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Sianjie prasideda tal
kininkų konferencija
Anglija, Franci ja ir Italija, tarsis, ką daryti 

dėl Vokietijos atsiginklavimo
STRESĄ, Italijoj, bal. 10. — Rytoj (ketvirtadieny) čia pra

sidės svarbi talkininkų—Anglijos, Farncijos ir Italijos—konfe
rencija, kuri turės išspręsti, ar Europa ti.'oj susilauks karo, ar 
dar taika tęsis kiek laiko. Ta konferencija nuspręs kokių bend
rų žingsnių talkininkai darys dėl Vokietijos atsiginklavimo.

Pirmas atvyko Italijos diktatorius Mussolini su savo pa- 
gelbininku užsienio reikaluose, Fulvio Suvich. Jiedu tuojaus iš
vyko į Bella Salą Magiore ežere slaptam pasitarimui apie Ita
lijos poziciją rytdienos konferencijoje.

Francijos premjeras Flandin ir užsienio reikalų ministeris 
Lavai atvyks šįvakar. Juos stoty pasitiks pats Mussolini.

Anglijos premjeras MacDonald ir užsienio reikalų ministe
ris Sir John Simon atskris rytoj ryte. Su jais atvyks ir visas 
štabas ekspertų ir sekretorių.

Talkininkų pasitarimai bus laikomi Bella saloj, kad niekas 
jų nekliudytų. Po pietų jie pasivaikščios po salą ir tęs konfe
renciją iki vakaro.

Konferencija tęsis ir penktadieny.
Stresą miestas pilnas policijos ir žvalgų, kad apsaugoti sve

čius. Taipgi bus akyliai dabojama, kad niekas iš pašaliečių ne
patektų į Bella salą.

Abejojama, ar talkininkams pavyks susitarti dėl bendro 
veikimo, nes kiekviena valstybė laikosi vis kitokio nusistatymo.

Patys biznieriai ir 
fabrikantai prašo 

prailginti NRA
Sako, kad tai buvo angelas iš 

dangaus, kuris pagerino dar
bininkų būklę Ir patį biznį

WASHINGTON, bal. 10. — 
Kuomet daugelis fabrikantų 
pareiškė griežtą pasipriešinimą 
prailginimui NBA, nors visi jie 
pripažino, kad ir jiems NRA 
yra padaręs nemažai gero, tai 
atsiranda daug kitų biznierių 
ir fabrikantų, kurie griežtai 
reikalauja prailginti NRA, nes 
kitaip turės susmukti jų biznis.

Tokį reikalavimą prailginti 
NRA padavė senato finansų ko
mitetui National Assn. of Re
tai 1 Grocers, prie kurios pri
klauso 40,000 nepriklausomų 
groserninkų. Kalbėdamas var
de tų organizuotų groserninkų, 
H. C. Peterson iš Chicago, pa
reiškė, kad panaikinimas NRA 
ir kodeksų atgaivintų kainų ka
pojimą ir nepakenčiamą kom-( 
peticiją, kuri daugelį groser
ninkų išstumtų iš biznio.

Reikalavimą prailginti NRA 
tam pačiam komitetui padavė 
ir S. L. Hoffman, medvilnės rū
bų fabrikantas iš New Yorko.

Jis liudijo, kad prieš įvedimą 
NRA, tarp fabrikantų buvo ne 
žmoniškos varžytinės ir delei 
to bjauriausias darbininkų iš
naudojimas. Visą tą NRA pa
naikino. Jis ne tik pagerino 
darbininkų būklę, bet ir page
rino patį biznį.

“Molinasis Aras atskrido pas 
mus kaip kokis? angelas iš dan
gaus”, sakė Hoffman. “Į trum
pą laiką pagerėjo sąlygos visų 
darbininkų. Algos niekuriuose 
atsitikimuose pakilo 300 nuoš. 
Pati industrija irgi atsigriebė

ir įvedus kodeksus pradėjo neš
ti pelną”.

Įvedus kodeksus, kaip liudijb 
Hoffman, darbo valandos liko 
sutrumpintos visu trečdaliu, ai 
gos pakilo mažiausia 117 nuoš., 
o samda padidėjo 10 nuoš., pa
lyginus su 1929 m.

Jis sako, kad kodeksai nė 
kiek nepakenkė' * smulkesniems 
biznieriams, atpenč jų padėtį 
dar pagerino.

Prieš įvedant kodeksus, med
vilnės rūbų siuvimo pramonėje 
darbininkai dirbo 55 vai. sa
vaitėj ir fabrikantai vienas už 
kitą kapojo algas, kad atlaiky
ti kompeticiją, taip kad darbi
ninkai kartais uždirbdavo tik 
$3 į savaitę “už neapsakomai 
ilgas valandas”.

13,000 vaikų darbininKų liko 
pakeista suagusiais darbinin
kais, kurie dabar uždirba tik 
3 nuoš. mažiau, negu uždirbda
vo 1929 m.

Saužudystė dėl ali 
monijos

MILWAUKEE, Wis., bal. 10. 
—Mrs. Fa^e Wegner išklausiu
si teismo nuosprendį, kad jos 
vyras Earl turės mokėti alimo- 
niją savo žmonai visą savo am
žių ir kad pirmiausia turi su
mokėti užsilikusią alimoniją, 
parėjusi namo nusitroškino ga
gu. Ji paliko ilgą raštelį, ku
riame kaltina teismą ir sako, 
jog ji nebegali ilgiau pakęsti 
padėties, kad visi jų uždirbti 
pinigai eitų pirmai žmonai, be 
jokios jiems patiems ateities. 
Ji sutinkanti eiti dirbti, kad 
pagelbėti leisti j mokslą jo ii 
pirmosios žmonos sūnų, bet ne
sutinka vergauti visą amžių, 
kad visą uždarbį atiduoti kitai 
moterei.

10 ŽMONIŲ ŽUVO ĮGRIUVUS 
TEATRO STOGUI

o* ^vrsrii
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 6:-

CANTON, Chinijoj, bal. 10. 
Mažiausia 10 žmonių liko už
mušta ir daugiau kaip 50 su
žeista jgriuvus Capital teatro 
stogui. Tarp nukentėjusių yra 
daug moterų ir vaikų.

Dulkių audros Oklahomos valstijoje, čia parodoma vienos farmos vaizdas.

Rusijos - Francijos 
Sąjunga?

Rusija ir Francija jau susitarusios dėl sa
vitarpinės pagelbos sąjungos

PARYŽIUS, bal. 10. — Talkininkams besiruošiant vykti į 
konferenciją Stresoj, Rusija ir Franci ja užmezgė karinę sąjun
gą, pasižadėdamos viena kitą ginti, jei vieną jų pultų Vokie
tija.

•Susitarimas buvo padaryta užsienio reikalų ministerio La
vai su Rusijos ambasadorium Potiomkin, kuris vėliau pranešė, 
kad Maskva užgyrė principe paruoštąjį sutarties tekstą.

Tą susitarilną dar turės patvirtinti tautų sąjunga, kuriai 
ta sutartis bus paduota.

apkaltinti už bank-| Sovietų Rusija pada
rutijimą $30,000,000 

korporacijos ' re
Pakėlimas Illinois 
prekių taksų už
kliuvo legislaturo j

Legislatura pasipriešino skubiam 
taksų pakėlimui

SPRINGFIELD, III., bal. 10— 
Valstijos legislatura pasipriešino 
gubernatoriui Horner ir pastojo 
kelią jo pastangoms dar šią sa
vaitę pravesti pakėlimą prekių 
taksų (sales tax.)

Atstovų / butas atsisakė su
spenduoti taisykles - ir be svars
tymo balsuoti J gubernatoriaus 
pasiūlymą.

Valstijos senatas irgi atsisa
kė priimti kitą bilių, kuris siū
lo pakelti prekių taksus nuo 2 
nuoš. iki 3 nuoš.

Pakėlimas prekių taksų bus 
ilgainiui pravestas, tik politi
kieriai, matyt, nori ir sau šį tą 
išsiderėti iš gubernatoriaus už 
savo balsą, tad ir nesiskubina 
priimti gubernatoriaus pasiūly
mą. ‘

Streikas Meksikoj
MEXICO CITY, bal. 10. — 

Del kivirčių tarpe dviejų unijų, 
Puebla valstijoje liko paskelb
tas generalinis streikas. Pueb
la miestą patruliuoja federali
nė kariuomenė ir ištikusiame 
susirėmime tarp kariuomenės 
ir streikininkų, du darbininkai 
liko užmušti ir keli sužeisti. 
Padėtis yra įtempta.

CLEVELAND, O., b.
Brolis ir sesuo, dvynukai, kurie 
niekad nesimatė, nes buvo iš
skirti jaunystėj, pirmą kartą 
susitiko po 25 metų išsiskyri
mo. Jie abu buvo pamestinu
kai, priglausti prieglaudos, kuri 
juos auginti išdavė dviem at
skirom šeimynom. Tik dabar 
jiedu vienas kitą susirado iš 
prieglaudos rekordų.

10. —

Išvažiavo į Stresą Danija vadovauja 
teikime sociales ap- 
draudos gyventojam

LONDONAS, bal. 10. — Ang
lijos premieras Ramsay Mac
Donald, kuris išrodė pavargęs 
ir liguistas, taipjau užsienio rei
kalų minjsteris Sis Simon, kaip 
visuomet judrus ir žvalus, šian
die išvažiavo į talkininkų kon
ferenciją Stresoj, Italijoj, — 
svarbiausioj Europos konferen
cijoj nuo garsiosios Locarno 
konferencijos.

Jie skris j konferenciją lėk
tuvu. Bet ryte traukiniu iš
važiavo visas štabas pagelbi- 
ninkų, ekspertų^ ir sekretorių, gyventojai nėra tiek socialiai 
Kartu su jais išvyko ir Vyriau
sias Simon pagelbininkas Van 
Sittart. Kapt. Eden serga ii 
negalėjo į konferenciją vykti.

Nė vienos kitos šalies gyvento
jai nėra tiek apsaugoti, kaip 
socialistų valdomos Danijos

COPENHAGEN, Danijoj. — 
Mažoji Danija gali būti pavyz
džiu visam pasauliui teikime 
sociales apsaugos savo gyven
tojams, nes , jokios kitos šalies

CHICAGO, III.— Federalinis 
jrand jury apkaltino šešis bu
vusius viršininkus Trustees 
System Service Corporation, ku
ri iš mažų paskolų biznio iš
augo į milžinišką įstaigą ir tu
rėjo pagelbines kompanijas 31 
valstijoje. Ta korporacija bet
gi 1932 b. bankrutijo, nunešda- 
ma $30,000,000. Visi jos buvęs 
viršininkai liko apkaltinti už 
naudojimą pašto prigavingiems 
tikslams.

Valdžia kaltina, kad viršinin
kai pardavinėjo Šerus ir auksi
nius bonus ir mokėjo diyiden-

kreditų sutartį 
su Vokietija

Gaus iš Vokietijos 200,000,000 
markių kreditų

MASKVA, bal. 10— Nežiū
rint savo kivirčių su nacių Vo
kietija, sovietų Rusija padarė 
su Vokietija naują kreditų su* 
tartį, sulig kurios Vokietijos 
bankų konsortiumas finansuos 
Rusijos pirkimą prekių Vokie
tijoje už 200,000,000 markių. 
Už tas prekes Rusija sumokės 
Vokietijai bėgyje ateinačių pen
kių metų.

dus kada kompanija jau senaib Bolševikų

Priims 9,925 Illinois 
jaunuolius į CCC 

stovyklas
CHICAGO.— Kongresui pri

ėmus $4,880,000,000 pašelpų 
darbų bilių ir tą bilių preziden
tui jau pasirašius, pasidarys 
smarkesnis veikimas ir CCC 
stovyklų, nes ir jos iš tų pini
gų gaus $30,000,000.

Todėl pradedant nuo ateinan
čio pirmadienio visoje Illinois 
valstijoje į CCC stovyklas bus 
paimta 9,925 jaunuoliai. Iš jų 
4,000 bus paimti vien Cook pa
viete.

Pirmenybė bus atiduota 
tiems, kurių tėvai yra valdžias 
šelpiami bedarbiai.

Visoje šalyje į CCC stovyklas 
bus priimta 110,000 jaunuolių.

SIAUČIA SMARKIOS DULKIŲ 
AUDROS

DODGE‘ CITY, Kan., b. 10— 
Kan., Okla., ir daly Texas vals
tijų siaučia nepaprastai smar
kios dulkių audros. Kadangi per 
dulkes nieko negalima matyti, 
tai judėjimas yra apsistojęs, 
mokyklos ir bizniai uždaryti. 

-----------;...............................• /

apsaugoti, kaip jie yra apsau
goti socialistinės Danijos val
džios.

Ir ta socialė apdrauda nėra 
vien savanoris dalykas, bet yra 
verstina ir privaloma visiems 
gyventojams.

Danija jau senai turėjo se
natvės pensijas. Dabar gi ein
ant naujomis, socialistų val
džios pravestomis reformomis, 
visi suaugę gyventojai turi pri
klausyti prie savitarpinės pa- 
šelpos draugijų, kurios teikia 
pagelbą atsitikime ligos. Tos 
draugijos turi 2,000,000 narių. 
Jie gauna pašelpą ligoję ir me- 
dikalę priežiūrą, taipgi ligoni
nės patarnavimą, jei būna rei
kalas.

Kiekvienas gyventojas be to 
yra apdraustas nuo nedarbo, 
susižeidimo, pabėgimo ir senat
vės, taip kad kokia nelaimė nė 
ištiktų Danijos gyventoją, jis 
vistiek bus aprūpintas.

Danija socialei apdraudai yra 
nusistačiusi išleisti apie 400,- 
000,000 kronų į metus.

Bet skirdama tokias dideles 
sumas pinigų savo gyventojų 
apsaugai, socialistinė valdžia 
kapoja kitas bereikalingas vals
tybės išlaidas, kurios pirmiau 
suvartodavo didesnę dalį šalies 
pajamų. Pav., armijos ir lai
vyno išlaikymui, taipgi visam 
apsiginklavimui, Danija dabar 
išleidžia tik 53,000,000 kronų ;. 
metus.

buvo nebeišsimokanti. Kad pa- 
slėpti' prastą kompanijos stovį, 
buvo skelbiamos netikros at
skaitos. Korporacija turėjo5 
nuosavą 32 augštų namą 
Lake ir Wells gatvių.

Apkaltinti yra įkūrėjas 
seph C. Corcoran, jo brolis 
nis, prezidentas Gibbons, 
gelbinių kompanijų viršininkas 
Born, auditorius Nicholson ir 
generalinis pardavimų mana- 
žeris Medunah.

prie

Jo-
De- 
pa-

Goering apsivedė
BERLYNAS, bal. 10. 

dviejų dienų didžiausių iškil
mių, kokias naciai surengė Hit
lerio dešiniąja! rankai, Prūsi
jos premieras ir labiausias uni
formuotas žmogus Vokietijoje, 
gen. Hermann Wilhelm Goering, 
savo laiku buvęs du sykiu už
darytas Švedijos beprotnamy, 
šiandie apsivedė su aktore Em- 
my Sonnemann. Pajauniu buvo 
pats Hitleris.

Tomis didelėmis iškilmėmis 
dėl savo vado vestuvių, naciai 
galbūt norėjo paslėpti ir liūde
sį dėl nepasisekimo Danzigo 
rinkimų.

WASHINGTON, b. 1. -Per- 
nai Jungt. Valstijose buvo ap
sodinta miškais 161,000 akrų. 
Pasodinta viso 168,000,000 me
džių.

H0LLYW00D, Cal. b. 9. — 
Jau antru sykiu buvo padary
tas paslaptingas užpuolimas ant 
filmų aktorės Barbara Leonard. 
Pirmą sykį du vyrai jsibriovė 
į jos butą ir ją surišę uždare 
drabužių klozete. Antru sykiu 
įsibriovė vienas vyras ir ją pri- 
troškinęs užrašė ant jos nugaros 
‘‘Lašt Warning!”

ATLANTIC, la., b. 10. — 
Floyd Averbach, 19 m., savinin
kas 210 akrų farmos, kuris tik 
šiomis dienomis vedė, liko nu
teistas 5 metams kalėj iman už 
vogimą kiaulių.

Sumušė streikierius

PERU, Ind., b. 10. — Gar
saus Rusijos Rasputino duktė 
Maria Rasputin liko skaudžiai 
sužalota Himalajų meškos, ku
rią ji lavino pagelba “hipnotiz
mo”.

SANTIAGO, Kuboj, b. 10.— 
Du žmonės liko užmušti ir 14 
sužeista apvirtus geležinkelio 
gasolino vagonui.

pi'^i 11Nirii» in»| II flįJ ’• y ;

LANSING, Mich., b. 10. — 
Valstijos senatas atmetė pasiū
lymą uždrausti bylas dėl pavy- 
liojimo ar^ulaužymo prižado.

.... .-s, I>a^. I.i, ■ ■■■ .......... -..

