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Valstybes sudarė bendra frontą prieš Vokietiją
*
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Pabaltijis daro karo są 
jungą su Rusija

Talkininkai susitarė bendrai veikti, bet 
bandys išlaikyti taiką. Lietuva, Latvija ir 

Estija pasirašys sąjungą su Rusija
STRESĄ, Italijoj, bal. 11.— PABALTIJO VALSTYBĖS DA- 

Anglijos, Francijos ir Italijos 
premierai konferencijoj ant 
Bella salos Magiore ežere su
tarė sudaryti bendrą frontą 
prieš Vokietiją, bet kartu dėti 
visas pastangas išlaikyti Euro
poj taiką.

Anglijos delegacijos oficialia 
atstovas pareiškė, kad susitari
mas jau tapo pasiektas, nors 
dar gali kilti nesusitarimų dėl 
tūlų smulkmenų.

“Viskas daroma, kad 
ti Anglijos, Francijos 
jos siekių solidarumą, 
šalys laikosi vienodos 
nės klausime Europos 
pareiškė jis.

Europos saugumą bus bando
ma pasiekti per tatatų sąjungą. 
Per ją bus bandoma susitarti 
ir dėl aprybojimo ginklavimos.

Todėl ypatingos svarbos įgys 
ateinantį pirmadieni praside
danti tautų sąjungos tarybos 
konferencija.

Taipjau’ galbūt visos 
valstybės bandys atlaikyti 
ferencija ir su Vokietija,
konferencija veikiausia įvyks 
Londone šią vasarą.

Šioj talkininkų konferencijoj 
Anglijos užsienio reikalų minis
teris Simon smulkmeniškai pa- 
pafcakojo apie savo kelionę į 
Berlyną ir paskesnes kapt. 
Eden keliones į Maskvą, Var- 
šavą ir Prahą.

Svarstytas buvo ir Franci
jos skundas tautų sąjungai dėl
Vokietijos atsiginklavimo. Vi- Į vija, Estija, čechoslovakija — 
sos talkininkų valstybės aštriai Į jau pradės lenkti geležinį lan- 
pasmerkė Vokietijos laužymą 
Versallės sutarties.

■Svarstyti ir visi tie pavojai, 
kurie susidarė dėl Vokietijos at
siginklavimo.
kad Vokietija nepradėtų forti- 
fikuoti demilitarizuotą Pareinio 
zoną, o Italija prisibijo Vo
kietijos puolimo Austrijos.

Visais Vokietiją liečiančiais 
klausimais sutarta veikti bend
rai.

Konferencijoj buvo ‘paliesti ir 
ekonominiai klausimai, būtent 
stabilizavimas dolerio ir svaro 
ir nupiginimas franko. Bet 
prie susitarimo negalėjo priei
ti, nes ne tam reikalui ši kon
ferencija yra šaukiama. Be to 
negalima susitarti su neatsi
klausus ir Amerikos nuomonės.

Konferencijai pirmininkauja 
Mussolini.
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RO KARO SĄJUGĄ 
SU RUSIJA

LONDONAS, bal. 11. — Pa
tirta, kad trys Pabaltijos vals
tybės—Lietuva, Latvija ir Es
tija principe priėmė sovietų 
Rusijos pakvietimą pasirašyti 
savitarpinės pagelbos sutartis, 
garantuojančias tų valstybių sie
nas su Rusija.

Tos su’tartys bus panašios } 
tą sutartį, kurią pasirašė Fran- 
cija ir Rusija. Taipgi dabar 
dėl tokios sutarties vedamos 
Rusijos derybos su čechoslova- 
kija.

Sutartys jau baigiamos ruoš
ti ir manoma, kad jos bus pa
sirašytos kada Francijos užsie
nio reikalų ministeris Lavai ir 
Čechoslovakijos ministeris Be- 
nes apsilankys už poros savai
čių Maskvoj.

Tos sutartys nėra paprastos 
“nepuolimo” ar “saugumo” su
tartys, kuriomis prisižadama 
gerbti viena kitos sienas, arbi- 
tru’oti ginčus ir laikytis neutra
liteto iškilus ginčui su sveti
ma valstybe.

Manoma, kad projektuoja
mos sutartys yra “savitarpinės 
pagelbos” sutartys, prižadan
čios ištikus karui teikti viena 
kitai karinę pagelbą. Tai yra 
grynai karinės sąjungos, ko
kios buvo prieš karą.

Jei ši sutartis bus pasirašy
ta, tai šios šešios valstybės — 
Rusija, Francija, Lietuva, Lat-

Naciai (neumann’ininkai ir sass’ininkai) karo teisme Kaune. Kairėje teismas skaito sprendimą. Dešinėje 126 teisiamieji. Po 
kairei antroje eilėje nuo stalo nacių vadai:l. Sass; 2. von Ropp, ir 3. Dr. Neumann. Iš 126 teisiamųjų išteisinta 35; 87 nu
bausti kalėjimu, o keturiems paskirta mirties bausmė. Dėliai teismo nuosprendžio Vokietijos naciai kėlė didelį triukšmą ir 
grūmojo Lietuvai. j

Naujos smarkios dul 
kių audros vakari

nėse valstijose

Visi Rusijos jaunuo 
liai turės mokintis 

aviacijos
MASKVA, bal. 11. — Visi 

Rusijos jaunuoliai, jų tarpe ir 
mergaitės, turės mokintis šok
ti iš lėktuvų parašiutajs ir tu
rės susipažinti su lėktuvų mo
torais, kad jie galėtų tinkamai 
prisiruošti karui. \

Pirmiausia tokio išsilavinimo 
reikalaujama iš komsomol- 
ypač iš jų viršininkų, ku- 
kiekvienas turės būti ar- 
lakunu, parašiutų šokėju,

bus
eų,
rių
ba
geru šaudytoju arba turės mo
kintis vairuoti automobilius ii 
trokus.

Komsomolcus turės pasekti ir 
visi kiti jaunuoliai nuo 16 iki
24 m. amžiaus.

Už ką jie pakliuvo 
kalėjiman

2,400,000 bedarbių 
Vokietijoje

BERLYNAS, bal. 11. — Nors 
Vokietijos amunicijos ir ginklų 
dirbtuves dirba pilnu smarku
mu, Vokietijoje vistiek yra dar 
2,400,000 bedarbių.

Prezidentas jau įsi 
kinkė Į darbą

Pirmiausia rūpinasi sutvarkyti 
pašelpų darbus

17 Meksikos streikie 
rių žuvo kovose 

su policija
MEXIC0 CITY, bal. 10. —17 

darbininkų liko užmušta ir daug 
sužeista streikierių susirėmi
muose su policija. Susirėmimai 
kilo ryšy su’paskelbimų genera
linio “revoliucinio” streiko, ku
ris turi prasidėti bal. 20 d.

14 laukų darbininkų liko už
mušta Tampico valstijoje. Pu- 
ebla valstijoje liko nušauti trys 
streikieriai.

Nebusią sausrų per
7 metus

Francijai rupi,

NEW YORK, b. 11. —■ Pa
klausus 1,371 kalinio Sing 
Sing kalėjime už ką jie pakliu
vo kalėjiman, 700 atsakė, kad 
dėl netikusių draugų ir tik 14 
dėl moterų. 135 pakliuvo dėl 
nedarbo, 81 norėdami lengvai 
pasipelnyti, 13 dėl godumo ir 
tik 1 prisipažino; kad jis pa
kliuvo “dėl savo prakeikto kvai
lumo”.

O R Hte

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pranta 
Sauja:

Veikiausia lietus ar sniegas 
ryte; biskj šalčiau.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 6> 
26.

ką apie Vokietiją.
LAVAL GAL VYKS BER

LYNAN
PARYŽIUS, bal. 11. —Fran

cijos užsienio reikalų ministeris 
Lavai, kuris po talkininkų kon
ferencijos Stresoj ir tautų są
jungos tarybos sutsirinkimo 
ruošiasi vykti į Maskvą, gal
būt atmainys savo nusistatymą 
ir kely sustos Berlyne ir pasi
tars su pačiu Hitleriu apie pa
gerinimą Francijos ir Vokie
tijos santykių.
LITVINOV IŠVYKO Į GENEVĄ

MASKVA, bal. 11. — Rusi
jos užsienio reikalų komisaras 
Maksim Litvinov jau išvyko į 
Genevą, kur pirmadieny prasi
dės tautų sąjungos tarybos su
sirinkimas. Litvinov nori būti 
arčiaus Stresos, kad patirti kas 
ištikrųjų dėjosi talkininkų kon
ferencijoje.

Tarybai teks spręsti labai 
svarbius klausimuos—Francijos 
skundas dėl Vokietijos atsi
ginklavimo.

VOKIETIJA SUTINKA TAR
TIS DEL TAIKpS

BERLYNAS, bal. 11; — Vo-
kietija sutinka tartis su Eu- Taipgi nedarys jokių savitarpi 
ropos valstybėmis dėl bendros nSs pagelbos sutarčių.

SPRINGFIELD, III., b. 11.— 
Senatas atmetė pasiūlymą, kad 
į jury valstijos teismuose butų 
renkamos ir moterys.

taikos, jei sulauks pakvietimą 
iš Stresą konferencijos ir jei 
tas pakvietimas nepastatys ne
priimtinų Vokietijai sąlygų.

Tą pareiškė augštas Vokieti
jos valdžios atstovas.

Vokietija, sakė jis, maloniai 
pasitiks Lavai.

Vokietijos pozicija esanti aiš
ki ir visiems žinoma. Esą jau 
senai buvo aišku, kad yra rei
kalinga nauja Europos taikos 
konferencija, kuri pakeistų Ver- 
saullės sutartį. To nepadarius 
esą negalima išrišti kitų klau
simų.

Gjnklavimos klausimu Vokie? 
tija savo nusistatymo nekeis.

WASHINGTON, bal. 11. — 
Sugryžęs iš atostogų preziden
tas Rooseveltas jau pasinėrė į 
darbą. Pirmas jo rupesnis yra 
sutvarkyti pašelpų darbus taip 
kad darbai butų pilnai išvys
tyti iki lapkričio 15 d. ir kad 
iki to laiko prie tų darbų butų 
pastatyti visi šelpiamieji be
darbiai. *'

Bet tai bus nelengvas dar
bas. Nors darbo visoje šalyje 
netrūksta, bet prezidentas ne
nori kilnoti bedarbius iš vie
nos vietos į kitą, nes jiems tek
tų rengti laikinius butus, ku
riuos vėliau vėl tektų griauti. O 
tuo tarpu bedarbiai yra dau
giausia susikoncentravę aštuo- 
niose industrinėse valstijose ir 
tai didesniuose miestuose. Tad 
daugely vietų truktų vietos be
darbių atlikimui viešųjų darbų, 
kurių daugelis buvo numatyti 
žemdirbystės apygardose, kuT 
bedarbių kaip ir nėra .

Prezidentas jau turėjo pasi
tarimų su atskirais jo kabineto 
nariais ir taipgi su kongreso 
vadais.

Dabar j Washingtoną suva
žiavo visas būrys didesnių mies
tų merų reikalauti pašelpų dar
bų savo miestams. Tarp atvy
kusių merų yra Chicagos me
ras Kelly, mėrų konferencijos 
pirmininkas Milwaukee meras 
socialistas Daniel W. Hoan, New 
Yorko, Bostono ir kitų didmies
čių mėrai. Chicago nori gauti 
darbų už $265,000,000, kad ga
lėtų pristatyti priė darbo 100,- 
000 bedarbių.

100 žuvo potvmy
CANTON, Chinijoj; b. 11. - 

100 žmonių prigėrė šiaurinei 
upei išsiliejus ir užliejus Ying- 
tak miestą.

Penkis nužudė
PHILADELPHIA, Pa., b. 11. 

—Matyt pamišęs dėl skurdo ir 
delei to, kad jo duktė nori ves
ti jam nepatinkantį vaikiną, 
delei ko būdavo aštrių barnių 
šeimynoj, Anthony de Marco, 
55 m., papiovė savo miegan
čius keturius vaikus ir žhioną. 
Tada ir pats bandė nusižudyti, 
bet tik susižeidė.

70 žuvo tyfune
MANILA, P. L, bal. 11. — 

Raudonojo Kryžiaus gautomis 
žiniomis, pereitą šeštadienį ty
fune Luzon saloj žuvo 70 žmo
nių. 30 žmonių pasigendama 
ir galbūt yra žuvę.

Sarnar saloj, kur liko sunai
kintas Borongan miestas, žino
mų žuvusių yra 37 žmonės.

Puolė (Streikierius

TALLAHASSEĘ, pia., b. 11. 
—Atstovų butas priėmė ^asiul- 
lymą paskelbti dviejų metų 
moratoriumą viešosioms sko
loms Florida valstijoj.

■ ’ . . . . J

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
11—Sausrų nebeisią per atein
ančius 7 metus. Taip pareiškė 
astronomas, laivyno kapt. Tho- 
mas See. * ’ 4*

Jis sako, kad sausros ateina 
kada sumažėja saulės dėmės 
ir lietus padidėja su padaugė
jimu dėmių.

Dabar gi saulės dėmių mini
mumas praėjo ir prasidėjo dė
mių daugėjimas. Tad gryšta 
lietų eiklius ir sausros nebusią 
iki 1942 m.

Po
licija šiandie puolė 1,500 strei
kierių National Biscuit Co., 
kuriems teismas uždraudė pi- 
kietuoti ir daugelį streikierių 
sumušė ir areštavo.

v Norman Thomas kaltina, kad 
policija bereikalingai rodė sa
vo nuožmumą sklaidydama mi
nią. , s.

NEW YORK, bal. 11

ni,. -u-

Kapoja galvas

KANSAS CITY, Mo., bal. 11. 
—Naujos nepaprastai smarkios 
dulkių audros siaučia astuonio
se derlingiausiose vakarinėse 
valstijose. Dulkių airtlros vie
tomis yra taip smarkios, kad 
ir už kelių žingsnių nieko ne
galima matyti.

Dulkių audros siaučia be pa
liovos visą pavasarį, baigdamos 
paversti derlingus lakus į smil
čių tyrus.

žiemkenčiai kviečiai yra visai 
supanikinti ir jų šiose valstijo
se šiemet nebus. Ūkininkai 
dar tikisi, kad jei užeis lietus, 
audros apsistos, tai gal jiems 
pasiseks apsėti laukus kitais ja
vais ir šiaip taip išsiversti. Bet 
audrų galo dar nematyti.

Daugelis praranda viltį ir su
sikrovę savo daiktus bėga at
gal į rytus, kur tų baisių aud
rų nėra. Bet ir audros slenka 
toliau į rytus ir jau persimetė 
į Missouri, Illinois ir kitas 
valstijas. Vietomis jos susidūrė 
su lietum ir pavirto tirštu pur
vu.

Delei dulkių audrų labai pa
didėjo^ pąvo j ingi 
ypactarp vaikų.
siaučia dulkių plaučių uždegi
mas. v

susirgimai, 
Daugiausia

BERLYNAS, b. 11.— Dviems 
komunistams,, žydui Eppstein ir 
“ari jonui” Ziegler, liko nukapo
tos galvos už užmušimą nacio 
Horst Wessel penki metai at- 
gal-

Wessel buvo užmirštas asme
niškame ginče dėl merginų. Bet 
naciai padarė iš jo kankinį ir 
nors republikos teismas užmu
šėjus buvo pasmerkęs kalėj i- 
man, naciai paėmę valdžią į sa
vo rankas, išnaujo juos atida
vė teismui, kuris juos triukš
mingai pasmerkė mirčiai. Da
bar abu liko nužudyti to paties 
budelio, kuris nesenai nukapojo 
galvas dviems jaujoms mote
rims, kurios šnipinėjo Lenkijos 
naudai.

McGILL, Nev., b. 11. — Du 
broliai Clays liko užmušti su
sidaužius jų lėktuvui.

SOFIJA, Bulgarijoj, b. 11.— 
Prie Syschermeren, Juodųjų ju
rų pakrantėj, susirėmė tarp sa
vęs 500 čigonų. Muštynėse bū
va naudojami ir peiliai. 1 žmo
gus liko užmuštas ir 15 vei
kiausia mirtinai sužeista. 100 
policistų sunkiai dirbo buožė
mis iki numalšino įdukusius 
čigonus.

