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RytojVaitkaus IšleistuvesFord-LansingAirporte
Lakūnas rytoj atsisveikina su Ford-Lansing Airporte

Chicagos lietuviais
Po rytdienos Aviacijos Dienos išskrenda 

galutinam prisiruošimui didžiajam savo 
žygiui-skridimui i Lietuvą

Juozas Pilsudskis 
“serga”, nesima

tys su Lavai
Kaip vakar į Varšuvą turėjo at

vykti Fnancijos užsienio rei
kalų ministeris, bet jis apsi- 
vilsiąs

Rytoj Ghicagos lietuviai išly
dės savo sūnų dideliam žygiui.

Su iškilmėmis, atviromis šir
dimis, geriausiais linkėjimais 
jie pasiųs " jaunąjį leitenantą 
Feliksą Vaitkų į kelionę, iš kd- 
rios jis grįš herojus, jei taip 
jam bus lemta.

Minios, tūkstančiai lietuvių 
rytoj susirinks į Ford-Lansing 
airportą, Lansing, III., kad Iš
leistuvių Iškilmėse dalyvauti ir 
paskutinį kartą, prieš išskridi
mą, pamatyti, pasigrožėti pui
kiąja “LITUANICA II”; pa
spausti Įeit. Feliksui Vaitkui 
ranką ir nuoširdžiai jam pasa
kyti, “Fellow, good luck, Lai
mingos kelionės”.

Iškilmės susidės iš plataus, ir 
įdomaus aviacijos programa, ku
riame dalyvaus eilę lakūnų, ar
mijos skadronas, parašiutinin
kas ir kiti. \

Bus ir kalbėto j ai,, tarp kurių, 
priešakyje stovės pats lakūnas, 
Feliksas Vaitkus. Tarp kalbė-

tojų bus taipjau adv. R. Skipi
tis, ir Lietuvos Konsulas Chi- 
cagoje, Antanas Kalvaitis.

Smulkmenos apie programą 
yra kitoje vietoje.

Įvertindamas įvykio svarbą, 
įvairios filmų bendrovės, tarp 
jų “Paramount” pasiryžo iškil
mes nufilmuoti' ir paveikslus 
rodys visuose teatruose, kurie 
turi “Paramount” filmų 
kas.

Bus airporte ir visos 
gos spaudos atstovai,
redaktoriai visų stambesniųjų 
svetimtaučių laikraščių Chica- 
goje.

Tai bus kaip ir visos Chica
gos, visų chciagiečių iškilmės, 
kuriose lietuviai turės už vis 
geriausiai, kuo gražiausiai pasi
rodyti, nes, jie pagaliau, yra tų 
iškilmių autoriai *ir sumanyto
jai.

Iškilmės prasidės 1 vai. po 
piet.

kroni

Chica- 
taipgi

“LITUANICA II”, galutinai įrengta skridimui pėr okeaną, ir gavusi iš valdžios inspektorių “finai O. K”. Prie 
........... „ Feliksas Vaitkus

lėktuvo stovi

Senatoriai pritaria 
tik trumpam pra

ilginimui NRA
WASHINGTON, geg. 10.— 

Kad paskubinti užbaigimą kon
greso posėdžių,' senato demo
kratai nutarė laikytis finansų 
komiteto pasiūlymo prailginti 
NRA tik iki balandžio 1 d., 
1936.

Atstovų butas gi pritaria 
prailginimui dviems metams, 
kaip pasiūlė administracija. 
Nesutikimai tarp abiejų kon
greso butų turės būti 
ti konferencijose.

Senato demokratai 
pasiūlymą prailginti
dviems metams, x praplėsti jį 
taip, kad jis apimtų visą tarp- 
valstijinę prekybą ir įrašyti 6 
vai. darbo dieną.

išspręs-

atmetė
NRA( «

Plikos kojos gundo 
kunigą

DŪDLEY, Anglijoj, geg. 10. 
—Netolimos Sedgley bažnyčios 
klebonas kun. Harold Marley 
paskelbė, kad jis išmesiąs iŠ 
bažnyčios visas merginas, ku
rios ateis plikomis kojomis— 
be kojinių, taipgi neduos ko
munijos moterims su nudažyto
mis lupomis

Chicagai ir apieMnkd federa- 
Lio oro biuras šiai dienai prana- 
lauja:

Apsiniaukę, gali būti ir lie
taus; maža permaina tempera
tūroje.

leidžiasi
7:48,

Jungt. Valstijos vėl 
reikalaus išduoti

Martin Insull
<A... X

Federalinė valdžia1 išdavė war- 
rantą areštavimui deportuo
tojo Insulto Kanadoje

*

Atsisveikinimas su 
Lakūnu

Gavo kiek pinigų Illi 
nois bedarbių 

šelpimui
CHICAGO. —Illinois bedabių 

šelpimo administracija gavo iš 
federalinės valdžios fondų virš 
$1,200,000, kurių užteks nupirk
ti maistą bedarbiams vienai sa
vaitei.

40 metų kalėjiman 
už žmogvagystę

NEW YORK, g. 10.— Sal- 
vatore Mancuso, vadas narkotų 
pardavėjų šaikos, kuri pastvėrė 
du francuzų jurininkus ir juos 
kankino, kad pasakytų kur yra 
paslėpti narkotai, liko nuteis
tas 40 metų kalėjiman.

Ignacio Fusari gavo 3 metus 
kalėjimo, o Joseph Mesano li
ko nuteistas 10 metų kalėji
me n. Keturi kaltinamieji liko 
išteisinti, o dėl penkto kaltės 
jury neįstengė susitaikinti.

CHICAGO.— Federalinė val
džia, kuri du mėnesiai atgal de
portavo į Kanadą Martin In- 
sull, kaipo Anglijos pilietį, da
bar išnaujo reikalaus jį išduoti 
Jungt. Valstijų teismui.

Warrantą jo areštavimui iš
ėmė Orillia, Ont., Kanadoj, kur 
Martin Insull: dabar gyvena, 
Jungt. Valstijų konsulas Boh- 
ne. Insullas kaltinamas nusi
žengęs Jungt. Valstijų bank- 
rutijimo įstatymams.

Martin Insull buvo sugrąžin
tas iš Kanados metai atgal. Bet 
valstijos teismuose jis liko iš
teisintas. Kadangi jis tik dėl 
tų kaltinimų buvo atvežtas, tai 
negalėjo būti teistas už kitus 
nusikaltimus ir dabar federali
nė valdžia turi reikalauti jį iš
naujo išduoti, jei nori dar sykį 
jį teisti.

Warrantas dar nėra įteiktas 
ir dar nežinoma, ar Martin In
sull pasipriešins jo naujam 
grąžinimui j Jungt. Valstijas.

Pašelpos plutokratai

Washingtonas iškil
mingai pasitiks Byrd

WASHINGTAN, geg. 10. — 
Adm. Byrd, kuris su savo eks
pedicijos nariais, šiandie vaka
re baigs kelionę iŠ pietų po
liaus, bus labai iškilmingai pa
sitiktas Washingtone. Išlipant 
iš laivo jį pasitiks ir pasveikins 
pats prezidentas Rooseveltas ir 
kiti kabineto nariai. Adm. Byrd 
ir jo draugus saliutuos ir ka- 
nuolės.

Vakare gi bus suruoštas di
delis bankietas, kuriame Byrd 
duos platų paaiškinimą apie 
ekspedicijos darbuotę pietų po
liaus srityje.

Adm. Byrd yra vienintėlis 
žmogus perskridęs lėktuvu abu. 
polius—šiaurinį ir pietinį. komunarų.

NEW YORK, geg. 8. —Al- 
dermanų komitetui tyrinėjant 
teikimą pašelpų bedarbiams iš
ėjo aikštėn, kad tūlas Adolph 
Weiss, tris sykius bankrutijęš 
geležies biznyje, gavo gerai ap
simokantį šelpimo darbą ir grei
tu laiku jis galėjo nupirkti sa
vo šeimynai keturius brangius 
kailinius, du gana brangius au
tomobilius ir išsiųsti ją važinė
tis po visą šalį. Pats gi už sa. 
vo butą moka $75 j mėn. nuo
mos.

PARYŽIUS, g. 10. — Paryžių 
apnyko debesys juodų musių. 
Prietaringi žmonės yra nusi
gandę, peš panašios musės bu
vo apnykusios Paryžių prieš 
Paryžiaus komuną 1871 m. ir 
paskui kilusį civilį karą, laikę 
kurio valdžia išskerdė 80,000

Sudiev lakunėli 
Rytoj| taį sakysim 
Lituaniką dntrią 
gėlėms /apkęiŠysim, 
Nedėlios rytelį'.
Saulutė tekėjo,-. x 
Juodi debesėliai’ . 
Į žiemius riuėjo.
Į airportą* .Lansing 
Ein minios lietuvių, 
Neklauso plioVoųių 
Pavydo liežuvių.' < 
Paskutinį kartą v

> Rankelę tau: spausim, 
Laimės linkėsim 41 
Ir sugryžtaiit lauksim.

Pranas Krasauskis.

Meras kalėjime
HUNTINGTON, Ihd., gge. 10. 

Meras Bangs liko įkalintas už 
paniekinimą teismo, kadangi iš 
miesto elektros dirbtuvės pra
dėjo teikti šviesu ir namams. 
Miestas gi, teismo patvarky
mu, galėjo gamintis elektą tik 
gatvių apšvietimui.

žmonės grūmoja pulti kalėji
mą1 ir paliuosudti merą. Bet 
meras ragina Žtnones laikytis ra
miai. žmonės ruošiasi boiko
tuoti elektros kompaniją h 
perkasi kerosinines E lempas.

Tikisi sutaikinti au
tomobilių streiką
TOLEDO,. O., geg. 10. —Vai- 

džios taikintojai rytoj tikisi 
sutaikinįį streiką Chevrolet Co. 
dirbtųvėsėT ?

Nušovė Kubos radi
kalų vadą 
.“.■L / - ;

HAVANA, g. 10. — Kubos 
radikalų vadas Antoriio Guite- 
ras, 29 m., buvęs vidaus, karo 
ir laivyno ministeris preziden
to Grau San Martin valdžioje, 
liko užmuštas susirėmime su 
federaliniais kareiviais. Penki 
jo draugai taipjau tapo užmuš
ti.

Del pinigų
10.CAMBRIDGE, Mass., g.

—Frank Di Stasio, 51 m., Rę- 
vere saldainių dirbtuvės savi
ninkas ir jo sūnūs Anthony, 23 
m., prisipažino užmušę visai 
jiems nepažystamą žmogų ir į- 
metę jį į Di Stasio automobi
lių. Buvo taikoma, kad sūnūs 
užmuštąjį pažins kaip savo tė
vą ir paskui iškolektuos iš kom
panijų $12,500 apdraudę. Te- 
čiaus išėjo kitaip ir dabar abu 
sėdi kalėjime ir laukia teismo 
už žmogžudystę.

Surastas didelis tru
kumas Cook kaun- 

tęs klerko ižde?
Eina gandų, kad susektas tru

kumas sieksiąs gali iki $400,- 
000. Kauntės klerko knygos 
nebuvo peržiūrėtos per 50 me

tų. ; .. ■

5 kaliniai mirė elek 
tros kėdėj

CHICAGO. — Vakar ryte 
Jungt. Valstijose penki'žmonės 
liko nužudyti elektros kėdėj.

Trys jų mirė seniūnę Joliet, 
III., valtsijose kalėjime. Tai 
trys plėšikai, kurie laike pie
šimo Leonore, 111., banko nušo
vė tris žmones. Vyriausias jų 
vadas pats nusižudė.

Huntsville, Texas, kalėjime 
liko nužudyti garsus banditas 
Hamilton ir jo draugas Palmer, 
kurie pernai bėgdami iš kalėji
mo nušovė kalėjimo sargą.

< COLUMBIA, Mo., g. 1% — 
Missouri universiteto viršininkai 
konfiskavo studentų juokų žur
nalą tShowme už nepadorius 
juokus. ' , ■

GRĘSIA GENERALINIS 
STREIKAS

ST. THOMAS, Virgin salose, 
geg. 10.—Generalinis streikas 
gręsia kilti, dokų darbininkams 
ir akmenų skaldytojams su
streikavus iš užuojautos prie
plaukos gilintojams.

NEW YORK, g. 8.—Arthui 
Hays Sulzberger tapo išrinktas 
leidėju New York Times ir pre
zidentu New York Times Co. 
Jis yra žentas mirusiojo leidė
jo Adolph S. Oshs, kuris pa
ėmęs bankrutijantj laikraštį iš
kėlė jį ir padarė populiariškiau- 
siu dienraščiu Amerikoje.

CHICAGO.—Eina gandų, kad 
Cook kauntSs klerko raštinėje 
likęs susektas didelis trukumas 
pinigų. Vieni gandai sakb, kad 
susektas trukumas siekiąs 
$100,000. Bet kiti gandai tą 
trukumą padidina net iki $400,- 
000.

Bet tai yra gandai, nes au
ditoriai, kurie peržiurėjo klerko 
rekordus dar nepaskelbė savo 
raporto.

Pasirodė ir kitas nepapras
tas dalykas, būtent, kad kaun- 
tės klerko knygos nebuvo nuo
dugniai peržiūrėtos jau per 50 
metų, tai yra nuo didžiojo Chi
cagos gaisro, kuris sunaikino 
visus kauntės rekordus.

Per pastaruosius 24 metus 
kauntės klerku buvo Robert M. 
Sweitzer, demokratas, du sy
kiu buvęs kandidatas į merus, 
kuris nuo pereito gruodžio mėn. 
užėmė kauntės iždininko vieta.

Naujasis klerkas, Michael J, 
Flynn, užimdamas vietą atsisa
kė pasirašyti, kad viską rado 
tvarkoje ir įsakė padaryti nuo
dugnų knygų peržiūrėjimą. Per
žiūrėjimas 50 metų rekordų ne
buvo lengvas darbas, ypač kad 
daug rekordų yra užsidariusiuo. 
se bankuose ir sukrautų sandė
liuose. Bet knygų peržiūrėji
mas esąs baigtas ir auditorius 
raportas esąs paruoštas.
Buvęs klerkas Sweitzer sako, 

kad jokio trukumo nesą, o jei
gu ir jis pasirodysiąs, tai tą 
trukumą jis pats ir padengsiąs.

Gandai betgi jokių^atskirų 
žmonių dėl trukumų neįtaria, 
nes per tą laiką klerko rašti
nėje dirbo labai daug darbinin
kų.

VARŠAVA, geg. 10. —šiandie 
vakare į Varšavą atvyksta Fran
ci jos užsienio reikalų ministe
ris Lavai su .savo .duktere Jose 
ir keliais sekretoriais. Jis at
vyksta pasitarti su Lenkijos 
valdžios viršūnėmis, pirm negu 
tęsti kelionę į Maskvą, kur jis 
galutinai užmegs Franci jos ir 
Rusijos karinę sąjungą.

Bet Lavai Varšuvoje apsivil- 
siąs, nes jam neteks matytis 
su svarbiausiu Lenkijos politi
koje asmeniu—diktatorium Juo
zu Pilsudskiu. Jau tapo oficia
liai paskelbta, kad Pilsudskis 
“serga” ir todėl, daktarų pata
riamas, negalės su Lavai ma
tytis O ir išviso paskelbtame 
Lavai maršrute niekur nebuvo 
numatytas , pasimatymas su 
Pilsbdskiu. Beje, tai yra pir
mas oficialis pripažinimas, kad 
Pilsudskis serga, nes ikišiol jo 
liga buvo stropiai slepiama ir 
nuolatos valdžios nuginčijama.

Lavai matysis tik su užsie
nio’ reikalų ministeriu Beck, 
I^remieru $lawek ir prezidentu 
Moscickiu.

Lavaliui teks aiškintis dėl 
Francijos ir Rusijos karinės 
sąjungos, į kurią Lenkija žiu
ri labai nepalankiai. Jei ta 
sąjunga yra nukreipta prieš 
Vokietiją, tai, klausia lenkai, 
kaip Rusija galės pagelbėti 
Francijai, jei Rusijos ir Vokie
tijos sienos nesusisiekia?

Lenkija gi niekad neleisian
ti Rusijos kariuomenei žygiuo
ti per Lenkijos kraštą, 
reiškė ir kunigaikštis 
llas, pirmininkas seimo 
reikalų komiteto. Jis 
šia pareiškė pačios
nuomonę. Negi Lenkija neįei
sianti Rusijos kariuomenei eiti 
per Rumuniją, ar Pabaltijo vals
tybes, be aiškaus jų sutikimo.

Eina gadų, kad sutarties są
lygomis, Francija paskolinsian
ti Rusijai 4,000,000,000 frankų 
sutvirtinimui Rusijos vakarų 
pasienio. Prieš ką tad, klausia 
lenkai, Rusija bus francuzų 
ginkluojama ir prieš ką ten bus 
statomos fortifikacijos?

Lavai išvažiuoja j Maskvą 
sekmadienio ryte.

Tą pa- 
Radzvi- 
užsienio 
veikiau- 
valdžios

Anglijos didžiūnas 
pateko kalėjiman
LONDONAS, geg. 10. — 

Manchesterio kunigaikštis liko 
rastas kaltas už pasisavinimą 
pinigų* ir tapo nuteistas 9 mė
nesiams kalėjiman.

59 m. didžiūnas prisipažino, 
kad jo finansinė padėtis buvo 
kebeli per pastaruosius kelis 
metus. Jis buvo teisiamas už 
pasisavinimą jo Amerikoje gi
musios motinos palikuonių 
brangmenų ir jų užstatyme 
lombarde.