WĖLLAND, Ont., Kanadoj, 
bal. 10.— Dujų bombomis ir 
buožėmis policija puolė ir at* 
mušė miesto pašelpų darbų 
streikuojančius darbininkus, ku
rie buvo atėję prie miesto sa
lės pasiskųsti miesto valdybai 
dėl įvairių jiems daromų skriau
dų,

Pravdą” labai 
džiaugiasi ta Rusijos sutartimi 
su naciais ir rodo ją kaipo pa
vyzdį visam pasauliui,— kad ii 
kitos valstybės gali pasinaudo
ti padarydamos tokias pat su
tartis ir suteikdamos Rusijai 
ilgalaikių kreditų. Ypač tai 
taikoma Jungt. Valstijoms, ku
rios vis dar atsisaKo duoti Ru
sijai kokių nors kreditų iki ne
bus išspręstas klausimas pir
mesnių Rusijos skolų Ameri
kai.

Ūkininkai bėga iš 
dulkių audrų 

sryčių
WICHITA, Kas., bal. 10. — 

Kaip senovėj ūkininkai gur
guolėmis traukė į vakarus ieš
koti naujų plotų apsigyvenimui, 
taip dabar visi keliai yra pilni 
ūkininkų, kurie susikrovę į ve
žimus savo rakandus, bėga at
gal į rytus, kad išsigelbėti nuo 
nepasiliaujančių dulkių audrų.

Nors vietomis ir lijo lietus, 
bet vistiek kitose vietose tebe- 
siaučia dulkių audros, tik vie
tomis jos atneša ir purvą.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridinio finansavimui užbaigti turi būti 

sukelta .................
■’ Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta .......................................................... $631.11
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje No. 262 kuopa, Wau-

kegan, III., per Juozą Mačiulį, auka...................  $5.00
Waukegan, III., surinko aukų J. Mačiulis ......   6.00
Manchester, N. H., L.A.P.,KIiubas, auka prisiuntė P,

A. Andrejunas ........  —......... -.....................
National Casket Company, 1911 W. Roosevelt Road 

per S. P. Mažeiką...... ... ....... .
Beckemeyer, III., auka nuo J. Slavinsko 
VISG ............................ .................. . . .
DAR TRŪKSTA ...................................

$4,750.00

5.00

. 25.00
... 3.00
........ $675.11
.... $4,074.89

Klaidos Atitaisymas: Per klaidą bal. 2-rą dieną paskelbtame 
aukų sąraše buvo praleista auka pp. P. ir R. TriŠkų, 3518 S.

, Bendra suma ne-
ATHENAI, b. 10. — Grąiki- -

jos sukilėlių vadas gen. Vlac- Union avenue. Jie paaukojo skridimui $5.00,
hos motorine valčia pabėgo j pasikeičia, nes bal. 2-trame numeryje auka buvo priskaityta prie

| bendros sumos. •Italijos Decanese salsa.
■ i*'1“'’,Ų(.
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Ketvirtadienis,* bal. 41,-1935

A-tis

Už Vienuolyno Sienų
rišo ma-

vakaruo- 
linksmi 

medelių.

Artinosi gražus birželio va
karas. Saulutė, pabėrusi savo 
auksinius spindulius, lėtai slin
ko vakaruosna, slėpdamosi už 
aukštųjų kalnų ir milžiniškų 
girių.

Pavakarieniavę ir linksmai 
nusiteikę, Šv. Vincento Kolegi
jos studentai skubėjo korido
riais laukan į tyrą gaivinantį 
pavasario orą iš šaltų paniuru
sių kolegijos mūrų. Visi mes 
jautėmės linksmi, sulaukę rek- 
leacijos, gaudami užtektinai lai
ko žaidimams ir šposams. Ne
atsilikau ir aš nuo ki'tų, nes 
juk tokia diena tik ir džiaug
tis fizine mankšta po protiško 
dienos darbo. Ir kodėl nesi
džiaugti?.. Juk baigiasi moks
las! Baigiasi visų metų vargai. 
Nes kas stengėsi rūpestingai 
mokytis per ištisus metus, tai 
tie juk neturėjo ko liūsti pa
skutinėse mokslo dienose, ži
nant. kad pereisią j sekančią 
klasę. Ir gera darėsi ant šir
dies pamąsčius, kad už trijų 
dienų užbaigsime mokslą, ap
leisdami vieni visai, kiti porai 
mėnesių tuos murus, kuriuose 
per ištisus metus sėmėme 
mokslo žinias, lavinomės reng
damiesi prie audringo pasaulio 
darbų ir prie kasdieninių var-

kažkodėl mano bendras 
draugas Leopoldas nesi- 
tuo džiaugsmu su kitais,

leisti ir eiti... bet kur eiti?.. 
Nes nėra gyvenimo keliais šiais 
laikais atviri kaip tu manai. 
Majiau, kad tu, Povilai, esi lai
mingesnis šiandien nei aš. Kur 
aš turiu eit baigęs dabar moks
lą? Specialus jokios šakos ne
studijavau, todėl sunku ir su 
darbo gavimu. O tai esu gerai 
patyręs laike atostogų pereitą 
vasarą.

Tėvai neturtingi, nes pasku
tinius centus sudėjo man ant 
mokslo, tikėdamies susilaukti 
paramos iš manęs baigus moks
lą. O jie nuo senai nori, kad 
aš mokinčiaus į kunigus, bet 
be lėšų ir ten netoli tenuva
žiuosi. Tad sužinojęs apie ma
ne vienos vienuolijos vyresny
sis ir prisiuntė šią savaitę man 
laišką, kviesdamas savo vie
nuolijom mokytis kuniguosna. 
Štai kame gludi priežastis ma
no susirūpinimo. Visas gyveni
mas priklausys nuo vieno ma
žo žingsnio, — į kurią pusę pa- 
krypsiu, tai ten turėsiu tęsti 
visą tolimesni savo gyvenimą. 
Tiesą sakau tau, Povilai, aš ne
jaučiu patraukimo būt vienuo
liu. Nes esu 
energijos
šventimo dėl 
darbuotis. Noriu dirbti, kovot 
su daromomis dėl vargšų 
skriaudomis, tiest naujus tie
sos idėjinius gyvenimui kelius. 
Bet esu silpnas ir vargšas vien 
dėl to, kad slegia neturtas ir 
neturiu užtarėjų. Jei vienas aš 
bučiau, — siekčiau visai kitą 
mokslą, nors per vargus. Bet 
dabar negaliu apvilti senų tė
velių, kurie viską sudėjo ant 
manęs, kad tik aš šviesesnes 
dienas turėčiau. Ar aš galiu 
juos apvilti, paliekailt juos 
skurde? Ne. Tad Jei pirma ne: 
tikėjai, kad buvau vienuoliu, 
tai dabar gal įtikėsi, jog 'var
go verčiamas turėsiu juo būti. 
Eisiu aš kaip ir daug jaunuo
lių ne iš pašaukimo, bet verčia
mas vargo, kur turės mano 
jaunos jėgos vysti be laiko at
siskyrus nuo pasaulio tarp ny
kiųjų vienuolyno sienų.

Vaikšteme kurį laiką tylė
dami, gerai suprasdami vienas 
antrą, nes panašias mintis tu
rėjo ir mano tėvai link manęs.

jaunas, pilnas 
gerų norų ir pasi

žmoniu gerovės

Tik 
idėjos 
dalino 
nesilinksmino jaukiame jauni
mo būry. Jis giliai užsimąstęs 
vaikštinėjo atakiai nuo kitų to
limame sodno kampe siauru ta
keliu. Po gerų mankštynių ir 
aš nuėjau pas Leopoldą pavė
siu atsivėdin'ti.

—Kodėl vienas vaikšlįnūjąi 
atsiskyręs nuo mus 'draugys
tės? . paklausiau uždusęs. — 
Vietoj paskutinėse dienose lai
ką leisti su draugais, tai tu ša
linies! visų ir kaip kokis zoko- 
ninkas vienas atsiskyręs.

—O ką gali žinoti, gal ir bu
siu juo.

Tuo tai jau netikiu. Nes 
tokis dailus vyras, kaip tu, Le
opoldai, gali turėti gražų gyve
nimą pasaulyje. Juk mergelę, 
kaip leliją gausi. Nes ne viena 
seilę rija dėl 'tavęs ir dabar. 
Tik tyčiomis gal slepi nuo ma
nęs turėdamas kokią nors židra- 
akę, todėl ir vaikštai vienas 
apie ją svajodamas. Ar ne taip 
kolega?..

—Visai ne. Jokio pasirinkimo 
neturėjau, todėl neturiu kuo 
rūpintis ir liūsti.

—Tad kodėl gi taip apsiblau
sęs? Jeigu jau aš jaučiuosi 
linksmas, turėdamas dūlėti dar 
metus šiuose nykiuose mūruo
se, tai tu 'turi šimtą kartų jaus
tis laimingesnių. Juk nebetoli 
aheturentų triumfo diena. Greit 
eisi gyveniman savistoviais ke
liais niekeno nevaržomas.

—Labai puikiai kalbi, Povi
lai, tik ne viskas sutinka su 
tiesa, — atsakė Leopoldas. — 
Aš gerai suprantu paskutinių 
dienų svarbą, todėl vietoj 
džiaugsmo man liūdesys širdį 
spaudžia... Nes Čia aš pralei
dau ketinis metus be pašalinių 
rūpesčių, čia jaukiai bėgo mok
slo ir prisirengimo valandos 
tarp moksleivių draugų. Aš su
augau visa siela su tais tyliai
siais mūrais ir draugais, su, 
kuriais praleidau keturis gra
žiausius jaunystes metus, o štai 
po trijų dienų turėsiu viską ap-

vaikšljnėjąį 
is dmugys-

O Leopoldo susirūpinimas ir 
atvirumas dar labiau 
ne prie jo.

Saulė nusileido toli 
se. Nutilo paukštelių 
čiulbesiai tarp sodno
Visi sumigo, užsnūdo nakties 
poilsiui... paliekant tylųjį va
karėlį su tamsos šešėliais.

Neilgai ir mums su Leopoldu 
teko gėrėtis vakaro supančia 
tyla, nes pasigirdo iš kolegijos 
rūmų skambalo toli aidėjantis 
balsas, šaukiąs studentus Į va
karienės pamaldas ir poilsį.

II

Greit prislinko ir paskutinė 
mokslo diena. Skirstėmės visi 
į namus> į taip senai laukiamas 
vasaros atostogas. Išsiskyrėm 
ir mes su Leopoldu, palinkėję 
vienas antram geros laimės.

Nuo to sykio per visus me
tus neteko susieiti su juo. Tik 
nuo draugų sužinojau, kad jis 
išvažiavo minčtan vienuolynan, 
iš kur negalėjo nė laiško para
šyti dėl suvaržymo ir kontro
lės. O antra, ir pats nenorėjo 
susirašinėti su tais, kurie jo 
ncsuprasią. Todėl Įstojęs nau- 
jan gyveniman, pilnai sekė pil
dyti tas prievoles, kurios buvo 
reikalaujamos iš jo.

Praslinkus virš metų laiko ir 
mane likimas nunešė ten, kur 
buvo Leopoldas. Buvę geri 
draugai pirmiaus, suėję vienuo
lyne dar geresniais tapome. Tik 
neilgai man teko būti drauge 
su Leopoldu, nes jis išvyko su 
kitais i vienuolijos vasarnamį, 
kuomet aš turėjau atbut no
viciatą. t ,A.

Vasarnamis yra pasislėpęs 
tarp aukštų milžiniškų medžių, 
ant aukštos kalvos, o pakalnė
je stebėtino grožio siūbuoja 
auksinėmis putomis pasipuošęs 
ežeras su gražiais kalnuotais 
šlaitais. Ten linksmai leido Le
opoldas pirmąsias vasarojimo 
dienas gražiarhe ivafiaroavlaike.

Bet n.e viskuonrnwten'k'intas 
Leopoldas - jaiiteši/’ ^NėiKghi 'ra
mybės valandos jam širdį glos-

Vienuolyne yra koplyčia. To
dėl vasaros laiku suvažiavę tu
ristai Į maudynes sekmadieniais 
susirenka Į pamaldas, pripildy
dami koplyčią. Atvykdavo ir 
Valiūne su. saviškiais iš netoli 
esančio savo vasarnamio.

Nuo pirmo Valiunės pamaty
mo Leopoldas liko sužavėtas jos 
išvaizda, grožiu ir gracija. To
dėl jis ją akims ir sekė, kol

Rotario Negrote

Rosario Negrete, Meksikos 
gražuole. Gražuolių konteste ji 
gavo 1,000,000 su viršum bal-

vieną sekmadienį po pamaldų 
susitiko ir susipažino sodne. 
Pirmu žvilgsniu vėrė viens ant
ram širdį, lyg senai jie butų 
pasipažinę, ir širdis meilė sura
kino. Trumpas buvo jų pirmas 
susitikimas, bet toks jausmin
gas ir daug reiškiantis, kad jie 
ilgai, ilgai jo neužmirš... Tai 
pirma jaukios širdies karšta 
meilės bangai užliejo abu..

Ligi tol buvęs pamaldus ir 
linksmas Leopoldas, tapo susi
mąstęs ir susirūpinęs. Nebeda
vė jam ramumo ir paguodos 
koplyčia, malddsĮ kurios daro
si ‘ Įkyrios ir beprasmės. Skun
dėsi apviltu savo likimu, bet 
niekas negirdėją. Aimanavo jo 
širdis, bet niekas ligi tol nesu
prato, ‘

Laukė jis dabar sekmadienio 
1' ''.t • '

kaip sušvintančio^ ryto aušros. 
Liepsnojo jo ši^is , meile, mei-
k—.—.—•U i....... ' i.. .Lt h-i-i;- ...1 ... i -į. ■. į '

AR JUS JAU PASIUN- 
TfiTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiiL 
gę laukia juęų dovanėlių. Ar 
jus jau pasjun tėte jiems ką 
nors? Jie už atmintį’ jums bus 
dėkingi. NAUJIENŲ Pinigu 
Siuntimo Skyrius jums tartlė 
gali patarnauti, i •

le begaline prie Vąliunes, ku
ri buvo laisva, kaip lakštutė, 
o jis, jis — vienuolis. Skiria jį 
ilgas abitas nuo jos, kaip tvir
toves siena nuo priešininko. 
Bet širdis, širdis jautri ir mei
lūs pilna, kuriai niekas negali 
uždrausti mylėt, 
nė niūrios 
ir arši beteise priespauda, ne 
nešiojamas abitas? Ji veržiasi 
troškimų kupina, o tuo labiaus 
būnant atskirtam nuo pasau
lio, nuo žmonių, su kuriais ne
valia nieko bendro turėti.

Jis pamate ir pamilo Valiu- 
nę, bet ar ji myli jį, - 
vo kitas skaudu‘3 
klausimas. Nes ji yra laisva, 
tai gal senai turi pasirinkusi 
sau vaikiną, o jis yra vienuo
lis, kuriam nevalia mylėti. Bet 
kas gali širdies troškimus su 
turėti, gamtos suteiktus, 
gali išrauti širdį iš krutinės? 
O jis pamilo eidamas prieš vi
sas savo regulas ir kas iš to 
išeis? Statė jis nusiminęs pats 
sau panašius klausimus, ieško
damas tinkamos išvados.

Atėjo taip senai jo laukia
mas sekmadienis. Atvyko ir

ne abatas, 
vienuolyno sienos

— tai bu- 
Leopoldui

Valiunė į pamaldas. Jis sekė 
ją kiek galėdamas akimis, ka
dangi klierikams nevalia susi
eiti kalbėtis su žmonėmis.

Laike pamaldų Leopoldas 
klūpojo priekyje ir meldėsi. 
Ne, nesimeldė, tik į knygą, žiu
rėjo, o jo mintys ilgesy kla
jojo apie tą, kuri radosi gale 
koplyčios visai netoli, bet jam 
neprieinama, nes skyrė juos 
aukšta gyvenimo dvasios sie
na.

Kadangi Valiu'nės dėdė ku
nigas buvo tame pat vienuoly
ne, tai vieną sekmadienį Valiu- 
nes tėvai užprašė savo vasar
namiu kunigą su Leopoldu į 
puotą.

Linksmai puota slinko, dar 
linksmesnė ji atrodė I^eopol- 
dui, nes jis ne vienu gražiu 
žodeliu galėjo pasidalinti su

kas Valiūne, kuri tvarkė stalus, o 
savo žavius masinančius žvilg
sni iAs daugiausia taikė ton pu
sėn, kur sėdėjo Leopoldas.

Baigėsi puota. Išvaikštinejo 
svečiai vieni pasivaikštinėti, 
kiti pasiįrstyli po auksines eže
ro bangas gražiame saulėlaidy- 
je. Leopoldas irgi plaukė val
tele su linksmu jaunimu, o sa
le jo sėdėjo Valiunė. Linksmas 
ir laimingas jis buvo, nes ša-

le jo sėdėjo linksma, kaip laik- 
štute, Valiūne. Ilgai jie irstėsi 
po ugnines ežero bangas saulė- 
laidyje, miglai apgaubus ežero 
paviršiu. Bet Leopoldui trum
pas ir labai trumpas tas lai
kas atrodė, turint širdžiai bran
gia ypata prie savęs. Jis no
rėjo ilgai, ilgai --r plaukioti 
sūpuojančių vilnių paviršiu, bet 
laikas kvietė visus namon.

