progų paviešėti pas ra
ciniečius gegužės 5 dienų, o tai 
M. Karčauskas su šeimyna, Dr. 
L. T. Pulsudskis su motina ir 
ponia Ona Plukienė. Mat, tų 
dienų Racine’o piliečiams Va
siliauskams supuolė 15 metų 
šeimyniško gyvenimo ir jiems 
buvo surengta “surprise” party 
pono Dzindziletos svetainėje.

Mums chicagiečiams buvo 
pranešta iškalno apie šių ren
giamų party. Mes ilgai nega
lėjom susitarti ar važiuoti ar 
ne, nes visi buvome tos nuo
monės, kad būtinai turim da
lyvauti antro skridimo aviaci
jos dienoj Ford Lansing air- 
porte. Tik štai Naujienų šešta-

South Chicago orga 
nizacijos žada veik 

ti iš vien
Kalvaičio tėvyne

Kuriantis Lietuvos nepriklau
somybei, Vištytyje lenkai pra
dėjo savo įtekmę skleisti, ypa
čiai, jaunuomenėje. Kiek iš 
karo laiko buvo likę sveikų jau
nų vyrų, Ini juos lenkai įvi
liojo į savo legijonus. Žinoma, 
ne visus jų, bet gana didelę da
lį. šitie visi jaunuoliai po ka
rinių laikų ,liko atskirti nuo 
savo krašto, buvo priversti ap
sigyventi Lenkijoje. Didžiuma 
jų apsigyveno Danzige.

Bet žinoma, nereikia many
ti. kad tai visi Vištyčio gyven
tojai yra lenkiškos orientaci
jos. Kai kurie jų yra karšti lie
tuviai patriotai. Man pasako
jo. kad musų gerbiamo konsulo 
A. Kalvaičio tėvai buvę xvišty- 
tieciai, bet visa Kalvaičių šeimy
na buvo ir yra giliai patriotin- 
gi Lietuvos piliečiai.

Joniškiečių 1 
šitiiklit mtvo Niifdi’lnldnių gogu- 
žčm 12 dltmų, Jlollyvvood wvo- 
tnlnėjc, 2d 17 W. 43rd Htr., knlp 
12:3(1 vftl. po plotų. Turimo !«• 
Imi daug MViirblų dnlykų op- 
mmtyiiiul Ir turšimo Išrinkti 
dm'blnliikiin piknikui, kurio j- 
vyko gegužės 2(1 d. Iilopoo dur- 
žo. Priišomo noMlvėluptl Ir pu- 
oklrtu įnikti Imti, noo turčnl-

lovini Ir niokos uodu rytų, prio- 
knlštų, khd JaunlimiN tolinosi 
nuo musų. Kurio numoto tvor- 
tl lokį skyrių, gailio gauti vi- 
hoh inl’ornuu'ljns pus Vytautų 
Uoliųjų, Vistory 5259, 3259 So. 
Ilnistod s t r.
bul gerai kad vietiniai padėtų 
tų darbų Įvykdinti.

Vištytiečių 
nknitonm opiu porų, šimtų. Jie 
visi prlklnuso lai | vienų, tol | 
kitų organizacijų. Iš Žymes
nių darbuotojų, kurio skaitosi 
vlštyMečiais yra adv. Zacha
rijus, buvęs Ashland Banko 
presldontas. Turtingiausiu viš
tytiečių yra skaitomas p. Nor
kevičius. Dar prieš porų metų, 
buvo žymi vištytiečių intelek
tuale spėka, Dr. Jullua Golem- 
bhnvski, bot jis mirė apie du 
molai atgal.

1524 West 63rd Street
Didžiausia 
Malevij 

^įĮĮh^SBjįr Krautuve 
r ' Chicagoje

"Nmijlenose“ buvo ir esti 
daug rašoma apie įvairių para
pijų lietuvius: Joniškiečius, 
kruopinius, saraalečtus, kupIŠ- 
kinius Ir Lt„ bet dar tur bul 
bus pirmų kart šis bei tas "Nau
jienose” apie vlAtytlečius. Pir
ma negu pradėsiu savo pasa
kojimų apie vištytlečiUM t'bleu- 
gojo, čia trumpai supažindinsiu 
su pačia Vištyčio padėtimi Lie
tuvoje.

IŠPARDAVIMAM
PCtnyčioj Ir Subatoj, GegužCa-May 10 Ir 11

Grota šios krautuvės yra 
.lovvolry krautuvė gražiai įreng
tu Ir pripildyta iiuksihlais ir 
juvllorliiinis daiktais dideliame 
pasirinkimo, kuris llgluasl did
miesčio krautuvėms.

—žvalgius.

SOUTH CHICAGO.— Vietos 
Draugijos tariasi veikti iš vieno. 
Kol kas nesusitaria, bet butų 
labai naudinga joms pačioms, 
jeigu susitartų.

čionais randasi sekamos 
draugijos: švento Izidoriaus 
Artojo, SLA. 74 kp. šitos dvi 
draugijos skaitomos didžiausio
mis. Be jų, yra dar švento 
Juozapo ir širdies Jėzaus. Jos 
yra mažesnės ir galima sakyti, 
visose tie patys nariai priklau
so. Pavienoms draugijoms yra 
labai sunku veikti. Jeigu visos 
susitartų veikti išvieno, tai 
galėtų daugiaus savo naudai nu
veikti.

Kaip su jaunuoliais?
štai ko dar trūksta čionais. 

Yra gana daug priaugusio vietos 
jaunimo. Senesni aptingo Vei
kime, tad turėtų duoti progų 
jauniems veikti, bet jaunimas 
neturi savo organizacijos.

Reikalinga jiems sutverti Lie
tuvių Jaunimo Draugijos sky
rių, kur jie galėtų veikti savis-

Vlštyčlo Žvaigždžių Kllubnn, 
šeimyniškai labdaringu organi
zacija, Gegužės 4 <1. vakare 
paa pp. Lukus, 3307 LeMoyn© 
SL, Vištyčio žvaigždės Kl. turė
jo savo mėnesini susirinkimų ir 
sykiu ” Bu nuo Purly”, Dalyva
vo didelis skaičius vištytiečių 
Jų tarpe p-nlos Jasinskienė, 
Valiulienė, Kaminskienė, Go- 
lemblovsklenfli, BtHinskieuė, 
NovkevIČionė ir daugelis kitų, 
Prasidėjus "Bunvo Purei” atvy
ko Norkevičius, Valiūnas Ir ke
liolika

papročiu 
Ir d rita- 

nuumiosios. 
Taipgi jiem buvo įteiktas gė
lių bukletas. Visi sveikino, o 
muzikantai grojo maršų.

Apie septintų»i valandų vaka
ro prasidėjo vakarienė. Ponas 
J. Globas, kaipo tostmastoris, 
pasakė trumpų prnkalbėlę, ir 
kitus perstatė kalbėt. Visi 
reiškė savo kalbose Antanui ir 
Onytei Vasiliauskams pageida
vimus laimės ir meilės ilginu
sioms metams 
buvo

Jų ypatybės
višty t Iečiai moka 
lenkiškai, bot kai 
lietuvių kalbų vartoja 

Kiekvienas vištytlolls 
moka skaityti ir rašyti, yra ėję 
mokyklų. Visi jie susikalba 
trimis kribomia—lietuvių, Iety 
kų ir rusų, o dalis jų susikal
ba Ir vokiškai. Ne|stabu, kad 
jų kalima akcentas yra daug 
skirting'esnia netiktai kalbant 
lietuvių kalba, bet taipgi ir ki
tomis kalbomis. Jeigu gerai 
įsltėndji kalbų vieno višlytio- 
čio, tai suėjęs kitų fau nerei
kia klausti iš kokio krašto Lie
tuvos. Kallms akcentas 
ko, knd jis yra Vištyčio

PINE APPLE rlc,““»,1,”41 111 Uj/ai 1 “Dole” pakuota* kėniui

Lenkų knibn bažnyčioje
Višiy t iečiai įgavo nepalankų 

vardų lietuviuose, regis, 1909 
nv. kada įvyko kruvinos grum
tynės Imžnyčiojo 
kalbos įvedimų. ' 
siu kaltininku šitos 
tragtriijos. galima s 
kun. Krokininkas, 
laiku čia klelmnavo ir su syk 
sumanė panaikinti lenkų kailių 
bažnyčioje, nors lenkų kalba 
nuo daugelio metų čia buvo gi
liai savo šaknis įleidusi.

Sakoma, kad kun 
kas suorganizavo 
Pajevonio ir kitų 
rupijų. Sukvietė 
nedėldicnį visus 
dargi gerai apginkluotu 
iš liažnyčios išmušus visus tuos, 
kurie giedos lenkų kalba. Bet 
peštynėmis kun. Krokininkns 
nieko nelaimėjo, rusų kareiviai 
padarė bažnyčioje tvarkų. Len
kų kalba bažnyčioje misiliko iki 
lM>karinių laikų.