Įdomus Paveikslai
šiandien telpa pirmas pavei

kslas iš Kauno karo teismo, kur 
buvo teisiami sąmokslininkai 
naciai. Rytoj ir vėliau tilps ki
ti labai įdomus paveikslai. Bū
tent, Teisingumo Ministerijos 
Rūmai, kur |vyko teismas; Sas- 
so, vieno nacių lyderio pavei
kslas, kai jis kalbėjo teisme; 
paveikslas ginklų, kurie buvo 
surasti pas teisiamuosius ir t.t.

Tie paveikslai, ypač atimtų 
ginklų krūvos, aiškiai rodo, jog 
naciąi rimtai rengėsi padaryti 
Klaipėdoje sukilimą ir prijungti 
ją prie “faterlando”, Hitlerio 
valdomos Vokietijos.

Visus tuos paveikslus “Nau
jienoms” prisiuntė “Kario” fo
to korespondentas, p. A. Pajau
jis.

• .. ................................. ... ............

Kiek dar trūksta?

$675.11

2.00 
5.00 
6.00 
5.00 
1.00

Joseph Beleckas, 1556 N. LaSalle st., Chicago, auka 1.00
Omą Varauskas, 6113 S. Albany avė., Chicago auka

VISO ......................... ................................. ...........................
DAR TRŪKSTA ................... ...........................................

\ I

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta.............. ................ :..........................................-...........  $4,750.00

Kiek įplaukė
Buvo paskelbta

SLA, No. 122 kuopos nariai, Town of Lake, Chicago
Jonas Šulcą, 3256 S. Union avė., Chicago, auka........
Alfonsas Yuodsnukis, Woodruff, Wis., auka ............
SLA. No. 5 kuopa, Plymou|h, Pa., auka........................
SLA. 203 kuopa, Sebastopol, Pittston, Pa., auka ....
K. Armonienė, Edmonton, Altą, Kanada, auk^............

0.50
$702.36

$4,047.64
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
____________________________________ :____ *

Žodis Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių 
draugijoms ir dar

buotojams
PITTSBURGH. PA. — žino

mi kreipiamės j Pittsburgho ir 
apylinkės draugijas, pavienius 

* veikėjus ir į visn‘3 geros va
lios lietuvius su prašymu, kad 
gegužės 12 d. nieko nerengtų.

Kadangi gegužės 12 d. lakū
nas F. Vaitkus su “Lituanica 
II”, leisdamasis į tolimų kelio
nę per platųjį Atlantiko van
denyną į Lietuvą bus sustojęs 
Pittsburghe, tai vietinis AL- 
TASS. skyriaus komitetas ren
gia jam LMD. svetainėj atsi
sveikinimo vakarienę.

Todėl yra pageidaujama, kad 
tarpe geros valios Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvių nebi.’tų 
skaldomos jėgos rengiant vie
ną dieną kelis parengimus. O 
tas nepageidaujamas reiškinys 
galima išvengti, jei mes žino
sime iš kalno, kas ir kur yra 
rengiama.

Lakūnui F. Vaitkaus susto
jimas Pittsburghe turi nepa
prastos reikšmės.

Pittsburgho ir apylinkių lie
tuviai yra prisidėję prie rėmi
mo antrojo skridimo nuo pat' 
pradžios ir jiems nemažai ru
pi, kad darbas butų sėkmin
gai užbaigtas.

Todėl mums, Pittsburgho lie
tuviams, bus žingeidu pamaty
ti “Lituanicą” pilnai įrengtą to. 
liniai ir pavojingai kelionei. 
Mes norime savo širdingus lin
kėjimus perduoti lakūnui Vait
kui, kad parvežtų j musų se
nąją tėvynę—Lietuvą, musų 
giminėms.

Tą visą galima bus atlikti 
atsisveikinimo vakarienėj ge
gužės 12 d. LMD. svetainėj, 
įžanga tik 50 centų asmeniui 
Tas pats įžangos tikietas bus 
geras ir dėl aplankymo ir ap
žiūrėjimo “Lituanicos II”, ga
lutinai įrengtos tolimai kelio
nei. — S. Bakanas,
ALTASS. Pittsburgho Skyriaus 

pirmininkas.

IŠ darbolauko

pės ir taip vadinamos “rank 
and file” radikališkų narių, ku
riems vadovauja youngstovvnie- 
tis Clarence Irwing ir iš Du- 
quesne, Pa., William J. Spang. 
Nors pastarieji jau yra išmes
ti iš unijos, tačiau jie tikisi, 
kad šioje konvencijoj bus pri
imti atgal.

Yra numatoma, kad prade-* 
dant konvenciją delegatų kva
lifikacijos businčios drūčiai 
prižiūrima, kad neįsileidus se- 
nąjai valdybai nepageidaujamų 
delegatų ir pasilaikius konven
cijos vadovybę savo rankose.

Konvencijos dienotvarkėje 
yra projektitojama daug darbų 
atlikti (išskiriant tarpusavę ko
vą). Bet tie darbai daugumoj 
yra legislatyvio pobūdžio, kaip 
tai: rėmimas Wagnerio biliaus 
dėl 30 valandų darbo savaitės 
ir panaikinimo kompaničnų 
unijų.

Tačiaus dėl streiko ir reika
lavimo, kad plieno trustas pri
pažintų uniją vargiai bus da
roma kokių praktikiškų žings
nių.

Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers 
Unija jau, tur būt, bus dau
giau kaip 25 metų senumo, bet 
sulyginus si? plieno pramonės 
augimu ir didumu, tai tik kū
dikis. Darbininkiškame judėji
me ji nėra sulošusi jokios žy
mesnes rolės iki N. R. A. lai
kų. i

Praeitais metais Pittsburgho 
konvencijoj buvo nutarta su 
streiko pagelba priversti plie
no trustą pripažinti uniją. Ta
čiau Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentui Green’ui įsi- 
maišii/3, streikas buvo atidėtas 
ir kova Ūž pripažinimą unijos 
buvo perkelta i kongresą ir val
diškas įstaigas.

Nors streiką laimėti nebuvo 
jokios vilties, bet ir valdiško
se įstaigose dėl unijos pripa
žinimo taip pat nedaug kas 
buvo atsiekta.

Tačiau tame laikotarpyj bu
vo manoma, kad plieno darbi 
ninku unija, naudodamasi N. 
R. A. privilegijomis, galės ge
riau suorganizuoti plieno in
dustrijos darbininkus. Bet kaip 
atrodo, tai 9 tarpusavei kovai

daugiau energijos yra eikvoja
ma, negi? organizacijos būda
vo j imu i.

— S. Bakanas.

lie-

ta- 
tie

Tautiškų kapinių 
parengimas ge

rai pavyko

pagrąžinimo 
Mat, Pitts- 

visadą pare- 
parengimus.

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
Balandžio 7 d. šv. Jurgio |>ara- 
pijos bažnytinėj svetainėj bu
vo surengtas kortų lošimo ir 
“bingo” vakaras kapinių nau
dai. Reikia pasakyti, kad pa
rengimas gerai pavyko, — pu
blikos buvo atsilankę daug ir 
visi gražiai praleido laiką loš
dami kortas ir “bingo”. Dau
gelis laimėjo gražių dovanų.

Kaip išrodo, tai liks ir gra
žaus pelno dėl 
tautiškų kapinių, 
burgho lietuviai 
mia savo kapinių

Tenka girdėti, kad Pittsbur
gho lietuviai jau iš kalno ren
giasi prie didžiulio parengimo 
kapinių naudai, kuris įvyks ge
gužės 30 d. tautiškose kapinė
se. Virš minėtą dieną yra vi
siems žinoma, kaipo kapinių 
pagrąžinimo diena. Todėl ir pa
rengimas yra rengiamas kapi
nėse. Kas tenai bus rengiama 
ir kas tenai bus veikiama, tai 
apie tai pranešime kitą kartą.

Tačiau šiuo kapinių draugi
jos valdyba prašo kitų visų 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių draugijų, kad gegužes 30 
d. nieko nerengtų ir visi pasi
stengtų kuo skaitlingiausiai da
lyvauti rengiamame kapinių 
naudai parengime.

— Korespondentas.

REPORTERIO
PRIETYKIAI

Nieko neišmoko ir 
ko neužmiršo

nie-

Tačiau Clevelando fašistukų 
lapo peckeliai negali nė to pa
prasto dalyko suprasti, nū iš
mokti šiek tiek logiškiau pro
tauti.

Tur būt, tai jau jų toks ap
sigimimas, kad jie nieko ne
gali išmokti ir nieko neužmir
šta.porą metų nieko negalėjo 

mokti ir nieko užmiršti kas 
čia antrąjį skridimą.

Kartojama ir kartojama 
me lape tie patys šmeižtai,
patys kvaili prasimanymai apie 
2-jį skridimą, apie socialistus, 
Grigaitį, “Naujienas”. Rodos, 
jau tik turėtų nusibosti, ba tie 
kvaili fašistukų sapaliojimai 
prieš antrąjį skridimą tiek te
reiškia, kaip kad šunelio loji
mas prieš mėnulį.

Geri Amerikos i lietuviai re
mia ir rems antrąjį skridimą 
iki garbingos užbaigos, nežiū
rint, kiek katino ašarų Cleve- 
lando fašistukai priraudos.

Clevelando 3-jų pėdų “milži
nas” nors tiek galėjo išmokti 
iš gyvenimo praktikos, kad “Ra
kinimas” visitomeninio darbo 
yra labai negarbingas “ama
tas”, ir labai pavojingas pa
čiam “nakeriui”.

Duokim sau tas pats 3-jų 
pėdų “milžinas” dirba “sušilęs” 
dėl Lietuvių Darželio ir ar mes 
matom, kad kas taip kvailai 
“nakintų” tą darželį arba kitą 
kokį darbą, dėl kurio darbuo
jasi Clevelando fašistukų lapo 
peckeliai? Ne. Ne dėl to, kad 
visi lietuviai pritartų tiems su
manymams. Visai ne. Dalykas 
tas, kad pas visus kitus lietu
vius yra daugiau tolerancijos 
ir pagarbos kitų darbams ir 
sumanymams.

Jei mes esame kitokių įsiti
kinimų ir nepritariam kitų su
manymams, tai, žinoma, pareiš
kiame savo kritišką nuomonę, 
bet mes gerbia m kitų pastan
gas, kurios yra. gedamos atli
kimui kokio didesnio visuome
ninio darbo,.

» • »
Kikas iškikino kun. Ka
zėną iš broliukų “Drau

go” Pittsburgho
Skyriaus

Broliukų “Drauge” yra Pitts
burgho skyrius, kurį per tam 
tikrą laiką1 redagavo ir vedė 
kun. Kazėnas. Paskiri redaga
vimas buvo perduotas kun. Jur- 
gučiui, o dabar yra redaguo
jamas kun. Vaišnoriaus. Kun. 
Kazėnas nuo pat įkūrimo to 
Pittsburgho skyriaus rašinėda
vo į minėtą skyrių, ir patį “D.” 
labai aktyviškai platindavo.

Jau per kiek laiko kažkoks 
Pittsburgho apylinkės klebo
nas, pasislėpęs po slapyvarde 
Kikas, pradėjo per tą patį bro
liukų “D.” Pittsburgho skyrių 
“kikinti” visuos, kas tik jam

papuldavo, o už vis daugiau
siai tai South 'Sidės lietuvius 
biznierius ir tuo pradėjo kun. 
Kazėnui gadinti biznį. Mat, tie 
biznieriai yra geri šv. Kazi
miero parapijos rėmėjai.

Kun. Kazėnas per tą patį 
“D.” bandė sudrausti Kiką, pra
šydamas neerzinti Pittsburgho 
lietuvių pasislėpęs po slapyvar- 
de ir jei jisai norįs taip dary
ti, tai tegul nusiima Kiko kau
kę ir lai žmonės žino, su kuo 
jie turi dalyką.

Kikas per tą patį “D.” ne 
tik pareiškė, kad jisai savo 
“feiso” viešai nerodysiąs, bet 
tuo pačiu laiku pradėjo spar
dyti ir patį kun. Kazėną dėl 
“bingo” ir dėl kitų “prasikal
timų”.

Kunigas Kazėnas, 
mas, kad marijonų
redakcija palaiko Kiko pusę, o 
ne jo, nustojo rašęs į “D.” 
Pittsburgho skyrių.

Kaip išrodo, tai Pittsburgho 
kunigų vienybėje nėra vieny
bės ir tos vienybes griovime 
daugiausiai pasidarbavo mari
jonų “Draugas”.

Pagyvensime, pamatysime, 
kuo užsibaigs šeimyniški vai
dai tarp musų Pittsburgho dva
siškų tėvelių. Nors naminiai

matyda-
Draugo”

dvasiškių nesusipratimai yra 
laikomi didžiausioje slaptybėje, 
bet vistiek dienos šviesą pasie
kia ir tamsiuosius užkampius.

— Reporteris.

MAGDĖS ATSAKY 
MAS KIKUI

N. S. PITTSBURGH, PA. — 
Jau kurį laiką tenka pastebė
ti tėvelių “Draugo” Pittsbur
gho Skyriuj, kaip tūla dvasiš
ka asaba, pasivadinusi Kiku, 
“kikina” kun. Kazėną, “kiki- 
na” Pittsburgho lietuvius biz
nierius, “kikina” Mažukną, 
Dargį, Reporterį ir kitus, ži
noma, kliūva kai kada ir mu
sų North Sidės senukui.

(Tąsa pusi. 3-čiamj

Clevelando fašistų šlamštelio 
peckeliai tikrai iš kur nors tu
rėtų gauti diplomui ir bulvi
nius ar kitokius medalius už 
jų “pasižymėjimus”. Jie per

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų‘ dovanėlių. Ar 

pasiūti tėtė jiems ką 
už atmintį jums bus 
NAUJIENŲ Pinigų 
Skyrius jums tame

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIEL1S Sav.
3344 So. Halsted St.

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

*1.95 IK >2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95 c IR >1.25
Vyrams darbines ir išeigines keb 
nSs

>1.25 K >2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery)
(Pirmos rūšies) ........ .
Vyrams pančiakos, labai < E 
gražios ............................. ■
Yard Goods dėl siu- I 2/4 f* 
vimo kvortukų, vardas ■ " **
Mergaitėms bovelninės 1 Ep

Meldžiame ’etsilankyti i mu
sų krautuvę ir*Tersittkrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St, 

Tel. Republic 9723

jus jau 
nors? Jie 
dėkingi. 
Siuntimo
gali patarnauti

AKIU SPECIALISTAI

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 >1.00
Galionas Maliavos AAc

Galionas Enamclio EQ
ir virš....... ................. ■
Galionas Varnišio išeniB- GĮZf* 
jes augštos rūšies ..........

25c
S. HELMAN

1411 So. Halsted St.
Tel. CANal 6063.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArborn 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS

3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas .......

Mrs. Anelia K. Jarusz
- Physical Therapy

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic 'blankets ir tt. ’ 
Moterims ir mer

ginoms patart
inai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENT1STAI
LIETUVIAI | LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai
LIETUVIAI

Plieno darbininkų unija 
nubalsavo laikyti sa
vo metinę konvenciją 
Pittsburghe, vietoj 
Canton, Ohio.
Amalgamated ♦ Association of 

- Iron, Steel and Tin Workers 
Unija pareitais metais savo 
konvencijoj, kuri buvo laikoma 
Pittsburghe, buvo nutarus lai
kyti sekamą konvenciją Can
ton, Ohio. Bet narių visuotina
me balsavime ir vėl Pittsbur- 
ghas laimėjo 10 balsų prieš 1.

Todėl šiais metais balandžio 
23 d. plieno industrijos darbi
ninkų konvencija ir vėl prasi
dės Pittsburghe, kaipo didžiau
siam plieno pramonės centre. 
Manoma, kad konvencija užsi
trauks apie porą savaičių lai
ko.