Vasarnamyje svečiai išsiskir
stė: vieni gėrė-vaišinosi, antri 
dainavo, jaunimas juokus krė- 

1 te, klegėjo, o Leopoldas su 
Valiūne nuėję kambarin susė
do ant sofos pasikalbėti apie 
savo reikalus.

(Bus daugiau)

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

s<-

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

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

J. F. BADŽIUS
668 VVest 18th Street_______________Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroę 3377

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrieally Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią 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 pįęmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bouievard 7589

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPnblic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

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

■' ..... ........ ‘ .
J. LIULEVIČIUS

4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

DR. G. SERNER
LIETUVIS

__Tel. Yards l829
Pritaiko Akinius 
* Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—^1, nuo 6 iki 8 

NedSlioniis nuo lO ^ki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS 
27 ' METU PATYKIMO 

Pritaiko akinius d81 vtF»kni...kiq

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

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav.
3344 So. Halsted St.

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

$1.95 IR 52.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR 51.25
Vyrams darbinės ir išeiginės kel« 
nes

51.25 IR 52.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery)
(Pirmos rūšies) .........  wvv
Vyrams pančiakos, labai 1 Kf* 
gražios ............... I v w
Yard Goods dėl siu- ,

1 vinio kvortukų? vardas ■ “ **
; 'Mergaitėms ‘J 'bovelninės'1 ” *t C j** 
pančiakos ..... m.uUL.....,-, ■

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

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietutis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Bouievard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell SU 

Tel. Republic 9723

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

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

96c
51.59

Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ..........  vVV

25c

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Galionas Maliavos 
ir virš. ................. ...
Galionas Enamelio
ir virš......... ............

3 pakeliai sienų po
pįęro, , valyklą .......

S. HELMAN
1411 So. Halsted St

Tel. CANal 5063.

Mis. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se dr ligoninėse, 

, .duodu . massage 
electric treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTA1
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Bouievard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedčliomia pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu Tai. Prospect 1930

LIETUVIAI
. . 1. "• _ . *

: ' 1 1

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. ILU

Dr. John Jį Smetana
OPtOME  ttaT.AB

1801 So. Avė.
Kampas 18? SU '’ižįjaRfre Canal 0523

; Valandos ir 1:80
ikf 8:00 vai. vakflT^Nedėlioms nub 
9:00 iki 12:00 Kalbame liatuviikai

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Resublic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
/ Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vai. vai. 

išskyrus seredomis ir subatomis

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

DENTISTAS X-RAY

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
, » ’ ... ' , ' ( !'■ ■ • '» . *' . 'i

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 3f 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas liga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1634 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos tekifonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Morgan St

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.Tel. Seefey ^830

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557

Vai. nu6 9:30 iki 8:30 vakaro.
Nėra .ofiso, valandų seredomis.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted St.
Tat Bouievard 1401

Phone Boulev

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr, Charles Segal
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1'0 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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija:

VALANDOS; Nuo 9 iki 10 ryte, nuo 

kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 
TeJ. LAFAYETTE 3051.
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1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak.
" “ Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p.

’ Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bouievard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12
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Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

įsigeria, tai ji 
paslėpti savo

tuo- 
silp-

tarpjos kalbėjosi 
jų kalba nusibodo

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

I kalbą įsimaišė ir Juzė. Ji 
tarė:

— Aš mačiai.* vieną sykį, kad 
musų viešnia gėrė aguonų pie
ną. Aš manau, kad aguonų pie
ną galima gerti bile kada. Jis 
nieko nekenkia ir įstatymai ne
draudžia.

— Matai, kad ji yra silpna. 
Jei kada ir 
mi nori tik 
numą.

Dar ilgai 
savęs. Man
ir aš įėjau į savo kambarį. Už 
kiek laiko aš vėl išėjau iš kam
bario. Visos trys moterys ren
gėsi kažinkur eiti.

— O gal ir aš galiu sykiu su 
jumis eiti, — įsidrąsinęs tariau 
moterims.

— Mes einame į banką. Į ne
paprastą banką — muzikalį 
banką. Jei nori, gali eiti su mu
mis.

Išėjome. Visos moterys pa
siėmė su savim didokus sku- 
rinius maišiukus pinigams su
sipilti. Aš pastebėjau, kad jos 
visos su pasididžiavimu ėmė su 
savim tuos maišiukus, tartum 
norėjo parodyti visiems, kad 
jos eina į muzikalį banką pi
nigų parsinešti.

Mes ėjome didelėmis ir šva
riomis miesto gatvėmis. Pas
kiau priėjome didelį kampinį 
namą. Namas pifošnus. šalę na
mo sodnas. .Tame sodne priso
dinta įvairių medžių, o tuose 
medžiose pritūpę jvairių-įvai- 
riausių paukščių ir tų paukš
čių toks malonus čiulbėjimas, 
kad aš sustojau ir norėjau il
giau pastovėti ir pasiklausyti 
to gražaus tų paukščių čiulbė- 

■ jimo. Bet nuo moterų negalėjau 
atsilikti.

Įėjome į banką, žmonių ban
ke buvo neperdaugiausiai. Ma
no moterys nuėjo prie skirtin
gų iždininkų. Jos padavė savo 
čekius. Iždininkai pasėmė rieš
kučiomis pinigų, pripylė jų

1 ■" —r—--------------

maišelius; visai nei neskaitę tų 
pinigų.

Banke ant balkono giedojo 
jaunų vyrų choras. Jų dainos 
ar giesmės man keistai skam-1 
bėjo. Prie tokių dainų aš bu-' 
vau nepripratęs. Sodne paukš-' 
čių čiulbėjimas ir viduj vyrų 
choro dainavimas, dėlto mato
mai šis bankas ir vaidinosi mu
zikaliu banku. Man dar mote
rys aiškino: — šis bankas yra 
vienatinis visoje šalyje, čia pi
nigai yra skirtingi, negu kito
se bankose.

NAUJIENOS, Chicago, III

Ragina balsuoti už 
lietuvius Cicero 

rinkimuose
Adv. N. Tumavičius ir A. Ma

tulis kandidatuoja į mokyklų 
tarybą

CICERO.— šeštadienį, visą 
dieną eis balsavimas kandidat- 
tų į mokyklų tarybą, t. y. vie
šųjų mokyklų. Reikalinga iš
rinkti trys (3).

Musų lietuvių kandidatuoja 
advokatas N. Tumavičius ir 
spaustuvininkas A. L. Matulis. 
Jie abudu tam darbui tinka
mi ir turėtų būti išrinkti. Ži
noma, tas priklauso nemažai 
nuo to ūsų pačių. Turime pro
gą, tad naudokimės. Neturė
tų pasilikti nei vienas nebal
savęs už savuosius, prie to 
prašyti savo pažįstamus, nes 
be kitų paramos savųjų ne- 
pravesime. Tad, visi darban 
kol laikas.
Požieviai ir seserie tęs iš vieno

Raudonos Rožės kliubas ir 
Tautiškos Seserys bendrai ren
gia vakarą 26 d. balandžio, 
pirmą penktadienį po Velykų, 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
Visas pelnas eis antrojo skri
dimo fondan. Komisija pla
ną padarė tokį: Visi užsimo
kėję įžangos 25c. gaus dova
nai sidabrinę spilkutę, aero
planą. Ta spilkutė mažiausia 
prekiuoja nemažiau 25c. Tai 
bus puiki atmintis “Lituani- 
cos Antrosios’. Rengkitės visi 
ir įsigykite tą atmintį.

f Dabar proga ir laikas kož-

“Lituanica II” gabens 
laiškus į Lietuvą
Skrisdamas į Lietuvą su “Lituanica II” Fe

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

Laiškas ir jo nugabenimas 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, UI. Užsisakiusiam bus pasiųsta spe
cialia konvertas ir popiera kartu su instrukcijom.

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

ALTASS VALDYBA.

PRANEŠIMAS
S. MEILACH PRANEŠA 

IŠKILMINGA ATIDARYMĄ IR 
VELYKINI IŠPARDAVIMĄ 

PRADEDANT
KETVERGE, BALANDŽIO 11, 1935

Esame prisirengę patarnauti jums pilnu pasirinkimu 
moterų ir kūdikių dresių, panČiakų, apatinių drabužių, 
—taipgi visokių apdėdalų vyrams ir namų reikmenys.

Atsilankykite ir pažiūrėkite musų gražų išrėdymą. Gau
site DOVANAS su kiekvienu?, pirkiniu. Garantuojame pil
ną patenkinimą arba grąžinsime jūsų pinigus.

S. MEILACH
2500 W. 63rd St. kamp. Campbell Avė.

BUVUS S. SPITSBERGER KRAUTUVE.
Tel. PROspeet 7567

. . . ______ ... .t '■ _ * ■ ■ •

Havana, Kuba. — Mamel Fon- 
scca, kuriam bus taikomi nau
jai išleisti įstatymai. Einant 
tais įstatymais teroristams bus 
skiriama mirties bausmė.

nam prisidėti palei savo išga
lę. Pradėta darbą turime už
baigti, įtikinti pasaulį jog mes 
neesame lepšės. O užvis svar
biausia tai tą nelemtą pavydą 
tą valandą padėkim gurbam

Turės baseball lošėjus
Raudonos Rožės Kliubas tu

rėjo savo paprastą susirinki
mą penktadienio vakare L. 
Liuosybės 'svetainėje. Narių 
atsilankė vidutiniškai. Iš ta
rimų verta pažymėti sekanti: 
Baseball lošimas šią vasarą 
pavestas komitetams tvarkyti. 
Tartasi kaip apsieiti su ma
žoms išlaidoms ir turėti gerą 
“tymą” iš tarp savųjų. Nėra 
abejonės, kad komitetas tą su
gebės sutvarkyti.

•Velykų parengimo komite
tas pranešė, jog viskas yra 
prirengta ir pasirodė * naujo 
stiliaus bilietas.

------------------------------- --------------------------------------r

niekas nebuvo matę. Jų pro- mui paaukoja pusę bačkos 
kė 35c., prie durų 40c. Kiek* alaus.
vienas gaus po rožę dovanų Tiri graži atrka. ' P-s Pailga 
ir pirmą kartą pasirodys jau- dėl visų parankumo yra pa- 

' " “Silver sftengęs visiems . patarnauti
vadovyste p. dieną ir naktį, Dabgr jau bai- 

Pglartina skaitliu- giania stalyti ledaunė su neli
gai atsilankyti ir smagiai lai- jais įrengimais. Tas kainuos 

kaipo Velykų apie du ttikstahč.iu dolerių, 
. bet užtai nors; ir karščiausioj 

... vasaroj < alus bus šaltas ir tas 
bus puikiai įrodyta. Persitik
rinkite patys atsilankydami 
pas p. Pailgą. /<• P. I).

nu muzikantų grupė
Crescents” po 
Rudukas.

visiems patarnauti

Tokių dar bus,

ką praleisti 
vakare. •

Komisija surengimui vakaro 
antram skridimui pranešė, jog 
svetainę užėmė 26 d. balah-l 
džio. Tai bus penktadienį,' 
po Velykų. Tautiškos Sese
rys atėjo talkon kliubiečiams. 
Vakaras bus šaunus.

Kliubo draugą Joną Traki
nę ištiko nelaimė. Darbe pa
vojingai sužeistas.

Iš SLA. 301 kuopos
SLA. 301 kuopa turėjo savo 

paprastą susirinkimą. Narių 
atsilankė nedaug. Tarinių 
taipgi kaip ir nepadaryta. Petr 
skaitytas keletas laiškų iš 
Centro apie naujas ligonių 
lankytojų blankas ir t. t.

Naujas patvarkymas apsun
kina sergančius, bet pačiam 
Susivienijimui ant sveikatos. 
Taipgi skaitytas laiškas nito 
p-lės Mik ūži u tęs dėl rengiamų 
bankieto 3 d. gegužio, sutiktu^ 
vės kuriame dalyvaus prezi
dentas p. F. J. Bagočius, ir sve
čias iš Lietuvos p. Skipitis ir 
lakūnas F. Vaitkus.

Tai trys svarbios ypatosy 
bet kai kurie nesupranta vėr? 
tės. Nerinkta nei komisija 
dėl to darbo. Sako dalyvauti 
liuosai. SLA. 301 kuopos ko
misija eina talkon rengimo 
vakaro antrąjain skridimui, 
kuris atsibus 26 d. šio mėne
sio.

Aukojo Altass Pažarui
Jonas Pauga, 5031 W. 12 St., 

Cicero 5306, Distributor išvb- 
žiotojas alaus ir kitų gėrimų, 
visai apielinkei plačiai žino
mas kaipo geras lietuvis ir vi
suomet atjaučią^ gerus dar-

, bazarųi antram skridi?

Dr. L E. Makaras 
persikėlė Italijon 

vieton
ROSELAND.—Dr. I. Edvar

das Makaras-Makar persikėle 
haujon vieton. Jis užlaikys 
bendrą ofisą su dentistu, Dr. 
Jacobs. •

Gydytojas priiminės pacien
tus nuo 2—iki 4 ir nuo 6 iki 
8-ių> vakare adresu, 10758 So. 
Michigan ąvenue. Senoji vieta 
buvo adręsu, 10748 S. Michi
gan avė.

Laiškai Kašte
.šie laiškai yra atėję iš Eu 

topos. Kam jie priklauso, te- 
yųl ilųfeiria į vyriausįjį paštą 
(Cahal ir Van Bureri streets) 
ik* prie langeliu, kur padėta 
škaba “Advertised Window” 
dausia laiškų.. . :

j

/ 503 Ambrose Mrg. Delia
‘ 507 Dauciauskui -- Jonas

510 Gurewitsch Miss M.
* <519 Mikutis A,. .. .

520 Namąjuska B.(
522 Prassas G. W.
526 Simkifs K. . .
527 Toutkui Chaflis Kazymi-

529 Žyęga J. ’
.....-..4 .............................................................. .. ... ■— ..................

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

; J'"■ ■■■  

■ THE

Manufagturers Life
INSURANCE COMPANY

DIDYSIS OFISAS—TORONTO, CANADA
. PASAULINIO DIDŽIO ORGANIZACIJA ' ‘

48-ti METAI
1934 METU RAPORTO SUTRAUKA

Naujos Apdraudos duota .......
Apdraudos Galėję ..........  ...
Viso Pajamų ............... ............... .
Polisų ir Pašalpų Rezervo ........
Turtas ...... 1...... ...........
Specialiai Rezervai ir Perviršis

KOMPANIJOS REKORDAS, 1887-1934

. $61,388,356 
. 508,078,583

28,428,494 
. 106,019,204 

124,822,028
8,833,299

: Pomirtinių Išmokėta ..................
Išmokėta gyviems polisininkams 

subrendus apdraudai, ir t. t
Dividendų Polisininkams ...........

STANLEY RIMKUS,
Distrikto Agentas 

2506 West 68th Street, 
CHICAGO. ,

$50,227,556

80,039,022
28,774,988

W. A. KERRY, 
Skyriaus Vedėjas 

10 So. La Šalie Street 
CHICAGO.

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. \ 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatyklt su Mr. Lustig, musu Foręign Eschąnge Dept.

HALSTED EXCHAH6E MATIOMAL BARK
19th Place and Halsted Street

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS 4* 

3514-16 W. ROOSEVĖLT ROAD <Į 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 w| 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming 
Ruriika ir turi 

Moterims . ęereflond

1. '' •

pirtis

• ' • i • • -.k

'A''', v v V
■ •

Didelė 550 
EKSKURSIJA 
I LIETUVA

nopth
LLOYD

TREČIOS KLfSOS KAINOS:

*97M

HAMBURG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYD

(įplauki Ii Now Torio'
BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

Renųla Ir priilurl 
Lietuviu Laivakorčių Agentą 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu 

“STUTTGART”

KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$167*00 
PrfdaddH Jaa|. Veltf. Takaaa

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam* St., N.w.rk, N. J.

JOHN SEKYS
433 P.rk St., Hartford, Conn. 

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

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worco*tor. Mau.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B'way, So. Boston, Malt. 

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.. MontoKo, Mau. 

PAUL MOLIS
1730—24th St.. Dotroit, MJch, 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halitad St.. Chicago. IR. 

OHIO UTHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Suporior Ava., 

Clovaland. Ohio
C. J. VVOSHNER

2013 Carsgn St., Pittsburgh, Pa.
A. VARASIUS

206 AR Nationi Bank Building
1200 Canon St., PiHtburgh. Pa.

VELYKOS JAU ARTINASI
» • * ■ • .

/•* Laikas nusipirkti gerus, gra
žius, naujus čeverykiis, kad 
Velykoms atėjus, būti šau
niai pasipuošusiu. Mes turi- į 
me didžiAiiSį pasirinkimą če- 
verykų vyrams, moterims ir j 
vaikams.

