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Vokietija buk sutinkanti taikintis su Lietuva
Vokiečiai nori valdy

ti Baltijos jurą
Klaipėda pasidarė pavojingiausia vieta ir 

Lietuvą irgi pradeda ginkluotis
BERLYNAS, kovo 25. — Hitleris ir Anglijos užsienio rei

kalų ministeris Simon užbaigė pirmos dienos konferenciją susi
tarimu šiais klausimais:

1. Anglija nebereikalaus rytų. Europos saugumo sutarty 
klauzulės apie savitarpinę pagelbą atsitikime puolimo. Vokieti
ja gi iš savo pusės iškilmingai užtikrina, kad ji neturi tikslo 
pulti Rusiją.

2. Vokietija yra pasiruošusi daryti draugiškumo sutartį su 
Lietuva, jei Lietuva griežtai laikysis Klaipėdos statuto ir pripa
žins vokiečiams statuto jiems užtikrintas teises.

(Tai yra atviras vokiečių reikalavimas, kad Klaipėdos kraš
tas butų pavestas Klaipėdos nacių valdžion, nes Klaipėdos vo
kiečiai nuėjo su naciais ir visą laiką suokalbiavo prieš Lietuvą, 
trukdydami^ Lietuvos veikimą ant kiekvieno žingsnio. Priėjo 
prie to, kad Klaipėdos naciai pradėjo atvirai ruoštis prie gink
luoto perversmo tiksli/ Klaipėdą sugrąžinti Vokietijai).

Simon pradėjo derybas su 
Hitleriu -

Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris, Sir John Simon, kuris 
vakar atskrido į Berlyną kar
tu su savo pagelbininku kapt. 
Eden, šiandie turėjo tęsti jau 
vakar pradėtas derybas su Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teriu von Neurath* bet Hitleris 
šiandie ryte amai .pakvietė sve
čius pas save ir pradėjo asme
niškas derybas, kuriose taipjau 
dalyvauja von Neurath ir spe
cialia Hitlerio diplomatinis eks
pertas gen. Ribbentrop, kuris 
dabar pavirto artimiausiu Hit
lerio patarėju užsienio klausi
mais.

Pradedant derybas liko su
tarta tartis ne abelnai visais 
klausimais, bet pirmiausia nie- 
kuriais atskirais klausimais, 
kuriais Anglija mažiausia yra 
užinteresuota ir kuriais grei
čiausia ji gali padaryti nusilei
dimų, t. y. dėl Rytų Locarno 
sutarties.

Vokietija ginkluojasi prieš 
Rusiją

Iš ištikimų šaltinių patirta, 
kad Hitleris reikalavo Vokieti
jai didelės armijos ir nemažo 
karo laivyno, maždaug lygaus 
Francijos laivynui, kad su jo 
pagelba Vokietija vėl galėtų 
valdyti visą Baltijos jurą, o 
kartu ir visas Pabalti jos vals
tybes. Taipgi jis reikalavo di
delio oro laivyno, nes Vokieti
ja turėsianti ginti vakarų Eu
ropą nuo Rusijos bolševizmo į- 
sibriovimo. 

«
Bet kartu Hitleris bando tik

rinti, kad jis buk nenorys pul
ti Rusijos. Jis dagi buk sutinkąs 
daryti nepuolimo sutartis, bet 
buk “taikos naudai” atsisakąs 
rašytis tik savytarpinės pagel- 
bos sutartis^— neva nenorys 
veltis į kitų šalių kivirčius.

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

Veikiausia lietus, biskj šil
čiau.

Saulė teka 5:45, leidžiasi ĮBi* 
07.

Derybos—“ruščiausia diena 
istorijoje”

LONDONAS, kovo 25. —Ber
lyne, už uždarytų durų, dabar 
eina labai svarbios derybos, 
kurias su susidomėjimu seka 
visa Europa, nes tų derybų pa
sėkos gali reikšti taiką, ar to
limesnį ruošimąsi prie karo.

Skaitoma, kad šios Hitlerio 
ir Simon derybos yra svarbiau
sios nuo to laiko, .kada buvo 
pasirašyta Versallės sutartis, 
kurią Vokietija dabar atmetė.

Kad derybos yra svarbios 
su tuo sutinka visa Europa. Ir 
tai yra vienintelis dalykas, dėl 
kurio visi sutinka “šioj ruš- 
čiausioj dienoj istorijoj” kaip 
pasakė vienas redaktorius.

Apsiniaukusiame danguje pa
sireiškė ir kelios šviesesnės 
prašvaistęs:

Vengrija paskelbė, kad ji ne
mano sekti Vokietijos pavyzdį 
ir atvirai atsiginkluoti, nes tai 
reikštų karą Balkanuose.

Rumunija nuginčijo žinias, 
kad ji mobilizuojanti savo ka
riuomenę.

Japonija užtikrino, kad ji ne
vedanti jokių derybų apie Vo
kieti jos-Japonijos sąjungą, tik 
Vokietija prisižadėjusi nereika
lauti grąžinti Japonijai pavestų 
buvusių Vokietios kolonijų Pa- 
cifiko vandenyne.

Bet iŠ kitos pusės ateina ir 
neramių žinių.

Specialis Vokietijos pasiun
tinys Viennoje von Papen sku
biai gryšta į Vokietiją galbūt 
pranešti Hitleriui, kad atėjo 
tinkamas laikas reikalauti ple
biscito Austrijoje. Bet prieš 
tokį reikalavimą stovi milioni- 
nė Italijos armija.

Lietuva—pavojinga vieffi
Bet galbūt pavojingiausia vie

ta Europos taikai yra Lietuva, 
kuri kivirčijasi su Vokietija dėl 
Klaipėdos. Iš čia greičiausia 
gali užsiliepsnoti karas.

Vokiečiai reikalauja Klaipėdos 
grąžinimo Vokietijai ir jie ruo
šėsi prie ginkluoto perversmo. 
Dabar Kaune eina/byla 126 
Klaipėdos nacių. Nuosprendžio 
toje byloje galima tikėtis bile 
valandą.

Lietuvos prokurorai pareik 
kalavo mirties <bausmės šešiems 
padams, kurie nužudė sau ne
ištikimą narį.

Jei teisinas išneš mirtie

Mississippi upes išsiliejimas. Dęl potvynio nukentėjo tūkstančiai žmonių. Numatoma, jog nuo
stoliai bus milžiniški.

Franci ja statys 3 
naujus karo laivus

' '.................—< I

PARYŽIUS, kovo 25.— At
stovų butas 453 balsais prieš 
125 nutarė praduti šiemet sta
tyti tris naujus ‘karo laivus — 
vieną 35,000 tonų mūšio lai
vą ir du torpedinius laivus.

Bilius taipgi autorizuoja val
džią pradėti statyti dar vieną 
35,000 tonų laivą kaip tik užsi 
baigs 1936 m. dabartinė karo 
laivynų aprybojimo sutartis.

Pasimirė Amerikos 
fašistų vadas

NEW YORK, k. 25.— Gau
tomis žiniomis, New Haven, 
Co’nn., pasimirė Gerald C. Mac- 
Guire, New Yorko brokerių į- 
staigos darbininkas, kuris fi
gūravo kongreso tyrinėjimuose 
Amerikos fašistų veikimo. Jis 
prisistatė stambių bankierių at
stovu ir siūlė didelius pinigus 
gen. Butler, jei tasis prisiimtų 
vadovauti fašistiniam judėji
mui, kurio tikslas buvo pasi
grobti į savo rankas Amerikos 
valdžią.

nuosprendžius, ar teisiamuosius 
pasmerks ilgam laikui kalėji
man, tai galima tikėtis, kad 
Vokietijos naciai stačiai paduks.

Lietuva perkanti ginklus 
Rusijoje

Bet iš kitos pusės, Klaipėda 
yra vienintelis’ Lietuvos uostas 
ir Lietuva yra pasiryžusi ginti 
jį visomis savo jėgomis.

Lietuva ruošiasi galimiems 
įvykiams ir jau užsisakė daug 
ginklų sovietų Rusijoje. Kaip 
už Austrijos nugaros stovi ga
linga Italijos armija, taip už 
Lietuvos stovi Rusija, nes ir 
jai Berlynas yra pavojingas 
priešininkas.

Klaipėda Rusijai yra nesvar
bus dalykas, bei Rusija mano, 
Vokietijai atgavus Klaipėdą 
bus padarytas pirmas žingsnis 
Vokietijos pasigrobimui visų 
Pabaltijo valstybių, o tam Ru
sija yra pasiryžus pasipriešina 
ti ginklu.

Susirgo ? keista liga 
: ‘f ' ? , * • \ ,

PORTLAND, Ore., k. 25. — 
Fred Gatės, 42 m., liko lengvai 
sužeistas automobilio nelaimėj, 
po kurios jis susirgo labai ypa
tinga ir retaJiga. Jis dabar pu
čiasi kaip kokis baliunas ir jau 
išsipūtė tiek, kad patapo beveik 
dvigubai didesnis, negu buvo 
normalaus dydžio. Jo padėtis 
yra labai rimta.

Pana pasmerksiąs 
sutarčių laužymą
VATIKANAS, k. 25.— Bai

giant “šventuosius” jubiliejinius 
metus, balandžio 2$ d., papa 
Pius išleišiąs encykliką, kurioj 
aštriai pasmerksiąs laužymą 
tarptautinių sutarčių.

WHITE PLAINS, N. Y., k. 
25.—Albert Fish., 65 m., senis, 
kuris nužudė 10 metų mergai
tę Grace Budd, liko pasmerk
tas mirčiai. Jis bus nužudytas 
apie balandžio 29 d. Manoma, 
kad jis yra papildęs ir dau
giau piktadarybių pHeš jau
nas mergaites.

' Cilbert E. Stoll
Lakūnai Gilbęrt E. Stoll ii James Prosser, kurie rengiasi 

skristi be sustojimo iš Argentinos i Cleveląndą. Jei jiems tat 
pasisektų, tai jie padarytų rekordinę kelionę, nes nuskristų 
6,400 mylių.

Tautų sąjungos tary
ba susirinks bal. 15 d.

GENEVA, kovo 25. — Ofi
cialiai paskelbta, kad tautų są
jungos taryba susirinks balan
džio 15 d.,"svarstyti Francijos 
skundą prieš Vokietiją dėl pa
starosios atsiginklavimo lau
žant Versallės sutartį.

Potvyniai centrali- 
niame Wisconsine

. - i .

WISCONSIN RĄPIDS, Wis., 
k, 25. —Sniegui tirpstant ir 
žemei atsileidžiant, patyno Wis- 
consino upė, išnešė tvenkinį ir 
užliejo didelius plotus centrali- 
niame Wisconsine.

LONDONAS, k. 25. — Ame
rikos milionierė Barbara Hut- 
ton, įpėdinė Woolworth milio- 
nų, išplaukė į Jungt. Valstijas, 
kur apsigyvens Nevadoj, kad 
gauti perskiras nuo savo vyro, 
Gruzijos princo Alexis Mdi- 
vani.

Kalbama, kad ji buk ketinan
ti vesti kokį tai Italijos princą.

Fabrikantai prisipa- 
žysta, NRA padidino 

algas ir pelnus
WASHINGTON, kovo 25. — 

Drabužių fabrikantai nors la
bai nepalankiai žiuri j NRA, 
tečiaus turėjo pripažinti sena
to komitetui, kad NRA visgi 
žymiai pakėlė darbininkų algas 
ir kartu padidino fabrikantų 
pelnus.

Japonija nori pirkti 
pusę Sachalino salos

TOKIO, kovo 25. — Japoni
jos užsienio reikalų ministeris 
Hirota paskelbė seime, kad Ja
ponija nori pirkti iš Rusijps 
likusią pusę Sachalino salos, 
nes joje yra daug miškų ir 
kartais gali būti aliejaus šal
tinių.

(Pusę tos salos, kurioj pir
miau buvo politinių kalinių ka
torga, Rusija prarado po Rusi- 
jos-Japonijos karo).

Naujas susirėmimas 
Ethiopijoj

L ■ | Į

RYMAS, k. 25. —- Oficialiai 
paskelbta, kad kovo 23 d. išti
ko naujas susirėmimas tarp ita
lų ir abysiniečių, kuriame žuvo 
vienas abysinietis. Tai buvo pir
mas susikirtimas Eritrea pa
sieny, nes pirmesni susikirti
mai jvyko Samoli pasieny.

Del alaus sumažėjo 
kavos vartojimas

CHICAGO.—Apskaitoma, kad 
atšaukus prohibiciją ir žmo
nėms pradėjus gerti daugiau 
alaus, žymiai sumažėjo kavos 
vartojimas ir pernai kavos in
dustrija prarado virš $20,000,- 
000 biznio.

Mainysis šnipais
VARSA VA, k. 25. — Lenki

ja ruošiasi išmainyti gražią Vo
kietijos šnipę ir galbūt jos vy
rą, kurie yra nuteisti visam 
amžiui kalėjiman, ant Vokieti
joje pasmerkto Lenkijos šnipo 
barono Jurek von Sosnowski, 
dėl kurio liko nukirstos galvos 
dviems Vokietijos moterims.

