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No. 74

Vokietija Protestuos Prieš Pasmerkimą Klaipėdos Nacių
Puolė Lietuvos le

gaciją Berlyne
Vokietija nori išgelbėti pasmerktuosius 

mirčiai nacius, bet nenori kreiptis 
tiesioginiai prie Lietuvos

VOKIEČIAI PUOLĖ LIETUVOS LEGACIJĄ

BERLYNAS, kovo 27.— šaukdami “šalin Lietuvą”, 25,000 
nacių numaršavp prie kanclerio rūmų, kur juos pasveikino per 
langą pats Hitleris.

Kita šūkaujanti goveda puolė Lietuvos legaciją, bet polici
ja ją atstume. Legacija yra greta Lenkijos ambasados.

Tokis pat puolimas buvo padarytas ant Lietuvos konsulato 
Tilžėj, bet ir čia govedą irgi atstume policija ir rudmarškiniai.

Visoj Vokietijoj yna laikomi triukšmingi protesto susirin
kimai, kuriuose nacių vadai visaip smerkia Lietuvą ir reika- 
laua pakeisti mirties bausmę. Pačiame Berlyne susirinkimai 
įvyko keturiose aikštėse. Nacių nusistatymas prieš Lietuvą yra 
labai karingas. ,

Tikimąsi, kad Lietuva atmainys mirties nuosprendžius, bet 
ikišiol nepadaryta jokių žingsnių toje linkmėje. Apie tai tarėsi 
su savo pagelbininkais ir Hitleris, bet Vokietija dar nepasiuntė 
protesto.

Vokietijos laikraščiai rūpestingai užslepia tą faktą, kad pa
smerktieji mirčiai liko nuteisti tik už žmogžudystę; bet nė vie
nas teistų už šalies išdavystę mirties bausmės nesusilaukė.

LIETUVA PADIDINO SARGYBĄ PASIENY
* ' į*

KAUNĄS kovo^K — Lietuva dėl atsargumo padvigubino 
sargybą visame Vokietijos pasienyje. Klaipėdoj policija irgi su- 
stuprinta, nes vokiečiai dūksta dėl Kauno teismo sprendimo.

Karo ministerija atšaukė visus policijos paliuosavimus Klai
pėdos krašte ir atostogaujančius pašaukė eiti pareigas.

Iš Klaipėdos policijos pareikalauta sudėti naują priesaiką 
Lietuvos konstitucijai. Ikišiol ji prisiekdavo tik prieš Klaipėdos 
statutą.

Visi susirinkimai Klaipėdoj uždrausti ir visi restoranai tu
ri užsidaryti vidurnaktį.

Laukiama diplomatinio protesto iš Berlyno.
Vokietija protestuosianti Klai

pėdos signatorams
BERLYNAS, kovo 27. —Ofi

cialiuose rateliuose kalbama, 
kad Vokietijos valdžia dėsianti 
pastangas išgelbėti gyvastis tų 
keturių Klaipėdos nacių, kuriuos 
mirčiai pasmerkė Lietuvos ka
riuomenės teismas už jų daly
vavimą suokalby sugrąžinti 
Klaipėdos kraštą Vokietijai. 
(Minėti keturi naciai liko pa
smerkti mirčiai ne už suokalbi, 
bet už paprastą žmogžudystę— 
už nužudymą nacio Jesučio, ku
rį jie nužiūrėjo neištikimumu 
nacių partijai).

Pasak tų valdininkų, tas “da
lykas dabar yra studijuoja
mas”.

Jie sako, kad Vokietija keti
nanti kreiptis prie Klaipėdos 
konvencijos signatorų —ketu
rių valstybių, kurios yra pasi
rašiusios Klaipėdos sutartį — 
Anglijos, Francijos, Italijos ir 
Japonijos —ir reikalauti, kad 
jos padarytų spaudimą j Lietu
vą tikslu atmainyti teismo nuo
sprendį.

Vakar tą 126 Klaipėdos nacių 
bylą svarstė ir pats Hitleris.

Tvirtinama, kad Vokietija 
nesikreips tiesioginiai prie Lie-
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Pulkininkas Charles A. Lindbergh planuoja atlikti pirmą kelionę per Ramiąją vandenyną milži
nišku “Sikorsky” lėktuvu. Lėktuvas gali paimti 3,500 galionų gazolino, žemėlapyj parodoma, 
kaip jis skris iš San Francisco į Canton, viso padarydamas 8,500 mylių. 
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Italija didins oro Dar 9 žmonės žuvoBal. 1 d. gali kilti vi 
suottas anglia
kasių streikas

Dirbtuvės ir geležinkeliai ban
do apsirūpinti anglimis. An
gliakasiai reikalauja 6 vai 
diarbo dienos.

Vokietija reikalauja
Lenkijos koridoriaus
Vokietija taipjau reikalauja didelės dalies 
Čechoslovakijos, prijungimo Austrijos ir 
labai didelės kariuomenės ir laivyno

VOKIETIJA REIKALAUJA SUGRĄŽINIMO KOLONIJŲ
LONDONAS, kovo 27. — Specialiame kabineto susirinkime, 

užsienio reikalų ministeris Sinion, pranešė, kad Vokietija be 
kitko pareikalavo sugrąžinti jai ir visas buvusias Vokietijos ko
lonijas.

Hitleris prisipažinęs, kad jau dabar Vokietijos oro laivynas 
lyginasi Anglijos oro jėgotns.

Jis maldavęs susitarimo su Anglija, kad bendromis Anglijos 
ir Vokietijos jėgomis ginti vakarų cizilizaciją nuo komunizmo' 
ir rasinio pavojaus.

Vokiečiai sakosi biją Rusijos
LONDONAS, kovo . 27. — 

Oficialiuose rateliuose kalbama, 
kad Vokietija iš Anglijos už
sienio reikalų ministerio Siihon 
pareikalavo daug daugiau kon
cesijų, negu kad Anglija tikė
josi. Vokietija pareikalavusi 
sau:

1. Ekonominės unijos šu Aus-

sugryš kai bus išpil- 
Vokietijos reikalą vi-

likę nustebinti tokių

tuvos ir siųs protestą ne jai, 
bet toms keturioms valstybėms 
ir reikalaus iš jų, kad jos “vy
kintų Klaipėdos statutą”.
Lietuvos teismo nuosprendis 

Klaipėdos nacių byloje
WASHINGTON, D. C., kovo 

mėn. 26 d.—“Elta” iš Kauno 
praneša apie sekantį Kariuome
nės Teismo sprendimą: dėl Je
sučio nužudymo Priess, Boll, 
Leppa ir Wannagat nuteisti 
mirti ir konfiskuoti jų turtą. 
Johann, Ernst ir Wallet, kurie 
kėsinosi prieš Loopą ir jį per
šovė, nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos. Neumann ir jo pava
duotojas—12 metų ir turtą kon
fiskuoti. Savog apskričių va
dai— 10 metų ir konfiskuoti 
turtą; Von Dressler—8 metus. 
Von Sass, Ropp ir keli kiti 
Sasso partijos vadai —8 metus. 
Eilė teisiamųjų nuteisti kalėti 
bendrai viso 61 metus. Ketu
riems leista prašyti Preziden
tą pasigailėti. Trisdešimts pen
ki teisiamieji išteisinti. Ketu
riems užskaitytas išsėdėtas lai
kas.

—Lietuvos Pasiuntinybė
Washington’e.

120 angliakasių užsi 
darė kasykloj

ORH
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja;

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:-
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BELGRADAS, Jugoslavijoje, 
k. 27. — Protestuodami prieš 
neišmokėjimą algų, 120 anglia
kasių užsidarė Dolnja Ladanja 
kasykloj. Jie jau išbuvo kasyk* 
loj 148 valandas ir ketina joje 
būti iki bus išmokėtos algos, 
kurių jie negavo jau per tris 
mėnesius.

k' ■ * v K

CHICAGO.— Didžiosios Chi- 
cagos industrijos ir geležinke
liai skubiai supirkinėja anglis, 
nes tikisi visuotino angliakasių 
streiko balandžio 1 d.

Tą dieną išsibaigia dabarti
nė sutartis tarp kasyklų ir an
gliakasių unijos. Rytinių vals
tijų kasyklų savininkai dabai 
veda derybas su John L. Lewis, 
prezidentu United Mine Workers 
of Am. ir visi nekantriai lau
kia tų derybų pasekmių.

Angliakasiai reikalauja ' 6 
vai. darbo dienos ir $5.50 algos 
į dieną, vieton dabar dirbamų 
7 vai. į dieną ir gaunamų $5 
algos. Lewis jau paskelbė, 
kad jei tie reikaldvimai nebus 
išpildyti, tai jis balandžio 1 ,d. 
paskelbs 500,000 angliakasių 
streiką.

Illinois valstijoje yra 38,000 
angliakasių ir jie šiuo laiku’ 
dirba net viršlaikį, kad aprū
pinti anglimis industrijas ir 
geležinkelius pirm ’ prasidės 
streikas. .

Illinois kasyklų savininkai 
sako, kad jie ikišiol operavo su 
labai maža pelnu ir jeigu teks 
sutrumpinti angliakasiarhs dar
bo valandas ir pakelti' algas, 
tai neišvengtinai turės pakilti 
anglių kainos. ’ Jie nemano, kad 
savininkai sutiks geruoju nusi
leisti angliakasiams ir kad tik 
prezidento Roosevelto įsimai
šymas ir išpildymas angliakasių 
reikalavimų galės išvengti strei
ko.

-i jėgai 
■ ..ft ,i .....

RYMAS’,' k. 27. * 
ministerio pagelbininkas Valle 
pranešė atstovų butui, kad Ita
lija pilnai panaujins ir padi
dins savo oro karo laivyną per 
ateinančius tris metus. Jau da
bar gaminami daug didelių lėk
tuvų ir lavinama daug daugiau 
lakūnų. ( ‘

j

Aviacijos
dulkių audrose vaka 

rinėse valstijose
Naujos smarkios dulkių audros 

perėjo ir taip tų audrų nu
vargintas vakarines valstijas

10,000 L’os Angeles 
moterų paskelbė 
mėsos boikotą

Reikalauja, kad valdžia ir sker
dyklos nupigintų mėsos kai
nas. Bus stengiamus! boikotą 
išplėsti

imi lį m'Im ■iiiiiilm h,

ROGERS CITY, Mich., k. 26. 
—Joseph Wienchowski, 50 mąj 
bus kaltinamas už žmogžudys^ 
tę. Jis prisipažino mirtinai 
primušęs savo sūnų ginče Už* 
kojines.

-.Atį'fti. ’į

los Angeles, cai., kovo 
27.—Daugiau kaip 10,000 Los 
Angeles moterų paskelbė boiko
tą mėsai. Jos taipgi yra pasi
ruošusios bombarduoti agrikul
tūros sekretorių laiškais, reika
laujančiais; nupiginti pragyve
nimą. ;

Boikotą paskelbė dvi stiprios 
moterų organizacijos, kurios 
turi daugidu kaip 10,000 narių 
ir kurios yrA paširyžuisios ko
voti už nupigihimą maisto kai
nų. ■./.; r

Dabar višomiš priemonėmis 
moterys mokinamos apsieiti be 
mėsos ir vifeton još patiekti^ki
tokius sveikUš ir sočius valgius.

Mėsos boikotą bUs stengia* 
mąsi praplėsti visoj šaly ir j- 
traukti j jį bent 10,000,000 mo
terų. -< •

Boikotas nėra atkreiptas 
prieš mėsos sarikrovinirikus, 
nors ir jiems tėkš gerokai nu
kentėti, bet vyriausia prieš 
skerdyklas, . ?

Moterys įspėja iir kitus mais- 
,to fabrikantus, kad ir su jais 
tas pats gali atitikti, jei jiė 
nepasimokins ir laiku lįsnupi-

KANSAS CITY, Mo., kovo 27. 
—Dulkių audros šiandie vėl su‘- 
gryžo į centralinių vakarų vals
tijas. Jose žuvo dar devyni 
žmonės, žuvo ir šimtai gyvu
lių. Traukinių vaigščiojimas ir 
lėktuvų skraidymas liko sutruk
dyti. Trys žmonės liko užmuš
ti traukinių, nes dėl dulkių pa
darė labai mažas regėjimas, h

Nauja dulkių audra perėjo ly
giai tomis pačiomis vietomis, 
kur dulkių audros siautė per
eitą savaitę ir kurios dar ne
buvo atsigavusios nuo pereitų 
audrų, nes oras vis dar buvo 
pilnas dulkių. Pereitą savaitę 
dulkių audrose žuvo viso de
šimt žmonių.v»

Ypač nuo dulkių audrų nu- 
Nebraska,kentėjo vakarinė

Kansas, Wyoming, Colorado, 
šiaurinė dalis Texas ir Oklaho- 
ma1 valstijos. Tikimąsi, kad 
šiandie audra persimes į Mis- 
ęęuri valstiją.

Denver susilaukė nepaprastai 
smarkios audros, kuft užklupo 
staigiai, visai netikėtai/

' Dighton, Kas., pašažierinis 
•ir tavorinis traukiniai išėjo kar
tu audroj ir užvažiavę ant CCC 
darbininkų iš Illinois ir Oregon, 
30 tų darbininkų sužęisdami.

AKRO^T, O., k. 27. -Good
rich, Firestone ir Goodyear tai- 
rų kompanijos atsisakė tartis 
su organizuotais darbininkais ir 
tose dirbtuvėse dabar gali kil
ti streikas. •

nepasimokins ir laiku hęnupi- 
gįns maisto produktų
Jie irgi galį susilaukti panašaus 
boikotOi. Kada bud lUimėtK W 
va šu mėsose trustu.

■ >, y- -J < M 'r/ y

- DUBLINAS, Airija, k. 26. - 
Apie 70 narių respųblikęnų pan 
tijoš liko areštuoti, manoma, 
sąryšysupėęSišaudymais šeš
tadienio naktį, kuriuose du po- 
Įleistai liko.sužeist1^

— • W• r:. .• < >• .

2. Sugrąžinimo Vokietijai 
Lęnkijos koridoriaus, kad Rytų 
Prūsija 'falėtų susivienytr su 
Vokietija. Tas koridorius, su
kurtas Versallės sutarties, duo
da Lenkijai priėjimą prie ju
ros.

3. Atidavimo Vokietijai dide
lių čechoslovakijos plotų, ku
riuose buk gyvena apie 3,500,000 
vokiečių (teisingiau, dalinai su- 
vokietėjusių čechų).