I / • ' l 

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
. PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

v .*• 'i; f.- ; ’ •“
|W /t -4 ‘ A •‘

. / / . . ! . . e.. • 'A - * .' r
r

r

Gėgiižė?-Mąy 25 d., 1935
N l
< r

Bė^ tjokio Persėdimo
Tiesiog;

I KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

i k Gi i

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

♦ »■ ' ‘ ’ f. ” , ' -

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuo jaus kreipkitės j Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal- 
UQ. i ? - ' ' ■ - ■

jos Palydovas

MM*

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

■ Dėl platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
SOUTH HALSTED STREET Tel CANAL 8500

______________________________ ___
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NAUJIENOS
The Lithuani^n Daily New» 

tablished Daily Except Sunday by 
Ibe Lithuanian Newa Pub„ Co., Ine.

1738 Solth Habted Street
TelepKone CANal 8500

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
8X00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per ėopy.

-___ _  88.00

2M

................■

3c 
18c 
75c1 •

March Tth 1914 at the Poat Office 
of Chicago, m. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leldšia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halated SL, Chicago,

Uicakynio kMtUi
Chicagoje — paštu:

Metams 
Pusei metą 
Trims mėnesiams «■ iše—e— 
Dviem mėnesiams ^..„r 
Vienam mėnesiui -

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —.MMM 
Savaitei , 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštas

Metams........ .......................... 87.00
Pusei metų ..... ....... .. .......... 3.50
Trims mėnesiams....... ........... l.?5
Dviem mėnesiams . 1.25 
Vienam mėnesiui ...........      75c

Lletavon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —.......   88.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su hlšąkyma

“SAVANORIŲ” DEPORTAVIMO SUMANYMAS

ris tą kongresą organizuoją, jiems pasakė, jogei ir jų 
(lęlęgatai bus

Bet komunistų vadai bijo, kad jų “masės” nesupras 
tokio keisto nusistatymo. Norėdami pilę pasaldinti, jie 
sumanė savo sekėjams pasakoti, kad komunistų daly
vavimo paminėtame, kongrese “bijo Grigaitis”. Jeigu 
Grigaitis “bijo0, tąi ura, drauguči.ai, tyčia dalyvaukime 
įę įvarykime jam dar daugiau baimes!

Kai dėl mus, tai komunistai turi pilniausią leidimą 
iš musų pusės tą pasakai^ vartoti Savo agitacijai, — 
jeigu tik jiems tai palengvins darbą, renkant savo de
legatus į kongresą. < z ,

Oficialiame Draugijos Užsienio Lietuviams. Remti 
pranešime apie Viso Pasaulio Lietuvių Kongresą, tarp 
ko kita sakoma:

“Kongresą maloniai sutiko globoti Jo Eksce
lencija Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.” 

. Bus tikrai įdomu pažiūrėti, kaip į tą kongresą va
žiuos komunistų delegacija, vadovaujama Bimbos ir 
Andriulio,. Tegu tik važiuoja! Ir tegu jie tenai b.una pri
imti kuogeriausiai. Įdomesnio spektaklio mes dar ne
same matę.

Laikraščiai praneša, kad Illinois bedarbių šelpimo 
komisija pradėjusi studijuoti planą, sulig kuriuo atei
viai nepiliečiai butų deportuojami į tas šalis, iš kurių 
jie yra atvykę j Ameriką, šelpimo komisija mananti, 
kad užmokėti už ateivio ir net visos jo šeimos kelionę 
i gimtąjį kraštą daugelyje atsitikimų kaštuotų mažiau, 
negu per ilgą laiką jį šelpti čia.

Šelpimo komisija stengiasi nuraminti ateivius ir. 
sako, kad ji anaiptol neketina deportuoti visus ateivius; 
kad deportuojami bus tiktai tie, kurie patys norės grįž
ti į savo tėviškes, ir kad komisija apmokės visus kelip- 
nės kaštus. Ir iš viso tas deportavimo sumanymas dar 
esąs tiktai svarstomas. Komisija norinti surinkti faktus 
ir patirti, ar jisai yra praktiškas, ar ne.

Bet tarpe ateivių tai vistiek gali sukelti nerimo, nes 
pastaruoju laiku yra daug agitacijos Illinois valstijoje 
prieš ateivius. Legislaturoję yra net įneštas bilius nejai- 
liečiams registruoti ir atimti jiems pašalpas.

Jeigu šelgimo komisija nori tik padėti tiems atęi- 
viams, kurie patys geidžia išvažiuoji iš Amerikos ir su
grįžti į savo tėviškes, tai parankiausias būdas butų at
sišaukti viešai, kad toki ateiviai kreiptųsi į komisiją. 
Ir tiktai tuos, kurie patys į komisiją kreipsis, ji turėtų 
ekzaminuoti: kur jie nori keliauti, ar jiems tikrai ręi- 
kia pagelbos, ir t. t. O kitus ateivius reikėtų palikti ra
mybėje, idant jiems neatrodytų, kad valdžios įstaiga 
nori juos prievarta deportuoti.

Depresijos laikai ir taip yra vienas vargas ir rūpes
tis biedniems žmonėms. Kam dar juos kamuoti daugiau?

SLA. Pildomosios Tarybos 
Atsišaukimas

. ........................... liti ■

J SLĄ. NARIUS ĮR KUOPAS

■ Visi matome, kad Lietuvoje 
žmonės nori parlamento, Sei- 
mo.; tai aiškiai parodė buv. sa
vivaldybių rinkimai (Kaune, o 
dabar Šiauliuos ir kt.). Pa
žangieji laimėjo ir laimi ir te
gu tik Lietuvos dabartinė vy
riausybė suteikia liaudžiai tei
ses ir lygų visięms piliečiams 
:balsayimų-referendiumų, tai pa
matysime, jog ‘Liėttfvoje ir sy
kiu Klaipėdos krašte bus kito
kį veikspiat darbai. Patys Klai- 
pėdps vokiečiai (areštuoti ir 
teigiamieji yra didžiupioje lie
tuviai) sykiu kooperuos su Lie
tuvos Cęntraline vyriausybe. 
Tų aiškiai mums buvo matyti 

metų i^kotarpiuz kada 
Veikė Seimas ir klaipėdiškiai 
sykiu dirbo savo ir apskritai 
v^ųps Lietuvos naudai. Taipgi 
gerai atsimename, kaip apsi
džiaugė toksai dr. Trukanas 
perversmo (1926 m.) pasekmė
mis, o (iabar matome, kaip jis 
elgiasi.

Visi žinome, jog Klaipėdos 
krašte, kad ir tame pačiame 
Klaipėdos mieste, vokiečių ma
žuma ir tai jie beveik visi lai
ke karo ir po karui importuo
ti, bet gerai žinome, kad Čeko
slovakijoj, Belgijoj ir kitose 
nuo Vokietijos atskirtose vie
tose, vokiečių yra dar daugiau, 
bet ar tenai vokiečiai tiek skan
dalų ii* triukšmų kelia, kaip Lie
tuvoje, Klaipėdos krašte? Ne! 
Vien tik čekoslovakų, danų, 
belgų demokratybė, visuomeniš
kumas ir parlamentarizmas vo
kiečius ištikimais savo naujai 
valstybei palaiko. Hitleris ne 
Vien tik Klaipėdos nori, bet jis 
npri ir Visų kitų vietų ir ko
lonijų, kurių laike karo ir po 
karui nuteriojo, bet kitose vie
tose tų visų sumišimų nėra. Ir 
Lietuvoje greičiau sumišimai 
pranyks, kaip tik demoktaty- 
bė ir parlamentarizmas bus su
grąžintas ir įgyvendintas.

— Kazys.
.. ...............į,........j.............  ..............

SVEIKATOS SKYRIUS
Si Skyrių Tvątko ir Prifiuri

kad jūsų moteris tuo rūpinas.
— Ir dar kaip, — greit at

sakė Jonas. — Aš kartais net 
pamanau, kad Onytė per daž
nai daktarų Nekutį lanko. Esą, 
tai jai to, tai kito reikia pa
klausti. Žiūrėk, ir bėga • man 
vaikų palikus. Bet ir vėl ma
nau sau, gal jinai ir žino, ką 
daro, nes tai vis dėl sunaus 
labo. Na, sunau, eisim 
atsisveikink su daktaru.

Daktaras kratydamas 
kiui rankų sako: 

j — O koks tu*, sunau,
buinus, raudonas, skruostai lyg 
vyšnia nutrinti. Tur būt, labai 
sveikas.

— Tai, dar nei jokios bė
dos neturėjome, — atsakė Jo
nas. — Medikas dar nebuvo 
šauktas į namus. Net ir kai 
dantys dygo, nesirgo ir net 
nežinojome kuomet jie dygo. 
Tik Onytė pastebėjo, kad vai
kas jau turi porų dantukų.

— Taip ir turi būti, 
daktaras.

namo;

kudi-

riebus,

pa
Normalus

A į......nu.
sakė 
vaikas neturi bėdos, jeigu* tik 
gerai prižiūrimas.

Stebėtini Dalykai

FRANCUOS RUSUOS SĄJUNGA
Francijos ir Rusijos atstovai Paryžiuje padarė pre

liminarinę sutartį, sulig kuria jiedvi pąsižadą vieną 
antrą remti, jeigu vieną jų užpultų Vokietija arba kitą 
Kuri valstybė

Tai yra karo sąjunga, kuri skiriasi nuo paprastų 
militaripių sutąręių tiktai tuo, kad ją dar turės patvir
tinti Tautų Sąjunga. Ji yra paremta Tautu Sąjungos 
statutu, kurio tam tikri paragrafai (būtent, straipsniai 
10, 16 ir 17) numato kolektyvius valstybių žinksnius 
prieš “užpuoliką”> spardžiusį* tarptautinę taiką. Fran-. 
cijos ir Rusijos susitarimas palieka Tautų Sąjungai 
spręsti, kas “užpuolikas”, bet kai šis klausimas bus iš
spręstas, tai jiedvi jau veiks, nelaukdamos, ką darys ar 
nedarys kitos valstybės.

Vadinasi, čia turime reikalą su kąro sąjųpgą su
švelnintoje, modifikuotoje formoje. Bet tai vistiek yra 
karo sąjunga — dviejų valstybių pasižadėjimas viena 
aątrą remti karo atsitikime. Rusai pasižada siųsti sa
vą armiją į pagelbą franeuzams, o franeuzai —- ru
sams. Tose neramiose sąlygose, kurias'Europoje suda^ 
re hitlerizmas, gal tai yra geras , arba bent neišvengia; 
mas dalykas.

Tačiau, vistiek reikia pastebėti, kad ši sutartis tąr.p 
Paryžiaus ir Mąskyos yra abspliučiąi priešinga tiems 
“principams”, kuriuos pereito karo metu suformuląvo 
bolševikai ir paskui per metų metus skelbė vadinamas 
komunistų internacionalas, arba komintęrnas. Jie sa
kė, kad darbininkų kląsę nieku būdų negali dalyvauti 
ginkluotame konflikte tarpe buržuazinių valstybių, nęė 
visi tokį konfliktai taį — tik “imperialistų” peštynės.

Bet dąbar matome, kąd Rusijos komunistų valdžią 
žada net savą “raudonąją” armiją siųsti į pagelbą Fran
cijos imperialistams, jeigu jups užpultų Vokietijos im: 
perialistai! Ir suprantamas dalykas, kad tokiame ątsi- 
tikime komunistų internacionalas ne tik “pavelytų”, 
bet ir lieptų Francijos darbininkams ginti savo tėvynę 
nuo vokiečių.

žodžiu, bolševizmo tariamieji revoliuciniai teziai 
apie karą ir imperializmą ir jo sugalvotieji prasivar- 
džiavimai “social-patriotų” ir “social-impęrialistų” ad
resu pasirodo, kaipo gryniausias “bunk^. į

BROLIAI IR SESERS:
Jau artinasi laikas, kada turės įvykti senai laukiamas “Li- 

tuanicos II” skridimas į Lietuvą. Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjunga (ALTASS) praneša, kad federalė- ‘ ... , 
vyriausybe patvirtino lėktuvo įrengimą ir pripažino tinkamais 
jo įtaisus ir instrumentus,

Lakūnas Feliksas Vaitkus išlaikė visus kvotimus. Valdžią 
pripažino jį kompetentišku skristi pe.r okeaną ir dabar ji jau 
rūpinasi gaiiti diplomatinius leidimus iš svetimų šalių, per ku
rias “Lituanica H” lėks. Gegužės arba birželio mėnesy, kai tik • % ' • i * '*■ 1
nusistovės šiltesni orai virš šiaurinio Atlantiko, tas didis žygis 
galės būt įvykintas.

- Tačiau Amerikos Lietuvių Traąsątląntlnip Skridimo Są
junga prašo musų pagelbos, nes lėktuvo įręngįmo sąskaitoms 
pabaigti mokėti, gasolinui bandomiems skraidymams ir galuti
nai kelionei, o taip pat lakūno pragyvenimui ir išlaidoms dar 
reikės $4,759. Tak’ Jr^didėlė suma Amerikos lietuvių visuomenei 
sukelti. Tegul tik kiekvienas, kam rupi lietuvių'> garbe, priside
da su savo auka ir musų garbinga pareiga šį skridimą 'finan
suoti bus atlikta. ;

Susivienijimas Lietuvių Ąmerikoje jį visuomet nuoširdžiai 
rėmė. Pereitas SLA. 38-tas Seimas paskyrė duosnią auką ir 
išreiškė savo norą, kad antras transątįąntinis škridiii^ąs iš 
Amerikos į Lietuvą butų kuprupestingiausiai paruoštas, idant 
jisai pasisektų. Taigi dabar, kada darbas jau artinasi prie už
baigos, ši stambiausioji Apięrikos lietuvių oifgaįiįząęiją tuo la
biau negali atsisakyti remti šį kilnų sumanymą.

Tcdėl mes, SLA. Pildomoji Taryba, šitiomi kreipiamės j 
narius ir kuopas ir raginamę juos kuo kas gafi prisidėti, i^ąfit 
ta suma, kurios dar trūksta skridimui įvykinti, butų be atidė- 
lipjinjo sukelta. Laikas trumpąs. Ta<l visas kuopąš įr ąąrius' 
kviečiame veikti tuoj aus, ar tai paskiriant auką, ar tai suren
giant kokią pramogą skridimo, naudai, ar tai parenkant aukų.

Visi stokiipe ąiusų jąunnblįui (Feliksui Vaitkui) į talką. 
Tebūnie jo drąsus pasiryžimąs sęlęmiągąs!

SLA. PILDOMOJI TĄRYpĄ:
F. J. Bagočiųs ~ Prefciflentąs,
J. K. Mažųkną — Vįcę Prezidentas,
M. J. yinlkąs — SekrėtoHus, 
K*
ipir. J. S. Staąęs!ow — Dr. Kvotėjas,

! 4. Mockus — tždp Globėjas,
Eųphresįne Mikužis — Iždo Gloh.

r ‘ [“Tėvynė”]
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Pirmą kartą dantų 
gydytojo kabinete

Rašo DR. BLOŽIS
Jonas Negąlis, 'eidamas pas 

dantų gydytojų, nusivedė ir sa
vo mažų sūnelį.

Jonukui pirmų kartų gydy
tojo kabinetas, tur būt, kei
stai atrodė, nes dairėsi į visas 
pusės, lig varna ant mieto at
sistojus. Truputį pabuvus ir 
gydytojas išėjo apsirengęs bal
tais rūbais. Mažam Joneiiuį 
keista pasidarė iv jis pradėjo 
įšaukti kabindamasis į tėvo 
skvernu. tik, lai
kinai’ Už' kėlėttfs^ ftiinutų vai
kas su daktaru susidraugavo 
ir jautėsi kaip namie. Jam lą- 
bai patiko žibantieji daktaro, 
įrankiai. Visus juos krovę į 
savo mažų delmonų ir gydy
tojas jam neprieštaravo. Paste
bėjęs tėvas, liepė Jonukui vis
ką gražinti, bet Uaktaras Va" 
SakČ, kad tie įrankiai jau įe- 
bęilaūdojami ir skiriami yai- 
kams pratinti prie . savęs. Te- 
vas Jonukui pastebėjo:

— Buk atsargus; neklausęs 
neimk daktaro įrankių, nes yž 
tai gąli, ląbai nukentėti tavo 
maža sėdynė.

— Kiek manai mano sirtiųs 
turi metų ? — Jonas paklausė 
gydytojo.

—Gal * būt metU, :ųr ne ? — 
sako gydytojas. ’ Nėgalis nusi
juokė.

,— Toli gražu neatspėjai.
— Nugi, nugi, — sako dak

taras,

RASTAS “ŠVENTASIS” CARO 
KARDAS

palauk, išsižiok, su-

išsižiojo, lig mažas 
laukdamas motinos 
sliekų, ir rodo du

Vaikas 
varniukas 
atnešant 
grąžius dantukus, lig kokius
blizgančius perlus.

— O, dantukai rodo, kad 
tik apie šešių, ar septynių mė
nesių, — sako gydytojas.

— Taip, vos šešių mėnesių 
atsals

- Bet kaip daktaras
ir septynių dienų, 
tėvas.
įgali pažinti iš dantų?

Taigi, Jonai, normalus 
kūdikis šešių mėnesių turi tu
rėti du priešakinius dantis. Na, 
ir jūsų ponaitis juos turi.

