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Anglija ir Rusija sakosi patenkintos pasitarimaisMaskvoj
Kapt. Eden išvyko Varšavon

MASKVA, kovo 31. — Užsibaigus Anglijos užsienio reika
lų ministerio kapt. Anthony Eden pasitarimams su sovietų Ru
sijos užsienio reikalų ministeriu Maksim Litvinov ir pačiu dik
tatorium Stalinu ,ąbi puses išleido oficialj pareiškimą, kuriame 
pasako, kad šie pasitarimai buvo “labai patenkinantys” ir prak
tiški. Bet kas juose buvo svarstoma, pranešimas nė žodžiu ne
užsimena.

Manoma, kad jokių susitarimų nebuvo padaryta, nes talki
ninkų politika bus nustatyta konferencijoje Stresą, Italijoj ir 
ir čia buvo tik apsimainymas nuomonėmis. Betgi spėja, kad 
Busi ja pasiūlė Vokietiją apjuosti eilėmis apsigynimo sutarčių, 
nežiūrint ar prie tų sutarčių prisidės pati Vokietija, ar laikysis 
nuo kitų valstybių nuošaliai. Nemanoma, kad tarp Rusijos ir 
Anglijos pasireiškė didesnių nuomonių skirtumų.

šiandie kapt. Eden išvažiavo j Varšavą, kur rytoj pradės 
tokius pats pasitarimus su Lenkijos valdžia.

Sovietų Rusija kvie
čiasi talkon Jungt.

Valstijas

Lenkija vis dar nori 
lošti didelės vals

tybės rolę
Sako, kad Jungt. Valstijos vis- 

tiek nejsteng9 išsilaikyti ne
įsimaišiusios j karą

Nenori dėtis su Rusija, bet jau 
pradeda nebepasitikėti ir Vo
kietija

Metropolis, III. — Didelis viesulas (tornado) .palietė šį miestą, padarydamas nuostolių 
$250,000. šiame paveiksle parodoma dirbtuvėš griuvėsiai, praūžus viesului.

Vokiečių radi o kursto prieš Lietuvą

Gręsęs visuotinas 
angliakasių streikas 

liko atšauktas
Senieji kontraktai su anglia

kasiais liko prailginti iki bir
želio 16 d/

WASHINGTON, kovo 31. — 
Angliakasių streiko minkštųjų 
anglių kasyklose nebus bent 
iki birželio 16 d., kada užsi 
baigs dabartinis anglių kodek
sas.

Streiko pasisekė išvengti 
NBA derybose su angliaka
siais ir kasyklų atstovais ku
riose liko sutarta dabartinę

WASHINGTONAS SU
SIŽINOJO IR SU

LIETUVA
Prašydama leidimų iš sveti

mų valstybių, per kurias skris 
Feliksas Vaitkus, Jungtinių 
Valstijų valdžia kreipėsi taip 
pat ir į Lietuvą, nes lakūnas 
yra Amerikos pilietis ir “Li- 
tuanica II” yra amerikiečių 
nuosavybė.

Apie tai praneša “Lietuvos 
Aidas” savo kovo 1$ d. nume
ryje. Tenai įdėta tokia žinia:
“Prašo išrūpinti leidimą Litua- 

nicos II skridimui
“Amerikos Jungtinės Valsty-

MASKVA, kovo 31. — So
vietų valdžios inspiruota spau
da kviečia Jungt. ^Valstijas pa
gelbėti išlaikyti taiką Europoj.

Anglijos ir Rusijos ‘pa^tari- 
mai jau užsibaigė ir Anglijos 
užsienio reikalų ministerio pa- 
gelbininkas kapt. Eden išva
žiuoja tęsti derybas Varšavoje 
Rusija sako, kad pasitarimai 
su kapt. Eden buvo “praktiš* 
ki” ’ir “labai patenkinantys”. 
Tečiaus juose jokių nutarimų 
nebuvo daroma, kadangi tai bu
vo greičiau tiktai apsimainymas 
nuomonėmis.

Iš Varšavos kapt. Eden vyks 
į Prahą, čechoslovakijoj. Iš ten 
jis gryš j Londoną raportuoti 
užsienio reikalų ministeriui 
Simon ir galutinai suformuliuo 
ti Anglijos politiką.

Balandžio 11 d. Stresoj, Ita
lijoj, j vyks talkininkų konfe
rencija, kurioj dalyvaus Ang
lijos užsienio ministeris Si
mon, Franci jos užsienio reika
lų ministeris Lavai ir Italijoš 
premjeras Mussolini. Toje kon
ferencijoje talkininkai ir sutars 
kokią bendrą poziciją užimti 
linkui Vokietijos.

Rusijos laikraščiai kviesda
mi Jungt. Valstijas talkon sa
ko, kad, Jungt. Valstijų liki
mas yra tampriai surištas su 
Europa ir kad jei Europoj kil
tų karas, tai Tr Jungt. Valsti 
jos neįstengtų išsilaikyti neįsi- 
maišiusios j tą karą. Todėl 
jos dabar turi paliauti savo 
vilkinimo politiką, bet turi su
skubti rūpintis išlaikymu tai 
kos. Jos tą galėtų padaryti 
susidėdamos su kitomis valsty
bėmis ir bendrai su jomis, per 
tautų sąjungą, pasipriešindamos 
Vokietijos atsiginklavmiui.

VARSA VA, kovo 31. — Len
kijai jau nusibodo lošti antra
eilę rolę Rusijos ir Vokietijos 
kivirčiuose ir ji dabar norėtų 
lošti didelės valstybes rolę, ku
rios balsas birtų sveriantis.

Tokį savo nusistatymą Len
kija pareikš ir derybose su An
glijos užsienio reikalų ministe
rio pagelbininku kapt. Eden, su 
kuriuo pasitarimai prasideda ši 
pirmadienį.

Gerai painformuotuose rate- 
luiose kalbama, jog Lenkija pa
sakys kapt. Eden, kad

1. Lenkija nesirašys jokios 
sutarties, kuri verstų, ištikus 
karui, Lenkiją atidaryti savo 
sienas Rusijos ar Vokietijos 
kariuomenėms.

2. Lenkija jokiu budu nepri
sidės prie Vokietijos svajonių 
praplėsti teritoriją ir neleis 
Vokietijos kariutomenei pereiti 
Lenkijos sieną vykdant tas sva
jones.

3. Lenkjia nenori prisidėti 
prie Francijos ir mažosios en- 
tente, tikslu apjuosti geležiniu 
lanku Vokietiją, bet ištikus Eu
ropos karui Lenkija veikiausia 
prisidės prie talkininkų.

4. Lenkija skaito save už
tektinai didele valstybe ir gali 
vairuoti savo valstybės laivo 
vairą visai nesidedant prie ko
kių nors prieštaraujančių gru
pių. Bet kritišku momentu ji 
nori tarti savo persveriantf 
Europos politikoj žodį.
Lenkai susirūpinę dėl Hitlerio

Oficialiai, lenkai priėmė Vo
kietijos pasiaiškinimą, kad ji 
buk nereikalavusi grąžinti Len
kijos koridorių. Bet vistiek 
valdžioje jaugiamas susirūpini
mas. Ji jau pradeda numatyti,

Belgijos kabinetas 
laimėjo parlamento 

pasitikėjimą 
»

BRUSELIS, kovo 31. —Pre
mjero Paul Zeeland “naujosios 
dalybos” kabinetas laimėjo di
dele alsų didžiuma pasitikėji
mą abiejų pąįąr^epįo butų. 
Nors buvo manoma, kad sena
tas pasipriešins, bet ir jis, di
dele didžiuma balsų pasisakė 
už naująją dalybą.

Abu butai patvirtino pre
mjero pasiūlymą, kad Belgija 
nueitų nuo aukso pagrindo ir 
nupigintų savo pinigus 25-30 
nuoš.

Kiti jo pasiūlymai irgi liko 
priimti.

H0WELL, Mich., k. 31. — 
Glarence R. Frechette, užmušė 
savo samdytoją Robert Brown 
ir įgrūdęs į jo (paties automo
bilių, buvo nuvažiavęs net Ca- 
lifornijon, liko nuteistas visam 
amžiui kalėjiman.

bar vistiek mato, kad nežiū
rint saldžių Vokietijos žodžių, 
Vokietija niekad neišsižadės 
Lenkijos koridoriaus ir jeigu 
Vokietija panorės plėsti 
savo sienas, . tai Lenki- 
jos-Vokietijps n e)p u o I i m o 
Lenkijos-Vokietijos nepuolimo 
sutartis pavirs tik paprastu 
popieros skutu, kurį Vokietija 
greitai sudraskys.

Lenkijai labiausia rupi, kad 
sekamas karas nebūtų Lenki
jos žemėje, bet kaip tą atsiekti, 
to ir pati Lenkija nežino.

Po vienos dienos demonstra
cijų prieš vokiečius visu Len
kijos vakariniu pasieniu, da
bar ten vėl yra ramu.

Juhgt. Valstijos vis dar 
lukuriuoja

WASHINGTON, kovo 31. —

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

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas j vakarą.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:-

kad nebuvo toks jau išmintin
gas dalykas tas lenkų susiarti
nimas su Vokietija. Jau ii 
lenkams darosi pavojingas dide
lis Vokietijos kariuomenės kon
centravimas palei Klaipėdos 
krašto sieną.

Bet iš kitos pusės, Lenkija 
bijosi ir Rusijos. Todėl ji la
bai daug paaukojo, kad susiar
tinti su Vokietija. Tuo savo 
žingsniu ji prarado tradicinį 
Francijos draugingumą ir dar

Jungt. Valstijos vis dar laku- 
riuoja iki paaiškės Europoj po
litinė situacija, kuri susidarė 
Vokietijai pradėjus atvirą at- 
siginklavimą.

Vokietijos ambasadorius lan
kėsi pas valstybes sekretorių 
užtikrinti Jungt. Valstijas, kad 
atsiginkluojanti Vokietija visai 
neturinti mierio pulti kitas ša* 
lis. Bet kam tada yra reika
lingas tokis didelis ginklavima- 
sis?

J'-, j;-...: ■' ‘ '

Lietuva protestuos 
prieš Vokietiją 
tautų sąjungai

Kaune buvo bandyta pulti Vo
kietijos legaciją, bet ugnia
gesiai ją apgynė -

KAUNAS, kovo 31. — Pusiau 
oficiali s pranešimas kaltina, kad 
Vokietijos radio stotys nepa
liauja kursčiusios ir skleidusios 
neapykantą ir melus prieš Lie
tuvą.

Ta neapykantos kampanija 
pastaruoju laiku pasidarė taip 
pikta ir Lietuvos gyventojai 
taip ja piktinasi, kad pačiai val
džiai darosi sunku juos suval
dyti.

Del tos vokiečių propagandos, 
nusistatymas prieš vokiečių ne
paprastai griežtėja.

Lietuvos valdžia jau nutarė 
užprotestuoti tautų sąjungoje 
prieš Vokietiją už jos maišy
mąsi į vidurinius Lietuvos rei
kalus.

Kaip griežtėja lietuvių nusi
statymas prieš vokiečius rodo 
tai, kad prof. Stankevičius, ku
ris gynė vokiečius, liko pašalin
tas iš universiteto. To pareika
lavo patys profesoriai ir stu
dentai.

šiandie didelė minia, kuriai 
vadovavo studentai, suruošė de
monstraciją prieš vokiečius. At
ėję prie Vokietijos legacijos 
demonstrantai ruošėsi ją pulti 
bet jiems kelią pastojo ugnia
gesiai, kurie paleido iš šmiricš- 
lių šaltą vandenį. Demonstran
tai liko išsklaidyti. Legaciją 
dabar saugo policija.

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

Rytoj rinkimai
CHICAGO.—Rytoj Chicagoj 

įvyks rinkimai. Bus renkamas

Ethiopia staigiai nu
traukė derybas su 

Italija
ADDIS ABABA, Ethiopia, 

k. 31. —Ethiopia (Abyssnijios) 
valdžia staigiai nutraukė tie
siogines derybas su Italija ir 
pasiuntė tautų sąjungai naują 
notą. *

Policija reorganizuojama, kad 
apsaugoti svetimšaliui.
Rymas sako, derybos nėra visai 

nutrauktos
RYMAS, k. 31. — Valdžios 

atstovas pareiškė, kad Addis 
Ababa žinios apie visišką Ethio
pia ir Italijos derybų nutrauki
mą, nėra visai tikros, nes dery
bos nėra nutrukusios, tik iški
lę nesusipratimai dėl procedū
ros.
Italija nebesiunčia kareivių į 

Samoli
PARYŽIUS, k. 31. — Gauto

mis užtikimomis žiniomis, Ita
lija toli ne visus išsiųstus į 
Abysinijos pasienį kareivius ten 
nugabeno. Į ten liko nugaben
ti tik pirmiausia išvežti pulkai. 
Kiti gi liko pasiųsti į artimas 
Afrikos kolonijas. Matyt, Mus
solini skaito, jog padėtis Eu
ropoj yra tiek pavojinga, kad 
negalima siųsti kareivių avan
tiūrai Afrikoj.

miesto meras, miesto klerkas 
ir miesto iždininkas, taipjau 
aldermanai pori)j wardų. Rin
kimuose dalyvauja tik trys 
partijos— demokratai, republi- 
konai ir trečioji partija.

NEW YORK, k. 81. — Poli
cija padarė daugelį kratų ir 
.areštavo 16 italų iiž rengimą 
piniginių loterijų. Suimta ir 
milionai išspausdintų loterijos 
tikietų.

iMijos sutartį su kasyklų savi* 
ninkais prailginti iki užsibaigi- 
mo kodekso. Tokiu budu ang» 
liakasiai dirbs senosiomis sąly
gomis iki birž. 16 d., kada iš 
sibaigs ir dabartiniai NRA į- 
statymai.