CINCINNATI, O., k. 25. — 
Streikuojantys Crosley Radio 
Corp. darbininkai šiandie ban
dė prieiti prie streiklaužių, bet 
policija pastojo jiems kelią. Pe
lei to įvyko keli nedideli susi
kirtimai su policia.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo fanansavimui užbaigti turi būti 

sukelta ..... .............................. .......................... -......... $4,750.00
Kiek (plaukė:

BUVO PASKELBTA . ............. v.... ............................$235.35
Juozapas Mereckis, Chicago .........................  2.00
B. Dillun, 2944 West 63r<J Street, Chicago 5.00
J. Mackevičiaus “Office fprce”, 2324 S. Leavitt st.,

Chicago 15.00
VISO ...........     $257.35
DAR TRŪKSTA $4,492.65

Austrijos preziden
tas rezignavo, šalį 

valdo regentas
Regentu pasiskelbęs heimweh 

ro vadas princas von Star- 
hemberg

PARYŽIUS, kovo 25. —Laik
raštis Intransigeant paduoda 
nepatvirtintą žinią iš Rumuni
jos, kad Austrijos vice-kancle- 
ris ir fašistinio heimwehro va
das princas Ernst Rudiger von 
Starhemberg pasiskelbė save 
Austrijos regentu.

Ta pati žinia priduria, kad 
Austrijos prezidentas Wilhelm 
Miklas rezignavęs.

Illinois legislatorius 
laukia apie 1,000 

bilių
SPRINGFIELD, III., k. 25.— 

Kada po dabartinės pertraukos 
susirinks Illinois legislatura, 
jos nariai bus užversti biliaic, 
nes dabar legislaturai yra pa
siūlyta arti 1,000 bilių. Legis
latura susirinks po Chicagos 
rinktinų balandžio 2 d.
_Tarp tų bilių yra keli labai 
aštrus kiliai prieš ateivius, ku
rie nėra patapę piliečiais. Jie 
siūlo tokius ateivius registruo
ti, pašalinti juos iš darbo ir at
imti jiems bedarbių pašelpas ir 
net juos deportuoti.

Italija pašalino Vo
kietijos korespon

dentą
RYMAS, kovo 25. — Vokie

tijos laikraščių korepondentas 
Paul Ullman liko pašalintas iš 
Italijos už jo nukreiptus prieš 
Italiją straipsnius.

Jis yra antras Vokietijas ko
respondentas, kurį Italija paša
lino šį mėnesį.

Naujos dulkių aud
ros vakaruose

KANSAS CITY, Mo., k. 25. 
*—Per kelias pietvakarines vals
tijas, kurias kankina sausra, 
perėjo naujos dulkių audros. 
Jos nebuvo tiek smarkios, kaip 
pereitosios, bet visgi labai var
gina gyventojus. Pereitos sa
vaitės audrų dulkės pasiekė net 
Atlantiko pakraščius.

Pietinėj Coloradoj ūkininkai 
delei didelės sausros, apleidžia 
savo namus ir ruošiasi iškelti 
savo išbadėjusius gyvulius.



NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR ________  __________
VALDYBA: P. MILLER, finansų sel.re torius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS. sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Drujos Daktaras, K. GUGlS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARK ALA, Draugijos Auditorius.
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 Canal 0117

KVIEČIAM RAŠYTIS Į CHICAGOS LIETUVIU 
DRAUGIJA

yra. Velijam p-niai Bendžius 
geriausio pasisekimo Šito kon
kurso darbe.

Frank Bulaw
Kiekvienas lietuvis, vyras ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 

amžiaus, yra nuoširdžiai kviečiamas rašytis į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Pašalpa ligoje $6, $10, $16 savaitėje; pomirtinė $250, 
įstojimas eina sulig amžium.

Įsirašyti galima per musų konkursantus arba atvykite tie
siai j Draugijos ofisą, kuris yra atidaras pirmadieniais, ketvir
tadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro ir sekmadieniais ndfc 9 
iki 1 vai. po piet. Draugijos ofiso adresas, 1739 SO. HALSTED 
ST. (“NAUJIENŲ” NAME).

Jeigu Tamsta nori įsirašyti į Chicagos Lietuvių Draugiją, 
bet neturi liuoso laiko atvykti. į Draugijos ofisą įsirašymui, o 
konkursantai irgi neateina jūsų įrašyti, tai malonėkite praneš
ti Draugijai laišku arba telefonu (Canal 0117). Musų atstovas 
utvyks pas Tamstą.

Chicagos Lietuvių Draugija,* yra didžiausia ir turtingiau
sia lietuvių pašalpos organizacija Chicagoje — 1800 lietuvių 
vyrų ir moterų priklauso į šitą organizaciją; arti keturių šim
tų čiagimių lietuvių yra nariais Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kiekvienas lietuvis, iš Chicagos ir apylinkių, yra laukia
mas svečias į Chicagos Lietuvių Draugiją.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

Visa lietuviška Chicago pa
žįsta “Naujienų” reporterį 
Frank Bulaw. Jis jau praeitą 
metą darbavosi Draugijos kon- 
teste, bet darbo pasekmės bu
vo nekokios, šiame konkurse, 
jis sako, pasiprovysiąs, — dirb
siąs gekiau. Esam įsitikinę, 
kad “Naujienų” reporteris šia
me Jubiliejiniame Konkurse 
parodys lietuviškam pasauliui, 
ką jis gali — įrašys daug na
rių Draugijon. Lauksime.

Agnės Grakauskienė,

MUSU KONKURSAM 
TAI

P-nia A. Grakauskienė yra 
viena iš pirmųjų darbuotojų 
Chicagos Lietuvių Draugijoje. 
Ji 1926 metų Draugijos vaju
je turėjo puikų pasisekimą. 
Tais laikais dar Chicagos Lie
tuvių Draugija buvo maža or
ganizacija. Ji buvo pirmutinė, 
kuri pridėjo savo darbo šapelį 
prie budavojimo Draugijos. P-

Stambi grupė Chicagos* Lie
tuvių Draugijos darbuotojų sto
jo į darbą, kad šitą Draugijos 
Jubiliejinį Konkursą padarius 
sėkmingu. Kaip musų nuošir
diems konkursantams seksis 
darbuotis, apie jų darbo rezul
tatus, kiekvieną antradienį 
šiame Draugijos Skyriuje pra
nešime. čia seka mifsų konkur
santai, kurie pradėjo darbuo
tis Draugijos Jubiliejiniame 
Konkurse.

sena Chicagos Lietuvių Drau
gijos darbuotoja. Ji pirmą kar
tą darbavosi Draugijos vajuje 
1932 metais ir praeitą metą.

I Abejuose kontestuose turėjo
vidutiniškai gerą pasisekimą,. nios GrakausKiei^žs ^ųo^elnąs 
ypač jaunų narių gavime p-nia 1926 m. konteste—yra įrašyt# 
Bendžius pasižymėjo abejuose į Chicagos Lietuvių Draugijos 
kontestuote. Neabejotina, kad istorijos knygas stambiomis 
šiame Draugijos Jubiliejiniame raidėmis, ir tas kilnufe nuopei- 
KonkUrse p-nia Bendžiite dar nas pasiliks Draugijos istori- 
smftrkiau pasidarbuos. Jeigu jos lapuose, kol Draugija gy- 
musų nors trečdalis narių taip'vuos. Esam giliai įsitikinę, kad 
nuoširdžiai darbuotųsi Draugi
jos labui, kaip kad darbuoja
si p-nia S. Bendžius, tai mu
sų Draugija butų du syk skait- 
lingesnė nariais, negu dabar

Joseph A. Jankus
Welt, well, musų Juozas vėl 

konkurse. Jis saVo laiku yra 
gana daug įrašęs naujų narių 

I Draugijon, bet dievai žino kiek 
jis šiame Jubiliejiniame Kon
kurse jrašys. Pagyvensime, 
pamatysime ką musų Jankus 
gali. Juozai marš į darbą, — 
tavo darbui dirva plati ne 
Northsidėj, bet ir visoj 
cagoj.

Jonus Kaulinas
Musiį konkursšntų eilėse yra 

visokio® (profesijos, biznio ir 
amatų ' žmonės.. P-nas J. Kau- 
linas yra salesinonas ir sykiu 
biznierius. * Užlaiko gražiai 
įrengtą taverną adresu 1902 
So, Western Avė. ir sykiu pa* 
laiko savo kasdieninį darbą 
salesmonystę. Na) o jo trečias 
darbas bus, — tai Chicagos 
Lietuvių Draugijos konkursas. 
P-nas J. Kaulinas yra senas 
Draugijos darbuotojas, buvęs 
iždininkas ir dabar eina Drau
gijoje pareigas Gerovės Komi
sijos pirmininko. Neabejotina, 
kad p. Kaulinas pasižymės nau
jų narių gavime Draugijos Ju
biliejiniame Konkurse jis turi 
patyrimą ir plačią pažintį, o 
tas yra svarbiausia konkurso 
darbe. t

Marė Kemėšis
P-nia Marė Kemešienė šia

me Draugijos Jubiliejiniame 
Konkurse tikrai pasižymės. Ji 
yra, taip sakant, “biznio lai
dė”, turi plačią pažintį ir pa
tyrimą panašiuose darbuose. 
P-nia Kemešienė gana gausiai 
pasidarbavo Įrašyme nartą 
1^32 metų konteste. Jos vy
ras, velionis Juozas Kemėšis,- 
nuoširdžiai darbavosi Chicagos 
Lietuvių Draugijai iki pat mir
ties. Kiekvienas Draugijos dar
buotojas yra brangintas asmuo 
organizacijoje. *

Antanas Krasauskas -
čia musų naujas darbuoto

jas iš Sprfngfield, Antanas 
Krasauskas. Draugija Spring--

šiame Jubiliejiniame Draugijos 
Konkurse p-nia Grakauskienė 
nemažiau pasidarbuos, negu 
1926 metų konteste. Lauksi* 
me.

vien
Chl-

Dr. A. J. Mapikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS; Nueiki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo. 6 iki 8:30 vak. 

kasdie«Mmwi
■l M f Š U! fe

AKIU SPECIALISTAI

Chicagos 
narys ir 
biznierius

Draugijos

Lietuvių 
stambus 
pradėjo 

Jubilieji-

Senas 
Draugijos 
Westside 
darbuotis 
niame Konkurse.
sstts&m irti- nrtuiL........-m
fielde turi nemažą skaičių na
rių ir nuoširdžių darbuotojų. 
P-nas Krasauskas mielai suti
ko darbuotis Draugijos Jubi
liejiniame konkurse. Kokios 
bus pasekmės jo darbe, — 
greitu* laiku pamatysime. 
Springfieldiečiai “šiur” pasižy
mės. Lauksime.

Alex Lemesh
Tai musų draugas iš Har- 

vey. Jis irgi jaunas narys, bet 
davė garbės žodį, kad Harvey 
visi dirvonai bus išarti, der
lingo dirva padaryta draugijos 
narių augimui. Giero pasiseki
mo p. LemeŠiui darbuotis 
Draugijos konkurse.

se-

Antradienis, kovo 26, 1935
turės gerą pasisekimą; jo dar
bo ribos ne vien Mt. Green- 
wood, bet visa plati Chicago. 
Laukiam kuo daugiausia biz
nio iš musų naujo ir gero na
rio p. Mikšio.

Kazimieras Matekonis
Studentas Kazimieras Mate

konis, vienas jaunųjų konkur
sai! tų, į Draugiją priklauso 
jau nuo 1932 m. šiame Drau
gijos Jubiliejiniame Konkurse 
jis stojo į aktyvų darbą, kad 
dauginu^ organizaciją nariais. 
Musų jaunas konkursantas 
baigs šį pavasarį inžinierystę 
Tad susilauksime naujo pro
fesionalo Draugijos narių eilė
se. Esam įsitikinę, kad jaunas 
Matekonis tikrai pasidarbuos 
šiame konkurse nahjų narių 
įrašyme. Na, o jam nemažai 
prigelbės jo darbštusis tėvas, 
kuris irgi yra nuoširdus Drau* 
gijos narys.

P. Martinkaitis
Chicagos lietuviai yra daug 

girdėję Seno Petro-Martinkai- 
čio vardą. Jis irgi musų kon
kursantas. Senas Petras ir pra
eitų metų konteste darbavosi 
ir turėjo gerą pasisekimą. Jis, 
be abejo, turės gerą pasiseki 
mą ir dabar. Vien lauksime jo 
pradedant dirbti. Jis dabar la
bai užimtas “Naujienų” kon
teste.

Ona Mittskienė
Draugija turi būrį darbščių 

moterų savo eilėse. P-nia Mitls* 
kienė yra nemažai dirbusi 
Draugijai seniau* įrašyme nau
jų narių. Jos prisidėjimas prie 
šito Draugijos Jubiliejinio Kon
kurso yta sveikintinas
ni Draugijos darbuotojai sto
ja j darbą šiame Jubiliejinia
me. Konkurse. Draugija gerbia 
savo senus darbuotojus. P-nia 
Ona Mittskienė yra viena jų.

Antanas Mikšys
M t. Gi*eenwood itgi sušilau* 

kia Draugijos konkursanto as
menyje p. Antano Mikšio, Nors 
jis dar naujas narys, bet su
tiko Draugijai pasidarbuoti. 
•Nėra abėjonesf'j!^hįpJp. Mikšys

„„................•............................ ............ ....................................

Louis Antanavičius
P-nas Louis Antanavičius 

yra senas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys, bet dar pir- Į 
mą syk pradėjo aktyviai dar
buotu šiame Draugijos konkur
se. 'Sveikinam p. L. Antana
vičių, pradėjusį darbuotis Chi
cagos Lietuvių Draugijos la
bui! Esam tikri, kad p. Anta
navičius tuvės šito konkurso 
darbe gerą pasisekimą, žmo
gus, turįs plačią pažintį ir ge
rą vardą, visuomet • šitokiose 
darbuose turi gerą - pasiseki
mą.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 

z Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. į 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue K Phone Lafayette 3572

DR OPT.
Optometrieally Akių Specialistas.
Palengvina aklą įtempimu, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aidą aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas SU 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar, Specialė atyda atkreiptam į mo* 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai* 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne* 
dėlioj nuo 10 iki 12,
Daugely atsitikimą akys atitaiso- 
' mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau*

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____T*l. Yards 1828
Pritaiko Akinius 
į Kreivai Akis

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

NedėJiomis nuo 10 iki 12 ta!, d
Mini ..................... ■"»'

Alex Ambrose
VVell, taip sakant, čia yra 

musų senas kaimynas, p. Alex 
Ambrose. Jis jau praeitų me
tų konkurse darbavosi ir tu
rėjo vidutinišką pasisekimą. 
Na, o šiame konkurse tikrai 
sujudins žemę Chicago j e savo 
sėkmingu darbu Draugijos 
bui. Lauksime.

