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Anglai protestuoja prieš Vokiečiu ginklavimąsi
Vokietija sutin

ka tartis
Simon skris deryboms į Berlyną., Nežiū
rint protestų ir gumojimų, Vokietija nesi
tiki didelių keblumų dėl atsiginklavmo

Ang-

jei

bu-

LONDONAS, kovo 18. — Atsakydama į formalį Anglijos 
protestą dėl Vokietijos atviro lau'žymo Versallės sutarties ir pa
skelbto įvedimo konskriptuotos armijos, Vokietija sakosi visuo
met esanti pasiruošus tartis su kitomis valstybėmis, kad išrišti 
ubelnus ginklavimos ir Europos saugumo klausimus.

Anglijos užsienio reikalų ministeris Sir John Simon ir jo 
pagelbininkas kapt. Anthony Edne išskris į Berlyną ateinantį 
sekmadienį, kaip buvo numatyta pirmiau. Po pasitarimo su Hit
leriu, Simon gryš atgal j Londoną, o kapt. Eden vyks toliau į 
rytus—į Maskvą ir Varšavą.

ANGLIJA PROTESTUOJA
LONDONAS, kovo 17

lijos valdžia pasiuntė Vokieti
jai aštrią notą, protestuojančią 
prieš Vokietijos paskelbtą strei- 
gimą konskripetijos armijos. 
Nota sako, kad tai yra pavyz
dys dar vieno Vokietijos vien
pusiško žingsnio “taikomo rim
tai padidinti neramumą Euro
poje”.

Todėl Anglija “klausia, ar 
apsimokėtų užsienio ministeriui 
Simon bevažii/oti į Berlyną 
kaip buvo sutarta pirmiau, 
Vokietija taip elgiasi.

Tarsis su talkininkais
Simon paskelbė atstovų

te, kad Anglija jau pasitarė su 
Italija ir Franci j a ir mano tar
tis su kitomis Versallės taikos 
sutartį pasirašiusiomis valsty
bėmis. Manoma pasitarti ir su 
Jungt. Valstijomis, taipgi gal
būt bus pasiūlyta sušaukti ne
paprastą tautų sąjungos susi
rinkimą.

Nors Jungt. Valstijos ir nė
ra pasirašiusios Versallės su
tarties (jos nėra tas sutarties 
ratifikavusios), tečiaus ir jos 
yra užinteresi.'otos Vokietijos 
atsiginklavimu delei niekurių 
klauzulių atskiroj Amerikos-Vo- 
kietijos taikos sutartyy.

Anglija dar labiau didina 
ginklavimąsi

Kaip tik Vokietija paskelbė 
įvedimą konskripcijos, Anglijos 
karo ministerija pasiūlė parla
mentui paskirti dar $20,000,000 
Anglijos apsiginklavimui.

Parlamento posėdis buvo la
ba ineramus. Visi atstovai la
bai sujudę, susirūpinę kaip kad 
kad buvo prieš patį paskelbimą 
pasaulinio karo 1914 m.

Kapt. Eden davė suprasti, 
kad Anglija galbūt prisidės prie 
Franci jos oro apsaugos sutar
ties, net jei Vokietija ir nesidė- 
tų prie tos sutarties.

VOKIETIJA SKUBINA 
SU ATSIGINKLAVIMU

BERLYNAS, kovo 18. —Ma
šina atsteigimui verstino karei-

Chicagai ir 
lio oro biuras 
Sauja:

Galbūt lietus; maža permai- 
na temperatūroje.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 6

viavimo Vokietijoje jau pra
dėjo veikti, taip kad galima 
laukti dar šią savaitę pirmų 
konskripcijos reguliacijų. Karo 
ministerija laiko nuolatinius pa
sitarimus su užsienio, darbo ir 
finansų ministerijomis, kurios 
bus labiausia paliestos, kai bus 
pradėta mobilizuoti didelę kon- 
skriptuotą armiją.

Vokietija nesitiki didelių 
keblumų

Vokietijos naciai vis dar ne
sitiki susilaukti didelių keblu
mų su užsieniu dėl jiacių pa
skelbto atviro Vokietijos atsi- 
ginklavimo. Bet valdžia akylai 
seks padėtį užsieny ir esanti 
kariuomenė bus laikoma paruoš
ta veikimui. ‘ j

Kai dėl Simon atsilankymo, 
tai Vokietija nematanti kliūčių 
numatytam jo vizitui.

Darbo armija—j kariuomenę
Manoma, kad į naują kon- 

skriptuotą armiją pirmiausia 
bus pašaukta “savanorė” dar
bo armija ir nacių rudmarški- 
niai. Abi armijos jau gerokai 
yra pralavintos kariavimo, to
dėl jie jau yra paruošti karei
viai.

Vien darbo armija galės duo
ti apie 250,000 kareivių.

LENKIJA LUKURIUOJA
VARŠAVA, k. 18. — Lenki

jos viešoji .opinija nėra nuste
binta paskelbimu Vokietijos at- 
siginklavimo, nes to galima bu
vo tikėtis, kadangi Vokietija 
jau senai vedė slaptą atsigink- 
lavimą.

Lenkijos valdžia nėra nusi
stačiusi ir lauks ką pasakys kitos 
didžiosios valstybės, ypač Fran- 
cija, Anglija ir Italija.

Užsienio reikalų ministeris 
Beck buvo išvažiavęs, bet ga
vęs pranešimą apie Vokietijos 
paskelbimą skubiai gryžo iš 
Krokuvos j Varšavą.

MJlitariniuose rateliuose ma
noma, kad Vokietija bent šiuo 
laiku negali sumobilizuoti 36 
divizijų kariuomenę, nes nors 
ir yra žmonių, Vokietijai trūks
ta ginklų ir žaliavos. Ji galėtų 
dabar sumobilizuoti tik 20 ar 
25 divizijų armiją.

Nacionalistai numato karą
Vienas nacionalistų laikraš

tis sako, kad Vokietija sudras-

M

MBiB

Poplar BlufF, Mo. —> Dideli potvyniai Missouri, Illinois ir Arkansas valstijose. 5,000 žmonių 
be pastoges, čia parodoma Black River (upė), kuri užliejo priemiestį.

liko

Ohio gubernatorius 
gąsdina Hopkins 

teismu
Bet ir jam pačiam gręsia ap

kaltinimas ir pašalinimas iš 
vietos

Senato komitetas 
patvirtino 30 vai. 

darbo savaitę

prieš Vokietjią griežtų prie
monių.

žodžiai neteko reikšmes, sa
ko laikraštis. Vokietija skubiai 
ruošiasi naujam karui ir niekas 
jos negali sulaikyti. Su tuo 
reikia skaitytis. Lenkija yra ap
saugota JO metų nepuolimo su
tarties. Bet ar ir ta sutartis 
negali, pasidaryt*- tik 4.‘skutu 
popieros” klausia- laikraštis.

Konservatorių Ozas įspėja Vo
kietiją, kad ji negali tikėtis jo
kių talkininkų, o ji viena tik
rai karą pralaimės. Ikišiol nė 
viena valstybė nebandė skelbti 
karą valstybių koalicijai, bet 
visuomet bandė karą lokalizuo
ti. Tečiaus dabar Europoj ne
galį būti lokalizuoto karo.

MASKVA RAGINA SKUBIAI 
SUVALDYTI BERLYNĄ

MASKVA, k. 18. —Oficialiu 
valdžios organas Iz vesti j a rei
kalauja, kad valstybės skubiai 
tarp savęs pasitartų, iš priežas
ties Vokietijos karingų žygių ir 
atsteigimo didelės konskriptuo
tos armijos.

Tokis Vokietijos žingsnis yra 
“apgalyvota politine agresija” ir 
Vokietija gali suvaldyti tik 
greitas savitarpinės pagelbos 
sutarčių sudarymas. ‘

Padarius tokias sutartis Vo
kietija turės suprasti, jog yra 
silpnesnė už valstybių kombina
ciją. Bet valstybės turi veikti 
ir veikti skubiai. Vokietija pa
rodė savo siekius. Dabar ir ki
tos valstybės turi parodyti ap
sigynimo budus ir savo suge
bėjimą išlaikyti taiką Europoj.

Bolševikų laikraščiai ypač aš
triai puola Angliją dėl jos am
žino svyravimo.

Nežinodama ką daryti, Franci- 
ja laukia ką pasakys Jungt. 
Valstijos, nors jos mažai Vo
kietijos atsiginklavimu yra už* 
interesuotos.

ITALIA STOVI, Už PASKEL
BIMĄ BOIKOTO VOKIETIJAI

RYMAS, kovo 18. — Italijos 
valdžios ..nuombnej 'būtį*'veltui" 
protestuoti prieš Vokietijos 
laužymą Versallės sutarties, čia 
reikalinga stvertis griežtų prie
monių, pav. Jungt. Valstijų, 
Francijos, Italijos ir Anglijos 
paskelbimo <7Vokietijai bendro

Italijos

PRANCŪZAI NEŽINO KĄ 
DARYTI

Kiek dar trūksta?

paskelbimo 7 Vokietijai 
ekonominio' boikoto.
Bet ką Italija darys, 

dar nėra nusisprendusi

Tnans-atlantinio skridimo fi- 
nanasivimui užbaigti turi būti 
sukelta ....... ............... $4,750.00

Kiek įplaukė:
Jau buvo paskelbta .z.- $140.35
Elmer Voight, Chicago.... 2.00 
V. černau^ko surinktos au

kos Springfield, III....... 5.00
A. Kukenio surinktos au

kos Port Colbourne, Ka
nadoj .....................  3.00
VISO  ......   150.35
DAR TRŪKSTA .... $4,599.65

COLUMBUS, O., kovo 18.— 
Ohio gubernatorius Davey, ku
rio paskirtą šelpimo adminis
traciją federalinis šelpimo ad
ministratorius Hopkins įtarė 
dėl grafto ir reikalavimo iš pre
kių pardavėjų pinigų jo kam
panijos deficitui padengti, dar 
smarkiau* susikirto su Hopkins 
ir išėmė prieš jį warrantą dėl 
šmeižimo. Bet tas warantas 
neturi reikšmės, kadangi gu
bernatorius negali jį areštuoti 
kol jis sėdi \Vashingtone. Todėl 
Davey ir šaukia Hopkinsą at
vykti į Ohio, pasiduoti areštuo
ti ir stoti į atvirą teismą.

Davey po to sušaukė specia- 
į legislaturos posėdį. Bet tai 
am gali išeiti ant nenaudos, ka

dangi prokuroras ruošiasi pa
siūlyti legislaturai gubernatorių 
apkaltinti ir jį pašalinti iš vie
tos. Hopkins jau prisiuntė jam 
įrodymus prieš gu*b. Davey ad 
ministraciją. Davey yra demo
kratas, o prokuroras republlko- 
n«s- •- •

Bet dar nežinoma kada bilius 
bus balsuojamas senate

WASHINGTON, kovo 18. - 
Senato teisinis komitetas pa
tvirtino Black 30 vai. darbo 
savaitės bilių ir nutarė reko
menduoti senatui tą bilių pri
imti. Tas bilius uždraustų siųs
ti iš vienos valstijos į kitą veik 
visas prekes, kurios yra paga
mintos darbininkų, kurie dirba 
ilgiau kaip 30 vai. savaitėj.

Komitetas dar negali pasa
kyti kada bilius bus balsuoja
mas senate.

Panašių bilių senatorius Black 
buvo pasiūlęs ir pereitame kon
grese. Jis perėjo senate, bet 
užkliuvo atstovų bute.

Senatorius Austin, republiko- 
nas iš Vermont, kuris skaito 
bilių nekonstituciniu, paduos 
komiteto mažumos raportą.

Vokietija prisipažys 
ta. jau senai atsi- 

ginkluojanti _.

valdžia

FRIEDRICHSHAFEN, k. 18. 
—Nebodama Amerikos nepasise
kimų su dirižabeliais, Vokietija 
baigia statyti didžiausį pasau
lyje dirižabelį. Jie bus pabaig
tas statyti šį pavasarį ir prie 
jo dirbama dieną ir naktį. At
likus stropius bandymus pirma 
jo kelionė bus padaryta į 
Jungt. Valstijas.

ABERDEEN, Škotijoj, k. 18. 
Čia pasimirė prof. John James 
Rickard MacLeod, 58 m., kuris 
bendrai su Sir Frederick Bant- 
ing iš Torontu universiteto, at
rado insuliną. Už tą jiedu ga
vo Nobelio dovaną.

HESTON, Anglijoj, k. 18.— 
Trys žmonės liko užmušti su
sidaužius lėktuvui, kuris pasi
kėlė skristi į Paryžių.

l 
CONN

MD

MEMPUtt SO._

New Yorko socialis 
tai priešinasi nacio 

naliam komitetui

Jos karo reikmenų dirbtuvės 
dirba visu smarkumu

Atsisako nusilenkti komiteto 
kairiasparniškai taktikai

NEW YORK, kovo 18.—New 
Yorko valstijos Socialistų par
tijos pildomasis komitetas pa
reiškė griežtą pasipriešinimą 
nacionalio pildomojo komiteto 
kairiasparniškai taktikai.

Valstijos pild.^komitetas vien
balsiai pasipriešino nacionalio 
komiteto pareikalavimui, kad 
valstijos komitetas parodytų 
priežastį kodėl neturi būti at
imtas čarteris New Yorko vals
tijos Socialistų partijai.

Valstijos komiteto pirminin
kas Louis Waldman pareiškė:

“Nacionalio komiteto ekstre
mistų žingsnis yra tiesioginis 
iššaukimas visieins socialis
tams, kurie priešinasi pavedi
mu! partijos komunistų vado
vybei.

“Valstijos pildomasis komite
tas pareiškia savo griežtą nu
sistatymą prieš tokias doktri
nas.”

BERLYNAS, k. 18. Pro 
pagundos ministeris Goebbels 
išreiškė nusistebėjimą, kad pa
saulis sujudo dėl Vokietijos at- 
steigimo konskripcijos armijos. 
Esą Vokietija jau senai atsi- 
ginkluoja ir turi gerai išlavintą 
didelę armiją, taipgi daug ka- 
nuolių ir visokiausių ginklų. Jos 
ginklų dirbtuvės dirba veik tuo 
pačiu smarkumu, kaip dirbo ka
ro metu.

Esą pasaulis turėtų džiaugtis, 
kad Vokietija, pagalios, pasisa
kė kur ji stovinti ir kokie yra 
jos siekiai.

Williams pasisakė už 
prailginimą NRA
WASHINGTON, k. 18. —Po 

trijų dienų liudijimo senato 
finansų komitetui, buvęs NRA 
administracinės tarybos galva 
S. Clay Williams, prezidentas 
didelės Reynolds tabako kom
panijos, pasisakė už prailgini
mą NRA dar dviems metams, 
nes, pasak jo, NRA žymiai pri
sidėjo prie šalies atgaivinimo.

4 fašistai žuvo
Kubos sukilėliai užmušė 4 

kareivius

PARYŽIUS, k. 18. — Fran 
cijos valdžia atvirai susiduru- 
si su* Vokietijos pavojum, neži
no ką daryti. Ji bijosi kari
niai stiprėjančios Vokietijos, bet 
ir nedrysta veikti.