Iki to laiko bus bandoma pa*- 
daryti su kasyklomis naują, pa
lankesnę angliakasiams sutar
tį.
Prisibijoma gumos darbininkų 

streiko
* ■

AKRON, O., k. 31. — Trys 
vietos didžiosios tairių kompa
nijos rimtai ruošiasi prie streb 
<o, organizuodamos policiją ii 
mušeikas. Goodyear darbinin
kai šiandie balsuoja dėl paskel
bimo streiko. Goodrich ir Fire- 
stone balsuos bal. 7 d.

Unijos viršininkai yra pa
tenkinti, kad Firestone komo, 
iko rasta kalta už sulaužymą 

7-A skyriaus NRA įstaymų, or
ganizuojant kompanijos uniją, ii 
atsisakant tartis su kitais dar
bininkais.

Teisėjas pripažino 
neteisėtais Illinois 

NRA įstatymus
BLOOMINGTON, III., k. 31. 

—McLeon pavieto, teisėjas Hali 
pripažino neteisėtais ir nekon- 
stitucipiais Illinois valstijos 
NRA jstaymus, kuriais buvo 
siekiamąsi pagelbėti federalinei 
valdžiai vykinti šalies gaivini
mo įstatymus. Pasak teisėjo, 
tokius įstatymus leglslatura ne-
turėjusi galios pravesti.

Tennessee teisėjas 
parėmė NRA

CHATANOOGA, Tenn., k. 31. 
—Pripažindamas, kad dabarti
niai laikai yra grąsos laikai, 
kad nėra |aiko žiūrinėti jstaty 
mų raidės, teisėjas Miller parė
mė NRA įstatymus ir papaži- 
no juos pilnai konstituciniais.

Naciai areštuoja ka
talikų vienuolius

BERLYNAS, k. 29. — Poli
cija šiandie areštavo neskelbia
mą skaičių vienuolių katalikų 
vienuolynuose už laužymą įsta
tymų, draudžiančių svetimų ša
lių pinigus eksportuoti į užsie
nius ir reikalaujančius tokius 
pinigus užregistruoti reichs- 
banke. Vienuolynuose svetimos 
valiutos surasta už apie $1,000,. 
000.

NEW YORK, k. 31. — Ang
lijos “inteligentų komunistų” 
rašytojas Strachey išplaukė at
gal į Angliją. Valdžia norėjo 
jį deportuoti ir buvo areštavu
si. Tas labai jam pagelbėjo ii 
jį gerai išgarsino, kas labai 
padidino jo prakalbų lankymą 
ir jo knygų pirkimą. Jis pats 
pripažysta, kad tai buvo ge
dausiąs jam garsinimas.

bes kreipėsi į atatinkamas mu
sų įstaigas, prašydamos išrū
pinti Lituanicai antrai leidimą 
skristi į Lietuvą tokiu marš
rutu : / Neufandlandas-Airija- 
Angli j a-Norvegi ja,Dani j a-Vokie 
tija”.

Iš Airijos, kaip žinia, leidi
mas jau atėjo.

čia galima pastebėti, kad ši
tie faktai aiškiaus, negu žodžiai, 
liudija, jogei Amerikos federa
linė vyriausybė pripažįsta la 
kuną^Vaitkų kompetentinšku 
atlikti tokį žygį ir Lituanicą 
—tinkamu lėktuve <4ai didelei 
kelionei. Jeigu Prekybos De
pą rtamentas apie tai bent kiek 
abejotų, tai jisai neprašytų dip
lomatinių leidimų skridimui.

Lietuvos Aero Klubas 
teiraujasi apie radio 

compasą
Prieš keletą dienų Lietuvos 

Aero Klubas kablegrama už
klausė smulkesnių informacijų 
apie Radio Compasą, su kurio 
pagelba bus naviguojama “Li- 
tuanica II”. Ypač jam rūpėjo 
patirti, ar lakūnui nesudarys 
keblumų tai, kad Dublino (Ai
rijoje) radio stotis “broadcas- 
tina” airių kalba.

Leit. Vaitkus atsakė, kad 
jam bus svarbu gauti anglų 
kalba pranešimus iš radio sto
čių Airijoje apie oro sąlygas 
priekyje jo kelio, idant jisai 
galėtų, reikalui esant, išsilenk
ti audrų.

Tai liečia, žinoma, ir Norve
guos bei Danijos arba Vokieti
jos radio stočių pranešimus. 
(“Lituanicos II” maršrutas Vo
kietijos nesiekia, bet kartais, 
dėl oro sąlygų, lakūnui gali 
tekti kiek pasukti iš nustatyto 
kelio).

šiaip lakūnui bus nesvarbu, 
kokias kalbas vartoja radio 
stotys. Lėktuvo krypties nu
statymui reikės tik, kad Radio 
Compasas pagautų garsą iš ra* 
dio stoties, link kurios jisai 
skris. Aparatas automatiškai 
rodys, ar lėktuvas skrenda tie
siai, ar krypsta į šalį.

Kiek dar trūksta?
' ■

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

Kiek įpląukė:
Buvo paskelbta 387.60

10 laiškų, gabenimui j Lietuvą su “Lituanica II”
išplatintų Centro ...................-......................... 25.00

A. J., Chicago, auka ..........................   2.00
VISO • $414.60
DAR TRŪKSTA ...........................   $4,335.40
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Lietuvos Naujienos
Ai

ir*

I
rI

visišku }musų riėvynės laisvas 
laimėjimu. Tsb.

Bendrai oku- 
srilys yra 

lietuviškos, kaip, 
Mariampoles apskri-

jaunuomenė, stropiai ruošiasi 
priešcheminei apsaugai.

Tsb.

Pirmus Morgičius į 
ant Real Estate:
Defaulted ir Undefaiilteti. * 
Perkame už Cash su Neperdi- r 
dėlių ■ Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.:
120 S. La Šalie St. į

Tel. Franklin 0576

VilniQllQ sipažįsta, kad lenkiškai čiaVlllliaUB ni adiad nebesusikalba ir tenka kalbė- T lis rusiškai. Mat, senesniejiLietuviškas Krėstas lietuviai beveik visi moka ru
siškai, o lenkiškai tiktai labai 
retas.

Švenčionių apskritys per
dėm yra lietuviškas, išskyrus 
gal vienų gminų, kuri yra tirš
čiau apgyventa gudų, šis ap
skritys ant tiek yra lietuviš- 

. .. . . kas, kad jo ir patys lenkai įle-krastų, bet dr.stn pnvintis

tuvių kurie visai nesupranta 
lenkiškai.

Lietuviškas Suvalkijos sri
tis lenkai priskire prie Balsto
gės vaivadijos ir stengiasi žūt 
būt padaryti lenkiškomis. Bet 
tai jiems nelabai sekasi, ka
dangi >jhu čia žmones prieš 
didįjį karų gerokai tautiškai 
buvo susipratę
puotos Suvalkijos 
nemažiau 
šakių ar 
lys.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kaune bus Pabaltijo 
valstybių Užsienių 
reikalų ministerių 

konferencija
Lenkų okupuotų Lietuvos 

teritorijų su sostine Vilniumi, 
mes paprastai vadiname Vil
niaus karštus. Tačiau šis pa
vadinimas nėra visai tikšhis, 
kadangi lenkai yra užgrobę 
ne tik Vilniaus 
taipogi Naugardelio, Gardino 
ir gerų buv. Suvalkijos dalį.) Braslaujos apskrity yra lie- 
| visų teritorijų, kurių lenkai tuvių, gudų ir nedidelis skai- 
užgrobė einant Rygos trakta-’čius latvių; lenkų čia susiras 
tu, Lietuva, ne į____2/
nes kai kurie Vilinaus krašto* 
apskritys yra grynai gudiški. 
Lietuva reikalauja tiktai tų 
sričių, kurios išimtinai lietu
vių apgyvetnos 
sudaro žymių 
džiumų.

Smurto keliu 
pusę Lietuvos teritorijos, len
kai visą pasaulį įtikinėjo, kad 
Vilniaus kraštas niekuomet 
nėra buvęs lietuviškas ir kad 
čia bendrai lietuvių nesu. Net 
patį Vilnių jie vadina nuo am
žių lenkišku miestu, 
pažįsta Vilniaus krašto ir vi
sai nesusipažinęs su Lietuvos 
istorija, gali tiems lenkų ple
palams ir įtikėti. Tikrenybė
je lenkai mažiausia turi pa
grindo vadinti Vilniaus kraštų 
lenkišku, nes jų čia labai ma
žas nuošimtis. Pats Vilniaus 
miestas ir prie lenkų vis dėl
to išrodo daugiau žydiškas, 
negu lenkiškas.

Tačiau dabartinėse sąlygose 
Vilniaus miesto paviršutinė iš
vaizda dar nieko nepasako. 
Juk lenkai čia laiko ištisų ar
miją valdininkų, policijos ir 
kariuomenės. Rct juk žymi 
didžiuma šių lenkų yra atėjū
nai, daugiausiai iš 
todėl jie krašto 
negali liucįyli. . K

pretenduoja,' ne daugiau 1%.
Lysnos apskritys yra dau

giau gudiškas ir prie šio lietu
viai pretenzijų ne reiškia. 
Lenkų ir čia labai maža.

Pastovų apskritys yra mai
šytas gudų ir lietuvių, 
kos apskritys yra grynai 
diškas ir lenkai yra čia 
atėjūnai.

Ašmenos apskritys yra 
siau lietuviškas ir pusiau 
diškas. Molodečnos apritys 
daugiausia gudiškas, nors gy
ventojų pavardės yra grynai 

Slaviškų pavar
džių čia daug nesutinki. Ir 
šiose apskrityse lenkai sudaro 
kokius 2%. Tiesa, paskuti
niais metais lenkai stipriai 
Molodečnos apskritį koloniza
vo “poznaniokais”, bet tai juk 
nėra vietos gyventojai. Taip 
tai išrodo tikrasis Vilniaus 
kraštas tautybės atžvilgiu.

Dabar jei paimsime Nau- 
gardelio vaivadiją, tai ir di
desnė jos dalis yra grynai lie
tuviška. šimtus kilometrų 
čia pravažiuoji ir neišgirsti 
kitaip kalbant kaip lietuviš
kai. Lietuviai čia gyvena net 
už Naugardelio. Tiktai ryti
nė Naugardelio vaivadijos da
lis yra tirščiau gudų apgyven
ta: Lenkų ir čia su žiburiu 
tenka ieškoti. M

arba lietuviai 
gyventojų di-

užgrobę apie

Kas ne- lietuviškos.

i Galicijos, 
lenkiškumo 
<ai laikvsi-

Vilei- 
gu- 
t i k

pu- 
gu-

Ulės šios logikos .tai turėsime' ""Apie Gardino sritį -įlesindri
pripažinti, kad didžiojo karo 
metu Vilnius yra buvęs vokiš
ku. 1 Reikia pripažinti, kad 
Vilniuje daugiausia yra žydų, 
o antrą vietų užima lietuviai. 
Daug lietuvių inteligentijos iiš 
Vilniaus išvažiavo besikuriant 
N. Lietuvai, kiti buvo lenkų 
išremti. Žymi dalis lietuvių 
amatininkų ar tarnų su savo 
tautybe? slepiasi, nes bijo ne
tekti vietos ir duonos kąsnio. 
Kai niekas negirdi jie kalbasi 
tarp savęs lietuviškai ir net 
lietuvių laikraščius skaito, bet 
viešai su lietuvybe slepiasi.

Žymi dalis Vilniaus taria
mųjų lenkų yra ne kas kita 
kaip sulenkinti lietuviai, ką 
liudija ir grynai lietuviškos 
jų pavardės. Mat per išti
sus šimtmečius buvo varoma 
lenkinimo politika per bažny
čias ir tai negalėjo nepalikti 
pasėkų. Bet ir šie nevadina 
savęs lenkais, jie sakosi esą 
“vieliniai”. Kas savo laiku 
Vilnių buvo užėmę lietuviai, 
visi tie tariamieji lenkai stai
ga išmoko kalbėti lietuviškai. 
Jei pačiam Vilniaus mieste 
lenkų neperdaugiausia, tai Vil
niaus krašto sodžiuje jų visai 
mažas nuošimtis. Krašte len
kų elementą sudaro tiktai 
dvarininkai ir vienas kitas 
šlėktele; bet šių yra visai ma
ža ir jų tenka ieškoti su ži
buriu.

Vilniaus Trakų apskrities 
didžiuma valsčių yra grynai 
lietuviški, o kiti pusiau lietu- 

• viški ir gudiški. Lenkai čia 
tiktai neskaitlingi dvarninkai. 
Patys lenkų valdininkai pri-

ir kalbėti, nes čia diktai ak
las lietuviškumo negali maty
ti. čia gyvena gryniausi lie
tuviai, kurie per tuos kelioli
ka metų neišmoko lenkiškai 
keliolikos žodžių suklijuoti. 
Kadangi žeme čia prasta, dva-

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eodeikis

Taigi, kiekvienas lietuvis 
turi nepamiršti, kad po klas
tingo laiko okupacijos letena 
randasi artiv milijonas musų 
tautiečių, kurių Lietuva netu
ri teisės išsižadėti ir niekuo
met negali pamiršti. Tsb.