4. Pripažinti Vokietijai tokį 
oro laivyną, kuris lygintųsi An
glijos ar Francijos oro laivy
nams, bet dydis butų nustato
mas sulig Rusijos oro jėgų.

5. Pripažinti Vokietijai 400,- 
000 tonų karo laivyną (t. y. 
ne ką mažesnį už dabartinį An
glijos laivyną ir daug didesnį 
u‘ž Francijos laivyną).

(Berlyno žinios sako, kad 
Vokietija dar labiau padidinu 
savo reikalavimus ir pareikalavo 
sau lygios su kitomis pačių di
džiųjų valstybių, kariuomenės— 
“kareivis už kareivį, kanuolė už 
kanuolę, lėktuvas už lėktuvą”).

Hitleris pareiškęs Simonui, 
kad Vokietijos rytų sienos yra 
keistinos ir kad todėl Vokietija 
privalo reikalauti panaikinti 
Lenkijos koridorių ir atiduoti 
didelius čecUoslovakijos plo^ 
tus. Bet pirmiausia Vokietija 
reikalauja prijungimo Austri
jos, po priedanga ekonominės 
unijos. ( v’

Vokietijai esą reikia turėti 
didelį oro laivyną, nes ir kitos 
šalys ųępapraštai sparčiai gink 
luojasi.

Vokietija nesibijanti tiek 
kitų valstybių, kiek Rusijos,

todel ji, Vokietija, galbūt bus 
priversta laikyti didesnę ka
riuomenę dagi už Francijos, jei 
Rusija nepaliaus ginkluotis.

Iš savo pusės Vokietija ne
duoda jokių prižadų ir konce- 
cijų. Net ir tautų sąjungon ji 
tik tada 
dyti visi 
mai.

Anglai
didelių Vokietijos reikalavimų, 
kurte siekiasi panaikinti visą 
Versallės sutartį.

Anglijos užsienio riekalų mi
nisteris Simon pranešęs Hitle
riui, kad Anglijos nusistatymas 
nė kiek nepakitėjęs ir kad An
glija tvirtai remia Rytų sutartį 
su savitarpinės pagelbos klau
zule. Hitleris gi, kuris yra pa
siryžęs Vokietijos sienas plėsti 
į rytus, nuo tokios sutarties 
griežtai atsisakė.

Sir John Simon šiandie lėk
tuvu sugryžo iš Berlyno į Lon 
doną ir tuoj aus . pradėjo pasi
tarimus su* valdžios nariais apie 
jo konferenciją
Kapt. Eden gi išvyko tęsti pa
sitarimus Maskvoj, Varšavoj ir 
dragoj.

Vokietija skubinasi atsigink- 
luoti

su Hitleriu.

BERLYNAS, k. 27. — Užsi
baigus pasitarimams su Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
riu Simon, kurie prie jokio su
sitarimo neprivedė, 
skubinsis
šaukiamas kabineto susirinki
mas aptarti galutinus konskrip- 
Gijos planus. Eina supirkinė
jimas užsieny reikalingų karui 
žaliavų.

su
Vokietija 

atsiginklavimu.

Rusija žudo krimi
nalistus

MASKVA, k. 27. — šiomis 
dienomis Maskvoj liko sušau
dytą šeši krimanalistai. Dabar 
teismai pasmerkė mirčiai dar 9 
kriminalistus. Keturius jų pa
smerkė moteris teisėjas.

Kiek dar trūksta?
L< jl' v ; I' ' * < J - • | r 1 "* 1 M I . ■ I . f '<1 
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sukelta ............ .............. *..........................   $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta ........... ........ .......... ...................................  $284.35
Juozas Vilimaitis, 3522 Grėnshaw avė., Chicagoj 2.00

21.00
10.00

.... $317.35

.... $4,432.65

Lawrencė, Mass., per tev. M. Vafedka
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KENOSHA KOLONI
JOS MARGUMYNAI
Juozapų pasilinksmini

mas.—Išleistuvės lei
tenantui Vaitkui. 
Buvo sustojęs p. J.

• Varkala. — Visko pa
sitaiko. —“Naujienų” 
kontestantai subruz
do. — P-as Braze ren
giasi statyti naujų 
dirbtuvėlę.

p. J. B. Poteliuhą, kuris siu
va naujas ir tafscr senus dra
bužius. Juu labiau, kad p. Po- 
teliunas yra senas šios kolos* 
riijoš gyventojas ir savo dar
bą tikrai puikiai atlieka. Jis 
yra naujienietis ir niekuomet 
neatsisako paremti kiekvieną 
prakilnesni lietuvių sumany
mą. Jo siuvykla randasi adre
su 4524—8th av.

Mas Sąrašas Auka 
vusiųją Lietuvių 

Kambariui

Lietuvių Kambario 
Apyskaita

money orderius rašykit: LITH-
UAN1AN MEMOR1AL ROOM

Spaudos Komis. Sekr.
J. Baltrušaitis.

gimtinėje, vertingą paminklą; jau vykdomas. 
Paminklo .statybai jau dabar 
pradedami paruošiamieji dar
bai. Tsb.

IŠ

KovoKENOSHA, WIS.
17 d. ir man teko dalyvauti 
Juozapų ir Juozapinių šaunia
me parengime, kuris įvyko šv. 
Petro parapijos salėje. Rengi
mu daugiausiai rūpinosi 
Wišniauskas ir Staponka.

Parengimas buvo tikrai 
nūs. Dalyvavo ne vien tik 
zai, bet ir šiaip kitokiais

žmonės. Viso susirinko

PP*

sau-
Juo- 
var-

tiek gė-

dais
apie 100 žmonių. Na, ir visko 
buvo pakankamai,
rimų, tiek valgių. Kai visi pa
valgė ir išsigėrė, tai p. Braze- 
Brazevičius pradėjo pardavinė
ti ALTASS. ženklelius. Tai tik
rai buvo geras sumanymas. 
Kiek teko pastebėti, dalyviai 
tam pritarė ir buvo sukelta 
šiek tiek pinigų.

Šis parengimas man padarė 
tikrai smagų įspūdį. Kenoshie- 
čiai moka draugiškai sugyven
ti. Jie neapsin/bežiuoja kinie- 
tiška siena ir nesibijo vieni su 
kitais sueiti. Vadinasi, nuomo
nių skirtumai nesudaro kliū
čių. Tai labai geras dalykas, 
kuorpet žmonės moka vieni ki
tų nuomones pagerbti.

“Naujienų” kontestas Wis- 
cousin valstijoje jau pradeda 
įsisiūbuoti. Kenosha kolonijoje 
darbuojasi pūa T. Pabarškie- 
nė. Ji man sakė, kad turinti 
nemažai prospektų. Trumpoje 
ateityje ji gausianti nemažai 
naujų skaitytojų.

Su'likau ir p. Stasį Mockų 
iš Racine, Wis. Jis irgi turįs 
nemažai prospektų. Juo labiau 
dabar, kai “Naujienas” galė
siąs pigiau užrašyti.

Manau, kad musų kontestan
tai turės dabar neblogas pasek
mes. P-iai Pabarškienei patar
čiau pasikviesti į talką ir savo 
Jonuką. Tame atvėjyje bus 
daugiau šansų laimėti laivo- 
kartę į Lietuvą. O juk praleis
ti atostogas Lietuvoje butų 
Smagu,, ar ne?

kaip greit sumany- 
pradėta vykinti, bet, 
nauja vieta yra rei- 

nes senoji pasidarė

Kiek man teko patirti, Ke
nosha lietuviai rengia išleistu
vių pokylį Įeit. Vaitkui, kuris 
neužilgo apleis Wisconsin val
stiją, kad galutinai prisirengus 
skridimui į Kauną. Pokšiu! 
laikas numatyta Velykų dfeha, 
21 balandžio./Jei kartais įvyk
tų kokių pakeitimų, tai apie 
tai, žinoma, bi.*s pranešta “Nau
jienose”.

Beje, prie išleistuvių suren
gimo, rodosi, prisidės Wauke- 
gano, Racine ir Milwaukee lie
tuviai. Tokiu budu tai bus ben
dras parengimas.

Kovo 21 d. pas mus buvo 
užsukęs p. J. Varkala su savo 
šeima. Jis vyko į Milvvaukee 
pas savo gimines paviešėti.

P-as J. Varkala yra SLA. 
Finansų Komisijos narys. Kiek 
teko nugirsti, jo sūnūs planuo
ja apsigyventi Wisconsin val
stijoje, jei aplinkybės 
lankios.

P-as Braze-Brazevičitfs jau 
planuoja statyti naują dirbtu
vėlę 75-je gatvėje. Mačiau, kad 
kontraktorius daro planus ir 
vaikštinėja apie naują vietą. 
Nežinau, 
mas bus 
matomai, 
kalinga, 
ankšta.

P-as Braze jau seniai musų 
kolonijoje verčiasi batsiuvyste. 
O kadangi jis toje srityje yra 
ekspertas, tai ir biznis gerai 
sekasi. Jis turi užauginęs la
bai gražią šeimą: vienas sūnūs 
yra daktaras, o kitas žurnalis
tas. Kiti vaikai irgi jau užau
gę ir, taip sakant, gyvena sa 
vistoviu gyvenimu.

i 4 . .

Buvo kiek 
Rasčius, kuris laiko valgomi] 
daiktų krautuvę adresu 4800 
— 28th Avė. Turėjo pasiduo
ti ir operacijai. Tačiau opera
cija buvo lengva ir p. Rasčius 
jau pasveiko. Jis vėl dirba sa
vo kasdieninį darbą.

- P-as Rasčius yra geras natf- 
jienietis. Jo duktė Izabelė mo
kosi muzikos. Atrodo, kad iš 
jos bus galima susilaukti ge
ros pianistės.

— Vargšas.

——0"'~ 
susirgęs p. r.

b irs pa

didžiau*
Wiscon-

Kenosha yra viena 
šių lietuvių kolonijų 
sin valstijoje. Na, o kur dau
giau lietuvių, ten, žinoma, dau
giau ir įvairumo, štai prieš 
kiek laiko “Naujienose” buvo 
rašyta, kad vienas lietuvis ap
sivedė su jauna žydelkaite ir 
pats virto žydu. Kitaip sakant, 
priėmė žydų tikėjimą.

Žmonės apie tą įvykį visaip 
kalba. Girdi, žilė galvon, o vel
nias uodegon. Iš kitos gi pu
sės, kaip kas išmano, taip sa
ve ir gano. Tai juk jo priva- 
tiškas reikalas.

Bet žmonėms, suprantama, 
net.’ždarysi burnos. Pavyzdžiui, 
kai kurie apgailestauja, kad;

lietuviškus 
bepasiliko 
išvirto”. 
Be abejo

girdi, “turėjome du
kriaučius, o dabar
vienas: kitas žydu

Dalinai tai tiesa.
nės, lietuviai dabar labiau rems

ATSIUS LIŪDIMUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudelkls

Thas
Laidotuvių Sųlygoa 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. J.
P........
M. ....

K

DETROfT, MICH.: 
Ambras, J........ .............
Arman, D................. ,...
Arman .........................
Barkštis, Mrs............. .
Brazis .... ...... ........ .......
Burke, Dr. J. N..........
Conradį Ona ..................
čižauskas, K. J..............
Daroškevičln, P...........
Gilis, A. ............... .......
Kazlauskas, P. ....... .
Kazlauskas, Mr. ir Mrs 
Karpslis, P................. .
Karpslis, V. .................. .
Kučinskas, P: ...............
Keistutis Ambras .......
Keblaitis, Mrs. Dermaitis 
Lai/konis, J............ .....
Siurbis, Dr. J........... .
Mazūras, M..................
Jonikaitis, 
Padolskis, 
Cibulskas, 
Pliauskas, 
Pocevičia,
Povilaitiene, A. ...........
Prizas, Juozas ....... .
Bydzauskas, Dr. .. ..... 
Smailis,. M-iss B...........
Sims, Dr. J. J..............
Staknis, A........ . .
Tamašiunas, J. ..... .
Uznir, Mr. ir Mrs. .... 
Vitkauskas .... .... ..........
Varaeckienė ..............
Zubovienė, A...............
Zubovienė, L. .............

Iš CHICAGOS:
Coghill, Marė (baliaus 

pelnas) ................

$1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
5.00 
2.00 

. .50
1.00 
2.00 
1.00 

. 1.00 
, 1.25

2.00 
2.00, 
1.00 
1.00 
1.25 
1.00 
1.00 
1.25 
4.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
i:oo 
1.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2:00 
1.00

Tai yra Pittsbu’rgho Univer 
siteto apyskaita, iki gruodžio 
31 d.
of Pittsbufgh, 0fficė\ of the 
Auditor. Financial Report of 
the Lithuanian Room Fund in 
the Cathedral of Learning.

I—PAJAMOM!
A—Universiteto globoje

B. K. Balutis .......  $10.00
Lietuvių Kambario^

Komitetas ........ 2,045.66
Lietuvių Studentų

Komitetas .......
Pelnas kortų lošio

— Grupės Balti- 
morėjė; Mai^yland

Pahikis nuo Banko 
Balansų _.L’...L.

1984 m. —' Vniyersity IŠ LIETUVOS
Anglai Lietuvos pa 

jttryje nori ieško
ti gintaro

14.34

130.00

70.43

Rūpesčiai Lietuvos 
džiovininkams

Keli Lietuvos 
karininkai jau nusiųsti į Lat
vijos kariuomenę, o latvių ka** 
rininkai jau atvyko Lietuvos 
kariuomenėn. Toks abiejų 
kraštų knrininkų pasikeitimas 
ilgesniam laikui turės daug 
reikšmė* Lietuvos ir Latvijos 
suartėjimui. Tsb.

B—Komiteto
Globoje

C— Viso yta
II—IŠMOKĖJIMAI:

» * .

$2,270.43*
Iždininko

96.88
2,366.81

III—BALANSAS' FONDE:
• ♦

A—Universiteto globoje
Forbes .National

Bank’e $2,270.43
B—Komiteto globoje
Polithania State 

Bank’e 96.38

$2,366.81 
kalbos).

60.65
Martinkus, P. ........... 1.50
Pečeliūnas, P. ....... .... 1.00
Poczulp, N. G. ...... . 5.00

Iš PITTSBURGHO:
N. Grajauskienė (kai-

droš laimėjimo pel
nas) ......... ........... .

h
173.10

Laurinaitis, Jonas 
Liet. Vaizbos Butas

1.00

(koncerto pelnas) 70.60
Matulaitis, Jonas ..... 1.00

$375.10
Spaudos Komisija.

