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Lietuva protestuos 
V okietijai

Sako, nutaręs rezignuoti Klaipėdos krašto 
gubernatorius Navakas

KAUNAS, bal. 4. — Kalbama, kad Lietuvos valdžia protes
tuos Vokietijai dėl Vokietijoje įvykusių prieš Lietuvą demon
stracijų ir dėl vokiečių grūmojimo atkeršyti lietuviams už Lie- 
tovos teismo pasmerkimą 91 Klaipėdos nacio, kurie suokalbia- 
vo Klaipėdą atplėšti nuo Lietuvos ir prijungti atgal prie Vokie
tijos.

Taipjau kalbama, kad Klaipėdos krašto gubernatorius Na
vakas nutaręs rezignuoti.

Kariuomenės teismas vakar perskaitė motivuotą sprendimą 
Klaipėdos nacių byloj ir nuteistiems davė 14 dienų apeliuoti į 
augščiausįjį teismą.

Vokietijos naciai vėl 
dūksta ant Lietuvos 

dėl Klaipėdos
Sako, kad Lietuva norinti visai 

pasigriebti Klaipėdą. Vokie
čiai nenori jokių visuotinų 
sutarčių

Kapt. Eden po pasi
tarimo su Čechoslo- 
vakija gryšta namo
Pasitarimas su čechoslovakijos 

užsienio reikalų ministeriu 
Benes buvo visai trumpas

PRAHA, bal. 4. — Anglijos 
užsienio reikalų ministerįp pa* 
gelbininkas kapt. Arfthony Eden 
atvyko iŠ” VaršaVos ir po trum
po pasitarimo su čechoslova
kijos užsienio reikalų ministe
riu Benes išskrido į Londonu 
raportuoti savo viršininkui, 
Anglijos užsienio reikalų minis- 
teriui Sir John Simon apie pa
sekmes savo keliones j Mask
vą, Varšavą ir Prahą.

Spėjama, kad kapt. Eden 
trumpai išdėstė kas vyko Ang
lijos pasitarimuose Berlyne, 
Maskvoj ir Varšavoj. Benes gi 
padėkojo kapt. Eden už apsi
lankymą Prahoj ir išdėstė ma
žosios entente nirsistaymą, 
taipjau pareiškė, kad čechoslo- 
vakija pilnai pritaria Anglijos 
pastangoms išlaikyti taiką Eu
ropoj ir yra pasiryžusi darbuo
tis kartu tautų sąjungos rybo- 
se.

Papietavęs kartu su Benes 
kapt. Eden išskrido j Londoną. 
Tai buvo jo trumpiausias pasi
tarimas visoj šioj kelionėj.

Pasmerkė mirčiai
SALONIKA, Graikijoj, b. 4. 

—Karo teismas pasmerkė mir
čiai maj. Valonis, vieną ir svar
biausių Graikijos sukilimo kar
vedžių.

BERLYNAS, bal. 4. — Vo
kiečiai, kurie buvo įdūkę dėl 
Lietuvos teismo pasmerkimo 91 
Klaipėdos nacio, dabar vėl liko 
sujudinti iš Rygos per Londo
ną atėjusios žinios, kad Lie
tuva buk ruošiasi panaikinti 
Klaipėdos autonomiją.

Vokietijos naciai skelbia, kad 
Lietuva tikrai ruošiasi padary
ti perversmą ir pasigriebti sau 
Klaipėdą (Juk ir dabar Klai
pėdos kraštas priklauso Lietu
vai, tik jam yra duota apry- 
bota autonomija).

Tą žinią naciai stengiasi iš
pusti ir .savo laikraščiuose de
da didelius antgalvius: “Lie
tuva planuoja pilną aneksavi- 
mą Klaipėdos”.

Oficialė Vokietija su susirū
pinimu seka padėtį Rytų Prū
sijos pasieny. .

Užsienio reikalų ministerijoje 
atvirai reiškiama, kad Vokieti
ja nesidės prie jokių kompli- 
kutotų visuotinos taikos išlai
kymo sutarčių, apie kurias da
bar kalbama kitose valstybėse.

Vieton plačių sutarčių Vokie
tija sutinka pasirašyti tik 
trumpas ir aiškias sutartis su 
atskiromis valstybėmis.

Vokietija pilnai pasitiki savo 
karinėmis jėgomis ir visai ne
sirūpina dėl bandymo sudaryti 
apie Vokietiją “geležinio lan
ko”.’

NORTH PLATTE, Neb., b. 
3.—40 vyrų sutarė nesiskųsti 
iki sekamo lietaus. Kas nusi- 
skus ankščiau užsimokės po $5 
pabaudos. Po lietaus, kada vi
si kartu nusiskus, iš pabaudų ir 
“įstojimo” duoklių (po 50c.) 
jie surengs didelį pokilį.

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

Nepastovus, biskj šilčiau, 
galbūt lietus į vakarą.

Saulė teka '5:28, leidžiasi 6> 
18.

Nušovė jį kankinusią 
žmoną

KANSAS CITY, b. 4.—Mrs. 
Nellie A. Hurd, 64 m., pasimi
rė ligoninėj, peršauta keturių 
šūvių. Peršovė ją jos vyras 
Herbert, 77 m., kuris guli kb 
tame ligoninės' kambaryje. Jis 
sako, kad jo žmona jį nuolatos 
kankinusi, deginusi, peiliu vars
čiusi, kad jis pasakytų savo 
paslėptą turtą, kurį jis buk da
linąs kitai moterei. Jis gi jo
kio turto neturys, apart dviejų 
namelių. Ir tikrai ■ jo kūnas 
buvo rastas veik viena ištisa 
žaizda. Jiedu vedė 12 metų 
atgal.

Metropolis, III. — Miesto išvaizda viesulai praūžus. Tapo sugriauta 50 trobesių. Padaryta daug

Austrija planuoja i- 
vesti konskriptuo- 

tą armiją
VIENNA, bal. 4. —-Austri

jos valdžia praneš tautų sąjun
gai, kad ji nutarė atsteigti 
konskriptuotą armiją ir nebe- 
pildyti St. Germain ir Ameri
kos stuarČių,. kurios draudžia 
Austrijai turėti' ^didesnę kaip 
30,000 kareivių armiją. Kon
skripciją Austrija planitoja į- 
vesti bėgyje dviejų metų.

Austrija nori turėti 60,000 
iki 75,000 kareivių armiją, ne
va dėl Vokietijos nacių pavo
jaus. Taipjau tuo nori nusi
kratyti ir nekenčiamo fašisti
nio heiwehro.

Bet kebliausia Austrijai yra 
su pinigais. Padidinimas al
mi jos kainuos bent $5,000,000 j 
metus, o pinigų nėra. Dabar 
Austrijos biudžetas siekia $40,- 
000,000 į metus,, iš kurių $17,- 
000,000 eina apsiginklavimui.

Nemanoma, kad Austrijos 
atsiginklavimas susilairks pa
sipriešinimo.
Vengrija irgi nori konskripcijos

BUDAPEŠTAS, b. 4. — Pa
drąsinta žinių, kad mažoji en
tente tam nesiprišins, Vengri
jos valdžia nutarė prašyti tau
tų sąjungos leisti atsteigti na- 
cionalę konskripciją (verstiną 
kareiviavimą). Politiniuose ra
teliuose kalbama, kad Vengrija 
reikalaus tarp 60,000 ir 80,000 
kareivių.
Bulgarija irgi nori latsiginkluoti

SOFIJA, b. 4. — Bulgarija 
svarsto pasiūlymą kreiptis į si- 
gnatorus ir prašyti leisti at
steigti konskripciją. Tą Bulga
rijos reikalavimą paremsianti ir 
Italija.

nuos tolių.
.... ■ ' .. '' ■■TffT? ■ i............ -n..-.—

Apiplėšė kalini.
CRANE, Mo., b. 4. — Dide

lio sujudimo čia pagimdo kai 
miesto kalėjimo kalinys ome 
bėgioti gatvėmis šaukdamas:

“Policija! Policija! Kur poli
cija?”

Pasirodė, įcad plėšikas įsilau
žė į kalėjimą ir atėmė iš ten 
surasto vienp kalinio $17. Iš
eidamas plėšikas betgi užmiršo 
uždaryti kalėjimo duris.

Netekęs vietos pasi
mirė Lenkijos 

istorikas
VARŠAVA, bal. 4.— Garsus 

Lenkijos istorikas profj Wac- 
law Sobieski yakar staigiai pa
simirė Krokuvoj už keturių die
nų po to, kai tapo paskelbta, 
kad jis liko pašalintas iš pro
fesoriaus vietos Krokuvos uni
versitete, kuriame jis profeso
riavo nuo 1908 m. Jis buvo 63 
m. amžiaus, autorius apie 9d 
istorinių veikalų.

Jis liko pašalintas iš vietos 
todėl, kad savo “Lenkijos is
torijoje” nesutiko garbinti 
Pilsudskį ir priskaityti jam ne- 
ijžpelnytus laimėsimus. Pav. 
rašydamas apie Varšavos mūšį 
1920 m., kada liko atmušti bol
ševikai, jis pasakė, kad to mū
šio planus paruošė Franci jos 
Štabo • viršininkas gen. Wey- 
gand ir Lenkijos štabo vadas 
gen. Rozwadowski. Pilsudski- 
ninkai gi būtinai norėjo, kad 
butų buvę pasakyta, jog pla
nus paruošė pats Pilsudskis.- 
Profesorius nesutiko klastuoti 
istoriją ir neteko vietos.

Kovos naujus šmu- 
gelninkus

DETROIT, Mich., b. 4. —Iš
nykus prohibicijai išnyko ir 
degtinės Šmugelis iš < Kanados. 
Bet vieton to išaugo didelis 
šmugelis maisto ir ūkio pro
duktais, , kurie yra Kanadoje 
daug pigesni, šmugeliuojami 
j šią šalį ir ateiviai.

Valdžia prisiuntė burius agen* 
tų bandyti naująjį šmugelį su
stabdyti.

VISI NESUTIKIMAI TARP SENATO IR 
ATSTOVŲ BUTO LIKO IŠLYGINTI

WASH1NGTON, bal. 4. —šiandie vakare naujoj atstovų 
buto ir senato konferencijoj liko išlyginti abiejų kongreso butų 
nesutikimai dėl $4,800,0000,000 pašelpų darbų biliaus ir atstovų 
butas rytoj galutinai tą bilių priims. Vėliau jį priims ir sena
tas, nes jau jokių pataisų prie jo nebus galima duoti.

Konferencioje senatorius Glass (demokratas) buvo privers
tas nusileisti ir savo pataisas atsiimti. Jis ypač norėjo priimti 
pataisą, kad tais pinigais valdžia negalėtų statyti elektros sto
čių ir vesti platų lūšnų griovimo ir naujų namų statymo pro
gramą. Bet visgi kovą pralaimėjo. Tečiaus jam pasisekė per 
apie pustrečio mėnesio sutrukdyti biliaus priėmimą.

Konferencijoje nepraėjo ir pataisa apie mokėjimą bedar
biams esančių tojie apielinkėje algų.

Šerifas nušautas be- Nesusitaiko dėl pa- 
darbių riaušėse šelpų darbų biliaus

GALLUP, N. M., bal. 4. — WASHINGTON. b. 4. — At-

Teisia buvusį iždo 
sekretorių Andrew

Mellon
PITTSBURGiH, Pa., bal. 4.— 

Jau ketvirta diena savo byloje 
dėl nesivmokėjimo pajamų tak
sų liudija pats Andrew Mellon, 
bankierius, aliumino karalius ir 
buvęs prie trijų prezidentų iž
do šek^etdrius.

Valdžia kaltina, kad jis 1931 
m. nesumokėjęs pajamų tak
sais $3,089,000, tuo tarpu jis 
tikrina, kad jis yra permokė
jęs taksus ir kad jam valdžia 
turėtų grąžinti $139,000.

Jis prisiėmė visą atsakomy
bę už visas finansines trans
akcijas, kurios privedė prie nu 
rašymo nuostolių.

Senas 80 m. finansininkas pa
reiškė, kad tais metais jis tu
rėjo didelio pelno, bet tuo pa
čiu laiku “keisti šalies įstaty
mai” leido jam nurašyti pasi
darančius nuostolius nuo par
davimo Šerų, todėl jis ir pasi
naudojo tais “keistais įstaty
mais”, pardavė su nuostoliais 
daug Šerų ir tuos nuostolius 
nurašė iš savo pajamų.

Valdžia tikrina, kad jis tuos 
Šerus pardavė savo vaikams, 
taigi zsau pačiam, kad apeiti 
jstaymus.

Bet lygiai tą patį darė ir vi
si kiti bankieriai. Pav., Morga
nas per kelis metus nemokėjo 
pajamų taksų (jis betgi mokė
jo Anglijai), nors jo pelnas 
tais metais siekė milionus dol. 
Kiti bankieriai pardavinėjo sa
vo Šerus savo žmonoms, o tos 
jiems atgal “parduodavo”. Bet 
valdžia visose tokiose bylose 
pralaimėjo.

Mūviu žvaigždės 
likimas

H0LLYW00D, b. 4. — Į Hol- 
lywoodą sugryžo Florence Tur- 
ner, viena iš pačių pirmiausių 
labiausia pagarsėjusių mūviu 
žvaigždžių, kada apie dabartines 
žvaigždes, dagi apie Mary Pic- 
ford, niekas nebuvo girdėjęs.

Bet dabar ji sugryžo jau ne 
kaipo žvaigždė, d dirbti tik kai
po “extra”, gaunant retkarčiais 
po $7:50 į dieną.
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RICHM0W» 3) ’-H 
metų 7 mėn. negrė Virginia pa
gimdė kūdikį. Kūdikis ir jau
na motina yra sveiki.

šerifas Carmichael liko nušau
tas ir penki kiti žmonės su
žeisti vietos bedarbių riaušėse, 
kurios kilo delei jų nario iš
metimo iš buto.

Taikos teisėjas Riekei tardė 
išmetimo bylas. Į teismą bandė 
įeiti apie 100 bedarbių minia; 
kuriai kelią bandė pastoti še
rifas su savo pagelbininkais. Bet 
iš minios pasigirdo šūviai ir 
šerifas krito negyvas, du jhpa*- 
gelbininkai sužeisti. Trys be
darbiai irgi liko peršauti. *’

Paskiausiomis žiniomis dar 
vienas ’ sužeistųjų mirė.

0TTAWA, III., b. 4. — Du 
traukinio darbininkai liko už
mušti ir du sužeisti susidau
žius dviems Rock Island tavo- 
riniam traukiniam prie Otta- 
įva stoties.

Vieham traukinių nutruko 
ratai ir jis nušoko nuo bėgių 
tiesiai po ratais kito trauki
nio. Abu garvežiai atsimušė į 
dirbtuvę.

WA&HINGTON, b. 4.— Už
ėjus depresijai miestuose žmo
nės pradėjo gryšti atgal į ukius 
ir , surinktomis žiniojmis, pasta- 
riasiais keliais metais išdygo 
500,000 naujų ūkių.

Zion pasidarys dar 
“šventesnis”

WAUKEGAN, III., b. 4. — 
Netoli nuo čia yra nedidelis 
Zion miestelis, kurį valdo “ka
talikų apaštališkos bažnyčios 
teokratija”. Tą miestelį įktfre 
paskilbęs pamokslininkas Do- 
wie, bet dabar jį valdė Voliva, 
kuris dar tiki, kad žemė yra 
plokščia kaip kokis blynas. Jis 
buvo dvasiškas ir svietiškas 
miestelio galva, taipgi galva vi
sų jo industrijų, nes miestely 
įvesta neva komuna. Miestely 
negalima nė rūkyti, nė vaistų 
pirkti, nė kiaulienos valgyti.

Betgi pereitą antradienį įvy
kusiuose rinkimuose Voliva pra
laimėjo. Tapo išrinkti nauji 
vadai. Dabar Voliva busiąs pa. 
šalintas ir iš bažnyčios valdo- 
vybės ir iš industrijų vedimo.

Bet kas tikėjosi reformų, tas 
skaudžiai apsivylė. Naujieji lai
mėtojai paskelbė, kad Voliva bu
vo pasiduodąs herezijai, buvo 
pradedąs krypti prie reformis- 
tų, bet jie, laimėtojai, griež
čiausia vykinsią jų “mėlinito4 
sius įstatymus” ir miestelyje 
nebus galima rūkyti, kramtyti 
gumą, nešioti trumpus sijonus, 
atlapas krutinės, lošti kortomis, 
šokti, valgyti kiaulieną ar oys- 
terius, taipjau bus uždarytas it 
teatras. Apie daktarą ar vais
tus tai nėra ko ir galvoti.

stovų buto ir senato konferen
cija vis dar neįstengia susitai
kinti dėl $4,800,000,000 pašel
pų darbų biliaus.

Senato atgaleiviai nori pra
vesti niekurias pataisas apie 
“tiesioginius darbus”— kad pa
skirtieji pinigai eitų daugiau
sia tiesioginiems darbams, nes 
jie prisibijo, kad valdžia gali 
išpirkti niekurias dirbtuves ir 
t>ati jas operuoti. Atstovų bu
to nariai tam priešinasi, nes 
tai-siaurintų prezidento galias 
ij, pagalios, kad tai pataisai 
pasipriešino ir pats preziden
tas. /

Konferuotojai laikė jau ke- 
turius susirinkimus, bet prie, 
susitaikymo nepriėjo. Tas ne
susitaikymas išnaujo trukdo ba
liaus priėmimą.

Streikuoja gazo 
darbininkai

CHICAGO.—Daugelis Illinois 
miestelių yra be gaso ir žmo
nės perkasi kerosinines lempas 
ir pečiukus šviesai ir virimui.

Gaso darbininkai streikuoja 
ir pačiame St. Louis, Mo.

Centralia ir Mount Vernon, 
III. miesteliai irgi be gaso, su
streikavus Illinois Power & 
Light Co. darbininkams. Strei
kas taipjau palietė Duguoin, 
Belleville, Collinsville, Edwards- 
ville ir Wood River miestus.

