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10 žmonių žuvo pa 
vasariniuose Calif or 

nijos potvyniuose

10 darbininkų žuvo 
traukiniui sudau

žius vagonėli

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
9.—Del smarkių liūčių išsiliejo 
upės užliedamos daugelį 
apgyventų klonių. Kitur 
tojai spėjo apleisti savo 
ir išsikelti į saugesnes
bet kitur bi.'vo užklupti stai
giai ir dabar yra pasislėpę sa
vo namų viškose.

Dugely klonių užsidarė mo
kyklos. Kitur ant kelių liko už
klupti automobilistai, kurie ne
gali išvažiuoti dėl užlietų, ar 
kalnų žemės nuslinkimų už
verstų kelių.

Jau suskaityta, kad šiame Ca- 
lifornijos potvynyje žuvo de
šimt žmonių.

ROSEVILLE, Cal., bal. 9.— 
Dešimt geležinkelio taisytojų 
žuvo Southern Pacific trauki
niui įvažiavus į darbininkų mo
torinį vagonėlį.

Pasigendama’ ir keturių kitų 
darbininkų, kurie irgi galbūt 
yra žuvę, tik jų lavonai dar ne
surasti. Išliko tik vienas fore- 
manas, kuris betgi yra sunkiai 
sužeistas.

Darbininkai vagonėliu važia
vo taisyti lietaus išneštų bėgių 
ir susidūrė su traukiniu. Susi
dūrimas buvo tokis smarkus, 
kad visi liko nublokšti nuo va
gonėlio į 60 pėdų gilumo tarp- 
kalnį. Jų lavonai buvo taip 
sudraskyti, kad tik negreit pa
sisekė juos identifikuoti.

The Ivithuanian Daily News
the Post Office at Chicago, Iii., 
3, 1879
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senatas nenori svars 
tyti 30 vai. darbo 

savaitės

Pasimirė žymus laik 
raščių leidėjas

reikalavo konferen
cijoj su Simonu

Kaip bus sunaudoti 
pašelpų darbams 

skirti pinigai

Ką veikia kolonijos 
Trans-atlantinio 
skridimo naudai

WASHINGTON, bal. 9. —Se
natas atmetė pasiūlymą pradėti 
svarstyti senatoriaus Black bi
lių, kuris siekiasi visoje šalyje 
įvesti 30 vai. darbo savaitę, 
kaipo vienintelę tikrą priemo
nę nugalėti visoje šalyje ne
darbą.

Opozicijai vadovavo senato
rius Couzens remdamasis tuo, 
kad senatas pirmiau turys ap
svarstyti prailginimą NRA.

Šen. Black atsakė, kad 30 
vai. darbo,savaitė turi būti į- 
vesta, nežiūrint kas atsitiktų 
su NBA.

Tečiaus senatas 56 balsais 
prieš 20 atsisakė bilių svars
tyti.

Uždarė žydų studen 
tų draugiją

IOWA CITY, la., b. 9. —Iowa 
universiteto senato taryba užda
rė žydų korporaciją Phi Beta 
Dėlto ir suspendavo visus 
draugijos narius, taip kad 
per nerybotą laiką negalės 
universitetą lankyti.

Draugija ir studentai liko nu
bausti už tai, kad jie leido sa
vo bute studentams tvirkauti 
su jaunomis merginomis.

Studentai prisipažysta, 
tas yra tiesa, bet jie esą 
daug aštriai nubausti, nes
versiteto viršininkai gerai žino
jo, kad patvirkusios merginos 
gyvena netolimam hotely ir 
kad jos lanko netik juos, bet 
ir visus kitus studentų drau
gijų butus.

KANSAS CITY, b. 9.— Cot- 
nelius Vanderbilt, Jr., rašyto
jas ir lektorius, sako, kad 1936 
m. rinkimais busią tik du svar
biausi kandidatai j prezidentus 
—Franklin Roosevelt ir kitas 
—fuzijos kandidatas.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

Ho oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaint 
temperatūroje

Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:- 
23.

CHATTANOOGA, Tenn., bal. 
9.— Netiktėai nuo smegenų 
kraujapludžio pasimirė Ądolph 
S. Ochs, 77 m., vienas iš Ame
rikos rimčiausių laikraštininkų, 
leidėjas populiariškiausio ir 
rimčiausio New York dienraš
čio “New York Times” ir dau
gelio kitų laikraščių kituose 
miestuose.

Jis buvo atvykęs į čia pavie
šėti pas gimines ir su keliais jų 
buvo užėjęs j restoraną, kur 
ūmai susirgo ir neužilgo 
mirė ligoninėj.

Gimė jis Cincinnati iš 
tėvų. Po civilio karo jo 
persikėlė j Knoxville, 
kur jis pradėjo 
raščius, o paskui patapo spaus
tuvės mokiniu.

Chatanooga, Tenn., jis prisi
dėjo prie leidimo vieno laik
raščio, kurį jis už poros metų 
visai išpirko ir padarė žymiau
siu pietinių valstijų laikraščiu.

Atvykęs į New Yorką jis 
pradėjo dirbti prie tada mirš
tančio New York Times. Jis 
suorganizavo savo kompaniją ii- 
už trijų metų laikraštis pradė
jo apsimokėti, o ilgainiui pasi
darė žymiausias laikraštis 
Amerikoje. x

Nors jis buvo baigęs tik pra
dinę mokyklą, bet buvo pagerb
tas daugelio universitetų, taip
jau daugelio valstybių.

Atminčiai savo tėvų jis pa
statė čia $400,000 sinagogą, ku
rioj dabar bus atlaikytos pa
maldos už jo sielą, prieš kūną 
išvežant laidojimui New Yor- 
ke.

pasi

žydų 
• tėvai 
Tenn., 

nešioti laik-

Rūpinasi jaunuoliais 
bedarbiais

LONDONAS, bal. 9. — Už
sienio ministeris Sir. John Si- 
mon paskelbė atstovų bute, kad 
jam besikalbant Berlyne, Hit
leris pareikalavo Vokietijai pri
pažinti armijos, ginklų ir oro 
laivyno lygybę ir , teisę .„turėti 
tokį karo laivyną, kuris lygin
tus! 35 nuoš. Anglijos laivyno. 
Jis taipgi pasiūlė nepuolimo su
tartis, vieton talkininkų siūlo
mų savitarpinės pagelbos su
tarčių. Hitleris sutikęs svars
tyti ir apie Vokietijos nesimai- 
šymą į. Austrijos reikalus, jei 
butų pasiūlytas tinkamas pla
nas.

Pats Simon pripažino, kad 
skirtumai tarp Vokietijos Ang
lijos nusistatymų yra tokie di
deli, jog sunku bus juos sude
rinti.

Italai nesitiki susitarimo 
Stresoj

RYMAS, bal. 9. — Italijos 
valdininkai nemano,' kad bus 
galima prieiti prie kokio nors 
bendro susitarimo talkininkų 
konferencijoj ‘Stresoj, nes visų 
trijų talkininkų šalių nusista
tymai yra tiek skirtingi, jog 
sunku bus viename pasitarime 
juos išlyginti.

Konferencijoje dalyvaus pa
čios valdžių viršūnės. Angliją 
atstovaus premieras MacDonald 
ir užsienio reikalų ministeris 
Sir Simon. Franci ją atstovaus 
irgi premieras Flandin su už
sienio reikalų ministeriu Lavai. 
Italiją, kaip visi/omet 
biose derybose, atstovaus 
Mussolini su visu štabu 
pagelbininkų.

MANILA, P. L, bal. 9. —Gau
tomis vėliausiomis žiniomis, ma
žiausia 33 žmonės liko užmušti 
ir daug sužeistą tyfunui šešta
dieny perėjus Samar salą. Ty- 
funas sugriovė visą Borongan 
miestą ir 21,000 gyventojų li
ko be pastogės;

Atstovų butas pri
ėmė bilių panaikini

mui karo pelnų
Iš biliaus išimtas patvarkymas 

apie draftavimą kareivių

WASHINGTON, bal. 9. — 
Atstovų butas šiandie priėmė 
'McSwain bilių, kuris panaikina 
karo pelnus.

Bet iš biliaUs turėjo būti iš
imta patvarkymas, kuris leistų 
prezidentui draftuoti (verstinai 
imti) kareivius laike karo.

Karo departamentas senate 
betgi pasipriešino visiškam pa
naikinimui karo pelnų, nes tada 
galėtų sumažėti karo reikme
nų gamyba.

Lenkai jau nebepa 
tenkinti Becko pro 

vokiška politika

pa-

., b.
bedarbių

jaunuolių
24 metų

WASHINGTON, bal. 9. 
Darbo sekretorė Perkins 
siuntė senatui raportą, kuris 
numato paskirimą $96,000,000 
išlaikymui mokyklose 
jaunuolių.

Apskaitoma, kad 
bedarbių nuo 18 iki
amžiaus yra tarp dviejų ar tri
jų milionų. Bet dar daugiau 
yra be darbo dar jaunesnių jau
nuolių, kurie jau yra baigę mo
kyklas, bet negali gauti daro 
ir kartu, delei lėšų stokos, ne
gali tęsti mokslą. Tokiems jau
nuoliams norima teikti stipen
dijas, kad jie galėtų ir toliau 
mokintis iki galės susirasti 
darbą.

svar- 
pats 
savo

9.ALBANY,
Valstijos senatas 35 balsais 
prieš 10 priėmė McCall bilių, 
uždraudžiantį valstijoje nudiz
mą.

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
b. 9.-36 studentai liko areš
tuoti i# puolimą ir mušimą žy
dų.

NEW YORK, b. 9.— Dina-r 
mito eksplozijoj žuvo du dar
bininkai, kurie dirbo tunely po 
Hudson upe.

Nacių priešininkai 
reikalaus naujų rin

kimų Danzige

DANZIG, bal. 9. — Naciai, 
kurie nelaimėjo Danzigo volks- 
tago rinkimuose dviejų trečda
lių didžiumos, kurios jie siekė
si visomis priemonėmis, dabar 
delei to* dūksta ir pradėjo da
ryti pogromus savo priešininkų. 
Įvykusiame susirėmime su len
kais du žmones liko peršauti.

Trys opozicijos partijos gi— 
lenkai, Socialistai ir katalikai— 
nutarė pereito sekmadienio rin
kimus apskųsti tautų sąjungai, 
kaipo pravestus neteisėtai, nes 
naciai naudojo terorą prieš opo
zicijos partijas ir jų narius. 
Opozicija reikalaus naujų rinki
mų.

Tas opozicijos skundas bus 
įteiktas tautų sąjungos tarybai 
prieš jos susirinkimą bal. 18 
d. Spėjama, kad prie skundo 
prsidės ir žydai, kaipo tautinė 
mažuma.

Skunde bus nurodyta, kad 
naciai pravedė įstatymus,-kurie 
leidžia areštuoti ir laikyti žmo
nes kalėjime tris mėnesius be 
jokio kaltinimo; kad opozicijos 
laikraščiai liko uždaryti; kad 
prieš rinkimus buvo sumušta 
daug socialistų;
nepildo konstitucijos ir nepa
skelbia biudžetą, miesto finan
sus laikydamas paslapties daly
ku.

WASHINGTON, bal. 9. —Pre
zidentas Rooseveltas jau svars
to platų programą tiksliam su
naudojimui tų $4,880,000,000, 
kuriuos kongresas 
šelpų darbams.

Dalis tų pinigų 
nerns pašelpoms
iki bus sutvarkyti visi darbai 
ir tiems bedarbiams bus duo
tas darbas.

Nedidelė dalis eis darbo sto
vykloms ir kitiems jau* pirmiau 
numatytiems darbams. Didelė 
dalis pinigų bus sunaudoti iš
vystymui ir tiksliam sunaudoji
mui žemės, vandens ir minera
linių turtų. Tam tikslui bus 
gerinamos dirbamos žemės, at
liekami nusausinimo darbai, tin* 
karnai sutvarkomi miškai ir ga
nyklos, bus išperkamos netiku
sios žemės ir paverčiamos j 
miškus, ar pasilinksminimų vie
tas.

Nemažiau domės bus kreipia
ma į tinkamą vandens sunaudo
jimą, pravedimą naujų van
dens kelių ir t.t.

Taipgi bus rupinamąsi mine
ralų vartojimu ir apsaugojimu. 
Bus stengiamąsi pagelbėti in
dustrijoms tiksliai sunaudoti 
mineralus, kad nebūtų eikvoja
mų ir kad nebūtų skriaudžia
mi darbininkai.

Likusieji pinigai 
šiems darbams: kelių 
mui, gatvių taisymui,
gų kryžkelių naikinimui, ūkių 
elektrifikacijai ir namų staty
bai.

Jau dabar j Washingtoną yra 
suplaukę tiek projektų viso
kiausių darbų, kartais labai 
fantastiškų, kad jiems įvykinti 
toli neužtektų paskirtųjų pini
gų.

eis vic- 
pravedi- 
pavojin-

Kenosha, Wis., rengia didelį 
bankietą, balandžio 21 d., trans
atlantinio skridimo naudai.

Waterbury, Conn., Lietuvių 
P. P. Kliubas rengia bankietą, 
gegužės 5 d.

Lawrence, Mass., trans-atlan
tinio skridimo rėmėjai, vado
vaujant kun. M. Valadkai, ren
ka aukas. Neseniai jie prisiun
tė 31 dolarį, bet darbuojasi ir 
toliau.

Detroit, Mich., Dr. J. Joni- 
kaitis ir kiti trans-atlantinio 
skridimo draugai žada dar su
kelti pinigų skridimui.

J" x-----
Po gegužės 5-tos, Feliksas 

Vaitkus, kaip žinia, jau apleis 
Chicagą ir keliaus į rytus. Jam 
išleistuves jau nutarė rentgi 
Šios kolonijos:

Cleveland, Ohio, ALTASS 
skyrius—gegužės 9 d.

Binghamton, N. Y. ALTASS 
komitetas—gegužės 11 d. (gal 
susidės su Scrantonu).

Pittsburgh, Pa., ALTASS ko
mitetas—gegužės 12 d.

Waterbury, Conn., ALTASS 
komitetas—gegužės 17 d.

Worcester, Montello ir Bos
ton, Mass., komitetai—gegužės 
18 ir 19 dd. Vieną dieną veikiau
sia bus bankietas, o antrą — 
aviacijos diena.

Philadelphia, Pa., VVS. rengs 
pikniką Vytauto darže— gegu
žės 26 d.. - •

kad senatas

Vežiojosi negyvą mo 
terį 48 valandas

VARŠAVA, bal. 9. — Lenki
jos laikraščiai plačiai rašydami 
apie Danzigo rinkimus, veik 
kaip vienu balsu reikalauja, kad 
Lenkija pasuktų > savo politikos 
vairą ir , atsitrauktų nuo Vo
kietijos ir hitlerizmo.

Socialistų laikraštis atvirai 
pripažysta,; kad užsienio reikalų 
ministerio vokiečio Becko pro- 
hitleriška ir pro-Vokiška politi
ka subankrutijo. Tą patį pri
pažysta ir kiti laikraščiai, pri
pažindami, kad vokiečiai nie
kad negalės būti Lenkijos drau
gais, kad lerikai turi ir toliau' 
kovoti vokiečius ir dėti visas 
pastangas suvokietintą Danzigą 
ir visą tą kraštą sau atgauti.

Anglijos laikraščių Varšavos 
korespondehtks Joel Cang dąr 
tebelaikomas Dailzigo kalėjime 
ir lenkams vis dar nepasisekė jį 
paliuosuoti.

OTTAWA, Ont., b. 8. —Ka
nados parlamentui pasiūlyta 
panaikinti mirties bausmę 
terims. .

NEW ORLEANS, La., b. 9. 
—Steve Macaluso, 32 m., Fe
deralinio Rezervo Banko kredi 
to manažeris, per 48 valandas 
vežiojosi savo automobiliuje ne
gyvą moterį, nesumanydamas 
ką daryti.

To moteris, graži gyvnašlė 
Mrs. Girace Gonales, 21 m., su 
kuria jis palaikė meiliškus ry
šius, nors ir jis pats yra ve
dęs, pati nusišovusi jo automo
bily pereitą šeštadienį. Nesuma
nydamas ką daryti jis įgrūdo 
jos lavoną į užpakalinę automo
bilio skrynią ir visą laiką ją ve
žiojosi. Pagalios, jis nuvažiavo 
pas jos tėvą ir pasiėmęs tėvą 
ir jos seserį atvyko pas distrik- 
to prokurorą ir jam pasidavė.

Vienas geras žmogus priža
dėjo per roselandietj p. St. 
Dombrow duoti “Lituanicai II” 
kiek reikės alyvos skridimui per 
Atlantiką. Lakūno Vaitkaus at
siklausta, kokios rųšies alyva 
bus tinkamiausia lėktuvui. 

----- x------
Visi ALTASS skyriai Chica- 

goje uoliai rengiasi prie didžio
jo Bazaro, kuris įvyks šio* mė
nesio 13 ir 14 dd. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

Ethiopia ginkluojasi 
gavo daug ginklų 

iš Europos
ADDIS ABABA, Ethiopia, 

bal. 9. —Iš Belgijos ir čecho- 
slovakijos Ethiopia (Abysinija) 
susilaukė didelio ginklų siun
tinio. Dar niekad ji tiek daug 
ginklų nebuvo pirkusi Europoj, 
kaip perka dabar besiruošdama 
prie karo su Italija. Pats ka
ralius nuvyko į stotį prižiūrėti 
iškrovimą 400 kulkosvaidžių, 
20,000 šautuvų ir 6,000,000 kul
kų.

