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Naciai aplaike skaudu smūgį Dancigo rinkimuos
Negavo dviejų treč

dalių balsų
Danzigo rinkmuose naciai negavo dviejų 
trečdalių balsų, kurių jie siekėsi. Dabar 

turės trauktis Danzigo nacių vadai
DANZIGU NACIAI PUOLA PRIEŠININKUS

DANZIGAS, bal. 8. —Naciai įdūkę dėl aplaikyto smūgio 
vakarykščiuose rinkimuose pradėjo pulti, ir mušti savo prieši
ninkus.

Brentau priemiesty jie jsibriovč į lenko gaso darbininko na
mus ir jį skaudžiai sumušė. Vėliau įvykusiame persišaudyme 
to darbininko posūnis liko pašautas į veidų, bet ir vienas nacis 
gal mirtinai liko sužeistas.

Apie muštynes pranešama ir iš kitų miesto dalių. Socia
listai praneša, kad juos naciai muša Zoppot priemiesty.

Lenkijos pilietis ir Varšavos korespondentas trijų Angli
jos laikrn’čių, Joel Gang liko areštuotas už pasiuntimų žinios 
Manhester Guardian laikraščiui. Policija sako, kad ta žinia 
buk esanti žalinga Danzigo interesams.

Lenkijos komisionierius Papee pareikalavo Danzigo senatų 
Gang paliuosuoti ir paaiškinti kodėl jis bi‘vo areštuotas.

BERLYNAS, bal. 8. — Tarp 
visų Vokietijos nacių jaučia
mas nepasitenkinimas ir skau
dus apsivylimas vakar įvyku
siais Danzige rinkimais. .1

Nors naciai ir laimėjo tuos 
rinkimus, gaudami didžiumų 
balsų, bet kartu tie rinkimai 
buvo labai skaudus ir visai neti
kėtas pralaimėjimas, kokio na
ciai dar nebuvo gavę nuo to laiko 
kaip jie įsigalėjo Vokietijoje.

Naciai ir pirmiau1 turėjo di
džiumų Danzigo bute. Bet jie 
sumanė visiškai pasmaugti opo
zicija ir parodyti, kad vokiečiai 
tik nacių klauso ir tik jų vado
vybei pasiduoda. Todėl nors 
Danzigo dabartinis volkstag ga
lėjo gyvuoti dar du metus, na
ciai nutarė jį paleisti ir pa
skelbti naujus rinkimus, kad 
naujajame bute laimėti ma
žiausia du trečdalius vietų. Tu
rėdami du trečdalius balsų jie 
galėjo pasivyti tautų sąjungai 
pakeisti Danzigo konstituciją, 
įseigti savo diktatūrą, pasmaug
ti visas opozicijos partijas, o 
gal net ir pasiūlyti padaryti 
plebiscitų ir tą laisvą miestą 
prijungti atgal prie Vokietijos.

Dar niekad Danzige nėra bu
vę tokios rinkimų kampanijos, 
kokią vedė naciai prieš šiuos 

. rinkimus. Pinigus berte bėrė, 
siuntė savo geriausius agita
torius, diena iš dienos ruošė 
mitingus, leido specialius laik
raščius, pakinkė radio.

Kad šiems rinkimams naciai 
pridavė nepaprastos svarbos 
rodo ir tai, kad Hitleris buvo 
prisiuntęs į čia savo žymiausius 
pagelbininkus—Vokietijos nacių 
partijos vado pagelbininką Hess 
(pačiu partijos vadu yra Hit
leris), Prūsijos premierą Go- 
ering ir propagandos ministerį 
Goebbels.

Be to miesto valdžia buvo na-

Chicagai ir apielinkei federd- 
lio oro biuras Šiai dienai prana-
Sauja:

Apsiniaukę, maža permaint 
temperatūroje

Saulė teka 5:21, leidžiasi 6;- 
28.

cių rankose, naciai kontroliavo 
rinkimus ir balsų skaitymų, ir 
čia nebuvo neutralūs tautų są
jungos, kuri rinkimus prižiūrė
tų, tad naciai prieš priešinin
kus galėjo panaudoti visas prie
mones. , ,

Naciai pilnai tikėjosi rinki
mui laimėti, džiaugsmingai 
krykštavo ir iškalno pranašavo, 
kad jie gausią mažiausia 80 
nuoš. balsų. Jie tikėjosi čia pa
kartoti Saar laimėjimą.

Tuo tarpu ^pozicija negalėjo 
daug veikti. Ji neturi nė pi
nigų, nė savų laikraščių, nes 
visus opozicijos laikraščius na
ciai jau senai uždarė, negalėjo 
naudotis nė radio, kurį irgi kon
troliuoja naciai. Tad galėjo 
vesti agitacijų tik žodžiu ir tai 
buvo visaip nacių terorizuoja
mi. Išrodė kad jiems nebuvo 
mažiausios progos laimėti nacių 
kontroliuojamuose rinkimuose.

Tečiaus patiems naciams su
skaičius balsus, pasirodė labai 
liūdnos pasekmės: tiesa, jie pa
didino savo balsus, bet skai
čius atstovų veik nepasikeitė ir 
jie toli nelaimėjo pageidauja
mos dviejų trečdalių balsų.

Pats padidėjimas balsų nėra 
labai didelis, įvykęs daugiau
sia dėka iš Vokietijos atgaben
tų balsuotojų.

Bet už tai padidino savo bal
sus ir kitos opozicijos partijos. 
Tik vienų komunistų balsai žy
miai sumažėj.o Jie dagi ne
galėjo išstatyti savo kandida
tų savo vardu ir turėjo prisi
dengti kitu vardu. Lenkai taip
jau surinko daugiau balsų, ne
gu buvo gavę pereitais rinki
mais 1933 m.

Aplaikę tokį skaudų smūgį 
naciai dabar nebesumano ką ir 
daryti. Vadai be paliovos kon- 
feruoja už uždarytų durų ir ga
lima tikėtis, kad jie vieni ki
tus ims kaltinti už pralaimėji
mą.
Danzigo nacių vadai turės trauk

tis iš savo vietų
VARSA VA, bal. 8. — Paaiš

kėjus, kad Danzigo rinkimuose 
naciai aplaike skaudų smūgį, 
neabejojama, kad Danzigo na
cių organizatorius Albert Fors- 
ter ir senato pirmininkas kapt. 
Arthlir Greiser turės rezignuo- .r.-V . ę.
("■'ii’-.s -jį”! •

ti iš savo vietų už apvylimą sa
vo “tautos vado” Hitlerio.

Naciai Danzigo volkstage (že- 
mesniąjame . bute) laimėjo 
penkias naujas vietas ir dabar 
vieton 38 vietų turės 43. Te
čiaus jie ir pirmiau veik tiek 
turėjo, nes prie jų buvo pasi
dėję nacionalistai, kurie šiuose 
rinkimuose ėjo atskiru sąrašu, 
nežiūrint Vokietijos nacionalis
tų partijos uv.draudimo tai da
ryti.

Iš paduotų 249,999 balsų, na
ciai gavo 148,272 balsus, arba 
apie 59 nuoš. visų balsų.

(Kitos žinios sako, kad jie ga
vo daug mažiau, būtent, 139,043 
balsus).

Naujasis Danzigo atstovų bu
tas susidės veikiausia iš 43 na
cių, 12 socialdemokratų, 10 ka
talikų centro partijos narių, 3 
vokiečių nacionalistų, 2 lenkų 
ir 2 komunistų. Kadangi bal
savimai yra proporcionalųs, tai 
gali pasidaryti vienas ' kitas pa
sikeitimas suskaičius ir sublo
kavus balsų likučius.

Socialistai, centras ir lenkai 
laimėjo po 2,000 balsų dau
giau, negu jie buvo gavę du 
metai atgal.
Opozicija protestuos rinkimus 

tautų sąjungai
DANZIGAS, bN. 8. — Vaka

rykščiuose rinkiihuose, kaip pa
skelbta, balsų gavo: naciai — 
139,200, socialdemokratai—37,- 
530, komunistai—6.880, katalikų 
centristai—30,059, vokiečių na
cionalistai—9,760, fronto kovo
tojai—750, lenkai—8,100.

Naciai taip nusivylė rinki
mais, kad juos prižiūrėję sena
toriai nuėjo gulti nė nepa
skelbę rinkimų davinių.

Tečiaus nacių panaudotas 
prieš opoziciją teroras labai pa
kenkė geriems Lenkijos ir Vo
kietijos santykiams.

Lenkijos atstovai pranešė 
Varšavos valdžiai, kad vokiečiai 
sumušė 83 lenkus. 15 jų liko 
sumušti rinkimų dienų.

Lenkai jau padavė protestą 
Danzigo senatui, ypač kad uni
formuoti naciai sumušė ir bu
vo suėmę Lenkijos karininką ir 
konsulato patarėją. Jie buvo 
išlaikyti policijos stoty kelias 
valandas ir tik įsimaišius Len
kijos atstovams tapo paliuosuo
ti. Lenkijos valdžia reikalaus 
pilno atsiprašymo.

Portugalijos ir Latvijos kon
sulai irgi padavė protestus dėl 
nacių išdaužymo jų konsulatų 
langų.

Visos opozicijos partijos pla
nuoja protestuoti tautų sąjun
gai prieš šiuos rinkimus. Jos 
nurodys, kad naciai terorizavo 
balsuotojus, naikino kampani* 
jos literatūrą, šukė balsus ir 
ardė susirinkimus. Jie parei
kalaus naujų rinkimų, kad “pa
rodyti tikrąjį Danzigo gyven
tojų nusistatymą”. Lenkija 
gi paduos protestą tautų 
jungai prieš nacių terorą.

Cincinnati, O. — Susirėmimas streikininkų su policija prie 
Crosley Radio korporacijos.

26 žmonės užmušti i Gen. Wood busiąs pa- 
viesulos trijose pie■ 1— 

tinėse valstijose
skirtas pašelpos dar- 
bų skirstymo galva

ir-
są-

Daugiau 200 žmonių sužeista 
• viesuloj, kitri perėjo tris vals
tijas

GLOSTĘR, Miss., bal. 8. — 
Viesulą pakliudė Louisiana, 
Mississippi ir Alabama valsti
jas, užmušdama mažiausia 26 
žmones (tiek jau yra žinomų 
užmuštų), daifgiau kaip 200 
žmonių sužeiįsdama ir pridary
dama milžiniškų nuostolių.

Viesulą peršokdavo didelius 
plotus ir vėl išnaujų pasireikš
davo kitose vietose. Pirmiau
sia pasirodžiusi Lake Provi- 
dence, La., apielinkčj, viesulą 
peršoko Mississippi upę, pa
kartotinai susigryžo ir tris sy
kius užklupo Dolorosa, Gloster 
ir Gillsburg, Miss., miestelius 
ii* aptylo apie Mobile, Ala.

Daigiausia nukentėjo šis 1,* 
500 gyventojų miestelis. Veik 
kiekvienas namas liko viesu- 
los apgriautas, o 87 namai liko 
visai sugriauti.

Skaičius žuvusių gali padidėti 
atėjus žinioms iš labiau izoliuo
tų apielinkių.
32 žmonės žuvo viesuloj, sako 

kita žinia
NATČHEZ, Miss., bal. 8. — 

Pavasarinės viesulos, einančios 
labai kreivu keliu, pakliudė 
La., Miss. ir Texas valstijas, 
palikdamos mažiausia 32, o gal 
ir 40 žmonių užmuštų ir 
150 iki 200 sužeistų.

nuo

Maine atmetė senat 
vės pensijas

Kiti pašelpų darbų skirstytojai 
irgi bus< stambus fabrikantai

8. -

AUGUSTA, Me., b. 8. —Vals
tijos atstovą butas po visos 
nakties posėdžio atmetė senat
vės pensijas. ,
\ '? ' ■■.''■i ' c f* • .**>• y..' ‘ -'V J-'y' ' ' ' 'A;’1' i

= ;.................... ....................................-...................

Nusižudė turtuolis
ORLAND, Fh., b. 8.1—Mt- 

lionierius James Laughlin Ilt, 
anūkas Pittsbtfrgho plieno mag-

čiaus abejojama, ar tas pasiu- nato, nusišovė savo puikiajame 
tymas praeis atstovų bute. I dvare Wėšt"Eiui, netpli nub šia. turės biCti tvirtinami senato,

Siūlo valdžiai Chica- 
gos kanalą

-...■■v.-..... -......

WĄSHINGTON, bal. 8.^ ~ 
Kongresmanas Sabath iŠ Chi
cago pasiūlė kongresui, kad fe* 
deralinė valdžia išpirktų Chi- 
cagos sanitarinį kanalą. Te-

----------------------------- 1----------

Talkininkų konfe- 
rencijon vyks pats 

MacDonald

Italijos— konferenciją 
Italijoj, 
Ramsay 
užsienio

vyks pats pre- 
MacDonald kar- 
reikalų minis- 

Simon.

LONDONAS, bal. 8. — Su
sirgus užsienio reikalų minis- 
terio pagelbininkui kapt. Eden 
j talkininkų—Anglijos, Franci- 
jos ir 
Stresą, 
mieras 
tu su
teriu Sir John
Rusai priešinasi pakeitimui 

Rytų sutarties
■ MASKVA, bal. 8. —Kari Ra- 
dek, kuris tankiausia reiškia 
valdžios nuomonę, rašydamas 
oficioze Izvestija pareiškia, k^d 
Rusija griežtai priešinasi ko
kiems nors pakeitimams Rytų 
Locarno sutarties, ar vieton jos 
paruošimui kokių nors kitų 
“abelnų Europos sutarčių”. 
Todėl Rusija atsisako iškalno 
pasižadėti laikytis talkininkų 
konferencijos Stresoj nutari
mų.