Bešališki tčmytojai numato, 
kad konvencijos vietos permai
nymas esąs surištas su vidu
jine unijos narių tarpizsave ko
va. Tarp senosios valdybos va
dovaujamos centralinio prezi
dento Michael F. Tight gru-

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPuhlic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

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

J. L1ULEVICIUS
4092 Archer Avenue . Phone Lafayette 3572

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

drTvaitushTott?
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akininę. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kiai- 
dar. Speęial'5 atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8‘ v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

KITATAUČIAI

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

DR. G. SERNER
LIETUVIS

_Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

' Kreivas Akis 
įtaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dfel visokiu »kiq

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS > 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 it nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro J Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DANTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557 • 

Vai. nuo 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 

3348 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Dantistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. A. J. IVIamkcis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

Tel. LAFAYETTE 8051.

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 Boulevard 8483

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6755 ar Central 7464
.... —■ '» o « — i i,

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vat. Nedšl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų*

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. No* 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną,
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Pittsburgh’o Naujienos
pėdos būtį ir supažindinti su 
pirmojo viso pasaulio lietu
vių kongreso idėja.

Teikitės progą pilnai išnau
doti tautiniams tikslams ir 
pranešti p. Skipičio sutikimo 
parengimų tvarką. Geistina,' 
kad susidarytų bendras ko
lonijos komitetas sklandės 
niam darbui.

Su pagarba,
P. ŽADEIKIS, 

GEN. KONSULAS.
Pittsburgho Lietuvių Tary-

, bos Laikinas
yra tos pačios nuomonės, kaip

(Tasa iš pusi. 2-ro)
Nelabai seniai kun. Kazėnas 

barėsi ant to K i ko ir prašė, 
kad neerzintų Pittsburgho lie
tuvių.

Kiti Pittsburgho veikėjai ne
kreipė dėmesio į Kiko “kikini- 
mus”. Tąsyk ponas Kikas pra
dėjo kabinėtis ir prie moterų. 
Pirmiausiai pasitvėrė Magdę, i 
Todėl Magdė yra priversta' 
griebtis plunksnos ir apsigin
ti nuo Kiko “kikinimų”. Jei 
negelbės plunksna šį kartą, tai Į 
Magdė kitą kartą paims “ko
čėlą” tam dvasiškam “kikeriui”. 
Tada jis tikrai sužinos, kąreiš-jr gerb/p. žadeikis, kad Ski- 
kia prasidėti su Magde. įpičio misijai remti turėtų su-

Magdė nevažinėja tėvelių ma- sjdaryti iš visų srovių komi- 
šinose, todėl ji nebijo teisybės tetas Todf>1 yra nutaręs šaųį 
žodi pasakyti, nežiūrint, ar tai Sl/3irinkimą visų srovių ve 

ar nedvasiška draugijų atstovų balan
džio 11 d., 7:30 vai. vakaro,

Mokslo Draugystės 
svetainėje.

Yra kviečiama dalyvauti virš

i

T? PA'IVTA/

I
F-

r

MUKTO AKY/ f

BERLIN
e’.VARSA’V

žodi pasakyti, 
butų dvasiška 
asaba.

Ponui Kikui 
Magdės raštai 
los”.

šiur.
“kudlas 
lykus, 1 
terim.

Magdė teiravosi 
kūmos kurną, Joną plikakaktį, 
kuris yra gana geruose santy
kiuose su* dvasiškais tėveliais, 
kad sužinojus, kokiais išroka- 
vimais tasai Kikas yra susirū
pinęs North Sidės lietuviais. 
Mano kūmos kūmas, Jonas pli- 
kakaktis, man aiškino, kad Ki
kas brostvinasi j musų senu
ko vietą. Mat, Kikui jau yra

užkliūva ne tik Įjetuvių 
bet ir kud-

BELGRA

Komitetas irgi

JUGO > Į

ir, kad Magdė turi ne tik minėtame susirinkime visų sro- 
, bet ir kitus visus da- vj^ veikėjai ir draugijų atsto- 

8, kas moterį padaro mo- j vaj sudarvmo bendro

pas savo
miteto

— S. Kaftanas, 
Pittsburgho Lietuvių Tarybos 
Laikino Komiteto pirmininkas.

Žernėlapyj juodos vietos parodo 
t; s teritorijas, kurios tapo atimtos 
iš Vokietijos ir kurių grąžinimo 
reikalauja Hitleris:.

Žemai parodoma Lietuvos kariuo
menė.

prisidengti tuo Dievo pašauki
mu į kunigystės stoną, atvirai 
pasisakytų, kad jie pasirinkd 
kunigystę taip, kaip šiaučiUš 
pasirenka kurpiaus amatą, dai- 
lydė — dailydes, kriaučius — 
kriaučiaus. Būtent, ekonomiš
kais sumetimais, kad užtikri
nus sau* pragyvenimą šioje “aša
rų pakalnėje” ir kad pasirin
kus kiek “gyvybes šyvių”.

Tai bent atitiktų tikrovę 
nebūtų veidmainystės.

a » »
Paieškai! Antano

Kažin kur dingo Pittsburgho 
Naujienų Antanas. Jau per 
kiek laiko jo raštų nesimato.

Nežinau, kas galėjo nutikti 
su musų gerbiamu Antanu? Ar 
jis sutingo, ar kas kita su juo 
pasidarė?

Antanai, neduok rudyti sa
vo gabiai plunksnai. Aš mėg
sti.* jūsų raštus skaityti.

Draugė E. K. šiurmaitiene 
irgi pradeda lyg aptingti, nes 
iš Carnegie nebesimato kores
pondencijų.

Gal tik ilsis? Už kiek laiko 
ir vėl gal pradės rašyti.

— Senis iš Soho.

ir

IŠBANDYTOS 
GYDUOLĖS NUO

UŽKIETĖJIMO
“Youngstovvn, O., Kovo 15. —Aš 

radau, kad

TRINER’IO KAR
TUSIS VYNAS

yra geriausia gyduolė nuo užkie
tėjimo. Kitos preparacijos man ne
pagelbėjo bet Triner’io Kartusis Vy
nas sugrąžino energiją ir linksmu
mą. Dėkingai jūsų p. Antbony V.” 
Triner’io Kartusis Vynas išvalo ju
sti vidurius ir žarnas, prašalina 
nuodus iš organizmo ir patenkina 
kiekviena ligoni, Per 45 metus buvo 
išbandytas milijonus kariu ir jo pa
sekmės visuomet buvo geriausios. 
Todėl daugelis gydytojų ji ir re
komenduoja. Visi vaistininkai užlai
ko. Jos. Triner Corp., 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, III. Pabandykite!

ŠIS TAS
“Gyvybės syvai”

Kiek laiko atgal teko skai- 
‘ ‘ “ >” Pittsbur

gho žinių skyriuj kažkokio Ki
ko raštą. Tur būt, koks dva
siškis rašo, kad North Sidės 
lietuvių vadą buk apnikusios 
lenkiškos plaštakės ir baigia 
čiulpti paskutinius “gyvybės 
syvus”.

Nelabai interesirodamasis ku
nigų politika, iš pradžių nesu
pratau apie kokį North Sidės 
lietuvių vadą čia yra kalbama 
ir kas yra tos lenkiškos “plaš
takės” bei “gyvybės syvai”, ku
riuos taip mėgsta “čiulpti” tos 
lenkiškos plaštakės.

Bet kai pamačiau Pittsbur
gho Naujienose Reporterio pa
aiškinimą,

Pittsburgho Lietuvių Tary- plaštakės 
bos Laikinas Komitetas yra 
gavęs iš Lietuvos Generalio 
Konsulo, p. P. žadeikio, per 
Dr. J. T. Baltrušaitienę seka
mo turinio laišką:

Dr. Joanai Baltrušaitienei,
205 Seneca St., 
Pittsburgh, Pa.
Gerbiamas Tamsta:

Draugijos Užsienio

nusibodę ganyti Mayview įna-ityti kunigų “Draugo
• 1 v 1 i • «• a -v ▼ ii • /vk uiti oU Vt*Hl 1 Iri'’mių duseles, tai norėtų North 

Sidės lietuvių duselių pagany
ti.

Nors Magdė ir nebūdama jo
kiu pranašu, gali apznaiminti, 
kad jei Kikas įsibrostvins į 
mirsų senuko vietą ir pradės 
“kikintis”, tai tikrai priveis 
pas mus iš gerų katalikų daug 
bedievių ir “nezaliežninkų”, ku
rių iki šiol pas North Sidės 
lietuvius visai nebuvo.

— Magdė.

DĖL ADV. R. SKI 
PIČIO MISIJOS

kad tos lenkiškos 
esančios lenkiškos 

o North Sidės lietu- 
— tai kun. šimke- 

esą

ŽEMOS KAINOS!
“MIDWEST” KRAUTUVĖS!

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 12 ir 13

>>Midu)e^it,, Puikiausi Gaidru Santos
I6A1/A Kasdien svaro 4 *7p QSvarijiQp
IVHVA Spru«inta mais* lfC U Maiš.4ub

“MAXWELL HOUSE” KAVA sv. ken. 29c
29c“CHASE & SANBORN’S” kava'D

“ROYAL” DEZORTAS ............... 3 pak. 19c51II T 1 I “PILLSBURY’S” “GOLD MEDAL” “CERESOTA”

MILTAI $i04 $i07 $i0724 sv. maiš. 24 V2 sv. maiš. 24’Ze sv. maiš.

sv.

Lietu
viams Remti pirmininko ad
vokato R. Skipičio atsilanky
mas Pittsburgh’e ir apylin
kėje nustatytas gegužės mėn. 
21 iki 24 dd.

Jo veikimą ir tikslą remia 
visos Lietuvos srovės ir jis 
ti.Ti atitinkamų organizacijų 
rekomendacijas. Jo atvyki-

* mo tikslas: nupasakoti Klai- jie semta sau “gyvybės syvus”.

vienuolės, 
vių vadas 
vičius, gi “gyvybės syvai 
doleriai, tai tada ir pats dasi- 
protėjau kame dalykas.

Pasirodo, kad kunigų 
bes syvai”

Nėra kunigams dolerių, nė
ra nei “gyvybės syvų”.

Nors kunigai per pamokslus 
ir per savo laikraščius sako ti
kintiems, kad jie tarnauja Die
vui su didžiausiu atsidėjimu ir 
neieško jokių gerybių šioje aša
rų pakalnėj.

Tačiau praktika rodo, kad 
ne dėl Dievo pašaukimo musų 
dvasiškiai stoja į kunigystes 
stoną, bet bizniškais sumeti
mais ir dėl dolerių, iš kurių

“gyvy-
- tai doleriai...

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, III. 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

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

Collateral Paskolas.

Chapman and CoM Ine.
120 S. La Šalie St.

Te). Franklin 0576

JAUNOS VIŠTOS Ištaisyti paukščiai ....... ..... .  sv. 270
HJbby7?*' DEEP i)R()WN BEANS 3 ken.“ 250t (t,-Js.pARJ)AVJMAS
ŠPINAKAI ......    2%
PYČĖS Riekutės ar Pusės . ............ . 2H kenai 200
BARTLETT GRUŠIOS .......................... 2’4
PINEAPPLE Riekutės .

kenai 150

SALDUS WAFER COOKIES
PUSI BRAN FLAKES
FARMLAND” TOMEITĖS

kenai 230 
....... 2'k kenai 210 
............................... S V- 150 
... 10 unc. pak. 100 
2’^ kenai 2 už 250

Stony Creek” SALDUS ŽIRNIAI No.2% ken. 2 už 250
ko-

“PABST” CHEESE įvairus

Chocolate Marshmallow CANDY EGGS Tuz. 1Q0

Atydos!”

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PIRK NUO

6

y

ten įdėjas ir 
materializmą 
laisvamaniai 
jų!..

dvicių ‘z sv. pakeliu
2 sv. Pak. 79c
2% sv. pak. Šgc

gra- 
kad 
šau- 
turi-

kad 
i d ė->

» B

\Vilbert,s” Skystas Padlagoš Vaškas painios ken. 390

“FOULDS” Egg Noodles fe*’ " 3 pak' 19C
ą T CHOCOLATE % svaro O 1

LAJCOlVlAlul FOOD DRINK kenai <■ ■ V

Chromium dengti dubeltavi 
SINKUS
KRANAI .............TC.HU

Puikios Toileto Sėdynės
*1.39

PASTABA — Dauguma “Midivett Storet" turi ir mttot tkgriut, kur jut 
galite pirkti gerą metą, paukitieną ir tt. už itmiauriat kainatl_____

NES PIGIAU

DYKAI! Arbatos Indas su pirkimu
| ■ f JUODA ARBATALIDlOn S ŽALI0JI ARBATA

Puikus Rinktiniai BANANAI ...................... 3 sv. 170
šviežios CALIFORNIJOS MORKOS ..............  pund. 50
ŠVIEŽIOS TOMAITĖŠ“Rinktinės ............... 2~šV7250

’A sv. pak. 2 už 170
LOAF CHEESE American or Brick ..................  sv. 260
“Blue LabeI” CREAM CHEESE 3 unc. 'pak. 2 už 150
GINGY CAKE MIX Mgk. “pakelis 15c 
“OLD FASHIONED1’ LAŠINIŲ PALTIS ....... sv. 290
“Buying-Brand” BAKED VEAlTTbAF ...........  sv. 210

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ, GAUSITE 
GERĄ NUOLAIDĄ

Dolerių jie susikrauna po di
delę krūvą, ir jų kliūva net 
lenkiškoms plaštakėms pačiulp
ti.

Ir tie Dievo garbės šinkoriai 
dar drįsta kalbėti apie kokias 

smerkti šių laikų 
bei sakyti, 

neturi jokių

B

Geriau, kad neveidmai
niautų

Ar nebu’tų geriau, kad mu
sų kunigai, vietoj bandžius

"S

1

' 5 '4^^

Kas atsineš šj skelbimą, tas gaus 10% nuolaidą ant bile kurio iš šių 
dviejų namams reikmenų.

Kerpame paipas ant užsakymo. Turime pasirinkimą misinginių 
prietaisų.

PLUMBINGŲ IR APŠILDYMO REIKMENŲ. PAIPŲ PRITAIKY
MAS IR VALVES. BOILERIAI, IR RADIATORIAI.

IDEALPLUMBING&HEATINGSUPPLY
COMPANY

1833 Blue Island AVe. Tel. Canal 2688
CHICAGO, ILL.

FRANKFURTERS Vien iš Mėsos ............... 2 sv. 290
“Morton’s” VA NILLA ar LE M O N_F L AVOR 8 u ne. bon ka 10c 
“KITCHEN KLENZER” kenas 50 
“Midwest” CHILI CON CARNE ........... 2 kenai 190
PINK SALMON “Midwest” Puikus Aukš. ken. 2"ūF230 
“Cut-Rite” VAŠKUOTA POPIERA 40 p. rolė 2 už 150 
“SEMINOLĖ** irATHROO^TISSŪE .... ... 4 roles 250

' ■

šeši Telefonai, 
Visi .

Yards 6500

aGerai vilkėk!”

Jau 
Pavasaris!

LAIKAS DUOTI

NGLEW00 
CLEANERS

ĮDĖTI NAUJĄ 

GYVUMĄ Į 

JŪSŲ SENUS 

DRABUŽIUS!

STOKIT eilėn j rūbų paradą, 
kuris maršuoja pavasary tie
siog iki Velykų! Jus jausitės 
puikiai ir išrodysitie. geriau 
kaip Englewood Cleaners iš
valys ir išprosys jūsų drabu
žius! Neatidėliokit ir nerizi- 
kuokit, bet džiaugkites pavasa
riu gražiuose, švariuose drabu
žiuose ...

Pasiuskit Juos šiandien! Mes Esame Taip Arti prie Jus kaip 
Jūsų Telefonas! .

Pašaukite YARDS 65OO
Ir Musų Atstovas Tuojaus Jums Patarnaus

Pirm negu valysite savo kaurus, drėpsus ir firankas, gaukite 
musų apskaitliavimą.