Pas vištytiečius, yra 
gera ypatybė, tai malonus su
tikimas savitarpėje. Jeigu iš
tinka nelaimė bent kurį višty- 
tietij, jam ateina į pagelbų kiti 
vištytiečiai— 
arba aukauja 
tinkamai parėmus. Taipgi pas 
juos gera ypatybė yra ta, kad 
suėję ne vištytielj blogai ne
kalba apie savo miestelio pi
lietį. Jų draugiškumo santy
kiai yra tikrai pavyzdingi. Viš- 
tytiečio bude yra atvaizdas grai
ko arba semito—vieni antrus 
gelbsti, vieni kitus paremia. Ki
ti lietuviai turėtų sekti Šitų 
kilnų vištytiečių pavyzdį. Bet 
viena negeistina vištytiečių di
džiumos ypatybė yra ta, kad 
jie suėję viens 
lenkiškai, nors 
kaip vienų, taip 
gerai pažįsta.

ant Kcal Estąte 
DefauHcd ir VrulnfaulM 
Paikame už Cnah au Ncpordl- 
dt'lhi Atroknvlmii. Duodamo 

Collutarnl PiiakohiN,

Chapman and Go., Ine.
120 S. La Salk St.

Tel. Franklln 0570

Kada viskas buvo prlrong 
ta, tai vyrui nuvažiavo Ir kiti 
napino Antanų Ii 
liauskus iš jų namų, 
ramiai rengėsi valgyt, 
sužinojo, kad tai J 
party juos veža, jin 
bai nustebę, o Onytė 
dėjo verkti.

Svetainėje senu 
Juos sutiko su duonn 
ka, o Ir truputi,

MASTER WIND0W SHADE 00.
H. J. Vonilruk Tol. LofnrKlta ' 4MU)

IdiiiKiHnN Padarome ant Užsakymo
l’IRANKOMM LAZDAS . . . MEM Nt IMIKKIKM A MM IR UžK AIIINAMIC 

TAVIMNOMH. NAMAMS Jl< MOKYKLOMS.
IM0II WlflST 47TII STRI1I0T (AUTI WOOD ST.)

dieniu numery putėmljom, kad 
aviacijos diena atidėta 12-U1 
gegužės dienai. Tai mums pa
sidarė geru proga važiuoti.

Taigi nedėlios rytų, pasišė
rę StudriiokerĮ ganu Ir alyva, 
patraukėm VVestern avenue, 
Ilgiausia pasauly gstvo, Iki Ko
lio 41. Per laukus važiuodami, 
matėm kaip ūkės pntvlmislos 
vandenyse. Taigi tarp savęs 
šnekėjom, kad goru! padarė, 
kad* aviacijos dienų Ir atidėjo. 
O ponia Pulsudnldenė sakė, kad 
gegužės 12 diena muhi bus gra
ši. Tai viri Chicagos lietuviai 
bus b'ord Lansing airporte,

Taip bekalbėdami nei nepa
matėm, kaip atsidūrėm Ručine 
prie minėtos svetainės. Dar 
buvo ankstokas laikas, kaiku* 
rln radnIečiai dar tebemiego
jo, o svetainė buvo uždaryta. 
Tai nuvažiavom pas ponų Jo
nų ir Rosalljų Globus, 1831 
Llmlon av., kur mus ponai 
Globai gražiai priėmė ir gard
žių pietų davė, ko mos nosltl- 
kėjom, Ir už tai tarėme širdin
gų ačlų.

Vėliau visi nuvažiavome į 
svetainę, kur jau radome daug 
raolnločlų sukirinkuslų.

Alos partijos rengėjos ponios 
Jismlrokionė, Jurgaitienė Ir 
žieklonė triūsė gamindamos 
valgius Ir dengė balionų stal
tiesėms Klalus. Raudonos ir 
baltos rožės buvo padėtos ant

Apie Vištyti
Vištyčio mlealdls 

prie pat Vokietijos rubožlaus, 
netoli Bartininkų' ir Pajevonio, 
pats miestelis atsiduria į Viš
tyčio ežerų krantų. Prieš ka
rų vištytiečiai neblogai gyveno, 
kai kurio Jų užsiiminėjo kon- 
tralmmla, kiti eidavo uždarbiais 
t i | Vokietijų, o kiti namie už
siimdavo įvairiu vertolgyslo. 
Lietuvai gavus nepriklausomy- 
l>ę, Vištyčio miestelis atsidūrė 
įknmpėje tarpo Lenkijos ir Se
kioti Jos sienos.

Dabartinių motu Vištyčio 
miestelis yra suvargęs daugiau 
negu kiti Lietuvos miestai bei 
miesteliai, čia Lenkijos ir Vo
kietijos rubožini tampriai už
daryti. pats Vištytis atsidūręs 
izoliuotame užkampyje. Lietu
vos valdžia ’J Vištyčio gyvento
jus žiuri irgi su nepalankumu, 
juos didžiumoje skaito no nuo
širdžiais valstybės piliečiais.

DIDELIS OLSELIO
DRABUŽIU DIRBTUVfiS ■ 

IŠPARDAVIMAS
Už PUSĘ KAINOS

Naujutėliai Samteliai 
PAVASARINIŲ <4 0 7C 
PALTU IR SIUTŲ * I f W 

taipgi truputi brangesniu. 
Vėliausios mados ir išdirbimo nigh 
' school, sport, college,

HIRSCH W00DS
& COMPANY

Dirbtuves kirpimo kambarys 6 fl. 
307 W. Van Buren St. 
Subatomis uždaromo 3 v. po piet Midwcst” PICCALILL1

mUilAs ...
AMElUCAN FAMILY” MUILAS

ICAN FAMILY” FLAKES

ŽEMOS KAINOS «
—GKItOS RŪSIUS MAISTAS

Dili lfCQ rinktinas IL s. 1 DULlEO įdaro russet

A, M. BUTCHASJnc.
MALEVA IR VARNISAS 

Hardware—Virtuvės Reikmenys 
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
Tel. LAFayette 4689

SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS

Sieteliams Enamel 4 Qa
Kvorta   .................... IvV

MALEVA vertiv$1.50 $4 Afl
Galionas'......................... ■ ■ V V

VARNlšAS ................. $2.10
GERAS ENAMEL _ $1.90 
ŠEPEČIAI—4 inčų ____

rnc vlnkų greitai atlikti. Kita 
draugija Imlių tojo pa
čioj© ovotalnOjo. —R. II.

I
8MWk .iMIMIHAUU'IIMŽ1 M MBMI K'M . .M* lala:■> Mtl Jt S 'M I ML-

UarMinkltOH Nuujlenoiio

■.... 2^ kcn. Į9^
dideli. Tuz. 170

Taipgi jioms
Įteikta dovana, puiki 

olektrikinė proslnimo mašina. 
Onytė net apsiverkė iš džiaug
smo ir nežinojo kaip atsidėko
ti visiems draugams.

Nuo savęs linkiu Antanui ir 
Onytei Vasiliauskams daug lai
mės ir sveikatos šeimyniškame 
gyvenime.

M. Karčauskas.

CHICAGO, 114
ILYGINAMIC 
K GKINDIM.

Ihuliinto Holiiforcad CoiigMo Pamatu* prie Kanų Ir NauJii namų 
Daroma Ap*kaltllavlmu* Tlmdama l’rlvažluvimu* ForČIu* 
Vlaaii Daiima Garantuota* Hl<mii^*-8tap*u* Rlock*

Ant Išmokfljlmų nuo 8 Iki 5 matų

^SCENTRAL CEMENT 
/^K^Constructioii Company 
““ ®NOT INConi'OUATKD mb!

AL. DALIEGE, VcdfiJnH
3221 So. Lenvitt Street, SK

Tel, LAFAVU'ITM 7674
Pavelyta* Kontraktarlua 

PIMKELIAMIC NAMUH “ 
MALIGATVIUK, CKMKN

Budriko nauja ra
kandų krautuve

BBIDGKPOBT.'—J. K. Bttd- 
rikaN Italijai atidarė antrų krau
tuvę, 3343-45 So. IIiiIhUmI Str. 
Nauja krautuvė yra erdvi Ir 
jau pilplldytit rakandų, kaip 
Parlor notų, Skalbiamų mašinų, 
Dulkių viilytojų Ir daug kitų 
reikmenų iiamamH. Dldrils pa
sirink Imas. ,

V A V A “Chase and Hanborn’*
V 21 —SEAL BRAND—______________ ____

BAI 1(WOS PVAfcS *iMi<lwcMtft 8 u ne. IcchaiT 2 lif 170

P-a Barbora Lapins
kienė guli ligoninėje

“Laurcl” LAŠINIŲ ŠMOTAI .............
VRAfoKFURTS Vien iš mitas ...J....
Fancy Crcunicd FARMER CHĖĖSE
“Puišy" CREAM CHEESE . „■■■■ 3 unc. pak. ž už I7į 
DYKAI! Arbato* puodą* nu dviem pak.
LIPTON’S ARBATA

“Gracu Tng” BAR1T-ETT GRŪMOS
“SUNKIST” LEMONAI .....................
GRAI’EFRUIT Puikus be grūdelių .... dideli-4 už 17$ 
PUH<VS_ AGURKAI ..................    »v. 5^'
PUIKVS~NAU.il"KOPŪSTAI ..........