“ Aušros-V arpo” dai 
nius Juozas Miliaus 

kas-Miglovara

čia jam ne- 
Besimokant 
užėjo 1863 
Miliauskas,

M

Fred Perry

Fred Perry, pagarsėjęs ten- 
niso čempionas. Jis yra anglas.

t f

Lietuva, būdama kaimyny
stėje su imperialistinėmis val
stybėmis savo saugumu turi 
ypatingai rūpintis. Ji taip pat 
ruošiasi visiems galimiems ne
tikėtumams, drauge atkreipda
ma reikiamo dėmesio ir į prieš
cheminę apsaugą. Gyventojus 
paruošti šiai apsaugai Lietu
voje stengiasi aero-kluhas, sa
vivaldybės, šaulių sąjunga ir 
pati valstybė, šaulių būriai ren
gia tam tikrus kursus, kuriuo
se žmonės mokomi 
toti dyjaknukes ir 
dujų apsisaugojimo 
Kauno ir didesnių 
vivaldybės išleido 
namų savininkams
kad kiekvienuose gyvenamuo
se namuose butų įrengtos slėp
tuvės nuo dujų Lietuvos aero 
klubas varo kitos rųšies pro- 
pogandą. Jis gamina ir leidžia 
priešcheminės ir priešlėktuvi-1 
nes apsaugos literatūrų; jis 
daugelyje Lietuvos kino-teatrų i 
rodo priešcheminės apsaugos 
filmas. Valstybė lėšomis pade
da visam priešcheminės apsau
gos darbui.

Lietuvos gyventojai patys 
gerai supranta busimo dujų 
karo pavojų. Todėl visi, ypač

^Pernai rugsėjo 42 d. Žene
voje pasirašytoji Pabaltijo val
stybių santarve numato, kad 
kasmet du kartu, kiekvienoje 
iš trijų valstybių įvyks Pabal
tijo valstybių užsienių reikdlų 
mitiišterių konferencijos. Pir
moji tokia konferencija buvo 
praeitų metų lapkričio mėn. pa
baigoje Estijos sostinėje Ta- 
ine.

Antroji konferencija iš eilės 
turi būti laikinojoje Lietuvos 
sostinėje Kaune. Dabar gauta 
žinių, kad ši konferencija Kau
ne įvyks balandžio mėnesį, šį 
kartų Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užsienių reikalų mfniste- 
riai svarstys pasuose vizų pa
naikinimo klausimų visose tri
jose Pabaltijo valstybėse tar
pusavio susisiekime. Numato
ma, kad konferencijoje Lietu
vą atstovaus užsienių reikalų 
ministeris St. Lozoraitis, Lat- 
vijų-vice-ministeris' Munters ir 
Estiją ministeris Seljama. Kon
ferencijai pirmininkaus St. Lo
zoraitis, 
sų tfijų 
sakingi 
dovai.

kaip var- 
kitas nuo 
priemones, 
miestų sa- 
pri valomus 
-įsakymus,

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns. X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRISON 0751 i

326 S STATE STtuolaikiniai ^Aušros” nume
riai. 1884 metais jis išleido pir- 
ną savo eilėraščių rinkinį. Tai 
darydamas, Miglovara prieš 
akis turėjo du tikslu: lietuvių 
kalbos gražumą ir tėvynės mei- 
ę. Ir iš tiesų, jo eilėraščiai 

pilni gilios Lietuvos meilės. Su
spausti širdimi jis pasakoja 
apie anuos vargingus Lietuvos 
aikus, bet kartu ir tiki, kad 

ateis laikas, kiafc Lietuva at
gaus savo laisvę. Šių mintį 
Miliauskas-Miglovara uoliai 
skleidė ir stiprino' Sustojus 
“Aušrai”, Miliauskas daug ra
šė dr. Kudirkos /redaguotame 
“Varpe”. \

Nuo 1885 metų ligi šio lai
to Miglovara gyvena Šiauliuo
se. Gauna valstybės nedidėlę 
pensijų. Bet dar ir dabar jis 
nenustoja dirbęs. Dar jis kai 
kų rašo iš profesijos. Turi su
sidaręs Savotišką- lietuvių kal
bos gramatiką ir 'rašybų. Nors 
Miglovara jau turį gražiai, tu
riningai išgyveų.tįn Dgų amžių, 
bet dar tikisi sulaukti to lai- 

:jto, kada bus atvaduotos Vil
niaus žemės, kad senojo kovo
tojo akys galėtų1 pasidžiaugti

A . 7

Dr. A. J. ĄIanikas
GYDYTOJAS IRr CHIRURGAS

Ofisas ir'Rezidencija:
2519 Wešt 43rd St

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

Tel. LAFAYETTE 3051. 
. iii ...  i»—

Joje dar dalyvaus vi- 
Pabaltijo valstybių at- 
užsienių politikos va-

Tsb.

k

IT’S S1MPLY 
INEXCUSABLE

■MMMMaUti

ADVOKATAI 
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
'4631 South Ashland Av& 

Tfcl. Bouletard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvyęll St. 

Tek Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panėdėlio, Serėdos ir 
Pėtnyčins 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

You 'cartnot expoct to mokė 
friends socially or in business 
if you have hcilltbsis (bod 
bredth).'Sinčo you cartnbt de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
‘(.isterine. lt instantly destroys 
odots, Improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

(.ISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 gefms

Kaip Lietuvoje ruo
šiamasi prieš chemi

nei apsaugai
ii... n.....

Dabar visose Europos val
stybėse varoma plati agitaci
ja, kad, žmonės kuo daugiau
sia domėtųsi priešchemine ap
sauga. Visur nurodoma busimo 
karo baisumai ir sakoma, kad 
mokantieji nupr,dujų saugotis 
gana lengvai perneš busimojo 
karo baisumus.

Kovo 12 d. Lietuvoje buvo 
paminėtos vieno seniausių ir 
žymiausių “Aušros-Varpo” lai
kų dainiaus Juozo iMiliausko- 
Miglovaros 90 metų sukaktu
vės. šia proga, nors trumpai 
susipažinkime su šio musų tau
tos veterano gyvenimu bei dar
bais.

Miliauskas gimė 1845 m. ko
vo 12 d. Tauragės apskr., Vai
nuto valse. Išėjęs Vainuto pra
džios mokyklą, jis įstojo j Šiau
lių gimnaziją. Bet 
ilgįai teko būti, 
ketvirtoje klasėje, 
metų sukilimas,
drauge su kitais moksleiviais, 
meta mokslus ir išeina j apy
linkės sukilėlių vado Jablanau- 
skio burius. Dalyvavo trijuose 
mūšiuose su rusų kazokais. Po 
sukilimo, keliavo iš dvaro į dva
rą, kuriuose mokė bajorų vai
kus ir pats mokėsi. Nuo 1872 
ligi 1885 metų tarnavo Rygos 
policijoje. Nors buvo pavojin
ga tarnyba, tačiau Miliauskas 
čia varė platų* ‘ lietuviško dar
bo barų. Jis suorganizavo pir
mą lietuvišką “Aušros” chorą, 
drauge su kitais lietuviais no
rėjo leisti pirmą lietuviškų laik
raštį. “Aušrinę”, bet rusų val
džia nedavė leidimo.

Išėjus 1883 metais pirmam 
“Aušros” numeriui, Miliauskas 
tuojau stojo jo aktingu ben
dradarbiu, medžiaginiu rėmėju 
ir net uoliu platintoju. Maž
daug tuo pačiu laiku Miglova
ras slapivardžiu jis pradėjo ir

suskaityti ant pirštų. 
Druskininkų kurortas, 
lenkai taip norėtų pavadinti 
lenkišku, yra vienų lietuvių 
apgyventas. Ir dar tokių lie- eiles rašyti, kurių buvo pilni

Net

AKIU SPECIALISTAI

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midvife

6109 S. Albany
Hemlock 92R2

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

ginoms patari
mai dovanai.

■ 4

G Y D Y TO J AI IR DENTISTAI

Laidotuvių Direktoriai

CHAS. ŠYREWICŽE
1344 South 50th AvenUe Cicero Phone Cicero 294 '

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

Į-*1 1 f = ■ ..................- ........................ .. ........ - —- -    —-

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515-^Cicero 5927

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

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

J. LIULEVIČIUS '
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572 ;

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174 r

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

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1801: So. Ashland AVe.
.Kampas 18 St. ' "Phone Cahal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30, 
Iki 8:00 va. vakaro. NedSlioms Jhuo 
9:00 Iki 12:00 KaMme lietuviškai

■     ij.i i . i .j, i i.p.i ui . P-u. ■■           - ... j

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 1
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. .

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių koris

esti priežastimi -galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerviiotu- 
mo, skaudamą akių 'karšti, -atitaiso 
trumparegystę ir tolirtegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose eg'zamihaVimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Speęial'š atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akysuatitai- 
somos. Valandos nuo 10 riki 8 v. Ne
rišlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. > 

4712 8ottth Ašhlhntd Av. 
Phorie Bohlevard 7589

1       —.....į... \ ■

DR.G.SERNER 
L^TUVtS 

Tel. Yairis 1829
Pritaiko I Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 3Wi St 

kampaą Halsted St.
landos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

NedSHomis nuo 10 iki 12 Vai. dieną. 
‘ n ~I - į ...ffilHtiįi. , ■ . . f- .'..■„LT.,..... .'U     I,-I.;į.."?. j

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO

PI i Iii' ii.. Vi ...... ‘t.. .

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso T$l, Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
.... i......................................... ........................ i.......

Phone Canal #122

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

Serėdomis ir nedSJ. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868 .

Dr. Strikol’is 
gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas *4645 So. AŠHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Tel. Ofice Wentworth 6830
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir valkų ligų specialisti
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po platų, 7—-8 vaL vak. 
Išskyrus 'seredomis.

LIETUVIAI
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Saikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

A.L.Davidonis, MJD.
4910 S. Michigan Avė.

Tiėl. “Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
puo 6 iki 8 Valandai Vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

iDr. V. Ė. Siedlinskis
•GAS DENTISTAS N-RAY
4143 ‘Archėr av., kamp. Frartclscoav.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligak 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

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

Vdlandop nuo 10—12 pietų ir 
huo 6 Iki 7:80 v& vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hydfe Park 6755 ar Central 7464

l)r. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 ,

Ofiso Valandos riuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti ;

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

2400 West Madison Street 
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seelęy 7880 
Namų telefonas Brunswick 0597 

........... ...•. ' JI ... ....t... .. i..l.'aUo...,,..............į m Mm... i.a.A.l. . ......Į

DR. J. MOCKUS
I DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557

Vhl. nuo 9:80 iki 8:30 vakaro. 
Nėra ofiso -valandų seredomis. •

• .• . S ‘ U ' ' r *

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dantistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47|h Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
Ofisas

4729 So. Ashland Avė.
, 2 lubos

MA

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

Phone MIDWAY Ž880

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
Dr. P. Z Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

>1821 So. Halsted Street 
ClilCAGO, ILL.

——    ................................. <    I. , ■ . ..t.  

Kiti Liėtuviai Daktarai.
■ III.HH IĮ ĮJM.I.— I ■■■ ................... I....... ..  m ■■H<HI.WIII.II1III..I«

1 .

Df. Margeris 
3325 So, Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 ,po pietų 
iir nuo 6 iki 8 vakaro, 

•‘fivehtadienįais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Telefonea Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

NUo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vat. Nedšl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
■i - ... ... .................. . . ..

Ofiso Tai. .Calumet 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir Visi 
chroniškų Jigų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
‘arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne* 
I diliomis Ir iventadienials 10—12

Tėvas
Laidotuvly Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPtlblic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr.V.A.Simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i

Valandos nuo 2 Ori 4 ir nuo 7 1H 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
T1LBoulevard 1401



NAUJIENOS, Chicago, III,
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Pirmadienis, balan. 1, 1935

ATSISAUKIMAS
VISUOMENĘ

Taigi, laiko jau labai nedaug beliko iki mes

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS

REFRIGERATORIAISIUS

145.00Kaina 6 pėdų didumo už

išdir

Lietuviai esate kviečiami pamatyti,

SUDRIK, Ine.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

MEDVĖGALIS-ŽE 
MAIČIŲ PILIS

ANTROJO transatlantinio skridimo darbas ei
na prie užbaigos. Skridimas turės įvykti šį pa
vasarį. Prieš pabaigą gegužės mėnesio Įeit. Fe
liksas Vaitkus ketina jau būti New Yorko air- 
porte, iš kur jisai su “Lituanica II” pakils į orą, 
kai tik federalinis Oro Biuras praneš, kad at
mosferos sąlygos virš okeano yra patogios.

vice- 
Strimaitis 

Kišonas II 
S. Trečio-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3S14-16 W. ROOSEVELT ROAD <J
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 wįg
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svrimming pool .
Itališka ir turkiška pirtis

Moterims seredomie iki 7 v. v.

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jus jau pasiuntėte jiems ką 
nors? Jie už atmint} jums bus 
dėkingi. NAUJIENŲ Pinigų 
Siuntimo Skyrius jums tame 
gali patarnauti.

Lakūnas yra išlaikęs visus kvotimus ir turi 
paliudymą iš valdžios, kad jisai yra kompeten- 
tiškas tokiam žygiui. Lėktuvas yra pripažintas 
tinkamai įrengtu. Dabar Washingtonas jau rū
pinasi gauti diplomatinius leidimus iš tų šalių, 
per kurias “Lituanica H” skris.

ir mes turime sukrusti visu smarkumu* jeigu no
rime, kad per tas kelias savaites butų pabaigtos 
mokėti visos išlaidos. Aišku, kad sąskaitos turi 
būti apmokėtos, pirma negu ateis skridimo 
diena.