NGLEWOOll 
CLEANERSJ įjp
Virš 25 Metus Englevvoode i

Mes turime tūkstančius užganėdintų kostumerių — Kodėl ne jus?
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė šeši Telefonai, Visi—

5119-21 S. Halsted St Yards 6500

WE

VELYKOS JAU ARTINASI
Laikas nusipirkti gerus, 
žius, naujus čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti 
niai pasipuošusiu. Mes
me didžiausį pasirinkimą če- 
verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3337 SO. HALSTED STREET

Pasimatykit su Mr. Lustig, musu Foreign Exchange Dept.

HALSTED EICHAMGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street
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Uįsakymo kaina!
Chicagoje — paltu:

Metams sshhmmmm 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _ ______ _ 2.00
Dviem mėnesiams __ ______ 1.50
Vienam mėnesiui___________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija - n--—-—-- 3c 
Savaitei 18c
Mėnesiui   75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštui

Metams 87.00
Pusei metų_____________ 3.50
Trims mėnesiams   1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui .............— 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......... ■'........ —. 88.00
Pusei metų............. ...... — 4.00
Trims mėnesiams____ .__ __ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu

nemano prašyti Tautų Sąjungą panaikinti Klaipėdos 
autonomiją ir kad paskleistos apie tai žinios neatatin- 
ka tikrenybės”.

Vadinasi, tie, kurie karščiavo j i, dabar gąli atvėsti.

Apžvalga
L. A. K. ŠMEIŽIKAI

PATARIA KEISTI KONSTITUCIJĄ

Tuo tarpu kai dauguma konservatorių Amerikoje 
dabar nuolatos šaukia ginti Jungtinių Valstijų konsti
tuciją, tai Harvardo profesorius W. Y. Elliott pataria 
konstituciją pakeisti. Jisai parašė ištisą knygą, aiškin
damas, kodėl ji privalo būti pakeista.

Prof. Elliott mano, kad reikia panaikinti šteitus, 
padalinant, vietoje to, visą kraštą i sritis, kurie daug
maž atatiktų dabartinius federalinius distriktus. Jisai 
siūlo, be to, sustiprinti prezidento galią, suteikiant jam 
teisę paleisti atstovų butą, idant jisai turėtų galimumo 
patikrinti visuomenės nusistatymą. Tai, anot prof. 
Elliott’o, butų geriausia partinės kontrolės priemonė.

Tai, iš tiesų, sveikas sumanymas. Sakysime, kad ir 
apie tą partinę kontrolę. Prie dabartinės tvarkos, kada 
kongresas yra renkamas tam tikram, konstitucijoje nu
statytam terminui, jisai gali visai nesiskaityti su kraš
to opinija, iki neateina naujų rinkimų laikas. Dalis kon- 
gresmanų, net priklausančių tai pačiai partijai, tempia 
įstatymų leidimo vežimą į vieną pusę, kita dalis i kitą 
— ir vežimas stovi vietoje.

Ėmė apie tris mėnesius laiko, pavyzdžiui, ikį dabar
tinis kongresas perleido vieną tik pašalpų ir viešųjų 
darbų įstatymą, nežiūrint to, kad daugiau negu du 
trečdaliai kongreso, abejuose rūmuose, susideda iš val
dančiosios partijos atstovų. Tai yra laiko eikvojimas 
ir kartu viso krašto ekonominio gyvenimo slopinimas, 
nes ir prekyba, ir pramonė, ir bankai, laukdami, iki pa
sibaigs ginčai kongrese, nežino, kokius planus savo biz
niui daryti ateičiai.

Tačiau kita prof. Elliott’o mintis — kad reikią su
stiprinti prezidento galią — mums atrodo klaidinga. 
Galios prezidentas jau ir taip šiandie turi labai daug. 
Jeigu kongresas pasidarytų jautresnis viešajai opini
jai ir dirbtų sutartiniau, tai ekzekutyvis valdžios orga
nas galėtų dagi būti susilpnintas — pavyzdžiui, kaip 
Anglijoje, kur ne vyriausybė kontroliuoja parlamentą, 
bet parlamentas vyriausybę.

Didžiausias anachronizmas (savo laiką atgyvenęs 
dalykas) tačiau yra padalinimas kongreso į dvejus rū
mus — atstovų butą ir senatą. Juodu vienas antrą truk
do. Kam reikia dviejų atstovybių, kuomet tię patys 
žmonės renka ir kongresmanus ir senatorius?

Kai prieš pusantro šimto metų buvo rašoma Jung
tinių Valstijų konstitucija, tai atskiri šteitai (kurie 
pirma buvo autonomiškos, tik nuo Anglijos karaliaus 
priklausančios kolonijos) labai bijojo, kad centralinė 
valdžia jų “neprarytų”, ir kad stambesnieji šteitai ne
nustelbtų silpnesniųjų. Todėl buvo įsteigtas senatas, į 
kurį kiekvienas šteitas, nežiūrint koks jo dydis, skiria 
po lygų skaičių (du) senatorių. Ir senatui tapo suteik
ta galia tvirtinti prezidento daromas su kitomis valsty
bėmis sutartis ir jo skiriamus valdininkus.

Bet dabar Amerikos šteitai jau seniai nebėra auto
nomiškos valstybėlės. Kai 1861 metais pietiniai šteitai 
bandė, dėl vergijos klausimo, atsimesti nuo šiaurinių 
šteitų, tai kilo karas ir atsiskyrėliai tapo suvaldyti 
ginklu.

Dabar jau ir kitais atžvilgiais tas federacijps prin
cipas, kuriuo buvo pagrįsta Jungtinių Valstijų konsti
tucija, neteko svarbos. Jį pilnai gali pavaduoti vietinės 
sąsivaldybės.

Taigi ir originale senato reikšmė yra išnykusi. Bu
tų daug geriau, kad jisai butų sulietas į vieną įstaigą 
su atstovų butu.

Aišku, kad, anot prof. Elliott’o, sena, 1787 metais 
padaryta mašina šiandie negali veikti kaip reikiant. 
Reikia ją keisti.

Prieš kiek laiko dviejuose 
amerikiečių laikraščiuose buvo 
įdėti anonymiški (be parašų) 
laiškai, / kuriuose kažin koki 
slapukai, neva Lietuvos Aero 
Klubo nariai, bjauriai atakavo 
to klubo valdybą su prof. Že* 
maičiu pryšakyje. Valdybai ir 
jos pirmininkui buvo prikaišio
jama, kad jie per trejus metus 
neišduodavę aiškių atskaitų, ne
atsiskaitę iš kokios tai loterijos 
pajamų, slopinę Klubo narių 
iniciatyvą irt. t.

“Naujienose“ jau buvo pa
stebėta, kad Lietuvos Aero Klu
bo pirmininkas tuos šmeižtus 
griežtai atrėmė, pareikšdamas, 
jogei juos skleidžia piktos va
lios asmens, kuriems nepavyko 
pasišildyti prie Klubo iždo. Da
bar tą pat patyrėme ir iš kito 
šaltinio.

Vienas asmuo, kuris gerai ži
no, kas dedasi Lietuvos Aero 
Klube, paklaustas apie “Drau
go“ ir “Dirvos“ paskelbtus gan
dus, pasakė, jogei tiems gan
dams “nėra jokio pamato”, ir 
pridūrė:

“Keletas vyrukų, kurie ne
gavo darbo prie skraidymo 
mokyklos, užpyko ir pradėjo 
skleisti tas nešvarias pasa
kas.”

VAL. LIAUDININKAI PA
ŠALINO CIBULSKJ. IR 

ŠALTENĮ

“Lietuvos Žinios” praneša, 
kad Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjunga išbraukė iš sa
vo narių sąrašo Vincą Cibulskj 
ir Kazj Šaltenį.

Juodu tapo išmesti už tai, 
kad juodu stengėsi pakreipti 
vai. liaudininkų skyrius ir na
rius linkui V. Kyieskos idėjų, 
kuris jau seniau buvo pašalin
tas iš organizacijos už nukry
pimą prie tautininkų.

Paminėtame Kauno dienraš
tyje skaitome:

“L. V. L. S-gos' nariai Ka
zys Šaltenis ir Vincas Cibul
skis, susidėję su pašalintu iš 
Sąjungos V. Kvieska, pasta
ruoju laiku pradėjo vystyti 
veikimą, kad pakreiptų Val
stiečių liaudininkų kai kurias 
kuopas ir paskirus veikėjus 
V. Kvieskos ideologijos ir 
taktikos linkme. Tam reika
lui, paneigę ryšius su Centro 
Komitetu, paneigę C. Komi
teto nutarimą dėl V. Kvies
kos iš Sąjungos pašalinimo, 
paneigę organizacinę draus
mę, jie pradėjo Alytuje šauk
ti V. liaudininkų susirinki
mus kviesti su pranešimais 
V. Kvieską.

“Liet. Valst. L. Centro Ko 
mitetas savo posėdyje kovo 
26 d., apsvarstęs susidariu
sią būklę dėl žalingo ardomo 
(ardančio ?
S-gos drausmę ir tvarką V. 
Cibulskio ir K. Šaltenių vei
kimo, Vincą Cibulskj ir Kazį 
šaltenį iš Sąjungos pašalino.’" 
Lietuvoje, kaip matome, skir

tumai tarpe partijų yra dąug 
griežtesni, negu tarpe Ameri 
kos lietuvių srovių. Tenai kas 
yra liaudininkas, tas nėra tau
tininkas, ir kas yra tautininkas, 
tąs nėra liaudininkas. O jeigu 
kuris asmuo bando sėdėti ant 
dviejų kėdžių, tas paprastai nu
sėda tarpe kėdžių.

nimas “nacių” diktatūrai Vo
kietijoje augąs ir stiprėjąs. Ši
tą savo nuomonę jisai remia 
smulkiomis žiniomis, gautomis 
iš “trečiojo reicho”. Jisai sako:

“Opozicija krašte auga. Ir, 
kas svarbiau, ji organizuoja- 
si.

“Pasiremdarni patikimomis 
informacijomis iš visų Vo
kietijos dalių, mes dabar tu
rime aiškų padėties vaizdą.

“Viena, reikia pažymėti 
tarpe opozicijos elementų 
įvairių grupių monarchistus, 
Plienkepurius, Vokietijos Or
dino likučius ir Juodąjį Fron
tą. Šitos grupės turi ryšių 
su armija, su stambiaisiais 
žemės savininkais ir sunkią
ja pramone.

“Paskui, yra evangeliškos 
(protestonų) ir katalikiškos 

, bažnyčių opozicija. Pirmoji 
yra aiškiai konservatyviškas 
pasipriešinimas režimui, ant
roji pasilaiko katalikų dar
bininkų ir jaunuolių organi
zacijomis.

“Toliausi, eina kovojančios 
socialdemokratų ir komunis
tų grupės ir įvairios socialis
tinės atskalos.”
Straipsnio autorius sako, kad 

vis daugiaus įtakos tarpe hit- 
lerizmo priešų įgyja socialde
mokratai, kurie atsteigė savo 
partijos organizaciją, ir padarė 
ją veikliu ir nuolatos stiprėjan
čiu įrankiu prieš “nacių” des
potizmą. Nors tūkstančiai so
cialdemokratų buvo išžudyti ir 
dar daugiau jų yra sugrusta į 
koncentracijos stovyklas ir ka
lėjimus arba turėjo pasišalinti 
j užsienius, . bet partijos narių 
masės neišnyko. Jos buvo ge
riausiai organizuotos ir išlavin
tos masės Vokietijos respubli
koje, ir jos dabar vėl ima at
gauti savo senąją kovos dvasią.

Kai dėl kępiunistų, tai, anot 
to rašytojo, jų taktika yra pra
gaištinga. Ji veda prie to, kad 
veikliausias elementas yra nuo
latos 
pildo 
gero 
Jėgų 
liarns

Autorius mano, kad “nacių” 
diktatūra turės būt sugriauta 
laipsniškai. Todėl ims laiko, iki 
Ji išnyks. Artimiausias uždavi
nys dabar esąs atliuosuot dik
tatūros pančius, sumažinti jos 
spaudimą ir išplėsti veikimo 
plotą.

“Kova tęsiasi I” sako jisai, 
baigdamas savo pranešimą.

Vaitkaus išleistuves. Bus pie
tus ir programas. Dalyvaus 
choras ir musų pasižymėję so
listai. Susirinkusius svečius 
linksmins ir muzika. Pradžia 
3 vai. po pietų.

Kviečiame tiek ; vietos, tiek 
aplinkinių miestų lietuvius da
lyvauti lakūno Felikso Vait
kaus išleistuvėse. Esame tik
ri, kad waukcganicčiai, raci- 
niečiai, so. milwaukicčiai ir 
nrilwaukicčiai atsilankys į 
Kenosha atsisveikinti su lakū
nu ir palinkėti jam laimingos 
kelionės. C. K. Braze

Binghamton, N. Y
Komunistiško susiuienijimo

koncertas. — Konfliktas 
“ūsorių” su kunigu. ~ SLA. 
<50 kuopos susirinkimas.

Kovo 30 
siyienijimo 
kurį buvo 
keliuniutė 
dauskas. 
dytojai daugumoje buvo 
tinai, 
žymėta, 
garsieji 
daugi dauguma jų 
parapijai, tai be 
“pazvalenijos” jie nieko 
gali daryti. Juo labiau 
bortiniu gavėnios laiku.

Kada rengimo komisija pa
prašė duoti galutiną atsaky
mą, ar jie dalyvaus koncerte, 
ar ne, 
bruzdo 
siškus vadus” gauti leidimą. 
Svetimtaučių dvasiškiai pa
reiškė, jog jie nieko blogo ta
me nematą. Visai kitaip pa
sielgė lietuvių parapijos kle
bonas, 
“išgarbavojo 
pačius

d. komunistiško su
kuopęs koncertas, į 
pakviesta K. Men-

iš Brooklyno ir 
Kiti programo

Plakatuosc buvo 
jog dainuos 
“ūsoriai”.

Sa- 
pil- 
vie- 
pa-

ir musų 
Bet ka- 
priklauso

Suprantamas dalykas, “ūso- lai, 
rai” pabūgo ir atsisakė koncer- džiaugsmo ašaros, 
te dalyvauti. Kaikurie jų net 
usus nusiskuto. Nenusigan
do kunigo tik Al. Varkulis: jis 
ne tik nenusiskuto ūsų, bet 
magaryčioms užsiaugino ir 
barzdą. f

Taip susidėjus apystovoms 
ir koncerto programas buvo 
netoks, kokis turėjo būti. Va
dinasi, jis išėjo daug trum
pesnis. Menkeliuniutū irgi 
pasivėlino. Atrodė pavargusi 
ir labai mažai tedainavo. Ka
da publika nerimo ir reikala
vo, kad daugiau dainuotų, tai 
ji išėjo ir atsiprašė. Girdi, ke
lionėje išbuvau penkiolika va* 
landų; esu nuvargusi ir dan
gau nebegaliu dainuoti.

K. Kiziutė pagrojo ant akor- 
dinos. Išėjo gana gerai. Ke
lis kartus buvo publikos iš
šaukta. Kažkoks ukrainietis 
smuikavo. Išpildė gana sun
kius klasiškus dalykėlius. Di
delio įspūdžio nepadarė.

Bendrai imant, programas 
išėjo silpnokas. Visa, kuo ko
munistai gali pasigirti, tai 
skaitlinga publika. Publikos 
tai susirinko pusėtinai daug.

žydėjo akyse Valiunės

KLAIPĖDOS AUTONOMIJA PASILIKSIANTI

Pasirodžius spaudoje žiniai, kad Lietuvos valdžia 
norinti panaikinti Klaipėdos autonomiją, “Naujienos” 
išreiškė nuomonę, kad toks žinksnis galėtų greičiau pa
kenkti, negu atnešti naudos Lietuvai. Dėl to kai kurie 
kiti .musų laikraščiai buvo jau bepradedą “patriotiškai” 
karščiuotis ir “Naujienas” smerkti.

Tačiau Lietuvos pasiuntinybė Londone aną dieną 
pranešė anglų žinių agentūroms, “kad Lietuvą visiškai

ne- 
da-

tai “ūsoriai” tuoj su- 
Jie nuėjo pas “dva-

A-tis

statomas į pavojų ir pri
vačių” kalėjimus. Nieko 
iš šitokio darbininkiškų 
aukojimo Hitlerio bude
li egalį išeiti.