Šypsodamasis tėvas sako: •
— O, ar taisyti dar nerei

kia?
— Tai dar nereikia, — ska

biai nusijuokęs atsakė dakta
ras. Bet aš tokiems ponai
čiams ir netaisau.

— O kodėl?
— Tai mediko darbas, — 

apsakę daktąras.
Iš tikrųjų, pirmų kartų gir

džiu, kad medięinos gydytojai 
taiso vaikams — nusi- 
stebęjo Jonas.’ ' ' ‘

— Suprantama, medikai ne
taiso kūdikiams dantų, kaip 
dentistąį. Jie taiso viep su pa
tarimais, būtent, kaip užlaiky
ti vaikų, kiek ir kada jis ttfri 
miegoti, kaip kambarį vėdinti, 

. kada ir kaip valgydinti, kokį 
vąlgj gandinti ir t. t. Aš tikiu,

■A >■ į ■■ .įįiįiyi
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Komunistą! agituoja už dalyvavimu “1 

Lietuvių Kongrese”, kuris šią vasarą ket:
R
ma Saukti

Kalinę. Jie febai džiaugiasi, kad p. B&ftlM OKIk

“JfaujięiĮi^ $|W«as-V?dfri 
maste “Vąistyhių ėmimas įię.'

<8 H įju
beti ir Lietuvos atžvilgiu, 
tęUt- Lietuvos l^rp teismąs 
Klįięėdos teisiamaisiais hitleri
ninkais apsiėję peržiatirial 
Bausti mirtimi perdaug *žiaų- 
ru ir neteisinga. Nereikėtų do- 
mes kreipti ką daro Hitleriu ąl 
kas kitas (Rusijoj). Kapot: 
galvas, šaudyti yra nežmi^iĮŠ 
ka, užtektų kalėjimo ir apėmi
mo jų Wsių, turto.

Be to, Lietuvos Vyriausybes

ir Italijai dėliai Klaipėdos rei
kalų ar ątitpnomijoš irgi ne
teisingas. Kaip musų laikraščiai 
rašo, jog atsakyta, kad Lietu
va nebegali išlaikyti Klaipėdos 
statuto ir parlamentarines tvar
kęs geliai to, kad Vokię|ija 
klitidd, erzina JdaipŠdiečiUs Ir 
tarp jų nprarąųmųs skleidžia. 
Bet kas gi kliudo ir neramu
mus daro pačioj Lietuvoj, Kau
ne, kad teh nefreįąiįma idrčti 
Seimp, t y. to^Urieątąrinės 
tvarkos?... Pta^gdžiptį ' dik
tatūras, suvaržymus, turėti 
‘‘tautos vadus” (kaip lyginai 
Vokietija fiurerį Hitlerį) vien 
tik ant popierių j yra negražu, 

• neteisįnga. 
autos nariai, 
^wj'e 

$ vadais, bet Wi

Lenihgrądę restauruojant 
Žiemos pilį, viename mūre ra
sta geležinė dėžė. Dėžė buvu
si nugabenta į Leningrado mu
ziejų ir tep rūpestingai atida
ryta. Visi nustebo pamatę, kad 
dfcžėje besąs uždarytas nepa- 
prastai brangus caro “šventa
sis^ kardas. Šis nuostabus ka
zokiškas kardas pagamintas iš 
aukso ir dramblio kaulo, pa
puoštas 35 didžiuliais deiman
tais. komunistai jau seniai šio 
kardo ieškojo, bet niektu ne
galėję. rasti. Prie kardo, dė
žėje, buvo pridėtas raščiukas: 
“šventasis kardas niekada ne- 

t • . , • f

gali patekti į priešo rankami” 
MĮanoma, kad caro ištikimieji 
Šį kardų ir bus įmurinę į sie
nų, kad jis neatitektų bolševi
kams. (L Į.)

.. * « • . *....

ĮGALIOJIMUS
(Donemastife)

galite padaryti pas 
mus pigiąu ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
Mfe4 *
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Floyd Dąyis, 22 mptų amžiaus Detroito jaunųplįs, su savo išrastais “šiksnosparpįo sparnais (nau- 
jos rųšiės sklandytuvu). Pirmą kartą bandydamas nusileisti iš $,000 pėdų aukštumos, Davis už- 
sjąiMšę. ?ę«iaį Pavis atsisveikiną sU savo motina.
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Sako, Marijonams nei Dešimties 
Milijono Negana

>.l .. .................1...... ...

Kuniginis iškelia aikštėn pragaištingas 
katalikams broliukų Marijonų ypatybes.

kitas 
agentu-

senmer-
Mari jo-

mo-
Pi- 
da- 
pri-

pro šalį ir niekad nebepakliiis 
į jų begalinius kišenrius.

Vienok tūkstančiai lietuvių 
katalikų daug noriau duoda ir 
duos aukų antram skridimui ir 
kitiems garbingiems sumany
mams, negu tiems marijonams, 
iš kurių surinktų pinigų ir 
darbų dar nei vienos atskaitos 
nematė.

Marijonai vis giriasi, kad 
jje turi savo misiją Mandžu- 
rijoj. Bet dar niekad nepasa
kė kokiame Mandžurijos mie
ste jie tą misiją turi ir ką ten 
veikia. O jeigu ir turėtų, tai 
nei vienas geras lietuvis nie
kad negalės suprasti, kokiems 
galams lietuviai turi užlaikyti 
kokią ten savo misiją Man- 
džurijoj.

O ką gi tos lietuvių mari
jonų misijos daro Lenkijoj? Ar 
dar ir lenkus lietuviai turi ver
sti į katalikų tikėjimą?

O ką gi tie broliukai veikia 
Latvijoj, Baltgudijoj ir Ang
lijoj? Ar gi ištikro jie ten ver
čia žmones į katalikybę?

Man išrodo, kad tos jų mi
sijos nevierniems yra tik mui
lo burbulas. Tie musų “tėvai” 
marijonai tur būt nėra toki 
durni, kad visokiais kytrumais 
surinktus pinigus leistų kur 
Mandžurijoj ar Latvijoj 
Anglijoj.

Bet kada jie neišduoda 
kių atskaitų, tai turi nors
sokias nebūtas misijas prasi
manyti.

Nei lietuviams, nei mandžu- 
rams tie lietuviški broliukai 
marijonai nėra reikalingi.

Lietuviai katalikai jau per 
trejetą amžių aprūpino savo 
dvasiškus reikalus savo bažny
tėlėse pas savo kunigus. Jie 
ir dabar nuo kunigų nesiša- 
lins. Jiems niekad nereikėjo 
kokių ten broliukų, nereikės ir 
dabar. Prabaščius ir kunigėlis 
tarnauja žmonėms. O tokie 
broliukai marijonai tai tarnau
ja tik sau ir savo kišenini.

— Kuniginis.

tei)
ar

jo-
vi-

lietuvių katalikų

buvo pasakyta Nau- 
marijonai renka 
misijomis.

Kiekvienas lietuvis katalikas 
gerai žino, kaip “tėvai” Mari
jonai yra pasišventę rinkti pi
nigus iš lietuvių.

Pirmiausia tie “tėvai” atski
ria tūkstančius dolerių niro nu
siminusių senbernių, o taipgi 
ir nuo senmergių.

Senberniai, įstodami į Mari
jonų zokoną, turi atiduot vi
sus pinigus “tėvams” marijo
nams. Tik tada jie pasidaro 
broliukais. O kada jie pasida
ro broliukais, tai yra verčia
mi kuogreičiausia išmokti kaip 
kaulyti pinigus iŠ žmonių. Nes 
Marijonai yra niekas 
kaip pinigų kaulijimo 
ra.

Reikia žinoti, kad ir 
gės gali prigulėti prie
nų, nes senmergės kartais tu
ri dar daugiau pinigų negu sen
berniai. Tik senmerges jau ne
gali vadintis broliukais. Jos už 
savo pinigus tiktai skuta bul
ves ir kelnias broliukams lopo. 
“Tėvai” ir broliukai Marijonai 
savo senmergių pašaliniems 
žmonėms nerodo.

Marijonai jokio dvasiško pa
tarnavimo lietuviams katali
kams neteikia. Iščiulpdami iš 
parapijonų pinigus, jie dargi 
skriaudžia parapijas ir mažina 
įplaukas lietuviams kunigams. 
Kitą syk dievobaimingos 
terys mirdamos palikdavo 
nigus šventai bažnyčiai, o 
bar jau marijonai prie jų
lenda, ir jos užrašo pinigus ne
be bažnyčiai, bet “tėvams” ir 
brdliukams marijonams. Musų 
kunigėliams labai jau blogai 
darosi, bet jie vis dar nedry- 
sta stoti į kovą prieš savo kon
kurentus marijonus. Bet ateis 
laikas, kad ir jie jau nebeiš
kentės tokio 
išnaudojimo.

Tiesa
jienose, kad 
pinigus savo 
misijos žinoma nėra dėl lietu
vių tautos labo. Lietuvių pini
gais marijonai nori tiktai ru
sų dūšias išganyti. Todėl jie 
mokinasi rusiškai ir barzdas 
augina, kad išrodytų kaip po
pai, kaip tą padarė jų vadas 
archimandritas kunigas FYan- 
ciškus Bučys. Aš manau, kad 
tam marijonų darbui neužteks 
nei dešimties milijonų. O tuos 
visus pinigus marijonai užsi
puolė surinkti iš biednų lietu
vių katalikų.

Tai ištikro pragaištingas ma
rijonų darbas lietuvių tautai. 
Lietuvių tautelė yra tokia ma
žutė ir neturtinga, p vienok 
sif jos pinigais marijonai no
ri apkatalikinti tokias dideles 
šalis kaip Mandžurija, Ukrai
na, Baltgudija ir Anglija.

Tie marijonai jau be galo 
daug pinigų surinko iš lietu
vių katalikų. O už tuos pini
gus jie nieko lietuviams ne
duoda. Ne tik neduoda, bet dar 
ir jokių atskaitų niekad nepa
rodo. Ar kas kada nors matė 
kokią nors marijonų atskaitą? 
Ne, niekad nematė ir niekad 
nematys. Duotas 
pinigas nugarma 
pragarą.

Rinkdami savo
nigus be jokių atskaitų, mari
jonai baisiai pavydi, kada kas 
nors sumano parinkti pinigų 
kokiam nors ištikro naudingam 
ir garbingam tautiškam dar
bui. Jie štai pagatavi persi- 

• plėšti, kada Amerikos lietuviai 
gausiai deda pinigus tokiam 
garbingam sumanymui kaip an
tras skridimas iš New Yorko 
) Kauną. Jie dergia tą didelį 
sumanymą’ kaip išgalėdami. Jie 
negalį iškęnteti iš pykčio, kad

Tos

kalbėjimą. yacobs pasakąs, 
kad turi ateiti, nes jo lauksiąs 
advokatas.

P. Sadula važiavo ne savo 
automobiliu, bet Antano Bieli
nio, tad dabar Jacobs grąsina 
ir A. Bieliniui teismu jei jam 
neatlygins už padarytus nuo
stolius. A. Bielinis yra pasitu
rintis biznierius.

; Trokas, kuris traukė Jacobs 
karą buvęs kokios ten kompa
nijos, — o šoferis tai juodu
kas. Užklausus P. Sadulą, kas 
buvo, atsitikę su Jacob’o auto
mobiliu, kad jį traukia kita ma
šina, tai jis nežinąs, bet kad 
Jacobs mašina buvo sugedus — 
tai aišku visiems.

Teismas, Jacobs su 
įvyksiąs šio mėnesio

P. Sadula 
29 d. 
Svetys.

Velykose eikite prie 
daktaro

ir vėl 
15-kaį

• , ■ 
atsinaujino “Naujienas” 
mėnesių. 

Senas Petras.

Su kirviais naikina, 
uždarinėja gemble- 

riavimo vietas
I

l

: Per kelias dienas Chicagos 
policija vedė atkaklią kovą prieš 
gembeleriavimo—pinigų lošimo 
Vietas. Apsiginklavę kirviais 
policistais slankiojo iš vietos į 
vietą, kapojo įvairius lošimo in
strumentus ir uždarinėjo nele
galias įstaigas. Padaryti keli 
areštai.

I don’t know

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

RADIO

Velykų Dienoje neužmirški
te aplankyti žymų daktarą, ku
ris vakare sustos Lietuvių Au
ditorijoje. Jis yra pripažintas 
specialistas visose ligose. Jis 
išgydys nubudimą, širdgėlą, •il
gesį, nekantrumą, apsivylimą, 
kerštą, ir savo linksmomis dai
nomis bei šoną plėšančiais juo
kais prašalins jums nuo min
ties visus sopulius fiziškos li
gos. Jis patyręs gydyti ir vy
rų, ir moterų, ir vaikų ligas.

Kas jis toks?. Jis visiems ge
rai žinomas kaipo “Bailus Dak
taras”. Jį pakvietė į Auditori
ją jūsų mėgiamiausias choras, 
Pirmyn. Jo valandos bus nuo 
penkių vakare, iki vėlumai. Tai 
bus jo trečias populiarus pasi
rodymas Chicagoje, ir paskuti
nis ilgam laikui.

Nesvarbu kas jums gelia. 
“Bailus Daktaras” jums duos 
palengvinimą.

Jacųues GnandmesniT.

Budriko Radio
Kaip kiekvieną sekmadienį, 

taip ir pereitą, teko, klausytis 
ietuviško' radio programo iŠ 
stoties WCFL, kurį davė Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė. Programas, itin, bu
vo įdomus, su gražia muzika, 
dainomis ir Makalais — 
reališka gyvenimo istorija.

Beje, kitas Budriko krautu
vės puikus radio programas 
Auna kiekvieną ketvergą, nuo 
8 vai. vakaro iš stoties WHFC.

Jonas.

tąja

vvarded with two shares of 
Cut Glass Consolidated.

Vi. Pr.
, Elaine Lėkis was dūly ini- 
tiated by galloping a legless 
stęed around the room. It’s a 
good thing you aren’t shorter 
than you are, Toots!

Valeria Chepukaitis and Irene 
done a helluva rhumba- And 
when Vai almost fell — did I 
laugh!? (I think one of ’em 
is a little ‘tetehed in the haid’).

I think. Steve should be 
thanked by the sočiai commit- 

’tee for getting rid of the tea. 
Yeah, he drank 
how many.

Anę! that blondi guy Art — 
so bashful Little Helen had to 
drag him out to dance.

Highlights: Joe, slamming 
his anatomy on the floor, Pres. 
Stelmok indignantly sprawling 
on the floor, John Balanda 
stumping the others, Stanley’s 
sister Sofie not being able to 
stump the ręst, Katie pulling 
a real sttoit, The sixth eup oi 
tea tasting the best, Joe giv
ing Vai a break by allowing 
her to dance with him (ahem). 

. Bertha, Vai, Toots and Katie 
washed and driect the dishes, 
and so, home and to bed. Don’t 
stay away tonite.

Chfef.

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

Davide Sash and Door 
Company

8280 Archer Avė., 
“Užsisakyki t Langams Sietelius 

Daba?*.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

TAVERNŲ BIZNIAI
F. Gedemina^ Willow 

Springsuose

BIRUTEi

Du Roselandiečiai 
teisme dėl auto-
mobilio nelaimės

Dr. Jacobs-Jokubiuiskas 
džia P, Sadulą

skun-

W. 
tei- 
au- 

įvykusios

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel YARds

Mar 
su
pa

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJ1MUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 
Speciales “Jazzo” ir “Hamony” 
istrukcijos. Praderantiems speciales 
8 lekcijos už 36.00 i mėnesį. įsteig
ta 10 metu. VVALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

1 Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan

, Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

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

Naujienų Spulką 
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

It seems to me Spring is 
approaching. Sure signs of it 
are apparent at Birutė’s re- 
hearsals. Yep, when members 
start to drop away, warm 
weather is elose by.

Personai — There were two 
tenors down to rehearsal lašt 
Thursday. Mr. Miller, where 
were yno? '•

(Mr. Miller apparently re- Į 
sęnted the oareful attention he 
received a, week ago, or so).

When Katie lošt her ųuarter, 
lašt Thursday, it took Joe 
(Shylock) Putrimas to find it. 
1’11 bet you can smėli it, huh, 
Joe?

And I think Irene has as- 
pirations for the dramatic di- 
vision. She ęame down to re
hearsal giving a good imitation- 
of how Robin, Hood’s wife 
might have looked.

Best of all, you unfaithful 
ones missed- out on the perfect- 
ly wonderful time we had at 
the meeting lašt Monday. (E 
had six eups of tea, and Steve 
had seven).

We had no singing, — a 
short snappy meeting. Ali the 
eats we wanted> and dancing 
and games.

Lošt and Foųnd Dept.
Lošt, strayed or stolen: one 

black mustache. Persona finding. 
and returning šame will be re-

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

r

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

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

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

............................................................................... ......  . .1. ■■■ I. ........................... ...

Barberystės Mokykla
BARBĖK COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatų mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barberis visuomet tu
ri darba. Atsilankykit ir patįs patirkit

TRI—CITY BARBĘR COLLEGE, 
Ine.

809- South State Street

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKUS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

Maliorhis-Dekoratorius
PAINTING & DECORATJNG

šaukite K. čepukas TeL Brunswick 
9131 arba Lafayette 6277.