BEUEFONTE, Pa., b. 8. — 
Walter Miką ir Willie Talarico 
mirė elektros kėdėj. Rockview 
kalėjime už laike plėšimo už
mušimą policišto.

nio-

Kiek dar trūksta?
AUGUSTA, Ga„ b. 8.— 

cionalį golfo čempionatą 
mėjo Gene Sarazen, buvęs 
cionalis open čempionas.

Na- 
lai- 
na-

PARYŽIUS, b. 9. Vakar 
pas Francijos užsienio reikalų 
ministerj Lavai apsilankė 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Rusijoje Wm. C. Bullitt, kuris 
vyksta į Maskvą. Spėjama, kad 
jiedu tarėsi dėl Europos padė
ties.

VATIKANAS, b. 9 
cialėmis iškilmėmis 
bazilikoje balandžio 
Pius užbaigs 
tU3.

šv. Petro ' 1 — 1
28 d., papa 

šventuosius me

Transatlantinio skridinio finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta........ ........

Kiek (plaukė
Buvo paskelbta ...................... ..........................   $595.31

Susivienijimo Lietuvių Rymo Katalikų Ameri
koje, Kuopa No. 131, Piedmont, V. Va. .... 5.00 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, Kuopa No.
289, Harvey, III., auka, per p. A. L. Skirmontą 5.00 

Greenfield, Mass., aukos surinktos p. Antano Jo- 
neliuno ..................~..................................

S.L.A. Kuopa No. 178, Mt. Greenwood, Chicago 5.00
S.L.A Kp. No. 178 nariai, per ižd. Kumazinską.... 5.45
S.L.A. Kuopa No. 200, Detroit, Michigan per. p V.

Karpšlį ........       8.00
Charles Michuda, 1151 W. 59th st., Chicago, už

laišką gabenimui į Lietuvą ...».................. 2.50
VISO  .....................   $631.11
DAR TRŪKSTA.......... .......................................................  $4,118.89

$4,750.00

4.85
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AMERIKOS SPAUDA APIE KLAIPĖDA
Kada Lietuvos teismas nu

teisė keturius Klaipėdos nacius 
miriop ir daugelį nubaudė ka
lėjimu, Vokietijos naciai su 
Hitleriu priešaky pradėjo kel
ti didžiausią triukšmą. Dar 
taip pasitaikė, kad nuteisimas 
įvyko kaip tik tuomet, kada 
Anglijos ministeris Simonas, 
atvykęs pas Hitlerį, kalbėjosi 
su juo apie Europos taiką. 
Klaipėdos klausimas tuojau pa
sidarė svarbiausia kalbų tema. 
Visos Europos laikraščiai pra
dėjo reijkšti įvairias nuomones 
apie Klaipėdos klausimo pavo
jų. Pradėta bijotis, kad dėl 
Klaipėdos gali kilti naujas Eu
ropos karas.

Amerikos spaudoje taip pat 
buvo daug rašyta apie Klaipė
dą ir Lietuvos ginčą su Vo
kietija. Daugelis žymesniųjų 
Amerikos dienraščių išreiškė 
savo nuomones apie Klaipėdą 
rimtuose editorijaluose.

Kiek teko matyti, sekamuo
se amerikiečių dienraščiuose 
buvo atsiliepta apie Klaipėdą 
editorijaluose ir specialiuose 
straipsniuose:

Star, Washington, D. C. ko
vo 27.

Star, Indianapolis, Ind., ko
vo 27.

Union, Brooklyn, New York, 
kovo 27.

Herald-Tribune, New York, 
kovo 29.

Herald, Syracuse, N. Y., ko
vo 29.

Times, Louisville, Ky., kovo 
28.

Sun, New York, N. Y., ko
vo 29.

Times, New York, N. Y., ko
vo 28.

Herald, Boston, Mass., kovo 
28.

News, Cleveland, O., kovo 27.
Journal, Milwaukee, Wis., ko

vo 28.
Tennessean, Nashville, Tenn., 

kovo 28.
Iš visų šitų laikraščių 

būt žingeidžia risią mums edi- 
torialą išspauzdino New Yor- 
ko “Herald-Tribune”, kovo 29 
d., antgalviu “Septynių šimt
mečių senumo kova” (A Feud 
Seven Centuries Old).

Sulyg šio editorialo, nėsą ste
bėtina, kad keturių nacių pa
smerkimas miriop sukėlė Vo
kietijoj pasipiktinimo ir de
monstracijų, o taipgi nėsą ste
bėtina, kad ir lietuviai tuo pa
čiu atsakė.

Prieš Klaipėdos atidavimą 
Lietuvai vokiečiai visą laiką 
protestavo. Iš kitos pusės Lie
tuva per septynius šimtmečius 
stengėsi išvaryti vokiečius iš 
Klaipėdos.

“Ištikrųjų, tai tik noras 
atsikratyti vokiečių iškėlė, 
'aukštutinio Nemuno klonio 
gyventojus iš labai primiti- 
vio, pagoniško, patriarchalio 
socialio stovio tryliktame 
šimtmety ir sucementavo, 
juos į vieną iš galingiausių 
viduramžio Europos valsty
bių”.
Toliaus editorialas trumpai 

nusako Lietuvos ir Klaipėdos 
istoriją.

“Prie šitos progos reikia 
prisiminti, kad Lietuvos ka
raliai dar tebebuvo pagonims 
visą šimtmetį po to, kaip jie 
užmezgė mandagius ryšius 
su krikščioniškais karaliais, 
kadangi jie nenorėjo priimti 
religijos iš vokiečių, kurie 
teriojo jų gyventojus užpul
dami juos iš Klaipėdos (Me

melio) ir kitų teutoniškų ba
zių. Per ištisus tris šimtme
čius po to kaip Klaipėdą 
įsteigė teutoniškų riterių ma
gistras 1252 metais, kaipo 
“misijos” pagonims atversti 
tvirtovę, šitą miestą tiek 
daug sykių buvo užpuolę, de
ginę ir naikinę lietuviai ir 
lenkai, kad butų neišmintin
ga net spėti kaip dažnai bu
vo bandyta atsikratyti vokie
čių. Vienok vokiečiai vis su- 
gryždavo Klaipėdon. Net po 
to kaip Busija užkariavo vi
sas baltiškas j valstybes iki 
Rytų Prūsijai vokiečiai vis- 
tiek pasilaikė Klaipėdą, kaip 
vienutinę poziciją ant ryti
nio Nemriao kranto — do
minuojančiai vokišką miestą 
dominuojančiai lietuviškoj te
ritorijoj”.
šis editorialas gana aiškiai 

išreiškia pritarimą ir dabarties 
lietuviams jų pastangose išvy 
ti vokiečius iš Klaipėdos.

Louisville, Ky. “Times”, kai 
bedamas apie Hitlerio reikalą 
vimą sugražinti Vokietijai Len
kijos koridorių, kurs skiria Ry
tų Prūsiją nuo Vokietijos, sa
ko:

“šitose aplinkybėse nieko 
negalėjo būti natūralesnio 
kaip nacių suokalbis Klaipė
doje.

“Nieko taipgi nėra gali- 
mesnio, kad tas verdiktas, 
kurį vokiečiai vadina juodu 
verdiktu, buvo teisingas ver
diktas” (verdiktas, kurs pa
smerkė Klaipėdos naciui).
Nashville, Tenn. dienraštis 

“Tennessean” išreiškė baimę, 
kad pasmerktųjų Klaipėdos na
cių egzekucija gali sudaryti 
karo pavojų. Todėl sako:

“Anglija ir kitos valsty
bės turi uždavinį sušvelnin
ti kivirčus, ir nėra abejonės, 
kad jos darys spaudimą j 
Lietuvą imti domėn Vokieti
jos perspėjimus”.
Bostono “Herald” editoriale 

antgalviu “Trouble in Memel” 
sako, kad Klaipėda, jeigu ir ne
pasidarys antru Sarajevu, bet 
turi labai didelę ir nejaukią 
progą sukelti antrą Europos 
kąrą. Apie Klaipėdos progą pa
silikti prie Lietuvos editoria
las sako: '

“Nors Lietuvoj esama 2,- 
400,0Q0 lietuvių, o Klaipė
doj tik apie 100,000 vokie
čių, bet vos už keleto mylių 
yra 65,000,000 vokiečių, ii 
Klaipėda pastoja Vokietijai 
kelią jos žygyje į rytus. Jei
gu Lietuva pasipriešins Vo
kietijai, kaip mažutė Serbi
ja pasipriešino Austrijai 1914 
metais, tai didelis karas bus 
pasibaisėtinai arti, nes Ru
sija be abejonės stos Lie
tuvai į pagelbą kaip ji sto
jo į pagelbą Serbijai”.

IŠ LIETUVOS
Petras Arminas- 

Trupinelis
(Jo 50 metų mirties su

kaktuvėms)

čiaus redaguotoje “Aušroje”. 
Be poezijos, jis dar rašė daug 
straipsnių iš Lietuvos istori
jos, ąpie Vytautą Didįjį, žy
miausius Lietuvos piliakal
nius ir t. t. Iš lenkų kalbos 
mėgino versti Adomo Micke
vičiaus “Gražiną”, tik nebai
gė. Arminas - Trupinėlis bu
vo mėginęs išleisti mokykloms 
skaitymų knygą, bet rusų val
džia nedavė leidimo, * nes jai 
nepatiko tos knygos lietuviš
ka dvasia. Mėgino jis rašyti 
ir tikybinio turinio giesmes.

Žymusis Suvalkų krašto dai
nius dabar palaidotas Mariam- 
polės kapiųėse. Jo kapą, su
kaktuvių proga, aplanke dau
gybė žmonių, Mariampolės 
gyventojaityjį nuolatos lanko, 
o šauliai — tvarko, prižiūri, 
nes šis kapas, lai visiems lie
tuviams susipratimo, darbo ir 
tėvynės meilės gilus pavyz
dys. Tsb.

kos bei liętuviškos dainos va
karus. Žmonės juose taip 
gausiai dalyvauja, kad dažnai 
nesutelpa į sales.

Ankščiau panašių kultūros 
savaičių nebūdavo. Dabar 
matyti, kad šios savaitės ga
na daug duoda. Tai, nelygi
nant, koki kursai suaugusicjns 
žmonėms, kuriuose jie moko
mi iš visų mokslo sričių. Be 
to, tokios kultūros savaitės ir 
žmones daugiau patraukia į 
visuomeninį darbą. Savaitei 
praėjus, daug organizacijos 
narių skaičius žymiai paaugo. 
Pažymėtina, kad rengiant kul
tūros savaites, visos organiza
cijos dirba vieninkai ir sutar
tinai, nes bendras 
darbas ir žmonių 
visvien yra svitrbu.

kultūros 
lavinimas 

Tsb.

Lietuvoje nedarbas 
žymiai sumažėjo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
«** *'■ > ■ ' * i *■ * • * ♦ » ■> , • • *•

ir TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos . 

Lengvai* Išmokėjimais

REPublic 8349
5346 So. Kedzie Avenue

susirūpino savivaldybės ir val
stybė.

Buvo suorganizuoti Kaune 
ir propincijoje platesni vie
šieji darbai. Tai akmenų 
skaldymo, žvyro pristatymo, 
miškų kirtimo, kelių, geležin
kelių taisymo ir kiti darbai. 
Prie viešųjų darbų darbo ga
vo apie 6000 darbininkų. Per 
dieną jie uždirba 3—6 litus. 
Dabar Lietuvoje dar yra apie 
2000 bedarbių. Tačiau ir jų 
skaičius netrukus labai suma
žės arba ir visai išnyks, nes 
nuo balandžio vidurio 14,000 
Lietuvos darbininkų gaus dar
bo pas Latvijos ūkininkus. Be 
to, nuo pavasario pradės veik
ti kelios naujos Lieluovs pra
monės įmonės — fabrikai, ku
rie duos darbo 1500 žmonių.

Tikimasi, kad ateinančią va
sarą Lietuvoje bedarbių jau 
nebus, o kitą žiemą viešieji 
darbai bus dar daugiau pra
plėsti. Tsb.

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamos padaryme 

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

Valandos: 8:80 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRISON 0751

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

ADVOKATAI

Retai kuris lietuvis negirdė
jo karingos dainos:
“Tegul giria šlama, ūžia 

tra-ta-ta, tra-ta-ta.
O mes trauksim į karužė 

tra-ta-ta, ta-ta-ta.
Susfiprinkim šiandien dvasią, 
O ryt kraują liesim drąsiai 

tra-ta-ta...
Tą dainą sudėjo ir į žmones 

paleido Suvalkų krašto dai
nius Petras Arminas •— Tru
pinėlis, kurio mirties 50 metų 
sukaktuvės kovo 18 d. buvo 
minimos visoje Lietuvoje. Ar
minas gimė 1853 met.,zDcks- 
nių-Riskių kaime, Vilkaviškio 
apylinkėje. Mokėsi Gižuose, 
Mariampolėje ir Veiverių mo
kytojų seminarijoje. Ją bai
gęs buvo pasiųstas mokytoju 
į Alvitą, o vėliau dirbo Nau
miestyje. Bet čia Arminas ne
rimo. Jis veržėsi į Mariam- 
polę, kur galėjo sutikti dau
giau lietuvių šviesuomenės ir 
plačiau varyti tautinio atgimi
mo darbą. Pagaliau, Armi
nas buvo perkeltas į Mariam- 
polę. Tik neilgai jam čia te- 
ko pabūti.
lietuvišką darbą^-Arminą iš
kėlė į Augustavą, apstatė žan
darais, kad jis nieko savo tau
tai negalėtų nuveikti. Kilno
jamas iš vietos į vietą Armi
nas susirgo džiova ir 1885 m. 
kovo 18 d. mirė.

Petras Arminas — tikras 
aušrininkas. Pirmieji jo ei
lėraščiai pasirašyti Trupinėlio 
slapyvardžiu buvo išspausdin
ti 1883 m. dr. Jono Basanavi-

Didelis kultūrinio 
darbo išplėtimas

Lietuvoje
Paskutiniuoju laiku Lietu

voje ryškiai pastebimas dide
lis kultūrinio darbo išsiplėti
mas. Visos organizacijos sa
vo veikimo ribose rengia taip 
vadinamus kultūros savaites. 
Per jas žynius apylinkių kul- 
turos darbininkai skaito pas
kaitas, rengia didelius muzi-

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

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

Šiais metais Lietuvoje bu
vo nemažas galvosūkis nedar
bui sumažinti. Buvo imtasi 
visų galimų priemonių. Ne
darbui sumažinti pirmiausia

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

Collateral Paskolas.

Chapman and CoIne.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Specialia Pavasarinis 
Išpardavimas 

JOSEPH’S DRY 
GOODSSTORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Didelis pasilipki mas šilkinių dre- 
sių clel jauną mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

51.95 IR 52.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR 51.25
Vyrams darbinės ir išeiginės keb 
nes

51.25 IR 52.75
Moterims pančiakos (Full 
shioned Hosiery) 
(Pirmos rūšies) .... .......
Vyrams pančiakos, labai 
gražios ...................
Yard Goods dėl siu
vimo kvortuku, yar<

i Mergaitėms bovelninės 1 E p
Meldžiame Atsilankyti i mu

sų krautuve ir persitikrinti musu 
kainomis, o mes pątarnausime 
kuOgeriausiai.

IŠPARDAVIMAS
Už 30 centu gausite dvi knygas: 

“MAČIO-KĖKŠTO EILĖS” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEĄTRO ISTORIJA”.
Kataloginė kaina už abi knygas— 900
įvyniok 3 dešimtukus taip, kad 
neslankiotų koperte. TIK 300 

iš viso
Siusk šiandien.

J. Baltrušaitis
205 ‘Seneca St. PiUsburgh(19)Pa.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Bouievard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI

ATIDA!
Namų Savininkai 

Pentoriai.
ir

Fa- 
59c 
15c 

•Jas 1 2 C

Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HĘLMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Varnišas už galioną flA 
ir virš. ......................... ■
Galionas Maliavos AAc

Galionas Enamclio $1 E Q
ir virš. ........   ■ ■****
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ..........  wwv
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ..............

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel CANaI 5063.

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treht- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Garsinkitės “N-nose-

GYDYTOJA I IR DENTISTAI
LIETUVAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai
i'' * vj’ t c - * i / a. 5 f" . i.> y uK ? •* » t j -1 ■—« . * * r * ** ■*. * ...***? * .

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA *
I 3319 Lituanica Avenue_____________ Phone Yards 1138

Z MASALSKIS
[ 3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

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

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street • Phone Monroe' 3377-.. ......... —.. ............................... >

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

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

J. F. EUDEIKIS
460.5-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

' J. LIULEVIČIUS "
4092 Archer Avenue ' Phone Lafayette 3572

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

z- . <* 3 i . - ' . . , v .

Ofiso Tel. Bouievard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas >645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj spagai sutarimu 

Ofiso. Tel.: Bouievard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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. 
Palengviną akių Įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolire'gystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai* 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Rhope ĮĮoulevar.d 7089

DR. G. SERNER
LIETUVIS' ’

___ ^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

FKreivas Akis 
Ištaisoj

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė •
756 West 35th St.