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

(Versta iš anglų
*

Apyskaita gauta
d. Iki to laiko suplaukė naujų 
sumų. Komiteto; . stftsirinkimo 
vasario 28 dienos, Ptotokole 
rašyta: “Visas. Fondas gry

nais pinigais $2,521.57.”
L. K. F. Komitetas lėšų-iš- 

laidų sumos nepridavė Univer
sitetui. Išlaidos gana mažos; 
jos savu laiku bus apyskaitų* 
je- ‘jJ; ■

Siųskite savo gražias aukas, 
kaip dideles,, taip ir mažas, 
musų finansų sekretoriui: V. 
Zamblauskąs, 31,J^įihooka St., 
Plttsburgh (10)., Pa. čekius;

■ .. Iin»>.įi»m I.IH <« Ifm I .11. I I nu.., ..I

Dr. A. L Manikas
GYDYTOJA® IR CHIRURGĄ®

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

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

Tel. LAFAYĮĮETTE 3051.

vasario x26

Lietuviškas Baltijos pakraš
tys ir Kuršių marios jau seno
vėje visoje Europoje buvo ži
nomi, kaip gintaru turtingi 
vandens, plotai. Vėliau kar
tą kitą čia lankėsi įvairių 
kraštų mokslininkai, tirdami 
gintarą ir jo atsiradimo aplin
kybes. Prieš 100 metų ginta
ro ieškojimu Kuršių marėse 
buvo plačiai pragarsėjęs ang
las Beckeris. Jis net laiko
mas gintaro ieškojimo Kurš
marėse pionierium. Dabar jo 
anūkas anglas Schimmelpfe- 
hig kreipėsi j Klaipėdos uos
to valdybą, prašydamas, kad 
jam butų leidžiama kasti gin
tarą Kuršių marėse ir visame 
Baltijos pakraštyje. Jis už I 
tai žada Uosto valdybai stam
bius pinigus. Be to, žada 
daug pinigų įdėti ir į pačius 
gintaro ieškojimo darbus, šis 
anglas mano pirmiausiai gin
taro ieškoti ties Juodkrante, 
kur esą dideli gintaro sluoks
niai.

Kiiiapedos uosto valdyta šį 
anglo prašymą užtarė ir jį 
atidavė išspręsti Lietuvos fi
nansų nrinfisteriui. Tsb.

Daktarai ruošia 
per 

aiškina 
nurodo

Lietuvos studentai vie
šėjo Rygoje

Kovo mėnuo Lietuvoje yra 
paskirtas propagandai kovo
ti su džiova, 
paskatias ir pranešimus 
kuriuos visuomenei 
džiovos baisumą ir
nuo jos apsisaugojimo budus. 
Per šią propagandą' aiškėja, 
kad Lietuvoje ,daug žmonių 
serga džiova ir nuo tos ligos 
miršta.

Kova su džiova ir jos plėto
jimosi kasmet pradedama vis 
griežčiau vykdyti. Gyventojai 
raginami savo namus statyti 
erdvesnius į kuriuos daugiau 
patektų saulės, švaraus tyro 
oro. Visuomenė raginama pa
ti su džiova kovoti, neslepiant 
džiovininkų, neduodant Ko- 
cho basilai toliau vystytis. 
Lietuvoje yra daug vielų kur 
džiovą lengviau gydoma, tai 
sausi pušynai. Be to, yra 
trys džiovininkų sanatorijos, 
kuriose yra apie 700 vietų be
sigydantiems nuo šios baisios 
ligos. Tsb.

Plėsdami ir gilindami Lie
tuvos ir Latvijos besimokan*- 
čio jaunimo santyviavimo keli 
šimtai Lietuvos studentų vie
šėję Rygoje. Čia juos priėmė 
Latvijos preztidentas Albertas 
Kviesis, universiteto profeso
rius Aužkabs ir latvių studen
tai. Lietuvos studentų^ 160 
žmonių choras turėjo didelį 
lietuviškos dainos vakarą, ku
ris latvių visuomenėje susilau
kė didelio pasisekimo. Gir
dėti, kad netrukus į Kauną 
atsilankys revizistų latvių stu
dentai. Tsfr.

Lietuvos ir Latvijos ka
riuomenės jau pradeda 

keistis karininkais

ADVOKATAI 
JOSEPH L GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St.

Tek Republic 9723

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572
............ . ....................       ■■■.......................  ------- -------- -------------------- ................. 1........... T........ '

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

: A. PETKUS -
1410 South 49th.Cpurt Cicero » Phone Cicero 2109
■ 11' u iii .............ii 1 1 n .................1, i,

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

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

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th’ Street Phones Boulevard 5208-Š<13

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

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

Pasvalyje statys pa 
minklą Petrui 

Vileišiui
1926 metais Kaune mirė vie

nas žymiausių Lietuvos atgi
mimo veikėjų, “Vilniaus Žti- 
uių” dienraščio įsteigėjas ir 

‘leidėjas ihž. Pėtras Vileišis. 
Jo mirties dešimtmečiui ma
noma pastatyti Pasvalyje, jo įgali patarnauti,

Vasario pradžioje Kaune 
viešėjęs Latvijos kariuomenės 
gen. Berkis susitarė su Lietu
vos kariuomenės vadovybe pa
sikeisti karininkais stažui at
likti. Dabar šis susitarimas

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S, Rockweli Street 

Telefonas Republic 9600

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jus jau pasiuntėte jiems ką 
nors? Jie už atmintį jums bus 
dėkingi. NAUJIENŲ Pinigu 
Siuntimo Skyrius jums tame

AKUŠERIS
Mrs. Anelia K. Js

AMU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETPVJS

Optometrically Akių- Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo# akių aptemimo, nervuotu- 
fno, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
tmmparegyste i» tolirbgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ateiti*- 
Rimuose egzaminavimės daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivės - akys atitai
somos.'. Valandos nuo 10 Iki 8 V; Ne
dėlioj nuo 10 ikL 12. .į

■ ■ 1 . * <" J ' ■■ " '

Daugely atsitikimų akys atitaiso**
mos be akinių. Kainos, pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Bhohe Boulevatdf. 7589

.t.iu.,11 I^.>.H,,<II,1 Ji|įi.i|įį, I|,l..al liiiliil»i'h  

DR. G.SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

| Kreivas Akis 
* Ištaiso.

Physical Therapy 
and Midvvife 

6169 9. Albany 
Hemlock 9252

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

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR PENTĮ ŠTAI
LIETUVIAILIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tfel. Boulevard 5913 
Ifezi Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. tit 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandom nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. PrOspect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4> nuo 7 
iki 8:30 v. NeddL nuo 10 iki 12 a. na.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Ganai 6122 KlTATAl'CIAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredemts ir nedėl. pagal sutarti' 
Rezj 6631 So4 Califontia Avenue 

Telefonas Republlc 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:.

nu<r 9. iki 11 valandai ryte 
L z ‘.nuo 6 iki’ 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio, 

\ ....i u ■^■*-i.i.i . .* -------------------- ----------- -

Dr. T.-Dundulis
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

. , " 1 Ii • ■ ■’ . ■ 'r ■ ,
lįti'ii miii.ilį.iH i..i«Uii*^<*įiįiiiii.ii.*W4.. ■ n   1 m**      ■■ ii i įi įliuMįii.. <

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistasi Valandos nuo 9-9

2420 Mairąuette Rd.
AKIU SPECIALISTAS •y'“"

i A.. jVloiityiOš
West Town Štate Bank Bldg. 

j 240v West Madison Street 
Yal. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 
į Tel. Seeley 7380.
; Namu telefonas Brunswlck 0597 

*<***«*«4*j«0^*»*»fc*i»^*^"■^**^^**"*—*—"ll'• 111

k Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo. 2 iki 4 1* nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis njio 10 iki 12 

1 3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

kampas Halsted St .
Všlandbs tto 10—4, nuo 6 iki 8‘ 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

27 BATYftlMO
Pritaiko akinius dėl visokių ivisokiu ftkjų

1 litu

Dr. John J. Smetana
optometristas*

1801 So> Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone -Ganai 0528 
Valandos nuo 9:80 iki 12*ir nuo 1:30 
;iki 8:00 va. vaWoi NedėlĮoms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Tek Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8896 t

Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak vak. 
išskyrus seredomis.

Dr. V. E. Siedlinskis
GA® DENTISTAS X-RAY
4143 Archer iv., kamp. Francisco avi 

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tek Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai-, lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir Akušerio

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.m ir Laboratorija:

SU netoli Morgan Si
Valandos nuo 10—12 pietų it 

nuo 6< iki 7;80 vai, vakare.
Tel. Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464.

i . . Phone Boulevard 7042
I Dr. C. Z. Vėzel’is
; Dentistas
i 4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Res. 6600 South Artesian Avenne.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO,> ILL.

Dr. Charles Sega!
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO ‘
Nuo 10 iki 12 „, . ,
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diezui

Phone MIDWAY 2880
, n n > iiah.i 1 > 1 hii fui n t i

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nilo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
i 7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

ryto, nuo 2 Iki 4

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 Šo. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12. 
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tek Calumet 6893 
Rez, Tol. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų, ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St, 
arti Slst StreeU.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N<r» 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną. 1



Ketvirtadienis, kovo 28, ’35 NAUJIENOS, Chicago, III.

ALTASS Bazaro Rengimas Eina Šuoliais Pirmyn rius nutarė surengti išvažiavi
mą kur nors j mišką dar prieš 
lakūno išskridimą. Tam tikslui 
buvo išrinkta komisija iš darbš-

Beje, aukų rinkėjai bazarui 
turės su savimi bilietus baza
rui. Pasipurkite jų iš kalno. 
Aukavusieji gaus bilietų dova-

Šimtai lietuvių jau prisidėjo prie 
parengimo su dovanomis

Rengiamas Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
balandžio 13-14 dd.

šįavakar susirinkimas bazaro 
reikalu

šiandien, 8 vai. vakare Uni- 
versal Kliubo svetainėje, 812 
West 33rd Street, įvyks AL
TASS darbuotojų susirinkimas 
bazaro reikalu. Susirinkimą šau
kia Bridgeporto ALTASS sky
riaus veikėjos, kurios bazaro 
rengime paėmė iniciatyvą.

Į susirinkimą kviečiami visi 
atstovai iš ALTASS skyrių, pa
skirti darbuotis bazaro reika
lu, visi Bridgeporto ..skyriaus 
nariai, ir centro valdytos na
riai. (Salė randasi antrame au
kšte.)

Prisirengimas didžiuliam ba
zarui ALTASS naudai eina pir
myn šuoliais. Bazaras įvyks 
balandžio 13 ir 14 d.d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje. 
Pradėjusios apie dvi savaites 
atgal, Bridgeporto ALTASS 
skyriaus darbuotojos ir jų drau
gės darbą pavarė priekin taip 
smarkiai, kad nevien surinko 
daugybes dovanų, bet sumany
mu užinteresavo ir kitų koloni
jų ALTASS skyrius.

Tokiu budu, prie bazaro jau 
nutarė prisidėti ir išrinko at
stovus, Marquette Parko kolo
nija, Town of Lake, Roselan- 
das, Northside. Pavieniai vei
kėjai iš 18-tos apielinkės, West. 
sldės ir kitų miešti dalių- taipgi 
prisidėjo prie sumanymo įvy- 
kinimo. v

*,Draugiškos lenktynės”
Kiekviena iš tų kolonijų ža

da turėti savo stalus bazare ir 
taipgi žada surengti draugiškas 
“lenktynes”. Kiekviena kolo
nija stengsis pralenkti kitą sa
vo priąų gražumu ir gausumu 
ir kiekviena kolonija stengsis 

^kuo daugiausiai įplaukų turėti 
skridimo naudai.

O prizų bus daugybė ir nepa
prastai gražių. Visos stambio
sios lietuvių firmos ir smul

kesni biznieriai jau paaukojo 
arba žadėjo prie pirmos progos 
dovanas bazarui pristatyti.

Yra radio aparatų, yra vikt- 
rolų, amžinų plunksnakočių, 
yra smuiką, naujų, puikių suk
nelių ir šimtai įvairių kitų 
daiktų, kurie savo praktiškumu 
kiekvienam ir kiekvienai tiks.

Tarp aukavusių bazarui jau 
yra sekami asmenys ir biznie
riai:

Aukavusieji bazarui
Muzikas K. Steponavičius,— 

smuiką ir 6 lekcijas, .$25.00;
Mike Dzimidas, Bizmarck 3 

bačkas alaus—$45.00;
J. Budrik krautuvė—Ranki

nį Victrolą;
Boosevelt Furniture So.—Ge- 

nerel Electric radio;
Continental Clothing Co. — 

Vilnionį svederį;
Peoples Furniture Co., 
Progress Furniture Co., 
Bridgeport Furniture Co., 
Central District Furniture

Co., 
Kvietkininkas Lovick, 
The Lake Shore Fish Market, 
Sinai Kosher Meat Co., 
Lietuviškas žydukas, 
Lewis Style Shop, 
Nora Gugis, 
M. Kemėšienė,
A. Miscikaitienė, 
E. Norgailienė, 
P. Aleksimenė,
B. Bitautienė, 
E. Rimkus,
P. Zabukienė, 
A. Yuškienė, 
P. Radavičienė,
O. Bitinienė,
P. Praniškienė, 
Mrs. Domeska,

Aptiekorius šeštokas, Wau- 
kegan, III.

Mrs. Malala, Waukegan, III., 
Mrs. Lauraitienė, Waukegan,

III.,
Dr. Davidonis,

Adv. A. šlekis. 
Antanas Vaivada, 
J. Augustinavičiene, 
Onutė Kairiutė, 
P. Kareivienė, 
P. Norvidienė, 
J. Mackevičienė, 
Mariutė Shultz, 
St. Woodman, 
J. Andriejųu*skas, 
Adv. Dobbs, 
Ponia Miežis, 
Lenard Fruit Store, 
Piešėjas Kačerauskas, 
Piešėjas M. Šileikis, 
P. Gricaitė,
A. Ančiulė, t
O. Biežienė, 
J. Balčiūnas, 
Auburn Gift Shop, 
Malelo Electįrc Shop, 
St. P. Mažeika,
E.1 Dargis,
P. Šimkaus aptieka, 
Mrs. Grayson,
O. Davgin,
Mrs. Balčiūnienė,
P. Cukrus, 
Mrs. Gribas, 
P. Rimkaitė, .
M. Baronaitė, 
M. Jurgelionienč, 
J. Gulbinienė, 
M. Zolpienė, 
V. Jurgelionienė, 
Mrs. E. Voigt, 
J. Zimontienė, 
St. Woidat, 
Mrs. Davidonis, 
Mrs. Salaveičikienė, 
D. Baltušienė, 
Fotografas Stankūnas, 
Dr. Gaičunas, 
Mrs. Mikėnas, 
Rooses Beauty Shop, 
P. Barniškis, 
P. Milerienė,
B. Abraškaitė, 
Mrs. Ripkevičienė,
O. Vilienė,
J. Ascila, , , 
Mrs. Radišaukskienė,
P. Stirperiehe',’ 
P. Matikonienė,

Onutė Skeveriutė,
Anelė Steponavičiukė,
P. Peikienė,
B. Kazlauskienė,
P. Kriaučiūnienė, ir
P-a Rovaitienė ir Herrin, III.