Manoma, kad Franci j a pir
miausia yistiek bandys įtraukti 
Vokietiją j bendrą savitarpinės 
pagelbos sutartį. Tik jai Vo
kietija atsisakytų, bus bando
ma tartis su kitomis valstybe- 

_____ ________ mis, galbūt Vo- 
kė ta’veršailSs sutarti, taįpjkietiją valstybių sąjungų gran- 
dar vieną “skutą popieros”. Jis [dinę. Bet tai yra ilgas pro
stata, kad vaistytos stvertųsi sests, o veikti reikia skubiai.

v' 7

M i 93.

IACK,

Mat> «how* comnarative mortality rate eaat «t MisthtippL
Per metus Amerikoj papildoma 11,000 žmogžudysčių, 

reiškia, jog iš 100,000 gyventojų daugiau nei 9 miršta 
žmogžudžio rankos.

Paduotame žemėlapy  j skaičiai rodo, jog tiek žmogžudysčių 
tenka 100,000 gyventojų. Tokiu budu Lexington, Ky., užima 
D’rmą vietą* nes ten daugiausiai žmogžudysčių papildoma.

Tai 
nuo

MILANAS, Italijoj, kovo 18.
—Keturi fašistų 
prigėrė ir keli kiti liko 
apvirtus jų motorinei 
Ticino upėj.

viršininkai 
sužeisti 
valčiai

18. -WASHINGTON, k.
Prezidentas Rooseveltas ir jn 
žmona vakar kukliai atšventė 
30 metų vedybų sukaktuves.

‘SANTA CLARA, Kuboj, k. 
18.—Keturi kareiviai ir leitenan
tas liko užpulti ir užmušti su
kilėlių viename ūkyje. Sukilė
liams vadovavęs buvęs armijos 
seržantas. Kariuomenė vejasi 
sukilėlius.

ATHENAI, Graikijoj, k. 18. 
—30 karininkų ir civilių žmo
nių, kaltinamų dalyvavime su
kilime, liko atiduoti karo teis
mui. Visi jie yra kaltinami už 
šalies išdavystę, sukilimą, žmog
žudystes ir kurstymą civilio 
karo.

SPRINGFIELD, IH., k. 17.— 
Valst. sekretorius Joe G. Brin- 
car paskelbė, kad Socialistų 
partijos valstijos konvencija į- 
vyks Decatur mieste gegužės 11 
ir 12 d. d.

PORTSMOUTH, O., k. 18. — 
Du vaikai prigėrė paskendus jų 
luoteliui patvynusioj upėj. Jie 
žuvo gelbėdami vienas kitą.
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DARBO PRADŽIA

ADVOKATAI

Maxim Lupus

V1SJ

na

LIETUVIAILIETUVIAI

KITATAUČIAI

Boulevard 7042

Pritaiko akinius* dėl • vimdau* aklui

1646 West 46th Street

Draugijos Jubiliejinis 
Bankietas lapkričio

i CHIRURGAS 
ėzidencija:

ŽODIS KITAS DRAU 
GIJOS NARIAMS ‘

MUSŲ JAUNUOLIAI 
KONKURSANTAI

savo
prie

~ tai tokie nariai

Bet visi Draugijos 
kurie įrašys Draugijon

JOSEPH J. GRISI! 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė;
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockweH SL 
Tel Republic 9728

konkursą, o skupesn
su laiku
ną naują narį į Draugi ją, kad 
gavus įžangos bilietą į Drau
gijos Jubiliejinį bankietą^ dy-

Valdybos raportai.
Draugijos prezidentas J. Mic

kevičius pranešė, kad praeitą 
mėnesį mirė du Draugijos na- 
riai: G 
Šimkus 
bariai, 
bai mažai; Ligonių esą gana mingai gyvuoti, kurios sugeba

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUB’ 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
61-81 v,. vi Nedėlioj pagal sutarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nųo- 2 iki 4 ir• nttd^T iki 

:ed St. 
1401

vai.* Nerišliomis nuo lt) iki 
8343: SonthJ Hi 

Tel. Boulevai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

IŠ CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGUOS SU 

SIRINKIMO
Draugijos Jubiliejinis 

konkursas.
‘Susirinkime buvo pranešta, 

kad Draugijos Jubiliejinis Kon
kursas prasideda kovo 19 d. 
ir tęsis iki spalių 31 d. Visi 
Draugijos nariai yra kviečia
mi imti dalyvumą įrašyme nau
jų narių. Turintys liuoso lai
ko, prašomi apsiimti stoti j 

su liuo- 
įrašyti nors po vie-

PKone Canai 6122

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

Serėdbmlš ir nedėl, pagal sutarti 
Rėk. 6631 So. California Avenue 

Telefoną* Republic 7868

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

Ofiso vai;: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėUoj pagal sutarimą 

Ufiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Frospeot 198U

KULTŪROS DRAUGIJA
MILLER, finansų sekretorius 
DEGUTIS, iždininkas

P. GALSKIS, trustisas
P. MILAšAUSKAS, trustisas.

Draugijos prezidentas J. Mic
kevičius pranešė, kad Jubilie
jiniam bankietui paimta Lietu
vių Auditorija, didžioji ir ma
žosios svetainės. Jubiliejinis 
bankietas įvyks šeštadienio va
kare, lapkričio 2 d. Bilieto kai
na $2.00. 
nariai 
laike konkurso nors vieną n: 
rį, įžangos bilietą gaus dykai

Antradienio vakare, kovo 12 j 
d., įvyko Draugijos susirinki-! 
mas. Narių dalyvavo apie po
ras šimtų. Susirinkimo nuotai
ka buvo gera, reikalai svar
stomi rimtai. Prie susirinkimo 
pabaigos “Birutės’’ kvartetas, 
susidedąs iš Kaminsko, Balan
dos, Nakrošiaus • ir Stelmoko, 
padainavo penketą gražių, dai
nų. “Birutės” choro vedėjas p. 
J, Byanskas lydėjo pianu. Dai
nos susirinkimui padarė gilų 
įspūdį.

Draugijos piknikas bir
želio 9 d.

Draugijos Gerovės komisijos 
pirmininkas, p: J; Kaulinas, pra
nešė, kad komisija, pasamdžiu- 
si piknikui irutės” darbu 
birželio 9 d. Gerovės Komisi- 
ja pradėjus rūpintis, kad da
vus minėtame .piknike įdbrtių 
programą.

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

Dėl tos priežasties iš- 
ir sumanymas, kad su 

Jubiliejinį Konkursą 
Draugija turi virš sep- 

no-

Ofiso Tėl. Boulevard 5918 
Rez. Tet Vietory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35thSt.

, Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomi* pagal sutarti.

šiandie Chicagos Lietuvių 
Draugija pradeda savo Jubilie
jinį Konkursą. Didelis būrys 
darbščių Draugijos narių, — 
vyri) ir moterų, — stojo į dar
bą, kad pasidarbavus organi
zacijos labui. Darbas sunkus, 
reikia nemaža jėgų dėti norint, 
kad dirbamas darbas butų sėk
mingas.

Nėra abejonės, kad musų 
rimtieji darbuotojai mokės at
laikyti, mokės nugalėti kliūtys, 
prasiskins savo darbui platų 
kelią, kur dygs vien pasiseki
mas. Velijam visiems musų dar
buotojams geriausio pasiseki
mo, kad iš jų darbo butų kuo 
didžiausia nauda Draugijai, o 
podraug nors moralis pasiten
kinimas patiems darbuoto
jams.

Draugija prašo visų savo na
rių, kad prigelbėtumėt visiems 
musų konkursantams jų darbo 
dirvoje — nurodytumėt jiems 
prospektus, teiktumėt jiems 
nuoširdžių patarimų, kad jie 
savo konkurso darbe turėtų 
kuo didžiausią pasisekimą.

Chicagos Lietuvių Draugija,

stokime visi į dar- 
šapelis prie šapelio, 
naujų jaunų narių 

Prisiminkime, kad

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8396 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaiku ligų specialistė

1 6900 So. Halsted St 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 

išskyrus seredomis.

didelis skaičius, bet tai natų 
ralus dalykas, 
metais tarp sausio ir gegužės 
mėnesio esą daugiau apširgimų. 
negu kitais mėnesiais. Kvietė 
visus narius darbuotis Jubilie
jiniame Konkurse, kad Drau
giją priauginus nors iki trijų 
tūkstančių narių.

Sergantys nariai.
Finansų sekretorius P. Mil- 

ler pranešė, kad serga sekami 
Draugijos nariai 
čienė, A. Buivydienė, B. Stik- 
lienė, A. Mhlišauskas, V. Stan
kevičius; J. Blažis,; A. Blažys, 
V. Martišienė, M. Čepulienė, V 
Viešienė, S. Villienė, N. Bertu- 
lienė, O. Jačiunienė, S. Stepen- 
šen, Ji Ascilla, V. Briedis, S. 
Balčiulis, P. Beržinskas, J. Bak. 
tis, K. Batutis, V. Jacevičius. 
A. Balčiūnas, A. Gedminienė. 
J. Stonaitis ir H. Kasputis. Vi
so 25 ligoniai.

'Įplaukos ir išlaidos.
Iždininkas J. Degutis prane

šė, kad Vasario mėnesį buvę 
įplaukų $6,242.97, o išmokėji
mų $1,500. Tur būt, dar pir
mas toks mėnesis Draugijos is
torijoje, kad butų buvę $6,000 
įplaukų laike vieno mėnesio.

Susirinkimas užsibaigė 9:20 
vakare;

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafkyette 3572'

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra pirma lietuvių organizaci
ja Chicagoje, kuri savo eilė
se turi apsčiai jaunimo. Drau
gija sugebėjo įtraukti jaunimą 
savo organizacijon ir šiandie 
galima pasididžiuoti, kad mes 
turime apie keturis šimtus Čia- 
gimių lietuvių. Kitos lietuvių 
pašalpos organizacijos Chicago
je, sudėjus jas į daiktą, var
giai turi kokį šimtą. Aišku 
kaip diena, kad tiktai - tokioms 
orgaiiizacijoms yra leiftta sek-

Kiekviena organizacija yra 
musų darbo kūdikis. Kurioje 
organizacijoje atsiranda dides
nis skaičius darbuotojų, ta or
ganizacija sėkmingiau auga. O 
tos organizacijos, kurios dar
buotojais skupesnės, ant vie
tos ruseja. Chicagos Lietuvių 
Draugija aktyviomis spėkomis 
yra pasižymėjusi, — todėl šita 
Draugija išaugo į stambesnę 
organizaciją.

Chicagos Lietuvių Draugija 
šįmet švenčia savo 25 metų ju
biliejų, 
plauke 
rengus 
šiandie 
tyniolikos šimtų narių

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CHICAGO. ILL.

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tL 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

sveika, netrunėtų. 
darbas 
sveika, 

darbuo- 
kuriai

tų, kad nariai daugėtų, o ne 
mažėtų.

Jei nariai vien turės sau už 
tikslą iš organizacijos imti pa
šalpas, o savo darbu niekuo 
neprisidėti prie organizacijos 
auginimo 
yra nelaimė organizacijai. Na
rys rimtai pasvarstęs tą pat 
suras, kad jo mokamos - mėne
sines yra vien lašas juroje pa
lyginus su? tuo, kiek Draugija 
jam turi išmokėti ligoje ir po
mirtinėje.

Imkime tiktai vieną pavyz
dį, kiek nariai sumoka,, o kiek 
jiems yra užtikrinta išmokė
ta. Čia kalbu vien apie pomir
tinę. Kiekvienas musų Drau
gijos narys, mokėdamas Drau 
gijon per metus po $6.50, lai
ke 38 metų sumoka tiktai 
$247.00,. bet $250.00 - pomirti
nė užtikrinta. Reiškia kiekvie
nas narys, priklausąs pirmam 
skyriui Draugijoje, turi išbūti 
nariu nemažiau 38 metus, ko) 
jis sumoka bent tą sumą, ko
kią yra išmokama jam pasi
mirus. Na, o kur yra ligos pa
šalpa? Ligos pašalpos kiekvie- 
nas pirmo skyriaus narys ga
li gaut iki $315.00. Nemažai 
yra atsitikimų, kad narys .iš
ima ligoje pašalpos dešimtį sy
kių daugiau, negu kad jis yra 
Draugi j on sumokėjęs mėnesi
nėmis duoklėmis.

Be abejo, nei vienas iš mu
sų nenori sirgti, o dar mažiau 
mirti, bet nelaimė nelaukiant 
ateina. Nariai privalo supras
ti, kad musų pašalpos organi
zacijos ima nepaprastai mažus 
mokesčius sulig tuo, kiek jie 
iš organizacijų gali gau’ti. Lai
me, kad musų organizacijose 
atsiranda narių, kurie yra ak
tyvus: rašo naujus narius; ren
gia vakarus, rūpinasi a beina 
organizacijos’ gerove. Ačiū to
kiems nariams; mes galime

stambias sumas pašalpų iširto 
keti, dideles pomirtines1 pa

— musų turto balau

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricaliy Akių Specialistas. 
Palengvins akių-, įtempimu. kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,, 
svaigimo, akiu aptemime* nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti; atitaiso' 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai: akinius: Visuose! atsiti
kimuose egzaminavimas: daromas su 
elektra/ parodančią mažiausias klai- 
dar; Speciali atydh atkreiptam i mo
kyklos • vaikus, 
somos,- Valaijd 
dėlioj' nu* 10
Daugely . atsitikimų akys atitaiso- 

f mės >bė‘ akinių. Kuihos pigiau 
kaip pirmiau*

4712 South Ashland Ar.
Phon* Boulevard 7589!

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. Turime Koplyčias visose miesto dalyse

! A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Miehigan Avė;

Tel. Kenvood 51071 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp« Francisco av.

Ofisu Tel; Lafayette 8650
Rez. TeL Virginia 0669

dengti, 
sas yra tvarkoje. Bet kas bu* 
tų, jei tokių veiklių narių pas 
mus pasidarytų stoka? Eitu* 
inCm tais keliais, kuriais nu
ėjo’ šimtai lietuvių organizaci* 
jų — į karstą. Arba mes taip 
merdėtumėm, kaip daugelis mu‘- 
sų lietuvių organizacijų kad 
merdėja.

Draugai, mums laikas budė
ti, laikas darbuotis dabar ir 
ateityje, jei mes* sutingsime 
darbuotis, sustings musų orga- 
nizaojios kūnas, negalėsime 
mažai mokėdami daug gauti. 
Dabar prasidėjo Draugijos kon
kursas, — 
ją, dėkim 
ieškokime 
Draugijai.
kiekviena organizacija yra mrt- 
sų darbo kūdikis.

— Petras Bedalis.

Draugijos metinis- va
karas sausio 19 d., 1936.

Taipgi Gerovės’ komisijos pir- 
mininkąs praneši, kad dėl se* 
kaYno metinio vakaro paimta 
didžiulė Sokob svetainė, Kedzie 
ir 23*-čios- gatvės. Laikas — 
sausio 19 d. 1936 m. Seniau 
Draugijos vakarai buvo rengia
ma Wicker. Park svetainėje ir 
Lietuvių Auditorijoje, bet da
bar šitos svetainės pasidarė 
ankštos, — neįstengia sutal- 
pihti atsilankiusios publikos. 
TAd buvo' reikalas ieškoti erd- 
Vios vietos.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nu* 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.
DR. G. SEKNER

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829.