ROSTOV NA DONU, Rusi
joj, g. 10.
smerkti mirčiai už plėšimus. 19 
kitu liko nuteisti kalėjimam

žmonės liko pa*

NEAPOLIS, g. 9. — Iš Rytų 
Afrikos liko atvežti kūnai tri
jų Italijos lakūnų, kurie ten 
užsimušė. Kaip jie žuvo val
džia neskelbia.

FLORĖNCE, Italijoj, g. 10.— 
Austrijos direktorius Schusch- 
nigg atvyko į čia pasitarti su 
Italijos diktstmdnm
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JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4681 South Ashland Avė. 
Tel, Bouievard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St. 
Tel. Republic 9729

KAIP MES PRA 
LEIDOM ŠIAIS 

METAIS GE
GUŽINĘ

Moteriškų. V] 
c ____

Ofisas 8102 So. Halsted St.
L_'*

Valandos: 2-
iįll jnmis Ir

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgi 

Ofiso valandos nuo
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

tad tariu tiems žmonėms, ku
rie su mumis kooperavo, širdin* 
gą ačiū. Tas mums priduoda 
daugiau energijos dirbti ir to-

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

' TeL LAFAYETTE 8051.

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Bouievard 5918.
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts, 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

mept
tie blankets ir tt
Moterims ir mer?

ginoms patari
mai dovanai. >

tų visų, kurių ne
išneša daugiau 
tada pinigų bus

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 0 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8848 South Halsted St, 
Tai. Bouievard 1401

ir smarkių prakal- 
policijai. Demon- 

užsilaikė gana

KONTRAKTORIAI
B. Shukis & Co.
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 metų. Dar
bas garantuotas 
SO. FRANCISCO AVĖ.

Phone Lafayette 5824.

Physical Therap) 
and Midwife 

6109 S. Albanu 
L Heiplpck 9252 
, patarnauju prie 
gimdymo namuti 

,se ar. ligoninėse, 
massage 

treat- 
ir magne-

SPRINGFIELD, 111. — Ge
gužes 7-tą dieną vietos bedar
biai ir iš aplinkinių miestelių 
susivažiavę keliolika šimtų žmo-

DĘ. J. E. SĮEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

2403 W .63rd Street, Chieago 
Ofiso valandos: nuo 2»4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedaliomis ir serodomls pagal sutarti.

Dr. StrikoPis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

BEDARBIŲ DEMON 
STRACIJA

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

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

per 2 valandas. Uart, Mich. 
lietuviai veik visi ūkininkai ir 
labai malonus žmonės. Pas 
draugus Rudulius pataisė pui
kius pietus, o drauge Dundu
lienė tik sukasi, kaip kokia še
šiolikinė. Tai gyva moteris.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902

Vartos, lietaus Ir druskos vanos;' * 
swimming pooL

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. v.______ . >

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

Bankietas irgi buvo 
geras

Adv. F. J. Bagočius yra 
SLA. prezidentas. Todėl jam 
SLA. 60 kuopa po prakalbų su
rengė šaunų bankietą gana 
puošniame restorane. Bankiete 
žmonių dalyvavo virš 60. Ten 
F. J. Bagočius kalbėjo vien tik 
SLA. reikalais. Nežiūrint, kad 
tūli musų SLA. nariai ignoria- 
vo Bagočių (ypatingai iš 42 
kuopos), bet abudu padengi
mai nusisekė girna gerai. Aš 
manau, kad Grand Rapidso lie
tuviam 'padarė pusėtinai ge
rą įspūdį. Varde abiejų kuopų

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

apti47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Pąrk 8395 ,

Dr, Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

kalbos, kur toko ir man daly
vauti. Gerai žinojau, kad tas 
prakalbąs rengia anglų socia
listų vietinis lokalus, be,t ka
da nuvykau, tai pamačiau di
delį mišinį, —ten rinkosi sor 
elallstai, komunistai ir unijis- 
tni. Sunkų buvo suprasti, kas 
tas prakalbas rengė, nes lite
ratūros maišėsi visokios. Bet 
kada programas prasidėjo, tai 
aiškini buvo matyti, jog vis
kas eina po socialistų vadovy
be, nes socialistas pirmininkas 
ir socialistas vyriausias , kalbė
tojas. Pirmiausiai sudainuota 
tam tikra dainelė, Toliau pri
statoma kalbėti drg. Gram. 
Reikia pasakyti, kad tas vy
rus yra geras kalbėtojas ir ga
bus farmerlų darbininkų orga
nizatorius, AŠ labiausiai nusi
stebėjau pamals, kad jam ko
munistai katutes ploja. Dar vis 
nesupratau, kas gi čia pasida
rė. Juk tai tikri stebuklai. Ka
da daugiau pasiteiravau, tai 
pasirodė, jog anglų socialistų 
lokalus nutarė kartu su unijo
mis ir komunistais apvaikščio
ti gegužės pirmą, žinoma, tai 
džiuginantis dalykas, kąd bent 
kaikuriais reikalais darbininkai 
gali sueiti į (įniktą be šmeiž
tų ir užpuldinėjimų vieni ant 
kitų. Bet kur mes dėsime tuos 
žodžius, kuriuos pirmiau komu
nistai vartodavo kaipo įrankĮ 
prieš socialistus, kaip tai: sma- 
laviriai, kapitalizmo lopytojal, 
buržujų bernai, oportunistai ir 
tt. ir tt. Bet dabar man ne
aišku, kurie jų 
tai ar socialistui yra oportunis
tai? Juo labiau, kad socialis

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

Tel. Kenwęod §107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 ilęi 8 valandai vakarę. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Y AR d s 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bouievard 5203-8413

Tel. Bouievard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedai nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122
Dr. S. Miežis 

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

Šeredomis ir nedėk pagal sutar 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Resablic 7868

nių padarė demonstraciją prieš 
Stato llouse. Demonstracijai 
vadovavo Illinois Workers 
AHiance and unomployed or- 
ganization. Maršuotojai de
monstrantai susirinko prie ka 
pitoliaus ties Abraham Lincoln 
statula ir čia jie diskusavo sa
vo vargingą padfitĮ. O tuo tar
pu komitetas, susidedantis iš 
Gerry Allard, Springfield; 
Kennoth Shlpley, Corlinville; 
Tony Scremin, Kincoid, ir Les- 
lie Redfern, Whverly, nuvyko 
j gubernatoriaus ofisą ir per
statė savo reikalavimus guber
natoriui Horneriui. Reikalavo 
maksimum 30 valandų darbo 
savaites; kad pašalpos stotys 
nebūtų uždarytos ir pašalpa 
nebūtų sustabdyta; kad medi
kais ir dantų gydymas butų 
bedarbiams dykai. Nes dauge
lis serga, taipgi turi išgedu-

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ten irgi Bagočius pasakė gra
žią prakalbą. Po prakalbų lei
domės atgal j Grand Rapids, 
kur atsisveikinę F. J. Bagočių 
išsiskirstėme.

Tai taip mes šiais metais 
praleidome gegužinę, suteikda
mi gerp ne tik LSS., bet ir 
SLA. nariams. Jei ne socialis
tai, tai SLA. kuopos nebūtų tu
rėjusios progos išgirsti Bago- 
čiaus kalbos. O betgi tūli na
riai paleido kalbas, kad buk 
F. J. Bagočius važinėjasi SLA. 
pinigais. Ar tai gražu?

— S. Naudžius.

Dr. John J. Smetana 
OPTOMEtRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Caiįal 0523 
Valandos nuo 0:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9-no Iki U2-00 Kalbame lietuviškai

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

nenorime iš bado

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 Iki 4 
yal. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 11 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

GRAND RAPIDS, Mich. - 
Gegužės 1 d. A. D. Federaci
jos salėj buvo surengtos pra-

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
ąrti Western Avė, Hemlock 7828

SUGRĄŽINKITE JAU
NYSTĖS DIENAS

NUOA-TONK yra <1<-1
llironių ir •lipnų žmonių. I’o to hnlp jų* 
ji vartosi to vl<-m» navulto. Jų* pn»l<’hfl*iu> 
nhulno pftSOrfijlmo Ir loirii tolimu v»rto- 
•Ito. Jų* alffttUMito *i*vo normalių *vt,įkalu 
ir Hpfiki),

Jokio kili valMtnl no turi lokių pa*tobrtl- 
nų lotorljų kaip NUGA-TONK. I’or 45 molu* 
jo syvavimo milijonai motorų ir vyrų atga
vo buvo •volkalii ir optika*. NUUA-Tuivrt 
tmrduodarna* vl*o*o vai*liny/'io*n. žlnrAklto 
kad Mautumflto tikra NUGA-TONE. Nolmkl- 
lo pavtuJuolojų, no* jlo yra bovorto*.

Nuo UŽklotftįlmo Imkit — UGA.ROL—•
Idoalų vidurių Lluo*iiotojų Ir ftOo.

Pasakyta 
bų, girdint 
strantai visi 
tvarkiai. Buvo vyrų, moterų ir 
raažų vaikų. Daugelis apdris
kę, apiplyšę. Iš šalies žiūrint, 
atrodo tikras ubagynas. Ot tai 
tau ir turtingiausia pasaulio

Ibo nei pinigų negali niekur pa
geltos gauti; kad butų suteikta 
(Irabužiai ir apsiavimas kaip 
suaugusiems žmonėms, taip ir 
jų vaikams. Ir iš tikrųjų net 
nejauku ir matyti taip žmo
nes apiplyšusius, apskurusius. 
Taipgi komitetas protestavo 
gubernatoriui- prieš “sale 
taxes”. Gubernatoriui tas la
bai nepatiko ir jis tuoj paste
bėjo: esą, norite pašalpos, o 
protestuojate prieš “sale 
taxes“. Bet komitetas jam at
sake, kad uždėkite ant turtim 
gesniųjų, — 
tinis pelnas 
$5,000.00, - 
įvalias. Gubernatorius teisino 
si, kad jau 

I niems buvo 
I mis pinigų 
I $200,000,000 
į Allard pasakė, jog tai niekis, 
kad tiek išleista. Mes badau
jame, badauja musų , šeimynos 
ir vaikai, šiandien susirinkome 
šimtai, j pabaigą savaitės su
sirinksime tūkstančiai. Mes ne
galime 
mirti.

Mažai miego
Po bankieto F. J. Bagočių 

nugabenom nakvynei pns drau
gus Paukščius, Dr. K. Paukš
čio tėvus. Vieta labai graži ir 
žmonės malonus. Rodos, nieka
da nuo jų nenorėtum atsiskir
ti. Tik visa bėda, kad jau trum
pa laiko, nes apie 8 valandą 
ryto reikia važiuoti j Uart, 
Mich,, kur vietos SLA. kuopa 
rengia, prakalbas. Nors 8 va
landą reikėjo išvažiuoti, bet 
nusitraukė beveik iki 10 va
landos, kol mes išsirengėm. Bet 
kadangi karai geri, tai tą ke-

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r, ild 2 po pietų 
ir nuo 4 Iki 8 vakaro.

JOHN B. BORDEN
, LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedallo, Seredos ir 
Ratnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 0459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
-L'-'ff'ff'J-1.-.1--'—f ' . ;'I »■»•< ..........  -‘7

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
IGONJ USalle St.

Room 1515
Valandas kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

komunistai plo- 
nors kalbėtojas 
nepaminėjo,

socialistų 
gegužini

Šląis nitais lietuviai socia
listai šiame miesto apvaikščio
jo savo gegužės Šventę atski
ria! nuo kitų tautų, 
mas jvyko gegužės 4 
ir I). D. svetainėje, 
prisirinko gana daug 
adv. F. J. Bagočius. Jo kalba 
publikai labai patiko. Prakal
bos pavyko gana gerai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiką akinius dėl vĮsokiu akiu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sųlyuos 
Lengvais limokėjimais

REPublic 8340.
5340 So. Kedzie Avenue

labai daug bied- 
Illinojuje pašalpo- 
praleista, — net 
su viršum. Gerry

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis 

Optometrically Aldu Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti prįežastimi galvos skaudajimo, 
svaigimo, aklu aptemimo* nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegyste Ir tolirėgyste. Priren
gia teisingai akiniu^. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klaį- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kr ' 
somos. Valandos m 
dalipĮ nuo 10 iki 1 
Daigely atsitikime akyą i 

mos be akiniu. Kainos pi 
kaip pirmiau.

^M’•to•***•*W"l*>***■••*•■***^***■•**l*l**e*l^*l*^**^^^*^*•* JT-nJ-u ■- L.-1 “■*

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St., netoli Morgan 8» 

Valandos nuo 10—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė 
PETRO SMIRNOVO 

įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė 

ZUBROVKA—Smirnovo SI .60 
visose degtines krautuvėse, kliubuose ir restauracijose. 

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Park 2900—Chicago, III. 
SpccialSs kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

aukso šalis. Pereitą syk] legis* 
laturoje, kada ėjo klausimas 
apie pakėlimą “sales taxos“, 
čia irgi girdėjosi daug karčios 
teisybės iŠ legislatorių lupų. 
Vienus demokratas pasakė, jei
gu jus vis kelsite ant biednų 
žmonių sprando naujus mokes
čius, tai netrukus susilauksite 
to pat, ką Rusijos caro vald
žia susilaukė. Sukilusios žmo
nių minios iškarstys jus visus 
ant aukščiausio medžio šukų. 
Ir pirmiau pragaras užšals, nei 
kaip aš balsuosiu bilių už “sale 
taxes”. Kur dingo šimtai mi
lijonų dolerių? Girdi, Home- 
rio šnika daugiau pati išeik
vojo, nekaip bedarbiams davė. 
Girdi, sudėta yisur tūkstančiai 
dykaduonių, politikierių j šel
pimo stotis, ir jie gauna 1 mė
nesi po $700.00 ir po daugiau. 
Kaip taip, girdi, gali būti? Aš 
esą | šitą ofisą pirmų syk (ėjau 
ant demokratų tikieto, bet aš 
daugiau demokratas nebusiu ir 
už demokratus nebalsuosiu, lt 
aš apie š| ofisą nei nepaisau, 
— jei jo ir netekčiau. Paša
line publika ant galerijų gar
siai plojo. Regislelteriai šali
ninkai Hornerio mašinerijos, 
baubia ir šaukia “red, radical, 
communist” ir t. t.

Pereitą sykį Hornerio maši
nerija pakėlimą “sale taxes” 
prakišo. Bet dabar ir vėl eina 
ginčai dėl “sale taxes” ir sa
koma, kad šiandie Horneris lai
mės. Biedni žmonės dar dau
giau bus mokesčiais apkrauti. 
Bedarbė didžiausia. Visur pul
kai žmonių per dienas slankio
ja. Daugelis nedirba jau 4—5 
metai. Su paskutine diena ko
vo angliakasyklos užsidarinėja. 
Dabar dirba tik 3 nedidelės an
glie kasyklos. Ot tai tau ir Ame
rikos demokratų partijos val
džia. žmones šneka, kad nors 
ir Hooverio laikais darbų ne
buvo, bet nors viską pigiai ga
lima buvo pirkti. Bet dabar 
nieko negalima įpirkti ir ant 
menkiausio <&lkteli44 U&rafata

■ ■ . p m* w »• 'i'

taksos.

Mes DARIAUS-GIRRNO |- 
kvėpti ir pildydami jų TESTA
MENTĄ baigti tą DIDĮJĮ ŽY
GI “TAU JAUNOJI LIETUVA” 
rengiame šias didžias IŠLEIS- 
TUVIŲ ir ATSISVEIKINIMO 
iškilmes, kad ANTRASIS SKRI
DIMAS BUTŲ PASEKMIN
GAS, kad LEIT. F. VAITKUM, 
nuskridęs KAUNAN, uždėtų 
PAGARBOS VAINIKĄ ant žu
vusių DIDVYRIŲ KAPO. Tad. . 
lai nesiranda nė vieno lietu-|a*ua dantis, o neturėdami dar 
vio, kuris prie šio GARBINGO 
DARBO neprisidėtų ir jį ne
remtų.

ši proga duos visiems lietu
viams paskutinį kartų pama
tyti “Lituanicą H”, pilnai mo
derniškai prirengtą skristi SO
LO. be sustojimo iš Amerikos 
j Lietuvą. Taipgi galėsite as
meniškai atsisveikinti su Įeit. 
F. Vaitkum, palinkėti jam lai
mingos kelionės ir įteikti lin
kėjimus ar laiškus, kuriuos la
kūnas parveš jūsų giminėms 
ar pažįstamiems Lietuvon.

Prie PROG( )S P HILADEL- 
PH1EČIA1 PIKNIKE TURfiSj 
NEPAPRASTĄ SVEČIĄ, gerą; 
kalbėtoją iš LIETUVOS, ADV. 
R. SKIPITJ, kuris daug naujo 
pasakys, ypač apie Lietuvos su 
lenkais ir vokiečiais KLAIPĖ
DOJE santykius. Pasakys, kaip 
Lietuva laukia musų lakūno 
iš Amerikos ir daug, daug nau
jų dalykų. Tai busjstorinėJ&eik 
tė, kokios vargiai kada nors 
daugiau savo gyvenime turė
sime.

Lietuviai biznieriai Šiam iš
leistuvių piknikui sudovanojo 
daugybę vertingų dovanų ir 
skanių valgių. Prie įžangos ti- 
kietų laimėsite kelioliką didžios 
vertės dovanų ir DARIAUS- 
GIRĖNO KNYGĄ.

Bus visokių pamarginimų, 
geras orkestras, ore šposų, o 
norinčius paskraidyt, Įeit. F. 
Vaitkus pavežios. Bufetas, pri
rengtas geriausių gaspadinių, 
skaniai pavaišins ir gardžiai 
pagirdys. I

KELRODIS: Automobiliais 
važiuokite Frankford Avė. iki 
HULMEVILLE Rd., ROUTE 
NO. 513 po kairei iki VYTAU
TO PARKO.

