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Kaltins Vokietiją dėl 
trukdymų Klaipėdoj

Lietuva išdėstys visus Įvykius Klaipėdoje 
ir pareikš, kad pati Vokietija trukdo 
pildymą Klaipėdos krašto statuto

KAUNAS, bal. 2. —Lietuvos valdžia ruošia atsakymą. į tri
jų iš keturių Klaipėdos statuto signatorų—Anglijos, Francijos 
ir Italijos—prisiųstą Lietuvai įspėjimą dėl padėties Klaipėdos 
krašte.

Lietuvos valdžios rateliuose sakoma, kad savo atsakyme 
Lietuva už visus jvykius Klaipėdoje apkaltins pačią Vokietiją.

Lietuva prisipažins sulaužiusi Klaipėdos statutą, bet pa
rodys, kad prie to privedė pati Vokietija ir apibudins visus jvy
kius, kurie privedė prie griežtų Lietuvos žingsnių.,

“Jei statutas neveikia ir jei seimelis buvo paleistas,., tai 
tik delei labai įžūlios Vokietijos spaudos, radio ir ekonominės 
kampanijos prieš Klaipėdos kraštą. Ta Vokietijos kampanija 
privertė Lietuvą stvertis griežtų priemonių apsaugoti pačios Lie
tuvos teises”, sako lietuviai.

Kapt. Eden tariasi 
su lenkais

Tarėsi su Slaweku, Becku, Moscickiu ir Pil 
sudskiu. Lenkai jau nori kratytis sa

vo bičiulystės su Vokietija

VOKIEČIAI NORI “VEIKIMO”

BERLYNAS, bal. 2. —Nacių valdininkai stebisi, kad 
kininkai, kurie pasiuntė protestą Lietuvai, nieko daugiau 
veikia. Tas protestas esąs pasiųstas jau tūlas laikas atgal, 
Lietuva dar nieko dėl jo nedarė. Esą vokiečiai norėtų, kad 
bar popierinį protestą sektų ir talkininkų darbai.

GAL ATSIDURS TARPTAUTINIAME TEISME

tal- 
ne- 
bet 
da

Gar Wood * Olin Johnson Gar Wood, Jr.

Miami Beach, Fla. — Greitas motorinis laivukas, kuriuo Gar Wood iš Detroito bandys laimėti 
lenktynes ir Įsteigti naują greitumo rekordą. Ligi šiol greitumo rekordas yra 126 mylios per 
valandą. Centre sėdi mechanikas Olin Johnson, o po dešinei Gar Wood, Jr. •

GENEVA, bal. 3. — Išrodo, kad Anglijai, Francijai ir Ita
lijai pasiuntus Lietuvai įspėjimą dėl Klaipėdos krašto statuto 
laužymo, tas klausimas veikiausia atsidurs tarptautiniame 
teisme.

Tautų sąjungos rateliai norėtų, kad tie nesutikimai butų 
išspręsti arbitracijos keliu. Tą viltį didina tai, kad Lietuva 
pranešė Genevai, jog Lietuva panaujins savo sutikimą dar per 
penkius metus visus nesutikimus pavesti spręsti tarptautiniam 
teismui.

Švedijos socialistinė 
valdžia išvedė kraš- 

taišdepresi jos

Rusija ! sušaudė 9 
kriminalistus

iš

........................ !

Vokietijos armija ly 
ginasi prieškari-

dabar dirba visu smarkumu, 
dieną ir naktį ir ginklų fabri
kantai dabar semiasi milžiniš
kus pelnus.

imi armijai
PARYŽIUS, bal. 2. —Franci- 

jos stebėtojų Berlyne surink
tos žinios rodo, kad jau dabar 
Vokietija turi tokią pat didelę 
ir tokią pat tikslią ir gerai iš
lavintą armiją, kokią Vokieti
ja turėjo 1914 m., prieš pra
džią pasaulinio karo.

Vokietijos ginklai ir kanuo- 
lės dabar yra dagi geresni, ne
gu buvo prieš karą. Vokietija 
dabar turi naujų žymiai pąto- 
bulintų kanuolių, kurios gali 
šauti du sykiu toliau, negu se
nosios kanuolės.

Turi nemažai kanuulių ir lėk
tuvams šaudyti. Tokias kanuo- 
les turėti Vokietijai draudė 
Versallė sutartis, bet Vokietija 
jas pasigamino slaptai. Prie 
tų kanuolių kulkų yra pridėta 
nuodingų dujų, taip kad jos ne 
tik numuša lėktuvą, bet ir nu
troškina lakūnus.

Vokietijos ginklų dirbtuvės

Francija didina ka 
riuomenę Vokieti

jos pasienyj
PARYŽIUS, bal. 2. — Pre

mjeras Flandin paskelbė atsto
vų bute, kad vyriausioji armi
jos komanda nutarė laikyti di
delę kariuomenę visose Franci
jos stipriosiose fortifikacijose 
palei Vokietijos sieną. Kariuo
menė jau dabar gabenama į tas 
fortifikacijas, kurios sudaro iš
tisą grandinę palei visą sieną.

Kalbėdamas apie Vokietijos 
atsiginklavimą, Flandin pareiš
kė:

“Kad atsverti šią galingą or
ganizuotą armiją (Vokietijos), 
Francija turi suorganizuoti sa
vo saugumą—pirmiausia, užlai
kant stiprią armiją; antra — 
padarant militarines sąjungas 
išlaikymui taikos.”

STOCKHOLM, bal. ,1. 
mintinga Švedijos socialistinės 
valdžios finansinė politika, rim
tos ir išmintingos valdžios pa
stangos ir teikimas tikslių pa- 
šelpų, išvedė Švediją iš depre
sijos klampynės, kurioj ji buvo 
atsidūrusi 1932 ir pradžioj 1933 
m. m.

Pirmiausia Švedijos krona 
buvo nupiginta kiek žemiau An
glijos svaro ir buvo palaikoma 
toje augštumoje. Delei to eks- 
porteriai nepanešė jokių nuo
stolių kai Anglijos svaras nusi
rito nuo aukso pagrindo ir ga
lėjo pilnai pasinaudoti abelnu 
pagerėjimu prekybos 1933 m.

s

Nupiginimas krono pagelbėjo 
ir kitoms šalies industrijoms, 
nes sumažino importą, sukurė 
pasitikėjimą ir pagelbėjo gai
vinti prekybą šalies viduje. Pa
gelbėjo geras derlius ir išmin
tingas 
dūktų 
ninku

Tuo
vedė labai platų viešųjų darbų 
programą, davusį darbą 35,000 
bedarbių. Delei tų darbų ir delei 
pagerėjimo visos industrijos, 
pernai buvo tik 80,000 bedarbių, 
kuomet užpernai buvo net 150,- 
000.

Išlaidas viešiems darbams 
stengiamąsi padengti iš nuola
tinių pajamų ir tik ilgalaikiams 
darbams užtraukiama paskolos.

Pagelbėjo šalies atsigaivini
mui ir kitos rimtos valdžios 
pastangos ir tinkamas 
reikalų tvarkymas.

sutvarkymas ūkio pro- 
eksporto, taip kad uki- 
buklė žymiai pagerėjo.
pačiu laiku valdžia pra-

ORRta

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:* 
16.

HOLLYVVOOD, Cal., b. 2. — 
Mūviu aktorė Marie Prevost 
paveldėjo iš savo tėvukų vienų 
iš gražiausių visoj Škotijoj dva
rų—Gunn McDonald.

šalies

MASKVA, b. 1. — Karinin
ko žmona, Vera Fedorov, sako
si iššokusi parašiutu? iš 6,850 
metrų—20,853 pėdų augštumos 
Tai yra pasaulinis moterų šo
kimo parašiutu rekordas.

MASKVA, bal. 2. — čia ir 
Lehingrade. Šiandie liko sušau
dyti devyni plėšikai ir žmog
žudžiai.

Pradėjus griežtą 
kriminalistais, valdžia 
paprastus plėšikus ir 
nigų išeikvotojus, nes
šaudytųjų f yra du gatvekario 
motormanai, kurie apiplėšė 
konduktores ir koperatyvo dar
bininkas, kuris išeikvojo pini
gus.

Į vieną savaitę liko sušaudyta 
30 kriminalistų.

[talija nori valdyti 
Ethiopią, kaltina

kovą su 
šaudo ir 
dagi pi- 
tarp su-

----------- ----------------

Mussolini reikalauja 
visų talkininkų 

vienybes
MILANAS, bal. 2,— Premje

ras Mussolini pareikalavo, kad 
esant karo pavojui, talkininkai 
—Italija, Anglija ir Franci j a— 
nustatytų bendrą veikimo lini
ją. Jam esą nusibodusios “Eu
ropos diplomatinės kelionės”— 
vienos šalies diplomatų lanky
mai kitų šalių ir todėl reikalau
ja, kad talkininkų konferenci
joje Stresta, Italijoj, bal. 11 d. 
butų sutartas bendras veiki
mas.

Teisia turtingų 
prigaviką

GENEVA, bal. 2. — Ethio- 
pia savo notoje tautų sąjungai 
reikalauja ūmios arbitracijos 
ginčų su Italija ir veik atvirai 
kaltina, kad Italija nori domi
nuoti Ethiopią.

Svarbus teismo nuo
sprendis negrų byloj

WASHINGTON, bal. 2. — 
Augščiausiojo teismo nuospren
dis, kuris panaikino apkaltini
mus prieš du pasmerktus mir
čiai Scottsboro negrus ir įsakė 
išnaujo nagrinėti jų bylą, yra 
labai svarbus visos šalies neg
rams.

Reikalavimas panaikinti vals
tijos teismo nuosprendį buvo 
paremtas tuo, kad valstija ne
šaukia tarnauti jury nariais 
negrus ir kad negrai niekad nė
ra buvę grand,1 jury nariais. 
Augščiausias teismas nusprendė, 
kad tai yra nusidėjimas 14rtai 
konstitucijos pataisai, pripažys- 
tančiai negrams lygias teises ir 
kad visi vien iš baltųjų suda
ryti jury yra neteisėti, nes pa
neigia negrų teises.

Tas nuosprendis liečia visas 
pietines valstijas.

VARSA VA, bal. 2. — Angli
jos užsienio reikalų ministerio 
pagelb. Anthony Eden, kuris at
vyko Į čia iš Maskvos, šiandie 
tarėsi sui naujuoju Lenkijos 
premieru pulk. Slawek ir už
sienio reikalų ministeriu pulk. 
Juozu Beck. Vėliau dar tarė
si su prezidentu Ignu Moscic
kiu ir paskui su* pačiu dikta
torių Juozu Pilsudskiu.

Po pasitarimų su Lenkijos 
valdžios viršūnėmis kapt. Eden 
išvyksta tęsti pasitarimus i 
Prahą su čechoslovakijos val
džia.

Manoma, kad kapt. Eden pa
siūlė Lenkijai kompromisinę 
Rytų Locarno sutartį, kuri ga
lėtų Lenkiją patenkinti.

Smulkmenų apie pasitarimus 
neskelbiama, bet abi pusės iš
reiškė “pasitenkinimą” ii tų 
pasitarimų. >. •o*. ’

Lenkai, kurie susibičiuliavo 
su Vokietija, buvo pasidarę la
bai nepalankus talkininkams. 
Kada prieš kiek laiko Varšuvo
je lankėsi jau miręs Francijos 
užsienio reikalų ministeris Bar- 
thou (jis buvo nušautas Mar- 
seilles, kartu su Jugoslavijos 
karalium Aleksandru), tai jį 
Varšavoje pasitiko tik užsienio 
reikalų ministerijos valdininkas. 
Bet visai kitaip buvo pasitik
tas kapt. Eden. Kaip tik jis 
pervažiavo Lenkijos sieną, ji 
pasitiko užsienio reikalų minis
terijos atstovai, kurie jį lydė
jo į Varšavą. Varšuvos stoty gi 
jį pasitiko pats,ministeris Beck. 
Tas parodo, kad šiam pasita
rimui Lenkija priduoda labai 
didelės svarbos.

kori-
viso-

apsi-

Kebli Lenkijos padėtis

JOLIET, III., b. 2. — Jaunam 
turtuoliui Nathan Leopold, li
ko kalėjime padrayta rimtą ope
racija. Jis betgi pasveiksiąs. 
Leopold prieš kelis metus kar
tu su kitu jaunu turtuoliu BL 
chard Loeb “dėl smagumo” nu
žudė vaiką Bobbie Franka ir už 
tą pateko kalėj iman iki gyvos 
galvos.