POPIERUOTOJAS IR
Padarau pirmos klesos darba už že
ma kaina.

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

Senų ir nauju lietuviškų knygų

Panedėlj 
i Setedą ir

Pėtnyčią

610 W. Madiaon SU Tel. Cicero 645

1 KNYGOS
į BOCMKS

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

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

KAILIAI
FURS

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

Detalia rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $16, $26. 
$36 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt, $98. Modern. 8 d. miejfkanab. se
tas $98. Parlor sėt. $25—445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

FUK STORAGE
Voltai ant vietos. žemos kainos 
įskaitant apdrauda. Musų eksper
tai padaro gera darbą prie valymo, 
glezavimo. pataisymo, perdirba h 
styliuoją kailinius sulig naujausios 
mados.

DAVID ADLERBLUM
į įsteigta 1906
6510 S. Halsted St. NORmal 5150

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

Plačiai žinomas Feliksas, Ge- 
deminas, kuris užlaiko alinę 
South Chicagoje, adresu, 10001 

’Cpmmercial. ąyenue, pradėjo 
biznį ir WiHow Springsųose. 
Jis išnuomavo Alex Kuchinsko1 
užeigą, prie 82-tros ir. Kean 
avenuė. Ten yra ir daržas, ku
rį bus galima gauti piknikam? 
,ir išvažiavimams, bei parems.

Nuo savęs linkiu drg. F. Ge- 
deminui geriausių pasekmių, 
kaip South Chicagoje, taip ir 
Wilfow Springsuose.

Varduvių pare
Trumpą laiką .atgal pp

gių alinėje įvyko jų jauno 
naus, Antano, Jr., varduvių 
re. Į, ją atsilankė nemažai He 
tuvių ir svetimtaučių. Prie 
ros muzikos ir užkandžių jie 
ilgai linksminosi.

Bp. Margiai gyvena adresu, 
1307 W. 69th Street.

Einma Castle Cafe
NORTHSIDE. — Emma Po- 

cait&, 644 N. State Street, už
laiko gražiai išpuoštą alinę 
aukščiau paduotų adresų. Ten 
kas vakarą groja gera muzi
ka, yra dainininkų, kurie gra
žiai padainuoja, yra ir šokė
jų. Ir senas, ir jaunas ten ga
li smagiai laiką praleisti.

Emma Castle Cafe yra tos 
įstaigos vardas. Joje užlaiko
ma įvairus vietoję gaminti; ir 
importuoti gėnknai.

P-lė Bocąitė yra ^ena “N.” 
rėmėją ir daugelio organizaci
jų narė.

Gražus būrelis Juozo Bar
tulio, alitteie '

Trumpą laiką atgąl . Juozo 
Bartulio alinėje* 1348 S. Avers 
avė., buvo susirinkęs grabus bu- 

į rys jo draugų ir- pažįstamų, 
i skaniai vakarienei i< linksmai 
. parei*

ge-
ROSELAND. — Dr. A. 

Jacobs-Jokubauskas užvedė 
smą prieš Petrą Sadiflą dėl 
tomobflio nelaimės, 
gruod. 24j d. 1934 m.

šiomis dienomis teko atsilan
kyti pas Petrą Sadulą, seną 
pažįstamą ir veikėją, ypatin
gai daug veikusį Golden Stąr 
kliube, kuris turi plačią pažint} 
su Roselando gyventojais.

Išsikalbėjus su p. Sadulu apie 
įvairius įvykius “Rožių, žemėj”, 
jisai in nusisktfndė* kad turįą 
nesusipratimą su dentistu Dr. 
Jacobs. Jam, Sadulai, važiuo
jant 107 ir Aberdeen St. jau 
gerai sutemus ir keliui apša
lus in pasidarius slidžiu, teko 
susidurti sų troku, kuris trau
ke Jacobs’o automobilį.

Susimušimas nebuvęs didelis, 
Jacobs pasišaukęs policiją. Kon
statavusi, kad niekas nesužeis
tas, policija ir nuvažiavo.

“Pasikalbėjimas”
P. Sadula sakos, pradėjęs 

kalbėti su Jacobs apie atlygi
nimą jam iškaščių, kurie pasi
darys dėl, automobilio sutaisys 
mo. Susitarė sueiti pas Jacob$ 
nužymėtą dieną. Bet pasitaikė,.
kad Sadula neturėjo laiko, tarf J- Bartulis yra draugiški 
per telefoną pranešė, kad tfiį žmonės ir seni “Naujienų” ikai- 

tiek”daug" pinigą, "eina jiems [dieną nebus galima turėti pasistojai- ir remėjak Jie nesenai

marijonams 
kaip į kokį.

pragarui pi

• Emma Po-

Siunčiame Gėles ^elęgrąnm j viso 

L o”Te i k't s. 
KVIETKININKAS

G&Ss vestuvėms, bankietamg iię
3316 Ofclsted. St

Phone Boutevard 7314. Chicaco, UI. 
r _ i ' y J ? . A'

ff—111 nu ........ . .i. . ..... .

.T A.IPG1

9 vai. vakare
; iŠ stoties 
r WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 

, PROGRAMAS.

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

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

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

2501 1U 35% 
Lengvi ižmokėjimai nuo 12 Ud 24 
mSnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMfflNG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas MarRhfip.ld

STOGAI
ROOFING

•I&-i

(tverianti

i-

ai

Heavy Body 
Smooth& 

Mėlio*

ĮIĮ.ĮIIIII. III, II I .

MES REKOMENDUOJAME

įgiT?

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

Buy gloves with whot 
it savęs

MSr* reikalo moreu SOj W 
daturlau. kad rauti rara 
kolelfl. Materlae Tooth Parta. 
didelis tuma parriduoda 
860. A tr apaauro «aa- 
tia. Be to raute autauplati 
>8. ui kuriuoe raliu aualętt*-

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25c

Kentncky 
h Straight

Bourbon
WhUkey

Agedln
/ Wood

18 Mos.

MUTUAL
4707 So. Halsted St.

NATHAN KANTĘR

LIQUOR CO.
• Tel. Yards 0803

Siutai ir Topkautai 
padarKY Q 50 
UŽSAKYMO I V « VU 

ir virš. > 
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedalioj 

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

3516 SO. HALSTED STREET

OUICKLY-

Ė /E S
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Sako, Marijonams nei Dešimties 
Milijonų Negana

Kuniginis iškelia aikštėn pragaištingas 
katalikams broliukų Marijonų ypatybes.

kitas 
agentu-

senmer-
Marijo-

mo- 
pi- 
da- 
pri-

pro šalį ir niekad nebepaklius 
į jų begalinius kišenius.

Vienok tūkstančiai lietuvių 
katalikų daug noriau duoda ir 
duos aukų antram skridimui ir 
kitiems garbingiems sumany
mams, negu tiems marijonams, 
iš kurių surinktų pinigų ir 
darbų dar nei vienos atskaitos 
nematė.

Marijonai vią giriasi, kad 
jie turi savo misiją Mandžu- 
rijoj. Bet dar niekad nepasa
kė kokiame Mandžurijos mie
ste jie tą misiją turi ir ką ten 
veikia. O jeigu ir turėtų, tai 
nei vienas geras lietuvis nie
kad negales suprasti, kokiems 
galams lietuviai turi užlaikyti 
kokią ten savo misiją Man- 
džurijoj.

O ką gi tos lietuvių mari
jonų misijos daro Lenkijoj ? Ar 
dar ir lenkus lietuviai turi ver
sti į katalikų tikėjimą?

O ką gi tie broliukai veikia 
Latvijoj, Baltgudijoj ir Ang
lijoj? Ar gi ištikro jie ten ver
čia žmones į katalikybę?

Man išrodo, kad tos jų mi
sijos nevierniems yra tik mui
lo burbulas. Tie musų “tėvai” 
marijonai tur būt nėra toki 
durni, kad visokiais kytrumais 
surinktus pinigus leistų kur 
Mandžurijoj ar Latvijoj 
Anglijoj.

Bet kada jie neišduoda 
kių atskaitų, tai turi nors
sokias nebūtas misijas prasi
manyti.

Nei lietuviams, nei inandžu- 
rams tie lietuviški broliukai 
marijonai nėra reikalingi.

Lietuviai katalikai jau per 
trejetą amžių aprūpino savo 
dvasiškus reikalus savo bažny
tėlėse pas savo kunigus. Jie 
ir dabar nuo kunigų nesiša- 
lins. Jiems niekad nereikėjo 
kokių ten broliukų, nereikės ir 
dabar. Prabaščius ir kunigėlis 
tarnai/ja žmonėms. O tokie 
broliukai marijonai tai tarnau
ja tik sau ir savo kišenini.

— Kuniginis.

ten
ar

jo- 
vi-

lietuvių katalikų

buvo pasakyta Nau- 
mari jonai renka 
misijomis. Tos

Kiekvienas lietuvis katalikas 
gerai žino, kaip “tėvai” Mari
jonai yra pasišventę rinkti pi
nigus iš lietuvių.

Pirmiausia tie “tėvai” atski
ria tūkstančius dolerių nito nu
siminusių senbernių, o taipgi 
ir nuo senmergių.

Senberniai, įstodami j Mari
jonų zokoną, turi atiduot vi
sus pinigus “tėvams” marijo
nams. Tik tada jie pasidaro 
broliukais. O kada jie pasida
ro broliukais, tai yra verčia
mi kuogreičiausia išmokti kaip 
kaulyti pinigus iš žmonių. Nes 
Marijonai yra niekas 
kaip pinigų kaulijimo 
ra.

Keikia žinoti, kad ir 
gės gali prigulėti prie
nų, nes senmergės kartais tu
ri dar daugiai* pinigų negu sen
berniai. Tik senmerges jau ne
gali vadintis broliukais. Jos už 
savo pinigus tiktai skuta bul
ves ir kelnias broliukams lopo. 
“Tėvai” ir broliukai Marijonai 
savo senmergių pašaliniems 
žmonėms nerodo.

Marijonai jokio dvasiško pa
tarnavimo lietuviams katali
kams neteikia. Iščiulpdami iš 
parapijonų pinigus, jie dargi 
skriaudžia parapijas ir mažina 
įplaukas lietuviams kunigams. 
Kitą syk dievobaimingos 
terys mirdamos palikdavo 
nigus šventai bažnyčiai, o 
bar jau marijonai prie jų
lenda, ir jos užrašo pinigus ne
be bažnyčiai, bet “tėvams” ir 
broliukams marijonams. Musų 
kunigėliams labai " jau blogai 
darosi, bet jie vis dar nedry- 
sta stoti į kovą prieš savo kon
kurentus marijonus. Bet ateis 
laikas, kad ir jie jau nebeiš
kentės tokio 
išnaudojimo.

Tiesa
j ienose, kad 
pinigus savo 
misijos žinoma nėra dėl lietu
vių tautos labo. Lietuvių pini
gais marijonai nori tiktai ru
sų dusias išganyti. Todėl jie 
mokinasi rusiškai ir barzdas 
au’gina, kad išrodytų kaip po
pai, kaip tą padare jų vadas 
archimandritas kunigas Ftan- 
ciškus Bučys. Aš manau, kad 
tam marijonų darbui neužteks 
nei dešimties milijonų. O tuos 
visus pinigus marijonai užsi
puolė surinkti iš biednų lietu
vių katalikų.

Tai ištikro pragaištingas ma
rijonų darbas lietuvių tautai. 
Lietuvių tautelė yra tokia ma
žutė” ir neturtinga, p vienok 
su* jos pinigais marijonai no
ri apkatalikinti tokias dideles 
šalis kaip Mandžurija, Ukrai
na, Baltgudija ir Anglija.

Tie marijonai jau be galo 
daug pinigų surinko iš lietu
vių katalikų. O už tuos pini
gus jie nieko lietuviams ne
duoda. Ne tik neduoda, bet dar 
ir jokių atskaitų niekad nepa
rodo. Ar kas kada nors matė 
kokią nors marijonų atskaitą? 
Ne, niekad nematė ir niekad 
nematys. Duotas marijonams 
pinigas nugarma kaip į kokį 
pragarą,

Rinkdami savo pragarui pi
nigus be jokių atskaitų, mari
jonai baisiai pavydi, kada kas 
nors sumano parinkti pinigų 
kokiam nors ištikro naudingam 
ir garbingam tautiškam dar
bui, Jie štai pagatavi persi- 

• plėšti, kada Amerikos lietuviai 
gausiai deda pinigus tokiam 
garbingam sumanymui kaip an
tras skridimas iŠ New Yorko 
t Kauną. Jie dergia tą didelį 
sumanymą* kaip išgalėdami. Jie

Du Roselandiečiai 
teisme dėl auto
mobilio nelaimės

Dr. Jacobs-Jokubauskas 
džia P. Sadulą

kalbėjimą. Jacobs pasakęs, fir vėl atsinaujino “Naujienas” 
kad turi ateiti, nes jo lauksiąs ,15-kai mėnesių.
advokatas. Senas Petras.

P. Sadūla važiavo ne savo ----------------
automobiliu bet Antano Sieli- gu kirviais naikina, 
'ir A. Bieliniui teismu jei jam UŽaaTUiejfl gemble- 
neatlygins už padarytus nuo- naVimO VlCtaS 
stohus. A. Bielinis yra pasitu- ' 1 <
rintis biznierius. pej, ke„a8 Chicagos

Trokas, kuns trauke Jacobs Ucija ved£ atkak,. k ieS 
karų buvęs kokios ten kompa-l embeleriavimo-pinigų lošimo 
nijos, o šo ens tai juodu-LjelBg> Apsiginklavę kirviais 
kas. Užklausus P Sadulų, kas • licistai8 siankioio is vietog j 
.būva ateįtikę su Jacob’o auto- vietQ> kapojo jvairJuB lošimoin.

k**? ™a' I strumentus ir uždarinėjo nele- 
galias įstaigas. Padaryti keli 
areštai.

šina, tai jis nežinąs, bet kad 
Jacobs mašina buvo sugedus — 
tai aišku visiems.

Teismas, Jacobs su 
įvyksiąs šio menesio

P. Sadula
29 d. i 
Svetys, i RADIO

did J

I dojft know

Velykose eikite prie 
daktaro

tąja

BIRUTE

THE PAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

NAUJIENOS, Chicagd, Itt ________________________
warded with two shares oi 
Cut Glass Consolidated.

Vi. Pr.
; Elainę Lejas was dūly im- 
tiated by galloping a legless 
stęed aroimd, the room. It’s a 
good thing you aren’t shorter 
than you are, Toots!

Valeria Chepukaitis and Irene 
done a helluva rhumba.. And 
when Vai almost fell
laugh!? (I think one of ’em 
is a little ‘tetehed in the haid’).

I think, Steve should be 
thanked by the sočiai commit- 

’tee for getttng rid of the tea. 
Yeah, he drank - 
how many.

Anei that blondį guy Art —• 
so bashful’ Little Helen had to 
drag him out to dance.

Highlights: Joe, slamming 
his anatomy on the floor, Pres. 
Stelmok indignantly sprawling 
on the floor, John Balanda 
stumping the others, Stanley’s 
sister Sofie not being able to 
stump the ręst, Katie pulling 
a real atimt, The sixth eup of 
tea tasting the best, Joe giv
ing Vai' a break by allovring 
her to dance with him (ahem), 

i Bertha, Vai, Toots and Katie 
washed and dried the dishes, 
and so, home and to bed. Don’t 
stay a.way tonite.

Chtef.

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

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Avcw 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Čia
susirasit 
ko 
tik
jums reikia

AJAX LUMBER &

F. Gedeminas Willow 
Springsuose

skun-

ROSELAND. — Dr. A. 
Jacobs-Jokubauskas užvedė 
smą prieš Petrą Sadtflą dėl 
tomobiho nelaimės, įvykusios 
gruod. 24; d. 1934 m.

šiomis dienomis teko atsilan
kyti pas Petrą Sadulą, seną 
pažįstamą ir veikėją, ypatin
gai daug veikusį Giolden Stąr 
kliube, kuris turi plačią pažint) 
su Roselando gyventojais.

Išsikalbėjus su p. Sadulu apie 
įvairius įvykius “Rožią žemėj”, 
jisai in nusisktHidėj kad turją 
nesusipratimą su dentistu Dr. 
Jacobs. Jam, Sadulai, važiuo
jant 107 ir Aberdeen St. jau 
gerai sutemus ir keliui apša
lus in pasidarius slidžiu, teko 
susidurti su troku, kuris trau
kė Jacobs’o automobilį.

Susimušimas nebuvęs didelis, 
Jacobs pasišaukęs policiją. Kon* 
statavusi, kad niekas nesužeis
tas, policija ir nuvažiavo.

“Pasikalbėjimas”
P. Sadula sakos, prądėjęįą 

kalbėti su Jacobs apie atlygi
nimą jam iškaščių, kurie pasi
darys dėl, automobilio sutaisys 
mo. Susitarė sueitu pas Jačobąs 
nužymėtą dieną. Bet pasitaikė,.

W. 
tei* 
au-

Budrike Radio
Kaip kiekvieną sekmadienį, 

taip ir pereitą, teko klausytis 
lietuviško radio programo iš 
stoties WCFL, kurį davė Jos.