Todėl, šiuo mes atsišaukiame į visus gerus 
valios lietuvius, kviesdami juos padėti musų šį 
didelį darbą sėkmingai užbaigti. Prašome pa
vienius asmenis paaukoti šitam tikslui Įdek kas 
gali ir parinkti aukų tarpe savo draugų ir pažį
stamų. Prašome draugijas ir didžiųjų organiza
cijų kuopas paskirti nors po keletą dolerių iš sa
vo iždo. Prašome kur yra galima surengti balių, 
vakarėlį ar kokią kitą pramogą skridimo naudai.

Feliksas Vaitkus yra pasiryžęs “ATLIKTI 
SAVO DALĮ”, rizikuodamas gyvastim, idant pa
saulis įsitikintų, kaip mes, Amerikos lietuviai, 
branginame savo gimtąjį kraštą. Tad, pasiau
kokime šiek-tiek ir mes.

AMERIKOS LIETUVIŲ TRANSATLANTINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGA.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė

atstovaujami.
Kurie esate prisiuntę įgalio

jimus, tiems antru kart siunti, 
nėti nereikia—jus jau atsto
vauja jūsų įgalioti asmenys.

Pasitikėdamas, kad visi pri
siusite savo įgalioj inlus, lin
kėdamas viso labo, su gilia pa
garba pasilieku.

A. B. Strimaitis, sekretorius, 
294—8th Avė. New York, N. Y.

Pritruko ir maisto ir gink
lų, nusilpo narsus žemaičių ka
riai, nebegalėjo sulaikyti nuo
latos besiveržančių priešų. Per 
krūvas lavonų susigrūdo pilni 
pikti 
vada

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Erchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

ANTANAS G. KARTANAS, Prezidentas 
PIUS GRIGAITIS, Vice-prezidentas. 
WM. J. KAREIVA, Vice-prezidentas.
M. NARVID, Vice-prezidentas.
ANTANAS S. VAIVADA, Sekretorius, 

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
JUSTINAS MACKEVIČIUS, Iždininkas. 

2324 South Leavitt Street, Chicago, 111.
BRONĖ BITAUTIENE.
DR. A. L. DAVIDONIS.
ADV. A. A. DOBBS—Dubickas. 
Ji HERTMANAVIČIUS.
GEO. J. STUNGIS.

MIKE DZIMIDAS
'PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Su elektros pagelba padaro ledą. Užlaiko maistą ledau 
nėse šaltai vienodai. Maistas ne sugenda. Sutaupo šei 

mininkei virš'$10.00 į mėnesį ant maisto.

Aukas prašome siųsti iždininko, Justino 
\ Mackevičiaus, vardu.

Budrikas užlaiko didelį pasirinkimą visų žirtomų 
bysČių Elektrikinių Ledaūnių. ’

Mažesnio didumo ir

( ■ ** ' • ’ ' • . , ' ' ’’', '' ' ' , '<

Galima pirkti ant meter plano po 15 Centų į dieną, 
mažiau negu ledas kainuotų. ' ’

Tauragės apskr. tarp Naru- 
žiškių ir Kunigiškių kaimų ir 
vienkiemių yra aukščiausias 
žemaičių kalnas Medvėgalis, jo 
aukštis nuo juros vandens pa
viršiaus 234 metr. Kaip žmo
nių sakoma nuo Medvėgalio ge
romis akimis galima matyti 14 
aplinkinių bažnyčių. Per žiūro
ną esą matoma ir Rygos mie
sto bokštai. Tolumoje prieš sau
lę žiba ežerai, o per miškų vir
šūnes rukosi melinuoja Šatri
jos, Girgždutes ir Baltininkų 
kalnai. Aplink Medvėgalį mir
ga vienkiemiai, kaimai, dvare
liai, laukai, pievos, upeliai, ke
liai ir keleliai.

Gediminui valdant Lietuvą, 
Lietuva tiek buvo sustiprėjusi 
k id daugelį kryžuočių užvaldy
tų savo žemių atgal atsiėmė ir 
daug kartų smarkiau sumušė 
galingus Lietuvos priešus. Kry
žiuočiai matydami didėjant Lie
tuvos galybę, stengėsi prisi
traukti sau talkininkų iš visos 
Vakarų Europos, Kryžiuočių 
valdovas Verner Orsein nuvy
ko pas čekų karalių Joną pra
šyti į talką karui prieš pago
nišką Lietuvą, žadėdamas pa
vesti jam užimtas žemes ir iš
plėštus turtus. Susirinkę apie 
30,000 vyrų vokiečių ir čekų 
jungtinės kariuomenės ties Ra
gainės miestų persikėle per 
Nemuną ir įžengę į žemaičius. 
1329 metais vasario 1 d. pa
siekė Medvėgalio pilį, žemai
čiai pajutę prisiartinant prie
šus, surinkę burius vyrų nu
bėgo į pilį. Kurie nespėjo į pi
lį, tai likosi priešų pulti iš už
pakalio. Medvėgalio pilies va
du buvo galingas žemaitis Bu
čas. Prasidėjo baisus mušis. 
Tris dienas tris naktis be pa
liovos mušėsi atkaklus žemai
čiai. Prašė dievų pagelbos, kad 
atsilaikytų prieš dau*g skaitlin- 
gesnius priešus. Saliku buvo 
gintis žemaičiams iš visų pu
sių apsiaustiems daugybės prie-

grobonįs. Nužudė pilies 
Bučą, suėmė 3000 žmo- 

Vokiečiai visus suimtuo- 
norėjo išžudyti, bet čekų 

karalius neleidęs, liepęs apsi
krikštyti. Medvėgalį užėmus 
užėjo dideli šalčiai, o žemai
čiai priešus pajutę, iš anksto 
aplink pilį buvo sunaikinę vi
sus trobesius. Tuo tarpu čekų 
karalius susirgo ir atėjo žinia, 
kad į prusus įsibrovė lenkai. 
Todėl toliau skverbtis į Že
maitiją nei čekai nei vokiečiai 
nebegalėjo. Ėmė trauktis iš už
imto krašto. Paimtieji nelais
vėn žemaičiai per girias beva
rant išbėgiojo ir dar puldinėjo

Jau kelinti metai kaip deda
mos pastangos, kad Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės seime bu
tų galima sudaryti ganėtinas 
balsų skaitlius, bet ir praeita
me susirinkime to nebuvo at
siekta. Tad susirinkę šėrinin- 
kai nutarė šaukti EKSTRA sei
mą gegužės* 20 d., 1935 m. Iki 
tam laikui mes turim surasti 
dar 1,629 balsus. Yra daug 
dar iki šiol neatsišaukusių, ir 
niekam savo įgaliojimo nedavu
sių šėrininkų. TAMSTA ESI 
VIENAS Iš TŲ. Tatai šiuomi 
esi prašomas neatidėliojant pri
siųsti savo įgaliojimą tokiam 
asmeniui, kuris seime turi ga
limumo dalyvauti. Jei neturi 
čion arti Centro gyvenančių sa
vo draugų, kuriems. galėtum 
pavesti savo balsą, tai gali įga
lioti B-vės bi vieną iš dabarti
nių direktorių, štai jų vardai:

A. Mikalauskas—pirminink- 
kas, Adv. F. J. Bagočlus I 
pirmininkas; A. B 
—sekretorius, S. 
vice-pirmininkas, A
kas—iždininkas, B. J. Schegaus, 
P. Bukšnaitis, J. N. Varnės, 
X. Strumski, direktoriai.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Ekstra Seimas įvyks gegu
žės 20 d., 1935 m., 10-tą vai 
ryto bus registravimas sieman 
pribunančių šėrininkų; pirmą

besitraukiančius atėjimus. Taip 
tas didelis karas niekais išėjo. 
Medvėgalio tvirtuma, matyt, 
pasinaudota ir vėlesniais ka
rais, kaip švedkarių metu apie 
tai yra žmonėse įdomių pada
vimų. žmonių pasakojimai ir 
padavimai sako, kad Medvėga- 
lėj senovėj buvo kurianama 
šventoji ugnis. Tą patvirtina 
ir gausiai randamos kalne an
glys. Kalne randama ir dau
giau įvairių iškasenų bei se
nienų. Kaltinėnų valsčiaus sa
vivaldybei liepiant buvo ima
mas iš Medvėgalio žvyras ke
liams; tuomet buvo randama 
daug žmonių kaulų, žalvario 
apyrankių, žiedų, senovės gin
klų ir įvairių papuošalų, čia 
gyvenantieji žmonės sako j kal
ną įeiti buvusios geležines du
rys ir vieta nurodo kur joj 
yra, bet dabar esančios užgriu 
vusios. Tsb.

valandą po pietų atsidarys se-1 reikalaukite iš sekretoriaus Per
sija. Jei susidarys kvorumas, įgaliojimo formų tuojaus, kad 
tai turės būti išspręsta bend-įtie balsai, kuriuos gavote, butų 
rovės likimas.

Jei diduma balsų nutars Ben
drovę lik vėluoti ir likusį turtą 
proporcijonaliai išsidalyti, tai 
,urės būti priimta rezoliucija, 
galiojanti Direktoriją likvida- 
/imo darbą vesti.

Jei diduma balsų nuspręs, kad 
Bendrovė reikia palaikyti ant 
toliau, tai turės būti rezoliu
cija įgaliojanti direktorius pa
keisti B-vės įstatus. Niekas 
kitas šiame specialiam seime ne
bus svarstoma. ,

Įgaliojimai turi būti siunčia
mi tuojaus, bet būtinai turi bu? 
prisiųsti j Centro raštinę, ne
vėliau kaip gegužės 10-tą die
ną, 1935 m. Kurie turite gavę 
įgaliojimus nuo kitų, siųskite 
Centran nelaukdami, kol Sei
man važiuosite. O kurie nema
note seime pasirodyti, tai pa-

3417-21 So. Halsted St
WCFL, 970 kil. Lietuvių Radio programai nuo 1 iii 

1:30 po pietų kas NedSldienj. . .

Pranešimas Vykstantiems į Lietuvą 
“NAUJIENŲ” DIDELĖ EKSKURSIJA 

TIESIOG J KLAIPĖDĄ 
Moderniškuoju baltu motorlaiviu

“GRIPSHOLM”
Ilgio, 670 pčdų; pločio 74 pčdų; 18,000 reg-. tonų tonažas; įtalpos 23,600 tonų,

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Išplaukia iŠ New Yorko

GEGUŽĖS 25 D., 1935 M.
ši ekskursija yra užgirta Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Am.

Malonu yra vykti | Lietuvi) be peračdlmo, JsMus | laivą New Yorke ir ISHpua 
Klaipėdoj! "Naujienų” ekskursijos palydovas K. August. Naujienų redakcijos na
rys, palydčs keleivius 16 Chicagos iki Klaipėdos. Laivo šokiai, muzikaliai kon
certai ir dfinio sportas. Bus rodomos Aviesogarsinča filtnos. , •

Laivas nepaprastai 6varus, dideli kambariai, gera ventiliacija, modemiškai 
įrengtas, švedų virtuvfi plačiai išgarsėjusi valgrių racionaliSkuipu ir gausumu.

Visais kelionės reikalais malončkito kreiptis žemiau paduotu adresu, arba I 
bet kur| vietini laivakorčių arenti). Informacijas ir brošiūroje apie ekskursiją 
teikia veltui. 1 '

LITlIUANIAN NEWS PUBLISHIN C0., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 South Halsted Street, - Chicago, Illinois
Autorizuota Agrentura

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

RECOMMENDED
E0« 40 YEARSįrOUICKLY

TIRED 
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l EYES. .
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NAUIIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
Lhe Lithuanian Newa Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
<7«00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
3o per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
UL Telefonas Canal 8500.

Ufeakymo kalnai
Chlcagoje — paštu: 

hletama --— -------- ,.......
Pusei metų .........------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui . ..... .

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija . ........... —...---------- 3c
Savaitei 18c
Menesiui......... ..... .......—....... 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj,
paltu:

Metams--------------- --------------$7.00
Pusei metų ........   3.50
Trims mėnesiams -----------   1.75
Dviem mėnesiams --------- -- 1.25
Vienam mėnesiui .......  75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama
Pusei metų____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu au užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

18.00 
4.00 
2.50

ARTINASI DIKTATŪRŲ KATASTROFA 
EUROPOJE

Hitleriškoji Vokietija skubiai ginkluojasi, grasin
dama pasauliui ir kartu drebėdama iš baimes, kad pa
saulis jos nesutriuškintų. Todėl ji ginkluojasi ir kartu 
teisinasi. Berlyno konferencijoje “nacių” “fiureris” pa
sakė anglų ministeriui Simonui, kad Vokietija esanti 
pasiryžusi “išgelbėti” Europos civilizaciją nuo bolševiz
mo. Tam tikslui jai reikią įsitaisyti galingą armiją, oro 
ir karo laivynus.

Tuo tarpu bolševikiška Rusija derasi su Anglija ir 
siūlosi į talką Francijai prieš Vokietiją. Stalinas ir jo 
komisaras Litvinovas butų laimingi, jeigu Franci ja su
tiktų pasirašyti su sovietais aiškią karo sąjungą. Netru
kus Francijos užsienių reikalų ministeris Lavai tuo 
klausimu tarsis su Maskva.

Fašistiška Italija jau ne tiek kalba, kiek ginklais 
barškina. Mussolini neseniai pašaukė 200,000 atsarginių 
j armiją. Dabar daroma antra mobilizacija. Prieš ką? 
Prieš Hitlerį. Su “nacių” vadu Mussolini jau nebemato 
prasmės ir šnekėti. Už keleto dienų Strezoje, Italijoje, 
susirinks didžiųjų valstybių atstovų konferencija. Ber
lynui j ją durys bus užtrenktos.

