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TalkininkaiįspejaLietuvosvaldžiadelKlaipedos
pėdos statutą

Klaipėdos statuto signatorai reikalauja, 
kad Lietuva gerbtų krašto teises

GENEVA, bal. 1.—Geneva yra susirupinusi presos žiniomis 
iš Lenkijos, kad Vokietijos kariuomenė yra koncentruojama 
prie Klaipėdos krašto.

LONDONAS, bal. 1. — Anglijos užsienio reikalų ministeris 
Sir John Simon pranešė atstovų butui, kad trys Klaipėdos sta
tuto signatoriai—Anglija, Franci ja ir Italija pasiuntė Lietuvai 
aštrų įspėjimą, kad ji paliautų neigusi Klaipėdos krašto teises.

Atsakydamas į klausimus, Sir Simon pareiškė, kad šios trys 
valstybės pranešė Lietuvai, jog “dabartinė padėtis yra .nesude
rinama su Klaipėdos garantuota tam kraštui autonomija ir kad 
jos skaito, jog Lietuvos valdžios pareiga yra be vilkinimo ati
taisyti padėtį”.

Šis Simon pareiškimas yra labai reikšmingas iš priežasties 
iškilusių kivirčių tarp Vokietijos ir Lietuvos delei Lietuvos 
teismo pasmerkimo Klaipėdos nacių, kurie ruošėsi su ginklu 
išplėšti Lietuvai Klaipėdos kraštą ir jį sugrąžinti Vokietijai. 
Apie tų nacių nuteisimą Simon tarėsi ir su Hitleriu.

(Klaipėdos statutas, kurį yra pasirašiusios Anglija, Fran- 
cija, Italija ir Japonija, užtikrina tam kraštui aprybotą aifto- 
nomiją. Ikišiol betgi Klaipėdos vokiečiai visai nekooperavo su 
Lietuva, dagi ant kiekvieno žingsnio trukdė Lietuvos veikimą, 
o patį kraštą kaip įmanydami vokietino. Tam darbui gelbėjo 
ir Vokietijos valdžia, teikdama Klaipėdos vokiečių organizaci
joms subsidijas. Ypač padėtis pablogėjo įsigalėjus Vokietijoje 
naciams, kurie atvirai pradėjo diktuoti Klapiėdos krašto valdžiai. 
Priėjo prie to, kad vokiečiai paskelbė boikotą krašto seimeliui 
ir jau ilgas laikas negalima sušaukti Klaipėdos seimelio, taip 
kad negali tinkamai veikti ir Klaipėdos krašto direktorija).

Liepia pildyti Klai

VOKIETIJA KONCENTRUOJA KARIUOMENĘ PRIE 
KLAIPĖDOS

H. L. Chittenden John BallintyneJohn H. Hart

Detroito bankininkai, kurie tapo patraukti aitsakomybėn dėl bankų žlugimo. Jie yra: JohnTrys :
H. Hart, H. L. Chittenden ir John Ballintyne. Jų byla yra svarstoma federaliame teisme. Ry
šium su bankų krachu tapo iškelta bylos dar 32 asmenim.

Kongresas dar nesu
sitaiko dėl darbų 

biliaus
WASHINGTON, bal. 1. — 

Atstovų butas atsisakė priimti 
abiejų butų konferencijoj su
tartas pataisas prie $4,800,000,- 
000 pašelpų darbų biliaus ir bi- 
lių išnaujo sugrąžino konfereiv 
cijon.

6 žuvo lėktuvuose
CHICAGO.— Užvakar nelai

mėse su lėktuvais žuvo 6 žmo
nės. Du žuvo susidūrus lėktu
vams Texas valst. Du užsimušė 
prie Chicagos. Penktas užsi
mušė Texąs ir šeštas žuvo šok
damas parašiutu.

Šveicarija protestuo
ja dėl nacių pagro

bimo rašytojo

Papa įspėja pasaulį Vokietija šaukianti

Senato komitetas 
pritaria panaikini

mui karo pelnų

Siųs baliunus į stra
tosferą tirti kosmi

nius spindulius

Dulkių audros bai 
gia paversti vaka

rus į tyrlaukius

dėl gręsiančio 
didelio karo

580,000 jaunuolių 
kareiviavimui

Sako, kad jis melsis už sunai
kinimą karo kurstytojų

VATIKANAS, bal. 1. —Papa 
Pius kalbėdamas slaptoj 20 kar
dinolų konsistorijoj nepapras
tai aštriai pasmerkė karo kurs
tytojus ir paskelbė trijų dienų 
viešas maldas Lourdes, Franci- 
joj, v.‘Ž sunaikinimą tų kursty
tojų. Jis neįvardijo nė vienos 
šalies, bet pareiškė, kad karas 
šiuo laiku butų tokia piktada
rybe, taip kvailas parodymas 
pašėlimo, jog jis manąs, kad ka
ras yra “negalimas”.

Jis negalys įsivaizduoti kaip 
šalių valdonai, kuriems turėtų 
rūpėti šalies gyventojų labas, 
galėtų stumti į sunaikinimą, į 
saužųdystę ir išnaikinimą ne tik 
savo šalį, bet ir didesnę dalį 
žmonijos.

Tečiaus jei ir atsirastų tokis, 
kuris norėtų papildyti tą “bjau
rinsią piktadarybę”, tai jis, pa
pa, nieko kito negalėtų daryti, 
kaip melsties/kad Dievas “su
naikintų tuos žmones, kurie 
trokšta karo”.

Hitleris pašauksiąs kareiviavi
mui gal 8,500,000 žmonių

LONDONAS, bal. 1. — Gau
tomis žiniomis, 580,000 Vokieti
jos jaunuolių, gimusių 1905 m., 
šiandie turi prisistatyti medi- 
kalei egzaminacijai priėmimo 
punktuose verstinam kareivia
vimui, einant kovo 16 d. kon- 
skripcijos įstatymais. Ėmimas 
tų jaunuolių kariuomenėn tęsis 
per kelias savaites. Juos su
talpinti skubiai yra ruošiamos 
kazarmės.

Įskaitant jau esančią armi
ją, naujoji Vokietijos konskrip- 
tuota armija susidės mažiausia 
iš 750,000 kareivių. Tai 
pastovi Vokietios armija.

Be to Hitlerio valdžia ruo
šiasi neužilgo pašaukti ilges
niam ar trumpesniam kareivia
vimui viso apie 8,500,000 žmo
nių. Juos išlavinus, jie bus 
paleisti atsargon, bet galės bū
ti pašaukti prie ginklo, jei kil
tų karas. Pasiliks dar rud- 
marškiniai ir kitokios ginlęlu> 
tos nacių privatinės armijos.

Kartu bus sudaryta “šalies 
gynimo taryba”, tarp kurios 
žymiausių narių busiąs ir gen. 
Ludendorff. Taipjau busiąs at- 
šauksta iš Chinijos ir 
Hans von Seckt.

bus

ORfl
Chicagai ir apielinkei fedęra- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Glabut lietus ar sniegas; ma 
ža permaina temperatūroje. 

’ Saulė teka 5:32, leidžiasi 6: 
15.

WASHIIGTON, b. 1. — Se
nato amunicijos komitetas nu- 
tf/.ė pasiūlyti kongresui pri
imti Flynn planą, kuris taikosi 
panaikinti karo pelnus ir pada
ryti tai, kad už karą apmokė
tų karą vedančioji gentkartė.

Bet komitetas atmetė 
ruch pasiūlymą nustatyti 
nas laike karo.

Ba- 
kai-

Laimėjo naują bylos 
nagrinėjimą

WASHINGTON, b. 1.— Au
gščiausias teismas panaikino 
pasmerkimą mirčiai dviejų neg
rų jaunuolių, Norris ir Patter- 
son, kurie buvo kaltinami iš
gėdinę baltą mergaitę ties 
Scottsboro, Ala., ir įsakė jų by
lą išnaujo nagrinėti.

Tai jau antras tų negrų lai
mėjimas. Pirmiau dėl to įta
rimo buvo pasmerkti mirčiai 7 
negrai. Augščiausias teismas 
atmainė tą nuosprendį. Antru 
sykiu nagrinėjant bylą tik du 
buvo pasmerkti mirčiai, nes ki
tų byla nebuvo nagrinėjama, 
laukiant nuosprendžio šioj by
loj. *

CHICAGO.—Prof. Arthur H. 
Compton, laimėjęs Nobelio do
vaną už fiziką ir pasižymėjęs 
tyrimais kosminių z. spindulių, 
ruošiasi prie tokių tyrimų, ko
kių dar niekas nėra bandęs, da
ryti.

Ištobulinęs savo mažus radio 
kontroliuojamus baliunus, prof. 
Compton ruošiasi tuos baliu
nus siųsti į stratosferą užrekor- 
duoti kosminius spindulius įvai
riose augštumose— nuo pusiau
jo (ekvatoriaus) iki poliarinių 
sryčių.

Jis jau išbandė ir ištobulino 
mažyčius baliunus , kurie bus 
aprūpinti radio kontroliuoja
mais moksliniais instrumentais 
ir pasiųsti į stratosferą jie per 
radio praneš žemėn ką rekor- 
duoja instrumentai įvairiose 
augštumose.

Jis mano, kad tokis tyrimo 
būdas yra geresnis, negu siun
timas brangiai kainuojančių 
milžiniškų baliunų, kuriuos ga
lima pasiųsti tik retkarčiais ir 
tai daugiausia toje pačioje juos- 
toje.

BERN, Šveicarijoj, bal. 1.— 
Šveicarija pasiuntė’ Vokietijai 
aštrų protestą prieš nacių pa
grobimą Šveicarijoj pabėgusio 
iš Vokietijos rašytojo Berthold 
Jacpb • jo ;išgąbėnimą Vokie
tijon. Vokiečiai sako, kad ra
šytojas tapęs areštuotas kai jis 
perėjęs Vokietijos sieną ir bus 
teisiamas u’ž šalies išdavystę, 
bet Šveicarija sako, kad jis 
buvo nacių pastvertas Basely ir 
slapta automobiliu išvežtas į 
Vokietiją. Jacob išpranašavo 
Vokietijos atsiginklavimą ir 
kad iki bal. 1 d. Vokietija at- 
steigsianti konskripciją.

Naciai tokiu budu pastvėrė 
Šveicarijoj jau kelis savo prie
šininkus ir prigrūmojo kitiems 
tremtiniams Šveicarijoj irFran- 
cijoj, kad ir jie susilauks to
kio pat likimo, jei nepaliaus 
veikę prieš nacius. ,
Nacijai grobiasi savo priešinin

kus ir čechoslovakijoj
PRAHA, bal. 1. — Gautomis 

žiniomis, naciai pastvėrė ir iš
sigabeno Vokietijon žydų trem
tinių šeimyną Kurtz. Tai jau 

pirmas nacių pagrobimas sa- 
priešininkų, kurie buvo ra- 
prieglau'dą čechoslovakijoj.

KANSAS CITY, Mo., k. 31. 
—Jau kelintą savaitę siaučian
čios centralinių vakarų valsti
jose dulkių audros vis dar ne
pasiliauja. Dabar pasirodė ir 
nepaprastas reginys: dulkių 
audros kartu su sniegu, nes 
oras staigiai atšalo ir vieton 
lietaus pasirodė sniegas, kurį 
greitai > pridengė dulkės.

Šaltis pridarysiąs didelių 
nuostolių vaismedžiams.

Nepasiliaujančios dulkių aud
ros, kurios baigia išnešioti pa
viršutinį žemės sluogsnį ir ku
rios sumaišė kelių valstijų že
mes, baigia paversti tas vals
tijas į tyrlaukius. Toji apygar
da paprastai išaugina 30,000,- 
000 bušelių kviečių, bet šiemet 
vargiai bus išauginta ir 12,- 
000,000 bušelių.

Tos valstijos pirmiau buvo 
ištisomis prerijomis, apaugusio
mis kieta buffalo žole, kuri ne- 
išdžiudavo ir sausros metu ir 
kuri neleisdavo žemei sklaidy
tis. Tai buvo puikiausios ga
nyklos. Bet kylant kviečių 
kainoms, ūkininkai ėmė arti 
prerijas ir sėti kviečius, žemė 
buvo derlinga ir kviečių augi
nimas nešė didelį pelną, " ypač 
karo metu. Bet pradėjus dirb
ti visą žemę,. paviršutinis sluoge 
nis pasidarė visai liuosas ir 
dabar jį nešioja mažiausias vė
jas. Pamaži visas šiąs derlin
gas plotas virsta į kopas (diu- 
nus), nes nebėra kas laikytų 
žemę. Mokslininkai sako, kad 
negalima bus kitaip sustabdyti 
šio derlingo krašto virtimo į 
tyrlaukį, kaip išnaujo visą tą 
kraštą paversti į preriją, ap- 
sėjant turinčia tvirtas šaknis 
ir nesibijančia sausrų žole.

LIETUVA JAU DAVĖ 
LEIDIMĄ F. VAIT- 

KU SKRISTI
“Lietuves Keleivis”, einąs 

Klaipėdoje, kovo mėn. 17 d., 
1935 m., paduoda tokią žinią iš 
Kauno:

“Kaip iš atitinkamų įstaigų 
sužinojome, Amerikos lietuvis 
leitenantas 
naši gauti 
tybių, per 
skristi.

“Lietuvos krašto apsaugos 
ministerija jau išdavė Vaitkui 
tokį leidimą”.

Vaitkus jau rupi- 
leidimus iš tų vals- 
kurias jis numato

Tiksliau butų buvę pasakyti, 
kad tuos leidimus rūpinasi gau
ti Amerikos Jungtinių Valstijų 
valdžia, būtent, Valstybės De
partamentas (State Depart
ment), kuris pradėjo susiraši
nėti su kitų šalių valdžiomis 
po to, kai Prekybos Departa
mentas (Department of Com- 
merce) jam pranešė, kad lakū
nas yra kvalifikuotas ir lėktu
vas tinkamai įrengtas.

Aplikaciją dėl tų leidimų val
džiai įteikė ALTASS valdyba.

Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos leidimas turės ateiti 
pWashingtoną, o iš ten jisai 
bus persiųstas Chicagon, į AL
TASS centrą.

Graikijoje dar veikia 
karo teismai

gen

PARYŽIUS, b. 1. — Susidau
žius lėktvui liko užmuštas vie
nakis geriausių Franci jos la
gūnų, Robert Bajac.

7

16 žuvo audroj
ANCONA, Italijoj, bal. 1— 

Mažiausia 16 žmonių prigėrė 
ir daug žmonių liko sužeista 
audroj, kuri siautė Adriatiko 
juroj.

SOFIJA, Bulgarijoj, k. 81.— 
Bulgarijos pasienio sargyba 
prie "Rumunijos sienos nušovė 
du Bulgarijos valstiečius ir trįs 
sunkiai sužeidė. ^7-

I pasmerkti mirčiai
NEW YORK, b. 1.

ne
vo

NEW YORK, b.. 1. — Keturi 
jaunuoliai, kurie nušovė poli- 
cistą, liko pasmerkti mirčiai 
elektros kėdėj.

, r " .
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BĘLLAIRE, O„ bal. 1. —Dvi 
merginos, Mildred Sfone, 16 ;m. 
ir Leoną Byąrd, 17 m., abi iš 
Riverview, rastos sinkiai su
žeistos apt Ohio vieškelio. Jos 
abi gryžo iš teatro Bellairę. 
Spėjama, kad jos arba liko iš
mestos iš automobilio, arba 
vo užgertos ■ pravažiuojančio 
automobilio, kuris pabėgo.

■ ■ ■■ '•

Masinės kūdikių ve
dybos Indijoj

■■■m—,..., ■■■—

BOMBAY, Indijoj, b. 1. — 
Masinėse kūdikių vedybose 
Kathiawar kaime liko apvesdin
ti 374 kūdikiai, einant senais 
Indijos papročiais. Daugelis ki*- 
dikių buvo tiek maži, kad dar 
negali vaigščioti ir ramiai mie
gojo savo tėvų rankose. Vedu
sieji bėtgi negyvens krūvoj iki 
paaugs,—sulauks bent 9 ar 12 
metų amžiaus.

Pagimdė 22 svarų 
kūdiki

NEW YORK, kovo 31. — 
Mrs. Steinman iš Bronx pagim
dė 22 svarų suną, arba sve
riantį trečdalį to, kiek ji pati 
sveria. Jo sūnūs svėrė beveik 
du sykiu tiek, kiek svėrė visi 
penki Dionne kūdikiai.

Ji turi kitus aštuonis vaikus, 
bet visi jie gimė arti norma
laus svorio—nuo .7 iki 10 sva
rų. Jos naujasis nepaprastas 
sūnūs ir motina ir sveiki.

ATHENAI, k. 31. — Karo 
teismas 10 karininkų pasmer
kė kalėj iman iki gyvos galvos, 
10 gi nuteisė 20 metų kalėj i- 
man už dalyvavimą pereitam 
sukilime. 4 liko išteisinti.

Valdžios rūmai buvo stro
piai saugomi kariuomenės pri- 
sibijant, kad kraštutiniai atgal- 
eiviai, kurie reikalavo jiems 
mirties bausmės, gali kėsintis 
nuversti valdžią.

Bal, 15 d. karo teismui 
atiduotu 227 karo laivyno 
rininkai. Tuo pačiu laiku 
karo teismai Salonikuose, 
vala, Drama ir Xanthia 
450 suimtų sukilėlių.

bus 
ka- 
kiti

teis

Italija pašaukė ka
riuomenėn naujokus

RYMAS, bal. 1. — Italija pa
šaukė kariuomenėn 250,000 
1914 m. gimusių jaunuolių. Ka
dangi nepaliuosuojami ir jau 
baigusieji kareiviauti, taipjau 
kadangi yra sumobolizuota ir 
dalis atsarginių, tai Italija da- 

McEllroy ir išreikalavo $20,000 bar turi sumobolizavusi 600,000 
išpirkimo. . C kareivių armiją.

JEFFERSON CITY, Mo., k. 
31.—Valstijos augščiausias teis, 
mas patvirtino pasmerkimą 
mirčiai Walter McGee, kuris 
buvo pastvėręs Kansas Cįty 
miesto manažerio dukterį Mary

pasmerkimų

Kiek dar trūksta?
•< Transatlantinio skridinio finansavimui užbaigti turi būti

......................................... $4,750.00

t.... $414.60
........ 1.00
........ 3.00

sukelta
Kiek Įplaukė 

Buvo paskelbta ..
B. Walantinas, Chicago, auka
P. švelnia, Chicago, auka.......
P. G., Chicago, už du laišku gabenimui su lėktuvu 5.00
C. Augusi, Chicago, už du laišku
Trys laiškai, per ALTASS centrą 

VISO ....... ........ .
DAR TRŪKSTA

Avi-

stfr

5.00
7.50

$441.10
$4,308.90

, v'įf’V 'r?

M

. ' ......•

7 DARBININKAI ŽUVO ITA
LIJOS PARAKO DIRBTUVĖJ

TURIN, Italijoj, b. 1.
gliana parako dirbtuvės eksplo
zijoj septyni darbininkai liko 
užmušti ir 80 darbininkų

S^Mta^į



NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI 1A
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek.©torius

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

prie

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti į Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117

vienus dolerius >< ».

KVIEČIAM RAŠYTIS ICHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJĄ

Kiekvienas lietuvis, vyras ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus, yra nuoširdžiai kviečiamas rašytis į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Pašalpa ligoje $6, $10, $16 savaitėje; pomirtinė $250, 
įstojimas eina sulig amžium.

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

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

metus 
Tos 

nariai 
prisi-

ATVIRA KALBA J DRAUGIJŲ VALDYBAS 
IR NARIUS

(Verta pasiskaityti visų draugijų nariams)
Dar 1926 m. rašiau “Nau

jienose”, kad musų draugijoms 
ateina tamsios dienos, kad mu
sų pašalpos organizacijos, jei
gu nori sėkmingai gyvuoti, tu
ri rūpintis įtraukti j savo ei
les jaunimų; silpnesnės drau
gijos turi telktis prie dides
nių. Dar tada Chicagoj turėjo
me apie 250 pašalpos draugi
jų, o šiandie vargiai yra dau
giau, negu penkios dešimtys. 
Ir iš tų penkių dešimčių var
giai rasime penketų draugijų, 
kurios vidutiniškai gerai gy-| 
vuotų.

Kodėl šitaip yra? Aišku, 
draugijų nariai eina senyn, 
jaunų spėkų negauname, ap- 
sirgimų skaičius didėja, mir
čių nuošimtis irgi kur kas di
desnis, negu keliolika metų at
gal. Musų draugijos 
vo amžių. Nesakau, 
bet didelė didžiuma 
kių-šešių metų bus 
nuo - musų 
pio.

Tai koks yra išrokavimas 
musų draugijoms tęsti sergan
tį gyvenimų? Kodėl nesirūpin
ti, kad organizacija dėtųsi prie 
tų organizacijų, kurios gerai 
gyvuoja, turi apsčiai jaunimo 
savo eilėse ir yra augančios 
organizacijos? žinoma, organi
zacijoms yra vien nelaimė, ge
riau pasakius, nelaimė nariams, 
tęsti merdėjimo gyvenimą. Bet, 
deja, kai kuriems draugijų 
valdybos nariams ir kai ku
riems arčiau kėdžių stovin-

tiems yra nauda palaikyti or
ganizacijų tokiame merdėjimo 
stovyje. Nesakau, kad vien pi
niginė nauda rupi tokių drau
gijų valdyboms ir kai kuriems 
nariams, čia giliai gludi ir gar
bės klausimas. Pirmininkas tu
ri sau už garbę būt pirminin
ku; sekretorius irgi nori pa
laikyti savo garbingų “urėdų”; 
na, o iždininkas jaučiasi gana

gerai, kada pas jį randasi ke
li šimtukai draugijos pinigų, 
šitokie “garbingi” organizaci
jos žmonės visuomet stoja vi
somis keturiomis, kad jų or
ganizacija nesidėtų prie kitos, 
geriau gyvuojančios draugijos. 
Jiems yra išrokavimas būt or
ganizacijos “lyderiais”.

Čia duosiu porų pavyzdžių, 
kokių esama valdybų ir arti 
valdybos stovinčių narių. Ma
ža draugijėlė, turinti apie 60 
narių, bet prieš kelis 
vidutiniškai gyvavusi, 
draugijėlės kai kurie 
pradėjo darbuotis, kad
dėti prie gerai gyvuojančios 
draugijos. Pirmininkas ir iždi
ninkas prieš susirinkimų bėgio
jo po savo draugų namus, pri
kalbėjo visokių niekų apie tų 
organizacijų, prie kurios buvo 
planuojama dėtis; prašinėjo na
rius į susirinkimų, kad kaip 
nors atlaikius draugijėlės ne- 
prisidėjimų prie gerai gyvuo
jančios organizacijos. Tas jiems 
pasiseko. Ta draugijėlė gyvuo
ja, bet pašalpų reguliariai ne
moka, — tik kai kada dolerį 
kita sergančiam' nWTlui v'p#ime- 
ta. Pomirtinės irgi neišmoka
mas. Na, o tuo pačiu laiku pas 
draugijėlės iždininkų randasi 
dar keliolika šimtų dolerių ant 
rankų, spulkoje irgi dar yra 
pinigų, bet musų geroje val
dyba eina prie to, kad nariai 
visai išbėgiotų. Jiems liks tur
tas. ..

Kita vėl panaši draugijėlė 
turėjo paskolinusi porų tūk
stančių dolerių ant pirmo mort- 
gičio kitam draugijėlės nariui,

geram valdybos draugui. Na
riai pamatė, jog reikalai eina 
blogai ir pradėję ieškoti bū
dų, kad prisidėjus prie gerai 
gyvuojančios organizacijos. Tas 
pats narys, kuris turi ant sa
vo namo mortgičių ir kai ku
rie valdybos nariai pradėjo 
darbuotis, kad draugijėle nesi
dėtų niekur. Tikslas buvo aiš
kus, kad skolininkas yra su
sitaręs su kai kuriais valdy
bos nariais draugijėlę numa
rinti ir esamu turtu pasidaly
ti tarpusavyje. Bet draugijė
lės narių butą irgi nemiegalių. 
Įvyksta skandalingas susirin
kimas. Eiliniai nariai laimi. 
Nubalsuojama prisidėti
gerai gyvuojančios organizaci
jos. Bet kas pasirodo: pas iž
dininkų $500 pinigų, bet jis 
jų neturi
pats išleidęs, na o kitus pasko
linęs pirmininkui. Pasirodė, 
kad visi tie buvo didžiausi prie
šai draugijėles prisidėjimo prie 
kitos organizacijos, (kurie bu
vo draugijėlei skolingi pinigų 
Na, o dar atsirado keliolika 
žioplių, kurie buvo suagituoti 
skolininkų, kad draugijėlė prie 
kitos organizacijos nesidėtų.

Galima butų paduoti daugy
bę faktų, kad visų tų merdė
jančių draugijėlių valdybos yra 
didžiausi priešai prisijungimui 
prie gerai gyvuojančių organi
zacijų ir tokios valdybos arba 
paprasti nariai turi didžiumoj 
atsitikimų medžiaginius., sume
timus. Bet, žinoma, kai kurie 
ir vien garbės sumetimais no
ri organizacijų palaikyti, kad 
galėjus būt viršininkais; o dai 
kiti yra žiopleliai, — ką jiems 
draugijėlės valdyba sako, tuc 
jie ir •tiki. • .

Laikas yra pašalpos 
draugijėlių nariams apsižiūrė
ti, kad pirm negu draugijel< 
užmerks akis ir , dar esamas 
turtelis pateks j kelių gudruo 
lių kišenių, pasirūpinti prisi 
dėti prie gerai ,-gyvuojančio; 
organizacijos. Tų, padarykit 
j)irm negu jūsų organizacijoj 
turtų kandys suės. Nes tad: 
bus sunku prie -kilos < organiza

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 W.est 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nu 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 va 
kasdien. Nedėliomis ?ruq.1 likit 1 p.

Tel. LAFAYETTE 3051.

AKIŲ

BERNICE MALELA

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

baigia sa- 
kad visos, 
laike pen- 
dingusios

gyvenimo žemėla-

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
Tėvas

Laidotuvių Sąlygps 
Lengvais Išmokėjimais .

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avei

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572 .

S. P. MAŽEIKA
'3319 Lituanica Avenue , Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone BouleVard 4139

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

DR. VAITUŠH, OPT.
LIETUVIS 

OptometricaHy Akių Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda atkreipianti i mo- 

į kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau....

ll

4712 South Ashland Av.
I Phone Boulevard 7589

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

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Plane Phones Canal 2515—Cicero 5927

DR; G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. .

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akiu

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

i Dr. John J. Smetana
OPT0METRISTAS

L '1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phorio Cąnal 0528 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nUo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo

I 9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai
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narių amžius, kiek turi jauni
mo, koks piniginis turtas ir 
ar organizacija yra legalė. Jei
gu organizacija gyvuoja sulig 
čarteriu išleisto įstatymo 1872 
metų Illinois valstijos, tai to
kia organizacija yra “Chari- 
table”; geriau pasakius, almuž- 
nos ir mielaširdystės. Tokios 
draugijos negali nariams nei 
pašalpos nei pomirtinės užtik
rinti. Jeigu jos užtikrinimą 
duoda, kad mokės tokias ir to
kias sumas sergant ir po mir
ties, tai jos prasižengia prieš 
savo čarterį. Tokios organiza* 
cijos gali būt apskųstos Val
stijos Komercijos Departmen- 
tui. Kiekviena organizacija, ku
ri nustato nariams pašalpą, tu
ri būt fraternalė arba Mutual 
Benefit draugija. Charitable 
draugijų veikimo dirva nuo 
1927 metų' liko susiaurinta. 
Nesilaikančios naujų patvarky
mų organizacijos gali būt už
darytos. Tat prie tokių orga
nizacijų bent vienai draugijai 
dėtis nėra patartina. Tokios

(Tąsa pusi. 3-čiam)

Waukegan žymi jaunuolė, p-lė Bernice Malela, nauja Chi
cagos Lietuvių Draugijos narė. Smagu pažymėti, kad į šitų or
ganizaciją rašosi žymus lietuviai jaunuoliai ne tiktai iš Chica- 
gos, bet ir iŠ apielinkių.