Sophie Bendžius
P-nia Sophie Bendžius —

la-

ATfiJUS LIŪDESIUI 
PASIR1NK1TEII

Juozapas Eudeikis
ievas

LaldotuVkj Sąlygos 
Lengvais IŠtttokėjunals

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 41Š9

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

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

s. M. SKUDAS T~~
718 West 18th Street Phone- Monroe

CHAS. SYREWICZE
1844 South 50th Avenue Cicero Phone 
. ... ......... „ Į,,' , ,1,,,., „............

3377

Cicero 294
1 12 vai. dieni.
......  j*.*!^***'i».l lit l*k illMl...... ............

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

AKIU SPECIALISTAS
2T METU PATYRIMO,

Pritaiko d«l

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

L .

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

• i ■ , tx . . -■ ■ j • k . ,, , . v. 1 7" z./.', ...

Dr. John J. Smetana
KamnJ818 St.‘ Aft”o Canal 0528

... nM<80
9:00

auga. Jeigu musų konkursan- 
tas p. Neffas nepatingės, tai 
turės konkurso tlarbe gerą pa
sisekimą. Kad kokios, tai dar 
galės ir deimantinį žiedą lai
mėti. Iš p. Neffo visko gali
ma tikėtis. Gero jam pasise
kimo.

Veronika Orančienč
P-nia Veronika Orančienė 

praeitą metą irgi darbavosi 
Draugijos konteste. Turėjo vi
dutiniškai gerą pasisekimą. 
Laukiam iŠ p-nios Orančienes 
gerų darbo vaisių ir Šiame 
Draugijos Jubiliejiniame Kon
kurse.

Juozas Poderis
P-nas Juozas Poderis, Spring- 

fieldo pilietis, yra musų Drau
gijos Jubiliejinio Konkurso da
lyvis. P-as Poderi, jūsų laukia 
darbas — kuo daugiau įrašysi 
Draugijon naujų narių, tuo bus 
geriau. Supurtink savo senas 
kojas, — marš į darbą!

(Tesą pusi. 3-čiam)

Arthur Montvidas
Jaunasis Montvidas pradėjo 

konkurse darbuotis nuo. pat 
įstojimo dienos Chicagos Lie
tuvių Draugijon. Jis yra biz- 
niškas jaunuolis, konkurso dar
be turės gerą pasisekimą.

Walter Neffas
P-nas Walter Neffas, stom- 

bits Westsidės biznierius, už
laiko puikiai įrengtą taverną 
ir viešbutį, 2435 So. Leavitt 
St. P-naS Neffas jau senas 
Draugijos narys, bet į akty
vų veikimą Draugijoje stojo 
dar pirmą syk. Reiškia, Drau- 
g’fj'O's darbuotėjų' jėgos nuolat

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tlc blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI 
JOSEPH J. GRISH 

1 Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

TeL Boulevard 2800 
Rez. 6516 So. Rockwell St* 

TeL RepubUc 9723

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

< /A Telefonas Canal 1175 t*
Namai: 6459 S. Rockvreli Street

■ Telefonas RepubUc 9600 t

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
......... i i nuli     Ull.a.t.M I , , ' ■'» 1 1 "          '  

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez, Tek Vietoj 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti,
M , h ,1 ....................... ...............iH .S    

Phone Cknal 6122

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

Seredomia ir nędėl. pagal sutarti 
Rėz. 6631 So. Californią Avenue

Telefonas Repablic 7868
. *!,*,, Į.I., ,.1,1,11 i     I

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
..............  , ,i M , ............—.

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

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Te! Prospect 19Š0

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL,
imu......... Jihiil um M

TeL Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis

Valandos į—4 po pietą, 7—8 vaL vak 
išskyrus seredomU.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. , < „

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
au- 
itm

Dr. T. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofisą Valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, v. NedėUoj pagal sutarti 

. ................ .  ■ "      I—III.   , ll|l.l ,1 , I IMI .ĮM 

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas .

VaUhdoe nu6 9-8 
2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avė* Hemlock 7828 

................................. ■ « '""i.........  , . ................... ..

A. Montvid, M. D.
Wtest TowU State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
V8b 1 ikiA W^><ki 8 vak 

Namų telefonas Brunavjck 0597

Dr. V* A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 7 iki 9

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 Archer av., kamp. Franciscoav, 

Ofiso Tel. Lafayette 3650k
Rez. TeL Virginia 0669

,, Ai i i ini'iin'f r .ii..i «■*■** •■ ............

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. VezeTis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
■ -■ • — -...................-' -■ -----------------

h Artesian Avenue.

Dr. P. Z. Žalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 86. Hjlsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.
H,t ,,j t ♦ t »|>> H .. i ■»*■.»<

Tek Boulevard 1401

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 y. tkl 2 po platų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo IR Iki 12 
Phone Boulevard 84Š3

a moterų ir vaikų paga 
is metodus X-Ray ir k 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1031 W. 18th 8L, netoli Morgan St 

Valanda nuo 10—12 pietą it 
nuo 6 ild 7:30 vaL vakare.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
. OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

Nuo 10 iki 12 tai. ryto. nuo B Iki 4

valandai diena.
Phone MIDWAY £880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 Iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki U 

Rez. Telephone Plaza 2400
n........... .... ............................... . ............................................... . , ,r„ i,.i„,lll1lih.i>arthi ■

Ofiso TeL Cąlumet 6898 
Rez. TeL Drexęl 9J.91 

Dr. A. A. Koth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, VyriĮ&ą, Vaiką ir visą 
chronišką ligą.

Ofisas 8102 So. Halsted St.
arti 81st Street.

Valandos: vai. vak. Ne
dėliotais ir Šventadieniais 10—Ifi

■
4* :
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Chicagos Lietuviu 
Draugija

(Tasa iš pusi. 2-ro)

Magdelena Ratkevi
čienė

Praeitę metą p-ia Ratkevi
čienė gana sėkmingai darba
vosi įrašyme naujų narių Drau
gijom Velijam, kad ji taip sėk
mingai darbuotųsi ir šįmet ir 
laimėtų deimantinį žiedą. Lauk
sime.

Petras Rasalis
♦

Musų Petras yra senas Drau
gijos narys. Jis šiame konkur
se sako tikrai pasidarbuosiąs 
įrašyme naujų narių. Girdi, jei
gu jau negausiu daugiau, tai 
pusė kapos tikrai gausiu. Well, 
Petrai, geriausiai sukelk visą 
kapą. Lauksime.

Petras Razgus
Tai pirmutinis konkursan, 

tas, kuris pridavė pirmutinį 
biznį — pluoštą naujų narių 
aplikacijų. Galima tikėtis, kad 
p. Razgui darbas eis sklandžiai, 
turės gerą pasisekimą. Pa
spausk, Petrai, o tavo darbo 
pasekmės dygs, kaip grybai 
po lietaus. Laukiam.

Petronėlė Šiužąs
P-ia P. šiužąs, tik besibai

giant praeitų metų kontestui, 
buvo pradėjusi darbuotis. Bet 
visvien ji padarė laipsnį. Da
bar ji jau darbe iš pat kontes- 
to pradžios. Tad pasekmės bus 
tikrai geros. P-ia Šiužąs yra 
apsukri moteris, — jai darbas 
konkurso eis sėkmingai.

Ona Simonaitienč
Prisimenant praeitų metų 

kontesto darbą ir musų darbš- 
čiuosius kontesitantus, tenka 
pasakyti, kad p-ia O. Simonai- 
tienė turėjo gerą pasisekimą 
įrašyme naujų narių, šiame 
jubiliejiniame konkurse, < esam 
įsitikinę, kad p-ia Simonaitienč 
pasižymės nemažiau, negu pra
eitą metą. Velijam geriausio 
pasisekimo.

James (Sholtman
Well, musų James Sholtman 

yra nuolatinis Draugijos dar
buotojas. Jis dirba “slow būt 
sure”, anot to priežodžio. Šia
me Jubiliejiniame Konkurse 
musų James daugiau paspaus, 
negu praeitais kontestais. šitas 
konkursai yra Jubiliejinis — 
svarbesnis už buvusius kontes- 
tus, tad “wake up”, James! 
Darbas tavęs laukia.

Andrius Skrelevičius
Springfieldas vėl davė gerą 

konkursantą. žinoma, yra sa
koma, kad dienos negalima gir
ti, kol neateina vakaras. Tas 
pat gali išeiti ir su drg. Skrele- 
vičium. Mes tikiamės jo darbe 
gerų pasekmių, bet gali būt ir 
priešingai. Bet vienas dalykas 
yra aiškus, kad darbas bus tiek 
sėkmingas, kiek pats konkur- 
santas įdės savo sielą į dirba
mą darbą. Velijam geriausio 
pasisekimo konkurso darbe p. 
SkreleviČiui!

Ona Vilienė
Musų nuoširdi darbuotoja,* 

dar iš senesnių laikų, yra p-ia 
Ona Vilienė. Kada Chicagos 
Lietuvių Draugija buvo silpna 
nariais ir turtu, jau tada p-ia 
Vilienė darbavosi, kad Drau
giją išauginus nariais, šiandie 
Draugija skaitlinga nariais, 
turtinga, švenčia savo 25 metų 
Jubiliejų. Musų senieji darbuo
tojai vėl ateina į darbą, kad 
dar daugiau paskaitlinus orga
nizaciją nariais.

Esam tikri, kad musų darbš
ti konkursantė p-ia Viliene tik
rai neskupės pasidarbuoti šia
me konkurse. Lauksime.

Joseph Buragas •-
Musų konkursantas, jaunasis 

Buragas, yra stiprios valios

žmogus. Jis yra nusistatęs, kad 
Springfielde visi lietuviai jau
nuoliai butų į Chicagos Lietu
vių Draugiją įrašyti. Jaunasis 
J. Buragas yra gimęs Shenan- 
doah, Pa., dvidešimt penki me
tai atgal. Atvyko į Springfield 
su tėvais jau senokas laikas. 
Dirba prie vietinio laikraščio. 
Gero pasisekimo jaunam Bura
nui įrašyti ki/odaugiausia jau
nų narių į Chicagos Lietuvių 
Draugiją.

į

Konsulas A. Kalvai
tis Lietuvos Aero 
Kliubo Garbės nariu

Lietuvos Konsulas Chicagoj, 
p. Antanas Kalvaitis, paliko 
Lietuvos Aero Kliirbo garbės 
nariu. Aero Kliubas panašiai 
pagerbė ir generalinį konsulą 
New Yorke, pulk. P. žadeikį.

here. Everyone interested is requ- 
ested to join the team,.. Roseland 
s making a big showing ... Ten 

boys and eleven girls ... Some of 
yoų gals say that you don’t know! 
... Dn‘t let that stop you!.. . You’ll 
be taught. . To play baseball... 
There is to be a practice held this 
iunday at two thirty ... Try to be 
there.

The L. Y. S. will participate in 
the Art Exhibit’ to be held at the 
Palmer House, March 31 to April 
2nd.

A most tinusual incident took 
place lašt Tuesday ... As the nieet- 
ing came to a elose, a young man 
who had been an interested spec-* 
tator, špoke to Vyto, “I likę this 
club Mr. Beliajus; what do I have 
to do in order to join?”... Thus 
we have a new member... Joseph 
Saučiunas.

Ali members are irivited to at- 
tend the skating pariby vvhich is

going to be held at the Venetinn 
Ballroom in Roseland ..April llth 
... Don’t forget to come and bring 
your best friends.

Pi 1 šen Park branch opened 1 lašt 
Monday with a nice group of inte
rested members at the home of 
Aldona Ambrozas,, 1843 So. Halsted 
St. The new members are... Ray 
Mathevvs — Chairman; Helen Ves- 
pender — Vicę-Chairman; Aldona 
Ambrozas — Secretary; Marion Da
bulskis—Treasurer; Anna Mondeikis 
—Sočiai Secretary? Joe Vespender 
—Seargent at Arms ... Others pre- 
sent ■ were ... Genevieve Vespender, 
Katherine Dabulskis, Ruth and Ju- 
lia Rachinskas.

While i n Bridgeport we also have 
had a desirable addition to our 
giembdrship—Estelle iAutanaitis v.. 
Dear Estelle, we hope that our 
funetions meet with your appro- 
val... A tentative member is Anita 
Raymond. She recently left good old

south-Alabama to join us here injTorn Valentine to inaugurate the 
Marųuette Park branch of the L.Chicago... Hiirry Anita... We are 

all <*waitlng for you!
Eleanor Monikitas, we all miss 

vou .. Why not come , dovvn ?... 
Tonite! . i

A group of sporting boys gather- 
ed lašt Thursday at the home of

Y. S.... Elections were held ... 
Tom Valentine—Chairman; Tony 
Rush—iVlce-Chainnan; Antoinette 
Grigaliūnas— Secretary; Theodore 
Rekfitis—Treasurer; Grace Thurn— 
Sočiai Secretary; Officer Pro-

Tomps—John Schiller; Seargent at 
Arms—Anthony , Stankus Others 
present were ... Justin Mikalauskas, 
Mike Taresas, Albin Trakftelis, Zig- 
munt Valentine and a few others 
from other branches, as guests. 
Best of Luck in your future work!