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

Nedėlįomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO

Prltąiko akinius dėl ^mĮsĮĮugll

Dr. John J. Smetana
OPTėMETRlSTAS

| 1801 So. Ashland Avė. > 
Kampas 18 St. Phoiri Canal 05$ 
Mos nuo 9i30iikj 12 ir nuo 1:30 

O va. vakaro. Nedalioms nuo
me

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rėz. 6681 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki H valandai ryte 
nuo 6 iięi 8 valandai vakinuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir'ketvirtadienio.
1 . 4 • \

Dr. T. Dundulis’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vilnia 0086 

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

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų, telefonas Brunswick 0597 ’t r r, 1 n j .■* r,’"'.’ - ; ■1 , : • ■.■ ■ ; v’ ’

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557 

Vai. nuo 9:80 iki 8:30 vakaro. 
Nėra 6fiso valandų seredomis.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 ikį 4 ir nuo 7 iki 
vai,, Nedėliojnią nuo 10 iki 12

Tel. Bouievard 1401

9

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

DENTISTAS X-RAY

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj 'pagal sutarti.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 16 ryto, nuo 
likiS po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nekėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Paktarai.

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 ,
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7404

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą
7 iki 8 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiku ir visi 
chroniškų ligų.

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

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne* 
dėllomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

.......................... ,,
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MODERNIŠKOJI MEILE

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS!
Eureka Federal

tiktai

LENGVOS LIBERALIŠKOS SĄLYGOS

Vertės iki $9.98

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

STEBUKLINGI SPECIALS DĖL VELYKŲ

GRIPSHOLM

MANO
ZUIKIAI VE

WA5HER

Tek CANAL 8500
4353 Archer Avenue

tarpu išva- 
susi'tvarkys,

Bile kurio 
Išdirbimo

CHOCOLATE
KIAU- Oa

Kaa pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

2 n d St. 
fichiffan Avė.

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

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

yra ekonomiš

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

tai gėlė. Taip pui

. DYKAI 
išbandimas 
NAMUOSE

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 4
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 1 

Vanos, lietaus ir druskos vanos 
*wirnming pool.

Rusiika ir turkiika pirtis
Vfnterimp nerodomi* iki 7 v ▼

artimiausioje Edison 
_* ‘ . J- 

; surenka visą purvą 
plaukus arba siulus. Išmėginkite savo na-

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
"Naujienų" Redakcijos 

Narys.

tiek vargo jiedu turėjo, kol su
ėjo gyventi j krūvą, jog sky
rybos pasidarė neįmanomu da
lyku. Aš vienok esu įsitikinės, 
jog ligi pat grabo lentos abu 
jausis esą nelaimingu.

Vertė K. Auguras.

STOROM MOTERIM KAU-
TAI—-Specialiai ........... $4.98

Is jos gavo 
"Kaip gaila, 
Cižiau”. Nieko 
ionės verčia

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

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHAMGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

EDISON

Shops

Ir tik po to pastebėjo, kad 
vienas antrą daugiau nebemyli.

Meilė
kiai, taip šauniai kadaise jinai 
žydėjo. Dabar, kai gėlė tapo 
nuskinta, ji pradėjo 'vysti. Bet

$1001 įmokėti

dienų draugę, Simonę. 
dienų jauni žmonės nirsi- 
sportiškai, blaivai ir į 
žiuri iš praktiško taška- 

Visi tai žino,—moder- 
greičiau at- 

dčmesj į brangų

i pas 
Mano 

mudu vesi- 
lupose buvo 
Iš mandagu 
daugiau ne-

Neatkalbinėk nuo sveikaus pasi- 
pasilinksminimo dėl to, kad sutau
pius extra skalbimą. Nusipirk nau 
ją Spiralatorį Easy Waslier —r jis 
lengvai išskalbia 
kas, ir taip švelnas rūbams — did
žiausia krūva skalbimo išrodys 
JUMS vieni niekai.

SKYBROCK
HOME UTILITIES 

COMPANY, Not Ine.
PROSAI-*-VACUUM 

VALYTOJAI— 
SKALBYKLOS— 

REFRIGERATORIAI
Tel. LAFayette 6562

NAUJOS ŠIAUDINĖS 
SKRYBĖLĖS

Visokių spalvų šiaudai 
iškaitant mėlynas. xTus- 
cans xHemp braids.

69c 99c

visai neis- 
“Na, gerai, 
palauksime! 
tos minties, 
vėliau teks

Paprastai tai padaryti ne
sunku. Bet šiame atsitikime 
nebuvo lengva. Jo meilužė bu
vo labpi aistringa ir su preten
zijomis dama. O priegtam ji 
buvo dar pačiame žydėjime. 
Pirmas Makso prisiminimas iš
šaukė visai nelauktą reakciją. 
Jos rankoje pasirodė mažas re
volveris: “Jeigu tu manęs dau
giau nebemyli, tai reiškia — tu 
myli kitą 
Nušausiu 
Labai nemaloni scena 
ji nusiramino! 
tuo ir skiriasi 
ria ilgai 
forsiravimas butų 
mintingas dalykas.
— tarė Simone, - - 
Pripratink ją prie 
kad anksčiau ar

Telefonas
RANdolph 1200

Local 66

PATYS pasirinkite: visi yra plačiai pagarsėję valy
tojai. Didelio ir mažesnio didžio. Tiesioginio trau
kimo ir motoru varomo šepečio tipo. Įvairaus ap- 

kainavimo. Viskas kas jums reikalinga ir už kainą 
kurią galite užmokėti.

Pamatykite juos parodoje
Krautuvėje. Pasirinkite tą, kuris jums daugiausia pa 
tinka. Visi lengvai operuojami 
šiukšles, i ‘ 
muose be jokių obligacijų.

atbėgo pas Maksą. “Maksai, aš skirtis. O aš tuo 
liuosa!” Bet nelaime— Maksiu žinosiu. Kai viskas 
buvo jau surištas. Vyras juk pranešk man.” 
vyras. O i/jiu minėjau, jog; Jai butų užtekę 
ligi automobilių katastrofos rei- žiuoti visą pasaulį, 
kėjo pusėtinai palaukti. Tuo gi norėjo lengvai 
tarpu Maksas dasileido, kad rase laiškus, 
moteris jį pamylėtų. “Aš su
prantu gyvenimą, Maksai. Aš 
tau jokių priekaištų nedarau, 
kad tu turi meilužę. Ik t palik 
ia. Juk tai nesunku.”

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

Visi 
šviesių spalvų čebatukus 
xSpike arba 
kulnis. 
Straps. 
xPatents,

Premier
VACUUM VALYTOJAI

kė, kai vėl susitiko. “Maksai,— 
tarė ji, — štai jau kelios die 
uos praėjo* kaip aš gavau sky
rybas.” Maksas trumpai atsa 
kė: “Simone, aš esu laisvas.”

Ačiū dievams! Juodu susituo

Dėl platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Aš nušausiu tave!
ją! Nušausiu save!” 

Žinoma, 
Didelės aistros ga 
kad jo

Tokiame atsitikime buvo puikus žmogus. Ant galo, 
prisiartino diena, kada jos gy
venime nebebuvo kičo vyro, iš
muš Maksą, o Maksas- neturėjo 
kitos moters, išėmus Simonę.

Jųdviejų širdys smarkiai p’a-

Greit praslinko vienas įnėne- 
sis, o paskui ir daugiau. Pas ją 
atsirado brangus deimantai 
Savo vyrą ji nemylėjo, kaip tai 
yra priimta šiais laikais. Jis 
važinėjosi sti visokiomis mergi
nomis, kaip daryti irgi yra pri
imta.

Bet meilė nenyko. Kartais ji 
susimąstydavo: “Aš myliu jį. 
Apgaudinėti seną vyrą birtų vi
jai paprastas dalykas”. O jis 
jau galvojo: “Aš myliu ją. Už
vesti su ja romaną butų visai 
patogu”. Ir jie atidengė vie
nas antram savo jausmus. Na, 
reiškia taip? Nieko panašaus. 
Prisiekiu, dėliai to jie labiau 
nusistebėjo, negu jus. O tuo 
tarpu rodėsi, kad tai kas nors 
nepaprasto, negirdėto: sarma
ta ir prisirišimas kliudė Simo- 
nei pasidaryti neištikima savo 
vyrui. O Maksas perdaug ger
bė Sinionę, bet butų galėjęs ją 
suvilioti. “Maksai, aš myliu 
tave, bet aš vedusi, aš nega
liu”... —“Simone, aš teisiog die
vinu tave. Ar aš galiu tikėtis 
kada nors, kai tu busi liuosa’”...

, O to laiko teko gerokai pa
laukti. Nors Žironvilis jau bu
vo pusėtinai senas, tačiau jis 
jautėsi visai gerai. Buvo sveir 
kas, kaip ridikas. Ligos nu6 jo 
atšokdavo, kai žirniai nuo sie
nos. Reikėjo net dviejų auto
mobilių, kurie susidūrė kelio 
užsisukime, kad pasiųsti jį į 
aną pasaulį.

Po trumpo gedulo Simone

To tht priett tuottd in onr adverthtmtntt, and marbod on onr morthatf 
diit, inbttantially 2% h to bt addtd on acto* n t of additional ta* o*ptnM. 
A s lt about tht tasy t>aymtnt filan. A tmalldoton paymtnt, balana nonthly 
on your Eltctric Strvict bill. To covtr inttrut and othtrcottt, a tomo- 
what hithtr firiet it charttd for applianctt told on doforrtd paynttntt.

COMMONWEALTH 
Electric (SKil

Doumtoum — 72 W. Adams St.~ 132. So. Dearborn St. 
Telephone RANdolph 1200 —Local 66

4562 Broadway 4231 W. Madison St. 852 W.63rd St.
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 2950 E 
4833 Irving Park Blvd. 3460 So. State St. 11116 S.
FEDERAL C O U P O N S GIVE

MOTUTE NEPAISYS—JI 
TURI NAUJA 

y Spiralatoi 
a ' EASY

—Visai netikėtinas dalykas, palinkimus slėpė. Rezultatas 
kad su manim taip butų galėję vieną gražią dieną, kai, an 
atsitikti,—sušuko Maksas.

Taip, pagalios, jam pasidarė 
aišku, kad jis įsimylėjęs savo 
jaunų 
Musų 
teikę 
viską 
regia, 
niškas jaunuolis 
kreips savo 
automobilį, negu pažvelgs į gra
žią moterį. O jauna mergina 
—tai irgi visiems gerai žinoma, 
—viską jau žino ir nieko nesle
pia. Kaip jis, taip ir ji turi 
vienintelį tikslą, vienatvę sva
jonę: pinigai.

Kai Maksas pradėjo pastebė
ti, kad jis dažnai, net perdaug 
dažnai galvoja apie Simonę, jam 
visgi dar neatėjo į galvą, jog 
tai yra meilė. Meilė? Dvide
šimties metų amžiaus jaunuo
liui? Dievai su jumis! O kada 
gi mylėti? Juk tai tikras kur
iozas! Ko gero, dar vesti ją, 
a? O gal būt, susilauks su ja 
ir vaikų? Ne, tai juokingas da
lykas. Meilė... Tas jausmas 
skiriama tokiems žmonėms, ku
rie jau pradeda ristis į pakal
nę. Meilė reikalinga, kada plau
kai jau pradeda slinkti ir pa
kaušis plikti. Moteris, kurią 
myli, tai savo rųšies ragana, 
kuri brangiai kainuoja. Bet įsi
mylėti savo jaunų dienų drau
gę, kuri neturi jokios pasogos, 
netiri dagi tinkamų marškinių, 
—tai jau perdaug. O ypač 
dviejų dešimčių metų amžiaus 
jaunuoliui! Ne! Jei Maksas 
dažniau apie ją galvojo nei rei
kėjo, tai greičiasiai dėl to — 
na, kaip čia pasakyti—dėl to, 
kad jis buvo visai normališkas. 
G3I būt prie to privedė nepasi
sekimas tennise. O galimas 
daiktas, jog tai tik pakrikusių 
vidurių pasėka. Tatai su juo 
pasitaiko. Kodėl jis nesikreipia 
į daktarą Bet galų gale vieną 
gražią dieną, nors tai ir atro
dė absurdas, jam pasidarė vi
sai aišku: nieko negelbsti jo
kie išsisukinėjimai, — jis įsi
mylėjęs.

Bet jeigu Maksas skaito sa
ve modernišku jaunuoliu, tai ir 
Simone turi pretenzijų būti 
moderniška/ Jai irgi sunku ti
kėti, kad galima taip kvailai įsi
mylėti ir primygtinai lįsti jau
nuoliui į akis. Abu žiuri į sa
ve, kaip į kokias išimtis arba 
baisūnus. Nejaugi musų lai
kais dar galima taip kvailai į- 
simylėti? Tai tikrai gera te
ma dramaturgams.

Maksas visai neskaitė reika
lingu slėpti savo jausmus nuo 
Simonės,—na, o pastaroji savo

laiko apva- 
Mciluže ne- 

skirtis. Maksas 
kuriais stengėsi 

viską išaiškinti. O ji atsakinė
jo į laiškus. Atrodė, kad juo 
daugiau jis bandė išaiškinti, 
tuo mažiau ji suprato. Bet štai 
susilaukė iš jo telegramą: “Ant 
galo, aš laisvas. Visada tavo.” 

tokį atsakymą: 
vakar aš vėl ve- 
nepadarysi, abe- 
kai kada keistai 

elgtis. Juk taip, ar ne?
Dabar abu gyveno Paryžiuje, 

bet vengė vienas su antru su
sitikti. Jie vis kažko laukė. Jis 
dar susitiko su dviem ar trimis 
labai žavėtinomis moterimis. 
Tačiau visais galimais budais 
stengėsi į jas neįsimylėti. Ji da
rė 1 viską, kad jaustis nelaimin- 

Ir tai nežiūrint to, kad jos 
netve- antrasis vyras visais atžvilgiais

galo, Maksas nutarė eiti 
Simonę ir pasakyti jai, “i 
brangioji, o kada 
me”, tai Simonės 
kažkokie žodžiai, 
mo Maksas nieko 
sakė. Laukė iniciatyvos iš jos 
pusės. O ji tarė: ‘Maksimai, 
mano jaunų dienų drauge, už 
mėnesio laiko aš vesiu Viktorą 
žirnovilj, kuTis austro-franeuzų 
kompanijoje užima aukštą vie
tą”. Po to jie kaikuriam lai
kui išsiskyrė. Ak, jei aplinky
bės butų susidėjusios kitaip, tai 
gal viskas laimingai butų ir už
sibaigę. Nebūtų jie pastebėję, 
kad vengia vienas antrą su t:?.-

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

I KLAIPĖDA
Motorlaiviu

MAŽULĖLIAM RAYON DRE
SĖS—75c AOm
vertybė ........ ............... "t O v

VELYKOMS SALDAINIAI
BASKĖ SU KIAUŠINIAIS
Special .................
VISAI ŠVIEŽI
LUCKY DOZEN
ŠINIAI—Bakselis 
MARSHMALLOW 
LYKOM S—Bakselis 
iš 10 .......................

ŠILKINI ENSEMBLES—Naujau
sios mados ii' gražių $O QO 
šviesiu spalvų-Snecial ' 
ŠILKINĖS DRESĖS— $1 OO 
Daug stylių pasirinkimui ■ 
STOROM MOTERIM $O OO 
Dresės—Visai Naujos v«vw
MERGAITĖM KAUTAI $O 
— Didžio 12-13-14
1000 ŠMOTŲ ŠTAMPUOTŲ MA- 
TERIJOLŲ—po 1 Ha
tiktai ............................... ■ VU

NAUJI PAVASARINIAI 
ČEBATUKAI

*1.49
SKAITYK!

Depositas iš 
$1.00 ar dau
giau palaikys 
jūsų rūbų iki 
Velykų.
DYKAI gra
žios juodos 
mesh pirštinės 
arba puikus 
šilkinis šalikas 
su kiekvienu 
pirkiniu kauto 
arba siuto už 
$4.98 ar vir- 
šiaus.

nauji, — iškaitant

kuban už- 
xPumps. xT- 

xTies. xOxfords 
, xKids.

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Chicago Mail Order Bargain Outleto

Stebuklingų Bargenų

Išpardavimas
Kaip Tik į Laiką Velykoms

šaltas oras mus verčia išparduoti visą musų 
Velvkų staką už labai nupigintas kainas. Jus 
galite aprengti savo kūdikius labai pigiai! Tai 
yra v*sa’ nauJas ir šviežias tavoras; tai pasi- 
naudokite šiais specialais!!! Ateikit anksti!!

TRYS DIDELĖS DIENOS—KETVERGE— 
PĖTNYČIO J—SUBATOJ 

GRAŽUS PAVASARINIAI
KAUTAI IR SIUTAI .

Naujausiu Matęrijolu. — Paskiausiu Styliu.
Pamušalu Tarpeiliuose

K-

C H I C A G O M Alt O R D E R 
B AR GĄIN OUTL E T 

511 SOUTH PAULINA STREET
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Published Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian Newg Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
88.00 per year in Canada
17.00 per year outslde of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams  88.00
Pusei metų ___ _____ -_____ 4.00
Trims mėnesiams ~________  2.00
Dviem mėnesiams ' —_____  1.50
Vienam mėnesiui ____ — .75
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Savaitei _________ _________ 18c
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drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago. 
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Metams ___   87.00
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Trims mėnesiams ••••••• 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

riai bei viršininkai rengiasi 
Chicagoje vieną vakarą pavesti 
šitam tikslui. Jeigu aplinkybes 
taip susideda, kad tame paren
gime galės dalyvauti ir SLA. 
prezidentas, tai dar geriau, nes 
organizacija bus geriau repre
zentuojama.

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
BUENOS AIRES’E '

DEMOKRATIJA PRIEŠ FAŠIZMĄ

Kaip '“New York Times” pra
neša, renkant senatorių iš fe
deralinės sostines Argentinoje, 
laimėjo socialistų partijos kan
didatas, buvęs senatorius, Al
fredo Palacios. Jisai gavo 179,- 
619 balsų, o jo oponentas, ku
rį rėme valdžios partijų koali
cija, gavo tik 30,339.