WASHINGTON, bal.
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
sugryžd į Washingtoną iš ato
stogų ir tuoj aus pasinėrė į dar
bą.

Jo jau laukė kongreso vadai, 
kurie nori, kad jis apkarpytų 
savo legislatyvį programą ir pa
liktų jame tiktai pačius svar
biausius dalykus, kad kongre
sas galėtų baigti darbą ir išsi
skirstyti prieš birželio 1 d., nes 
pabaigoj birželio pats preziden
tas mano važiuoti į San Diego, 
Cal., aplankyti tarptautinę pa
rodą ir gryšti į Washingtonų 
per Panamos kanalą.

Pirmas prezidento darbas su- 
gryžus į Washingtoną bu‘s pa
sirašyti $4,880,000,000 pašelpų 
darbų bilių, kuris buvo pasiųs
tas į Floridą, kad prezidentas 
gryštant traukiniu galėtų jį 
apsvarstyti.

. • t

Kitas svarbus darbas bus pa
skirti komitetą, kuris skirsty
tų ir prižiūrėtų visus viešuo
sius darbus, kurie bus vykinami 
paskirtais biliuje pinigais. •

Kiek numanoma, į tą komi
tetą, kuris taipjau nustatinės 
darbininkų algas ir darbo są
lygas, įeis tiktai, stambus fab
rikantai.

Iš tikrų šaltinių patirta, kad 
pirmininku to komiteto bus pa
skirtas gen. Robert E. Wood, 
prezidentas Sears Roebuck & 
Co. iš Chicagos/ Kitais komįi 
teto nariais busią paskirti pulk. 
Robert G. Elbert, prezidentas 
Oakbourne Corp. iš New Yorko 
ir A. R. Glancy iš Detroito, bu
vęs General Motors vice-prezi- 
dentas.

Tas komitetas veiks -tiesiogi
niai susižinodamas su prezi
dentu, ar per vieną jo sekreto
rių.

Komitetas iŠ savo pusės pa
skirs visą eilę kitą komitetų. 
Bet visi pašelpų darbų adminis
tracijos viršininkai, kurie gaus 
daugiau $5,000 algos -į metus,

Už $1 garantuota 
žmona

WENATCHEE, Wash., bal. 
8.—Iš Guatemala sugryžęs 
Weatherly pasakoja, kad teri 
Quinche indėnai pardavinėja 
savo dukteris vedyboms nuo $1 
iki $10 ir pilnai jas garantuo
ja, nes pirkėjas žmoną gali 
sugrąžinti bėgyje dviejų metų 
ir atsiimti savo pinigus, 
pirktoji žmona nepatiktų.

Vėjas nuvertė 
traukinį

LEIDIMAS SKRISTI 
GAUTA IR E DIDŽIO
SIOS BRITANIJOS
Prekybos Departamentas va

kar atsiuntė ALTASS sekre
toriui gautą iš Didžiosios Bri
tanijos leidimą Feliksui Vait
kui skristi virš jos teritorijos, 
lekiant iš New Yorko į Kau
ną.

Dokumentas yra datuotas ko
vo mėn. 12 d. 1935 m. Po juo 
pasirašė Oro Ministerijos civi
linės aviącijos generalinis di
rektorius (pavardė neįskaito
ma).

Leidimas apima 
džiosios Britanijos 
šiaurinės Airijos 
jurą, prieinančią
mių. Pietinė Airija yra atski
ra valstybė ir, kaip jau buvo 
pranešta, savo autorizaciją Įeit. 
Vaitkui skristi, yra davusi an
kščiau.

D. Britanijos leidime įsakmiai 
pabrėžiama, kad lėktuvas ne
privalo gabenti mokamų pasa- 
žierių ir turi laikytis saugumo 
patvarkymų, kuriuos yra pri
ėmusi to krašto valdžia.

ne tik Di- 
žemę, bet ir 
ir taip pat 
prie tų že-

• • jei

8.MERIDA, Meksikoj, bal.
— Trys žmonės liko užmušti, 
daug sužeista, keli namai ap
griauti, elektros ir telegrafo 
vielos nutrauktos smarkiai vėt
rai perėjus miestą. Smarkus 
vėjas nubloškė nuo bėgių ir 
apvertė ėjtfsį traukinį.

MANILA, P. I., b. 8.— Ke
turi žmonės liko užmušti, daug 
sužeistų ir Šimtai liko be pa
stogės tyfunui perėjus Samar 
salų.

WINCHESTER, Mass., bal. 
8.— Milionierius investmentų 
bankierius ir direktorius 48 
korporacijų, Bowen Ttffts, 50 
m., nusitroškino savo garažiu- 
je automobiliaus dujomis^ nebe- 
pakęsdamas tūlo Bostono real 
estatininko persekiojimų.

RYĮMAS, b. 8. — Prezidento 
Roosevelto giminaitė Miss Mar- 
garet Christiane Roosevelt, 19 
m., susižiedavo ir greitu laiku 
ketina apsivesti su Allessand- 
ro Pallavicini, sunum radio 
sankrovos savininko.

Klaipėdos laikraštis ra.
ŠO APIE “LITUANICĄ II”
“Lietuvos Keleivis” kuris ei

na Klaipėdoje, įdėjo savo kovo 
20 d. numeryje tokią žinią:
“Vaitkus palaikys ryšius su Eu

ropos Radio Stotimis
“Lietuvos Aero Klubas gavo 

iš lakūno Vaitkaus laišką, ku
riame jis rašo, kad ‘Lituanica 
II’ turinti radio kompasą, ku
ris palengvins skridimą. Wait- 
kus prašo padaryti žygių, kad 
Anglijos ir Airijos radio stotys 
teiktų jam laike skridimo ži
nias ir visą laiką palaikytų su 
juo ryšį, kol jis su ‘Lituanica 
IF pasieks Europos krantus. 
Aero Klubas tuo reikalu rūpi
nasi”.

Kiek mums žinoma, tame 
laiške lakūnas ypatingai pažy
mėjo tai, kad jam bus svarbu 
gauti iš radio stočių praneši
mus apie oro sąlygas tose sri
tyse,, link kurių skris jo lėktu
vas.

Amerika neįsileidžia 
Japonijos darbi

ninkų vado
TOKIO, bal. 8. — Gavęs in

strukcijas iš Washingtono, 
Jungt. Valstijų konsulatas at
sisakė vizuoti pasą žymiausio 
Japonijos darbininkų vado Kan- 
ju Kato, kuris ruošėsi plaukti 
į Ameriką kviečiamas Ameri
kos darbininkų organizacijų ap
svarstyti su jomis Japonijos 
darbininkų klausimus.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

sukelta......... ......
Kiek Įplaukė 

Buvo paskelbta..................... ........ . .... ,.................   $517.36
SLA Moterų Kuopa No. 208, pelnas nuo Pavasa

rio šokių, 1934 m., ALTASS naudai . 77.95
4.................................. $595.31
.................................. $4,154.69

VISO 
DAR TRŪKSTA

i. T-*-

$4,750.00
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CHICAGOS

VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. K AIRIS, vice-prezidentas 
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLER, finansų sekkCtorius 
J. DEGUTIS, iždininkas 
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAS AUSKAS, trustisas.

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

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

KVIEČIAM RAŠYTIS J CHICAGOS LIETUVIU
DRAUGIJĄ

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

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

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ.

jiems patarnaujama, visokia- 
rippa pagelba jiems teikiama. 
Arčiausi viršininkų draugai ne
gauna šiltesnės simpatijos už 
viršininkų priešus.

Viršininkai pildo konstituci
ją ir yaldžios patvarkymus nuo 
a iki z. Arčiausi ‘draugai ne
gauna jokių privilegijų.

Visi musų virŠipinkai yra il
gesnį ar trumpesnį laiką lan
kę mokyklas. Visi yra lavinė- 
si literatūros skaitymu ir da
lyvavimu visuomeniniame dar
be. Visi yra seni organizacijų 
darbuotojai. Kiekvienaip ski
riama tokia vieta, ktfrioj jis 
yra pilnai kompetentiškas savo 
pareigas eiti. Todėl taip sklan
džiai ir tvarkiai visi Draugijos 
reikalai ir vedami.

Atsakomingieji viršininkai 
yra po kaucijomis, nes tp val
džia reikalauja ir jie turi ves
ti visus reikalus tvarkiai, tei
singai ir pagal konstitucijų ir 
valdžios patvarkymus. Jie turi 
išduoti valdžiai atskaitas kas 
mėnuo ir valdžios inspektoriai 
bile kada gali atvykti knygas 
ir kitką peržiūrėti.

Viršininkai bent sykį mėne
syj susirenka padaryti tarimus 
ir patvarkymus, kokių valsti
jos įstatymai ir konstitucija 
reikalauja. Jie išriša tuos klau
simus, kurių mitingai neturi 
teisės ir galios rišti. Jie supla
nuoja pasiūlymus mitingui ir 
vykdina mitingų nutarimus.

Kur yra musų raštine
Valstijos įstatymai reikalau

ja, kad organizacija turėtų sa
vo raštinę; Joje turi rastis vi- 

o atvaduoja I dokumentai iš kurių galima 
kompanijos du but« kaiP reikalai ve'

darni ir visos pinigines apy
skaitos.

Musų raštinės vieta yra 1739 
So. Halsted St. Jos telefonas 
Canal 0117. Kiekvieną ketver
gę ten nariai gali užsimokėti 
savo duokles ir kreiptis viso
kiais kitais reikalais, liečian
čiais narius ir Draugiją.

Atsitikus ligai arba mirčiai, 
nariai ir jų giminės gali kreip
tis telefonu4 arba laišku j raš
tinę kas dieną.

Nariai, kurie yra neužsimo- 
keję už du menesiu ir trečias 
jau baigiasi, nenori būti su
spenduoti, todėl jie ateina j 
raštinę nors paskutinę trečio 
mėnesio dieną ir užsimoka, kas 
išgelbsti juos nuo suspendavi
mo.

sveikas, inteligentiškas jauni
mas, kuris jau pats rimtai rū
pinasi savo reikalais.

Musų daktaras ir advokatas
Musų daktaru yra A. Mont- 

vidas — kalbėtojas, rašytojas, 
jumoristas, visuomenės dar
buotojas ir sėkmingas prakti- 
kuotojas ne tik pas lietuvius, 
o ir amerikonus. Jis išegzami- 
nuoja kandidatus ir prižiūri 
sergančius narius, kad apgavin- 
gai pašalpos neimtų. Jis daly
vauja netoli kiekviename mi
tinge ir kiekviename valdybos 
mitinge ir padeda mums 
įvairius klausimus.

Advokatas K. Gugis yra 
sų advokatas. Kalbėtojas,
blicistas, visuomenės darbuoto
jas ir S. L. A. iždininkas. Jis

rišti

rau
pu-

KOKIA YRA MUSU DRAUGIJA
■■.■i., a i tuifan..* ......   i ..

Chicagos Lietuvių Draugija paskirta vieta svetainėj, 
yra vienintelė Illinois valstijoj 
čarteriuota lietuvių pašalpinė 
organzacija. Kitos lietuvių drau
gijos šioj valstijoj kad ir va
ro pašalpos biznį, vienok lega- 
liško leidimo tam neturi. Val
džia bile kada jas gali uždaryti 
arba priversti legalizuotis. Drau
gijos, kurios neturi bent 500 
narių, negali gauti pašaipiuos 
draugijos čarterio. Musų Drau
gija turi arti 2,000 narių.

Kas priklauso į musų 
Draugiją

Netoli visi žymieji Chicagos 
lietuvių muzikai ir dainininkai 
yra musų Draugijos nariai.

Jos nariais yra netoli visi 
Chicagos lietuvių gydytojai ii 
dentistai.

Turime inžinierių, advokatų, 
mokytojų, auditorių, vaistinin
kų, artistų, knygvedžių, gra- 
borių ir visokių 
nių.

Turime kelis 
bių ir smulkių

Nėra amatininko, kokio mu
sų Draugijoj negalėtumėte ra
sti.

Iš to jau galima suprasti, 
kad žmonės su protu ir pati- 
rimu pasirenka musų Draugi
ją.

Kokie yra musų mitingai
Musų mėnesiniai 

įvyksta Northwest 
Temple — puošnioj 
kioj svetainėj. Kiek
noma, pė vieną lietuvių orga
nizacija tokios gražios svetai
nės susirinkimams neturi.

Kiekvienam viršininkui yra

kad jus. 
jis nesimaišytų su kitaip ir na
riams yra patogu bile kada į 
jį kreiptis.

Iš viršininkų raportų paaiš
kėja visa Draugijos reikalų ei
ga: kas padaryta, kokie planai 
yra ateičiai, kiek yra ligonių, 
kas mirė, kiek pašalpų ir po
mirtinių išmokėta ir t. t.

Kada yra balsuojami įneši
mai, trys balsų -skaitytojai pa
tikrina kiekvieną balsavimų.

Kadangi mitingai

sulig Roberto taisyklių, tad jie 
eina sparčiai ir užkerta kelių 
visokiai betvarkai. Mitingai 
Draugijos reikalais tęsiasi pus
valandį arba valandą, gi kitas 
laikas suvartojamas padiskusa- 
vimui įvairių dalykų ir pro
gramų!.

Programai susideda iŠ muzi
kos ir dainų ir retkarčiais is 
paskaitų.

Išėmus kelis narius, kurie 
ti.'ri įgimtą niežėjimų kokį nors 
nemalonumą padaryti, visi ki
ti nariai yra leidos ir džentel
menai, todėl musų mitingai yra 
inteligentiškumo pavyzdis.