Velykų Dienoje neužmirški- F. Budriko radio ir rakandų 
te aplankyti žymų daktarą, ku- [krautuve. Programas, itin, bu- 
ris vakare sustos Liettfvių Au- vo įdomus, su gražia muzika, 
ditorijoje. Jis yra pripažintas dainomis ir Makalais — 
specialistas visose ligose. Jis reališka gyvenimo istorija,
išgydys nuliūdimą, širdgėlą, 41- Beje, kitas Budriko krautu- 
gėsį, nekantrumą, apsivylimą, vės puikus radio programas 
kerštą, ir savo linksmomis dai- būna kiekvieną ketvergą, nuo 
nomis bei šoną plėšančiais juo- g vai. vakaro iš stoties WHFC. 
kais prašalins jums nuo min- Jonas,
ties visus sopulius fiziškos li
gos. Jis patyręs gydyti ir vy
rų, ir moterų, ir vaikų ligas.

Kas jis toks? Jis visiems ge
rai žinomas kaipo “Baihis Dak
taras”. Jį pakvietė į Auditori
ją jūsų mėgiamiausias choras, 11 seems to me Spring is 
Pirmyn. Jo valandos bus nuo approachiijg. Sure signs_ of it 
penkių vakare, iki vėlumai. Tai are apparent at Birutė’s re- 
bus jo trečias populiaru^ pasi- hearsals. Yep, when members 
rodymas Chicagoje, ir paskuti- start to drop away, warm 
nis ilgam laikui. weather is etose by.

Nesvarbu kas jums gelia. Personai — There were two 
“Bailus Daktaras” jums duos tenors down to rehearsal lašt 
palengvinimą. Thursday. Mr. Miller, where

Jacąues Grandmesnil. were yno?
. (Mr. Miller apparently re-

T AVIMJKri’T WIr7XTT AI sented<’ the oareful attention he lAVhtKJNV BIZNIAI received a, week ago, or so),
When Katie lošt her ųuarter, 

lašt Thursday, it took Joe 
(Shyloclt) Putrimas to find it, 
1’11 bet you can smėli it, huh

Plačiai* žinomas Feliksas- Ge- joe?
deminas, kuris užlaiko alinę! A’nd. r think Irene has aą. 
South Chicagoje, adresu, 10001 pjrations for the dramatic di- 
Conunercial. ayenue, pradėjo vjgjpn. she caine down to re- 
bfznj ir WiHow Springsuose. Įheąrsal giving a gpod imitation- 
Jis išnuomavo Alex Kuchinsko-Lj kow Robin Hopd’s wife 
užeigą, prie 82-tros ir. Kean might have jooked.
avenue. Ten yra. ir daržas, kur Best of all) you unfaithful 
rį bus galima gauti piknikams ones migse<i<Out on the perfect- 
,ir išvažiavimams, bei parems. ly wonderful time we hąd at

Nuo savęs linkiu drg. F. Ge- the meettnr iast Monday. (B 
dentinui geriausių pasekmių, |la(j sjx eups of tea, and Steve 
kaip South Chicagoje, taip ir kad seven).
Wiltow Springsuose. a

Varduvių pare
/ I

Trumpą laiką .atgal pp. Mar- Į 
gių alinėje įvyko jų jau’no 
naus, Antano, Jr., varduvių

We had no singing, — a 
short snappy meeting. AU the 
eats we wanted> and dancing 
and games.

su- į 
paJ Lošt and Found Dept.

re. I ją atsilankė nemažai lie* Lošt, strąyed or stplen: one 
tuvių ir svetimtaučių. Prie ge- biac]ę mustache. Person- finding. 
ros muzikoj ir užkandžių jie an(j returmng $ame will be re^ 
ilgai linksminosi. -L _ , j ............ , /___

Pį>. Margiai gyvena adresu, stanaaro CM* tderaanm I viso 
1307 W. 69th Street. _ -Pasaulio

r. . lovMjkis.Emma Castfe.Cafe Į
NORTHSIDE. — “ ' f

caitė, 644 N. State Street, už-į 
laiko gražiai

pt

. .7 . KVIETKININKAS
Emma Po* Į G$i§a vestuvėms, bankietams iuf 

išpuoštą alinę ąsifcs....................
aukščiau paduptų adresu. Ten Bon^v^d. 7314. Chicago, Įll. 
kas vakarą groja gera muzi
ka, yra dainininkų, kurie gra
žiai padainuoja, yra ir šokė
jų. Ir senas, ir jaunas ten ga
li smagiai' laiką praleisti.

Emma Gastle Čafie yra tos 
įstaigos vardas. Joje užlaiko
ma įvairus vietoje gaminti; ir į 
importuoti gėrimai.

Pde Foo^itė yrą ^ena “N? 
rėmėją ir daugelio organizaci
jų narė.

Gražus burdfe Juozo Bfcr 
tulioraltačjįe < 

Trumpą laiką ątgąl Juozo 
Bartulio alinėje# 184& S, Avers 
avė., buyo susirinkęs grąžus bū
rys jo draugų ir* pažįstamų 
skaniai vakarienei linksmai 
pareik

1 Lithuanian News Loan &
Building Association

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

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

Naujienų Spulką 
1739 S. Halsted St.

T. RYjPKEyičIA sekretorius

AKORDIONAI
ACCORDIONS

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tek YARd. 1856^-1857

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
Žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 

j Speciales “Jazzo” ir “Hamony” 
istrukcijos. Praderantiems speciales 
8 lekcijos už $6.00 i mėnesi. įsteig
ta 10 metų. WALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJ1MUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHERŽELVIS BUILDING CO. 

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

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitč-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.8:30 vai, ryto

■•■J ■ 7 '7 ! 7f 7 ■ ' 7 ' S. ?

Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

r

i

I

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Sereda ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radjo progrąr 
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa- 
saulio.

J? AJE GI

9 vai. vakare
iš stoties 

r WSBG

«deną1 seredą
IENŲ 

MUZIKALIS 
PROGRAMAS;

fe- i1; r ;■ "'j.1? y

MES REKOMENDUOJAME

.  '       '■   i ... t..,-

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

Maliorhis-Dekoratorius
PAINTING & DEC0RATJNG

Šaukite K. Cepukas Tek Brunsvick 
,9131. arba Lafayette 5277.

MOKINKIS BARBERYSTĖS 
Dabar laikas išmokti ši amatų mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigių kaina. Barberis visuomet tu
ri darba. Atšil&nkykit ir patfs patirkit 

T RI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809* South State Street 
610 W. Madison St.

POPIERUOTOJAS IR
Padarau pirmos klesos darba už že
ma kaina. ___

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

Tel. Cicero 645

BOOKS
RAKANDŲ Bargenai 

furniture bargains

Senu ir naujų lietuvišką knygą 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 Sq. Halsted SU "Chicago. HL

FURS

FUR STORAGE
(Voltai ant vietos. žemos kainos 
iškaitant apdrauda. Musų eksper-

I tai padaro gera darbų prie valymo. 
Iglezavimo, pataisymo, perdirba ir 
styliuoja kailinius sulig naujausios 
mados.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1996

6516 S. Halsted St» NORmal 5150

VELYKOMS DOVANŲ 
Į LIETUVON
Jau laikas pasiųsti savo gimi
nėms dovanėlę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ Pi
nigų Siuntimo Skyrius mato 

Jniai jums patarnaus.

W. SCHAULER’S 3TORAGE 
4644 N. Westem Avė, 

Detalia rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$85 ir $350. 10 daik. valse. kamb.
aet. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25-—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25“ “ 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Diviaion St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

A

7

Heavy Body 
Smooth& 

Mellon

t Siutai ir Topkautai
50

UŽSAKYMO I V <■ V V
ir virš. >

Atdara vak. iki 9 v. v. Nedalioj 
nuo 9 v. r. iki 12 pietų

L & F TAILORS
3516 SO. HALSTED STREET

Overland
Kentucky
Straight
Bourbon
Whi«key

Atredin 
Woad

18Mo».

G

OUICKLY

®:RED0ENED4W â
■ .EYES;:.g^^

■ a* yy >K* ?

R/AL, 
YOMR 

bVeš
F0H40 YEARS.

f
NATHAN KANTER

Buy gloves with whcrt 
it savęs

M&a ' reikalo mokai gessr-
tiB. B« to cente irat*upĮ*ti
I a, nt kurino« taute

kad Sadula neturėjo laiko, ta$ * J- Bartulis yra draugiški; 
‘ j žmonės ir seni “Naujienų” įkąl- fper telefoną pranęšū, kad; tą 

dieną nebus galima turėti Rsl
žmonas ir seni “^ujįioh^ s&ąi~

I MUTUAL 

4767 So. Halsted St.
LIQUOR CO

Tel. Yar<fe 0803
LISTERINE

TOOTH PAŠTE
25c 7 .

H
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Cl ASSIFIED ADS6tb a p

Iždi

plaučius.

Milleris .■■a, < '■ •

Laivakorčių skyrius pasako ką 
daryti, tcad jos, rastųsi 

Amerikoje

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičiųs, bonns, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
menta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Westem Avė.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

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

NAUJIENOS, Chicago, III 
„ ■>. |lt 4 < ..b fe....... t...t....
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DOVANOMIS ALTASS BAZARE
KOLONIJOS VARŽOSI DEL PIRMENYBĖS1

, » * < O ul44»» K , > f

■UI-.................. . ................................................ ... ..............

Stengiasi pralenkti kitas dovanų gausumų 
> bazaras tęsis dvi dienas Auditorijoje;

1 įžanga 10 centų asmeniui
Didžiuliam ALTASS bazarui 

prisiartihant, lenktynes tarp 
įvairių kolonijų pasidarė tikrai 
karštos. Mat, jos nori pralenk
ti viena kitų su dovanų gausu
mu, jų gražumu ir kiekvienos 

* kolonijos darbuotojai triusiasi 
įsi juodę.

Nežinia ar smarkiausiai iŠ 
kolonijų darbuojasi Marųuette 
Parkas, ar ne, bet štai mar- 
ųueUeparkiečiai pridavė jau 
kelintą aukotojų sąrašų ir pa
reiškia kitoms kolonijoms, su
brinkite mus, gerbiamieji, jei 
galite! | Marųuette parkiečių 
naujj aukotojų sąrašų įeina se
kami asmenys: 
i .. < ■ • ■

Pp. Zumbrickienė, A. Allens, 
Ona Ambrozienė, Della Dulki- 
nys, Venta Kartanaitė, Bronė 
Mačiųkienė, A. Butkienė. Vir- 
giųia Lepa, Izabelė Sakalaus
kienė (paaukojo dvi dovanas 
ir darbuojasi bazarui), Peatl 
Wenckus, J. Alijauskienė, Ieva 
Šukienė, Veronika Benas, Ma
rijona Liepiėnė, Rūta Karta* 
nas, R. Stungienė, Jonas Duk- 
nys, Mrs. Skoby ir Rubin’s Dry 
Good Store;' . • * - ,

Didžiuma iš šių aukotojų ne 
vien prisidėjo prie bazaro su 
aukomis, bet ir apsiėmė pasi
darbuoti. .

O darbo bus daug, nes ba
zaras tęsis per dvi dienas, šeš
tadienį ir sekmadienį, balan
džio 13 ir 14 dd. Minios lietu
vių sutrauks į Chicagos Lietu
vių Auditorijų dalyvauti baza- 
re, nes atsilankiusieji turės pe 
vien progų įsigyti, daugęlį su
aukotų gražių daiktų, J bęt * iš
girs puikų programų, ir pama
tys dau^ visokių jįomybių. O 
įžanga bus tik 10 centų asme
niui,' o ^nę daugiau, kaip sakė 
kai kurie paskleis# gandai. 
IžhĄga buš 'ilik' lO’ cehtų asnĮe- 
liiiri. A v" " ■ , ' ‘ ■"

.■Rrograme . apsiėmė dalyvauti 
kblv chbrši,'"<tarp‘ jų, Chicagos 
Lietuvių' Vyrų Choi^š, "Fite 
MYN’’;/Vytauto BeMajaus šo- 
kėjųgiiipė, Jaunu Lietuvių 
Pulkas,'įBrighton Jatko * Mp(d- 
rų Sekstetas (dėbiūtas> įr dau- 
Ee^s/'kftų; Be Ao, .įpielai apsič- 
mė 'dalyvauti bazare ir mėgia- : 
maąiš' dainininkas STASYS 
RIMKUS^/ :

Asmenys, kurie pasižadėjo 
paaukoti vienų ar kitų daiktų 
bazarui, yra prašomi/ jei jiems 
patogu, atnešti daiktus į vienų 
iš žemiau nurodytų vietų. Jei 
atnešti nebus galima, tai kas 
nors iŠ rengėjų mielu noru su
stos pas jus ir dovanų paimi, 
žemiau seka surašąs vietų, kur 
galima dovanas palikti:

Bazaro dovanų stotys 
BRIDGEPORTE:

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

W. 83rd, St. A -
A. Miščiukaitienė, 3121 Moiį- 

gan St. > * i 
T0WN OF LAKE:

p-a Kareivienė, 4644 S. Pau
lina St, ’ .
MAR0UETTE M ANOR:

Kartano aptieks, 2557 Wes| 
69th St.• A:

Norvidas Bakery Shop, 2424 
W. 69tii st. C’
WESTŠIDĘ: ' <

jį Maekevičh; Reąl Estate 
office,/2824 S/ Leavitt St.' ’ ? 
18 APIELINKE: , J

. Miežis‘ tavem, 1901 Canaj* 
port Ąvę.A’ 
/ “Naujienos", 1739 S. Halsted 
Štięet; A: A -.A'• 
BK1GHTONPARK:

^24 W? 48rd

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

A. Bipkevičienė, 1517 North 
Irving Avenue.

K. čepukas, 1534 N. Oakley 
Blvd.

C. Kairis, 5128 George St. 
ROSELAND:

A. Laurutėnos, 10530 Indiana 
Avė.

A. Jocius, 135 E. 114 PI.
PuČkorius, 10049 Perry Avė. 

CICERO:
Deveikis, 1518 S. 48th Court. 

ENGLEVVOOD:
B. Bitautienė, 6642 S. Par- 

nell Avė.

Chicagos ir apielin 
kės Lietuvių Or

ganizacijoms
Žemiau talpinamas laiškas 

tapo iššiuntlnėtas visoms lie
tuvių organizacijoms Chica- 
goj ir jos apielinkėj. Jei kuri 
organizacija jo negavo, tai 
įvyko dėl adreso neturėjimo. 
Todėl viešai skelbiame musų 
prašymų, kad kiekviena orga
nizacija gmėtų jį apsvarstyti ir 
savo nutarimą padaryti.

Baftkietas įvyks Congress 
Hotelyj. Įžanga $1.50. Už tą 
pusantro dolerio bus duodami 
pilni Įlietus ir programas iš 
kalbų, dainų ir muzikos.

Kas nors turėjo Šitą įvykį 
įkūnyti. Nepartyvi, bešališkat 
Amerikoj gimusių ir augusių 
jaunuolių kuopa ėmė^i darbo 
jr kviečia organizacijas ir vei
kėjus jai padėti. Jau apie 
4000 organizuotų .lietuvių su 
mumis kooperuoja, f 
šų kvietimas ir jums. ■' ** *•* * ' * y . ’ J. ii,- * ♦ <
Gerbiami Tamstos: ' . /
’ SLA.' 313 kuopa > • (j auiuio- 
HųĮ- Tcngia’ niiUimšką istorinį 
bankietą1 gegužės Kemė-
jatš vbus visi Ghicagoj "gyvė- 
na n tie j i SL A. ' viršininkai.' ir 
komisijų /nariai, ;SLA. koupps 
ir kitos lietuvių organizacijos, 
Tikime, kad tokio įvykio Chi- 
ęagbs lietuviui: da hera ■ tnfrė- 
ję, nes * bankiete turėsime tris 
garbės svečius. * •' į ’ ’ 
1) Adv. R. Skiįitis, kuris ką tik 

atvyko iš Lietuvos su ame
rikiečiais susipažinti ir«sii- 
sitarti * f apie viso pasaulio 
lietuvių kongreso sušauki
mą šią vasarą Lietuvoj. * 
lakūną F. Vaitkų, kuris at
sisveikina su, Chicagiečiais 
ir. ruošiasi skristi šią va* 
sąrą iš New Yorko Kaunan 
ir ' .
ŠLA. prezidentą F. Ragu
čių, su kuriuo visi SLA. na
riai nori pasitarti.

Apart kitko, šiuo laiku 
avarbu yra lietuviams tapti 
savo žodį Klaipėdos ir Vil
niaus klausimu. . J

Tamstų organizacija yra šir
dingai kviečiama nutarti, kad 
šiame bankiete dalyvausite .yj*? 
si, kurie tik išgali,* ir koope- 
pųošite piustį rengimą padą- 
tytĮ pilnai garbingu i/ vykų- 
sių^.?' . , :. ‘
; -prašome išrinkti delegatų į 
Kooperuotpjų Komisijų.