I S»ki rti nai
I in a k-vos,

i | -7 JI sienom
po pi e ra ir 

IM gĮĮĮ langams
uždangalai

i©
Hėavy body Balta-Flat arba Bli
zganti m a Ieva už

Galioną ........ ....... ..............
VALUE VARNlšAS, už QQo

Galioną .............................  □OG
SIENOM POPIERA valoma. 1935 
mados dezeniai—už rolę 4 

ir virš I UG 
Sienom Popiera dėl miegkambarių 
už rolę ......................... 12^C
VARNlšAS amžinas. Nudžiugta 
j 4 valandas, už <4 QC

Galioną ..........................*liWV
Enamel MALEVA, amžina dėl 
virtuvių ir maudynių, balta arba 
spalvuota, už galioną $1.95 
VALYKLAS po- O 4 (U 
pierai arba H. R H. v už ■ v V 
, DYKAI PRISTATYMAS 
Utarninke, Ketv. ir Sub. atdara 

iki — 9 vai, vakaro.
PAŠAUKIT PBOSPECT 8440

gkroh Wi<ųmkh 
uVIuuluu

—Žalia arbata 2’^ sv. pak. 590
Juoda arbata 2H »v. pak. 790

kvortinis džiaras 250
4 šmot. 190

- 5 žinot. 290
.......... pak- 200
...... 6 pak. 270

sv. maiš. ~®90

"PilUuryV1 ilLVNEnŲ" MILTO

KAVAV/k DE LUX E 
“CAMi’BELL’S” TOMAtO SOUP 
"U-fierv-II” (impefruit .luiec 
“LITTLE BOY” ŽIRNIAI ~..... No. 1 kenai 2~ūž~Į70

.... 1>hK. 100
Svaro į) R f* 
kenas

2
aa»- 4* i—i—m a^

kenai 150

PASTABA — Dauguma "Midumi Storu" turi ir mnot akgnata. Imk 
______galttt pirkti garą mitą, paukitirng u tl. až irmuuMMU kmnugl

NES PIGIAU

ĮMILTAI
H/VTI1ZA&3 “HHURIHNE“ NVAPORUOTAH 
IVIlLHAo AUKŠTI KENAI
v A tu "DBL MOSTO” Hv.roKAVA_______ VACUUM PAKUOTA_________ Koims
“C & ll" PIIHE ('.ANE CUKRUS

“GINGY” CARE MIX TI!*(.l“L,'lX"l,l't vun^ 15© 
į'ik)VAEff. npzom’s::::. . . . . . .../...."....'..'."a'piČTtfi

Svaro
Kena* fcGU

“AM
"SriuRFINE” DEGTUKAI 
M1XED GRASS SEED ..

SILVER DUST D™A'2! abru“’ 2Z~27Č
SUNlIRITE CLEANSER 1 kcn. dykai gausite 4 už 140

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

Olili k i v

S.A.BERGMAN

PAINT-UP 
VALDĖS

) I II I p 
u rimt-h r n v



NAUJIENOS,< Chtaigo, III

IOS

REIKIA 5,500 BALSŲKETVIRTAS LAIPSNIS

Barniškio žodis

PIRMAS LAIPSNIS REIKIA 1100 BALSŲ

DZŪKAS

B. BARNISKIS
1033 W, 108rd

1739 S.Halsted 9424 Burnsido Av. Rosoland
PRANAS KLIKNA

1540 balsu2554 Blue Island
2406 bnlsu 1480 balsu

1240 balsu

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

MOCKUS

M

1224 Herrick Av,
BALČIŪNAS

3521 W, 88th PI,
J. MAKSVITIS

Keno&ha, Wis. J. F. VILISRIMKUSJOHN 680 balsų
905 balsuCanalport19801015 balsu

553 balsubalsubalsu 630 balsu

BARTAMUS 192 balsų

4500 S. RockvellstWestville. UL KAVALIŪNASMatuliauakienSBOURNAT RIAUKA

Clinton, Ind.

830 balsu

118 S. Hesparia SL 
Collinrrille. I1L

URNEŽIS 
Talman St,

DOMICĖLĖ 
ŽUKAS

K. Matekonis jau 
žengs dar augščiau

K. G,
1607 S.

M. ŠEŠTOKAS 

Melrose Park, 1

T1LL1E

PABARSKA

121 Seneca St 
Utica, N. Y.

R0 balsu

Avenue
2097 balsų

Harvey. Iii. 
900 balsų

ŠUGDINIS
Frankfort, III.

AL. SAVICKAS 
719 Lincoln A ve, 

Rockford. III. 
270 balsu

638 Plummer SL 
Hammond, Ind.

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

J. SHOLTEMAN 
7017 South

Campbell Avė.
180 balsų

M. KEMĖŠIS 
812 West 83rd SL 
Tel. Victory 6406 

550 balsų

MIKE STURONA3
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527

1820 balsu

Mrs. A. VILIS
1646 N. Irvinu Av.

K. MATEKONIS 
8437 Jackson Blvd.

Novadu 8416
4068 balsų

ADELE 
MIŠČIKAITlENfi

J. MAČIULIS 
906 Prescott SL 

Waukegan, 111. 
2545 balsu

S. NORGAIL1ENR
4450 S, Richmond st 

Laf. 5647 
2810 balnu

3121 S, Morgan sL
847 balsu

Penktadieniu, 10, 1935

Baltlmore. Md.

FELICE EDKINS 
Grand Raplds, 

Midi.

MRS. FRANCES 
BAUGINT

859 Jeffenon Avė.
Aurora. III.
540 balsų

A. L. SKIRMONT
15723 Lathrop Avė.

. Pocius. 3313 So. Ilnlsted 
kuria užlaiko gražių alinę 

kambarius svečiams.

ANT. NARBUTAS

Racine. Wis.

mano NanJIo- 
laiku Ale

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1890 balsų

Seno Petro biznis 
‘Naujienų” konteste

A. Ambut/ l(>6th ir Lincoln 
Street, Harvey. Į įi 

(Tųsa puslį' 7-tani)

Prašau Išplldykite savo pri
žadus. kurio pasižadėjote per 
mano Naujienas užsirašyti, 
Tuo man pagelbės! te kilus 
pralenkti ir patį automobilį 
laimėli. Tas galima lengvai 
padaryti, tiktai reikalinga jū
sų paramos, Alai kurie savo 
prižadus jau išpildė:

O. Nausėdienė, kuri netik
tai pati užsirašė sau, alo dar 
ir kitam užrašė Naujienas.

J. Kurnėta ir A. Yasaitis, 
kurie savo kvotas išpildė.

Tariu jiems širdingai ačiū. 
Lauksiu dauginus. Praneškite 
hian, o aš pribusiu pas jus 
laikraštį užrašyti.

—Ii, BcrniH'is, 
9124 Burnsido Avė.

2135 N. Spaulding 
avenue

800 balsų

Praeitoji kontoslo savaitei 
man nebuvo tiek pasekminga, 
klek tikėjaus. Bet paskutinė
mis dienomis, pasirodžius ži
niai, kad apeliacijos teismas 
panaikino Vanagaičio bylų 
prieš Naujienas, keliolika 
Naujienų pritarėjų 'užsiprenu
meravo dienraštį kaipti slm- 
paliKUodaml Naujienoms ii r 
red. Grigaičiui teisingame 
laimėjimo, Man teko patirti, 
kad Naujienų skaitytojai jau
čiasi patenkanti ir linki Nau-

Visiems .kurie nors kokį bis 
n i darė per Senų Petrų, tariu 
širdingų ačiū. Reikalui priė
jus šaukite telefonu C.anal 
8500. arba laišku.

— Prlr«$.

V. BUDVIDIS 
4094—9th SL 
Ecorse. Mieli.

gerai suprantu, kad dabar 
yra laikas užsirašyti Naujie
nas, kada konlostus leidžia pi
giau jus gauti, Konleshmlų 
kopėčiomis K, Matekonis vei
kiausia jau palips sekančių 
savaitę į trečių laipsnį.

Talįk* draugai,' '>mkruskll 
Ir padėkit jam tų žingsnį pa-

B. VAITIEKŪNAS

5211 S. Kildavę Av

sekimo atremti panašius už
puolimus, teikiant lietuviškų- 
jai visuomenei Švarias, teisin
gas žinias Ir patarimus.

Sekančių savaitę esu pasi
rengęs pamalyll visus, kurie 
esate man pažadėję prenume
ratų. Esu labai dėkingus vi
siems, kurie man padėjote 
nors truputį pakilti konles- 
tanlų kopėčiomis,

...N>nų Nruxsbo|/.