BAUMAN išrinktas I MIL- 
WAUKEE’S MOKYKLŲ 

TARYBĄ
“Nacių” užsimojimas paversti Danzigą Hitlerio 

provincija buvo atmuštas sekmadienio rinkimuose, kur 
opozicinės partijos, nežiūrint baisaus teroro iš valdžios 
puses, surinko 40.9 nuošimčių balsų. Jeigu hitlerininkai 
butų laimėję du trečdaliu vietų Danzigo legislaturoje, 
tai jie galėtų pakeisti to “laisvo miesto” konstituciją, 
panaikinant visas piliečių teises, kaip kad yra padaryta 
Vokietijoje.

Opozicija, atrėmusi tą rudojo fašizmo ataką, ren
giasi suduoti jam dar antrą smūgį, atsikreipiant į Tau
tų Sąjungą, po kurios globa yra Danzigas, ir pareika
laujant, kad. butų sustabdytas “nacių” despotizmąs ta
me mieste. Jeigu Tautų Sąjunga pripažintų opozicinių 
partijų skundo teisingumą ir paskelbtų naujus Danzigo 
legislaturos rinkimus, pati paimdama j savo rankas rin
kimų kontrolę, tai “naciams” butų pavojus visai pra
kišti. Šitoks pralaimėjimas labai nupuldytų Hitlerio

Milwaukee’s mokyklų tarybon 
tapo vėl išrinktas socialistas 
Martin B. JBauman. Taryboje; 
kuri susideda iš 15 narių, da
bar yra 4 socialistai.

IŠKELIA AIKŠTĖN JANU
ŠAUSKO MELUS

Daugeliui žmonių teko viena
me arba kitame laikraštyje ma
tyti p. James-Janušausko arba 
jo sėbrų pasakojimus, kad tas 
“karžygis” negalėjęs pernai me
tais išskristi Lietuvon, kadan
gi ALTASS valdyba jį sutruk
džiusi. Tai, žinoma, tuščias jo 
prasimanymas, nes jo niekas 
netrukdė, bet jisai pats pabė-

negalįs prisirengti skridimui- 
(mat, buvo gėda, kad per 8 
mėnesius jisai nestengė net pa
ruošti lėktuvo įrengimo planą, 
nekalbant apie navigaciją ir 
kitus dalykus!); bet, vietoje to, 
jisai laukė beveik iki paskuti
nės dienos, prieš iškeliausiant 
į aviacijos dienų maršrutą ko
lonijose, ir staigiai pakišo val
dybai naują sutartį, grasinda
mas rezignuoti, jeigu ji jos ne
pasirašys.

Q toje sutartyje buvo ne tik 
pasiūlymas skristi 1935 m. Te
nai buvo reikalavimas atiduoti 
James’ui pusę lėktuvo ir visų 
jo įtaisų vertes, jeigu skridimas 
ne|vyks ir 1935 metais. Paga
lios, buvo įdėta reikalavimas, 
kad ALTASS neminėtų anglų 
spaudoje —- laikraščiuose, bro
šiūrose arba plakatuose — lie
tuviškos James’o pavardės (i. 
y. kad jisai yra Janušauskas).

Kada ALTASS valdyba ši
tuos jo reikalavimus vienbalsiai 
atmetė (po 7 valandų ginčo su
sirinkime), tai jisai staiga per
mainė savo taktiką ir pareiškė, 
kad jam tas kontraktas visai 
nesvarbu; jisai dirbsiąs ir to- 
liaus senomis sąlygomis, tik 
kad jam butų įteikta (arba į 
New Yorko banką jo vardu 
pervesta) pakankamai pinigų, 
idant jisai galėtų — be jokios 
kontrolės -v- supirkinėti kas 
reikalinga lėktuvui. Be to, jisai

ėmė slaptai tartis su kai kuriais 
asmenimis, kad jį lydėtų per 
kolonijas. Aišku, koks jo buvo 
tikslas: jisai butų sudaręs ko
lonijose priešingus ALTASS 
valdybai komitetus ir butų su
griovęs visą trans-atlantinio 
skridimo darbą.

Kai jo reikalavimas urnai iš
mokėti jam $1,000 cash nebuvo 
išpildytas (nurodant, kad valdy
ba nesutiks jam dubti tokias 
sumas pinigų be kontrolės) ir 
kai paskui buvo pasipriešinta 
jo sauvališkam sumanymui vež
tis per kolonijas “pagelbinin- 
ką”, tai jisai bandė blofu pra
vesti savo “skymą” ir atidavė 
raktus nuo lėktuvo su žodžiais: 
“I quit”. Jisai manė, kad val
dyba perSigąs ir, ant kelių at
siklaupus, prašys jį sugrįžti. 
Bet valdyba nenusigando ir pa
sakė: “Boba iš ratų, ratams 
lengviau!”

Tai nuo to laiko tas nusiblo- 
favęs žmogelis nesiliauja tulžį 
liejęs ant žmonių, kurie atsisa
kė jo nelemtoms užgaidoms pri
tarti. Jeigu jisai butų turėjęs 
tiek drąsos vykinti tą žygį, ku
riam jisai buvo pasižadėjęs dar
buotis, kiek jisai jos turi me
luoti ir šmeižti nekaltus asme
nis, tai jisai jau seniai butų t-užsipelnęs didvyrio liautus. Bet 
jau toks jo būdas, ir ALTASS 
valdyba gali tik pasidžiaugti jo 
nusikračiusi.

Donald Richberg Clarence Darrow

Donald Richberg, NRA viršininkas, ir Clarence Darrow, 
garsus Chicagos advokatas, kuris smerkia NRA patvarkymus.
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tam tikrą akstiną (stimulą). 
Sakysime, išalkusiam šuniui pa
rodoma gabalas mėsos. Kaip jis 
į tai reaguoja? Pas jį pradeda 
bėgti Seilės. Vadinasi, bado re
fleksas akstiną seilių liaukas.

Kaikurie refleksai yra įgim
ti. Tačiou didelė dauguma jų 
priklauso nuo aplinkybių, sąly
gų. štai kodėl jie ir yra vadi
nami i “sąlyginiais refleksais”. 
Kitaip sakant, tie refleksai at
siranda prie kontroliuojamų są
lygų*

Štai klasiškas Pavlovo eks

mokslus ir vėliau pasidarė ga
na žymus žmogus. Tas įvykis 
paskatino Pavlovą susidomėti 
proto patrikimais.

Nors Pavlovas jau susilaukė 
85 metų amžiaus, bet jis dar 
tebėra pilnas energijos ir gy
vumo. Jis vis dar tebesidarbuo
ja savo laboratorijoje ir tebe
daro įvairius eksperimentus.

■—— K. A.

Mirė Kazys Uvick
autoritetą visoje Europoje ir dar labiau pačioje Vokie
tijoje.

Tuo tarpu mes matome tik pradžią šitos pavojin
gos hitlerizmui kovos. Kaip ji sparčiai vystysis, kolkas 
niekas negali pasakyti. Bet jau dabar aiškėja, kad pa
vojingiausias priešas rudamjam fašizmui yra ne gink
luota militarizmo kumščia, bet demokratija. Tiesa, tu
rint reikalą su tokiais barbarais, kaip Hitlerio gaujos, 
negalima ignoruoti ir ginklo. Bet Vokietijos žmonės 
ginklu negali nuversti Hitlerio diktatūrą, kuri yra šim
tą kartų geriau apginkluota, negu žmonės. O jeigu ki
tos šalys norėtų gijiklaiš sunaikinti “nacius”, tai neap
sieitų be karo; gi naujos tarptautinės skerdynės nė 
viena šalis nenori. •

Juodą akį Hitleris gavo Danzige, kuomet to miesto 
gyventojai ryžosi balsavimu apginti savo konstitucines 
teises, šitą, smugj jam sudavė demokratija, ir demokra
tija iį veikiausia pribaigs. Kaipo svarbiausioji demo
kratijos jėga, čia pasirodė susipratę, organizuoti darbi
ninkai., kuriems vadovauja socialdemokratų partija. Jos 
kandidatai sekmadienio rinkimuose gavo daugiausia 
balsų ir pravedė daugiausia atstovų. Kita partija, stip
riai . pasipriešinusi “naciams”, buvo katalikų centras.

Demokratijos pusėje šitoje kovoje buvo ir komunis
tai, bet jie pasirodė labai menkai. Jie surinko tik apie 
pusę to skaičiaus balsų, kuri jie buvo gavę dveji metai 
atgal2 kai “naciai” Danzige dar neturėjo pilnos galios. 
Vadinasi, didelė dalis komunistų ne tik neišlaikė fronto 
kovos lauke, bet net persimetė į priešo pusę. Šitas fak
tas dar kartą įrodo, kad yra visai klaidinga ta nuomo
ne, jogei komunistai esą “tikriausi” kovotojai prieš fa
šizmą. Kaip tik priešingai : komunistai greičiaus pade
da, negu užkerta kelią fašizmui.

Ir aišku, kodėl. Komunistai atmeta demokratiją. 
Bet kas j demokratiją netiki, tas negali sėkmingai ko
voti prieš fašizmą, nes vyriausias fašizmo tikslas yra 
demokratijos sunaikinimas. Kaip gali kovoti prieš de
mokratijos naikintojus, jeigu pats esi jos priešas?

Vokietijos “nacius” nugalės demokratija. Taip pat 
demokratija, o ne kas kitas, nugalės ir kitas fašizmo 
rųsis.

Apžvalga
DURNIŲ PASAKA

Kas kvailiausią dalyką sugal
vos? žinoma, ponas Vaidyla. 
Savo organe jisai aną dieną 
įdėjo tokią “žinią”, kad, girdi, 
“progresyviai” nutarę “priskir
ti prie p. Skipičio, kaipo paly
dovą, Bagočių, kuris važinėtų 
po kolonijas ir drauge pasiro
dytų”.

O kas įtokiaą žioplas pasakas 
mėgsta ? žinoma, ponas šimutis. 
Jisai pats nesugeba šitokių 
“mandrų” nesąmonių sufabri
kuoti, tai skolinasi jas iš kitų.

Tą originališką plepalą san- 
dariečių vyras “sufiksino”, iš
girdęs, kad gegužės mėn. pra
džioje Chicagon atvyksta SLA. 
prezidentas F. J. Bagočius, ku
riam vietiniai Susivienijimo na
riai ir darbuotojai sumanė su
rengti prie tos progos vakarie- 
nę. Kadangi tuo pačiu laiku ke
tina būti Chicagoje ir p. R. Ski
pitis, tai vakarienės iniciatoriai 
nutarė pakviesti į ją, kaipo 
garbės svečią, ir DULK pirmi
ninką.

Na, kas gi čia blogo arba, 
įtartino? Adv. Skipitis, kaip 
žinoma, nori susipažinti su 
Amerikos lietuviais, o ypatin
gai su jų didelėmis organizaci
jomis. SLA. yra didžiausia ame
rikiečių organizacija, ir jos na

go; o kad ant jo nepultų kaltė, 
tai jisai reikalavo, kad ALTAS 
Sąjungos valdyba pasirašytų 
tokį begėdišką ‘‘kontraktą”, 
kokio ji nieku badu negalėjo 
priimti. Prieš publiką p. Janu
šauskas šituos faktus bando 
nuneigti, bet privačiuose pasi- ' 
kalbėjimuose jisai kai kam juos 
pats atvirai papasakoja.

Taip, pa v. jisai pasielgė 
Serantone, atsilankęs prieš ke
letą savaičių pąs p. J. Stepa
nauską. Pasikalbėjime su p. 
Stepanausku ir W. A. Mesk ti
rtu, kuris užklausė James’ą apie 
priežastį jo persiskyrimo su 
ALTASS valdyba, jisai pasakė, 
kad jisai nenorėjo lėkti 1934 
metais, bet valdyba užsispyrė, 
kad jisai savo prižadą pildytų, 
ir todėl jisai turėjęs rezignuotu

Pats W. A. Meškunas (Serali-* 
tono Lietuvių Politikos Kliubo 
sekretorius) rašo apie tai “Ke
leivyje”.

“Apie trys savaitės atgal”, 
skaitome toje korespondenci
joje, “atvažiavo į Scrantus 
James-Janušauskas. Jis ap-

1 sistojo pas J. Stepanauską. 
Turėjau progos ir aš pasikal
bėti su James-Janušausku. 
Stepanauskas vežėsi jį paro
dyti naujai įrengtą musų 
miesto airportą, tai jiedu su
stojo mano ofise ir pavadino, 
kad aš važiuočiau, ką aš ir 
padariau. Važiuojant aš ir 
užklausiau Janušauską, ko
kia buvo svarbiausia priežas
tis dėl nutraukimo ryšių su 
ALTASS bendrove? Jisai pa
sakė šitaip: ‘Mane po navalia

i ALTASS vertė, kad aš turiu 
skristi Lietuvon 1934 metais. 
Aš, permatydamas, kadi pri
sirengti nei man, nei lėktu
vui nebuvo j vialias laiko, pa
siūliau kitą sutartį, kur apart 
kitų dalyką buvo pažymėta, 
kad aš lėkti sutinku tiktai 
1935 m. ALTASS bendrovė 
nesutiko pasirašyti artt mano 
tokios sutarties ir aš rezig
navau.’ ”
Iš tiesų, tai taip ir buvo, nors 

čia pasakyta įtiktai dalis tiesos.
Jeigu Janušauskas* butų at“ 

virai prisipažinęs, kad jisai ne
suspėja prisirengti skridimui 
1934 metais, tai ALTASS val
dyba butų jo propoziciją rimtai 
apsvarsčiusi ir gal butų buvę 
galima prieiti prie kokios nors 
sutarties. Bet jisai neturėję 
drąsos pasakyti tiesą ir bandė 
blofais ir intrigomis pasiekti 
savo tikslą. Jisai neprisipažino

L P. PAVLOVAS
šiais metais visas civilizuo

tas pasaulis apvaikščioja aka
demiko I. P. Pavlovo 85 me
tų gyvenimo sukaktį. Neatsi
lieka nuo' tp ir Amerika, Prieš 
kiek laiko* New Yorke bent 
kelios organizacijos turėjo su
sirinkimus, kur buvo daromi 
specialus pranešimai apie gar
sųjį rusų ifiokslininką.
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tokių paminėjimų Great 
Northern yiešbutyje, kur Dr. 
D. P. Bodcj\ Lewis instituto 
psichologijos profesorius, pa
darė labai įdomų pranešimą 
apie akademiką Pavlovą.

Profesoriais Boder paeina iš’’ 
Pabaltijo. Mokslus jis baigė 
Rusijoje. Ten jis turėjo pro
gos artimai susipažinti su 
akademiku Pavlovu ir jo mo
ksliais. Vėliau, gyvendamas 
Užsienyje, jis kelis kartus su
sitiko su Pavlovu mokslininkų 
kongresouse.

Ivan Petrovič Pavlovas gi
mė 1849 m. Paėjo jis iš dva
siškių šeimos. Kadangi caro 
laikais dvasiškiai buvo privili-1 
giruotoje padėtyje, tai jie sa-j 
vo vaikus galėjo mokyti dy
kai. Vadinasi, jiems nereikė
jo už mokslą mokėti. Didelėje 
daugumoje atsitikimų dvasiš-į 
kių vaikai eidavo savo tėvų 
pėdomis: stodavo į dvasivkas, 
seminarijas ir tapdavo dvasiš
kiais.

Ivan P. Pavlovas kartu su 
savo broliu irgi įstojo į dva
sišką seminariją. Tito laiku, 
rusų jaunimui darė labai di-į 
dėlę ^taką Pisarevas ^savo raš-i 
tais apie ganitos mokslus. Pi- 
sąrevas buvo literatūros kri
tikas, bet dažnai rašydavo il
gus ir nepaprastai įdomius 
straipsnius apie Darwiną ir? 
kitus tų laikų mokslininkus.

Pavlovas su nepaprastu su-i 
sidomėjimo skaitė Pisarevo 
raštus ir jų įtakoje nutarė me
sti seminariją ir stoti į univer
sitetą.' Tą pat padarė ir jo' 
'brolis, kuris vėliau tapo žy-; 
Pins chemikas ir garsiojo 
Mendelejevo asistentas.

Universiete Pavlovas studi
javo gamtos mokslus. Baigęs 
tą fakultetą, jis nutarė studi
juoti mediciną. Stojo į ge
riausią tų laikų mokyklą,. — 
Karo Medicinos Akademiją 
Petrapilyje. Mokslus baigė 
turėdamas jau 31 melus am
žiaus.

Pradžoje Pavlovas speciali
zavosi farmokologijoje ir tuo 
tikslu buvo nuvažiavęs į Pa
ryžių. Grįžęs atgal, jis pra
dėjo darbuotis Rato Medici
nos Akademijoje. Netikėtai 
pasitaikė vieta fiziologijo,s de
partamente. Pavlovas tapo 
paskintas profesoriaus asisten
tu. Kadangi profesorius bu
vo jau senyvas žmogus, tai vi
są labprątopjps dafbą fak'ti- 
nai prižiūrėjo Pavlovas.

Akademijoje dirbti buvo 
nelengva. Tai buvo visgi kh» 
ro mokykla ir reikėjo prisilai
kyti tam tikros disciplinos. 
Dažnai į laboratoriją atsilan
kydavo visokie generolai, ku
rie trukdydavo darbą. Pav
lovas, kuris nemėgo, kad jo 
darbas butų trukdomas, daž
nai su tais generolais turėda
vo susikirtimų.