P-lč Bernice Malela baigė Lake Forest Universitetų praei
tais metais. Iš profesijos High School mokytoja. Tūlų laiką lan
kė Moser Business College, čia pilnai susipažino su stenpgrafi- 
ja. Lankydama Lake Forest Universitetų studijavo muzikų; yra 
pasižymėjusi dainininkė, musų programų pažiba lietuvių vaka
ruose.-

Musų nauja ir jauna narė p-Iė Bernice Malela yra duktė žy
mių Waukegan biznierių, p-nų Malelų. P-nai Malelai yra pažan
gaus lietuvių judėjimo aktyvus dalyviai.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockwell St

Tek Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Petnyčins 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

~ Telefonas Republic 9600

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

svečio beei jos prisidėti, 
grašio niekas nelaukia.

Jeigu jūsų valdybos tuo 
klausimu nesirūpina, tai nariai 
turi suprasti, kad jūsų organi
zacijos turtų \kandys - rengiasi 
graužti. Pačių narių vi ^ra parei
ga pradėti tuo klausimu rupin-

tis, kad užbaigti merdėjantį 
gyvenimų prisidedant prie ge
rai gyvuojančios organizaci- 
jos.

Taipgi, prisidedant prie ki
tos organizacijos, reikia patir
ti apie organizacijos stovi, — 
kiek turi narių, koks abelnas

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany
Hemlock 9252 *

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tie blankets ir tt. <

4 Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai.1,

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutartį.

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

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 *

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po piety. 7—8 vat vak. 
išskyrus seredomis.

KITATAUČIAI

AJLDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio..

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tek Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

■ Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, v, Nedėlioj pagal sutarti

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

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

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557 

Vai. nuo 9:80 iki 8:80 vakaro. 
Nėra i, ofiso valandų seredomis.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. V. A. Šimkus 
j; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St.

Tai, Boulevard 1401

9

Dr. Margeris 
3325 Scr. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. .. 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ild 8 po pieti 
7 iki 8 vai Nedėk nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel Calumet 6898 
Res. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir v _ 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntr 
dėliomis ir šventadieniais 10—18

vinį

į* -
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ka parengimu buvo patenkin

Prieš

Vincent B. Ambrose

Chicago

5. Ona Jaučiunas Chicago

Ascilla6. Juozas Chicago

PRANEŠIMAS

Petras Bedalis

Stukas, Chicago

LIETUVON

aplikanto, turite eiti

Kaina 6 pėdų didumo už

išdir

Lietuviai esatą kviečiami pamatyti.

JOS. F. SUDRIK, Ine
1739 SOUTH HALSTED STREET

pasirūpino išnuomoti savo pik 
nikams daržus parankiausiu lai

gra- 
kad
San
tūri-

>1.00 
96c 

>1.59

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

— turėjo eiti pats 
Taip ir su musų

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

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

7. Petras 
cagoje

8. Kazys

Dailės atžvil- 
buvo geras ii 

Dalyvavo ir cleve- 
- J. Krasnickas ir 

Pagelbėjo ir

17. Jonas Tverijonas, Spring 
field, III.

1. Juozas Bložis, Chicago j e
2. Veronika Viešienė, Ųhica- 

floje.
3. Zofija Villis, Chicagoje
4. Nellie Bertulis

ŠCYRIEJI TRUKDO LIETUVIU PILIETINI 
M0 PAŠALPINIO KLIUBO VEIKIMĄ

Briedis, Astoria

Trumpis, Chica

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-15 W. ROOSEVELT ROAD <1
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W
Vanoti lietaus ir druskos vanos.

rvrimming 
Rusiika ir turi 

Moterims teredomi

Balandžio 14 d.‘įvyks kliu- 
bo susirinkimas. Draugas K. 
Markūnas,išduos raportą ir sa
vo kaltinimus parems faktais. 
Būtinai dalyvaukite tame ' susi
rinkime, kuriame bus nuplėš
ta kaukė dar vienam Bimbos 
gizeliui.

Balutis, Chicago

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

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 Pinigų 
Siuntimo Skyrius jums tame 
gali patarnauti.

ŽODIS KONKURSAN 
TAMS

Pasimatykit su Mr. Lustig, musu Foreign Exchange Dept.

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK 
19th Place and Halsted Street

Bimbiniai triukšmauja, o patys nieko neveikia. 
— Ščyrieji kaltinami skebavimu. — Skloki- 
ninkų koncertas. — Socialistų parengimas 
pavyko gerai.

Baržinskas, Chi

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

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

mininkei virš $10.00 į mėnesį < ant maisto.

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS

REFRIGEBATORIAI

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
teį? pataria Lietuvos bankai

Kovo 17 d. įvyko socialistų 
parengimas. Suvaidinta juokin
ga komedija' “Šalaputris”. Pa
skui sekė koncertinė dalis, ku
ri susidėjo iš duetų, kvartetų 
ir solo. Dainavo ir bepartyvis 
Dailės Choras po vadovyste 
jaunuolio V. Dermaičio. Publi-

Girdėjau, kad socialistai pa
darė ir šiek tiek pelno. Tuo 
tarpu sklokininkai turėjo nuo
stolių. Sklokininkų parengime 
mačiau kelis švaresnius bimbi- 
nius. Bet pas socialistus jie ne
siteikė atsilankyti. Gal gavė
nia juos sulaikė?

Socialistams, sklokininkams 
bei šiaip bepartyviškoms orga
nizacijoms aš noriu duoti prak-

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

Krautuvininkams ir kitiems 
imantiems urmu “whoiesaię”, 
teikiama nuolaida. Taipgi yra 
pasirinkimas iš įvairių 23-jų 
rųšių saldainių.

Reikalaujant siunčiama kai- 
naraštis. >

• • . . • f* •

“Birutės’? Atstovybė
1427 So. - 2nd Street, 

Philadelphia, Pa. ■

ARTINANTIES VELYKŲ 
ŠVENTEI NAUJIENA!

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 sk^’nu*? Rosepetal 

Pauderio
ROSE PETAL

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Auditorija) Tel. Victory 8137

Jeigu atsineši! ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.

MIKE DZIMIDAS,
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTĮ. PASAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401

Chicagos Lietuvių Draugija 
laukia jūsų darbo vaisių — į 
darbą draugai konkursai)tai!

įstatymų. Iš tokių 
nėra naudos, kad jos 
nes jos savo nariams 
tikrai, padarys, akis 

žemaičius 
: “ne Die- 

dovana, ne kipšui kačer- 
Tas pats ir su musų dau

guma pašalpinių draugijų. 
Daug butų geriau patiems na
riams ir musų visam kultūri
niam gyvenimui, jei turėtu
mėm keletą, bet stiprių orga 
nizacįjų. Nariai nebūtų niekuo
met apvilti, nuskriausti, — 
gautų tai, kas jiems yra už
tikrinta. O be to, tokios orga
nizacijos galėtų nemažai veik
ti musų kultūrinio darbo dir
voje.

Kainos čeverykų 
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ. .

UN1VERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3337 SO. HALSTED STREET

P-nas Vincent B. Ambrose, 
žymus darbuotojas musų kul
tūros dirvoje, aktyvus narys 
Chicagos Lietuvių Draugijoje, 
pradėjo darbuotis Chicagos 
Draugijos konkurse. Gero pa
sisekimo p. V. B. Ambrosui 
konkurso darbe.

PERMANENTS 
Special atpiginta 

R1NGI.ETS 
$2.50 IR $3.50

Special nu aliejaus soliucija 
(SKIRT.EY TEVPJ.FI 

$4.00, $5.00 IR $6.50 
Permanents dėl kūdikių $1 QQ

tiktai ........................... 1.00

MUSU 
fiįįpf&FĄ SPECIALYBĖ

J dažyti baltin- 
y ti permanents 

Puikiausi plau- 
/ z—* kų stiliai.

Yra sakoma: kada ateina dar
bo laikas reikia dirbti. Dabai 
kaip tik yra darbymetis kiek
vienam draugijos konkursan- 
tui, — reikia pradėti dirbti. 
Darbas pats nepasidaro, -kolei 
mes nejdedam į jL ^vozdarbo 
jėgas.

Musų draugai konkursantai 
neprivalo nei minutei pamirš
ti, kad jie yra didelio darbo 
dalyviai; turi rūpintis, kad 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
auginus nariais. Kiekvienas pa- 
šnekėsis su draugu, pasimaty
mas su pažįstamu, pasisvečia
vime si? giminėms, turi būt 
visuomet prisiminta Chicagos 
Lietuvių Draugijos reikalas. 
Kalbinti kiekvieną lietuvį vy
rą ir moterį, jeigu dar nėra 
nariu Draugijos

Nelaukite, kad aplikantai at
eitų jūsų ieškoti, bet patys tu
rite] eiti ieškoti aplikantų. Nei 
Mahometas nesulaukė ateinant 
pas jį kalno, 
pas kalną.
draugais konkursantais. Kaip 
tas Mahometas, nesulaukbamas 
kalno
patys pas aplikantą

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

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

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

Kovo 10 d. įvyko p. F. Stan 
kūno koncertas 
giu koncertas 
turtingas, 
landiečiai 
S. Kučinskaitė 
vietos dainininkai po vadovy
ste p. V. Dermaičio.

Tiek brooldynietis Stankū
nas, tiek clevelandiečiai yra ga
na geri dainininkai. Publikai 
jie patiko. Neatsiliko ir vieti
nis A. Vasiliai.’skas, kuris tik
rai šauniai padainavo “Kur ba
kūžė samanota”.
‘ Tenka pasakyti, kad p. Va
siliauskas turi nepaprastai gra
žų tenorą. Jo asmenyje mes 
neužilgo, susilauksime antro 
Babravičiaus. Juo labiau, kad 
jis tebėra dar visai jaunas ir 
dainavime gali dar toli nuženg-

tišką patarimą: garsinimi.’ase 
visuomet naudoti pilną savo 
organizacijos vardą. O tai to
dėl, kad žmonės dažnai su or
ganizacijų raidėmis (inicia
lais) nėra susipažinę. Kai jie 
pamato eilę raidžių, tai daž
nai pamano, jog tai bolševikiš
ka organizacija. Ir į garsini 
mą parengimą, žinoma, neina.

Nebandykite slėptis už raid 
žiu, — tai išeis į naudą.

— Patarėjas.

ATIDA!
Napiy Savininkai ir 

Pėntoriai. 
», i A ■> . ■ >

Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visu 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. JHELMAN’S PAINT STORE, 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiųstan- 
tis Varnišas už galioną ftfl 
ir virš............ ’..........
Galionas Maliavos 
ir virš. .......... .......
Galionas Enamelio 
ir virš........ .............
Galionas Varnišio išėmė- QEn 
jfes augštos rūšies    vUV
3 pakeliai šiem} po- O E j*
pieros , valyklas ............... v

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

' Tel. CANal 6063.

9. Antanas Balčiūnas, Chi 
cagoje

10. Adelė Gediminas, Chica 
goję

11. Uršulė

(Tasa iš pusi. 2-ro) 
draugijos bent kada gali su
gniužti po įstatymų našta. 
Kiek man žinoma, Chicagoje 
lietuvių legalių organizacijų 
yra tiktai sekamos: Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje, Ry
mo Katalikų Susivienijimas, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas ir Chicagos Lietuvių 
Draugija. Pirmosios trys yra 
fraternalės, o Chicagos Lietu
vių Draugija yra Mutual.

Reiškia, musų Chicagos lie
tuvių pašalpinės organizacijos 
ne tiktai, kad daugumoje yra 
merdėjimo stovyje nariais ir 
turtu, bet kartu nesilaiko nei 
valstijos 
draugijų 
gyvuoja, 
skriaudą 
užmerkdamos. Pas 
yra sekamas priežodis 
vui

Juk tai yra tiesiog sabota
žas. ir daigiau nieko. Kliubo 
nuriai privalėtų j tuos ščyrųjų 
triksus atkreipti savo dėmesį 
ir tinkamai su jais atsiskaity 
ti. Kliubo reikalai privalo bū
ti statomi pirmoje vietoje.

Draugas K. Markūnas (C. 
Martin) eina kliubo teisėjo pa
reigas. Jis tyrinėjo kaikuriųos 
Bimbos Žalnierius, kurie netei
sėtai buvo įsirašę j kliubą. Pa
staruoju laiku jis vėl išviįko

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
"Naujienų” . Redakcijos 

Narys,

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

I KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu 

“GRIPSHOLM”

DETROIT, MICH. 
kiek laiko “Naujienose 
leivyje” jau buvo rašyta apie 
Lietuvių Pilietinimo Pašalpinio 
Kliubo kaikuriuos nemalonius 
įvykius. Būtent, apie tai, kaip 
kaikurie Bimbos sektantai bu
vo neteisėtai įsibrovę į kliubą, 
kad kelti netvarką. Nariai su
sekė šmugelį ir padarė spren
dimą, kad neteisėtai įsirašiu
sieji nariai turi eiti lauk.

Likusiems bimbiniams tai 
baisiai nepatiko. Kiekviename 
susirinkime jie pradėjo atakuo
ti valdybos raportus ir proto
kolą. Kabinasi prie mažiausių aikštėn, kad ščyrasis skebau 
menkniekių ir vis tvirtina, kad ja. \
protokolai nėra tiksliai vedami. 
Kai pirmininkas pareikalauja 
nurodyti netikslumus, tai nei 
vienas jų negali nurodyti, kas 
turi bu*ti pataisyta. *

Tie fanatikai savo įkyriomis 
ir nepamatuotomis priekabėmis 
vargina susirinkusiuosius ir už
tęsia mitingus pusvalandžiui ar 
daugiau. Rimtesnieji nariai pra
deda nebetekti kantrybės. Bim
bos klapčiukus jie tiesiog vadi
na šašais, kurie trugdo pašal
pinių draugijų veikimą. Bū
tent, tų draugijų, kur jie ne
gali vadovauti.