GATVEKARIAIS AR ELE
VATORIUM: iš viso miesto va
žiuokite Frankford Avė. iki 
Bridge street; gaukite pasą ir 
paskui imkite karą No. 66, ku-l 
riuo važiuokite iki veža iki 
CITY LINE. Nuo CITY LINE 
RUSAS nuveš į VYTAUTO 
PARKĄ, o taipgi grįžtančius 
iš pikniko tas pats busas nu
veš iki CITY LINE.

Kviečia visus
V. V. S. S. Komitetas.

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
> Kreivas Akis 

litaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija įr Ofi 

f 2359 So- Leavįtt St i

NAUJIENOS, Chicago, I1L__________
tyl kalbėtojui 
ją rankomis, 
visai Rusijos

Lietuvių

UETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tek Calumet 6898 
Rez. TeL Drttel 9191

Dr« A« A« Rotihi
Rusas Gydytojas ir Chirarg: 

yrilkų, Vaikų ir 
chroniiku ligų.

arti 81st Street.
vak. Ne-



PADAUŽŲ FILOSOFU A Be jokio {mokėjimo

PATOGIAUSIOS SĄLYGOS

MALEVOS!

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

NAUJIENŲ
PAVASARINISspjaudalu

SILKE IR VIŠTA

TAUPYKIT
PINIGUS!

GEGUŽINE
sandariečiai

SEKMADIENYJ

Gegužės-May 26,1935
Lauksiu atsakymo

BIRUTES DARŽE

duonos, 
soehilhi- 
nė cvn-

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK
19th Piace and

Halstcd St.

atŽHgnrol- 
kas duobę 
paminklui, 
kad duo-

DUOBE, PAMATAS, 
PAGRINDAS IR 
KITI DALYKAI

Dažnai kryžių bučiuoja,
Meluoja, > 
intrigas varinėja, 
pinigų prašinėja. 
Kas? 
skaitytojų

Lietuvos žmones sakydavo, 
kad žydai tveria silkes prie ro-

TiičIiiiih, kjok mes žinomo, 
(lurblnlnknl sugebėjo Ir suge
bės švęsti hiivo Šventes Ir pu- 
Niaukti niki vadus be 'Jokios

Ant balto juodas, 
kanda kaip uodas. 
Vadinamas raudonu. 
Kas?—komunistų laikraštis.

plūsti soehdlslus, Matyt, po 
Idekvlono Išplūdimo Jiems pa 
sllleka. rnmliiu imt dūšios, Jie 
lo nepamiršo nė apie darbi
ninkų šventę rašydami, Socia
listai Ir komunistai, sako, šio
kio Ir tokie, Jokiu bildu ne
tinka į vadus darbininkams,

Už duonos kcpah), duo 
dn plcpali).

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Tol. Scclcy 8700

CIHCAGO, ILU

Jūsų brangenybės bus 
saugioj vieloj Jei padė

site j musų
SAFISTY DEPOSIT

VAULT BOXES
Baksas yra saugus, pa

rankus ir prašalina 
rūpestį.

Randa—$3.00 i Melus

ĮVAIRUS PAŠTE 
BEJIMAI

Ateikite šiandien pat, iš
sirinkite sau NORGE Je- 
daunę Ir nemokėkite nei 
dolerio,
Mos alvešlme ir (statysi
me tų Šaldytuvų jūsų mi
muose, o išmokėjimui gu
lite Imli tris metus laiko. 
Mėnesiniai Įmokėjlmal, 
kuriuos darysite, bus ma
žesni negu, kad Jus da
bar Išleidžiate už ledų 
arini klok kainuoju mai
sto produktai, kurio su* 
gimda neturint gero šal
dytuvo,

rundnmontns? Tai 
kalbos žodis, vienok 

lietuvis J| supran- 
, bažnyčios, pamink

ant fundamento.

imt pamato žmo- 
tokius

žos Iš dalies, sutinka su mari
jonais, Tiesų i'/asiikliis, mes 
manomo, kad jeigu šv. tėvas 
suteiktų komunistams mūrijo- 
nlškų palaiminimų, lai Jie 
butų goriausi marijonai. To
kio pat ukyplėšos, lokio put 
laisvės priešai ir, taip pat ti
kį J vienų “neklaidingų" vii-

Nors lietuvių kailiu yra so- 
nlauala Ir turtingiausia, vienok 
prisieina skolinti Žodžių Iš ki
tų kalbų, kadn norimo tinka
mai susikalbėti.

Kas yru 
no musų 
kiekviena;! 
,a. Namai 
ai statomi

IJotuvoj 
nės atlieka šiokius h 
reikalus, bet niekad nestato 
minklų, bažnyčių. Pamatus 
įima apkasti, nukasti, kada 
pasidaro nešvarus.

Pradžioj Chleagos 
via! skelbė, kad Jie 
Dariaus Ir Girėno 
Padaužos pastebėjo, 
bėj paminklo neužsimoka sta
tyti, nes jis statomas, kad pu
blika galėtų jj matyti. Iš k b 
tos pusės, duobės kasimas kam 
nors gali reikšti intencijų pa
kenkti, pražudyti. Žmonės sa
ko: “Nekask duobės kitam, 
nes pats gali įpulti". Mes no
rime, kad Dariui ir Girėnui pa
minklas butų pastatytas it 
priešinomės, kada atžagareiviai 
pasiryžo jam duobę kasti.

Tuomet jie pradėjo skelbti, 
kad bus pamato atidarymas 
arba kasimas paminklo staty
mui. Mes vėl užprotestavome, 
kad ant pamato paminklas ne
būtų statomas, nes yra švarių 
vietų.

Lietuvoj fundamentų pradė
ta vadinti pagrindu. Grįžti, 
grindys yra lietuviški žodžiai. 
Kas dedama po grindų, tas yra 
pagrindas. Medžiaga sienų apa
čioj negali vadintis pagrindu, 
o turėtų vadintis posieniu ar 
kaip kitaip. Neturėdami savo 
kalboj tinkamo žodžio, apačia, 
ant kurios kų nors statome, 
vadiname fundamentu. Taigi 
protingi ir švarus žmonės ir 
paminklus stato ne duobėj, ne 
ant pamato ir pagrindo, o ant 
fundamento.

Varnos duobę kasė 
Šarkos sliekus rinko. 
Kiti paukščiai jiems padėjo, 
o žmonės žiurėjo.
Kas?—Čia yra visa grupė 

ik torių. Kas juos įvardys? Pa
jėk u išrišti skaitytojams.

IQ Virtuvėms llnolcuimilA.?. "* kviulnillnl A/)IŠPARDAVIMAS yur<i«i m<..........29

|nų, o paskui pardavinėja Jaa 
katalikams valgyti.

| Silkės nėra Jokia gyduolė Ir 
mes nemanomo, kad kas Jose 
Mvolkutoa jloškotų. Kurio Ilgai 
maitinasi jomis, tie labai mi- 
Kornal Išrodo.

| Marijonų kampininkui pasi
darė labai markuliui, kada Jis 
dasižinojo, kad pažangioji Ghl- 

1 engus lietuviai Ir garbės svo
čiai vidgė vištienų Ir kitus gar
dumynus Gongrosn llotolyj, 
kuomet jla vargšas turėjo sil
kę želėti.

Joi Imtum vertas, Ir tau vlš- 
tlonos duotumo.

DIDELIS OLSELIO 
DRABUŽIU DIRBTUVES 
IŠPARDAVIMAS

UŽ PUSĘ KAINOS 
Naujutėliai Sampeliai 

PAVASARINIŲ $4 0 7 E 
PALTU IR SIUTŲ 

taipgi truputi brangesnių.
Vėliausios mados ir išdirbimo high 

school, sport, college.

HIRSCH W00DS
& COMPANY 

Dirbtuve* kirpimo kambarys 6 fL 
307 W. Van Buren St 
Subatomis uždarome 3 v. po piet

Surinko Padauža,

Rėkia kaip kariami, 
dūsauja kaip barami, 
o nori pasaulį valdyti 
Kas?—komunistai.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR 
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai ąpskaitliavimų.

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius

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

Buvo loksnl lakūnus vardu 
Janušauskas. Apie jo buvimų 
ar nebuvimų niekas lietuvių 
nieko nežinojo Ir nesirūpino 
žinoti.

Bet jis pats apie save labai 
rūpinosi. Pastebėjęs, kad lie
tuviai yra geraširdžiai žmo
nės, kad jie įvertinu didvyriš
kus žygius ir myli savo did
vyrius, jis atėjo pas lietuvius 
ir pasakė jiems savo didelį 
norų jvykinll didvyriškų žygį. 
O lietuviai pasiuntė jį pus ge
rinusį savo dienraštį Naujie
nas.

Naujienų žmonės patikėjo 
tam Janušauskui ir apskelbė 
visam pasauliui, jog atsirado 
vyras, pasiryžęs nllikli didvy
riškų žygį.

Sujudo viso pasaulio lietu
viai ir džiaugėsi. Ir su džiaug
smu dėjo pinigu 
gražų-gnlingų orlaivį ir 
jo, fog Janušauskas

IR JIS ŠAUDO, BET 
NEPATAIKO

Padaužos lo dar 
girdėję. Jeigu socialistui Iš 
tikrųjų butų taip pasielgę, lai 
mes pi 
rykščių

Tečiaus istorija rodo, kad 
taip nebuvot. Sovialislų ir 
Naujienų remiamas Lietuvos 
šelpimo Fondus daug, daug 
tuksiančių sukėlė ir pasiuntė 
į Lietuvų. Tais pinigais daug 
lietuvių sušelpė. Jų žaizdas 
užgydė, daug alkanų papenė
jo. Ir šelpė kiekvienų bu sklr 
luino tikėjimo ar politiškų pa- 
ž valgų.

G marijonai tada kų darė? 
Jie Intrigas vųrlųčjol Tada 
Jie prieš Liet'.1 Šalino Fbddų 
dar pikčiau intrigavo, negu 
dabar prieš antrų skridimų.

Tegul Dievas tų daktarų 
gelbsti, bet jis sunkiai, sun-

Dideti vyrai, fanaberni, su di 
deliais norais, bet vejų pučia 
m i. Kas

nupirko 
likė- 

skris į 
Lietuvų ir nuneš širdingus jų 
sveikinimus Lietuvos žmo
nėms.

Visi gėrėjosi Janušausko 
drųsa. Rašė garbinančius raš
ius, eiles ir į padanges iškėlė 
jo vardų.

Tiktai kur-nvkur tyvuliavo 
viena kiln švanki bala ir lei
do smirdančius garus, idnnt 
tais garais apteršti išaukštin
tų Janušausko vardų; Bet nie
kas nieko negalėjo padaryti,

Pamalęs tasai Janušauskas, 
kaip aukštai skrajoja jo var
das, kaip jokie priešai negali 
įveikti ir sutrukdyti jo užma
nymus, jis pasikėlė į puikybę 
ir jau rengėsi spjauti ant tų, 
kurie iškėlė jį, bet...

AI si| .eik ė j ęs .(n n uša usk as 
nuėjo į smirdančių Indų ir iš
simaudė. Paskui nuėjo j kilų

vėl išsimaudė... Ir tenai pas
kendo jo vardas...

Dabar, praeivi, kada tu gir
dėsi keistų plepėjimų kylan
tį iš balos, kariu su smir
dančiais garais, atsimink, jog 
tai yra Janušausko plepėji
mas. Tai jis. už duonos kepa
lų. mokasi plepalu; už meilę 
ir pagarbų

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrnk Tol.' Lftfayottc 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
F1RANK0MS LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WKST 47TH STREET (ARTI W()0D ST.)

Padaužų filouofljaa,
Mes matėme, kad be Pa

daužų svietas Žus,1 todėl pasi
gailėjome jo Ir grįžome parėti- 
kų daryti. Dabar medžiagos 
užtenku visiems.

Dr. Poška, Dieve duok Jam 
sveikatų, užslprovljo savo “II- 

| (ereliškų" kanuolę Ir atstatęs 
prieš Naujienas Ir snclullslus 
padegė knatų. “Pllokšll" h’ Iš
krito kulka lies marijonų du* 
rlmls. llžprovijo kilų šūvį 
ta pati bėda. Pagalinus, susi
erzinęs sušunka:

",„kūninei musų tėvynė Lie
tuva kraujuose paplūdusi prie 
šų rankose klūpodama ant 
kelių šaukėsi pagalbos, pasi
gailėjimo Ir kųsnlo 
lai musų paklydėliai 
lai atsakė: Lietuvai

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ino.

M, P. Jouarauskas ir J, P, Bertulis, Savininkai

A. M. BUTCHASJnc.
MALEVA IR VARNIšAS 

Hardware—Virtuvė* Reikmenys 
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
Tel. LAFayette 4689

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Sieteliams Enamel 4 Q A
Kvorta  -......... . ....... ■

MALEVA verta $1.50 $4 Aft 
Galionas*..........   ■ ■ W

VARNI4AS    $2.10 
GERAS ENAMEL ._. *1.90 
ŠEPEČIAI—4 inčų   CQa

MDidelis Iftpnrda- 
vilnas visokių 

e'JKi iiudovų Ir v n r- 
n 1 * ftt__________

į Skrynani maloya 

Galionus 79c 
VARNIš REM0VER Q4a 
Galionas ........................x..
MALEVA $4
Galionas ........................ . ■
3 Kenai Poploros Okp

Valomosios «.......... feVM
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

plerų su didele nuolaidu.
Yanas Hardware and 

Paint Company 
am w. (įšilti ProK. ia»7

TAIPGI
Bridgeport Hardvvare 

and Paint Corp. 
aatl So. lIulHted St. Vlctory 7201

Idai sugrli'šljo, Su Ino vh’iin 
siruIpsiilnpubdhIu JIh pnplldč 
boul du luzlnus smerlolnų 
grlvkų I

Padaužij ^DalįĮunus,
fr. ■ --.vt.

O BROLIAI! KA DA
ROTE?

“Žmonijos viltis r Krlsluiis 
kryžius“ toks unlgiilvls įli
po marijonų guzhdojv. O po 
lo dar priduriu: “PopIvžhiiiH 
legalus smogia krikščionybės 
priušnms“,

Ir kam reikėjo mušlls? No*1 
atrodo, kad llo larluml prie
šai bulų bonl kokių provaku* 
djų ĮHulnrę. Ni>. Atrodo, Jie 
ramiai stovėjo prie i<ebuklln- 
go Panelės šv. paveikslo, o 
legatas pwdtvėrė kryžių h 
smogėI Jis, berods, lolNinasI, 
kad norėjęs suduoti Hitleriui, 
nors nelIvHloglnluI, Tai praš
ias pasiteisini,mns. Jei norėjo 
mušti Hitlerį, lai galėjo muš
ti tiesioginiai, o ne per kilų 
galvas. | kų tas panašu?

Jeigu dabar tokia minlls, 
Dieve apsaugok, užeitų bro
liui šimučiui ir jis pasltvėręi 
kryžių imlų tiesioginiai tašyti 
tariamų bedievių galvas? Net 
baugu pamislyli, kas atsitiktų. 
Padaužos noromis mmoromln 
turėtų mobilizuoti vaiskų Ir 
daryli Intervencijų.

EDERALoAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federaleje įstaigoje.

Gali pradėti taupyti nuo 50c į menesį ir augščiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKYTI.

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, atmokčjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas,

Jeigi* reikalą iji pinigų ant Pinno Mort?ičio, arba 
apdraudo5 nuo ugnies, vėjo, etc., atušank:

840 West 33rd Street
Z TELEFONASi YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO 1B0DAVOJIMO B-VĖS
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Naujienos
The Llthuinlan Daily Newi 

ftibiutfed Daily Except Sunday by 
litai LitMišnlhn Nota Pub.; Co.» Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8800

Vitakyma fcatait
Chlcagoje — paltu:

MotilYYUI ........ . i.......
Pusei metu
Trims mlneaiatah__ _—
Dviem minėsianti
Vienam minėsiu! —-----

Chicago] per ilneliotojus: .
Virti* koše* ko 
Savaitei 18a 
Minėsiu! 75o

ne Chle^goj,

_s. 87*90 
_____ 8.B0 

______  į.7fi 
_____ 1.25

______ 75o

. eš.oo
— 4.00

100
_ 1.50

.78

Subioription Ratas: 
88.00 per year in Canada 
87.00 peV year outalde of Chicago 
88 tfo per year ta Chicago 
3c phr %0py.

Cntered ai Sscond Glass Mattar 
Mareli 7th 1614 it thl Poft Officė 
of Chicago, IU. under the act of 
Mareli 3rd 1879.

Su.i.nyto,. ValatijoaK 
pkftii

taėtitab .......
Pusei metų — 
Trims m An aulam* 
Dviem mlnuiannt 
Vienam menesiui

Lietavon ir kitur uiaieniuoie
(Atpiginta) į

Naujinto eina kasdien, ilskirUnt 
■akmadienlns. Leidžia NanjiėpąBeū- 
drovi, 1789 S. HahtM St, Chicago, 
itt. TeMfonaa Cinai tftoo.