Pritaiko Akinius
Kreivas ‘ Akis'

WĮ|ĮįF****' Ištaiso.
Ofisas Akinių Dirbtuvė

istas Kėvišas ir Jonas 
• Nariai-*-mokasi regu- 
suspendavimų egą la-

CHA& SYREWICZE
4344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

kampas Halsted* St. \ 
Valandos uo 10^-4, 6 iki 81

Nedaliomis*, nuo 10 1RV 12* vak dieną*. Telefonas Yhrdš 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Aahland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vat. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

rimą, kad šiame konkurse bu
tų galima ne tiktai užbaigti 
skaičių dviejų tūkstančių, bet 
dar gerai pasiįrt į tretį tūk
stantį.

Aišku kiekvienam Draugijos 
nariui, kad šitas Jubiliejinis 
Konkursas yra rengiamas tik
sliai, kad musų organizacijos 
darbuotę padarius aktyvesne, 
kad nariai užsidėtų sau parei
gas dai/g-maž savo organiza
cijos naudai pasidarbuoti, šia
me Draugijos Jubiliejiniame 
Konkurse yra kviečiami visi 
Draugijos nariai į bemini dar
bą — rašyti Draugijon narius. 
Nekalbam /apie musų konkur- 
santus, kurių tikslas yra dar
buotis kiek jėgos leis daugini
me organizaciją nariais, bet 
taipgi yra būtina pareiga kiek
vieno organizacijos nario dar
buotis, kad ta šaka, ant ku
rios tupi pats Draugijos na
rys, birtų 
Musų pačių nuolatinis 
organizaciją palaiko • 
stipria. Reikia visiems 
tis, kad organizacija, 
priklausome, butų judri

Ypač šiame konkurse 
Draugijos nariai privalėtų 
sidarbuoti įrašyme naujų 
rių. Kiekvienas narys už 
sidarbavimą gaus bilietą 
Draugijos bankietą, kuris įvyks 
lapkričio 2 d. š. m. Nėra abe
jones; kad atsiras nemažas 
skaičius aktyvių organizacijos 
narių, kurie pradės darbuotis 
kėlime Draugijos nariais; o at- 
ėju’s lapkričio antrai dienai sa
vo darbu galėsime tikrai pasi
didžiuoti.

Nariai priklauso organizaci
jon ne vien todėl, kad ligos ne
laimėje imti pašalpą, o mirus 
butų išmokama pomirtinė, bet 
taipgi sveikam esant darbuo
tis, kad organizacija augtų, 
bujuotų; kad iždas neišsisem-

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3? 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pa^al nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus;

Ofisas ir Laboratorija:
1634 W. 18th St., netoli Morgan St

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

• Tel. Canai 8110
; Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. A. J.JManikas
GYDYTOJAS'#"^

Ofisas itfsU,—------- -
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo ,9 iki lO ryto, nuo 
likiS po piet, nu|> 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis liuo 11 iki i- p.p. 

Tel, LAFAYETTE 3051.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir tisų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102: So. Halsted St. 
arti 31 sto Street.

'Valandos: 2—4? 7—9 vai. vak, N*» 
daliomis ir iventadieniats 10*-12 

<Ręna. ;

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Re public 9600

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicėro 5927:

Dr. Charles Segal
OFISAS . „ 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

NAUJOJ VIETOJ

Dr. L A. Paukštis 
DENTISTAS

4204 ARCHER AVĖ; TeL Laf. 3122
Vai. riųo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

* ’ paghl: sutirti.
Bes. Virginia 0767 1

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPubhc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 11'38

.........  .............. ... HII.I >1 " .. ........ ........................     — 1 I II ^1——ŪMllfc < I* ■■■ l'l> Įlt*H|Hl'' ......   i Į V.Į l .

S; M. SKUDAS
718 West i»th Street Phone Monroe, 3377

Visi Telefonai:
Yards* 1741- 

1742
LAIDOJAU PIGIAU.

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak- 
ti. Moderniška Kop
lyčia ir Vąrgonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 80 Mėtų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius- 

4447 & Fairfield Ave<

J. BV RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Galiai 6174

i; j. zolp
Phones Boulevard- 5203-8418

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

■ m I ■■IKI ■■ ■ nu I x ■■■■«. II n , I i.nii .... . ui n Zs 11 i» i iiit ■ ............ . I    

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

t; Valandos nuo 9-9 .
2420 W. Marąuette Rd.
arti Wėstem Avė. Hemlock 7828
I—■ ■■ >1.1*1 4 *<■*>! > » ■■ ii >

A. Montvid, 51. D.
West Town. State Bank- Bldg.

2W įvest' Madison Street
Ved; 1 iki 8 po piėtų, 6 iki 8 Vak.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas. Brunswick 0597

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis

nurmiAi
Amerikos - Lietuvių - Daktarų; Draugijos Nariai -

įtraukti ir palaikyti jaifnimą 
savo eilėse.
• Negana, kad mes turime pas 
save jaunimą
— mes turime aktyvaus jau
nimo. O tai yra musų organi
zacijos duona ir druska. Štai 
musų jaunas narys Arthur 
Montvidas pradėjo darbuotis 
konkurse. Jis yra žymus fut- 
bolninkas, Imps jaukto organi
zatorius, na, ir Draugijos kon- 
kursantas.

Kitas musų jaunuolis jau 
nuo 1932 metų yra Draugijos 

(Tąsa pusi. 8-čiam)

AKUŠERĖS

Rėsv 6800 Sbuth' Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

' Ofiso'Tel. Canai 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street- 
! CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.
■ - •• t ■ ■■■— ■ ■ --------------- -Į-,- Ą

Dr. Markeris 
3325 Sb. Halsted St. 

Valandos: nuo 10“ r. iki 2jpo pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro;

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone. Boulevard 8488

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, vice-prezidentas 
V. MANKUS, sekretorius

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
- - - . - - — ,   —  ------------------------------------- --------------- ■ ~ ---------------- - —---------------------------------- Į.—., — — —   

Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi drenas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canai 0117
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tasa iš pusi. 2-ro)
narys, — tai Kazimieras Mate- 
konis, Lewis Instituto studen
tas, kuris šiais metais baigs 
inžinierystę. Jaunas Matekonis 
taipgi yra veiklus Pirmyn cho
ro narys. Jis dabar stojo j 
Draugijos konkursą. Nėra abe
jonės, kad jaunas musų kon- 
kursantas turės gerą pasiseki
mą konkurso darbe. Pažymė
tina, kad musų jaunuolio na
rio tėvas, Kazimieras Mateko
nis, yra gana senas Draugijos 
narys ir nuoširdus darbuoto
jas.

Svarbu turėti jaunimą savo 
eilėse, bet dar svarbiau, kad 
pats jaunimas organizacijoje 
pradeda darbuotis, idant įtrau
kus daugiau jaunimo. Du jau<- 
nuoliai, Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai, — K. Matekonis 
ir A. Montvidas yra pirmuti
niai jaunuoliai pradėję darbuo
tis Draugijai. Geriausio jiem
dviem pasisekimo šiame Drau
gijos Jubiliejiniame Konkurse.

vos kojas vilkdamos smertelno- 
mis savo akimis į ateitį žiuri. 
Tai paprastos bėdos ir vargai 
musų lietuvių organizacijų.

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra daug laimingesnė, negu 
musų kaimyniškos pašalpoj or
ganizacijos. Mums praeiti me
tai buvo geri, padarėm gražaus 
pelno, priaugome geru skaičiu
mi naujų narių, o kas svar
biausia — atėjo pas mus dide
lis skaičius jaunimo. Kada mu
sų kaimyniškos organizacijos 
vargus vargelius vargsta, o mes 
tų vargų vargelių nejaučiam.

Mes iš savo kaimynų bėdų 
nesityčiojam, mums norėtųsi, 
kad jie irgi gyvuotų sėkmin
gai, mes vien priminam kaipo 
faktą, kad dabar jau kiti lai
kai, kitokia turi būt ir organi
zacijų tvarka. Musų kaimyniš
kos organizacijos turi taikytis 
prie naujų sąlygų, jei nori at
eityje sėkmingai gyvuoti, o ki
taip, be tamsios dienos, nieko 
daugiai.4 nėra užtikrinta.

Kaimynus.

MUSU KAIMYNAI
Laike praeitų metų beveik 

visos musų kaimyniškos orga
nizacijos turėjo didelių nuosto 
lių — ligos pašalpų ir pomir
tinių fondose. Kai kurių Drau
gijų nuostoliai buvo gana di- 

zdeli. Kalbu čia vien apie Chi
cagos Lietuvių pašalpos orga
nizacijas; mes kaimynai, vie
ni kitų bėdas žinome.

Kodėl musų kaimyniškos or
ganizacijos eina piniginiai že
myn? Atsakymas lengvas, — 
nariai senėja, mirčių skaičius 
didėja, apsirgimai irgi eina 
skaitlingyn. Organizacijos, jei 
nori atlaikyti savo smukimą, 
būtinai turi nors vienu treč
daliu paskaitlinti savo narių 
skaičių jaunomis spėkomis, o 
kitaip, — kiekvienai lietuvių 
pašalpos organizacijai mirtis 
žiuri tiesiai į akis.

Nesvarbu, ar organizacija bu
tų didesnė ar mažesnė nariais 
sidig organizacijos dydžio auga 
ir jos bėdos. įtaikai buvo skir
tingi, kada mes buvome dar 
jauni — sirgome retai, miri- 

i mų irgi buvo gana- mažas nuo
šimtis. Vieni į Draugiją atėjo, 
kiti išėjo. Dabar jau kas kita. 
Prie jaunų ne visi mokam pri
eiti, o kai kurie iš jaunųjų ne
moka musų nei suprasti. Musų 
organizacijas nariai biednėja, 
ypač jaunais nariais. Sirgimai 
eina skaitlingyn, mirimų skai
čius irgi kur kas didesnis pa
lyginus su tuo, kas buvo 15-20 
metų atgal, čia ir gludi musų 
bėdos kaipo organizacijų. Daug 
draugijų likvidavosi, daug jų

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

(Naujoji Zelandija)
Tie trys vyrai susiraukę žiu

rėjo į mane. Aš pradėjau mą
styti, kad man bus riestai už 
laikrodėlį. Liepė eiti sykiu su 
jais į kitą kambarį. Tas kam
barys buvo labai didelis, — 
panašus į muzėjų. Pradėjo 
man rodyti visokius daiktus, 
čia buvo daug prikimštij įvai
rių žvėrių. Bet mane tie žvė
rys neįdomavo. Paskiau rodė 
įvairiij mašinų dalis,
kiekvienos mašinos dalies bu
vo prisegtas raštelis: kas ji 
yra; dėl ko tarnavo; iš kokios 
medžiagos padaryta. Kodėl čia

tų visokių mašinų dalys 'su
krautos? Aš negalėjau sau įsi
vaizduoti.

Priėjome prie laikrodėlių 
krūvos. Čia tuojau mano pa
lydovai pridėjo mano laikro
dėlį ir palygino su kitais laik
rodėliais. O kaip rūsčiai jie į 
mane žiurėjo, net baugu da
rėsi. Aš jiems aiškinau, kad 
mano laikrodėlį paliktų prie 
kilų laikrodėlių.

Aš mačiau, jog jie pyko ant 
manęs. Bet pasižiūrėję į ma
no geltomis plaukus, jiems 
piktumas perėjo. Mano gelto
ni plaukai jiems patiko, 
buvo mano laimė. 

♦ ♦
*

Už poros valandų mes vėl 
sugrįžome į pirmutinį kamba
rį. Mano palydovai išėjo; pa
likau vienas.

Aš neturėjau pinigų. Buvau 
kalinys svetimoje šalyje. Ne
mokėjau jų kalbos; neturėjau 
draugų; nežinojau jtj papro
čių. Vienok kad ir tokiose ap
linkybėse būdamas, aš visgi 
norėjau arčiau susipažinti su 
tais keistais, bet gražiais žmo
nėmis. ,

Ką reiškė nesenai matytas 
kambarys pilnas įvairių ma
šinų dalių? Ką reiškė teisėjo 
pykimas ant manęs už mano 
laikrodėlį? Aš negalėjau tij 
dalykų sau išaiškinti.

* *
*

Aš išgyvenau šioje keistoje 
šalyje jau apie dvidešimts ke
turias valandas. Jokių mašinų 
čia nemačiau vartojant. Man 
išrodė, kad čia žmonės gyve
na tokiame civilizacijos laiko-

larpy, kaip europiečiai gyve
no dvyliktame arba trylikta
me šimtmetyje. Vienok savo 
laiku jie matomai, turėjo, ge
rą supratimą apie tas maši
nas, kurių dalis dabar jie lai
ko savo niuzėjuje.

Illinois valstija prašo 
480 milionų dol. vie

šiems darbams

Prie

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETEUUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.
Išbaltina rubus i 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosemėse. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau-

Pullman 8011

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

Tai
Pridavė federalei valdžiai visą 

eilę statybos, remonto, page
rinimų projektų

Illinois valstija yra pasiryžu
si gau’ui 480 milionų dolerių iš 
federales valdžios viešiems 
darbams. •

Gubernatorius Horner pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
visą sąrašą darbų, kuriuos rei
kėtų atlikti valstijos ribose, ne- 
vien, kad pagelbėti bedarbiams, 
bet taipgi, ‘ kad suteikti pielie- 
čiams, tas kas jiems yra 
kalinga”.

Projektuose numatoma 
statyti visą eilę federalių
mų; medicinos centrą Chicagoj; 
pagerinti uostus ir upių kran
tus; iškelti gelžkelių bėgės virš 
kelių, pataisyti gatves ir ke
lius, ir tam panašiai.

Didelė dalis iš 480 milionų 
tektų Chicagai. Priemiesčiai 
gautų po: Cicero —$1,125,000; 
Dės Plaines—$1,033,000; Evan- 
ston—$715,000; Riverside — 
$43,300; Wilmette—$196,000.

rei-

pa- 
ru-

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARKBEER
DIENĄ IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

4138 ARCHER AVENUELafayette 0401

Pirmutinė ir Didžiausia

RADIO
Specialia Radio Progra

mas Juozapą, dienai

šiandien radio klausytojai 
bus ypatingai palinksminti su* 
specialiai gražiu ir įdomiu ra
dio programų pritaikintu Juo-

zapų vardadieniui. Jo išpildyme 
dalyvaus grupe žymių daininin
kų ir muzikų, kaip Saboniai, 
Sauriai, A. čiapas, “Peoples” 
Radio Kvartetas ir duetas.

Bus gražių dainų, muzikos, 
juokų ir įdomių kalbų. Kaltes 
Dr. Vezelis, D.D.S., dalyvaus 
juokdaris Čalis Kepure ir ki
ti. Todėl nepamirškite pasi
klausyti šio programo, šiandie

7-t$ valandą vakare iš stoties 
W.G.E.S. Programas leidžia
mas pastangomis Peoples Ra
kandų Išdirbystės Kompanijos 
Krautuvių, kurios dabar veda 
vajų laimėjimui virš $2,000.0(1 
verčios dovanų.