Taipgi prisideda prie bazaro ’
Bet bazaro rėmėjai ne vien 

daiktais prisideda prie to pa
rengimo. štai Stasys Rimkus 
visų mėgiamas dainininkas, pri
žadėjo atsilankyti ir palinks
minti bazare susirinkusią pub
liką savo dainomiš.

Bazare bus ir visą jaunų 
vaikučių šokėjų grupė.

Bus “in corpore” Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras.

Bus ir daugelis kitų, meni 
ninku, kurie savo dainomis, 
muzika prisidės prie šio paren
gimo, kad jį padaryti gražiu, 
linksmu ir pasekmingu.

Ar turite dovanų?
Bazaro rengėjos tiki, kad dar 

daugelis norėtų ateiti joms į 
talką su dovanomis. Visi lie* 
tuviai yra kviečiami ir ragina
mi prisidėti kaip tik kas gali 
ir išmano. Jei turite namuose 
ar krautuvėse rankdarbių, pa- 
duškaitė, juostų, paveikslų, gė- 
lių-vazonų, knygų, lėlių, papuo
šalų, ar kitokių daiktų, nepa
tingėkite pašaukti telefonu AL
TASS centrą, CANaI 8500 ir 
praneškite, kad turite dovanas. 
Vienas iš darbuotojų pas jus 
nuvažiuos ir dovaną paims. Jei 
patogu, tai galite dovanas pri
statyti į Universal Kliubą, 812 
West 33 rd Street, arba į “Nau
jienas”.

Ryt “N.” tilps pilnas sąrašas 
vietų, kur dovanas bus galima 
palikti. Stotys bus kiekvienoj 
lietuvių kolonijoje, Chicagoje.

Neužmirškite, Bazaras tęsis 
per dvi dienas, šeštadienį 
ir sekmadienį balandžio 13 ir 
14 d.d. Čhjcagos Lietuvių Au
ditorijoje. Atsilankykite! —c.

Roselandas darbuojasi 
“Lituanicai II”

ROSELAND.— Kovo 22 d., 
ALTASS Roselando skyrius lai
kė savo susirinkimą A. Balčiū
no svetainėje, kurią p. Balčiū
nas suteikė skyriui veltui. At
silankė didokas būrys skyriaus 
narių ir darbuotojų. Besvars
tant apie įvairias galimybes su
kelti pinigų, kad leitenantas; 
Vaitkus galėtų šį pavasarį su 
Baltąja Gulbe skristi skersai 
klastingą Atlantiką, atsilankė 
viešnia p. Kemėšienė. Ji pra
nešė, kad bal. 13 ir 14 d., yra 
rehgiamas bazaras skridimo 
naudai., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje.

Išklausius jos plataus pra
nešimo apie bazarą, Roselando 
atstovais tu‘o parengimu rūpin
tis buvo išrinkti A. Jocius ir 
A. Laurutėnas. Taipgi Rose
lando skyriaus darbutojai vaik
ščios per biznierius ir šiaip ge
ros valios lietuvius su oficialė- 
mis blankomis, rinkdami aukas.

Į moteris ir merginas
Taigi, roselandiečiai, kada 

ateis pas jus atstovas, neatsi
sakykite ką nors paaukauti. 
Kiekviena auka bus nuošir
džiai įvertinta. Ypatingai mo
ters bei mergaitės yra labai pra
šomos paaukauti rinkdarbių, 
taip kad Roselandas butų kuo 
puikiausiai reprezentuojamas. 
Roselandiečiai gali pristatyti 
dovanas bazarui pas A. Jocių, 
135 E. 114 Place, pas A. Lau- 
rutėną, 10520 Indiana avė., ir 
p. Pučkorių, 10049 Perry avė.

Roselando susirinkime taipgi 
atsilankė centro sekretorius A. 
Vaivada, kuris labai plačiai ir 
aiškiai raportavo apie Lituani- 
cos II” išrengimą kelionei, ku
ri įvyks gegužės pabaigoje ar 
pirmoje dalyje birželio mėne
sio. ' >

Po raportų ir diskusijų, sky-

čių ir sumanių veikėjų. nai.—įgaliotinis A. Jocius.

Duodam Paskolas Ant Morgicių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSU DRAUGIJOJ 
t Mes mokam už kiekvieną dolerį divi

dendus, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federal Vai- 
diios Priežiūra.

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

Kiekvieno žmogaus depozitas iki $5,000.00 apdraustas.

Saugumas jūsų invest- 
mentu apdraustas per U. 
S. Government ištaiga— 
Federal Savings and Loan 
Insurance. Corpora t i o n, 

AND LOAN ASSOC1ATION Washington, D. C.
OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

|iederalSavings
AND LOAN ASSOC1AT1ON

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON.

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lūs t i g, musu Foreign Erchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

ivrimming pool. j /i;*l
Rusiika ir turkiika pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Tūkstančiai Persitikrino
. . . . ‘ ,

Plymouth Kainuoja Mažiau Važiuoti!
Girls! Let’s Play Bali!

Any and all girls that think 
they can hit a bąli, can run 
for their lives and are not 
afraid to take a špili — are 
urged to get in touch with Miss 
Betty Sanowskis.

JMiss Betty Sanowskis may 
to 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 deeply grieved 
if she is not successful in her 
venture.

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

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

Name ............................  ........... .........................

Address ................. ........................ r..........................................

Phone

Position played

“Alyva O. K.!” dėl naujo vėsinimo 
Plymouth suvartoja mažiau alyvos 

...ir geriau liubrikuoja.

Tikrai Suvartoja 
12% iki 20% 
Mažiau 
Gaso ir Alyvos

Previous experience ............    ...

Send to Betty SanoWskis, 2639 W. 44th St.

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS

__ _ _ ■ __ •

DIENA IR NAKTĮ. PASAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE
_____________________________________________________________ ________ •_____________________________________________ *

IŽAI JUS ŽIŪRĖSITE l “VISUS TRIS” pagarsėjusius 
žemos-kąinos karus, jus galite matyti, kad Plymouth1 

yra didžiausias♦.. ir gražiausias.
Tikri hydraulic stabdžiai ir body iš gryno plieno pa

daro ji taipgi saugiausiu. O kas link patogumų, tai už
pakalinė sėdynė taippat smagi kaip ir priekinis Ply
mouth “Floating Raidas”. Be sukrėtimų ir šokinėjimų.

• O kas dėl ekonomijos, tai sunku ir tikėti! Didelis,

’ ' X
naujas inžinas turi daugiau acceleracijos, daugiau ark
lių pajėgos negu kuris nors pirmiau pabudavotas Ply- 
moųth.dėl naujo atvėsinimo ir ignieijos principų, 

, tikrai suvartoja 12% iki 20% mažiau gaso ir alyvos!
Pasivažinėkit “Visais Trijais” pagarsėjusiais žemo- 

kainos karais ir palyginkite juos ekonomijos atžvilgiu! 
Klauskite pas bile kuri Dodge, De Soto arba Chrysler 
dealerj. (Taipgi klauskite apie oficiali Chrysler Motors 
Commercial Credit Planą dėl patogaus nusipirkimo).

PLYMOUTH 55 $51O =

TIKTAI PLYMOUTH 
DUODA JUMS VISUS 

KETURIUS:
11. TIKRUS HYDRAUUC 

STABDŽIUS
2. SAUGŲ PLIENINĮ BODY
3. DISTRIBUCIJA SVORIO
4. 12% IKI 20% MAŽIAU

GASO IR ALYVOS
' J ■ ■



NAUJIENOS, Chicago, III

SVEIKATOS SKYRIUS

Cukrinė Liga

nau

EUROPOS SUSITAIKYMO VILTIS NYKSTA

dabartiniu laiku populeriškiausia knyga

Poetas Mačys-Kėkštas
NAUJA VALDŽIA BELGIJOJE

IU ’h

18.00
4.00Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
JB. Telefonas Canal 8500.

r

Entered as Second Ctasa Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. nnder the act of 
March 3rd 1879.

88.00
4.00
2.00

87.00
3.50
1.75
1.25

Subseription Kates:
88.00 per year in Gonada
87.00 per year outlide of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

yra 
Muzi-

Taigi pasišiaušusią hitlerišką Vokietiją Europa 
rengiasi apsiausti “plieniniu lanku”...

j į šias naujas vėžes nebūtų 
galima. Todėl socialistai buvo pakviesti dalyvauti val
džioje.

Jie sutiko, nes jiems rupi apginti darbo žmonių in
teresus, pašalinant iš valdžios bankinio kapitalo įtaką. 
Jeigu socialistai butų atsisakę įeiti į valdžią, tai Belgija, 
eidama senuoju keliu, gal butų priėjusi finansinę ka
tastrofą. •

eiles.
kalbėti

šauki- 
eilėse

Šioje vietoje jau buvo minėja apie aštrų valiutos 
krizį, iškilusį Belgijoje. Jisai privertė rezignuoti senąjį | 
ministerių kabinetą, kurio vietoje susidarė nauja vy-! 
riausybė su Van Zeeland’u priešakyje.

šitą naują valdžią sudaro blokas trijų stambiau
siųjų Belgijos partijų: socialistų, liberalų ir konserva
torių. Tris vietas kabinete turi socialistai. Ypač reikš
minga, kad socialistui pavesta darbo ministerija. Tai, 
kaip telegramos praneša, yra padaryta tuo tikslu, kad 
butų sustabdyta darbininkų algų kapojimas pramonėje.

Iki šiol Belgiją po pasaulio karo beveik visą laiką 
valdė bankinio ir pramoninio kapitalo atstovai. Todėl 
ir krašto politika buvo vedama kapitalo interesuose. 
Belgija laikėsi aukso valiutos net ir po to, kai Anglija 
nuėjo nuo auksinio pagrindo. Norint išlaikyti kompe- 
ticiją tarptautinėse rinkose prieš nupigintas kitų šalių 
valiutas, Belgijai teko visą laiką spausti žemyn savo 
pramonės išlaidas. To siekdami, jos kapitalistai kapojo 
darbininkų algas.

Atrodo, kad dabar šitai politikai bus padarytas ga
las. Naujoji valdžia ketina atsisakyti nuo auksinės va
liutoj ir numušti belgiško franko (belgos) vertę, o dar
bininkų algų nemažinti. Aišku, kad be socialistų pagel- 
bos pasukti krašto politiką

tai saky- 
skiemuo 

) antras

NAUJIENOS
The Lithaaniaa Daily News 

Pnbltehed Daily Ezcept Sunday by 
Ihe Lithuanian Newi Pub„ Co., Ine.

1739 South Halated Street
Tolephone CANal 8500

antrašte “Sunkioj 
yra amfibrachinės.

Chore jinės ir jambinės lie
tuvių eilės būna nuo penkių 
iki dvylikos skiemenų ilgio; 
tankiausiai 
devynių skiemenų.

Taip pat daug yra lietuviš
kų eilių, kurių ritmas vadina
si amfibrachis, Mačio-Kekšto 
eilės po 
Valandoj 
Štai kaip jos skamba: 
Norėjos man svietų, kaip 

tęsias platus,
Nuo krašto lig krašto priglaust 

prie krutinės; i '
Norėjos išlieti ant jo, šaltinius 
Tos meilės šventosios, tos 

meilės ugninės,
Kų degino širdį ir virdė man 

kraujų
Nuo rytmečio mano šviesios 

valandos...
Bet vietoj mielųjų radau 

priešų gaujų
Ir išjuoką, metėlių pilnų, 
ažuot sujautoj^

Tiek apie ritmo 
Yra keliolika kitokių 
mu. Ritmai daktilius

tai eilių 
muzika; eilės be ritmo ne eilės.

Sį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

nuo šešių iki

Anglijos užsienių reikalų ministerio Simono pasi
kalbėjimas su Hitleriu ne nuramino Europą, bet pada
rė ją dar nervingesnę. Telegramos praneša, kad Vokie
tijos “nacių“ viršila pastatė tokių reikalavimų Anglijos 
atstovui, jogei jisai nustebo. Sakoma, kad Hitleris rei
kalaująs Vokietijai dvigubai didesnio karo laivyno, ne
gu Francijos, lygaus oro laivyno su Francijos ir Ang
lijos, o apie kariuomenės atsteigimą jisai atsisakąs net 
kalbėti. Esą, vokiečių armija jau atsteigta ir apie tai 
nebegalį būti jokių derybų. Jeigu franeuzai, anglai ir 
italai norį, kad Vokietija mažintų savo armiją, tai ir 
jie tegu mažina!

Vokietijos diktatorius, toliaus, pareiškęs, kad Vo
kietija kolkas nemananti grįžti į Tautų Sąjungą; kad 
ji nesutiks pasirašyti po bendra Rytų saugumo sutar
tim; kad ji atsisako patvirtinti dabartines Čekoslovaki
jos sienas, pripažinti dabartinę padėtį Austrijoje arba 
toleruoti “lenkų koridorių”, kuris atkerta Rytų Prusus 
nuo Vokietijos, žodžiu, kaip vienas korespondentas iš
sitarė, Hitleris reikalavo visko, išimant mėnulį.

Ar toks buvo Berlyno pasikalbėjimo turinys, tuo 
tarpu dar tikrai nežinoma. Oficialiai biuletinai, kurie 
buvo paskelbti Berlyne, nieko aiškaus nepasako, išimant 
tai, kad Simonas su Hitleriu kalbėjęs “kuo atviriausiu 
ir draugingiausiu budu”. Anglijos ministeris dar nėra 
nieko pranešęs viešai. Jisai pagryžo j Londoną, o jo pa
dėjėjas, kap. Anthony Eden, nuvyko į Maskvą kalbėtis 
su bolševikais; po to kap. Eden keliaus į Varšuvą ir į 
Prahą. O už dviejų savaičių nuo dabar, balandžio 11 
dieną, įvyks kita svarbi tarptautinė konferencija: Ita
lijos mieste Stresą susirinks Anglijos, Francijos ir Ita
lijos užsienių reikalų ministeriai.