Per kelioliką metą Pavlo
vas su didžatišiu atšidėjimu 
studijavo virškinimo :ptocesą, 
— kas pasidaro su maistu nuo 
to laiko, kai jis patenka į bur
ną, kaip jį veikia įvairus skys
čiai, kurie randasi gyvūną or
ganizme, ir t. t. Eksperimen
tus jis darė su šunimis, ku
riems 'darė kakle ir pilve fis
tulas (skyles) . Pro tas fistu
las jis turėjo progos ’ stebėti 
visą virškinimo procesą.

Pavlovo atradimai toje sri
tyje buvo tiek svarbus, kad 
1904 m. jam buvo paskiria 
Nobelio dovana. Pavlovo la
boratorija pasidarė žinoma vi
sam pasauliui. Iš visur pra
de jp važiuoti mokslininkai su- 
sipažiftti su rūstį firiologo 
darbais.

Pa vlovo eksp erimentai d a-1 
ve labai gerą vaisią. Jo pra
dėtas darbas buvo tobulinamas 
kitų mokslininkų, šiandien jau 
itin daug yra žinota apie virš
kinimo procesą.

Tačiau plačiajai visuomenei- 
Pavlovas daugiausiai yra žino*-’ 
mas savo vėlesniais darbais. 
Būdamas 55 metą amžiaus, jis 
pradėjo tyrinėti tkip vadina
mi,^ “sąlyginihs refleksus”. Tie 
tyrinėjimai padarė tikrą per
versmą psichologijos moksle. 
Sakysime, Amerikoje atsirado 
psichologų mokykla, taip vadi
nami “behavioristai”. žymiau
sias tos mokyklos vadas yra Dr.- 
John Watson.

Pirmiausiai panagrinėsime re
flekso sąvoka. Refleksas reiš
kia reagavimą į ką nors. Pa
vyzdžiui, gyvūno reagavimas į

perimentas su pelėmis. Duoda
mas pelėms maistą, jis skam
bindavo varpeliu Tai darė ke
lioliką kartų. Pagalios, kai pe
lės išgirsdavo varpelio skam
bėjimą, jos tuoj pradėdavo 
rinktis. Mat, tas skambėjimas 
priminė, jog jos gaus maisto.

Vadinasi, varpelio skambėji
mas šiame atvejyje buvo ta są
lyga, kąri pradėdavo dilginti 
pelių alkį.

Tie ir jiems panašus ekspe
rimentai su gyvuliais ir žmo
nėmis įtikino Pavlovą, jog auk
lėjimas galų gale susiveda prie 
išvystymo tam tikrų sąlyginių 
refleksų. Jeigu gyvuliai pasi
duoda treniravimui, t. y. pas 
juos galima išvystyti tam tik
rus sąlyginius refleksus, tai tuo 
labiau tai galima padaryti su’ 
žmonėmis.

žmonių poelgiai daugumoje 
atsitikimų yra niekas daugiau, 
kaip tik sąlyginių refleksų iš
dava. Je'i jaunystėje tų reflek
sų besiformavimas yra tinka
mai kontroliuojamas, tąsyk pas 
žmogų išsivysto tai, ką mes va
diname geru charakteriu.

šiandien kaikurie sociologai 
priduoda labai daug svarbos są
lyginiams refleksams*. Jie sako, 
jog Pavlovas nurodė tikrąją 
ke'lią, kuriuo einant bus galima 
pakeisti draugijinį gyvenimą.

Trečia sritis, kurioje pasižy
mėjo Pavlovas, yra proto ligos. 
Jis sako, jog daugelyje atsitik 
kimų visokios neurastenijos .ir 
.proto pakrikimai pareina nuo 
konflikto. Kai tas konfliktas 
pašalinama, žmogus tuoj pa
sveiksta. Jis priveda vieną pa
vyzdį iš savo jaunystės. Uni
versitete kartu su ju‘o mokėsi 
jo draugas. Būdamas Pavlovo 
įtakoje, jis stojo į gamtos fa
kultetą, nežiūrint to, kad turė
jo didelį palinkimą teisės stu
dijuoti.

Pas studentą prasidėjo kon
fliktas. Jis stengėsi nugalėti sa
vo palinkimą ir studijuoti gam
tos mokslus. Tąi privedė prie 
to, jog jis pradėjo ‘keistai elg
tis. Pagalios, ' ėmė nepaprastai 
girtuokliauti. Atrodė, jog. jis, 
kaip yra Sakoma, nueis šunims 
šėko pjauti.*

Pavlovas pamatė, jog jo 
draikas gali visiškai žūti. Pri
kalbino jį mesti gamtos fakul
tetą ir stoti į teisių skyrių.

Įvyko tiesiog stebuklinga 
permaina: studentas paliovė 
gėręs ir nerviškumas visiškai 
pranyko. Jis sėkmingai baigė

SLA 87 kuopos parengimas

OMAHA, NEBRASKA. — 
P-ia Uvickienė gavo iš San 
Francisco liūdną žinią, — tele
grama tapo jai pranešta, kad 
ten pasimirė jos sūnūs Kazys.

Velionis paliko seną motiną, 
seserį Agnės Uvick, kuri moky
tojauja Chicagoje. brolį Joseph 
U vieką, kuris gyvena .Detroite 
ir užsiima advokatūra.

Dar vienas brolis gyvena 
Long Beach, Cal. Pastarasis 
rūpinosi laidotuvėmis. Laidotu
vės įvyko balandžio 2 d.

Velionis priklausė vietos SLA 
87 kuopai, kurios susirinkimas 
įvyko balandžio 3- d. Nariai at
sistojimu pagerbė velionį Kazį 
U vieką.

# » »
Kovo 31 d. SLA 87 kuopa 

surengė Vakarą. Suvaidinta bu
vo komedija “Pasaulis be mo
terų”. Išėjo visai gerai. Visi 
vaidintojai tinkamai atliko sa- 
zo roles.

Bažnytinis choras gražiai pa 
dainavo “Lietuva, tėvynė mu
sų” ir dar dvi kitas daineles. 
Dvi jaunos mergaitės šauniai 
pašoko ir padainavo. Tarnas 
žarnauskas pasakė monologą.

Po to kalbėjo p-ią Uvickienė. 
Ji pasakė trumpą kalbą tam 
įvykiui pritaikytą. Nors ji bu
vo dėl savo sunaus mirties la
bai susijaudinusi, tačiau neat
sisakė paagi'tuoti, kad visi lie
tuviai priklausytų Susivieniji
mui. NUrode taip pat, kokią 
naudą iš to gauna kiekvienas 
narys.

Kalbėjo ir Vietos klebonas. 
Jis ragino lietuvius neatsižadė
ti savo kalbos ir papročių. Iš
reiškė poniai Uvickienei savo 
užuojautą, tuo pačiu laiku pri
mindamas, kad ji savo vaikus 
išauklėjo tikrai lietuviškoje 
dvasioje.

Paskui laikas buvo smagiai 
praleistas prie alaus ir užkan
džių. ‘—•Viską žinąs ir ten buvęs

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bite kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
krašČių bus gatavas 
lums patarnauti. Jisai 
enai stovi ne savo suta
rimui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.
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VELYKOMS
MAURICE KRAUTUVĖJE

14-95 19-95

Nauji Pavasariniai SIUTAI

ir virs

MAURICE CLOAK CO
Ashland Avė4726

Tiktai tiktai
Krautuvė atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais 10 vai vakaro

Neužmiršk adreso!Neužmiršk adreso!

—ir kaip tik tas ir bu 
kurie tik ką atėjo dė

KAUTŲ IR SIUTŲ 
paaukausime šiam 
dideliam išpardavi
mui. Buvo pirmiaus 
parduodami po 
$13.95

Jeigu jus mėgstate geros rūšies drabužį, bet nemė
gstate augštas kainas, tai jus turite pasiskubini 
pamatyti šiuos kautus! Nes mes niekuomet pir
miaus neturėjome gražesnių Prancūziškų modelių 
kautų, papuoštų kailiu ir pasiutų tokiu prašmatniu 
budu...................... .......... ............... ......... .

. SPECIAL
Nuo 9 ryto iki 12 pietų

RADIO PROGR AMUOSE
Maurice moteriškų drabužių krautuvė kas antrų dienų skelbiasi Naujienų radio pro- 
gramuose iš stočių WGES ir WSBC. Iš radio pranešimų žinote, kad krautuvės savinin
kas visas puikiausias pavasarines dreses, kautus ir siutus tik ką atsivežė iš New Yor- 
ko ir tai didžiausių pasirinkimų. Būtinai ateikite jų pažiūrėti pas MAURICE CLOAK 
SHOP. Musų Obalsis: “PATENKINIMAS GARANTUOTAS”.

ŠTAI YRA SIUTAS, KURĮ NORITE TURĖTI! TIKRAI 
NEĮKAINUOJAMAI MAŽI PUIKUS SIUTULIAI—PUOŠNUS 
SWAGGER ir PRITAIKYTO PASIUVIMO, sti naujausios 
mados taffėta šilko kalnieriais arba kruzais. Jie jums patiks. 
Gordona—mėlyni, ir runko. Tweed taipgi, jeigu jums jie 
geriau tiktų. Didžio 14 iki 44. ........ ..........

SPECIAL
Nuo 9 ryto iki 12 pietų

200 $4 (
GRAŽIŲ DRESIŲ ■
kurios pažymėtos M VI
buvo dėl pardavi- B

“Mes jauni, taigi pasiskubinkite 
vo ijiadaryta su tais kautais,—] 
Velykų pasipuošimo. Jie pasiūti iš Cordona—puikios vii 
nories materijos, puošniais šilki
niais kalnieriais—Regency ruff 
tipo arba \ notched iškimštais 
kalnieriais......................... ...........

Jus didžiuositės šiais kaulais—jie tokios rQ- 
šies—'kiekvienas štyliuolas nuosavu, individu- 
ališku budu—kiekvienas atskyras artistiškas 
tvarinys, švelnus mėlyni, rusvi, ir juodi— 
puošnus ir gražių škotiškų audinių—be galo 
puikus pasirinkimas.

Jeigu kadanors buvo laikas, lai jis dabar! Velykos jau 
bus čia už dviejų savaičių, — štai yra slylių ir vertybių 
sensacija, kuri sužavės minias 
Puošnus kautai, ilgi swagger it 
kiekvienas tikras stebuklas, 
liktai ............................................

Naujos Pavasarines DRESES
ŠI NUOSTABI KOLEKCIJA ATNEŠA CHICAGOS MOTERIMS PA 
SKUTINES MINUTĖS MADNIAS SUKNELES UŽ LABAI PRI 

EINAMAS KAINAS!!! A

■HMM

Jus neturėsite jokio vargo rasti sau tinkamų suknelę dėl Ve
lykų, nes jūsų suknelė jau čia. Šis naujas siuntinys atgabeno 
didėlį pasirinkimų gyviausių ir naujausių stylių sukneles . . . 
naujausio pasiuvimo kalnierių ir rankovių . . . 
puikių dėl kasdieninio dėvėjimo ir prašmatnių ir 
elegantiškų dėl kiekvienos figūros. Del moterų, 
merginų, mergaičių, storesnių moterų ir kas dėvi
pusės mieros sukneles. Kiekviena ras sau tinka- jMBĮM 
mą stylių. Vieno šmoto suknelės ... su jaketais wl-E 
... redingotes... gražaus naujo margo šilko ir \BB|
pastelės ... gyvų spalvų ir dulkėtų pastelių. . . '|g|B|
Sheers, Krepos <.. Taf- H* BB iHu
f eta, gryno dažyto šilko S^Vk Sfl
...Visaip naujoviškai ’ BW| B.'|||B
papuoštos. , MB
Tiktai....................   . ąO liĮteSĄ r ifflB
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Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

SHARPS and FLAT8

NAMAMS REIKMENYS
Apkarpom Dykai! Gesiniai Pečiai

Gražus Parlor Setai

Elektrikiniai Dulkių Valytojai po $

Galioną

pridūrė

Climax VALYKLAS
AKIUkenai

VELYKOS JAU ARTINASI

Galioną Lietuviai esatč kviečiami pamatyti
turi

moterims ir

Galioną

IVE ALWAYS WANTED 
AN EXTENSION 
TELEPHONE ON 
THE NIGHT-TABLE*

Absorene,
Cleveland

gra- 
kad

l’VE PLANNED TO 
HAVE IT PUT IN
THIS SPRING"

Lituanica II” gabens 
laiškus j Lietuvą

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

2;> svarų
Maišas ...

GYDYTOJAS

Telefonai Yards 1829

Pavasaris jau čia 
viskas atgija-ir 

golfininkai

ir teisingiau, negu

SIENŲ POPIEROS 
VALYKLAS 

Člimax
kenai O d

Zarasiškių Kliubo 
Susirinkimas

Lietuviai sportininkai jau pasi 
ruošę sviedinį mušti

Those of ynu who have ever 
heard these singing stars before, 
know that thcy are unexcelled in

Pritaikinti jusu akims /J
nužemintomis kainomis /j
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu 
Jus galėsite su jais skaityti mažas rai

ti. R. H.
MALEVOS VALYKLAS

Helen Bimkus 
ideal is nicely rounded 

likę a certain othcr 
VVe’ve been toki that it

Zarasiškiai kviečiami prisirašy 
ti prie Kliubo

ŠALTO VANDENS MALEVA 
BALTA

Skrisdamas j 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 kaštuos $2.50. 
Kas nori tokiu keliu pasiųsti laišką Lietuvon, 
tegu tuojau duoda užsakymą ir prisiunčia pini
gus ALTASS Centrui, 1739 South Halsted St., 
Chicago, III. Užsisakiusiam bus pasiųsta spe- 
cialis konvcrtas ir popiera kartu su instrukcijom.

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

ALTASS VALDYBA.

SPECIALIAI. 4-INCŲ 
GRYNŲ ŠERIŲ 

SIENOM ŠEPETYS 
Didelis ' CQa 
SpeciaI ....................OvC

Pavasaris jau čia. Sniegas 
nutirpo, pranyko, nepaliko jo
kių znaimių. Saulutės karšti 
spinduliai vėlei pradėjo gaivin
ti gamtos grožybę. Iš naujo 
prašvito seniai laukiamos pava
sario rytas. ,Gamta pradeda 
dengti save žalsva spalva. Pie
vos, lankos iš lengvo maino sa
vo išvaizdą. Ankščiau buvusios 
rudomis, gelsvomis, purvinomis, 
dabar virsta aksominiai purpu- 
ruotom žalios spalvos varso
mis. Greitai padengs pievas, 
lankas {vairių įvairiausi žydin
čių gėlių žiedai. Tas viskas su
daro gana jaukią save trau
kiančią pavasario sezono išvaiz-

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

į keletą dienų mano globėjas 
jautėsi gerai. Atsikėlęs iš ry
to; pavalgęs pusryčius, išvažia
vo darban. Nežiūrint jo prasi
kaltimo, jis varė savo biznį kas
dien dar su didesniu pasiseki
mu, negu pirmiau. Su manim 
dienos laiku mažai teturėjo pro
gos pasikalbėti, nes jis buvo 
svarbus žmogus savo biznyje. 
Už jo darbą jam buvo moka
ma brangiai; kiekviena minutė 
buvo jam brangi. Todėl dau
giausiai laiką aš praleisdavau 
su jo motere ir dukterimis. Jos 
mane supažindino su mano lan
kytojais. O tų lankytojų kas
dien vis ateidavo manęs pažiū
rėti. Aš dar vis buvau nepa
prastas svečias jų šalyje.

Vieną dieną atvažiavo manęs 
pamatyti kažinkokia ponia. Kaip 
ji įėjo vidun, Ona pribėgusi prie 
jos tarė:

WCFL, 970 k. Lietuvių programas Nedalioj nuo 1 iki 1:30 po piet 
WAAF, 920 k. kasdieną 5 vai. vakare.
WHFC, 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro.

LIETUVIS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street — T
FIGATNER‘IO

Malevos ir Varmšio 
IŠĖMĖJAS

Greit veikiąs
Už Galioną ........ ... ■ V C

Miškai pradeda žaliuoti, sodai 
žydėti. Bitelės skraido kaip 
kulkos tarp žiedų ir gėlių. Jos 
renka ir traukia saldumynus iš

WORTH-MORE
NAMAMS MALEVA
Visose spalvose
Už Galioną ...........vOC

PARKERTO
PUIKUS PALIŠAS

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

— O nelaimingoji 
šiandien jautiesi?

— Neblogiausiai. Aš esu 
sveika; tik užeina kai kada no
ras įsigerti.

Visos trys moterys apstojo 
ją. Pradėjo siūlyti savo šeimy
nos lygintoją ir daug kitokių 
patarimų jai piršo. Bet ji nuo 
visų pasiūlymų atsisakė. Jos 
ilgai kalbėjosi tarp savęs. Aš 
neturėjau ką veikti. Man jų ta 
kalba pasidarė nuobodi. Pradė
jau* nerimauti. Jos pastebėjo, 
kad aš nerimstu. Viešnia atsi
sveikino ir išėjo. Pastebėjau, 
kad mano šeimininkė ir duk
terys labai ją glamonėjo. Kaip 
jj išėjo, aš užklausiau:

— Kas ta do viena ponia čia 
buvo? Kas jai kenkia?

— žinai tamsta, ji mėgsta 
įsigerti, o musų šalyj gėrimas 
yra skaitomas prasižengimu. 
Mums jos yra gaila. Ji kada 
nors paklius.