— Julia.

Savininkai
Dvi-Flačių

Bungalow

Residencijų

L. Y. S. 
Courier

Tuesday’s meeting was somevvhat 
different from the usual run of 
gatherings. Gertai n well meariing 
individuals dedided ' to institute 
reforma. Outstanding among them 
was Iggy Rogers. Good for you 
Iggy, you were the only one who 
had the courage to bring up the 
subject... Concerning Jackets, Mr. 
Bruknis gavę an unsatisfactory re- 
port... Subsequent reports are to be 
made by Charles Malonis, and Iggy 
Rogers.

Why not give everyone a fair 
chance ?... So it was decided that 
in each branch a reporter is to be 
chosen *who will submit the mote
riai to be printed in reference to 
his branch to the editor of the co- 
lumn.

The baseball season is practically

Girls! Let’s Play Bali!
Any and all girls that think 

they can hit a bąli, can run 
for their Ii ves and are not 
afraid to take a špili — are 
urged to get in touch with Miss 
Betty Sanowskis.

Miss Betty Sanowskis may 
be found at 2639 W. 44th st. 
and she may be reached by 
calling Virginia 0730. She is 
very much interested in get- 
ting together a girls’ baseball

team and will be dceply grieved 
if she is not successful in her 
venture.

Why not spare to enthusias- 
tic gal some grief and actual- 
ly get a itcam together? Throw 
in your lot without waiting 
and pass the good word on to 
other girls that may be inte
rested in joining. The coupon 
appearing below is to be fiUed 
in with info it calls for and. 
reųuires a 2 cent stamp to 
make you member of the team.

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

£ ........................... . ............
GIRLS

Girls who can play bąli, and want to join — fili in coupon

Name ................  -...................

Address .....................................................................................

Phone .....-....... -.......  Age.......................

Position played ......................... —............................. -
a !

Previous experience ..........................*.......... —......... .............

Send to Betty Sanowskis, 2639 W. 44th St.
...... .......... . ~~ ........ -....... -.......—?

KAIP PADARYTI
Šiltesnius namus žiemą 
Vėsesnius namus vasarą 

EKONOMIŠKAI
Jūsų Gaso Kompanija dabar siūlo automatišką gaso 

, šilumą taipgi insuliaciją jūsų stogo su sąlyga per i 
penkius metus išmokėti lengvomis rūtomis.

šis kombinacijos pasiulijimas sutei
kia jums:

Žemesnės apšildymo sąs
kaitos žiemą. Iki 15 laips
nių vėsiau vasarą.

Sužinokite ką šis pasiulijimas reiškia 
jūsų nuosavuose namuose. Be obli
gacijų. Prisiųskite šį 'kuponą arba 
telefonuokite Wabash 6000.

THE PEOPLES GAS LIGHT 
AND COKE COMPANY 

122 S. Michigan Avė.. Chicago.

Prašau man prisiusi visas smu
lkmenas apie jusv “roof insu- 
lation” pasiulijima.

Vardas .................. ......... .............

Adresas ...........    .........
Miestas .................. -............. «...

Radio programai Nedaliomis nuo 
1 iki 1:80 po pietų iŠ stoties 

WCFL, 970 kil.
Ketvergais nuo 8 vai. vakaro— 

• ’ WHFC.
.........

Elektrikines

LEDAUNES
' ■ i i ■

I • ' ’ ’

Jos.F.Budnk,® 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

ir aukščiau

Žemiausios Kainos 
Chicagoje 

NUO 

$99^
DIDELIS PASIRINKIMAS:
APEX, NORGE, 
LEONARD, 
WESTINGHOUSE 
OROSLEY.

Lengvi išmokėjimai.

Gas Heating Division
COKE COMPANYTHE PEOPLES GAS LIGHT AND

LIETUVON

1739 SOUTH HALSTED STREET
>ht!s

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės j Naujie
nas dėl informaciją apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal-

Tai bus didžiausia Ekskursija Lie
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS -MM 

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

swimmlng pooL 
Rusiška Ir turkiška 

Moterima aeredomis iki

federalSavings
AND LOAN ASIOCIATION

OF CHICAGO
2324 So, Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Del platesnių informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS
Tel CANAL 8500

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniai^ Išmokėjimais nuo <

5 iki 20 metų ’
TAUPYKIT PINIGUS MUSU DRAUGIJOJ

Mes mokam už kiekvieną dolerį divi* 
dendus, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau* 
šių finansinių įstaigų po Federal Vai* 
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus, {stojimo mokėti 
nereikia.

Kiekvieno žmogaus depositas iki $5,000.00 apdraustas.

Saugumas jūsų invest- 
mentu apdraustas per U.
S. Goverament ištaigą— 
Federal Suvings and Loan 
Insurance Corpora t i o n, 
VVashington, D. C.

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys.

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENA IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

SIUSKIT PINIGUS VELYKOH
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign *Exchange Dept,

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

NAUJIENŲ EKSKURSIJA

Be. jokio Persėdimo 
Tiesiog

l KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu 

“GRIPSHOLM”
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1739 South Halated Street 
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Subscription Kates:
98.00 per year in Canada
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drove, 1789 S. Halated St, Chicago, 
J1L Telefonas Canal 8500.

AUKSO BLOKO KEBLUMAI

• Nedaug tėra palikę pasaulyje šalių, kurios dar te
belaiko savo valiutas (pinigus) ant aukso papėdės. 
Stipriausia tarpe jų yra Francija.

Aukso pagrindo dar neatsižada Vokietija, nors ji 
aukso jau nebeturi ir jos markės auksinė vertė yra pa
laikoma dirbtinėmis priemonėmis. Markės uždrausta 
išvežti į užsienius, o šalies viduje popierinių markių 
vertę valdžia reguliuoja dekretais.

Italija irgi dar turi neva auksu paremtą valiutą, 
bet jos auksas nuolatos mažėja, ir ji ilgai negalės ko
voti prie defliaciją (kainų kritimą dėl aukso brangėji- 
mo).

Auksines valiutas, be te, dar turi Šveicarija, Bel
gija, Lietuva, Lenkija ir kai kurios kitos šalys, kurios 
ankštais finansiniais ryšiais yra susirišusios su Fran
cija. Tos šalys sudaro vadinamąjį “aukso bloką”.

Priešingoje pusėje stovi “sterlingo blokas”, kuriam, 
žinoma, vadovauja Didžioji Britanija. O viduryje tarpe 
tų dviejų blokų laikosi Amerikos Jungtinės Valstijos 
su savo popieriniu doleriu, kuris šalies viduje nėra kei
čiamas į auksą, bet užsieniuose turi nustatytą auksinę 
vertę, būtent, 59 aukso centus.

Amerika yra labai turtinga, šalis ir jos finansinė 
politika gali žymiai sustiprinti vieną arba antrą aukš- 
čiaus paminėtųjų valstybių grupių. Jeigu ji susitartų 
su Francija ir galutinai stabilizuotų savo dolerį, atsteig- 
dama aulįo standardą, tai “aukso blokas” pasidarytų 
stipresnis už “sterlingo bloką”, ir Anglija, gal būt, bu
tų priversta taip pat grįžti prie aukso.

Bet jeigu Amerika elgsis panašiai, kaip Anglija, ir 
leis savo dolerio vertei dar labiau smukti, tai auksinės 
valiutos neatsilaikys ir tose šalyse, kuriose jos dar vei
kia.

štai Belgija jau susilaukė tokių keblumų, kad ne
begali išsilaikyti ant auksinio pagrindo. Jos valdžia bu
vo priversta rezignuoti, ir naujasis ministeris pirminin
kas, Paul van Zeeland, veda derybas su socialistais, tei
raudamasis, ar jie sutiktų įeiti į ministerių kabinetą ir 
nesipriešintų, jeigu valdžia nutars numušti bėlgos ver
tę. Belgija, kaip žinoma, jau yra kartą pergyvenus in
fliaciją. Atrodo, kad ji žengia į naują infliaciją.

Jeigu Belgija nupigins savo valiutą (belgą), tai 
“aukso blokui” pasidarys dar kebliau. Jo vadas, Fran
cija, turi daug turto ir, iš bėdos, dar gali kurį laiką 
irtis “prieš vandenį”. Bet Italija baigia prilipti liepto 
galą. Apie mažesniuosius “aukso bloko” narius nėra nė 
kalbos; jų resursai išsisems greičiau, negu didžiųjų šalių?

Po Europą dabar važinėja ir laiko konferencijas 
didelių ir mažų valstybių diplomatai. Bet pasauliui su
grąžinti j normales vėžes butų daug svarbiau, jeigu, vie
toje diplomatų, susirinktų kame nors Anglijos, Ameri
kos, Francijos ir kitų šalių centralinių bankų atstovai 
ir finansų ministeriai ir susitartų dėl valiutų stabiliza
vimo.

Kol eis pinigų karas, tol nebus ramybės ir pasaulio; 
politikoje.

NORVEGIJOJE PAKVIESTI VALDŽION 
SOCIALISTAI

Norvegijos Darbo Partijos vadas, Johann Ny- 
gaardsvold, tapo paskirtas ministerių pirmininku. Tai 
jau antru kartu ta šalis daro bandymą su socialistine 
valdžia.

Pirmą kartą Norvegijos socialistams buvo pavesta 
sudaryti ministerių kabinetą’ 1928 metais. Bet jisai pa
skelbė tokį radikališką programą, kad parlamentas at
sisakė jam pritarti, ir socialistų valdžia turėjo rezig
nuoti, išgyvavus, tik 12 dienų.

Dabar socialistai da irgi neturi daugumos parla
mente. Prieš 69 socialistų atstovus stovi 31 konservato
rius, 24 kairieji liberalai, 23 agrarai, (žemdirbių atsto
vai) ir 3 nepriklausomi. Visų atstovų yra 150. Todėl 
socialistinė valdžia turės gauti paramą iš kai kuriu 
buržuaziniu grupių.

Norvegija yra trečia Skandinavijos šalis, kurioje 
susidaro socialistinė valdžia. Švediją ir Pariją socialis
tai valdo jau keletas metų.

s ' ■ ■ ■ j ' ■ .

Užsakymo kalni i
Chicago je — paštu:

Metams -------------------         88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_______ __  2.00
Dviem menesiams______ _ 1.50
Vienam mėnesiu) -- ------ .75

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija ..... ..............  3c
Savaitei_________  18c
MOnesiui ................................... 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicago), 
paltui

Metams    - 87.00
Pusei metų .......  ~ 3.50
Trims mėnesiams —-r-„ f .. 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiu) .... .......... — 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams 88.00
Pusei metų  .......... .............4.00
Trims mėnesiams_______ — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karta aa užsakymu.
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Apžvalga
L1URDO STEBUKLAI IR 

CHARLIE CHAPLIN

So. Bostono “Darbiniųkas” 
ragina parapijomis nueiti į pa
rapijos svetainę pasižiūrėti 
“puikių paveikslų” — Liurdo 
Stebuklai, kuriuos rodys vienas 
asmuo, įsigijęs kinematografo 
mašinų. Be to, girdi, bus paro
dyta ir “juokinga komedija, 
kurioje dalyvauja Charlie Chap- 
lin”.

Su Liurdo stebuklais ir 
Charlie Cholino komedija ta
sai paveikslų rodytojas kėliau
sius iŠ Bostono į Lawrence’ą, 
kur jie busią parodyti kun. P. 
Juro parapijoje.

NAUJA TERORO BANGA 
SOVIETIJOJE

“The New Leader” gavo ži
nią iš Europos, kad sovietų Ru
sijoje vėl prasidėjo aštrus so
cialistų persekiojimas. Tik-ką 
tapo suareštuotas senas žydų 
socialistų sąjungos, “Bando”, 
vadas, Lieber.

Taip pat pasodinta j kalėji
mą Ježov-Zederbaum (nabaš- 
ninko Martovo brolis) ir Con- 
cordia Zacharova — socialde
mokratai. Juodu buvo ištrėmi
me po policijos priežiūra. Per
nai metais Ježov ir Zacharova 
pasirašė po garsiąja telegrama, 
adresuota Francijos socialis
tams ir komunistams, raginan
ti juos sudaryti bendrų frontą.

Stalinas, matyt, yra ko nors 
labai nusigandęs, kad jisai pra
dėjo daryti “oblavas” ant savo 
politinių priešų.

TARDOMAS VOLDEMARI- 
NINKŲ SIMPATIZATORIUŠ

Prieš kiek laiko buvo suim
tas Kaune aviacijos karininkas 
Pyragius, dalyvavęs pereitų me
tų birželio mėnesių sąmoksle. 
Kada valdžia jį pernai nutverė, 
jisai prižadėjo daugiau nebekiš
ti nosies į politiką, bet dabar 
jisai buvo vėl susektas darant 
kokias tai konspiracijas.

“L. Žinios” rašo, kad suim
tojo Pyragiaus byla perduota 
Kauno apygardos teismo proku
ratūrai.

ANGLUOS DARBO PARTIJA 
STIPRĖJA

Pietinio Londo distrikte bu
vo papildomieji rinkimai į par
lamentų, kuriuos Britanijos 
Darbo Partija, nors ir nelaimė
jo, bet žymiai padidino savo 
balsų skaičių.

Darbo Partijos kandidatas, 
Mrs. Barbara A. Gould, gavo 
12,799 balsus prieš 16,147 bal
sus, paduotus už konservatorių 
kandidatą, ir 2,698 balsus, pa
duotus už nepriklausomą kon
servatorių.