: ■ v fe. ,

Hilu®

CHICAGO.—Prieš fedęralinj 
teisėją Barnes prasidėjo nagri
nėjimas bylos jauno turtuolio 
Frank P. Parįsh ir trijų buvu
sių Missouri-Kansas Pipė Line 
Co. viršininkų už naudojimą 
pašto prigavingiems tikslams, 
sąryšy su pardavinėjimu4 tos 
kompanijos Šerų. Kompanija 
bankrutojo 1930 m.

Parish buvo sumanęs atvesti 
naturalio t gąso pervadas iš 
Texas į Chicago, Bęt Insullaš 
pasiskubino tą padaryti pir
miau ir jo kompanija turėjo 
bankrutytf, atvedusi pervadas 
iki Illinois-Indiana sienos? Jis 
sako, kad jei ne Insultas, tai 
jis butų nebankrutijęs.

v.

Saugo rinkimus
CORPUS GRISTI, Tex„ bal. 

2.— Ginkluoti kulkosvaidžiais, 
šautuvais ir revolveriais, ran- 
žeriai (Valstijos milicininkai) 
ir policistai pradėjo nuolatini 
patruliavimą miesto, nes visi 
pranašauja, kad šiandieniniai 
miesto rinkimai čia busią kru
vini .f; v.

' 'ShBMIBROOKLYN, N. Y., b. 1. - 
Savo namuose rastos išgėdin
tos ir nužudytos Mrs. Nora 
Kelly, 68 m. ir jos anūke Flo- 
rence McVey, 18 m.

r®

------—

Lenkiją jaučiasi atsidūrusi 
labai keblioj padėty. Ji yra tarp 
dviejų labai pavojingų kaimy
nų—Vokietijos ir Rusijos. Ji 
nežino, kuris jų yra jai pavo
jingesnis ir todėl prie kurio jai 
geriau glaustis.

Lenkija pirmiau aklai klausė 
Franci jos ir be jo nedrysdavo 
žingsnio žengti. Pasitraukus 
užsienio reikalų ministeriui Za* 
leskiui (lietuviui) ir jo vietą 
užėmus vokiečiui Beck, Lenki
ja staigiai pakrypo prie Vo^ 
kietijos, padarė su ja 10 metų 
nepuolimo sutartį ir pradėjo 
tiek pat Aklai klausyti Vokie
tijos, o niekinti talkininkus ir 
ypač Franci ją.

Lenkija neapkenčia ir bijosi 
Rusijos. Manė, kad susidėdama 
su Vokietija daugiau pelnys. Ji 
tikėjosi, kad susidraugavus su 
Vokietija, pastaroji užmirš ir 
apie atimtą iš Vokietijos 
dorių ir suteiks Lenkijai 
keriopą pagelbą.

Bet lenkai jau pradeda
vilti. Vokietijos atsiginklavi- 
mas darosi pavojingas ir Len
kijai. Be to Vokietija ėmė rei 
kalanti grąžinti josios buvusias 
žemes ir aiškiai pasakė, kad 
tarp tų žemių ji skaito ir Len
kijos koridorių. To koridariaus 
lenkai gi negali paleisti, nes yra 
vienintėlis Lenkijos priėjimas 
prie juros.

Taigi lenkams darosi dar la
biau pavojingesnė Vokietija. 
Todėl lenkai norėtų dabar iš- 
haujo keisti savo užsienio po- 
Iftlk^ įaire^: Ypač kad da
bar prie Busi jos dedasi ir An
glija. 0 kur galybe—ten links, 
ta ir lenkai.

Lenkai vieno nori: kad seka
mas karas nebūtų jų žemėje, 
nes nėra užtikrinimo, jog ka
rui baigus kariaujančios armi
jos pasitrauks. Juk jos gali 
pąsilikti ir išnaujo pasadalinti 
Lenkijos kraštu. Bet kaip nuo 
to išsigelbėti, lenkai nežino, 
ypač jei kiltų Vokietijos ir Ru
sijos karas.

Lenkija be to norėtų lošti 
labai didelės valstybės rolę ir 
vesti savystovę politiką. To dar 
niekad nebuvo Lenkijos isto
rijoje, nes visą laiką lenkai 
kam-nors vergavo ir vis iš ko
kios nors kitos šalies laukė iš
ganymo. Taip buvo praeity, 
taip yra ir dabar. Pirmiau ver
gavo Francijai, paskui Vokie
tijai, o dabar vėl nori gryšti- 
prie talkininkų.

Ar kapt. Eden pasisekė ga
lutinai atitraukti Lenkiją nuo 
Vokietijos dar nežinoma. Bet 
šiuose pasitarimuose ir nesiti
kima buvo susitarimų, nes kapt. 
Eden lanko valstybes tik “in
formaciniais” tikslais, norėda
mas sužinoti kitų šalių nusista
tymą.

Kad Lenkija keičia savo gai
res, rodytų ir tai, kad ji pasi
kvietė užsukti į Varšavą Fran
ci jos užsienio reikalų ministe- 
rį Lavai, kada tasis gryš iš 
Maskvos.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

$4,750.00sukelta
Kiek įplaukė

Buvo paskelbta .......................  $441.10
J. Raulinaitis, Springfielde, I1L, surinko aukų .... 3.50
S. Naudžius, Grand Rapids, surinko aukų .......  5.75
Kazvs Baldauskas. Wvoming. Penna, surinko .. 2.75

$453.10
$4,296.90

Kazys Baldauskas, Wyoming, Penna, surinko 
viso —............... r
DAR TRŪKSTA ........

p
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A. KARTANAS.

ARTISTO LIGA
Vienuoliktą valandą nak

ties visai netikėtai suskambė
jo pono Jaunio telefono .skam
butis. Truputį nustebęs, jis 
pašoko iš lovos ir pribėgęs 
prie telefono jau miego apim
tas žemu balsu atsiliepė. Jis 
išgirdo dar silpnesnį balsą:

“Alio, čia Kazys Jtiodis kal
ba. Ar girdi, aš labai sergu. 
Šaukiuos prie tavęs pagalbos, 
nes kitų draugų čia neturiu. 
Angliškai nesusikalbu, tai ir 
gydytojo nemoku pasiprašyti. 
Susimildamas, atvažiuok. Esti 
Supcrior viešbuty, numeris

butų dar pasiteira- 
teatro artisto ligą,

Jaunis 
vęs apie 
bet į jo kalbą niekas jau ne
beatsakė. Matyt, Kazys buvo 
gan silpnas ir ilgiau kalbėti 
nebegalėjo. Pasiraižęs, pažio
vavęs, Jaunis pasiėmė tele
fonų knygą ir susirado Super- 
ior viešbučio adresą. Pasiro
dė, kad viešbutis buvo visai 
kitoje dalyje miesto nuo Jau
niaus, o nuvažiuoti butų už
trukę visą valandą laiko. Bet 
ką gi veikti? Negalima ap
leisti draugą. Skubiai apsiren
gęs Jis pasileido į gatvę, kad 
susilaukus tramvajaus dar 
prieš vidurnaktį, nes vėliau 
jie rečiau tekursuoja. Pasitai
kė labai ramus oras. Nebuvo 
nei mažiausio vėjo. Iš nakties 
tamsumos krito didelės, kaip 
pūkai, snaiges,, kurios bliks
telėję prieš elektros šviesas, 
pamažu krito žemėn. Jaunis 
pasistatė apsiausto apikaklę, 
smarkiau užsimovė ant galvos 
skrybėlę ir žiurėjo į jau gan 
storai sniegu apklotus bėgius. 
Jis abejojo, ar bcsusilauks 
tramvajaus, nes kai sniego 
daug prikrinta, tramvajai ne
begali važinėti. Tačiau už va
landėlės pilkoje tamsumoje 
pasigirdo bildėjimas ir “tuo
ju us prie skersgatvio sustojo 
tramvajus.

Jau buvo pirma valanda, 
kai Jaunis pasiekė viešbutį.’

jam esą jau daug geriiui ir jis 
sulauksiąs ryto. Įrodymui,' 
ktid jis jau beveik sveikas, 
Kazys atsisėdo ir jiedu išsigė- 
rė po stiklelį Marlei. Įsitiki
nęs, kad artistas tikrai galės 
laukti ligi ryto be gydytojo 
Jaunis pasinėrė minkštoje pa
togioje kėdėje ir nuleidęs gal
vą žemyn pradėjo shausti.

Tuo tarpu Kazys atsikėlė 
iš lovos ir priėjęs užtraukė 
vienintelio lango uždangą. Po 
tam priėjęs šėpą kažką pasi
ėmęs vėl nuėjo lovon. Jaunis 
gan nusistebėjo Išgirdęs savo 
draugą ištarant anglų kalba 
numerį 791, nes jis tebuvo 
išgyvenęs Amerikoje vos ke
letą mėnesių. O kai mename 
kambaryje atsake jo telefoną, 
artistas vėl gražia anglų kalba 
ištarė, “Baby, I am siek.” Pir
ma Jaunis buvo pradėjęs 
snausti, bet Juodžio vaikščio
jimas po kambarį ir šauki
mas telefonu, visai išbudino 
jį. Smalsumo pagautas, jis 
nudavė miegąs ir laukė kas 
bus toliau. Kazys prisitraukė 
arčiau ant ilgos papėdės elek
trinę lempą ir užžiebė ją. Po 
valandėlės patylomis prasida
rė durys ir įėjo moteriškė. 
Katės lengvumo eisena ji pri
siartino prie lovos ir pust al
siai paklausė:

“What’s the matter witb 
yoti ?”

“Baby, I 
artistas.

Moteriške 
vo ranką,
paėmė jos mažą ligi alkūnės 
nuogą ranką ir prisitraukęs 
prie lupų, bučiuodamas pa
lengva pasisodino šalę savęs. 
Mėlyno šilko abažūru apgau
bta elektros šviesa metė savo 
spindulius ant jaunos mote
riškės, kuri maloniai žiurėjo 
į artisto akis. 4 Jaunis pusiau 
pramerktomis akimis matė

am siek”, atsakė

ištiesė Kaziui sa- 
Jis abiem rankom

aukštą, jis gan greitai susira
do savo sergančio draugo 
kambarį. Jojęs vidun, jis nu
stebo, suradęs būrį žmonių, 
tarp kurių buvo keletas jau
nų, puošniai pasirėdžiusių 
panelių. Mažas kambario sta
lelis buvo apkrautas įvairiais 
patentuotais vaistais, o ant 
kamodės stovėjo jau kiek nu
gertas butelis Marlei. Ligonis 
blaškėsi lovoje ir kažką klie
dėjo, tačiau karščio pas jį ne-; 
si matė. Pamatęs savo draugą, 
artistas Juodis aprimo ir nu
džiugo. Jo akys lyg nauja vil
tim suspindėjo ir jis karštai 
pasveikino savo draugą. Jau
nis gi gana greitai įsitikino, 
kad artistui pavojaus nebuvo, 
tačiau jis nei įsivaizdinti ne
galėjo ko jam galėjo trukti.

Svečiai išbuvo dar pusva
landį laiko, tai spėliodami 
apie Kazio ligą, tai patardami 
vienų ar kitų vaistų, o kiti 
patys išgerdami likusio Mar- 
tel. Pagaliau svečiai nutarė 
palikti artistą Jaunio globoje 
likusią dalį nakties, o Kazys 
nei kiek tokiam nutarimui 
nei nepasipriešino. Pakėlęs 
galvą nuo pagalvės ir alkūne 
pasirėmęs, jis visiems iš eilės 
.padavė a tsisvųi kilkim iri savo 
dešinę, o Vienai blondinei pa
nelei jis ypatingai maloniai 
nulenkė gaivą ir nusišypsojo.

Svečiam išėjus, Jaunis pa
klausė, ar nereikia Kaziui gy
dytojo, bet šis pareiškė, jog

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas EudeiMs
Tčvas

Laidotuvių Satyra 
Lengvais Išmokšjimais 

REPublic 8340 
5346 So. Kedzle Avenue

Dat prieš septintą valandą bus galifria stišilaukti. Tad ūki- shvo zmofią maldaus to neda
ryto atsimerkęs Jaunis prima- ninkatns trinka veŽitriais thrid- ryti. Nesvarbu, kad po to jiems 
tė artistą jau apsirengusj, sė-! žiūs iš miško Vežti. Tai labai pasidarys nepriprastai sunku 

1- neparanku. įgyventi.
Kadangi diėfiOs pasidarė la- VyreSnybČ juk tūri savo pa- 

bai gražios, tai keliai, einant reigas atlikti. Na, o policija 
pašalui iš žemės, kris kartą da- daro tai, kas jai įsakyta. Ne 
rosi vis prastesni. Tiesa, šiltos jų reikalas galvoti, kokios iš 
it saulėtos dirinos tuo pačiu, 
laiku džiovina ir purvus. Jeigu 
tokis oras pasitęs kiek ilgiau, 
tai neužilgo broleliai-artojeliai 
pradės šveisti žagreles bei pu
renti rugieną. Vadinasi, ruoš 
žemelę sėjai.