Metams ....i......  88.00
Pusei moti ........   4.00
Trims menesiams 9.10
Pinigus reikia siųsti palto Monay

Orderiu kartu su ulsakymu.
Į,'j.i,.|.'ji'.mi.!TMnu'i.n iimhimuCTūiBpma

bARfiAS IR KAPITALAS

Red.) dolerių, Vanagaitis ne
gauna nei 50 centų, ir prie 
to du turės užmokėti sa'vb 
šVogeriam advokatams.0 
“tėvynė” įdėjlb truinpuię žl-: 

nulį be komentarų. 6 Clevė- 
ląndo fašistų lape yienks “tad-' 
tiškus arbūzas” rašo iš Chica- 
gos taip: „

“ ‘Naujienų’ apeliacijų by
loje su komp. A. Vanagaičių j 
apėlrįcljdb telšfnas viskį gra
žinki ptrinėšuin teisinai^ (Goį. 
6); kad šis tSlšftks byiį per
žiūrėtų išnaiijo, itaaušytty, 
Vanagaičio Visus liikdininkiiš, 
IV huošprbndį išdūdtų ne pats 
teiščjkš, bet pri’saikinti spreri-, 
dėjai (gi'ftnd jury).

“Pirmesnėje byloje nebūVo, 
išklausyti visi Vanagaičio liu
dininkai, ir niiošprcndį iŠda-; 
ve pats teisėjas, ne prisal-: 
kinti sprendėjai.” 
čia parašyta beveik dar kvaį-j 

liau, negu kad buvo “Drauge”, 
kuris sake, kad Vanagaičio by
la prieš “Naujienas” buvo pa
tekusi “ne ten, kur reikia”: jų.' 
turėjusi spręsti “grand jury’V 
o ne teisėjas.

Čikagiškių tautininkų arbū
zas irgi, kaip šimutis, neatski
ria paprastos “džiurčs” nuo* 
grand jury. Bet jisai dar para
šė taip, kad išrodo, Jjoįgei Ape
liacijos teišmįš tfc panaikint) 
žemįsnidjo teištfio šįrendiniį,, 
o tik šugtųžlifo bylą htgal dŪr 
kartą “pėrŽiu'rgti”, ir tai ne 
pagal prašomų įpeliantų (“Nau
jienų” ir Mkkto'l’ianš P. Gri
gaičio), bet kM būtų patenkin
tas Vanagaitis, kuris priešinusi 
apeliacijai!

Ir šitokį ignorahtai jsivaiž- 
.duoja, kad jie gali vadovauti 
“tautai”.

Apeliacijos Teismo Opinija 
Vanagaičio Byloje prieš 

“Naujienas”

Viename miestelyje hetčli Chicagos yra 30 bedar
bių, iš kurių 25 yra vedę vyrai su šeimynomis. Kad jib 
turėtų iš ko gyventi ir Maitinti savo šeimynas, Illinois 
valstijos šelpimd komisija buvo parūpinusi jiems užsiė 
Mimą prie viešųjų darbų, su 50 centų atlyginimu už va
landą darbo.

Bet šio mėnesio pradžioje viešieji darbai toje apie- 
linkėje buvo sustabdyti, kadangi išsisėmė valstijos šel-i 
pimo iždas, o federalinė valdžia, kaip jau žinoma, atsi
sako duoti dauginus pinigų bedarbių šelpimui Illinois 
valstijoje, kol Si nesuras šaltinio, iš kurio ji galėtų įneš
ti kas mėnesis po 3 milionus dolerių Šelpimo reikalams.:

Taigi tie bedarbiai pasiliko be užsiėmimo. Apie tai 
’Šgirdo Mihvaukee geležinkelis ir nudžiugo, kad janrčia> 
bus progos ir labdario rolę suvaidinti, ir pasinaudoti.; 
Tas geležinkelis atsikreipė į šelpimo komisiją ir papra
šė, kad ji jam duotų bedarbių vardus; jisai suteiksiąs 
jiems uždarbį. Ir 23 bedarbiams, šeimynų tėvams, gele
žinkelis pasiūlė kasti tuhelį, p‘er kurį ketinama pravesti 
bėgius traukiniams.

Vž šitą darbą geležinkelio atstovas pasiūlė tiems 
bedarbiams po 35 centus už valandą. Bet bedarbiai pa
siūlymą atmetė, reikalaudami ne mažiau, kaip 50 centų 
atlyginimo už valandą. Dabar Chicagos spauda tą isto
riją aprašo ir bėdavoja, koki išdykę yra bedarbiai, jei
gu jie nesutinka priimti darbo iš privatinės įmonės, ku
ri jiems siūlė tokiif puikią progą užsidirbti duonos kąs-; 
nį sau ii; savo šeimynoms. Dirbdami po 48 valandas sa-j 
vaitėje, jie galėję pelnyti po $16.80; bet, vietoje to, jie 
sėdi namie ir laukia, kad juos sušelptų miestelis, ku
riam tokia haštA yra sūnki.

Čia mes turime problemą, kuri guli pamate visų 
dabartinių politinių ginčų, einančių kongrese, spaudoje 
ir kitur. Valdžia teikia pagelbą bedarbiams — kapita
listiniai laikraščiai rėkia, kad kraštas bus paskandintas 
skolose. Kodėl jie nerėkė, kadį valdžia Anąmet pylė bi- 
lionus dolerių Į hAšruS karui? Kodėl jie neprotėstavo, 
kuomet Washihgtohaš tėikė šiibankydtavuSidfos Eur6-> 
poš valdžioms milžiniškas paskolas, kurių niekŪdMČt- 
hebuvo gūlima tikėtis Atgauti? ___ _

. Jie fterėkė. ir hėp£dtestaVd dėl td, kad tai "btiVA f<ki-’ ’rėVd'fiVBJh” ‘(teMi “Mdčfalištiš-

kenksminga iLiužija

“Nadį'oji ‘Gadynė” randa, kįįd 
mes neteisingai kritikavę mili- 
taristišką gegužinių paradų po
būdį Maskvoje. Ji rašo:.

“‘Mes "mįfiome, kad ‘Nau
jienos’ klysta. Ten (Maskvo
je) bdvo derhd'rištruūta he 
vįrdan buržuazinio militariz- 
mo. Ten buVo dėftionstruoia 
vardan socialistinės reVolittči-' 
jos (? — “N.” Red.), tuo pa-( 
čiū Sykiu pareiškiant, kad ta. 
revoliucija turi užtenkatnai 
ginkluotų ' pajėgų apsigiūtiš 
nuo užpuolikų.”
KAip tik Čia sklėkimūkų or

ganas ir dA*r6 labįi starūbiį 
klaidą^ ^i&tp ai^ttMitučda-’ 
$iaš. Plrmi'įūsla, jfeižu reikėjo 
demonstruoti, kad “socialistinej

(ApcHįrijoš Teismas perci-j 
tį pirihūdfenį panaikino Su
porini’ Teismo sprehdim'ą 
Vafiagūičio byloje prieš 
“Naiijiofias”. Žbmiaus talpi
name ištisai to Ap. Teismo 
tarimo ahgliškį tekstą ir liė- 
tiTViš'ką vertimą.

— “Ncuijiėnfi” Redakcija).
(Tįsa)

Plaintiff also intrdduced eVi- 
dence to ’tlie effect that dė- 
fendanl publiėhing compahty 
had pi’inted plaintifi”š magazine 
“Margutis” frdm April, 1928, 
to Novefnbėr, 1931, and dn a 
irtunlber Of očcftšidns articles 
had appcūl’ed iii the he^spįper 
prėpated by som'ė odė cėnnect- 
fed with the papėt, ėxtolling 
plaintil’fs vi'rtūėš ūš an artist. 
Six days bėfdrė the allegod li- 
beldūs įrticle app'eai’ed i n dė- 
fehdįūt’š’ papėr, plįihtiff had 
withdrawn the ptintlng of bis 
magazine “Margutis” from dė- 
fendants; that on December 22, 
1931, four days after the ii- 
belouš al’ticlė had appearė’d, 
and one day before the instaht 
case was brouglit, ahother ar- 
ticle app’feįi’ėd M defendants' 
nevvspaper čoncerning ’pfaiūtiff/ 
which plaintiff contėridį SVūs 
aišO libelous, althoūgh in some 
respects thė artiele had ad- 
ihittėd some errors had aįp- 
pėa'reŪ in the artiele of tie- 
cėmbėr 18th. Piaiiitiff Čfferėd 
no evidence i of any specifib 
damageš suslained by him oh 
account of the aileged libėl.

Tlie defėffiaūts filėd pleas, 
arnong thėm beihg one of jus
tification aūd ‘contend that the 
artiele of Be'cembėr l’Šth statėd
the trttth ūtioūt plįintiff and; 
thįt dteiendĮnts pūblišltėd it 
‘‘wilh good ' motives and for 
justifiabie ėW’ awd that thiš 
is a good ?ae|eWe: Įhey ądmil- 
that they pūblished lauditory 
articles conČerning plaintiff 
prlor to thė 'tifhė in guestion 
būt say that plįfntiff had! 
chaiigėd pėrformįnces hito a, 
degrading, o'bšc'efiO charactei 
and vulįar burlesque.

Ih V'rdęį ot their plea o± 
justification they offered some 
of the artistės appe'aring in 
plaintiff’s niįg'azine, “Margu
tis”. They įl^o ofbėrėd ėvi- 
dėiiCė tending to shoHv that 
some of the alleged entertain-
mėhtš put on by plaintiff were, 
taWd, degrading and obsČenė. 
Some of the articles werė tfcaM-' 
lated into the Engtfšh laiig- 
bagį.

Wė will fiot discūss thešė 
articFes bėrė būt Afe of dpinion 
tat Wiethėir they fndichtė oi 
tended to įndicAtė that the 
aūthbr 6f Ihem had “Idos'e’ 
beats” in his iiėdd Was a 
question for the jury. As to 
Ihe alleged ęntertainments 
claimed to have been given oi 
supervised by plaintiff, defend- 

. ūnts offer evidence as to what 
' tak plAcė įt thbše affairs, one 
'bf whrčh perfbrhihričeį was 

u-,. ---- ---------------- --
Jtizmo taisykle, Sulig kuria tiks
las pateisTnį prieMbiieL

Ta iliuzija (fsivaiždaVimas), 
kad svarbiausia revoliucijos jė
ga yra ginkluose, -gimė Didžio- 

litarižmą ir tuo pačiu laiku iioš ^ahčužų revdlittcijdš iai- 
Ws, kada jakobihiCČių dikta
tūra kovojo su Europbs Moiiar-; 
chų koalicija. Bet šiandie juk 
žinome, kad Militarizmįs FraSi- 
cijos revoliuciją pražudė ir 
pasodino ant įfoįtb ihlpėratorių 
Napoleoną, šiandie ginklų čerš^ 
kėjime ir karo paraduose ieško 
inspiracijos Ae revdlitfcija, bet 
kbntr-revoliucija: Hitleris ir 
Mušsblini!

held ai the Dūks pienie grčVe; 
įhdlher at ihė LithUftniūn 
auditorium, and of a number 
of otlier performaneės bn otlier 
dcčašfons įūd plįccs.

The testimony given by wit- 
hėSSės Who įttended these per- 
formances xvhich were also at- 
tended by wholė femil'ies, is to 
the effect that they were of 
a low order, degrading, yulgar 
and obscehe. If their testimony 
was to be believed, and there 
was none to the čontrary, the 
plea of justification would 
have been sustained by the 
evidence. If the performances 
were given by plaintil’f, of tho 
character testified to by de- 
fendants’ witnesses^ then de- 
fendants were performing • a 
public Service in calling the 
attention Of the public to the 
hiatter ko that they would not 
be fUrther patfonized.

(To be continued) !
Skundikas taipgi įvedė pa-i 

liudijimus, kuriais rodė, kad 
apskųstoji bendrove spąuzdinus 
skundiko žurnalą “Margutį” 
nuo balandžio 1928 iki lapkri
čio 1931 ipfetų^iV kad daug 
sykiiį laikraštyje* tilpę straips
niai, parašyti kieno Ūorš, kas 
b'uvo prie to laikraščiė, kurido- 
še skundiko dorybes kaipo ar
tisto buVo garbinamo^. Šešioš 
diėiioš pl'ieš tai, kaip pasirodhbhhksminiiūų1, 
lįš būk. Šmėižiailtiš straipsnis 
apskųstųjų laikraštyje, skundi
kas ištraukė spauždihifną savo 
žurnalo “Margučio” iš apskųs
tųjų; kad (gruodžio 2Ž, 1931 m., 
keturios aieŪOŠ Po to kaip pa
sirodė Šmeižiantis straipsnis,

ir dieną prlėš tai kaip ši byla’! 
buvo užvesta, kitas straipsnis 
pasirodęs apskųstųjų laikrašty
je apie skundiką, ir tą straips
ni skundikai taipgi tvirtina 
esant šmeižiančiu, nors kaiku- 
riais atžvilgiais tas straipsnis 
pripažino, kad buvę klaidų 
gruodžio 18 straipsnyje. Skun
dikas nepasiūlė jokių liudijimų, 
kad jis nukentėjęs kokius nors 
specialius nuostolius iš priežas
ties šmeižiančio straipsnio.

Apskųstieji įnešė raštiškus 
atsakymus, tarp kurių vienas 
buvo pateisinimo atsakymas ir 
tvirtina, kad gruddžid 18-tos 
straipsnis pasakė teisybę apie 
skundiką ir knd apskųstieji pa
skelbė jį “iSti gerūis niotivais 
ir dėl pateisinančių tikslų” ir 
kad tai yra geras apsigynimas, 
jie pripaŽysta, kad jie skelbę 
pagyrimo straipsnius apie 
skundikų prieš tariamąjį lai
ką, bet jie sako, kad skundi
kas pakeitęs perstatymus j nu- 
puldanČio nešvaraus pobūdžio 
ir vulgarišką burleską.

Įrodymui savo pateisinančio 
atsakymo jie pristatė kaiku- 
riuos straipsnius tilpusius skun
diko žurnale “Margutyje”. Jie 
taipgi pristatė paliudijimus, 
kurie rodė, kad kaikurie iš ta
riamųjų skundiko surengtų 
palinksminimų buvo purVini, 
nupuldarttjs ir nešvarus. Kai
kurie tų straipshių buvo išver
sti j anglų kūlbą.

Mes nešvarstyšimė čia tų 
strhipšnių, bet esame tos nuo- 
mohes, kad klausimas, ar jie 
rodė ar padėjo parodyt, jog jų 
autorius turėjo “palaidus barš
čius” save galioje, turėjo bū
ti prisiekusiųjų teisėjų spren
džiamas. Kak dėl tariamųjų pa- 

, kūrie tariamai 
buVo Skundiko liŪteikti ar pri
žiūrimi, . apskųstieji pateikia 
palitidijimifs apie tai kas atsi-J 
tiko tuokė parenįimūošė, vie
nas kurių buvo Oaks įnknikų 
darže, kitas Lietuvių Auditori
joj ir AįSIe keletą kitų paren-

gfmų kitu laiku ir kitose vie
tose.

Paliudijimui tų liudininkų, 
kurie matė tuos perstatymus 
ir kuriuos taipgi matė žmones 
su šeimynomis, sako, kad tie 
perstatymai buvo žemo pobū
džio, nupuldantjs, vulgariški ir 
bjaurus. .Jeigu jų paliudiji
mams butų reikėję tikėti, o 
nebuvo jiems priešingų paliu
dijimų, tai pateisinimo atsaky
mas butų reikėję pripažinti 
aiškiai paremtu. Jeigu skundi
ko perstatymai buvo to pobūd
žio, kūip paliudijo apskųstųjų 
liudininkai, Ui apskųstieji at
liko visuomenišką patarnavimą, 
atkreipdami žmonių domesį į 
tą dalyką, taip kad tie persta
tymai nebebūtų daugiau lan
komi.

(Bus toliau)
...................... .... .......... ...................................... .......... K" """"

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

dėlei.

AMERIKOS 
PILIETIS

Sųtioa lt labai pagtl- 
bihgh knygeli tiems. Vei
de nori tapti Mos failas 
piliečiais. Pamokinimai 
apie link lalįes tVarkf. 
apie jbs virlininkę rin
kimas ir viską kas reika
linga prie frnimo egza- 
meno rasite iioj knygeli] 
lietavių ir anglų kalbo
mis saralyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 8o. Haistėd St

CHICAGO. fcL

Siųskite money orderj arba kratos

*

tas dalykas”, TėftAi ėjo reikalas apie biznį. Ar tai buvo 
geiAA, Ar kVaiJas biznis — vistiek tai buvo biznis. Bet 
dabai' rėikata elitą apie darbininkų apsaugojimų nuo 
bado. Jeigu nėra badaujančios bedarbių armijos^ tai ka
pitalistai negali priveisti darbininkus dirbti už pusdy
kę. Todėl bedarbių Šelpimas iš valstybės iždo yra ne tik 
bereikalingas pinigų Mėtymas, bet tiesiog pragaištis.

0 dar aršiau, kada pati valdžia irtia organizuoti 
darbūs bedūrbiAtps ir Mūkėti jiems tiek, kad jie galėtų 
išsifnaitliiti. JAu čia tai ne tik iždo eikvojimas, bet ir 
žmonių debiO'raližaVimas.

AukŠčiauš pA^UdtAš Atsitikimas rodo, iki kokio laip
snio gali ta demoralizacija prieiti: užuot dirbę už algą, 
bedarbiai sutinka £eriaūš nedavalgyti, gaudatoi šiokias- 
tokias pašalpas iŠ viSuonlenės. Mat, valdžios organizuo
ti darbai ‘‘ištvirkino” juos taip, kad 35 centai už valan
dą darbo jfėfoš per prastas ntiyginfmUSl

tdAnt datbihfnkaš Wėištvirktų, jam turi nuolatos 
grasinti bado pavojūs. Tokia yra kapitalo logika.