VAITKUI RENGIA 
MA IŠLEISTUVĖS 

ROCKFORDE

“N.” Red.)

OPOZICIJA VOKIETIJO
JE STIPRĖJA

Vienas žymus Vokietijos so
cialdemokratas, kuris dabar 
gyvena užsieniuose, rašo New 
Yorko socialistą savaitraštyje 
“New Leader”, kad pasiprieši-

Rockford, III. — Balandžio 
7 d. SLA. 77 kuopa laikė savo 
susirinkimą. Buvo pranešta, 
kad pilnam “Lituanicos II” 
įrengipiui trūksta dar apie ke- 
turhj tūkstančių dolerių. Va
dinasi, tįek dar bus reikalinga 
pinigų, kad apmokėjus visas 
sąskaitas.

Kuopos nariai entuziatiškai 
pritarė sumanymui sukelti 
daugiau pinigų. Kuopa rėmė 
pirmąjį .skridimą; rems ir šį, 
kol jis bus įvykintas.

Tapo nutartą surengti dide
lį išleistuvių balių su pręgra- 
mu. Tame baliuje mes turė
sime progos paskutinį kartą 
prieš.išskridimą sųsitįkti su p. 
Vaitkum ir palinkėti jam lai
mingos kelionės ir pasisekimo 
nuskristį į Kauną.

Apie balidus laiką ir vietą 
bus praneštą vėliau.

— Lietuvis.

Tame baliuje mes ture

IŠLEISTUVES LA
KŪNUI VAITKUI
Kenosha, Wis. — Balandžio 

21 d. Šv. Petro parapijos sve
tainėje įvyks lakūno Felikso

—Kiek aš skausmo perne- 
siau ir ašarų išliejau dėl tavęs, 
nes mano tėvai ir giminės, ma- 
niaus, prakeiks mane už susi
dėjimą su vienuoliu. Jus dau
giau už mane perkentėjot ir 
l<as iš to išeis? Ilgai abu guo
dėsi, • kalbėjos, nes daug, daug 
turėjo vienas antram pasaky
ti. Tik kuomet rytuose pasiro
dė žara, tąsyk tik atsistojo eit 
j namus. Po ilgo ir meilaus at
sisveikinimo persiskyrė žadėda
mi susitikti antrą vakarą.

Gražus pavakaris< Išėjom pa
sivažinėti su Leopoldu po eže
rą, pasigerėti gražiuoju saulė- 
laidžiu. Sėdėjo Leopoldas susi
mąstęs, o jo širdis nerimavo. 
Po ilgo tylėjimo Leopoldas 
tarė:

—Nebeilgai važinėsiu 
laiveliu, Povilai, su tavim, 
gal tu liksi čia ištikimas 
pareigoms, bet aš greit geruo
ju ar bloguoju apleisiu šią vie
tą', kuri baisiai įgriso man. Pa
sauly būdamas maniau, ’kad 
vienuolyne rasiu teisybę, bet 
labai apsirikau, čia mažiau tie
sos yra, negu kitur. Atėjau 
nors ne visa širdimi atsidavęs 
tai idėjai, bet visgi pamaldus, 
tikintis. Bet čia netaktiškas 
jaunesniųjų vienuolių spaudi
mas iki vergystės nusižemini
mo atšaldė mane nuo pamaldu
mo. Pamačiau daug neteisybių 

i ir vylių. Todėl aš greitai aplei- 
i siu eidamas j laisvę, kur širdis 
(traukia ir žmonės jaučiasi gy
veną, bet ne vergiškame nusi
žeminime jaunystę ir visą gy
venimą leidžia laukdami dan
gaus karalystės, kurios niekas 
nematė ir nežino. O pasaulis 
gražus, gražus ir malonus, nors 
ir ne be vylių. Eisiu į jį dirbti 
ir kovoti už būvį.

Nutilo Leopoldas, susimąstė, 
skriejo jo mintys pas mylimą 
Valiunę į sodnelį, kur ji jo lau
kė tą vakarą. Užviešpatavus 
nakties tylai, nusileidęs iš savo 
kambario jis vėl ten, kur su 
žvaigždėmis kalbėjos ir mėne- 

minarijon į mokslą ir galuti-1 s.^?u. Serijos jo laukdama Va- 
no pašaukimo ištyrimo. Mat lun.e: 0 Jle kalbcJ°s’ k« 
manė vyresnysis, kad Leopol- suėję - as nezmuu. Tik 
d^s pamirš viską. Bet Leopol- sekantl Tyli »ebemateme ant 
do širdyje visai kas kita bu- ™a‘d« Uopo,do; Kur J‘s yVa? 
vo. Jam gailėjosi tik Valiunės, Kodel "T/** pamaldų’ ba' 
kad jai nieko blogo nenutik- .^fesn^s’
tų, sužinojus jos tėvams. kepdamas eit ji prikelt* Bet 

nuėję kelt Leopoldą, kad eitų 
III atsiimti bausmę už apleidimą

metai nuo to maldų, kambaryje jo nebesira- 
Vargo ir persekiojimų do- J;akstc . vyresnys.s 

ir kiti kunigai, kad Leopoldas 
pabėgo.

O Leopoldas, tur būt, džiau
gėsi pabėgęs į laisvę, kaip 

' (džiaugiasi nekaltas kūdikis iš
vydęs po žiemos šalčių skaisčią 
pavasario saulutę.

(Galas)

Balandžio 2 d. įvyko SLA. 
50 kuopos susirinkimas. Tapo 
išrinktas naujas raštininkas, 
vietoje p. J. Ciniko. Mat, pas
tarasis išvažiavo į Cicero, III 
apsigyventi. Nors jis nei kny
gų, nei rezignacijos nepridave, 
tačiau kuopa priversta buvo 
išsirinkti kitą raštininką, nes 
be jo negali apsieiti.

•>

Binghamtono lietuviai su ne
kantrumu laukia gegužės 11 
M. Mat, tą dieną mus aplan
kys lakūnas Feliksas Vaitkus 
su “Lituanica”. Tokiu buduJis visokiais budais su “Lituanica”.

komunistus iri tai bus atsisveikinimo diena, 
ūsorius”. — Korespondentas.

Už Vienuolyno Sienų
(Tąsa)

Tuo kart daug 
išpažino, 
suteikė, 
mylint--- 
Myliu už
Valiūne, ir nesustosiu ta

tram 
jiems 
antrą

ko vienas an- 
kas lengvumą 
žinant vienas

viską labiaųs

pra-

siuo 
Nes 

savo

tave, 
vęs mylėjęs, jei ir mane at
stumtam. Nes visa mano nū
dieninė viltis tavyje yra, bran
gute.

— Aš jus, Leopoldai, irgi 
myliu nuo pirmo pamatymo,, 
bet kąs išeis iš musų slaptos 
meilės? Tu esi vienuolis, busi 
kunigu*. Jums nevalia mylėti, 
o jei sužinos, kils ermyderįs, 
bausmė ir daugiau. Tai geriaus 
vienu kartų užbaigkime gilinę 
širdies žaizdas persiskirdami ir 
užmiršdami vienas antrą ant 
visados—

— Ne, brangute. Aš nebijau 
nieko nukęsti dėl tavęs. Tiktai 
su tavim matau pasisekimą gy
venime,
lyno vienumoj. Aš dar pasimo
kinsiu, tada apleisiu, kad ir 
prieš jų norą. O dabar dar ne
galiu to padaryti, nes labai 
sunku ir negalima gaut dar
bo.

širdis ilgis, širdis trokšta, 
nor gyventi ir mylėt. Prisi
glaudė vienas prie antro, su
siliejo jų lupos pirmu ilgu pa
sibučiavimu, kad nepamatė, 
kaip tyliai durys prasivėrė ir 
visą tą sceną temijo kunigas. 
Pamate jaunuoliai kunigą, kaįp 
žaibo
nuo antro, bet jau buvo pęr- 
vėlu ir viskas iškilo aikštėn,

o ne klaikioj vienuo-

trenkti atšoko viens

Daug barnių, prakeikimų ir 
baudos gavo Leopoldas parėjęs 
vienuojynan. Nes nuo Vyres
niojo riksmo visas didelis na
mas skambėjo, kaip nuo griau
stinio trenksmo.

Kadangi mokslas tuojau po 
to įvykio prasidėjo, tai ir Leo
poldas kantriai pernešęs visas 
nuoskaudas, kaip nedoriausias 
prasižengėlis, buvo išsiųstas Se-

Prabėgo du* 
laiko, 
spaudžiamas Leopoldas nieko 
negirdėjo apie Valiunę, kaip ji 
gyvena ir kaip jai einasi. Ar 
pamiršo ji jį, ar dar prisime
na? Nes jo neleido per du me
tus nei į tą kraštą, kur gyve
no Valiūne. Bet jo širdyje ne
nustojo m,eilė jai rusenus ir 
tarp tamsiųjų Seminarijos mū
rų. • Skelbimai Naujienose

Vyresnis, manydamas Leo-1 duoda naudą dėlto, 
poldą per tą ilgą laiką pamir- kad pačios Naujienos 
šus Vąjiųnę, leido trečių me-naudingos, 
tų vasaros vakącijas važiuot]“ 
praleisti, kur prieš dų metu bu
vo. O Valiunės tėvai, sužino
ję Leopoldą atvyta vakaci- 
joms, nepavelijo Valiunei susi
tikti su juo. Visi jų siekiai ir 
širdžių troškimai turėjo grim- 
sti į bedugnę. Bet ne, nes li
kimas ką kitą lėmė: kas turė
jo įvyktį, tas ir įvyko.

Negalėjo Leopoldas pamatyt, 
nei susitikti Valiunės, todėl su 
telefono pagelba jam teko pa
sikalbėti ir susitarti kur vėlai 
vakare susitikti.

Kųpipejt visas vienuolynas pa
skendo naktinėj tamsoje, pra
sivėrė Leopoldo langas antra
me aukšte. Išljndęs jis per Įau
gą lėtai nusileįdo žemyn ir per 
kalną miškeliu skubiai patrau
kė pas Vąliųnę, kuri jo jau lau
kė gale sodno po pakrypusiu 
medžiu.

Kiek džiaugsmo jų tame po 
ilgų ir nedėkingų perskirų su
sitikime,- tai įtik tie gali 
prasti, kurie tai pergyveno. O 
mėnulis nušvietė jų paraudu
sius veidus, ant kurių kaip per-

su

HARVEY, ILL.
F. W. Bruggemann

FOR MAYOR
Harvey mieste
lio lietuviai 
balsuotojai esat 
raginami susi- 

’ddnidti ateina
nčiais rinki- 
mais, kad iš
rinkus ‘tinkamą 
admjrtistraciią.

Tai nepamirški
te jusu draugą 
F. W. BRUG
GEMANN. ku
ris stato savo 
kandidat ura i 
ma jo rus jauF. W. Brug-

gemann.
trečiu sykiu ir visiems balsuoto
jams yra gerai žinomas kaipo 
draugiškas žmogus ir reikalui 
esant visados gausite pas ji man
dagu patarnavima.

šiuom sykiu geresnio kandida
to i majorus neturime, nes Har
vey lietuviai, kurie daugiau poli
tika interesuojasi pataria jo kan
didatūrą remti.
Taigi nepadarykite klaidos, bet 

'isi kai VIENAS 
16 d. Balandžio 

atiduokit savo baisa 
už FRANK W.

BRUGGEMANN
l MAJORUS.
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TheDoings of
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

Our Aim
On Tuesday evening, August 

31, 1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

All Communications and cor- 
respondence is to be sent to 
Vytautas Beliajus, 3259 South 
Halsted st., Chicago, III. Phone 
Victory 5259.

Parent Day Celebra 
tion

— that the parents 
like-wise become ac-

whose abilities in the sport 
field will no doųbt add to the 
pride of LYS., in the athletic 
field. Their present officers 
are .... Tom Valentine—chair- 
man, Tony Rush—vice chair- 
man, Antoinette Grigaliūnas— 
secretary, Theodore Rekštis— 
treasurer, Grace Thurn—sočiai 
secretary, John Schiller—officer 
pro temps, Anthony Stankus 
—sergeant-at-arms.

We also mušt take notice 
of brandi No. 2 where a great 
deal of opposition against the 
LYS. was shown. This group 
is growing rapidly and has al- 
ready a inembership of over 
forty thus being the largest 
brandi. The Roselandites are 
well-known for the friendly 
manner which is displayed by 
the members. The paternal at- 
titu'de which Mr. and Mrs. Žli
binąs have shown is highly 
esteemed by the LYS. It is to 
such parents that we owe 
sincere gratitude.

tionality participated, our LYS. 
group undęr the direction of 
Vytautas Beliajus was also 
cbosen as the best present- 
ation.

The lithuanian group was 
the only group which was 
honored in being called upon 
for an encore. They received 
a tremendous ovation. The 
Mexicans with their ‘Jarabe 
Tapatio’ and ceremonial dances 
received second place.

L. U. C. Activities

our

In order that all the branch
es may have the opportunity 
to become acųuainted with one 
another 
would
ųuainted with the LYS and its 
activities — the organization 
has decided to bold a manifold 
affair on Friday May tenth, 
7:00 P. M. at the ‘Mark Whitė 
S(|uare’. field house, Halsted 
and 30th St.

Every member and his 
rents will be present. Short 
troductory speeches will be
livered by distinguSshed orators 
of our Lithuanian colony.

A colorful program composed 
of numerous talents within the 
LYS will bring relaxion and 
entertainment to those present.

I^ter in the evening a mid- 
get radio will be raffled off. 
This' 
ation 
with 
itials

This Summer’s 
Calendar

The distinguished Lithuan
ian University Club, where 
only such who have a certain 
amount of college hours to 
their credit — can belong, has 
undertaken to give all the Lith- 
uanians, who are desirous of 
becoming American Citizens, 
lessons in citizenship. It is truly 
an excellent idea. The club 
should be highly commended 
for its noteworthy task. Miss 
Valeria čepukas, a youthful 
and outstanding violinist, is 
president of the group.

pa- 
in- 
de-

will enable the organiz- 
to fumish its members 

jackets bearing the 
of the Society.

in-

Our Two New 
Branches

our 
the 

public and friends of L.Y.S. 
Brandi No. 4, Pilsen Park, was 
organized on March 18th at 
the home of Aldona Ambrosas, 
1843 S. Halsted St., while the 
Marųuette Park, brandi No. 5 
was organized on March 22nd 
at the home of Tom Valentine, 
6919 S. Talman Avė.

The officers of brandi No. 
4 are as follows .... Ray Bruno 
Mathevvs—chairman, Helen Ves- 
pender—vice chairman, Aldona 
Ambrose—secretary, Katherine 
Dabulskis—sočiai secretary, Ma- 
rion Dabulskis—treasurer, Joe 
Vespender — sergeant-at-arms. 
This brandi contains a few of 
the original and outstanding 
members. Ray Bruno Mathews 
is a vvriter of uote and is ver- 
sed well in both the Lithuan
ian and the English languages. 
He was one of the organizing 
members of the LYS. Dtfring 
the first of months of the or- 
gaijization he delivered lectures 
to the members on the Various 
topics of Lithuanian history. 
Miss Helen Vespender is cre- 
dited as being the 
(God-mother), having 
ed that “Lithuanian 
Society” be the name
by the club. Miss Vespender 
is a well-known accomplished 
songstress.

Upon every important LYS. 
celebration she has condescend- 
ed to participate in the sing- 
ing part of the program. Miss 
Aldona Ambrose, who likę 
Helen and Ray, is also one of 
the very first members of the 
LYS. She is an accomplished 
“Kanklių” player, probably the 
only Lithuanian giri on the 
statės, and a very talente*! act- 
ress.

Branch JJo. 5. has a large 
majority of young virile men,

We proudly introduce 
two new branches to

“Kurna” 
suggest- 

Youth 
adopted

Boardthe Executive
held on Sunday the 
March, - the following 

have been scheduled 
summer of 1935!

Klaipėda—The Sara 
jevo of 1935?

At 
meeting 
24th of 
affairs 
for the

May lOth: A combined meet
ing of all the branches with 
the presence of every member’s 
parents, in whose honor a pro
gram and a brief talk will be 
h ei d.