Streikuoja elektros darbinin
kai ir Danville.

GatvekaHų darbininkų strei
kas Peorijoj užsibaigė. Bet 
streikas tęsiasi Urbana ir 
Chąmpaign miesteliuose.

FARMINGTON, III, b. 4. — 
Atlikę paprastus ūkio rytmeti
nius darbus, ūkininkas Adam 
Juricic, 55 m., pastvėrė šautu
vą, nušovė savo žmoną, palei
do kelis šuvius j jį bandžiusį 
suvaldyti sūnų ir tada pats nu
sišovė.

Kiek dar trūksta?
' " ’* * * • ' • * ■ ■ A*, '

į. .....ji į
, Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti

sukelta............. ................................—........ . .........................  $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta...................  -......-........................ $467.96
P. Mėdenis, Chicago, už du laišku, gabenimui su

“Lituanica II” ...................... 5.00
S.L.A. 139 kuopa Roselande, Chicago, auka .... 10.00

*S.L.A. 226 kuopa, Northsidėje, Chicago, auka .... 5.00
VISO ........................-........ ..................... ..... ‘.......................- $487.96
DAR TRŪKSTA .......................... .............-.......................... $4,262.04
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
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PITTSBURGHO
NAUJENYBĖS

Lakūno F. Vaitkaus at* 
sisveikinimo vakaras 
Pittsburghe.
Artinasi svarbi valanda, va

landa, kurios laukia visi lietu
viai. Ta valanda — tai lakūno 
Vaitkaus išskridimas tėvynėn. 
Šioji valanda nebetoli. Ar mes 
esame tinkamai prie jos prisi
rengę, ar jaučiame savo parei
gų atlikę prie antrojo trans-at- 
lantinio skridimo prisidėję? Jei 
ne, tai dar turime progų ir ta 
proga yra paskutinė, būtent — 
atsilankymas į lakūnui Vaitkui 
rengiamų atsisveikinimo ban- 
kietų-vakarienę, kuri įvyks ge
gužės (May) mėnesio 12 dienų, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Mokslo 
Dr-jos svetainėje, 142 Orr St., 
Soho, Pittsburgh.

Pittsburghiečiai gali džiaug
tis gyvendami vidury — tarpe 
Chicagos ir New Yorko. Mat, 
norintieji tarpe tų dviejų mies
tų susitikt negali išvengti Pitts- 
burghe nesustoję.

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinis skyrius Pgh’e 
tai turėdamas omenyje, pršne- 
šė lakūnui Vaitkui, kad jis 
skrisdamas iš Chicagos New 
Yorkan, sustotų Pittsburghe ir 
čia ne tik kad parodytų lietu
viams pilnai įrengtų orlaivį “Li- 
tuanicų II-jų’\ bet ir tartų at
sisveikinimo žodį, o mes jam 
širdingus linkėjimus.

Neužtenka vien gerų norų ir 
triukšmingų linkėjimų, —■ mes 
turime šį žygį finansiniai pa
remti, nes nors orlaivis įreng
tas, tačiau yra dar daug hepa- 
dengtų sąskaitų, kurių paden
gimas būtinas. Todėl visi, kam 
svarbu šio kilnaus žygio pasi
sekimas, tegu atsilanko į lakū
no Vaitkaus atsisveikinimo va
karienę, iš anksto įsigydami 
tikietus. |

Tikietus galite gauti
šiuos komiteto narius: S. Ba- 
kanų, 2104 Charles st., N. S.; 
P. Dargį, 43 Strauss st., N. S.; 
Dr. Baltrušaitienę, 205 Seneca 
st., Soho, ir kunigų M. X. Žu
kauskų, 105 S. 19th st., S. S.

Vakaro programa bus labai 
įdomi. Be gardžių valgių, ku
riuos gamina patyrusios gas- 
padinės (virėjos), bus muzi
kos, dainų, įvairių margumy
nų ir galų gale lakūno Įeit. 
Vaitkaus ATSISVEIKINIMO 
ŽODIS.

Visus kviečia ALTASS Pitts- 
burgho skyriaus vardu*

— P. Dargis, sekretorius.
-—--------/    ~~

ANGLIAKASIU 
ŠVENTĖ

lų organizuotų angliakasių Penn- 
sylvanijoj, West Virginijoj ir 
Ohio šventė pirmųjų baland
žio atminčiai ir pagerbimui sa-? 
vo buvusio vado John Mitchel! 
kaipo tėvo 8 valandų darbo 
dienos. 1898 metais, vadovau
jant Mitchell’ui, organizuoti 
angliakasiai iškovojo 8 valan
dų darbo diena ir anglių kom-f kokia tuTėt j būti. Dažnai pa- 
panijos su unijos atstovais ba
landžio 1 dienų pasirašė kon
traktų.

Beikia atsiminti, jog prieš 
37 metus visose kitose indus
trijose darbininkai dirbo po 12 
valandų kas dienų. Organizuo
tų angliakasių laimėjimas 8 va
landų darbo dienos buvo labai 
reikšmingas. Todėl organizuoti 
angliakasiai kas metai ir šven
čia pirmųjų balandžio. Ir su t<> 
diena dažniausiai pasibaigia 
unijos su kompanijomis sutar
tis.

Šiandien organizuoti anglia
kasiai, vadovaujami U.-M. W. 
of A., švenčia bal. 1 d. ne tik 
pagerbimui praeities, bet jau 
turi ir naujų laimėjimų. Jau 
organizuoti angliakasiai yra iš
kovoję 7 valandų darbo dienų 
ir 5-kių dienų darbo savaitę. 
Nepasitenkina nė tuo: jau rei
kalauja 6 valandų darbo die
nos. Ir nėra mažiausios abejo
nės, kad netolimoj ateityj 
ir tas atsiekta.

geriausiai mokėdavo pasinau
doti kasyklų savininkai.

Tiesų sakant, komunistai, 
sužiniai ar nesužiniai, su savo 
taktika tarnaudavo kasyklų sa
vininkams, pasiryžusiems griau
ti angliakasių unijų. Dar ir 
dabar nėra tokios vienybės 
tarp organizuotų angliakasių.

pas

Pagerbimas John Mit- 
ęhell’o. — Angliaka
sių kova tęsiasi. — 
Reikalaujama 6 va
landų darbo dienos. 
— Milžiniškos demon
stracijos.

PITTSBURGH, PA. — Ba- 
landžio 1 d. du šimtai tūkstan
čių minkštosios anglies kasyk-

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
Tčvas

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokžjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

*

bus

me-
pa-

Prieš porų arba trejetų 
tų organizuotų angliakasių 
dėtis Pittsburgho apylinkėje 
buvo beviltė. Angliakasių uni
ja buvo sulaužyta, ir angliaka
siai buvo priversti dirbti kom
panijoms pusdykiai, žodžiu sa
kant, anglių kasyklos buvo pa
verstos į “prakaito dirbtuves” 
su badavimo užmokesčiu. Pir
mosios balandžio apvaikščioji- 
mas pasižymėdavo riaušėmis ir 
kruvinais susirėmimais tarpe 
angliakasių ir Coal and Iro n 
policijos.

Tarp pačių angliakasių irgi 
nebuvo vienybės, — komunis
tų vadovaujamos grupės užpul
dinėdavo U. M. W. of A. sekė
jui, o pastarieji puldavo ko
munistus ir kaltindavo juos 
unijos griovimu. Dažnai įvyk
davo kruvinos muštynės. O tuo

sireiškia skirtingų nuomonių 
taktikos klausimuose. Bet da
bartiniu laiku komunistuojan
tys angliakasiai dedasi dide
liais rėmėjais senosios anglia
kasių unijos U. M. W. of A. 
ir jau yra visai užmiršę apie 
taip vadinamų savo National 
Miners Unijų. Dabartiniu lai
ku komunistinis elementas, 
kiek jo ten randasi angliaka
sių unijoj, parodo tik savo re- 
volucinguinų agitacijoj už 
streikų, nežiūrint, ar bus iš to 
kokia naiAia, ar ne. Bet ir ta 
jų agitacija jau mažai prita
rimo beranda tarpe organizuo
tų angliakasių.

» » »
šiais metais organizuotų an

gliakasių šventė balandžio 1 d. 
buvo tikrai reikšminga. Ne tik 
kaipo prisiminimas praeities 
laimėjimų, bet ir pasisakymas 
ir pasiryžimas kovoti už 6 va
landų darbo dienų. Keletas me
tų atgal, kada angliakasiai kal
bėdavo apie 6 valandų darbo 
dienų, tai publika labai skep
tiškai žiūrėdavo į tai. Daugu
moj atsitikimų net 
gliakasiai netikėjo, 
kas nors išeis.

Bet šiandien jau
kia padėtis. Depresija visus 
pamokino ir jau visi nemato 
kitokios išeities, kaip tik trum
pinti darbo valandas, jei no- 
rimą nedarbo pašalėti. , . .

Del iškovojimo - 6 valandų 
darbo dienos ne vienokia nuo
monė yra pas pačius anglia
kasius. Vieni mano, kad tik per 
streikų bus galima laimėti, o 
antri — ir, tur būt, dauguma, 
yra tos nuomonės, jog įstam- 
davystės keliais bus galima iš
kovoti 6 valandų darbo diena. 
Ir jei kongresas nieko neda
rys, tai tik tame atsitikime rei
kėsią stvertis streiko.

patys an- 
kad iš to

visai kito-

----------- ------ r----- --------------
šiais metais balandžio 1 die

na angliakasių buvo laukiama 
su nekantrumu. Mat, kontrak
tas tarp kasyklų savininkų ir 
unijos nebuvo atnaujinti, o se
nasis baigėsi su balandžio 1 d. 
Tik paskutinėmis dienomis, įsi
maišius federalės valdžios N. 
R. A. atstovams, streikas buvo 
nors laikinai išvengtas, kada 
abi pusės sutiko laikytis da
bartinio kontrakto iki birželio 
16 d. O per tų laikotarpį bus 
vedamos derybos. Unijos at
stovai mažai turi vilties, kad 
kompanijos geruoju sutiks pa
tenkinti darbininkų reikalavi
mų kai dėl 6 valandų darbo 
dienos ir 50 centų pakėlimo. 
Nemanoma taip pat, kad kom
panijos panorės pasirašyti 
kontraktų dviem metam.

Bet angliakasių unijos vadai 
deda daug vilties ant jstatym- 
davystės ir tikisi, jog per ta 
laikotarpį kongresas priims tin
kamus įstatymus, kurie regu
liuos anglių kdsyklas ir kad 
tie įstatymai bus naudingi an
gliakasiams. žinoma, komunis
tuojantys angliakasiai tokį uni- 
jos vadų nusistatymų vadina 
parsidavimu kompanijoms ir 
reikalauja streiko; Tačiau, kaip 
atrodo, dauguma angliakasių 
yra su unijos vadais ir, tur 
būt, neis į streikų. Gal būt vie
nų kita lokalų komunistams pa
siseks išvesti i streikų, ir grei
čiausiai tje lokalai praras sa
vo teises unijoj, y

parama, kad pravesti tinkamus 
įstatymus.

— S. Bakianias.

milžiniškos angliakasių 
prakalbų klausėsi ir 
pritarė kalbėtojams,

REPORTERIO
PRIETYKIAI

nariai, teisėjai, miestelių bei 
miestų majorai ir Penn. val
stijos leitenantas-gubernatorius 
W. Kennedy, kuris kartu yra 
U. M. W. of America viršinin
kas,

Visur 
minios 
carštai
užgirdami unijos vadų pasiel- 
giiną dėl atidėjimo streiko 
Nors nekurtose vietose komu
nistai buvo suorganizavę savo 
baubikus ir triukšmadarius stf- 
irutei kelti prakalbose, tačiau 
angliakasių • miniose pritarimo 
nerado ir turėjo nusiraminti.

Kiek daugiau triukšmo buvo 
sukelta New Kensingtone 3,000 
angliakasių minioje, kalbant 5- 
to distrikto prezidentui F. T. 
Fagenui. Bet pradėjus kalbėti 
teisėjui Musmanno, triukšma
dariai nusiramino ir karštai 
plojo nuoširdžiai teisėjo kal
bai.

Brownsville, Pa., buvo su
rengta milžiniška angliakasių 
paroda, kurioje dalyvavo apie 
100 angliakasių unijos lokalų. 
Grojant 20 benų, apie 50,000 
angliakasių (vyrų ir moterų) 
maršavo miestelio gatvėmis ir 
klausėsi kalbų.

Greensburg, 
niškos minios 
sirinkusios po
klausėsi prakalbų ir kalbėto
jams karštai pritarė.

Visi kongreso leglslaturų at
stovai, miestų ir miestelių ma
jorai bei teisėjai kalbėdami an
gliakasių minioms pritarė. Va
dinasi, rėmė 6 vai. darbo die
nos reikalavimų ir žadėjo savo

Pittsburgho prabaščiai 
ir Kampininką pasi
kvietė į talką.
Pittsburgho dvasiški tėveliai 

pamatė, kad patys vieni jokiu 
budu negali nuveikti laisvama
nių, “nezaliežninkų” ir socia
listų, nors ir daug popierio su
darkė berašinėdami į savo 
“Draugų”.

Todėl jie pasikvietė sau i 
talkų geriausį specialistų plu- 
dikų (Kampininkų) nugalėti 
tuos nelabuosius laisvamanius, 
nezaliežninkus ir socialistus.

Tačiau, kaip atrodo, tai nė 
Kampininkas nepadarys jokių 
stebuklų.

socialistais. Kliūva visiems 
Pittsburgho pažangiemsiems 
veikėjams, pradedant Poviliu 
ku ir baigiant Reporteriu.

Bet ta dvasiškų tėvelių neva 
laisvamanių kritika tokia žiop
la ir kvaila, kad vien tik juo
kai ima skaitant.

Duokim sau, tūlas dvasiškas 
tėvelis, prisidengęs slapyvarde 
Kikas, suranda, kad laisvama
nių Reporteris Mayview, Pa., 
pečius kūrena. Taip, Reporte
ris visai nemano gintis, kad 
jis pečių nekurena. Bet jisai 
kūrendamas pečius apšildo ir 
apšviečia visų Mayview.

Bet kodėl ponas Kikas ne
pasisako, jog ir jis savo duo-

(Tusa pusi. 8-čiam) x

Visiems kliūva.
Praeitas kunigų “Draugo” 

Pittsburgho žinių Skyrius vi
sas pašvęstas kovai su laisva
maniais, “nezaliežninkais” ir

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Bouievard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell SU 

Tel. Republic 9723

Pa., irgi milži- 
angliakasių, su- 
atviru dangum,

Visuose didesniuose anglia
kasių apgyventuose miesteliuo
se Penn., W. Vai ir Ohio val
stijose organizuoti angliakasiai 
buvo surengę didžidusius ma
sinius mitingus, demonstranci- 
jas su* prakalbomis. - Kalbėto
jais buvo afa^likkasių unijos 
vadai, kongreso ir lęgislaturos

anikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

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

5 Tel. LAFAYETTE .3051. ’ i

z

WwesDįęnt4,
OFFICE

34 Metus Vidurmiestyje
Mes speciali zuo j am es padaryme 

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

Valandos: 8:80 iki ‘8130 v. v.
Tel. HARRISON- 0751

32 6 S. STATE ST.
| Opposite Davis Store, 2d Floor |

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visu 
kitų produktų: PIRKITE PAŠ 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas už galioną <4 Aft 
ir virš......... ..........  ■
Galionas Maliavos AAC

Galionas Enamelio $4 ĮZQ

Galionas VarniŠio išėmė- 
jes augštos rūšies ..........  vwv
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ..............

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5068.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockrell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

163 W. Washington St.
Kambarys 402

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat; 
ment ir magne- 
tie blankets ir .tt. j 
Moterims ir mer

ginoms ’ patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai
Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILU

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

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

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

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

AKIU SPECIALISTAI

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

j utžiu Ji kdkm&i

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 7880
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0036 

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

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Bouievard 5913
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Cor. of35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557 

Vai. nuo 9:30 iki 8:80 vakaro. 
Nėra pfiso valandų seredomis. ,

JUK. oJlLJlvIN £jK 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., NedSliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1401

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AMBULANČE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741^-1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galyos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 16 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų ; akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bouievard 7589

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3396

Dr. Sušauna Slakis
Motery ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Franciseoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel Virginia 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

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 8» 

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

Tel. Canal 3110 *
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

/

Phone Bouievard 7042
Dr. C. Z. Vezel is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47fch Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS!

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

Phone MIDWAY 2880

ARIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu aidų

Dr. John J. Smetana
i optometristas 

1801 So. Ashland Avė. 
Kampas 18 St. Phone Canal 052:

i Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30x 
iki 8:00 va. Vakaro. Nedalioms huo

19:00 iki 12:00 Kalbamo lietuviškai

9

Bes. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą
7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 18

Rez. Telephone Plaza 2400
'T" 1 11 l»11 II ........ .

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bouievard 8488

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drezel 9191

Dr. A/ A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, vyriškų, Vaikų |r visų

arti 81st Street, 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne* 

daliomis ir šventadieniais 10—12 
diena. . .J

V f
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Pittsburgh’o Naujienos

v ra

d raugi j one

BūrelisLietuvių

draugija

dalykaspagirtinas

Deed of

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

“GRIPSHOLM

nes

O. Ivanauskiutė, sekr,

HOME UTILITIES COMPANY
4353 ARCHER AVĖ

’ aišk>- 
ir siūlo

KAS PAS MUS NE 
TURI KARTOTIS

kožną ti 
pasilaiky

SOHO PITTSBURGH, PA.- 
Kovo 27 d. teko dalyvauti Lie

pasišokta
Kaulakio

komisijų 
laikyti

SILKIŲ VAKARIE 
NĖS ĮSPŪDŽIAI

Sides 
cen to
li ūme-

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

ne^uplėšo 
trečdaliu 
vandens.

turėtų 
pirmi-

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

Kaip raketieriai vilioja 
iš žmonių pinigus.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

PAMATYKIT KIEK
SPIRALATOR

JUMS SUTAUPYS

HOT TIPS” IR 
SAPNAI

Iš SLA. 3-ČIO AP 
SKRICIO DAR

BUOTĖS

jums atvežta į
pirkti bet jus turite pamatyti šią lengvo 
plovimo mašiną pirmiaus negu pirkstite 
bile kokią plaunamą mašiną už bile ko
kią kainą.