Surinktas iš narių duokles, 
kurių susidaro tūkstantis ir 
daugiau dolerių, kasierius ne
sipeša namo, 
Brinks expreso 
ginkluoti vyrai ir nuveža ten, 
kur reikia.

Nąrių nuotaika po mitingo 
yra tokia jauki, kad jie neno
ri skirstytis, o bureliu4ose dis- 
kusuoja įvairius dalykus ir Jūsų giminės Lietuvoje išsiil- 
daugelis dar eina kur nors už- gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
sikąsti arba alaus • stiklu įšger- jus jau pasiunf|te jiems ką 
ti, kad dar hgign><^ikalt)’‘-*| nors? Jie, ~

Kokie yra musų viršininkai
Musų viršininkai yra ideali

stai ir turi savo aiškią pasau
lėžiūrų, vienok jie yra tokio 
plataus proto ir tokios didelės 
pakantos, kad kitokio įsitikini
mo ir kitokių pažvalgų parių 
neįžeidžia ir neskriaudžia. Vi
si nariai, net ir tie, kurie mėg
sta pasivolioti ir netoleruoja, 
skirtingų pažvalgų žmonių, yra

vedami lygiai aprūpinami, draugiškai

Laidotuvių Direktoriai

profesijų žmo-

šimtus stam- 
biznierių.

mitingai 
Masohie 

ir paran- 
mums H-

LAIDOTUVIŲ DIKEKTOKIAI

JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8M0
5340 So. Kedzie Avenue

AR JŲSJAUPASIUN 
TETE DOVANŲ 

VELYKOMS?

jįj jums bus 
dėkingi. NAŪjfŽNŲ Pinigų 
Siuntimo Skyrius jums tamę 
gali patarnauti. .

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS lRf CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

fel. LAFAYETTE 3051.

AKIU SPECIALISTAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3807 Lituanika Avepue Phone Bouievard 4139

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

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

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

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bouievard 5203-8418

J. F. EUDEIKIS
Hermitage Avenue Phunes Yards 1741-1742

LACHAWięZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phopes Canąl 2515—Cicero 5927

J. LI ULEVIČIŲ S
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

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

Musų jaunimas
Chicagos Lietuvių Draugija 

turi apie 400 Amerikoj gimu
sių ir augulių lietuvių. Jų tar
pe yra akademikų, tai yra uni
versitetus ir kolegijas išėjusių 
žmonių. Turime jų tarpe pro
fesionalų ir studentų, biznierių 
ir protinių ir fizinių darbinin
kų. Tai nėra vaikai, o suaugęs,

mums teikia legalius patari
mus, tvarko ir veda viską, kur 
be advokato negalima apsieiti. 
Ne tik kąd jis yra Draugijos 
narys, bet dirba jai su pasi
šventimu ir dažnai be atlygi
nimo.

Musų auditorius
Kas pusmetis ir kas metas 

nariai ir viršininkai nori ži
noti visas smulkmenas apie 
Draugijos stovį, o valstija rei
kalauja tokio raporto, šitą 
komplikuotą darbą musų Drau
gijai padaro už menką atly
ginimą musų senas narys J. 
Varkala. Ne tik kad jis viską 
išknisa, sugrupuoja ir išskait- 
liuoja, o ir duoda aiškių ir

(Tąsa pusi. 3-čiami

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL. 
Didelis pasirinkimas Šilkinių dre- 
šių dęl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina \«1.95 IR *2.75 
Vyrhms marškiniai Broad Cloth

95c IR *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės kel* 
nes

*1.25 R *2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) ISCIa
(Pirmos rūšies) .............. wWw
Vyrams pančiakos, labai 1 C a 
gražios ............................. I wv
Yard, Goods dėl siu- 4 O L£ p 
vimo kvortufcu, , vardas ■ 
Mergaitėms bovelninės 1 1% A 
pančiakos ..... ......... I v w

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

IŠPARDAVIMAS
Už 30 centu gausite dvi knygas: 

“MAČIO-KĖKŠTO EILĖS” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA”.
Kataloginė kaina už abi knygas- 90£
įvyniok 3 dešimtukus taip, kad 
neslankiotų koperte. TIK 30£ 

iš viso 
Siųsk šiandien.

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

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai ųž rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas už galioną $4

Galionas Maliavos

Galionas Enamelio EQ
ir virš.......... .................. ■
Galionas Varnišio išėmė- OEa 
jes augštos rūšies ..........  Vww
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ..............

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 50«3.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Bouievard 2800
Rez. 6515 So. Rockvell St.

Tel. Republic 9723

JOHN. B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArborn 0047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physicąl Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu maasage 

. electric treat- 
ment ir magne- 

* tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Bouievard 5918' 
Rez, Tel. Viętory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu Tel, Progpect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ' 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių ; įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuožu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystO. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elęktra, parodančią mažiausias kląi- 
dar. Speciali atyda atkreipiąm i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 1^" 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
Y kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bouievard 7589

111 ! ’ ...................... .. ........................ . ................ ....................................

DR, & SERNER
LIETUVIS

___ ^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisą,

Į Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 yąl dieną.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel Ofięe Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligą specialistė
6900 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu nkių

Dr. John J, Smetana
OfTQMĘTRISTAS

1801 So. Ashland Avė.. 
Kampas 18 St....._____ , _ Phone Canąl 0528

įąhdoą puo 9:8(1 18 ir nuo U-80
8:00 va. vakaro* NedShoms nuo

0 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

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

Tel. Kenwopd 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AĘCHER ĄVĘNUE 
Telefonas Virginia 0086 

pfiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
0-^ v? v. Nedėlioj pagal sutarti

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557 

Vai. mio 9:80 iki 8:30 vakaro. 
Nerą pfiso valandų seredomis.

—. .. —

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nądėliomią nuo 1Q iki 12 

■3343 South,Halsted St 
Tel Bouievard 1401

9

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer ay.t kamp. franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3f 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir idcufierfe.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1934 W. 18th SU netoli Morgan S» 

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

Tel Canąl 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Bouievard 7042Dr. d Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 IW 4 
vai po Pietų ir nuo 7 iki 8:30vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Progpect 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 pieta 
7 Iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.
.,1 n.^n.eų ....... ..............IMK............................. ■■■■

» t

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo W r. iki 2 Po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Bouievard 8488

Dr. A. A. Roth 
mo& 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Blst Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

dėliotais ir šventadieniais 10—12
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IŠMOKĖJIMAS

BE JOKIŲ ĮMOKEJ1MŲ
1SMOKEK1T PER 2 METUS

Narys,

draugiškumo

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

SPECIAL

GRIPSHOLM

VALGOMOJO

BE JOKIŲ {MOKĖJIMŲ

virs

TeL CANAL 8500

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

FRIGIDAIRE 
GRUNOW

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

Chicagos 
susirinki- 

vakare, 
svetainėje,

ui savo 
š i a m e 
Skvriu-

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos. 1

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

savaime 
žmogus 

prie- 
arba k a-

KAS DARYT 
SIRGUS

Louis Antanavičius, 
Vincent B.Ambrose,, 
Alex Ambrazevičių, 
Joseph Buragas, Jr. 
Mrs. Sophie Bendžius 
Frank Bulaw,

Chicagos Lietuvių 
Draugija

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

reikalus bus įdo- 
muzikaliai vokalis pro 

programų išpildys 
nariai po vado

apsirgęs
, o tin- 

Neužtenka 
mė-

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
••Naujienų" Redakcijos 

Narys.

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

da turi 
kol gauna 
kada jos 

tada gauni.
išmokėjimu 

tik vra 
nario 

mirimo,

DYKAI Rug Pad, 
apsaugotas nuo 

kandžiu, prideda m 
prie kožno kauro.

Draugijos 
mus 
gramas 
Pirmyn Choro 
vyste Kazio Steponavičiaus.

Draugijos nariai kviečiam 
skaitlingai susirinkti.
Chicagos Lietuvi ii Draugijos 

Sekretorius.

VISOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ SKALBIAMOS MAŠINOS...........
RADIOS NUPIGINTOMIS KAINOMIS

DRAUGIJOS 
KONKURSANTAI

KAURAI
Labai didelis pasirinkimas kaurų, American Orien- 
tal, kurie yra stiprus ir tvirti. Jie suteiks jums už- 
ganėdinimų per daug metų. Verti iki $69.00, spe
cialiai po ... .................................. .

nėra. Ar 
sirgai visų mėnesį, ar tik dalį, 
jo kaip tik mėnuo pasibaigė 
ir pridavei daktaro liudijimų, 
tuoj pasiunčiami pašalpos pi
nigai. Tūlų organizacijų na
riai serga po mėnesį, po du ir 
tris ir jau pas veikę 
laukti mėnesį kitų, 
pašalpų. Vadinasi 
jau nebereikia,

Su pomirtinių 
irgi neblogiau, 
pristatomas mirusio 
certifikatas, įrodymas 
ir kam priklauso pomirtinė 
pomirtine tuoj išmokama.

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

rtienesio, kito, o to mė- 
pabaigoj, kada narys 
Kiekvienas ligonis gau- 
Dr a ugi jos tinkamų blan

kų, kuri ligonį gydantis dak
taras išpildo ir kuri skaitosi 
liudijimu. Draugijos daktaras 
šituos liudijimus peržiūri ir 
patikrina jų teisingumų.

Kurie tikrai serga ir išpildo 
čia suminėtas trumpas taisyk
les, tie gauna čekį kiekvieno 
mėnesio pradžioj.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

MODERNIŠKI MIEGKAMBARIO 
SETAI

Gražumas moderniško styliavimo, kuris neišrodo 
kraštutinai perdėtas savo išveizdoje, bet atbulai 
yra pastebėtinai gražus. Pasirinkimas įvairių ap- 
klodų (veneers) bile kurie 
trys šmotai ... .......................

į visuomet žino, n 
t ra i vra narvs, ai - * .spenduotas, ar ( 
■narys. Draugijos 
I dalykai žinomi, 
čia daktarų 
apsirgusį namie 
nes, prieglauda 
siunčiamas, 
aišku, kad 
neišsikėlė

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

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
kraštotyros iliustruotų žur
nalų, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

jis praneša Draugijos rašti
nei apie savo apsirgimų. Pa
šaukimas Draugijos daktaro, 
pas jį atsilankymas arba jam 
pranešimas apie apsirgimų 
nėra užsi rekomendavimas,
kad sergi. Apie tai turi 
žinoti Draugijos raštine. 
Draugijos daktaras gali pra
nešti raštinei apie nario ap
sirgimų, o gali ir nepranešti, 
nes tai nė jo pareiga. Jis ne-

r ligonis tik- 
• jis nėra su
la nepilnas 
raštinei šitie 

todėl ji siun
tas kiekvienų

narį. Į ligoni- 
daklaras ne

neš vra 
sveikas

ligoninę, 
glaudų, beprotnamį 
Įėjimų apsigyventi.

Nors tokių narių, 
simeta ligoniais, o 
yra sveiki, randasi visai men
kas skaitlius, vienok ir tei
singieji nariai laikui bėgant, 
įgytų palinkimų imti pašalpas 
už sugalvotus apsirgimus, jei
gu žinotų, kad nėra jokios 
kontrolės. Lankytojai yra 
siunčiami ne sirgimo patikri
nimui, o dėl draugingumo. Jie 
neturi nei teisės, nei žinojimo 
apie sirgimų spręsti. Todėl 
kvailai ir juokingai elgiasi 
tos draugijos, kurios siuntinė
ja lankytojus pas sergantį na
rį piršnipiliejimui, ar jis tik
rai serga. Vietoj draugingumo 
ir simpatijos tokie lankytojai 
erzina ligonį priekabėmis. Jų 
nuomonė apie nario sirgimų 
arba nesirgimų neturi jokio 
pripažinimo ir vertės nė teis
me, nė kitur. Nario sveikatų 
ir ligų turi legalę teisę ištirti 
ir patikrinti tik reguliariai 
medicinos mokslus išėjęs ir 
ledinių praktikuoti gavęs gy
dytojas. Todėl Chicagos Lie
tuvių Draugija lankytojus pas 
sergantį savo narį siunčia tik 
žmoniškumo

turėti juodai, margai n 
apsirėdžiusių neharmo- 

musų Drau- 
išrinkusi grabnešius, 

turi patarnauti kiekvie- 
mirusiam nariui be jokio 

Draugija jiems už- 
ir visus vienodai papuo- 
Draugija ir automobilių 
nusamdo.

k Ii, Draugijos viršininkai ir 
vėl siunči i daktarų reikalo 
ištyrimui.

(Tasa iš dus!. 2-ro) 
praktiškų įrodymų ir patari
mų, kaip Draugijos reikalus 
pagerinti.

Musų komisijos
Kitose organizacijose dažnai 

nepaisoma, iš kokių narių jos 
susidės. Kiekviena komisija 
renkama arba skiriama tam 
tikroms pareigoms, todėl svar
bu, kad jos nariai butų kom- 
petentiški tų pareigų ėjimui. 
Musų kiekvienoj komisijoj ra
site tik tokius narius, kurie 
darbui tinka. Todėl neįvyksta 
skundų, nesusipratimų ir ap
sileidimo. Viskas eina kai iš 
pypkės. Inteligentiškų, gabių 
ir darbščių narių turime tiek, 
kad yra iš ko sudaryti geriau
sias komisijas.