May 12th: Recital and dance 
at the Lithuanian Auditorium, 
givęn by our president Vytau
tas Beliajus.

June 16th: A boat excursion.
July 14th: Beach Party.
‘August 17th: Saturday night, 

Monn-light picnic.
September Ist: A convention 

of the LYS. branches, on which 
day the nomination for officers 
of the Execi‘tiv.e Board will 
be held, and the program for 
the year will be adopted.

September 
the end of 
existance of 
Anniversary
the f i nėr places of the city.

15th: Will mark 
two years of the 
the LYS. with an 
dinner in one of

Vaitkus To Fly To 
Lithuania

On May 6th Lieut. Fęlix 
Vaitkus, American-Lithuanian 
flyer is to leave Chicago for 
a Tranš-Atlantic Non-Stop 
flight to Lithuania.

His attempt will once again 
display to the world the ability 
of young and daring Lith- 

our brave heroes 
Girėnas did

uania. As
Darius and 
vjously.

May God
landing in Kaunas!

grant him a

pre-

safe

A Joyous Easter

The lašt three weeks hąve 
found the name—Lithuania oc- 
cupying a very conspicuous pos- 
ition amidst the current Inter
national affairs. The immediate 
cause for this well earned pub- 
licity has been the death de- 
cree imposed upon fou^ Nazis 
— traitors of the Lithuanian 
nation. Comments of various 
types have found their way in- 
to the columns of the Ameri
can press, the majority of 
which, on the vvhole sympa- 
thize (at least in theory) with 
Lithuania’s predicament. The 
vvorld acknowledges the unde- 
niable right under which Lith
uania passes the sentence of 
condemnation, yęt they seem 
dubious as to the advisability 
of

The L.Y.S. extends its sin- 
cere wishes to all our mem- 
bers, friends and co-workers 
for a joyous Easter. Hoping 
that witb the feast of Resur- 
rection, thepe shall like-wise 
awaken vvithin our souls a 
greater love for mankind and 
a better mųtual understanding 
of one another.

Lithuanian Dances 
and Exhibit

At 
the 
Settlemėnts and in which the 
LYS. participated, Ęithuanian 
weaving received greatest 
miration. Italian ‘damask’ 
ceived second place. Ąs for 
program, in which every

assi/ming an offensive at

titule, such as the Lithuan- 
ians are said to have assumed.

Existing evidence conclusively 
proves, however, that the step 
which was taken was the only 
logical procedure which could 
have been follovved under the 
circumstances. The Nazi im- 
perialistic ventures have as
sumed intolerable proportions; 
not only do they seek to an- 
nex Klaipėda (Memel), būt al
so to extend their rule over 
the entire Baltic coast.

The Lithuanians have no 
ųuarrel with the Gerina n 
people. In fact until recently, 
the t\vo nationalities were 
under the most amicable of 
terms. Unfortunately, Hitler 
has undermined this peaceful 
relationship. The present pos- 
ition o f Klaipėda is compared 
with that of Sarajevo, the Ser- 
bian bombshell, which plunged 
all Europe into the war one 
month after the assasination 
of the Austrian archduke. The 
conditions however are not 
([uite the šame, for in contrast 
to its political dominance of 
1914, Germany at present has 
no powerful allies and few 
sympathizers. England is per- 
haps the only country which 
expresses an attitude that can 
be called approchkbly neutral. 
Poland, its only other tentative 
ally has proved to be ųuite in- 
consistept, as evidenced by thę 
averse public sentiment which 
has, demoijstrated itself by 
pernicious riots all along the 
western Polish frontier.

Klaipėda is Lithuania’s only 
outlet to the sea. Upon this 
depends her balance of trade, 
and her sočiai as well as ecc- 
noipic development. If Lithuan
ia were to lose Klaipėda, ii 
would be the eųuivalent of los- 
ing all opportunity of cu'ltural 
and political advancement.

Aside fromnthese paramount 
factors we mušt realize that 
Klaipėda is -Lithuanian. 
Through centuries war was 
waged betvveeh' the Knights of 
the Cross andiof the Sword to 
maintain that narrow būt 
valuable strip of land. And 
now, that Klaipėda is a part 
of Lithuania its surrender to 
Germany would be an incon- 
ceivable absurdity. 
has strenghtened

patrol and /nobilized its forces 
in the event that Hitler would 
attempt a “redemption of Ger
man terrifory”.

True, any resistance that 
Lithuania could present would 
be pitifully meager as in con
trast to the Reich. Birt it mušt 
be remembered that in back1 
of Lithuania stands USSR, 
France and literally the whole 
world. It perhaps is not to be 
expected that nations would 
wage war merely in order that 
Lithuania retam Klaipėda; būt1 
Nazism has become a universal 
menace. lt can not—will not 
thrjve against the United effort 
of the World. 1 A. C, R.

UŽKIETĖJIMUI

Galima Pagelbėti!

VAŽIAVAU DIENĄ
(I HAVE TRAVELED DAY)

Folk Song
I traveled a day, and thręugbout the night, 
And then encountered, a delightful sight.

In a green meadow, on a sunny day, 
A charming maiden, was a-raking hay.
Ah mąiden, maiden, — beautiful-serene, 
Such lovely raking, I have never seen.

Thy ęxpert labor, aye, doth me enchant,
I pray permission to kiss thy white hand.

Translated by
Vytautas Bęliiajus.

n

GERAS SETAS
TAIP PIGIAI KAII’ IU.UU 

IŠTRAUKIAME DANTIS 
BE SKAUSMO

Dykai Egzaminacija 
PIGIAUSIOS KAINOS 

11 Metu Patyrimas.

Tvirti, Lankstus
Be Rėmų Aptaisyti.

Vertybė kurtų reikia pamatyti, kad įver
tinti, gražiai (raižyti, balti arba ružavl, 
uiikHti dengt I. 1‘rltalkoml prie no«de» 
Penrlold padu. l'uHlnu-lankwtau« tipo ap- 
Maiigojlmnl akinių nuo 
MiNldauŽimo................... ....... ..... .

PriŽiurCklle savo akis.
Patyrė Optomotristai nuodugniai iAcgz.a- 

mlnuos Juru akis.
"Krautuve bu prleinnmom kainom."

OFISO VALANDOS:
PnncdAly, Seredoj ir PAtnyčioJ nuo H vai. ryto iki 0 vai. vakaro.
Utarninkc. Ketverge ir Subatoj nuo 0 vąl. ryto iki P va), vakaro,

Dr. William Krotkiewicz, Optometristas
Dr. L. C. Sklodowski, Dentistas

4321 ’A Archer Avenue. TeJ. Lafayette 2860

EXTRA

.......R    —1

(Vartok ką gydytojai vartoja)
Kodėl viduriai paprastai reguliariai 
ir nuodugniai išsivalo ilgai po tam, 
kai gydytojus jums užrašotreatmen- 
ta dėl užkietėjimo ?

Todėl, kad gydytojas užrašo skys
tą liuosuotoją. kpri visuomet galima 
priimti reikalaujamam kiekyje. Jus 
galite jo dožą laipsniškai mažinti. 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikros ir saugios pagelbos nuo už
kietėjimo.

Klauskite savo gydytojaus apie 
tai. Klauskite savo vaistininko, kaip 
skysti lluosuotojai pasidarė populia-l 
rus. inkamas skystas liuosuotojas 
yra naudingas ir duoda tinkama pa
galba. Kai doza pakartojama, vietoj, 
to. kad priimti kassyk daugiau, jus 
priimate MAŽIAU, Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagalbos.

Skystas liuosuotojas, kuris pap
rastai vartojamas, yra Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin. Jame randasi senna 
ir cascara, o tai yra natūralūs liuo- 
suotojai prie kurių nepriprasite — 
net ir kūdikiai. Jūsų vaistininkas ji 
turi; reikalaukite.

SYRUP PEPSIN

gydytojaus apie

ttSiES Dentai
' aFFlCE

84 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, ^Gętd Crowng, X-Ray. 
Prieinamos *Kain6s.

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

32 6 S. STATE ST.

EXTR A«

ADAM’S MEAT MARKEI
1734 W. 47th St.

KAMPAS HERMITAGE.
Subatoj, balandžio 13 d., 
nuo 8 v. ryto ikii 9 v. va
karo lankykis musų mčsos 
krautuvėje atstovas didelės 
mėsos firmos — SWIFT 
PACKING CO., kuris kaipo 
specialistas demons t r u o s 
šios rinktinos firmos ge
riausios mėsos rųšis. — 
TIKTAI SUBATOJ!

# Premium 
iftl Ham

SW«t!S

SWIFT’0 KUMPIAI SPECIALIAI TIKTAI 
TOM DVIEM DIENOM.

O ŠTAI DABAR MUSU KAINOS ŠIANDIEN IR
VERŠIENA dėl kepimo, pryšakinė

pusė ............................. ............ ;......
PRIE INKSTUKO, Svaras..............
ŠVIEŽI “CALI HAM”, 4 A ’/? r

JAUNAS “PORK LOIN”, <f
Svaras......................... ■ w V

RYTOJ:

10*
12

JAUTIENA, dėl kepimo,. Svaras ......

MINKŠTA VASARINĖ DEŠRA
Svaras .............................................. .

RŪKYTI KUMPIAI, visas arba pusė,
Svaras .................................................

14’^c 
19^c 

.... 19'*c 
ŠVIEŽIOS namie darytos DEŠROS, Švą?as

SPECIĄL DEŠROS OO/9A 
VELYKOMS. ....... gv.fcfi V

SVIESTAS, Swift*o
sv. 35c ir 38c

KIAUŠINIAI,
Tuzinas ..................  »Ca U

Visi tie, kurie atsineš §j skelbimą gaus DYKAI vieną blėkinę “Kitchen 
Cleanser.” Kas užsisakys dabar pas mus kumpi Velykoms, bilė kurio 
išdirbinio, gaus Velykoms labai puikią dovaną.

Muau Kainos Yąr Labai Prieinamos.
■I|"l»11 l . ........ .... ..................■MĮimimi■■■■■■■ i ............................  ■■■...................... ■
__ __________ £___________ ______________________________ -

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”| Opposite Davls Store, 2d Floor |

Lithuania 
its border

•e?

PAGRAZINKIT SAVO NAMUS
NAUJAIS RAKANDAIS

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

Mes ųeimam jokių pridėti
nių mokesčių įr neimame nė 
nuošimčių už ant išmokėji
mo pirkinius.

CENTRAL CEMENT 
Construction Company 

NOT INCORPORATED * .MBA
AL, DALĮEGE, Vedėjas 

3221 So. Leavitt Street,
Tel. LAFAYETTE 7071 CHICAGO, ILL.

y Pąvelytas Kontraktorius
PERKEtlĄME NAMUS IR IŠLYGINAME 

ŠALIGATVIUS, CEMENTINES GRINDIS,
Dedame Reinfopced Goncrete Pamatus prie Senų ir Nauju namų , 

Darome Apskaitliavimus Tiesiame Privažiavimus PorČiuš 
Visas Darbas Garantuotas Sienas—Stepsus Blocks

Ant išmokėjimų nuo 3 iki 5 metų 
.  .......... ii ...... in u j,................... ............ ..

Mes kdoperuojam 
su Federal Hou- 

sing Aktu.

s
■■■■

HM

the exhįį?H sponsoredvby
Federation of Chicago

ad- 
re- 
the 
na-

CHICAGOS • OFISAS

3654 S, Damen Avė
Tieji, Ląfayette 0952—0953

.............. ...................... ■imi..—WWi|i i. I —

SENIAUSIA FIRMA 
Narys Western Society of Engineprą 

Leo Krumdieęk
GENERALIS

STATYBOS
KONTRAKTORIUS

PATAISYMAI. PERSTATYMAI. 
STATYMAS GAZOLINO STOČIŲ.

OAK PARK OFISAS

946 N. JCeniJworth Av.
TeL Eudid 8422 

______ ;      i_______ L—_

Miegkambario Setai $47*50
ir virš. ■ "

Pasirinkit sau rakandus musų krautuvėje. Rasite čia sąu 
tinkamus rakandus. Yra* didelis pasirinkimas tinkamų jū
sų skoniui rakandų. Kainos yra laba* prieinamos ir jus ir 
jūsų šeima busite pilnai užganėdinti. Musų kostumeriai 
pataria savo draugams pirkti rakandus musų krautuvėje, 
n,cs mes visuomet užganėdiname musų kostumerius.

Ref riger atoriai
REFRIGERATORIAI parduodami ant išmokėjimo arba 
ęasli. Vieno meto patarnavimas be extra primokėjimų. 
LEONĄRD Ref rigera toriai pilnai įrengti—moderniški— 
ekonpmiškį—ruimingi—lengvai pritaikomi—patogus.

SUGRAŽINSIME PINIGUS JEIGU NEBUSITE UŽGANĖDINTI

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY

BEFRIGERA- $QQ (1(1 
toriai........

ir virš.

wrr

Mes nemokam ren- 
jdos. Ji eina koštu 

mierių naudai.

1401-3-5-7-9 SO, HALSTED ST.
Krautuve atdara Utarnjnkąia ir Ketvorgais iki 9:80 

vai. vakaro. Nedčlioj iki 5 vpląpdos po piet.

nH

r; į.....T.. ....... t. 'in ..... "jt!"*"*
40 metų šioj apie- 
linkėj, po ta pat 

vadovybe.



NAUJIENOS, Chieago, UI

Kontestantų Kopėčios

Maksvičio raportasPr. Klikna sako

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ

DZŪKAS

1033 W. 103rd

1739 S. Halsted Roseland

NORGAILIENĖ PRANAS KLIKNA
1150 balsų

1780 balsų

1505 balsų

NON, GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

MOCKUS
B. BARNIŠKIS

1224 Herrick Av.BALČIŪNAS

3521 W. 38th Pi.
950 balsų

J. MAKSVITIS
J. F. VILIS MRSJOHN RIMKUS 575 balsųB. VAITIEKŪNAS 680 balsų

157231980 Canalport 420 balsų160752P r. Kildare Av
749 balsų 483 balsų840 balsų

SKIRMONT 
Lathrop Avė.

III., atsinaujino 
$3.50 prisiuntė 
antrajam skri-

TILLIE 
PABARŠKA

*

4424—l,7th Avė,

G. URNEŽIS
S. Talman St.

485 balsų z

638 Plummer St. 
Hamniond, Ind.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos ,

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan, III.
1340 balsų

K. MATEKONIS 
3437 Jackson Blvd, 

Nevala 8416 
2920 basių

4203 South

FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson Avė. 
Aurora, III.
440 balsų

9424 Burnside Av,

2554 Blue Island
Avenue

1137 balsų

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1130 balsų

Penktadienis, bal. 12, 1935

MIKE STURONA3
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

1420 balsų

Kenoeha. Wis,

4459 S. Richmond st
T-af. 5647

2020 balsų

ANT. NARBUTAS

real es-
skolina pinigus lengvais

J. SINKUS
1739 S. Halsted St.
Tel. Canal 8500

Harvev. TO.
450 balsų

JOHN SHEPALIS
11136 S. St. Louis 

Avenue
Tel. Beverly 4391

600 balsų

Racine, Wis

Herminie, Pa., 
Naujie- 

Juozas Andružis yra ge-

Ič'tojas ir augintojas tarp lie
tuvių.

Visiems, kurie darė nors ko
kį biznį per Seną Petrą tariu 
širdingą ačiū. Reikale šaukite 
telefonu Canal 8500 arba laiš
kais. Senatį Petras.

2135 N. Spaulding 
avenue

720 balsų

Walter Neffas, užlaiko hote- 
lį, 2435 S. Leavitt St. švarus 
kambariai, pavieniai, ar^dcbel- 
tavi, kainos visai pigios, galima 
renduoti vienai dienai, savaitei 
arba apsigyventi ant visados. 
Ponas W. Neffas užlaiko ne 
vien kotelį, bet kartu valgyklą 
ir kaip sakant, tavern, gar
džių gėrimų užeigą, toj pačioj 
vietoj.

Veronika Milašiene, 4456 už
laiko bučernę ir grosernę, gali
ma gauti švarius valgomus pro
duktus, nes bučernė yra įreng
ta sulyg naujosios mados, ma
lonus ir teisingas patarnavimas.