Pilsudskis jaučiasi įklimpęs. Jisai buvo įsivaizdavęs, 
kad diktatoriaus valdoma Vokietija bus jam naudinges
nis partneris, negu demokratiška Franci ja. Bet Hitle
ris savo naujam “draugui” jau parodė vilko iltis, pa
reikšdamas “atgimusios” Vokietijos pasiryžimą išvyti 
lenkus iš “koridoriaus” Prūsuose.

Tai tokia šiandie padėtis Europoje. Ji yra pavojin
ga. Ne tiek, gal būt, pavojinga tarptautinei taikai, kiek 
tiems, kurie grasina ją suardyti. “Mes kariauti nenori
me”, kaip vienu balsu sako vokiečiai, rusai, italai ir len
kai, ir jų žodžiais galima patikėti. Karo nė vienas dik
tatorius negeidžia, nes jie žino, kad vargiai kuris jų 
išneštų sveiką kailį iš tokio konflikto.

Tačiau, kad ir bijodami karo, jie turi taip elgtis, 
kaip kad jie butų pasiruošę kiekvieną valandą maršuoti 
j mūšių lauką. Jie yra priversti taip elgtis, nes jie yra 
desperacijoje. Alkanos jų valdinių masės nerimsta to
lyn vis labiau. Gąsdinimas ir blofas, kuriais jos iki šiol 
buvo valdomos, jau nebeveikia taip gerai, kaip veikė 
seniau. Reikia minias kurstyti prieš kokį nors “priešą” 
anapus sienos.

Diktatorių nelaimei, jie stovi prieš kits kitą, 
taip, kaip kitąsyk kad būdavo su karaliais, kurie daž
nai mokėdavo visi susitarti ir eiti kartu prieš kokį nors 
“pasaulio tvarkos ir ramybės ardytoją”. Karalius jun
gė su kits kitu dinastijų ryšiai ir tradicijos apie jų 
“dievišką” kilmę. O diktatorių joki tvirtesni ryšiai į 
daiktą ne jungia. Jie yra kits kitam baisiausi priešai.

Jeigu jie susipeš, tai jie vieni kitus išnaikins; o jei
gu jie nedrįs kits kitam griebti už gerklės, tai neilgai 
trukus jie visai nebeturės kuo paremti savo prestyžą. 
Gi auganti militarizmo išlaidų našta, galų gale, išves 
iš kantrybės ir kantriausius jų vergus. Diktatūrų kata
strofa yra neišvengiama. Tik kad jos, griudamos, ne
iššauktų chaoso tose tautose, kurias jos engia!

Bet to gal neatsitiks. Diktatūroms žlugus, žmonės 
paims valdžią į savo rankas. Bolševizmas nebus fašiz
mo įpėdinis, kaip nebus fašizmas bolševizmo įpėdinis. 
Visi diktatoriai tupi ant vienos šakos. Kai šaka luš, tai 
jie visi nudribs žemėn — juodieji, raudonieji ir rudieji.

“Už SVEIKATĄ JO DIDYBĖS ANGLUOS 
KARALIAUS!”

■n.1,.1 ....... „į, , „

Ne už pasaulio revoliuciją šiandie kelia taurę Mask
va, bet — “už sveikatą Jo Didybės Anglijos kąrąUaus” I 

šitokiu tostu sovietų užsienių reikalų komisaras 
Litvinovas, pasveikino Britanijos užsienių reikalų minis- 
terio pavaduotoją, kap. Anthony Ę<den*

Tai buvo, kaip sakoma, “tarptautinis mandagų’: 
mąs”. Bet komunistai tokių “buržuazinių” dalykų piį- 
miąus visai nepripažindavo.

Maskvos bankiete ne tik komisaras Litvinovas gė-

ra griežė hymną “God, save the king’? (Dieve, saugok 
karalių).

Po to butų geriausia tilfę pagrajinti Laidotuvių 
Maršų — komunistiškai “pąsaulio revoliucijai”.

Apžvalga
ATRODO, KAD TAI 

BURBULAS

“Draugas” ir “Dirva” paskel
bė kokį tai iš Lietuvos gautą 
slaptą laišką, kuriame sakoma, 
kad Lietuvos Aero Klube gru
pė lakūnų ir sklandytojų pa
kėlusi triukšmą prieš to Klubo 
valdybą ir ypač jos pirmininką, 
prof. Žemaitį. Protestuojančioji 
grupė daranti priekaištų valdy
bai, kad ji metiniuose Klu
bo susirinkimuose patiekdavusi 
“miglotas atskaitas”, kad ji 
skirdavusi “politinius išsišokė
lius” įvairioms pareigoms eiti 
Klube ir kad valdyba ir pirmi
ninkas Varžydavę Klubo narių 
iniciatyvų.

Tam tikram memorandume, 
po kuriuo pasirašę tie protes
tuojantieji nariai, jie išdėstę 
\uos savo priekaištus ir pareiš
kę Klubo valdybai “nepasitikė
jimų”, reikalaudami, prof. že
maitį rezignuoti.

Sunku numanyt, kiek pagrin
do yra tame rašinyje, bet jo 
pasirodymas aukščiaus paminė
tuose laikraščiuose sukelia abe
jonę, ar <tik čia nebus koks mui
lo burbulas. Pirmiausia, nepa
duodama vardo to asmens, ku
ris rašė laišką. Antra, nėra pa
minėta nė vieno vardo iš to ta
riamo “šimto” lakūnų ir sklan
dytojų, neva pasirašiusių po 
merųorandumu. Jeigu laiška? 
ir memorandumas nebuvo skir
ti spaudai, tai kam reikėjo gar
sinti jų tekstą? O jeigu tie do
kumentai buvo skiriami viešu-

’ , ‘ ’ J* v" ’i - • • ■*

mai, tai kodėl slapstosi jų au
toriai?

Chicago? Marijonų - ir* Cleve- 
lando fašistukų organai bandų 
tuos anonymiškus (gal net 
Amerikoje pagamintus) raši
nius panaudoti savo žlibai par
tinei, politikęleį. Jie nori diskre
dituoti prof. žemaitį (kuris, 
rodos, jokiai partijai nepriklau
so), pykdami, kam Lietuvos 
Aero Klubas siuntė aukų ant- 
ramjam trans-atlantiniam skri
dimui paremti, Clevelando fa- 
šistuoj antis Mickey Mouse da- 
siplepa net iki to, kad planuo
jamas “Lituanicos II” žygis 
esąs “socialdemokratų sąmoks
las”! Durnas žmogelis.

HITLERIO-PILSUDSKIO
“DRAUGINGUMAS”

Kaip neilgąi tvėrė “draugin
gumas”, k,urį pelnai metais 
buvo vienas antram pasižadėję 
Vokietijos ir Lenkijos diktato
riai! Hitleriu “ąrijąj” jau užįr 
darinėja lenkų mokyklas, o len
kų minios Lenkijos [pasienyje 
daužo vokiečių įstaigų langup. 
ir. puęla vokiečių konsulatą.

Lenkijos valdžia, nesiskaity- 
dama su, visupipęnės opinija 
savo krašte, atsuko nugarą 
franeuzams, kurie Lenkiją pa
statė ant kojų. Ji manė, kad 
iš “nacių” ji daugiau išsiderės, 
negu iš demokratinių Europoj 
šalių. Mat, Varšuvai dar vis 
negana to, ką ji turi. Ji norėtų 
praryti visų Lietuvą ir atplėšti 
gerų sklypą nuo Ukrainos, J kup
rių godžiomis akimis žiuri ir 
rudasis Vokietijos žvėris.

Bet kokia Pilsudskio padėtis 
dabar, kuomet lenkus ima pulp 
ti “‘naciai”, o senieji Lenkijos 
talkininkai daugiau? ja nebe- 
pa?itiki?

PATARIA ŠAUKTI LIETUVOJ 
SEIMĄ

‘‘Argentinos Lietuvių Balsas’? 
prieš kiek 
straipsnį apie grasinantį pavo; 
jų Klaipėdai, stipriai raginda
mas Lietuvą Šaukti seimą. Tarp

dar nebuvo taip paaštreję san
tykiai, kaip jie yra dabar, bet 
Klaipėdos “nacių” byla jau ėjo; 
o kas. svarbiausia* — Vokietija 
jaą buvo atgavusi Saarą. Buvo 
galima pramanyti, kad konflik
tą^ dėl Klaipėdos, įvyks neilgai 
trukus. f 1

Taigi “Argentinos Lietuvių 
Balsas” (beje, reikia pastebėti, 
kad tai yrą gyvai ir gabiai re
daguojamas laikraštis), turėda- 
mąs tą bręstantį konfliktą gal
voje, ir pareiškė, kad reikia 
bą atidėliojimo sustiprinti ry
šius tarpe Lietuvos ir Klaipė
dos, o tai esą galima tik per 
Lietuvos seimą. Nurodęs, kad 
hitleriškoji Vokietija, atgavusi 
Saar distriktą, pirmiausia iš
ties savo nagus į Klaipėdą, ar
gentiniečių lietuvių laikraštis 
sako:

“Lietuva prieš galingą Vo
kietiją negali atsilaikyt; ant- 
ya, Klaipėdos padėti? dabar
tiniu laiku gan neaiški, žiū
rint įstatymų raidės. Ir ta- 
ipe Lietuvos pozicija "daug 
silpnesnė, negu Vokietijos...

“...Klaipėdos perdavimas 
Lietuvai įvyko su tam tikrom 
sąlygom. Buvo aiškiai nu
statyta Klaipėdos santykiai- 
su Lietuva ir tampriausiu 
ryšiu buvo Seimas, kuriame 
Klaipėda turėjo savo atsto
vus, t. y. betarpiai dalyvavo 
Klaipėdos ir visos Lietuvos 
reikalų svarstyme bei spren
dime.

“Tokį ir ne kitokį ryšį tarp 
Klaipėdos ir LietUvo? nusta
tė mums Tautų Sąjunga.

“Ir męs mątemę, jog tais 
laikais, kuomet buvo Seimas 
— Klaipėdos klausimo Lietu
voje bei užsįeųyję, nębųyo, 
nes viskas bųVo normalu, 
atatiko tom sąlygom, kokio
mis Klaipėda tęko Liętuyąi.

“Tuęipet dąrgį pučo daly
vių byla Klaipėdoje ne?udą- 
rė jokios sensacijos, nes visi 
žinojo, kad pučjątai, norėda
mi atplėšti Klaipėdą nuo Lie
tuvos, prasižengė* ne tik vi
daus įstatymams, bet. ir tarp- 
tautiniems.

“Šiandie to ryšio, Seimo, 
nėra, šiandien Kląj^ėda val
doma cirkujiąrais, įsakymais 
iš centro ir tame valdyme 
pati Klaipėda mažai ką te
dalyvaują, ypač hitlerinin
kams, Klaipėdos seimelį sabp- 
tažuojant.

“Ir šiame punkte Lietuvos 
pozicija tarptautiniame fo
rume labai silpna, nę? Klaipė
dos vokietininkai gali drąsiai, 
mus apkaltinti, jog jie šian
die nėra pilnateisiai Lietuvos 
piliečiai, kokiais turėtų l^ufi, 
nes jokių balsė bendruose 
Lietuvos reikaluose n'eĄyįĮI; 
Juk Klaipėdp?. seimelis netu
ri teisės svarstyti klapsimus, 
kurie liestų visos Lietuvos 
reikalus, > o vien Klaipėdos, 
gi savo atstovų centrų val
džioje jie neturi/'

“Klaipėda, buvusi Lietuvos 
^kuno dalis, virto atplėštu,są
nariu ir iš musų pačių, prie
žasties.”

W> 
dąyo išvadą

“Norįąt Ęląipė.dos klnlJSj" 
mu buįti tvįrtešpiems Tautą 
Sąjungoje bei Haagos teis
mą reikią ko gyeičjąusįą, 
kol ne vėlu, atstątyti tą ry
šį tarp Klaipėdos ir Lietuvos, 

| kuri?, buvų ir, kuris turi.
t. y. reikia Klaipėdą no Pft- 
versti kažkokia provincija, 
bet Lietuva* įtraukti ją> į 
Lietuvos vargų ir džiaugsmų 
^ukurį, tai galima padaryti 
tik neė Sęimą, te Klaida 
gality (tyreli) ty
H aW»s ty w yh 
ęos Lietuvos atstovais daly- 
vautų visos Lietuvos sn Kial-

tuva daug laimėtų ir vidaus 
politikoje, ne? Seimų nutari- 
mąk kuki jie nebūtų, palo
dytų vieningą tautos norą, 
ko šiandie prie geriausių no
rų nėra kuo parodyti.” 
<Jia yra pareikšta dąųg svei

kų minčių. Pats pasiūlymas — 
eiti prie normalių santykių at
sieisimo tarp Lietuvos, ir Klai
pėdos per seimų — yra, be 
abejonės, teisingas. Bet ar tose

nęnormąlėse apystovose, į ku
ria? Liętnyą yra pateku?! da
bartiniu laiku, butų galima su
šaukti seimų, kuris tiksliai iš
reikštų Liętųyos visuomenės 
valią, tai yra, klausimas, kurį 
tenka pasvarstyti,

čia įeina visa eilė keblių po
litiko? problemų, kurias, gyve
nant už tūkstančių mylių nuo 
Lietuvos, sunku išspręsti. Bet 
diskusijos yra sveikas dalykas.