Musų grabnesiai
Kaip nejuokautume, kiekvie

nam prisieina kada nors mir
ti ir būti palaidotu. Vietoj
j ieškoti grabnešių ir juos ga
vus turėti juodai 
pilkai 
ningų būrį vyrų 
gija ti.vi 
kurie 
nam 
atlyginimo 
moka 
šia.
jiems

Šiandie Draugijos 
kimus

Šiandie vakare 
Lietuvių Draugijos 
mas. Pradžia 7:30 
Masonic Temple 
1547 N. Leavitt SI.

Prieš pradedant svarstyti

8. Joseph A. Jankus,
9. Jonas Kaulinas,

10. Mrs. Marė Kemėšis,
11. Antanas Krasauskas,
12. Alex Lemesh,
13. Mrs. Ona Mitlskienė.
14. Antanas Mikšys,
15. K. Malekonis, Jr.,
16. P. Martinkaitis,
17. Arthur A. Montvid, Jr.,
18. \Valter Neffas,
P.). Mrs. Veronika Oranči6- 

n ė,
20. Joseph J. Poder,
21. Mrs. Balkevičienė,
22. Petras Basa Ii s,
23. Petras Bazgus,
21. Mrs. Petronėlė Šiužąs,
25. Mrs. Ona Simonailienė,
26. James Sholteman,
27. Andrius Skrelevičius,
28. Mrs. Ona Vilionė.
Didžiuma draugų ir drau

gių konkursantų jau yra pra
dėję aktyviai darbuotis Drau
gijos konkurse, įrašydami nau 
jus narius Draugijon, bet da
lis jų dar nieko šiame reika
le neveikia. Sekamų antradie
nį čia pradėta skelbti naujų 
narių sųrašas. Konkursantai 
kviečiami subrusti, 
darbų pastebėjus 
“Draugijos Reikalų

tikslais, o daktarų ištyrimui 
ar narys tikrai serga, ar 
lavoj ingai serga ir 
mui, kaip greitai 
pasveikti. Jei narys vis

Apsirgęs narys tų pačių die
na gali pranešti apie savo ap
sirgimų ir Draugijos raštinei 
ir Draugijos daktarui, jeigu 
norima, kad jis atvyktų gydy
ti. Kuomet jis šaukiamas die
nos laiku ir ne ofiso valandų 
laiku, už jo pirmąjį vizitų 
jam užmoka Draugija. Už to
lesnius vizitus moka pats li
gonis. Norint Draugijos dak
tarų gauti nakties laiku ir jo 
ofiso valandų laiku pats ligo
nis ir už pirmąjį vizitą moka, 
vienok pigiau dviem doleriais, 
negu tame laike daktaras im
tų nuo paprastų ligonių.

Yra svarbu, kad 
narys nevilkintų ligos 
kuinai gydytųsi 
kas pusė mėnesio arba

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

Į KLAIPĖDA
Motorlaiviu

Chicagos Lietuvių 
turi apie du tūkstančiu narių 
ir praktika parodo, kad ne 
visi jie yra apsipažinę su or- 
ganzacijos konstitucija ir 
tvarka. Draugijai yra svarbu, 
kad nariai butų patenkinti, 
nenuskriausti ir, kad neįvyktų 
jokių nesusipratimų. Jei visi 
nariai laikytųsi konstitucijos 
ir įsigyvenusios tvarkos, nie
kad ginčo neturėtume.

Apsirgęs narys gauna pašal
pų tik nuo tos dienos, kada

MOKĖDAMI TAIP MAŽAI KAIP 20 CENTŲ I DIENA 
NUSIPIRKSITE SAU

Refrigeratorį $99T

pastebėji- kad sergi. Nuo šio laiko la- 
jis turėtų biau negu pirnta bus žiūrima, 

da kad apsirgusieji nariai butų 
nepraneša apie pasveikimų ir tinkamai gydomi. Kuriems.jos nariai žino, kad skubės

kuomet daktaro stokuoja ištekliaus, Draugijos nio pašalpų išmokėjimo m 
nuomone jis jau turėjo pasvei viršininkai stengsis surasti vienoj organizacijoj 

jiems pagalbų. Nė vienas na
rys neturėtų išsisukinėti pasi
teisinimu, kad neturi ištek
liaus gydytis.

Kiekvienas sergantis arba 
sirgęs narys turi prisiųsti dak
taro liudijimų kas menuo, nes 
kitaip jis negaus pašalpos. 
Liudijimas negali būti priduo
tas už 
nėšio 
sirgo, 
na iš

CENTRAL DISTRICT FURNITURE COMPANY
< JOE JOZAITIS, Mgr.

3621-3623-3625 SOUTH HALSTED STREET
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NAUMENOS
The Lfthnanian Daily Newa 

hiblished Daily Ezcept Sunday by 
lba Lithuanian New* Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Strsst
Telephons CANal 8500

•8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

pažiūras, “kad tik jie lietu
viai”.

Subscription Kates:
•8.00 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago
•8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered aa Second Gasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
nf Chicago, III. under the act pf 
March 3rd 1879.

Naujtenos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
J1L, Telefonas Canal 8500.

Uiukytno kalnai
Chicago je — paštu:

Metams....... ....... ...............
Pusei metą
Trims mėnesiams_____
Dviem menesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija    ...............  3c
Savaitei 18c 
Mėnesiui .................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštai

Metams —........—87.00
Pusei metų _ ___ -____ ... 3.50
Trims mėnesiams  ........... 1.75
Dviem mėnesiams .......—. 125
Vienam mėnesiui  ..........  75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams - ____________88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“čia Lietuvos konsulas 
New Yorke pulk. Žadeikis 
pridėjo”, toliaus tęsia kores
pondentas, “kad USA lietu
viai komunistai nori pasiųsti 
j pasaulinį lietuvių kongresą 
savo atstovus. Svečias ( t. y. 
p^ Skipitis) pareiškė, kad jie 
gal ir bus priimti kaip lietu
viai.”
Na, matai! O Bimba su An

driuliu tiek daug rėkė, kad la
kūno siuntimas į Lietuvą turi 
tikslą nuvežti “pasveikinimą 
Smetonai”. Dabar gi jau jie 
patys nori vežti “Smetonai pa
sveikinimą”. Juokingi žmonės!

netiesioginiu budu darydamos 
spaudimą J kvėpavimo organus. 
Turint sunkų kvėpavimą, rei
kalinga surasti tikrai, dėl ko 
tai paeiha. Bendras gydymas 
su žolių arbatėle nepataisys 
sunkaus kvėpavimo.

ANTRO TRANSAT
LANTINIO SKRIDI

MO REIKALU

and the čraft airworthy for 
the proposed tmderfaking.

Very truly yours, 
J. Garroll Cone, Asshtant 
Director (Regulations) 
By

Denis Mulligan, Chief,
Enforcement Section.”

Dabar skaitytojai ir plačio
ji lietuvių

PIRMAS SMŪGIS HITLERIUI

Laisvasis Danzigo miestas, kurį Vokietijos “na
ciai” norėjo užkariauti balsavimo keliu, atsisakė nusi
lenkti prieš Hitlerio kumščių. Užvakar, renkant miesto 
legislaturą, opozicinės partijos gavo su viršum 40 nuo
šimčių balsų, o hitlerininkai — nepilnai 60 nuošimčių, 
t. y. toli-gražu ne 80 nuošimčių, kaip “nacių” propagan
distai pranašavo, ir net ne du trečdaliu.

Danzigo legislaturoje hitlerininkai jau pirma turė
jo absoliučią atstovų daugumą, o senatas (taip vadina
si tenai ekzekutyvė valdžios dalis) buvo visiškai jų ran
kose. Bet rudmarškiniams to buvo negana. Jie norėjo 
legislaturoje (volkstage) turėti tokią stambią daugumą, 
kad opozicija visai negalėtų trukdyti jų sumanymų. 
Hitlerininkų tikslas buvo pakeisti Danzigo konstituci
ją ir kartu įrodyti pasauliui, kad tas miestas — taip, 
kaip Saaro distriktas, yra vokiškas ir privalo būti grą
žintas Vokietijai.

Šituo tikslu’ senatas legislaturą paleido, nors iki ga
lo jos termino dar buvo palikę dveji metai, ir paskelbė 
naujus rinkimus. Pereitą sekmadienį turėjo įvykti Dan- 
zige “vokiškumo” demonstracija arba neoficialis “ple
biscitas”, ir Berlynas jau iš anksto džiaugėsi tuo įspū
džiu, kokį šis balsavimas turėjo padaryti į pasaulį. Po 
Danzigo panašų žygį “naciai” planavo įvykinti Klaipė
dos krašte.

Tačiau Hitleris savo tikslo nepasiekė. Nežiūrint to, 
kad opozicinės partijos buvo visaip persekiojamos ir te
rorizuojamos, kad Hitleris iš Vokietijos siuntė į Dan- 
zigą geriausius savo oratorius ir nesigailėdamas pylė 
pinigus propagandai, bet daugiau kaip 40 procentų bal
suotojų atidavė savo balsus “nacių” priešams. Tai — 
skaudus smūgis Hitlerio autoritetui.

Pastebėtina yra dar tai, kad stipriausios Hitlerio 
priešų partijos — socialdemokratai, katalikų centras ir 
lenkai — gavo šį kartą kiekviena po 2,000 balsų dau
giau, negu prieš dvejetą, metų. O prakišo po kelis tūks
tančius balsų komunistai ir nacionalistai. Komunistų 
balsai sumažėjo beveik per pusę (daugelis jų veikiausia 
persimetė i Hitlerio partiją).

Sekmadienio rinkimai Danzige tai —.pirmas Hitle
rio suklupimas per trejetą su viršum metų. Dabar pa
sidarys drąsesni “nacių” priešai ir Vokietijoje. Jie įgis 
viltį, kad rudąjį despotizmą galima įveikti, nelaukiant, 
iki jisai prives kraštą prie katastrofos. Be to, lengviau 
pasidarys Lietuvai, Austrijai ir Čekoslovakijai, prieš 
kurias Hitleris galanda dantis.

RINKIMAI DANIJOJE
— .

Neseniai įvykusiuose provin
cijų tarybų rinkimuose Danijo
je socialdemokratai laimėjo 41 
vietą, o konservatoriai 5. Kai
rieji agrarai prakišo 40 .vietų, 
demokratai prakišo 18 vietų.

šiauriniame Schleswige, ku
ris po pasaulio karo buvo su
grąžintas Danijai, labai smar
kią agitaciją tarpe vokiečių iš
vystė “naciai”. Jie pravedė po 
vieną atstovą kiekviename iš 
trijų Schleswigo distriktų. Ki
tos trys vietos teko kitoms par
tijoms. *

Danijos valdžia susideda iš 
socialdemokratų. Provincijų ta; 
rybų rinkimai partjde, kąd val
džia turi žmonių pasitikėjimą.

KLERIKALŲ NUSISTATYMAS

Brooklyne einąs laikraštukas 
“Amerika”, kurį kontroliuoja 
kunigai, pereitos savaitės nu
meryje šitaip 
kos katalikų

išdėsto “Ameri- 
visuomenės” nu

Wį

SUSIINTERESAVO LIETUVIŲ 
KALBA

PHILADEL P H I A, PA.
1935 m. sausio 29 d. Lietuvių 
Muzikalėj svetainėje VVS. 
skyriaus susirinkime, mes še
iniaus pasirašę, likome pas
kirti surengti gegužes 26 d. 
“Tytauto Parke” vykdintojui 
Dariaus-Girėno testamento, 
lakūnui F. Vaitkui, išleistuvių 
gegužinę.

I *

Todėl susirinkę kovo 31 d., 
š. m., apkalbėję rengimo iš
leistuvių reikalą, tarp kitko 
atradome reikalą lietuvių vi
suomenei pareikšti kas seka*

NAUJAS NORVEGIJOS 
KABINETAS

‘j visuomenė gali 
matyti, kiek turi teisybės lei
džiami paskalai, kurie yra 
niekas daugiau kaip tik asme
niški pavydai, kerštas ir ardy
mas kilnaus darbo. Todėl mes 
perspėjame p. James-Janušau- 
ską ir jo 
liautųsi demoralizavimo 
žalingą Lietuvai darbą varę, 
nes lietuvių liaudis gali netek
ti kantrybės ir pašaukti de- 
moraiizalorius prie atsiskai
tymo.

Mes šaukiame visus gerų 
norų lietuvius stoti darban, 
nekreipiant mažiausio dėme
sio į kenkėjus ir jų skundus, 
kad išpildyti a. a. Dariaus-Gi
rėno paliktą testamentą—“^/ 
savo skridimą skiriame ir au
kaujame Tau, Jaunoji Lietu
va”. . . “Kad nekviestą Tavęs' 
į Didįjį Teismą. . .”

VVS. Rengimo Pikniko 
Komitetas:

J. V. Grinius, Kaz. Valys, 
A. Tvaranavičia, Kristus 
Žemaitis, Alex D aukas, 
Simon Urbonas, Ž. 
Jankauskas.

patarėjus” kad
ir

dar 1921-1922 m. žmonės už
tikdavo žemėje įtaisytus, ap
griuvusius namelius, po med
žiais paiadotus karius, o kito
je vietoje rasdavo išblaškytus 
žmogaus skeleto griaučius.

Kada ties Gumbine, Stalu
pėnais rusams buvo suduotas 
lemiamas smūgis, daug kas 
matė, kaip rusų kariuomenės 
dalys pakrikusiai spruko, kur 
kojos neša, kur akys mato. 
Dauguma tos rusų kariuome
nės iišsisklaidė po Lietuvą. Ke
lios išretintos divizijos atsidū
rė ties Mažeikiais ir mokėjo 
patraukti Latvijon, bet ten 
taip pat žygiavo geležimi ap
kaustyta vokiečių koja. Už
klydo keletas sunykusios arti
lerijos pulkų ties Viekšniais ir 
nešėsi į pietus. Užpakaly vi
josi vokiečiai, retindami rusų 
eiles. Neturėdami kur spruk
ti, rusai pasislėpė tuose Bugių 
ir Medemrodės miškuose, 
liau dauguma ten jų ir 
mirė.