SLA. 3-čias apskritis 
jau pradeda ruoštis 
prie metinio pikniko.

'‘hot tips“ nėra jokios 
Kožną vakarą ateina i

PITTSBURGHIE 
ČIAI IR APLIN

KINIAI!

Tai bus didžiausia Ekskursija Lie 
tuvon kokia kada y^a buvus, 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

užbaigti vakarie

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
"Naujienų” Redakcijos 

Narys.

Prieš užgavėnes LMD. su 
rengė balių. Baliaus garsini 
muose buvo parašyta, kad gra

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

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK 
19th Place and Halsted Street

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

susirinkimas 
balandžio 26 
vai. vakaro, 
apkalbėta ir 
niškai pikniko rengimo reika

Aš atsiminiau, kad turėjau su 
savim laikrodėlį. Bet jie man 
aiškino, . kad dėl laikrodėlio 
nereikia man-bijoti. Valdžia 
supranta, kad aš esu atėjū
nas ir už turėjimą laikrodėlio 
manęs nebaus. O prie to dar 
aš esu sveikas ir turiu gelto
nus plaukus.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

svrimming pool.
Rusiika ir turkiška pirtis >

Moterim* seredomis iki 7 v v

Mes važia- 
netoli miesto. Kelias 
apsodintas medžiais iš 

Žemė matėsi • v įsro-

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

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUEužkandžių ir pa 
buvo ir
grojant

GALITE GAUTI TIK 
PAS DEALERĮ

WM. SKYBROCK

Lietuvių Piliečių 
buvo nutarus išsirašyt lietu
viškus laikraščius šiais metais. 
Bet dar iki šiol neišsirašė 
Laikraščių platintojai 
nueit pas komitetą, pas 
ninku.

SOHO PITTSBURGH, PA.— 
Kovo 28 d. LMD. svetainėj įvy
ko SLA. 3-čip apskrities ko 
miteto posėdis, kuriame daly
vavo pirmininkas J. Milleris, 
vice-pirmininkas J. Vainaus
kas, užrašų rašt. Ona Ivanau
skaitė, iždininkas K. Šimkū
nas, organizatorius S. Bakanas 
ir parengimų kom. nariai — 
A. Janulevičius, P. Marmokas 
ir M. Dalkienė.

Taip pat buvo atsilankęs su- 
sirinkiman Mokyklos Komisi
jos narys P. Dargis ir patei-

tės kai dėl įsteigimo lietuvių 
kalbos mokyklos. r

Susirinkimo tvarka buvo se
kanti: iššaukus valdybą ir ko
misijas pasirodo, kad nedaly
vauja susirinkime J. Baltrušai
tis, J. Kizas, B. Sabaliauskai
tę ir J. K. Mažukna.

Nutarta šaukti apskričio 
kuopų pusmetinį suvažiavimą 
gegužės 26 d. Pagal praeito 
metinio suvažiavimo nutarimą, 
suvažiavimas turi įvykti Car- 
negie, Pa. Todėl nutarta susi
žinoti su Carnegie kuopos dar
buotojais dėl suvažiavimo sve 
tainės.

Svarstoma metinio pikniko 
rengimo reikalas. Rengimo ko
misijos nariai praneša, kad 
jau Adomo Sodnas yra paimtas 
birželio 16 dienai. Nutarta, 
kad įžangos butų imama tik 
25 centai ir kad įžangos tikie- 
tus platinti iš kalno tarp kuo
pų. Iš to bus nauda ir pačioms 
kuopoms. Kuopoms nuo kiek
vieno parduoto įžangos tikieto 
liks po 10 centų. Tačiau išlyga 
statoma ta, kad kuopa turi 
parduoti nemažiau 20 tikietų. 
Tada ji gali grąžinti apskri
čiui po 15 centų už 
kietą, o po 10 centų 
ti kuopos ižde.

Kitas komiteto ir 
nutarta

d. LMD. name, 8 
Susirinkime bus 

aptarta smirfkme-

N. S. PITTSBURGH, PA.— 
Paą mus North Sidėj yra daug 
vyry ir moterų, kurie dažnai 
bando savo “giliukj”. Vyrai per 
naktis lošia pokeri, o moterys 
savo “giliukj” bando su nume
riais”. Yra ir vyrų, kurie už-

ekonomijos, kad 
dalyviams daug
Priežastis, tu r 

kad šiokiais vakarai 
lietuviai mažai te

Atvykite į Lietuvių Kamba
rio užrašų iškilmę, kuri įvyks 
antradienyj, balandžio 9 dieną, 
Mokslo Katedroj — Cathedra] 
of Learning, 13-tam aukšte, 8 
vai. vakare, čia bus patvirtin
tas dokumentas
Gift. Tada musų komiteto pa
sirinktas kambarys Mokslo Ka
tedroje bus tikrai musų, lietu
vių. Įžanga veltui. Įėjimas nuo 
Fifth Avenue. Vindas užkels 
ant 13 aukšto. Pribukite. Ypač 
draugijų komitetai turėtų at
silankyt, nes draugijos taip 
gerai darbuojasi Kambario 
naudai. . Rep. II.

ir nie- 
agentas 

ateina su nauju “hot tip”. Ima
ma naujas ir vėl lošiama kas 
dieną per mėnesius. O kaip 
nieko, taip nieko.

Kada “hot tips“ nieko ne
gelbsti, tai perkama numerių 
sapnininkas, kur aiškinama 
kožnas sapnas numeriais.

Kiekvieną rytą stengiamasi 
neužmiršti sapno ir jį tinka
mai išaiškinti prisilaikant sap
nininko padavadijimų.

Ir taip musų North 
moterėlės krapšto savo 
liūs ir vis ieško laimės 
riuose.

Kas laimi, kas ne, bet nu- 
merių raketieriai tai tikrai lai
mi. Per dieną tų centelių jie 
prisirenka pusėtinai daug.

— Magdė.

Budavokit Atsparu
mą Savo Organizme!

Po Žiemos šalčiu ir influenzos ju
sti kūne užsiliko daug užnuodyjimij. 
Vienintelis būdas juos prašalinti yra 
švalyti organizma ir albudavoti at- 
sparuma.
TRINER’IO KAR

TUSIS VYNAS
geriausias tam tikslui vaistas, 

nuodugniai išvalo jūsų vidurius, 
prašalina nuodus iš jūsų organizmo 
ir padidina atsparuma. Triner’io 
Kartusis Vyras vra tinkamas šiai 
dienai vaistas. Vartokit ji ir apsi- 
saugokit nuo nauju užsikrėtimu ir 
ligų! Daugelis gydytoju šiandien ii 
rekomenduoja. Visi vaistininkai už
laiko. Jos. Friner Corp., 1333 South 
Ashland Avė., Chicago, III.

lai čia 
Turime 
tuviškų 
gresyvė 
kus 
trintai ir “aristokratai“ buvo 
ir yra amžini lietuvių neprie-

Kodėl mes turime rem
ti juos, duoti jiems uždarbiau
ti musų parengimuose? Len
kai be mi/sų apsieina. Mes tu
rime apsieiti be lenkų. Tiki
mės, kad tas daugiau neatsi
kartos jokioje musų

Savo namuose jus pamatysit kaip Spirai 
ator išplauna 50% daugiau drabužių amt 
syk—sutaupo trečdalį laiko — 
drabužių—nesuburia jų—vienu 
mažiau reiks muilo ir karšto 

' t

Naujas patentuotas šitos mašinos padary
mas yra didelis žingnis pirmyn plauna 
mose mašinose.

‘avių Mokslo Draugystės savo jys “aristokratų“ orkestrą. 
i?me surengtoj silkių vakari*1- Aristokratai, tai dar nieko blo- 
toj. žinoma, vakarienė kaip Oo tame nėra, ypač kuomet vl- 
vakarienė, silkes kaip silkės, si žino, jog mi.’zikantai šioj ga- 
3eikia pasakyti, kad vakarie- dynėje nėra aristokratais, nes 
r. ė rūpestingai buvo priruošta turi sunkiai dirbt, o mažai 
r gaspadines šiinkunienė, gauna mokėt. Bet angliškai 

: “Polish afistoerats“. 
yra visas blogumas, 

daugelį gana gerų lie- 
muzikantų, o čia pro- 
draugija samdo len- 

Kodel taip ? Lenkai 
aristokratai

de derlinga. Sodnuose malė 
si daug obuolių, grušių, py 
čių, figų ir kitoių vaisių.

Laukinių žvėrių neteko m a 
lyti, bet jau tų paukščių, ta 

visokiausių.

Mat, prie 
sikalbėjimų 
iki valios, 
orkestrui

Vienas
yra tas, kad tarp LMD. ir Lie 
tuvių Piliečių Draugijos 
jokios konkurencijos, —

Vieną vakarą susirinko ma
nęs pažiūrėti būrelis inteli
gentiškų žmonįų. Kai jie ma
ne išklausinėjo, tuomet aš įsi
drąsinęs pradėjau jų klausi
nėti:

— Kodėl jūsų šalyje išnyko 
dailė, mokslas ir išradimai?) 
Kodėl senų mašinų dalys su-! 
krautos į muziejų?

Man jie aiškino taip:
— Keli šimtai metų atgal 

vienas daktaras paraše knygą 
ir toje knygoje įtikinančiai 
nurodinėjo, kad mašinos ir 
įvairus nauji išradimai užims 
žmogaus vietą. Ta jo knyga 
taip sujudino visą šalį, kad 
valdžia greitu laiku išleido 
aštrius patvarkymus suardyti 
visokias mašinas, kokios tik
tai randasi šalyje.

Turėti kokią nors mašina, 
reiškią tą pat, kaip sirgti šil
tine. O sirgimas šiltine šioje 
šalyje skaitosi didžiausiu pra
sižengimu.

Mane jų kalbos nugąsdino.

Kada pamatysit, kaip puiki yra ši nauja plauna
moji vardu Easy Spiralator, ir nusitarsi! ją pirkti, 
jus galėsit pasinaudot musų lengvų išmokesčių 
planu, imokant net taip mažai, A A•»>'> .................... CLUU

nėra 
sugy

vena kuo geriausiai. Kada 
LMD. ką rengia, tai Piliečių 
Draugijos darbuotojai atsilan
ko, o kuomet piliečiai ką pa
rengia, tai LMD. darbuotojai 
atsilanko. Vadinasi, pilniausia 
kooperacija. Taip ir reikia.

— Narys.

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

I KLAIPĖDA
Motorlaiviu

Nebesusiburs 
jūsų plaunami rūbai kada juos plausit

NAUJOJ pjaunamoj mašinoj, kurios Vardas yra

.■x Spiralatoi-
A EASY WA5HER
/ \ O kada rūbai NESUSIBURIA, tai jie ir NEPLY-

I \ ŠTA nuo PLOVIMO ir jus NEGAIšINAT LAIKO.
/ ) Tas tik dabar pasidarė galima, kada tapo išras-
/ / ta ši naujoviška plovimo mašina SPIRALATOR

EASY WASHER. S

Parodom Dykai Jūsų Namuose
V \ 1
) Į Kaip veikia ši nauja mašina Spiralator Easy 
' Į Washer, jus galite pamatyti neišeinant iš namų.

/ Tik patelefonuokit, paskirkit laiką ir mašina 
namus. Nereikalaujat jos

(Lilimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Atvažiavęs į namus prie 
prasikaltusio žmogaus, atitai
sytojas išklausinėja smuikine-! nebereikėj 
niškai dėl ko jis yra prasikal- važiuoti, 
tęs. Sužinojęs viską, mokina 
jį, kaip jis turi elgtis, kad dau- sekti 
giau panašus prasikaltimas 
neatsikartotų. Prasikaltėlis 
atlikęs savo išpažintį, prade
da rėkti lokiu balsu, jog bau
gu ir klausytis.

, Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739' SOUTH HALSTED STREET TeL CANAL 8500

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

šiinkunienė, gauna mokėt 
Zdankienė, Viktoravičienč, Sa- garsinta 
vaikienė ir kitos daug pasidar
bavo viską taip ri.’pestingai 
pri rengdamos.

Svečiai ir viešnios susirinko 
į šią vakarienę ne vien tik dėl 
valgių, bet taip pat pasilinks
minti, pasikal’ ėti, savo minti
mis pasidalinti, kartu paremti geliai 
ir savo draugiją. Gaila tik, kad 
šioje vakarienėj ne visi LMD. 
nariai ir rėmėjai dalyvavo, nors 
įžanga buvo visai maža ir 
šilai ky ta 
karienės 
kainuotų 
buvo ta, 
Pittsburgh 
silanko j parengimus.

Bet kurie dalyvavo, tai 
vo pilniausiai patenkinti ir 
sitarė, kad ir antrą vakarą 
sirinkti

nieko blogo būti bėdos 
ir dirbti naudin-1 stubą juodas ar baltas nume

rių agentas ir duoda “hot tips“, 
pasakydamas, jog toks ir toks 
numeris tikrai laimės. Po to 
užrašo numerį ir paima ir pi
nigus. Jei tas parinktas nume
ris neišeina, tai agentas antrą 

hot tipais 
na, kodėl taip atsitiko 
dar geresnį numerį.

Palošus savaitę kitą 
ko nelaimint, numerių

Po mėnesio kelionės man 
užrištomis akimis 

Sargas man aiški
no, kad aš jau negalėčiau su- 

atgal grįždamas šio k?- 
kuriuo mes atvažiavome. 

Mano kelionė dabar pasidarė 
daug įdomesnė 
dairytis aplinkui, kaip išrodo 
ši šalis ir gamta 
vome 
buvo 
abiejų pusių 
čia išdirbta tinkamai

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

(Tasa iš nusl. 2-ro) ^iima su numeriais, bet mote- 
nutę valgo, ganydamas May- rys tą numerių “geimį“ labiau 
view įnamių “duseles“. mėgsta.

Paskiri vėl tas ponas Kikas Mat, prie numerių lošimo 
neva pajuokdamas porina apie nereikia daug pinigų, — už- 
laisvamanių veikėjus, kad jie tenka kelių centų per dieną, 
susidedu iš barzdaskučių, duon- — reikia tik gauti “hot tips“ 
kėpių, troko dreiverių, bučerių ir sapnuoti gerus sapnus, 
ir kitokių.

Bet tai 
amatninkais 
gą darbą bei tuo pačiu laiku 
dalyvauti visuomeniniame vei
kime.

O kokiais inteligentais gali 
pasigirti Pittsburgho prabašte- 
liai? Nugi jie keletą dvasiš 
kių, zakristijonų ir davatkų ar-'vakarą 
miją. Ir jų visų specialybė — 
tai poterių kalbėjimas.

O kiek žinoma, žmonijos ge
rovei, dar nieko gero nebuvo 
padaryta poteriais.

— Reporteris.
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HITLERIŠKA LABDARYBĖ

jau pabaigoje pereitų mėtų kiužis praėjo. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais gamyba buvo didesnė, negu 1929 metais, kada Švedijoje (kaip ir Amerikoje) buvo biznio klestėjimas. To krašto biznį atgaivinti labai padėjo eksportas. Pasak korespondento Stonemano, eksportui daug pagelbėjo tai, kad Švedija nupigino savo valiutų (kronas) tiek pat, kiek Anglija savo (sterlingus).čia reikia pastebėti, kad per tuos depresijos laikus Švedijos valdžia buvo socialdemokratų rankose. Ta valdžia ir šiandie tebegyvuoja, žmonės ja patenkinti, nes ji vedė išmintingų politikų ir padėjo kraštui išsikasti iš križio.Socialistai Švedijoje buvo po- puleriški blogais laikais, o dabar, grįžus geriems laikams, pasidarė dar populeriškesni.

“Tačiau, reikia pripažirfti, sai tik paminėjo laiške be jo- kad Marksas tą žodį ‘diktatūra’ pavartojo nevykusiai...Todėl ‘proletariato diktatūra’ yra nelogiškas išsireiškimas.” citatų litera-
kio paaiškinimo.Brooklyniškis “marksizmo” (apie kurį jisai nieko neišmano) gynėjas moka tiktai, kaipIr, padavęs šitų neva iš “Naujienų”, stalincų tas šaukia:“Tai, mat, prie ko gos išminčius priėjo!

davatka, piktintis “Naujienų” pastabomis/ apie “proletariato diktatūrų”, bet koks tas “proletariato diktatūros mokslas”, tai jisai nė nemėgina pasakyti.
ir

Chica- Mark- sas nevykusiai ir nelogiškai išsireiškė; Marksas, sulig Grigaičiu, nežino, kur pavartoti žodį.“Kodėl Grigaitis taip rašo? Todėl, kad mokslas apie proletariato diktatūrą yra vienas svarbiausių mo dėsnių...”Vaje, vaje,5 kaip Grigaitis “išnevožijo”
marksiz-

Literatūra ir Jaunimas 
šių Dienų Vokietijoj

Hitleris labai mielaširdingas savo “tautai”. Kol Vo
kietijoje buvo žmonių renkama valdžia, tai iš valstybės 
iždo buvo duodamos pašalpos bedarbiams ir jų šeimoms. 
“Nacių” diktatūra tas pašalpas nukapojo, o daugeliui 
bedarbių, kurie tuo ar kitu budu užsitraukė viešpatau
jančios klikos nemalonę, jas visai atėmė. Tuo budu be
darbių skaičius “sumažėjo”.