Apžvalga
'■■ii '■ . f » II «i t i —»i

c

“TĖVYNĖ” 6 PUSLAPIŲ

šios savaites SLA. organas 
išėjo, vietoje 8, šešių puslapių- 
Jisai yra sumažintas, nes SLA. 
Piki. Taryba stengiami taupyti, 
idant nebebūtų deficito lėšų 
fonde. Patys Pild. Tarybos na
riai nusfmošė sau dienpinigius, 
nuo 8 ant 6 doL

APIE VANAGAIČIO BYLĄ

pažymėta tas faktas, kad 
“Naujienos” laimėjo Apeliaci
jos teisme prieš Vanagaitį, ku
ris skundė mūsų dienraštį dėl 
tariamo “apšmeižimo” ir že
mesniame teisme buvo jam pri
teista $500 “atlygintojo”, bet 
Apeliacijos teismas tą Sprendi
mų panaikino.

“Keleivis”, įdėjęs žinią apie 
šitą Apeliacijos teismo patvar
kymą, sako:

“Tai smūgis ne tik pačiam 
Vanagaičiui, bet ir visai tai 
chevrai, kuri buvo pakurs- 
činsi jį traukti lietuvių dien
raštį teisman.

“...Norėjęs 50 tūkstančių 
(25 tūkstančius. — “N-nų”

kūmas” yra toks, kad sociūliš- 
tai yra šaudomi arba kalėjimtib- 
se pūdomi!) turi pakankaWth!i 
ginkluotų jėgų apsiginti Wuo 
priešų, tai kam šitdkia denidtt- 
štračija turėjo būti padarytį 
gegužės pirmą dieną, kada įišč 
pasaulio darbininkai demonst
ruoja už tarptautinį solidardfhį 
it pasaulio taiką?

Jeigu ištisuose metuose yrį 
diena, kada įvairių tautų dįt- 
bo žmonės privalo užmiršti Apie 
ginklus' ir tarptautinius kivir
čas, tai ta diena yfra pirmoji 
gegužės. Stalinas galėjo saVd 
šarvuotą kumščių rdŪyti pasau
liui per visįs kitas Š64 dieūįį, 
o gegužinėje šventėje reikejč 
duoti progos pasirodyti gatvėse 
ramioms, taikos trokštančiortiš' 
darbininkų minioms, 
siais apie tautų brolybę ir dar-į 
bininkų klases vienybę. O įo-t 
vietų diktatorius per tą datfei- 
nfnkų šventę pastatė j pryŠūkf 
artndtas, karo tankus ir karo 
aeroplanus.

Yra tuščia ir kenksminga Sb-! 
fistika smerkti “buržuazinį” rtii-

I

garbifiti “sccialistišką” rnilitį- 
rizmą. Tokią pįčią sofistiką 
Maskva nuolatos vartoja pa
teisinimui visų savo biauriįū- 
siųjų ydų: teroro, despotigmb, 
žodžio ir spaudos laisvės slū- 
pinimo ir t. t. Girdi, kada bur
žuazijos vardu žmonės yTa 
skerdžiami, tai, blogai; bet ka
da proletariato vardu — tai 
“fMh”! Juk Ui y?a sėnh JMfa-

%==

Kaip Važiuoti į Ford-Lansing Airpottą

FORD LANSlNG Airportas rūndasi prie 187-tds Ir Būrnhata avenue gatvių kampo. Iš Chi
cagos važiuojant geriausiai pūimti įteferd, Weslern ar Hafctėd ir vhžiuoti iki 159-tos. 159- 
ta vhžitfoti iki Būrnham AVenuė, 6 Burhham Važiuoti iki i074oK
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Mino Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

IMI

TO?

RADIOnm

PEOPLES KRAUTUVĖSE DABAR EINA

Musų Kostumeriai yra Musų
EKSKURSIJOS

Ir neatsižvelgiant žiu žemiausių kainų mieste dar turite 
progos dalyvauti laimėjime brangių dovanų, vertes net 
iki $275.00!, Apie ką daugiau informacijų gausite atsilan
kę j krautuves.

Šaunus varduvių va
karėlis ir aukos

tapti 
visas

namus ir 
JŪSŲ

Zylo-Shell
rėmai pajira-^K
žiną veidą
nuovargi ir galvos skaudėjimų.

TURIME...
4 VAGONUS Boilerių ir Radiatorių

Kad tų keblumų pru^nlinli, 
kiekvienus norėdamii* tapti pi- 
liečiu gali lankyti Amerikon 
Lietuvių Mokyklų, adresu 3100 
Ho. Halated St.

Toj mokykloj greit ir leng
vai galima (gyti abelnų supra
timų npio kalbamų reikalų. Per 
mOnoN) laiko tik vakarais Ame
rikos Lietuvių Mokykla Išmoki
na pilietybes.

Tad visi, nerimtieji tapti šios 
Šalies piliečiais krelpkitles | 
Amerikos Lietuvių mokyklų.

Rytoj, lai yra nodčldlonĮ, 
yglai U-tų valandų prieš plot, 
ir vėl Progresą Krautuve pa
tieks gražių nulio valandėlę, 
lorduodnnm žavėjnnčių daine- 
ių, muzikos ir kalbų per sto-

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

olm)

FUm-
Birželio 4

Birželio 12

2(1 kaipo Leitenantas 
Reserve Corps of tbe

Dr. John Mockus tie 
rėš išbūti dvi savai

tes kareivijoj

Jiįh chuIc kvlcčiaman paidlrb'aiili.

Drovtrs National Bank

Naujos mados tikro Mohair
PARLOR SETAI

$54.50

Ar nori tapti Ameri 
kos piliečiu?

3-jų dalių
Kambarių Setai 
duoda po ......
Kili setai tik po $32.50, po $30.50 ete

kuriuos parduodame Nepa- 
prastohiis kainomis! Ne
laukite pakol ateis sezonas 
nes tuomet priversti būsite 
mokėti daug brangiau.

PIRKITE DABAR!

Varžant ateivių teises ir ne 
duodant darbo ateiviams, beli 
ko Vienintele išeitis 
šios šalies piliečiu.
keblumas prasideda, kai ateivis 
nueina į Imigracijos biurų ir 
inspektorių kvočiamas nežino 
šalies konstitucijos ir istorinių 
įvykių.

Patirta, kad programų išpil
dyme dalyvaus grupė Žymių ii 
mylimų dainininkų ir daininln- 
dų, taipgi muzikų ir kalbėto- 

j ų, kurie visi bendrai sudarys 
šį progranl^ vienų iŠ grnŽituV 
sių. Prie to, Progresą Krau
tuve primins keletu svhrbių Ži-

* šios krautuvas biznio 
npie 2-jų motų sukak- 
sekmingnus biznio au- 

Kiekvienam yra labai 
proga pasipirkti visokių

MANUFACJURING 
4179-83 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3171

įtins vardus ir adresus kostufricrių

47Ūi Street and Aidi Įtinti Avcnue
CHICAGO

llhnldnflg VuhindoM! Knsdioh nuo 9 v, ryto Iki 3 v, po plot. 
MludUnls: nuo 9 v. ryto, Iki 2 vut. PO Pirk

Daugius Parko nplollnkėjo 
|vyko ponios Stanlslnvos Bor- 
tullenčs varduvių vakarėlis.

Kadangi Beniuliui priklauso 
prie SLA 129-toš kuopos, lai 
buvo svočių ir Iš 18-tos hpiollh- 
kPM, tarp jų p. S. Sklidus, lai
dotuvių direktorius.

Svečiams besikalbant apie 
savo reikalus, prisiminta apie 
Lietuvos dabartinę piVlČlj. Kai- 
kurio iŠ dalyvių suinnnč paau
koti Lietuvos pplįtinlems, kali
niams. Ponas S, Sklidus papa
sakojo koletų atsiminimų iš sa
vo teveliu ir senuolių vergijos 
gadynę ir kovų už pusiliuosavi- 
mų iš vergijos Jungo, Ir paaky-, 
V6 dolerinę sumanytam reikalui. 
Bertuliai ir kiti dalyviai parė
mė sumanymų Ir smulkiomis 
aukomis sudėjo virš dviejų do
lerių. , :

Svečiai, pavakarieniavę ir pa
silinksminę, iŠšiskirs'tČ, linkėda
mi Bertuliu šeimynai ilgiausių 
metų

LIETUVIŠKAS SKLADAS
Mes rekomenduojam Throts Fcnthors de
gtinę arba ilžinę, Yra gvarnntuotn per Iš
dirbėjus. Jeigu nepatiks, gansllo pinigus 
algai. Mes užlaikomo visokios rųšles go
rimusWl/olosalc Ir rutuli kainomis.

United Liųuor Distributors 
(FIIANK DZJMIDAS, 8nv.)

2840 W. 03rd St. Prospect 0748

Taigi musų Jaunam profesio
nalui reikės per dvi savaites 
paimti karluomonOJ Ir daryti 
(vairius kareiviškus pratimus. 
Per tas dvi savaites Jo ofisas 
Chlcngoj bus uždarytas. O mid 
gogužčs 27 dienos, vėl užsiims 
savo praktika.

KLAUSKIT bite ko, kam pardavėme įrenginių dėl ap
šildymo vandeniu AVM garu, jie jumfj pasakys; jog M. 
LEVY paVdUodh tiktai GERIAUSJpS RŲŠIES materjo- 
his, ir kad ttiusų 1‘AHrNaVIMAS YRA GERIAUSIAS I 
GALIME paduoti jums TŪKSTANČIUS pavardžių mu- 
stį kostumerių visoje Chicagojc, o persitikrinsite patys, 
kaip EKONOMIŠKAI te hiflandinančiai gali būt įrengi
mas dėl apšildymo va’Adėhiu arba garu, kai nusipirksi
te tokioj RIMTOJ įstaigoj, kaip musų.

PATĖLfcf ONUOKty CALŪMET 5ŠŠ6 ir>parcikalau- 
kit, kad mūšų inžiriieriuš atsilankytų į Jūsų 
paduoto w 7 ‘77'277 2 7 ____ 7 -
APIELINKĖJE, Tš kurių galėsite patirti

Parduodame ari t išmokėjimo 
dviejų metų—Urba ant 3 metų, įskaitant

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Išbuvome vandeny, tur* 
valandų, Aš, neto- 
pradėjau snausti.
nenorėjau užmlg- 

jogei užmigęs, lai

eigos, 
tuvių 
girnų, 
gera 
įamams reikalingų dalykų SU 
mažintam kainom.

Rep. B. B.

alių Valgyklų 
SETAI 

$29.95

Aržuolo medžio gražus 5-ių 
dalių Brcakfasl Setą 

$14.95

Aš pajutau, joge! knžinkAs 
traukia mimo už pečių. Italų 
laivas, priplaukęs prie pnt mu
sų; kelia mumis abudu | lai-

iyi ' i. fw
Plumbing andHeatiiig Supply Co. 

2117 SOUTH ŠTATE STREET
CHICAGO, ILL. TfetEPONAl CALUMET 5366-5367-5368

BRIDGEPORTAS. — Dr. J. 
Mockus, kuris jau per kollollkų 
motų praktikuoja dontlsterljų, 
šiomis dienomis gavo pakvieti
mų atvažiuoti | Fort Shorldan, 
III. Ir ton Išbūti nuo gegužes 
12 Iki 
I lentai 
U.S.A.

iVEOŲ AMERIKOS UNIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iŠ New Yorko 
GEGUŽĖS-MAY 25 d., 1935 fti

Tuo pačiu motorlaiviu
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935
NEtV YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburga-S’ 
Rengiamos:

Liet Laivakorčių Agente 
Kiti Išplaukimai H 1

Kungholm __
Drottningholm
“Drottingholm
Gripsholm ................  Liepos 26
Informacijų ir laiVakorčiu kreipkitės 
i "bent kuri Sąjungos nari. autorizuo
ti* vietini laivakorčių agentą .arba j 
bent kuria muaų raštine. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

Swedish American Line
1M N.MfcMzaaAvfe, ChteUfellt

labai gražus Miegamų
$100 vertės, parsi- kp Zg ąp (f

— Juzyto, mus išgelbėjo! 
Mos nežuvome!

— Tu buvai jnu vlsnl nusil
pęs. Ilo vyrai nuo laivo tavo 
ilgnl tmnpč, kol ntgaivino.

— Džiaugiuos, kad lu dnr 
gyva ir aš gyvas! Mes dabai 
turėsimo Visaip pasakoti laivo 
kapitonui. Jis klausinės musų: 
kas mos tokio? Iš kur ir. kur 
skridome?

Atėjo kapitonas. Apžiurėjo 
mus abudu. Priėjęs prie 
nęs, pradėjo klausinėti:

— Kaip tamsta vadinies? 
Uuirynns, atsakiau.

Jis dar ir daugiau klausinė
jo manęs, bot aš itališkai tik 
biskj supratau, užtai negalė
jau i jo klausimus atsakyti.

Aš supratau, jogoi mos esa
mo apie tūkstantis ar daugiau 
mylių nuo sausžomio.

Kapitonas ir kiti hdvo dar
bininkai manė, kad musų ba
liono buvo daugiau Žmonių. Ki
ti musų pnsaiiorai yra dingę 
pirmtnn. Tik mano su .Juze 
jie išgelbėjo. Toks jų supra
timas man patiko. Visi pripa
žino mane anglu, o Juzę—ru
se. .tekių dokumentų pns mus 
nerado. Nieko nesužinojo, kas 
mes tokie ir iš kur keliauja
mo.

Kapitonas ir kiti laivo dar
bininkai buvo mums geri. Tei
kė mums visokius patogumus, 
kokius tik jie galėjo.

Mes plaukėm italų laivu dvi 
dienas ir dvi naktis.

Mos 
būt, koletų 
kęs jėgų, 
Kankinausi, 
ti. žinojau, 
jau daugiau nepabustu, Tik 
stalgiai Jnzė papurtė mano už 
peties Ir parodė Į tamsių ma
sę. Ta tamsioji masė slinko 
tiesiai ant musų!

-• Gelbėkit I — sykiu 
du sušukome.

ant vienų metų—ant 
: žeminusį nuo

ri K
statys savo gyvybę drųauolla lietuvis parašiutininkas, Joiiiin Vudftvlla, Ford Lnn 
slng Alrporto Aviacijos Dienojo A| sokhuullon|, jis Iššoks Iš lėktuvo 5,000 pėdų auk 
šlumoj o 
žemės, tik tuomet jis patrauks virvę, kad parašiutų iitldnryll.

Jeigu tame aklmlrkhnyjo parašiutus nMlsIdnrytų, tul drųsuolis nukristų ant 
žemės kai kulka Ir užsimuštų.

Bolidų stiprių .nervų, kad Į tok| drųsų šokimų žiūrėti, bot reikia kur kas stip
resnių nervų, kad tok( Žyg( atlikti.

Vritaikinti justi akinis J]
nužemintomis kainomis 7/
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, b 
reikės niekuomet gailėtis*“^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AĖINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu 

_____ _ „ „__________ Jus galėsite su jais įkaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk Šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Sėtner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

BIZNIERIAIi
VESKIT SAVO BANKINIUS REIKALUS 

47tn Giitvfi ir Anhland Avė.
Lnlkyldl miivo (Nliilgų Čekių SųMknlhiN DmvcrN Biinkr ktlr 
Iiih Inlp pnlogu. DrovcrH PnOirniivinuiN yni vlMiiptndftkna 
Ir pnMlIlkčIlnnM. Per 53 .meiliu šie Biinktii dnvė nnolrttIn) 
Ir lelNlngų Bnnkin) Piihiriinvlnių Dlrbluvėma ir Blznle- 
rlnniH.

gHsi
500 PĖDŲ TARP GYVYBĖS IR MINTIES! I'OKIOJE SITUACIJOJE PA-

COMPANY©^ 

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

CHICAGO, IUL
mm

KENOSHA, WIS.

ATLAS FVJEL CO.
VlenlnlėllH LleluvIŠ'kiiH Anglių SniidėliH Kohohbojo

JUOZAS STtePONKUS, Šuvlnirtkas
Užlnlkome dldžiniiMĮ piiHlrlnklnių gerhVUHlOH iTnglIcH. Pri 
ohiiimlnuHloH kiilium, greitus ir ninndiigiiM pnliirnhvinniH 
Dubnr goriuuhIm IiiIRiih pirklį iingliH dėl iileinnnČioH Žie
mos 
knhuiH. (

6200-28th Avcnue l’hohc 5790
KENOSHA, WJS.

PINIGU KAIP ŠIENO!
Jeigu reikalingi cfcnto pinigų—-jeigu baigiasi jūsų namo • morglčiai 

-Jatsilankykito j musų raštinę.
Taipgi jeigu norite saugioje vietojo taupyti savo pinigus, pradė

kite taupyti musų Beridrovėjo. Galite pradėti su 12’A—25 arba 50 
centų savaitėje.

Per kiek laiko mUsų Bendrovė tarnavo musų tautos ir npielinkės 
žmonėms! Neprapuldėmc nei vieno cento musų narių pinigų!

Taip ir toliau darysime. Kapitalas $1,000,000.4)6
REIKALUI ESANT ATSIŠAUKITE:

GEDIMINAS BUiLDING & LOAN 
ASSOCtATION

4425 S. FaMiėla Avė. Tel. Laffayette 6618
John Sandara—-pirm.; V. Paukštis—kasierlus;

Leonardas A. Ūreetis—Sekretorius.