Rep. xxx

Garsinkites “N-nose”

DIDELES SUTAUPOS 
ant KELVINATORIŲ

Milžiniškas Kainų Nupiginimas Prieš-Se,zoniniame 
I.špardai)ime—Aprubežiuotas Šlakas—Veikti Tuojaus!

SUTAUPYKI?
SPECIALIAI

MODELIS SAMODELIS V

*10
ĮMOKĖT

Likusi nu Elek
tros Sąskaita

Specialiai $99.50
Tai yra speciali kaina.—ne
palyginama šiandien. Pasi- 
dčjimui vietos virš aštuonias 
kvadratines pėdas. Sušaldo 
keturius. ir pusė svaro ledo 
išsyk. Turi daug naujų Kel- 
vinator ypatybių.

Sutaupyk $50 ant šio 
didelio Kelvinatorio.

Pirmesnė kaina šio refrigerato- 
riaus buvo $199.59. Dabar tiktai 
$147. Virš dešimts kvadratinių pė
dų vietos pasidėjimui. Sušaldo 
dauiau negu penkius svarus ledo 
išsyk. Pakankamai didelė 
asmenų šeimos.

apRkolblme. Ir pažymMij ant mitRą

dėl 6

Prie kalnu paminėtu Klanu* . ____ . __
, prekių, 2% bus prlskaitoma <lfl specialiu pridėtiniu taksu.

COMMONVEALTH EDISON
ną. Mažas imokėjinias, —_ e o 1
likusi kas mėnesi su I X rlC
Mlektros---r»tarnayimo » jUCCLlię vSgMIgrJ O H O; U O

.. suskaito.. Padengimui 'X
nuosimėiu ir kitų i S- j™*** V ■<? ’rx t- t1!*’*“' 3460 So. State St.
................................ Dotvntoun— 72W. Adams St.-—132 S. Dearborn St. 852 W.63rdSt.■ laidų, truputi augStes- 
nė kaina bus imama 
už daiktus imamus ant 
ISmokėJimo.

SKALBYKLOS
Washing Machines 
1935 Metų su visais 

pagerinimais

Telephone RANdolph 1200, Local 155 
or your ttearttf ELECTRIC SHOP

C O U P O N S

4562 Broadway
2618 Milvaukee Avė.
4833 Irviag Park Blvd. 

■ >4231 W. Madison St.
4834 So. Aihland Are.

852 W. 63rdSt.
2950 B.92od St.

11116 S. Michigan Are.

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHAHGE NATIOMAL BANK
. . 19th Place and Halsted Street

P
II m NIEŽANČIOSILrS KRAUJAIS TEKA 
■“■■^Nereikia piauti

Žymiai Palengvintos su 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didelė Tūba “ 50clipe
Rectade Laboratories
64 W. Randolph St., Chicago, 

Kamb. 402._

PILĖS
Žymiai 
Rectad brąn

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 IR $3.50

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $5.00 IR $6.50 
Permanents dėl kūdikių $ •f

tiktai ------ ---- ------  - loW

MUSU 
SPECIALYBE 

dažyti ir baltin- 
y ti permanents
< Puikiausi plau- 

y z—kų stiliai.

INTtmumOMMMNLUOUORa

Jeigu atsinešt ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynutė Rosepetal 

rose“pctal
BEAUTY SHOPPE 

Perkelta 4133 S. H»Į*tad St. 
(Auditorija) TeL Viotory 8187

White Horse, London Dry Gin.
86 proof *g.50
kelsas ...........................

My Old Pal. 8 mėnesių
=O1....90...pl.. JI 3.50 

Kentucky Colt, 1 metų .
senumo, 100 pr.
keisas ........................ ■ ■ • W 

Parduodam visokia degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

ZTZKNATIONAL
WHOLESALE

WINES & UQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Pitone Boulevard 0470

EKSKURSIJA
LIETUVON

Laivu “GRIPSHOLM”

Gegužės-May 25 d
(TIESIAI I KLAIPĖDĄ)

Kas tik manote šiais metais at
lankyti Lietuvą, važiuokite su 
šia Ekskursija kartų su visais 
Chicagos ir visos Amerikos lie
tuviais. I ' • • *

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos,— 
ją lydės keletas patyrusių paly- . 
dovų.
Šiuo laivu su maža išimčia va
žiuos beveik vieni lietuviai, todėl 
apie smagumą kelionėje nereikia 
neabejoti.

.
Dėl platesnių informacijų tuojaus 

kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
Telefonas CANaI 8500

Kainos po $49.50 ir 
ir aukščiau.

mokant po $1.00 į savaitę. 
Skalbykla pati per save ap
simoka.

PROSINIMO 
MAŠINOS 

39.50 99.00
Vartotos perdirbtos 

skalbyklos po
■18.00

JosJ. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

ai Nedėliomis nuo 
:8U po pietų iš stoties 
WCFL, 970 kil.

Radio pro;
1 iki !:■ 

į ’’ —

Ketvergais nuo’ 8, vai, vakaro— 
WHFC.

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

Mes mokam 4% už kiekvieną dolerį 
£ dividendų, pagal uždarbio. Praeityje

išmokėjome 4%.
Musų draugija yra viena iš tvfirčiau- 

šių finansinių įstaigų po Federal Vai* 
džios Priežiūra,

Mums depresija visai nepakenkė. 
. Reikalaudami visada galite gauti savo 

sutaupytus pinigus. įstojimo 
nereikia.

5 
»

mokėti

invest- 
per U.

Saugumas jūsų 
mentų apdraustas
S. Government ištaiga— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n, 
Washington, D. C.

FederalSavings
AND^LOAN ASSOC1ATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis1
DOUGLAS BATHS 4 

3514-10 W. ROOSEVELT ROAD <_ 
arti St.Louis Av. Tel. Kedzie 8902 1 
Vanos, lietaus ir druskos vanos.
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
98.00 per year in Canada
37.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
J1L Telefonas Canal 8500.

UŠMkymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Nfetams .............................
Pusei metų .....................__
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija lll1f------- ----- -- 3c
Savaitei_____ ___ _________ 18c
Mėnesiui__ _____ _______ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metams __________  87.00
Pusei metų........ .................... 3.50
Trims mėnesiams  1.75 
Dviem mėnesiams .... ...........    1.25
Vienam mėnesiui .......... —..... 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .. ....... ........... ........~~ 88.00
Pusei metų ......... .... 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

AR IŠVADAVO?

Viešai atmetęs Versalės sutarties patvarkymus, 
kurie liečia Vokietijos ginklavimąsi, reicho vadas Hit
leris jaučiasi atlikęs labai populerų Vokietijoje dalyką. 
Kur tik jisai pasirodo, jį sveikina milžiniškos minios. 
Pats rudasis diktatorius aiškina šitą žmonių entuziaz
mą tuo, kad jisai išvadavęs Vokietiją nuo pažeminan
čių suvaržymų, kuriuos jai buvo uždėję pasaulio karo 
laimėtojai.

Tačiau, ar( iš tiesų jisai ją išvadavo?
Hitlerio “drąsus žinksnis” iššaukė sujudimą ir pa

sipiktinimą Europoje. Visos didžiosios valstybės Euro
poje tariasi, kokių priemonių imtis prieš Vokietiją. 
Anglija protestuoja. Rusija karštai ragina kitas val
džias veikti skubiai ir nulaužti ragus Vokietijos milita- 
rizmui. Europos sostinėse atvirai kalbama apie “plieno 
lanką”, kuriuo hitleriškoji Vokietija turėsianti, būt ap
siausta' iš visų pusių.

Ar tai lemia išvadavimą ir laisvę Vokietijai? Var
giai.

Vokietija jautėsi prislėgta dėl to, kad jai buvo at
imta lygybė. Jai buvo uždrausta turėti tiek kareivių ir 
ginklų, kiek jų turi kitos valstybės. Bet ar Hitleris iš
kovojo tą lygybę?

Jisai sako, kad Vokietija suorganizuos armiją iš 
36 divizijų ir įtaisys jai moderniškiausius karo pabūk
lus. Bet tai nereiškia, kad Vokietija jau bus susilyginus 
su kitomis šalimis. Nes kitos šalys dar labiau didins 
savo armijas. Eis ginklavimosi lenktynės, o tokiose 
lenktynėse laimi tas, kuris yra turtingesnis.

Vokietija yra bankrotas. Jos finansai taip suirę, 
kad valdžia neleidžia išvežti markių į užsienius. Jos 
užsienių prekyba duoda didelius deficitus. Krašto vidu
je milionai bedarbių. Aiškus dalykas, kad ji negali iš
leisti tiek pinigų karo reikalams, kiek anglai ir francu- 
zai. Jeigu lenktynės prasitęs kiek ilgesnį laiką, tai Vo
kietija susmuks, pirma negu ji tas tautas pasivys.

Susilyginti su jomis Vokietija butų galėjusi tiktai 
tokiu budu, kad ji butų laipsniškai didinusi savo armi
ją, kuomet kitos šalys butų savo armijas mažinusios. 
Lygybė jai buvo pasiekiama ne lenktynių, bet tik kom
promiso keliu.

Šitokį kelią į lygybę Vokietijai siūlė Tautų Sąjun
ga, kuri, reikia pasakyti, buvo pripažinusi Vokietijai 
lygybės teisę dar prieš Hitlerio įsigalėjimą. Lygybės 
principą Vokietijai buvo jau iškovojusi demokratinė 
respublika. Dar prieš “nacių” erą buvo jau numatytas 
ir programas tam principui įvykinti. Vokietijai turėjo 
būt pripažinta teisė tuo jaus padvigubinti savo armiją, 
t. y. pakelti jos kareivių skaičių nuo 100,000 iki 200,000; 
o tuo tarpu kitos valstybės butų turėjusios savo armi
jas sumažinti, iki jos butų susilyginusios su vokiečių 
armija. f

Bet kai atėjo valdžion Hitleris, tai jisai ne tik at
metė šitą planą, bet ir pasitraukė iš nusiginklavimo 
konferencijos ir iš Tautų Sąjungos. Jisai ryžosi siekti 
lygybės ne susitarimu, bet sutarties laužymu. Jeigu Vo
kietijos žmonės mano (reikia tikėtis, ne visi), kad hit- 
lerizmas juos veda į išganymą, tai jie baisiai klysta. 
Dabartinis Hitlerio populerumas Vokietijoje yra pa
remtas pragaištingu įsivaizdavimu.

Hitleris užkirto kelią Vokietijai į tikrąją lygybę 
ir, jos vietoje, davė jai tik lygybės iliuziją, kuri negali 
būt įvykinta. Sužavėta šita iliuzija, Vokietija gali su
silaukti baisesnės katastrofos ir pažeminimo, negu kad 
ji susilaukė po pasaulio karo, į kurį juk ją buvo įstū
męs irgi tas pats nelemtas militarizmo įsivaizdavimas, 
kad už viską galingesnis daiktas esąs ginklas!

dė prie to, kad N. E. Komite
tas suspendavo Indianos orga
nizacijos čarterį, nedavęs kal
tinamiems net pasiteisinti. Da
bar vienas centro narys, Al- 
bert Spraguę Coolidge/ iš Mass. 
valstijos, padavė įnešimą N. E. 
Komitetui, kad butų pakviesta 
pasiaiškinti New Yorko organi
zacija. Jeigu komitetas šitą 
įnešimą priims, tai New Yorko 
socialistai turės, “parodyti prie
žastį, kodėl “neprivalo būt at
šauktas jų čarteris.

New-yorkiečiai prieš 
griežtai protestuoja, nurodyda
mi, kad Thomas ir jo sėbrai 
perdaug sauvaliauja. Gaila, kad 
šitokiais laikais, kada socialis
tams yra proga supažindinti su 
savo idėjomis darbininkų ma
ses, partija eikvoja savo ener
giją viduj iniems ginčams. Ta
sai tariamas “karingumas”, ku
riuo didžiuojasi “kairieji”, to- 
liaus žodžių neina. Rezoliucijos 
arba obalsiai, kad ir jie butų 
dar taip smarkus, kapitalistų 
klases nepabaidys,
organizuotos minios. Taigi pir
miausia ir reikėtų minias švies
ti ir organizuoti.

kol nebus

OPOZICIJA PILSUDSKIO 
POLITIKAI

Lenkijos valdžia yra 
draugavusi su Hitlerio valdžia. 
Todėl, kada Hitleris pereitą 
šeštadienį pranešė pasauliui, 
kad Vokietija atsteigia priva
lomą kareiviavimą ir organi
zuoja didelę armiją, tai lenkų 
politikieriai atsiliepė palankiai 
apie šitą “nacių” militarizmo 
demonstracijų. Bet Lenkijos 
žmones vargiai pritaria šito
kiam Pilsudskio nusistatymui.

Lenkų socialistų organas 
“Robotnik” sako, kad Vokieti
ja yra pavojinga Europai, kai
po stipri militarinė valstybė. 
Kitas opozicinis lenkų laikraš
tis nurodo, kad gražiuoju susi
kalbėti su “naciais” nėra vil
ties; prieš jų ginklo jėgą turin
ti būt pastatyta jėga. Laikraš
tis reikalauja, kad Lenkija pa
siieškotų tinkamesnių draugų, 
negu dabartiniai Pilsudskio są
jungininkai.

Pilsudskis .yra ginklo garbin
tojas, todėl vokiečių militariz- 
mas jam patinka.

LATVIJOJ 1,944,933 
GYVENTOJAI

susi-

iš 
sta-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KULTURI
NIAI IR EKONOMINIAI LAIMĖJIMAI

(———————

Apžvalga
dešiniųjų”. Pirmuo

NAC10NAUS KOMITETAS 
PRIEŠ NEW YORKO 

ORGANIZACIJĄ

Amerikos socialistų partijoje 
dar tebeina kivirčai tarpe “kai-

“Elta” savo pranešime 
Rygos sako, kad Latvijos 
tistikos biuras jau paskelbė vi-, 
suotino Latvijos gyventojų su
rašinėjimo rezultatus. Tais 
duomenimis, Latvija vasario 13 
d. šių metų turėjo viso 1,944,- 
933 gyventojus.

Vidžemėje gyvena 405,243 
žmonės, Kurše 291,509, žiem
gali jo j 298,103, Latgali joj 
565,503. Rygoje 348,575. Per 
paskutinius penkerius metus 
Latvijos gyventojų skaičius pa
didėjo 44,888.

Rytoj tilps F. Vait
Mį U(

kaus straipsnis

nųjų 
sius remia Nacionalio Ekzeku- 
tyvio Komiteto dauguma su 
Normanu Thomasu priešakyje. 
Antrieji yra susispietę daugiau
sia New Yorke, kur socialistų 
partija turi tvirčiausią organi
zaciją.

Kova tarpe “kairiojo” arba 
“karingojo” (militant) sparno, 
ir tariamų dešiniųjų jau prive-

“Kaip aš planavau savo ke
lią Lietuvon” — šitokia antraš
te rytoj “Naujienose” tilps la*' 
hai įdomus lakūno Felikso Vait
kaus straipsnis. .