Gal būt, tik po tos Stresos konferencijos galutinai 
paaiškės, kur Europa eina. Tačiau jau ir dabar matyt, 
kad susitaikymo viltys nyksta. Apie tai liudija ne tik 
spaudos pranešimai apie Simono ir Hitlerio pasitarimo 
nepasisekimą, bet ir naujas Francijos žinksnis savo ka
ro jėgoms sustiprinti. Francijos valdžia tik-ką uždrau
dė eksportuoti tas medžiagas, kurios gali būti reikalin
gos karui. Eidama ta pačia kryptim, Italija prieš kėlė

jo tėvai buvo paprasti ūki
ninkai Ilgavangių kaime, Kle- 
miškių valsčiuje, Suvalkijoje; 
jie buvo “prisigėrę” lenkiškos 
dvasios ir mėgo lenkiškai kal
bėt. Jų sūnūs Jonas, kuris jų 
minčia turėjo būt kunigu, buvo 
mažu revoliucionierium, ypač 
kuomet perskaitė kelis “Aušros” 
numerius.

Neužilgo jis Marijampolės 
gimnazijoj tapo redaktorium 
ranka rašomo lietuviško laik
raščio “Priešaušrio”, kurį jis 
platino gimnazistų tarpe, šiam 
laikraščiui mirus, jisai rašė ki- 

kritikos

yra harmonija, ' tas eilėse 
atsiliepimu. Jis sako 
ko j e melodija turi: būt, nors be 
harmonijos galima apsieiti... ei
lės be atsiliepimo apsieina, o be 
ritmo eilės būti negali... Aiš
ku, gražesnės eilės bus tuo
met, kada atsiras jose ir rit
mas ir atsiliepimas”.

Daug svarbiau,—- reikia sa
kyt-—tikrąją svarba yra tas, kų 
vadiname mintimi, dvasia, gy
vumu ar judrumu eilėse. Eilės

Poetai rašo
Pradėdami

Mačį-Kėkštų, 
kime trumpai, bet atydžiai, 
kas yra eilės.

Lietuviai, mėgstanti skaityt 
eiles, smagiausiai skaito to
kias, kurios šitaip skamba:

Bastėsi čia gaujos
Vokiečių viliokų: * 
“Parduok, žmogau, žemę— 
Tuoj muštiniais moku. 

Gausi tu už namų, 
Už dirvas, už slėnį... 
JTolerių pripilsi 
Pilnutį kišenį...”

Turbut, dėl to smagu šito
kias eiles skaityti, kad jos 
skamba lyg maršas, šios Kėk
što eilės . susideda iš šešių 
skiemenų.

Gau-si tu už ha-mų.
Kirtis puola ant pirmo, tre

čio ir penkto skiemens:
• Gau-si ta už na-mą.

Jeigu maršuot pradeda vi
sada kairiaja koja, 
kimė, kad pirmas 
atitinka kairiajai, 
deŠiniajai kojai; trečias vėl 
kairiajai, ketvirtas dešiniajai 

! ir tt. Skaitai eiles lygiai taip, 
kaip kad matuojant kojas 
komanduotum, sakydamas:

Viens-du, viens-du, viens- 
du. Tai yra paviršutinis eilių 
grožis. Tat vadina ritmu, ši- 

I tokios eilės vadinasi čhtir.Sjt*

tą. Tame jau buvo 
priešais nevykusias eiles nepai
sančių poetų, kurie be atodai
ros pa tri j etiškai skystaudami 
rašė “Aušroje” ir darkė kalbų 
ir viską, šitų kritikų, satyros 
formoje, eilėmis Mačys paraše 
po antrašte “Dainiaus Nelai
mės” (dainius—tai poetas). Da
linai tokios kritikos-satyros 
esama ir vėliau parašytose ei
lėse “Išsiliu'osąvęs”, kur tarp 
kito ko pašiepia tuos senus pa
triotus, kurie tuomet skelbė, kad 
senovės graikų poetas Homer 
tai lietuvis Omyras; graikų die
vų kalnas Olimpas— tai lietu
viškas Uolumpas, o muzikos die
vukas Orfeus

Čiuoja, kad iš kiekvieno tūk
stančio gimusiu 21 miršta 

Gydyt, 
i, kad 

tie Žmo-

privalo būti poetiškos. Mintis 
turi būt išreikšta poetiškais 
vaizdais. Tokios tai sąlygos 
yra poetui. Jeigu jis su toms 
sąlygoms nesugyventų, tai sa
vo pareigų neišpildytų ir tufe 
budu jis nebūtų vertas poeto 
vardo. Jį galėtum vadinti ei
lių rašytojų, eilekaliu, bet ne 
poetu.

Mačys, ‘ kurio slapyvardė 
“Kėkštas” tapo antra paprasta 
pavardė tarp Amerikos lietu
vių, buvo ir poetu, ir eilių ra
šytoju.

Jonas Mačys, būdamas 16-kos 
metų senumo gimnazistu, vie
šėjo pas pažįstamų felčerj, ro
dos, tais pačiais metais, kada 
“Aušra” pradėjo eiti. Bevar
tydamas raštus, jisai atrado 
kelis “Aušros” numerius. Ne
apsakomai nustebo, kad yra 
toks dalykas/ kaip lietuviškas 
spausdintas žodis, ir įniko skai-

formas, 
jo for- 
anapes- 

tus tankiai tenka matyt lietu
vių eilėse. Tankiai būna mai
šyti ritmai.

Eilių gražumas yra jų rit
me. Taipgi nemenkas jų gra
žumas yra ir jų galūnių atsi
liepime.

Štai trumputės eilės 28-mo 
puslapyje “Mačio-KėkŠto Ei

tai kilęs iš lie
tuviško žodžio Varpius, ir t.t.

Kad nėjo į kunigus, Mačys 
turėjo mesti gimnaziją, išėjęs 
šešias klesas. Baigdamas savo 
gimnazijos davimų, jisai jau 
buvo tvirtu naujojo lietuvių

gimusių 
nuo cukrinės ligos. 1 
Chambcrlain patėmija 
didžiumoje miršta 
nes, kurie nešioja balius kal- 
nicrius; tai yra daktarai, tei- 
sdariai, kunigai, mokytojai, 
barikiej'iUi, artistai, inžinie
riai, arkitektai, bartenderiai, 
motormanai šeimininkės, tur
čiai, darbdaviai, ofisų darbi
ninkai, pramonininkai ir 
daug 'kitų. O paprasti darbi
ninkai mažiausiai ta liga mir 
šta. Čionai mums aiškiai pa
rodo, kad užsiėmimas turi 
savotiškų įtekmę: nusisėdėji- 
mas, protavimas, rūpesčiai, 
nervavimas, nenuosaikumas, 
riebalų ir saldainių valgy
mas bei gėrimas ir t. t.

Kai kurią, gydytojai mano, 
kad užkrečiamos ligos: mate
rija, sifilis, škarletina ir 
daug kitų nemažai prisideda 
prie padauginimo cukrinės li
gos ligonių.

Nors tikra priežastis nėra 
aiškiai žinoma, bet, pasidėko- 
jant medicinos progresui, ati
tinkamas vaistas, taip vadi
namas insulinas, yra rastas 
kovai su cukrine liga. Jei in
sulinas ligos visai nepašalina, 
bet sergančių amžių prailgi
na daugeliui metų. žinoma, 
rūpestingai prisilaikant hi
gienos ir gydytojo įsakymų— 
nevalgyti saldumynų ir krak
molinių valgių ir gėrimo. Ta
da žmogus jaučiasi sveikas.

Kadangi cukrinė liga pra
sideda labai palengva, tai li
gonis gali sirgti per keletui 
metų ir ligos nepastebėti iki 
ji užsisenčja. Dėlto patartina, 
kad suaugę žmonas pasirūpiu 
tų nors kartų į metus duoti 
savo šlapumų išegzaminuoti, 
nes taip dažniausiai liga būna 
surandama netikėtai. Bet ir 
šlapume suradimas cukraus 
nevisados" reiškia' cukrinę li
gų. Kai kurie patentuoti vais
tai ir prdškelės nuo galvos 
skaudėjimo, kurie turi acet- 
phenetidino ir kito vaistų, jei 
būna vartojami per ilgesnį 
laikų, pagamina^cukrų laiki
nai šlapume.

apie 
pc|etų, .{pažiurę-

, Rašo DR. A. YUŠKA
Cukrų visi mėgsta valgyti, 

nes tai yra savo rųšics nau
dingas maistas ir, Vartojant 
jo tiek, kiek yra reikalinga 
kūno šilumos ir energijos pa
laikymui, būna nepamaino
mas. Bet dėl kai kurių prie
žasčių, sugedus virškinimo 
aparatui, nesugromuliuotas 
cukrus pereina į kraujų ir 
pasklinda po visų žmogaus 
kūnų. Tokiu budu, vietoje bu- 
davojimo ir atnaujinimo kū
no audinių, jis veikia kaipo 
nuodai ir palengva naikina 
kūno jėgas.

Cukrinė liga sergančio žmo
gaus beveik visi svarbesnieji 
organai būna ligos paliesti: 
širdis padidėja, kraujagyslės 
sukietėja, nervai paįra, kepe
nys, inkstai genda, su šlapu
mais eina cukrus. Oda vieto
mis paruduoja, visokios rų- 
šies pūliai skauduliai auga, 
dažniausiai ant kojų prakiu
ra oda, iš kur sunkiasi sald
žiai dvokiantis skystimas. Žai
zdos nesiduoda užgyti, dėlto 
tokiems žmonėms operacijos 
negalima daryti. Jie greitai 
užsikrečia visokiomis ligo
mis ir ant galo pereina į 
apmirimų panašų į miegų, ku
ris dažnai esti paskutinis 
miegas.

Cukrinės ligos priežastys -y- 
ra sugedimas saldžiosios gi
lės ir kitų vidurinių liaukų. 
Bet delko ta saldžioji gilė su
genda, ir neatlieka savo pa
reigos, tai yra nepagamina 
cukraus suvirškinimui reika
lingo skystimo, priskaitpma 
daug priežasčių: prigimtis, už
siėmimas, užkrečiamos ligos 
ir daug kitų. Nelengva išaiš
kinti, delko tūlos gentkartės 
turi patraukimų sirgti cukri
ne liga. Vienok patėmyta, 
kad kai kuriuose atsitikimuo
se jų tėvai ir tėvų tėvai, yra 
sirgę cukrine liga. Illinois 
valstijos sveikatos prižiūrėto
jai patėmijo, kad mirtingu- 

I mas nuo cukrines ligos kas 
metas daugėja. Jie apskai-

nės. šitoks ritmas vadinas 
chore jus.

Panašus ritmas yra ir jam
bus, kuriame, vienok, kirtis 
puola ant kas antro skiemens, 
štai Kėkšto jambinės eilės: 
Jus stebitės ir nesuprantat,
O ar pasigailit kada:

i *Kad man pačios jaunystes 
metuos

Galva nukaršiu ir žila?

Užsakymo kala! i
Chicagoje — paštu:

Metams .......... . .......... .......
Pusei metų
Trims mėnesiams „_____
Dviem menesiams
Vienam mtoesiul

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........... .........
Savaitei ...........—------ ....
Mėnesiui ..... ..............—

Suvienytose Valstijose! ne Chicago), 
paštai 

Metams —..
Pusei metų — 
Trims menesiams 
Dviem menesiams 
Vienam menesiui

Lietavon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...........——
Pusei metų___ -
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kas tave, paukšti,
Su valdys?
Dangiškam aukštyj
Sustabdys?
Kas užgint gali
Tau plasnot,
Po dvasių šalį
Beskrajot?
Kas tave čiulbant 
Numaldys?
Kas tavo giesmę
Sutrukdys?
Kas tų išpildys
Vis išvien?
Tave nutildys
Smertis vien!
čia punktai susideda iš ke

turių eilučių. Įdomu, ’kad to
kios trumputės eilutės, o visos 
savo galūnėse atsiliepia į vie
na kitų savame punkte, visiš
kai nedarkant žodžių. Kartais 
dėl ritmo gražumo ir galūnių 
sutaikymo poetai sudarko žo
džius, nukerta juos nevykusiai, 
šitose gi eilutėse tai ir žodžiai, 
ir ritmas, ir galūnės, ir min
tis, — skiriama “Naujalietu- 
viams”,—viskas yra tvarkoj.

Del to daugelis skaitytojų vi
sada turi po ranka jiems patin
kamų poetų eiles ir turėdami 
kelias minutes liuoso laiko pa
siskaito ką nors. Juo daugiau 
kartų skaitysi geras eiles, juo 
daugiau gero jose rasi.

Eiles gali būti be galūnių su- 
Itaikymo (be “atsiliepimo”). Bet 
jos negali, arba neprivalo būt 
be ritmo. Ritmas

judėjimo veikėju.
Visi to judėjimo veikėjai tais 

laikais buvo didesni ar mažes
ni radikalai. Mačys buvo nu
sekins, nemažas radikalas.

Tai dėjosi 1885 metais.
Turėdamas 18 metų amžiaus, 

jisai parašė “Aušrai” eiles 
“Ant Naujų 1886 metų”. Min
tys nepaprastai gilios, kaip to 
amžiaus vaikinui. Skaitome pir
mų posmų:

štai dienai prabrčkštant 
Aušrinė pakirdus

Raudonu kyrėju pasaulį 
apčiaupia:

“Tai jūsų papartis1 
šauksmų išgirdus,

Baltmarė banguoja, 
modama siaučia.
Budinimas iš miego, 

mas prie darbo poeto 
girdimas visuomet kartu su 
audrų užimu. Tose audrose 
vienoj pusėj eina spėkos prieš 
“naujalietuvių” judėjimų, ki
toj gi pusėj pranašaujamos 
spėkos lietuvių prieš savo slo
pintojos, pavergėjus, išnaudo
tojus.

Jaunas poetas turi tankiai 
nusivylimą. Ir “Aušrai” ra
šydamas “Ant Naujų Metų”, 
sako:

Nors “virtinė tų vyrų” šau
kia: “Pabuskit...”—

Bet miega artojai, aklybe 
apkloti, —

Aušra dovanai tik dėl jų 
spinduliuoja.

Vienok naujo judėjimo lai
vas, bangų ir audrų mėtomas, 
plasnuoja savo paparčiu ir 
žada “apšvaistų (t. y. apšvie- 
lų), laimę, vienybę”. Tuomi 
nusivylimų naujas veikėjas 
pašalina, arba bent atlešiuoja 
ir gauna daugiau energijos.