Bet masinis skurdas pasidarė daug didesnis. Hit
leris tuomet sumanė šelpti vargdienius labdarybės ke
liu, įsakydamas savo rudmarškiniams rinkti aukas gat
vėse ir biznio įstaigose. Dabar pranešama, kad šių žie
mą per penkis mėnesius buvo surinkta $145,000,000 ir 
jais sušelpta 13,500,000 žmonių.

Iš šitų skaitlinių matyt, kad Vokietijoje dabar yra 
daugiau pavargėlių, negu kad jų buvo prieš Hitlerio 
“erų”. Blogiausiais paskutiniais respublikos metais Vo
kietija turėjo tarp 5 ir 6 milionų bedarbių.

Trylikai su puse milionų pavargėlių suteikta pašal
pų 145 milionai dolerių. Tai reiškia, kad kiekvienam 
jų teko vidutiniškai po $11 (jei rudmarškiniai kolekto
riai nevogė). Padalinus šita sumų į penkias dalis, gau
name truputį daugiau, kaip $2 — per mėnesį!

Tai ve kokia “nacių” labdarybė žmonėms, kuriuos 
“trečiasis reichas” žadėjo padaryti laimingais, paliuosa- 
vęs nuo demokratijos “jungo”.

NORVEGIJOJE LAIKAI IRGI 
TAISOSI

_______________________________

ISPANIJOS REAKCININKAI VĖL NUSIGANDĘ

Ispanijos liaudis, kurios sukilimų valdžia pernai 
metais žiauriai patrempė, ima vėl judėti. Premjero 
Lerroux kabinetas buvo priverstas rezignuoti, ir kai 
tik jisai atsistatydino, tai socialistų vadai pareiškė, kad 
jie reikalauja sau balso valdžioje.

Dabar yra sudarytas naujas kabinetas su tuo pačiu 
“radikalu” Lerroux priešakyje, bet jisai nedrįso net 
prisistatyti parlamentui. Parlamentas tapo paleistas 
vieno mėnesio atostogoms, kad valdžia turėtų progos 
susitarti su politinėmis partijomis.

Po nepasisekusio pernykščio sukilimo Ispanijoje 
atrodė, kad reakcija tenai jau galutinai įsistiprino. Kle
rikalai ir fašistai triumfavo, reikalaudami aštriausių 
bausmių kairiųjų partijų vadams. Bet dabar matyt, kad 
liaudis dar anaiptol nemano savo išnaudotojams pasi
duoti.

Ispanijos atžagareiviams darosi ypatingai baugu 
dėl to, kad artinasi nauji savivaldybių rinkimai. Jie 
bijo, kad jie čia gali vėl pralaimėti, kaip anąmet, kada 
po balsavimo miestuose ir apskričiuose teko pabėgti ka
raliui Alfonsui, palikus savo sostų.

šį kartų ketina eiti su demokratijos gynėjais ir 
sindikalistai (anarchistuojantieji radikalai, panašus į 
amerikoniškus “aidoblistus”). Kai buvo renkamas par
lamentas, tie radikalai nebalsavo, palikdami socialis* 
tams ir buržuaziniems demokratams ginti respublikų 
nuo reakcijos. Mat, jie laikė balsavimų per prastu daly
ku “tikriems revoliucionieriams”.

.Bet dabar jau ir sindikalistai pradeda suprasti, kad 
yra neišmintinga atiduoti valdžių į atžagareivių rankas^ 
o paskui ant barikadų su ja kovoti. Yra vilties, kad 
ateinančiuose Ispanijos savivaldybių rinkimuose visos 
kairiosios partijos (išimant gal tik “ščyruosius” komu* 
nistus, kurie , reakcijai dauginus simpatizuoja, negu de
mokratinei respublikai) eis kartu. Tuomet klerikalai su 
fašistais bus sumušti.

Amerikos korespondentas Wm. H. Stoneman, atsilankęs Norvegijoje, sako, kad tame šiaurės krašte ekonominė padėtis šiandie jau yra daug geresnė, negu kad buvo 1932 m. Tuomet Oslo uostas buvo pilnas dykų prekybos laivų; nebuvo prekių jais gabenti. Bet dabar uoste matosi tik tie laivai, kurie yra prikraujami arba iškraujami.Norvegija tai retai apgyventas, neturtingas gamtos turtais ir nedidelis, savo gyventojų skaičium kraštas. Bet jisai turi gerai išvystytų pramonių. Stambiausias jo pajamų šaltinis tai — bangžuvių alyva, kurių Norvegija eksportuoja i visus pasaulio kraštus. Norvegija turi tik 2,600,000 gyventojų, t. y. apie 200,000 daugiau, kaip Lietuva. Ekonominis kri- zis buvo išmetęs iš darbo didelį skaičių darbininkų, ir šiandie Norvegija.dar tebeturi apie 150,000 bedarbių. * ■ Bėt dabar pramonė jau taisosi.Transportas geležinkeliais pasiekė to dydžio, koks buvo 1929 metais. Labai pakilo taip pat geležies rudos kasimas, medžio popierai gaminti kirtimas ir žuvininkystė. Bankų padėtis tiek pasitaisė, kad beveik Viši jie jau moka dividendus, tuo tarpu kai depresijos laikais buvo užsidarę 68 bankai.Laikams pagerėjus Norvegijoje, darbo žmohės pasidarė' drąsesni ir ėmė smarkiau kovoti už savo reikalus. Parla-' mento rinkimuose, kurie įvyko: keletas mėnesių atgal, Darbo Partija turėjo tokį didelį pasi-į sekimų, kad senoji valdžia buvo priversta pasitraukti, ir dabar yra sudarytas ministerių kabinėtas iš socialistų.
DAVATKIŠKAS BOLŠEVIKŲ 

“MOKSLAS”

Apžvalga
į. ■ ---------------------------------------------------------------------

ŠVEDIJOJE NĖRA 
DEPRESIJOSČhicagos dienraščio “Daily News” korespondentas, William •H. Stoneman (kuris gyvena Maskvoje) neseniai atsilankė keliose -Skandinavijos šalyse, studijuodamas ekonominę ir politinę ją būklę. Jisai rašė kad

Švedijoje jau nebėra depresijos žymių. Stockholmo gatvėse didelis judėjimas, matyt daug, gerų automobilių, žmonės gerai apsirėdę ir jų veidai linksmi; krautuvės pilnos pirkikų, restoranuose sunitu gauti vietų prie stalo atsisėsti.Depresija Švediją buvo ištikusi 1981 m. Per tuos ir sekančius dvejus-trejus metus buvo lengva pastebėti, kad masėse yra daug Vargo. Pramonė veika silpnai, bedarbių skaičius buvo pasidaręs didelis. Bet

“Laisvė” kritikuoja tilpusi “Naujienose” straipsnį apie tai, ką Marksas vadino “prdletaria-i to diktatūra”. Tame straipsnyje buvo nurodyta, kad <didysi§ socializmo teoretikas pavartojo tuos žodžius “proletariato diktatūra” viename laiške, nepa-i aiškindamas jų prasmės. Jisai; nepaaiškino jų nė kituose savoj raštuose, todėl sunku tikrai ai* spėti, ką jisai norėjo jais pasakyti. Bet bėra jokios abejo-: nės, kad Marksas neatmetė de- mokratijoB. Tame pačiame laiške, kur jisai pavartojo lodžius “proletariato diktatūra”, pabrėžiama, kad tinkamiausia darbo žmonėms savo Reikalus ginti valstybės forma yra demokratinė respublika*Tačiau Brooklyno komisarų organas, pakartodamas musų straipsnio žodžius apie “proletariato diktatūrų”, šitą .faktų — kad Marksas stojo už demokratinę respublių — užtyli. To- liaus jisai paima vieną sakinį iš vienos i straipsnio dalies, ki* tų sakinį iš kitos ir, Sudėjęs juos j daiktų, šitaip mus cituo-

strošha!Marksų, drįsdamas prikišti jam nelogiškumų išsireiškime! Vaje, vaje!..Panašiai ktflpk davatka, išgirdusi kų nors išreiškiant abejonę apie to arba kito “vieroš artikulo” teisingumų. O jeigu žmogaus protas ne davatkiškas, tai kodėl jisai negali kalbėti apie klaidas ir kad ir paties Markso raštuose? Ar Marksas buvo neklaidingas?Jisai veikė ir rašė per keturiasdešimt su viršum metų. Vien tik jo susirašinėjimai su įvairiais žmonėmis ir organizacijomis sudaro kelis tomus. O kur visokios brošiūros, atsišaukimai, -straipsniai ir, pagalios, jo milžiniški moksliniai tyrinėjimai. Ir dabar tas bimbininkų koševaras no^i publikų įtikinti, kad toje visoje galybėje Markso raštų negali būti nė vienos klaidos ir ne vieno netinkamai pavartoto žodžio!Neprotaujančios davatkos gali j tokį “stebuklą” tikėti, bet žmonės, kurių smegens yra tvarkoje, netikės.Darbininkų klasės “diktatūra”Mes savo straipsnyje nurodė- me, kodėl mes laikome tų išsireiškimų «“proletariato diktatūra” nevykusiu arba nelogišku. Štai kas tenai pasakyta:“Bet diktatūra gali būti vieno žmogaus arba labais mažo būrelio žmonių. Diktatoriais negali būti milionai žmonių. Todėl ‘proletariato diktatūra’ yra nelogiškas išsireiškimas.”Pirmuosius du sakiniu šitoje ištraukoje tas “Laisvės” rašytojas praleidot ir padavė tik paskutinį sakinį. Šitaip jisai gina “proletariato diktatūros mokslą”. Kas kalba apie mokslų, tas privalo bent nefušeriuoti straipsnio, kurį jisai kritikuoja.Tad Markso išsireiškimo nelogiškumas, kaip musų buvo nurodyta, yra tame, kad jisai kalbėjo apie “diktatūrų”, o turėjo galvoje klasės valdžių. Proletariatas yra didele visuomenės dalis (klasė), susidedanti iš milionų žmonių. Bet milionai žmonių negali būti tuo pačiu laiku diktatoriai. Diktatorius gali būti tiktai vienas. Po juo, beje, gali būti da ir mažesnių diktatorių, o po šitais dar mari žesiiių, bet jų diktatūra bus tik atspindis tos galios, kurių turi vyriausias diktatorius.Bet jeigu diktatorišką galių turėtų kiekvienas asmuo tokioje, didelėje visuomenes klasėje, kaip beturčių klase, tai jokios diktatūros ttiomet nebūtų, o britų anarchija. Nes kiekvienas ^diktatorius” darytų kas j Am j galvų ateina ir niekas kito autoriteto nepripažintų. Toks, iš tiesų, ir yra galutinas anarchizmo idealas.Bet Marksas anarchizmą griežtai atmetė, todėl jo išsireiškimas apie “proletariato diktatūrų” prieštarauja jo supratimui apie valstybę. Jisai kovojo už darbininkų pasiliuo- savimų ir jisai sakė, kad darbininkams yra patogiausia >gin-Į ti savo reikalus demokratinėje tvarkoje. Šitų mintį jisai l'yra •daug kartų pakartojęs įvairiuo- ;sė sAVo raštuose, tuo tarpu kai “proletaro diktatūrą” ji-;
d-
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nietimasis į politines kareiviškas, tegalėjo ro- tik didžiau- Juk nacio- augančiajai

gyvenimo apystovų romane “Fa- sutinkame Čia “biednų trokštantį duonos ir — tai jaunas Finko 
“Aš alkanas“ herojus; “patrakusį jaunimą,”

i

(Tąsa)Iš visų tų knygų puslapių kyla nykus vaizdas; matai, kaip nesulaikomai visur žlunga auklėtojų autoritetas — mokyklose, šeimoje ir kitur; o iš kitos pusės — įsigali tikrajai auklėjimo sąvokai svetimos įtakos: gatvė, nedarbas, Chuliganizmas, sportinių lenktynių azartas ir, svarbiausiai, aklasgrupes, kurių įtaka priaugančioms kartoms aiškiai tampa didesnė už tėvų ir mokyklos įtaka.Apsčioje tos rųšies literatūroje matome įvairiausių tipų, vokiečių jaunimą—tą patį, kuris šiandien be skirtumo suverčiamas į milžinišką, ofi- cialinį “gleichschaltung“ (suvienodinimo) lydmtuvą. Randame čia jaunuolį lig laiko nusivylusį gyvenimu, sugniužinta žiaurių patyrimų, ir jaunų revoliucionierių (Glaeser’io 
“Dvidešimts antri metai“ ir 
“Taika“}; melancholiką !ir ciniškų atsiskyrėlį, kurį karas •ištraukė iš mokyklos suolo ir numetė į artilerijos ugnį; veltui jis karui pasibaigus stengiasi Vėl prisitaikinti prie civilinio(Kaestrner’io bian”); velnią,” šviesos knygos matomokiltis pačiu kritiškiausiu lytinio brendimo laikotarpiu lieka įtrauktas • į demoralizuo- jantį Jnflidcijos sukurį, netenka valios ką nors pozityvaus veikti ir galiausiai atsiduoda ištvirkavimui, kaip 
Žarek'o “Ekscese^ ir kt. veikaluose; užeiname jauną, nežymiai sau gyvenantį, kuklų vyruką, kuris, ekonominių ir kt. bėdų prispirtas prie sienos, veltui save klausia, kas jam daryti—jį piešia Fallada įgarsėjusiame romane “Žmogeli, 
kas bus toliau...“ Be to matome ir j alino politinio akti* visto tipą, kuriam bus lemta Vokietijoje ilgainiui įsigalėti ir tapti itin gausingu —- tai to pa't Fallados veikale “Vals
tiečiai, biurokratai ir bom
bos“; amžinojo landsknechto (viduramžių samdomo kareivio) ir fanatiko teroristo vei- •dą išvystame itin charakteringoje Ernst von Salomon knygoje “Persekiojamieji“ ir 
EampeVio “Apgautasis jauni
mas“; jauną žmogų, kurį liūdni neviltingos dabarties potyriai stumia ieškoti < naujų vertybių ir naujų politinių tikslų, sutinkame romanuose 
“Rarbar&i” Ir “Kaimiečiai, 
stndgenys ir širdys,“ kur jau ir antraštė primena tą anti— intelektualinį Šukį, kurį naciai prisiėmė už gyvenimo taisyklę: “Ne svajokit, bet žygiuoki!...”Pokarinėje literatūroje neliek stengiamasi nupiešti jaunuolis, kaip individuališkas, •grynai. jaunuoliškas aspektai kiek gvildenti aktualiąją jau
nosios kartos problemą; tos kartos politinė akcija darosi vis svarbesnė ir neša Vis daugiau nerimo. Visoks “tipingas” naujojo realizmo romanas stengėsi į savo turinį įpinti ne tik socialinių faktų, bet kaskart labiau jis čnič į viską žiūrėti socialiniu požiūriu.■ Tačiau, nors ir būdama politikos *į takoję, lįtcratUrU, vis dėlto, nebuvo siaurai tendencinga} ji nepiešė tik baltais ir juodais dažais. Tačiau pakako jai skolinis siužetus iš kasdienos gyvenimo, kuriame po-kad, girdi, šis

aktas” ai versiąs duris tikrajai “tautiškai” literatūrai...Vienu ypu, suprantama, hitlerininkai visų nepatikimų sau raštų nesunaikino; laužo darbą užbaigė sisteminga “valymo” akcija visame reiche. Knygynams buvo išsiuntinėti draudžiamų knygų sąrašai. Visos ‘Skaityklos, dalinai net privatinės, liko “išvalytos” ir reorganizuotos ' “tautiškos minties” pagrindais. Tepatikta tų rašytojų veikalai, kurie padarė nacionalsocialistinį tikybos išpažinimą ir atsistojo, nuoširdžiai ar iš prievartos, ant “rasės” ir “tautybės” pagrindo. Uždraustos pirmon galvon tapo knygos, vaizduojančios karą, tokiu koks jis yra.Vokietijoje dabar jokia knyga negali išeiti be leidinio 
“Reicho biuro vokiškai kultū
rai skatinti,“ kuriam vadovauja propagandos ministerija. Panašus parėdymai taikoma ir teatrui. Rašytojai žinomi savo antihitleriškais požiūriais tapo suimti.— jeigu jiems nepavyko laiku pasprukti į užsienį. Bet kuri literatinė veikla tuo atveju tėra leidžiama, jeigu ją randa naudinga ar bent nepriešinga partijai. Menas trečiajam reiche turi pirmon galvon tarnauti propagandai ir politiškam liaudies sluoksnių bei jaunimo auklėjimui. Jei kuris asmuo dar nėra galutinai įčiulptas į organizacijų gyvenimą, jeigu jam dar liko galimumas užpildyti savo laisvas valandas kaip jis pats išmano, lai valstybė ir tas valandas stengiasi kontroliuoti: knygų tegalima |gauti tik cenzūruotų, laikraščiai—vienas į kitą panašus kaip du vandens lašu, radio— uniformuotas, o liaudies auklėjimo organizacija “Jėga ir 
džiaugsmas^' Italijos fašistų •pavyzdžiu sukurta, tesiekia įstiprinti liaudyje hitlerinės

karinėj Vokietijoj vyravo dėsnis: “politika ir ekonomika pirm visako”—ir literatūra įsitraukdavo į kasdienos politinę kovą, šalia politikos — svarbiausias pokarinės .literatūros motyvas yra, suprantama, ir karas. Jo atgarsių visur pilna.Nacional-socializmas, būdamas griežtai anti-intelektuališ- kas, rasistinis ir tokiai literatūrai dyti, suprantama, sios neapykantos, nalsocializmaskartai siekia įdiegti “herojiškojo karo” sąvoką: karas na- cionalsocializmui — tai -kažkokia aukštesnė, šventa būtinybė, mistika. Kaip gi tad pakęst tokį grynai realistinį karo vaizdavimą, kaip jį patiekė 
Renn arba Remarąue rasis garsiojo romano 
rų Fronte“ autorius); pacifistiniai raštai anot nacių, pralaimėjimo nuo-! taiką” ir jie vokiečių tautai esą piktesni už marą. Todėl] “trečiajame reiche į “gerą” literatūros dvasią kreipiama ypatingai daug dėmesio.Tiek auklėjimas, mokykla, tiek literatūra trečiajame reiche seka “moralinio gink
lavimosi obalsį. Bet kuri meno rųšiš turi taikytis fašistinio režimo politikai. Nacionalsocialistų diktatūra su menu pasielgė kaip ir su mokslu bei auklėjimu: arba jį paša-1 vTį‘ iTaka" lino arba suvalstybino. Ir rei- ,Li^r„uįai kia pripažint!, kad šiuo P°" mjnjs|erįs <|avč ziuriu hitlerininkų parodyta '». “piicno didelis radikalumas, kuris gal Į “aau;ajj herojiškumu.*’ Tiedu tikrų pavyzdžiu ir ma ®s” ohalsiai charakterizuoja dve- moms diktatūroms (pav. te- L lncno j. dabar Vokic. tuviskajai), kuriose be palio- dollli: viena _ socia.vos dejuojama, kad, girdi, nckalta tckclianli aikš.rašytojai atitruko nito visuo- L-n . individuaIinius menes Jei atitruko , tai ko- konflik(uSi o antroji _ nacio. dėlVėl kaip nors "pnsmur juk į p. Smetona jau yra pasiskoli- nęs visų eilę drastiškų prie- monių — tai iŠ Italijos, tai iš1 tų pačių hitlerininkų.Nacionalsocializmas literatūrą pasistengė “sudoroti” taip, kad šioji nekliudytų agresingumu, tyčiojimo-politinės įtakos tautai ir ypač si civilizacija. Jaunas žmogus jaunimui. Būdamas tuo atžvil- L, raštuose _ ,ik -kovo. giu “kareiviškai” griežtas, jis toja8»( -.didvyris”, “kareivis”, daugybę vokiečių rašytojų tu- yisa cilg didži j litcraturos rejo pasmerkti laužui. Kas vy-1 cikaI Hko iškeikli ir sukiž. ■kdė tų pasmerkimų? Gi vo-L. . , Juos pakcit5 „aujikiečių “inteligentinis” jauni- kuriniai> tokiomis, štai, antra- mas, studentai; jaunimas, ku- štglnis. "Smogikas Brandi", ris rudę uniformų užsitempęs\-.jaul,asis hitlerininkas Que- užmiršo turįs atstovauti dva- efrs„ „ss ir SA uikariauja