Apsukresnieji ūkininkai, kh- 
rie su darbais i
suskubs viską į laiką padary-1 prietelkomis ir žarsto litus. Tufo 
ti. Jie greičiausiai susilauks ir tarpu Lietuvos ūkininkai, tie 
gražių vaisių. Na, o tie, kurie; ^8 kurmiai, suka galvas ir 
atsiliks su darbais, vargu gali negali sugalvoti, iš kur litą iš-; 
tikėtis didelių pelnų. Jie, labai traukti. Jie klausia vienas an- 
galima, susilatiks raudonsitllių tro, kada ta nelemtoji krizė 
svečių, kurie ateis už mokės-, praeis. O krizė kaip nesibaigia, 
čius aprašyti karvutę, arklį,j taip nesibaigia.
kiaulę ir t. t. Magaryčioms dar Lietuvos kaimas jau žymiai 
geras bičiulis užprotestuos vek-  
sėlį pas apskričio antstolį arba
valsčius policijoje. Tame atvė- barsmkites N-nose 
jyje ūkininko gyvuliai, maŠi- ---------------------------- -------- —
nos ir kiti daiktai bus prista- AHVAlf ATA1
tyti į miestelį ir ten parduoti Al) V Vili 11 AI
?uourpSkiaiUŽ - sk01i,s- par I JOSEPH J. GRISU 

Nesvarbu', kad ūkininkas su

dintį kedSjė ir ramiai beakai-; 
tantį laikraštį. Patėmijęs, kad 
jo draugas pabudo, Kazys štai 
ga pašoko iš kėdes ir kvietė jį 
ant pusryčių. Tačiau Jaunis 
skubinos į darbą ir pakvieti
mą negalėjo priimti.

“Na, o Tamstos sveikata ar 
bent kiek geresnė šį rytą? Ar 
nebereikia šaukti gydytojo?” 
paklausė Jaunis.

“Aš jaučiuos jau beveik 
sveikas, bet mane kankina to
ji gražuolė blondinė. Tik ji 
tegali nuraminti mano sielą.”

Trumpu laiku artistas pil
nai’ pasveiko.

buvo jauna briunetė panelė, 
kurios veido oda buvo kaip

buvo tamsios, o blaksl,ienos il
gos ir juodos. Nors nedidele, 
bet jos figūra buvo puikiai 
išaugusi. Vos spėjo Jaunis pa
matyti 
elektros šviesa akimirka 
gęso, o kambaryje užviešpa
tavo visiška tyla.

artisto draugę, kai 
už-

pasikeitė. Daugeliu išsikėlė į 
viensėdžius, b kiti Trih'gižfSi kel
tis. Valdžia daro ūkininkams 
šiokių tokių lengvatų. Bet to

to bus pasėkos.
Valstiečiai, kurie turi atlie

kamą litų, tokiomis nelaimėmis 
pasinaudoja. Varžytinėse jie la
bai pigiai perka visokius jiems 
reikalingus daiktus.

Nesnaudžia it valdininkai bei 
tarnautojai. Savo klubuose jie- 

nėra atsilikę, linksminasi su Adomo giminės

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 
Šiuritimo Skyrius jums tame 
gali patarnauti.

LIETUVOS UKININ 
KU VARGAI

žiema baigaisi. — Pir
mieji prajovai.—Snie
go buvo mažai.—Sko
los ir mokesčiai spau
džia ūkininkus.—Len
gvatos.

Stoviu sodnelio gale ir ra
šau. Visą kaimą saulutės spin
duliai nubarstė savo gaivinan
čia šviesa, žemelė baigia atsi- 
palaidoti nuo žiemos retežių. 
Jos susitingęs paviršius trok
šta laisvės. Sausledžiai tirpsta 
nuo šilumos ir sproginėja. Iš 
jų pasidaro vanduo. Gluosniai 
atkunta. Jie gydo savo žaiz
das, kurias padarė ūkininko 
bernas, nukirsdamas šakas.

Atbudo gamta. Miške eglės, 
beržai, elksniai ir kiti medžiai 
pajuto pavasarį, špokai ir ki
ti paukščiai jau pradeda kon
certuoti ir linksminti vargelius- 

ikryželius nešančius žmones.
Tvartuose gyvuliai nerimsta: 
jie laUkia Rrogos ištrukti į ga
nyklą, i žaliuojančius laukus J

- ■'*• 1 *• 1*
Nieko gero nelernm 
(laidiniams w,ar Jięm$t
teks dar sunkiau dirbti, negu 
žiemą. Kaip godus Amerikos 
fabrikantas be pasigailėjimo iš 
naudoja'Savo darbininkus, taip 
daro Lietuvos ūkininkai su sa
vo arkliais. Juodbėriui mažai 
kada tenka pailsėti.

Daugelis ūkininkų šią žiemą 
apsigavo. Jie tikėjosi sniego,] 
rogių kelio, bet nesulaukė. Tik 
apie dvi savaiti buvo įmano'riias 
kelias rogėmis važinėtis, žie
mos kelio dabar, žinoma, nebe-

avasaris

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicaffos, CiceroS Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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 Coūrt Cicero Phone Cicero 2109

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3877

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

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue PhOneš Yairds 1741-1742

- ■ - ■ ‘ ..................-......................  - ■ - ------------------------ - ■ ----------------- ---- ------------------ --- ---------------- X. ... . J

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28td Pl«ce Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

ATIDA!
Narnų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visu 
kitų produktų; PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PA1NT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 .centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas Už galioną A A 
ir virš. ............    ■ »UU
Galionas Maliavos
ir virš.............. Y.... ........... ..
Galionas Enamelio J 4 Riį
ir virš..... ...... ■ w

GaličfRis VrirniŠi^ iŽčnič-
jes augŠtos rūšie# ............ vvU
3 pakeliai sįenąs no- A C
pieros valyklas ....

' . ■ V* . f;

1411 So. Halsted St
Tel. CANal 5063.

^.■■■■■■■4 ■ll>l»l661i i nlll alm.616

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Bouievard. 2800
Rez. 6515 So. Rockvel) St.

Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PStąyčins 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvdll Street 

Telefonas Republic 9600

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

PhysicaĮ Therap) 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
"gimdyriio namuo 
se ąr ligoninėse, 
duodu massage 
elecbric treat-

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

dar neužtenka. Gal ateityje bus 
labiau ūkininkų būkle ’ sūširu- 
plnta. Gal ?..

— R. šniukas.
1 ‘ . ................. ....... -■ -- -- - - - - -

J
a

WL!?endu
34 Metus Vidurmiestyje

Mes specializuojaftfSs padaryme 
Platės, Gold Crowns, 'K-Ray. 

Prieinamos Kainos.
Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 

Tel. HARRISON 0751

_ j 2 T.A-T K FL _ _ rlluMiT I i EI

GRAHAM * SONS, *
MALEVŲ KRAUTUVE 

1821 West 35th St Phones Laf. 3860-3873
Gražus pasirinkimas neaug- 

štų kainų
SIENŲ POPIEROS

Net taip nebrangiai kaip 5c 
už rolę

Devynios rolės 30 c 
Plastiškos Popieros

Diamond
ŽIBANTI MALEVA

Balta ir spalvose fttĮ 
už galioną ..............
..........H* ■■ ■ N I   ...................................................................... ..................... .................. . 11.5—

Diamond greit džiųstas
SPAR VARNIŠIS

Išvidinis ir išorinis $«| 
nebijo vandens už gal.

CALCIMINE
Baltas ir spalvose 

svarų $4,1 
maišas I “ J

Sieteliams Maleva
Žibanti juoda 
tiž kvortą ..............

Fiat Sienų Maleva
Balta ir spalvose $d| 1'Cb 

už galioną I "
Spccialis

BALTAS ENAMEL
169Gal.

Malevos ir Varnišio
Išėmėjas . 

už gal. 85c 
h.Uili .  .... 1 ........... 1 1 ' ...-

VALYKLAS
Sienų popieroms

3 k'“' 23 c
• Malevos Valyklas

3 pake,ifti gi c
Bėšepetis

Linoleum Varnišis■

Tik. topt skuduru. Išdžiųsta
, • į 2( valandas.

Kvęrtos
Kenris

GYDYTOJ AI IR DENTISTAIUlDilUJAb lK( ęrilKlJKtrAo 
Ofisas ir Rezidencija: ’.............   —-- ---------- ■ —-—...."

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

i Tril. LAFAYETTE 3051.

■ — - ■ AM

LIETUVIAILIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarą Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAI
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sis.
I Ofiso valandos ifao 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal taitartj. 
, T‘,1 iIIAi > ..... ,.,■■■ i..... t . i .

Fhorie Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West ,22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 *

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rfcz. 6681 So. California Avenue

Trilefonari Repriblic 7868
.• • .... •......... .......... . . ....... ..

rj

t

Optdmetricall# Akifc Speclatfetas.
Palengvins akią Jtempim^, kuris 

ėsti priežastimi gaivos skaudėjimo/ 
svaigimo, akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir, tolirėgystę. Prireri-i 
gia t6isinf*^i akiriiftš. Viriuose čitšiti- 
ki iriuose egzaminavimas daromas si) 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Sprięial® atyda ritkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreiv0s akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-; 
dėlioj fluo 10 iki 12.
Daugely dkys atitaiso

mos be akiriią. Kainos biriau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone BduWard 7589

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

u Tęl. Kenwood 5107 VALANDČ&:
nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.:

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

LIETUVIAI

DR. C. SKRNER
„ LIETUVIS;

- Tel. Yards 1829
t Pritaiko Akinius 
Ii ( Kreivas Akis

Htaiso.
OiiBŠs it AMtiią toirbtuvj

Dr. T» Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos, h.uo 2-4 ir nuo 
6-8 v, v. Nedalioj pagal sutarti

756 West 35th St
kampas Halsted St, .

Valandos uo 10—4, d«o 6 iki 8 , Nedaliomis huo lolki 12 vdl. dienu.

AKIŲ SFECIALIStAS

A. Montvid, M. B.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Werit Madison Street
Wl. 1 iki 6 t>o pietą, 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7880 
Namą telefonas Brunsvdck 0597

. . .......... ......................... .. i į i, i i, <,ni4„t.... ...... . „į .... ...........

DR. J. MOCKUS
M01 Sorte* Street

Phone Yards 3557
Vai. nuo 9:80 iki 8:80 vakaro.
Nėra ofiso valandą seredomis.

........................... n- ...............  i... . ....... .iti.   i .i. . ■

Dr. John J. Smetana
OPtOMĖTltrsTAŠ

1«W So. Ashland Avb. f 
Kamptts 18 St. . Phorte Ganai 0528 
valandos nuo 9;30 iki 12 ji nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. •NedSlloihs rilio 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Dr. V. A* Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir riuo . 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted Si. 
Tol. Boulevard 1401

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Natriu TeL Prospect 1980

Tel. Boulevard 591'4 Diehą ir Naktį 
Ofiso Valandos tūlo 2 iki 4, 'ndo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL

Tel. Ofice Wentwotth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir vaiką Ilgą specialiste
6900 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI

Dr. V. E. Siedlmslds
GAS DENTISTAS _ X-RAY 
4143 Archėr kaihp. Franciseo 4V.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tril. Virginią 0669

—........ * II ■■ Š— 11 ■■■■'"

Dr. Hertman
Iš RUSUOS .

Gerai lietuviam! žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrą, moterų ir vaiką pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
Elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
103'4 W. 18th SU netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 piritų it 
nuo 6 iki 7:30 vak vakare.

Tel Canal 8110 
Rezidencijos teleforiai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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 t

GYDYTOJAS Ir chirurgas 
1^21 S(i, Haldted Street 

OH1CAGO, ILL.
A

Kiti Lietuviai Daktarai.

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 

it riDo 6 iki 8 vakaro.
Svehtatiieriiaife huo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8488

Dr. Charles Segal
4729 So. ffiland Avė.