Pavyzdžiui, kliubas išrinko 
porą bimbinių į pramogų ko
misiją. Per tris mėnesius J. 
Vasiliauskas ir J. Greblikas 
nič-nieko neveikė. Pagalios. 
Greblikas pareiškė, jog iš ko
misijos 'jis pasitraukiąs.

Reikėjo surengti metinį kliu
bo balių ir paimti daržą pik
nikui. Nieko nepadaryta. Na, o 
juk visi žino, kad dabar nebe
laikąs ieškoti daržo. Nes visos 
geresnės dienos jau kitų or
ganizacijų paimtos.

Kada komisija nieko nevei
kė, tai ščyrųjų organizacijos

Dėl platesnių informacijų kreipkitės i , _NAUJIENAS
Tek CANAL 8500

145.00
~ - uutr ihihĮjI n iiįįįįį]

Mažesnio didumo $ 99.00 *69.00
■ , ■ • ■ ■ . . ...

Galima pirkti ant meter plano po 15/centų į dieną, 
mažiau negu ledas kainuotų.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA

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

1:30 po pietų kas NedMdienį.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

12. Juozas
goję

13. Vincas
L. L, :

14. Stephen Stephenson, De- 
troit, Mich.

15. Antanas Blažys, Spring- 
field, III.

16. Jurgis česna, Springfield,

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Sergantys draugijos 
nariai

Budrikas užlaiko didelį pasirinkimą visų žinomų 
bysčių Elektrikinių Ledaunių.

VELYKOS JAU ARTINASI
Laikas nusipirkti gerus, 
žilis, naujus čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti

V n’a* pasipuošusiu. Mes
j ine didžiausį pasirinkimą čc-

verykų vyrams, moterims ir 
vaikams, 
dabar nebrangios.

Draugai konkursantai, pra
dėkite kalti geležį, kol ji dar 
karšta. Geriau pasakius, pradė
kite darbą tuoj. Dabar kaip tik 
yra tas laikas, kada jūsų jė
gos privalo būt sukoncentruo
tos sėkmingam konkurso dar-

M- į;-/://///III
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NAUJIENOS, Chicago', UI. >

HAUIIENOS
The Lithuanian Daily_ Newa 

Published Daily Except Sunday by 
i be Lithuanian Newg Pub., Co., Ine.

1738 South Hahted Street 
TelepHone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago 
88.00 p«r year in Chicago 
3ė i>er copy. "
................. . ■ .... ..................■■■■■.... ■» 

* Entered aa Second Ciasa Matter 
llarch 7th 1914* at the Post Office 
bf Cb|cMo, III. under the act of 
Įfarch 3rd 1OT9.

* Naujienos eina kasdien, išskiriant

JIL Telefonas Canal 8500.

Užsakymo katnit
ChicagoJe — paštu:

Metams ................................... |8.00
Pusei metų --------    4.00
Trims mėnesiams _ __ _ 2.00
Dviem mėnesiams _________ 1.50
Vienam mėnesiui _______   .75

Chicago] per iineiiotojua:
Viena kopija   3c
Savaitei J..... ........................    18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams ____LL/.L........ . .... 87.00
Pusei metų........... ............... 3.50
Trims mėnesiams ----- 1.75
Dviem mėnesiams .....   1.25
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu. *

' ' .....  ........ ..............n... ...................................................................T, ........................................................ .. .................. .. .............. IK . ......................................... .
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Iš sąrašo Nr. 10 į naująją miesto tarybą yrą iš
rinkta Sondeckis, Bielskis, Venclauskas (tai vis žinomi 
socialdemokratai), Šalkauskas, Liutikas ir Linkevičius 
arba Jasaitienė. Iš sąrašo 4 (tautiriirikų) neišrinktas nė 
vienas, • *

Viso, balsavime dalyvavo 13Q,923 piliečiai. Šiauliai, 
pasirodo, jau labai didelis miestas ir ■— pažangus.

...—„ii----- ^....^ , ..... ;.i...;....• - „

Apžvalga
PRIEKAIŠTAI LIETUVOS 

AERO KLUBUI NE- 
>AGRJ§TI

TRYS SKANDINAVUOS PREMJERAI — 
SOCIALISTAI

Telegrama iš Copenhageno pranešė, kad šiandie 
Danijos sostinėje susitiks trijų Skandinavijos valstybių 
ministeriai pirmininkai — visi trys socialdemokratai: 
Švedijos socialistinės valdžios gaįva — Richard Sand- 
jer, Danijos socialdemokratų ir radikalų koalicinio ka
bineto pirminįnkas — Peter Munch, ir tik ką susida
riusio Darbo Partijos (socialistų) kabineto pirmininko 
— Johann Nygardsvold.

Vadinasi, šiąųr-vakariniame Europos kampe jau 
visos trys valdžios perėjo į socialistų rankas. Tos šalys 
nedalyvavo pasaulio kare. Ekonominė depresija jose 
yra mažiau jaučiama (o Švedijoje ji, sakoma, jau visai 
prąėjusi), žmonės yra kultūringesni — ir ve tenai val
do socialistai.

Žinoma, pilnai vykinti socialistų programą Los val
džios dar negali, kadangi nė vienoje tų šalių socialistai 
dar neturi daugumos parlamente. Bet socialistinės val
džios praveda daug naudingų darbo žmonėms reformų, 
ir masių būklė tenai yra geresnė, negu kur kitur.

visi trys socialdemokratai:

fENKI SOCIALISTAI ĮĘJO Į BELGIJOS VALDŽIĄ

Šioje vietoje jau buvo rašyta, kad Belgijoje buvq 
nuversta (balsavimu parlamente, o ne .ginklais) ban- 
įderių ir stambių kapitalistų valdžia ir dabap susidarė 
naujas ministerių kabinetas, kurio priešakyje stovi ga
ną pažangus žmogus, profesorius Paul van Zeeland. 

. Senąją valdžią, kuriai vadovavo Theunis, privertė pasi
traukti daugiausia socialistai.

Į naująjį kabinetą įėjo penki Belgijos socialistų at
stovai — partijos vadas, prof. Ėmile Vandervelde (jisai 
yra, beje, Socialistinio Darbininkų InternacįopaĮo pir
mininkas), kaipo ministeris be portfelio; Eugene Sou- 
dan, kaipo teisingumo ministeris; P. T. T. Špaak — su
sisiekimo ministeris; Ptenri De Ban — viešųjų darbų 
ministeris, ir Achille De Lattre — darbo ministeris.

Iš kitų partijų kabinete dalyvauja šeši katalikąi ir 
trys liberalai (premjeras irgi yra liberalas). Tas val
džios sąstatas atatinka daug-maž parlamento sudėtį. 
Belgijos atstovų bute yra 79 katalikai, 73 socialistai, 
24 liberalai, 8 fjąinų tautininkai ir 3 komunistai. O se
natas susideda iš 76 katalikų, 70 socialistų ir 28 libe
ralų. ... ' ’ ‘ I ■'*

Vadinasi, naujoji £e|gijos valdžia yra koalicinė J t.
y. sudėtinė, ne iš vienos partijos). Visų trijų partijų 
lyderiai joje yra ministeriai be por^ejių. Valdžia pa
skelbė savo programą, kuris yra šiek-tiek panašus į 
RooseyeĮto. “naująją dalybą1’.

Bet Belgijos naujoji dalyba galės duoti geresnių 
vaisių, kadangi tenai yra gerai susiorganizavę daroi- 
nįnkai. Jie turi milžiniškas profesines sąjungas (uni
jas), galingą socialistinę partiją ir labai stiprias koope
racijas.’Todėl tenai darbininkai gali priversti kapitalis
tus vykinti kolektyvių sutarčių taisyklę. O Amerikoje, 
kad ir ant popieros “kolektyvės sutartys” yra, bet ka
pitalistai jų nepaiso, kadangi darbininkai yra neorga
nizuoti.

Beje, įdomu yra dar tai, kad viešųjų darbų minis- 
teriu Belgijoje tapo paskirtas Henri De Mari. Metai lai
ko atgal jisai .patiekė partijai savo garsųjį Planą, kaip 
Belgiją laipsniškai pakeisti į socialistinę valstybę,

- - • * ■*' k 4*. • - - - —~ ♦ * -- ~ “

|>ar Plario autorius turi progą savo idėjas išmėginti 
praktikoje. 1

Reikia dar pastebėti, kad De Man buvo profesorius 
viename Vokietijos universitete, bet kai Vokietija stit- 
silaukė hitleriškos gadynes, tai jisai sugryžo j Belgiją 
ir ėmė vėl uolįąi darbuotis tfarbįnĮrikiškam judėjime.

• i 
artija tą jo Planą priėmė, kaipo oficiali programą; Da-

ŠIAULIŲ MIESTO RINKIMAI
■ ------------ --------- . .r

Kovo 15 ir 16 buvo Šiaulių miesto tarybos rinkimai. 
Jų rezultatai jdomųs: daugiausia balsų gavo demokra
tinės visuomenės sąrašaš (sąrašas Nr. 1P)', o ma|iau-

— tautininkų sąrašas (Nr. 4).
Už demokratinės visuomenės sąrašų buvo paduota 

39,900 balsų, o už tautininkų sąrašų 4,^4. • ; .

sią —
s • ■

Vakar “Naujienose“ buvo 
pĮinėta, kad Chicagos “Drau
ge“ ir Clevėlando “Dirvoje“ til
po biaurių priekaištų Lietuvos 
Aero Klubo valdybai ir ypač 
jo piripininkųi, prof. Z. Žemai
čiui. Mes išreiškėme nuomonę, 
kad tie priekaištai yra tuščias 
burbulas, Išpustas nors 
intrigantų, kurie nori diskredi
tuoti Lietuvos Aero Klubo prie
šakyje stovinčius asmenis, siek- 
darni kokių nors cgoistįškų 
tikslų.

Musų nuomonė pasitvirtino. 
Štai atėjo iš Lietuvos laikraš
čiai, kurie įdėjo Lietuvos Aero 
Fhibo pirmininko, prof. žeinai- 
Čio, pareiškimą spaudos atsto
vams apie Klubo veiklą ir apie 
tuoš pikius gandus, kuriuos' jo 
Valdybos priešai ėmė skleisti 
visuomenėje. Pasirodo, kad tos 
atakos prieš L. A. K. valdybą 
tai — piktos valios žmonių dal
bas. Tie šmeižikai rašinėjo ano
nimiškus laiškus, nedrįsdami 
paduotį net savo vardų. Jų 
tikslas buv “ardyti LAK vei
kimą, pakirsti visuomenės pa
sitikėjimą juo“. O kodėl jie 
taip darė? Prof. žemaitis atsa
ko į tą klausimą (žiur. “L. Ai
das“, kovo in. 18 d.):

“Vieną farpą darbą našu
mas buvo lyg bema'žėjąš. Pa
sirodė nedrausmingumo ir 
krikimo žymių. Tuo buvo pa
sinaudoję kai kurie., piktos 
valios žmonės tą nedrausmin
gumų dvasią gilinti, kursty
ti. Valdybai teko šąuktis net 
LAK garbės teismo pagal
bos. Kai Įcuriems asmenims 
teko iš klubo pasitraukti 
(musų pabraukta. — “N?* 
Red.). ’
Pasirodo, kad tai buvo ne

naudėliai, kurie norėjo atker
šyti LAK vadovybei už tai, kad 
jie buvo už savo negarbingus 
darbus išmesti iš Klubo.

“L. Žinios“ (irgi kovo 18 d. 
numeryje) paduoda dar kitą 
priežastį, dėl ko buvo kilusios 
intrigos prieš prof. žemaitį if 
LAK valdybą. Aero klubąs pa
silaiko savo lėšomis, neimda
mas iš niekur jokių subsidijų 
(pašalpų); todėl jisai nemokti 
atlyginimo Įr žmonėms, kurjė 
jam dirba. Bet tai nepatinka 
tam elementui, kuris norėtų iš 
aviacijtis paslpęlįytį. LAK pif- 
mįnin|tas sakė: 1

“Aero klubu1 dirpa dauge
lis iiriptiįųV ktirįą W tįi fte- 
i m a jokio- atlyginimo. Ir tai 
nepatinka kųrje ’ iš to

sų' pabrąujltį.— 7J 
, Vadinasi, tie gaivai 

patys norelį pąšįpi 
Aviacijos,' (bandojąbŠti 
tuvos Aero $liW Wj

e

• neat- 
I)inigį.

ieties
niau

šia kkltiria dėl’ tfėšąžiningufūo 
pinigiškuosc ‘‘ dabitose kitfe: 
mdK j’iėhis piktd, kad jie ųe-; 
gauna progoš prikišti savo įą- 
gą prie visuomenės turto.

Ta nesvari intriga prieš Lie
tuvos Aero Klubą labai prime
nat piktą šmeižtų kampaniją, 
ktirią čia Amerikoje seniai 'vi
rš ir dalįnąi <įabar dar tebeka
ro įvtiirųš gaivalai prieš XL- 
^ĄSS’ yąHyfe:’ " ’ ’ ‘ f

Toki pat grašiagaudos ir 
intrigantai Amerikoje

Šlykščias atakas prieš antro
jo tratiS-atlantinio skridimo 
Sąjungą pirmiausia pradėjo gu
ltis prie bolševikų prisiplakęs 
T. K., kuris tuoj po Dariąus- 
Girėho žuvimo buvo sumanęs 
steigti ąįro klubą if daryti biz
ni. Atsirado dvejetas ar treje
tas pritarėjų, neva lakūnų (ku
rie neturi net skraidymo “lais- 
nių“) ir tokį kliubą įsmeigė, su 
K. priešakyje. Bėt nabagas T. 
K., pats pirmutinis tos bizniš- 
kos idėjos sumanytojas, buvo 
“išskvyzytas”.