Berlyną^ ir 11. Apie begalines virtines romanų iš Sčhlage- 
ler’io ir Horst Wessel'io gyvenimo netenka ir kalbėti.Visose tose knygose be saiko naudojamasi antiteze, viskas piešiama arba juodai arba babtai. Politiniai nacių priešai ir -nedraugingi svetimšaliai nuteplioti šlykščiausiomis spalvomis by tik šviesesnis atrodytųhitlerininkas. Na-

(pasta- 
“Vaka- tokie tekelių,

propagahdos naujas “gai- romantizmą,”

Jei “atitruko”, tai ko-‘tautos vadas; negalėtų I agiia-•’uklcinės tendencijos, kurioje žo- dis “nacional” vis labiau nu- j “sočiai.” Šitaip —grįžo madon senoji ekspresionistinė srovė su savo mistika, isteriškais ilgesiais, apo- kaliptiniais regėjimais, karei-

sinį tautos elitą; jaunimas, kuriam “veiksmas” — arti* mesnis už mąstymą, kareiviškų batų ritmas už sąžinės balsą.1933 metais viename Vokietijos universitetiniam 'mieste šio straipsnio autoriui teko stebėti toks reginys: vilkonacių uždraustomis knygomis,

stipresnis
jaučiai mėšlavežimį, prikrautąkurių daugumas — intelektu alinis lobis, prieš kurį lenkia si visasvirtinėmis traukė juodos ir rudos hitlerininkų minios, išsipūtę korporanted ir šiaip studentai, juos lydęjo profesoriai ir universiteto senato nariai, pasipuošę togomis. Liepsnojo milžiniškas laužas ir jo liepsnos rijo* knygą po knygos. Ir visą tą “autodafė” /lydėjo entuziastingi dvasinio vokiečių “elito” Šukiai... Veikalai, kuriuos naujasis režimas įvertino kaip “marksistinius”, “pacifistiškus” ‘ar stačiai “žydiškus”, buvo tokiu budu supleškinti. Vienas fanatišku veidu kalbėtojas pareiškė, simboliškus

pasaulis; užpakaly “karžygis” cių rašytojui nesvarbu teisingai atvaizduoti tikrovė, jam nėra logingos ..individualinių charakterių plėtros; romanų herojai lipdami iš kuo margiausių psichologinių požiūrių skiau- tų,\by tik butų minios pritarimas. Psichologijų Čia politika arba neaiški kuriomis tesiekiama arba iškreipti realusismas. Tikėjimas ir įsitikinimas, kad naujosios politinės doktrinos Stovi “uber alles” (aukščiau Visako), kad jos yra absoliutinės vertybes, jokiai pozi- tingai diskusijai nacių literatų tarpe neleidžia užsimegzti.(Bus daugiau)

atstoja mistika, paslėpti gyvcni-
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MARGA CHICAGA
Chicago — Didžiausias 

Miestas Pasaulyje
Garsus ekonomistas Roger 

Babson apskaičiuoja, kad 1968 
metais Chicago bus didžiausias 
miestas pasaulyje.

Palyginęs Chicagos augimą 
su kitų pasaulio didmiesčių au
gimu, ekonomistas Babson pa
reiškė, kad Chicago pralenks 
Berlyną 1940 metais (Berlynas 
— 4,250,000 gyv.), o 1944 me
tais pralenks Londoną. (Lon
donas — 8,203,942 gyv.)

1968 metais Chicago pralenks 
Ne\v Yorką, kuris dabartiniu 
laiku turi suvirš 8,000,000 
ventoj ų.

Chicago dabartiniu laiku 
ri. 3,376,438 gyventojus, 
1945 metais pasieks penkis
lionus. 1980 metais gyventojų 
skaičius sieks 9,000,000.

Apskaičiuojama, kad per Chi
cagos biznio disllriktą, “Loop”, 
kiekvieną dieną pereina 845,000 
žmonių. Pravažiuoja 150,000 
automobilių ir 3,000 gatviaka- 
rių. 47 stambiausios krautuves 
centre padare 166 milionus do
lerių apyvartos per pereitus 
metus.

*
Harvey L. Row- 

kad chicagiečių
Vienas Dr. 

ley pareiškė, 
gyvenimas daugiau įtemptas, 
negu kurio kito miesto gyven
tojų. Be to, chicagiečiai labiau 
įsikarščiuoja ir greičiau puola 
į akį, negu kiti miestelėnai.

gy-

tu- 
bet 
mi-

Vandenynų garlaiviai
Chicagoje ’

uostan 
garlai-

1931 metais Chicagos 
atplaukė 295 prekiniai 
viai iš Atlantiko ir Ramiojo 
vandenyno. 275 iš tų garlaivių 
priklausė svetimoms šalims, tik 
20 Amerikos prekybos laivy
nui.

Tie laivai Chicagon atgabeno 
prekių už $1,814,425.26, o išve
žė už $3.854,394.

Chicagos upę miesto ri- 
yra pastatyti 54 tiltai.

Per 
bose 
Kiekvienas iš tų tiltų yra pake
liamas ir nuleidžiamas po kelis 
kartus j parą, kad praleisti lai
vus.

Pereitais metais Chicagoje 
buvo pagaminta žaislų už 150 
milionų dolerių. Tik viena stam
bi firma išplatino po visą pa
saulį 9 milionus mažų elektri- 
kinių traukinių vaikams. Išvi
so, Chicagoje yra apie 50 žais
lų dirbtuvių.

Ką Naujienų “News- 
boy” sužinojo Brid- 
geporto kolonijoje?

BRIDGEPORT.—Mr. A. Zig- 
montas, savininkas pasekmin-, 
gos Bučernės ir Grosernės, 930 
W. 35th PI., sugrįžo iš Miami. 
Florida atostogų. G»erokai ap
imdavęs nuo saulės, atrodo kaip 
vidurvasaryj.

Pp. Zigmontai pripildo savo 
krautuvę kuogeriausiais pro
duktais, kad pilnai patenkinti 
klijentus, ypatingai dėl pavasa
rio švenčių—Velykų.
Ašaras džiovina, kietas 

graudena
Atvykusieji su laidotuvėmis 

arba vestuvėmis prie 33rd St. 
ir Lituanica *ave.,’ užeikite į 
M r. Zalatoriaus užeigą, 827 W. 
3r3d St. Pas jį gausite kur: 
Graudžiai verkiantiems, ašaras 

džiovina,
O kietas širdis verkti graudi-

• na... *

širdis

Mrs. Stasiulienė, 3613 South 
Union Avė., Chicago, III., paieš
ko Juozą Eičą, paėjusį iš Ba
takių kaimo, Tauragės apskri
čio.

Nusilaužė koją
Praeitą antradienį Mr. Kna- 

ber sūnūs,, bežaizdamas “jarde” 
prie šv. Jurgio mokyklos, pa
slydo ant žvyro ir puldamas

pasilaužė koją. Greitai buvo maisto “Lituanicai Ii”— igazo 
nuvežtas į Mercy Hospital, Tė- linui. Kurie ikišiol dar netiri 
vai mano, kad greitai galės 
grįžti namo, nes koja baigian
ti sugyti.

Pp. Knaberiai turi didelę, ge
rą bučernę ir grosernę, 3348 
S. Morgan St.
Ginčai Tautiškoje Parapijoje

Sekmadienį, Kovo-Match 31 
d., Tautiškos parapijos buvusie
ji steigėjai ir komiteto nariai, 
laikė susirinkimą, Sandaros sve
tainėj. Jie sakosi esą nepaten
kinti dabartiniu* klebonu Lin- 
kum, tarėsi pašalinti iš parapi
jos. Bet ir klebonas turi savo 
pritarėjų, kurie susirinkime pa
ėmė viršų. Bet nepatenkintieji 
pranašauja, kad vistiek 'kun. Lin
kui neilgai teks klebonauti 
Tautinėj bažnyčioj, prie 35th 
St. ir Union avė.

•—“N.” Newšboy.

sidėjote su auka, padarykite 
tai dabar, nes visų musų už
davinys yra kiek galint pagel
bėti taip prakilnų darbą įvykin
ti.

Kviečia atsilankyti į vakarą
Kviečiame visus kuo skaitlin

giausiai atsilankyti į rengiamą 
šokių vakarą, pirmą ketvergą 
pe Velykų, kur linksmai pra
leisite laiką ir paremsite skri
dimą. Visas vakaro pelnas yra 
skridimas “Lituanicai II”.

—Frank Krasauskis.

Brightonparkiečiai 
sujudo rengti 

vakarą

Paprasta blėta vir
sta gražiais daiktais 

jo rankose
Įdomus siuvėjo A. Simonaičio 

užsiėmimas

A. Simonaitis, 7115 South 
Honore St, kriaušius, turi ne
paprastą užsiėmimą—“hobby”. 
Jis atliekamu laiku gamina 
paukščiams klėtkas, žuvim “ten- 
kas”, 
namus iš paprastos blėkos. šie 
namai yra pilnai įrengti, turi 
tikrus stiklinius langus, puoš-

išlankstydamas puikius

flnius “porČius”, kaminus, “tile” 
niiklotus stogus.

Dabartiniu* laiku, kai pet pa
ti valdž.a rūpinasi darbininkų 
atliekamu laiku ir net rengia

tam tikras pamokas kaip t? 
laiką naudingai sunaudoti, įdo
mu žinoti, kad Žmonės Šį .'klau
simą lengvai išriša ir dar tu
ri kuo pasirodyti. S. V.

Central Cement Construction Company
MOI C Not Ine.

AL. DALIEGE, Vedėjas
3221 So. Leavitt Street, Chicago, UI.

Tel. LAFAYETTE 7074 — Pavelytas Kontraktorius 
PAKELIAME NAMUS IR IŠLYGINAME 

ŠALIGATVIUS CEMENTINES GRINDIS
Dedame Reinforeed Concrete Pamatus prie Senų ir Nauju namų * 

Darome Apskaltliavlmus Tiesiame Privaiiavimus 
Visas Darbas Garantuotas Sienas—Stepsus

Ant iSmdkėjimų nuo 8 iki 5 metų

PorčlUs 
Blocks

VELYKOS JAU ARTINASI

CHICAGOS OFISAS

3654 S. Damen Avė 
Tel. Lafayette* 0952—0953

BRIGHTON PARK.—Brigh-, 
ton Parko ALTASS skyriaus' 
valdyba pasitarusi tarpusavyje 
sušaukė susirinkimą kovo 26 
B. R. Pietkiewicziaus įstaigoje, 
2608 West 47th Street. Atsilan
kė budelis senų darbuotojų, ku
rie apsvarstę dalykus nutarė 
surengti šokių vakarą tuojau 
po Velykų. Tam buvo pasam
dyta IIollywood Inn. 2417 West 
43rd Street.

‘‘Nenuleis rankų”
Kadangi < laikas jau visai 

trumpas, o pinigų dar trūksta, 
tai Brighton Parko ‘ALTASS 
skyrius, kuris pernai taip ener
gingai 'darbavosi ir sukėlė ne
mažą sumą antram skridimui, 
nenuleis rankų pakol viskas ne
bus galutinai užbaigta.

Brighton Parkas, kaipo di
džiausia ir gyviausia kolonija, 
gausiai remia prakilnius musų 
tautos darbus, gausiai remia ir 
Antrąjį skridimą, Dabar, kuo
met artinasi išskridimo valan
da, sukruskime dar valandėlei 
ir sukalkime dar bent kiek ant

Laikas nusipirkti gerus, gra
žius, naujus čeverykus, kad 
Velykoms atėjus, būti Šau
niai pasipuošusiu. Mes turi- 

‘ me didŽiausį pasirinkimą Če- 
verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

SENIAUSIA FIRMA 
Narys Western Society of EnKineers 

Leo Krumdieck 
GENERALIS

STATYBOS
KONTRAKTORIUS

PATAISYMAI, PERSTATYMAI. STATYMAS GAZOLINO STOčiU.

OAK PARK OFISAS

946 N. Kenilwortii Av»
Tel. Euclia 8422

Bulvės RINKTINĖS
U. S. No. 1 
WISCONSIN

15 sv. J Ca 
Pekas J

mA.1 I H Pet, Borden’s, Carnation l<Aukšti ■VI I LIluHį^P Libby’s Evapo/ruotas Kenai g|

MUITAI ' “GOLD MEDAL” ^4 gi‘J IVIII 1111 d sVaru 24^2 SV. 4 I ■ v f
■ V I I !■ (l "V VI W maišelis V maišelis /

CAMPBELL’S Tomato Soup ... kenas 7c
1 1

įttM mk w > va “del monte” i*n.«K. W >> W VACUUM PAKUOTA į X AX W X KenasfciMli' Ir

SPECIALIS

Išpardavimas!
“MIDWE,ST STORES”
PUIKIAUSIOS RŪŠIES MAISTAS 

SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!
Petnyčioj ir Subatoj, Balandžio-April 5 ir C

DV/ifiC!“Midvvest” Puikios Californijos 
17 I V/HiOc <> Riekutės ar Pusės

dideli 
kenai

“Midwest” Puikios Californijos Didėli
U blVb BARTLETT ................................ 2% kenai

KAVA “MIDWEST” DELUXE
GERIAUSIOS KOKYBĖS

i.H.r.M w u i iiiM— i - . t

svaro OY A 
kenas <-< G

“POMPEIAN” ...................................... .. 1 Unc. vaza 90
TYRA ALYVŲ ALIEJUS vazukėse 4 unc. vaza 190

DABAR
Kiekvienas Gali Įstengti Nusipirkti

CRISCOBeecli-Nid” PEANUTT BUTTER 10% unc. džiaras 19<t

PAGRAZINKIT SAVO NAMUS
NAUJAIS RAKANDAIS

■ '•i

4

t

3 SV. KENAI 1
Y

sv.

šiandien Crisco yra jūsų Geriausias Taukų Pirkinys. 
Dabar kiekvienas gali įstengti nusipirkti Crisco. Jis 
tinka kiekvienam atsakymui, jeigu kalba eina apie 
taukus vartojamus prie virimo. Pavyzdžių:

Mes nemokam ren- 
dos. Ji eina kostu- 

mieriu naudai.

“Midwest” POUND CAKE 10 unc: colio pakdyj 120

$1.25 Chroinium Relish Indas už 25c su pirkimu
BISQUICK 40 uncijų pakelis .......... ........ ......

Ko pėdų 21£

“Lincolnshire” RAIKYTI LAŠINIAI ¥2 sv. pak. 16e 
(C

. 2~palc~17į

...... 2 už 230
.       ■ l'll'L!*■■■»«■ ■■ m < ll-ll.l  n iihwi.hi      i.ii.i. WW —

.... kvortims džiaras 19ę

refrigera-
TORIAI ...........

ir virš.

21c 59c

CRISCO—DENGVAI SUVIRŠKINAMI TAUKAI

CRISCO ' *
UENGV Al SUVIRŠKINAMI T ARKAI
1 SV. KENAS

DYKAI! 1 Kenas GORD RUST 3COURING POWDER ‘~ 

GOID DUST............t............. dideli pak. I9c
i PIRK NUO IMIbMįfen NES PIGIAUWE^SSTQRES

12 unc. kenas 170
sv, 190 
s v. 290

B

' “Midvvest” PURE LUNCHEON MEAT

“Sunsliinc” KRISPY CRACKERS ........... . sv. pak. 90
DYKAI! ARBATOS PUODAS Su pirkimu 

JUODA ARBATA
Lll 1 UN U ŽALIA ARBATA

dviejų ’/j svaro pakelių g Usv. pak.