Su augšta pagarba
z r 818 v Jaunuolių kuopa

. Eųphrosine Mikuiiutė. . 
Rengimo Komisijos pirm.

šios organizacijos ir veikė
jai sutiko būti rėmėjais:

Jąunų Liėt. Taut Kliubas.
:Į»8 'SpAMp? ^ •

štai mų 
i 

s« i
>, ■ :

3)

p. A. Zalatorius 
škričio pirm. 
Ady. K. Gugis — SLA 
ni nitas 
Df. A. Montvidas 
p. J. P. Varkala 
Mrs. E. Šatkauskas 
p. J. Mickevičius -— Chicagos 
Liet. Draugijos pirm.
p. J. Byanškąs 

p. P. Milleris.

Apie busimas žmo
nas, kurios randa

si Lietuvoje 
, I • «

Kadangi labai daug laiškų 
ateina su klausimu: ar galima 
atsivešti moterį iš Lietuvos, 
jeigu parvažiavęs apsivedi? 
tad vietoj atsakyti kiekvienam 
atskirai, duodame atsakymą 
per'laikraštį. 
' Vyras : važiuodamas Lietu
von su tikslu apsivesti ir grįž
ti kartu' su žmona, privalo iš
važiuojant pasigaminti .seka
mus (dokumentus: 
. Išpildyti Form 633, ant ku
rių turi pasirašyti 2 liudinin
kai, (Amerikos piliečiai) ku
rie pažįsta aplikantą nema
žiau 2 metus;

Gauti laišką iš dirbtuvės pa
rodyti, ' kad turite nuolatinį 
darbą ir kiek uždirbate;

Gauti laišką iŠ Lankos, (su, 
Notėry Publii antspaudą)' j>a- 
rodanti, kiek turite bankoje 
pinigų. šiuos dokumentus 
reikia vežtis su savim. Letu- 
voje apsivedūs, reikia gauti 
šlitlbinius metrikus ir moters 
gimimo metrikus ir su visais 
tais dokumentais kreiptis prie 
Amerikos konsulo Kaune, kad 
priduoti«r6?3, . ši dpji- 
kacija dėl; vizos* bus išsiųsta į 
Immigration Departamentą 
AVashington, D. C.

Kada Amerikos konsulas 
gaus iš Washingtono leidimą 
duoti jūsų moierei visą, tada 
ją pašauks ir jeigu suras, kad 
j^s j galėsjtę ją" Ąmęrįkoj už
laikytiv bęyald^įos ■■ pagelbbs^ 
i uosi ? yjžų vhžiųė|i ž Amerikon, 
ši '’į gaji? užtrukti ’
apie; pusantro mėnesio laiko.

^aujį^ų^^Mjii^koi^iU sky- 
įriaiių • J '/V '

‘’-V T; Rypktvičia,. 
x’ į: .-r U1 '/ .<■

Lietuviai naudojasi

mupilietybes kl.
L. U, ę, įtariai pildo blankas 

ir teikia visas informacijas». •. . ■. *;/%•■ . J' / .' ■
■ ' r

i, Didelis skaičius nępiliečių. at
silankė į auditoriaus J. P. Var- 
kalos raštinę, 3241 S. Halsted 
St., pereitą pirmadienį, balan
džio 8 d., 1935 m., kad pasinau
dojus Lietuvių studentų kliubo 
pasiūlymų išpildyti pilietybės 
popierius. (;

Kliubas ketina daugiau stiT- 
dentų pristatyti darban atei
nantį pirmadienį, kad visiems 
kuo patogiausiai patarnavus? 
j Tie, kurie jau ;įay<>: pilonus 
popierius turėtų neatidėlioj ant 
^totį U parankias pilietybės ir 
kalbos bei ;rąįybos kliasas ir 
pradėti /. apsipažinimo darbų. 
Moterims bedarbiams, ir tiems, 
kurie dirba : vėlai vakare, pato- 

takšs iriokyklą< iknkyti; yra 
išryto. Tada žmogus pasiilsė
jęs it lengviau sekasi mokslą?. 
pMirinkitrnokyki^H^rart^prįe' 
namų, kad nėnusibpštų važinė
tis., ? i • <
Rytmetinės pamokos duoda- 

■ < mos sekainose vietose:
>, Batemap Selink 4290 North 
Richmibnd,trečiadieniais ir 
penktadieniais, riįo 10 iki "U.

-y. -t
’ BryėntSchool,^ 1855 South!

j;

<*

,;Z

-U

O;

■ ■ J ; ■ » *r ■> ’ ♦ ■ f ........................... »•

Kedvale, ant., treč,, ketvirtu 10 N. Leavitt str.eet 
jkl 12-tos. Ą A, tokis vyras’ Job
'fęamerpn School, 1236 Nolth 
Mbnticėllo, pirm.,f hnt., treč., 9 
iki; 11-tos. W ’ -

Coleman School, 4655 Dear- 
born, pirm., treč., 9 iki 10-tos.

Douglaš Libraty, 1301 So.
Homah, pirm.,, aut., ketv., 9:30 
iki 11:^0. !

Field School, 7019 N. Ash
land, pirm., penkt., 10 iki 11- 
tos.

Fisk School, 6145 Ingleside, 
ant., tre., ketv,, ,9:80—12.

Hougaii School, 4540 N Ham- 
lin, pirm.,* art./ketv., 9:30—11 :* 
45. . '• . ; a,

Hovvell Neighborhood l’.ouse, 
1381 S. Kacine » treč, penkt., 
10—^-11:15. 4 PZ-

liuli House, 800 S. Halsted, 
ant., ketv., 10:30—11:30.

Irvįpg Schodl, 2140 W. Lex- 
ington; pirm.,, treč., 10—11.

Keith SchObt į8400 S. Dear- 
born, ant., ketv., 9:30—10:30.

Lafayette ’ -įchool, 2714 W.
Augustą, pirm., ant., treč., 
ketv., 8:45—11:4'£i

Lowell Schbįl,^ 3320 Hirsch, 
ant., trėč., ketV., 9—12.

;. Ten atėjo I Netaip gal keistai, bet bai- 
John Hoffman, šiai mirė didžiojo karo vete- 

924 N. Lincoln Street. Jis pa-'ranas Walter Irvine, 62 m., am- 
sikvįetė jų '‘pasivažinėti”, o žiaus. Apskričio ligoninėje jis 
mergaitė pakvietimų priėmė, j pasiėmė skustuvą ir juo persi- 
Bet neilgai tas raidas tęsėsi, piovė kaklą. Veteranas kentėjo 
Mergina buvo užmušta vietoje, nuo nuodingų dujų, kurios jį 
kai automobilis susidūrė su pagavo kare ir sunaikino jo 
stulpu.

Vėliau pasirodė, kad vyriškis 
buvo vedęs ir turėjo žmoną. 

Išviso, Chicagoje ikišiol šį
met automobiliai užmušė 206 
žmones.

Paims 9,925 Illinois 
jaunuolių į CCC 

stovyklas

Įvažiavo į traukinį 
1 užmuštas, du su

žeisti

-Monroe Schpol, 3651 Schu- 
bert, ant. treč., ketv., 9:80— 
10:30. ’■■■< /M įhA

Valdžios šelpimo įstaiga šioj 
valstijoje paskelbė, kad 9.925 
berniukai iš Illinois bedarbių 
šeimynų bus paimti darbui, Ci- 
vil Conservation Corps stovyk
loms.

Jie bus paimti šešių mėnesių 
terminui, nuo balandžio 1 d, 
iki rugsėjo 30 d., 1935. Plates
nių informacijų tuo reikalu ga
lima gauti vietinėje šelpimo 
stotyje.

Vienas žmogus buvo užmuš
tas, o du sunkiai sukeisti, kai 
automobilis įvažiavo į trauki
nį prie Addison ir Clark gat
vių.

Užmuštasis yra John Gus- 
taff, 38, 537 Belden avenue. 
Sužeistieji, Albert Johnson, 
3717 Maple Sąuare avenue, ir 
Louis Grikovich, 1134 Altgeld 
Street.

Automobilis pataikė į pasku
tinį traukinio vagonų, kai pa
siskubino važiuoti skersai bė
gės, traukiniui dar nenuvažia
vus.

GREEK AMERICAN STORE 
FIXTURE CO., 

14 N. Frankli n Street 
Tel. CENtral 4561 

Chicago. III.
—O—

I

* Morris School, 919 Barry 
Avė., aįnt., ketV., f 10—11.

Orr School,-1040 N. Keeler, 
ant, ketv., 10:$0—11:30.

Perry School; 9128 tlniversi- 
ty, pirm., treč., 10—11.

Scanlan School> 11725 Perry 
Avė.; treč., pėnH, 9—10:15:

Von Humboldt School, 1410 
N. Bockwell, pirm., imt., treč., 
ketv., 9:4«5—-12

yZKitney School, 2815 S. Kb- 
mensky, pirm., pėhkt., 9:30— 
11:80. / ''

* Yjateš Schdbl;J 2219 Corland, 
ant., ketv., 9:lK^-il:25.

Lithuanian vUniversity Club.
Pilietybės Komitetas.

11 milionų Chicagos 
airporto pagerinimui

Apiplėšė unijos vir 
šininką ir atėmė 

$1,000

BltLTGHElM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams. 
Lunchhiimiams, Bučemėm, Kepyk
lom. Delieatessen Įtaisai, ir t. t. 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus.

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

Priėmė vyro pakvie
timą “raidui”; dabar 

jaun^gyva j —; ; _ •
Tragingai gyvėhimų užbaigė 17

: j^metų^ifissFedored- 
ko/' fei^am st., dabar 
raidjįįpėfe^fiim^; a Ji paskuti
nį* •‘valdų’! gavo:,vakar anksti 
rytų" Irr jįCužbaigeį kai automo
bilis, i'lįuriųp važiavo, trenkė jį 
gelžkėĮiOj tilto stulpų., 

? Ji 'buvo/alinėje adresu, 1312 ;toje. 
h ? M<4.r 5 t. ‘V*"' - y*j ■ ” ‘ • z ■/ J' , . . . • \J

Sekr. Ickes specialiai paskir
ta komisija užvakar pareika
lavo iš federalės valdžios $11,- 
500,000 Chicagos municipialio 
airporto pagerinimui.

Kadangi viešų darbų admi
nistratorius yra tam prielan
kus, tai manoma, kad pinigai 
bus gauti.

Platins Archer avenue
Jie bus sunaudoti tokiu bu- 

du: Archer avenue gatvė bir
tų praplatinta iki 108 pėdų; 
(tam skirdama $8 mjlionai); 
$878,000 butų sunaudota iškė
limuigelžkelių bėgių ant tiltų, 
o $2,O00,00Q butų sunaudoti 
pačio airporto pagerinimui. Ar
cher avenue norima praplatin
ti, kad susisiekimas tarp mie
sto centro ir airporto butų pa
greitintas.

Su skustuvu persi
pjovė gerklę ir mirė

.4 yi'Hii r II T-I lt n ;■ r J ? / I • . >Z "

, Nesenai Chicagoje keistu bu- 
du ; mirę žmogus. Besiaudamas 
batų jis parvirto, galva trenkė 
į kietas grindis ir užsimušė vie-

/■ ■

Nežinomi jauni vagys nak
ties laiku apiplėšė spaustuvnin- 
kų unijos sekretorių, Charles 
Glander, 3105 Palmer Street. 
Glander grįžo su pinigais iš mi
tingo, kur nariai sumokėjo sa
vo duokles.

Vakar Chicagoje įvyko apie 
25 mažesnių ar didesnių api
plėšimų.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................... $35.00
Parior, miegkambario ar val
gomojo kaihb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Y s T

EXTRAAi A ' ■! .

aaSTAT A11OKFT AvAIHmlCAI mRIfnCI
1734 W. 47th St.

KAMPAS HERMITAGE.
Subatoj, balandžio 13 d., 
nuo 8 v. ryto iki! 9 v. va
karo lankysis musų mėsos 
krautuvėje atstovas dideles 
mėsos firmos *— SWIFT 
PACKING CO.. kuris kaipo 
Špecialistais demons trų o s 
3ios rinktinos .firmos ge
riausios mėsos rųšis. — 
TIKTAI SUBATOJ I

SWIFT’O KUMPIAI SPECIALIAI TIKTAI 
TOM DVIEM DIENOM.

O STAI DABAR MUSU KAINOS ŠIANDIEN IR RYTOJ:
VERŠIENA dėl kepimo, pryšakinė į

rnBiNksruKo, Švaras;.-.........;..
ŠVIEŽI <‘0ALI HAM”, ■

' 'Svaras- ■ ** tr
—r 15^0

........ i4^c 
i9;/2c

: Svaras A' ........... . 19^0
ŠVIEŽIOS namie darytos DEŠROS, Svaras
•vZ J.,’i.{* V.A •? ’ • ’ ” C

SPECIAL DEŠROS MM* 
VELYKOMS......... sv.

. .SVIESTAS, SvRt’o

12 ’j

Namų sujieškojimo 
biuras

IŠPARDUODAME BARU 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 išmokojimo. Pama
tykite mus pirm negru pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St.. 
CALumet 5269.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

biurasNamų sujieškojimo 
(Housing Service Bureau) tus 
ri tikslą veltui sujieškoti na
mus ar pagyvenimus tiems 
žmonėms, kurie turės išsikrau
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg Viešųjų 
Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų sujieškojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namu£ 
pardavimui' arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu* budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės., ' , „

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureauf, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

PRANEŠIMAI

• A ■ 

tiems

REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt crera patyrimų. Atšišau- 
klt laišku Box 225, Naujienos, 1739 
So. Halsted St. ...
l> > ' Y r

REIKALINGAS kriaušius pava
duoti vakaciju laiku, žinantis savo 
darba. atsakantis biznyje. Sąlygas 
patirsite ant vietos. Atsišaukite 
šiuo antrašu 801 N. Harlem, vienas 
blokas i Southtus nuo Elevatoriaus. 
Oak Park, Illinois.— ...x.... ................ .

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, unijistas, nevedęs. Ra
šykite Bok 244, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

For Reni

JAUNAS “POHK LOIN”, 
Svaras

JAUTIENA, - 4Skepimo,^ Svaras ...........

MINKŠTA VASARINE DEŠRA

Svaras?,.^; - '

KuiittMAi? • ■; 22’^C
, Tuzinas ....................................**

gaus DYKAI vienų bifikinę "Kitchen 
kys dabar pas mus kumpi Velykoms, 'bile kurio 

3 Ubai, puikia dovaną. ,..
ii KųĮnng Yyr Labai Prieinamos. ’

i . .. t.

VisMi$ Jtlirie atsineš š| skelbfipą gaus DYKAI vienų blčkinę ^Kitchen 

r ■SžAAžBJŽi

*

Cicero Lietuvių Kooperatyvas 
Krautuvės Valgomu daiktu Bendro
vės. šėrininkams-kėmš. Direktoriai nu
tarė mokėti dividendus, užtai svar
bu, kad visi šėrininkai-kės priduo
tu 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 Salakas,, Sekr.

STORAS RENŪON — 75x15 pė
dų. Naujos mados langai — Gera 
vieta dėl bile kokio biznio. Atsi
šaukite. 3341 So. Halsted. St.

RENDON — 2 Šešių kambarių 
apartiPentai. Naujai išdekomoti. 
Geram stovy. Pečiu apšildomi. Ne
brangiai. 622 S. Paulina Si.

PIGIAI ruimas ant rendos, base- 
mente — Pašaukite Tel. Hemlock 
0496. \

CLASSIFIEDADSi

*........ . ' i......
Business Service 
Biznio Patarnavimas , _ _ /

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS
, 2649 W. 48 St.

Furnished Rooms
ŠVIESUS kambaris ant Bridge- 

porto dviem jaunom merginom ar 
vyrui, ateikit 5 vai. vakare, 715 W. 
34 St. 2ros lubos.

Business Chances
C ...  PąrdąvimUi Bizniai

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

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosemė ir buČernė, Įsteigta 20 me
tų, 2 augštų medinis namas, 4—4 
kambariai, karšto vandeniu Šiluma, 
8 kambariai užpakaly krautuvės, 2 
karų garadžius .

1847 W. 67 SL
Visokios lazdos. Žemos kainos. 

Darome apskaičiavimus.
STAR WIND0W SHADE CO.

I. H. HRUBY, Prop.
2111 So. Crawford Avė.

Tel. LAWndaIe 6189, Chicago. III 
Langams Uždangalus (Shades) pa* 
darome ant užsakymo. Taipgi va* 

lome ir pataisome uždangalus.

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 8748

TAVERN parsiduoda pigiai, prie 
šapu, našlei persunku, M. Anulis 
944 W. 35 Place.

PARDAVIMUI Tavem su 4 kam- 
bariais gyvenimui, arti skerdyklų. 
Vieta išdirbta. 1228 W. 47 St

Patins for Sale
Ūkiai Pardavimui

ANT ? RENDOS __ _ _____ r
92 ir Robert Road, 4 kambariai, i?a- 
rudžius, elektriką, nrlė cementuoto 
kelio. - Randa $15.00 i mėnesi. 
Morkus. 5529 So. Neva Avė. Tel 
Prospect 2559. 

k.T.

maža farmukė
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