2 lubos
CHICAGO4 ILL f

OFISO VALANDOS: _ 
Ntfo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietą ir nuo Y iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diehh.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kami 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą 
7 iki 8 vat. Nedfil. riuo 10 iki 12 

Rez. Telephrine Plata 2400

Ofiso Tel. Calumet6893

, Rusas Gydytojas ir .Chirurgas 
Moteriškė VyriSką, Vdką ir visą 

chronišką ligb.
Ofisas 3103 So. Halsted St. 

arti Sint Street.
Valandos:

diliomis ir šventadieniais 10—12
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SLA

s daugiau)

Vienas poetas išsireiškė kad brolį Vincą Ascillą, 4708 W. kurie neatkreipė domės ir per

(MOKĖJIMŲBE JOKIŲ
IŠMOKĖKIT PER 2 METUS

SPECIAL

akims

SETAI

BE JOKIŲ {MOKĖJIMŲ

virš

vįrfjlį

Juozas Ascilla sveik
sta; apleido ligoninę

NORGE
FRIGIDAIRE 
GRUNOW

Du neatsargus jau
nuoliai užmušti trau
kinio, 3-čias sužeistas

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

MAŽAI KAIP 20c Į DIENĄ

Šiandien SLA. 139 kuo 
pos susirinkimas

Trys neatsargus jaunuoliai

DYKAI Rug Pad, 
apsaugotas nuo 

kandžiu,' pridedant 
prie kožno kauro.

Buvo sunkiai sužeistas auto* 
mobilioj dar ilgoką laiką gulės

20th St., Cicero, kur ,dar gal 
gana ilgai turės išgulėti lovo
je, iki galutinai pasveiks. Kaip 
žinoma 
greit gyja.

tigonj prižiūri Dr. A. Mont 
vidas, kuris deda visas pastan 
gas jį tinkamai pagydyti.

j Lankytojas.

sulaikyti kaulai

Puikus v 
Zylo-Shell \ 
rėmai pagra 
žiną veidą Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu
nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dabar, šeštadienį, kovo 31 
liko parvežtas į namus, pa:

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

■wimming pool, ’
Rusiika ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v. .

Valeria čepukaitė šiomis die
nomis renkasi muzikantus, kad 
sudarius orchestrą, kuriai ji 
daug ką planuoja. Gi žada pa
švęsti jėgas išlavinimui orches- 
tro groti lengvą, melodingą mu
zika, su humoro elementu.

VISOKIŲ IŠDIRBYSCIŲ SKALBIAMOS MAŠINOS .. .......
RADIOS NUPIGINTOMIS KAINOMIS

SKAITYKIT!
Depositas iš $1.00 ar daugiau 
ir savaitiniai mokesčiai po 
tam palaikys jūsų kautą arba 
siutą iki Velykų.

žiaus ir senesni, kad ir Už taip 
skurdų gyvenimą, kokį jiems 
parodė šiam pasaulyje, yra tė
vams dėkingi, juos gerbia. O 
lie, kurie iškeliauna užsienin ir 
pasidaro savistovį gyvenimą, 
levų neužmiršta, pagelbsti 
jiems.

Pasimatykit Su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK 
19th Place and Halsted Street

Valeria Čepukaitė 
organizuoja orches
trą; kviečia prisidėti

Kelias savaites atgal “Nau
jienose” buvo pranešta, kad va
sario 16 d. bų*(vo sunkiai auto
mobilio sužeistas korthsaidės 
darbuotojas, Juozas Ascilla. 
Juozas su nulaužta koja ir 5- 
kiais šonkauliais buvo nuvež 
tas į Frances Willard ligoni
nę, kurioj išgulėjo 6-ias savai

Bernui rei- 
300 litų 
už savo 

nusipirk- 
kainuoja

gaitė buvo užmušti, o trečias 
sužeistas. Visi trys buvo nariai 
turtingų šeimynų, gyvenančių 
North Shore.

sergėjimo signalus, vakar įva
žiavo tiesiai po North Western 
traukiniu, ties Winnetka.

Du* iš jų, berniukas ir mer-

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 —Ketverge ir Subatoj vak. iki 8:30

Pritaikinti jūsų 
nužemintomis kainomis /J
Apsaugok regėjimą, pri- t 
žiūrėk gerai akis, o ne-^^^g^S^ 
reikės niekuomet gailėtis**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis

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

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

“muzika yra meilė, ieškanti tin
kamo žodžio”. Visi * tie, kurie 
lorėtų šį paieškojimą pamė
ginti ir, visi tie, kurie yra įsi
mylėję, nusivylę, ar kitaip pa
metę jausmų lygsvarą, yra 
kviečiami pribūti šį vakarą, 
trečiadienį, čepukaitės-Chap 
namuose, 1534 N. Oakley Blvd., 
kaip 8:00 vai. Telefonas Bfuns- 
wick 9131, ' V*

STORESNĖM MOTERIM 
KAUTAI—Specialia kaina 

$4.98

LIETUVIU AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Pumps, T—
*1.49
*1.98
*2.49
*1.88

DYKAI
Graži pora juodų mesh piršti
nių arba gražų šilkini šaliką 
su kiekvienu pirkiniu kauto 
arba siuto už $4.98 arba viršaus

Kitiems net reikia ir dideles 
Šeimynas užlaikyti ir šiaip vi 
šokių išlaidų panešti.

O jau galvoti, kad nuvažia
vus j turgų pabaliavoti, lietu
viškos valstybines ištraukt, tai 
ne visiems įmanoma. Ir ta 
ekonominis skurdas nemažai 
ūkininkų pastūmėjo f “prohibi- 
ciją’L Dabar Lietuvoje pradėjo 
daug namie virt “munšaino” ii 
alų daryti, nors už tai ivaldžir 
griežtai baudžia. Bet kurie ūki
ninkai nois retkarčiais nori pa
sismaginti, kitokios išeities ne
turi.

MODERNIŠKI MIEGKAMBARIO 
SETAI •.

Gražumas moderniško styliavimo, kuris neišrodo 
kraštutinai perdėtas savo ' išveizdoje, bet atbulai 
yra pastebėtinai gražus. Pasirinkimas įvairių ap- 
klodųf -(yęneėrs) ( _ Bile kurie $OQ O R 
trys šmotai .......... faViVV

ATIT’TK’TT! Mes turime gražią MADŲ 
PARODĄ, su gražiais gy

vais modeliais — muzika — ir dovanomis. 2 
perstatymai Ketverge, Balandžio 4 d., 2:30 
vai. po piet ir 7:30 vai. vak. Būtinai atsilan- 
k\kite — praleisite smagiai laiką__

ŠIS BARGENŲ OUTLETAS duoda progą kiek
vienai moterei ir merginai turėti gražius rubus 
dėl Velykų. Geros rūšies rūbai.už pastebėtinai 
žemas kainas. Atsiiankykit anksti ir pasinau- 
dokit šiais bargenais.

Puošnus Pavasariniai 
KAUTAI IR SIUTAI

Paskiausių Madų — Naujausių Materijolų
- Pilnu Pamušalu — Tikras Sitirprizas

VALGOMOJO KAMBARIO
Tikra dovana jūsų namams! Gražus Setas, už kai
ną, kurią jums lengva bus užmokėti! Stalas ir še
šios kėdės, viskas ........................   *29.95

Stovėjau vienas ant arimo ir 
gėrėjausi aplinkuma. Tik ma
no vaidentuvėj stovėjo pilki 
di/mų debesys, sliegianti Chica- 
gos žmonių minias ir ausyse 
skambėjo įvairus garsai miesto 
triukšmo, bildesio.

Bet čia akys mato tik žalias 
pievas, pro jas čiurkšlenančius 
sriaunius upelius. Ir upelių 
krantus, apaugusius įvairiomis 
gėlėmis.

Kur tai toli girdisi balsai 
piemenų dainavimo ir matosi 
laukuose galvijų bandos. Tai 
vėl pasigirsta girių ošimas ir 
linksmas paukščių čiulbesys. 
Bet neilgai teko tuo gėrėtis. 
Nakties sutemos ir tamsus de
besis paslėpė tą malonų vaizdą.

Kai aš grįžau namo, jau bu
vo taip tamsu, kad ir pats sa
vęs negalėjau matyti. Tik toli 
šen ir ten buvo galima paste
bėti maži žiburėliai, žiburėliai, 
kurie apšviečia musų tėvų ir 
sesučių bakūžes, tuos namelius, 
kur ir mes kadaise augom ir 
nieko arba labai mažai žinojom 
apie didmiesčių pagundas ir 
blizgėjimą.

Gludi nakties tamsa visai ne
vargina Lietuvos kaimiečio. 
Juos tik paliuosuoja nuo sun
kaus dienos darbo ir suteikia 
ramų poilsį. Gal kiek šunų lo
jimai ardo ramybę, bet šiaip 
nakties laiku nėra jokio bilde
sio. Tačiau, ir prie to šunų urz
gimo kaimiečiai yra taip pri
pratę ir mažai domės kreipia į 
jį poilsio laiku, kiek miesčio- 
nys girdėdami gatvekarių dun
dėjimą, automobilių ir kitokį 
triukšmą gatvėse.

Palyginimas
Ant rytojaus, kai aš vėl nu

ėjau j ]aukus„ pamačiau Juozu
ką prie kitokio darbo. Jis kro
vė avižas į vežimą. Jis buvo 
apsiavęs su medinėmis klumpė
mis, kurių viršai yra aptempti 
skūra. / Matyt, kad Juozukas, 
kaip vakar sake, kad ir savo 
storais, kaip naginės kojų pa
dais, negali sulamdyti aštrių 
rugienų. Be tų klumpių Juozu
kas galėtų mint vežimą, bet da
bar jis bent du darbu atlieka. 
Jis krauna avižas į vežimą, 
paskui pats ant jo užšokęs jas 
sumina ir vėl nulipęs krauna 
ir taip vikriai jis šokinėja apie 
tą vežimą iki prikrauna su di
deliu kaupu, kad net rūksta.

Juozukas pilnas energijos, 
gyvumo. Veidas raudonas. Pas 
jį jokių pavargimo žymių nėra. 
Nors jis tėra vos 16 metų am
žiaus, menkas, mažo ūgio vy
rukas, bet atlieka dviejų su
augusių vyrų sunkų darbą.

Žiūrint iš šalies nejauku da
rosi, kaip Lietuvoj nuo ma
žens jaunus vaikus pradeda 
versti prie sunkių darbų. Sep
tynių metų vaikas turi ganyti 
gyvulių bandas. Kiek užauges- 
niam ir kiaules šerti reikia 
kur ravuose ar šiaip iŠ daržų 
žolių pririnkt. O jau sulaukęs 
16 metų turi atlikti artojaus 
darbą.

Imsime, pavyzdžiui, amerikie
čio 7 metų vaiką. Jis pradeda 
lankyti mokyklą ir sulaukęs 16 
metų ir užbaigęs aukštesnę mo
kyklą, jis nežino ir jam nerei
kia žinoti apie kokias ten na
gines arba klumpes. Jam tėve
lis arba motina gali nupirkti 
net “florsheim” čeverykus. To 
amžiaus Amerikos vaikams ne- > 
reikia art laukų, kad įsigyti 
čerkasines kelnes, jis ir visai 
jokio darbo neatlikęs yra pa
rėdytas geriausiais drabužiais.

Dažnai tą tėvų rūpestingumą 
Amerikos išlepinti vaikai ne
įvertina ir yra net tokių vaikų, 
kurie tėvų negerbia. Jei jam 
ar jai kas nepatiko, tuojaus at
šaus “I don’t care what you 
think”, ir eina sau kur patin
ka. Mažai randas tokių vaikų 
Lietuvoje. Ten ir 20 metų am-

Ukininko vargai
Blogiausiai yra tas, kad Lie

tuvos ūkininkui nėra lengva su
rinkti iš savo produktų bernui 
arba mergai alga 
kia mokėti nemažiau 
į metus, nes bernas 
metų darbo algą nori 
ti garnitorių, kuris 
apie 300 litų. O jau šiaip išlai
doms. žinoma, niekas • nelieka.

Ūkininkui ir gamitorius ne
lengva įsigyti, nes jam be ber
no algos reikia įvairias duokles 
valdžiai mokėti. Reikia pirkti 
arba taisyti ukiui padargus.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

ROSELAND 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyksta trečiadienį, balandžio 3 
d., Palmer Parko svetainėj, 
7:30 vai. vakare.

'Prašome visus kuopos narius 
dalyvauti si/sirinkime ir pa
kviesti savo draugus, kad h 
jie ateitų ir prisirašytų prie 
SLA.