Mano šeimininkė dar pridu-

Tyra Virta
UNSEED ALYVA

Specialiai
UŽ ............. ..... gal.OwC

TĖMYKIT ŠIAS SPECIALIAI ŽEMAS 
KAINAS

Zarasiškių Kliubas laikys savo 
mėnesinį susirinkimą. Vieta — 
pp. Žukauskų svetainėje, 2126 
•So. Halsted st. įėjimas pro 
barzdaskutyklos duris. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Nariai prašomi nesiveluoti, 
nes yra daug reikalų apsvar
styti. Taipgi norintieji prisira
šyti prie kliubo, malonėkite at
eiti tiesiai i susirinkimą.

Narys.

Iš šio moterų pasikalbėjimo 
aš supratau, kad šioje mano 
lankomoje šalyje žmonės kai- 
kuriuos dalykus sprendžia daug 
žmoniškiau 
Europoje.

Puikus 
Zylo-ShelI NN. 
rėmai pagra- Njjs. 
žiną veidą 
nuovargi ir galvos skaudėjimą. _ 
dės, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

You have all been terrified by 
the shrieks of people being mur- 
dered via nulio (particularly the 
“Lights Out” program on VVednes- 
day nights). You’ve read murdei’ 
mysteries thatt kept you awake for 
hours afterwards xvith all the 
lights in the house burning bright- 
ly, būt have you ever actually seen 
a murder? If you haven’t, here is 
your golden opportunity, — and 
not just one murder, būt thrcc of 
them, right before your eyes where 
you won’t miss a single gory de
tali. A little morc than a week 
from to-day, Chicago’s outstanding 
Lithuanian chorus, “Pirmyn” will 
close its 2(>th successful season 
with the presentation of “Bailus 
Daktaras” or the “Doctor of Alcan- 
tara” by Julius Eichberg with Mrs. Į 
Chas. Stephens, Frank JakaviČius, 
O n ūks Skever, Jack Savage and 
others i n the east.

SIENŲ Popiera.
Naujausių dezė- 
nių. Tinka bile 
kambariui. Pasi
rinkimas desenių 
Taip pigiai kaip 
už rolę .... 50

TIKRAS SHERWIN 
WILLIAMS GRINDIM IR

TRIM VARNIŠAS
$1.19

Valties... Stell Bimkus

“Mes nei vienas negalime 
spręsti apie kitų žmonių liki
mą; negalime kitų* žmonių 
smerkti už jų prasikaltimus“.

derėti, and now we know 
Albina Trilik’s secret amhition is: 
lo bę sophisticated...

Shading: the constant vibrntlon 
in the power of tone, crescendo 
and dimenuendo, while singing, and 
is an element of vitality in song. 
Song, sting in stolid uniformity of 
povver is unimaginntive and un- 
emolional. Shading, Buskin says 
“is f ei t to be bea uti fui by the pure 
instinet of the human minti.” So 
let’s believe Mr. Stephens whcn he 
says. “Shade”.

Johnnie, this rathcr leaves yotl 
out of the pieture 
says be r 
and ehubby 
person 
wasn’t nice to call anyone a block- 
bead, būt that jabbernaut was all 
right, — is it?.. Methinks that the 
constant ųiiestioning of Mr. Ste
phens about the ncw group pieture 
of the chorus is becoming annoy- 
ing? Who started it anyway?...

Ifarmony: a form of artistic ex- 
pression which owcs its very ejx- 
istance to the organisation of com- 
munieable

tik-ką pražydusių atskleistų 
jaunučių žiedų. Vienur tai kitui 
pasigirsta paukščių Čiulbančios 
melodijos įvairių varsų.

Rodos viskas atgyja. Po taip 
ilgos žieminio sezono tylos. 
Taip, taip lygiai ir musų golfi
ninkai paliesti šiltų saulutės 
spindulių staigiai pradeda ruoš
tis lošimui. Golfas yra gal vie
nas iš sveikiausių sportų. Jį 
lošiant gaunama kupinai violeti
nių saulės spindulių ir tyro švie
žio oro mišinio.

Visi ir visos, kurie norite ir 
mylite golfi.'oti pradekite lošimo 
sezoną anksti. Lietuviai ir lie
tuvaitės golfo sportininkai bur- 
kitės į vieną ratą. Stokite į 
Lietuvių Golfininkų Sąjungos 
eiles. Priklausant Sąjungai bus 
daugiau smagumo ir pažinties, 
šiais metais bus lošiame ge
riausiame golfo lauke. Sąjungie- 
čiai turės kuo pasididžiuoti, o 
apart to, ir loš už dai.‘g žemes
nes kainas. Tad visi golfo mė
gėjai be atidėliojimo rašykites 
j L. G. Sąjungą.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie Dr. A. J. Gus- 
sen, L. G. S. sekretoriaus, 4847 
W. 14th Street, Cicero, III. 
Phone Cicero 3043.

Ona dar
— Aš netikiu, kad musų vieš

nia yra girtuoklė. Ji tik turi 
vidurių nevirškinimą.

5020 S. Ashland Avė
Telefonas PROSPECT 5874

Melange Mea«urcR: We have štili 
to find someonc who can sing “My
liu aš tave vieną” as beautifully 
as Jack in the Chocolate Sokller 
sang it Sunday... Oh, how we all 
envy Estelle Kay her new Ford 
coupe. It’s a honeyl... During re- 
hearsals sotne of our choristei 
are more apt to be regardful of 
Ihe time-pieee, than of the time of 
the pieee, — particularly the so
pranus... Pete Sohvaitis complain- 
ing of organic trotiblc in that he 
can’t carry a tune... A well-known 
reformer advocates eutting men’s 
shirts off at the elbow this sum
inei’. \Vhieh svouldn’t be such a 
terriųie ealamity at that, because 
you can’t get anything on the euff 
anymore, anyway. Būt it’s a swell 
place to write phone nlimbers — 
I vvouldn’t knoxv, būt Gcorgie Ste-

SEZONĄ namų savininkai galvoja apie pava- O sarinį vaFym^, dekoravimą ir apie generalj 
pertvarkymą. Tai geriausis laikas aprūpinti savo 
namus patogesniu telefono patarnavimu! Pratęsia
mas .telefonas įvestas jūsų miegkambary bus nuo
lat po ranka ir reikalui atėjus jums bus patogu 
jj pasiekti ranka, kai jus pašauks nors ir nakties 
laiku. Jis taipgi bus patogiai po ranka kai jus 
norėsite pašaukti. Daugelis sykių per dieną tele
fonas miegkambary bus didelis patogumas ir su
taupys nemažai bereikalingų žingsnių. Pratęsia
mas -telefonas kainuoja ne daug. Pašaukite musų 
Biznio Ofisą arba bile kuris musų patarnautojas 
maloniai priims jūsų orderį.

We’ve ahvays won-1 making very exciting plans for this f And so until next week when 
now we know vvhat Į coming Saturday with Al Stupar. we shall appear again with a syn- 

Is that nice when you know for a opsis of the operelta you’re going 
ccrtainty that Chuck is coming to to see April 21, wc bid you Auf 

town? Wiedersehn. —The Duchess.

CONGO, 1 EILĖS
Žibantis Baltas 

ENAMEL
$1.79

Master Painter’s Baltas 
ENAMELIS

Graži balta spalva, kuri bus 
balta ir gali būt permalevo- 

spalva. 
kaina.

59.00 
29.00 
39.00 
95.00 

6.95 
po ?32 QQ 

Ir daugelis kitų namams dalykų: KLIJANKIŲ, MATRA
CŲ, SPRINGSŲ, STALELIŲ—už numažintas kainas.

AUTORIZUOTI NU-ENAMEL PRODUKTŲ DEALERIAI 
DYKAI PRISTATYMAS.

Atdara Utarninkc, Ketverge ir Subatos Vakarais.

Skalbiamos Mašinos su pilna 5 metų 
garantija po

39.50 ’69.50 “ 99.50
Parsiduoda po 75c į savaitę

FLAT f SIENŲ 
MALEVA

Balta arba spalvose

S1.19

GRANAM 4 SONS,
MALEVŲ KRAUTUVĖ 

1821 West 35th St. Phones Laf. 3860-3873

18-TA APIELINK®. — Atei 
nantį penktadienį, bal. 12 d.

Malevos ir Varnišio 
Išėmėjas

Gal. 85C MAGLIAI suprosija drapanas greitai be 
jokio sunkumo po

lki ’94.50

Laikas nusipirkti gerus, 
žius, naujus čeverykus, 

__ Velykoms atėjus, būti 
pasipuošusiu. Mes

MįjįL me didžiausį pasirinkimą če 
verykų vyrams, 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai, 

3337 SO. HALSTED STREET

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

Tel. Boulevard 4705

ta bile kuria kita
Labai fepccialė

” G±.... . $1.69

thcir field. Those of you xvho phens says so 
haven’t, have a ne\v thrill coming.
So shovv off your new l'aster 
clothea Sunday at the Lithuanian 
Aiiditorium. Tickets niay be secured 
from any of the chorus members, 
and remember that “Opportunity 
knocks būt once”.

Pavasarinis Išpardavimas 
Plastics ir 

VVEAVES 
30 inčų platus. 
Parsiduoda trys 
Syk brangiau 
šios kainos. Taip 
pigiai už vieną 
rolę kaip 100 
Sienoms Popicrą

Diamond
ŽIBANTI MALEVA

Balta arba spalvose
Už Galioną ....... JrOC
Diamond Greit Džiustantis

SPAR VARNIŠIS
Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens, už
Galioną .... ..... į. ........... *** I

Sieteliams Maleva
Žibanti Juoda Oft
Už Galioną ....?........tavC
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LIETUVOS KUMETIS

Trečiadieniais

Stogdengystė

susirasit

Federalės

Tel. YARds 1856—1857

galėtum bu

musų

pono

kampas Marshfield

MES.REKOMENDUOJAME
(įveriamiHitleriui

NATHAN* RANTER

■M

Tel. Yards 0803

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pantfdėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

809 South State Street 
610 W. Madison St.

Chicagos darbinin
kai sujudo dėl naujo 
policijos viršininko

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

Hėavy Body 
Smooth & 

Męllovv

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

terims, o ketvirta 
dieniais-vyrams

STOGAI 
ROOFING

Apskričio asesorius 
aptaksuos verty
bes 20% vertės

Kuopai pirmininkauja P. J. Ku
činskas; dirba skridimui, kitų 
judėjimų naudai

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

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

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO,

AKORDIONAI 
ACCORDIONS

KNYGOS 
BOOKS

KAILIAI 
FURS

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Kentucky
Straight 
Bourbon 
\Vhiskey

Aged In 
Wood

18*Mqs.

suau*gę lietu

skaityta laiškas nuo
Mikužiu-

Trumpų laikų atgal buvęs 
proki.Yoro Courtney investigaci- 
jos biuro viršininkas kap. Gil- 
bert buvo paskirtas Chicagos 
policijos departamento viršinin-

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amate mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barberis visuomet tu
ri darbu. Atsilankykit ir patis patirkit 
TRI—CITY BARBER COLLEGE,

Walter 
kuriam tSpo paskirta 

kidnepini- 
Jei bausmė nebus atmai-

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekviena seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Tiek storas, kad 
ti ponas

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

Vadina kap. Gilbert aršiausiu 
darbininkų ir unijų priešų; 
rengia protestų

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

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

Building Association
(Naujienų Spulka)

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

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalų Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortgičiu. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant Rero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

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

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

te K. Cepukas Tel. Brunsvvįck 
arba Lafayette 5277.

Pilietybės painokos lietuvių kai 
ba Bridgeporte; mokytoja 
p-lė Mikužiutė

Ta pati komisija pranešu, kad 
63 kp. išvažiavimui, 16 d. bir
želio paimta Dambrausko for
ma, Willow Springs, III.

—Narys.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
(739 So. Halsted St.. Chicago. 111

pats žmogus, su kuriuo 
dirbom dvare prieš 20 
Pasenęs, pražilęs. Tik

Darbšti, energinga 
SLA. 63 kuopa!

CARR BROS. WRECK1NG CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

neinu pas 
• Jis pradėjo* 
bert įvairius

atsilankė neperdau- 
Įstojo viena nau4ja

Asesorius Clark paskelbė, 
kad vertingi popieriai, kaip Še
rai, bonai, morgičiai bus aptak- 
suojami. Bet taksams bus pa
imta tik 20% visos tų brangių 
popierių vertės.

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON* *

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

Davids Sash and Door 
Company

3280 Archer Avė.. 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

partija
ką stiprinti unijas ir tęsti at
kaklią kovą prieš darbininkų 
engėjus”.

Gegužes 1 d. iškilmės bus su
naudotos protestui prieš Gilber
to paskyrimą.

burius uni- 
preteks- 

itaijų raš- 
ir kartais 

darbininkų

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

sveiksta. Lankytojais
Ad. Belinis ir Fr. Be-

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Tas 
kartu 
metų, 
ūsai, kaip buvo nulinkę žemyn 
taip ir tebėra. Jis turėdavo įsi
kandęs pypkę su ilgu cibuku 
ir dar šniūreliu prisirišęs, kad 
ta pypkė nenukristų nito cibu- 
ko. Rodos, kad ir pypke ta pa
ti, kurią rūkė prieš 20 metų, 
šiaip jo išvaizda pasikeitus. Jis 
susikūprinęs, bet kaip dirbo vi
sus dvaro darbus, taip ir te
bedirba, sulaukęs 60 metų am
žiaus.

“Ar tu mane, dėde, nepažį
sti?” priėjęs pakalbinau. “Aš 
tas pats Dominikas, kurį paži
nai 1912 metais“.

“Ką tamsta kalbi?“, paste
bėjo kumetis. “Aš jokio Domi- 
niko nepažinau tais metais“.

“Argi tu nepameni, dėde, 
kaip mes kartu dirbdavom ši
tam dvare ?“

“Kartu dirbdavom. Kur?”... 
nustebusiu balsu prabilo kume
tis. “Tamsta, tur būt, kalbi ne 
su tuo žmogum. Aš esu Jonas 
Bainauskas“.

“O aš esu Dominikas Kurai-

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

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

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1996

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

Darbininkų ir unijų rateliai 
dėl to paskyrimo labai sujudo. 
Unijos pareiškė, kad Gilbert yra 
vienas iš aršiausių darbininkų 
priešų Chicagoje. Jos tvirtina, 
kad praeityje Gilbert pasižymė
jo darbininkų unijų ardymu. 
Jis kratydavo unijų ofisus be 
jokio pamato, areštuodavo uni
jų viršininkus 
jistų po /mažiausiais 
tais. Sunaikindavo 
tinęs, dokumentus 
tiesiog įsilauždavo į 
įstaigas.
Niekuo neužsileidę

Chicago Federation of Labor 
toliau sako, kad suimtieji pikie- 
tininkai ir unijistai streikuose 
būdavo “tardomi“ prokuroro 
.kambariuose ir kad tie tardy
mai nebūdavo niekuo menkesni 
už Hitlerio pagarsėjusius “tar
dymas”.

“Akyvaizdoje reakcijos pasi
kėsinimo prieš darbininkus”, to
liau sako unijos ir socialistų 

darbininkams tepalie-

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

POPIERUOTOJAS IR
*jl JCjIN JI

Padarau pirmos klesos darbą už že 
mą kainą.

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 645

' (Ikorporuota)
įsteigta — 15 metų

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street

PETKAS W1TKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 dieną, 1:3(> valan
dą po piet, 1935 m., sulaukęs 
41 metu amžiaus, gimęs Ra
šmeniu apskr.,' šidlavos parap„ 
Papušėnų. kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdimą 

moteri Francišką, po tėvais 
Klikna, sūnų' Darhian, 2 dukte
ris Florenęe ir Grace, broli Jd- 
ną, dėdiene Waitkienę, 2 pus
seseres Sofia ir Bronis, pus
brolius Joną Sutkų, Antaną 
Witku ir Dominika Jaugelą. 
cioce Cicilija Kumskienę, Alek
sandra Dąpiel ir Hellen Kums- 
kius ir daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
10759 S. Sąwyer Avė. Chicago,

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
balandžio 13 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namu i St. Chistinos 
parapijos bažnyčią, 110 ir Ilo- 
man AVe., kurioje apsibus ge
dulingos pamaldom už velionio 
sielą, o iš tėn bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kabinies.

Visi a. a. Petro Witkaus gi
minės, draugai ir pažystami 
esat' nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti "laidotuvėse ir suteikti 
jąm paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimd. Niiliude liekame

Moteris. Sudus, Dukterys, 
Pusbroliai, Pusseserės, 
CiocČs, Dėdes ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių dfrek- 
turius J. F. Ęūdęikis, Telefo
nas Yards 1741. _______

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
250...IKI; 35%• 

Lengvi išmokėjimai - nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.J?‘H

BRIDGEPORT 
valdžios Emergency Educational 
Program, suaugusiųjų mokslo į- 
staiga, suorganizavo pilietybės 
ir anglų kalbos kliasą Br’dgepor. 
to Fellowship House, 831 We3t 
33rd Place. Ten mokytojauja 
lietuvaitė, p-lė E. Mikužiutė.

Mokslas yra teikiamas be už- 
mokesnio. Visi 
viai, kurie nori prisirengti pi
lietybei ir pramokti anglų kal
bos, yra raginami mokyklą lan
kyti. \ Pamokos nuo 7-ių iki 9- 
ių vakarais.