Jame bus aprašyta, kaip Įeit, 
Vaitkus išdirbo savo “maršru
tą” oru be sustojimo iš New 
Yorko į Kauną. Prie straipsnio* 
bus pridėtas ir žemėlapis, kuris 
parodys, pro kurias vietas skris 
“Lituanica II”

Kelio planą, kfikj pagamino 
imte lakūnas, yra jau peržiūrė
jęs ir patikrinęs Jungtinių Val
stijų laivyno Hydrogra'fiijos ofi
sas, taip kad apie jo tikslumą 
nebegali būti abejonės.

Taigi kiekvienam transatlan
tinio skridimo rėmėjuibus įdo
mu tą svarbų F. Vaitkaus; iM- 
tą perskaityti

(Tęsinys)
Mokeščiai, kurie 1930 m. su
darė 134,2 milijonų litų, dėl 
krizio irgi sumažėjo ir 1933 
m. parodo 106,5 milijonai li
tų. Tokia pat tendencija ir 
Lietuvos užsienio prekyboj, ku
ri prieš krizį smarkiai augo ir 
buvo pakilusi 1930 m. ekspor
to — 333,7 milijonų litų ir 
importo — 312,4 milijonų li
tų, o paskutinieji 1934 m. ro
do eksportą 147,2 milijonai, 
importai 138,6 milijonai litų. 
Lietuvos užsienio prekybos ba
lansas daugumoj metų akty
vus. Lietuvos valstybės skolos 
palyginamai nedidelės: užsie
niui Lietuva skolinga 1934 m. 
buvo 71,7 milijonų litų ir vi
daus skolų turėjo 1,7 milijo
nai litų. Vienam gyventojui 
valstybės skolų tenka 38,13 li
tų. Privatus įsiskolinimas kai
me siekia 320,8 milijonai litų 
ir vienam Ūkiui tenka 111,8 li
tai.

Lietuvos ekonominė struktū
ra ir greitas prisitaikimas nau
joms aplinkybėms palengvino 
Lietuvai pergyventi ekonominį 
krizį. Ji viena nedaugelio val
stybių, kurios nėra įvedusios 
valiutos išvežimo ir panašių su
varžymų. Lietuvos litas apie 
80% padengtas auksu ir tvir
ta valiuta ir yra viena pasto
viausių valiu*tų Europoj.

Kaip kitose Pabaltijo valsty
bėse, Lietuvon milžiniškos eko
nominės ir vidujiniai politines 
reikšmės turėjo žemės refor
mą, kuri jau baigiama įvylo
dinti. Viso žemės fondas buvo 
nusavinta 726,416 ha. žemės. 
Išskirstyta jau 520,005 ha. Su
daryta 37,337 nauji ūkiai (349,- 
611 ha.) Be to, atliktas dide
lis darbas išskirstant 86,767 
Ūkius ir į viensiedijas 1,013,- 
565 ha. "

Aprūpinta žeme 10,229 sava
noriai. Naujakuriams statomo
sios medžiagos suteikta Už 9,- 
145,300 litų ir pašalpų suteik
ta pinigais 652,000 litų. Kul- 
turiniems reikalams panaudota 
130 dvarų centrų su 17,434 ha. 
žemės reformą atliko savo is
torinį uždavinį ir galutinai su
tvirtino lietuvių valstietį savo 
krašto šeimininko vaidmeny ir 
sumažino dvarų reikšmę, iš kur 
skverbdavosi svetimos įtakos. 
Pagerbiant nuosavybės princi
pą Lietuvoj už nusavintas že
mes buvusiems savininkams 
atlyginama.

Lietuvoj didelės pramonės 
nėra buvę, tačiau paskutiniais 
metais ji vis stiprėja. 1934 m. 
Lietuvoj buvo 1,118 pramonės 
įmonių, kuriose dirba nema
žiau 5 asmenų. Viso darbinin-i 
kų juose — 22,282. Daugiau
sia įmonių ir darbininkų turi 
medžio pramonė. Minimaliau
sia darbininko alga už 8 va
landų darbo dieną yra 3 litai 
50 centų (nekvalifikuotos mo
teris provincijoj), aukščiausia 
— 12 litų 10 centų (kvalifi
kuotas vyras’ Klaipėdoj). Pa- 

ymėtinas pienininkystės išau
gimas Lietuvoj per dešimtme
tį. 1923 metais buvo įkurtos 
pirmosios 3 pienines, o 1933 
m. jų buvo jau 251. Sviesto 
1924 mt. išvežta 523 tonos už 
3,9 milijonai litų, o 1931 m. 
8,705 tonos už 47 milijonus li
tų. Taip pat žymiai išaugo 
maisto įmonė apdirbanti mė
sos produktus

Susisiekimo

jau 613, telefono abonentų 
skaičius pasiekęs 17,000 sradio 
abonentų apie 22,000.

Klaipėdos uostas, kuris grį
žo Lietuvai 1923 m. prisijun
gus Klaipėdos Kraštui, buvo 
apleistas ir nepritaikintas di
desniam laivų judėjimui. Lie
tuvos vyriausybė įvykdė dide
lius uosto praplatinimo darbus, 
kurie kaštavo apie 10 milijo
nų litų. Be to, ties šventosios 
žiotimis pastatytas naujas žve
jų uostas, kaštavęs apie 2,5 
milijonų litų.

Netekusi senosios sostines 
Vilniaus, • Lietuva turėję įsi
kurti laikinoj sostinėj Kaune, 
kurį gavo kaipo apleistą men
ką tvirtovės miestą. Milžiniš
kų pastangų ir darbo reikėjo, 
kol Kaunas virto sostinės var
do vertu miestu. Gyventojų pa
didėjimas Kaune sudarė geras 
sąlygas privatinei statybai, ku
ri ir buvo labai gyva. Tačiau 
visa eilė stambių statybų įvyk
dė vyriausybė, jų tarpe tokių 
monumentalių rūmų, kaip Lie
tuvos Bankas, keli universite
to rūmai, žemės bankas, dau
gelis ministerijų ir t. t. Vi
suomenės lėšomis pastatytas 
didžiulis Vytauto Muzejus. 
Kaip sparčiai augo Kaunas,, 
matyti iš to, kad aktingiau- 
siais statybos metais 1931 m. 
buvo pastatyta 824 gyvenamie
ji triobesiai ir 579 negyvena
mų, 1932 m. 526 ir 431, 1933 
m. 356 ir 317. Kaunas netu
rėjo nei vandentiekio, nei ka
nalizacijos, gatvės buvo grįstos 
primityviai, dideliais akmeni
mis. Visa tai Kaimo savival
dybe per keletą metų padarė 
ir dabar Kaunas turi visas mo- /
derniško miesto būtinybes ir 
meksfaltuotas gatves. Gyvento
jų Kaune dabar skaitoma apie 
120,000-’ (192&>.mt. buvo 83,- 
000). Nuo didžiojo karo smar
kiausiai buvo nukentėjęs Šiau
lių miestas, kurį rusai pasi
traukdami sudegino. Dabar ir 
jis visiškai atstatytas ir jo 
statyba buvo nemažiau inten
syvi, kaip Kauno. Gana gyvai 
statyba eina ir Klaipėdoj, ku'- 
ri prie Lietuvos prisijungus 
žymiai padidėjo ir pagyvėjo. 
Klaipėdos uoste laivų judėji
mas yra žymiai prašokęs prieš
karinį, nes per Klaipėdą eina 
žymi dalis Lietuvos eksporto 
ir importo. Augumo tendenci
ją rodo eilė kitų Lietuvos mie
stų.

Lietuvos gyventojų natūra
linis priauglis kasmet sudaro 
apie 30,000 žmonių, tačiau emi
gracija paskutiniais metais be
veik visai nežymi. Lietuva ne
turi ir nedarbo problemos, ku
ri yra opi daugeliui valstybių.

b I

Susisiekimo srity Lietuvos 
nepriklausomybes laikais nau
jų geležinkelių pastatyta 189 
kilometrai.’ Ypatingai svarbi 
naujoji linija Amaliai-Kretin- 
ga, kuri palengvina susisieki
mą tarp Kauno ir Klaipėdos. 
Plentų būW 1,197 kilometrai, 
dabar yra l,T22 kilometrai. Pa
taisyta ir pagerinta daug vieš
kelių. Pastatyta eilė naujų til
tų, jų tarpe 3 dideli tiltąi Khu- 
ne. Pašto įstaigų ir agentūrų

Mi
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San Francisco, Cal. — Drabužių valytojų streikas. Streikininkai 
apvertė kelis trokus.

Viso Lietuvos be darbo žmo
nių apie 4,000, kuriais rūpina
si miesto savivaldybės, suteik
damos darbą arba pašelpą.

Lietuvos ekonominio gerbū
vio didelis pakilimas prieš eko
nominį krizį liudija, kad ne
priklausomybės sąlygos labai 
palankios tautos gerovei kle
stėti. Reikia tikėti, kad visus 
prislėgę laikinieji sunkumai 
praeina ir galės grįžti į nor
malius pažangos ir laimėjimų 
laikus.

Paskutiniais daviniais 1934 
mt. valstybės biudžetas suves
tas sekamai: pajamos 258 mi
lijonai litų, išlaidos 252 mil. 
litų. L. K. C.

milžinų veislės, Ir žyniuoniai 
senų amžių, datyrimd pilni... 
Maironis: “Atsibus tėvynės sū
nus, didžią praeitį atminę...”

MARCAS BAUKAS.

LITERATŪROS
NAUJIENOS

100 metų poetui Bara
nauskui.

ir“Literatūros Naujienos 
visa Lietuvos spauda šįmet mi
ni vyskupo Antano Baranau
sko 100 metų gimimo sukaktį. 
Savo laiku Baronas buvo di
džiausias musų poetas. Dar de
šimt ar kiek daugiau* metų at
gal ir mes, amerikiečiai, nešio- 
davomčsi jo eiles lupose. Kaip 
“Sudiev, Lietuva, man linksmu 
buvo...”, “Kalnai kelmuoti, pa
kalnės nuplikę....”

Kaip poetas, Antanas Bara
nauskas buvo Lietuvos mylė
tojas, kovotojas už jos laisvę 
ir žadintojas lietuviuose tėvy
nės meilę ir kovų už laisvę. 
Kaipo tokį mes jį ir atminsi
me. Ką mums kalbėjo “Aušra” 
su Basanavičių ir kitais prie
šaky, kų paskiau* Maironis gie
dojo, tą Baranauskas pradėjo 
dainuoti bent 25 metais prieš 
“Aušros” pasirodymą. Bara
nauskas: “Atgis didžiavyriai iš

Vienuolis išlaisvintas.f

Kai kurie Lietuvos įstaty
mai yra mum nesuprantami. 
Keli mėnesiai "atgal rašiau 
“Naujienose”, kad vienas stam
biausiųjų musų rašytojų Vie
nuolis—Žukauskas, kaip vaisti
ninkas, yra atiduotas kokio ten 
svetimšalio gydytojo vergijon. 
Jis negalėjęs nė parduoti Savo 
vaistinės, nė darbininko pasi
samdyti dėl to daktaro. Pasku 
tiniu laiku pasirodė žinutė laik
raščiuose, kad tas svetimšalis 
daktaras esąs prašalintas iš 
Anykščių Vidaus reikalų mini
sterijos įsakymu. Ir už tai, kad 
atkalbinėdavęs ligonius pirkti 
gyduoles Vienuolio vaistinėj.

Mums nesuprantamos tos 
abidvi kraštutinyb’es. Bet ten
ka džiaugtis, kad palengvinta 
Vienuolio pragyvenimo reika
las. Dabar jis galės laisviau ir 
pilniau atsiduoti literatūros 
darbuii •<>; ' i z >

Literatūros balius.
Lietuvoje triukšmingai pra

ėjo Rašytojų draugijos litera
tūros balius. Buvo pelningas ir 
gražus. Jį reprezentavo daili
ninkai, teatro, operos žmonės. 
Smetonienė buvo baliaus po
nia. Rašytojai programoj ne
dalyvavo. • Balių reklamuojant, 
buvo didelėmis, juodomis rai
dėmis atžymėta, kad baliuje 
poetai neskaitys eilių ir nove- 
listai ištraukų iš savo raštų. 
Ir tai buvo rašytojų, literatū
ros baliui.

t

Elentherios Venizelos, 71 metų Graikijos žymiausias poli
tikas, buvo sumanęs vėl atsistoti valdžios priešakyj. Po jo va-

1923 m, buvo 267, o 1988 mt do vyste įvyko sukilimas, kuris tačiau nenusisekė.
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Tarabildos “rūpinto
jėlis”.

Paskutiniam “Kultūros” nu
mery, pirmam puslapy tilpo 
jauno dailininko-karikaturisto 
P. Tarabildos “Rūpintojėlis”— 
karikatūra. Karikatūra ir ne 
karikatūra. Stebėtinas, roman
sas. Už tą vieną karikatūrą 
“Kultūra” verta metų prenu
meratos.

Į žemę susmegus troba. Du 
kreivi langai, pastogėj trečias 
Prie kertės kryžius, o i**ž kry
žiaus, galvas iškišę, kunigas 
ir karininkas—bažnyčia ir ka
riuomenė. Po langais akėčios 
šiaudiniam stoge didelė, per du 
grebėstus skylė. Prie kitos ker
tės, ant kaladės, nugara į ku
nigą ir karininką atsisėdęs uk” 
ninkas. Jis basas, baltais, dro
biniais marškiniais ir pakuli
nėmis kainomis. ‘Senis žilas ir 
biškį nuplikęs. Žandai įkritę ir 
ūsai nudribę per apatinę lupą. 
O paskui? Paskui akys! Už ji 
visą didesnės akys. Smailios, 
giliai susimąsčiusios, bepročio 
akys! Baisios, galingos akys. 
Kaip adata, jos lenda į širdį. 
Matoma, ūkininkas atsisėdo 
pagalvoti, kaip jis išneš tų sun
kių bažnyčios ir armijos naš
tą.. ■

Tilvyčio “Dičius” ir Tarabil
dos “Rūpintojėlis” prašyte pra
šo išpuikusį Kauną pažvelgti į 
ubagų sodžių.
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Balandžio 22 d. 7 lietuvio 
byla dėl $160,000 palikimo

Iš Lietuvių Tautiškų 
Kapinių trustistų 

' susirinkimo

Nei vienas iš suimtųjų nepaleistas; atrodo 
suvargę, nusiminę

Ginčai dėl beno Kapinių 
Šimo dienai

Balandžio 22 d*, kriminalia
me teisme prasidės bylą sep
tynių Chicagos lietuvių, ku
riuos kaltina sudarymu suo
kalbio ir suklastavimu testa
mento, kad pasisavinti $160,- 
000 svetinio tutro. Turtas pri
klausė turtingam pabastai- 
elgetai, James Thomas Kelly, 
kuris mirė vasario 26 d., vie
nos iš kaltinamųjų, Bclla Būt
ina nienės, namuose.

Teisman buvo atvesti 
šilini tieji

visi 
tarp kurių, apart 

Butmanienės, buvo jos sūnūs 
Thomas, graborius J. J. Bag
donas, adv. Julius VVaitches, 
Nikodemas Radis, kun. Povi
las Zalink ir Jonas Dailydė.