A. Narbutas, Raštininkas.

SPECIALS SU DIDELĖM SUTAUPOM
20CO NAUJŲ SKRYBĖLIŲ — dėl moterų ir merginų. 
Naujausio štyliaus ir šiaudinės — Specialiai ..................
NAUJI PAVASARINIAI ČEBATUKAI dėl moterų — 
straps, ties, oxfords. Naujausio išdirbimo skuros.
$3.00 vertybė — Specialiai ..................................................
MERGAITĖMS KAUTAI — Didžio 4 iki 8. Smagaus pa 
siuvinio. Mėlyni ir raudoni — $2.98 vertybė ..................
MERGAITĖMS KAUTAI — Didžio 12 iki 16 — Mėlyni 
arba Tweeds. $4.98 vertybės — Tikra sensacija ..........
ŠILKINĖS KONFIRMACIJOS DRESĖS—Gražus styliai ii 
pastel spalvos. Vertės $5.00 — Už tiktai .r.......................
MERGINOMS ŠILKINĖS PANČIAKOS — Del konfirmacijos 
— Didžio 7 iki 7^ ir 8. Special .............................................
MOTERIMS BOVELNINĖS PIRŠTINĖS —
Tiktai 500 porų ..........................................................................
ŠILKINIAI ŠALIKAI — šviesių spalvų. — 
Ventės 35 centai, už ............ ................................................... .

KAURAI
Labai didelis pasirinkimas ’kaurų, American Orien 
tai, kurie yra stiprus ir tvirti. Jie suteiks jums už 
ganėdinimą per dąug metų. Verti iki $69.00, spe 
cialiai po

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Chicago Mail Order Bargenų Outlet 
SENSACINGAS PRIEŠ-VELYKINIS

Išpardavimas

PARLOR SETAI
štai yra vienas daugelio Parlor Setų bargenų da
bar ant išpardavimo! Pastebėtini dviejų šmotų se
tai, įvairiais materijolais dengti, su tikro raudon
medžio f ramu, viskas *29.95

CENTRAI DISTRICT FUHNITURE COMPANY
JOE JOZAITIS. Mgr.

3621-3623-3625 SOUTH HALSTED STREET

MOKĖKITE TAIP 
NUPIRKS JŪSŲ

Refrigeratorį s99

CHICAGO MAIL ORDER
B A R G A I N OUTLET

sTl South Paulina •'S.tteet~—Marshf<ę1.d Car. tą Door
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Editor P. GRIGAITIS

Užsakymo kalnai
Chieagoje —• paštu:

Metams----- -------------- 88.00
Pusei metų ------  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams _ _____  1.50
Vienam mėnesiui ____    .75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija 8c

ką kiekvienas jų paduoda bal
są.

Tai kaipgi galima tokią val
džią vadinti “darbininkų val
džia”, jeigu darbininkai tenai 
neturi net paprasčiausių politi
nių ir pilietinių teisių? Bimbai 
ir jo frentamš Amerikos kapi-

revoliueijos išganymas, bet jos 
pragaištis. Jisai yra, kai ku
riais atžvilgiais, reakcingiausią 
valdžia pasaulyje, — išimant 
gal tik Vokietijos “nacizmą” ir 
Italijos fašizmą.

Štai dėl ko “salus revolutio- 
nis socialis” reikalauja, kad

kailiniai kainuoja $100,000 su 
viršum!

Gal tos kainos ateityje paki
tęs. žinote, mados mainosi. Iš
lepintas turčių skonis gal įsi
kibs į kokių nors kitų žvėriu
kų kailius ir už juos mokūs pa
sakiškas sumas pinigų. Be to,

Kodėl tiek daug?
Del tos paprastos priežas

ties, kad sabalų nedaug tėra. 
Prieš kiek laiko vfena kailių 
kompanija iš sovietų valdžios 
nupirko 3,000 sabalų kailius. 
Iš to skaičiaus tik šimtas kai
lių pateko į pirmąjį rųšį. Va

dinasi, visais atžvilgiais jie ta
po pripažinti geriausiais. Na, 
o už geriausį daiktą, žinoma, 
reikia mokėti ir permokėti.

— K. A.

Garsinkitės “N-nose”

turi

VALSTYBIŲ ĮSPĖJIMAS LIETUVAI

Galioną

PASAKA

ffĮROP

Kainu 6 pėdų didumo už

PAKALBĖSIME LOTYNIŠKAI

Lietuviai esate kviečiami pamatyti

vsę

Marion King,
OUR

i

Gražus, minkšti kai 
sudaro šinšilų nelai

87.00
3.50 gra- 

kad

08.00 
4.00Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

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

New Orleans 
kuri nudure peiliu savo draip- 
gą John Pierce, jaunų rašyto-

Subscription Kates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

lėktuvas yra 
Tas žmogus, 

su “Trimito” 
ir pastarasis, 

publikai

Rusijoje 
dalyku turėti sabalo

, Tokius kailinius tu-

Kas gi buvo tas “nacių

Trys valstybės, kurios yra pasirašiusios Klaipėdos 
konvenciją (sutartį) 
įspėjo Lietuvos valdžią, kad ji laikytųsi Klaipėdos sta 
tuto, kuris užtikrina to krašto gyventojams autonomi

tas biaurus reakcijos slogutis 
kaip galint greičiau nusiristų 
nuo Rusijos liaudies sprando. 
JĮ nuvers ne caristai, ne dvari
ninkai arba kapitalistai, bet 
Rusijos darbininkai ir valstie
čiai — kai tik jie gaus išsities-

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS

REFRIGERATORIAI

Hplauks ii NeW Yorko

BIRŽELIO 5 A, 1935 
tiesini be persėdimo j Klaipėdą

žino, kad Vokietijai nėra 
bet Lietuvai i# Vokietijos

Jokios valdžios “išganymas” 
negali būt tokiu įstatymu. Net 
ir socialistų valdžia nėra svar
biausias už viską dalykas. Bū
na apystovų, kuomet dėl so
cialūs revoliucijos labo yra ge
riau, kad socialistų valdžia pa
sitrauktų. O bolševikai juk dar
gi nėra nė socialistai. Jie so
cialistus persekioja aršiau, ne
gu kapitalistiškos valdžios. Tai
gi butų tiesiog juokinga, jeigu 
socialistai pasirinktų už “aukš
čiausią” savo veikimo įstatymą 
bolševizmo “išganymą”.

HAMBURfi-AMERICAN LINE

Su elektros pagelba padaro ledą. Užlaiko maistą ledau 
nūse Šaltai vienodai. Maistas ne sugenda. Sutaupo šei 

mininkei virš $10.00 į menesį ant maisto.

Budrikas užlaiko didelį pasirinkimą visų žinomų išdir 
bysčių Elektrikinių Ledaunių.

talistiška valdžia* duoda šimtą 
kartų dauginus teisių, negu 
Stalinas Rusijos darbininkams!

Na, ir S. Brooklynietis nori 
mus Įtikinti, kad tos despotiš
kos valdžios išlaikymas tai — 
“salus revolutionis socialis”.

Bolševizmas yra ne socialūs

šinšilų 
desėtkų 
tebuvo 

Bet visai 
yra šiandien,

BRANGIAUSI KAI 
LIUKAI

Chile ir ■ Bolivijos vyriausybės 
deda pastangas sulaikyti šinši
lų naikinimą. Tiesa,* tai nėra 
lengva. Juoba, kad indėnai ne 
tik dideliais pelnais susigunda, 
bet taip pat tiki, jog šinšilos 
mėsa yra geras vaistas nuo vi
sokių ligų, o ypač džiovos.

Paskutiniais keliais metais 
bandoma steigti specialios šin
šilų farmos. Vadinasi, bus ban
doma tuos žvėriukus auginti 
farmose tokiu pat budu, kaip 
dabar yra auginamos sidabri
nės lapės. Ar tai turės pasise
kimą, kolkas sunku pasakyti.

Kalbant apie brangius kai
lius, negalima nepaminėti saba
lus, kurie gyvena Sibire. Senais 
laikais Rusijoje skaitydavosi 
dideliu 
kailiniuos 
rėdavo tik dideli turčiai.

šiandien tamsus sabalo kai
liai dar labiau yra brangina
mi. Už vieną, taip sakant, aria 
tokratišką kailį mokama ligi 
$1,500!

švelniai 
didžiausias jų 42,500 
Dvi dienas keliausite r 

k t ai‘tris dienas 
. Sustokite Pa- 

Brųssely ir 
Lietuvių Tautos 

' l trauki- 
eturSsite

Tame lotyniškame sakinyje, 
kurį S. Brooklynietis cituoja, 
eina kalba apie “revolutio so
cialis” (socialu revoliucija), o 
S. Brooklynietis kalba apie 
bolševikų valdžią Sovietų Rusi
joje. Tai yra visai skirtingi da
lykai. Grigaitis niekuomet ne
sakė, kad bolševikų valdžios iš
ganymas turįs būti “vyriausiu 
įstatymu” socialistams.

Dar ir šiandien yra 
kurie moka už a u to
po $20,000 su vir-

Tyra Virta
LINSEED ALYVA 
pecialiai

S. Brooklynietis, beje, pori
na, kati Sovietų Rusijoje dabar 
gyvuojanti “darbininkų tvarka” 
ir kad, ją nuvertus, užsisėstų 
liaudžiai ant sprando caristai, 
dvarininkai ir kapitalistai. Bet 
kodėl caristai, dvarininkai ir 
kapitalistai tenai turi liaudį pa
vergti, kuomet caristai beveik 
išnaikinti arba išguiti į užsie
nius, dvarininkų žemės seniai 
konfiskuotos, o privatinių kapi
talistų Rusijoje nebėra?

O kai dėl tariamo sovietų 
tvarkos “darbininkiškumo”, tai 
kame jisai pasireiškia? Ar dar
bininkai Rusijoje gali laisvai 
organizuotis, laisvai svarstyti 
spaudoje ir mitinguose savo ir 
valstybės reikalu#? Ne. Juos 
organizuoja valdžia. Laikraščius 
jiems leidžia valdžia. į mitingus 
juos šaukia valdžia. Kada jie 
renka savo atstovus Į sovietus, 
tai jie “balsuoja” rankų pakė
limu, idant valdžia matytų, UŽ

apleidžia anksti rytą arba va
kare, kai saulė leidžiasi. Mat, 
tada jie eina maisto ieškoti. 
Maitinasi jie augaliniu maistu: 
žolėmis ir augmenų šaknimis..

šinšila yra gana mažytis žvė
riukas, kokių 10 ar 12 colių 
ilgumo. Savo išvaizda jis la
bai panašus į triušį. Jo kailio 
vilnos yra pilkos su melsvu at
spindžiu 
liukai ii

Automobilis, kuris kai
nuoja — $20,000. — 
Šinšilos. — šinšilų ne
laimė.—Iš šinšilų kai
liukų pasiūti kailiniai 
kaštuoja $100,000. — 
Šinšilų farmos. — Už 
sabalo kailį mokama 
$1,500.

Galioną

: , PARKERTO ... .
PUIKUS PALIŠAS 

16-uncijų butelis 
tiktai ...................

tų kailiukų per pasku 
keletą metų šinšilos be

145.00

Climax VALYKLAS
O kenai 4 —

VELYKOS JAU ARTINASI

f
 Laikas nusipirkti gerus, 

žiusi naujus Čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti 
niai pasipuošusiu. Mes 
_me didžiausį pasirinkimą čc- 

verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

Depresija siaučia visame pa
saulyje. Bedarbių priskaitoma 
milijonai. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad visi depresijos yra 
paliesti, 
žmonių, 
mobilius 
šum!

New Yorke randasi persų ki
limas, kurio kaina siekia ke
liolikos tūkstančių dolerių. Ten 
galima pamatyti ir perlų karo
lius, kurie kainuoja apie pusę 
milijoną dolerių.

Juo kokių daiktų yra mažiau, 
tuo ir kaina didesnė. Ypač tuo
se atsitikimuose, kuomet atsi
randa daug žmonių, kurie no
ri tuos daiktus įsigyti.

Pavyzdžiui, imkime 
kailiukus. Prieš keletą 
metų į šinšilas mažai 
kreipiama dėmesio, 
kitoks reikalas 
kuomet turėti iš šinšilų kailinu
kų pasiutus kailinius jau yra 
didelis turtas.