Didžiojo karo panašių 
minklų Lietuvoje yra labai 
daug. Pažymėtina, kad per šį 
karą įvairiuose frontuose žu
vo apie 70,000 lietuvių. Tsb.

iau n uoli a i rems. Žinoma, 
sietuvos visuomenė negali ne
remti tokios rimtos ir naudin
gos organizacijos, kuri savo 
, ėgomis išėjo net į pasaulinius 
rekordistus. Tsb.

r

RINKS LIETUVOS ŽEMĖS 
VARDYNĄ

Vė- 
iiš-

pa-

švietimo ministerijos Kultu 
ros reikalų departamento seno
vės paminklų apsaugos sky
rius, per valstybės archeologi
jos komisiją, rengiasi pradėt 
sistematiškai rinkti žemės var
dyną visoje Lietuvoje. Bus ren
kami visi, kad ir smulkiausi 
žemėvardžiai ir visos su jais 
susiėjusios žinios apie istori
nius, archeologinius ir kt. se
novės paminklus, turinčius 
reikšmės musų kultūros istori
jai, kalbotyrai, geografijai etc. 
Tam reikalui jau parašyta “in
strukcija Lietuvos vardynui su
rašyti” ir parengti tam tikri 
žinioms rinkti lapai. Kiekvie
nai oficij alinei
vietai bus skiriamas 
žinių lapas.

Gyvenamųjų vietų 
džius šviet. min-jos 
reikalų dep., nutarė
ti pradžią mokyklų mokytojus, 
kad jie surinktų žinias ir jas 
surašytų žinių lapuose. Kiek
vienos pradžios mokyklos mo
kytojai turės surašyti žemė- 
vardžitfs to ploto, kuris jų mo
kyklai priklauso. Valstybinių 
miškų žemėvardžius turės su
rašyti girininkai.

žemėvardžiai bus renkami 
visoje etnografinėje Lietuvo
je.

Inž. Petro Vileišio 
kūnas pervežamas 

į Vilnių

gyvenamajai
atskiras

žemėvar-
Kultūros 
įpareigo-

Vileišis

IŠ LIETUVOS

Garsusis Amerikos rašytojas, 
žurnalistas ir kritikas, p. H. 
L. Mencken, susiinteresavo lie
tuvių kalba ir kreipėsi į “Nau
jienų” redaktorių, prašydamas, 
jį nurodyti, kur jisai galėtų 
gauti atatinkamą vadovėlį.

Gal būt, kad tai rezultatas] 
pasaulio susidomėjimo Lietuva, j
kuris pasireiškė pastaruoju lai-1 1. Antras Transatlantinis; 
ku dėl Klaipėdos “nacių” bylos. | Skridimas yra paseka mtrių* 

žuvusių didvyrių, Dariaus- 
Girėno testamento vykinimas. 
2. Rezignavus p. James-Janu-; 
šauskui pačiam tam garbin-

Sudaryti naują Norvegijos! gani žygiui vykdinti ALTASS. 
vyriausybę pavesta Darbo Par- pakvietė lakūną Feliksą Vait-1 
tijos vadui, Johann’ui Ny- kų. 3. Remdamiesi ALTASS. 
gaardsvold’ui. Jisai paskelbė specialios finansų komisijos 
šitokį kabineto sąstatą: pranešimais ir atskaitomis,į

Premjeras ir darbo ministe- ^matome jokių bereikalingų n.jV. . n
ris — Nygaardsvold, užsienio Pinigų eikvojimo, kaip kad ĮjftlZlOK) IlSirO I S
reikalų ministeris - Koht, !fi- nekurie asmenys ir lietuviu J
nansų ministeris — Indėboe, sPau<Ia skelbia. 4. Kaip neku- 
prekybos - Madson, socialines ril* Penais ar as-
apsaugos - Vergsvik, krašto meinniais sumetimais nepa- 
apsaugos - Monsen, švietimo matuotai puohima m mekina- 
- Hjelmtveit, žemdirbystės -J - - Antra8 TarnsatlanUmsį

minklai Lietuvoje
< . ‘ •' : ' ' ' ! J ' . ■ ' ' ' . ' į ’

Didžiojo karo pėdsakų pil-' 
_  ow.fi, _  na visoje Lietuvoje 
Ystg^rd,V Wdši^gu^ kas. d^noralizuojallnas, bažnytkaimis miestelis,

Norvegija vra jau trečia ,r trukdo U5*“1!!11 darbą, mes apylinkė turi gyvų karo inva- Morvegija yra jau trecia laik ( djdeUu prasižen.Ljd k 8unaikintlJ vjeto. 
Skandinavijos šalis, kuri turės imu J m ta žuvu. d‘ ; karj £ ifl. . 
t'. •• • * .. . . k . įsius didvyrius 'ir jų paliktą- .Varo iiabtikla paliktas žvmes1.T1U4 oHajdeSš^1’ *P kusj VVS sk^ į^us^ ka^

o mokralai. rius, kurį sudatfo vietos lietu-; ro išdavų. Po karo, Akmenės' 
...............................------ ;--------- vių draugijų, klubų ir kuopų bažnyčios bokšte ilgą laiką 

..........      . atstovai ir pavieniai veikėjai, stovėjo įlindęs vokiečių ar- < m i (kurie ! (reprezentuoja suvirs niotos neišspregęs sviedinys., SVEIKATA 5,000 organizuotų vietos lietu- žmonės ant galų pirštų slink
čių, nuo pat įrikurimo sky- davo į bažnyčių, jos viduje 

. ■'■■■■■■■■-' i—■■ ■——*—J riaus birželio 1932 m. re- stengėsi išlaikyti didžiausią 
Rašo Dr. T. Dundulis n.16 ^en^‘a svarbiau- ramybę. Baųginp, jog ina-

Gydytojas-Chirurgas, Chicago. Lietuvos ir lietuvių rei-|žiausias sutrenkimas, mažiau- 
jog

ma- 
galėjo 
įsunai-

Kai

t i J, jos viduje
riaus birželio $7, 1932 m. re- stengėsi išlaikyti didžiausią

Baugino, jog nia*

_______ ’ kalus, kaip tai: Vilniaus va-]sną ramybę. Baugino, 
IrvnnniHmnD davimo, Klaipėdos, Pirmo ir mažiausias sutrenkimas, 

□IHIKUS KVCpaVHllaS Antra Skridimo darbus, ^džiausiąs šūktelėjimas
----------- Kadangi Antras Skridimas Į susprogdinti sviedinį, 

Nemažai žmonių nusiskun- jau visai prie pabaigos, ir ka- kinti bažnyčią ir išžudyti su 
džia dėl sunkaus kvėpavimo, daugi pilotas F. Vaitkus yra | trinkusius žmones. 
Tokiems ligoniams nelengva pilnai kvalifikuotas šiai isfo

Inžinierius Petras
yra vienas žymiausių Lietuvos 
atgimimo veikėjų. Jis stato
mas greta su Basanavičium ir 
Kudirka.
garsus inžinierius, jis dar Ru
sijoj sukrovė milijoninius tur
tus, bet vėliau, atgavus spau
dą, juos visus paaukojo Lietu
vos reikalams. Jis įsteigė pir
mą lietuvių dienraštį “Vil
niaus Žinias”, jis daug kovojo 
su rusų valdžia dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Inž. Pet
ras Vileišis mirė Kaune 1926 
metais. Ligšiol buvo palai
dotas Kauno bazilikos kirp
toje. Bet mirdamas, velionis 
prašė, kad jį palaidotų senoje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Ten, Rasų kapinėse, jis turi 
savo šeimos koplytėlę, kur pa
laidota jo žmona. Dabar ve- 
lionies pageidavimas yra vyk
domas. Kovo 21 d. jo kūnas 
iš Kauno pervežtas į Vilnių. 
Per administracijos liniją len
kai leido kūną palydėti velio- 
nies sunui, Lietuvos ministe- 
riui Rygoje inž. Vytautui Vi
leišio ir velionies , giminėms. 
Iš Kauno jį palydėjo Lietuvos 
vyriausybė ir ir didžiulė žmo-

Tsb.

Būdamas geras ir

Marijampolė jau turi gerą 
knygyną

Į

MARIJAMPOLĖ. Ligi šiol 
Marijampolės bibliotekose visi 
veikalai atsirasdavo tik po 1 
—2 metų nuo išėjimo iš spau
dos. Todėl bibliotekos aprūpin
davo marijampoliečius tik se
nais veikalais knygomis. Be 
x>, tose bibliotekose ne visos 
būdavo galima gauti knygos. 
3abar jšitą spragą sumanė už
kišti p. Dapkunas, įsteigęs sa
vo biblioteką, kurioje yra vi
si naujausi veikalai. Tenka pa
stebėti, kad p. Dapkunas ima 
tik mažą atlyginimą, kuris rei
kalingas tik knygos amortiza- 
vimui.

Greitai grįš Vytauto gatvę
Prasidėjus pavasariui, numa

toma greitai grįsti likusią Vy
tauto g-vės dalį tašytais ak
menimis,. Tašytais akmenimis 
liko išgrįsti Vytauto gatvės 
tarpas tarp’ Laisvės ir Vasa
rio 16 d. gatvių. Manoma, kad 
darbai prie gatvės grindimo 
bus ženklas darbo sezono pra
džiai.

Pirmosios dulkės
Keletą dienų pakaitinus sau

lei gatvės visiškai nudžiūvo. 
Dabar yra-nauja beda: kiem
sargiai nesilaiko dar privalomo 
įsakymo ir tkip uždulkina gat
ves, kad ir pasirodyti nedrą
su. (L, ž.)

nių minia.žmonių įkurių kapinių kiek*- 
atsakyti kas su jais yra, ka-Jrinei kelionei; kadangi lėk- vienoje apylinkėje galima <ra- 

i..-.-:.. a,—y yra itin- sti. Didilės žmwdų vokiečių
karnas šiam skridimui, todėl kailinės yra Joniškyje. Daug 
mes griežčiausiai pasmerkia- žuvusiu rusų karių yra palai- 
me p. James-Janušausko /ten- dota Mažeikiuose, Viekšniuo- 
ksmingus ir, nepamatuotus\sc> Tirkšliuose. . Geros valios 
raštus, tilpusius Amerikos Lze- žmonės kapines gėlėmis pa- 
tųvy Nos. 11 ir 12 ypatingai, puošia, iš lauko akmenų pa- 

Pasklydus tokiems l’astato- I J®niSkj
mains buk lakūnas F. Vaitkus kartu buvo atvažiavusi
nėra kompetentiškas lakūnas, Miuncheno žuvusio karnnn- 
o tik “iškeptas oro karžygis”, ko n’otl.nū- Ir kalp dz,au8esl 
kad “Lituanica II” nėra tin- suradusi savo sunaus kapą, 
kaina transatlantiniam skridi- P.usa <o^u bavane e, kad pon- 

įkiš metus eškojusi sunaus Ver- 
• duno laukuose, paskui ties 

prie D^tmėnCoFc^mm^ Kuvalįąuto!, Rygą ir paga- 
ce, AVashington, D. C., iš ku
rio gauta sekantis atsakymas:’

“Department of Comnieroe, Į Mcdemrodes ir Bugių miškai. 
Bureau of Air Commerce, Į Baisus miškai su klaidiuan-

, pelkėmis, 
| upeliukščįais, taiikiausiai su- 

Jąugusia'įs krūmokšniais. Gąl 
j koks sąžiningas ėigulis apei- 
|na pakraščius, o viduryje pa
ltys updai snapo neįkibtų. Ro 
J Didžiojo karo žmonės išsinuo- 
muodavo miško pakraštį, nu
šienaudavo ir laukdavo Joni-* 
nių, kada šięk tiek pradžiū
vus pelkėms, galėtų ten ratais 
įvažiuotu Retai kuris neži
nojo, kad tuose sunianymuo-

daugi esti daug įvairių sirgimų, tuvas **Lituanica II 
kurie paliečia kvėpavimo orgaJ 
nūs. Sunkus kvėpavimas gali, 
būti pasėka išdidėjusių tonsulų. 
Taipgi gali paeiti ir nuo per
augusių nosies struktūros da-j 
lių, kaip tai nosies sienų kau-j 
liukų (turbinatų) ių nuo iškry
pimo nosies pertvaros krimsies. 
Išpūtę nosies gleivės nuo infek
cijos arba įdegimo, vasaros slo
gų arba nuo dulkių erzinimo 
ir kaikada nuo ypatingų, valgių 
gali sudaryti rimtą priežastį 
sunkiam kvėpavimui. Užuoau- 
ga nosyje , tiesioginiu būdų už
daro nosies skyles, o tada, aiš
ku, kvėpuoti per nosį negalima. 
Išdidėję adenoidai yra viena iš 
svarbiausių priežasčių sunkaus 
kvėpavimo.