Tame distrikte socialistai dar 
niekuomet nebuvo išrinkę savo 
atstovo. Per paskutinius parla
mento rinkimus konservatorių 
kandidatas tenai buvo gavęs 
30,851 balsą, o Darbo Partijos 
kandidatas — tik 7,217. šį 
kartų, vadinasi, darbiečių bal- 
sai padaugėjo 5,582, q konser
vatorių sumažėjo 12,005. .

. .......m. m.i mini.ir.

TYRIEJI V«L PABfiGO NUO 
SKLOKININKŲ

Worcesterio, Masst, opozici
niai komunistai prieš kiek lai
ko nutarė surengti .debatus su 
bimbininkais. Jie pakvietė “di
dįjį“ Antaną, pranešdami jam, 
kad iš opozicijos puses stos 
Mušeika arba Butkus.

Bimba buvo ne Va, sutikęs sto
ti į debatus su sklokininkaįs, 
bet paskui atsisakė — matyt, 
pabūgo. Tuomet opozicionieriai 
surengė “debatus” be oponen
to!. Kalbėjo Butkus ir kad davė 
ščyramjam vaiskui, tai davė. 
Jisai ne tilą išvanojo kailį Stą- 
lino koševarams Brooklyne, bet

ir smarkiai uždrožė patiems ko- 
minterno šulams, nurodydamas, 
kad jie per devynerius metus 
diktatoriauja pasaulio komunis
tų judėjime, nešaukdami net 
tarptautinių kongresų, kurie 
pagal kominterno konstituciją 
privalo susirinkti kas antri me
tai. '

Butkus prilygino kominterno 
diktatorius prie Mussolinio ir 
Hitlerio diktatūrų. Ypatingai 
ryškų pavyzdį kominterno sau
valiavimo jisai nupiešė iš to, 
kas įvyko Švedijoje. Toje šaly
je, esą, buvo 18,000 narių ko
munistų partijoje. Bet ši parti
ja nepritarė kominterno 1926 
metais sugalvotai teorijai apie 
“trečiąjį periodų”, sulig kuria 
kapitalizmo dienos jau baigiasi 
ir komunistai (turi skubintis 
ardyti darbininkų organizacijas,

NAUJAS LIETUVIŲ-LENKV “KONFLIK
TAS” DĖL ... ARTISTES!

(Specialaus Kauno korespon
dento laiškas).

I.
Jums amerikiečiams žino

ma, kad po to, kai lenkai su
laužė Suvalkų sutartį ir ki
tokius lietuviams duotus pa
sižadėjimus, 1920 m. spalių 9 
d. klastingai užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių, nuo tos dienos 
nutruko su jais bet koksai 
santykiavimas. Tarp lietuvių 
ir lenkų valstybių išaugo auk
šta ir nepereinama “demark- 
linija”, į kurių per penkiolikų 
pietų atsimušdavo visi lenkų 
bandymai pradėti santykiauti 
su. Lietuva. “Demarklinija” 
lenkams visų laikų buvo pik
čiausia ir nepakenčiamiausia 
kliūtis nešti į Lietuvą “aukštų 
polskų kultūrų”, kuria lenkai 
taip didžiuojas ir kurių nuo 
Jogailos laikų p.er bažnyčių ir 
dvarų bandė primesti lietu
viškiems “mužikams”...

Noras “apaštalauti” su “pol- 
ska kultūra” Lietuvoje, len
kams neduoda 'į ramybės iki 
pat šiai dienai. Lenkai aima
nuodami, kad ^lietuviai bai
gia atsikratyti jiems padova
notų “polskų kiiiturų”, dairėsi 
per demarklipija, ar negali
ma kaip nors palaikyti tų žlu- 
gstanČių “polskų kultūrų”, jų 
kaip nors paremti, padaryti 
patvaresnei atsparesne j)rješ 
“lietuviškųjų”... Tuo tikslu 
Varšuvoje įsikūrė net specia- 
linė Lenkų-Lietuvių Bičiulių 
Draugijų, kuri pasišovė “stip
rinti tarp tų dviejų tautų 
kulturinius saitus, veikiant 
meno kultūros priemonėmis.” 
Poloniškos aspiracijos apreng
tos nekaltais “kultūrinio san
tykiavimo marškinėliais”, im
portuojamos į Lietuvų. Ta 
draugija, tais pat sumetimais, 
pe taip senai į Lietuvų im
portavo ir vienų savo artistų, 
dėl kurio kilo naujas lietuvių- 
lenkų “konfliktas”, apie kurį 
aš jums noriu ir papasakoti..,

O atsitiko šit kaili:
Ugai, labai ilgai lauže savo 

galvas lietuvių “bičiuliai” 
Varšuvoj, kuo Čia pustebinus 
ir sužavėjus tuos litvinus, kad 
jie pamirštų jiems padarytų 
skriaudų ir sysitaikintjų su 
“broliškų j a Lenkija”. Varšu
vos “bičiuliai” gerokai pavar
tę savo smegenis, priėjo išva
dos*, kad šiai misijai geriau
siai tiks moteriškos lyties at
stovė. Kaip A. Mickevičius po
rina, jau žiloj senovėj lietu
viai žavęjos lenkėmis; seųis 
Budrys savo tris sūnūs apžen- 
dino su lenkėmis... Taigi, Var
šuvos sudūmojo,
kad dviejų “tautų atšalu
siems jausmams sušildyti” gę- 
riaušiai tiks šaunioji lenkė. 
Kaip ? tarė, taip 5- ir padarė: į 
Lietuvų pasiuntė ne bet kokią 
lenkę, bet geriausią savo “lak- 
fitiugąlę”-*~operQs artistę Ęwa 
Turskų-Bandrowskų, impo
nuojančių ne tik kakarine, bet 
ir stambiais fiziniais davi
niais...

■■■ ; ................. ' / ' ■ ' .
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kad, kai ateis “sudnoji diena”, 
jų rankose butų viso darbinin
kų judėjimo vadovybė.

Švedijos komunistams tokia 
“kreizi” teorija nepatiko ir jie 
jos nesilaikė. Tuomet, anot 
Butkaus,’ kominterno' samozvan- 
cai pasiuntė į Švediją jauną 
vaikiną (24 metų amžiaus) 
Moltkę “padaryti tvarką”. Tas 
iš vokiečių junkerių kilęs vy
rukas, išbuvęs komunistų par
tijoje viso tik' apie 6 mėnesius, 
nukeliavo į Stockholmą ir “su
tvarkė” Švedus komunistus pa
gal Maskvos receptą: iš 18,000 
narių jisai išbraukė 15,000. ;

Bimbininkai, girdėdami to
kius faktus iš Butkaus lupų, 
šaukė “meluoji” ir kėlė triukš
mą, bet nieko rimto jam atsa
kyti negalėjo.

Artistė Varšuvoj palinkėta 
geriausios sėkmės sužavėti 
litvinus ir į stotį palydėta, at
vykusi į Kauną, viename pu
siau rusiškame pusiau žydiš
kame laikraštuke išklojo 
“•kaip ant delno” šio apsilan
kymo “intencijas” ir “senten
cijas”... Aukštai įvertinus savo 
visus gabumus, turėjo neat
sargumo pasisakyti, kad ji 
Lietuvos' Valstybes Teatre
dainuosianti ne tik koncertą, 
bet ir kelis operos spektak
lius. Del šito jos pareiškimo, 
kaip matysim žemiau, ir kilo 
visas nesusipratimas, iššaukęs 
naujų lenkų-lietuvių “konflik
tų...”

O tas “konfliktas” kilo šit 
kokioj aplinkumoj:

E. Turska-Bandrowska, kaip 
ir dera “lenkų aukštosios kul
tūros misijonierkai,” Lietuvos 
Valstybės Teatro scenoje pa
sirodė nacionalinių spalvp rū
buose ir Varšuvos laikraščių 
korespondentų, kurie sėdėjo 
parterio pirmoj eilėj hipno
tizuojama tarp kitako ir už* 
traukė “polska piosenka”, o iš 
galiorkos jai kažkas pritarė 
švilpuku... Toksai “akompani
mentas” lydėjo visas Turs- 
kos-Bandrowskos sudainuotas 
“polskas piosenkas”. Po kon
certo paaiškėjo, jog V. Teat
ro direkcija prieš koncertų 
dainininkę buvo įspėjusi nėr 
dainuoti lenkiškai; E. Turska- 
Bandrow>ska pasižadėjo len
kiškai nedąinuoti, bet atsidū
rus scenoje sulaužė savo pa
žadų. V. Teatro direkcija 
permatydama, kad to kas 
įvyko koncerte, lenkų artistei 
dainuojant operoj gali įvykti 
viešas skandalas, E. Turskai- 
Bandrowskai pranešė, jog jai 
neleidžiama operoj dainuoti. 
Tuo visas reikalas turėjo ir 
pasibaigti.

Bet į šį nereikšmingų nesu
sipratimų visai kitaip pažiu
rėjo lenkai. E. Turska-Band- 
rovvska grįžus Varšuvon, “nu
siskundė”, kad jų lietuviai 
“nuskriaudę” — neleidę dai
nuoti operoj, “sulaužę” savo 
“pasižadėjimų” (nors tikru
moj jai niekas .nebuvo tokio, 
pažado ir davęs...). Jos “skun
dų” pagavę lenkų spauda ir 
rądio, kurie tų mažmožį išpū
tė kaip didžiausį lenkų tautos 
“įžeidimų”, tarytum lietuviai 
butų sudužę antrųjų Suyąlkų 
sutartį!... Ir kas įdominusia, 
kad E. Turskos-Bandroįvskos 
JhnusiskUndimų” ritUeriŠkaį 
palaikė..; vokiečių Spauda ir 
radio, nebodami net to, kad 
ginamoji yra grynakrauję 
“ąrijletė”, bet “L5yuwska ar
mėnė” su ąiškiomis semitiz- 
mo priemaišomis...

Naujo lenkų-lietuvių “kon
flikto” pasėkas nesenai teko 
patirti ir vienam musų meni
ninkui, kompozitoriuj V. Ba
cevičiui. Jis, Varšuvos “bičiu
lių” kviečiamas, buvo nuvy
kęs lenkų sostinėn dviem 
koncertams. Bacevičiui nuvy
kus Varšuvon buvo pareikštą, 
kad japi leidžiama koncertuo-

timas susiveda prie to, kad 
policijai butų uždrausta kištis 
į demonstracijas ir susirinki
mus, kur viskas eina tvarkiai. 
“Senoji gvardija” nepanorėjo 
atvirai pasisakyti, — pasiūly
mo svarstymą ji atidėjo toli
mesniam laikui. Vadinasi, kol 
praeis rinkimai. '

Mes visi žinome, kad tas pa
siūlymas yra labai svarbus. 
Dažnai policija be jokio reika
lo kiša savo nosį į demonstra
cijas ir erzina jos dalyvius, 
žodžiu, pati policija kartais 
kelia netvarką. Tas pat ir su 
susirinkimais, o ypatingai at
virame ore.

Jau vien tas faktas tiesiog 
sakyte sako, kad mums būti
nai reikalinga pravesti į kon- 
silmanus savo žmones. Todėl 
mes visi privalome remti G. 
Fechnerį ir L. Schlax. Pirma
sis yra Amatų ir Darbo Tary
bos sekretorius, o antrasis 

i j m ai* j & barzdaskutys. Abu jie keno-
• ' ' skiečiams yra gerai žinomi,

Alfred Byrne, Dublino mies- kaip pažangus ir padorus žino
to (Airijoj) meras, kuris dabar nės.
lankosi Amerikoje. j švietimo Tarybos narius

sK^=rt==s kandidatuoja adv. Frank Sy- 
o viešasis | mmonds, kuris užima vadovau- 

rolę darbininkų judėjime 
mieste. Patartina visiems 
atiduoti savo balsus.

policijos “eskortas”

tį tik radiofone, 
koncertas konservatorijoj už- jamų 
draustas, dėl... incidento su E. nrnsų 
Turska-Ba;ndrQwska Kaune! už jį 
Lefnkų visudmene esanti tiek 
įsižeidus ir‘įšėlus, kad V. Ba
cevičiui pradėjus koncertuoti,

Grand Rapids, Mich.koncertų , kum pačiam pija- _____
nistui esą galėtų pasibaigti T . . . . . .
“labai karštai”... Be to. V. Lietuviai SOCiahstal 1HI- 
Bacevičiui pranešė, kad dėl SIS dldeSIUO Veikimo 
tų pačių priežasčių, jo ąpsau- t - ---------
gai esu paskirtas slaptosios Sekmadienį, kovo 17 dienų, 
policijos “eskortas”, kuris jį LSS. 51 kuopa laikytame savo 
sergėsiąs visų Varšuvoj būvi-1 spsirinkimie, į kurį atsilankė 
mo laikų...

šit kaip 
“lenkų kultūros 
tuvoje ir kaip 
lietuvių-lenkų 
“konfliktas”. O 
neva užgautos tuščios lenkų 
“fanaberijos”: dėl E. Turskos- 
Bandrowskos išsiplepėjimo, 
kad ji dainuosianti Lietuvos 
Valstybės Teatro operoj, nors 
tuo reikalu sų ja niekas nebu
vo kalbėjęs, šit kaip kyla 
nauji “tarptautiniai konflik
tai”, kurie “amžinos bičiulys
tės” saitais susietiems’ len
kams ir vokiečiams duoda 
progos lietuvių adresu šau
niai išsikolioti...