Mačys, išėjęs iš gimnazijos, 
pusę metų gyveno Garliavoje 
pas mokytojų Andziulaitį, ku
ris taipgi buvo poetu. šisai 
po keleto metų išvažiavo Ame
rikon. Buvo “Vienybės Lie
tuvninkų” redaktorium, gra
žia? išdėstinėjo {socializmo leJ 
orijų, paskui studijavo' medi
cinų, tapo daktaru ir spiovė 
ant lietuviško judėjimo, da 
labiau spioyė ant darbininkiš
ko, socialistiško judėjimo ap
skritai.

Mačys tuo tarpu sekretoria
vo Aukštosios Panemunės val
sčiuje. Vėliaus buvo Virba- 
liaus burmistru, paskui Vilka
viškio pavieto biure sekreto
riavo keletą metų.

(Bus daugiau)
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Shorties
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Gerkit ir Reikalaukit
Alinėse
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Improvement kliubo 
pirm. Pocius atakuo
ja kliubo Komisiją

NATHAN
KANTER

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Lietuviškos 
Degtinis

Šituo laiku ir iŠ Šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedčlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

sun- 
blue

Enda 
Summit 
skubiai

STOGAI 
ROOFING

ANT 
PATAISYMO

BUD. Kontraktoriai 
BUILDING CONTKACTORS

Muz. Instrumentai 
MUSICAL INSTRUMENTS

of the composition supremely 
beautiful.

šaukite K. Čepukas Tel. Brunswidt 
9131 arba Lafayette 5277.

Estelle 
ansAver, 
ręst of 
on the

WGES 
1360 kilocycles

PIENINE 
DAIRY

KAILIAI 
FURS

PIRMYN
SHARPS and FLATS

ANGLIS 
COAL

KNYGOS 
BOOKS

GYDUOLES
MEDICINE

Cook apskritis pa 
skyrė 4 milionus 

bedarbiams

why don’t you give the 
,j. a few pointers on

men, or even 
intoxicating

of the calmness with 
took

prieš kiekviena valgi

atima kalbą
t. DAR-ME-LA laužo ir tru-

James Chukas, spėjama lie
tuvis, buvo nubaustas kalėji
mu vieniems metams už vagys-

1935 metų biudžete Cook ap
skritis paskyrė keturis milio
nus ir $700,000.00 bedarbių 
šelpimo Reikalams. Pinigus ap
skritis greičiausiai įteiks šel
pimo įstaigai, Illinois Emergen- 
cy Relief commission.

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

Spring is here. Maybe that’s 
why we don’t seem to concent- 
rate on the writing of this 
week’s column. Hope it wears 
off by next Wednesday.

3«50
soliucija

$e.sa
’?.98

MUSU
SPECIALYBE 

dažyti ir baltina 
ti permanents 
Puikiausi plau

ku' stiliai.

Easter Sunday 
April 21

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Bevalydamas kanalizacijos 
vamzdį prie savo namų, įkrito 
ir paskendo William Habel, 66 
metų, 5422 S. Sawyer avenue.

Pavasaris jau neabejotinai 
čia. Vakar Chicagon atvyko 
cirkų atstovai ir išlipino visų 
miestų margais plakatais. Cir
kas atvažiuos balandžio 20 d.

Visose 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Melange measures:
That half-promise of a choras 

party for lašt Friday, brought 
out a fot of people who haven’t 
been down to rehearsal since 
the lašt one. Maybe a series 
of likę promises would help 
them to* acąuire the habit of 
attending practices...
į A belated birthday greeting 
to Estelle Kay who celebrated 
that important date lašt Sat- 
urday...

If as many people continue 
to leave for home during in- 
termission as heretofore, we 
won’t have any intermissions,

twice a
Monday and Thursday

ANT 
PIRMŲ 
MORGICIŲ 
1-2-3-JV 
PAGYVE
NIMU.

Senų ir naujų lietuvis: 
visuomet gausite Naujiėnii 1739. So. Halsted St.. ' d

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

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 pik *.ZZ Z.Z ‘ ‘„Z

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

Rezultatai garantuoti arba graži* 
namo 'pinigus. x

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., Chicago, UI.

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. >25. 
$35 ii> $350. 10 daik. valg. kamb;
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlbr sėt. $25—$46. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9* ned. iki 4.

VELYKOMS DOVANU 
LIETUVON

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė, 

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

GERB. Naujienų skaityti- 
jos ir Skaitytojai praSbmi 
pirkinių reikalais eiti i tos 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Jeigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Pėrmanent 

virš $2.50.

first saw Little

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet f 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY €0.

1635 W. Division St. 
kampas" Marshfield

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

LEMONT DAIRY CO. 
840 W. 31 St 

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

to serve to 
impressions of 
which it is a

GĘNERAL RADIO STORE 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
Šaldytuvus, skalbimui mažintas, mo
torus. Rodios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jas. 3856 Archer 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar, numažinto*

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 namų ir rakandų. 

3358 So. Lituanica Avė.
Tel, Boulevard 6327.

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio 
ROSE PETAL

BEAUTY SHOPPE 
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Aūditorija) Tel. Victory 8137

er tickles the iVories rather 
neatly.

On the way home lašt Thurs- 
day, Joe Putrimas yelled for 
us to stop at the next alley. 
He wanted to get a loaf of 
bread. (He went thru the rear 
entrance of the bakery),

When
Helen I had to look again to 
see that it wasn’t Greta Garbo. 
It looks nice that way Helen.

We’ve a date for Thursday.
7:30. Chief.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

laikraščius mane 
šmeižė. Kliubo 
kėlė revoliucijų 

bet paskutiniame 
patys nukentėjo, 

tarti štai kų apie

Eve, ' 
Vice-Pres. 
how to wear a girl’s hat — h( 
seemed rather intent Monday.

And that blonde violin piky-

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPAIRING

JONAS GAPSHIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 27 dieną, 9:41) valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Kauno rėdM 
Raseinių apskr., Girkalnio Pa
rapijoj. Pabebirvio kaime.

Amerikoj išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moteri Moniką po tėvais Jo- 
edukė — dli sūnų — Povilą ir 
Joną, broli Viktorą ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotais randasi 
4511 S. Washtenaw Avė. x

Laidotuvės jvyks šeštadieni 
kovo 30 dieną, 8:80 vai. ryte 
iš namu i Nekalto Prasidėjimo; 
P. ši parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
maldo* už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i r šv. Kazi
miero kapines. /

Visi' a; a. Jono Gapshio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Moteris, Sunai, Brolis 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sunai, tel. 
Canal 2515.

Paralyžius arba' Ntrvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugara; atima kalbą 
ir t.
pina paralyžiaus veikimų ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N,,Hermitage Ave„ Chicago Iii.

mininkystę, bet tas jiems ne
pasisekė. Mano nuomonė, sa
vininkai pamatė, kad Čia tėra 
tik politiškai triksas, kad ap
šmeižti Kliubo gerus veikėjus 
ir pasigrobti kliubo valdybų į 
savo rankas. Išimant kelis 
triukšmadarius, Lietuvių Im
provement Kliubas yra gera 
organizacija. Prie jos pri
klauso daug lietuvių biznie-

Jaunas Joseph Navarro, 28 
8917 Buffalo avenue, buvo su
imtas už nudurimų merginos, 
alinėje. Paklaustas kode! taip 
padarė, jis atsakė “nežinąs ko
de^ neatsimenąs’’. Buvęs įsigė
ręs.

Važiuodama 60 mylių j va
landą radio pianistė, Ann Ham- 
mond, nušoko nuo kelio, įkrito 
į St. Joseph upę ir paskendo. 
Nelaimė įvyko South Bende.

Prie 81-mos ir ežero kranto 
buvo ištrauktas lavonas neži
nomo žmogaus, apie 30 metu 
amžiaus. Velionis dėvėjo mė
lynus marškinius, mėlynų švar
kų, mėlynų kaklarykštį, ir juo
das kojines. Kūnas apskričio la
voninėje.

Tornado pietinės Illinois da
lyje padarė tiek nuostolių, kad 
600 bedarbių ten gavo darbo,

Kriminalis teismas išteisino 
Mrs. Anna Ericksen, kuri bu
vo kaltinama pasamdymu dvie
jų berniukų vyro nužudymui.

Chicagietis Rolland B. Steele, 
20 N. Wacker Drive; laimėjo 
$40,000 iš Airijos arklių lenk
tynių.

Bike races lašt Thursday 
night. The attendants were 
štili talking of it the next eve- 
ning 
which Junior Bakstelia 
the spills, of Helen Rimkus’ 
admiration of the platinum 
blondes handsomeness 
“beautiful feet”.

We picked up the following 
verse somevvhere 
propriate for dedication to cer- 
tain members. The authoress 
chooses to remain unknown.

Siunčiame Gėles Telegrama i viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKI S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams i> 
uagrabams.

3316 & Hateted St
Pbon. BoOl»wtf ChMta. IU.

Specialė 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.

“My parents told 
to smoke. I don’t!

Or listen to those 
jokės, I don’t!

They made 
mustift wink

A t handsome 
think about 
drink, I don’t!

To dance and flirt is very 
wrong, I don’t.

Only wild women sing the 
gold-diggers song, I don’t!

I kiss no man, jiot even 
one,

I don’t even know how lt 
is done.

You wouldn’t' think I have 
much fun. I don’t”.

PERMANENTS 
Spėriai atpiginta 

binglets 
$2.501 -

Special su aliejaus 
(SHIRLEY teMl

T4.00, $5.00 IR
Permanents dėl kūdikių 

tiktai ..................  ..

Kūdikis gimė moti 
nai mirus

Veikiančioji komisija, tarp 
kurios ir pirmininko Pociaus 
kilo konfliktas susideda iš 
narių: G. Pocius, St. Stankie- 
wicz, K. Laudanskis, K. An
drijauskas ir A. Andrijaus-

Busiihoji motina 
Louisc Brewer, 510 
avenue, susirgo. Jt 
nugabeno į F. Willard ligon
ini lį, bet netrukus užmerkė 
akis paskutinį kartą. Dak
tarai tuojau supuolė daryti 
operaciją^ ir 12 minučių po 
motinos- mirties, rado kūdikį 
dar gyvą.

NIEŽANČIOS ILES KRAUJAIS TEKĄ 
■ ■■■■** Nereikia piauti

Žymiai Palengvintos su ■ 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint ■ 

reikalingumo
DidelėTuba 50cl
Rectade Laboratories | 
64 W. Randolph St. 

Kamb. 402;

Jau laikas pasiųsti savo gimi
nėms dovanėlę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ Pi
nigų Siuntinio Skyrius malo
niai jums patarnaus.

Bailus Daktaras 
April 21

The Duchess

. Tikrai geros anglys
iš Šiaur. Illinois

Furnace Lump ....-----------55.60
Nut ------ --------------------- $5.35
Miną Run ............. .......... .. $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

J ■

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti 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, Canal 8590^ ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Bourfron Degtinė, 3 menesių se
numo, 90 prof. $< *7 K

keisas ............ .............
My Old PaU- 8 mėnesių

senumo,, 90 pr; $171 Rfl' 
keisas ....................... ■

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo,, 100 pr. $1? Cft 
keisas ................... ■ ■

Parduodam visokią degtinę, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų Širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & UQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

CICERO -- Laike rinkimų, 
pereitą mėnesį, vietiniam Lie
tuvių Improvement Kliube ki
lo konfliktas tarp pirmininko 
A. F. Pociau^ ir taip vadina
mos, Veikiančiosios Komisi
jos.

“Naujienų 
meryje l 
Komisijos 
klausimu, 
kas A. F. 
sakymą į

After making Severai dis- 
creet inquiries of choristers as 
to the meaning of- the word 
“chorus” and its purpose and 
origin, and finding that of a!l 
we approached, only 
Rimkus knew the 
we’ve decided that the 
us need enlightment 
matter.

Chorus: Originally the name 
was applied to a band of sing- 
ers and dancers who parti- 
cipated in Greek tragedies. In 
the present day a choras is 
a iH/mber of singers, singirrg 
in concert to heighten ęffects 
in operas, cantatas, and church 
singing. In grand opera, a 
choras is a main part of the 
troupe, made 
heighten the 
the scenes of 
part. When large numbers of 
singers are properly trained, 
they make the chorai music

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIAL!

BILE KARAS!. . . Ekspertai išteps 
ratus ir pakeis alyva, 
6 kvortas arba 
1% galiono
Vartojame išskirtinai

Produktus.
ATDARA VISĄ NAKTĮ 
“Darykit bizni pas mus; 

Jūsų kaimynai daro"

KAILIO
Pelerinas. Jakets, Skarfos, čokeriai 

VELYKOMS 
$5.00 ir Aukš. .

Mes pertaisysime jūsų senu# kailius 
dėl jus ir turėsite naujai styliuotą 
pelerina (cape). ,

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus Ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti, 
taipgi daroma visokį blėkoi 
darbą;

82ie So. Halsted Street.
TeL. VICtory 4965.

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲPADAROM ant $ | M Kll
UŽSAKYMO ■ V4 W

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

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

3516 SO. HALSTED STREET

kovo 15 d., nu- 
tilpo Veikiančiosios 

pareiškimas ginčų 
Dabar, pirminin- 

. Pocius prisiuntė at-
Komisijos pareiški- 
Pocitis savo atsaky

me, tarp kito ko sako:
“Aš noriu pažymėti, kad aš 

buvau Lietuvių Improve
ment Kliubo pirmininku ir 
juo tebeesu. Tie triukšma
dariai (veikiančiosios komisi
jos nariai) vaikščioja per žmo
nes ir per 
bjauriausiai 
susirinkime 
prieš manę, 
susirinkime 
Aš noriu 
tuos taip vadinamus kivirčus.

“Vienas iš tų narių, p. An
drijauskas labai prikibo prie 
vietinės politikos. Vas. 12 
d., z balsavimuose jis su sėb
rais, norėjo mane ar namų sa
vininkų organizacijų įpainio
ti į sava politiką- Aš pasi
priešinau. Jie tada ant ma
nęs ir kai kurių kitų kliubo 
veikėjų išpylė daug užmetimų.
Bandę atimti pirmininktjstę

“Kovo 19 d.r jie pasikvietė 
į mėnesinį’ t susirinkimų J. 
Kimbarkų ir Makutėnų. Jie
du bandė atimti iš manęs pir-

BOTTLEO FOR 

INTERNATIONAL WINEkLIQUORCO 
uHICAGO ill

J MODERNI
ZACIJOS 

NAMŲ.