Teisėjas Williani B. Bro
thers, prieš kurj suimtieji bu
vo atvesti, paskyrė balandžio 
22 d., bylos svarstymui, kai to 
pareikalavo advokatas Frank 
A. McDonald, kuris atstovavo 
visus septynis kaltinamus lie
tuvius.

Nei pienas nepaliuosaotas
Nei vienas iš suimtųjų ne

bus paliuosuotas iš kalėjimo, 
nes nei už vieno nebuvo pris- 
statyta kaucija. Be to, jie 
yra nuteisti vieniems metams 
kalėjimo už teismo paniekini
mą, todėl tas kaucijos dalyką 
komplikuoja.

Metų bausmę suimtiesiems 
uždavė palikimų teismo teisė- 
jas O’Connell, prieš kurj su- 
imtieji atėjo su suklastuotu 
testamentu ir reikalavo $4,500 
graboriui J. J. Bagdonui už pa
bustos Kelly palaidojimą. 
Stambi sąskaita už laidotuves 
sukėlė nuožiurą pas teisėją ir 
jis atidavė palikimo dalyką in- 
vestigacijai. Laike tyrinėji* 
nio iškilo* faktai, kad testa
mentas esąs suklastuotas, kad 
visi septyni suimti dalyvavę 
suokalbyje testamentą suklas- 
tuoti ir pasisavinti svetimą 
turtą; kad, Kelly jau buvęs 
negyvas, kai testamentas bu
vęs rašomas J. J. Bagdono ko
plyčioj?; kad testamentą pa
rašęs advokatas Julius Wait- 
ches, o už liudininkus pasira
šę Jonas Dailydė ir kun. P. 
Zalink. Visi jau prisipažinę 
prie kaltės.

Teisine

Einant iš teismo salės pasi- 
tinka “Naujienų” reporterį J. 
J. Bagdono žmona, Pearl ir 
Barbora Pocius, 2331 M. Mar- 
quett Rd:, su nemaloniais ko
mentarais “Naujienoms”, 
“Perdaug nuosekliai ‘Naujie
nos’ seka šios bylos eigą” pa
reiškia ponia Bagdonienė.

“Aprašimai šios .sensacijos 
yra pamatuoti, bet J. J. Bag
dono butlegerystės biznis, kaip 
“Naujienos” pranešė, yra pra
simanymas. J. J. Bagdonas 
neužsiėmė butlegerystę ir jo
kio munšaino sandėlio koply
čioj federaliai agentai nerado. 
J. J. Bagdono koplyčioj, 2506 
W. 63rd St., kratės buvo pa
daryta ir apie radimo “sandė
lio” pranešė ir Chicagos anglų 
spauda;

Po šio nemalonaus inciden
to tapo uždarytos abi Bagdono 
koplyčios., Visi karstai ir 
įrengimai pagrabams tapo su
krauti į garadžius. Bagdono 
žmona Pearl persikėlė gyventi 
pas savo motiną.

— Bulatu.

Pasikorė, nusinuodi
jo, nusiskandino ir 
užtroško su gasu

Keturi žmonės Chicagoje nush 
žudė ir kiekvienas kitaip

Nusiminę, suvargę atrodė 
suimtieji, kai jie buvo atvesti 
prieš teisėją vakar rytą. Taip 
jie atrodė miniai lietuvių, ku
ri susigrūdo į teismo salę pa
matyti apkaltintuosius ir pa
tirti “Kaip jiemtf eisis”.

Graborius J. J. Bagdonais, 
kuris pirmiausiai įėjo į teismo 
salę dėvėjo “tuxedo”, kietą 
baltą kalnierių, lyg pasiruošęs 
laidotuvėms. Jo veide matė
si didelis nusiminimas ir pa
vargimo žymės. Jis stojo prie
šakiu visų apkaltintųjų ir drą
siai sužiuro į teisėją. Čia šalę 
jo atsistoja pagalbininkas Ni
kodemas Radis. Labiausiai! 
suvargęs atrodė kunigas P. 
Zalink. Jis teismo salėn at- 
ėj° ly$> iš tolimos Azijos kraš> 
tų misijos. Jo kleboniški dra
bužiai susiraukšlėję. Atbulam 
kalnieriui vos begalima įžiū
rėt balta spalva. Plaukai su
sišiaušę veidas nepraustas, 
suvargęs. ašarotoms akims 
žiuri žmogelis į teisėją
minęs ,nuleidęs galvą toliau 
nuo teisėjo stovėjo J. Wait* 
ches. Gi Buhuaniene laikėsi 
drąsiai, truputį arogantiškai.

Einant iš teismo salės
Teismo salėj akaltintiej 

užtruko apie porą minučių. 
Spaudos reporteriai nęsuspėjo 
nutraukti ir jų paveikslų. Pu
blikai skirstos, daugiausiai lie
tuvių. ,

Įvairus nusižudymo budai į- 
ėjo į madą, nes, štai, vakar 
Chicagoje nusižudė keturi 
žmonės ir kiekvienas tai pada
rė kitaip. Vienas nusinuodijo, 
kitas pasikorė, trečias pasiskan
dino, o ketvirtas užtroško pril
eidęs kambarį pilną gaso.

Daniel Carrig, 50 metų, mi* 
rė Southown ligoninėje, po to 
<ai išgėrė nuodų savo namuo
se, 5626 S. Paulina Street. Se
suo, išgirdusi jj dejuojant pa
šaukė pagalbą. Jis nusižudė, 
nes negalėjo gauti darbo.

Pasiėmęs dalį virvės, naudo
jamos skalbiniams ir užsidaręs 
kliozete, pasikorė Paul Dinsog- 
nito, 35 metų, 1340 Farwell 
avenue. Jis susipyko' su žmo
na.

Nuo gaso užtroško Martin 
Streckley, 54, 3433 S. Irving 
avenue. Mirė, 
gauti darbo ir 
pragyventi.

Iš Michigan 
trauktas kūnas
55, 6417 Lakewood avenue, res- 
tauranto savininką. Turėjęs 
nervų paįrimą.

noti; Tikri progresyviai žmo
nės! . ' < •

Nesusitaikius' komisijai su 
trustisais dėl beno, klausimas 
atidėtas lotų savininkų susi
rinkimui, kuris įvyks balandžio 
mėnesį.

—Trustisas P. Daubaras.
Puo-

Mirė nuo žaizdų, pa
neštų automobilio 

nelaimėje

Atėmė “Mėlyną ere 
lį” nuo Chicagos 

firmos

mėnesio pradžioje Tau
Kapinių raštinėje trus

Šio 
tiškų 
tįstai laikė mėnesinį susirinki
mą, į kurį atsilankė Kapų Puo* 
Šimo Dienos komisija; Mat, vi
suotiname lotų savininkų susi
rinkime buvo nutarta, kad ko-1 
misija privalo rengti programą 
iškilmėms pasitarus su trustis- 
tais.

Bet komisija nepaisė to ir 
pati sudarė tikrai “raudoną” 
programą. Net susirado koki |7.i 2mona—užmušti "arba šu

 

tai beną importuotų iš Lenino | žeisti automobilių nelaimėse, 
pasaulio.

Kai tritetistai rekomendavo 
paimti visiems gerai žinomų K. 
Steponavičiaus orkestrą; tai du 
iš “ščyrųjų” griežai užprotesta
vo, pareikšdami, kad Stepona
vičiui neleis groti, bet paims 
savo importuotą darbininkų 
beną. Mat, anot ščyrųjų, Ste
ponavičiaus orkestroje groja ne 
darbininkai, bet kokie buržu
jai.

Vėliau Lubinas rekomendavo 
kokį tai dar vieną beną, kuris 
kiek laiko atgal burnojo Kapi
nių valdybą neva už samdymą 
ne-lietuvių groti kapinėse. Kilo 
pusėtinai karštos diskusijos. 
Man buvo primesti Lubino ir 
kitų ščyrųjų aprašymas iš vi
suotino lotų savininkų 
kimo. Tarp kito ko, 
pareiškė,' butų geriau, 
sai nebūtų laikraščių;
Mainelis tiek įsikarščiavo, kad 
ėmė sklokininkus primesti so
cialistams.

Taigi, progresyvieji ščyrieji|^J procedūroje, 
tiek nuprogresavo, kad nebeno
ri laikraščių ir tik moka bur-

Nusi-

-

Av'Ax 
VERONIKA ŠIDLAUSKIENE 

(po tėvais Mužaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 18 diena. 2:00 valandų po 
piet 1935 m., sulaukus 42 nte- ! 
tų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Krekanavos parap- 
Baiboku kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Antanų, dvi dukteris, 
Bronislavų Valentina ir Elz
bietą, žentų Kazimiera, sūnų 
Vincenta, seserį ir švogeri Elz
bieta ir Joną šervinskus, švo
geri Stanislova Šidlauskų it 
giminės, o Lietuvoj broli Sta
nislova Muža ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
. 3438 S. Lowe Avė. Telefonas 
Yards 5034.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
kovo 23 diena, 8:00 vai. ryto

‘ iš- namu i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos * pamaldos už vilionės^ 
siela, o iš ten bus nulydėta b 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Veronikos Šidlaus
kienės giminės. draugai ir pa- 
žystarhi esat nuošiidŽlai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse if 
suteikti jai paskutini patarna* 
vimų ir atsisveikinimų.

. Nuliudv liekame.
Vyras, Dukterys, žentas. Sūnūs, 
Sesėrys, švogeriai, Brolis 
ir Giminės.

Patarfiaujų laidotuvių direk
torius S- P- Mažeika, Telefo-

stfsirin- 
Lubinas 
kad vi-
Ščyrųjų

42 metų Kazimieras Kaškevi- 
čius, 758 West Harrišbn Street, 
mirė St. Mary’s ligoninėje nut) 
žaizdų, kurias panešė automo- 
l’ilio nelaimėje, kovo 15 d.

Viso, vakar Chicagoje mirė

Ieško informacijų 
apie traukinio už

muštą žmogų
Koroneris ieško informacijų 

apie žmogų, kuris buvo išmuš
tas traukiniu porą dienų atgal. 
Kūnas buvo rastas ant Penri- 
sylvania R. R. bėgių, prie An- 
thony ir :So. Chicago avenue. 
Traukinio ratai nukirto žmo
gaus galvą. Jo rūbuose užtik
ti pavardės inicialai, “J. O.”

Nori panaikint grand 
jury

NĖA. administracija atėmė 
“mėlynąjį erelį” nuo Lutter 
Brick Co., 1445 Diversey park- 
way, už neužsimokėjimą duok 
lių plytų kodekso adminisitra- 
cijai.

Gen. Hugh S. John 
son’as Chicagoje

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų, Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo^ čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Čia

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėto, Klarnetus, Sak
sofonus, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitu instrumentų^ 014 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

Mes Mokame Cash
Morgičiai geram stovy arba de- 
foltuoti. Mes neesame brokeriai, 
bet atstovaujame investmentų 
fondus. Greitas patarnavimas 
nežiūrint kokio didžio.

Union Finance 
Corporation

■ State 4600
33 North La Šalie St.

Vakar Chicagon atvažiavo 
buvęs NRA* administratorius, 
generolas Hugh C1. Johnson. 
Jis kalbėjo North western uni
versitete; tema; “Regimenta- 
tion of Partnership”.

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131._____________

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

i iii M —III i' | H ■■ ■■ ■'■iiiiMii į į, ii-     d.     i„ii ■m-—   ii 

Šaukite K. Čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Advokatų organizacija ruošia 
naują kriminalas procedūros ko
deksų, kuriame numato dabar
tines grand jury panaikinimui 
Kodekse taipgi numatoma daug 
kitų permainų visoj krimina*

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO 
IR

I fi moderni
zacijos 

NAMŲ.

VYTAUTO 
Building. and Loan Ass’n. 

: V. P. PIBRZYNSKI, Secretary

i 4559 So. Paulina St.
Phone YARDS 0140

ANGLIS
COAL

; ANT 
PIRMŲ 
MORGICIŲ 
1-2-3.JŲ 
PAGYVE
NIMŲ.

Tikrai geros anglys
$5.60
$5.35

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugarų; atima kalbų 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimų ir atneša 
palengvinimų. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Hermitage Avė., Chicago UI.

viso j

ir

ir

ežero buvo iš* 
Daniel' Zobelio,

nes negalėjo 
neturėjo iš ko

Siunčiame Gėles Telegramų ii 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard’7314. Chicago. Iii

i

Ji-,

j

i

i

SOFIJA ZAYNER 
f Persiskyrė su šiuo pasauliu 
į kovo 17 diena, 1:00 valandų 

ryto 1935 m., sulaukus 28 me
tu amžiaus, gimus, Chicagoje. 

k Illinois.
Paliko dideliame nuliudime 

motina Kazimiera, tęva Pran- 
Į ciškų, seseris Aldona ir Kaži- 
| mierų, broli Povilą ir švogerj 

Justina Zebraitis, dėde ir dė- 
Į dynų Antaną Zayner ir šeimy- 
[ na, dėdė ir dčdyną Kasparų 

. Zayner ir jų šeimynų, dėdė Jo
ną Butkų, tetų ir krikštą kūmų 
Anele Ceiner ir jos dukterį. .

b Kūnas pašarvotas randasi 
I 6633 So. Whipple St. Telefonas 

Republic 7913.
r Laidotuvės ivyks trečiadieni 

kovo 20 dienų, 2:00 vai, po 
pietų iš namų i Tautiškas ka- 

I pjnes.
Visi a. a. Sofijos Zayner gi- 

I minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

1 lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Tėvai, Seserys, Brolis; 
švogeris, Dėdės, 
Dėdynos ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių- direk
toriai Juozas Eudeikis ir Tė
vas, Tel. Republie 8840;

ROZALIJA MICKIENE
(po tėvais Martinkaite)

Pėrsiskyre su šiuo pasauliu 
kovo 17 dienų, 12:15 valandą 
ryto 1935 m., sulaukus puses 
amžiaiis, gimus Raseihiii ap.; 
Kelmės par., Papludžių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko* dideliame nuliudime 

dvi dukteris, Ona Garbauskie- 
ne, žentą Povilą. Elzbietą Zic- 
kiene, žentą Kajitonų, sūnų 

• Franciškų, 4 anūkes ir gimi
nės, o Lietuvoj 2 brolius Anta
ną1 it' Ptetra' Mhrtinkus ir gimi- 

[ nes.
Kūnas pašarvotas 

3816 So. Wallace Si'
Laidotuves* ivyks ket 

kovo 21 dienų, 8:00 vai. 
iš namų i šv. Jurgio 
bažnyčių; kurioje' atsibus gedu 
lingos pamaldos už vėlionės 
sielų, o iŠ ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rožalijps Mickie
nės gimini, draugai ir pažys 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidbtuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavD 
vilną ir atsisveikinimų.

Nuliūdo liekame,
Dukterys, Sūnūs, žentai, 
Anūkės ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk 
torius" S. P. Mhžeika; Telefonas

randasi

ketvergio 
ryto 

parapijos

STRIMAS
šiuo pasauliu
4:50 valandų

JUOZAPAS
Persiskyrė su 

kovo 17 dienų, 
ryto 1935 m., gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimuosius ir mylinčius sese, 
ris Ariną Cikauskas ir Agota | 

j Preikšaitis ir vaikus. |
\ Kūnas pašarvotas randasi 

Blake-Lamb koplyčioj, 712 W, ; 
31;St.