2 sv- pak- 59c
“TODDY^* Chocolatc Food brink % sv. kenas 21^
“CREAMETTES” ........   % sv. pakeliai 2 už 15^
“NVHEATIES” ................................... ........ 2 pak. 23C
“BIG KERNEL” “Kaempfer’s” BIRI:) SEED sv. pak. 214

“Midvvest” KIAULIŲ KOJOS ..........14 unc. džiaras 214

Per keturiasdešimts metų mes 
aptarnavome rakandais dau
gelį namų 'Chicagoje ir musų 
pirkėjai buvo pilnai patenkin
ti. Kai jus perkate rakandus 
nuo mus—jus perkate su Co- 
•hen’s Bros, garantija ir tei
singu patarnavimu. Musų len
gvas išmokėjimų planas duo
da jums galimybę išrėdyti sa
vo namus dabar!

Mes neimam jokių pridėti
nių mokesčių ir ncimame ne 
nuošimčių už ant išmokėji
mo pirkinius.

Miegkambario Setai $47*50
ir virš. ■ ®

Pasirinkit sau rakandus musų krautuvėje. Rakite čia sali 
tinkamus rakandus. Yra didelis pasirinkimas tinkamų jū
sų -skoniui rakandų. Kainos yra labai prieinamos ir jus ir 
jūsų šeima busite pilnai užganėdinti. . Musų kostumeriai 
pataria savo draugams pirkti rakandus musų krautuvėje, 
nes mes visuomet užganėdiname musų kostumerius.

Refrigeratoriai
REFRIGERATORIAI parduodami ant išmokėjimo arba 
casli. Vieno meto patarnavimas be 'extra priniokėjimų. 
LEONARD <Refrigeratoriai pilnai įrengti—moderniški— 
ekonomiški—ruimingi—lengvai pritaikomi—patogus.

SUGRAŽINSIME PINIGUS JEIGU NEBUSITE UŽGANĖDINTI

COHEN BROS.
FURN1TURE COMPANY

‘U)R. PRICES” BAKING P0WDER
. . ........................................... ------------------ ------- '.................................... ........ .. ■ -------------■— -

Puikus CREAMED FARMER CHEESE .
-- ' ■' ----------------------- ----------------------------- ---------------- -----------------------

AMERICAN or BRICK LOAF CHEESE
PABST CHEESE ............... ................... % sv. pak. 1S<
“SUNKIST” ORANŽIAI Didelės inieros—......... Tuz. 3Š< 
E^TRA PUIKUS WTNESAP OBŪOLIAI ;.........  sv. S0
“Midwest” RAUt). AVIETES ii unc. kenai 2 U^ TO 
“Little Buy” SALDUS ŽIRNIAI .... No, 1 keliai 2 už, 
“DOMINO” CUKRUS Powd. or Brown sv. pak. 2 už ISi 
“MidiVest" BLYNELIŲ MILTAI .......
“GUlI^^” SHRIMPS Puikus No. 1 kenai 
BANANĄ PEPPĖRS (Piplrni)

KLAUSIMAS: Keiks skirtumas yra kainoje tarp Cris- Į 
co ir paprastų taukų vartojamų prie virimo?
ATSAKYMAS: Paprasti taukai pabrango per paskuti- Į 
nius keletą menesių du ar tris kartus. Tyras, lengvai 
suvirškinąs Crisco kainuoja truputį daugiau negu Į 
metai atgal. Taupus 3 svarų 'kenas yra tikras barge-l j 
nas.
KLAUSIMAS: Kodėl aš turiu vartoti Crisco kepant j 
pyragaičius?
ATSAKYMAS: Crisco padaro pajų ir pyragaičių teš
lą taip lengva, kad ji išrodo lyg susidedu iš sluogs- J 
nelių. Tiems Jūsų šeimos nariams, kurie abelnai ne 
gali valgyti pyragaičių, lengvai galės su skoniu vai- ’ 
gyti pyragaičius padarytus su Crisco. Maištas pri-1 
rengtas sft Crisco lengvai suvirškinamas.
KLAUSIMAS: Kodėl kepant kėksus Crisco sutaupo j 
laiką? M
ATSAKYMAS: Jis nepanašus į sustingusius taukus, Į 
jums nereikia maišyti Crisco kad padaryti jį minkštu '
pirm dėsiant cukrų ir kiaušinius. Crisco yra panašus s
į smetoną lir lengvai išimamas iš keno. * 1
KLAUSIMAS: Kepant su Crisco ar iš jo eina durnai? I ,
ATSAKYMAS: Ne. Jus galite kepti su Crisco sušil- 
dant jų iki tinkamos temperatūros ir jis neprisivels. 
Crisco iškeps jūsų maistą gražia spalva ir tuo pačiu 
laiku kepamas dffiktas nepersisunks taukais.

“Keystone” GLOTHES LINE (Viryg) ....... 50 pėdų 21^
“Midwest‘’ BLEACH kvort, bonka 100 plūs bonkos dqp. 
“CLIMALlCNE” maži 2 UŽ lt* BOWLENE did. 2 už 19* 
“R0W’J§UNŲ ir RW'WsfrAŠ~77: Ą kenai 2Š» 

<“.JUSTIČE” NAPHTHA MUILAS .............. 3 žm^L w
“QUICK ARR0W” ^oap Flakes 2 pak^ŽŠc

1401-3-5-7-9 SO. HALSTED ST.
Krautuvė atdara Utarninkais ir Ketvergais iki 9:30 

vai. vakaro. Nedėlioj iki 5 valandos po piet.

40 metų šioj apie- 
linkėj, po ta pat 

vadovybe.

Don’t risk health! 
Vse Crisco—the 

digestible shortening
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Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
Kontestantų Kopėčios

PENKTAS LAIPSNIS REIKIA 8,000 BALSŲ

K. Matekonis

ANTRAS LAIPSNIS 2,800 BALSŲ

irs SIMPLY
INEXCUSABLE

SENAS PETRAS

1SS1

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ

DZŪKAS
DIDŽIOJI DOVANA NAUJIENŲ KONTESTE

1789 S. Halsted
SINKUS

NORGAILIENĖ

1670 balsų

1385 balsu

pirmyn

B. BARNISKIS

9424 Burnside1033 W. 103rd

920 balsuRoseland

1070 balsu

MOCKUS

1224 Herrick Av.
BALČIŪNAS

3521 W. 38th PI
J. MAKSVITIS

J. F. VILIS 575 balsuJOHN RIMKUS 600 balsu
Canalport1980

413 balsubalsu balsu780 balsu 330 balsu

KAVALIŪNASBARTASIUS
BOURNAT

FELICE ‘EDKINS
P. LAPENIS121 Seneca St

181 Adams St.
20 balsuUtica, N* Y.

724 W. 18th St.4424—17th Avė.
Westville 80 balsu

87 balsu
820 balsų 55 balsubalsu

balsu810 Ecorse, Midi, Can

800 balsu

K. G,
1607 S.

Harvey. Iii
340 balsu

Mrs. A. VILIS
1646 N. Irving Av.

TILLIE 
PABARŠKA

Jaunuolis Matekonis 
turi daug prospektų

Ir vėl Frank Bulaw 
padarė didelį šuolį

vei- 
turi

118 S. Hesperia St. 
Collinsville. III.

URNEŽIS 
Talman St. 
balsų ’

638 Plummer St 
Hammond. Ind.

Campbell Avė.
100 balsų

SHOLTEMAN
7017 South

M. KEMĖŠIS
812 West 33rd St. 
Tel. Victory 6406

330 balsu

B. VAITIEKŪNAS
5211 S. Kildare Av

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

1739 S. Halsted St
7287 balsu

; mano
“Money 
mėnesių 
kad ne

palikti 
iki Wis-

Laikraščiui einant į spaudų 
už Frank Bulaw dar Chicagos 
piliečiai pridavė 2000 balsų, ku
rių skaitlinės nespėjo pažymėt 
jo balsų sąskaitoj.

Iki šiolei dar nei vienas kon- 
testantų nepajėgė pralenkt jo

MIKE ST U R ONA S
4329 South" 

California Avė. 
Lafayette 1527

1420 balsu

darykite gerą 
sau, jūsų vienati-

K. MATEKONIS
3437 Jackson Blvd. 

Nevada 8416
2810 balsų

J. MAČIULIS 
906 - Prescott St 

Waukegan, III. 
1230 balsu

MRS. FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson Avė.
Aurora, III,
400 balsų

ADELE 
MIŠČIKAITIENĖ 

8121 S, Morgan st 
347 balsu

4459 S. Richmond st
Laf. 5647

2020 balsų

Toronto. Canada

ANT. NARBUTAS

A. L. SKIRMONT
15728 Lathrop Avė.

Racine, Wis.

1739 S. Halsted St 
Tel. Canal 8500

Ne visi balsai už Frank 
Bulaw priduoti są- 

skaiton

Kenocha, Wis.

A. RAŽAITIS 
3408 S. Halsted St

Tel. Rock. 4295 
990 balsu

PRANAS KLIKNA
2554 Blue Jsland 

Avenue
977 balsu

balsų skaitlium. Matyt, didžiu 
ma “Naujienų” skaitytojų yra 
nusistatę, kad Bulaw laimėtų.

Ne vien Chicago j jis gauna 
tą paramą, bet ir kitose Ame
rikos valstijose gyvenantieji 
lietuviai nemažiau prisideda ir 
sparčiai jj stumia prie tiks-

Naujos Progos už 
Chicagos

J. A. Sinkus, “N-nų 
Newsboy

JOHN SHEPALIS
11136 S. St. Louis 

Avenue
Tel. Beverly 4391

2135 N. Spaulding 
avenue

680 balsu

šią savaitę už F. Bulavv dai
giausia balsų pridavė Massa- 
chusetts, Wisconsin ir Missou- 
ri lietuviai. Kiek mažiau pasi
rodė Michigan, Ohio, Indiana 
ir kitos valstijos.

Jus, draugai, pasiskubinkite 
užsisakyti “Naujienas” arba 
atnaujint prenumeratą kontes- 
to laiku, nes gausite laikraštį 
tris mėnesius veltui ir atiduo
dami kreditą bent kuriam fton- 
testantui pastūmėsite jį arčiau 
prie tikslo.

Mažai mums lieka abejoti, 
kad F. Bulaw bus laimėtojas 
didžiosios dovonos šiame kon- 
teste. Ir tas bus užtikrinta, 
jei ir kitų kolonijų lietuviai už
sisakydami “Naujienas” atiduos 
balsus j jo sąskaitą. —S,

consino per toli pėsčiam nueiti. 
Manau, jei kokis poras šimtų 
mane žinančių prisius man 
“Money Orderius” už prenume
ratas ir dar iš vietinių gausiu, 
tai aš į Wisconsiną atvažiuosiu 
su Pontiac.

Išreiškiu ačiū visiems, kurie 
mane pašaukėte dėl Naujienų 
prenumeratos.

Ačiū p. 
Bhinelander 
prise”, 
vardu 
Orderį 
prenumeratos 
galėsiu 
laikraštį kas rytą

3437 Jackson jJoulevard

Matulioniui
Wis., už 

kad prisiuhtčt 
Naujienas 

už visus 15
Gaila, 

pats tamstai 
nes i

Naujienų vajaus kontes- 
tantai jau žino apie didelę 
progą, kuri dabar pasidarė 
naujiems skaitytojams gau
ti už Chicagos ribų.

Dėl antros klesos Naujie
nų siuntimo palengvinimų 
pasiųst Naujienas už Chica
gos pašto ribų (tik ne už
sienin) pigiau kaštuoja ne
gu Chicagoje. Todėl Nau
jienos j kitus miestus tapo 
dar labiau atpigintos. Nau
jienos dabar kontesto laiku 
į visus Amerikos miestus 
tekaštuos $5 metams (12 
mėnesių), $2.75 pusei metų 
(6 mėnesiams) ir $1.50 
trims mėnesiams. O už $7 
Naujienos bus siunčiamos 
į kitus miestus 16 mėnesių.

Taigi reikia dabar daug 
mažiau pinigų užsirašymui 
didžiausio, geriausio ir nau
dingiausio lietuvių laikraš
čio.

Kontestantai, kurie 
kia už Chicagos ribų, 
kuopilniausia išnaudoti 
geriausią jiems progą, 
bar jau nebegali būti 
kalbėjimo. Kiekvienas 
sukrapštyti jei ne penkinę 
tai pusantro dolerio, ir 
kiekvienas turi kasdien 
skaityti Naujienas.

Sukruskite!
Eikite ir 

darbą 
niam pažangos dienraščiui 
ir visai lietuvių visuomenei.

Visu smarkumu dabar tu
rime siekti užsibriežto tiks
lo — kad kiekvienuose lie
tuvių namuose kasdien ras
tųsi Naujienos.

Kl. Jurgelionis, 
Kontesto Vedėjas.

You cannot expect to make 
friends socially or in Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. touis, 
Missouri.1

LISTERINE 
ends halitosis

Kilis 200,000,000 germs

Peter Suvaizdis, 1250 South 
Sawyer Avė.

Mrs. A. Krepas, 678 S. Gc- 
nesee St., Waukegan, III.

John Ladigo, 342 S. Craw- 
ford Avė.

John Samilionas, 4660 Jack
son Blvd.

Frank Žemaitis, 2927 W. 38th 
Place.

V. Latvenas, 732 S. Kostner 
Avė.

Dalykai išrodo gerai. Turiu 
daug prospektų.

Visų norinčių užsirašyti Nau
jienas prašau kreiptis į mane 
laiškais ar telefonu:

šis puikus Pontiac De Luxe keturių durų sedanas bus savastis vieno iš Naujienų kontes
tantų. Bet ir daugiau negu vienas gali laimėti šį automobilių. Kad jį laimėti reikia surinkti 
25,000 balsų.

Šis automobilius yra Naujienų užpirktas nuo D. Kuraičio, kurs yra savininku Milda Auto 
Sales, 806 W. 31st St. Telefonas Victory 1696. Nueikite ir apžiūrėkite tą gražųjį Pontiac De 
Luxe automobilių, už kurį Naujientj kontestantai dabar pradeda varžytis.

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. A. FRENZELIS

262 Logan Avė. 
Toronto, Ont. 
f

280 balsu

Grand Rapids 
Mich.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. I 

Rockford, III.
215 balsu I

N-nų” ytvvsboy

Gal stebitės, kaip aš galėjau 
pakilti taip augštai kontesto 
kopėčiose? Kaip-gi aš nepakil
siu su tokiais draugais kaip p. 
Jonas Malelo iš Waukegano, 
kurs man pateikė nemažai nau
jų skaitytojų iš savo miesto. 
Man taipgi padeda Frank Sta- 
nionis iš Garfield Parko ir per 
jį aš gaunu skaitytojų iš mu
sų miesto. Aš 'taipgi esu dėkin
gas visiems mano draugams, 
kurie išklauso mano prašymo 
užsirašyti per mane Naujienas. 
Tikiuos, kad ir toliaus gausiu 
iš visų tiek pat paramos.

štai yra vėliausias sąrašas 
mano parėmusių skaitytojų:

Peter Petrulis, 6855 S. Tal
man Avė.

Edward Semonauskas, 5241 
W. Lake St.
• Peter Fraimenas, 222 S. SI. 
Louis Avė.

John Grybas, 6142 S. Fair- 
field Avė.

Scver Sorzickas, P. O. Box 
220, North Chicago, III.

S. Petrokas, 7115 S. Rock- 
well St.

Anthony Tamkevičas, 4229 
S. California Avė.

Nevada 8416

1 2 TREČIAS LAIPSNIS—5000 BALSŲ

FRANK BULAW
1739 9. Halsted St.

8603 balsu

1

1 2 3

KETVIRTAS LAIPSNIS — REIKIA 5,500 BALSŲ
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Chicagos lietuvaitė 
dainininkė dainuo

ja N. Y. Operoje
Sofija Paškevičiūtė turės vie

ną iš žymiausių rolių “Le- 
hengrine”

sitarkite su ja, nes mano mo
teris dirba už mane kiek gali. 
Bet reikia pagelbos pinigiškos. 
Jos telefonas Prospect 8107.

Aš prašau savo gerų drau
gų neužmiršti manęs toj liūd
noj valandoj. Prieteliai, prisi
dėkit.

ninkas. Rangoje, Gilbert bus 
po komisionieriaus Allmano iri, 
faktinai valdys policiją.

—J. J. Bagdonas.”
PIRMYN
SHARPS and FLATS
MII................... - .................................. ... . ..... .. ...............

Šįvakar chicagietė daininin
kė p. Sofija Paškevičiūtė pada
rys savo debiutą New Yorko 
operoje?

New Yorko Hippodrome Ope
ra Co., šįvakar stato Wagne- 
rio operą, “Lohengriną”’, ku
rioje chicagietė dainuos Ortrut 
dos ralę. Tai yra viena iš svar
biųjų rolių tame kūrinyje.

Per ilgą laiką dainininkė mo
kėsi ir tobulino savo balsą. Ji 
specialiai studijavo Wagnerio 
muziką ir turi platų repertua
rą, į kurią įeina Lohengrinas, 
Gotterdammerung, Die Walkure 
ir kitos operos. Ji mokėsi su 
Dr. Knoch, kuris yra plačiai 
pagarsėjęs 
žinovas.

Trumpą 
kevičiutė 
“Foffmano
statė New Yorko Opera Co- 
mique.

Wagnerio mimikos

laiką atgal
Chicagoje

Pasakose”,

p. Paš- 
dainavo 

kurią

Mirė lietuvė Della
Kulikauskas; ieško

JOS gimimų
Kūnas randasi Cook apskričio 

ligoninės lavoninėje

Pereitą antradienį Cook ap
skričio ligoninėje mirė lietuvė 
Della Kulikauskas, apie 35-40 
metų amžiaus.

Jos kūnas dabar randasi li
goninės lavoninėje, kur jis pa
siliks pakol nebus surasti ve
lionės giminės. Sakoma, kad ji 
turėjusi pftšforolį ’ Gary, India
noje, ir, kad viena pusseserė 
gyvenanti dabartiniu laiku Mar- 
ųuette Parke.