Kontestui einant prie pa
baigos musų Jaunuolis K. Ma- 
tekonls su snvo tėtušiu įsigijo 
dar daugiau energijos Ir kone 
padvigubino savo savaitinę 
šienapjūtę Naujienų dirvose,

Fr. Kalrells, 0740 South 
Ashland avc„ kuris užlaiko 
gružių alinę ir yra draugiškus 
žmogus ir geras “Naujienų" 
rėmėjas,

P. Ambros, 1813 So. Iluls- 
ted st., kuris užlaiko viešbuti 
alinę ir garažų per daug mo-

o ir pati kontes 
smarkiau davimo

šie žmonės darė biznį per 
Senų Petrų:

,1, Stroigls, 5858 So. Ash- 
land nve,, kuris užlaiko ta
vom. Užrašė “Naujienas“ į 
l.ieluvų,

K. Kanapvekas, 1521 West 
(I3rd SI., kuris užlaiko gružių 
tavernų ir kambarius sve
čiams.

.1. Liutkus, 2230 Blue Island 
n ve,, kurie užlaiko gružių ta* 
vern ir kambarius svečiams.

JOHN SHEPALIS
11186 S. SL Louis 

Avenue
Tel. Beverly 4391 

700 balsų

A. L. Skirmontas 
darbuojas išsijuo
sęs ir taria ačiū

iiwh»— "Mi ii nu

Tariu širdingai ačiū visiems, 
kurio per mana, išsirašė arba 
atnaujino prenuAieratų, kaip

J. SINKUS 
1789 S. Halsted SL 
Tel. Canal 8500 

8125 balsu

B. Dudor, 0820 So. Bucine 
nve., kuris užlaiko gražių ali
nę ir kambarius svečiams,

A. P. Gukor, 732 -XV Cer- 
mak Bd„ kurie užlaiko gražių 
tavom ir 'turi didelį pasirin
kimų cigarų ir eigaretų. Malo
nus. draugiški žmonės.

B. Dermantionė, 722 XV. 22 
st., kuri užlaiko gražių alinę.

A. Mikėnas. 830 XV. 34th st. 
yrn geras tautietis. Užrašė 
"Naujienas" ir “Keleivį“ bro
liui į l.ieluvų ir posipirko du 
laiškus Lituanicai II vežti.

SlalaiiHkuH, 4501 S, Tol
inau ave„ užlaiko bttčornę Ir 
grosernę.

B, Šlapelis, 4515 S. Paulino 
nI„ užlaiko pirmos klosos gro- 
sornę, * ,

Morta XVoIIiin, 4(105 S. Pau
linu st. Jos vyras užlaiko di
delį (rokų Ir parkritusiu lobui 
prieinama kaina.

A. Kalikas, 1029 W. 401h si., 
užlaiko kriaučių šapų,

J, Ilony, 0000 So. Mermllage 
avė. užlaiko biičernę ir gro- 
sernę, Gero pasisekimo Jūsų 
bizny.

Anicetas Vorbatiskns, Lietu
voj, Alrogulos puštas.

K, Kesko, 2111 W, 31 SI. 
Ponui Keskul seni Naujienų 
skaitytojai. Labui pavyzdingi 
žmonės. Be Naujienų mibiina 
nei vienos dienos,

A. Gurinus 
heli avė. Alų 
šeimyna turėjo liūdesį meti
nių suknktu'vlų nuo mlrtloH 
dienos Edwardo Gurino.

Malonus mano skaitytojai, 
aš vėlinu jums visiems go
rinusios laimės Ir pasisekimo 
jūsų darbuose.

.luti neužilgo pasibaigs Nau
jienų konteslas, Nelaukit, ger
biamieji, paskutinės dienos.

- Zi\ Norgailien^,
4159 S. Richmond si., 

Laf. 5047.

E. Norgailiene jau 
antrame laipsny

Musų konteslnnlės ponios 
Norgaillenės draugai sukruto 
remti jų, užsirašydami per jų 
Naujienas 
tantė dar

Atai kų 
darbuotę:

Užsirašė 
nas paskutiniuoju 
žmonės:

Juozapas Sandaras 
Enlrfield nve.

.1. Oksns, 2049 XV. 43rd si., 
užlaiko alučio užeigų.

Anna Milašius, 1023 E. 071h 
Street.

, Bakas, 1115 Ik (lįst si.
. Tebelskis, 1018 S. Rock- 
I Street.
. Sakalas, 4000 S. Francis- 
avenue, užlaiko bučernę 

ir grosernę,
Ona Slcponavf^iouė, 3559. S. 

Union avė.
Ponia Steponavičienė nori 

greitu laiku parduoti savo bu
černę ir grosernę. Xrlenai per-

,iė4c..

W'

PENKTAS LAIPSNIS —REIKIA 8,000 BALSŲ
____ 1......... ■ 2 TRECIAS LAIPSNIS-5000 BALSŲ

1

KRANK BULAW
1780 H. IIhImUmI Ht.

I080H balsų

HBNAH l’BTUAH

1780 H, lliilHted flt 
10047 bnlsu

1 2 3

1 2 8 4 5

• 1

j,

i

i.

ANTRAS LAIPSNIS — 2,800 BALSŲ
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Mano Pastabos
susirasitRašo ŽEMAITIS

viso
Geras Maistas!

pirkimus.

mes

esą

įstojimo

4MMI

jogei artinusi gyvenimo 
Mes žūsime ir niekas,

Lietuviškos 
Degtines

NATHAN 
KANTER

FULLMCK

MPSMOC 
NUIN0

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATOBS

RAKANDŲ Bargenai
FURNITUHE BAEGAIN8

STIKLAS 
GLASS

P MOKYKLOS 
CING 8CHOOL

MUZ. MOKYTOJA 
MUSIC TEACHER

KVIETKININKAS 
Gėles vestuvėm*. banketams ir 

pugrubams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulcvąrd 7314. Cbicago, III

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Toronto, Ont 
Kanada

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* siti J tas 
krautuvas, kurios skalbiasi 
Naujiem**

Kitų kartų geriau piiHisokH 
U svetainės vakarus

U13S1I
N1IW SV 3ia|lS3O|(Į 
ų pooj esaeip snopipp sity,

Šaltis krutinSj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostia. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų, Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Sustokite 
musų man- 

atarnąylmul

aulai atidaryta grosehiš, cigarų 
bako ir visokių smulkmenų krau- 

Į. Taipgi visokių žalumynų, 
Prie progos patarnausiu krausty- 
... r pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIčIUS 
2030 Canalport Avė,

URANE VIEW 
Sinclair Gazolino Stotis 

3858 South Kcdzlo Avenuo 
SPECIALISTAI 

Grizavimo
Pateisimo Tatrų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikomo plutų pasirinkimo 

visų Sinclair Produktų. Sustokite 
šiandien ir pereit;...........
dagiu ir Teisingu

KRAUTUVES 
STORES

LiuosybCs svetainė turės savo 
purenamų savo Hvelalnėj. Pa
reiginių romiu organizacijos ir 
visi šMn|nkal turėtų dalyvau
ti ir duoti paramų, nes visas 
pelnas yra skiriamus padidini
mui mažosios svetaines.

Tas suteiks daug parankumo 
visiems, tad visi ir prisidekite 
savo atsilankymu. Iš anksto 
perkant tlkietui—25c, prio du
rų—85c. Kiekvienas gaus štei
nų alaus dovanai. Pamatysite 
Ir magijos Mukų, kurias atliks 
A. L. Matui. Tai vietos gerai 
žinomas magikas.—K. P. I).

mO. Tik sėdžiu prių JuiCs pri
siglaudęs ir laukiu, kada ilk 
bus mano gyvenimo galas. Kacį 
aš mirsiu, tai niekis, bot kam 
Juzč turi mirti? Ji tokia skai
sti! Tokia jauna! Kiek ji bu
tų turėjusi laimingų valandų 
gyvendama I

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kaino* dabar numažintos

visas puses, 
mesti iš baliono 

kų tik turėjome. Net 
ir vandenį — ir tų iš
lauk. Manėm: juo leng- 
balionas, tuo mes dar 

Savo

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ina.) 

lutoigta 1015, 
Parduodama Viaoklo* Rūšie* 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malko* 
Lietuvi pardavėja rauite rnunų 

yordo.
3008-8030 S, Hahted St. 

VICtory 1272-1273

(Tąsa iš pusi. O-to)

J. Kasauakis, 173 Halsted 
St„ Homewood, III,

W. Yakaitis, 159X5 Page Av., 
Harvey, III.

A. ftumpis, 432 E. 152nd St., 
Harvey, Iii.

J. Varnaitis, 15714 'South 
Halsted St., Tlarvoy, Ui., sa
vaitines Naujienas.

Visiems turiu ačiū,
A. L. Skirmontns, 

15723 Lathrop Ave„
i dlarvey, III,

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Buy gloves with whcrt 
it suves

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

Pasirenkant maisto produktus, 
kiekviena namų šeimininko turi aiš
kų planų, Ji nori, kad pagaminti 
valgiai no tiktai gerai Išrėdytu, bu
tų skanų*, bet ir maistingi. Ji taip
gi nori Juos nusipirkti kuopigiausia 
kuiną.

Kad maistas butų skanus ir miiis- 
tingus, reikia, k«d jis butų geras Ir 
šviežias. Bet Čia kila klausimas 
kaip ji gali žinoti, kad maisto pro
duktai kuriuos ji nusiperka yra ge
ros rūšies t

Yra du svarbus dalykai kuriais ga
lima vadovautis darant pirkimus. 
Pirmiausia. MhėM^s^ftnr keno arba 
supakavimo pasuko firmos vardą, ku
ri tuos produktus pagamino. Pas
kui kruutuvOs geras vardas ir biznio 
vedimas duoda pilną užtikrinimą 
apie produkto gerumą.