Laidotuvės ivyks kovo 20' 
dienų, 9:00 vai. ryto iŠ namų 
i šv. Dovido parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už včlionio sielų, o 
iš ten' btis ritilydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi’ a. a. Juozapo Strimo 
giminės, draugai ii* pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-. 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarriaviinų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Seserys ir Gimiries.• *

Patarnau^ia laidotuvių direk
toriai Blake-Lamb, Telefonas 
Victory 1158

O

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

iš šiaur. Illinois
Furnace Lump ............. —-
Nut
Mine Run ...................—~

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė.

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

Įsteigta 1913 metais.

PIENINE
DAIRY

WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

{ Panedėlį
i Seredą ir 

Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš' Chicagos ir viso pa* 
šaulio^

TAIPGI

9 vai. vakare
! ■

; iš stoties
WSBC

kiekviena seredą
NAUJIENŲ .
MUZIKALIS
PROGRAMAS. .

Im•

ii > » « 11 .....................

■« I iii n....... *.......

Gerkit ir Reikalaukit

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už tonų 

Plūs 2% Illinois taksų /
No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St.

Olselio ir retail pardavimas.
Telefono orderius pristatome.
Tel. Victory 1143-1144

RAKANDŲ Bargenai
tAi. >FURNTTURE BARGAINS

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 —- Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

W. SCHAULER*S STORAGE 
4644 N. We»tern Avė.

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350. 10 dailo valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

............... .. ...... —...... ..■■■■.ii.'.........    —.......... ............. .... . ..........................

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

VERONA ANGLIS duoda augštą ši
luma, mažai pelenų. Lump arba 
egg — $6. Mine Run arba Range 

;— $5.75. Screenings ar stoker — 
$4.75, 50c. extra už vieno tono už- 

I sakymus
GUtTENDORF COAL 60. 

4257 W. Cermak Rd., 
Lawndale 4949

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

( Jeigu norit 
pigumo, gero darbo

* ir patenkinimo
1 Boilerių taisymą ir nitavimų 

sekanti syki paveskite mums 
ACEWELD CO.

1462 S.; Wabaah Avė.
Telefonas dienų Calumet 6884 

nakti Lakview 5490 *

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį bllkorystis 
darbų.

3216 So. Halsted Street.
TeL VICtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

MutualLiųuorCo.
NATHAN 
KANTER

4707 Halsted St.
Tėl. YARDS 0803 '

f

IMS
Visose Alinėse 
Mutual Ttifa 

Žvaigždei 
Kentucky 
BoMrbon 

ir ■ 
Lietuviškos* 

Degtinis
ii'

e* /'X/
i*?./ ■rišo «wo*

7* Statom naujus ir taisom senus na- 
hU mus, Muro, Cemento, Medžio ir Stog- 
■ dengystė. Lengvi iŠmokesčiai ar- 
H ba cash. Gaisro apkainavimas 
UI I (statementai) ant namų ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė. - 
Tel. Boulevard 6327.

GENERAL RADIO STORE 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus, Radios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

GYDUOLES
MEDICINE

PAGELBA INKSTAMS
I Tai vaistas, kurs numalšins skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūsles uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 60c., per paštą 65c.

, Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., Chicago, III. ALYMYS UNIFORM 

... DES’ENDABLE

KNYGOS
BOOKS

FULLPACK

NOSLACK 
FILLING

ISounces for25*
’l Senų ir naujų lietuviškų knygų 

visuomet gausite NaujieniĮ knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. IU, V

MiUiONSOF POUNDS HAVt BbEN
USI D BY OUR GOVERNMENT
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Gegužės šeštą įeit. F. Vaitkus 
išskrenda New Yorkan

Improvement Kliubo
Veikiančios Komisi-

• .

jos Pareiškimas

Išskris Lietuvon gegužės pabaigoje ar bir 
želio mėnesio pirmoje dalyje

Gegužės 5 Chicagos Ford Lansing Airporte 
giama didžiulė Aviacijos Šventė

leitenantas Feliksas Vaitkus 
su “Lituanica II” apleis Chica
go gegužės 6 d., ir vyks į New 
Yorko Floyd Bennett Airportą 
laukti patogaus oro išskridimui 
į Lietuvą.
Atvykęs Benncčt airportan Įeit. 
Vaitkus padarys paskutinę lėk
tuvo inspekciją, taipgi atliks 
eilę bandymų su įvairiais ga
zolino svoriais. Tas reikalinga, 
kad nustatyti kiek “Lituanica 
II” turės įsibėgėti, kad pakilti 
į orą su pilnu kroviniu gazoli
no. (Suvirš 700 galionų).

Lietuvon gi lakūnas išskris 
arba gegužės mėnesio pabaigo
je arba pirmoje dalyje birželio 
mėnesdo.

Lakūno išlydėjimui gegužės 
5 d. Chicagos Ford .Lansing 
Airporte įvyks didelės Aviaci
jos Iškilmės, į kurias yra kvie
čiami žymus aviatoriai, valdžios 
ejlstovai ir žymus Chicagos pi
liečiai.

leitenantas Vaitkus dalyvaus 
iškilmėse su “Lituanica 
ant rytojaus išskris su 
vu New Yorkan. Taigi, 
žės 5 d. bus paskutinė
chicagiečiams pamatyti lėktuvą 
tokį, koks jis atrodys kelionėje 
per vandenyną.

Iškilmės pasižymės plačiu 
programų, į kurį įeis atsilan
kiusių žymių žmonių kalbos ir 
linkėjimai “Musų Feliksui”. 
Programe dalyvaus įvairus la
kūnai, kurie su lėktuvais atliks 
įvairiausius manevrus ore, kaip 
akrobatiką, skraidymą formaci
jose, skraidymą su “užmuštu 
motoru” ir tam panačiai.

“Lituanica II” gabens 
laiškus Lietuvon

Skrisdama Lietuvon, “Litua
nica II” gabens specialius laiš-

II” ir 
lėktu- 
Kegu- 
proga

Turtingas programų 
Pp. Steponavičių me

tinis koncertas
Sutraukė 600 žmonių į Chicago 

Sokol Hali, svetainę

ren-

kiek-kus, kuriuos gali siųsti 
vienas, norįs ta proga pasinau
doti.

ALTASS turi pagaminęs spe
cialius konventus ir lakštus po
pierių tiems laiškams. Jie par
siduoda po $2.50 už laišką. Ta 
suma apima viską, nuo voko ir 
lakšto popierių, iki laiško nuga
benimo Kaunan. Kaune laiškus 
perims reguliaris paštas ir iš
siuntinės juos kam jie bus ad
resuoti.

Laiškus galima siųsti gimi
nėms ar pažįstamiems Lietuvo
je ar bet kurioje kitoje šalyje. 
Laiškus taipgi galima siųsti 
sau, uždedant ant voko savo 
antrašą. Nugabentas Lietuvon, 
laiškas bus/persiųstas regulia
riu paštu atgal j Ameriką. 

t

Kadangi lėktuvas bus pilnas 
gazolino ir galės pakelti ilik 
tam tikrą svorį, tai laiškų skai
čius turėjo būti apribotas. Jų 
gabens nedaug.

Asmenys, kurie žada laiškus 
siųsti yra prašomi juos užsisa
kyti neatidėliojant. Užsakymus 
su $2.50 reikia prisiųsti Ame
rikos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjungai, 1739 So. 
Halsted Street, Chicago, III.

Kai kurie lietuviai nusipirko 
laišku® pernai metais. Kas to
kius laiškus turi, yra prašomi 
juos sutvarkyti pagal Instruk
cijų Blanko? nurodymus ir pri
siųsti arba ALTASŠ’ Centrui, 
arba nusiųsti į New Yorko paš
tą, įdėjus juos į kitus konver- 
tus. Ar Centras, arba paštas 
priduos laiškus į lėktuvą tą ry
tą, kada jis rengis išskristi Lie
tuvon.

sudainavo, suteikdama koncer
to programui tinkamą finalą, 
nes jos numeris buvo paskuti
nis.

Suvirš 600 žmonių susirinko 
sekmadienį vakare į Chicago 
Sokol Hali, 2343 S. Kedzie ave- 
nue, kur įvyko Steponavičių 
Metinis Koncertas.

Susirinkusiems teko išgirsti 
turtingą ir įvairų programą, ku
ris apėmė beveik viską muzi
koje—nuo kuklios liaudies dai
nelės, iki pretenzingos operos 
arijos, ir komplikuoto concerto 
smuikai.

Aišku, visas programas kon
centravosi apie p.p. Steponavi
čius, kurie, kaip ir pereitais 
metais, programe davė lyg “at
skaitą” progreso padaryto pas
kutinių metų bėgyje ir potobu- 
lėjimo savo pasirinktose šako
se.

Iš pp. Steponavičių, solistais 
pasirodė tik du, p-a Anelė' Sa- 
laveičikiutė-Steponavičienė ir 
Kazys 'Steponavičius, Jurgis 
Steponavičius, pianistas, solo 
numerių neskambino, bet vyku
siai gelbėjo artistams per visą 
programą akomponisto rolėje.

Du numeriai išsiskyrė iŠ pro- 
gramo savo sunkumu ir jie bu
vo geras mastas vykintojų ga
bumams matuoti. P-a Alice Sa- 
laveičikiutė-Steponavičienė išpil
dė vieną iš tų numerių, tai 
Donizetti’o “O Mio Fernando” 
—ižtrauką iš operos “La Ęęvfr 
rita”. Ji kurini gražiai, gyvai

■Kg

Dėl ginčų su buvusiu pirmi
ni n lai A. F. Pociūnu

CICERO.- “Pats muša, pats 
rėkia”.

Taip daro ^Cicero Lietuvių 
Improvement Kliubo buvęs 
pirmininkas A. F. Pocius irzjo 
pasekėjai. Per pereitu du mė
nesiu jie ypatiškai ir per laik
raščius šmeižė musų kliubo 
narius arba kliubo veikenčią- 
ją komisiją, prikaišiodami jai 
visokius nebūtus dalykus ir 
visaip ją įtardami. O tup tar
pu p. Pocius save aukštino ir 
ieškojo tuščios garbės, kurios 
nėra užsitarnavęs.

Mes nutarėme nors sykį duo
ti atsakymą į tuos jo šmeiž
tus ir nurodyti visuomenei p. 
Pociaus darbus. Prašom “Nau
jienų” musų šį atsakymą pa
talpinti artimoje ateityje.

P-s Pocius save vadina po
puliariu biznierium ir visuo
menės 
bizniu 
lo, tai 
lykas.
darbuotojo
štai ką. P-s Pocius gyveno Ci- 
cerojc per 20 metų ir įdomu 
patirti ką per tą laiką, jis, 
kaipo “visuomenės darbuoto
jas” nuveikė? Tik pereitą pa
vasarį kliubas per savo dar
buotojus Pociaus vardą išgar
sino. Po to Pocius pasipūtė 
taip glostomas katinas ir da- 
>ar už tą glostymą purkščia 
Kliubui į akis. \

“Norėjo ištempti ant savo

darbuotoju. Mes su jo 
neturime jokio reika- 
yra jo privatiškas da- 
0 kai dėl “visuomenes 

galima pasakyti

Steponavičiui įteko išpil- 
antrą parinktąjį numerį, 
buvo Mozart Concerto

dyti 
Tai 
smuikai No. 5, kurį jis sugro
jo su Chicagos Lietuvių Simfo
nijos orkestru. Orkestrą vedė 
Mr. Herbert Butler, American 
Concervatory of Music smuikų 
skyriaus vedėjas ir konservato
rijos orkestros vedėjas. Smui
kininkas concerto sugrojimui 
taupęs jėgas ir energiją, jį iš
pildė su ypaitingu užsidegimu, 
vykusiai lydimas paskutiniu lai
ku patobulėjusio Simfonijos or
kestro.

Be ištraukos iš “La Favori
tą” p. Steponavičienė sudaina
vo dvi grupes dainų, į kurias 
įėjo bene pirmu kartu sudai
nuotos lietuvių scenoje, “Patar
lė” — Šimkaus, ir 
“Smuiką ir Aš”.

Goodloe

progra- 
chorai,

Be pp. Steponavičių, 
me dalyvavo ir trys 
Chicagos Lietuvių Vyrų choras 
ir “Pirmyn”, po vadovyste p. 
K. Steponavičiaus ir “Naujos 
Gadynės” choras, vedamas J. 
Steponavičiaus.,

Simfonijos orkestras, lydėjęs 
solistus antroje dalyje progra- 
mo, sugrojo \Karnavičiaus “Lie
tuvių Rapsodiją”. Jį vedė K. 
Steponavičius.

Negalima pamiršti Kaimiečių 
Vyro kvarteto, kuris labai pub
likai patiko su dainomis, “No- 
la”, “Medinių Kareiviukų Man* 
Šu” ir Šuberto Serenada. Kvar
tetui reikėtų dažniau pasirodyti 
tarp lietuvių. JLmokina p-ia 
Steponavičienė,

ii g&į
:iS

Jis mus išvardijo “triukšma
dariais, kliubo griovikais”, 
“diktatoriais”, “vienpusiškais 
politikieriais” ip (ąįp toliau. 
Mes visus tuos epitetus graži
nau! pačiam p. Pociui, nes jis 
yra to užsitarnavęs. Jis sukė- 
ė triukšmą, norėdamas kliu- 

bą ir darbuotojus ištempti ant 
savo kurpalio ir eiti į demo
kratų prieglaudą, pasigirda- 
nas politikieriams turįs 4,000 
>alsų. Kai kliubo darbuotojai 
tam pasipriešino,, tai p. Po
cius ėmė kelti triukšmą ir 
šmeižti tuos darbuotojus, šmei- 
žiamiejie kreipėsi į Kliubo 
raštininką klausdami kas da
ryti, kad negalima su pirmi
ninku susikalbėti. Mes, pagal 
kliubo įstatus, turime teisę 
šaukti kliubo susirinkimą, jei 
tam yra reikalas. Pasinaudo
dami ta privilegija, mes ir nu
tarėme sušaukti ekstra susi
rinkimą per atvirutes, sausio 
31 d., iškilusius nesusiprati
mus išrišti. Kai reikėjo išsių
sti atvirutes, tai pirmininkas 
Pocius prigrąsino finansų raš
tininkui J. Bartašiui adresų 
neduoti nutarimų raštininkui 
A. Tunjavichiai.

Tuomet buvo kreiptasi * 
laikraščius. P-s Pocius ir čia 
prabilo, pareikšdamas per laik
raščius, kad kalbamo susirin
kimo nebus sausio 31 d., nes 
reguliaris susirinkimas išpuo
la vas. 19 d. Prieš pat susi
rinkimą “Naujienos” patalpi
no pranešimą su pastabomis 
kodėl netalpino, o “Draugas” 
to pranešimo nebeatitaisė.