Pietų Amerikoje randasi di
deli kalnai. Tai Atidų kalnai. 
Kalnų viršūnėse tiek žiemą, 
tiek vasarą siaučia sniego pū
gos.

Nors tai ir labai nepalankus 
klimatas, bet jį kažkodėl pasi- 
rinko nedideli žvėriukai, kurie 
yra žinomi kaipo šinšilos (chin. 
chilla).

šinšilos gyvena 8,000 —10,- 
000 pėdų aukštumoje nuo ju
ros lygmalos. Vadinasi, kalnuo
se, kur oro slėgimas yra ma
žas. Gyvena tie žvėriukai ur
vuose, kuriuos trumpam laikui

•tinius 
veik visiškai tapo išnaikintos. 
Ir tai visai suprantamas daik
tas: kuomet už kailiuką moka
ma po tris šimtus ir daugiau 
dolerių, tai kiekvienas susigun
da pagauti žvėriuką ir pratur
tėti.

Prieš kelis desetkus metų 
šinšilų kailiukai visai pigiai par- 
sidavinėjo. Tais laikais vyravo 
sidabrines lapės. AndUose šin
šilų būdavo devynios galybės. 
Gyveno jos su sau ramiai, nie
kieno nepersekiojamos, Bet štai 
kažkokiu budu šinšilų kailiukai 
tapo išpopuliarizuoti. Ir jau šio 
šimtmečio pradžioje Europoje 
už šinšilos kailiuką buvo mo
kama keturi doleriai ir dau
giau. .. .

Juo tolyn, tu<J paklausa kai
liukams didėjo, hr juo paklau
sa labiau didėjo^ tuo labiau ki
lo kailiukų kainos. Prieš pen
ketą metų už^ieną kailiuką 
jau buvo mokama po tris šim
tus dolerių su viršum!

Šiandien šinšilos kailiukas 
gal-siekia $500, Moters kaili
niam pasiūti reikalinga maždaug 
200 kailiukų. Tokiu budu tie

CONGO, 1 EILĖS
Žibantis Baltas 

ENAMEL
51 .79

5020 S. Ashland Avė
Telefonas PROSPECT 5874

Tai yra diplomatinis smūgis Lietuvai ir laimėjimas 
hitleriškai Vokietijai. Bet viešoji pasaulio opinija var
giai sutiks, kad Lietuva yra kaltesnė už Vokietiją šita
me Klaipėdos konflikte. Visi 
pavojaus iš Lietuvos pusės, 
pusės yra.

Vokietija yra užpuolike.
sąmokslas Klaipėdoje, jei ne ataka prieš Lietuvą? Jei
gu Lietuva nebūtų ėmusis priemonių prieš sąmokslinin
kus, tai. Klaipėdoje butų įvykęs panašus “pučas”, kaip 
tas, kurį pereitą vasarą turėjo Austrija. Tuomet Itali
ja buvo sumobilizavusi armiją prieš Austrijos hitleri
ninkus, ir Anglija su Francija tam Italijos žinksniui 
pritąrė.

Tai kodėl gi jos dabar bara Lietuvą?
Antra vertus, Vokietijos “naciai” nuolatos atakuo

ja Lietuvą ir iš anapus sienos. Ji uždarė kelią Vokie
tijon Lietuvos eksportui. Ji be paliovos plusta Lietuvą 
savo spaudoje ir per radio. Ji leidžia valdžios partijos 
žmonėms, rudmarškiniams, organizuoti gaujas ir reng
ti demonstracijas prieš Lietuvos pasiuntinybę ir kon
sulatus. Juk tai beveik atviras karas prieš Lietuvą.

Lietuva ginasi. Ji negali nesiginti. Jai grasina pa
vojus. Ji yra 25 kartus silpnesenė už Vokietiją.

Kodėl tos valstybės nepasmerkia užpuolikų?

Didelė W I 
ekskursija 
į LIETUVĄ 

ftėngfo Ir prliluri
LietuvIąLalvckorČlą Aąenfą 

SąlMiiąa Amerikoje

Populiariu Kablnlnlu Garlaiviu 

“STUTTGART”

jis reikalauja teisės
i delei

S. Brooklynietis savo koloni
jos stalincų organe rašo:

“ ‘Naujienų’ Grigaitis ka
daise kartojo: ‘Solus revioliu- 
tionis socialis suprema lex 
esto’, reiškia: ‘Socialūs revo
liucijos išganymas tebūnie 
aukščiausias įstatymas.* Bet 
dabar / ‘ J
Sovietų Šalyje veikti 
darbininkų tvarkos
“N.” Red.) nuvertimo. Užso
dinus gi caristus, dvarinin
kus ir kapitalistus ant darbo 
liaudies sprando, tai butų 
Grigaičio ‘demokratija’. ”

g Nlght and Morning
INE PtGtnvie a Chan,Heatthy Conditton j

Dėl Aklą suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
I Jotį. arba. Dulkių, vartokite keletą lasų Mu- 

rinė. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins 
„(CO Sale for Infėnt OrAdult.At all Druggists.

tarife fpr FreefyeBook MųrbtoCmPėny* ĮL S.,ęUicągo

Dil MorMaeljų kreipkite* J:,
COSMOPOLgAN TRAVEL

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand Si., Brooklyn, N. Y.

Ą. S. TREČIOKAS
177 Adomi St., Newark, N. J.

JOHN SEHYS
433 Park St., Hartford, Conn. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vornon St., Worca»t»r, Ma«». 

ATLANTIC TftAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B'way, So. Boston, Mais.

PETRAS BAfttkEVfCIUS
678 N. Main St., MontaĮlo, Mast.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Datrolt, Mlch.

LITHUANIAN NEWS PUB. GO. 
•NAUJIENOS

1739 S. Halsted StChicago, III.

K. S. KARPIUS
6820 Superlor Ava., 

Clevehnd, Ohlo
C. J. WOSHNSR

201 j Canon St., Pittsburgh, Pa.
A. VARASIUS

206 Ali Natlons Bank Building
1200 Carson St., Plttsburgh. Pa.

JOS. F. SUDRIK, Ine 
3417-21 So. Halsted St

WCFL, 970 kil. Lietuvių Radio programai nuo 1 iki 
1:30 po pietų kas Nedėldienį.

Vienas “Balandėliu 
šęs asmuo daro pastabą AL- 
TASS valdybai “Am. Lietuvy
je”, kad ji pasielgtų sauvališ- 
kai, jeigu be visuomenės atsi- 
klausimo pakeistų “Lituanicos 
II” vardą į “Baltoji Gulbė”, 
kaip kad buvo rašyta “Trimi
te”. Be reikalo jisai susirūpi
no.

ALTASS valdyboje niekuo
met nė minties nebuvo, kad 
reikia keisti lėktuvo vardą. Tą 
pasaką apie vardo keitimą su
galvojo vienas pagrįžęs iš Ame
rikos žmogus, kuris mate, kad 
Amerikos laikraščių korespon
dencijose “Lituanica 11” buvė 
kelis kįrtus pavadinta “Baltą
ja Gulbe” (nes 
baltos spalvos). 
matyt, kalbėjosi 
reporteriu Kaune 
norėdamas pranešti 
šviežią žinią, parašė, kad AL
TASS lėktuvas jau turįs naują 
Vardą. TiėČ/Ol KLESOS KAINOS:

IŠ NEW Y O R K O 
| KLAIPĖDĄ 

$97.50

| ABI PUSI 
1 KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$]67<cto
Pridedant Jung. Valei. Takius

NORTH GERMAN U0YI
.............. ..

LIETUVON
CANADIAN PACIFIC 

GARLA1VIA
Keliaukite dideliais, _. ----
v—plaukiančiais moderniškais 
laivais, didžiausias jų 42,500 
gross Toriu Enipress of Bri** 
tain. t “___ L
gražiu St. Lawrence Seąway 
pakraščiu, tikti ‘ 
atviroj juroj, 
šaulio Parodoj 
pamatykite 7..........
Gaminius. 21 valąndi 
niu iki Montreal. 
keblumų keliauti per Kanada. Dėl 
rezervacijų ir aprašymų kreipkitės i

LITHUANIAN l)AlLY NHWS 
1730 S. Hnlrted St., CIjIcaKO, III.

YVOLF MARCOVIC1I, 
3710 Malti St., H. Chicago, Imi. arba 
K. A. COOK, SteamHhlp General Agcnt, 
71 M. Jackuon B|v<l., Chicago, III.

T61. VVABash 1004.
S.

GortzufiaM. (Pacific

jr- - .• WĮ ...ui

Mažesnio • didumo $ 99.00 69.00
Galima pirkti ant meter plano po 15 centų į dieną, 

mažiau negu ledas kainuotų.

Savaitei     18c 
Mėnesiui    ____ 75d

Suvienytose Valstijose, ną ChicagoL
paltui

Metams-------------
Pusei metų-------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .....
Pusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

WORTH-MORE
NAMAMS MALEVA 
Visose spalvose OOa 
Už Galioną .......... wdC

SPECIALIAI, 4-INČŲ 
GRYNŲ ŠERIŲ 

SIENOM ŠEPETYS 
Didelis
Special ...................OvG

FIGATNERTO
Malevos ir Varnišio 

IŠĖMĖJAS
Greit veikiąs
Už Galioną ........... f V G

TIKRAS SHERWIN 
WILLIAMS GRINDIM IR

TRIM VARNIŠAS
51.19
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DEPORTAVIMAS IR BEDARBIS SVETIM
ŠALIS; “PIRMI POPIERIAI” PRAŠALINS 

VISUS PAVOJUS
L. U. C. Ragina Kuogreičiausiai Išpildyti

Dabartiniu laiku Ulinojaus 
legislatura yra susirupinus at
eiviais. Tarp kito ko, ji galvo
ja apie bedarbių-nepilieČių de
portavimą. Kol darbo visiems 
užteko, btivo ir svetimšaliams 
vietos, bet dabar jutos reikia 
iškraustyti, kad “nesipainiotų”, 
nepaisant to, kad tas svetim
šalis pusę amžiaus ir visą svei
katą pašventė šiai žalėj.

O “ištremtųjų” Amerikos 
Lietuvių priėmimas Lietuvoj 
irgi abejotinas. Greičiausiai jie 
ir tenai bus stumdomi, nes vi
si norės 
bes.

bėti, ir susižinoti su tais su 
kuriais jis drauge atvyko. Tik
rai nustatęs faktus, ateivis yra 
prisirengęs pildyti pilietybės 
pasižadėjimą. O šis pirmutinis 
žingsnis ypatingai svarbus da
bar, kada prieš svetimšalius 
keliama neapykanta.

(Daugiau šeštadienį)

daugeliui labai labai 
Jos švelnus 
radio labai

šiandien ir

atsikratyti atsakomy-

Kelly lengvai laimėjo 
majoro rinkimuose; 

700,000 balsų
Jūsų gyvenimo suar

dymas
pačiam žmogui ištre-

gyvenimas 
pakitėtų.

jo planai

palikti čia

Lengvai, beveik nesutikda
mas opozicijos, dabartinis mies. 
to galva Edvvard J. Kelly už
tikrino sau majorystę dar ke
liems metams.

Gaudamas arti 700,000 iš ar
ti miliono balsų, majoras be 
didelio vargo sumušė oponen
tus, VVetteną —republikoną, ir

balsas 
smagiai

kaimie-

sykių girdėta ir radio progra
muosi ir garsiose Operetėse, 
kurias duoda “Pirmyn” choras 
K. Steponavičiaus vadovystėje.

Panele Galdikaitė, jau debiu
tavusi Naujieną radio prograr 
muose ir 
patikusi, 
ypač per 
skamba.

Dailiuos
Čių pagarsėjęs kvartetas. Kai
miečiams rodos niekad nepri
stinga smagių lietuvišką daine
lių.

Pagalios bus girdimi Ir Ga
balai, naujas gražus vaizdas iš 
lietuvių gyvenimo Chicagoje.

Naujienų radio programas 
prasidės 9 vai. vakare iš sto
ties WSBC, 1210 kilocycles.

Dėde Vaitekūnas apie Kadio

pa- 
pri- 
gat-

Nors dabar dar tikrai neži
nia, bet atrodo, kad Kelly lai
mėjo kiekviename precinkte, 
Chicagoje.

Retai man pasitaiko girdėt 
programų duodamų Progress 
Furniture Krautuvės, kas sek
madienį 11 vai. ryto, nes ne
būnu jau tą laiką namie. Bet 
pereitą nedėldienį, neturėdamas 
kur eiti perdėm visą programą 
su atydą išklausiau su dideliu 
malonumu.