Tapeslry dengti PARLOR 
SETAI

$37m50

$2,000.00 LAIMfiJIMO

Išpardavimas
SIŪLOMA

Didžiausios Prekių Vertybės
VISAME MIESTE

500 pėdų skirs jį nuo mirties
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NAUJIENOS, Chfcasto, UI šeštadienis, geguž. 11, 1935

Padangių Milžinas” Ford Lansingo iškilmėse Tikietai

ren

o an

konfeti-rytoj

[vairių

KITA NAUJA BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVĖ

Motinų Dienos Išpardavimo

NAUJŲ

PARLOR SETU
nuo

$29 iki $200
MOTINOS DIENA

DISTRICT
FURNITURE C0 Labai lengvi 

išmokėjimai

UŽEIKITE
SUSIPAŽINTI

Parko 
kitiems

Ačiū, brangioji, tau už vargeli, 
Meile tavoji man kelių nušvies.

jaunuoliai 
pildyti pro-

mer
Ven

Mamyte brangi, itavo tų dienų 
Visi garbingai minės, 
Tu man maloni esi tik viena: 
Motinos meile amžiais klastės.

Brolių ir seserų dr 
jos susirinkimas

f’-a Kalvaitienė, konsulas Kalvaitis, Dariaus 
Girėno skridimo pirmininkas, kaspino jtei 
kimo ceremonijose.

Rytojaus, Motinų Dienos, va
kare įvyksta koncertas svarbus 
lietuvių meno gyvavimui ir pla
tinimui. Tai Vytauto Beliajaus 
šokių koncertas, Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted st., 
5:30 v. v.

[teiks Įeit. F. Vaitkui kaspinų gėlių vaini
kui, kuri lakūnas uždės ant jų kapų 
Lietuvoje.

UNLESS IT HAS 
THESE 2 ESSEHTIALS

Parlor Setai .. po 
Graži lempa dovanų su kiekvienu 
parlor setu.

Teisybės Mylėtojų 
Dr-jos susirinki

mas rytoj

Rytoj Beliajaus so
> kiu koncertas

apart kaspino 
įeis įspūdingas musų 
Įeit. F. Vaitkaus at-

MES UŽLAIKOME VISOKIOS 
RŪŠIES IŠGARSINTĄ DEG

TINU BUTELIUOSE.

Specialiai kiekvienam 
duodama graži 

DOVANA
Ateikite Į naują Budriko 

krautuvę.

Šį vakarų, geg. 11, bus labai 
smagus vakaras, kur j rengia 
Liet. Mot. Piliečių Lyga San
daros svet., 814 W. 33rd St.

švelniom rankutėm mane ne- 
Per nateles liūliavai, [šiojai, 
Nors ir pavargus tu nemiegojai 
Savo sveikatų tu man aukavai.
Priimk, mamyte, šitų raštelį,

rėno Paskutinio Atilsio vietos 
Kaune — nuo Amerikos lietu-

MIKE’S FOREST INN DARŽO 
ATIDARYMAS

Pagerbs Dariaus-Girėno Atmintį 
Sekmadienio Iškilmėse

Lakūnas ta kaspinų nuvež į 
Kauna su “Lituanica 11”. Ten 
jau lauks paruoštas gelių vai
nikas. Prie to vainiko Įeit. F. 
Vaitkus prisegs kaspinų ir jį 
padės prie S. Dariaus ir S. Gi-

Žodis motinoms Mo 
finų Dienų

Rytoj, gegužio 12 d., žaga- 
riečių kliubas rengia labai šau
nius šokius su, daugybe pamar- 
ginimų. Bus skrajojanti k rasa. 
Kas laimūs daugiausia atviru
čių, gaus gražių dovanų, o tų 
dovanų yra net kelios. Taipgi 
bus konfeti. Gros linksma Ke
turakio muzika. Rus linksmy
bių be galo, r*

Visi žagariečiai, joniškiečiai 
ir kiti, prašome atsilankyti ir 
linksmai laikų praleisti. Pradžia 
3 vai. po piet/—Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 W. 43 St. šo
kiai tęsis iki 12 vai. nakties. 
Bus užtektinai;/laiko pasilinks
minti. Įžanga 25c.

Koiiritalas M. M.

Rytoj Motinos Diena —tai 
diena iš visų metų paskirta pa
sveikinimui, atsiminimui bei 
išreiškimui meiles ,ir padėkos 
motinai.

Taigi aš nesveikinsiu tas moti
nas, kurios vaikus užaugino, ar 
juos dar tebetvarko. Jom ir 
taip tas auklėtojų darbas pa
darė gyvenimų pilnų, svarbų, 

Tad sveikinu aš visas tas, 
kurios vaikų neturėjo, visas 
tas, kurių vyrai nebuvo kaip 
vaikai, kurios neturėjo ką my
lėti ta apsaugoj ančia meile, 
kurių žmonės vadina motinos 
meile.

Sveikinu tas moteris, ku
rias sunkus gyvenimas užgrū
dino, sukietino taip, kad nebe
liko švelnumo, kuris paprastai 
pažymi malonių, meilingų ftio-

Sekmadienio Atsisveikinimo 
Aviacijos Dienoje Chicagos lie
tuviai padarys Įeit. F. Vaitkų 
ir pasiuntiniu pagerbti S. Da
riaus ir S. Girėno liekanas Lie
tuvoje.

Su tam 'tikromis iškilmėmis 
Ford-Lansing airporte, sekma
dienį • ix) pietų, leitenantui F. 
Vaitkui bus įteiktas gražus, di
delis kaspinas. Viena jo dalis 
bus Lietuvos trispalvė, 
troji—Jungtinių Valstijų žvaig 
ždėta vėliava.

Draugijos brolių ir seserų 
susirinkimas bus nedalioj, ge
gužio 12 d., 1 vai. po piet, pa
rapijines mokyklos svetainėje, 
kampas Union ir 18 gatvių.

Nariai ir narės kviečiami at
silaikyti, nes bus duodama kiek
vienam dovana. Taipgi - bus 
svarstomi svarbus draugijai 
klausimai.

—P. P. Lapenis, Dr. Koresp.

DON’T BUY 
Any Refrigerator

Teisybės Mylėtojų draugijos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužio 12 d. šių metų, 12 vai. 
dienų. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St.

Nariai ir narės būtinai kvie
čiami pribūti, nes turime svar
bių raportų apie draugijos sto
vį sulyg naujų teisių ir apdrau- 
dos departamento reikalavimų. 
Tų viską aiškiai ir pilnai suži
nosite susirinkime.

Dar vienas svarbus nariams'Šias eilutes aš tau aukoju, 
dalykas. Turime galutinai už-ĮTavo veidelį saldžiai bučiuoju 
baigti pirmo morgičiaus klau

Jų kaklus nespaus džiaugs
mo rankos, joms gėlių nebus 
duota, negaus nei kitų ženklų 
meilės, pagarbos, dėkingumo.

K. žliumbytė.

Jaunuoliai stato 
veikalu scenoje

šis padangių milžinas trimotorinis Stinson Transportinis Lėktuvas vežios keleivius Įeit. F. Vait
kaus Išleistuvių Aviacijos Dienoje, kuri įvyks Ford Lansing Airporte šį sekmadienį.

Lėktuvų valdys garsus lakūnas G. Mossmann, kuris yra ir jo savininkas. Į lėktuvų telpa iki 
12-kos keleivių.

BUDRIK FURNITURE MARI 
3345-47 So. Halsted Street

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS JOZAITIS, Mgr.

Brighton Parko Jaunuolių 
draugijėle rengiasi jaunuolių 
spėkomis pastatyti scenoje du 
veikalėliu: vienų anglų kalbo
je “SdĮiool Bell Feaver”, antra 
prisiųstų iš Lietuvos “Baubų”.!

Po lošimo bus muzikalų da-| 
’is, kurių išpildys jaunuolių or-j 
ketera, bus taipgi šokiai.

Tns viskas įvyks gegužio 15 
d. 7:30 vai. vak. llollysvood sve-j 
tai nėję, 2417 W. 43 gatve. Įžan-

Tai svarbus vakaras lietuvių 
menui

simų, kurs randasi keblioj 
dėty.

Todėl visi ir visos bukite 
sirinkime

ga 10 c. 
mais.

Brighton 
neatsisakė 
gramus, kas tik paprašė. Butų 
geistina, kad publika paremtų 
juos, kuomet jie patys rengia 
savo vakarų.

Lošime jaunuoliai pasirodys 
pirmu kartu. Vadovauja ir re- 
/isieriauja nonia A. Zabukienč.

Nepamirškite atsilankyti se- 
redoje, gegužio 15 d., 7:30 vai. 
vak. —Rengimo Komisija.

Nedelioj, Gegužės 12 d., 1935
Kviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti. Bus gera muzi 
ku, kur linksminsis jauni, seni, dideli ir maži.

Kviečia Savininkas MIKE BIAGO.

83rd and Kean Avenue

Įteikimo ceremonijose Ford- 
Lansinge dalyvaus konsulas A. 
Kalvaitis, kuris buvo Dariaus 
ir Girėno skridimo komiteto 
pirmininkas, orkestras ir daini
ninkai, kurie atliks pritaikintus 
numerius.

Kaspinų vainikui’, leitenantui 
Vaitkui įteiks ponia 
Kalvaitienė su dviem 
liškai pasirėdžiusiomis 
gaitemis. Viena iš jų bus 
ta Kartanaitė — “Lituanicos 
II” krikšto molina. Antroji — 
Vanda Davldoniutė, Dr. A. L. 
ir O. Davidonių duktė.

Kiti numeriai programe *

Iškilmėsna 
Įteikimo 
lakūno - 
sisveikinimas ir linkėjimas jam 
kuo laimingiausios kelionės.

Tarp kalbėtojų bus adv. R. 
Skipitis, D.U.R.L. pirmininkas, 
dabar viešįs Chicagoje, Altass 
valdybos nariai ir žymus at
stovai nuo visos Chicagos vi
suomenės, ypatingai 
Tautinių grupių.

Ceremonijose dalyvaus uni
formuotas Dariaus ir Girėno 
legionas ir kitos panašios or
ganizacijos.

Aviacijos programas susidės 
iš akrobatikos, štukų ore, for- 
macinio skraidymo, rašymo pa
dangėmis ir kitų numerių.

Domės! Išsiparduoda 
Puiki sienoms popiera

5c iki 15c už rolę 
Didelis pasirinkimas pernykščių 
spalvų ir risunkų. Pirmiau par
sidavė iki .......... 90c. už role.
GLOSS maleva .......... $1.25 gal.
FLAT maleva .......... $1.25 gal.
JUODAS skrynų enamel .... 85c.
ŠALTOS malevos 25 sv. maišas $1 
GERAS floor varniš ....... $1 gal.

ROBERTSON & (CO.
1342-44 W. Madison St.

Chicagos veikliausia malevų

* A ’ .....*

PAVASARINIS ŠOKIS
— Rengia — 

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas
12 Ward of Brighton Park 

Šiandien Vakare, Gegužės 11 d., 1935 
H0LLYW00D SVETAINĖJE

2417 West 43rd Street
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 25 centai
Su tais pačiais įžangos tikietais atsilankiusieji turės pro 

gų laimėti daug dovanų. *

Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoj

Pradžia 8 v. v. Visi esat kvie
čiami dalyvauti, nes šios Lygos 
narės yra pasižadėjusios suau- 
kauti valgius. Bus gardus už
kandžiai ir linksmas programas 
ir dainos. Įžanga veltui. Visi ir 
visos atsilankyki/. Užprašo 
gimo komisija.

M. Zolpienė,
F. Spirikiavičienč, 
O. Juknienė.

Pas mus pirksite piginus negu 
kitur nes mes patys perkame 

daug ant sykio.

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

Dainuos Vespendraitė ir 
Beliajus

Koncertų Beliajui padės iš
pildyti Michele Gamboni, Vene
ra Grybas, Rūta Bružas ir dau
gelis kiltų, su didžiausiu bale
tu dar susirinkusio ant lietuvių 
scenos. Programų paįvairinti 
dalyvaus žymus dainininkai 
Elena Vespendraitė ir Vytau
tas Tarutis, abu gerai žinomi 
ir mylimi koncertų -ir operečių 
lankytojams ir radio klausyto
jams. Pianu akompanuos talen
tinga Florence Balsis.

Tai bus įspudingiausis pro
gramas užbaigti šių metų vi
daus sezonų 
kamesnės vietos pavaišinti tas 
jaunimo globėjas, ateities kūrė
jas, motinas. Po koncerto šo
kiai iki vėlumai. Bilietai iš 
anksto 40c, prie durų 50c.

Jacques Grandmesnil.

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

ĮMOKĖTI
Lengvais išmokėjimais per 

2 metu.
taip pigiai $99.50

CENTRAL

Žagariečių šokiai su ŠĮ vakarą švenčiama 
Motinų Diena”

________

2-FREEZES PLENTY 
0F ICE AND DESSERTS 
Q U I C K L Y-E Y E N f N 
THE H 0 T T E S T WEATHER
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viso

susirasit

Phone Canal 1679

Nuliude liekame,

Siūlomos gražiausios prekes namams 
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE

Maliorins-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

NATHAN 
kanter

$29.95
$39.75
$32.50

Išmušė langą 
Peoples Fum. Co. 
4183 Archer Avė.

Lietuviškos
Degtinės

RJLLMCM 
MOSUCK 
FILLIHO

Gražus, tvirtas, padidinamas STU 
DIO COUCH, vertės $28.00, suma 
žintą kaina tik ..............    ......

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

(Tęsinys)
TYTAVĖNAI

AUTO Radiatoriai 
AUTO RADIATORS

Vyras. Duktė. Seserys.
Broliai ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių dlrek< 
torius Butkus. Tel Canal 3161

$55.00 Naujos Mados Gesintai Pečiai ........ .
$75.00 Miegamų kambarių setai, po .............
$65.00 Naujos drabužių plovyklės .................
$20.00 Springsiniai matrosai, po ............. ......
$10.00 Dubeltavi Shnmon’s lovom Springsai 
$7.50 9x12 naujos klijonkės .......... ................

KAILIAI 
FURS

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITUHE BARGAINS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

viską apžiūrėjome aš sugryžau 
prie klebono ir pagyriau, kad 
bažnyčia gražiai atrodo ir labai 
puošni.

Klebonas suraukęs kaktą pik
tomis akimis žiūrėdamas į ma
ne ir rodydamas pirštu j šven
to Roko altorių sumurmėjo, — 
“eik tu bedievi prie to šventojo 
ir gailėkis UŽ savo griekus ir 
prašyk, kad tau ponas Dievas 
prisiųstų dvasią šventą“.

(Bus daugiau)

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

LIŪDNA METINĖ 
ATMINTIS

Kunigas šiurkščiai mus pra
dėjo klausinėt—“Kodėl mes no
rim matyti bažnyčią?” “Ar 
mes nesam buvę bažnyčioje? Ar 
esam .geri katalikai“, statė ir 
šiaip visokių klausimų, kurie 
tik klebonui, turbut buvo labai 
svarbus.

Paklausinėjęs, klebonas pik
tai pareiškė, jei norit vaikščiot 
po šventą vietą, tai turit būt 
katalikai.

“Bet ką klebonas žinai kokie 
mes esam ar geri ar blogi ka
talikai?” Bet klebonas greit at
kirto, kad geri katalikai visuo
met kunigų ranką pabučiuoja, 
o jus kai kokiam mužikui pfl- 
kratėt ir viskas”. Pastaba gal 
buvo ir vietoje, su lig jo etikos, 
bet aš atsakiau, kad nuo ran
kų bučiavimo esam, atpratę.

Klebonas valandėlę pamisli- 
jęs išsitraukė dideli raktą ir 
nusivedė mus prie bažnyčios du
rų. Įleido j bažnyčią ir liepė 
visur vaikščioti ir apžiūrėt ką 
tik galima matyt akimis, o pats 
atsisėdo lankoj, už grotelių.

Kai mes apvaikščiojome ir

Mes nuvažiavom i Tytuvėnus 
pamatyti tą bažnyčią ir statu
lą turtuolio, kuris statė baž
nyčią. Bet tą dieną pamaldų 
bažnyčioj nebuvo ir bažnyčia 
buvo užrakinta, Mums reikėjo

laukti kol kas ateis ir atrakins. 
Mums stovint prie durų, atėjo 
jauno moteriškė ir paklausė ko 
mes laukiame ? Atsakiau, kad 
norim pamatyti bažnyčią. Mo
teriške mus nuvedė pas kle
boną ir liepė laukti prie durų. 
Ji pati pabeldė j duris ir išėjo 
stipraus sudėjimo, kokių Šešių 
pėdų storas pasenęs kunigas. 
Moteriškė mus supažindino ir 
pranešė, kad mes atvykome pa
matyti bažnyčią.

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

Imame senus daiktus į mainus ant naujų, 
duodame didelę nuolaidą.

BRIGHTON PARK 
žės 10 dieną,' naktį, nežinomi 
piktadariui išmušė Peoples Fur- 
nitųre krautuves langą. Mat, 
Peoples krautuvėse dabar eina 
$2,000.00 vertės rakandų dova
nų laimėjimas. Buvo iškabinta 
lange didelė iškaba ir toje iš
kaboje pažymėta dovanos. Kam 
nors tas dovanų pasiūlymas ne
patiko ir eidamas pro šalį, pa
leido plytą tiesiai j tą iškabą. 
Išmušė langą ir suplėšė iška- SMUIKO3 ir abelnos muzikos. V. 

Čepukaitė-Chap, 1684 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswiok 9181.

Duodame gražius lietuviškus radio programus kas ne- 
dėldienį, 11-tą v. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil

Visur ir visose biznio šako
se kerštinčių netrūksta. Kas 
taip daro, elgiasi blogai ir žiop
lai. — Matęsi.

Lietuviškas ačiū 
ceriečiams

CRANE V1EW 
Sinclair Gasolino Stotis 

3858 South Kcdzic Avenue 
SPECIALISTAI

Gri žavimo
Pataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platu pasirinkimą 

visu Sinclair Produktu. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musu man
dagiu ir Teisingu Patarnavimui

MEDŽIAGA.
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėją rasite musų 
varde.