Kadangi pereitą savaitę atsi
šaukė labai didelis skaičius 
kandidatų į mokinius, vietoj 
vieno vakaro į savaitę, dabar 
yra skiriami du. Trečiadie
niais, nuo 7 iki 9-ių bus tei
kiamos pamokos moterims, o 
ketvirtadieniais, tuo pačiu lai
ku būtoje pačioje vietoje—vy
rams.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

i pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago. III

Siutai ir Topkautai:
DĖL VELYKŲ f) pA
PADAROM ant 1 U
UŽSAKYMO I

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

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

3516 SO. HALSTED STREET

Walter McGee
Kansas City, Mo. - 

McGee 
minties bausmė už 
mą’ 
nyta, tai jis turės mirti gegu 
žės 10 d.

VVIjILO 
1360 kilocycleg

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

“Sunkus klausimas dėde, ne
žinai? katroj Amerikoj jie gy
vena. Toj Amerikoj kur aš gy
venau, tai ir ten nevisi žmo
nės automobiliais važinėją. 
Daug yra, kurie ir valgyti ne
turi. Neturi nei tinkamų drabu
žių, nei kur gyventi. Vasaros 
laiku daugelis guli laukuose ar
ba sodnuose. Gal tu, dėde, ne
galėtum įsivaizduot, kiek toj 
Amerikoj yra skurdo prislėg
tų žmonių“.

(Bus daugiau)

BURNSIDE.—SLA. 63 kuo
pa laike mėnesinio susirinkimo
5 d. balandžio Tuley Parko sve
tainėj, 90 
avė.

Narių 
giausiai. 
narė, Monika Totkus.

Ligonis yra tik vienas P 
Umbražunas, kuris buvo ope
racijai St. Lūkės ligoninėj. Da
bar jau 
paskirta 
linis,

•Buvo
SLA iždo globėjos E 
tūs, kuri užkviečia kuopą daly
vauti SLA. 313 kp. rengiamam 
bankiete 3 d. gegužės. Taip pat 
pažymi, kad šitame bankiete 
bus trys garbės svečiai: sve- 
ias iš Lietuvos, adv. R. Skipi
tis, Lakūnas F. Vaitkus ir SLA. 
prezidentas F. Bagočius.
Darbuojasi skridimo naudai

Kuopos pirmininkas P. J. Ku
činskas patarė nariams, kuriems 
pareigos pavelys, dalyvauti virš- 
minėtamę parengime. Toliau 
buvo skaitytas atsišaukimas 
nuo ALTASS valdybos. Sekreto
rius A. Vaivada savo laiške nu
švietė dabuotę musų lakūno F. 
Vaitkaus, ir pažymėjo, kad la
kūnas pradžioje gegužės mcn.
6 d. išskris į New Yorką. Taip- 
pat kalbėjo apie darbuotę, AL
TASS valdybos, kuri jau viską 
baigia ir stengiasi sukelti trū
kstančių pinigų.

VAŽIUOKIT gg
LIETUVON-! 

CANADIAN ‘ •• PACIFIC M
GARLAIVIAIS! . M

21 valandiy traukiniu iki Montreal.
NrturSslto Jokių luųmtogiunų ke
liauti per Kanadų. Dideli, žvelntai- 
plaukiantl niudorniški laivai, dld- 
žlausias jų 42,500 Gross Tonų 
EMPRESS OR BRITAIN. Dviejų 
dienų kelionO gražiu St, Lawreneo t 
Scaway pakraščiu: tiktai keturias 
dienas atviroj juroj, Sustokite Pa- 
sųulio Parodoj, Brussely ir pa- ’ 
matykite Lietuvos Tautos Gaminius. Del 
rezervacijų ir apraSymų kreipkitės i

LITIIUANIAN DAILY NKWS 
173D S. Halsted St., Chicago, III. 

W0LF MARCOVICil,
3710 Mnln St., vE. Chicago, Imi. arba 
K. A. COOK, Stcamshlp General Agent, 
71 E. Juckson Blvd., Chicago, III. 

Tel. WAliash 1901.

“Tu, Damuk, visai persimai 
nęs. Rodos, kad esi nelabai pa 
senęs, tik biskį lyg atrodai auk 
štesnis.

Na, ale jau ir storas pasi 
daręs. Ar tu pameni kai gyve 
nai Lietuvoj 
dvare, tai 
kai skripka. 
vau, kad iš

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

“Tai tu tas pats Damukas?! 
.... Kad tave^ šimts velnių... 
Nugi aš visai tavęs nepaži
nai/’. Kumetis iš to džiaugsmo 
išsitiesė, rodos, kad ir jo kupra 
susilygino. Pakėlęs storas akių 
blakstienas apžiurėjo mane nuo 
galvos iki kojų ir sako: “Gal 
ir tas pats, bet jau negaliu pa
žint. Tada buvai tik vaikas, o 
dabar jau storesnis ir už mano 
poną“.

Pagalios kumetis patikėjo, 
kad aš tas pats ‘Damukas’, ku
rį jis taip daug erzindavo, kad 
-š nesiženiju ir 
mergas’, su- juo.- 
drąsiau kalbėti ir 
klausimus.

ir dirbdavai šitam 
buvai sudžiūvęs, 
Aš tada manyda- 
tavęs bus menkas 

bernas, o tik geras ustovas. Bet 
dabar jau tu4 galėtum ir 
pono vietą užimt.

“Gal ir būt gerai tą 
vietą užimt“, atsakiau, 
taip jau gerų vietų yra ir dau
giau pasaulyje“. ’

“Na kurgi nebus?.... Pasi
rodo, kad atvažiavai iš geros 
vietos... Musų ponas jau baigia 
amžių ir nei kokio makobiliaus 
neturi, o tu, Damuk, atšovei 
su tokio dideliu, blizgančii/’...

“Tur būt tas yra mažas po
nas, kad ir automobiliaus ne
gali įsigyti“, pastebėjau aš.

“No, Damuk, jis didelis po
nas, tik matyt, jis neturi tiek 
pinigų, kad galėtų nusipirkt to
kią mašiną. Argi tu nežinai, 
kad Lietuvoj yra labai mažai 
ponų, kurie turi mašinas”.

“Tai, dėde sakai, kad Lie
tuvoj nėra daug ponų”.

“No, no, Damuk, Lietuvoj la
bai daug ponų, tik ne visi jų 
turi mašinas. Didžiuma tegali 
nusipirkt tik velocipedus arba 
motociklius, o apie makabilius 
tai nei negalvoja“.

Dėdė užsisvajojo apie poniš
ką gyvenimą, ir kiek patylė
jęs, prabilo. — “Ir mano trys 
pusbroliai jau 40 metų gyve
na Amerikoj. Nežinau ar jie 
turi makabilius, ar ne. Jie ipan 
nėra parašę laišką. Ar tu ži
nai, Damuk, ar jie toj pačioj 
Amerikoj gyvena, kur tu gy
venai? Ir ar jie turi makabi
lius?”

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
pasaulio dalis."

Buy gloves with what 
it savęs

MBra reikalo aioKOtt M)e ag • 
danriau, kad »aaU reni daatę 
kolete. Mitertae Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda a ui 
85o. JI valo ir apšauto da«* 
tis Be to rallte sutaupiau 
>8. nl kuriuos raUto ausipirk- 
U piritiaaltes ar M 
Lambert Pbaratacal Oo. 1 -

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystes 
Stenografijos
(GreRK Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

MUTUAL LIOUUR CO
4707 So- Halsted St

Kadangi SLA. 63 kuopa jau 
pirmiaus buvo aukavusi iŠ kuo
jos iždo $5.00, dabar daugiaus 
leskyre aukų, bet-gi kuopos na
riai energingai darbuojasi tam 
tikslu*!. Keli 63 kp. valdybos 
nariai priklauso prie Roselando 
ALTASS skyriaus kaip tai P. 
Kučinskas ir A. Laurutėnas, 
kurie energingai darbuojasi su
rengime bazaro. Yra ir taip 
kuopos narių, kurie prisidėjo 
su savo aukomis.

Dar buvo skaitytas laiškas 
nuo Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės, užkviečiąs į paren
gimą, kuris įvyks 14 d. balan
džio. Kadangi 63 kp. turi Še
rus Bendrovės, tai nutarta pa
gal išgalės dalyvauti parengi
me. čia pat atstovas Bendro
vės F. Skrobutėnas pardavė ke
is tikietus.

Komisija rengimo baliaus, O. 
Mockienė, P. Kučinskas ir P. 
Pivorunas raportavo, kad J. 
Macukevičiaus svetainė, 1036 E. 
'93 St. pasamdyta SLA. 63 kp. 
Baliui, kuris įvyks nedėlioj, 28 
balandžio 6 v. vakare.

Nariai ir sveičiai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti baliuje ir 
paremti kuopą. SLA. 63 kp. na
riai nemoka kuopos lėšoms ir 
tik tokiais parengimais užsilai
ko, už tat kiekvieno nario pa
reiga atsilankyti. Užmirškime 
visokius nesusipratimus, visi 
linksmai pasilinksminsime. Mes 
esame visi kuopos ir fraterna- 
lės organizacijos nariai. Ar ne 
smagu sueiti ir įsigerti stiklaus 
alaus, pabaliavoti pasišnekučiuo- 
ti. Ne kurie iš musų nusiduo- 
dame dideliais darbuotojais Su
sivienijimo reikaluose, o kaip 
rengiamas koks parengimas, tai 
jie neateina. Supraskime, ne
eidami nedarome niekam skriau
dos kaip lik savo organizacijai.

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 
Specialės “Jazzo” ir “Hamony” 
istrukcijos. Praderantiems spcciales 
8 lekcijos už $6.0(1 i menesi. įsteig
ta 10 metų. WALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640._____ _

I BUD. Kontraktoriai 
BUILDING CONTRACTORS

RECO.MMENDED 
nv, F0R40YEARS

TIRED
REDDĖNED



Trečiadienis, bal. 10, 1935

CLASSIFIEDADSBAZARUI: ATSIDARO ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
nutarimas pa-
Altass’ui dėl 

skridimo Lie-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

jaipa, tačiau, kad berniukas

NAUJIENOS, Chicago, III. 
*♦ '

IR VVR A T iyn?7r A RANKDARRITISl AITAW programo, bus ir kalbų, ypa-'mettf berniukas, Richard Maxiii V I ILrii rilj 1 nuu tingai Klaipėdos krašto klausi-! Parrot. Nežiūrint didelių pa
mu. Atsilankys advokatas K. stangų berniuką surasti, pali- 
Jurgelionis, kuris Klaipėdos rei- 'cįja ikišiol nieko nepatyrė. Spė- 
kalą plačiai nušvies.

Rengimo komisija kviečia vi- yra nužudytas. Vakar buvo su 
ciii« Ii i iri Ivftrt'Al i« TPIfVinDidžiulis parengimas Skridimo naudai tę

sis dvi dienas Chicagos Liet. Auditorijoje
Jau netrukus, už trijų dienų 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
atsidarys didžiulis ALTASS ba- 
zaras, apie kurį buvo tiek daug 
prirašyta ir prikalbėta. Kaip 2 
vai. po pietų, šeštadienį, balan
džio 13 d., atsivers Auditorijos 
durys ir parodys žmonėms di
džiąją Auditorijos salę, gražiai 
išpuoštą, pilną įvairių gražių 
dovanų.

Bridgeporto, Marąuetts Par
ko, Northsidės, Roselando ir 
kitų kolonijų darbuotojų pa
stangos atnešė gražių vaisių, 
kuriuos tų kolonijų gyventojai 
galės pamatyti bazare. Kiek ten 
visokių dovanų, dovanėlių. Nuo 
mažyčių iki didžiulių rankdar
biu; nuo mažų lempučių iki 
didžiulių, gražių lempų grin
dims; nuo mažų “midget” ra
dio aparatų iki imponuojančio 
RCA Victor $200.00 vertės ra
dio aparato. Bus ten ir General 
Motors Frigidaire, visai naujas 
— kurį padovanojo ALTASS’ui 
nežinomas aukotojas, nupirkęs 
bazarui naujų daiktų už $410 
iš Progresą Furniture Co. Bus 
ten nauja Maytag skalbiamoji 
mašina, kurią 'taipgi paaukojo 
tas pats anonimas.

Nepaprasta dovana
Bazarui padovanota

tikrai nepaprasta dovana. Nau
jienų namo prižiūrėtojas. Kazi
mieras Garonas liuoslaikj su
naudojo megzdamas puikią ant
klodę lovai. Kiek valandų tam 
pašventė, tai nei nesuskaitysi. 
Vien siūlų ir kitų reikmenų tu
rėjo supirkti už $50. Išmezgė 
jis toje antklodėje ir aniuolus, 
ir karvelius, ir įvairias kitas 
figūras. Tai bus vienas iš gra
žiausių ir didžiausių rankdarbių 
bazare. Ir įdomiausias cĮalyfcas 
apie tą rankdarbį yra tas, kad 
jį padarė vyras.

Prisidedamas prie bazaro, 
laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, 3319 S. Litupnica avė., 
paaukojo $5, už kuriuo^ prašė 
papirkti dovanų.

Su aukomis prisidėjo pasku
tiniu laiku ir daugelis kitų lie
tuvių Chicagoje, ir jų vardai 
bus paskelbti po bazaro. Tuom 
tarpu tie asmenys, kurie pasi
žadėjo paaukoti vieną ar kitą 
daiktą bazardi, yra prašomi, jei 
jiems patogu, atnešti daiktus 
į vieną iš žemiau nurodytų vie
tų. Jei atnešti 
tai kas nors iš 
noru sustos pas 
paims, žemiau

sus vietinius lietuvius ir iš to
limesnių kolonijų atsilankyti į 
•tą vakarą. Tai bus istorinis va
karas Mt. Grcenwoode. —B. W.

imtas pabėgėlis iš Elgin beprot- 
Bothe 
su din-

namio, vienas Joseph. 
kurį kas tai matė kartu 
gusiu berniuku.

Chicagos Lietuvių Washingtonas pri
Auditorijos komi
tetas nusiskundžia

Par-

bus

viena

K. Čepu kas, 1534 N. Oakley 
Blvd.

C. Kairis, 5128 George St. 
ROSELAND:

A. Laurutėnas, 10530 Indiana 
Avė.

A. Jocius, 135 E. 114 PI.
Pučkorius, 10049 Pcrry Avė. 

CICERO:
Deveikis, 1518 S. 48th Court. 

ENGLEWOOD:
B. Bitautienė, 6642 S. 

nell Avė.
Programas

Bot ALTASS bazaras
turtingas ne vien dovanomis, 
aukomis. Prie jo prisideda ir 
musų artistinės jėgos. Solistai 
ir grupės parūpins atsilankiu
siems į bazarą muzikalį prog
ramą, kuris savo įvairumu pra
lenks gal ir ne vieną koncertą.

Bazare mielai sutiko dalyvau
ti:

“PIRMYN” Choras, kurį ve
da p. K. Steponavičius.

CHICAGOS LIETUVIŲ VY
RŲ CHORAS, kuriam taipgi 
vadovauja p. Steponavičius.

VYTAUTO BELIAJAUS šo
kėjų grupė.

Jaunų Lietuvių Pulko šokėjai 
ir dainininkai.

BRIGHTON PARKO Moterų 
Kvartetas, kuriam vadovauja p. 
A. Zabukienė.

Dalyvaus ir visų mėgiamas, 
populiarus solistas, STASYS 
RIMKUS.

Bus ir daugybė įvairių kitų 
pamarginimų, linksmybių, kon
kursų, kurie užtikrins kiekvie
nam ivtsilankiusiam tokius, “ge
rus laikus”, kokių mažai kas 
ikišiol teturėjo. Įžanga į baza
rą — 10 centų asmeniui.

Aukauja Altass’ui: 
dalyvaus bankiete; 
rengia savo vakarą
žinios iš Mt. Greenwoodo SLA 

kuopos darbuotės

Sako, lietuviai eina j svetimas 
svetaines, o savo nepalaiko

meta graftą chica- 
giečiams viešuose 

darbuose

ei jose dainuos Pranas Pūkis, 
Albina Trilikaitė ir Este.lle 
Rimknitė: solo, duetas ir trio. 
Šitie musų dainininkai kaip 
visuomet dainuos smagiausias 
lietuviškas daineles.

Gabalų šeimynos škicas bus 
toliau vaizduojamas, dalyvau
jant visai šeimynai. Jis yra 
pateikiamas kaipo prezentaci
ja brolių Kučinskų, kepėjų 
garsiausios baltos duonos 
“Green Mill”.

Gabalų gyvenimo vaizdavi
mas kas sykį darosi žingeides- 
nis, ir be abejo jis visiems 
bus smagu sekli. Ypač žingei-

narini, iš jų vienas biznierius, 
K. Gira, laikantis aludę 10701 
S. State st.

Kiti pažymėtini dalykai iš su. 
sirinkimo — tai 
aukauti $10.00 
“Lituanicos II” 
tuvon.

Taipgi nutarta
313 jaunuolių kuopą, kuri ren
gia didelį bankietą’ gegužės 3 
d.

paremti SLA.

pa-

BRIDGEPORT. — “Sandara” 
No. 14-tam savo niSneryj “par
duoda” Chicagos Lietuvių Au
ditoriją, bolševikams, ir nori 
prikalbėti ją, pirkti kardinolui 
Mundelein.

Aš, kaipo vienas iš bonų sa
vininkų komiteto nariu, turiu 
pranešti “Sandarai”, kad jokių 
pasiūlymų, nuo bolševikų arba 
kardinolo Mundelein, ant sta
lo neturime. Tas mums didelė 
naujiena.

Bet komitetas yra labai dė
kingas “Naujienoms”, bolševi
kams ir katalikų organizaci
joms. Jų parengimai Audito
rijoj per paskutiniu‘3 12 mėne
sių Chicagos Lietuvių Audito
rijai padėjo, nors laikinai, ap
siginti nuo labai didelių taksų.