: Apie Įvairius Dalykus i 
- ---- - r----
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AUSTRĖS IR 
PERLAI

Ąustres,Leeward salus. — Ąustrės, 
tarias, sveri,ą w penkiplj,- 
ką svarų, — Dyi Hvortps 
perlų. —' Kokiu būdų at
siranda perlai ? — Natu- 
rališki ir, dirbtinį perlai.

perlų

Prieš kiek laiko Leeward sa-
■ ■ \ * - ' n

las aplankė Di;. Paul) S. Galt- 
?off, garsus biologas, kuris dir
ba Jungtinių Valstijų žuvų biu
re. Jis ten surado vietą, kur 
veisiasi nepaprastos austrės 
(oisteriai). To? austrės1 yra ne
paprastos tuo, kad jų kiautuo
se randama brangių perlų.

Leeward salo? randas; api,e 
.1,100 mylią į šiaurvakarius nup 
Honolulu. Taį labiausiai atskir
tos salo?. Priplaukimas prie jų 
yra ląbai sunkus, kadangi ju
ra toje vietoje sudaro didelių 
kliūčių navigacijai. Dideli lai
vai priplaukti negąli dėl van
denyje esančių upių. Per me
tus į kaimynines salas atplau
kia keturi laivai, kurie atveža 
maisto produktus ir kitas reik- 
menas. Paskui visi, tie dalykai 
i Leeward salas gabenama ma- 
• • • ' i -. . r . • . i ,

žais laiveliais.
1 Per dvejetą metų Thurston 
i? Honolulu sąyo priyatišku 
laiyuku plaukdavo į Leevvard 
salas ir ten gaudydavo austres. 
Jis pusėtinai praturtėjo bepar- 
davinėdamas perlus ir austrių 
kiautus. Kadangi jokių patvar
kymų nebuvo, tai jis galėjo 
gaudyti austres be jokio suvar
žymo.

Dr. Galtsoff sako, jog pra
džioje Thurston sugaudavo 
austrią, kurio? sy eidavo po 
penkioiiką svarą. Per du metu ląs.

jis pririnko dvi kvortas perlų. 
Ji? surado vieną perlą, kurio 
vęrtė siekia $5,000! Be to, per 
tą laiką jis pardavė po 22 cen: 
tą? apie 100,000, kiautų.

Niekur kitur pasaulyje, sako 
Dr. Galtsoff, nėra tokių austrių, 
kurios duotų tiek daug perlų, 
kaip prie Leęward salų. Jis as
meniškai atidaręs. 150 austrių 
ir iš to skaičiaus 50 jų turėjo 
perlus.

Kelis šimtus tų austrių jam 
pasisekė atgabenti į Honolulu, 
kur jos buvo paleistos į jurą. 
Tai padaryta tuo sumetimu, 
kad jos ten galėtų veistis.

Leeward — tai karolių' salos. 
Apie jas juros dugnas yra la
bai nelygus. Tad naudoti tink
lus austrių gaudymui yra ne
įmanoma. Bet salų gyventojai 
yra labai geri narūnai. Už la- 
bąi menką atlyginimą jie nar- 
dp'po vandenį ir rizikuoja savo 
gyvastį.

Salose randasi daugybė 
paukščių, kurie visą laiką ke
lia didžiausį triukšmą. Tas 
triukšmas yra tiek didelis, sa
ko Dr. Galtsoff, jog New Yor- 
kas palyginti esti rami vieta. 

! Per tris metus Lęeward van
denyse nebus galima gaudyti 
austres. Tuo budu jas bus ban
domą apsaugoti nuo išnykimo.

Dabar porą žodžių apie per
lus. Kas yra perlai ir kokių bū
dų jie atsiranda?

! Perlai yrą austrių produktas. 
Ir tai nesveiką austrių. Kada 
.austrės kiąutas tampą sužalo
tas, tai viduje pradedą formuo
tis perlas. Iš pradžių jis yra 
ląbai. mažytis, bet laikui bėgant 
,ąuįa vis didesnis ir didesnis. 
Praeina nemažai laiko, kai iš- 

;?ivysto vidutinio didumo per-

Henry A. Walįace, agrikultū
ros sekretorius, kuris pareiškė, 
jog šį pavasari farmeriams ne
bus aprubežiavimo kiek sėti 
kviečių. Tai dėl to, kad dulkių 
audros jau pusėtinai padarė 
žalos.

Perlo brangumas pirmiausiai 
priklauso nuo jo didumo. Ta
čiau didumas dar nėra viskas: 
jis turi 1 
gus.

Kaip 
kartais 
kelioliką tūkstančių dolerių. Jų 
brangumas pareina iŠ to, kad 
jie yra sudaryti iš vienokio di
dumo perlų. Na, o surinkti per
lus, kurie savo didumu ir iš
vaizda nesiskirtų, yra tikrai 
sunkų.

Tai vis naturališki perlai. 
Bet yra dar ir taip vadinamų 
dirbtinių perlų. Dirbtini perlai 
irgi gaunama iš austrių. Skir
tumas tik tas, kad šiame atve
jyje žmųnės tyčia sužaloja 
austres ix paskui paleidžia jas 
į vandenį. Pa? sužalotas autres 
pradeda smarkiai vystytis per
lai. Kuriam ląikui praėjus tos 
austrės gaudomos ir iš jų kiau
tą išimama perlai.
* ■ Dirbtini perlai yra nepalygi
namai pigesni, nors paprastam 
piliečiui jie atrodo taip pat, 
kaip ir naturališki. Vienok eks
pertas tuoj gali pasakyti skir? 
tumą.

Prie progos reikia pasakyti, 
jog perlinių austrių daugiausiai 
randasi Japonijos pakraščiuose. 
Perlų ieškojimas ten išsivystė 
į savo rųšies industriją. —K. A.

būti apskritas ir lyr

žinįa, perlų karoliai 
kainuoja kelis ar net

KAS ĘĘPASILIKO Iš VERSALĖS SUTARTIES

ų pabraukta. 
’ “Q .škW
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o kitų suimti, kai jis bandė 
vaistinę apiplėšti.

Lithuanian University Club narių balsas

Sako, Chicago išsi- 
knisianti iš skolų; 
finansiniai stiprėja

tikrinti lygybę prieš valdžių, 
prieš teismų, ir prieš darbda
vį.

skai- 
nėra

prie-

užsiregistravęs ateivis 
užsiimti darbu Illi- 
vaistijoj be Superin- 

of Department of

Klimo, 
dienos 
“Škva
lą n dy-

(Sekantis straipsnis šiuo 
klausimu trečiadienį).

Johnson vadina ku 
nigą Coughliną Ame 

tikos Hitleriu

Chicagos kontrolierius Bo- 
bert B. Upham paskelbė, kad 
paskutiniu laiku miesto finan
sinė padėtis ėmė žymiai ge
rėti. Jis pridūrė, kad jau 
1937 metais galės apmo
kėti savo sąskaitas “cash”.

• -* — * ■,y..^li'si.w. '■■■Mi .....
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NORTHBUP, kitoje — demo
kratas JOHN J. DUFFY.

Northrup1 muša ant obalsio, 
kad 19-tame wardc reikia už
laikyti politikų švarių, nėpa- 
siduoti mašinai. Jo centras 
rahdasi, adresu, 9244 Vincen- 
nes avenue.

J. J. Duffy talkon subėgo 
visi stambus demokratai, Ko
vo 28 d„ Mt. Greerivvodde įvy
ko prakalbos, kuriose buvo 
visa eilė teisėjų, kongresiiionų, 
ir Thonias Nash su savo šulų 
virtine. Toje wardo dalyje už 
Duffy darbavosi keletas lietu
vių, kaip W. Valentine, P. 
Witkus, A. Šhčrry ir S. Maž
rimas.

Kita grupe lietuvių, Pullma- 
no distrikte, remia ir smar
kiai agituoja už Northrupų.

19-Wardietis.

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

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

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

šeštadienį vakare buvęs 
NBA. administratorius Hugh 
S. Johnson, pasakė kalbų per 
radio, kurioje smarkiai ata
kavo kunigų Coughlinų. Atsa^ 
kydamas Couglinui į kai ku
riuos užmetimus Johnson pa
reiškė, kad Detroito kunigas 
nėra kas kitas, kaip tik Ame
rikos Hitleris. Skirtumas tarp 
Vokietijos diktatoriaus ir am*

kad Hitleris pasirinko už sim
bolį svastikų, o ‘Coughlinas — 
kryžių.

Goldblat firma iš
nuomavo Town of 
Lake banko rumus
T0WN OF LAKE — Bold- 

blatt Brothers, departamenti- 
itių krautuvių firma, išnuo
mavo buvusių Dcpositors State 
Banko patalpas, prie 47th ir 
Ashland gatvių. Firma taipo
gi išnuomavo ir patalpas Ken- 
nedy Furtniture Co., kuri ran
dasi šalę banko.

Krautuvininkai namus su
jungs į vienų, atremontuos ir, 
įsteigs krautuvę. Jie padarė 
50 metų kontraktų ir nuomos 
sumokės per tų laikų, $730,000.

šiomis dienomis Illinois 1c- 
gislaturon buvo įneštas bi- 
lius, kurio priėmimas pasta
tytų į keblų padėdį daugelį 
ateivių, tarp jų ir didelį 
čių lietuvių, kurie dar 
tapę piHečiais.

Biliaus turinys šitoks:
Dešimts dienų* po jo

mitno, kiekvienas valstijos 
gyventojas — nepilietis ir ne
pareiškęs pasiryžimų tapti pi
liečiu, turės registruotis savo 
kauntės šerifo ofise, priduo
damas tam tikras informaci
jas. Tik nepilnamečiai ir 
svetimų šalių atstovai nebus 
varžomi šiuo patvarkimu.

Toks 
negalės 
nujaus 
tendent
Labor leidimo. — Leidimų tas 
viršininkas galės išduoti vien 
tik esant dideliam trukumui 
darbininkų...nepilietis, be to, 
negalės gauti pašalpos, ir tu
rės rapuortuoti šerifo ofisui 
kas 90 dienų.

Štai kas gali atsitikti
To biliaus priėmimas dau

geliui reikštų štai kokių 
ateitį:

Jurgis Šimutis parėjo na
mo, pavargęs, neramus. Jis 
susirūpinęs, liūdnas. Jo vai
kai bežaisdaini po vakarienės, 
susibeldžia. Jis suburba. Vai
kai išsigandę verkdami eina 
gulti. Vėliau jis pasisako 
Onai, kad jį iš darbo paleido. 
“Bosas” sakė jis persenas —
— ir ne “citizenas”.

Policija ieško Jono 
Jis apleido namus tris 
atgal, dar nesugryžęs. 
das” jį rado prie upės,
nėj. Jis pasisakė, kad, jau ke
letu savaičių kai pinigų nebe
turi, dar ilgiau kai pašalpos 
mėgina gauti. Pareitų pirma
dienį nuėjus į pašalpos stotį 
jo prašymų galutinai atmetė
— nes jis nępilietis...Nclurįs 
kur pasidėti...

Tokie atsitikimai turi būti 
ncdaleidžiami. Kiekvienas 
ateivis privalo išsiimti nors 
pirmus 'popierius — paliudiji
mų noro tapti piliečiu. O mes 
piliečiai negalini apleisti tuos 
žmonės, kurie atvažiavo į "šių 
šalį su pasiryžimu ir idealais, 
kurie padėjo tų šalį išauginti, 
negalim juos palikti nedarbo, 
bado giltinei.

Musų priederme
Ypatingai, mes lietuviai, 

universitetų studeiitai, turini 
naudotis šia proga savo paty
rimu palengvinti ateiviams 
naturalizuotis, tapti piliečiais.

Didžiuma iš musų dasiekė 
mokslų vien todėl kad lietu
viai atvykę į auksinę Anierikų 
Tie vien pinigus dirbo, bet ir 
stengės padaryti iš savo vaikų 
pagirtinus žmonės.

Tad, mes, žinodami šios ša
lies kalbų, valdžios ypatingu
mus, papročius per musų orga
nizacijų, Oie Lithuanian Uni- 
versity Club, kviečiam visus 
lietuvius, kurie dar nesate pi
liečiais Naudotis musų jėgo
mis, duoti mums progų jums 
nors tiek gero padaryti

$6,000 už Courtney 
užpuolikų suėmimą

Kiek laiko atgal buvo >pra- 
nešta, kad Chicago Associa- 
tion of CommerCe paskyrė 
$5,(XX) atlyginimų už suėmimų 
piktadarių, kurie bandė nužu
dyti prokurorų Courtney. Da
bar gubernatorius Horner !pa- 
skyrė dar $1,(XX) atlyginimo. 
Taigi, kas bus užtektinai gud
rus piktadarius susekti, galės 
pasiimti tuos pinigus—$6,000.

Sargas suėmė vieną, 
užmušė kitą banditą

Rytoj rinkimai

Rytoj įvyksta Chicagos mies
to rinkimai. /

Chiėagiečiai turės balsuoti už 
miesto majorų, klerkų ir iždi
ninkų.

Demokratų kandidatų j ma
jorus yra dabartinis majoras 
Edward J. Kelly. Į miešto kler
kus Peter J. Brady, į iždinin
kus Gustaw Brand.

Reptfblikonų kandidatu j ma
jorus yra tūlas Emil C. Wet- 
ten.

“Trečios” partijos kandida
tu yra Newton Jenkins.

Išrodo, kad dbu pastarieji 
kandidatuoja tik dėl formos, 
ir majoras Kelly yra beveik kaip 
išrinktas.

Aldermonų Rinki
mai 19-tame warde

Byloj, be majoro, miesto j 
klerko ir iždininko rinkimų, | 
kai kuriuose warduose įvyks 
aldermonų rinkimai. Tuose 
warduosc, kur pereitų kartų 
nei vienas kandidatas negavo 
didžiumos visų balsų.