Tūkstančiai ir tūkstančiai namų 
šeimininkių kasdien daro savo pirki- 
nius“Midwest Stores” nes* jos ran
da, kad toso krautuvėse jos gauna 
geresni patarnavirpą. negu kitur. Jos 
taipgi žino, kad tose krautuvėse mai
sto produktai visuomet būna švieži 
ir pasirinkimas įvairus ir geras.

Pirkti maisto produktus “Midwest 
Stores” yra ekonomiška. Kainos 
yra žemiausiai galimos. ši organi
zaciją valdo ir operuoja nuosavus 
urmo sandelius ir muistąs atveža
mas tiesiog iš išdirbėjų kasdien. Su
taupęs, kurios pasidaro dėl didelio 
supirkinėjimo, perduodamos pirkė
jams.

Daugelis gerų bargenu pagarsinta 
apskelbime kuris telpa šios dienos 
laikraščio laidoje. Perskaitykit ii 
atidžiai ir pasidarė sąrašą atsiian- 
Rykit — sutaupysit nemažai pinigų 
ant Šių bargenų. .... Apskelb.....

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Sėdžiu ir laukiu. Aš jau pa
jutau, kad bus blogai. Balio
nas pradėjo leistis žemyn! Mes 
žūsime! Baisu! Visas drebu. 
Nežinau kų daryti, Aš skubiai 
išmočiau iš baliono maišų sun
kumų. Man pasirodė, joge! mos 
vėl biskį pakilome j augštų! 
Blaško mumis vėjas į visas 
puses. Man rodėsi, kad prabė
go kelios valandos, kai mumis 
audra blaško. Kenčiu ir tyliu, 
žinau 
galas.
niekas nežinos...

Balionas vėl pradėjo kristi 
žemyn! Aš vėl išmečiau lauk 
kitų maišų sunkenybių. Mus 
audra taip pradėjo blaškyti ir 
mėtyti, kaip plunksnų. Taip tę
sėsi per dienų, naktį ir kitų 
dienų. AŠ niekur negalėjau pa
stebėti jokio laivo plaukiojau t 
šioje baisioje ir neramioje ju
roje. Mano akys nuvargo be
sižvalgant į visas puses.

šuktelėjau Ju-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar ju«ų stogą* reikalauja patai

symo? Palaukite mu* ir me* pasa
kysim* Įdek kaltuos. pataisyti. Mes 
taipgi darom* visokį bllkorystė* 
darbą,

8210So. Halsted Street, 
T*l VICtorv 4965<

CICERO.— Raudonos Rožės 
Kliubo jaunuolių vakaras jau 
praėjo, bet nekaip. Publikos 
buvo nedaugiausiai, o progra
mas trumpus. Visi ėjo namo 
apaivylę, kad nematė "Jauno
sios Birutės”.

Kame priežastis, kol kas no 
žinia. M. Valdyto davė priža
dų, kad atsilankys J. Birutė, 
bet ueatsilankė. Tokio įvykiai 
yra labai nepageidaujami.

Pasisekė “gmud openhig“
D. Tamošaitis ir J. Miėiulis 

"grųnd opening” praėjo gana 
pasekmingai. Svočių buvo dau
giau negu šimtas, o iškilmės 
užsitęs# iki aušros.
L.L. svetainė—savoj svetainėj 

—savo svetainei
Sekmadienio vakaro Lietuvių

.......... — ................ .  !" 1..... ■"""
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Gerbiamieji Kanados 
lietuviai I

Niekam nėra paslaptis, kad 
Naujienos yra vienintelis ge
riausias darbo žmonių dienraš
tis Amerikos lietuvių tarpo, kų 
liudija ir pats faktus, kad jos 
yra daugiausiai mėgiamos ir 
skaitomos daugiau susipratu
sių žmonių tarpo,

Dabar dar iki 81 d. gegu
žio mfln. š. m. yra auksinė pro
ga Naujienas įsigyti papigin
ta kalnu ant 15os mėnesių, per 
bi kur| kontostantų. Pinigus 
gulite siųsti tiesiai Naujienų 
vardu,, pažymint kuriam kon- 
testUntui skiriate savo balsų. 
Arba galite iššaukti mane, aš 
noriai jums pagelbėsiu Nau
jienas Įsigyti, Per mano galite 
gauti ir kitų darbininkiškų 
lietuvių kalboje laikraščių. Tat 
nepamirškite, gerbiamieji, pa
sinaudoti aukščiau suminėta 
proga.

Visiems per mane užsirašiu
siems Naujienas nuoširdžiai 
ačiupju. Kas norės mano tar
pininkavimo, kreipkitės šiuo 
antrašu: 17 Palmerston Avė., 
Toronto, Ont., Canada.

A. Frenzells.

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES

Visokio didumo langam*. Indeda- 
me stiklu*. Imame stiklo darbo 
kontraktu*.

CHICAGA* GLASS CO„ Ine.
Glaring Contractors 

4351 S. Halsted St. T*L Y»rd* 3482

(Tęsinys)
TytavimU

'Tytuvėnų miestelis nėra tiek 
garsus kiek Aliu va. T'ytavėnos 
stebuklų beveik nėra. Bet Tytu
vėnai yra pagarsėję kitokiu hu
nu. Ty<tavėnuose taipgi yra 
maldingu, vieta, — ton yra “kal
nas kalvarijos”.

Dideliame šventoriuje pasta
tytas namelis ir viduryje to 
namelio padaryti laiptai. Ant 
kiekvieno laipto yra Jbudavota 
skirtingų spalvų akmenėlių. Tie 
akmenėliai “ženklina Kristaus 
kdius“. Ant tų laiptų matosi 
statula, laikanti didelį medinį 
kryžių ant pečių. Maldininkai 
negali eit tais laiptais, bet tu
ri raupeli kelinis, Ir visi mal
dininkai priropoję prio kiekvie
no skirtingo .akmenėlio turi su
stoti ir sukalbėti “Tėve musų“, 
"Sveika Marija” ir “Garbė Die
vui Tėvui”. Sukalbėti poterius 
neužtenka, dar reikia pabučiuo
ti akmenėlius tris kartus iki 
apšliauii apie šventorių.

Jei kurio silpnesni maldinin
kai pavargsta kalbėdami tuos 
poterius ir bučiuodami akme
nis, jie neprivalo atsikėlę nu
eiti pailsėti. Viena, kad tais 
akmenimis kiekvienas turi rau- 
poti. O antra, tai svarbiausia, 
jei neužbaigęs poterių nuropos, 
tai Dievui nebusiu naudos iš to, 
kų jis pinniaus kalbėjo ir bu
čiavo.

Ten ant kalno yra altorėlis 
ir skarbonka pinigams dėti. 
Maldininkas būtinai turi pri- 
raupoti prie tos skarbonkos ir 
sumesti savo pinigus ant “apie- 
ros” ir dar sukalbėti penkis po
terius. Tada jau jis gali atsi
stoti ir lipti žemyn per kitų 
pusę. Grįžti atgal, jei ir norėtų, 
negali, nes šimtai kitų maldi
ninkų atraupoja paskui.

Tuos laiptus kaimiečiai vadi
na "gradusninkais”, o kodėl 
juos "gradusninkais” vadina, 
kaimiečiai nežino. Tie gradus- 
ninkai laike atlaidų taip yra 
apkibę žmonių, kad kunigas 
turi imtatyti bent kelis vyrus 
tvarkyti maldininkus ir maldi- 
ninkes, kad neužraupotų viens 
ant kito.

Tuos vyrus kunigas apren
gia baltais marškiniais. Jie pa
siima po lazdų ir atsistoję prie 
laiptų kalba: "Tėve Musų, 
Sveika Marija. Lipkit j kalnų, 
į kalnų, prie skarbonkos, prie 
skarbonkos“, ir taip neatleižia- 
mai iki pavargsta. Kai pavargs
ta, tai jau pastato kitus vyrus, 
kurie ‘taip pat daro.

Po tų atlaidų ir karšto ak
menų bučiavimo ir nepaprasto 
raupojimo atrodo, kad reiktų 
mažiausiai kokių savaitę ilsė
tis. Maldininkai tiek yra griau- 
dųs, taip gailestingi, kad iš jų 
akių ne tik ašaros matyti rie
dant, bet iš daugelio girdėti ir 
griaudu s balsai į dangų šau
kiančių Dievo pasigailėjimo.

Jei maldininkas smarkiai 
šaukia, griaudžiai verkia ir 
daug pinigų deda į skarbonką, 
tai po tų atlaidų jam Dievas 
duodąs 2,000 atlaidų. O kuris 
tą darbą gerai neatlieka, tai 
žinoma, nieko negauna.

Prie to kalno, apie šventorių

Ši budavojimo ištaiga siūlo spe
cialia* kainas tiktai per Ii mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAII 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKfiJIMAL 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 
vilkų ir bese- 
mento išlygini- 
ma* naujus mu 
rinius frontus, 

IĮ= R krautuvių patai-
!symas, singlia- 

! y vimas porčių ir
|| namu, plumbin 

Kas ir šilumos 
MZį?* j vedimas.