Chicagos draugijos, kurios 
yra sudėję didesnę dalį pini
gų pastatymui Auditorijos, ne
reikalaują savo skolintų pini
gų, tik nori, kad Auditorija pa
liktų, Lietuvių Namai, Nes tai 
paskutinė įstaiga Chicagoje, 
ant kurios yra parašyta “Lith- 
uanian Auditorium”,

Komitetas atstovaudamas bo
nų savininkus, pašvenčia daug 
savo laiko veltui. Matant Lie
tuvių Auditoriją Subatomis ir 
Nedėliomis uždarytą vakarais, 
su geležinėmis dųriffiU — kaip 
Kremliuj, mums skaudu*. Tuo 
tarpu, musų karšti lietuviai 
garsina savo pareųgimus, kur 
nors pas svetimtaučius, o ant 
rytojaus ir vėl rašo “Savas pas 
Savą’”.

Kviečiame visas organizacijas 
ir pavienius rąngti savo paren
gimus, Savo Auditorijoj.

Nuomuokite iš anksto — 
kainos yra numažintos, mažes
nės negu kur kitur. Mes pasi
rengę jums visuomet patar
nauti.
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Bonų Savininkų Komitetas per 

J. Bubnis.

Public Works Administratioą 
viršininkas ...Ųąrold Ickes pa
reiškė, kad Chicagos viešų dar
bų administracijoje buvo su
sektas graftas. Jis nurodė ypa
tingai į modelių namų projektą 
Westsidėje. r Kam Užmetimas 
yra taikomas ir kiek pinigų 
dingo, Ickes atsisakė pasakyti 
pakol kas.v. ■ . t :

Majoras laukia prezidento 
pakvietimo

' ‘ ■ ■ t

Chicagos majoras Kelly lau
kia ‘pakvietimo iš prezidento 
atvykti pasitarti dėl $265 mi- 
lionų paskolos Chicagos miesto 
viešiems darbaffis. Majoras įtei
kė valdžiai reikalavimą, kuria
me nurodė, kokie vieši darbai 
bus atlikti. $150 milionų jau 
beveik prižadėta Chicagai.

“Valdžios Agentai” 
prigaudinėja lietu
vius aludininkus

BRIGHTON PARK.—Aludi- 
ninkų dūmė , yra f<atkreipiama į 
du jaunus, vyrukus, kurie vai
kščioja per alihės ir gėrimų 
sandėlius ir savihinkus prigau- 
dinėja. '

jie persistdtį federaliais 
agentais. Atėję į įstaigą jie 
ieško visokių iirifekabių. Ką su
radę, jie tuoj irha grąsinti ka
lėjimu ir reikalauja sumokėti 
pabaudą. Kai ’ kuf? jiems pasi
seka iškolektūoti pinigus. Vie
toj tikro kvito už pabaudą, jie 
tik išduoda sklypelį popierio su 
fiktyviais parašais. Pagal tuos 
kvitus prigavikus galima pažin
ti. Savininkai turėtų nuo jų 
apsisaugoti arba jttos suimti,

Nuo jų nukentėjo Brighton 
Parko biznierius Frank Barisas, 
4440 South Western avenue.

(Sp).

St.

nebus galima, 
rengėjų mielu 
jus ir dovaną 
seka sąrašas

vietų, kur galima dovanas 
likti: •

Bazaro dovanų stotys 
BRIDGEPORTE:

M. Kemėšis, 812 W. 33rd
Aleksiunų kriaučių šapa, 911 

W. 33rd St.
A. Miščiukaitienė, 3121 

gan St.
T0WN OF LAKE:

P-a Kareivienė, 4644 S. 
liną St.
MARQUETTE MANOR:

Kartano aptieka, 2557 
69th St.

Norvidas Babery Shop, 
W. 69th St. 
WEST SIDE:

J. Mackevich Real Estate 
office, 2324 S. Leavitt St.
18 APIELINKfi:

Miežis tavern, 1901 Canal- 
port Avė.

“Naujienos”, 1739 S. Halsted 
St.
BRIGHTON PARK:

Yuška tavern, 2324 W. 43rd 
Street.

B. Norgailienė, 4459 S. Rich- 
mond St.

A. Zabukienė, 2605 W. 43rd 
Street.
NORTH SIDE:

A. Ripkevičienė, 1517 Norit 
Irving Avenue.

Mor-

Pau-

West

2424

50c.

Jaunas advokatas 
kandidatu Cicero 
mokyklų tarybon

Pūkis, Trilikaitė ir 
Rimkaitė

šiandien

žų vaikų, kurie taip gabiai 
lošia.

Programas prasideda 9 vai. 
vak. iš stoties WSBC, 1210 ki-

Sumušė, apiplėšė ir 
išgėdino Roselan- 

do lietuvaitę
Važiavo namo iš “Lyros 

choro repeticijos

ROSELAND.—23 metų Rose
lando lietuvaitė, Helen Rybus, 
609 E. 107th St., pasiskundė 
policijai, kad nežinomas vy
ras ją sumušė, išgėdino ir dar 
atėmė $3.00 iš jos piniginės.

Kaip ji pasakojo, užvakar 
vėlai vakare ji laukė gatvia- 
kario prie 118-tos ir Michigan 
Avenue. Ji važiavo namo iš 
“Lyros” choro repeticijos. Jai 
belaukiant, • privažiavo prie 
kampo automobilis ir jame 
buvęs jaunas vyrukas, paklau
sė ar ji nenorėtų “lifto”.

Mergaitė priėmė pakvieti
mą. Įsėdo į automobilį ir nu
važiavo.

Nuvažiavęs į laukus, prie 
85-tos ir Kedzie, 
reiškė, kad jam
vien ją namo parvežti. Mer
gina pasipriešino, bet vyras 
ėmė ją mušti ir vėliau išgė
dino.

Paskui
mergaitės ridikiulio ir vėliau 
išmetė ją iš automobilio. Pa
likęs lietuvaitę vieną laukuo
se užpuolikas nuvažiavo.

Vargais, negalais mergina 
dasigavo namo, iš kur nuėjo 
ir pasiskundė policijai.

vyrukas ~pa
rūpėjo ne

jis išėmė $3.00 iš

“Žydas statinėje” tu
ri parūpinti taksus 

Intams
iš Roselando namo bendroves 

ir SLA. No. 139 kuopos vei
kimo

ROSELAND. — SLA. 139 
kuopos susirinkimas, įvykęs 3 
d., buvo gyvas ir draugiškas.Naujienų radio

programe įvairiose kombina- Prie kuopos prisirašė 4 nauji

25

tik-

» » »
Roselando Lietuvių Namo Ben

drovė rengia vakarą
Balandžio 14 d., L. D. sve

tainėj, 10413 Michigan avė. Bus 
vaidinama juokinga komedija 
“žydas Statinėje”. Įžanga 
centai.

Nenori lotų prarasti
Vakaras yra rengiamas

siu uždirbti pinigų bendrovės 
lotų taksams apmokėti, nes ben
drovė pinigų neturi, o nenori, 
kad kas lotus paimtų “už tak
sus”. Pereitais metais bendro
vė buvo surengusi net du* pa
rengimus, tad taksus apsimo
kėjo.

Tikimasi, kad ir šįmet Rose- 
landiečiai parems bendrovę. 
Ypatingai, draugijų nariai tu
rėtų paremti bendrovę, nes 
draugijų pinigai sudėti į ben
drovės lotus ir reikia juos gel
bėti pakol laikai pagerės, kad 
paskui butų galima lotus par
duoti ir nors dalį pinigų at
gauti.

SPORTAS

N.

SENSACINGAS INDUSŲ 
RISTIKAS

Gar- 
risis

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi
mus duodame dykai, 

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

šiandie vakare Marigold 
dens, Broadvvay ir Grace, 
Nango Singh iš Indijos.

Tai bus antras Singh’o pa
sirodymas. Prieš dvejetų sa
vaičių jis ritosi su Garibaldi, 
kuris yra gana žymus ristikas. 
Tačiau Singh žaidė su juo, kaip 
su kokiu vaiku4. Kelioms mi
nutėms praėjus jis pagavo Ga
ribaldi ir prispaudė jį prie ma
troso.

ši kartą Singh’o oponentu bus 
Malkov, kuris yra vienas ge
riausių pusiau sunkiojo svorio 
ristikų. Malkov daugiausiai 
stengiasi surasti būdą apsigyni
mui. Jis sako, jog šį kartą in- 
dusui bu‘s riestai.

Be to, kaip ir paprastai, ri
sis dar keturios poros ristikų.

PRANEŠIMAI

Financial
Finanaai-Paskoloa

SKOL1NAM PINIGUS 
morgičiu, bonu, algy ir namuant

Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morglčius, _bc>nus, namus, ukes ir 
biznius, 
menta.

Turim apdraudos depart- 
VieSas Notaras.
J. NAMON & CO. 

6755 South Western Avė.

Furniture & Fixtures 
Ralandai-Itaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkčsai — Cash ReRisteriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai 
Pečiai - ____
lai — Indai — 
už barRenu kainas, 
vartotus krautuvių 
staka. 
miausibs. _ _______ ______
AMERICAN plana ir taupykite. 
Aprūpinam ir toliaus už miesto Ry- 
venančius biznius. 
THE GREEK AMERICAN STORE

- Barbeųue Roasteriai — 
štymo Stalai — Bar Stik-

• Nauji arba vartoti 
Mes perkame 
fikčerius ir 

prieina-Musų sąlygos 
Pabandykite GREEK

GREEK AMERICAN STORE 
FIKTURE CO.,

14 N. Franklin Street 
Tel. CENtral 4561 

Chicago, III.

BILLTGHEIM COMPANY , 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

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

1607-11 So. State St.
\ VICtory 8370

STORAGE RAKANDU 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.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE 
rius. visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui vaikino apie 
40 metų amžiaus. Esu atsiskyrus su 
vyru apie 5 metai, be vaikų, tu
riu steamini narna. Atsišaukite laiš
ku Box 243, 1739 So. Halsted St. 
Chicago. III.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS PORTERIS 
SMITH’S PALM GARDENS 

4177 Archer Avė.
MT. GREENW00D — SLA 

178 kuopa laikydama susirin
kimą balandžio 7 d. nutarė 
kuopos vardu prisidėti su $5.00 
“Lituanicos” skridimo. Taipgi 
susirinkime dalyvavę nariai 
mielai sutiko paaukoti tam 
tikslui ir prisidėjo prie kuopos 
aukos su sekamomis sumomis:

Pirm. B. Walantinas .... $1.00 
Org. A. Miksas ........... 1.00
F. Balsis .......... ............ 1.00
Miss Ciekutis ...........  1.00
A. Matkaitis ir Mrs. • 
M. Ličiene po
Miss Miksas ............  25c.
Miss Prokopimas ir Yurvičie- 

nė po 10 centų. Viso su kuopos 
auka susidaro $10.45.

Kuopa įgaliavo iždininką F. 
Karnazinską priduoti suaukotus 
pinigus ALTASS centrui.
Dalyvaus gegužės 3 d. bankiete

Kuopa taipgi gavo pakvieti
mą iš SLA No. 313 jaunuolių 
kuopos^ dalyvauti didžiuliame 
bankiete, kuris yra rengiamas 
gegužės 3 d., Congress viešbu
tyje, ir kuriame dalyvaus SLA 
prezidentas F. J. Bagočius, iš 
Lietuvos atvykęs sdv. R. Ski
pitis ir lakūnas Feliksas Vait
kus.

Kuopos pirmininkas su visu 
savo štabu ir kam tik laikas 
pavėlins, dalyvaus tame Jau
nuolių rengiamam bankiete. 
Nei vienas iš musų kuopos, kas 
galės, nepraleis parengime 
dalyvavęs.

Kuopa rengia vakarą

~Su parengimu ruošiasi ir
4 i Mt. Greenvvoodo kuopa. Ba
landžio 28 d. ji rengia didelį 
parengimą, kuriame be gražaus

šįvakar jo naudai šaukiamas 
ciceriečių susirinkimas

CICERO. — Cicero Lietuvių 
Piliečių Kliubas šaukia visuoti
ną vietos gyventojų susirinki
mą šiandien, balandžio 10 d., 8 
v. v. Parapijos svetainėj, 49th 
Ct., ir 15th St.

šio susirinkimo tikslas yra 
patirti kaip butų geriausiai ga
lima išrinkti lietuvį j mokyklų 
tarybą. Rinkimai įvyks šešta
dienį, balandžio 13 d. Kaip yra 
žinoma, lietuviai yra pastatę 
savo kandidatą į tą vietą, jau
ną advokatą Norbert Tumavich- 
Tumavičių.

Visi yra kviečiami dalyvauti 
susirinkime ir prisirengti prie 
balsavimų. Bus gerų kalbėto
jų Visus kviečia komitetas.

-—Komitetas.
ne-

pa-

» , , .......

Pabėgėlis beprotna. 
mio nužudęs 4 m. 

berniuką
NORTH SIDE.— Pereitą ket

virtadieni iš namų pražuvo

Maurice Cloak Co. paskelbė nupiginta 
moteriškų drabužių išpardavima

Atvežė daugybę naujų pavasarinių kautų ir dre- 
sių iš New Yorko

Maurįce Cloąk Co. vedėjas pažintų, kad jo krautuvėje 
ponas Berkis, kurie užlaiko 
įvairių moteriškų drabužių 
krautuvę adrešu, 4726 South 
Ashland Ave„ pereitą savai
tę buvo nuvykęs į New Yor- 
ką, kur jis supirko' suvirš 800 
įvairių madų moteriškų pa
vasarinių kautu ir dresių ir 
atgabeno į Maurice Cloak 
krautuvę, 4726 So. Ashland 
Avė. 1

Šį puikų staką pergabenęs, 
paskelbė priešvelykinį išpar
davimą nupigintu kaina, šis 
išpardavimas tęsis tiktai tris 
dienas: būtent, šiandien, rytoj 
ir poryt.

Ponas Belskis tuos pavasa
rinius moterų kautus ir dre- 
se$i per minėtas tris dienąs 
parduosiąs su labai mažu už
darbiu. Nes jis, norysi kad lie-

4 tu vės drabužių pirkėjos susi-

• r

yra taip gerų ir gal dar geres
nių drabužių kaip ir kitose 
rūbų krautuvėse.

Maurice Cloak rūbų krautu
vės savininkas per daugelį 
metų daugiausia daro biznį 
su lietuvėmis. Jis ir lietuves 
pardavėjas užlaiko ir lietuvių 
skoniui drabužius superka. To
dėl jis kreipėsi prie lietuvių, 
duodamas skelbimus ir per 
radio ir laikraštyje, kur jo ir 
šiandie matote “Naujienose” 
didelį skelbimą.

Minėti apie drabužių rųšis, 
madas ir kainas nėra reika, 
lo, nes iš to skelbimo leng
vai galėsite spręsti: Ar tie pui
kus pavasariniai kautai ir

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

Cicero Lietuvių
Krautuvės Valgomų daiktų Bendro
vės šėrininkams-kėms. Direktoriai nu
tarė mokėti dividendus, užtai svar
bu, kad visi šėrininkai-kės priduo
tų savo teisingus antrašus, nes ne
tolimoj ateityje bus šaukiamas 'vi
suotinas šėrininkų susirinkimas. An
trašus priduokite krautuvės mene
džeriui Gustui Stašaičiui, 4911 W. 
14th St.. Cicero, III.

* Walt. Strumila, Pirm., 
Joseph Balakas,, Sek r.

REIKALINGAS kriaučius prie 
abelno darbo. Gyvenimas ant vie
tos ir darbas ant visados.

3553 So. Halsted St.

Malonėkite
Valdyba.

Kooperatyvės

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

y

CLASSIFIEDADS Į

Business Service 
Biznio Patarnavimas

M0VING
PrieS persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St.

Visokios lazdos. Žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.dresės yra vbrti tos kainos ir STAR WINDOW SHADE CO. 

ar yra verta nuėjus į Maurice' H5UBX»
Cloak krautuvę persitikrint,1 Tel. LAWndaieC6139"'chteaRO. III. 
ką galite gauti už mažai pi- LanRams UždanRalus (Shades) pa- 
nlrtu P .darome ant užsakymo. TalpRi va-
ni6U* — "Ūmiu. jome ir pataisome uždangalus.pataisome uždangalus.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

SKUDURU SORTUOTOJOS. Mes 
turime darbų dėl 5 patyrusių mote
rų sortuoti skudurus. Nuolatinis 
darbas, getą mokestis. Central Paper 
Stock Co.. 2435 Elston Avė.

REIKALINGA 
prie namų darbo. 
$3.00 į savaite. 
Prie geros šeimynos, 
i krautuve, 2419 W. 69 St

senyva moteris 
Valgis, guolis ir 
Lengvas darbas.

Atsišaukite

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo. H. Levine. 2440 Divison 
Tel. Armitage 6445.

MOTERIS patyrusios prie sortavi- 
mo skudurų. Gera mokestis. Nuo
latinis darbas. 1801 N. Leavitt St.

For Rent
STORAS RENDON — 75x15 pė

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

RENDON — 2 šešių kambarių 
apartmentai. Naujai išdekoruoti. 
Geram stovy. Pečiu apšildomi. Ne
brangiai. 622 S. Paulina St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

3749 So. Halsted St

BARGENAS. Pardavimui delica- 
tessen ir mokykloms reikmenų krau
tuvė .Vieta išdirbta, turiu du biz
niu. 4436 S. Fairfield Avė. .

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

X s.. ’

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė Brighton Park apielinkėje. viskas 
įrengta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai. Kreipkitsė Box 240, 
1789 S. Halsted St