VYTAUTO
Building and Loan As-s’il 

V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

4559 So. Paulina St. 
Phone YARDS 0140

MistualLiąuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

It’s a whole week already... 
since spring iš hėre... happy 
days to come... lots of ’em.. 
and ąuite a few to be spent 
!with Bitutė... warm, 
mellowed days ... with 
skies above. Z. worries 
with the coming of a sunny 
day ... care-free birds ... on 
earth and in the air... and 
lazy days (when members 
don’t feel likę showing up at 
rehearsal) ... lazy days at the 
baked beaches... fishing by 
a shady streamlet.. c’mon 
spring, shake y0* “lėgs”, and 
bring su'mmer vyith you!

Incidentally, I wish that all 
the members would show up 
at rehearšals regularly. As you 
know they are held twice a 
week, in preparing for our 
Operetta, čigonai. Make a note 
of it, put it down in your Me- 
morandum book 
week, 
at 7:30

With mock modesty, assum- 
ing I have a following, I ask 
you to sėt aside the eve of 
April 28th when “čigonai” is 
to be presented for the public’s 
approval. I? think I may rightly 
say that the good Lithuanian 
people

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
einą visa smarkuma 

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

MUZ. MOKYTOJA 
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

RfCOMMENDFD 
(FOR 40YFARSr įijif k ly : 

7d-Z2- ■ •
T! RED 

REDDENED
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J. J. Bagdonas ir Butmanienė aiškinasi; ir jie nekalti
... --------

Ketvirtadienis, kovo 28, ’35

Jau Nebenori Pabastos 

Kelly Pinigų

Butmanienė kaltina Bagdoną, Bagdonas 
kaltina Butmanienę

. I............. i . b-N Al ■ I

“Naujienų’’ Reporterio interviu su apkaltintais

Rato F. nULAW.

“Gera>\pradėjo, bet blogai 
^užbaigė”

“Mane įvėlė į šitą pinigų mis
teriją draugas Bagdonas. Jis, 
žinoma, viską gerai pradėjo^ 
tik blogai užbaigė ir mus dar 
teismas supainiojo, štai kaip 
buvo. Kada Bagdonas pasižino 
su James T. Kelly, jam Kelly 
pažadėjo nupirkti $4,000 vertės 
ambulansą, o be to, pasirašė 
ant testamento, ir pasakė, kad 
jis, Bagdonas, galįs pasiimti 
antrą tiek pinigų už palaidoji
mą.

“Kelly pasirašė blankus ir 
taip pasakė prie liudininkų, ku
rie vėliau pasirašė ant testa
mento, kada Kelly, jau buvo 
miręs. Bagdono kaltė yra tame, 
kad jis nesuprato paprašyti tų 
liudininkų, kun. P. Zalink ir 
Dailydės, kad jie pasirašytų, 
kol dar Kelly buvo gyvas. Na, 
o aš maniau“,—tęsė toliau Ra
dis, —“kad Kelly pasakytas žo
dis prie liudininkų turi taip di
delę reikšmę ir liudininkai ne
prasižengs, jei jie pasirašys 
testamentą, kad ir Kelly mirus. 
O teismas ta žinoma visai ki
taip suprato ir juos nekaltai 
nubaudė, ir mane kartu įvėlė. 
Nebuvo mano noras neteisėtai 
pasigrobti tuos pinigus, nei ki
tus žmones įtraukti į tą bėdą, 
Tik, dėja, kad mes neaiškiai 
supratom teises ?’ir tą neatli- 
kom formališkai“.

“Gaila, kad nesupratot“, pa
stebėjo reporteris“. Ir ką to
liau manai daryti ?*“

“Toliau? Reikės rūpintis, kaip 
pasiliuosuoti iš kalėjimo“, pa
reiškė Radis.“ Bet žinote, pas 
mane 
lėčiau

sai pasmerktųjų, kurie yra 
atskirti nuo savo artimiausių 
genčių ir. nustoję laisvės už 
papildytas piktadarybes.

Prisiartinus prie- kameros 
“Guard A-4” reporterį pasiti
ko jauna moteriškė, kuri bu
vo prisisegus policmano žvai
gždę ir buvo apsiginklavus. 
Ta moteriškė, yra įkalintų 
moterų sargybinė. Ji paklau
sė, “ką j ieškom?“

Palydovas Coylc atsake, 
kad norim matyti Bella B. 
Butmanienę.

Atidarė celės “A-4” duris 
ir įėjus į vidų Bella B. But
manienė reporterį pasitiko 
prie mažo langelio sekamais 
žodžiais. “Tas r... J. 
J. Bagdonas, ' štai ką 
man padarė. Jis mane 
įkišo į kalėjimą. Pražudė ma
ne. Jis norėjo tiek daug pini
gų už to valkatos Kelly palai
dojimą.

“Na, ar jam dabar gerai, kad 
jis norėjo daug ir nieko nega- 
vo.

“Taip, tai taip“, sukritikuo
tas reporteris atsakė, “bet ar 
ponia priešinaisi tada, kai adv. 
Waitches rašė testamentą, kad 
Bagdonas nedarytų $4,500 są
skaitos už Kelly palaidojimą?“ 

“Ve, čia koks klausimas“, at
sakė. , “Aš neturėjau reikalo 
tada priešintis,, nes Kelly pa
liko tiek daug pinigiį ir visiems 
jų butų užtekę.

“Gyveno su Kelly kaip 
moteris”

“Aš nepasirašiau ant testa
mento. Aš tik pasakiau J. J. 
Bagdonui ir adv. Waitchiui, 
kad Kelly atidavė man visus 
pinigus, nes aš jį užlaikiau sa
vo viešbutyj per tris metus. A5 
juo rūpinaus. Aš su juo gyve
nau, kaip moteris. Man tie pi
nigai priklausė. O, mat, jie vi
si, kai ‘šarančiai, supuolė ir 
taip durnai padarė, kad nei 
aš, nei jie tų pinigų negaus.

“Be to, man’ didžiausią ne
laimę padarė. Kaip tik teismas 
susekė^ kad jie ‘monkey biznį’ 
daro, tai policija pasigriebė ir 
mane ir nebepaleidžia. Mano 
visi automobiliai paliko ant 
gatvės. Nėra kas prižiūri nei 
viešbučio. Visą mano turtą 
svetimi žmonės išeikvos.

“O Čia mane, kaip durną už
darė kalėjime ir laiko. Juk pats 
supranti, kad man tų ‘valka
tos’ Kelly pinigų nereikia. Te
gul jie sau žinosi su tais pini
gais, kad tik mane paleistų iš 
kalėjimo.“

“O ką ponia manai daryti, 
kad pasiliuosuoti iŠ kalėjimo?” 

Hiasiteiravo reporteris. — “Ką 
gi aš galiu daryti. Aš neturiu 
tiek pinigų, kad galėčiau užsi- 
statyti kauciją. Mano draugai 
mane užmiršo. Aš dar bandy- 

gus kalbą su reporteriu. Dai- siu vi^ką išaiškint teisėjui ba
rėsi, lyg ko ieškodamas, pro ląndžio 22 dieną, kada mes 
kur ištrukti, žvilgterėjo tai J stosime j teismą, kad aš esu 
reporterį, tai į šviesų koridorių, nėkalta. Tegu jie turi tuos pi- 
kur vienas paskui kitą ginkuo Įmigus, o mane lai paleidžia. Aš 
ti sargai praeidavo, žiurėjo į j manau, kad teisėjas tą supras 
tas storas geležines štangas,]msn^ paliuosųos.“ 
kurios jį skyrė nuo laisvės. “Tamsta sakai, kad Kelly 

Praėjus keletui minučių re- turtas tamstai nepriklauso, bet 
porterio palydovas pradėjo ne-į testamente yra pažymėta, «ka< 
rymaut. Reikėjo skirtis.

Atsisveikinęs išėjo. Kalėji
mo sargas .smarkiai užtrenkė 
duris. Einant toliau koridorių 
matėsi tik ginkluoti policiian- 
tai, o už ątorų geležinių- aurų 
girdėjosi žmonių balsei. Bąl-

nėra tiek pinigų, kadgk- 
užsistatyti $10,000 kau-

“Kur draugai?”
“Be to, kaip žinot, aš visgi 

nemažai darbavausi tautiečių 
labui. Ir turėjau daugelį drau
gų, bet kaip tik patekau į bė
dą, tai rodos visi mane užmir
šo ir nei vienas nenori pagel
bėti. Atrodo, kad mano drau
gai galėtų manim pasitikėti. 
Juk nei vieno dar nesu nuskriau
dęs ir yra nemažai iš jų tur
tingų, kurie galėtų užstatyti 
reikalaujamą kauciją ir mane 
paliuosuoti iŠ šios nevalios.

“Juk aš dėl šio prasižengimo 
nepražudyčiau ir tų, kurie kau
ciją užstatytų, pinigai nepra
žūtų...“ Su tais. žodžiais Radis 
nutilo, ir kiek pakėlė liūdnas j 
akis ir užbaigė: “Kur mano 
geraširdžiai draugai? Argi rei
kės čia skursti metus laiko? 
“Well, pagaliau, nėra ko bėdota 
gal kas mane ir atsimins“...

Radis jautėsi blogai, apviltas, 
apleistas. Nusigryžęs pasižiu
rėjo į tą tamsų kambarį, kur 
jam ir vėl reikės grįžti užbai*

gul teisėjas baudžia juos, o aš 
esu nekalta ir mane turi pa- 
liuosuoti iš kalėjimo.“

Reporteris gana ilgai užtru
ko kalbėdamas su Butmaniene. 
Bet jis dar turi padaryti vizi
tą pas J. J. Bagdoną ir adv. 
Julių Waitches.

Bagdono laikini namai
Bagdono “rezidencija“ ran

dasi , pietvakarių dalyj Cook 
apskričio Bridewell kalėjimo, 
adresu, “Guard F—1“. Kamba- 
ris randas tarp stambių kalėji
mo mūrų, kurie užstoja Bagdo
no kameros mažą langiuką, pro 
kurį tik šviesą galima matyti, 
bet saules spinduliai jokiu bu 
du negali įsiveržti. Celėj ran
dasi maža lova, kurioj ir vie
nas vargu gali tilpti. Randas 
ir suolelis. O šiaip tai tik šal
tos, plikos muro sienos, Tokio
se aplinkumose dabar atsidūrė 
ambitiškasis J. J. Bagdonas.

“Aš ne kaltas”—Bag
donas

Kai atsidarė kameros durys, 
sargybinis davė signalą repor
teriui stovėti koridoriuje, o pa
lydovas įėjo į Bagdono celę 
paklausti, ar jis nori matyt re
porterį.

Už valandėles palydovas iš
kišo pro duris galvą ir pamojo 
su ranka, duodamas ženklą įei
ti j vidų. Pro kameros geleži
nes užtvaras jis prislinko prie 
langelio, kuris yra be stiklų, 
tik tvirtom geležinėm štangom 
užkaltas. Prie to langelio sto
vėjo J. J. Bagdonas, dėvįs ru
dais marškiniais, su atrašy
tomis rankovėmis ir atlapu kal- 
nieriu. Atrodė lyg sunkinusį 
darbą užbaigęs.

Jis stovėjo vietoj lyg įsmeig
tas. Atrodė lyg iš . akmens nu
kalta statula. Tik jo veidąs kei- 
teį įvairiom spaly^p). Nusigrau
deno ir iš to didelio susigrau
dinimo negalėjo nei žodžio pra
tarti. Kai reporteris pažiūrėjęs 
į jį užklausė, “kaip ilgai čia 
manai būti“, jis mikčiodamas 
ir silpnu balsu atsakė, “A-a-š 
ne-k-a-a-l-t-a-s“.

“Bet kaip čia pakliuvai, kad 
nekaltas?“ Nieko neatsakęs į 
tą klausimą, Bagdonas atsisė
do prie langelio. Atsisėdo ir 
reporteris. Kalėjimo sargas sto
vėjo prie užrakintų durų. Ne
kreipė domės, ką jie kalba. 
Dairėsi į visas puses.

Bagdonas, kiek apsiraminęs 
nuo didelio susijaudinimo pra
deda kalbėti. Bet jis taip susi
nervavęs ir išsiblaškęs, kad il
gesnį laiką negali, kalbėti ne 
apie vieną dalyką. Jis mėtėsi 
prie vieno klausimo, tai prie 
kito. Tai reporterį pradeda ka
mantinėti, tai nelaukdamas at
sakymo vėl aiškinasi, kad jis 
nekaltas, tai vėl apiberia re
porterį visokiais klausimais.

(Ryt 
mas Su 
ches)

Bandė prigauti lie
tuvį graborių; pa

kliuvo kalėjimai!

Valdžios kliasos su 
augtisiems teikia 
įvairias pamo

kas veltui

Šiandien Bridgepor-1 
to lietuvių bučerių 

susirinkimas

tolimesnis pasikalbėji 
Bagdonų ir adv. Wait-

Filmorę policijos teisėjas 
Justip McCarthy nubaudė $200 
vieną Thomas Ryback, 58 me
tų 2041 W. 13th streot. Jis 
bandė prigauti grOborių B. 
Lacliavviczių, . 2314, W. 23rd 
Place ir kitus du graborius, 
Bernard Muth, 2110 W. 22nd 
pi., ir N. Goettbrt, 2046 W. 23 
Street.

Atėjęs pas Lhchawiczių By- 
back pareiškė, kad jo sūnūs 
buvęs užmuštas Lake apskri
tyje ir paprašė kūną parga- se Chicagos distriktuose, taip 
benti. Toliau pridūrė, kad 
turi $2,000 apdrtiudos už sū
rių. Bei jam dabar trūkstą 
pinigų, tad ar graborius nega
lėtų duoti kiek išlaidom!

Panašią istoriją jis pasakė 
ir kitiems grąboriams. Bet 
Ryback pakliuvo, kai G. La- 
chavvicziiis pastebėjo jį įei
nant į Goetterto įstaigą. Ry- 
backas pasirodė jam įtarti
nas. Lachawiczius tuojau pa
šaukė policiją, kuriai Ry- 
backas prisipažiho.

Suteikia progų mokyklą nelan
kantiems įgyti žinių

Federalč valdžia palaiko spe
cialų įstaigų, Emergency Edu- 
cational Program, kurios tiks
las yra atnešti apšvietę suau
gusiems, kurie nelankė ar ne
baigė lankyti reguliarias mo
kyklas.