JŠirdies ir plaučių ligos vai-. 
Įdipa svarbų vaidmenį kvępavi- 
mo procese. Ligoniai, turintys 
širdies arba plaučių ligą, jau- 

“pašporta”Ičiasj trūksta oro. Li-
jausti stoką oro ir 

j nuo kitų ligų, kaip tai, turėda
mas mažakraujystę. Ligoniai | 
su mažakraujyste yra priversti] 

; kvėpuoti tankiaį, kadangi krau-1 
. ,z j jas neperduoda reikalingą kiekį

KETINA ĮSILEISTI KOMU- oksigeno į kūno audinius. O de- 
NISTUS l KAUNĄ liai to širdis turi plakti kurkas; 

----------- smarkiau.
“Vienybe“ rašo, kad p. R. Labiausia .apsunkina kvepa-' 

Skipitis, atvykęs į Nėw^forką, vimo procesą <
pasakė, jogeii j sumanytąjį vi-: kuris paeina nuo ypatingų daik- Į the aireraft in t ųuestion UąsĮpas ukininkus 

j kongręsą Į Itų arba klimato. |been approved for Trans-Ąt-j| plėšikauti, i
atstovus,

“Amerikos katalikų visuo
menė tautiniame 'veikime va
dovaujasi Lietuvos 
pato ir Katalikų 
Centro nurodymais. 
Vienybės Seimas, 
rugp. 9 d. 1932 m., 
delphia, Pa., nutarė: 
įsileisti į Katalikų organiza
cijas asmenų, priešingų Ka
talikų Bažnyčiai ir b) nepri
imti ir jokios pagelbos ne
teikti asmenims, neturintiems I 
Lietuvos Episkopato bei Ka
talikų Veikimo Centro įga
liojimų.” * I

šitas pareiškimas yra pada-| 
rytas, svarstant apie adv. R. Į' 
Skipičio atvykimą Amerikon. 
Jo prasmė tokia: parodyk, ger-1 
biamasis, ar turi 
nuo Lietuvos vyskupų ir Kata-] 
likų Veikimo Centro. Kažin ar 
jisai jį turi? Jeigu užmiršo pa
siimti, tai kaip dabar bus ?

80 pasaulio lietuvių 
galėsią siųsti savo

Ką nuveikė Lietuvos 
Aero Klubas

Episko- 
Veikimo 
Kunigų 
įvykęs 
Phila- 

: a) ne-
mui, geresniam persitikrini 
mui musų komitetas kreipėsi]

i liau, jį rado Joniškio laukuo- 
]86.

Garsus yra Mažeikių apskr,

Washington, D. C., March 26, šiomis vietomis, 
1935.

Mr. Z. Jankauskas, 
Philadelphia, Pa..

” Re: FeliK Waitkus 
NR-926 Y

A Dear Sir: This will acknow 
ledge the receipt of your com-! 
jtn.unicaU.ou of March 23, 1935, 
relatjive to the aha ve capUou-] 
ed coli tempia lęd forpignį 

Į flight.
• : *į"'' 1 g, . -....................   . ,.,T..

Thę recoiuls of Ibis officejse, pelkėse šimtai rusų sjaps- 
| dįselose t»hat Mr. Waitkus ispėsi, sų mirtimi kovojo. Dau-( 
the laolder of Transport Pir-j gelis jų, bijodami pakliūti į 

dusulys-atma,’lot’š License No. 15057 apid 1 vokiečių nelaisvę, tarnaudavo; 
T f 1110*11 f I O 1 Iz ■■ I 11-u zsr 11 /.c 11 linr.il .'...z. . .1. »■» 1 .^1. « ■ «• I ... <1i, kiti imdavo’ 

turimus ginklus 
Įvairios užuoaugos viduriuose Į lantic flight, This Departinpnt!| įmainydavo į kumpius, svies-

been approved for Trans-At-n plėšikauti,

j politines j gali paliesti kv^ąyimo eigą į cousiders Uie pilot cpinprientl.tą, nubus. Tuose miškuose

Šiomis dienomis Lietuvos 
aero kliubas spaudos atsto
vams buvo surengęs arbatėlę, 
per kurią jo pirmininkas prof. 
Zigmas Žemaitis papasakojo 
apie nuveiktus kli ubo darbus. 
Pirmiausi, jis pažymėjo, kad 
Lietuvos aero kliubas verčia
si savo lėšomis, gaunamomis 
iš visuomenės. Tai svarbus 
Ir reikšmingas pasakymas, ku
ris parodo, turįs .Lietuvos vi
suomenės pasitikėjimą, duos-' 
numą, aero kliubo gajumą ir 
organizuotumą. Visoumenės 
aukomis Lietuvos aero kliu
dąs turi jau 6 lėktuvus. Avia
cijos kursais davė eilę lakūnų, 
•kurių dalis dabar jau priimta 
į karo aviaciją. Sklandymo 
mokslą išėję apie 80 lakūnų 
kandidatų. Sklandymo srity
je Lietuva yra pasiekusi dide
lio rekordo. Ji užima trečią 
pasaulinę vietą. Tokio pasau
linio rekordo nėra pasiekusi 
nė viena kita Lietuvos sporto, 
,šalęa* 
....Lietuvos aero klubas dirba 
didelį darbą. Jis moko ir ruo
šia savo lėšomis civilinius la
kūnus. Tai labai svarbus vals
tybinis darbas. Bet Lietuvos 
aero kluba's, susiorganizavęs 
ir jau daug nudirbęs bei daug 
sunkumų nugalėjęs, nenusi
mena ir tikisi, kad Lietuvos 
visuomene jo pastangas ir .to

Reikalaukite "NAUJIENAS” 
aut bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Justi pato
gumo deleL

II-.....  • "

ĮGALIOJIMUS

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. U-L-

iįis i-

linr.il
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LIETUVONIRATGALSU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Jaunų Lietuvių Pul
ko vaikučiai ALTASS

r1""""... ...... "

AUTOMOBILIAI LIETUVOJ.

Lietuvoj automobiliai yra 
daugiausiai Amerikos darbo. 
Keletas jų yra Italijos ir Vo
kietijos išdirbystės. Bet dau
giausia yra Fordai ir Chevro
let, bet ir tų pigios rųšies au
tomobilių mažai tėra naujų. 
Kurie pirmaus buvo pirkti, 
dabar jau nudėvėti, seni ir kai 
dabar važiuoja su tais karais 
tai “hornu” nereikia bliauti, 
nes iš tolo girdėtis jų barškė
jimas.

Kai aš parvažiavau į Lietu
vą su nauju Buicku, gavau 
daug komplimentų nuo savo 
pažįstamų. Jie stebėjosi, kad 
automobilis bėgo taip tykiai, 
jog ir motoro veikimo mažai 
tesigirdi.

Lietuvoj automobilių ma
žai kas gali nupirkti, nes rei
kia antra tiek mokėti kai 
Amerikoj. Laisniai irgi bran
gesni. Tokiu būdu, ir dvar-* 
poniams nėra lengva įsigyti 
automobilius ir jie nevisi juos 
turi. O jau apie mažo ar 
stambų ūkininką tai nėra ko 
ir kalbėt. Dabafj Lietuvoj ne
menkas ūkis tiek kainuoja, 
kiek geras automobilius.

Lietuvoj automobiliais važi
nėjasi tik didelių parapijų 
klebonai, daktarai, ministeriai 
ir šiaip dideli valdininkai.

Lietuvoj pas ūkininką su 
automobiliu nuvažiuoja tik 
du skirtingi žmonės: ameriko
nai ir valdininkai, kai reikia 
ūkininką aptaksuoti arba ap
rašyti jo nuosavybę už skolas. 
Kai ūkininkas pamato pas jį 
važiuojant automobilių, jis 
persigąsta nes nežino, kas ir 
kokiu reikalu pas jį važiuoja. 
Man irgi teko nemažai ūkinin
kų išgązdint, kai aš vežiau 
Amerikoj įteiktas dovanas gi
minėms.

Man išvažiuojant į Lietuvą 
chicagietis ponas Nemunas 
prašė patirt, ar galima butų 
Kaune užsiimt automobilių 
vertelgyste. Pasirodė, kad 
Lietuvoj ten yra labai maža 
rinka.

Apie tris metai atgal žmo
nes kiek geriau stovėjo finan
siškai ir tuomet daugiau pirk
davo automobilių. Ir tuo lai
ku Kaune susiorganizavo 
“Amerikos Lietuvių Bendro
vė”, kuri pardavė daugiau 
automobilių, bet dabar ir ta 
bendrovė eina prie bankroto.

Šiauliuose įsisteigė bendro
vė automobiliams pardavinėti, 
bet dabar ir jie jau negali už
laikyti nei vieno automoblio 
pirkėjui parodyti. Reiškia, jei 
nori pirkt, tai jie duos užsa
kymą, kad atgabentų iš užsie
nio. •

reikia duot per 
Bėdinas turi aulo- 

monopolį, reiškia, ir 
uždirbti nemažiau 

nuošimčių.

sę pinigų ir turi laukt kol at- 
vež iš Detroito. Kaip kada 
reikia laukti gana ilgai, nes 
visi “orderiai” 
Berliną. 
mobilių 
jie turi 
kaip 15

Lietuva perka automobilių 
nemažai kuriuos Fordas išdir
ba Anglijoj. Tie automobiliai 
vadinas “Ford Jr.” (Fordas, 
Junioras). Tos rūšies automo
bilius 
soms 
gesne

Fordas pardavinėja 
Europos valstijoms 
kaina.

(Bus daugiau)

Stud. A. Grybčs 
garbei vakarėlis

programe

pirkt Chevrolet ar Buiek, turi 
duot užsakymą, užmokėti pu-

PETRAS VVITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 diena. 1:30 valan
da po piet, 1935 m., sulaukės 
4Į metu amžiaus, jrimes Ra- 
sieniu apskr., šidlavos parap^ 
Papuščnų kaime.

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame 

moterj Prancišką, 
Klikna, sunu Damlan, 2 dukte
ris Florence ir Grace, broli Jo
ną, dėdiene Waitkiene, 2 pus
seseres Sofia ir Bronis, pus
brolius Joną Sutkų, Antaną 
Witku ir Dominika Jaugelą. 
cioce Cicįliia Kumskienę, Alek
sandra Daniel ir Hellen Kums- 
kius ir daug kitu giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
10759 S. Sawyer Avė. Chicago.

Laidotuvės j vyks šeštadieni 
balandžio 13 dieną, 8:30 vai. 
ryto iŠ namu i St. Chistinbs 
parapijos bažnyčią, 110 ir Ho- 
man Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ tęn bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

visi a. a. Petro Witkaus gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekame 

Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Pusbroliai, Pusseserės, 
Ciocės, Dėdes ir Giminės.

FatarnauJa laidotuvių dįrek- 
turtus J. F. Ėudeikis, Telęfo-

vi- 
pi-

BRIDGEPORT. — Praeitą 
sekmadienį Universal Klube 
chicagietės moterys buvo su
rengę šaunų vakarėlį pager
bimui jauno ir tylaus Chi
cagos Universiteto studento, 
p. Adomo Grybės. Nors oras 
buvo labai prastas, bet visgi 
susirinko nemažai žmonių.

Poną Adomą Grybę aš pa
žįstu jau apie porą melų, kai
po rimtą, draugišką ir malo
nų vyruką. Jis jau spėjo įsi
gyti teologijos maestro laips
nį, o dabar, kaip teko patirti, 
neužilgo gausiąs ir filosofijos 
daktaro laipsnį. P-as Grybe, 
baigęs universitetą, 
grįžti Lietuvon ir 
profesoriavimu.

Gaila butų, jeigu 
žinotų, bet jeigu jis 
tai aš nuo savęs
jam kuogeriausio pasisekimo.

— S y nikom.

Pakviesti pasirodyti didžiuliam 
ALTASS bavare

Man teko nugirsti, kad AL
TASS kviečia Jaunų Lietuvių 
pulką' pas save į svečius. Tą 
grupę p. Sarpr-bus mokina dai
nuoti.

Ji tapo pakviestą išpildyti 
programą laike ALTASS bąza- 
ro, kuris įvyks Chciagos Lie
tuvių Auditorijoj, bal. 13 ir 14 
d.d. Tai yra girtinas dalykas, 
kad komitetas nepamiršo vai
kučius pakviesti j tokį svarbų 
parengimą, ir, aš tikiuosi, kad 
lankytojai bazaro ti.Tės daug 
malonumo, kada išgirs vaiku
čius dainuojant lietuviškas dai
neles. Taigi, kreipiu tėvų ir 
motinų domę, kad šeštadienį, ba
landžio 13 d. pirmą valandą po 
pietų būtinai visi vaikučiai tu
ri atsilankyti į pamokas. Vieta 
pamokoms paprasta.

Tėvai ir motinos taipgi yra 
kviečiami atsilankyti drauge su 
vaikučiais, kad galėtume pąsi- 
tarti kaslink tolimesnio veiki
mo. Malonėkit nepamiršti — 
sekantį šeštadienį.

—A. K. Sargas

moration of bis birthday... Bob 
was born op April Fools day... 
Could that have any bearlng ųpon... 
Wcll, let’s sklp it...