—A. Braziulis. 
Kąuhas, 1935. III. 10,
■^■1 I .» - ,^1 ....................................................... . , |,

MIESTO TARYBOS 
NARIU RINKIMAI

baigės pirmoji 
misija” Lie- 
kilo naujas 

tariamasis 
jis kilo dėl

Bus renkami keturi mie
sto tarybos nariai. — 
Balsuokime už savo 
žmones.
KENOSHĄ, WIS. ~ Balan

džio 2 d. musų mieste bus svar
bų^ rinkimai. Būtent, teks iš
rinkti keturis konšihnanus.

Mums darbininkams svarbu, 
kad butų išrinkti tokie kandi
datai, kuriems darbo žmonių 
reikalai yra arčiausiai prie šir
dies. O tekių kandidatų mes 
turime porą. Jie yra Gilbert 
Fechner ir Leslie Schlax.

Kada miesto taryboj pažan
gieji turės daugumų, tai ir 
miesto reikalai bus geriau tvar
komi, a paprastiems piliečiams 
pasidarys lengviau.

Neužmirškite, kąd fabrikan
tai ir Vaizbos Ąutas turi savo 
kandidatus. Už juos varomą 
didžiausia agitaciją, kad su
klaidinti’ darbininkus. Bet jei 
mes balsuosime solidariai ir ki
tiems patarmę balsuoti už 
darbo žmonių kandidatus, tai 
pergalė bus musų pusėje. > v

O kad turėt) savo atstovu^ 
taryboje yra naudinga, tai da
liai to neguli būti jokios abe
jonės. Pavyzdžiui, paskutinia
me konsilmanų suvirinkime J. 
Martin (Marcinkevičius) pa
siūlė pakeisti senąjį patvarkys 
mų, kurįs liečia demonstraci
jas ir susirinkimus. Tas pakei-

bus galima gauti kal
tai suTengs geras pra- 

apie darbininkiškos 
reikšmę. O jei kalbė-

prie

pusėtinai gražus būrelis narių, 
nutarė šiais metais gegužės 
pirmą dieną apvaikščioti atski
rai nuo anglų kuopos. Mat, ki
tais metais LSS. 51 kuopa kar
tu su anglais rengdavo gegu
žės pirmų dienų, bet šiemet 
pasirodė, jog dar yra užtekti
nai dirvos veikti ir tarpe lie
tuvių. Todėl šitas tarimas ir 
tapo padarytas. Išrinkta komi
sija tam darbui iš 3 narių. Ta 
komisija jau pradėjo savo dar
bų, — išsiuntinėjo žymesniems 
kalbėtojams pakvietimo laiškus. 
Jei tik 
bėtoją, 
kalbas 
šventes 
tojo nebus galima gauti, tai 
tąsyk kartu su anglais bus 
rengiama apvaikščiojimas.

Tame pačiame susirinkime 
tapo iš iždo paskirta penki do
leriai Socialistų Partijai pro
pagandos fondui. Be to, svar
styta visokie reikalai. Draugai 
pasižadėjo imtis didesnio dar
bo.

Baigiant susirinkimų, 
partijos prisirašė du nauji na
riai. Reiškia^ musų kuopa au
ga. Linkėtina draugams socia
listams gero pasisekimo jų vei
kime, nes rimtesnio politiško 
veikimo niekas kitas nesiima 
dirbti. Todėl socialistams kas 
kart vis didesne dirva veiki
mui atsiranda. Draugai jau 
pradeda suprasti, kad ramiai 
sau4 sėdėti neverta. Iš tiesų, 
k;ai prieš skilimų LSS. 51 kuo
pa buvo gana stipri ir veikli, 
tai visos musų kolonijos lie
tuviai sukosi apie jų, kaip apie 
kokį centrą. Bet po skilimo, 

j kuomet 
|ir visas 
! sistojo. 
į kad ir 
kas atgyti. Socialistai pasida-' 
rė netoki baisus, kaip pirmiau 
juos persistatydavo sau tūli 

[ žmor/es. Pavyzdžiui, katalikai 
juos laikydavo bedieviais, o ko
munistai kapitalistų bernais. 
Dabar tie pravardžiavimai ne
beteko reikšmės. Socialistai vėl 

[pasidarė populiariški ir jų vei
kimas pradeda atgyti. O dėliai 
to reikia tik pasidžiaugti.

S. Naudžius. -
—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą d&to, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

kuopa susilpnėjo, tai 
rimtesnis veikimas ap- 
Vienok dabar matyti 
palengva pradeda vis

* NMh



Antradienis, kovo 26, 1935
/.............  : 7 ■ ■ ■'<

' ' V

NAUJIENOS, Chicagd, III. ~ ■

Iš Cicero biznierių, 
draugijų, kliubų

gyvenimo
* -
Raudonos Rožės kliubo ekstra 
susirinkimas; Altass vakaras

CICERO— ALTASS veikime 
kol kas fe turim kuo pasigirti 
Paskutiniame Veikėjų pasitari 
me iškilo mintis kreiptis prie 
Raudonos Rožės kliubo ir pasiū
lyti paimti iniciatyvų surengi
me vakaro skridimo naudai.

Visi Kbubiečiai yra geri lie
tuviai, jau paaukoję skridimui 
$25.00. Ir jie, išsijudinę, su
rengtų gerą vakarą ir padarytų 
gražaus pelno.

Pradėtas darbas turi būti 
baigtas. Leit. Vaitkus su “Li- 
tuanica II” nutups Kaune šia 
vasarą, o kiek ten bus džiaugs
mo musų viengenčiams!
šaukia nepaprastą susirinkimą

Raudonos Rožes kliubas šau
kia nepaprastą susirinkimą ry
toj, kovo 27 d., Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėj. Kliubo nariai 
yra kviečiami atvirutėmis ir 
visi privalo dalyvauti.

Sekmadienj, kovo 31 d., įvyks 
svarbus susirinkimas L. L. Na
mo bendrovės ir organizacijų 
atstovų. Bus tartasi apie pa
gerinimą mažosios svetainės. 
Visi to pageidauja, nes butų 
geresnė vieta susirinkimams ir 
mažesniems parengimams.

Permainos tarp biznierių
Senas vietos bučeris Jonas 

Sakalas, yra naujame biznyje. 
Nusipirko taverną, adresu, 4936 
West 14th Street.

Jaunas biznierius p. Joku- 
bauskas taipgi atsistojo savis
toviai. Jis perėmė S. Šimkaus 
taverną, prie 14-tos ir 48th 
avenue. Už menadžerį pasi
ėmė patyrusį Frank Barčas.

Mary čiažas persikėlė savo 
senon vieton, atpirkusį dalį nu‘o 
p. Atkočiunienės. .... ..

Daug permainų, bet ir tos 
dar ne visos.

štai, per keletą metų P. Bur
bos barzdaskutykloje dirbo O. 
Herling. Dabar jis atsidaro 
nuosavą vietą, Makutėno na
me, 1314 S. Cicero avenue.

Nors pąvardė Herling nelie
tuviška, vienok jis yra grynas 
žemaitis ir priklauso prie ža- 
gariečių kliubo. Jo žmona, p. 
Herlingienė yra SLA. 301 kuo
pos narė. Abu jauni, simpa
tingi žmones. Linkiu pasiseki
mo naujame biznyje.

—Viską žinąs.

penderaitė; raštininkė, Aldona 
Ambrozas; kasininkas, Marian 
Dabulskis; sočiai rašt., A. Mon- 
deikis; maršalka, J. Vespen- 
der.

Ketvirtadienio vakare p. Va
lentinų namuose išrinkta val
dyba naujo Marųuette Park 
skyriaus: T. Valentine, A. 
Rush, A. Grigaliūnas, T. Rekš- 
tis, G. Thum, J. Šileris ir A. 
Stankus.

Jacųucs Grandmesnil.

Sęe that Iii’ green tendril 
sprouting its way,

Out of the mould of yes-
[terday ?

Isn’t it bright and brave and
[gay?

“Spring, you mischievous, 
[wee mite: 

On me you’ve cast a wistful, 
fev’rous blight — j

You’ve made me moon and 
[šit and write....

Dreamy-eyed and slow — 
[what a sight!” 
••••« A. Stelmok.

Ap. 1934

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY
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“So are all the new-born 
[things. 

They’re fresh and they’re 
clean and their presence brings

A glowing, happy cheer that 
[dings,

To my heart ’till it bounds 
[and sings!

PRANEŠIMAS

RADIO
Dainuos šidiškiutė, An
čiutė, Čiapas h* kiti. 
Kalbės Dr. T. Dundulis.

šiandie 7-tą valandą vakare 
iš stoties W.G.E.S. bus įdomu 
kiekvienam pasiklausyti grar 
žaus radio programo, nes dai
nuos seniai girdėtos daininin
kės, dainų žvaigždės, Genovai
tė šidiškiutė-Giedraitienė ir 
Akvilė Ančiutė, taipgi Anta
nas Čiapas, Peoples Radio du
etas ir kiti.

Apie sveikatą kalbės Ame
rikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos narys, Dr. T, Dundulis, 
M. D. Prie to bus gražios mu
zikos, žinių ir visokių įdomy
bių. XXX.

Lietuvių Jaunimo 
Draugija plečiasi

I
-.......................... I i

Bar dvi Šakos įkurtos Mar- 
ųuette ir 18-toje Apielinkėje

Praeitos savaitės pirmadie
nio vakare p. Ambrozų namuo
se, 1843 So. Halsted St., Lie
tuvių Jaunimo Draugija įkūrė 
skyrių 18-toje apielinkėje. Vai
dyba išrinkta: pirmininkas, R, 
Matijošaitis; vice-pirm., E, Ves-

ARTINANTIES VELYKŲ 
ŠVENTEI NAUJIENAI

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS $2.50 id $3.50 
Special su aliejaus soliucija 

(SHIRLĘY TEMPLE) 
$4.00, $5.00 IR $6.50 

Permanents dėl kūdikių $<| 
tiktai ................. .  .. I »vQ

MUSUĮįįgįįįry SPECIALYBfi 
dažyti ir baltin- 

M y ti permanents 
< Puikiausi plau- 

V .z—< kų stiliai.

lovliest of days.
just such a daythat
Anthony Stelmok’s 

spring. Morning dis- 
new world of things

Spring and the young 
man’s fancy

March 21 broke all records 
this year by making a serious 
bid for being chosen as one of 
the very

It was 
inspired 
poem on 
elosed a
seeking life; noon fouhd people 
spending a^large part of their 
lunch hou'r taking walks, arm 
i n arm.

Mr. Stelmok read a paper 
on poetry to’ the Lithuanian 
University Club Sunday, March 
17, 1935. He špoke sincerely, 
at times with his tongue in his 
cheek.

His poetry repeats this šame 
note of sincerity, showing 
Stelmok’s elose observation and 
“talent for * imitation of 
nature”, an important part of 
Aristotle’s definition of a poet.

SPRING MAGIC
“Spring, you new-born lovely 

[mite, 
With your skies of bhie and 
your rain so light:

Do you know what you did 
[lašt night?

With your magical gift of
[life?

“Birutės” saldainių atstovybė 
skelbia “special” saldainių rin
kinį nupiginta kaina. Gra
žiose dėžutėse su užrašu “Bi
rutė” mišinys iš įvairių rūšių, 
po 1 ir 2 svarų dėžutėse, kai
na 1 svaras 75 centui.

Krautuvininkams ir kitiems 
įmautiems urmu “wholesale”, 
teikiama nuolaida. Taipgi yra 
pasirinkimas iš įvairių 23-jų 
rūšių saldainių.

Reikalaujant siunčiama kai- 
naraštis.

“Birutės” Atstovybė 
1427 So. 2nd Street, 

Philadelplua, Pa.

Jeigu atsinešit ši apskelbimų 
nuleisim $1 už Permanent 

Virš $2.50.
Su kiekvienu $5 permament duo< 

da $1 skrynutė Rosepetal 
Pauderio

ROSE PETAL 
BEAUTY SHOPPE

Perkelta 3133 S. Halsted St. 
(Auditorija) Tel, Victory 3187

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

"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina berlainiais antri me
tai. 64 pusi. .Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
. ŠIAULIAI, LIETUVA.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

KAILIAI
FURS

KAILIO 
Palerinas, Jakets, Skarfos, čokeriai 

VELYKOMS 
$5.00 ir Aukš.

Mes pertaisysime jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsite naujai styliuota 
pelerina (cape).

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

Look there, in my garden 
. , . [gray..... j

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

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

Pullman 8011
_____ _________________ - 1 1 - « A >  ________ ! _

Jonas Budreckis, J r.
Persiskyrė su Šiuo pasauliu kovo 24 d. 11:35 vai. va

kare 1935 m., sulaukęs 5 metų 9 men. amžiaus; gimęs 
Ghicagoje, III. Paliko dideliame nubudime motinu Stellą, 
po tėvais Balt ūdai te, tėvą Joną, brolį Elmore, seserį Do- 
lores, senukę Liudviną Baltudienę, senuką Jurgį Budrec* 
kį, 4 dėdes — Klemensą, Steponą, Juozapą ir Joną Balta- 
dus, pusseserę Oną Sakas ir daug kitų giminių, Kūnas 
pašarvotas randasi 4502 S. Mozart St,

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, kovo 28 d. 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly* 
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Budreckio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidbtuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Motina, Tėvas, Brolis, Sesuo, Senukė, Senukai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, tek 
Y’ards 1138.