- J,

Taigi tie elementai ir ėmė 
atakuoti antrojo trans-*atlanti- 
nio skridimo sumanymą, nes ji
sai jiems “sugadino biznį”. Ka
dangi jie norėjo pasipinigauti 
iš parįaus-Gįreno mirties, tai 
jie prikaišięjo tokius norus 
ALTAS Sąjungai. Paskui jiems 
į talką atėjo dar daugiaus to
kios pat rųšies “idealistų”: vie
nas, kuris per radio pardavinė
jo “paparęio žiedus”; kitas, ku
ris Įsipiršti Dariaus giminėms 
už literatą, — na, ir kiti pana
šus tįijai.

šitoje “patridtiškoje“ kom
panijoje, žinoma, atsidūrė ir ta 
žmonių išnaudotojų broliją, ku
ri 'verčia savo darbininkus dirb- 
Į po 20 Valtindų! per dieną ir 

daro graž|ds pinigėlius iš na- 
jašninkų 'tijjraudojimo, “Kris
taus kančių” rodymo publikai 
ir '“bedievių” keikimo.
' • Vienu laiku šitieffis šventa- 
blyviems broliukams buvo pa
sirodę, kad jiė,’rprišipltikę prie 
antrojo t^ans-atląntiiįip skridi
mo, galės pasiftąudoti, įr jie 
atsiuntė keturis saVo jgąlioti- 
nius į ALTASS Valdybą. Gerai, 
nutarta juos prlįmtį. Bet dar 
nespęjo tįe “atstovai” ateiti, 
kaip atkutino j ;ĄLTĄ§S raš
tinę žmogelis ir daro propozici
ją i “Aš su lakūnu važinėsiu 
ųcr kolonijas, rodydamas baž
nytinėse salėse Kristaus kan- 
čĮų paveikslus, ^ lakūnas ga- 
ęs sakyti' prąkajbas’ ir rinkti 
liukas. Tik ALTAsš vadybą 
;ūretų prisidėti prie išlaidų pa
dengimo — už gazoliną užmo
kti ir, jeigu padarysime lėk
tuvo filmų, tai grąžinti kaš
tus...“ Ta propozicija buvo at
mesta. Broliukai supyko, bet 
laukė kitų progų.

Neilgai trūkus, įvyko “LitU- 
anicos II“ krikštynos. Gera pro
ga padaryti bižnelį, jeigu butų 
pritaikytos ttim tikros apeigos. 
Bet ALTAIS valdyba vietibal- 
siai nutarę įdaryti tas krikšty
nas taip, kaip visame civįlizuo- 
tįame pasaulyje tokios iškilmės 
Būna atliekamos: suiūūšant 
šampano btitiką Į laiyo' nosį. 
Baisiausias nusivylimas pas 
broliukus. Jų organas išeipa su 
rėkiančiu antgalviu pei1 visą 
puslapį: “ALKOHOLIO KRIKŠ
TYNOS LITUANICAI II!“ “ 
' Publika iš to pasijuokė, ir 
susĮsarmaitįję “Kristaus kan
čių” pėjdlioriąį kur j laiką buvo 
prikandę liežuvius. Jų “patrio- 
tiškas entuziązpias*’ joly^ vėso 
vis Įabfaū, jie mM kad 
pasipelnyti jie negaus. Dar pe
reitą vasąrą, Clevelandę suva
liavę, jų lyderiai' nutarė skri
dimą boikotuoti ir, kai tik ateis 
I atbgūs itiomėntati, ‘atšatikri sa- 
yo “atstovus“ iŠ ALTAŠS val
dybos ir pradėti “bombardavi
mą”. Tas mbmfentas atė^6,? ka
da dėl susidėjusių aplinkybių 
skridimas buvo atidėtas. Tuo
met prasidėjo ALTĄ^Š’ Valdy
bos šmeižimas — lėpk tynėj^ šų 
l irpbjnMi vapąįąl4mam Ki
tais.

; H

ąs ir r|n|<ti

—— M f 4. . | i

tįame pasaulyje tokios i^Įlmės

btitiką Į laivo ' hbšį.

vaęaoitjn

suarcjyti Lietuvos Aero JCĮuTj^, 
atsiuntė savo nešvhrią litera
tūrą j broliukų organą. Jie var
toja tą pačią taktiką įr vado
vaujasi tokiais pat tikslais. Ly
giai, kaip tie piktos valios gai
valai, kurje stengėsi diskredi
tuoti prof. Žemaitį ir Lietuvos 
Aero Klubo valdybą, atakuoda
mi jų tęisjngumą finansiniuose 
dalykuose, taip ir čia daroma 
melagingi priekaištai ALTASS
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valdybai dėl atskaitų, dėl ta
riamo išlaidumo skridimo ruo
šime; < ...

Šitię r.ešyarųs pųplimąi nesu
laikė ir, nesulaikys ’ ALTass 
veikimo, nes protaujančioji pub
lika gana greitai suprato, kad 
jie neturi pagrindo. Po tp,’ kas 
įvykti £ąųne, dabar bjis dar 
aiškesnė amerikiečių "politika” 
ir Lietuvos visuomenei.

ŠIRDIS IR JOS LIGOS
% *

Lietu vos Aero klubas
pradeda naują savo veiklos va
gą ir intensyvina darbą!

Apie tai LAK informavo 
spaudą, kuri savo ruožtu tai 
praneša plačiajai Lietuvos vi
suomenei. 
: ■>

Aero klubo pirmįninkas 
prof. Z. žemaitis pirmiausia 
savo pranešime pažyrnfcjo, kad 
L. Aero kltibas išsilaikė savo 
lėšomis, nėgaudariias pašaipus 
nė Čento. Tai svarbus ir fėikŠ- , t I ■ ’ ' • *» ■
mingas faktas. Tai parodo šios 
; sttiigos ga j urną,; organižtiotu- 
rną, kas, be abejoiiėš/ tenka 
vertinti.

Prof. žemaitis pažymi, kad 
klubo' iššilkikynias didele dali
mi yra’ įjašėka to'; kad" j į' renii’a 
r palaiko1 špa'uda, kŪria višūo- 
nehe pasitiki. Todėl’ LAK. pir- 
mininkaš ir kreipias į spaudą.

LAK ątsiekiinaĮ yrą dideli.
Visuomenės aukomis L.^Aero 

Klubas turi jau 6 lėktuvus, ku
rių 4-iais lekiojamti, 1 darbe ir 
1 gabenamas iš Anglijos. Avia
cijos kursai davė eilę lakųnų, 
ktirių dalis jau karo* aviacijoj; 
Sklahdyino mokykla davė apie 
80 lakunų-sklandytojų, kurie 
yra kandidatai’ į lakūnus. 1

Sklandymo srity Lietuva yra 
pasiekusi didelio rekordo, ji 
užima trečią ‘ pasaulinę Vietą: 
1-mą Vokietija, 2-rą Amerika 
ir 3-čią Lietuva. Tokios Vietos 
pasaulinių mastu nėra pasieku
si nė Viena kita Lietuvos Spor-

J.-Py-
■f.f..' i, ■

to šaka. Rekordištas
ragius 

s 4

LAK dirba didelį darbą.
Pernai ii}ekipta Į20 valandų 

ir išleisti 6 nauji lakūnai. Kiek- 
*i ‘ i’ I ’ ? ’ r ‘Y______

, i | ■ J.-I 1 J. •' i -'M .

NAUJI
KALBOS” LWĖJA|

(prisiųsta)
Būrelis kaĮbjnjnkų ir litera-

tų prieš porą metų pradėjo leį- 
laikraštį vardu 

ZĄLBĄ”. Jame ra- 
nę^ kalbos klausl- 
a įvaįrių terminų, 

■ . ...................... iV
:ais, žodžių, 

irtas 'platesnei yif 
’ad ji tinkamai prą- 

!ir kovotų šų

viena tekioj imo valanda klubui 
kainuoja apie 200 lt. 
jaU išlekiota 35 vai. 
mokomi-—ruošiami 
mis. Su nedidelėmis lėšomis at
liekamas didelis darbus, kuris 
yra labai svarbus valstybei.

*-i - * į ** ■ '»•»■ --v •>■*«<! !'• » I
Piktos valios žmonės pradė

jo skleisti ąpie LAK prasima
nymus, siuntinėja anonimus.

LAK kovo 31 dieną šaukia 
Visuotinį'įtarių susirinkimą, 

kuriame duos plačią apyskaitą; 
Įr nusvies darbą bei ateities 
planus.

Ąe^o klubas loteriją vykdo 
savo jėgomis, i§ to gauųa savo 
yeįkįjpųį lėšas. Dabar yienas 
ar’ keli asmens, prisidengę pa
triotizmų Įr tautiškumu,' plati
na gandus apie klubą, siekda
mi asmeniškų tikslų. LĄĘ apy
skaita parodys, kad jų sklei- 
džįamos Ž!ftl°s yra gryųąs me
las.

Aero klubui dirba daugelis 
žmonių, kurie už tai neima jo
kio atlyginimo. Ir tai nepatinka 
tiems, kurie iš to norėtų pada
ryti savo’ Biznį; jie ir skleidžia 
prasimanymus.
jut-”” ‘v nilr-:

Bet L. Aero klubas, susior- 
gąųiząyęg Įr jąu daug nudirbęs 
bei daug sunkumų nugalėjęs, 
nenųsįipena įr viliasi, kad vi
suomenė, kaip ligšĮo), taip ir 
atęįty pęms jį ir tuom padarys 
didžiulį tautai ir valstybei dar-

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

Negi gali, pagaliau, visuome
nė neremti organįz^ęĮjpš, kuri 
stivo jeįdmis isėįb' net T pasau
linius ^ektirdištiu^. thL. z.1’]

šiemet 
Lakūnai 

LAK lėšti-

sti kalbos laikraštį vardu 
“GIMTOJI FA*WA” T--------
šoma į>rą.Įctį 
mais, deijair 
atsakoma v skąitytojų abejoji* 
pilis ‘ ktijbos dalykais, žodžių, 
ląikraštis skirtas 'platesnei vįi 
sutimenei, kad ji tinkamai prą- 
tooktų lietuviškai !ir kovotų su 
bjaurių ^ąlbcjs dąrkymu ben
drinėje šųeįcaMojoje ir rašomo
joje kalboje. ‘.Gimtąją kalbi“ 
iki šiol leicįo patys sumanyto
jai, o redakcinę 'komisiją su
darė rašytoją S. čiurlionien'č, 

Kąniantauskas, Dr. A. Sti- 
lys ir j. TalĮnantas. Atsidėjus 
neplatinamas lįikraštis neturį 
jų didęlio tirąžo. Iš prenume
ratos galima buvo apmokėti tjk 
už spausdinimą ir išsiuntinėja 
Įūą. 'Htihbra^lį bemokant ėrifė 
ti*žktiv raštų. Todėl “Gimtosios 
Kalbos” leidimas pernąi pakri
ko.

' “SAKALO” b-vė vertindartią 
PFaŠB
p|ndapiasį Įįup pačiu reikalu, 
kaip ir pirniieji “G. K.” leidp- 
jaį,- paėmę Įoįsti GIMTĄJA 
KALBĄ nuo 1935 m. vasario 
•mėn. “SAKALO” b-vė turi np- 

isltikėjima, 
& 
W T

numerius dvigubinti. Tąigi per 
mettis išeis 'nemaniau? kaip 10

Redakciją dabar sudaro Pr. 
Fr. skardžius,* Pr. Ant. Salys 
ir Jurgis Tafrnantas. ‘‘Gimtą
ją Kalbą” aprūpinti raštais ža- 
dasi ‘‘Lietuvių Kalbos Draugi
jos” nariai. Tad laikraščio lei
dimas ir fedagavim’as dabar qr- 
gatiizukteeniš?^ * |1‘ v‘ ”• * ■/

H;* n4■; *

Naujųjų leidėją susirupipi- 
maš: Šio 1'aįkrašČid likimuf labai 
girtinas dily kas. Įš tikrąją 
šnekamosibš ir rašomosios' kal
bos grynumas if tąisyk|irigu- 
mas pas mūs labai ableištas. 
Tuo tiek privatiniame gyveni
me’,' tik viešosiose Įstaigose' pa
ryš iš savęs tyčįojamšs. O tąų- 
Įjį16 ruiiiij-
lis, kad kiekvienas Šviesesnis 
iretuvis, jųo&a'VSeŠijj^'Wjgu 
tarnautojas ar valdininkas pa- 
(foriai mokętų lietuvių kalba 
^pdžiu jr rąšfu, nes tįk tuo bu’ 
dį tinkamai repteerifuos ' saVo 
*4}, • r*, ■ t ?• ’ f •ištaigą. ’

Rašo pr. T. Dundulis
Gydytojas-Chirurgas, Chicago

Neretai girdime žmones sa
kant/ kad valgis degina širdį, 
kalba iš' širdies, myli iš šir
die, verkia iš Širdies ir t.t. žmo
nių manomu, širdis yra šalti
nis, iŠ kurio žmogaus jausmai 
plaukia it iš visur j jį atsilie
pia; Bet iš moksliško atžvilgio 
širdis tūri didesnės svarbos kai
po orgahas, kuris atlieka fizio
loginiai mechaniškas funkcijas, 
širdies užduotis yra varyti krau
ją per visą kūno sistemą, kad 
p&laikyti pastovią kraujo cir
kuliaciją. Jos pastovi veikmė 
priklauso nuo nervų sistemos ir 
pačios krsiujo cirkuliacijos. Dū
liai to ir Širdies :liįoš dažniau
sia paiena nuo jos nervų siste
mos ir kraujo indų anatominio 
arba fiziologinio pakitėjimo.

Rbtesriiuoše atsitikimuose šir
dies liga gali būti įgimtą, šio 

, tipo Širdies liga pasireiškia tik- 
| tai ypatingose šeimose. Ne
retai Šeimos nariai, turintys i- 
gimtą Širdies ligą, gyvena nor
malu amžiaus ilgį, jeigu turi 
gyvenimo patogumus ir prisi
laiko ’ sveikatingųmd taisyklių.

j. f. J- 1 • M • .p.