Sakau su malonumu, nes tik
rai buvo malonus. Ypatingai 
teko gėrėtis Progress Trio, ku
ris sudainavo tris liaudies dai
neles labai harmoningai. Tai 
buvo labai vykęs programo ve
dėjo parinkimas lietuvių kom
pozicijos kūrinėlių.

Trio balsai nedideli, bet gerai

Suderinti ir su gera dikcija — 
Viskas suprantama. Merginos 
arba panelės solo kiek silpniau 
išėjo, bet kaip galima spėti, 
tiktai dėlto, kad dar nedaug 
yTk per radio dainavusios gal 
per arti prie mikrofono buvo.

Adv. K. Gugis aš girdžiu- 
rusų radio valandoje-—kalba ge
rai. Bet lietuviams dėl ko tai 
—........          ; i ..................................................

skupauja; norėčiau, kad nors 
vieną minutą kalbėtų ilgiau, nes 
kamgi nežingeidu girdėt nau
dingų patarimų?

—Dėdė B. Vaitekūnas.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

CLEARING WINE— 
LIQUOR—BEER CO.

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

priėjus kreipkitės.

J. ŠEŠTOKAS
5652 W. 64th PI.

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

TeL Prospcct 6012

Betgi, 
mimas butų skaudas smūgis. 
Po deportacijos jo 
pasikeistų, sąlygos 
Butų sugriauti visi 
ateičiai.

Svetimšalis turėtų
savo gimines, draugus.

Jis turėtų apsieiti be 
prasčiausių parankumų, 
prasti net kitaip koją dėti 
vėm vaikščiojant.

Jam butų vargu Lietuvoj ir
gi rasti darbo, nes gal ta spe
cializacija, prie kurios jis Ame
rikoj prisitaikė, kitu budu Lie
tuvoj yra išsivyščius.

Parankiausias šių keblumų iš
vengimas yra išsiemimas pir
mų popierų. Tada per tuos 
penkis metus, kuriuos turi pra
leisti pirm negu paliks pilnu 
piliečiu, ateivis turėtų progos 
susipažinti su Amerikos kalba, 
tvarka, pažinti pilietybės pa- 

* rankumus, įvertinti* atsakomy
bę, kurią kiekvienas privalo 
jaustis šaliai, kur jis gyvena.

Velykine madų Pa
roda Chicago Mail 

Order sandėlyje

Štai ką turite padaryti
Visų pirma, reikia nueiti i 

naują pašto naVną, adresu 433 
W. Van Buren st., kambarys, 
No. 718, ir gauti formą užval
dytą “Application for a Certi- 
ficate of Arrival and Prelimi- 
narys For for a Declaration of 
Intention.”

šią blandą reikia tinkamai 
išpildyti, prišokti prie jos du 
aiškius paveikslus (dviejų colių 
ilgio ir pločio), ir “money or- 
der’į” už $2.50, i.*ž kaštus pa
tikrinimo atvykimo faktų. Pi
nigų siuntimas reikalaujamas 
iš visų aplikantų atvykusią vė
liau kaip June 29, 1906.

Taip pat, ateivis turi patik
rinti aplinkybes, kuriose jis 
atvyko Amerikon—laivo vardą, 
išlipimo portą, ir t.t. Jis pats 
turi gerai pagalvoti, kad atsi
minus, su giminėmis pasikal-

Ar žinote, ką moteriškes dė
vės šį sezonų? Ar žinote kokias1 
suknias pirksis Velykoms? Ar. 
norite sužinoti kaip galite ma- 
dniai pasirėdyti, nepraleidžiant 
tam labai daug pinigų?

Atsilankykite į Pavasarinę 
madų parodų, kuri yra rengia-1 
ma rytoj, nuo 2:30 po pietų, 
iki 7:30 vakare. Paroda įvyks 
Chicago Mail Order Outlet san
dėlyje, 511 S. Paulina Street.

Suknias ir skrybėlaites mo
deliuos gyvi manekinai. Paro
dos proga bus surengtas ir lin
ksmas koncertas. Visos viešnios] 
bus apdovanotos dovanomis.

Krautuves vedėjai kviečia 
visas moteris atsilankyti.

(Apg.)

RADIO
Onuks Skeveriutė, Estelle 
Galdikaitė taipgi kaimiečiai

šiandien Naujienų radio pro- 
grame turėsime dvi viešnias, 
kurią seniai visi trokšta išgirs
ti. Tai “Onuks” Skeveriutė ir 
Estelle Galdikaitė.

Jos abi yra labai smagios 
dainininkės.

Panelė Skeveriutė jau daug

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

Nūo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. Vakare.

Amerikos LletuviŲ Mokykla
3106. S<h Halsted ,St„ Chicago,. 111.

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY
GOODS STORE

J. PIETELIS Sav.
3344 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Didelis pasirinkimas šilkinių dre* 
šių dėl, jaunti mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

*1.95 IR >2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c 1R $1.25
Vyrams darbinės ir išeigines kel«
”^1.25 IR >2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) IĮCIa 
(Pirmos rūšies) ...........
Vyrams pančiakos, labai *1 Cf* 
gražios ...........................-J**
Yard Goods dėl siu- j a
vinio kvortukų, vardas ■ 
Mergaitėms bovelninės *1 Cp

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuve ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

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

Kad padidinti spUlkos veikimų 
ir kapitalų Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. To* 
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius Cia
susirastiSiutai ir Topkautai

UŽSAKYMO I vavV 
ir virš.

Atdara vąk. iki 9 v. v. Nedėlioj 
» nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L & F TAILORS

3516 SO. HALSTED STREET

PASKOLOS
ANT 
PIRMU 
MORGlCIŲ 
1-8-3-JŲ 
PAGYVE
NIMU.

- ANT 
PATAISYMO& IR
MODERNI-

bfr ZACIJO8 
namų.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. P. PIERZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St.
Phone YARDS 0148

ko.
tik
jums reikia

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

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

KAILIAI
FUKS '

KAILIO
Palerinas, Jakets, Skarfos. čokeriai 

VELYKOMS 
y $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

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Avė.. 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Daba?’.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit 
Tel. LAFayette 5723

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Nė ikorp.) 8000 Archer Avė. 
Tel. VlRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas._______ ____

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINĖS 
SANDELIS

Viskas už
99c

100% Sinclair 
Produktus.

ATDARA VISĄ NAKTĮ 
“Darykit bizni pas mus.

Jūsų kaimynai daro”

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Go., Ine.
120 S. La Salk St.

Tel. Franklin 0576

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

ILL-CHICA

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

JtmialA^urbofL

LED FOR

INTERNAUONAlWINEfiUQUORCO

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumėt 6884
______ naktį Lakview 5490______

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

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

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

šdukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago. III

Panedėlj
Seredą ir
Pėtnyčių

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

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

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

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

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

PIENINE
DAIRY

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

BABERYSTES MOK
BARBER COLEGE LEMONT DAIRY CO. 

840 W. 31 St.
Olšelio ir retail pardavimas. 
Telefono orderius pristatome. 
Tel. Victory 1143-1144
RAKANDŲ Bargenai

FURNITURE BARGAINS

MOKINKIS BARBERtSTfiS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kaina. Barberis 
ri darba.
TRI—CITY BARBER

Ine.
809 South State

610 W. Madison St.

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

keisas .................... ■
My Old Pal. 8 mėnesių

senumo, 90 pr. Cft
keisas .............. ....... I V

Kentucky Colt, 1 metų
senumo, 100 pr. $17 RA
keisas ........ ............ ■ ■ «vU

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

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

visuomet tu-
COLLEGE,

Street

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

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

GYDUOLES
MEDICINE9 vai. vakare

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

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

Padarytas iš Švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

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

Rezultatai, garantuoti arba graži
name pinigus.

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

ELENA DANTIEN& 
(po tėvais Tarvydaitė)

Persiskyrė su šiuo pasatiliu I 
kovo 31 diena, 7 vklandą ryte I 
1935 m., sulaukus senattvės, I 
gimus Lietuvoj, šiadlių apškr., | 
Žagarės parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 16 Mėtų, f
Paliko dideliame nubudime j 

3 dukteris Marijoną ir žentą 1 
Kazimierą Zemeckiuš, Julijo- 
joną ir žentą Antaną Enzbi- 
gelius, Emilija ir žentą Albert 
Pelenaičius, 3 sūnūs KaZimie- U 
ra ir marčią Apoloniją, Stani- j 
lovą ir marčią Stanislavą ir j 
Juozapa, daug antikų ir gimi- Į 
riių Amerikoj, Lietuvoj 2 sū
nūs Kasparą Ir Aleksandrą, 2 
marčias, anukus ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3867 Litu
anica Avė. , . ■■

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni balandžio 4 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš koplyčios i šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Elenos Dantienčs 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,'
Dukterys. Simai, Marčios, 
Žentai, Anūkai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4139.

r____ _ 0470

----- --------------------------------------- ---------------------------- --. --- ---------------- --------------------------........ .......  :..... : - -j

Gerkit ir Reikalaukit I
Senų ir naujų lietuviškų knygų 

visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago. IR

^.REDDENED J®

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

JONAS
Persiskyrė 

balandžio 1 
ryto 1935 m., sulaukės 43 me
tu amžiaus, gimęs Šiaulių ąp.. 
Triškiu parap., Mickiškių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Elsie po tėvais Gayger, 
sūnų Joną 10 metų. 3 brolius 
Kazimierą ir švogerka Bronis- 
lavą, Juozapą ir švogerkąVero- 
nika ir *Prancišku, uošviene 
Ona Gayges. 3 švogerkas ir 
giminės, o laetuvoje tėvus, se
seris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1116 W. 18 St.

Laidotuvės ivyks penktadie
ni balandžio 5 dieną. 8 vai. 
fyto iš namu i Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiėro 
kapines.

Visi a. a. Jono Chaso gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nUoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Broliai 
Ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138

CHASAS 
su šiuo 
diena. 2

pasauliu 
valanda

KAROLINA PANGONIENĖ 
po tėvais Stankiute 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 1 dieną, 10:30 valan
dą ryte 1935 m., sulaukus 43 
metu, amžiaus, gimus Šiaulių 
mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudhne 

vyrą Karoli, dvi dukteris Broi 
nislavą Smithas ir Anielė GaL 
lagher, sūnų Antaną, du bro
liu Liudvika ir Povilą Stap< , 
kus ir seseri Petronėlė Lidei< 
kiene anūke ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi i 
4411 So. Talman Avė..

Laidotuvės ivyks periktadie- ■ 
ni balandžio 5 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų i Nekalto Prasi- 
dėjimo Pa n. švenč. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlio* 
nes sielą, 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
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras. Dukterys, Sūnūs, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

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

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvakidžių 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN
KANTER

Mutual LiuuorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

KNYGOS
BOOKS

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

URį^
IteEYES'

>t>. RĖCOMMENDED-
‘'^1>F0R40YEARS ’

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25^ “ 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1685 W. Division St 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

821'6 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

...;.
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Paaukojo $400 Dovanų ALTASS Bazarui
Tokią stambią auką davė 
anonimiškas Chicagietis

Daiktus nupirko iš Progress Furniture Co.
$100 auka Lituanicos II skridimo nuo nežinomo Chicagiečio! j812 W. 33rd st 

Anonimiškas Įeit. Vaitkaus žygio rėmėjas, kuris nenori, 
kad jo vardas butų žinoma, užpirko Progress Furniture ('o.
krautuvėje, 3222-26 S. Halsted Street, įvairių gražių daiktų už
$400 suvirš dolerių ir padovanojo juos ALTASS bazarui. Ba
zarui, kuris įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoje, ^3133 South 
Halsted Street. z

Apie tai ALTASS centrui pranešė Progress Krautuvės ve
dėjas, p. John Kaledinskas. Atsilankęs į “Naujien*ų? ofisų, jis 
įteikė redaktoriui P. Grigaičiui laiškų, kuris skamba sekančiai:
Gerbiamieji:

Šiuomi norime Tamstoms 
pranešti, kad musų krautuvėje 
randasi užpirkimas baldų AL
TASS bazarui, kuris rengia
mas Chicagos Lietuvių Audito
rijoje.