8003-8089 S. Halsted St. 
VICtory 1272-1278

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė. cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty

siančiame Gėles Telegramų 1 
pasaulio dalis.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems

Liet. Kooperatyve krautuve, 
Grant Works Store, Silver Cup 
ir Green Mill duonos kepėjai.

Tik ačiū jų paramai ir ko
misijos pasidarbavimui, ypač 
ponių P. Skridulienės, Balčiū
nienės, Bekniehės, Kavaliaus
kienės ir grupės vyrų liko gry
no pelno $20.07.

Visiems tariu lietuvišką ačiū 
komisijos vardu.

—K. P. Deveikis.

KRAUTUVES
STORES

THE BRIDGEPORT BOOFING CO.
Ar jusli stogu reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daroma visokį blokorystte 
darb*.

8216 So, Halsted Street.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Prie rengimo vakaro antram 
skridimui prisidėjo šie biznie
riai: G. Sabai, Loo Švėgžda, F. 
Miliauskas, J. Brazaitis, Mr. 
Millers, P. šaputis, T. Stonis,
—...............  I I 'H1 I į "R .....................     iHl

Naujai 
tabako 
tuve.

Prie 
me ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVlčIl 
2030 Canalport Avė.

3222-26 So. Halsted Street
Telephone VICTORY 4226. 

J. W. KALEDINSKAS, Manager.

Skilviu Sergantiems 
.—ATIDA!

Aš sirgau skilvio liga per pas
kutinius keturiasdešimts penkis 
metiny Dabar vartoju jau trečią 
buteli ZAL’S MEDICINE ir jau
čiuos puikiai. Pirm to aš eidavau 
nuo vieno prie kito gydytojo ir 
išmėginau beveik visas patentuo
tas gyduoles nuo skilvio ligų.

Mano geras draugas patars iš
bandyti ši puikų vaistą ir aš jau
čiu kad mano pareiga yra pasa
kyti apie ją visiems tiems, kurie 
serga nuo Acidosis, Nevirškinimo 
Rūgštaus skilvio ir gasų.

jeigu Zal’s Medicine jums ne
pagelbės—niekas negelbės— toks 
yra mano patyrimas P. P. Bush- 
baum, 651 W. 78 St., Chicago, III, 
Zal’s Uįaer & Stomach I Medicine 
—$3.50. Pašaukit arba rašykit 
R. E. G. ZALESKI

7554 S. Halsted St., Chicago. III.
Tol, Triangle 8687 

Parsiduoda visose vaistinyčiose.

MODERN MILLW0RK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 8000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengyst* 
Dykai Apskaitliavimae.

Tytavėnų bažnyčia, kaip iš 
lauko, taip ir vidaus yra puoš
ni. Ta bažnyčia buvo statyta 
prieš keturis šimtus metų ku
nigaikščio Vytauto laikais. Ją 
statė vienas pasišventęs tur
tuolis. Tas turtuolis, statyda
mas tą bažnyčią ir pirkdamas 
puikins statulas jos papuošimui, 
išleido visą savo turtą. Ir už
baigimui to darbo jam reikėjo 
ir paskutinį arklį parduoti. Kai 
jis arklį pardavė ir jam tik

SKOLINAU PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
L* Kompanijose
JIJSTIN MACKIEfflCH

2324 So. Leavitt St

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemos kainos ir 

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmaI 5150.

ANDREJEVO specialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

ši budavojimo ištaiga siūlo spe
cialias kainąs tiktai per šj mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 
viškų ir bese- 

F mento išlygini-
>7 masj, naulūs mu

rinius frontus, 
11= R ®g|A=||==fI krautuvių patai- 

symas, singlia- 
JVcLL^'TT vimas porčių ir 

| namų, plumbin 
gas ir šilumos j vedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION C0.

3653 West 26th Street 
k Telefonai: a

ROCKWELL 0750 A
Hk LAWNDALE 1875

CARR BROS. WRECKING CO 
(Ine.) 

įsteigta 1915. 
Parduodame Visokios Rūšies

JUOZAPAS JOZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 10 diena, 4:00 valan
da ryto 1935 m., sulaukęs 80 
metu amžiaus, gimęs Lietuvo
je Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nuliudime 3 

dukteris Veroniką Decker, 
Anna Barz, Elizabeth Bagdo
nas, sūnų Antaną, broli Jurgi 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje 8319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės ivyks panedėlį 
gegužės 13 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Jozaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimo.

Nuliude liekame,
Duktery< Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

MARIJONA NAVICKIENĖ 
po tėvais Storpirščiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9 diena. 9:00 valandą 
vakare 1935 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Mariampo- 
lės ap., Pietariu kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Juozapa, dukterį Juka, 
Ona, seseris Julė ir Anelė 
brolius Jurgį ir Klemensą ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 W. 18 
Street.

laidotuvės ivyks pirmadienį 
gegužės 13 diena. 1 vai. po 
pietų iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Navic
kienės giminės, draugai pa
žystami esat nuoširdžiai Kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairia paprasta ir nepaprasta 
daiktų, intalsų ir reikmenų. Jeigu ift telpančia žia skelbimą Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacija* jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago. III

Didžiausias pasirinkimas

REFRIGERATORIŲ
Frigidaire, Westinghouse, 
Norge, Crosley, Leonard, 

Grunow, Spartonir Gibson
Nekuric jų parsiduoda už Efl
labai sumažintas 'kainas

tik po ir aukščiau.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

KV1ETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabatns. ■
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

ALDONA URBONAITĖ
Musu brangios dukrelės kuri 

mirė gegužės 12 d. 1934 mo
tais.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Viktorą, motinėle Olose 
ir broli Algirdą.

žiauri mirtis atskyrė mus 
nuo musų vienintelės bran
gios dukrelės ir sesutės.

Ilsėkis dukrele šaltoj žeme
lėj. užbaigus žiauraus pasau
lio vargus. Mes liekame liū
dėti ir minėti tave brangioji. 
Neužmiršim kol gyvi busim ta
ve minėsim.

Liekame nuliude tavo
Tėveliai ir Brolis.

RENDUOJU LABAI GRAŽŲ 
DARŽĄ 

Del išvažiavimų ir piknikų, di
delė platforma šokiams. Gražus 
švarus miškas Ir visi parankumai. 
. Kreipkitės 

RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs • 

į vakarus 2 mylias 
ant 88 gatvės

* Klauskite . 
B1G TONY FARM

PAMOKOS
Anglu Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 
. . nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

2-JŲ METŲ SUKAKTUVIŲ MINĖJIMO 
DIDIS

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

TeL VAROS 0803 _____

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. GwrertiftWrtt Įstaigoj; F

W. SCHAULER’8 STORAGE 
4644 N. Western Avė. 

aDetUlis rakandų skyrius, 1450 varto
tas tikras kiniškas dįvonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $16. $25. 
$85 ir $350. 10 dailu valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $26—$46. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

FEDERALbAVINGS
ANDįLOAN t ASIOCIATION 

OP CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELĘN KUCHINSKAS, Raštininkas

balnas liko, tai jis nusinešė 
prie bažnyčios ir tą balną pa
sidėjęs ant žemčs pats ant jo 
atsigulęs pradėjo galvot, kur jis 
daugiau galės pinigų gauti baž
nyčios statymo baigimui, ^©gu
lėdamas užmigo ir mirų tos 
bažnyčios durų.

Kai jis mirė, skulptoriai pa
darė jo pavydalo statulą ir da
bar tą statulą galima matyti 
bažnyčioj, prie kupos stovi ki
tos penkios statulos kareivių 
išžiuros. Tų statulų pamatyti 
lankosi nemažai žmonių.

Bažnyčia buvo statyta vie
nuoliams kunigams, bet caro 
viešpatavimo laikais Lietuvoje 
vienuoliai buvo varžomi, tai ir 
bažnyčia pasiliko paprastiems 
Bymo kunigams.

Ir dabar Tytavėnų bažnyčios 
kunigas Jankus nei iš tolo ne
prisileidžia vienuolių kunigų. 
Jei koki moterėle norėtų, kad 
vienuolis atlaikytų mišias, tai 
tas moterėles, kunigas išbara 
nurodinėdamas, kad ir svietiš
kų kunigų tas pats Dievas klau-

GERB. Naujienų skaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti i tas 
krautuves, kurio* skeibiaai 
Naujienose.

Rądiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatom.

R&R
Radiator and Body Co.
H. C. Rei.ch.ert, Jr. J. F. Reuther, Jr.
, Įsteigta 1920.

3572-74 ARCHER AVĖ.
LAFayette 7688

■...................         l ■'     III IIIERMiMį——

KNYGOS 
BOOKS

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

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

Reikalau darni
1 visada galite 

gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

PARDUODAME VISOKIOS RŲ6IE8 STIKILĄ.
Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus. ~

CHICAGA GLAS8 CO, Ine. 
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St, TeĮ, Yardą $482

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

Šaukite K. Oepukas Tel. Brunswick
9181 arba Lafayette 6277._________

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LĘVINTHALly PLUMB1NG 
1685 W. ŲivifdTn SL 

kampu* MatihftoM

STOGAI 
HOOFING

Gerkit ir Reikalaukit

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY
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VIETA

ryto
JONAS VAIŠVILAS

galima

UŽKANDŽIAI GĖRIMAI

Exchange—Mainai

For Rent
atsiRADIO

ALUDĖ

turi

Furnišhed Rooms5:30 po pietų

bukit tikri

CLĄSSIFIĖD «BS j

Pradžia 7:80 v.

I ^ifdingai

ORAS: 
eratura.

žemės, 
per 10

Farrtis for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Motinų Dienos Progra 
mas 5 vai. po pietų

mašinų.
Frank Krasauskis.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Norkus, 1706 W. 47th Street, 
Boulevard 6520.

4 KAMBARIŲ cottage ant parda
vimo arba mainysiu. 1520 So. 48 Ct 
Cicero.

BĖNTON, UI 
žiausia vienas žmogus liko už
muštas ir keli sunkiai sužeisti 
III. Central tavoriniam trauki
niui nušokus nuo bėgių ir nu
siritus į griovj.

V. Bagdonas, 3406 S. Halsted 
St.» Yards 3408.

Oksas, 2649 W. 43rd St., La- 
fayette 8980.

Trokai ir Autobusai į 
Aviacijos Dieną

Važines airportan ir trokai
{ airportą žmones gabens ir 

trokai. Jų kaina bus ne dau
giau 35 centai į abi puses.

Važiuos:

Darbštaus ir teisingo 
berniuko reikia West 
Sidėje Naujienoms išne
šioti.

Išdirbta dirva, kurių 
galima padidinti, ir tu
rėti nuolatini

Atsišaukite tuojau j 
Naujienų ofisų klaus
kite p. Julia Augus t

PARDAVIMUI Lietuvoj Tumkiu 
dvaras, 
apskr,, 
Galima pirkti ant išmokėjimo. Kreip
kitės J. Petrulis. Aukštaičių gatvė 
22. Butas 1. Kaunas.

PRIVERSTAS PAAUKAUTI. Gro- 
fltfrnės ir bučernės fixture». Buchei

25c suaugusiems; vaikams, mažiau 
——■ veltui*

LfilT. F. VAITKUS su “Litu-

ES—$10 ir virš, 
pritaisome i 10

vėlinti, kad nesuvėlinti atvažia
vimo į airportą. Buitis galės 
naudotis užsitėzervavę ir netiž- 
sirezervavę vietų.

Kelionė j Airportą ir atgal 
bus 50c keleiviui. Vaikams — 
pusė kainos.

FLATAS 5kių kambarių šviesus, 
naujai dekoruotas su maudykle. Yra 
garadžius vienam karui. Renda- pigi. 
Kreipkitės pas savihinką.

8121 So. Morgan St.

Kražių parapijos, Raseinių 
6 kilometrai _ nuo Kražių.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

MAINYSIU 5 kambarių bungalow 
ant mažo medinio namo arba kokio 
biznio. Matykit bile kada.

7281 S. Maplewood Avė.

Birutės darže ir jei 
pirks Budriko 

tai) gaus tikietus 
progų gauti

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

EXTRA rendon ar pardavimui gn- 
Holino stotis, Lone Star Inn. Renda 
pigi, sustojimui < Žolinas, atsišaukit. 

0049 S. Kildare Avė.

KAMPINE. mūrinė krautuvė, fin
tai. karštu vandeniu apšildomi. Mo
derniški. arti Archer ir Kolin. Kai
na $6000, dalis cash. Vojtech, 5444 
S. Damen Avė.

Programo pradžia-1 vai. po pietų; Įžanga 
25c asmeniui; vaikams-veltui

TA UTĮ AKOS PARAPIJOS BA
LIUS n.sibuH nodėlioj, gegužės 12 
diena. 1035 m., Parapijos svetainėj, 
8501 South Union Avenue. Pra
džia 7 valanda vakare.

Kviečiu visus • ,
Kl NIGAS IR PARAPIJOS 

KOMITETAS.

GROSERNĖS FIKČERIAI parda 
vimui, taipgi Ice Box už pigią kai 
na. 808 W. ą3rd PI. Yards 1797.

Jei kas neturi transportaci- 
>s, tai prašomi pašaukti A. 
aivadą, CanaI 8500, kad jis 
alėtų nuvažiavimu pasirūpinti.
CICERO darbininkai yra pra- 

>mi susirinkti prie Liuosybės 
^etninės 8 vaL ryto.

KOSELANDO darbininkai

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

ndyažiavo į 
kad vielas tinkamai 
ir kacl garsiakalliis

yno, dailės 
miesčio is-

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

3108 So. Halsted St.

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

7208 S. Califomia Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per ilgus metus 

1446 So. 60 Ct., Cicero.

Rytoj Aviacijos Diena 
Ford Lansinge

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
bus puikus radio programas iš 
stoties WAAF, 920 kil. nuo 5 

specialiai 
Motinų Dienai pritaikintas —- 
pagerbimui visų motinėlių.

Išgirsite Juozą Babravičių 
jautriai dainuojant ■“Mamytę” 
ir daug kitų gražių dainų ir 
muzikos, šį programą duoda 
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuvės, Š4}7 ir 3345 S. 
Halsted st. ’ ' >

TAVERN parsiduoda visa arba 
pusę. Randasi svetainė ir kamba
riai . pragyvenimui, pardavimo prie
žastis svarbi. 2701 W. 47th St.

Visi Dariuįi-Girėnas Post 271 
of the American Legion nariai 
būtinai privalote susirinkti sek
madienį, gegužės 12 d. ne vėlihu 
kaip 9 vai. ryto j posto head- 
ųuarters, 2417 W. 43rdl3t., kad 
galėtumėm tinkamai susifor
muoti ir visi kartu išvažiuoti į 
Lansing Airportą.

ANT RENDOS apšildomas kamba
rys vaikinui, prie mažos šeimynos. 
Be valgio. 7219 So. Francisco Avė. 
Tel. Prospect 8711.

Taipgi primintinn, kad Budri 
ko metinis piknikas įvyksta ge 
gūžės 19 
kas ką dabar 
krautuvėse, 
dykai ir turės 
$3,090 vertės dovanų

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

WASHING MAC
WRINGER ROL 

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

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

Tek Hemlock 6226

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

1902 S. Westem Avė.

IŠPARDUODAME BARU EIKČE- 
R1US, visokio didžio su Coil Boksais 
ir Sinkom, Taipgi štoru fikčerius 
dėl byla kurio biznio įskaitant svar
stykles, regi stori u s ir ice baksus. 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Storo Fix turės, 1900 S. State St. 
CALumet 5269,

ANT RENDOS kambarys apšildo
mas, i prie švarios Šeimynos, vaiki
nui ;ar merginai. 7039 So. Maple- 
wood Avė.. 2 lubos.

EXTRA, Esu priverstas apleisti 
Chicagą todėl parduodu 4 kambarių 
forniftius. Viskas yra vietoje ,tik 
ieik ir gyvenk. Galite labai pigiai 
pragyventi. Kreipkitės 8236 So. 
Emerald Avė. 2 lubos iš fronto, 
šiokiom dienom nuo 8 iki 6, nedė- 
Hoj 1 po piet.

PARDAVlMUI pigiai restaurantas 
ant Bridgeporto, Biznis'gerai iš
dirbtas. Atsišaukite Box 254 1739 
So. Halsted St.

EXTRA, Užtikrinta proga biz
niui, arba kiekvienam žmogui, Par- 
kiduęda bučernė ir grosemė, 4 kam
bariai pagyvenimui ir didelis gara
džius, Renda pigi, Parduosim už 
Juru teisingą pasiulijima.

ANTON ŽUKAUSKAS 
8808 S, Lowe Avė. 

Tel. Yards 8874

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino prie mažos šeimynos. 8308 So 
Union Avė. 1 lubos iŠ užpakalio.

CHICAGO.— Federalinė pre
kybos komisija ruošiasi tirti 
Chicagos pieno kainas. Tuo tar
pu gi pieno iš vežioto j ai ruošiasi 
prei streiko. Jei reikalauja pa
kėlimo algų.

8 kaunteriai ir t. t. ir Packard se 
dan. Viską paaukausiu už $95.

2589 W. 69 St.

PARSIDUODA Mcat Markei 
su visais įrengimais biznis iš
dirbtas per daug metų, par
duosiu pigid’i dėl partnerių ne
sutikimo. 1847 W. 47 St.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, kny; 
muziejaus ir visu di 
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaitę. Valgis' prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BARSIS, Sav.