Sulaikymus Širdies ligos yra 
pasekmįųgiausias tokiuose sir- 
gimuųse, kurie paeina nuo in
fekcijos arba parazitų. Nėra 
ąbęjpnęs, k»d sulaikymo būdas 
turi būtį pradedamas anksti. 
Ypatingai vaikai, kurie estį iš
blyškę, greičiausia pasiduoda 
reumatizmui, kas yra papras
čiausia prĮežastis širdies ligos. 
Apkšįyyas ręumatižpio reiški
nys yra * dažniausia skaudanti 
gerklė (tonsila j) ’ Skaudėj imas 
laipsniškai didėja ir darosi er
zinantis. Vaikas pastebėtinai 
darosi nervingas, taip kad het 
nemilaiko rankoje šaukštą ar
ba žaislus. Sąnariai pasidaro pa
raudę/ 1 šutinę ’ ir skaidantys, 
kas reiškia, jdg jo sveikata jau 
pavo j u j. ‘: Tokių vaikų sveika
tą reikia /e guli ariat' patikrintj u’ 
ir juos prižiūrėti sulig sveikk- 
tingumo - taisyklėmis.

Reųmątiškas sirgimas išvystų 
Šįrdies ligas dažniausia pas vai. 
kūą įr suaugusius jaunuolius. 
Pągyyęnę žmonės neretai gauna 
jlrdieą ligą, kurį dąžniaųsįa esti 
sįmįp pasėka. Sifilio sįrgimai 
dąiĮgumoj esti ųžsikrečiančio 
poįmdžio per lytišką arba kį- 
tpkįti pobūdžio artimą palytėji
mą kito asmens; Sifilio parazi
tai dažnai susimeta į kraujo 
didžiojo indo sieną širdies apie- 
rubėję, Įr tokiu būdų širdies 
dąpgtęįįai ir muskulai tampa 
sužaloti. Pastarpji sifilio pasė
ka
to įr nelengva anksti patėmyti.

šįrdiejs ligą vystosi iš lė-

Daūg lęngvįau yra surūsti pa
čią priežastį, sifįĮĮ, patikrinant 
ligonio kraują. Nėra abejonės, 
Įcąd gydytojas suras širdies pa
kitėjimą, bę£ daugiau svarbos 
ir sekmiųgūmo, kada sifilis su
randama' pirm negu dašigauha

Nenuostabu, kad ir iš Kąų 
no tie intrigantai, kurie bandė

•'. ■* i ' ■. '• t-* y .♦ iv ■ ■

S mažą visuomenės 
taigi galima pa
> atvejų ji vi

. ils. ■1 " ’f

Naujieji leidėjai yra pasiry
žę “Gimtąją Kalbą’? leisti rb- 
gūliariai, pėr mėnesį po vieųį

vasaros ■ mėnesiai

no’diškas 
mąs turi didžlą'iisios svarbos. 
Patikrihant sveikatos stovį, ge
riausia • patikrinti ir kraujas. 
Ankstyvas suradimas arpa pa- 
tėūiijimaš siflHo pasireiškimo 
galį išvengti jo pasėkas, širdies 
ligą.

Paprasčiausias širdies sirgi
maspas' pusiaųąmžį ir senesnį 
žmogų pasireiškia bendras' de
generacijos pavidale; Šis širdies 
sirgimas turi ‘ tyšį su kraujo 
in’dų! sienų šukietėj'imu ir aukš
to'* kraujo spaudimu. Pastara
sis kraujo sištęmps petvarkįn- 
gurpas Įr kraųjp indų pakitėji
mas bręsta nežymiai ir laips
niškai. pats, žmogus negalį 

, _ urnai pajausti aukšto kraujp
“NAUJIENAS” spaudimo. Gydytojas tikrai sii 

kur parduoda.J instrumentais tai patėmiją.
’ lai- Kad sulaikyti ši laipsniškai dį-

kraščlųpy- dėjantj pavojų, reikalinga ata- 
tinkamai nustatyti' gyvenimo 4 .t I *’

VL 2—

4®H

taip ir šiam kilniam kultūros 
darbui, rekomenduojame vi
siems savo skaitytojams užsi- 
Nenumeruoti “GIMTĄJĄ K&r 

Metams ji kaštuoja tik 
;. 2,50. Užsieny Lt. 4. — Pr$ 
mieratą siųsti ir Visais rei- 

*’ kreipiu ‘§Lųbn *>dFįįu

Reikal 
ant bilįf

aito$

sveikatos patikrini-

Kad aujaikytl šj JtiipsnlŠkąi di-

o sinįigiimūl,‘lieį Jūsų pato* eigą įei laikytis tam tikrų pa- 
‘ Įtvąrjcymi|.
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RADIO
na

Tel. Prospect 6012

susirasti

viso
pasaulio dalis.

100% Sinclair

9 vai. vakare

PADĖKAVONfi

Gerkit ir Reikalaukit
ROOFING

blėkorystis
Lietuviškos 

Degtinis

Panedėlj 
Seredą. ir 
Pelnyčių

NATHAN 
KANTER

Šituo laiku ir iš Šitos 
radio stoties kiekvieną

vakare Kunickas 
gatve, tarp 30-tos

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

Negalėdamas gauti 
darbo nušovė žmo
gų, kuriam siūlėsi

BUD. Kontraktoriai 
BUILDING CONTRACTORS

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

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

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted SL. Chicago. III

KNYGOS 
BOOKS

N. Gadynės” choras 
rengia scenai “Cu

krini Kareivį”

WGES 
1360 kilocycles

3516 SO. HALSTED STREET

A YY TAT
JL JL JL

FURS

GYDUOLES
MEDICINE

2915 S. Emerald

Visose Alinlse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

padaro bejiegėmis 
j; atima kalbą 

DAR-ME-LA laužo ir tru-

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REI’AIRING

žoles namo. Turbut toms kiau
lėms šert, kaip Juozukas buvo 
prisiminęs. (Bus daugiau)

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

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

Sunkiai sužeistą Hendrick- 
seną policija sujudo gabenti 
ligoninėn, bet jis mirė kelyje. 
Velionis gyveno adresu, 1831 
N. Lawndale avenue.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Kad praleisti smagią 
valandėlę...

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDĖLIS

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

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

Padarytas iŠ švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgį, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

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

1b prašo Lietuvos Žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave„ 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

> Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Nežinomasis kreipėsi į in
žinierių kelis kartus prašyda
mas darbo. Hendricksenas 
atsakė, kad darbo neturi. Ne
žinomasis kelis kartus vis pra
šėsi, bet vakar, gavęs neigia
mą atsakymą, paleido į Hen- 
drickseną kulką.

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį L“* _ 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tek VICtory 4965.

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti dyki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

Building Association 
(Naujienų Spulka)

Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitale Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa-> 
skolas ant pirmu mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

Šiandie kaip 7-tą valandą va
kare per stotį W.G.E.S. 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
Krautuvės, transliuos reguliarį 
antradienio programą. Jo išpil
dyme dalyvaus grupė žymių 
dainininkų, muzikų, kalbėtojų 
ir juokdarių. Todėl, kad tikrai 
turėjus smagią valandėlę, nepa
mirškite pasiklausyti.

Rep. P.

ZOFIJA ZAYNER
Kuri mirė kovo 17 d. ,1935 

m. ir tapo palaidota kovo 20 
d., 1935, o dabar ilsis Tau
tiškose kapinėse amžinai nu
tilus ir negalėdama atidėka- 
voti tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavima ir paly
dėjo ja i ta neišvengiama am
žinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų iš mu
sų tarpo dėkojame visiems gė
lių aukotojams.

Dėkojame draugui F. Abe- 
kas už labai tinkama kalbą.

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie paguodė mus 
inusų nubudimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms.

Dėkojame laidotuvių direk
toriams, Juozui Eudeikiui ir 
Tėvui, kurie savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ja i amžinastį, o 
mums palengvino perkesti nu
liūdima ir rūpesčius.

Nuliude liekam:
Motina, Tėvas, Seserys, 
Brolis, švogeris 
Ir Giminės.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25* 35% •
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

KAILIO
Pelerinas, Jakets, Skarfos, čokeriai 

VELYKOMS 
$5.00 ir Aukš.

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

BRIDGEPORT.—Pereitos sa
vaitės pabaigoje du jauni, ne- 
pažjstami piktadariai užpuolė 
W. Ku'nicką, 
avenue.

Apie 7:30 
ėjo Emerald 
ir 31-mos. Viduryje blioko pri’ė 
jo prišoko du vaikėzai, griebė 
už gerklės, prispaudė prie tvo
ros ir ėmė kraustyti kišenius.

Jie atėmė iš p. Kunicko $1.25 
smulkiais pinigais, ir Corn 
Starch Products bendrovės al
gos čekį.

Paralyžius arba Nu vytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
^šokiais budais, t 
rankas, kojas, nugarą 
ir t. t. Z_‘— _ _
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Hermitege Aven Chicago I1L

PIENINE 
DAIRY

KAROLINA PANGONIENĖ 
po tėvais Stankiutė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 1 dienų, 10:30 valan
dų ryte 1935 m., sulųukus 43 
metų amžiaus, gimus Kauno 
rėd.. Kuršėnų par., Šiaulių ap.

Amerikoj išgyveno 30 metu*
Paliko dideliame nubudime 

vyrų Karoli, dvi dukteris Bros 
nislavų Smithas ir Anielė Gal 
lagher, sūnų Antanų, du bro
liu Liudvikų ir Povilų Stan
kus ir seseri Petronėle Lidei- 
kiene ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4411 So. Talman Avė,

Laidotuvės jvyks penktadie
ni balandžio 5 dienų, 8:30 vai, 
ryte iš namų i Nekalto Prasi
dėjimo Pan. švenč. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Karolinos Pango- 
nienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vima ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, •
Vyras. Dukterys, Sūnus, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawich ir Sunai, 
Tel.* Canal 2515.

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.
Tėl. Boulevard .6327.

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. Mfi 71?

keisas ..........................I U« I v
My Old Pal. 8 mėnesiu 

senumo, 90 pr. $' 
keisas ..................

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $ 
keisas ........... .

Parduodam visokių degtinę, ko
kių tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS 
4611 S. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470

pasiteiravau.
atsakė Juozu- 

Mat, klumpės paskui 
na-

Nežinomas bedarbis, kuris 
kreipėsi į jį prašydamas dar
bo, vakar nušovė Edgar Hen- 
drickseną, 43 metų elektros 
inžinierių.

Balandžio 7 d., Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted 
Street, “Naujos Gadynės” cho
ras stato trijų aktų komišką 
operetę, “Cukrinis Kareivis”.

Operetės artistų sąstate ran
dasi visi žymus choro solistai | Siunčiame Gėles Telegramų j 
ir aktoriai. Veikalo turinys yra 
romantiškas ir komiškas, lie
čiąs karo laiku's. Kompozito
rium Oskaras Straussas. Ope
retės populiari ir visiems žino 
ma daina yra “Mano Karžy- 
gis”. Randasi joje ir daugelis 
kitų gražių melodijų.

Perstatymas žada būti įdo
mus ir gražus, nes choras nuo 
seniai darbuojasi ir ruošiasi

. ELENA DANTIENĖ
(po tėvais Tarvydaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 dienų. 7 valandų ryte 
1935 m., sulaukus senatvės, 
gimus Lietuvoj, Šiaulių apskr., 
Žagarės parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 16 metų.
Paliko dideliame nubudime 

3 dukteris Marijonų ir žentą 
Kazimierų Zemeckius, Julijo- 
jonų ir žentų Antanų Enzbi- 
gelius, Emilija ir žentų Albert 
Pelenaičius, 3 sūnūs Kazimie
rų ir marčių Apolonijų, Stani- 
lova ir marčių Stanislavų ir 
Juoząpų, daug anūkų ir gimi
nių Amerikoj, Lietuvoj 2 sū
nūs Kasparų ir Aleksandrų, 2 
marčias, anukus ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Litu
anica Avė,

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni balandžio 4 dienų, 8 vai. 
iš ryto iš koplyčios i šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielų, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Elenos Dantienes 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunai, Marčios, 
žentai, Anūkai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4189.

“Kodėl tu, Juozuk, neini 
mo, jau pradeda temti?” 
klausiau* murzino, atraitotom 
kelnėm, baso, apie šešiolikos 
metų pusbernio, kuris nuo pat 
ryto iki sutemos arė laukus.

“Aš dar nesu pavargęs ir ma
no arklys dar gali tempt plū
gą”, atsakė Juozukas su links
ma šypsena. “Aš mylėčiau an- 
kčiau pareit namo, bet gaspa- 
dorius nori, kad arčiau iki ga
lima matyti.”

“Kai ankščiau pareinu na
mo”, tęsė Juozukas, “tai gas- 
padorius liepia karves iš lauko 
parvaryti namo. Arklius pa
šert, kiaulėms ėdalo parūpint 
ir šiaip daugybę visokių darbų 
atlikt. O tas mane tikrai nu
vargina. Todėl aš ariu ir ariu 
iki galima matyti, o kai parei
nu namo, tai randu visus kitus 
darbus atliktus”.

Gal taip jau gerai, galvojau 
sau. “Bet kodėl tu Juozuk ne- 
apsiauni kojų? Juk akmenys jas 
daužo?’

“Negalima 
kas 
plūgą nešiot per sunku 
ginęs perdaug brangiai atsiei
na. Naginės per brangiai at- 
seina!! Tas Juozuko pareiški
mas mane stebino. “Taip smar
kiai dirbti per dienas ir nagi
nių negali nusipirkt?”

“Tai kiek tau, Juozuk, moka 
algos į metus?” paklausiau jo. 
“170 litų į metus”, atsakė pa
sididžiuodamas artojas.

“O kiek naginės kainuoja?”
“Septyni litai”, atsakė ir 

prie to paaiškino, kad iš tos al
gos reikia nusipirkt gražius iš
eiginius drabužius ir šiaip pi
nigų dar reikia turėt išlaidoms.

“Ar gaspadorius neduoda tau 
jokių drapanų”, paklausiau jo.

“O taip’’, atsakė Juozukas. 
“Gaspadorius duoda čerkaso 
austas kelnias, bet jas turi dc- 
vėt ne tik darbe”.

Tai čia tos kelnės, kurias tu 
dėvi”?