Informacijų apie vėlionės gi
mines ieško Chas. Bartkus, 
3427 South Emerald avenue, 
pas kurį velionė ilgą laiką gy
veno. Pas jį dabar tebesiran- 
da kai kurie velionei priklau
sę daiktai.

Asmenys, kurie turi šiokių 
tokių informacijų apie D. Ku
likauskas gimines yra prašomi 
susižinoti su p. Bartkum.

J. J. Bagdonas sau 
kiasi iš kalėjimo

Anglų kalbos, pilie 
tybės pamokos 18-to 

je Apielinkėje
18 APIELINKR. — Kasdie

ną, 8-čią valandą po pietų, 
Walsh mokykloje, prie Peoria 
ir 20-tos gatves, bus duodamos 
anglų kalbos ir pilietybės pa
mokos suaugusiems žmonėms.

Mokslas yra veltui. Pamo
kas tvarko Chicago mokyklų 
tarybos suaugusiųjų departa
mentas. Mokytoja yra Miss 
Mabel Carter. (Sp.)

Reorganizuoja Chi 
cagos policijos 
departamentą

Vakar prasidėjo Chicagos 
policijos departamento reorga
nizacija. Departamentas grei
čiausiai pereis po prokuroro ju
risdikcija. Pirmas žinksnis prie 
to buvo paskyrimas kapitonu 
Dan Gilberto. Jis yra proku
roro investigacijos biuro virsi-

Don’t think that vve’re goinghigh- 
hat on you, būt it has been decided 
that you should be educated as to 
the meaning of certain musical 
terms. They’ll be in small doses, 
and not too hard to take. (vve 
hope). .

Music: A science which teaches 
the properties, dependencies and 
relations of melodious sounds; or 
the art of produeing harmony and 
melody by the combination and ar- 
rangemęnt of differcnt sounds. Tho 
credit of the invention of this art 
is given to the Muses, būt was first 
established as a science in Egypt 
after the deluge. The first idea of 
musical sound was received from 
that produced by weeds grovving on 
the banks of the Nile and 
blowing into them. '

“BAILUS DAKTARAS” 
Lithuanian Auditorium 

April 21, 1935.
Melange Measures:

Off goes a little gossip concern- 
ing the party which was given in 
the honor of onc of our most charm- 
ing Pirmynites, Lillian Stupar at 
the Busy Bee Inn at Lemont. (Re- 
member that farewell party of Sev
erai years ago?). There was a large 
number of entrants with Lil as the 
soloists. Svveet sixteen, and never 
have we seen anybody quite so 
svveet, nor have vve evei’ had such a 
time celebra-ting anyones’ evolution

wind

from ankle ^oeks and ' lolli-pops. 
That doesn’t say very much forJoe 
Draugelis, and Peter Kitchas- with 
their chocolate pops. Frank Pūky 
was very well occupied with Estelle 
Goldie until Al Stupar’s dhiselers 
decided to give him a helping hand 
... Helen Rimkus very much absorb- 
ed in a certain blond Romeo. Won- 
der where Aldona Waliulis was all 
that while during Al Spitlis’ ab- 
sence? Amelia Rasmus, our dress- 
maker, certainlj^ believes in mat- 
ching her accessories—(which ex- 
plains Red very nicely.)... Stell Pū
kis complaining about chopped lips, 
due, vve suppose, to those strange 
combinations she was serving .., 
Mrs. Stephens, very very lovely pre- 
sent too, because if she vveren’t we’d 
all have missed her so much ... Stell 
Rimkus and Georgie affording your 
colyumnist much laughter in observ- 
ing their aniniated conversations 
(?).,, Chuck Katella therc to lend 
dignity to the gathering ... Four 
very, very linexpected guests ...

Junior Rakstella missing out on 
the fun of parties and rehearsals 
because he was injured at work. 
We all wish him a speedy recovęry 
... We want to be among the first 
to congratulate Chas. Matekunas 
upon his successful termination 
an electrical engineering course 
the Lewis Institute. A degree 
commenccment in June.

And again we say “Au Revoir” 
until the next time.

—The Duchess and her Lady 
—In Waiting.

Kur geriau pirkti?

of 
at 
at

CLEARING WINE— 
LIQUOR—BEER CO.

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

priėjus kreipkitės.

J. ŠEŠTOKAS

Namu šeimininkės, kurios skaitys 
ši rašinėli gal pamatys, kad mes 
jas bereikalingai mokiname kaip ge
riau pirkti maisto produktus ir gro- 
serius. Bet po to, kaip jos per
skaitys šį rašinėli, jos pripažins, kad 
musu sugestijos joms bus ne tiktai 
pagelba pasirinkime maisto, bet ir 
sutaupys joms nemažai pinigu.

Perkant, pirmas svarbus dalykas 
kuri reikia priimti atidon yra per
kamo maisto rūšis. Kiekvienas pri
pažins, kad nėra reikalo pirkti men
kesnes rūšies galima nusipirkti pir
mos rūšies maisto produktuts. •

Antras svarbus dalykas, supran
tama yra kaina. Jokia šeimininkė 
nenori daugiau mokėti negu reikia. 
Todėl, jeigu vienoj vietoj tam tik
ras dalykas parduodamas už vieną
kainą, o už augštesnę kaina kitoj
vietoj, todėl suprantama, kad kiek
viena namu šeimininkė nori sužinoti 
vardą ir adresą tos krautuvės, kur 
ji gali nusipirkti pigiau.

Reikia būtinai priimti atidon re
putaciją ir biznio vedimo būdą tos 
krautuvės kurioj perkama. Visi pri
pažins, kad verta pirkinėti tose 
krautuvėse, kur patarnavimas yra 
visuomet draugingas ir teisingas. 
Tokios krautuvės savininkas niekuo
met neįduos menkesnes svarbos da
lyką bet stengsis patarnauti gerai 
ir Už pigesnes kainas.

Vieną tokiu draugingų ir teisingų 
krautuvių yra “Midwest”, kur paty
rė savininkai teikia teisingą ir ge
rą . patarnavimą ir kur maistas kas
dien pristatomas iš urmo sandelių. 
Tuos urmo sandelius valdo ir tvar
ko patįs “Midvvest” krautuvių savi
ninkai. Maistas pristatomas tiesiog 
iš manufaktūrų ir išdirbėjų.

šios dienos Naujienose telpa spe- 
cialis “Midvvest” krautuvių išparda
vimo skelbimas. Perskaitykit ji ir 
jus pamatysite, kad netiktai nusi
pirksite gerus maisto produktus bet 
ir sutaupysite nemažai pinigų.

Skelb.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

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.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave„ 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit _
Tel. LAFayette 5723

i

į

t

I I

Čia
susirasit
ko

jums reikia

i

Boston
Shoe

3435 S. Halsted St.
Prezentuoja 

VISAI NAUJOS MADOS
ČEBATUKUS 

Moterims de^. Velykų

IŠPARDAVIMAS
Už 80 centu gausite dvi knygas: 

. “MAČIO-KĖKŠTO EILĖS” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA”.
Kataloginė kaina už abi knygas

- 900
įvyniok 3 dešimtukus taip, kad 
ncslankiotų koperte. TIK 300 

iš viso ~
Siųsk šiandien.

J. Baltrušaitis
205 Seneca St. TiUsbųrgh(19)Pa.

5652 W. 64th PI
Tel. Prospect 6012

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

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

ANT 
PIRMU 
MORGICIU 
1-2-3-JU 
PAGYVE
NIMU.

BUD. Kohtraktoriai
BUILDING CONTKACTORS

(Įkorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA, PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

I

---- ---------...................... .......... ~

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

Vienas iš pasmerktų kalėti 
už Probate teismo įžeidimą są
ryšy su pabastos Kelly testa
mentu*, J. J. Bagdonas, atsiun
tė į Naujienas savo pasiteisi
nimą ir atsišaukimą į geros šir
dies žmones.

Jis sakosi esąs nekaltas tes
tamento klastavime, nes Kelly 
pats pasirašęs po testamentu 
dar gyvas būdamas. Jis nei ne
manęs įžeisti teismą. Jis ape
liuosiąs teismo įžeidimo nuo
sprendį, o klastavimo ir kon 
spiracijos kaitinimai neturį pa
mato.

J. J. Bagdonas atsiliepia se
kamais žodžiais:

‘‘Geros širdies lietuviai!
Mane visai neteisingai įme

tė į kalėjimą.
Kelly pasirašė pats po testa^ 

mentu Butmanienei. *
Tas bus prirodyta teisme.
Busime paliuosuoti kaslink 

klastavimo (forgery) kaltini
mo.

Kaslink konspiracijos aš visai 
neprisidėjau ir testamento ne
pildžiau. , .■

Bet aš turiu sėdėt už teismo 
įžeidimą—contempt of cou'rt.

Draugai lietuviai, aš esu daug 
gero padaręs, kada kam pageb 
ba buvo reikalinga.

Dabar man pagelbėkit.
Nuvažiuokite pas mano mo

terį, 7033 S. Campbell av. Pa*

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 nanių ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel, Boulevard 6327.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC'TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunsvvick 9181.

Maliorius-Dekoratorius
PAINtlNG & DECORATING

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO

*'11111'* modebni-
<2.1 III ZACIJOS

NAMU.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. P. PIERZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St.
Pbone YARDS 0140

BABERYSTES mok
BARBER COLEGESpecialis ‘PaVasaritiis 

Išpardavimas 
JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKfELIS Šav. ' 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas Šilkinių dre- 
sių dęĮ kaičių, mierą
nuo 8 iki 16. Kaina

«1.95 R \52.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR *1.25
Vyrams darbines ir išeiginės kel« 
nes

*1.25
Moterims p (įs (FulI Fa- 
shioned Hosiėry CuCIfk
(Pirmos rušieš)/ ....... .
Vyrams pančiakos, labai 1 C A 
gražios ...............
Yard Goods dėl siu? iPHo 
vimo kvortukų, yardas ■ * 4 V 
Mergaitėms bovelninės U Ea
pančiakos .......L;................. I v V

Meldžiame atsilankyti į mu
sų krautuvę ir persitikrinti musų 
kainomis, o pieš patarnausime 
kuogeriausial

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

viso

ir

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

Juodi, Rudi ir Pilki 
Grynos Odos.

ir virš.

BLUES—SWIRLS 
TREE BARKS

Gražus Styliai. Visų Mierų 
2’Zj iki 10. Plotis AAA iki EEE 

Paskiausio ir Naujausio 
Padarymo KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
pagrabams.

3316 S. Halsted St
Pbone Boulevard 7314. Chicago, III.

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

VYRAI!!! PASIRUO
ŠKITE VELYKOMS

Nupirkite Boston’s
Poli Parrot’s čebatukas dėl

Kūdikių. t >
Berniukams ir paaugusioms 

Mergaitėms.

Boston’s Nauji čeverykai 
Grynos skuros 

$2.95 
ir virš.

Boston Shoe Store
3435 S. Halstęd St.

AUGAITIS
su šiuo pasauliu 
dieną, 11:00 va-

JONAS
Persiskyrė 

balandžio 1 
landą vakare 1935 m., sulau
kęs 89 metu amžiaus, gimęs 
Tauragės, apskr., Kuisių kai
me.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Caroliną (po pirmu 
vyrų Samolienė, po tėvais Stu- 
pelaitė) pųdukra Wandą, se
serį Oną Yonkauskienė, švtjge- 
ri James ir jų šeimyftą. Dėdę 
Juozą Sadauską, 6 tetas ir jų 
šeimynas, pusbroli Stanislovą 
Augautį ir jo moterį Marijo
na, švogerius Vincentą, Juozą 
ir Praną Stupelius ir jų šeimy
nas, ir daug kitu giminių, o 
Lietuvoje tėvą Bernarda Au- 
gaitį, močeka ir brplį 
ir jo šeimyna.

Kūnas pašarvotas 
4615 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks 
balandžio 6 dieną. 9:30 vai. 
iš ryto iš namų į St. Jt 
Lima parapijos bažnyčia, 48th 
ir Ashland Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. .a Jono Augaičio gi
mines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

. lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukrė, Sesuo 
Dėdė, Tetos, Pusbrolis, 
švogeriai, giminės 
ir Draugai.

Patarnauja laidotuvių direk
torius .1 J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203

Buy gloves with whut 
it savęs

N«ra reikalo mosei! SOe ar 
daurlau, kad MUtl «era daatl 
koiele. Metoriae Tooth Paete. 
dldella tuww parsiduoda ui 

' 25c. II valo ir apaauco dau-
Ua Be to kalite autauplatl
•8, ui kurluoa aallte aualplrk* 
U plrltiaaitee ar U “ta. 
Lambert PhainaiuMU Co.

L1STERINE
TOOTH PAŠTE

9 vai. vakare
iš stoties 
WSBC

kiekvieną sėredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu- 
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kainą. Barberis visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street
610 W. Madison St.

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

KNYGOS
BOOKS

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
ma kaina.

J. AUGAITIS
"r‘ *1608 S*. 50 Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 645
-.. . ...... . .. ........... " .......... . ...... ......

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Senų ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. 111

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

r-T

KAILIAI
FURS

KAILIO
Palermas, Jakets, Skarfos, čokeriai 

VELYKOMS
$5.00 ir AukS.

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

DAVID ADLERBLUM 
Įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

VELYKOMS DOVANŲ 
’ LIETUVON

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

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

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Hermitage AveM Chicago I1L

RAKANDŲ Bargenai
FURN1TUBE BARGAINS

Į I
I

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

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25. 
$85 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, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25^ m 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W.< Division SL
_______ kampas Marshfield

STOGAI 
ROOFING

S 
į 
•i

i

subatoj, 
ose of

Antaną 
randasi

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tąl. VICtory 4965.

Gerkit ir Reikalaukit
Siutai ir Topkautai

DĖL VELYKŲ ■■ A
PADAROM ant ^1 M Al 
UŽSAKYMO I

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

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

3516 SO. HALSTED STREET
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN KANTER

8111

P'4^

i

įsiūlo
Įt '

l
jn

/ J

nukpt i jcjiv •

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

CHICAGO FIAT 
JANITORIU

Rauk and File Komitetas
— rengia —

ŠOKIUS
SUBATOJ,

Balandžio 6 d., 1935
WEST SIDE HALL,

2244 W. 23r<l Place
Griež Rhytlun Aces Orkestras 
prie kurio galėsite smagiai pasi
sekti iki 2 vai. ryto. Taipgi < bus 
skanus užkandžiai ir gėrimai. 
Atsilankykite, turėsite smagius 

laikus!

.............. 1 ........ .................................
Lithuanian News Loan &

Building Association
(Naujienų Spulka)

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

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą 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

GARSINKITES 
NAUJIENOSE



NAUJIENOS, Chicago, Iii. Penktadienis, balan. 5, 1935
-------------  ------------------------------------------------------------ ----------- --------- - -- j------------—r-----------------

Aukos ALTASS Bazarui plaukia iš visos Chicagos

Visi remia didžiulį Parengimą 
“Lituanicos H" skridimo naudai

atnešė į Naujienas rankšluostį 
ir šešias servetėles. Ji padarė 
tuos dalykus pati, savo ranko
mis, ir aukotojui 
kyti, kad ji labai 
padarė.

Rekordinė

galima pasa-
gvažiai juoc

BAZARAS ĮVYKS CHICAGOS LIETUVIU AU
DITORIJOJE, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMA

DIENI, BALANDŽIO 13-14 D.D.

Tik 31 diena beliko iki įeit Vaitkaus 
išskridimo iš Chcagos

Besiartinant dienai, kurią Jei-1 keistą senovišką instrumentą, 
tenantas Feliksas Vaitkus ap
leis Chicago (geg. 6 d.) ir pra
dės pirmą etapą savo kelionės 
iš New Yorko į Lietuvą, visi 
Chicagos lietuviai sujudo į dar-

Darbuotojai iš kiekvieno Chi- 
cagos kampelio ėmė rodyti sa
vo paramą antrajam skridimui 
pirkdami laiškus gabenimui su 
lėktuvu; aukodami pinigų i iž
dą, ir, daugiausiai, prisidėda
mi su įvairiomis dovonomis prie 
ALTASS bazaro.

panašų j lietuviškas kankles. 
Instrumentas yra labai įdomus, 
ir ypatingai brangus savo senu
mu ir grožiu.

Paklaustas kas jis bus kai 
užaugs, jaunas Kaymondas at
sakė, kad jis nori būti aviato
rius.

dešra , A
Bet štai įdomiausia dovana. 

Supreine Meat Markei firma, 
kurios savininku yra Walter 
Ramanauskas, sumanė padaryti 
siurprizą. Jis pagamins dešrą, 
tokią dešrą, kokios niekas tur 
būt nėra matęs.

Ji bus milžiniška, aštuonių 
pėdų ilgio ir dešimts colių sto
rumo. Toji dešra bus išstatyta 
bazare, 
kyšime, 
sekreto 
sekretą 
lankyti 
gal tas,
rą laimėti, gal turės ją parsi
nešti namo?

Supreme Meat Market užlai
ko dyi krautuves Chicagoje, 
vieną Brighton Parke, 4161 Ar
cher avė., ir kitą Bridgeporte, 
3232 S. Morgan street.

Kitų aukotojų vardai bus pa
skelbti vėlesniuose numeriuose.

ir kas atspės.... Nesa
ką atspėti, nes tai bus 
išdavimas. O kad apie 
patirti visi turės atsi- 
į bazarą. Ir kas žino, 
kuris visai nesitiki deš-

Anonimiškas aukotojas
Štai, keletą dienų atgal buvo 

pranešta, kad anonimiškas lie
tuvis Chicagoje padovanojo 
ALTASS bazarui $410 vertės 
įvairių naujų daiktų, kuriuos 
jisai nupirko Progress Furni- 
ture Co. Krautuvėje, 3222 So. 
Halsted Street.