1245 S. Michigan A v. Victory 4686

Kurie turite uniformas, pri
bukite su uniformomis, o kurie 
turite tiktai kepures, tai esate 
prašomi tą dieną ir jas nešioti 
ir dalyvauti parade Lansing 
Airporte. Kadangi turime jau 
savo firing squad, tai turėsi
me ir gražų paradą, tik prašo
me nesivėluoti 
careiviai ir pribukite paskirtu 
aiku, taip kad commander ir 
irill seržantas galėtų tinkamai 
juformuoti ir padaryti tam 
ikras praktikas.

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

EXTRA. Už morgičių priverstas 
parduoti su mažu {mokėjimu liku
sius kaip renda. naują murini 5 
kambarių bungalow, karštu vande
niu apšildomas ir garažius, naujoj 
apielinkėj. 3140 W. 54 St.

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

986 W. 83 St.

Kurie turite savo automobi- 
ius, malonėkite suvažiuoti, nes 
>us daug legionierių, kurie ne- 
uri savų

Giedra, vidutinė tem- 
Iš ryto gali “pakra- 

►yti**, bet šiaip visą dieną bus 
aulėta ir giedra. Tačiau lis 
r snigs, bet Aviacijos Diena 
vyks!

Visi žmonės, kurie yra apri
mę dirbti Ford-Lansing Air- 
orte bukite nevėliau 10 vai

KAMBARYS ant rendos dėl pavie
nio ar vedusiai porai. Su visais pa- 
rankumais prie mažos šeimynos. Ga
li gaminti ir valgi.

7115 S. Honore St.

dol byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice bnkaus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Flxtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State St.

Labai gera vieta — gerai išdirbta 
per Ilgą laika — Gera proga biz- 
niškiems žmonėms. Važiuoju i 
Lietuva atostogoms,

644 N. State St.

DVIEJŲ flatų mūrinis namas ant 
pardavimo — po 6 kambarius, karš
tu vandeniu apšildomas — 2 karų 
mūrinis garadžius. Savininkas 
8228 Emerald Avė. 1-mos lubos.

KENDŽIŲ, cigaru, tabokos, ice 
cream ir lengvu groserių. Daro di
deli bizni kendėmis. Tinkamas lie
tuviams biznis, 8 kambariai. įlen
da $18,00. $500 cash. Dealeriai 
tegul neatsišaukia, 

-3213 Wallaco St.

Parsiduoda, geras biznis, čionai 
tai nėra melas, bet yra tikrai ge
ras biznis, vieta daranti gerą bizni, 
arti prie strytkarių barnės. Par
davimo priežastis, šeimynos pakri
kimas. Veikite greitai nes 
'būti parduota i savaitę laiko.

JOHN KRAG
6818 S..ASHLAND AVĖ

f Aviacijos Dieną, Ford-Lans
ing Airporte, kur lietuviai turės 
paskutinę progą pamatyti “Li- 
tuanica II” ir lakūną F. Vaitkų, 
pirm negu jis išskris Lietuvon, 
važiuos autobusai ir trokai. 
AUTOBUSAI

Bušai važiuos į Airportą du 
kartus: 11 vai. iš ryto.ir 1 vai. 
po pietų.

11 vai. ryto išeis sekami bu- 
sai:
1- mas busas:

Pradės iš “Naujienų”, 1739 
S. Halsted St., 11 vai. ryto, 
11:20 sustos prie Hollywood 
Inn, 2417 W. 43rd St. 11;45 su
stos prie 69th ir VVestern. Iš 
ten važiuos tiesiai į airportą, 
Ford-Lansinge.
2- tras busas:

11:00 vai. ryto išvažiuos iš 
Chicagos Lietuvių Auditorijos, 
3133 S. Halsted St.

11:20 sustos prie kampo 47 
ir Halsted gatvių.

11:40 sustos Town of Lake, 
prie W. J. Kareivos svetainės,, 
kad ten paimti keleivius.

Iš ten važiuos tiesiai j air- 
portą.
1 vai. po pietų:
1- mas busas:

1 vai. po pietų atvažiuos prie 
Chicagos Lietuvių Auditorijos, 
ir prisiliodavęs važiuos j Air
portą, niekur kitur nesustoda
mas.
2- tras busas:

1:20 sustos Brighton Parke,! 
prie Hollywood Inn, 2417 W. * 
43rd Street. Ten paėmęs visus 
keleivius,

1:45 sustos Marąuette Parke, 
iš kur važiuos j Airportą.

Visi žmonės, kurie žada va
žiuoti busais prašomi susirink
ti vietose, kurios bus jiems ar
čiausios.

LUCKY TAVERN 
3139 So. Halsted St. 

JOSEPH BARTKUS IR 
KATHERINE WIRKETIS 

Kviečiame savo parapijonus 
lankyti j musų užeigą, ypatingai 
Navareniškius, dėl artimesnio susi
pažinimo ir draugiškų pasikalbėjimų.

Keal E statė For Hale 
Namąl-Žemė Pardavimui

2 AUGŠTŲ akmeninis frontas - 
mūrinis namas, — 15 kambarį 
Kaina $6000. $2000 imokėt 4836 I 
Union Avė. Boulevard 4817.

B ARGE N AI
Dviejų flatų muro namas karštu 

vandeniu apšildomas—kaina $3,000.
Dviejų flatų medinis namas po 4 

kambarius — kaina $3,000 — $500 
įmokėti.

5 kambariiT bungalow — kaina 
$3.500. .

Taipgi parsiduoda 2 automobiliai 
labai pigiai.

6827 So .Rockwell St 
Tel. Prospect 3386

INFLIACIJA UŽEINA
Ar pamenat ka sakiau 1919 me

tais; pirkite nes kainos kils ir pa
kilo dvigubai. Tai0 dabar dar yra 
geresnė proga pigiai pirkti 3ju pa
gyvenimu Brighton Parke už $1900.

4-rių pagyvenimų mūrinis South 
Sidėj už $2000.

Storas ir 8-ju pagyvenimų mūri
nis ant 68-čios. vertės $20,000 už 
$7750.

Mes turime ta, ko tamstos ieškote. 
Visokių namų. bizniu, rezortų ir 
farmų arti Chicagos. Viskas ant 
lengvu išmokėjimu ar mainais. .

Taipgi darome paskolas ir rašo
me visokį inšurena.

J. SINKUS & CO. lįS W. 68 St 
N®”**1 4400’

classifiEd ads

Chicagos Lietuviu Draugija, yra 
pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrui ir moteris nuo 1IT iki 48 
metu amžiaus. Pašalpa ligoje? yra 
8-jų skyrių — $6,'$10 ir $16 savai
tė, o; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
nriimamoH ir čiolos draugystės bei 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai plnigiškal.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. J Chicagos Lietuvių Draugiją 
priklauso 1900 narių, tai yrą did
žiausiu ir turtingiausią lietuvių 
draugija Chlcagojo.

įsi rašyt Draugi jon galima pane- 
dėlials Ir ketvergais visą diena, o 
nedėldleniais tiktai nuo 9 vai

Universal Bankos Namo Gold Bo
nų Savininkų susirinkimas {vyks su- 
batoj gegužės 11 d„ 1985, 7:80 vai, 
vakare, 8822 So, Wallace St. K. Zak- 
sas. Malonėkite visi bonų savinin
kai atsilankyti, bus išduotas komi
tetų raportas apie namo stovi. Susi
rinkimas svarbus.

Gold Bonų Komitetas.
Draugystė Lietuvos Vėliava Ame

rikoje laikys mėnesini susirinkimą 
gegužės 42 1985, <1> vai. po’ pietų 
Antano Česnos1' svetainėje 4501 So. 
Paulina St. Draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti, o yra daug 
svarbių dalykų aptarti.

z Jos. Dabulski, sekr.
Bridgeport — Teisybės Mylėtojų 

Draugystės mėnesinis susirinkimas 
ivyks nedėlioj gegužės 12 d. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj 8188 So. 
Halsted St. 12 vai. dieną.

Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti, nes bus svarbių raportų ii 
tarimų. ■— St. Narkis, sekr.

PARDAVIMUI farma arba biznis. 
Biznis vadinasi Liberty Park; mo
derniškai {steigta vieta: yra baras, 
šokiams salė; pardayinėjame viso
kius gėrimus ir užkandžius. Biz
nis, su dideliais medžiais, 5 akrai 

bėga upė. Vieta išdirbta 
metu.

V. JONIKAS, 
ir Archer Avė.. Rt, 4 A 

Lemont. III.
Tel, Lemont 87—J 2.

T. Trakinskas, 10752 Prairie 
Avenue.

F. Andrijauskas, 3308 S. Li- 
tuanica Avė. F. Andrijauskas 
vež “Lietuvos” Beno muzikan
tus, kuriuos suorganizavo Av. 
Dienai, ir publiką. Rezervacijas 
pasidarykite šaukdami Yards 
7473,

Kurie nori važiuoti su tro- 
kais, prašomi užsisakyti vietą 
ten, kur yra artimiausia na
mams.

BUICK 3 vėliausi 1981, du Seda
nai ir vienas coupe. 
Taip pigiai kaip .......

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos vIhub savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonoms,
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobilių dabar, 
Niekur kitur miesto Jus negalite gauti panašius bargenus, 
Mos pilnai garantuojame, kad musų kainos yra žomlauslps Chlcagojo. 
Kiekvienas karas turi musų neaprlbuotą 90 dienų garantiją ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą. Jūsų seną karą priimsime | 
mainus už pilną vertę ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą,
DODGE Mes turimo 4-rius. Vie

nas yra paskiausls 1985 l)e 
Luxe Sedanas, Kitas '84 Se
danas kaip naujas ir 2 1982 
Sedanai, Taip pigiai $PC|C 
kaip ........... ......

musų didįjį Storą adresu 2535 N. CR
Mes priimsime jūsų seną karą | mainus ir duosime jum 
nėšių užmokėti, likusius, mažais mėnesiniais išmokėjime 
Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimą.
Musų /krautuvė atdara kasdien, taipgi pedėlioj iki 9, vai. vakare. 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukli1 užtikrinti, kad 
gausit teisingą patarnavima.

G. M, DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. ,

KONCERTĄ IR ŠOKIUS 
Rengia Lietuvių L. Namo Bendrovė ir Cicero Liet, O|rganizacijos 

NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS 12,1935 
Lietuvių Liuosybės Svetainėje, 

14th St. Ir 49 Cicero J Į
r. Įžanga iškalno 25c. Prie durų 35c,

DYKAI ALUS!
Muzika “THE RHYTHM ACES”. 

Pelnas iš šio parengimo eis padidinimui avi 
kviečiame visus atsilankyti ir paremti ši

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted St* 
Taipgi, Isirašyt Draugijon 

ir per musų konkursantus.
West Pullman. — Gegužės 12 d„ 

2 vai. po pietų Bimbos svetainėje, 
685 West 110 St. ivyks SLA. 55 
kuopos susirinkimas. šis susirinki
mas bus svarbus jame bus raportų, 
pranešimų ir bus svarstoma seni ir 
nauji kuopos ir Susivienijimo reika
lai, Visi nariai ir barės būtinai at
silankyti paskirtu laiku. ' Taipgi at
silankykite kurie norite prisirašyti 
prie kuopos. Sekretorius.

cGarfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo mėnesinis su
sirinkimas ivyks nedėlioj, gegužės 
12, 1985 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,

STUDEBAKĖR Sedan 1981, kaip 
naujas. Vartotas labai mažai. 
Musų kaina 
tiktai .................. I

Ir daugeli kitų — virš 150 karų
ATSIMINKITE MUSU KAINAS NEGALIMA ĄPVEIKTI!

Del patogumo šiam išpardavimui mes perkėlėme visus musij karus į 
musų didįjį Storą adresu 2535 N. CRAWF()RD AVENUE,

12 iki 18 mė-

mwiw»ii*Ri*ii i' y M:« •>" t

PRANEŠIMAI

Financial
________ FinansaJ-Paskoloj________

* SKOL1NAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonu. algų ir na
mu. I’aipgl perkam, pariluouam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ukos 
ir biznius, Turim apdraudos de- 
partmentą. Viešas Notaras, 

J. NAMON & CO.
6765 Souih Western Avė.

r ui niture & Mxlurea 
Hakandai-ltaisai •••****•*’

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coli Baksaio

Ford-Lansing Airportas, 187th ir 
Burnham Avenue, Lansing, III.

ĮŽANGA? —•
12 metą 

PROGRAMAS 
anica II”.
KASPINO įteikimas Įeit. F. Vaitkui padėji

mui ant Dariaus ir Girėno kapo, Lietu
voje. Dalyvaus dainininkų kvartetas, 
konsulas A, Kalvaitis, B. Kalvaitienė, 
“Lituanicos II” Krikšto Motina — Ven
ta Kartanaitė, Vanda Dovidoniutė. Gros 
“Lietuvos” Benas.

ART CHESTER, garsus, geriausias Chica- 
goje akrobatinis lakūnas.

parašiutininkas. 
Šoks su parašiutu iš 5,000 pėdų ir kris 
4,000 pėdų neatidaręs parašiuto.

ILLINOIS NATIONAL GUARD skvadas — 
formacijos skraidymas, manevrai ir ak
robatiniai skraidymai.

BALIONŲ LENKTYNES, kuriose dalyvaus 
savanoriai iš publikos. Stambus prizai 
laimėtojams.

AEROPLANŲ MODELIŲ LENKTYNĖS 
vaikams. Dovanos.

PRAKALBOS — Leit. F. Vaitkus, adv. R. Skipi
tis, konsulas A. Kalvaitis ir ALTASS Valdy
bos nariai ir kiti svečiai.

FILMŲ BENDROVĖS “PARAMOUNT” ir kitos 
trauks lėktuvo, lakūno, svečių ir publikos 
jjRvcikslus*

ATIDARANT PROGRAMA paradas su Dariaus- 
Girėno Posto uniformuotu buriu priešakyje. 

UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI — IŠDALINIMAS 
DOVANŲ, tarp jų ALTASS Bazaro G. M. 
FRIGIDAIRE IR RCA. VICTOR RADIO. 

VEŽIOJIMAS KELEIVIŲ SU MODERNIŠKAIS 
LĖKTUVAIS: , ' , ,; .
STINSON tri-riibtorinis transportas; nau

jausio stiliaus WAC0 cabin plane;
FAIRCHILD atdaras lėktuvas.

Dariaus - Girėno Posto 
narių domei

į.' . ■

NAUJIENOS, Chicago, III 
......... i i iililni.im    ■■linu,iii

Miscellaneous for Sale 
Įvairus^ Pardavimai_.

JUODŽEMIS, yardąiB arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai ~ $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavelis, 6100 S. State St., 
Tel. Wentworth 7942.

Peoples Furniture Co. 
garsiakalbiai Aviacij’os

Leit. Felfts6' VaiMAus išleis
tuvėms Ford-LfMsirig'' airporte 
šį sekmadienį Peoples Furniture 
Co.\ maloniai apsiSme parūpinti 
garsiakalbius.

Bendroves ; -it 
anksto specialiai 
airportą, 
išvedžioti
kuo. geriausiai 'veiktų

Business Service
Biznio Patarnavimas ., , ,

MOVING
--PIANUS IR RAKANDUS
Prieš" persikrausiant 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. 48 St.

PLYMOUTH 1984 Do Luxe Coupe. 
Su rumble sėdyne. Ghrnntuo- 
jam yra kaip naujas. 
Musų kaina tiktai

OLDSMOBILE 1930 Sedan. L«bni 
pulkus ir ekonomiš- $1 Ofl 
kas karas, tiktai .... ■

pasirinkimui.

PONTIAC už vis vėliausia 1985 De 
’ Luxe Sędan, Mažiau kaip 80 

dienu senas, Turi originalo 
dirbtuvės garantiją. Taipgi 
musu 00 dieno garantiją, turi 
knee actlon,1 air* whėėls, auto
matiška clutch, Jr t, t. Paau
kausi™ tiktai už dalelę origl- 

nalės vertės, _______
NASH Paskiausls 1932 Sodan.

Pastebėtinai puikus karas ku
ris duos jums daiigell motų 
ekonomiška patarnavima Mu- 
M"*................... ..$315

PARDAVIMUI tavernas labai ge
roj vietoj, prie didelio vieškelio, 
viena mylia nuo Chicagos. visas 
{rengimas ir metų renda atiduosiu 
už $500. Laisniai visai pigų*, 3501 
W. 95 St TeL Evergreen Park 7816.1

FORDAI Mes turimo 5. Vienas 
1935 Ųo Luxę Sedanas tiktai 
80 dienų senas, 2 1934 Sedanai, 
ir 3 I9J2 Sedanai. Visi be
veik kaip nauji Ir turi musų 
neapribotą garantiją, 
’l'ftip pigiai kaip .... . ,

CHEVROLET 1934 De Luxe Sadan 
tikrai kaip visai naujas. Beveik 
nevažiuotas. Musų 
kaina tiktai ......

HUPMOBILK Mes tuMme 3. Vie
nas .1933 ir du 1982 Do Luxe 
Sedanai, Kiekvienus jų yra 
kaip naujas ir duos dar dau- 

' gelio metų patarnavimą. Mu- 
■ sų kaina 
tiktai .................

AUBURN Naujaus|hs 1032 De 
' Luxo Sedap. Pastebėtinai pul

kus ir ekonųmlškas karas, Ir 
taip geras kaip diena kai pa
liko dirbtuvę. Musų C 

kaina tiktai . ...  ”...... ..... —..... -Į—-.. I....II....  ......  .....  
CHRYSLER 1032 De Luxe Sedan.

Gražus karas su' musu garan
tija, kad yru kaip naujas vi
sais atžvilgiais. Musų $9 O E 
kainu tiktu! ....... .....