Įstaiga palaiko kliasas visuo-

BRIDGEPORT — Bridgepor- 
to lietuvių mėsininkų ir groser- 
ninkų susirihkimas įvyksta šį
vakar, 7:30 vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted Street.

Visi nariai yra prašomi at
silankyti. „ Biznieriai, kurie dar | 
nepriklauso prie Mėsininkų ir 
Groserninkų Sąjungos, 
•taipgi prašomi dalyvauti 
rinkime ir į organizaciją 
ti. Yra manoma nuveikti 
ką gero -Valdyba,

yra 
susi- 
įsto- 
daug

Lietuviai Cicero čem 
pionų komandoje

Skiria $5,000 už 
Courtney užpuo- 

likų jųęmimą
Ar norite gali t i $5,000? štai 

ką turite padaryti. Suieško
kite tris jaunus piktadarius, 
kurie turi naują 1935 metų 
Fordą, ir kurie pereitą sekma
dienį bandę nušauti valstijos 
prokurorą Thbmas J. Čourt- 
ney. Pinigai mus jusip

Tokį atlyginimą už piktada
rių suėmimą paskyrė Chica- 
go Associntioh, bf Commerce.

■ • > 1 , i ■

RADIO
Butų kuo didžiuotis

Ar klausėtės praeitą nedė- 
lią Progress Fųrniture Kraįr- 
tuvės radio programo? Man la
bai patiko J. Sąrcevičiaus dai
navimas. Jis turi tikrą lyriš
ko tenoro balsą,j ir, jeigu rim
tai padirbės jo ištobulinimu, 
tai ateityje lietuviai turės kuo 
didžiuotis.

Naujos Gadynės dvigubas 
kvartetas, po vadovyste Jurgio 
Steponavičiaus, labai vykusiai 
padainavo keletą gražių daine
lių. Mergaičių trio taipgi šau
niai skambėjo. ;S

Advokato K. Gugio patari
mai įdomauja daug klausyto
jų. Jostra.

Bebėgdami nuo poli
cijos užmušė mer

gaitę
Du piktadariai su automo

biliu, bebėgdami nuo policijos 
užmušė 20 metų mergutę, Eu- 
genia Piotrowški. Nelaimė 
įvyko prie kampo Diversėy ir 
Cicero gatvių. Jie nesuimti.

Daužo langus 18toje 
Apielinkėje

išskiriant palaidojimo lėšas ir 
atlyginimą už adv. Waitches ir 
'kitų patarnavimą, tamstai Vis 
pinigai priklauso.’V -

“O je! Bet ne aš tą testamen
tą rašiau. Kaip jie ‘sumaklevo- 

’jo’, tai ne mano dalykas. Te-

18 APIELINKfi — Nežinomi 
piktadariai paskutiniu laiku 
ėmė daužyti krautuvių langus 
18 apielinkėje. Kelintu kar
tu buvo išdaužyti langaĮ vais* 
tynės prie 18-toš ir Halsted. 
Nukentėjo ir viena barzdasku- 
tykla netoli 18-tos. ir Halsted 
kampo.

kad kiekvienas suaugęs, kuris 
nori, galėtų pramokti ar vieną 
ar kitą dalyką, ar įgyti bendrų 
žinių. •

Chicagos Southsidėje 
operuojamos kliasos 
vietose. Pavyzdžiui: BRIGH- 
TON PARKE — Kelly mokyk
loje, prie 42-ros ir California 
gatvių; ENGLEVVOODE — 
Englewood YMCA rūmuose, 
6545 S. Union avenue. MAR- 
QUETTE PARKO distriktui — 
Harper mokykloje, 6520 South 
Wood Street; BRIDGEPORTO 
distriktui 
4747 S. Union avenue.

Kiekvienoje 
yra dėstomos 
kos:

Stenografija 
“shorthand“), 
le, knygvėdįystė, pradinių mo
kyklų kursai,, anglų kalba, lite
ratūra, žurnalizmas; siuvimas, 
virimas, vaikų ir ligonių prižiū
rėjimas; “bėgantieji reikalai“, 
istorija, sociologija, oratorija, 
ekonomika; muzika, drama; 
spaudos darbas, aviaciją, etc.

Visi lietuviai, kurie turi va- 
land-ėlę atliekamo laiko, yrą- ra
ginami tas kliasas lankyti. Kad 
įstoti reikia kreiptis į artimiau
sią iš nurodytų vietų ir užsire
gistruoti. Kelly mokykloje rei
kia kreiptis į Dr. R. A. Kissl- 
ing; TilSen mokykloj j Dr. 
E. G. Punke, Harper mokykloj 
-Lrį E. D. Sandęrson ir pas Da- 
vid Rardiri, Englewood YMCA 
rūmuose. (Sp)

yra 
keliose

Tilden mokykla,

iš tų mokyklų 
sekamos pamo-

(trumpraštis — 
rašymas mašinė-

Atšaukia Improve 
ment kliubo “aukle 

tinęs” konkursą
jubiliejinėms iškil-Pakvietė 

mėms Morton mokyklos or 
kestrą.

Žymios dainininkės ir 
dainininkai linksmino 

klausytojiid
Praeito antradienio vakare, 

radio klausytoj a ihs tikrai buvo 
ko pasigražuvti dainom, muzika, 
kalbom ir pranešimais. Progra, 
mo išpildyme dalyvavo dainų, 
žvaigždės ir jau šėriąi girdėtos 
per radio, kaip Genovaitė Si- 
diškiutė-Giedraitienė, Akvilė An- 
čiutė ir Antanas ČiApas. ..

Kamgi jų dainos nėra malo
nios ir kamgi jų balsai nėra 
smagus pasiklausyti? Be abe
jonės visiems. Prie to Dr. T. 
Dundulio naudingi patarimai iš 
sveikatos sritie^. kurie buvo 
pateikti šiame pįofcraine buvo 
visų įvertinti. 0 graži muzi
ka, naudingi pranešimai apie 
musų draugijų veikimą ir nau
dingi patarimai iš prekybos sri
ties sudarė šią valandą malonia. 
Tas valandas jau šeštus metus 
palatiniai leidžiu, Pfeoples Ra- 
ktmdų Ijdirbyitės kompanijos 
Krautuvės. SmagU, kad mes lie
tuviai. .turime, tokių .įstaigų. ,

CICERO. — Tarp Cicero vie
šųjų mokyklų įvyko basketball 
čempionato rungtynės. Jas lai
mėjo Roosevelt mokyklos ko
manda. sulošdama Goodwin mo
kyklų, 22 prieš 16.

Toje čempionų komandoje 
lošia ir keli lietuviai, tarp jų, 
Leonardas Undraitis ir John 
Murgas.

CIASSIFIEDAOS
ll.l I. .................. ■■■■—.... ..

Fufniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PAVASARINIAI BARGENAI 
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kauntėriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeque Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 

. i Musų sąlygos prieina- 
mlausibs. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprupiham ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO..
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. 111.

.     .X.ii4ii.ii—toi.ii1      i m     — —i—-............

Išparduodame Baru Fikčerius, viso
kie didžio su Coli Baksais .ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gistėrius ir tee baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Stele Fixturea

1900 S. State St. CALumet 5269

t

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

PRANEŠIMAI
Visi Lithuanian News Loan and 

BuildinR Association (Naujiena spul-j 
kos) nariai malonėkite priduoti savo 
mokesčiu knyRutes dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia sekretorius.

Lietuvių Namų Savininku Susi
vienijimas nuo Town of Lake (Lith- 
uanian Improvement Ass’n) laikys 
'mėnesini susirinkimą ketvirtadieni 
kovo 28 1935 parapijos svetainėje 
8ta valanda vakare. Prot. Rafit.

21-mo Wardo Lietuviu Piliečiu 
SajunRa laikys savo antrą susirin
kimą pėtnyčioj kovo 29-tą d., Dievo 
Apveizdos parąp. svet, 18-tos ir 
Union Avė. lygiai 8:00 vai. vakare. 
Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
Ryvenantieji Westsaidėj ar 18-tos 
apielinkėj yra kviečiami neatbūtinai, 
atsilankyti ir prisirašyti. Mokes
tis tik 25c. į metus. Bus keletas 
labai svarbiu pranešimu.

Laikinoji valdyba:
Steve Maezes, pirm.
J. A. Pikiel, ižd.
Frank L. Savickas, rašt.

CLASSIF1EDADS
1 \ f •< t f f « • •* A • .• ■ 'j r

Business Service
»

BILLTGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

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

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

Help \Vanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI 2 vyrai dirbti ant 
farmos. Drabužiai ir užlaikimas, 
o su mokesčiu susitaikysime. Turi 
būt lietuviai. Rašykit Miss Kotrina 
Lukauskas, R. D. No. 1. Box 243. 
Latrobe. Pa.

REIKALINGAS vyras ant ūkės 
katras supranta gerai darbų. Mo
kestis $8 i mėnesi, geri namai. Ra
šykit Box 235, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS kriaučius prie se
nu drabužiu taisymo, 3612 South 
Halsted St; Tel. Boulevard 3243.

UT ■■iMI.Ilt ■■ ■■■.................. ,1.1...............................

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia <

MERGINA prie abelno namu dar- 
bo, 22-r-28. m., gera paprasta virė
ja. be skalbimo. Turi kalbėti ang
liškai. Nuosavas kambarys. Tel. 
ROG. 3940.

llelp Wanted—Male-Feitiale
... Darbininku Reikta

•VYRAI iR MOTERIS rinkti orde- 
rius pataisymui namu. Gera mo
kestis sulig Federal Housing aktu

-, 2445 W. 47 St .

t For Rent „ .
IEŠKAU mažo flato arba apart- 

mento pietinėje miesto dalyje, vedu
siai porai. šaukite dienomis. 
Vaišvilas. Tel. Boulevard 1144.

’ K. I • J. ‘ i *

Business Chances^ ' 
Pardavimui Bizniai

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Ekpertu patarimas visose, namu savi
ninku ir rendaunįnku reikaluose. Mes 
•teturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8vval. vak. šventadie
niais nup 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

KRIAUČIŲ SAP A PARDAVI- 
mui. 2115 W. Roosevelt Road.

TAVERN parsiduoda, savininkas 
turi du. biznius, rendą pigi. prie 
dvieju Ratvekariu linijų.

5915 So. Wentworth Avė.
......... ■ ■nm,..—

ČEVERIKV . TAISYMO ŠAPA 
pardavimui, pilnai Įrengta, pigiai.

4456 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI kepykla su namu, 
biznis išdirbtas per ilgus metus, 
parduosiu pigiai. Atsišaukite laiš
ku, Box 234, 1739 S. Halsted St.

CICERO. • Pereitą savaitę 
“Naujienose“ tilpo žinutė, kad 
Cicero Lietuvių Improvement 
Kliubas savo 30 metų jubilie
jaus iškilmėse, bal, 27 d., tu
rės “auklėtinės“ kontestą. Iš
kilus nesusipratimams ' tarp 
rengimo komisijos ir pašalinių 
žmonių, komisija dėl ramybės 
nutarė tą savo pirmą nutari
mą atšaukti. Reiškia, auklėti
nių kontesto. nebebus.

Merginos, kurios esate užsi
registravusios, atleiskite už su- 
vylimą. Bandysime klaidą ati
taisyti kitu kartu.

Irgi kliubo auklėtinis...*
Vietoj auklėtinių kontesto 

iškilmėse bus muzikalis kon
certas, kuriame dalyvaus dau
gelis jaunuolių ir Morton High 
School orkestras susidedąs iš 
50 , muzikantų. Orkestras yra 
skaitomas vienu iš geriausių 
Illinois valstijoje. Per 30 me- 
tų gyvavimo,/Kliubas jį kaip 
ir išauklėjo. ’

Visi esate kviečiami rengtis 
prie šių didelių jubiliejinių iš
kilmių. ................1...:

LOUIS MEJTUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšuravę savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavime 

BAFAYETTE 5900
' 3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESčIAI.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė už maža pasiulijimą, savininkas 
turi du biznius.

3401 So. Lituanica Avė.

Farms for Sale 
liktai Pardavimui

80 AKĖRIU FARMA -h 60 my
liu nuo Chicagos, stakas ir Įrankiai. 
Norime 2 flatu murini namą.

200 akeriu — 12 kambariu na
mas, gasolino stotis, pasirenduoja už 
$1000 i metus. Prieina prie Lin
coln Highway. Parduodu, už mor- 
giČiu. - ’N. DŪDIAK ” 

7401 S. Union Aev.
, i d i . ....................................  . , ...■■i..

LABAI GERA PROGA 
Kas myli išeiti ant ūkės. Aš ren- 

Iduoju ūke. tik trečią dali jūsų savi
ninkas gauna. Kas nori randuoti 

180 akėrtu žemės, labai puiki vieta. 
Parsiduoda'2 arkliai, 5 karvės, nau-

Visokios lazdos. ' žemos kainos. 
Darome atoskaitllavimus. 

STAR WIND0W8HADE CO. 
I. H. HRUBY, Prop. 

2111 So. Cravvford Avė. _____
Tel. LAWndale 6189, Chicago, III. Parsiduoda « m&uai, v h«u-
Langams Uždangalus (Shades) pa- ja mašina pieną išskirstyti nuo 
darome ant užsakymo. Taipgi va-1 smetonos. taipgi ir kitokios maši- 

lome ir pataisome uždangalus. nos, kaip šieną plauti ir t. t. Kam 
....*...... ..... " -.... ■ i --------------- reikalinga gali patirti per laišką 

T\/rnxTTKTr«-----------------J0HN kinus.JMOV1NG R. 1. Pentwater. Mich.
Prieš persikrausiant pašaukite Dabar gali iki kovo 29 d. pasi- 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo-1 matyti CMcagoje, 
siu jums padaryti “estimątion” 8545 S* Union Avė., 
kiek jums kainuos kraustymas. A.S11??*®8;
Aš galiw garantuoti, kad jus busite nuo 4 iki 9 vai. vak.
tikrai užganėdinti su mano žemo-Įi m n »■ ui ■ 

mis tteal Katate For Sale
2«4» W. 48 St. I r — Nmąi.-Ž«m«. Pardavimui

5 FLATAI ir 1' krautuvė, mūri
nis kampinis namas. Kaina $3500 
cash.

6 kambariu madinis cottage, 60x 
125 frontas. $1700 cash.

Apskaitliavi-| Tavern ir restaurantas. Storas ir 
2 flatai. Kampinis namas. $10,000 
— $5,000 cash.

N. DUDIAK 
?401 S. Union Aev.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur, 
mus duodamę dykai.

.... . įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743Rengimo Komisija.