LAWNDAU
CONSTRUOTION C0.

3633 Weat 26th Street 
k Telefonai: a
ik ROCKWELL 0750
ft'SK LAWNDALE 1875

TEDERAL5AVINGS
ĄI»BU.,QAN, AMOętĄTION 

CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS. Raštininkas

Žemo rrelt palenrvin* skaumnut nuo 
NtaMjimo. libfirimų ir Dedervinės— 
suivelnlna iriladJ* nuo Ecaemoa. apuo- 
rų ir panaHų odos nesveikumu, per 2S 
tnetua Žemo vartojamas tr ririanjas 
milijonų kaipo įvarus Ir saurus vais
tas praialinimui odos iritaciju. Uirir- 
tas Good Housekeepinr Bureau. No. 
4*74. Sftc. OOc. U Vi>i 
kai Užlaiko. __ ________

skyrių*, 1450 varto, 
inigka* divona*. PIGIAI 
kl kaurai po Slo. |25 

valg. kamb 
niagkamb. •* 
5—445, CmI 
». ned, 11*14

yra <lvi sienos šalimais vionn 
kitos pimtutytos. Tos sienos yra 
a|xlonglog stogu. O tarp stonų 
yra padarytos skylės, kurias 
vadina “keliais”. Tio kuliai reiš
kia, kild ton buvo Jėzus Kris
lu* kankinamas. J tų viutų kiek
vienas maldininkas eina persi
gandęs, susijaudinęs. Įėjęs į vi
dų turi atsigulti ant pilvo ir 
bučiuoti grindis, Ka| išbučiuo
ju grindis ir raupodamus pro 
kitas duris lauk turi sustoti ki
tam užkampyje vėl prio 
bonkos, '

(Bus daugiau)

RENDUOJU LABAI GRAŽŲ 
DARŽĄ 

Del išvažiavimų ir pikniku, di
delė platforma lokiam*. Gražu* 
švaruH milka* ir viri paranku m ai.

Kreipkite# 
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springti 
i vakaru* 2 mylia* 

ant 83 gatvė* 
Klauskite 

B1G TONY FARM

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamu* tikslu pagelbMI mun skaitytojam! su-* 
gimsti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intakų ir reikmenų. Jeigu i* telpančių čia skelbimų ae- 
galltu pualriuiti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

LIETUVON IR ATGAL SOBUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS KontoNtanto A. Fronzclio 

ivtsl^auklinaa-

Siunčiame Gflle* Telegramų 1

NAUJAS BIZNIS

Ir viso: 
tuyė. 

■ 
me ir

MODERN MILLWORK & 8UPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 8000 Archer Avė. 
Tai. ViRglnia 1014. Lento* — Sta
tybai Medžiaga Stegdengyet* 
Dykai Apskaitliavima*.

Bet Raudonos Rožės 
jaunuoliai neturėtų 

nusiminti

M. J. Kiras naujoj 
vietoj

Pinčiai žinoinos renleHhill- 
nlnkiiH p, M. J. K ims, perkėlė 
savo ofisų j naujų vielų. Tio- 
niai skeršal gatvė# kur pir
miau# buvo. Dabar randasi 
po antrašu, 3352 S. Halsted SI.

V/M.

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemo* kainos ir 

apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teis* 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa-

įsteigta 1900
0510 S, Halsted St. NORmal 5X50.

Mutual LiquorCu
4707 S. Halsted 81 

Tel. YARDS 0803

* -j.

SIMIfiHT KENTUCKY

lininiui i........ ...

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mnžni# Mėnesiniai^ ^mokėjimais nuo 5 iki 20 Metų

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
irųį| , U. S. Government Įstaigoj, F.

S. and L. Ins. Corp., Washing-
Vy33L ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

no žmogaus investmeutas iki 
$5,000.00.

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

4^*^ Reikalaudami
JMJLMk_______ . visada galite

gauti savo šu
tau pytus pini
gus, 
mokėti nereikia.

Senų ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne, 
1730 So, Haloted St., Chlcago, 1U

KAILIAI 
FURS

Radiatoriui — Fenderiui ir Body 
/ Pataisymas 
Auto Melevojifnas

Darba atsiimam ir pristatėm.

R&R
Radiator and Body Co.

Įsteigta 1020, 
3572-74 ARCHER AVĖ,

LAFayetta 7088

KNYGOS
BOOKS— Kelkis! 

zei.
— Kas atsitiko? Kur 

esame? — klausia ji.
— Ar nematai, kad mes 

me ant juros. Ir baisi jurų au
dra drasko musų balionų į sku 
dums. Mes greitai žūsime...

Ji nieko nesakė, tik nusimi
nusi žvalgėsi j 
Pradėjome 
viską, 
maistų 
metėm 
vesnis 
ilgiau pasilaikysime ore 
knygų ir užrašų nemečiau lauk. 
Laikiau prie savęs,

Prislinkau prie Juzės, apka
binau jų ir taip prisispaudę 
kentėjome. Tik aš pajutau, jo- 
gei mes abudu sušlapome. Jau 
mes įkritome į vandenį! Aš 
dar pradėjau juokauti:

— Matai, kaip tu sušlapai, 
lyg žuvis.

— O ir tu. sušlapai. Mes 
greit nuskęsime ...

— Nebijok, mylimoji! Musų 
baliono skrynia, kurioje mes 
sėdime yra stipriai sukalta. 
Mus dar ilgai audros blaškys, 
kol nueisime į juros dugnų.

Aš jau šimtus sykių pasa
kiau Juzei paskutinį sudie. Pa
jutau, kad mano jėgos iŠsisė-

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

umnthaL H&MN4*
BU* 9 lė* 

1036 W. Division 8L
________ kampa* Mar*hfield________

STOGAI 
BOOFING

8MUIKO8 Ir abelno. muziko., V. 
čepukuitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tęl, Brun*wick 9181,______________

Malioriua-Dekoratorius 
I’AINTING & DECORATING

šaukite K. Cepuka* Tel. Brųn*wick 
9131 arba Lafuyette 5277.

.     ni*ia»* *      11111^*1111 * *■

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N/ We*tern Avė.

Detali* rakani 
ta* tikra* h 
Nauji kini! 
'85 ir 1350. „
sėt. 608. Modern. 8 d, 
ta* $98. Parlor *et, i 
ar iimok. Vakarai* ik

Radiatoriai ir Katilai
RADIATOBS & ROn.F.RH

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
v MORGIČIŲ

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

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

•, • T

jums reikia
■ ' ■ 11      ■     31 1     

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

...... ..į ..........          ,

Gerkit ir Reikalaukit

Oh epUMUi »AAV t ;oi tH

ALWaY5UniH9RM
.L P r. N-JAStt

DON’T 
NEGLECT 
A COLDItching 

SRiii



Penktadienis, geg. 10, 1935NAUJIENOS, Chicago, III

| CLASSIFIED ADS
Lyga

Z1UOS

puses

mams

VAKAR IR PRANEŠIMAI

ŠIANDIEN

Furnished Rooms

yra

crepe

ryto

gaJrma

CLASSIFIED ADS

biuras

pasiskelbimas
2152

užsihuodijo
Rakandai-Itaisai

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Įdomios balionu 
lenktynes Atsisvei
kinimo Av. Dienoje

....Lietuvių Laisves Mylėtojų Drau 
gystės extra susirinkimas ivyks ge

Viešųjų 
(PWA)

buvo, 
visas 
pra-

Englewood policija suėmė 19 
metų mergaitę, Helen Gilcrese, 
kuri vadovavo visai gaujai jau
nų automobilių vagilių. Mergai
tėj ; prisipažinę, kad jos gauja 
pavogė 14 automobilių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

daly 
svar.

Financial
Finansai-Paskolos

važiuoti su tro- 
užsisakyti vietų 
artimiausia na-

I narius priimami 
i nuo 15 ikis 48 
Pašalpa ligoje yra 

$6, $10 ir $16 savai-

sti o ne gaišina naujas idėjas ir 
Gold tabako švelnumo; i 
Toks tabakas stimuliuoj

SOSTHEIM & SONS, 
1900 S. SUte St.

PIKNIKAMS DARŽAS 
PARDAVIMUI AR

BA RENDON

registerius ir ice baksus 
Pama-

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

su j ieškojimo bitfras 
Service Bureau) tu- 
veltui su j ieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

ras
rytoj 
pirkiniai bus veal — ir “pol 
roast of beef” ir “round“ stei-

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

FLATAS 5kių kambariu šviesus, 
naujai dekoruotas su maudykle. Yra 
garadžius vienam karui. Renda pigi. 
Kreipkitės pas savininkų.

3121 So. Morgan St.

PASIRENDUOJA kambarys su 
maudyne prie mažos šeimynos, 552 
W. 35 St. antros lubos.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi. Storu fikčerius 
dėl byte kurio biznio iškaitant svar
stykles 
Cash arba ant išmokėjimo, 
tykite mus pirm _negu pirkaite ki 
tur. 
Store Fixtures, 
CALumet 5269.