Taipgi jei kas norėtų pirkti 
nuo V. Milašienės bučernę kar
tu su groseriu*, jus galite už
eiti ir pamatyti, jog ta valgo
mų daiktų krautuvė yra įreng
ta sulyg vėliausios mados. Nau
ji show case’ai, skelos ir šal
domoji mašina. Kam reikalin
gas toks biznis, galite užeiti ir 
persitkrinti. Ji parduos visai 
preinama kaina, nes paliko naš
lė, o moterei biznį užlaikyti ir 
persunku. Tel Laf. 2952.

Tie kurie užsirašė “Naujie
nas” per mane ir užsirašys bus 
“Naujienose” vėliau. Dėkoju1 vi
siems savo patronams.

Pranas Klikna, 
2554 Blue Island avė.

Tel. Seeley G743.

šie žmonės darė biznį per Se
ną Petrą:

M. žiuraitiene, 7159 S. Ra
cine avė., kuri užlaiko gražiai

Reiškiu padėkos žodį visiems, 
kurie per mane užsirašė arba 
atsinaujino Naujienas šio kon- 
testo laiku. Naujienos dabar 
labai nupigintos, todėl prašau 
visų pasinaudoti ta proga.

štai mano rėmėjai:
S. Baceviče, 6759 S. Eliza- 

beth st., nuolatinis rėmėjas 
nuo pat pirmo Naujienų pasi
rodymo.

Peter Balsis, 5653 S. Throop 
Street.

J. Maksvitis, Naujienų va
jaus kontestantas Hammondo 
apielinkėje praneša, jog per jį 
užsirašė Naujienas:

Paulina Links (Linkeviče), 
666 Ilirsh st., Calumet City, 
III. Ji užlaiko alaus ir degtines 
įstaigą labai gražioj vietoj, kur 
yra malonu pasilinksminti.

Jurgis Skaizgiris, 4901 W. 
Roosevelt Rd., Cicero, III., se
nas Ciceros gyventojas ir biz
nierius. Užlaiko alaus ir deg
tinės įstaigą. Tai švari vieta, 
vasaros laiku vėsus kambariai. 
Kviečia drauges ir pažystamus 
išsigerti šalto alučio.

C. Pašvinskas, 6632 Arizona 
avė., Hamniond, Ind., kurs tu
ri gražią rezidenciją ir yra se
nas visų mylimas gyventojas.

Klemensas Mikulėnas, 1042 
Ames st., Hammond, Ind., se
nas Hammondo gyventojas.

Visiems tariu ačiū.
UJ: Maksvitis, 

638 Plummer Street, 
Hammond, Ind.

Podzukas, 4412 So_.
Užlaiko švarią 

(kas norėtų gali ją 
narnu*)* 
So. Mozart

Aš Pranas Klikna, kaipo 
Naujienų kontestantas, dėkoju 
visiems, kurie užsirašė per ma
ne Naujienas.

Alex Lapinskas, kuris užlai
ko gardžių gėrimų užeigą po 
num. 3113 S. Halsted St.

John Dauchi/aas, 3300 So. 
Union Avė.

Stanley Malakauskis, 2918 S. 
Union Avė.

Anton Vilkas, 3659 South 
Hoyne Avė., turi gardžių gė
rimų užeigą.

Mary Lubert, 3821 S. Eme- 
rald Avė.

Vincusė Petrušionis, 4345 S. 
Fairfield Avė., užlaiko valgo
mų daiktų krautuvę.

Stambus ,West Sidės biznie
riai:

Justin Mackevich, 2324 So. 
Leavitt St., pirmininkas Stand
ard Federal Savings and Loan 
Association banker and broker; 
perka morgičius ir parduoda, 
skolina pinigus ant lengvų iš
mokėjimų.

Ben Kazanauskas, 2242 W. 
23rd PI., pirmininkas Simano 
Daukanto Federal Savings and 
Loan Association 
tate 
išmokėjimais

Pranas
California avė 
grosernę 
nupirkti kartu su

M. Spalt, 5421
Street.

J. Žebrauskas,
Campbell avė.

Visiems esu dėkingas už to
kią gausią paramą.

Galite man postkartuką pa
siųsti, tai bus pigiau negu te
lefonas.

Iki pasimatymo. '
' K. G. Urnežis,

4607 So. Talman avė

kaipo jau ant pailsio seni ang
liakasiai be darbo, nes turi gra
žius namus, apie akerį žemės, 
gražų daržą, kur augina viso
kios rųšics gėlių, nes p. J. An
družis yra, kiek Senam Petrui 

išpuoštą taverną savo name ir .žinoma, geriausias kvietkų my- 
turi kambarius svečiams. Taip
gi ponai Žiūraičiai, kurių sū
nūs Žiūraitis yra baigęs vais
tininko mokslą ir užlaiko gra
žią vaistinę ar.'i Ashland avė. ir 
72nd SU

F. Gedeminas, 10001 S. Com- 
mercial avė., užlaiko gražią ta
verną, o dabar išrandavo ant
rą vietą Willow Springs, 82nd 
ant Kean avė. Alex Kuchinsko 
užeiga, taigi ateinančią vasarą 
Chicagos lietuviai žinokite, kad 
p. F. Gedeminas » užlaiko gra
žią užeigą ir turi vietą rengi
mui piknikų, išvažiavimų ir 
parių.

Stanley VValicka, 4119 South 
Ashland avė., kurie užlaiko 
gražią alinę, užrašė Naujienas 
į Lietuvą ir duoda bačką alaus 
ir bonką degtinės dėl bazaro, 
kurį rengia ALTASS antram 
skridimui į Lietuvą.

Fr. Kairelis, 6746 S. Ashland 
avė., užrašė “Naujienas” į Lie
tuvą. Fr. Kairelis yra geras 
tautietis, kuris remia lietuvių 
spaudą ir Seną Petrą. Pernai 
užraše 4 “Naujienas”, šįmet 
rašys daugiau. Tai yra drau
giškas žmogus ir geros širdies 
biznierius, kuris užlaiko gražią 
alinę.

J. Raulinaitis, 1902 N. llth 
St., Springfield, 
“Naujienas” ir 
aukų ALTASS 
dimui.

J. Andrušis,
Box 177, atsinaujino 
nas 
ras tautietis, kuris per daug 
metų Herminie, Pa., darbuojasi 
progresyvėse organizacijose S.

PENKTAS LAIPSNIS — REIKIA 8,000 BALSŲ
1 2 TREČIAS LAIPSNIS—5000 BALSŲ

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St.

9483 balsų

1 2 3
•

•
* * ■

KETVIRTAS LAIPSNISS - REIKIA 5,500 BALSŲ
1 ‘ 2 3 4 5

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted St.
7852 balsų

•

•

-

ANTRAS LAIPSNIS — 2,800 BALSŲ
2
- ■

f .

24
P. LAPENIS

724 W. 18th St.

37 balsu

25

A. KAVALIŪNAS

Toronto. Canada

BOURNAT

BARTAŠIUS 121 Seneca S t

131 Adams

80 balsu
‘ , Vi

Westville

240 balsų

800 balsu

SHOLTEMAN
7017 South

A. FRENZELIS
262 Logan Avė.' 

Toronto, Ont. Can 
280 balsų

Campbell Avė,
100 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford. Hl. 
- 270 balsų

320 balsų

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

V. BUDVIDIS
4094—-9th St.

j

Ecorse, Mich.

ADELE 
MIŠčIKAITIENfi

3121 S, Morgan st.
347 balsu

20 balsu

KR balsu
Mrs. A. VIUS

1646 N. Irving Av.

330 balsu

M. KEMĖŠIS
812 West 38rd St. 
Tel. Victory 6406

330 balsų

FELICE EDKINS

Grand Rapids, 
Mich.
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“Bailų daktarą” ne- 
kiekvienas, nevisuo- 
met gali pamatyti

Velykų Dieną jis pasirodys vi
siems Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje.

Visi turbut jau yra girdėję 
apie tą Bailų ir stebuklingą 
daktarą, kurį bus galima pa
matyti nedalioj, balandžio 21 
dieną Velykose, Lietuvių Au
ditorijoj.

Tai yra komiška operetė, ku
rią stato Chicagos Lietuvių 
Pirmyn choras po vadovyste K. 
Steponavičiaus. Sykiu dalyvau
ja ir Chicagos Lietuvių Simfo
nijos orkestras, kuris yra veda
mas ir sutvertas taipgi pastan
gomis muziko K. Steponavi
čiaus.

Taigi Pirmyn choras baigia 
savo 25 metų jubiĮjejų su tre
čiu muzikaliu parengimu “Bai
liu Daktaru”, kurio pastatymui 
reikia taipgi nemaža pastangų. 
Nėra abejones, kad ir šis vei
kalas bus suvaidintas kuo ge
riausiai, nes jame dalyvauja

Didžiausias šio Sezono 
Patraukimas .

Boston’o
MELIN1 IR PILKI 

DĖL 
VELYKŲ

NUSIPIRKITE BOSTON’O 
GERIAUSIUS ČEBATUKl'S

MĖLYNI

ir virs.
Kids (’loths, Swirls Treebaks, 

Pumps, Sandais, Oxfords ir Balti 
Didžio 2’a iki JO 
Nuo AAA iki EEE

BOSTONO CERATAI GERESNI

VYRAMS OXFORDS

Boston užlaiko dideli pasirinkimą 
nauju styliu <iel Velykų. Visi gry
nos skuros.

PIRKITE DABAR KŪDIKIAMS

• ČEBATUKUS

taipgi baltus dėl Verbų Nedėlios, pa
virinki mas Poli Parrot arba Star 
Brand.

Dovanos su kiekviena pora.

Boston
Shoe Store

3435 So. Halsted StI 

gabus ir patyrę artistai 
slankiusieji bus pilnai 
kinti.

ir ait- 
paten-

Chica- 
skait-

Todėl patartina, kad 
gos lietuvių visuomenė 
lingai atsilankytų pamatyti tą 
“Bailų Daktarą” ir . paremtų 
chorą, kuris tiek daug darbuo
jasi lietuvių labui. Prie to link
smai praleisite pavasario šven
tes. Tikietų jau galima gauti 
pas choro narius. Jie yra 60 
centų. —X. š.

aN.” ‘newsboy’ apie 
Bridgeporto lietu

vius biznierius
Kraustosi, didina biznius, 

ga, gerai varosi
ser-

Mrs. Kupšas, 3322 So. Mor- 
gant St., esanti įsitikinusi, kad 
skelbimai Naujienose” duoda 
geras pasekmes. Jos dvi patal
pos krautuvėms, išstovėjusios 
tuščios, nuo praeito rudens iki 
Kalėdų. Nors ir didelės kor
tas, “For Rent”, išlipinusi lan
guose, niekas neužėję renduoti.

Prieš Naujus Metus ji pra
dėjus pagarsinti Naujienose ir 
į trumpą laiką išnuomavus.

Pirmoj—3318 S. Morgan St., 
randasi alude. Prie aludės yra 
švariai, naujai įrengta rusiška 
ir turkiška pirtis. Pirties skel
bimą rasite šeštadienio Naujie
nose.

Antroji—3316 S. Morgan St. 
Drapanų siuvėjas ir valytojas, 
Mr. Mockus. Jo skelbimas irgi 
telpa Naujienose šeštadieniais.

Naujoj vietoj
Mr. Venckus, laikęs aludę 

2950 So. Normai avė., perkėlė 
savo biznį į žymesnę ir dides
nę vietą, 3200 So. Wallace St. 
Visi Mr. Venckaus kostumeriai 
esote kviečiami užeiti į jo naują 
vietą...

Bridgeportiečiams žinomi kai. 
po mandagus grosernės biznie
riai, Mr. ir Mrs. šyvaldai (Shon- 
vvald) 3259 So. Union Avė., per
kėlė grosernę į užpakalinę pa
talpą, o kampinėj krautuvėj ati
darė naują švarią aludę: “Otto’s 
Tavern”, kampas 33-čios 
Union Avė.

ir

Išpardavimas
Tbrifty Food Store, 3435 S. 

Wallace St., savininkė yra Mrs. 
Mary Brazules. šiomis dieno
mis turi išpardavimą gerų val
gomų produktų ir įvairių kam
bariams švarinti reikmenų.

Apsirgo fotografas Banis, 
3200 S Halsted 'St. Jo vietoj, 
smulkius darbus dirba kitas 
patyręs fotografas, bet Mr. 
Banis tikisi greitai pasveikti ir 
sekamą savaitę mano patsai 
užbaigti svarbesniąsias fotogra

fijas.—“N-nų Newsboy”.

KLEMENSAS MIKNIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 10 diena, 8:50 va
landa vakare 1935 m. 
kės puses 
Telšių apskr., žydikių par.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agota po tėvais Žukau
skaitė. du sunu Charles ir Cle- 
mencą, marti Isabelle, anūke 
Lois, brolj ir brolienę Kazi
miera ir Ona Miknius, seserį 
ir švogerj Antanina ir Augu
stina Miknius, 2 pusbrolius 
Varupnickius ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2927 S. Union Avė.
• Laidotuvės ivyks balandžio 
16 diena. 8 vai. ryto iš namų j 
šv. Jurgio parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Klemenso Miknio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Marti, 
Anūkę, Broli, Seserį 
ir Giminės.

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

MES REKOMENDUOJAME
Overland

ir

Heavy Body 
Smooth & 

Mellow

sulau-
amžiaus, gimęs

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

RECOMMENOED i 
P0R40 YEARS '

didelis tnbM parddood* m 
£6c. JI valo ir apAiuso dag
tie. Be to fraHte
>8. ui kuriuo* salite ■atpirk
ti plrtttaaitea ar k« kita. 
Lambert Pharmaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

J. F. Budrikas pla 
tina biznį į

J.BRIDGEPORTAS, 
Budrikas platina biznį. Parau
davo buvusią Kane fair krautu
vę, 3345147 So. Halsted St, 
Tai yra gretimai dabartinio 
jewelry štoro. šita krautuvė 
bus gana erdvi ir galės sutal
pinti daug įvairių prekių dėl 
didesnio pasirinkimo.

Nauja krautuvė bus naujai 
išdekortfota, o atidarymas gal 
įvyks apie 15 gegužės ar ankš
čiau.—žvalgas.

Šiandien Ząrasiškių 
susirinkimas

Šį vakarą, 8 vai. J. Žukaus
ko salėje, 2126 S. Halsted St.. 
įvyks Zarasiškių Kliubo susi
rinkimas. Visi nariai esate 
kviečiami atsilankytu Taipjau 
atsiveskite naujų narių prisi
rašyti prie kliubo.

Šis susirinkimas bus svarbus, 
nes bus svarstoma parengimų 
klausimas. Taipgi komisijos ir 
valdyba turės paruošę rapor
tus.—Valdyba.

PUIKI DOVANA VER 
BU NEDĖLIAI IR 

VELYKOMS
Maurice Cloak krautu

vėje susirasit sau 
tą dovaną.

Užvakar Maurice Cloak mo
teriškų rūbų krautuvėje 4726 
So. Ashland Avė. prasidėjo 
nepaprastas moteriškų pavasa
rinių kautų ir dresių išparda
vimas. Šis išpardavimas tai 
tikra dovana kiekvienai mote
riai. Nes visas stakas pava
sarinių kautų ir presių par
duodamas su labai mažu už
darbiu. O' daugelis minčių 
kautų ir dresių parduodama 
ir su nuostoliais. Tokį biznį 
Maurice Cloak krautuvė va
rys tik iki ateinančio šeštadie
nio 10 vai. vakaro.

Maurice Cloak krautuvės ve
dėjas ponas Belskys sako: Jei
gu ir didelius nuostolius turė
siu, bet aš parodysiu kad nei 
viena kita krautuve. Chicagoj 
negalės padaryti tokio barge- 
no ant moteriškų drabužių. 
O pas manę atsilankiusios lie
tuvės pirkėjos persitikrins, 
kad mano krautuvėj yra ir di
delis pasirinkimas, kokio ne
lengva rast kitur. Be to lie
tuvės pirkėjos susipažins su 
musų teisingu patarnavimu ir 
nusipirkę tai]) puikų kautą ar 
dresę už mažai pinigų visuo
met atsimins z Maurice Cloak 
krautuvę ir bile kada reikale 
užeis pasipirkti.