Auka iš Dariaus-Girėno 
Auxiliary

Dariaus ir Girėno Legiono 
posto moterų Skyrius-Auxiliary 
savo susirinkime, kuris įvyko 
pereitą pirmadienį, nutarė pa
skirti iš iždo $7.50 ir nupirkti 
bazarui dovaną. Be to, iš orga
nizacijos pasižadėjo prisidėti 
privatiškai sekamos narės: p-ia 
H. Zuris, skyriaus pirmininke, 
pp. Pralgauskiene, Mažeikienė, 
Karvelienė ir Prichockiene.

šiandien Bazaro Komisijos 
susirinkimas

Visi Bazaro komisijos nariai, 
kolonijų veikėjai ir Centro val
dybos nariai paskirti tam dar
bui, yra. 
sirinkti

kviečiami šiandien su- 
Universal Kliubo sve- 

812 W. 33rd Street 
aukšte). Ten įvyks

Buvo pranešta, kad Westsi- 
dėtis biznierius W. Neitas pa
aukojo pusę statinės alaus. Da- 
bargi prie aukotojų sąrašo ga
lima pridėti dar keletą gerų lie
tuvių:

Jauną, 12 metų Raymondą 
Kentra, 2225 W. 46th Street. 
Jis atnešė ALTASS bazarui

Stambi Brighton Parko biz- 
nierė, p. Wallantienė, pažadėjo 
Bazarui pusę statinės alaus ir 
V2 galiono įvairių “sunkiųjų” 
gėrimų.

St. Welečka, 4118 S. Ashland 
avė., paaukavo bazarui per Se
ną Petrą visą statinę alaus ir 
butelį degtinės.

Jauna lietuvaitė, Irena Vai
tiekūnas, 5211 S. Kildavę avė.,

(antram
Bazaro rengimo komisijos su
sirinkimas, kuriame bus galu
tinai susitvarkyta parengimui 
ir bus pasiskirstyta darbais. Vi
si prašomi būtinai dalyvauti.

Susirinkimo pradžia 8 vai. va
kare. —C.

Ir štai 'trumpai ir storai pasa
kysiu, nes aš žinau, kad mote 
rims paslapties ilgai negali už
laikyti. Jos nori tuoj žinoti, o 
jeigu jos užsispirs sužinoti, tai 
“šiur” sužinos.

Tai ilgai nevilkinus ir atvi
rai pasakysiu: Moterys, reng- 
kitės. Rodyklės kaip jums pa
tinka ir kad jus kitiems patik
tume!, nes vyrai turės progos 
jumis egžamihuoti. Viskas bus 
tokioje tvarkoje. Jus, moterys, 
parūpinkite (žinoma, kad mer
ginos čia lygias tiesas turi su 
moterimis, nes jos yra kandida
tės į moteris) “beskių’-krepšių. 
Į juos prisidėkite maisto, gėri
mų, jei jums tinka ir pridieki
te komitetui. Komitetas viską 
suneš-suveš į Lietuvių Audito
riją balandžio (April) 13 ir 14 
dienomis. Dienoj Bazaro v.sos 
“beskės”-krepšiai bus sudėti 
scenoje. Scenoje balta drobulė. 
Už drobulės prie elektros švie
sos bus savininkė “bakso”-“bes- 
kės” krepšio ir pagal šešėlį vy
rai lentymuos tarp savęs už tą 
moterį, kurios jie mato šešėlį 
ir jos krepšį. Aukščiausiai vy- 
įas įkėlęs prekę šoka, šneka su 
ta moterim tą vakarą ir už
kandžiauja abu iš krepšio.

Aš tikiu, kad moterys paga
mins daug gerų krepšių, nes 
tai eina labai geram ir garbin
gam dalykui. Moterys-merginos 
prašomos kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti šiame konteste.

Tos narės — dailiosios lyties 
prašomos pranešti komitetui, 
kurios savo krepšius bus pa
rengusios. Komitetas pats pa
ims ir pristatys kur reikia. Mo-

Ko-

-------------------------- j------------------------------------------------------

Roselandiečiai gausiai 
aukoja ALTASS 

Bazarui
ROSELANF).—Boselando sky

rius sparčiai dirba ALTASS ba
zarui, kuris įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje ir tęsis dvi 
dienas, bal. 13 ir 14.

Per A. Jocių aukavo šie as
mens bei biznieriai: J. S. Na- 
zelsk’s, 136 E. 107th st.—kvor
tą vyno; S. Misiūnas, 4 E. 107th 
st.—3 kenus tomečių; Morta 
Čiuželis—232 W. 107th st. — 
druskos setas; Utility Appliance 
Co., 11240 Michigan avė.—tū
ba; A. Valaskas, 10846 Michi
gan avė.—krūvą knygų; M. G. 
Valaskas—500 vizitinių korte
lių; B. Daviat, 10746 Michigan 
avė.— dėžę pudros; Roseland 
Hardware Co., 10737 Michigan 
avė. šepetį; Zlatarinskas, 10805 
Michigan avenue.—kvortą vy
no; Roseland LiQuor Co., 2 pan- 
tes degtinės; Mike Mikulėnas, 
10851 Michigan avė.— 2 kv. 
vyno; Mrs. B. Petkus, 10742 
Michigan avė.—Skepetaitę.

Per Albiną Laurutėną auko
jo:
P. Simonelis, 716 E. 92 PI.; 
Mrs. Bruzgailienė, 10526 India
na avenue, F. Rutkauskas, 
10501 Edbrooke avenue, A. 
Bielinis, 122 East 105th Street, 
L. Janaitis, 10500 Michigan 
avenue, L. M. Matikonis, C. 
Mikulėnas, 120 W. llltli Street, 
J. Talačka, M. Krūminis, E. 
107th Street, F. Latvėmis, 10500 
Indiana avenue. \

Kiti rinkėjai dar nepridavė

Vyrai pirks moteris
Tai gal naujas, o gal ir 

dalykas į>as lietuvius.
Bet reikia pasaliyii, kad mo

terims bus tai kaipo paroda.

ne

ims ir pristatys kur reikia, 
terys-merginos pJaneškite. 
mitetas laukia, šaukite:

Canal 8500
Canal 0936
1739 S. Halsted St.
1901 Canąlpoiį^Ąvę.
1938 CarialporJ* Avė.

Juozas Kuzn|icljaS“Uktveris, 
Konįesto vedėjas.

PRANEŠIMAI

sąrašo, tad gal vėliau priduos. 
O ir mes patys tikimės savo 
sąrašą padauginti.

Tad, Roselandiečiai, rengki- 
mės j bazarą ir dalyvaukime 
tenai
leiskime kitoms kolonijoms, ku
rios taipgi varosi pirmyn.

—S. Antanas.

CLASSIFIEDADSi

Full Force”. Neužsi-
Help Wanted—Malė

Darbininkų reikia

REIKALAUJU patyrusio bučerio 
— turi būt unijistas.

8631 So. Halsted St.

Lietuvis nuteistas 
99 metų kalėjimo

metų lietuvis, J. žvirblis 
nuteistas 99 metų kalė-

17 
buvo 
jimo už nužudymą moteriškės 
Anna Schmitt, 7745 S. Halsted 
Street. Jo draugai, Petras Šim
kus, 20 metų, gavo 30 metų 
kalėjimo, o Baymond Halver- 
son, 15 m., —14 metų.

Klaidos pataisymas
Trečiadienį, balandžio 3 d.. 

1935, L. U. C. straipsnyj pi
lietybės klausimu buvo klaidin
gai paduotas laikotarpis tarpe 
išsiėmimo “pirmų” ir “antrų” 
pilietybės popierių.

Turėjo būti du metai, o ne 
penki kaip buvo paskelbta.

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jąs jau 
nors? Jie 
dėkingi. 
Siuntimo
gali patarnauti

Help Wanted—Fe malė
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prižiūrėti du vaikus, pragyve
nimas ant vietos ir mokestits.

1857 W. 13th St.

MERGINA prie abelno namų dar
bo. 3 šeimynoj, be virimo, $5 j sa
vaite ir užlaikymas. Mrs. Stone. 
3747 Eastwood Avė. Keystone 1966.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo — Mokestis ir guolis — 924 
W. 69 St. 2ros lubos.

For Rent
IŠSIRENDUOJA keturios gyveni

nio vietos, viena trijų kambarių, 
antra penkių kambarių, trečia ir 
ketvirta šešių kambariu su visais 
patogumais. Adresas

2358 So. Oakley Avė. 
STEPONAS MIEŽIS, 

savininkas
Tel. Canal 0936

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambariai dėl 

pavienių arba vedusios poros tarpe 
dviejų gatvekarių linijų. 6818 So. 
Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

pasiuntėte jiems ką 
už atmintį jums bus 
NAUJIENŲ Pinigu 
Skyrius jums tame

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

TAVERN parsiduoda, biznis iš
dirbtas per daug metų. Vienai 
moteriai perdaug darbo.

3749 So. Halsted St.

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

BUČERNĖ IR GROSERNE par
davimui — Biznis išdirbtas per 25 
metus — Dabartinis savininkas lai
kė 12 metų — Parduosiu už teisin
ga pasiulijimą. Lafeyette 0185.

sako

P.S.:—Old Golds niekuomet nekanda.gerklės kuri juos ruko,

s. .-i i. u

iv

© P. Lorlltad Co., Ine.

Sv’e^^AMEBIKOS CIGAKETAI
Glorija Stuart, graži žvaigždė iš “Gold Diggers of 1935"... Warner Bros. Muzikalis Paveikslas

■ SC<'' v*į-
■' V--į,

J

Jie Neko nda!
..todėl aš taipgi mėgiuOldGolds

Maloni ple Stuart

šie jūsų žaislus šuniukai yra malo
nus ir nekanda t-jie negalėtų įkasti, 
jeigu ir norėtų. Bet su laiku jie turės 
dantįs.

Geras tabakas, ple Stuart, su laiku darosi ma
lonesnis. Todėl Old Golds ir turi taip* retą 
lengvumą—tokį patraukianti skonį. Mes var-f 
toj ame tiktai rinktinį, ant saulės nunokintą ta
baką—laiko susendintą iki tinkamo malonaus 
švelnumo gerklei.

širdingai,
P, LORILLARD COMPANY, INC.

(ĮSTEIGTA 1760)

ALTASS Northsidės Skyriaus At
stovų ir Veikėjų susirinkimas įvyks 
pirmadieni balandžio 8 d. Kriaučių 
Unijos svetainėj, C. Kairio kamba
ryj. 8 vai. vakare.

Visi komitetai ir , Northsidės vei
kėjai malonękįte susirinkti, kad ap
kalbėti Bazaro reikalus ir kaip ge
riau sutvarkyti -savo stala rengia
mam Bazare. Valdyba.

BRIDGEPORT— Emergency Edu- 
cational Program mokytoja, p-lė 
E. Mikužiutė, šiandien pradės pilie
tybės pamokas lietuviams netfilie- 
čiams. Ji dėstys* anglų ir lietuvių 
kalba.

Pamokos bus laikomos Fellow- 
ship House rūmuose, 831 W. 83rd 
Place. Pradžia 7 vai. vakare. Moks
las yra veltui, tad visi nepiliečiai 
raginami klases lankyti ir prisi
rengti prie pilietybės išsiėmimo.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys čvertmetini susi
rinkimą penktadieni balandžio 5 d 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 8133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
būtinai turime aptarti. Kurie esate 
šiais metais dar neužsimokėję pri
klausančių mokesnių ant šito susi
rinkimo malonėkite apsimokėti, kad 
netaptumet suspenduoti.

S. Kunevičius rašt.

18-tos Apielinkės — Lietuvių Va
karinės žvaigždės Pašalpos Kliubo. 
mėnesinis susirinkimas ivyks penk
tadieni balandžio 5 d., 8 vai. vak 
G. M. Chernausko svet., 1900 So. 
Union Avė. Visi kliubo nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti, 
narių.

Bridgeportas — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesini susirinki
mą sekmadieni balandžio 7 d. 1935 
12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted 
St. Nariai būtinai kviečiami pri
būti, nes bus svarbių klausimų ku
riuos būtinai turime apsvarstyti. 
Taipgi kurie nariai esate pasilikę su 
mokestimis būtinai privalote pasi
rūpinti, kad reikale nenustotumėte 
teisių ir pašelpos. 
kitę narių prisirašyti 
ypač jaunuolių nuo 18 iki 80 įsto 
jimas be mokesčio. • P. K. sekr.

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. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6189, Chicago, 
Langams Uždangalus (Shades) 
darome ant užsakymo. Taipgi

lome ir pataisome uždangalus.

III. 
pa- 
va-

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musų 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi- 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE WORKS 

8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Atsiveskite naujų 
B. Žolynas sekr.

Taipat atsives- 
draugijon, 

. P. K. sekr. ”

SLA. 134tos Moterų kuopa laikys 
susirinkimą balandžio 5 d., 8-tą vai. 
vak., McKinley Parko svetainėje, 
Westem Blvd. ir 37-tos gatvės. Vi
sos narės malonėkite skaitlingai su
sirinkti. Taipgi kurios turite atsi
buvusios Bunco Party* tikietus ma
lonėkite gražinti ir kurios esate už
simokėti 
duotos.

Illinois Lietuviu Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas ivyks penkta
dieni, balandžio 5-tą, 1&85, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 8188 S. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare. Visi kliubie- 
čiai kviečiami būtinai dalyvauti šia
me susirinkime. A. Kuulakis rašt.

Brighton Park — Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj balandžio 
7-tą d. Hollywood (Yuškos) svetai
nėje 2417 W. 43rd St.

Visi ’ nariai prašomi esate skait
lingai atsilankyti, nes yra daug svar
biu raportu ir tarimų. Susirinki
mas prasidės 12-tą vai. dieną.

St. Narkis sekr.

buvusios Bunco Party tikietus ma-
..,™......ir . ..................... i-

silike su jnokesčiais malonėkite už- 
kad neliktumėt suspen- 

Sekretorė.

rt-l;

TAVERN pardavimui ant karų li
nijos. Biznis gerai išdirbtas. Pil
nai įrengtas, pašaukite po 7 vai. va
kare, 6791-03 S. Halsted St.

TAVERN parsiduoda, biznis iš
dirbtas gerai, priežastis pardavimo 
liga. 7013 So._Western Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažo morgi- 
čiaus, 246 S. 13 Avė. Maywood, III.

PARDAVIMUI grosemė ir kito
kių smulkmenų. Nebrangiai par
duosiu su namu ar be namo.

3053 W. 39 PI.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKERIU su staku ir mašine
rijoms, geri budinkai ir teamas ark
liu. prie gero kelio, netoli miesto — 
Del platesniu žinių rašykite Anton 
Buchnus, R. 2, Box 22. Hart. Mich.

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų 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 
staką. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE

Real Estate For Sale
Namai-temė Pardavimai

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
7 kambarius adresu 8836 S. Wash- 
tenaw avė. Kaina $2500. Atsišau
kite Tel. Columbus 5344.

GREEK AMERICAN STORE
FIXTURE CO.,

14 N. Franklin Street 
Tel. CENtral 4561 

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosemės fikčeriai 
— Slice mašina — Svarstyklės — 
Counteriai ir daug kitų dalykų — 
Pigiai. 2501 W. 46 St. 2ros lubos iš 
fronto.

PASINAUDOKITE proga kol dar 
marketas nesukilo — moderniškas 
du flatis, po penkius ruimus, karš
tu vandeniu apšildomi, su sleeping 
porčiais. 30 pėdų lotas, randasi tarp 
70 ir 71mos Artesian Avė., viskas 
bus apmokėta up to date už sekamą 
suma $7800.

Kitas yra geras pirkimui arba 
mainymui ant cottage, 2 flatai po 
penkius ruimus su government pas
kola ant 18 metų, randasi tarp 70 
ir 71st So.

Bizniavęs 
Westem ir 
rity lease’o 
brangiai.

Maplewood Avė.
namas ant 69 tarp 

Rockwell St., dėl secu- 
arba galima pirkti ne

FARMA 
žemės, namas, barnė

BILLTGHEIM COMPANY 
' KRAUTUVĖMS ĮTAISAI 
Nauji ir Perbudavoti Barams, 

Lunchruimiams, Bučemėm, Kepyk
lom, Delicatessen Įtaisai, ir t t 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus. 

1607-11 So. State St 
VICtory 8870

24 akrai _ 
summer resortas La Port, Indiana^ 
geras bargenas.

Atsišaukite
2502 W. 69 St.

2 FLATIS. akmeninis frontas, 
5—5 kambariai. 2 furnace, moderniš
ki, bargenas už cash mes turime 
parduoti palikimų.

6322 So. Laflin St.

Personai
Asmeny Ieško

* JAUNA našlė paieško apsivedi- 
mui gero vaikino, kuris mylėtų šei- 
minini gyvenimą. Kapitalas 
kalingas, tiktai geras vyras.

Box 238 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

NORIU pusininko i aludės 
pirtis ir 5 ruimai — Renda 
mėnesi — vyras ar moteris.

4625 So. Paulina St.

nerei-

bizni. 
$40 i

PARSIDUODA foreklozeriai na
mai. Už mažiau negu morgičiai. 
Cach arba išmokėjimui — West- 
saide, Southsidėj, Bridgeporte, Brigh
ton ir Marųuette Park apielinkėse.

Mūrinis 4 flatai po 5 kambarius, 
kaina $2450. Medines ir murinės 
Cottages po 4, 5 ir 6 kambarius, 
kainos: $1,175, $1,350, $1,500, $1,800 
ir $2,000. Mūrinis 4, 5 ir 2 kamba
riai viškose, $2,500. Mūrinis 6 fla
tai, $5,000. Mūrinis 2 flatų $4,650.

Farma 80 akru, gyvuliai, mašinos, 
gera Žemė, gražus budinkai, sodnas, 
prie pat kelio ir prie miestelio — 
jūsų tėviškė, kaina tiktai $2,450. 
Kazys U m Įkas.

Adresuokite:
CHAS. URNICH,

56 W. Washington SL Room 514, 
Chicago.