Kreipkitės i $
Draugijos ofisų, 

1739 So. Halsted Stu 
Taipgi, jsirašyt Draugijon 

ir per musu konkursantus.

Garflcld Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašei pi nio Kliubo mėnesinis su
sirinkimas ivyks nedėlioj, gegužės 
12, 1935 Lawel Hali 3929 W. Madi- 
son St. 1 p. m.

Visi nariai malonėkite ant laiko 
pribūti, nes yra daug naujo ko ap
tarti, taipgi bus renkami darbininkai 
dėl išvažiavimo, Sekr.

RENDON KRAUTUVE su show 
cases ir lentynom. Gera vieta dėl 
ice cream parlor arba kitam bizniui, 
randasi 3325 Lituanica Avė. Yra 3 
kambariai pragyvenimui. Savininkas 

3108 So. Halsted St.

Aeroplanų Modeliu 
lenktynės Aviacijos 

Dienoje

(Iniversal Įlankos Namo Gold Bo
nu Savininku susirinkimas ivyks su- 
baloj gegužės 11 d», 1935, 7:30 vai 
vakare, 3322 So. VVallace St. K. Žak- 
sasr Malonėkite visi bonų savinin
kai atsilankyti, bus išduotas komi
tetu raportas apie namo stovi. Susi
rinkimas svkrbus.

Gold Bonų Komitetas.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino prie mažos šeimynos. 3308 So. 
Union Avė. 1 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI pigiai restaurantas 
ant Bridgeporto. Biznis gerai iš
dirbtas. Atsišaukite Box 254 1739 
So. HaŪsted St.

Iš Senn Hugh School pražu
vo du mokiniai, Juanita Hult- 
gran, 16,^ 5511 Kenmore Avė., 
ir Victor Hilts, 18, 814 Mon- 
trose Avė. Manoma, kad jie 
pabėgo ir apsivedė.

Komunistų Hum 
bugas

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi štorų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State -St 
CALumet 5269.

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

1902 S. Western Avė.

Jose dalyvaus visa publika 
Ford-Lansing Airporte; stam
bios dovanos laimėtojams.

Darbštaus ir teisingo 
berniuko reikia West 
Sideje Naujienoms išne
šioti.

Išdirbta dirva, kurią, 
galima padidinti, ir tu
rėti nuolatinį uždarbį.

Atsišaukite tuojau į 
Naujienų ofisą klaus
kite p. Julia August.

ANT RENDOS kambarys <151 vai 
kinu ar merginų, garu šildomas. 

2542 W. 46th PI.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas ivyks pčtnyčioj ge
gužės 10 d. Amalgamated centro na
me 883 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite imti 
dalyvumų. Fr. Pr.usis sekr.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Į Aviacijos Dieną va

Kiniečio Goon Sing • skalbyk
loje, 1503 W. Harison St., nak
ties laiku kilo gaisras. Sing ra
miai sau miegojo. Atvažiavę 
gaisrininkai ėmė, trankytis, bels
ti į duris, kad-ikinietį pažadin
ti, o tas, pamanęs,.kad tai va
gys ėmė šaudytį mirtinai su
žeidė gaisrininkų leitenantų 
John Walsh.

WASHING MACHINES—$10 ir virš.
WRINGER ROLLS—pritaisome i 10 

minučių—50c. ir virš.
VACUUM CLEANERS—$5.00 ir virš.

O. HLADILEK
5225 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Tel. Hemlock 6226

Bušai bus VVillelt Bendrovės 
ir jie sustos keliose vietose ke
leivius paimti.

Vakar dienų automobilių už
muštų skaičius Cook apskrity j 
siekė 319, sužeistųjų- gi 
4,198. Skaitlinės apima 
nelaimes nuo šių metų 
džios.

PASILINKSMINIMAS.
I 
mosite.

PARDAVIMUI tavem, puse arba 
visa. Biznis išdirbtas, kambariai gy
venimui. 2540 W. 45th PI.

VVest Pullinan. — Gegužės 12 d., 
2 vai. po pietų Bimbos svetainėje, 
635 VVest 119 St. Įvyks SLA. 55 
kuopos susirinkimas. Sis susirinki
mas bus svarbus jame bus raportų, 
pranešimu ir bus svarstoma seni ir 
nauji kuopos ir Susivienijimo reika
lai. Visi nariai ir narės būtinai at
silankyti paskirtu laiku. Taipgi at
silankykite kurie norite prisirašyti 
prie kuopos.' .Sekretorius.

PARDAVIMUI Lietuvoj Tumkių 
dvaras, Kražių parapijos, Raseinių 
apskr.. 6 kilometrai nuo Kražių. 
Galima pirkti ant išmokėjimo. Kreip
kitės J. Petrulis, Aukštaičių gatvė 
22. Butas 1. Kaunas.

Apsimetę policistais 
pavogė $3,800 algų 

pinigus

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, penkių metu senas, 1 blo
kas nuo gatvekariu. Karštu vande
niu apšildomas. Kaina $5000, — pu
se cash. Savininkas

7208 S. Califomia Avė.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

PARDAVIMUI tavernas labai ge
roj ’ vietoj, prie didelio vieškelio, 
viena mylia nuo Chicagos, visas 
įrengimas ir metų renda atiduosiu 
už $500. Laisniai visai pigus. 3501 
W. 95 St. Tel. Evergreen Park 7316.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija 
vyrai Ir moteris 
metų amžiaus. 
3-jų skyri. ?.
tėję; pomirtinė $250. Taipgi, 
priimamos ir čielos draugystės 
kliubai, jeigu dar nestovi visai 
gai pinigiŠkai.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. J Chicagosz Lietuvių Draugijų 
priklauso 1900 narių, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

Jsirašyt Draugijon galima pane- 
dčliais ir ketvergais visa diena, o 
nedčldieniais tiktai nuo 9 vai

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dykles ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 į savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BARSIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

Ką šeimininkės turėtų 
pirkti iš mėsos

SALESMANAI pardavinėti siutus 
— mes duosime Kampelius ir duosi
me nepaprastą propozicija tinka
miems asmenims. Shea Tailoring 
Co., 180 W. Adams St. kampas Wells

Vaikams • bežaidžiant “Indio- 
nai ir skautai” buvo pašautas 
6 metų kūdikis, Auna Mittel- 
man, 1328 S. Kedzie Avė.

Povilas Skymas
Lincoln Avenue, mirė nuo ma
žos žaizdos piršte, kuri nepri
žiūrėta-

KENDŽIU, cigaru, tabakos, ice 
cream ir lengvų groserių. Daro di
delį biznį kendėmis. Tinkamas lie
tuviams biznis. 3 kambariai. Ren
da $18.00. $500 cash. Dealeriai 
tegul neatsišaukia.

3213 Wallace St

Leit. F. Vaitkaus išleistuvių 
Aviacijos Dienoje, Ford Lans
ing Airporte, šį sekmadienį, 
įvyks labai įdomios balionų 
lenktynes.

Tose 
vauti visa publika 
jimui Didžiųjų 
iškilmių 
kiminui 
kum ir 
kelionę 
Lansing 
šimtai balionu, 
nu bus pririšti 
riuose bus pažymėta 
kur jie buvo paleisti ir kokių 
iškilmių paženklinimui tai bu
vo padaryta.

Vėjas išnešios tuos balionus 
į visas puses. Dešimtis, šim
tus mylių jie nuskris, iki pa
sunkėję, jie nenukris kur ant 
farmerio stogo, kur kokiam 
mieste, ar šiaip kur už dau-

Chicagos mėsos rinkos biu- 
praneša kad Šiandien ir 

i ekonomiškiausi mėsos

MOTERIS patyrus prie darymo 
gėlių arba naujanybių (Feather 
Novelties). Atsišaukit kambarys 805. 
65 E. South Water St.

Gražus 10 akerių 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 jūsų investmento. Labai 
graži vieta gyventi ir daryti pini
gus. Randasi tiktai 10 mylių nuo 
Chicagos. Savininkas

1837 So. 49th Court, 
Tel. Cicero 205

U’enki banditia, apsivilkę 
policistų uniformomis užpuolė 
Edison General Electric Ap- 
pliance (k)., ofisų, 5600 West 
Taylor SI., ir pavogė $3,800 
algoms skirtų pinigų.

Banditai atvažiavo prie fab
riko automobilyje ant kurio 
buvo policijos ženklai ir skva- 
do parašas.

Prie kaimynės durų peiliu 
persipiovė gerklę ir mirė Emil 
Krumm, 30 metų, 458 Noble 
Street, Kaimynė buvo Mrs. 
Fanny Labioia, 1409 W. Grand 
Avė. Nusižudėlis buvo turtin
gus anglių pirklys.

lenktynėse galės daly- 
ažyme- 

sokmadienio 
— Chicagos atsisvei- 

su jaunu Feliksu Vait- 
išlydejimit jo į ilgųjų 
Kaunan, iš Ford- 

airporto bus paleista 
Prie tų balio- 
rašteliai, ku- 

vieta iš

BIRTHDAY PARTY 
šeštadienį Gegužės 11 d., 1935 m 

ivyks
MARIE’S TAVERN 
3329 LITUANJCA AVENUE 

šokiai — dykai vištiena — 
širdingai kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyt 
Linksmai laikų praleisite — pasišoksite, užsikųsite ir pasisv

EXTRA. Esu priverstas apleisti 
Chicaga todėl parduodu 4 kambariu 
fomišius. Viskas yra vietoje .tik 
įeik ir gyvenk. Galite labai pigiai 
pragyventi. Kreipkitės 3236 So. 
Emerald Avė. 2 lubos iš fronto, 
šiokiom dienom nuo 3 iki 6, nedė
lioj 1 po piet.