“Taip, tos”.
Ir tu, Juozuk, tas kelnes dė

vi ne tik darbe? Juk tu matai 
kiek daug lopų prie viens kito 
ir dar tie lopai skirtingos spal
vos.

“O tas paprasta”, atsake jis 
“Kiti artojai irgi geresnių kel
nių neturi.”

“Na gerai, Juozuk, jei gas
padorius tau duoda drapanas, 
tai kodėl jis tau negali duot ir 
naginių, kad tau nereiktų į tuos 
kietus grumstus daužyt kojų?”

“Mat, naginės perbrangiai 
kainuoja, jai taip daug arto
jams gaspadoriai mokėtų už 
darbą, tai greit jie patys nu- 
sibankrutytų. O kai dėl kojų 
daužymo į grumstus, tai tas 
paprasta ir man neskauda. Nes 
mano kojų skūra yra storesnė 
ir už nagines.”

“Atleiskite man, ponas. Aš 
turiu arti. Jei gaspadorius pa 
stebės, bars mane’’. Artojas 
pagriebė plūgą, švikštelėjo bo
tagu liesiam surambėjusiam 
arkliui, kurio visus šonkaulius 
buvo galima lengvai suskaityti. 
Arklis spustelėjo ir artojas 
švilpaudamas nuvažiavo.

Aš dar ilgai stovėjau ant ari
mo ir žiurėjau, kaip pulkai špo
kų ir žvirblių seką paskui lie
tuvį artoją ir rankioja sliekus 
ir kitokius kirminus savo mais
tui. Matėsi ir linksmas teter
vinas čiulbant aukštai padan
gėse. ' O toliau, kaimynų lau
kuose, moterys ravėjo ir nešė

CLEARING WINE— 
LIQU0R—BEER CO.

Parduodame degtinę, alų bačko
mis, keisais ir papsų. Reikalui 

priėjus kreipkitės.

J. ŠEŠTOKAS

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su« 
sirasti, kur galima nusipirkti {vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

KALEMBA 
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391 
EXTRA SPECIALI

Ekspertai išteps
Viskas už

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo D0MIN1KAS KURAITIS

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS S a v. 
3344 So. Halsted St. 

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

*1.95 IR *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c 1R *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės kel« 
nės "

*1.25 IR *2.75
Moterims pančiakos (Full Fa* 
shioned Hosiery) CQa
(Pirmos rūšies) ..............Vvv
Vyrams pančiakos, labai 1 C? A 
gražios ................................ v v
Yard Goods dėl siu- 4 O A 
vinio kvortukų, vardas ■» **
Mergaitėms bovelninės 1 C? A

Meldžiame atsilankyti į mu
sų krautuvę ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

BILE KARAS!. . . 
ratus ir pakeis alyva 
6 kvortas arba 

galiono
Vartojame išskirtinai 

Produktus.
ATDARA VISĄ NAKTĮ 
“Darykit biznį pas mus. 

Jusu kaimynai daro”

(Domininkas Kuraitis, sugry- 
žęs iš Lietuvos, rašė “Naujie
nose” apie įgytus įspūdžius Lie
tuvoje ir kitose pasaulio vals
tybėse. Vienok, dėl laiko sto
kos jis nebaigė savo pasakoji
mų. Dabar vėl, grįžta į “Nau
jienas” ir Lietuvon ir Atgal su 
Buicku” tęsia toliau)

LIETUVIS ARTOJAS

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. TARUS 0808

Atėmė pinigus, čekį 
nuo bridgeportiečio 

W. Kunicko

tam paskutiniam savo vakarui 
šį sezoną.

Pradžia 3:30 pp. Po progra- 
mo seks šokiai prie Stephens 
Revellers orkestro muzikos. Vi
sus kviečia “Naujos Gadynės” 
choro nariai. '

Senas Petras.

A. i“ A.
BENEDIKTAS JASULAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 30 diena, 8:30 valandą 
vak. 1985 m., sulaukęs pusės 
amžiais, gimęs Raseinių ap.( 
Kražių par.. Juo tarškių kaime,

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nubudime 

mylima moterį Johanų, po tė
vais Rimidaitė, du sūnūs, Jo* 
nų ir Aleksandrų, 2 dukteris 
Ona ir Stefanių, marčių Bro- 
nislavų, anūkų Jonų, brolį Mi
kalojų ir jo šeimynų ir gimi
nės, Lietuvoj 2 brolius ir seseri.

Kūnas pašarvotas randasi 
4626 S. Winchester Avė. Tel. 
Lafayette 7699.

Laidotuvės jvyks trečiadienį 
balandžio 3 diena, 8:00 vai. 
ryto iš namų i Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčia, kurioje ot- 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iiš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Benedikto Jasulai
čio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavima 
ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Marti, Anūkas 
ir Giminės.,

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ ■■ f*
PADAROM ant ^1M Hl 
UŽSAKYMO I VlVU 

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

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St ' 

Olselio ir retail pardavimas. 
Telefono orderius pristatome. 
TeL Victory 1143-1144
RAKANDŲ Bargenai 

FURNITURE BARGAINS

BOTTLED FOR 
INTERNATIONAL WINEdlQUORCO 

lhicago ill

MODERNI
ZACIJOS 

NAMŲ.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

4559 So. Paulina St. 
Phnne YARDS 0146

w. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. We8tem Avė.

Detalia 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. nęd, iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATOBS & BOILERS

šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9101 "arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN M U SIC 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 
PAINTING & DECORATING

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne įkorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. ‘Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.___________

Muz. Instrumentai 
MUSICAL INSTRUMENTS

—

MIMIE

DON’T 

NEGLECT 

A COLD



NAUJIENOS; Chicago, III

Tik Mėnuo Laiko Paliko Chicagai Užbaigti Skridimo Darbą
Į )' ■ .    ' , ■' , _________________

Gegužės 6 d., leitenantas apleidžia Chi- 
cagą pirmam etapui kelionės į Lietuvą
Chicagos ALTASS skyriui, draugijos, skri 

dimo rėmėjai smarkiai darbuojasi 
sukelti reikalingus pinigus

Tik apie mėnuo laiko, apie tris
dešimts dienų beliko Chicagai 
užbaigti savo dalį darbo leite- 
nato Felikos Vaitkaus ir “Li
tuanicos II” skridimo darbo už
baigimui.

(’ž nepilnai penkių savaičių 
lakūnas pakils iš Chicagos su 
lėktuvu ir skris į New Yorką, 
padarydamas pirmą etapą sa
vo pavojingos kelionės per van
denyną į Lietuvą.

Pakeliui į New Yorką lakū
nas sustos trumpai keliose 
stambesniose lietuvių kolonijo
se. Pasiekęs Brooklyno Floyd 
Bennet lauką; Įeit. Vaitkus ten 
atliks paskutinius svorio ban
dymus, padarys su ekspertais 
paskutinę lėktuvo inspekciją ir 
lauks signalo.

Sudiev — apie birželio 
pradžią

Jis lauks signalo nuo J. V. 
meteorologijos—oro-biuro virši
ninko Dr. Kimball. Kai tik tas 
Amerikoje pagarsėjęs oro spč- 
jikas praneš, kad oras geras, 
Vaitkus pakils iš airporto ir 
pasileis į 4,500 mylių kelionę 
per vandenyną.

Lakūnas apleis kontinentą 
gegužės menesio pabaigoje ar
ba birželio mėnesio pirmoje da
lyje, nes tuo laiku pasitaikysią 
geriausi orai ir šviesios nak-

Jausdami giliai širdyse, kad 
lakūnas ir lėktuvas skrendu 
virš vandenyno turį būti kuo 
geriausioje padėtyje, ir, kad vi
si bereikalingi rizikos pavojai 
turi būti prašalinti, Chicagęo 
skridimo rėmėjai—draugai dar
buotojai.

Jie dirba, juda, kruta, su
kėlimui pinigų, kad užtikrinti 
lakūnui kuo saugiausią kelio
nę. Jie dirba, kad sukelti rei
kalingus pinigus, padengimui 
paskutinių sąskaitų, kurios tu
ri būti apmokėtos, pirm negu 
lakūnas pakils į orą.

“Atėję beveik prie darbo pa
baigos, mes negalime nuleisti 
rankų ir neištesėti“, jie argu
mentavo, darydami įvairius ta
rimus ir lipindami sumanymus 
pinigų sukėlimui.

Iškilmingi aviacijos šokiai
Jų pastangos ir sumanymui 

nenuėjo
visa Chicago 
judusi, ‘ laukia 
rengimų, vakarų 
II” naudai.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas, prisidėdamas prie skri. 
dimo darbo, sparčiai platina bi
lietus į Aviacijos šokius, ku
riuos rengia balandžio 27 d. 
šokiai įvyks šeštadienio vaka
rą, Southmoor viešbutyje, prie 
63-čios ir Stony Island avenue. 
Tai žada būti vienas iŠ didžiau
sių Kliubo parengimų šį sezo
ną, ir darbą sparčiai varo pir
myn kliubo išrinktoji kofnisija, 
kurion įeina, pp. Mackevičienė, 
kaipo 
tienė, 
nė ir 
taipgi
valdyba, kurios priešakyje sto
vi p. M. J. Kirienė.

Northsidėj
Northsidės ALTASS skyrius 

balandžio 27 d., rengia Savo 
kolonijoje vakarą skridimo pau^ 
dai. Vietą pasirinko Mil-Roy 
svetainėje, prie North avenue

niekais, nesš 
dabar 

įvairių 
“Lituanicos

štai, 
su
pa-

pirmininkė, pp. Kalvai- 
Gapszevičienė, Narvidie- 
Byanskienė. Komisijai 

padeda kliubo narės ir

ir Damen avenue kampo. Dar
bui vadovauja specialu komisi
ja, į kurią įeina pirmininkas 
K. čepukas, P. Milleris, C. Kai- 
ris ir kiti skyriaus nariai.

Roseląnde
Boselando ALTASS skyrius 

yra pasiryžęs atidaryti Chica- 
gųje piknikų sezoną, tad ge
gužės mėnesio pradžioje rengia 
pikniką Washington Parko 
miškuose. Roselandiečiai taipgi 
darbuojasi rinkdami aukas skri
dimui, kad šį kartą geriausiai 
pasirodyti iš visų kolonijų, Chi- 
cagoje.

Brighton Parke
Brighton Parkiečiai taipgi ne. 

atsilieka nuo darbo ir planuoja 
surengti vakarą Lituanicos II 
naudai. Būrys ALTASS sky
riaus darbuotojų turėjo pasita
rimą tuo reikalu ir galutinai 
nutarė imtis konkrečių žinks- 
nių sumanymo įvykinimui.

Town of Lake
Town of Lake kolonijoje pla

nuojama surengti Bunco Party 
ir tam žada vadovauti vietinės 
moterys. Ten daugiausiai dar
buojasi ALTASS valdybos vice
pirmininkas W. J. Kareiva.

Marųuette Parke
Marųuette Parkas—pati pir

ma kolonija, pradėjusi šį sezo
ną darbuotis skridimo naudai, 
neužsileidžia kitoms koloni
joms. Ji dabar vėl varosi spar
čiai priešakin.

Marųuette parkiečiai jau su
rengė vieną vakarą skridimo 
naudai, kuriame pelnė $32.00. 
Tam daugiausiai pasidarbavo 
p.p. Kartanai, Sabaliauskai, ku
rių namuose vakaras įvyko, p. 
Stungiai, Valskis ir kiti. P-s 
Valskis padovanojo vakarėliui 
nevien pusę statinės alaus, bet 
taipgi iždui paaukojo $10.00 
pinigais.

Cicero
Ciceroj, Raudonos Rožės kliu 

bas didele didžiirma nutarė su
rengti vakarą skridimo naudai, 
ir tam tikslui išrinko specialę 
komisiją, į kurią įeina, pp. C. 
Genis, K. P. Deveikis, P. Ko- 
čiunas, C. Šarkis ir V. S. Ra- 
davičia. Vakaras bus rengia
mas Liuosybės svetainėje, tuo
jau po Velykų. Komisija žada 
kreiptis į Cicero kolonijos gy
ventojus, su atsišaukimu, ku
riame ragins visus prisidėti 
prie skridimo darbo užbaigimo.

ALTAS Bazaras
Nevien Bridgeportas, bet ir 

visos kitos kolonijos darbuo
jasi surengimui didžiulio 
ALTASS bazaro. Tas paren
gimas įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje ir tęsis per dvi 
dieni, Šeštadienį ir sekmadie
nį, balandžio r 13 ir 14 dd. 
Kiekviena kolonija turės ba- 
zare savo stalą, kiekviena 
bandys kitas kolonijas pra
lenkti.

Rus bazare įvairiausių pa- 
marginimų. žadama, tarp ki
to ko,’ turėti įvairius konkur
sus ir “Jaunų Vedusių Porų 
Teismą”. Teisme bus “Teisė
jai” ^Advokatai”, “fh’okuro- 
tai”. Jie ginčysis, spręs, kuri 
pora laimingiausiai ir gražiau
siai gyvena ir tokiai porai su- 

iš stambių, gražiųteiks- vieną

dovanų, padovanotų bazanii. ly, republikonų — Wettcną ir 
' Visos kolonijos savo apie- nepriklausomųjų — trečiosios 
linkūse renka dovanas paren- paiCijos Jenkins. Stipriausias 
gimui. štai, Marųuette Parke is tų kandidatų jaučiasi majo- 
su dovanomis žadėjo prisidėti ras Kelly, kups tiki, kad chi- 
arba jau prisidėjo, pp. J. cagiečiai atiduos . už jį iki 700,- 
Pankus; Paulius. Hardware ooo balsų. Jis taip įsitikinęs; 
krautuvė, prie Artesion ir 69; kad laimės, jog nematė reikalo 

Sabaliauskiene, nej varyti smarkios agitacinės 
J. Mackc, ir, kampanijos.

Republikonąs Wetten neturi 
pasitikėjimo nei pačių republi
konų tarpe, tad žada pasirodyti 
nekaip.