Vienas Chicagos lietuvis, ku
ris musų prašė neišduoti jo 
pavardės, užpirko musų krau
tuvėje žemiau sužymėtus daly
kus ir prašė juos perduoti ba
zaro rengėjams. Nors jis griež
tai atsisakė išduoti savo pavar
dę, jis pareiškė, kad iki šiol ne
prisidėjęs prie Įeit. Vaitkaus 
skridimo, jis nori tuo bildu pa
rodyti savo paramų tam žygiui. 
Jis mano, kad paleidus žemiau 
sužymėtus daiktus laimėjimui 
bazare, jo auka gal pasidvigu- 
bins įplaukomis ALTASS-ai ir 
tuo pagelbės padengti trukumų, 
kuris yra skridimo fondo iž
de.

Dėkingi anonimiškam lietu
viui už stambų pirkini ir no
rėdami prisidėti prie bazaro, 
Progress krautuvė prie pirkinio 
pridėjo $30 vertės klietką ka- 
narkoms, kuri yra viena iš gra
žiausių dirbinių, skiriamų tam 
tikslui.

Anonimiško lietuvio užsaky
mas ALTASS bazarui susideda 
iš sekamų dalykų:

Philco Combination
Radio ........ '..... $198.90

G. M. Frigidaire ..... . 121.8J
Maytag Plovyklė ....... 60.69
Westinghouse Prosas .... 7.09 
Waffle Iron ................... 3.01
Floor Lamp ............... 10.20
Tablo Lamp .............. 6.07
Smoker ........................... 5.05
Tamstos esate kviečiami tuos 

daiktus pamatyti musų krau
tuvėje ir juos apsiimti bazarui.

Su pagarba, 
PROGRESS FURNITURE CO.

Vedėjas John Kaledinskas.
P. S. — Ir viskas bus veltui 

pristatyta bazarui.

Auka nuo W. Neffo
Prie bazaro pasisekimo prisi

dėjo ir geras lietuvis Westsi- 
dėje, Walter Neffas, kuris už
laiko viešbutį ir alinę adresu 
2435 S. Leavitt Street. Jis pa
dovanojo bazarui pusę statinės 
alaus ir viena kvortą “‘stipres
nių gėrimų”.

ALTASS bazaras, kuriam 
“nežinomasis” padovanojo vi
siškai naujų-naujutėlių daiktų 
už 400 suvirs dolerių ir kuriam 
p. Neffas aukojo gėrimų, tęsis 
dvi dienas Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, bal. 13 ir 14 d.

ALTASS Bazaro ko-Nepaprastai Didelis 
misijų susirinkimas Rakandų Išparda- 

penktkdienį vimas’ : r 4

Penktadienį vakare, bal. 5 d., 
Universal Kliubo svetainėje, Central District Furniture Co., 

3621-23-25 S. Halsted St.
■ nm.ii nuimi iii »inn M

BRIDGEPORTAS. — Artina
si pavasaris, taipgi Velykos. 
Kaip ateina šis linksmas me
tų laikotarpis, beveik kiekvie
na šeimyna nori, kad jų namai 
išrodytų švarinti ir gražiau.

Prasideda ir graži
nimus namų. Yra apžiūrimi vi- 
si rakandai. Kai kų prisieina 
mainyti arba ‘ naujų rakandų 
dapirkti.

Central District Furniture 
Kompanija, kurios vedėju yra 
Joe Jozaitis, .yra prisirengę 
jums tinkamiausiai patarnauti. 
Joe Jozaitis buvo nuvažiavęs į 
New Yorkų ir ten nupirko ge
rų bargenų. Dabar tuvis barge- 
nus pasiūlo visiems lietuviams.

Pavyzdžiui: Dviejų šmotu 
puikų seklyčios' setą galite jų 
krautuvėj dabar nusipirkti net 
už $29.95. Nereikia nieko įmo
kėti ir lengvais išmokėjimais 
per du metus, šimtai visokių 
bargenų dabar randasi šioje 
krautuvėje. Sąlygos pirkimo 
labai prieinamos. Kiekvienas 
gali papuošti savo namus kuo- 
puikiausiai. Tik veikite greit.

Central , District Furniture 
krautuvės skelbimas telpa šios 
dienos Naujienose. Perskaity
kit jų siūlomus bargenus ir nu
važiuokit nusipirkti sau reika
lingų rakandų.

— Susiedas. '

įvyks visuo
tinas susirinkimas visų ALTASS 
bazaro komisijų ir valdybos na
rių susirinkimas.

Ten bus apkalbėti galutini i 
planai parengimui, komisijos1 
patieks savo raportus ir reko
mendacijas ir bus paskirti dar
bininkai.

Visi nariai ar tai komisijų 
ar valdybos, yru prašomi būti
nai dalyvauti susirinkime. Pra-i 
džia 8 vai. vakare. —Valdyba.

Apiplėšė Brighton 
Parke A. Gurino na-I 
mus; daug nuostoliu

Sako, žiną kas apiplėšimų 
padarė

BRIGHTON PARK.— Perei
tos savaitės pabaigoje, vakare 
apie 8-tą, plėšikas ar plėšikai 
įsigavo į namus Antano Guri
no, adresu, 4253 South Camp
bell avė.

Jie pavogė apie $11.00 pini
gais, apie 10,000 rusiškų rub
lių, dokumentų, Elgin laikrodė
lį moteriškei, kitų platinos laik
rodėlį, žiedus ir šiaip smulk
esnių daiktų.

Gurinai numano, kas apiplė
šimų padare, bet dabar ieško 
įrodymų, pirm negu pradės 
žinksnius prieš piktadarius.

Jei pas kų nors ateitų vyrio
kai, bandydami parduoti vieną 
iš suminėtų daiktų, tai prašom 
susižinoti su Gurinais, ar pra
nešti į “Naujienas”. (Sp.) 

Bridgeportiečiai rengia 
Bunco Pa^ty sekma-

BRIDGEPOlrf.— šį sekma- 
dieni, balandžio’7 d., šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 32 ir Li-

tuanica, įvyks Bunco Party, 
kurią rengia vietinė šv. Pran
ciškaus draugijos grupė.

Parėję bus daugelis gražių 
dovanų, ypatingai rankdarbių. 
Įžanga 25 centai asmeniui. Ren
gėjos kviečia visus savo rėmė
jus kuo skaitlingiausiai atsilan
kyti.—A. J.

Nušovė buvusį geng- 
sterį begeriantį kavą

Ramiai sėdėdamas namuose, 
Sam Tornabene, buvęs Caponc 
gengsteris, girkšnojo kavų ir 
kalbėjosi su žmona. Staigiai, 
kas’ tai išdaužė langų į kam
barį, ir paleido du šuvius. Tor
nabene krito negyvas, apsipil
damas kava, kurią gėrė.

Spėjama, kad tai kaltininkai, 
policija suėmė nušautojo bro
lį, Tony Tornabene ir Leo Cac 
ca, nušautojo švogerį.

šis kruvinas atsitikimas įvy
ko Hazelcreste, Chieago prie
miestyje.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT— Emergency Edu- 

cational Program mokytoja, p-lė 
E. Mikužiutė, šiandien pradės pilie
tybės pamokas lietuviams nepilie- 
čiarrus. Ji dėstys anglų ir lietuvių 
kalba.

Pamokos bus laikomos Fellovv- 
ship House rūmuose, 831 W. 33rd 
Place. Pradžia 7 vai. vakare. Moks
las yra veltui, tad visi nepiliečiai 
raginami klases ’ lankyti ir prisi
rengti prie pilietybės išsiėmimo.

Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimą ketverge balan
džio 4 d. 1935 m. 8 vai. vak. kliub- 
auzėj 2001 North Avė. Draugai, 
malonėkite atsilankyti i susirinki-! 
mų, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti ir atsiveskite nauju narių 
prirašyti i kliųba. M. Chepul rašt

SLA.. 36 kuopa laikys susirinkimą 
balandžio 3 d., 7:30 vai. vakare 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Prašome visų na
riu pribūti, bus raportas rengimo 
pikniko ir pasiimkit Skietus parduoti, 
taipgi nepamirškite naujų narių at
sivesti ir prirašyti prie SLA.

Jos. Balchunas rašt.
Associacija Liet. Namų Sav. Brid- 

geporte laikys čvertmetini susirinki- 

ma trečiadieni balandžio 3 dienų. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai namų 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 priklausančių mokesčių, ant ši
to susirinkimo malonėkite apsimokė
ti, kad no.aptumėt suspenduoti.

S. Kunevičius rašt.

CLASSIFIEDADS
HM——■!   II *

Business Service
_______ Biznio Patari _______

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St.

Visokios lazdos. žemos kainos.
Darome apskaitliavimus.

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

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

lome ir pataisome uždangalus.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musų 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi • 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountąins 

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

FIXTURE CO., 
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chieago, 111.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

CLASSIFIEDADS
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 Dog, palšas 
su baltu lapu ant krutinės ir randu 
ant galvos, vardu “Prince”. Kas 
suras iš praneš gaus $10 atlygini
mo. A. Vulčauski. Tel. Canal 4728

v

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU Valentino ir Stepono 
Rumčikų, pirmiau gyveno Chieago- 
je. turiu labai svarbų reikalų. Jie 
patis ar kas apie juos žino, prašau 
pranešti, busiu dėkingas. B. C. Ku- 
cukas, 701 N. Elm St. Kevvanee 
III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

INVESTIGATORIUS dėl accident 
kėsų. su patyrimu apseiti su žmo
nėmis. Priduokit savo veikimo is
torija. Rašykit Box 239, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
fanuos, pastovus darbas, Stanley, 
423 E. 64 St., 1 lubos.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namų 
darbo. Pašaukite

Tel. Keystone 4684

Help Wanted—Male-Female
________DarbininkuReikia_______

REIKALINGAS virėjas, vyras ar 
moteris i tavem bizni. Turės ant 
vietos gyventi. Atsišaukite laišku 
arba ypatiškai, 514 Moen Avė. 
Joliet, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

—O—
TAVERNAS pardavimui. Turi 

būt parduota^ tuojaus, nes apleid
žiu Chicdgų. 6001 S. Halsted St. ’»

-----OH—

EXTRA PARDAVIMAS. Barzdas- 
kutykla gražiai irengta; biznis 
gerai išdirbtas, 1827 S. Halsted St.

—o—
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iš kitos pusės 
jie turi Geresnį Skonį

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė. Kam yra reikalinga gera vie
ta pamatykite. Parduosiu pigiai su 
5 kambariais pagyvenimu, 1308 So. 
49 Avė. Cicero.

Vienos puses 
jie Lengvesni

PARSIDUODA kriaučiaus šapa, 
biznis išdirbtas per daug metų, prie
žasti pardavimo patirsite ant vietos.

748 W. 35th St.

LUNCH ROOM ir Tavern parda
vimui. Dirbtuvių apielinkėj. 6 pa
gyvenimui kambariai užpakaly. 
5642 W. 65 St. Tel. Hemlock 5303.

BARBERNE — geroje vietoje, 
gerai išdirbtas biznis — parsiduoda. 
Priežastis — mirtis. 2203 W. Cer- 
mak Road, Canal. 1689.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

145 AKERIAI Michigane — iš
mokėti — geri budinkai — miškas 
— 2 arkliai — 8 galvijai — kiau
lių — kalakutai — vištų — visa 
mašinerija, gera žemė. Mainysiu 
ant Chicagos namo —. Savininkas 
Chicagoje.

H. A. PADY
4452 S. Califomia Avė. 

Lafayette 9594

44 AKEĘIU fauna ant 123rd St. 
(MeCarthy Rd.), 1 mylia nuo Le- 
mont, 8 kambarių namas, nauja bar- 
nS, geras grūdams sandėlis, vištiny- 
čia, 9 karvės, 2 arkliai, ir visas 
įrengimas. Kasdien įplaukia $5 
nuo vietinio pieno rauto. Mrs. Mary 
Markiewicz.

Keal bstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui 
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PASINAUDOKITE proga kol dar 
marketas nesukilo — moderniškas
du flatis, po penkius ruimus, karš
tu vandeniu apšildomi, su sleeping 
porčiais, 80 pėdų lotas, randasi tarp 
70 ir 71mos Artesian Avė., viskas 
bus apmokėta up to date už sekama 
suma $7800.

Kitas yra ' keras pirkimui arba 
mainymui ant cottage, 2 flatai po 
penkius ruimus su govemment pas
kola ant 18 metų, randasi tarp 70 
ir 7181 So. Maplewood Avė.

Bisniavas namas ant 69 tarp 
Western ir Rockwell St, dėl secu- 
rityv lease’o arba galima pirkti ne
brangiai.

FARMA
24 akrai žemės, namas, barnė, 

summer resorta La Port. Indiana, 
geras bargenas.

Atsišaukite .
2502 W. 69 St.