19-tam warde eina ypatin
gai smarki kova. Vienoje pu
sėje yra dabapiipjs aldenno- 
nas, nepriklausomas, O. E

M

CLEARlNG WINE— 
LIQUOR—BEER CO.
Parduodame degtine, alų bačko-. 
mis, keisais ir papsą. Reikalui 

priėjus kreipkitės.

J. ŠEŠTOKAS
5652 W. 64th PI.

Tel. Prospect 6012

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

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lleluvlii Mokykla]
3106 So, Halsted St., Chicago, III.

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

50 metų sargas aptiekoje, 
prie 372 W. Chicago avenue, 
vakar pasirodė nemenku did
vyriu. Nors sužeistas trijų 
kulkų, sargas Joseph Durand 
spėjo vienų piktadarį užmušti, 
----- . -i „t, į. ' ■ 

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicato. 411.

Specialis Pavasarinis" 
Išpardavimas 

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE 

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas šilkinių dre- 
sių dėl jaunų mergaičių, mierą 
nuo ,8 iki 16. Kaina

>1.95 1R >2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c nt >1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės kel* 
nės. U, r

>1.25 IR >2.75
'Moterims pančjakos (’Full , Fa*, 
shioned ' Hosiery) IRCIa
[(Pirmos rūšies) ............. 'MVVi
Vyrams pančiakos, labai 14Ef* 
gražios ...................... . I V“
Yard Goods dėl siu- 1^/4^ 
vinio kvortukų, vardas 
Mergaitėms bdvėlninės - 1‘Km»* 
'pančiakos ......   '

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuve ir persitikrinti musų 

[kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriąusiai. ;

(--„a...r. i ...........................>

Lithuanian News Loan & 
Building Assočiation 

(Naujienų Spujka)
Yra priimta i Fedėral Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galiriiybę daryti pa-* 
skolas ant pirmu mortgičių. To
dėl visi kam rėikalinga paskola 
lant gero namo galite kreiptis i 
) Naujienų Spulkų

1739 S. Halsted St.
T. RYPKEVIčIA sekretorius

KAILIAI
FURS

Čia
Siutai ir Topkautai

Del VELYKŲ MA
PADAROM ant M UŽSAKYMO ■ ViVV 

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

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

3516 SO. HALSTED STREET

susirasti 
ko 
tik
jums reikia

KAILIO
Palermas, Jakets, Scarfos, čokeriai 

VELYKOMS 
$5.00 ir Aukš.

Mes pertaisysime jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsite naujai styliuotą 
peleriną (cape). •<

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave^ 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar“.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga.

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

T AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

MODERN MILLVVORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengys te 
Dykai Apskaitliavimas.

Muz. Instrumentai .
MUSICAL INSTRUMENTS .

ANT 
PIRMU 
MORGICIŲ 
1-3-3-JU 
PAGYVE
NIMU.

PASKOLOS
ANT 

* PATAISYMO 
> IR 

MODERNI
ZACIJOS 

NAMV.

VYTAUTO 
Building and Loan Ass’n. 

V. P. PIERiJYNSKI, Secretary 

4559 So. Paulina St. 
Phone YARDS 0140

MM

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš šitos* 
radio stoties kiekvienų

LHtęA

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

BILE KARAS!. . . Ekspertai išteps 
ratus ir pakeis alyvą, 
6 kvortas arba 
iVz galiono
Vartojame išskirtinai

Produktus.
ATDARA VISA NAKTĮ 
“Darykit bizni pas mus. 

Jųsų kaimynai daro”

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

i
*------------------------

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

A0EWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
_____ -nakti Lakview 5490______

BUD, Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

Viskas už
99c

100% Sinclair

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131._____________

Maliorius-Dekoratorius
I’AINTING & DECORATLNG 

■■"■.■j'.'i’yf.........................   - ■ ........................

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

NUO‘PARALYŽIAUS
FR0M PARALYSIS

^tudfob .
’INaUOUORCO

Bourbon Degtinė, 3 menesių se- 
inumo, 90 prof. 7 K

keisas .........................■
Mv Old Pal. 8 ttiėnėsių

Senumo, *90 pr. $19 
keisas ..................... ■

Kerituėky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $17 ;15f|

Parduodam visokią degtinę, ko
kia tik randasi ant marketo 'ir> 
ko jūsų širdelė pageidauja. . }

INTERNATIONA!
WflO!ESA!E

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

ŽELVIS BU1LDING 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.

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

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

PIENINE
DAIRY

GYDUOLES
MĖDICINE

■ 1 ' i ■.......... 1 ■ . I . .............  ■" ...... " »

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St

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

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

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., Chicago, 111/

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE I3ARGAINS

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

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
.25®' 1KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St
_______ kampas Mąrshfield

STOGAI
ROOFING

9 vaL vakare
iš istotiės • 3
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

KNYGOS
BOOKS

0

uz-

I

i

DON’T
NEGLECT
ACOLD

Senų ir na 
visuomet Į?aUs 
1739 So. Etai*

Į—.iI, ■ 7-„

uju lietuviškų knygų 
dte Naujienų knygyne, 
ted St.. Chicago. Iii.

s/.-;

A eplettdid choese 
food for children

It spreads

Pref erred hy mHlions 
to mayonnaise

Rinktinas dalys 
s u p l a ktos iki 
švelnaus sme 
nuoto mili
nio K r a f t 
Miracle Whl 
marinoje.

digestible 
AS MILK 
ITSELFl

Uotais

' A/+A. ;
BENEDIKTAS JASULAITIS .

Persiskyrė su šiuo pasauliu " 
kovo 30 dieną, 8:30 valandą , 
vak. 1935 m., sulaukęs 'pusės i 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., i 
Kražių par., Juotakiškių kaime. V 

Amerikoj išgyveno 34 metus. L 
Paliko dideliame nuliūdime į 

mylimą moterį Johaną, 'po tė
vais Rimidąltė, du sūnūs, Jo
ną ir Aleksandrą, 2 dukteris » 
Oną ir Stėfanią, marčią Bro- ■ 
nislavą, anūką Joną, broli Mi- ' 
kai oi u ir jo šeimyną ir gimi- $ 
nės, Lietuvoj 2 brolius ir sesėrj. ,į

Kūnas pašarvotas randasi $ 
4626 S. Winchester Avė. Tel, ;l 

. Lafayette 7699.
Laidotuvės jvyks trečiadieni :i 

balandžio 3 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namu i šv. Kryžiaus t 
parapijos bažnyčią, kurioje ot- ■ 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iiš ten bus nu- į 
lydėtas i šv. Kazimiero kapines 

Visi a. a. Benedikto Jasulai
čio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami ‘ 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik- t 
tį jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, SUnai, Dukterys, 
Brolig, Marti, Anūkas 
ir 'Gimjhės..

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Valtis i-1741.

4611 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 0470

Gerkit ir Reikalaukit
Skelbimai Naujienoje 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.,

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kehtucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos. 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LimiorCo.
4707 S. Halsted St.

Jei. JAROS 0803

J *

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš imi
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionųi vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

THE BRIDGEPOKT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai

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

82M So. Halsted Street. 
Tel VICtorv 4965.

RADIO ENGINEĘRS
■ . ............ ....................................i N...... a,, .n.-, ...................... - ,,

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

■



Reikalaus deportuoti visus svetim
šalius imančius pašalpą,

Atstovas Weber su nauju pasiulymu Illinois 
legislaturoj; sako, valstija sutaupy

sianti $28 milionus
Deportuos visus nepiliečius 

imančius pašalpą!

To bus reikalaujama nauja
me pasiūlyme, kurį valstijos 
legislaturai rengia atstovas 
Charles H. Weber. Weber yra 
tas pats atstovas, kuris trum
pą laiką atgal įnešė legislatu- 
ron bilių, reikalaujantį visus 
nepiliečius priverstinai regist
ruoti.

Savo naujame pasiūlyme, 
Weber reikalauja federalės val
džios pravesti tam tikrus pa
tvarkymus, kad visi nepiliečiai- 
svetimšaliai, kurie ima pašalpą, 
butų tuojaus išdeportuoti.

361,060 nepiliečių III. valstijoje
Atstovas sako, kad Illinois 

valstijoje esą 316,000 svetim- 
šalių-nepiliečių. Iš to skai
čiaus, 294,(XX) gyvena Cook ap
skrityje. 75,000 nepiliečių šei
mynų dabartiniu laiku gauna 
pašalpą, kas sudarą apie $28,- 
000,000 išlaidų valtsijai.

U ” - turtuolis
Kelly-tema editoria- 

lui ir apysakai
Henry Justin Smith— “Daily 

News” redaktorius žada pa
leisti plunksną darban

Chicagos rimčiausias dien
raštis “Daily News” labai su
sidomėjo pagarsėjusio el£fct8Š- 
turtuolio James Thomaš Kelly 
gyvenimu. Laikraštis paskyrė 
specialius reporterius sužinoti 
viską apie pabostos praeitį ir 
parašė seriją straipsnių apie tai, 
ką patyrė.

Nebuvo laimingas

šeštadienio numeryje dien
raštis patalpino ilgą editorialą, 
kuriame pabrėžia faktą, kad 
nors Kelly per savo skupumą 
ir sutaupė didelius turtus—jis 
buvo nelaimingas, niekuomet 
negavo jokio pasitenkinimo iŠ 
gyvenimo. Jam laimė niekuo
met nenusišypsojo.

Vienas iš vyriausių Daily 
News redaktorių, Henry Juštin 
Smith rado gerą medžiagą apy
sakai Kelly asmenyje, ir be- 
abejo, parašytų gerą veikalą. 
Jis yra parašęs eilę knygų, ktf> 
rios turėjo didelį pasisekimą.

Taigi, atrodo, kad asmuo, 
kurio turtai, pasiuntė septynis 
lietuvius į kalėjimą, gal pasi 
rodys prieš publiką iš knygos

I|* lietuvis rašąs novelę

Teko patirti, kad vienas iš 
lietuvių Chicagoj prisirinko pu
sėtinai medžiagos apie Kelly įr 
žada paleisti savo literatišką 
talentą j darbą novelę sukurti.

Surinko $76 milionus 
1933 metų mokės-

ciais
Apskričio iždininkas Sweit- 

zcr paskelbė, kad chicagiečiąi 
jau sumokėjo $76 milionus ir 
$788,361 1933 metų mokesčiais. 
Tai nesudaro nei pusės visų 
assesmentų, nes gyventojai ap*
skričiui dar yra skolingi už 
1933 metus $102 miMonus. Pa* 
baudą už nesumoksimą Hio-jSchaffner and Mara 
kesčių reikės mokėti po gegu- direkcijos pirmininkas 
žės 1 d

“Tie svetimšaliai neturi ‘jo
kio biznio gyventi Amerikoje’ 
ir mokesčių mokėtojai nepriva
lo juos šelpti. Mes turime pri
versti visus svetimšalius tuo
jau išsiimti pilietybę, arba iš
gabenti juos ten, iš kur jie at
vyko”.

Pilietybės pamokos Bridgeporte

Lietuviai, kurie dar neturi 
išsiėmę pilietybės, gali tam 
prisiruošti lankydami speciales 
pilietybės pamokas, Bridgepor- 
to Fellovvship House, 831 West 
33rd place. Kas trečiadienio 
vakarą lietuvaitė, p-lė E. Mi- 
kužiutė, SLA. centro iždo glo
bėja, teiks pamokas nepilie- 
čiams lietuvių ir anglų kalboj. 
Iš mokinių nebus imamas jo- 
kis atlyginimas už mokslą, nes 
klasą užlaiko federalė valdžia, 
Emergency Educational Pro- 
gram.

Tie kurie norės lankyti tas 
pamokas, turi atsilankyti į 
Fellowship trečiadienio vakare, 
7:00 P. M.

Inžinierius Viktoras 
A. Graičunas lankėsi 

“Naujienose”
Zada užtrukti Chicagoje dar 

apie dvi savaiti; pirm grįž
tant Paryžiun.

Energingas, entuziastiškas 
ir pilnas gražių minčių, inži
nierius Viktoras A. Graičunas 
pereitos savaitės pabaigoje 
lankėsi “Naujienose”. Jis yra 
veterano gydytojo ir su Chi
cago neatskiriamo Dr. A. L. 
Graičuno sūnūs. Gyveno, au
go ir "mokėsi Chicagoję. Jis 
yra ir aviatorius, buvęs U. S. 
armijos aviacijoje,.<kur užsi
tarnavo leitenanto laipsnio.

Inžinierius Graičunas gyve
na Paryžiuje, Francijoje, kur 
dirba įvairioms firmoms 
kaipo patarėjas operavimo ir 
darbo klausimuose. Jis at
vyko Amerikon pakviestas pa
sitarti ir duoti sugestijas Nau
josios dalybos dideliam indus
triniam užsimojimo vykinto
jams Tenessee Valley Autho- 
rity. ,

Tarp kito ko, inž. Graičunas 
pareiškė, kad Įeit. Vaitkaus 
skridimas į Lietuvą turės la
bai didelę svarbą Lietuvai, ir 
pridūrė, kad ALTASS darbuo
tojai neturi nuleisti rankų, iki 
tas sumanymas nebus įvykin
tas.

Depozitai Chicagos 
bankuose aukščiau

si nuo 1931 metų
Depozitai Chicagos bankuo

se dabartiniu laiku yra dides
ni, negu per paskutinius 3 
metus.

Viso, depozitai siekia $2 bi
donus ,tris šimtus keturiasde
šimt s devynis milionus ir 
$847,000. Tai yra dvidešimts 
septyniais milionais daugiau 
negu pernai, o $930 milionų 
daugiau negu 1931 metais.