Jenkins, nepriklausomasis, bu
vo darbščiausias šioje kampa
nijoje ir jis greičiausiai pra-

Mrs. Lopą, 
Sakalauskienė, 
daugelis kitų.
Iš New Yorko, iš Michigan 

City
Buvęs Marųuette Parkictis, 

Vincentas Briedis, dabar gy
venąs New Yorke, padovanojo 
bazarui visus savo buvusius .
kriaučių šapos įrengimus. Tai Į lenks Wetteną balsų skaičiuje, 
yra apie $50.00 auka bazarui, 
ir, netiesioginiai skridimui;

Pp. M. Lašai, iš Michigan 
City, patys žada į bazarą at
važiuoti ir taipgi prisius pusę 
“kreito” šviežių kiaušinių.

Dovanas į “N.” atnešė pp. 
Markai, p. Kungienė ir J. 
Peika.

Bazaro surengimui darbuo
jasi įvairios komisijos, j ku
rias įeina ir skyrių darbuoto
jai ir ALTASS centro valdy
bos nariai.

Gegužės 5 d. iškilmes
O po visų šių parengimų, 

įvyks pats didysis Atsisveiki
nimo Iškilmių Parengimas. 
Gegužės 5 d., Ford-Lansiųg 
airporte, susirinkę chica- 
giečiai, ne vien lietuviai, bet 
ir kitataučiai pasakys Įeit. 
Vaitkui sudiev, išlydėdami jį 
į ilgą kelionę per Atlantiką.

Dalyvaus parengime J. V. 
Aviacijos viršininkų atstovai, 
Chicagos miesto valdybos na
riai ir įvairių stambių visuo
meninių organizacijų virši
ninkai, apart lietuvių koloni
jos narių. Bus ir kelioliką 
žymių lakūnų, Įeit. Felikso 
Vaitkaus draugų, kurie daly
vaus programe, kad tokiu bil
du prisidėti prie Jo. išlydėji
mo kelionėn.

Atsisveikini^no iškilmes 
filmuos

Kadangi tai bus istorind^ 
neužmirštinas įvykis Chicagos 
lietuvių gyvenime, tai iš visų 
iškilmių bus padarytos garsi
nės filmos. Iškilmėmis jau 
labai susidomėjo Paramount 
News filmų kronika, kuri at
siuntė centran laišką, atsi- 
klausdama apie skridimo pa
skutinius planus.

GEGUŽES 6 d. LEIT. VAIT
KUS APLEIDŽIA CHICAGO, 
PRADEDAMAS KELIONE l 
LIETUVĄ..

GEGUŽES 5 d., FORD- 
LANSING AIRPORTE IŠLEI
STUVIŲ IŠKILMES.

19-tam
šiek tiek karščio rinkimuose 

išvystė aldermanų kampanija 
19-tame war<Įe» Ten dėl vietos 
riejosi dabartinis aldermonas 
Northrup, pažangus republiko- 
nas, kuris nei republikonams, 
nei demokratams nebuvo labai 
mielas dėl savo pažangumo, ir 
J. J. Duffy, reguliarūs demo
kratų partijos kandidatas. Du
ffy remia visa majoro Kelly 
mašina.

VAKAR IR 
ŠIANDIEN 

_ _______________ ■ -! ' ■_____ ■

Vakar patirta, kad iš šešta
dienio j sekmadienį vagys iš- 
pioyė skylę sienoje ir įsibrovė 
i Peck and Pęck krautuvę, 28 
S. Michigan avenue. Jie pavo
gė $10,000 vertės suknelių.

81 meilų senelis, Carl Riek, 
buvo užmuštaą automobilio, 
kai bandė išgedėti savo anū
ką, 5 metų Kenneth Riek. Ne
toli Cicero buvo >užmuštas G. 
Brockshier, Misaouri valstijos 
gyventojas. u* ų

Apie mėnesį laiko atgal Ri- 
ver Foreste mirę pabėgėlis iš 
Vokietijos, Oscaj* Mayer, 65 m. 
Vakar buvo atrastas jo kūnas.

♦
■ '> \ ■

Vakar policijai buvo perduo
ta moteriškė, kuri negalėjo at
siminti savo vardo, nei iŠ*kur 
paeina. Patyrinėjus paaiškėjo, 
kad tai yra viena Mrs. Gladys 
Klein, iš Hagęratown, Md.

. . ' ' ' ' 4 1 ’

Anglų kalbos pamo
kos svetimšaliams

Roseląnde

Šiandien miesto ma 
ioro, klerko ir iždi

ninko rinkimai
Dvejuose warduose bus renka

mi ir aldermonai; 1,500,000 
registruotų balsuotojų.

Rinkimų faktai
Balsavimų vietos atdaros 

6 ryto iki 5-ių vakare.
Renkami: majoras, miesto 

klerkas, miesto iždininkas 64o 
ir 19-to war(Jo aldermonai.

1,503,308 registruotų balsuo-

Balsuos 
Oras — 

lietus.

nuo

— apie 1,000,000.
Vėsu ir greičiausiai

Po Chicagai nepaprastos ra
mios rinkimų kampanijos, bal
suotojai šiandien eis pareikšti 
savo nuomonę apie kandidatus 
j majorus, klerkus ir iždinin
kus miesto vaidybai.

Jie turės pasirinkti vienų iš 
trijų kandidatų j majorus: de
mokratą, dabartinį majorą Kel-

nori pramokti anglų kalbos.
Pamokos bus duodamos vel

tui, nes kliasą palaiko federali
nė valdžia. Mokytoja yra Miss 
Alma Reisberg, pas kurią rei
kia kreiptis trečiadienį 
re, 7 P. M.—(Sp.)

ė vagį, “užfun 
dijo” jam pietus 

ir užrakino

Antradienis, balan. 2, 1935 
"v 54 7'/.  7 ■'.."

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai

•Y.M.CA. ru-ROSELAND
muose, adresu, 4 East Ulth 
Street, yra organizuojama kal
bos kliasa svetimšaliams, kurie

■ ■ ’ ■

g.- ' "r 1 . .... " *...................................-- -r-r --.į.-

vaka-

Du lakūnai užmušti
pirmoje pavasario
lėktuvo katastrofoj

Krito iš 250 pėdų aukščio; 
užmušti vietoje

pa-ELMHURST — Vienas 
tyręs) lakūnas ir kitas aviacijos 
entuziastas žuvo sekmddienį, 
kai lėktuvas, kuriuo skrido, 
krito žemėn iš 250 pėdų aukš
tumos.

Užsimušę yra Claude Morin, 
ir Lavergne Abbott, 35 metų, 
500 valandų iŠskraidęs laku- 

Vos jie spėjo pakilti iš 
lėktuvas 

nėrė

nąs.
airporto, Elmhurste, 
tuojau “susinaravijo” ir 
žemyn. Abu lakūnai buvo už
mušti vietoje.

Bandė, bet nepasise
kė apiplėšti lietuviu 

krautuvę
C

Pasirodo, kad ir Chicagos 
policiniai nevien tik su lazdo
mis pakaušius daužo ir gerus 
žmones į kalėjimus sodina.

Jiems pasitaikė vakar suim
ti vagį, Harley Van Lucwen, 
22 metų, 2211 W. Monroe st. 
Jį' sugavo bekrakštant nike
lius iš saldainių mašinos. Su
imtas, jis pasakė policijai, kad 
nuo pereito šeštadienio jis 
nieko nevalgė tik kelis šmo
telius saldainių.

Pasigailėjo policislai pikta
dario. Nupirko jam skanius

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

— Šhovvkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeųue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai -4 Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
ataką. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius. •
THE GREEK AMERICAN STORE

FIXTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.
—O—

piktadaris juos suvalgė ir tuo
met nuėjo atsisėsti už grotų.

Vyras nedirbo, tai 
penkių vaikų moti

na nusinuodijo
Penkių jaunų vaikų motina 

vakar nusižudė, išgerdama 
butelį nuodų. Tai buvo Mrs. 
Rosc Schulte, 36 metų am
žiaus. Jos vyriausias vaikas 
buvo 16 metų amžiaus.

Motina bepaliovos labai rū
pinosi kaip pragyventi su di
dele šeimyna. Jos vyras, Hen
ry Schulte nedirbo, tad ir 
įplaukų iš niekur nebuvo. Be
sirūpindama, įpuolė despera
cijom kuri ją, paskatino prie 
sau pragaišinto žygio.

išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio sU Coii Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storų fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
aisterius Ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
oirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

billtgheim company 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

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

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ Police Dojf. palšas 
su baltu lapu ant krutinės ir randu 
ant galvos, vardu ‘‘Prince”. Kas 
suras iš praneš Raus $10 atlygini
mo. A. Vulčauski, Tel. Canal 4728

Personal

CICERO.— Į J. Kavaliauskų 
taverną, 1247 S. Cicero avė., 
kovo 27 d., įėjo trys apsimas- 
kavę banditai. Atstatė jie re
volverius ir ’užkamandavo vi
siems kostumeriams atsigulti 
ant grindų. Bet p. Kavaliaus
kienė spėjo išbėgti laukan per 
užpakalines duris pašaukti po
liciją.

Įsidrąsinęs, j šoninį kambarį 
pabėgo ir Kavaliauskas, ir pa
siėmė su savim visus pinigus, 
kuriuos , turėjo tą dieną čekių 
mainymui. Mat, tai buvo vie
nos vietinės dirbtuvės užmo
kesčio diena, tad reikėjo če
kius mainyti.

Nieko nepelnė
Banditai puolėsi prie registe- 

rio, bet jiems nepavyko jį greit 
atidaryti. Ir, matydami, kad 
gręsia pavojus, jie leidosi bėg
ti per šonines duris, kur jų lau
kė automobilis.

Jie taip ir pabėgo be jokio 
grobio. Kai policija pribuvo 
netrukus, vagilių nebuvo nei 
kvapo. (

Pp. J. Kavaliauskai yra seni 

taipgi

PRANEŠIMAI

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

Princot Ingrid • <

Princas Chnstian* Fredericl

princesa Ingrid, Švedijos karaliaus 

skelbtas jų dviejų susižiedavinias.

skaitytojai ir rėmėjai, 
draugiški žmonės.

, —Senas Petras.

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

Visos narės yra prašomos būti
nai atsilankyti. Raštininkė

SLA. 226 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ivyks antradieni, balandžio 
2 d. 1935 Association House, 2150 
W. North Ave.< 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.

Draugystė Saldžiausios 
Viešpaties Jėzaus laikys 
susirinkimą balandžio 2 d. 
7:30 vai. vak. Chicagos 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si nariai malonėkite atsilankyti i ši 
susirinkimą, nes randas daug svar
bių dalykų aptarti dėl draugijos la
bo. Valdyba.

Associacija Liet. Namų Sav. Brid- 
geporte laikys čvertmetini susirinki
mą trečiadieni balandžio 3 dieną. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St., Visi 
nariai namu savininkai malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti, taipgi kurie dar nepriklau
sote prie Susivienijimo Namų Savi
ninkų kviečiame ateiti prisirašyti, o 
kurie esate šiais metais dar nemo
kėję priklausančiu mokesčių, ant ši
to susirinkimo malonėkite apsimokė
ti, kad netaptumėt suspenduoti. 

' S. Kunevičius rašt.

JAUNA našlė paieško apsivedi- 
mui gero vaikino, kuris mylėtu šei- 
inininl gyvenimą. Kapitalas nerei
kalingas, tiktai geras vyras.

Box 238
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė 2 
Darbininkų reikia

Princą Christian Fredericlc

Danijos sosto įpėdinis, ir

anūke. Neužilgo busiąs pa-

Ben. Aluzas, užr. sekr.

širdies 
mėnesini 
1985 m. 
Lietuviu

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
farmų, kad mokėtų melžti karves. 
Geram vyrui darbas per vasarą ir 
žiemą. Su mokesniu susitaikysime. 
Atsišaukite greitai. Mrs. V. Shum, 
R. 1, Box 15, Hinsdale, III.

—O—

REIKALINGAS patyręs kriaušius 
prie siuvimo moterišku drabužiu. 
190 N. State St Kambarys 402.

—O—

REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt gera patyrime. Atsigau
kit laįgku Box 225, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

INVESTIGATORIUS dėl accident 
kėsu, su ^patyrimu apseiti su žmo
nėmis, 
toriją. 
Halsted St

Priduokit savo veikimo is- 
Rašykit Box 239, 1739 So.

GERA MALIAVA IR VARNISAS
Tiesiog iš dirbtuvės dėl jus už 

25% iki 40% pigiau. 1.7" 
Paint Companys 
Store. 1765 W. Ogden Avė. 
Jackson Blvd.)

HAYmarket 2390 
Mes pristatom

Midland
Factory Outlet 

(prie

Help Wanted—Male-Female 
. Py ______

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

2445 W. 47 St .

CLASSIFIEDADS
Business Service

---------
MOVING

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St.

Žemos kainos.Visokios lazdos. žemos kain 
Darome apskaitliavimus.

STAR WINDOW SHADE CO.
I. H. HRŲBY, Prop.

2111 Sp. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139, Chicago, : 
Langams Uždangalus (Shades) t 
darome ant užsakymo. Taipgi i 

lome ir pataisome uždangalus.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė. .

Pristatome visut Apskaitliavi- 
mus duodame dykai, 

įsteigta 1920
NĘW CITY SHADE WORKS 

8408 Archer Av. Tel, Lafayette 8743

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN parsiduoda, savininkas 
turi du biznius, rendą pigi, prie 
dvieju 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 pardavimui su visais 
įtaisymais. .Geras biznis, per ilga 
laiką išdirbtas, su laisniu arba be 
laisnio. Apsišaukite

3113 So. Halsted St.

TAVERNAS pardavimui. Turi 
būt parduotas tuojaus, nes apleid
žiu ChicaRą. 6001 S. Halsted St.

EXTRA PARDAVIMAS. Barzdas- 
kutykla gražiai įrengta; biznis 
Kerai išdirbtas, 1827 S. Halsted St

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUODU 2 flatu po 4 kam
barius, geras 
daržas, arba 
M. Makuka, 
1 flatas, ’

i beismantas, didelis 
mainysiu ant cottage. 
1613 S. Morgan St.