ES NESAKOME, kad kiekviename Old Gold pakely yra jaunystes 
. fontanas. Bet mes sakome, kad šis labai lengvas cigaretas pagelb- 

jausmus. Tai paeina dėl išskirtino Old 
dėl stokos visokio nesmagaus šiurkštumo, 
ir niekuomet ne duoda nupulti dvasioje.

_______________________ C P. LorilUrd Co.. Ine.

PARSIDUODA delicatessen krau
tuvė, vieta patogi tarpe dviejų mok 
slainių. Parduosiu pigiai.

936 W. 33 St

Visi asmenys, kurie žada pa
sinaudoti busu yra prašomi 
tuojau pašaukti ALTASS Cent
rų, Ginai ..8500 ir užsisakyti 
vietas, kad butų galima nu
spręsti kiek busų reikės.

Nuvažiavimas su busų 50c 
asmeniui; vaikams 25c, o kudi-

Vietinė bimbininkų klika mul
kina publikų, skelbdama, kad 
jų prakalbose šį vakarų busiųs 
udv. B. Skipitis atsakinėti j jų 
“klausimus”. Bet tai yr« lium- 
bugas, nes svečias iš Lietuvos 
j bolševikų jomarkų niekuomet 
nežadėjo eiti ir neis. Jisai š] 
vakarų dalyvaus jaunuolių pa
rengime. —Rp.

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

Į airportų žmones gabens ir 
trokai. Jų kaina bus ne dau
giau 35 centai j abi puses.

Važiuos:
V. Bagdonas, 3106 S.'Ilalslcd 

•Jt., Yards 3408 .
Okms, 2649 W. 43rd St., La- 

fayette 8980.
Norkus, 1706 W 47th Street, 

Boulevard 6520.
T. Trakinskar, 10752 Prairie 

Avenue.
Kurie nori 

kais, prašomi 
ten, kur yra

dalyvauti 
dovanų.

Ccremonijoš
Ford Lansing Airporte prasi
dės 1-nių valandų po pietų,

Į airportų važiuos autobu
sai ir trokai kad tiv, kurie ne
turi automobilių taipgi galėtų 
nuvažiuoti. Apie tai smulk
esnių žinių rasite kitoje vic-

ir laimeli brangiui Už kelių dienų, kai .didžiu* 
’nift balionų kortelių bus gra- 

programas žinta Altass’ui, bus nuspręs
ta, kuHs balionas toliausiai 
nuskrido. Ir tani žmogui, ku
rio balionas tolinusiai nuskri
do, bus įteikta stambi pinigi
ne dovana.

Dabartiniu laiku 
vyksta vaistininkų konvencija 
Sherman viešbutyje, kurioje da
lyvauja 5,000 narių. Vakar gar
sus specialistas Dr. Frank Kir- 
by aiškino konvencijos 
viams apie vitaminus ir jų

Bus duodama išviso penkios 
dovanos už toliausiai nulėku
sį balionų, už antrų, už trečių, 
ketvirta ir už penktų.

Balionus pubdka gedės gau
ti pačiam Airporte, kur jie 
bus išpusti s|)eeialėrnis dujo
mis, kad aukštai kilių ir toli 
lekiu, u

Tai bus, išlikto gražus vaiz
das, kai iš Ford-Lansing Air- 
porlo pakils šimtai tų įvai
rios spalvų balionų ir kops, 
kops į orų iki ten ims sklai
dytis į visas puses ir nešti su 
savim pranešimus, kad lietu
viai štai, sako, “Laimingos 
Keliones“ savo didvyriui, ku
ris stovi didelio žygio priean
gyje. — c.—

Jauni Aviacijos entuziastai tu 
rėš progą laimėti gražiu do 
vanu.

I.eit. Vaitkaus Išleistuvėse, 
kurios įvyks Ford-Lansing 
Airporte. šį sekmadienį bus 
dvejos lenktynes. Pirmos — 
tai balionu lenktynes, kuriose 
dalyvaus visa publika. O ki
tos — tai — aeroplanų mode
lių lenktynės, kuriose daly
vaus musų mažieji Aviacijos 
entuziastai.

Visi berniukai ir mergaitės, 
kurie stato aeroplanų mode
lius. yra prašomi tuos mode
lius atsivežti į airportų. Ten 
laike programo, modeliai bus 
surikiuoti, ir kaijeit. Vaitkus

Namų 
(Housing 
ri tikslų 
mus ar 
žmonėms, 
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos 
plianų.

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

Tokiu budu
Naujienose jgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Btfreau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

Kai visi modeliai nusileis, 
lai teisėjai su Įeit. Vaitkum 
tarp jų, nuspręs kuris mode
lis nuskrido toliausiai 
jaunam savininkui bus 
dovana.

Bet lai tie jaunuoliai, 
pralaimės, nenusimena 
irgi turės progų laimėti (lova 
nų. Nors ir nepasirodys ge 
riausiai už visus.

Ant raštelio, prikabinto prie 
baliono, bus prašymas, kad 
žmogus, kuris balionų atras 
prisiųstų tų raštelį Atlass’ui 
nurodant vietų kur jis buvo

duos signalų, visi modeliai bir 
paleisti į orų.

Modeliai Jr lenktyniuosis 
lakstys po airportų.

SKOLINAM PINIGUS 
ant jusu monričių, bonu, algų ir na
mu. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Western Avė.

ružoh 12 d. 1935 1 vai. po piet 
Lluos>bcs svetainėje, 8th ir Adams 
Rutviu V/aukcgun, III,

Lietuviu Moterų Piliečiu Lyga 
rengia viešas prakalbas, penktadienį, 
gegužės 10 d. Lietuvių Auditorijoj, 
mažojoj svet., 3133 S. Halsted St. 
pradžia 7:30 vai. vakaro, įžanga vel
tui. Siame vakare bus aiškinama 
apie pilietybes suvaržitnų ir* jos sie
kius, kalbės advokatai J. J. Grish 
ir J. J. Borden (Bagdžiunas). Visi 
kviečiami atsilankyti.
| Rengimo Komisija.

JUODŽEMIS, vardais arba veži
mais. specialė žemė — “humus” — 
25c. už bušelį, 5 bušeliai — $1, go- 
ra kai siimaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj 
Charles Gavcus, 6100 S. State St. 
'lel. Wentworth 7942.

Namų sujieškojimo 
biuras

Jei atsiras ganėtinai didelis 
skaičius pasažierių (mažiausiai 
35). tai ALTASS valdyba pa
rūpins bosus nuvažiavimui į 
Ford-Lansing airportų.

Specialis Išpardavimas 
5,000 yardų 
ŠILKO

Likučiai pure crepe, printerį
Canton crepe išsiparduoda 

savaitę
.. SPECIALIAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
Madniausių spalvų ir dezenių

H. Sakanovsky & Co 
320 S. MARKET ST. 

Įsteigta 40 metų.

Zarasiškių Kliubo susirinkimas 
ivyks pčtnyčioj, gegužės 10 d. Žu
kauskų salėje, 2126 So. Halsted St. 
8 vai. vak, Nariai prašomi skait
lingai atsilankyti.

— š. sekretorius.

Bus duotos, išviso, penkios 
dovanos. Jeigu modelis ne
bus pirmas, tai gal jis bus ant
ras, trečias, gal ketvirtas ar 
penktas. Iš viso bus duoda
mos penkios dovanos, todėl 
kiekvienas turės progų lai
meli. į

Tėvai y^a prašomi papasa
koti savo vaikams apie šilas 
lenktynes, kad ir jie galėtų rastas

PILNAS ĮRENGIMAS sandvich 
fixtures. pigiai, 10 pėdų fountain, 
registeris, kaovs indas, štymo stalas, 
registeris, kavos indas, štymo stalas, 
tt. Deleriai teneatsišauld.a Gehri, 
Fairfax 10246, iš ryto.

Visi prašomi užsisakyti vietas kiams veltui. Kainos yra j abi 
iš anksto

Keal Estete For Sale 
_____Namąi-žemė Pardavimui

2 AUGŠTU akmeninis frontas - 
mūrinis namas. •— 15 kambarį 
Kaina' $6000. $2000 imokėt 4336 1 
Union Avė. Boulevard 4317.

■i

MERGINA prie abelno namų dar
bo, taipgi prižiūrėti mažų mergaite. 
Atsišaukite po 6 v. vak. Mrs. Im- 
mergluck, 1511 So. Kenneth Avė 
Lavvndale 6095.

Business Service
______ Biznio Patarnavimas______

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš persikraustant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St.

l/įdirukų/dl Old C/old