Sunkiai serga James 
Mullenbachas

širdies liga sunkiai 
James Milllenbach,

serga
Hart, 

firmos

guli Chicago Memorial ligoni

LATV1A

BE&LI

franceA

HITLER TO 
BUILD ARMV 
OF 600,000

GERMANY 

KAS NO

iZvy^east v < / f Į 1 PRUSSTA / V 

GERMANV READV TO 
ĘNTER TREATV WlTH LITHUANIA

MEMEL \Adolf Hitler 
LITHUANIA/ »

OISCUSS 
GERMAN 
re-entry 

INTO
LEAGUE

GERMANY 

5EEKS 
BIG NAVY

INTENTION 
OF 

ATTACKING 
RU5SIA

Sir John Simon
f'-......... , " "f"

Z U S S R. f (russia)

NAUJIENOS, -Chicago, III. 
.................  • I t I     Į"1'  . '*"

Sir John Simon, Anglijos užsienių reikalų ministeris, turėjo pasitarimą su Adolf Hitleriu, Vokie
tijos diktatorium Pasitarimas pasibaigė be jokių pasėkų. Nes Hitleris faktinai siekiasi visiš
kai panaikinti Versalės sutartį ir atgauti prarastas teritorijas, žemėlapy] ,parodoma Vokietija 
ir jos kaimynai. *

nėję. Daktarai turi mažai vii- (kokį 
teis, kad pasveiks.

Mullenbachas yra plačiai 
žinomas kaipo darbininkų ar- 
bitratorius. Jis taipgi buvo 
narys naujosios dalybos, aly
vos, plieno ir tekstilio tary
bose.

Ieškos netikslumų 
bedarbių įstaigos 

užpirkimuose
Specialė komistija pradės 

knistis per bedarbių šelpimo 
įstaigas pirkinių sąskaitas ir 
bandys kitais budais surasti 
netikslumų užpirkimuose. Ei
na paskalai, kad perkant reik
menis būdavo riebiai permo
kama, ir kad viršininkai su 
biznieriais pasidalindavę stam
biais pelnais.

Prašalino A. Cząr- 
necki iš muitinės vir

šininko vietos
.—<• ■ . ' *

Iš Chicagos > muitinės virši
ninko vįetos . buvo prašalintas 
Anthony Czarnėcki, rėpubliko- 
nas. Jis ištahiavo ' muitiėj*e 
apie devynis metus ir. gAvb vie
tą iš prezidento Coblidge.; Ką 
demokratai paskirs vakancijdn
dar

susirinkimą su vi- 
sais savo vaikais

BRIGHTON PARK — Holly- 
wood Inn, 2417 W. ; 43rd st., 
šįvakar įvyks mėnesinis susi
rinkimas Dariaus ir Greno le
giono posto moterų< skyriaus.

Ateidamos į susirinkimą 
narės atsiveskit ir savo vai
kus. Po organizacijos reikalų 
atlikimo, susirinkę vaikai pa
linksmins motinas atlikdami

R-: f- .sTv.-. ■

Wisconsin Rapids, Wis.—Išsiliejusi Wissonsin v upė-apdengė miesto gatves dideliais ledo gabalais

, nors numerį. Sritys 
| jiems nebus apribotos. Kiek
vienas vaikaš galės atlikti to
kį humerį, kokį jis norės.

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

su-
sa-

Iš Michigan ežero buvo iš
griebtas kūnas metų mer- 

, 1349

iŠvi-

West Suburbau ligoninėje 
guli 16 metų šollėja, Virginia 
Brown. Nuo mažos žaizdos 
kojoje ji sunkiai susirgo. Gy
vybė buvo išgelbėta, kai trys 
miielaširdingi ebieagiečiai 
tiko atiduoti merginai dalį 
vo kraujo. . /■

. ‘ • I

Iš Michigan ežero buvo

ginos, Elizabet Harlan, 
Greenieaf avė. Ji paskendo 
vas. 20 d.9 kai išėjo su drau
gais į ledžingių j“parę”.

Neapsidaifęs, ’po automobi
liu pakliuvo iP mirė 47 metų 
Bedarbis; John Sillivan,: 2641 
S. AVabasli avenite. Nuo žaiz
dų; paneštų.. auto nelaimėse 
vakar ir šeštadienį mirė išvi
so keturi žmones.

Chicagos dempkratai tiki, 
kad Py to jaus rinkimuose ma
joras Kelty antru kartu ieškąs 
majorystes, (jaus apie 800,000 
balsų. Nei republikonas ■ Wet- 
ten, nei nepriklausomasis Jen- 
kins neturį progos.

... v ... .

Chicagos federaliam teisme 
dabar eina įdomi byla, kurio
je figūruoja žymus apysakų 
rašytojas Henry * BedforcL 
Jonės ir jo dvi žmonos. Pir
moji žmona reikalauja $200,- 
000 iš antrosios “už meilės pa- 
viliojimą”.

Už skubų važiavimą ir kitų 
automobilių taisyklių laužy
mą Glencoe gyventojas, Cor- 
neitus. Van Schaak, buvo areš
tuotas 17-ką kartų.

ma-

Elevatoriui nukritus kelis 
aukštus buvo sunkiai sužeis
tas jo operatorius Antanas Bo- 
nona, 29, 6501 S. Justine st. 
Nelaimė įvyko rūmuose, 49 E.

Teat-

Town of Lake kliu 
bas rengia vakarą
T0WN OF LAKE 

rališka4 Kliubas “Lietuva” ba
landžio 7 d., rengia Bunco 
Party Hoolywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd Street.

Į parengimą įžanga bus 25 
centų, o atsilankiusiems žada
ma daugėlis prizų, muzika šo
kiams ir dovanos su įžangos 
bilietais.

Rengimo komisijon įeina, 
pp. Kareivienė, Vezelienė ir

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

(Laimes ieškotojas Naujoj
1 Zelandijoj)

Apie vienuoliktą valandą die
nos, atvažiavo vežimas, pakin
kytas vienu arkliu. Tai buvo 
man skirtas vežimas, kuriuo 
reikės keliauti. Reikia skirtis 
su Saulute. Ji paskutinį sykį 
pribėgo prie manęs, apkabino 
ir karštai pabučiavo. Aš rami
nau ją, o man ašaros per vei
dus riedėjo.

— Saulutė, tu mano geroji 
drauge. G(al dar aš kuomet nors 
čia sugrįšiu. Matai, kad ne ma
no valia. Prisakė man važiuo
ti ir tūriu važiuoti. Esu ne- 
laisvis. Ąš tavęs niekuomet ne
užmiršiu! Tu buvai man gera 
draugė per tuos tris mėnesius. 
Jei aš nesugrįšiu; užmiršk ma
ne; susirask sau tinkamą vai
kiną, apsivesk ir gražiai gy

venk. Sudie, Saulute! Lik svei
ka !

Pasileidom į kelionę. Dar il
gai, atsisukdamas, žiurėjau i 
Saulutę. Ji stovėjo ant, kelio 
ir mosikavo man ranka. Pava
žiavus kelis varsnas, kelias pa
sisuko ir aš nebemačiau Sau
lutes. Gaila man buvo Saulu
tes. Ji tokia gera buvo; taip 
rūpestingai mane prižiūrėjo.

Pavažiavus dar kiek kelio, 
mano sargas sako, kad aš tu
riu užsirišti akis.

Kam? Del ko? — klau
siu.

— Mat, tamsta dabar važiuo
ji į miestą; didelį miestą. Jei 
tamsta važiuodamas įsižiūrėsi 
ir jsitemysi kelią, tai gali tuo 
keliu vėl atgal grįžti. Tas ne
galima.

Užrišo man akis. Pasipriešin
ti negalėjau. Jei pasipriešinsiu; 
gali mane ant vietos užmuš
ti. Važiuoju sau užrištomis aki
mis. Kelias, rodosi, lygus. Vien 
tik ratų dundėjimas ir arklio 
lapnojimas girdėti. Nelabai 
smagi kelione važiuoti užrišto
mis akimis. Vienok 
mo nėra.

Pavakaryj mes 
prie namo, kuriame 
gykla. Kai įėjome 
rišo man akis. Viskas išrodė 
švaru. Tuoj padėjo valgius ant 
stalo. Aš gardžiai valgiau, nes 
per dieną mažai buvau valgęs. 
Po vakarienės, prisirinko daug 
įvairių žmonių. Tie susirinkę 
žmonės pradėjo manęs klausi
nėti visokių klausimų. Bet dau
giausiai 
piktas.

Mat, 
si, kad 
gų. Taigi piliečiai, kai dasiži- 
no jo kur aš sustosiu, rinkosi 
būriais, kad gavus progą ma
ne pamatyti. Nejauku man bu
vo atsakinėti tiems žmonėms 
į klausimus, bet pakliuvęs į 
tokius spąstus, turėjau elgtis 
taip, kaip jiems patiko.

kito išėji-

sustojome 
buvo val- 

vidun, at-

klausinėjo: ar aš ne-

valdžia buvo pranešu- 
veža nepaprastą žmo

-  į......

PRANEŠIMAI
Dariaus-Girėno Posto 271 Moterų 

Auxiliary susirinkimas ivyks pirma
dieni, balandžio 1. 1935. Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St., 8:00 vai. 
vakare.

Narės taipgi nepamirškite atsi
vesti savo vaikus dėl “Easter Party” 
kuri ivyks tuoj po susirinkimo.

Lietuviu Moterų Draugijos “Ap- 
švietos’ mėnesinis susirinkimas ivyks 
antradieni, balandžio 2 d., 1935 — 
Sandaros svetainėje, 814 W. 33rd 
St. 8:00 vai. vak.

Visos nares yra prašomos būti
nai atsilankyti. Raštininkė

SLA. 226 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ivyks antradieni, balandžio 
2 d. 1935 Associatio'n House, 2150 
W. North Avė., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai SLA. 226 kuopos malo
nėkite pribūti ant susirinkimo kuriam 
turėsime daug svarbių tarimų, kas 
liečia organizacijos gerove. Taipogi 
kitokių reikalų kas link kuopos ge
rovės. Ben. Aluzas, užr. sekr.

l"1.. ... ........ . ..y. .. i,..............

Stop
f'

(I Nebesirūpinkite dėl 
į|į| tsgggj? Į odos niežėjimo, Plai 

|| skanų, Išb ė r i m ų, 
\L==2i Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugia ir patikėtina priemonę 
niežėjimui pašalinti, Lengva var
toti visuomet Visose aptiekose 
85s, 60c, $1.00.žemo
FOR. S K IN iRRiTATIONS

CLASSIFIEDADS
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertu patarimas visose namu savi* 
ninku ir rendauninku reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Ižymur 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Pirmadienis, balan. 1, 1935 
..■*■■»>» ...... . ..... ............. .. .........

CLASSIFIEDADS
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MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

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

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139, Chicago. III. 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome uždangalus.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musų 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE W0RKS

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeųue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
staka. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprūpi n am ir toliaus už miesto gy
venančius biznius. ,
THE GREEK AMERICAN STORE

FIXTURE CO., 
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.
—O—

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi štorų fikčerius dėl byle ku
rio biznio {skaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams. Bučemėm, Kepyk
lom, Delicatessen Įtaisai, ir t t 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus' 

1607-11 So. State St
VlCtory 8370

—Oi—

REIKALINGAS “combination” pe
čius. Kas turite meldžiu pranešti. 
Dyer, Tel. CANal 4688.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU gyvenimo draugės 
merginos ar našlės. Pageidauju, kad 
butų laisva, jeigu galima turėtų 
nuosavybę ar pinigų. Aš esu virš 
40 metų, svaigalų nemėgiu, moku 
gerą amatą, gyvanašlis. Platesnių 
žinių suteiksiu per laišką, Box 237, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Help Warited-r-Male-Female 
 Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERIS rinkti orde
rius pataisymui namų. Gera mo
kestis sulig Federal Housing aktu 

2445 W. 47 St .

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN parsiduoda, savininkas 
turi du biznius, rendą pigi, prie 
dviejų gatvekarių linijų.

5915 So. Wentworth Avė.

ČEVERIKU TAISYMO ŠAPA 
pardavimui, pilnai įrengta, pigiai.

4456 So. Washtenaw Avė.

TAVERNAS — biznis gerai iš
dirbtas ir 'tinkamai įrengtas. Par- 
dosiu visa arba priimsiu pusininką 
jeigu patyręs biznyje. Gera proga 
geram žmogui. Priežastį patirsite 
vietoj. Kreipkitės: 1725 W. 63rd St.

TAVERN parsiduoda, gera vieta, 
laisnis yra ant visų metų. Sienos 
gražiai išpuoštos su paveikslais. 
Priežastį pardavimo patirsit vietoje. 
1434 So. 49th Ct, Cicero, III.

■.... f’""1" ...
PARSIDUODA grosernė labai pi

giai, geroj vietoi. po antrašu, 3514 
Emerald Avė., Chicago.

TAVERN pardavimui su visais 
įtaisymais. Geras biznis, per ilga 
laiką išdirbtas, su laisniu arba be 
laisnio. Atsišaukite

.3113 So. Halsted St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

KAS NORI renduoti 90 akeriu 
Carma, netoli nuo Chicagos. Tegul 
kreipiasi 1607 So. Crawford Avė., 
antros lubos.

Keal Estate For Sale 
Namai-Žeml Pardavimui

PARDUODU 2 flatų po 4 kam
barius, geras beismantas, didelis 
daržas, arba mainysiu ant cottage. 
M. Makuka. 1618 S. Morgan St 
1 flatas. >