BRIGHTON PARK... YOURS 
TRULY.,., Įt is my unpleasant <|uty 
to report that amidst that pomi> 
ous gąthcring ip this branch the 
congenial personaUty of the ever- 
sipibng Mary( Malinauskas was jąiss- 
iąg.,.. Maryte vaikeli, kur tu pra
puolei?.. Our treasuręr, Birdie 
(fornįally known as.. Birute Kre- 
mianls) is engaged in an occupa- 
tipn whlch neccssitates her pre- 
sence in the 
we will not 
attondance...
Executlve Mcet was held in con- 
junctlon with the branch meet... 
This special gathering was for the 
specifię purpose of ratifying a 
code of rules which are to be 
applicd in all of the branch mect- 
ings in the future... These rules 
have been drafted as a result of 
the ineflcicncy of the previous at- 
tempts to bring about a satisfact- 
ory course of procedure at the 
club mectings... Incidentally... These 
specifications -will be enfofced;

18TH STREET.... ULANA... Lašt 
monday’s meeting was made con- 
spicuous by the pumerous attend-

Gucsts werc present from 
branchcs. A la tradition

tvvilight hours... Thus 
be honored with her 
For a whilc.... An

ance... 
other 
many nevvcomers obtained pledgc 
cards and formąlly cited the L. Y. 
S. oath of fidelity.... A birthday 
party was arranged in honor of 
Joe Vespcnder (ho also was born 
on April the first) in which all 
members were given the opportun- 
ily to exprcss their regards... And 
also vcry inc.idcntally to partake 
of the Ijountiful repast, as furni-

Courier
manąs 

užsiimti

shed by the hostess of hostesses... 
Miss Aldona Ambrozas... Our new 
membcr, Casimiera (Šally) Termi
nas proved to be the life of the 
party... We mušt comment that she 
is vcry 
altitude..,.

non-chauvinistic in her 
While the party was 

progressing merrily, Joe becamo 
the plcasąntly astonished recipicnt 
of a telegram.... Happy birthday 
and best of luck... From Vyto Be- 
liajus... WANTED... girls to join 
t|ie branch... And play baseball.... 
One additional comment... Helen 
Vespcnder has a very cfficicnt 
inethod 
Ahl... 
sededI

And thus we end another week 
of merry scrambles... —Tonuks.

of playing “sixty-six”.. 
Talcnt can never be super-

PRANEŠIMAS
ARTINANTIES VELYKŲ 

ŠVENTEI NAUJIENAI

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

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

Reikalaujant siunčiama kai- 
naraštis.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su** 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 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 AveM 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

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

Čia
susirasit
k0
tik
jums reikia

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO. 

(Įkorporuota) 
Įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

“Birutės” Atstovybė 
1427 So. 2nd Street, 

Philadelphia, Pa.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

CARR BROS. VVRECKING CO.
(Ine.)

Įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rušięs 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

Lithuanian N^s 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 pirmų mortgičjų. To
dėl visi kam ..reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek- 
ciios dykai su kiekvienu akordijdnu. 
Specialės “Jazzo” ir “Hamony” 
istrukcijos. Pradarantiems spcciales 
8 lekcijos už $6.00 i mėnesi. Įsteig
ta 10 metų. VVALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

.  ..................... II I » ■*■■■!■ Į

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

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

vBIUDGEiPORT..., JULIA.... The
most outstanding cnteitainincpt 
presented at Tues»day’s meet was 
undoubtedly the Vyto Beliajus’ ver- 
sion of a Lithuanian polka... With 
the able assistance of the elusive 
Helen Dambras... Ah yes... Bruno 
Bruknis also engaged in a demon- 
stratipn of ,t|ie , ąpb.Je« art of the 
Dancc... Oųr willowy 
Estellc Parker.. was his charming 
and blushing companion...  Thę
month is over and it is anticipated 
that Bruno will make good his 
promise of contributing one dojlar 
for the best idea, as suggcsted by 
the mėmbers 
Mask vvas incapacitatcd 
Our best 
covery!.... 
making a 
baseball.
lasses were out for practice lašt 
Thursday.

ROSELAND... ’ MABEL... Wę 
wonder why Bruno Narish 
refused tp participate in the base
ball practice lašt Sunday... It is 
suggested that some one ask him... 
lt fyrther is made known to ps 
that Sammy Costello is considered 
to be the second Fred Astaire... Hc 
specializes in the Rhumba... I|ot- 
cha-cha.... George Urban has bene- 
volently jiffered his Services to 
teach young yvinsome maidens the 
manly art of swimming... Come' on 
girls, herc is your opportunity... 
Bob Harroun was blushing pro- 
fusely lašt Moąday.... This is sąi$ 

nepa- to be due to a bouąuet of pussy 
willows, presented for the commc-

jis išva
lo nori, 

palinkėsiu
Siunčiame Gėles Telegramų i viso 

pasaulio dalis.

beauty

RADIO
8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocyęles

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 namu ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswįck 9131.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

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

Dainuos Mrs. H. Bar- 
tush, A. Čiapas, ir kiti

Šiandien, 7tą valandą, va
kare užsistatę savo radio ant 
stoties WGES, pasiklausykite 
labai gražaus radio programo 
transluojamo pastangomis pe- 
oples Rakąųdų Išdirbystės 
Kompanijos. Programo išpil
dyme dalyvaus keletas žymių 
dainininkų, kaip tai operos 
dainininkė Mrs. II. Bartūsh, A. 
Čiapas. Bus sutartinių Peop- 
les Baido kvartetas, duetas ir 
kiti.

Tarpe jų gražių dainų iš
girsite labai svarbių praneši
mų iš Peoples Krautuvių pre
kybos eigos. žodžiu sakant, 

maloni, ir 
kiekvienam

Todėl,
Rep. XXX.

of the brandi.... Al 
lately.,. 

wishes for his early rc- 
The girls have bęen 

great shpwing in playing 
Elęvcn of these buxoip

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pągrabams.
3316 S. Halsted St.

Pilone Įpoulevard 7314. Chicago, III.

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

įdomi valandėlė 
pasiklausyti.
mirškite.

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

JONAS k. MINGELĮS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 dieną, 12:30 vai 
ryte 1935 m., sulaukęs 48 mę-> 
tų amžiąąs, gimęs Lietuvoj, 
Šiaulių apskr.. Pakapes parap., 
Pašiaušės, kąime. Balandžio 8 
tapo parvežtas iŠ Tucson, 
Arizoną, kUt* sirg° Per 6 ma
tus, buvo ex-kareivis.

Paliko dideliame nubudime 
dėdę Izidorių ir cioce Pran
cišką pėtrayskįus ir giminės 
Amerikoj, o Lietuvoj, motiną 
Aneliją, 2 seseris, Antaniną įę 
Olesę, 2 brolius, Kazimierą ii 
Steponą ir giminės.

Kdnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Eh 
tuanica Avė.

Laidotuvės ivyks Trečiadieni 
balandžio 10 dieną. 8 vai. iš 
ryto iš koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Mingelio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį Dataranvimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 

Dėdė, Cioce ir Giminės.
Patarnaują laidotuvių direk

torius A. Masalskis, Telefonas

Panedėli 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekviena seredą
NAUJIENŲ 
MUŽIKALIS 
PROGRAMAS.

MOKINKIS BARBERYSTĖS 
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kainą. Barberis visuomet tu
ri darbą. Ątsilankykit ir patįs patirkit 
TRI—CITY BARBER COLLEGE, 

Ine.
809 South State Street 

610 W. Madison St.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
mą kaina.

J. AUGAITIS
1698 S. 50 Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 645

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naują lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. III

KAILIAI
FURS

FŲR STORAGE
Voltai ant vietos. Žemos kainos 
iškaitant apdraudą. Musų eksper
tai padaro gera darbą prie valymo, 
glezavimo, pataisymo, perdirba ir 
styliuoja kailinius sulig naujausios 
mados.

DAVID ADLERBLUM
Įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Detalia rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
šet. $98. Modern. 8 d. miegkąmb. 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" ,?I 35% 
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į LEVINTHAL PLUMBING 

SUPPLY CO.
1635 W. Division St. 

kampas Marshfield
VELYKOMS DOVANŲ

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

STOGAI
ROOFING

MES REKOMENDUOJAME
Overland

23 metus, 
nubudime 
po tėvais

Heavy Body 
Smooth & 

Mellpw

1 n f n'Trųy t i m i i

Z.'1* ■ [’A

Antanas Bitinas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 10 d. balandžio, 1934 m.t 

sulaukęs 63 metų amžiaus. Gimęs Eimantų kaime. Gaures 
parap., Tauragės apskričio, Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime moterį Oną, po tėcais Bu
kauskaitę, 2 sūnūs: Antaną ir Joną, 2 dukterį Oną if 
Josephiiią ir 5 švpgerius: Antaną, Andriejų, Stanislovą! 
Joną ir Vincentą Bukauskius, š’vogerkas ir gimines.

A. a. Antanas Bitinas buvo seniausia gyventojas ir 
biznierius Mount Greenwood, III. Jis buvo visų mylimas 
Žmogus. Turėjo daug gerų draugų.

Liūdnai atmintai musų brangaus vyro iy tėvelių buą 
ląikomos šv. Mišios St. Christina parapijos bažnyčioj. 
11005 S. Homan Avė., balandžio 10, 1985, 10 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, pažystamus ir ypač 
Mountgreenwoodiečius atsilankyti į pafnaldas, paskui ir j 
musų namus, 3958 W. 411 St., M°Unt Greenwood, III.

Mes tavęs, musų brangusis Antanai, niekuomet neužt 
(nirime. Tu pas mus jau nebesugrjši, bot mes aukščiau 
ar vėliau pas tave atkęljąusime. Lauk mtisų atkeliaujant!

Nubudę liekame: Moteris ir Vaikai

Kentucky
Straight

B Bourbon
Whiskey

Wqq4
18 Mos.

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. Tel. Yards 0803

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ (P gfl w»‘.M9-50ir virš.
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj

nuo 9 v. r. iki 1? pietų
L & F TĄILORS

8516 SO. HALSTED STREET
‘ ‘ ' z- •

. |l'«l ’ f j M*"’111 • i •« C i.į m 1 -4 .>,.iP j., r j x ’ i‘T

‘MĮ L roR

RFCOMMlNDFD 
'#ūMqyears votncO

. liūto
^eyes£0J

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965. ’

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo morttt KM■ sssr hstss“^® as ssr
Ui Be U> lalltr «utanpt»ti 
r Sysą

Liveri Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25«
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18-TOS KOLIONIJOS.- WEST S1DE PILIE
CIAI SUBRUZDO. REIKALAUJA LIETU

VMS PRIKLAUSOMO KREDITO
CLASSIF1ED ADS

Piliečiu Sąjunga 21 WardojeNauja Lietuvių sve-
mcpriskiri

PRANEŠIMAI

NAMAMS REIKMENYS
Gesiniai Pečiai

Gražus Parlor

9x12 Karpetai

ATSAKANČIAI IR SAUGIAI

Ward firmos

VELYKOS JAU ARTINASI

Lietuviai esate kviečiami pamatyti

atspaudai ir

Parengimas įvyks balandžio .28 
dieną Viklng Temple svetainėje

Automobiliai tebetę
sia žmonių skerdynes

Lituanica II” gabei 
laiškus į Lietuvą

žymus 
vardai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Chicago gausianti 
$150 milionų iš 
fed. valdžios

WCFL. 970 k. Lietuvių programas Nedėlioj nuo 1 iki 1:80 po piet 
WAAF, 920 k. kasdieną 5 vai. vakare.
WHFC, 1420 k. ketvėrgais nuo 8 vai. vakaro.

2 vaikų motina smar 
ki su revolveriu- 

nušovė vagį

Būlaw Atletai rengia 
koncertų-šokius 

ALTASS’UI

Mary 
mer-

jus už 
Midland 

Outlet 
;e. (prie

Lietuvių 
čarterio na- 

Savickas, Pet-

40 metų moteriške, dviejų 
vaikų motina, lenke Mrs. Mary 
Boksą, 2617 Evergreen avenue, 
vakar anksti rytą nušovė vagį, 
kuris apiplėšė jos. namus. Išsi- 
trąukusi iŠ piniginės revolverį, 
ji vikriai jį valdė ir pataikė 
vagiliui tiesiai į kaktą.

Nušautasis % buvo George Pso- 
da, 44 metų* 1388 W. Division 
st., Boksų šeimynos pažįsta
mas.

palikę visą dalyką 
Tasai skandalingas

Sąskaitos už nenaudotas 
taines ir skandalai

REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt gera patyrimų. Atsišau- 
kit laišku Bok 225, Naujienos, 1789 
So. Halsted St.

MERGINA, patyrusi prižiūrėti 1 
metu amžiaus kūdikį ir prie leng 
vaus namų darbo, už miesto. Gyven 
ti vietoje $4.00 i savaite.

ROGERS PARK 0343.

BARGENAS. Pardavimui delica 
tessen ir mokykloms reikmenų krau 
tuvė . Vieta išdirbta, turiu du biz 
niu. 4486 S. Fairfield Avė.

Valdybos nariai ap 
kiek išlaidų bus

Skrisdamas į Lietuvą su “Lituanica II” Fe
liksas Vaitkus nugabens tam tikrą apribotą 
skaičių laiškų nuo Amerikiečių jų giminėms ar
ba draugams. Šitie laiškai turės nepaprastą 
svarbą “Lituanicai II” perskridus per okeaną.

Laiškas ir jo nugabenimas kaltuos $2.50.
Lietuvon,Kas nori tokiu keliu pasiųsti laišk;

tegu tuojau duoda užsakymą ir prisiunčia pini
gus ALTASS Centrui, 1739 South Halsted St., 
Chicago, III. Užsisakiusiam bus pasiųsta spe- 
cialis konvertas ir popiera kartu su instrukcijom.

Laiko paliko nedaug, iki Feliksas Vaitkus 
išskris, todėl norintieji šia proga pasinaudoti, 
yra prošomi pasiskubinti.

ALTASS VALDYBA.

Ragina Chicago at 
skirti nuo Ilinois 

valstijos

Detalinio biznio kodekso ad
ministracija atėmė nuo Mont- 
gomery Ward firmos mėlyną 
erelį. Tarp administracijos ir 
kompanijos kilo ginčas dėl 
$30,000 mokesčių, kuriuos fir
ma turėjo sumokėti administra
cijos palaikymui.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreigri Exchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BAMK
19th Place and Halsted Street

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ITAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiaips, Bučernėm, Kepyk
lom. Delicatėssen įtaisai, ir t. , t 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus.