Antanas Aitutis
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 23čią dieną, 6:15 valandą 

ryte 1935 m., sulaukęs 56 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tauragės 
apskr., Girdiškės parap., Kuošių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Priklausė prie Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo, 
Paliko dideliame nubudime moterj Marcelę (po tėvais Raz

maitė), dukterj Irenę, brolj Petrą jr brolienę Marijoną, sesers 
dukteris Stanislava Mielinienę ir Kazimierų Aučiunienę, sesers sū
nūs Joną Lageiką ir Praną Tautkų, brolių sūnūs Edwarda ir Anta- 

>ną» brolio dukterį Emiliją, švogerius Joną ir Rozaliją Mazlliaus* 
kius ir Povilą Vilčauską, švogerką Domicėlę Lekienę ir daug kitų 
giminių Amerikoje, Lietuvoj 2 seseria, broli ir giminės^

Kūnas pašarvotas randasi 2203 W. Cermak Road.
Laidotuvės įvyks trečiadieni, kovo 27tą dieną, 8tą valandą 

iš ryto iš namų į lĄušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vėhonio sielą, o iš ten bus nulydėtas

Visi a, a. Antano Aitučio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame.
Moteris, Duktė, B

Patarnauja laidotuvių

liekame, 
oris, Du

Boulevard 4189

s, Brolienės, švoveriai ir Giminės, 
irektorius A. Phillips, Telefonas

P
U NlEžANčIOS
II F S KRAUJAIS TEKĄ 
B"■■"^Nereikia plauti 

žymiai Palengvintos su 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

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

Kamb. 402.

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ <Rd| f" A 
PADAROM ant M 
UŽSAKYMO I

, ir virš.
Atdara vak, iki 9 v. v. Nedelioj 

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

3516 SO. HALSTED STREET

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC 8HOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus, Sak- 
safonus. Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINĖS 
SANDELIS

Bourbon Degtinė. 3 mėnesių se
numo, 90 prof. 75

keisąs ....................... . ■
My 01d Pal. 8 mėnesiu 

senumo, 90 pr. $40 Eli 
keisas .................. - ■

Kentucky Colt. 1 metų 
senumo, 100 pr. $17 KO 
keisas ..... ...... ....... U

Parduodant visokią degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WlNES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 \
. :   't —  I- I ■\.11ririi-iiirr|-!tįi

!10.75 
°£EZ*13.50 

u 
♦17.50

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
, _ pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7814. Chicato, III.
—       * 1  ...................f■ ■ * ■  ................. —>■

ANT 
FIRMŲ 
MORGIČIŲ 
1-2-3-JŲ 
PAGYVB- 
NIMŲ.

PASKOLOS
> ANT 

PATAISYMO

moderni- 
Ia>/ zacijos 
V NAMŲ.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V, P. PIKRZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St.
Phnne YARDS 0146 

. .............. . .........................................................

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iŠ Chicagos ir viso pa
saulio.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

’ kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

tvaigždHų 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos 
Degt in 4a

NĄTHAN 
KANTER

4707 S. Halsted St
Tel. TARPS 9803

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump ....----------- $5.60
Nut ........ ............. ................ $5.35
Mine Run .. $5.25

perkant nemažiau 4 tonu.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi r t 

3721 E. 100 St.
Telefonas 8ag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakląy Avė. 
Tel, Brunswick 9131.______________

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

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

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Specialu kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

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.

Paralyžius arba NuVytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugara; atima kalbą 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

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

PIENINĖ
DAIRY

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIAL!

BILE KARAS!. , . 
ratus ir pakeis alyvą, 
6 kvortas arba 
V/a galiono
Vartojame išskirtinai

Produktus.
ATDARA VISA NAKTĮ 
“Darykit bizni pas mus.

Jūsų kaimynai daro”

Ekspertai išteps
Viskas už

99c
100% Sinclair

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymu ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

.. . ............... -......... .. . ...................... ...
ŽELVIS BUILDING CO. 

KONTRAKTORIAI
Statom naujus ir taisom senus na
mus, Muro, Cemento, Medžio ir Stog- 
dengystė. Lengvi išmokesČiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant pamų ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel, Boulevard 6327.

GYDUOLĖS
MEDICINE

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės 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 grąži
name Pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 Ę. 43rd St„ Chicago, III.

KNYGOS 
Į|i||' \

......—..... . ■■■ ■■■ ■ 1 .....

Senų ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausitę Naujienų knygyne. 
1759. So, Halsted St.. Ghieągo. UI.

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St

Olselio ir retail pardavimas.
Telefono orderius pristatome.
Tel. Victory 11434144

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Detalia rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės Visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Divlsion SL 
kampas Marshfield '

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysimo įdek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blekorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

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. 8856 Archer 
Avenue. M. Snuls, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

*****

GERB. Naujienų skaityto
jos Ir* skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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ALTASS skyriai, Moterų Kliubas 
rengia vakarus, šokius, bazarą

NUO CHICAGOS NEATSILIEKA NEI KITOS 
KOLONIJOS; RENGIA ATSISVEIKINIMUS
Leit. Vaitkus apleidžia Chicago gegužės 

6 dieną
“LITUANICOS II” skridimo dienai prisiartinant, visa Chi

cago ėmė judėti ir darbuotis, kad skridimo darbą užbaigti ir 
sukelti paskutinius pinigus, reikalingus visų sąskaitų apmokė
jimui.

Skridimo finansavimui užbaigti dar trūksta apie $4,500, 
bet ALTASS darbuotojai taip Chicagoje, taip kituose miestuo
se yra pasiryžę padirbėti per mėnesį ar daugiau, kad visus pi
nigus sukelti.

Iš atsiliepimų iš kolonijų patirta, kad Pittsburghas, Bing- 
li am tonas, Kenosha,' Montello, Mass., Philadelphia ir kitos ren
gia Atsisveikinimo Bankietus, piknikus, vakarėlius ir įvairius 
kitus parengimus.

Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubas

Didelis judėjimas išsivystė 
Chicagoje per dvi paskutines 
savaites. Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubas jau nuo seniau 
dirba, agituoja, platina bilietus 
į Aviacijos šokius. Kliubas ren
gia tuos šokius balandžio 27 
d., puošniam Southmoor vieš
butyje, prie 67-tos ir Stony 
Island gatvių.

Kliubo pirmininkė yra p. O. 
Kirienė, o šokių komisijos na
rės, p. B. Mackevičienė, M. 
Narvidienė, p. Gapšienė, p-ia 
Kalvaitienė ir p. V. Byanskie- 
nė.

Visa Chicaga Sujudo Dirbti “Lituanicai H” ^VcZaaZ0
. _   .  .   ■ . '______________________________________________________________O J 9

cziaus ofise, 2608 West 47th 
Street.

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare, ir į jį kviečiami atsi
lankyti visi ALTASS nariai ir 
darbuotojai. Skyriaus pirmi
ninkas yra biznierius, p. Ed- 
wardas Čepulis.

Roselandas pradeda 
piknikų sezoną

Roselando kolonijos ALTASS 
skyrius pasiryžo surengti skri
dimo naudai — pirmą pikni
ką Chicagoje šį sezoną. Tam 
tikslui skyrius išrinko komisi
ją, į kurią įeina, pp. Pučko- 
rius — skyriaus pirmininkas; 
A. Narbutas, A. Laurutėnas, 
J. Jonikas ir J. Kučinskas.

Roselandiečių susirinkimas 
įvyko penktadienį vakare p. 
Balchuno svetainėje. P-s Bal- 
chunas yra skyriaus iždinin
kas, ir jau daugelį kartų, kaip 
ir šiuo kartu, yra padovanojęs 
salę skyriui kaip parengimams, 
taip ir susirinkimams — vel
tui.

Skyriaus nariai nutarė 
jau pasileisti į darbą ir 
ėmė po kvitų knygelę ir 
rinkimo lapus. A. Jocius
išrinktas atstovu ALTASS Ba
zaro komisijom

Paaukojo $25.00
North West Side Moterų 

Kliubas šeštadienį paaukojo 
“Lituanicai II” $25.00. Pini
gus pridavė kliubo komisija, 
pp. Kairienė ir P. Adomaitie
nė. ši draugija, prisidėjusi prie 
skridimo su $25.00 ir palikusi 
“Garbės Nare”, taipgi paauko
jo $25.00 ir Dariui ir Girėnui.

Iš kitų kolonijų, Northsidie- 
čiai nutarė rengti vakarą skri
dimui balandžio 27 d., Mil-Roy 
svetainėje. Cicero pereitą pir
madienį laikė susirinkimą ir 
mano, kad koloniją išjudins ir, 
kad bus surengtas vakaras. 
Marąuettepar kiečiai, pirmieji
pradėję veikti, netolimoje at
eityje žada rengti skridimo 
naudai antrą vakarėlį, 
me vakarėlyje pelnė 
$30.00.

Aukotojai
Stambus Marųuetite

biznierius, B. Dillun, 2944 W. 
63rd Street, paaukojo skridi
mui $5. Jis pinigus įteikė AL
TASS pirmininkui A. G. Kar- 
tanui.

P-as Dillun užlaiko tris val
gomų daiktų krautuves Mar- 
ųuette Parke, “Manor Meat 
Market”. Viena krautuve ran
dasi aukščiau paduotu adresu, 
o kitos dvi — 2523 W. 59th 
Street ir 2603 W. 63rd street.

$15.00 skridimui paaukojo 
ALTASS iždininko ir Standard 
Federal Spulkos pirmininko, 
Justino Mackevičiaus, 2824 S. 
Leavitt streeS “Office Force”. 
J tą “Office force”

Bazaras
Balandžio 13-14 dd. Chica

gos Lietuvių Auditorijoje yra 
rengiamas bazaras “Lituanicos 
II” naudai. Tame sumanyme 
Bridgeporto ALTASS darbuo
tojos paėmė iniciatyvą ir jau 
įtraukė į darbą visas Chicagos 
kolonijas. Bazarui lietuvių biz
nieriai dovanoja gausiai įvai
rių prizų, tarp kurių yra daug 
stambių ir gražių daiktų.

Pavyzdžiui, Roosevelt Furni
ture Company, kurios savinin
kai yra pp. Jovarauskas ir 
Bertulis, padovanojo naują, 
1935 metų General Electric ra- 
dio aparatą. Jie pageidauja, 
kad tas aparatas butų pado
vanotas jauniausiai vedusiai 
porai atsilankiusiai j bazarą.

Dovanas pasižadėjo suteikti 
ir kitos lietuvių baldų firmos, 
kaip J. F. Budrik korporacija, 
Peoples Furniture Co., Pro- 
gress Furniture Co., Bridge- 
port Furniture Co., ir dauge
lis kitų įstaigų.

Mike Dzimidas, BIsmarck 
alaus “dyleris”, 4138 Archer 
avenue, padovanojo bazarui 3 
statines alaus.

K. Steponavičius, “‘Pirmyn” 
choro, Chicagos Lietuvių Vyrų 
choro ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestro vedėjas pa
dovanojo bazarui $25.00 vertės 
smuiką. P-s Steponavičius taip
gi apsiėmė suteikti laimėjusiam 
smuiką šešias pamokas smui
kavimo veltui.

Kad prisidėti prie bazaro pa
sisekimo jis taipgi atšaukė šei
mynišką “Pirmyn” choro va
karėlį, kuris turėjo įvykti ba
landžio 13 d. O Chicagos Vyrų 
choras nevien apsiėmė vakare 
dalyvauti, bet su entuziazmu 
pareiškė visi ten busią kaip vie
nas ir, kad pirksią, tai pirksią 
suaukotas dovanas.

šiandien Brighton Par
ke susirinkimas

Brighton Parko kolonija pla
nuoja surengti vakarą* skridi
mo naudai. Tuo tikslu ir kitų 
planų apsvarstymui šiandien 
įvyks ALTASS skyriaus susi
rinkimas 4 p. B. R. Pietkiewi- 

tuo- 
pasi- 
aukų 
buvo

Pirma- 
suvirš

Parko

na Kučinskienė ir p. Mackevi
čiaus sūnūs, E, Mackevičius.

Juozas Mereckis, chicagietis 
vaistininkas, prisidėjo prie skri
dimo su $2. Jis dabartiniu lai
ku darbuojasi J. Greg vaisti
nėje, prie 69th ir Western gat
vių.

Atsisveikinimo Iškil
mės Gegužės 5 d.

Leit. Vaitkus išskris iš Chi
cagos su “Lituanica II” gegu
žes 6 d. Ta proga ALTASS 
centras rengia Atsisveikinimo 
Iškilmes gegužės 5 d., Ford- 
Lansing Airporte. Tų iškilmių 
smulkmenos bus paskelbtos 
netolimoje ateityje.

— c.

Pabastos Kelly tur 
tas-vagy sčią, plė

šimų grobis
Naujas faktas apie $160,000 

turtą surado dienraštis 
“Daily Netiy”

Turtingo elgetos ir skupuo- 
lio James Thomas Kelly mis
terija, laikinai užmiršta, va
kar vėl buvo išvilkta aikštėn.

Chicagos dienraštis, “Daily 
News” tiek susidomėjo jo rei
kalu, kad pradėjo žinksnius, 
kad paslaptį išaiškinti. Dien- 
ršatis patyrė, kad Kelly, kaip 
jau buvo spėta, turtą sukrovė 
ne darbu, ar ne vien elgetavi
mu, bet bendraudamas su 
kriminalistų gaujomis.

Tas turtas siekia $160,000 ir 
dėl jo į kalėjimą pakliuvo 
septyni Chicagos lietuviai. Jie 
dabar laukia bylos už bandy
mą tą turtą pasisavinti ir už 
suklastavimą testamento.

Kelly mirė lietuvės Butma- 
nienės namuose apie vasario 
26 d., ir paliko ttfeva testa
mentą, kuriame skyrė visą 
turtą jai, Butmanienci, o ma
žas sumas paskyrė: adv. Ju
liui Waitches už testamento 
pagaminimą ir vykinimą ir N. 
Radžiui, “savo geram draugui” 
“už patarnavimą ir gerus dar
bus”.