Kadangi nutarimų raštinin
kas turėjo nemažai adresų na
rių, tai visiems išsiuntinėjo at
virutes. Susirinkimas įvyko ir 
buvo skaitlingas, tik jame ne-
atsilankė p. Pocius su keliais 
savo, pasekėjais. Pocius buvo 
užsiundęs ir policiją, bet to
ji, atvažiavusi į susirinkimo 
vietą pamatė, kad susirinki
mas eina tvarkingai, ir kad 
jame dalyvauja visi jiems ži
nomi žmonės — atsisuko ir 
nuvažiaVo atgal.

Pirmininko elgęsis.
Gi p. Pocius nesustodamas 

, Jr toliau rekliamavo, kad su- 
'ririnkimo nebuvo. AtSjus vas.

*  1 * 11 ........... a—
i

19, d., įvyko Kliubn reguliaris 
Misirinkinias. Perskaičius Kliu
bo metinio susirinkimo pro
tokolą, raštininkas buvo be
pradedąs skaityti protokolą iš 
sausio 31 d., extra susirinki
mo. Bet p. Pocius nenorėjo lei
sti jį skaitytį, šaukdamas, kad 
jis nepripažįsta to susirinki
mo. Tada buvo pareikalauta 
iš pirmininV0 apleisti vietą ir 
jo vieton paskirti vice-pirini- 
ninką. Pocius nenorėjo aplei
sti savo vietos, nenorėjo nei 
balso duoti, vienok jis buvo 
priverstas pasitraukti vice
pirmininko J. Kinibarko nau
dai. Ekstra susirinkimo proto
kolas tuomet buvo perskaity
tas ir priimtas didele didžiu
ma balsų su mažu pataisymu 
iš kasieriaus A. Liutkaus. »

Nežiūrint Pociaus priešini
mosi prieš protokolo priėmi
mą, ir aiškinimų, kad jis ne
pripažįsta susirinkimo, didele 
didžiuma susirinkimas proto
kolą priėmė. Pirmininko A. F. 
Pociaus buvo paprašyta pro
tokolą pasirašyti. Jis raštu pa
žymėjo ant protokolo, kad jį 
pripažinti atsisako. Raštinin
kas paaiškino susirinkimui 
kaip p. Pocius pasirašė pro
tokolą ir tuomet kilo suiru
tė. Vice-prezidento J. Kimbar- 
ko buvo paprašyta protokolą 
pasirašyti, ir jis tai padarė 
perbraukdamas p. Pociaus pa
rašą.

Po to incidento p. Pocius 
vėl užėmė pirmininko vietą ir 
triukšmui kiek apsimalšinus, 
eita prie laiškų ir rezoliuci- 
ų skaitymo. Veikiančioji ko

misija įteikė rezoliuciją, rei- 
calaujančią pirmininko rezig- 
rnpti. Rezoliucija buvo priim
ta, ir palikta nepabaigtiemš 
reikalams. Toliau eita prie po- 
itikos delegatų raporto.

Pocius ir vel ene triukšmą 
teiti, nesutikdamas su rapor- 
ais. Pagaliau, i pamatęs, kad 

išsivirė tiek košės, kad nebe
gali jos suvalgysi, o už akių 
dar stovi rezųlįpcija, tai me
tė plaktuką ant s|alo su žod
žiais, “Jus jeikąlavot, kad aš 
rezignuočiau. .Aš pats rezig
nuoju.” Ir apleido svetainę, pa
likdamas ir plaktuką ir ant
spaudą. . .

Suirutei apsjnjalšinus vice
pirmininkas Jf ^Kimbarkas vėl 
užėmė pirmininko vietą ir ve
dė susirinkimą iki galo. Tarp 
kitę.,ko, buvo išrinkta komi
sija paimti iš p. Pociaus kliu
bo turtą, kuris randasi jo ran
kose.

Po susirinkimo, “Naujienų” 
No. 46 tūlas “ponas B”, apra
šydamas įvykius, pastebėjo, 
kad p. Pocius su savo pase- 
-kėjais buvo manę pašaukti po
liciją suardyti susirinkimą. 
Mes manome, kad policija bu
vo šaukta, tik ji nebevažiavo 
antru sykiu, nes kartą jąti bu
vo prigauta.

Lietuvių Improvement Kliu
bas yra visiems gerai žinoma 
lietuvių organizacija, viena iš 
seniausių- tokios rųšies orga
nizacijų Ciceroje ir nekiekvie- 
nas gali ją Landyti diskredi
tuoti ir siundyti policiją, j

Šį pavasarį, balandžio 27 d., 
Kliubas rengiasi> švęsti ^avo 30 
metų jubiliejų. Per visus tuos 
metus dar nei karto nereikė
jo kliubui susidurti su polici
ja. Tas įvyko tik šįmet, kai 
kliube atsirado “didelis visuo
menės ir kliubo Veikėjas, p. 
Pocius.

Veikiančioji Komisija, 
George Pocius 
Juozapas Stąnkieivicz 
Klemensas Laudandkas 
Kazitnięras Andrijauskas 

, Adomas Andrijauskas.

tai padarė—nežinia. Nužudyta
sis žmogus buvo Arthur Holm- 
ųuist, dženitorius namuose, 936 
East 47th Street.

Rastas negyvas Pet
ras Marcinkevičių; 

ieško giminių
Buvo rastas negyvas apie 52 

motų lietuvis, Petras Marcinke
vičius, gyvenęs 727 West 14 PI. 
Jis buvo žinomas vardu “Mate- 
Ušukas”. I* 

žmonės, kurie velionį pažino
jo, pasakoja, kad jis per dau
gelį metų gyvenęs aukščiau pa
duotu adresu pas p. Balčiūnas. 
Pardavinėjo žuvis ir kitokius 
mažmožius.

Kūnas randasi pas graborių 
Butkų, 710 West 18th strect. 
Giminės ar vėlionio draugai, 
kurie turi apdraudą, prašomi 
kreiptis pas grab. Butkų. (Sp).

Darbo sekretore 
FrancesPerkins 

Chicagoje
< Chicagon atvyko U. S. darbo 

departamento viršininkė, Fran- 
ces Perkins. Ji kalbės Council 
of Sočiai Agencies konferenci
joje, kuri vyksta Palmer House 
viešbutyje.

Chicagoje vakar lankėsi gar
susis kino artistas, Maurice 
Chevalier.

Lietuviai studentai 
rengiasi j darbą ‘

išrinktas, kad kuo

Studentų klubas, The Lith- 
uanian University Club, perei
tą sekmadienį, kovo 17 d., nu
tarė stropiai veikti pilietybės 
klausime, ir specialis komite
tas buvo
greičiausiai šį darbą pradėjus.

Tuo pačiu laiku klubo nariai 
renkasi kas sekmadienį WCFL 
radio stoty j, , kad susipažinus 
su daina. P-1Č Elena Pečiukai te 
yra instruktorė.

Kol kas jie neprabils į publi
ką, bet šeštadienio vakare, ko
vo 23 d. 1935 m., kaip 9 vai. 
vakare renkasi Klas’o restau- 
rante, 5734 W. Cermak Rd., 
kur jie apžiūrės bohemų valgius 
bei pasilinksminimus. Jie žada 
atvykti įvairiai pasirėdę — lie
tuviškai* aziatiškai ir kaip kas 
išmano, ir prašo draugus pana
šiai pasielgti, nes tai bus jų 
“Costume Party”.

Tikietas 75 centai, ir užsa
kymai privalo būti kuo anks
čiausiai priduoti p-lei Helen 
Blauzdis, Lafayette 3806.

a-head. Brooksie, you better 
get started, t be boys are get- 
ting discouraged.

Since everybody whnted the 
Bridgeport Brandi to have a 
sočiai, why didn’t more people 
show up for it? Everybody 
tlint was there scemcd to en- 
joy tbemselves.

Johnny G. why the long 
face that evening? Maybe a 
ccrtain young lass liad some- 
thing to do wilh it... I 
vvouldn’t let that bother you. 
Sonic women don’t show their 
feelings as much as others do. 
I wouldn’t let that stop you 
from trying.

F, D. was in the best of 
spirits that evening, and sang 
us several songs.
what did the young lady mcan 
whcn shc said, “Just likę oldcn 
tinies.” Now, you have us all 
vvondering about this?

Estelle Parker proved to be 
a charming hostess that eve
ning. Thanks, Albina, for the 
help you offcred. We sure did 
appreciate it very much.

Way out in the wilderness 
Ed. K. would do very well 
with liis cave man actions... 
What a Ihrįll he did give to 
the female liearts that 
ning. Oh! Kents.
Lašt Minute News:

Brooksies, the young 
with the women, eseorted 
charming Bertha Kunce home 
that evening.

Al Mask, why be so distant 
with a ccrtain young gal, she 
seems to care for you in a 
BIG WAY! Do you know it, 
or don’t you care?

Tonuks—Why don’t you 
take the hints that V. T. gives 
you??
New members:

Edward Kansler, Clement 
Macys, Al Babush, Henry Her- 
monn, Eniily Pluskiss, and 
charming Margaret Warpotas.

That’s ąll for this week.
4 ' — Julia.
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Business Service 
Biznio Patarnavimas ^

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdengiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimų 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI ISMOKESčIAI.

t*

——h—■ iimu—i—^.

■—Tony S.

cvc-

liero

PRANEŠIMAI

*

Courier

NAMU SAVININKU ATYDAT 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narine mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 VVest Divisoin St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Movinar, Antrlig — Svečiai. Franklin 
County Epv — 85.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitu rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

FIKČERIAI, Įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame stakų krautuvės atidary
mui už vienų Įmokėjimų ant rankų.

Mes suieškome jums vieta, arba 
jus patys galit turėt savo vietų.

Pilnas aptarnavimas ir pagelbų 
pradedant naujų bizni. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus Įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

i FIXTURE CO.
14 N. Franklin St.
Tel. Central 4561

i

Civero Lietuvių Improvement kliu
bo susirinkimas atsibus antradieni 
kovo 19 d. 7:30 v. v. Liuosybės svet.. 
49 Ct. ir 14 St. Cicero, III. Visi 
kliubiečiai malonėkite atsilankyti. 
Jau artinas pavasaris, jau laikas 
yra pradėti daryti pienus kaip ji 
pasitikti, taipogi katrie dar prie 
jdiubo nepriklausote, malonėkite 
ateiti ir prisirašyti. \ Svarbu žinoti, 
kad kliubas daug svarbos turi musų 
kolonijoje. Raštininkas.

North West Lietuvių Moterų kliu
bo susirinkimas jvyks antradieny 
kovo 19 d., 1935 m. P. Radžiu bute 
2345 N. Kedzie Blvd,. 7:30 vai. vak 
Nares malonėkite atsilankyti.

M. K. sekr.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimų antradieni ko
vo 19 d. 1935 7:30r vai. vak. Chica
gos Lietuviu Auditorium svetainėj. 
3133 So. Halsted St.

Nariai būtinai kviečiami pribūti 
nes turime svarbių reikalų aptarti, 
taipjau kurio esate pasilikę su mo- 
kęstomis, būtinai pasirūpinkite apsi
mokėti, kad neliktumėte suspenduoti.

P. K. šerk.

Išparduodame Baru Fikčerius. viso- 
do didžio stt Coil Baksais Ir Sinknm. 
Taipgi Stotu fikčerius dėl bvle ku
rio biznio Įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State .St. CALumet 5269

BILLTGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučemėm, Kepyk
lom, Delicatessen Įtaisai, ir t t. 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus.

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

Miscellaneous 
Įvairus

MALKOS
Trunuti ugnies negadintos

DIDELIS VEŽIMAS 
$2.50 SU PRISTATYMU 

ACE MILL BY-PRODUCTS CO.
2509 W. Cennak Rd., 

Rockwell 3583

Personai
GERA MALIAVA IR VARNIšAS.

Tiesiog iš dirbtuvės dėl jus už 
25% iki 40% pigiau. Midland 
Paint Companys Factory Outlet 
Store. 1765 W. Ogden Avė. (prie 
Jackson Blvd.)

HAYmarket 2390 
Mes pristatom

PAIEŠKAU Joe Šoris, gyvena 
Brighton Parke. Meldžiu atsišaukti 
per laiškų šiuo adresu Ben. Rudak, 
Oak Forest Inst. Ward 52. Oak 
Forest. III.

Spring is coming soon, and 
the trees will be letting the 
buds out, and everybody will 
be in the best of spirits. I 
hope that Spring will inspire 
many people to do better 
work, and inerease there in- 
terest in sočiai work. People 
w*ill be going around with 
love in their hearts, as you 
know, in spring a young man’s 
fancy lightly turns to loye.

Why don’t certain people 
take interest in their sočiai 
activitiės? Many of the people 
just look on, and watch what 
is going, on around them, būt 
they never try to do anything 
themselves. Other pęople have 
too many duties to perforni 
while others haven’t any. A 
suggestion by yours truly; — 
Why not give everybody a 
responsibility or a duty to 
perform, they would be more 
interested in our doings.
• ?The boyš of the Bridgeport

gUO. ----- --- — ------ ---- , 1 et. Jtart. VV JlUaiO VAQ«7, •••
kaklo rankšluost) - ir su tuo select the basebąll ‘eam, be-^n^m. UždansM« (Shade^ pa- 
rankšluosžiu jj pasmaugi Kas|cause the giria are getting way d lome lr ‘patarme uždangalus.

Viešbuty^ rado su 
rankšluosčių pa
smaugtą žmogų

NORTHSIDE. — NorthBiJe 
viešbutyje, World’s Fąir Hotel, 
500 N. Clark Street, buvo rąs
tas negyvas, pasmaugtas žmo
gus. Kas tai užn&S jam ant

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Siutai ir Topkautai 
DEL VELYKŲ £4 A E1 A 
PADAROM ant | M A| 
UŽSAKYMO I VaVU 

ir virš.
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj 

nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L & F TAILORS

3516 SO. HALSTED STREET

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoa

CL ASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Visokios lazdos, žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus. _ 

STAR WIND0W SHADE CO. 
L , H. HRUBY, Prop.

Branch better get busy, and'Tei, lawndaie <^S?rChfeago. III

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris ar mergina prie abelno na
mų darbo — Valgis, guolis ir užmo
kestis. Atsišaukite tuojaus.

6818 So. Ashland Avė.

MERGINA arba jauna panelė 
prie lengvaus namų darbo. Mažas 
apartmentas, geri namai. Mokestis. 
Gyventi vietoje. R. Koln, 339 So. 
Central Pk. Avė. Van Buren 7779.

MERGINA prie namų darbo, be 
virimo, nuosavas kambarys, geri na
mai, dėl tinkamos merginos. 7914 
Bennett Avė., Saginaw 5789.

For Rent
RENDON ’ tavernas ir piknikams 

daržas Justice Park, III. 1 blokas i 
ęietus nuo Archer/Avė., arti Liet.

autiškų Kapinių. Savininkas Tel. 
LINCOLN 3690.
—A———, I! III!......................................   »■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
Winewood Beer Gardens daržas dėl 
pikniku ar išvažiavimu, yra svetai
nė dėl šokių. 817 W. 34th St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, geroj vietoj. Visokių tau- 

pardavi-tų apgyventa. Priežastis 
mo patirsite ant vietos.

2201 W. 21 PL K
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