1607-11 So. State St 
VlCtory 8370

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

3749 So. Halsted St.

Visokios lazdos. Žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

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

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

lome ir pataisome uždangalus.

jos senai apgyventos

Vakar Chicagoje automobilių 
užmuštųjų skaičius pašoko žy
miai aukštyn. Nežinomi auto
mobilistai, pabėgę iš nelaimių 
vietų, užmušė keturis žmones 
ir 4 sunkiai sužeidė, nekalbant 
apie nukentėjusius keliasdešim- 
tyj mažų nelaimių.

Nuo šių metų pradžios 203 
žmonės buvo užmušti automo
bilių, o 3,796 buvo sužeisti.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vąnos, lietaus ir druskos vanos.

' swimming pool,
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

įį' Laikas nusipirkti gerus, gra- 
žius, naujus čeverykus, kad 

„ Jtm) Velykoms atėjus, būti šau- 
Bk t>pi n*a* Paslpu°šusiut 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

Bridgeport — Draugystė Palai
mintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
balandžio 10 d., 8 vai. vak. Chicagos 
Lietuviu Auditorijoje. Malonėkite 
į laika bributi, nes yra daug kas ap
tarti. Valdyba. ,

4 ti.’ks-
Bet šie lietuviai sau 

dar jeigu 
tai iš jų

Priešinasi nepiliečius deportuoti bei juos 
lyginti prie kriminalistų

Majoras Kelly 'vakar pareiš
kė miesto tarybai, kad Wa- 
shingtono valdžia pažadėjusi

MAGLIAI suprosija drapanas greitai be 
' jokio sunkumo po

iki 94.50

O, triukšuingasai 
draugija nenori 

tegul valdyba ir

paskirti Chicagai $150,003,000 
viešiems darbams. Kaip greitai 
pinigai bus gauti 
darbams jie bus sunaudoti 
jis dar aiškini nepasakė.

Skalbiamos Mašinos su pilna 5 metų 
garantija po

39.50 *69.50

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... • $25.00
$300 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

— Soda Fountalns 
Cash Registeriai — 
i — Kėdės — šal- 

- Barbeųue Roasteriai — 
štymo Stalai — Bar Stik- 

Nauji arba vartoti 
Mes perkame 

krautuvių fikčerius ir 
Musų sąlygos prieina- 

Pabandykite GREEK 
planu ir taupykite.

“ 99.50
Parsiduoda po 75c į savaitę

rengiasi. Butų gerai, kad ir 
kitos draugijos taip pat pada
rytų.

Bezoliucijų dalykais pavesta 
Juozui Kuzmickui. Bezoliucijų 
Komisija:

Kun. Klebonas Ignatius Al- 
bavičius,

F. L. Savickas,
J. A. Pikiel,
S. Miežis.
Masiniai susirinkimai įvyks 

šioj savaitėj—tėmykite prane
šimus.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams' Uždangalai Musų 
Specialybe.

Pristatome visur. Apskaitliavi •
mus duodame dykai.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE WORKS 

8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

GROSERNĖ ir Bučernė pardavi
mui su ar be namo. Labai pigiai— 
Geromis sąlygomis. 2953 W. 59 St. 
Pašaukite Republic 8981.

Mary Kate Ware

Birmingham, Ala. — 
Ware, 12 metų amžiaus 
gaite, kuri serga keista 
Pavasarį ir rudenį jos rankas 
pradeda traukyti .konvulsijos 
ir veidas nepaprastai persimai-

REI KALINGA patyrusi veiterka 
ir dišiu mazgotoja, gera mokestis 
Martin’s Restaurant. 6236 South 
Westem Avė.

GERA MALIAVA IR VARNISAS
Tiesiog iš dirbtuvės dėl 

25% iki 40% pigiau. A 
Paint Companys Factory 
Store. 1765 W. Ogden A 
Jackson Blvd.)

HAYmarket 2390 
Mes pristatom

kuris įvyko 14 d. 
kilo skandalas. Štai

Keli menesiai at-

BURNSID1
švielos ir Dailės Draugijos su 
sirinkimc 
vasario 
kaip buvo 
galios, draugija buvo nutarusi 
surengti kokį nors vakarą. 
Kaip reikėjo gauti žmones į 
komisiją, tai nei vienas neap
siėmė tiktai dėl vieno žmo
gaus, kuris tankiai kelia skan
dalus susirinkimuose ir nori 
diktuoti kiekvienam.

Nariai 
valdybai, 
žmogus užsinorėjo net dviejų 
vakarų, 
skaitliavo

Neviskas gerai Burn 
sidės A. ir D.

Draugijoje
MOVING

Prieš persikrausiant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti 
kiek jums kainuos
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su 
mis

PARSIDUODA Lunch Room. U- 
bai pigiai $250, graži vieta. 5450 
Princeton Avė. Boulevard 1282.

21 wardoje lietuvių 
loma 11-14 tūkstančių, 
čių balsuotojų tarpe 3 
tančių 
jokio kredito neturi 
jie ko pareikalauja- 
tik pasityčioja.

ši warda turi dvi lietuvių ko 
Joni jas—West Side ir 18-ta Ko 
lionija 
lietuviais.

Iki šiam laikui šios \vardos 
lietuviai piliečiai neturėjo savo 
sąryšio-vienybės, ir kada vie
tos stambus politikierius pasa
kė “To heli with lugans I can 
buy ‘em with a keg of beer and 
get all their votes I want”, 
žmonės labai tokiu pareiškimu 
supyko ir nusitarė ži.‘t-but 
susijungti ir parodyti, kad lie
tuviai gali neblogiau už kitus 
orientuotis politikoje ir mokės 
savo teises apginti.

Tyčiojasi iš lietuvių
Tvarka-nešvara-apleidimas lie

tuvių kolonijoj labai blogas, 
čekai, slavai yra daugiau apsau
goti, negu lietuviai. Jie, taip
gi ir lenkai turi sau parkus 
žaismavietes ir kitokii.'s paran- 
kumus. Lietuviai nieko. Man 
tūlos slavas pasakė, kad lietu
viai turi savo parką. Aš la
bai nustebęs paklausiau— kur. 
Sako, kad lietuvių parkas ran
dasi prie 18-Canal ir Canalport 
avė. gatvių. Tai tas mažas tri
kampis kur arklius pagirdoma. 
Tai tik pasityčiojimas.

šiems dalykams bunapt lie
tuviai nutarė organizuotis ir, 
reikia pasakyti, su nuostabu, 
kad į tris savaites sutvėrė Lie
tuvių Piliečių Sąjungą 21 war- 
de. Narių įsirašė tarpe 70-100. 
Mokestis tik 25 centai metams. 
Rašosi visos šeimynos piliečiai 
ir nepiliečiai. Nepiliečiams Są
junga prirengia ir pasirūpins, 
kad taptų piliečiais.

Čarteris jau pareikalautas iš 
Springfieldo. Tikslas 
piliečių gerbūvis 
riai: Fra n k L.
ras Gasiunas, F. C. Tauth, Kle
mensas Norkus, Steponas Mie
žis, Ignatius Albis, Frank J. 
Barvitz, Petras Kasky, Juoza
pas M. Judickas, Antanas P. 
Svietika, Antanas P. Jankus.

Laikinoji valdyba išrinkta iš 
pirmininko— Steponas Miežis, 
vice-pirm.—Ad. Alaburda; ka
sininkas J. A. Pikiel; raštinin
kas—Frank L. Savickas, 2037 
Canalport avė.; maršalka—Vin
cas Taraška.

Kas nori prisirašyti prie šios 
piliečių sąjungos, prašomi kreip
tis prie raštininko bei ateit į 
susirinkimą. Patėmykite pra
nešimus apie dieną ir vietą.

Prieš suvaržymą nepiliečių
Pereito penktadienio vakare 

Liet-piliečių 21 wardos Sąjun
ga turėjo savo susirinkimą Ap- 
veizdos Dievo mokyklos kamba
riuose.

šiame susirinkinie nutarta 
rengti du masiniu susirinkimu. 
Vienas West Sidėj —Barausko 
(buvusi Meldažio) svetainėje, 
antras—Apveizdos Dievo para
pijos svetainėje, šiuose susirin
kimuose išnešė protesto rezo
liucijas prieš Ilinois Valstijos 
pasikėsinimą nežmoniškai su
varžyti nepiliečius. (Jau du bi- 
liai yra įnešti valstijos legislatu- 
ron). Biliai reikalauja prašalin
ti nepiliečius iŠ darbų, biznio, 
priversti registruotis policijoje, 
pasiduoti pirštų
ant galo (jei gyvas išliks ne- 
pilietis) deportuoti. Jau lietu
viai advokatai protesto rezoliu
cijų išnešė, ši Sąjunga prie to

________For Reni________
STORAS RENDON — 75x15 pė

dų. Naujos mados langai — Gera 
vieta dėl bile kokio biznio. Atsi
šaukite. 3341 So. Halsted St.

Bulavv atletai rengia koncer
tą ir šokius Viking Temple sve
tainėj prie 69 ir Emerald gat
vių, kurio pelną skiria ALTAS 
Sąjungai.

Koncertą išpildys 
no talentai. Kurių 
paske.bd 'ėlinu.

Į šį vakarą bus sukviesti vi
si Chicagos ir apielinkių spor
tininkai. 'Kaipgi šiame vakare 
dalyvaus eilė žymių svečių ir 
Chicagos miesto valdininkų, 
sportininkų tarpo ir lietuvių 
žymus žmonės.

Visus atsilankiusius į šj va
karą linksmins dainos ir muzi
ka. čia mes smagiai laiką pra
leisime.

šokiams gros Stephens Reve- 
1'ts Orchestra. (Sp).

po $59.00 
po $29.00 
po *38.00 

iki 95.00
Elektrikiniai Dulkių Valytojai po $g

»■> 32.00 
Ir daugelis kitų namams dalykų: KLIJANKIŲ, MATRA

CŲ, SPRINGSŲ, STALELIŲ—už numažintas kainas.

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI

sutarė nerengti, nes neapsimo
ka. Tą gana gerai žinojo ir 

kokiems patsai triukšmingasis.
Kada įvyko sekantis susirin

kimas, lai jis pakelė skanda
lą. Atsinešęs net kalendorių 
rodė visiems, kad yra dvi die
nos užrašytos ir reikalavo už
mokėki už svetainę, nors nie
kas josios nenaudojo ir nema
nė naudoti. Vice-pirm. V. 
Krikščiūnas paaiškino, kad 
draugija nenaudojo svetainės 
ir todėl negali mokėti tokios 
sąskaitos, 
šaukė, jeigu 
mokėti, tai 
komisija moka.

Daugelis narių, pasipiktino 
tokiais dalykais, kad kasicrius 
kas susirinkimą kela skanda
lus ir kaišioja visokias bilas 
draugijai. Jis nori, kad visi 
nariai klausytų tiktai jo vieno 
kaip kad Rusijos Stalino.

Narys.

Chicagos universitetas pri
rengė raportą, kuriame ragina 
atskirti Chicagos miestą ir 
“metropolinį distriktą” nuo 
Illinois valstijos.

Profesorius Merriam, kuris 
raporto paruošimui ir davinių 
surinkimui vadovavo, tvirtina, 
kad atsiskyrimas butų sveikiau 
ir valstijai ir5 miestui. Jis taip
gi pareiškė, kad apie vienas 
trečdalis miesto pinigų pralei
džiama kartais bereikalingiems 
valstijos reikalams.

Rengimas į piliečius 1
Nutarta, kad greitu laiku at

daryti vakarinę mokyklą nepi
liečiams. šis darbas pavestas 
p. Frank L. Savickui dabarti
niam raštininkui. Jis turės su
rasti mokytojus ir vietą.

Legislaturos Komisija išrink
ta—.Juozas Kuzmickas pirminin
ku. Jis gal kooptuoti sau di
desnę komisiją prie reikalo.

Jiems turės rūpėti surasti bu
dus, priemones užbaigti, pasi
priešinti negeistiniems patvar
kymams Legislaturoje ir Mies
to Taryboje.

Iš visko matom, kad ši Są
junga yra jaunutė, bet, matyti 
jai skaisti ateitis, čia dau- 
giai/sia triūso prideda p. F. L. 
Savickas. Iki rugsėjo pirmos 
dienos, manoma, Sąjunga turės 
virš 1000 narių.

Geros laimingos kloties šiai 
jaunai Sąjungai.

—Kukutis.

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

Tel. Boulevard 4705

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PAIEšKAU barbeno. Turi būt 
unijistas ir crerai angliškai kalbėti. 
Darbas nuolatinis —• mokestis gera.

330 E. 75 St.

Business Chances

LUNCH ROOM ir Tavem parda
vimui. Dirbtuvių apielinkėj. 6 pa- 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
5642 W. 65 St Tel. Hemlock 5803.

Rakandai-Įtaiaai

PAVASARINIAI .BARGENAI 
Baru fikčeriai

— Showkėsai — * 
Lunch Kaunteriai 
dytuvai 
Pečiai - 
lai — Indai 
už bargenų kainas, 
vartotus 
staka. 
miausios. 
AMERICAN .
Aprūpi n am ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia________

SKUDURŲ SORTUOTOJOS. Mes 
turime darba dėl 5 patyrusių mote
rų sortuoti skudūrus. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Central Paper 
Stock Co., 2485 Elston Avė.

'‘estimation’1 
kraustymas

mano žemo- 
kainomis ir geru patarnavimu 

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.