Vėliau paaiškėjo, kad tes
tamentą padarė adv. Waitches 
po to, kai Kelly gulėjo negy
vas grabe. Dokumentas bu
vęs parašytas koplyčioje, gra- 
boriaus J. J. Bagdono, kuris 
velionį palaidojo. Liudinin
kais testamentą pasirašė 
“kun.” P. Zalink ir roselandie- 
tis Jonas Dailydė.

Kai “suokalbis” iškilo aikš
tėn, visi “suokalbininkai” bu
vo suimti ir įkalinti. Jie da
bar ir laukia bylos, kuri pra
sidės balandžio 22 d.

O apie Kelly laikraštis 
“Daily News” patyrė sekamus 
faktus.

1. Kelly jau turėjo pusėtinai 
turto kai buvo suimtas 1903 
metais ar (nuteistas į Jbliet 
kalėjimą už žmogžudystę.

Slapstėsi nuo policijos
2. Kelly slapstėsi nuo poli

cijos. Kartą 1931 metais, bū
damas visai nekaltas, Kelly 
pasislėpė, kai policija ieškojo 
žmogžudžio, nužudžtiusio vie
ną butlegerį. žmogžudystė 
įvyko šalę Kelly kambario, 
vienoje Chicagos “flopliauzė- 
j e”.

3. Kelly priklausęs krimina
listų gaujai, kuri darydavo 
apiplėšimus. Dalis pavogtų 
grobių tekdavo ir Kelly. To
kiu budu, pas Kelly atsirado 
po kelioliką laikrodžių, žiedų, 
ir įvairių kitokių brangenybių, 
nekalbant apie pinigus ir ver
tybes bonais.

4. Kelly pardavinėdavęs ir 
narkotikus. Jolieto kalėjime 
yra rekordai, kurie sako, kad 
pats Kelly narkotikus nauda- 
davo.

5. Kelly tėvai gimė St. 
John’s mieste, New Found-

įeina p-lė 
?, pia Ele-

NAUJIENOS, Chicago, III.
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lando saloje. Kelly gi gimė 
Massachussclts. Jie nebiivo 
lietuvių kilmės, kaip buvę 
spėjama.

6. Viename Čhicagbs banke, 
First Na Lioliai, Kelly turėjo 
$25,000 įdėlių.

Organizuoja lietu
vius biznierius į Uni- 
versal Grocery Co.
“Tik susiorganizavę smulkieji 

biznieriai ga!3s atsilaikyti 
prieš ‘chain storų’ 'spaudimą”

s

Trumpą laiką atgal Westsi- 
dūje, Sokolų svetainėje, įvyko 
skaitlingas , susįrinkimas gro- 
serninkų, kurį sukvietė Univer- 
sal Grocery Company.

Susirinkime dalyvavo daug 
biznierių, lietuvių ir lenkų. Bu
vo atsilankę ir daugelis atsto
vų iš fabrikų ir kitų organiza
cijų, kaip Midwest Grocery.

Visi kalbėtojai pareiškė, kad 
smulkiems prekybininkams bū
tinai reikia organizuotis, nes 
kitokiu budu negalima atsilai
kyti prieš “chain storus”. Jie 
pareiškė, kad Amerikoje yra 
84-ios kooperatyvės grosernin- 
kų organizacijos ir jos visos 
gerai gyvuoja.

Atstovas iš Midwest bendro
vės trumpoj kalboj ragina krau- 
tuvninkus stoti į Universa) 
Grocery Co., ir paaiškino, kaip 
veikia Midwest. Jis pareiškė; 
kad J su spaudos pagalba orga
nizacija pasekmingai konku
ruoja su stambiomis “grandinė
mis”. Jis suminėjo 9-is laikraš
čius su kurių jjmlba Midwest 
veikia, ir tarp Jų suminėjo 
“Naujienas*’.

Trumpu laiku bus šaukiamas 
kitas mitingas, berods kovo 31 
d. Platesnis pranešimas apie 
tai bus paskelbtas vėliau. Seki
te “Naujienas”. '8 * 
—J. Buczinsfci, Organizatorius.

Valdžia, policija su
judodėl tragedijos 
Chicagos kabarete

“Jei reikalas užlarysim visus 
kabaretus Chicago^”

Baisi tragedija įvykusi sek
madienį rytą kabarete “Ren- 
dezvous” Chicagos priemiesty
je, Morton Grove, išjudino po
liciją, šerifo departamentą, net 
ir valstijos legislattfrą.

C ' Andre Spada and gendarme

Andre Spada, pąskilbęs Korsikos banditas, prirakintas prie 
žandaro. Teismas jam paskyrė mirties bausmę^

Korsikos saloje, kur gimė Napoleonas, Spada per keletą 
metų terorizavo! gyventojus plėšimais ir žmogžudystėmis.

GERA MALIAVA IR VARNISAS
Tiesiog iš dirbtuvės dėl jus us 

25% iki 40% pigiau. Midland 
Paint Companys Factory Outlet 
Store. 1765 W. Qgden Avė. (prie 
Jackson Blvd.)

HAYmarket 2390 
Mes pristatom

Visos, grupės pradėjo atski
ras investigacijas, kad patirti, 
kodėl žmohčs, buvę kabarete, 
negalėjo išbėgti, ir kodėl gais
ras taip greitai išsiplėtė. Lai
ke gaisro 6 žmonės mirtinai si/- 
dege, o 34 buvo sužeisti. Visas 
namas užsiliepsnojo beveik žai
bo greitumu.

Kabareto savininkas, Elmer 
Covvdrey, suimtas pareiškė, kad 
namas nebuvo apdraustas, nes 
nei viena bendrove neapsiėmė 
tai padaryti. Vidus buvo iš
puoštas popierinėmis dekoraci
jomis ir langinėmis firankomis, 
kurios lengvai dega. O įstaty
mai reikalauja, kad firankos 
butų padarytos iš nedegančios 
medžiagos. Be to, iš vidaus 
į orą tik vienos mažos durys, 
prie kurių visi susigrūdo. Ne
buvo galima nei durų atidaryti, 
nei pabėgti iš degančio praga
ro viduje.

Apskričio policija pareiškė, 
uždarysianti kiekvieną kabare
tą, jei bus reikalas, kad tokios 
tragedijos daugiau nebeatsitik
tų.

Gi legislatura planuoja pra
vesti įstatymus, kurie kabaretų 
operavimą suvaržytų.

24 teisme už autobu 
sy streiką pereita 

rudenį
Prieš teisėją McKinlay, kri

minaliame teisme, vakar prasi
dėjo byla 24 darbininkų, suim
tų laike’autobusų streiko. Strei
kas įvyko pereitą rudenį.

Suimtieji yra kaltinami 
“smurtu” laike to streiko. Tarp 
suimtųjų yra Šoferių unijos 
pirmininkas Ralph Stolzman, ir 
William Taber ir Joseph Kehoe, 
gatvįakarių unijos viršininkai. 
Streikieriai reikalavo busų ben
drovės pripažinti uniją.

Vakar buvo palaido 
tas Vincentas 

Pūkelis
Vakar apie 10 vai. ryto iš 

namų 6631 S. Maplewood avė. 
liko į Tautiškas Kapines paly
dėtas ir palaidotas Vincentas 
Pūkelis. Velionį Pūkelį lydėjo 
apie 25 automobiliai giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Laidotuves tvarkė ir aptar
navo grab. Eudeikis. Jis, be to, 
varde velionio giminių ir drau
gų pasakė kapinėse trumpą 
padėkos prakalbėlę laidotuvių 
palydovams.

rinks aukas bylai
Tvirtina jos vyras nenužudęa 

Lindbergho vaiko; esąs ne
kaltas

American Airlines lėktuvu iš 
Detroito vakar atskrido Bruno 
Kichard Hauptmanno žmona. 
Ji važinėja po Ameriką, rink
dama aukas savo vyro bylai.

Hauptmannas kiek laiko at
gal buvo nuteistas mirti elekt
ros kėdėje už nužudymą Lind- 
berghų vaiko. Ilauptmannienė, 
tačiau, griežtai tvirtina, kad 
vyras to nepadaręs ir esąs ne
kaltas. Ji prašo visuomenės 
aukoti pinigų apeliacijai, kad 
padarytą nuosprendį pakeisti. 
. Ilauptmannienė Chicagoj pa
sakys kelias kalbas. Detroite, 
kur ji paskutiniu sykiu kalbė
jo, policija išardė mitingą už 
neturėjimą leidimo.

Tikisi suimti žmog
žudžius pasikėsinu
sius prieš Courtney

Policija tikisi greitu* laiku su
imti piktadarius, kurie anksti 
sekmadienį rytą bandė nušauti 
valstijos prokurorą Thomas J. 
Courtney.

Courtney sako pamatęs žmog
žudį, kuris šovęs. Tai buvęs 
koks tai jaunas vaikėzas, ne
mokąs gerai revolverio laikyti. 
Kas surengė pasikėsinimą, ne
žinia, bet Courtney spėjo, kad 
tai buvęs unijų rakietieriai, su 
kuriais jis kovoja. Courtney iš
liko nesukeistas.

Nusižudė bedarbis ir 
senekų namą įna
mis, trečias pasišovė
Išgėrė nuodų, įvarė sau kulką, 

bet išliko gyvas

Trys žmones vakar bandė at
imti sau gyvybes, bet dviems 
tai pasisekė padaryti. Trečiam 
gi, kuris išgėrė ir nuodų, ir su 
revolveriu pasišovė—nepavyko. 
Sužeistas, jis guli Danish-Ame
rican ligoninėje.

Bedarbis Henry Hedrick, 56 
metų amžiaus, atėmė sau* gy
vybę pasikardamas. Jo kūnas 
buvo rastas namuose, adresu 
4415 Hazel avenue, kur jis 
laiks nuo laiko padirbėdavo pa
gelbėdamas dženitoriui.

78 metų senelis, ir senių prie
glaudos įnamis, Harry Tellman, 
nusižudė iššokęs iš trečio aukš
to prieglaudos namo. Jis buvo 
St. Ąnne’s Home for the Agec 
prieglaudoje.

Sužeistasis yra Harry Imms, 
40 metų gelžkelio detektyvas. 
Prieš pasikėsinant, jis paliko 
raštą ant vienos kinomatografo 
artistės paveikslo, kad nebėgai 
“ilgiau kęsti. Negali nei valgy
ti, nei miegoti”.

PRANEŠIMAI
Moterų Piliečių Lygos susirinki

mas įvyks trečiadienį kovo 27 d. 
Fellowship House, 831 W. 33rd PI. 
7:00 vai. vak. Visos narės malo
nėkite pribūti, daug dalykų turime 
dėl apsvarstymo, ir narės katros 
turėjote tikietus dėl vakaro kuris 
įvyko kovo 3 d. malonėkite sugrą
žinti neperduotus tikietus arba pi
nigus. Sekr.

Bunco Party. Jaunu Lietuvių 
Pulkas No. 1 rengia Bunco Party, 
trečiadieni kovo 27 d. Woodman 
svet., prie 38 gat. ir Lime gat. Pra
džia 8 v. v. yra kviečiami atsilan
kyti visi tėvai ir motinos, kurių 
vaikučiai priklauso prie minėtos vai
kučių organizacijos, o taipgi ir tie 
kurie nori leisti savo vaikučius mo
kintis lietuvių dainos.

Kviečia Komitetas.

Antradienis, kovo 26, 1935 
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CLASSIFIEO APS Į
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus. 

STAR WIND()W SHADE CO. 
I. H. HRUBY, Prop.

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139, Chicago, 
Langams Uždangalus (Shades) 
< arome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome u^riangalus.

ni. 
pa-

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė 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 savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

Tel. Armitoge 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 50 met.

—o—
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LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui

3802 Šo. Campbell Avė. 
LENGVI IŠMOKESCIAI. —o—

MOVING
Prieš persikrausiant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St,

—O—

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi- 
mtis duodame dykai.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Ay. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Jtaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountoins 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai —• Barbeaue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai -— Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
stoka. Musu ‘ sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir, taupykite. 
Aprupinam ir toliaus uz miesto gy
venančius biznius. .
THE GREEK AMERICAN STORE 

FI^TUREnįO., 
14 N. Franklin Street 

Tel. CENjtral 4561 .
Chicago, III.

Išparduodame Baro Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksąis ir Sinkom. 
Taipgi Storo fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re* 
gisterius ir icė baksus. - Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm nesru pirksite kitur.

S. E. SO8TREIM & SONS 
Store FUtures

1900 S. State St. CALumet 5269

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

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

1607-11 So. Stote St 
VICtory 8370

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus 
i valgykla, indus plauti ir apvalyti. 
Pragyvenimas ant vietos.

2404 W. 16 St

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės — Ątsišąukite Stanley, 423 E. 
64 St. 1 lubos.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSIOS pardavėjos, kalban
čios lietuviškai ar lenkiškai prie 
kautų ir dresių — dviejų kainų Sto
ras. LIBERTY, 1235 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai__ _____

TAVERN pardavimui su ar be 
nuosavybės. Biznis įsteigtas virė 
25 metus. Chas. Cerveny, 2538 So. 
Troy St

GROSĘRNfi ir marketos pardavi
mui. Parsiduoda dėl ligos labai 
pigiai. 301 W. 115 St.
..............................................■išminiii. ........................................................ ................ ■ ......į.i..i.h......

DVI CEVERYKŲ TAISYMO ŠA- 
POS parsiduoda. Landis No 12 
mašinos vienoj. Pigiai. Turi tuojau 
parduoti. Atsišaukite 213 W. 47 St. 
...... 1 ■ I—■■«■■»■ ■■■■!' ' — ■■ ....... .

KRIAUČIŲ ŠĄPA PARDAVI- 
mui. 2115 W. Roosevelt Road.