Tai vclikiniai dovanai inine- 
toj krautvėj yi*a išdėta 200 
dresių, kurios pirmiaus buvo

i

PETRAS WITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 dieną. 1:30 valan
dą po piet, 1935 m., sulaukęs 
41 metu amžiaus, gimęs Ra- 
sienių apskr., šidlavos parap„ 
Papušėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudimo 

moterį Pranciška, po tėvais 
Klikna, sūnų Dantian, 2 dukte
ris Florence ir Grace, broli Jo
ną, dėdiene Waitkienę, 2 pus
seseres Sofia ir Bronis, pus
brolius Joną Sutkų, Antaną 
Witku ir Dominiką Jaugelą, 
cioce Ciciliją Kumskienę, Alek
sandrą Daniel ir Hellen Kums- 
kius ir daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
10759 S. Sawyfer Avė. Chicago.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
balandžio 13 dieną, 8:80 vai. 
ryto iš namų i St. Chistinos 
parapijos bažnyčią, 110 ir Ro
man Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Witkaus gi-” 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

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

Patarnauja laidotuvių direk- 
turius J. F. Eudeikis, Telefo*. 
nas Yajrds 1741.

NAUJIENOS, Chicago, ia

Ir 
bū
ti a-

parduodamos po $4.95 dabar 
parduodamos po $1.96. 
150 kaulų kurie pirmiaus 
vo parduodami po $13.95, 
bar pdrduodama po $5.95.

šis išpardavimas eis 
vien šituo laiku: nuo 
vien šituo laiku: :nuo 
ryto iki 12 vai. pietų.

-X. F. Bulaiv,

kie’k- 
9 vai. 
9 vai.

Lietuvis kandidatas j 
Cicero Mokyklų 

Tarybą

Norbert s Tumavtck
Jaunas lietuvis advokatas 

NORBERT TUMAVICK - (Tu- 
mavičius) yra kandidatas Ci
cero, III., rinkimuose. Vietą 
kurią jis nori atsiekti, yra 
“Membcr of the Roard of Edu- 
cation, District No. 99’. Rinki
niai įvyks ryloj balandžio 13.

Ponas Tumavjčius yra jau
nas, gabus advokatas. Jis gy
vena Ciccroj jau suvirs dvi
dešimts melų. Lanke Morton 
High School ir Morton Junior 
College, vėliau pabaigė Uni
versitetą. Dėlto, kad jis yra 
susipažinęs įsu.'Cicero moky
klomis ir jų sistema, taipgi

Ciceroj parėmė jo kandidatū
ra. Taigi, hera abejones, kad 
„ v. *a labąi^tin'kantis kandi
datas į inokykhį tarybą, tik
rai vienas geriausiai tinkančiu 
lietuvių Cicero gyventojų šiam 
darbui. Ir, ję/fu jis laimes šiuo
se rinkimuose, bus garbė 
mums lietuviams.

Jo šansai išrinkimui labai 
gerai atrodo kadangi jis yra 
gerai žinomas netik lietuvių 
tarpe, bet ir tarp svetimtaučių 
šiame miestelyje.

Jo vardas yra septintas ant 
baloto, taigi lietuviai, neuž
mirškite balsuoti už jį. (Apg.) 

Korespondentas,

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės e 
^pataria Lietuvos banksė

Siunčiame Gėles telegramų j viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

ir

Kentucky
Straight 
Bourbon 
Whiskey

Agcd In 
Wood

18 Mos.

MUTUAL
4707 So. Halsted St.

“N-nų” Kontestas

Ačiū Kenoshiečiams
(Tąsa iŠ pusi. 6-to) į

Šiuomi noriu išreikšti širdin
gą ačiū visiems, kurie parėmė 
mane Naujienų konteste ir da
vė man progą užrašyti Naujie
nas.

Būtent:
p. Adomas Jankus, kuris yra 

pasekmingas Kenoshos pramo
ninkas ir savininkas nemažos 
dirbtuvės.

p. V. Shlageris, kuris užlai
ko vieną iš švariausių ir pui
kiausių lietuviškų tavernų.

p. Jonas Masilionis, senas 
Kenoshos pilietis ir senas ,ar- 
tistas-lošėjas.

p. J. Macnorius, senas dai
lės veikėjas ir buvęs Dailės 
Ratelio choro vedėjas.

p. F. Rasčius, senas Keno
shos biznierius, kuris užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę, 4800 
28th Avė.

p. Ben Kančis, žinomas sa
vininkas Paris Gardens, ant R. 
41, 5 mylios nuo Kenoshos. 
Užlaiko puikią užeigą, šokiams 
svetainę ir moka linksmai ir 
maloniai svečius priimti.
- p. J. Nemejunas, kuris turi 

puikią farmą netoli nuo Keno
shos. Ponia Nemejuniene tu
rėjo pasiduoti lengvai operaci
jai, ir per tą laiką viešėjo mu
sų mieste pas p. Radavičius. 
Linkėtina poniai Nemejunienei 
greit pasitaisyti ir geros svei
katos.

Taipgi tariu ačiū ir tiems, 
kurie prižadėjo mane paremti 
ir trumpu laiku išsirašyti per 
mane Naujienas.

Tillie Pabarška, 
4424—17th avenue, 

Kenosha, Wis.

pirkinėti

produktai šiose 
švieži, nau- 
Kad patar- 
ir teisingas 
galima, že-
žodžių ir

Kur Geriausia Pir- 
r kinėti
• ifioi i.irrr-------— ,

Šios dienos laikraščio laidoje jus 
rasite apsklebimą, kuriame pasakyta 
kad geriausia pirkinėti Midwest 
Stores, dėl tos paprastos priežas
ties, kad maisto 
krautuvėse yra visuomet 
ji ir geriausios rūšies, 
navimas yra mandagus 
ir kainos yra ant kiek 
miausios.

Keletą paaiškinančių 
jums bus suprantama kodėl šis pa
tarnavimas yra galimas. ši orga
nizacija iš virš 300 asmeniškai val
domų groserninkų valdo ir operuoja 
nuosavus urmo sandelius, čia mais
to produktai gaunami tiesiog iš ma
nufaktūrų ir iš fabrikų ir kasdien 
išvežiojanti i atskyras kratuves. Tuo 
budu maistas kasdien būna šviežias 
ir naujas.

Patarnavimas yra geras ir širdin
gas, nes krautuvės savininkas yra 
patyręs savo bizny žmogus. Dauge
lis ju dirba tame bizni daugiau kaip 
15 metu ir jie tiesioginiai atsako- 
mingi prieš kiekvieną kostiumeri. 
Jeigu kasnors būna negerai, tai jie 
yra už tai atsakomingi, todėl kiek
vienas tų krautuvninkų stengiasi 
kuogeriausia patarnauti savo kostiu- 
mieriams.

Kainos Midwest Stores visoumet 
būna kuopigiausios dėl didelės supir
kinėjimo galės. Produktai atgabe
nami i urmo sandelius vagonais kas 
duoda galimybę juos pigiau par
duoti. '

Dabar / jums gal bus aišku kodėl 
Midwest Stores yra geriau pirkinė
ti. Perskaitykite apskelbimą kuris 
telpa šios dienos laikraščio laidoje 
ir padarykite savo pirkinių listą. Jus 
neapsigausite pirkę šiose krautuvė- 
Vese, nes maistas čia visuomet švie
žias ir kainos prieinamiausios.

Apšk.

Gar sinkitės “N-nose”

NATHAN KANTER

LIQUOR CO
Tel. Yards 0803

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

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

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

susirasit
ko
tik
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek- 
ciios dykai su kiekvienu akordijonu. 
Specialės “Jazzo” ir “Hamony” 
istrukciios. Praderantiems speciales 
8 lekcijos už $6.00 i mėnesi. įsteig
ta 10 metų. WALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

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

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amata mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barbcris visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 
TRI—CITY BARBER COLLEGE, 

Ine.
809 South State Street 

610 W. Madison St.

KNYGOS
BOOKS

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

KAILIAI
FURS

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

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

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ A 
PADAROM ant V1 M ^fl 
UŽSAKYMO I ViVV 

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

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

8516 SO. HALSTED STREET

r tire d . 
;iREDDENED.i 
W-: E YE S-.

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer AveM 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit 
Tel. LAFayette 5723

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

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

Šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9181 arba Lafayette 6277.

POPIERUOTOJAS IR 
S' PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
ma kaina. _

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

Tel. Cicero 645

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Detalia rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $16. $26. 

>$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25^ IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

Buy gloves with what 
it savęs

M«r« reikalo ■««« SOę ar
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Ryloj Atsidaro Didžiulis 
ALTASS Bazaras

Tęsis per dvi dienas Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje-rytoj ir sekmadienį

Faktai apie bazarą
Rengia ALTASS “Lituanicos II” skridinio naudai.
Vieta—Chicagos Lietuvių Auditorijos didžioji svetainė, 3133 

S. Halsted St.
Įvyks šeštadienį ir sekmadienį, balandžio 13 ir 14 d.d.
Atsidaro nuo—2 po pietų ir tęsis iki vėlumos.
Įžanga 10 centų asmeniui... Už įžangos bilietus bus duoda

mos dvi dovanos.
Daugybė visokių dovanų—RCA Victor $200.00 nadio; Ge

neral Motors Frigidaire, Maytaj; VVasher ir šimtai kitų gražių 
ir naudingų daiktų.

Turtingas muzikalis ir juokų programas.

Taip, jau rytoj Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj atsidaro di
džiulis, milžiniškas ALTASS 
bazaras. Kiek prie jo rengtasi, 
kiek darbo pašvęsta, kad paren-į 
girnų padaryti kuo pasekmin- 
giausiu ir turtingu ir dovano
mis ir palinksminimu atsilan
kiusiems svečiams!

Dirbo, triūso atsidavę lietu
viai, ir, rytoj po pietų. 2-rą va
landą, Chicagos lietuviai turės! 
progų jų darbo vaisius pama
tyti. Pamatys kiek ten dau
gybė visokių gražių dovanų, ir 
mažų ir didelių. Ir kiekvieną 
iš jų kiekvienas atsilankęs tu
rės progų nusipirkti. Kiekvie
nas ras ką nors, kas jam ar 
jai bus naudinga ir gažu.

Puikus programas

O atsilankiusiems besisukinė
jant po bazarą ir besirenkant 
dovanas nupirkimui, musų dai
nininkai, muzikantai, šokėjai 
juos linksmins dainomis," šo
kiais ir juokais. Programe, ku
ris tęsis per abi dienas, daly

vaus daugybė musų danės jė
gų, kaip “PIRMYN” choras, 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, kuriuos veda K. Stepona
vičius, dainininkai Stasys Rim
kus ir Jonas Romanas.

Dalyvaus Beliajaus šokėjų 
grupė, Bridgeporto Jaunų Vai
kučių Pulko nariai, dalyvaus 
ir Brighton Parko Vaikų Drau
gijėlė. Brighton Parkas, be to, 
parūpins programui ir pirmą 
kartų scenoje pasirodantį 
Brighton Parko Moterų sekste
tą. *

Į programa pakviestas ir 
“Birutės” choras, kuriam va
dovauja muzikas Jonas Byans- 
kas. Dalyvaus Jaunosios Biru
tės šokėjų sekstetas po vado
vyste A. Andrejevo. Mikliais 
pirštais pianu paskambins p-lė 
F. Balsiutė.

Už tokį programų, kuriame 
beveik visa Chicago dalyvauja, 
už įėjimą j bazarą, tik ±0 centų 
Įžangos asmeniui. O prie to, už dienį, Chicagos Lietuvių Audi- 
įžangos bilietus bus duodamos torijoje. {žangia. tik 10 centų!

Old Gold nėra sausas Martini po 
priedanga. Rūkytojai sako, kad jie 
gauną smagų paakstinimą nuo šio 
švelnaus cigarete. Tai paeina nuo

Old Gold išskirtinai švelnaus ir litu 
oso nuo “griaužimo” tabako. Jis vei
kia kaip švelnus paakstintojas nie
kuomet neerzina nervų ar gerkles*

dvi stambios dovanos iš suau
kotų dalykų.

Dovanos vis plaukia bazzuan
. Nežiūrint, kad parengimas 

jau beveik čia, bet dovanos te- 
beplaukia iš visų Chicagos kam
pų. štai, iš Evanslono atvykęs 
p. .1. Miįier’is padovanojo du 
naujutėlius brangius, Spaaling 
gollo ‘ klubsus”.

18-tos Aplelinkės biznierius 
Waiter Butkus, 564 W. 18ch 
street, padovanojo iš savo krau
tuves $17 ver,ės įvairių prekių, 
kaip saida.’nių, cigarų, pypkių, 
cigarętų, skustuvų, koitų ir 
daugelį, daugelį kitų dalykų.

Ona Varauskienė, 6113 So. 
Albany avenue, pati savo ran
komis išdirbo gražų paveikslą 
ir atnešusi jį į “Naujienas” pa
aukojo bazaro rengėjams. Ji, 
ce to, paaukojo skridimui ir 50 
ųentų pinigais.

P-a Julija Galskienė atsiun
tė rankdarbių ir stiklo dirbinių. 
Pp. Mary Valskis, B. Abraškai- 
tė ir Emma Ascilla prisiuntė 
po kalnierių moteriškoms suk
nioms ir rankdarbių.

Dovanojo suknių
P-a Liulevičienė, 4092 Archer 

avenue, padovanojo naują, gra
žią suknią, vertų $13.00.

Prisidėjo ir šimtai kitų auko
tojų, bet jų visų vardai bus 
paskelbti po bazaro.

Bazaro rengimo komisijai pri
mena aukotojams, kad jei kas 
dar nepridavė aukos, tai pada
ryti šiandien, patelefonuojant 
Centrui, CANal 8500 (A. Vai
vadai) arba atnešant jas į 
“Naujienas”, ar į Universal 
Kliubą, 812 West 33rd street. 
Jei kurie nesuspės to padaryti, 
tai gali dovanas atnešti į patį 
bazarą.

Tad, visi atsilankysime ir 
pasimatysime rytoj ir sekma-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Piknikas, bylos ir ki
ti reikalai L. Keistu

čio kliube
Susirinkime turėjo prelekciją; 

kliuhiD gerai verčiasi

Balandžio 7 d., Ilollyvvood 
svetainėje, atsibuvo Lietuvių 
Keistučio Kliubo mėnesinis su
sirinkimas. Finansų raštinin
kas pradėjo duokles priimti nuo 
11 valandos iš ryto ir traukėsi 
iki 5 vai. vakaro. Susirinki
mas prasidėjo 12:30 vai. po 
pietų .

Kliubo valdyba pranešė, kad 
šiais metais yra mirę 7 Kliu
bo nariai. Aišku, kad Kliubas 
turėjo nemažai išlaidų: pomir
tines ir pašalpas mokant, grab- 
nešius duodant ir vainikus per
kant. Tadgi, valdybai pusėti
nai reikia rūpintis, kad niekur 
ne butų trukumų.

Finansų raštininkas Sharka 
pranešu, kad Kliubo įplaukos 
padengia išlaidas. Kliubo pir
mininkas Jakavičia susirinkimui 
paaiškino apie bylą, kurią kliu
bas turi, kad jinai yrą vedama 
advokato žurio. Tačiaus tei
giamų žinių1 nėra, pirmininkas 
sakė, ar busmanai atsiteis Kliu- 
bui.

Priėmė 5 naujus narius
Finansų sekretorius St. Nar- 

kis skaitė naujų narių aplika
cijas. Kliuban tapo priimti 5 
nauji nariai. Skaitė laišką nuo 
SLA. Jaunuolių 'Skyriaus, ku
riame kvietė mus kliubą daly
vauti pasitikime advokato Ski
pičio, lakūno Vaitkaus išleistu
vėse ir SLA. prezidento Bago- 
čiaus pasitikime. Skaitė laiš
ką nuo ALDLD l-mo Apskričio 
Komiteto, kuriąmę- kvietė mus 
kliubą ęlaly vauti., konf erenci j o j 
prisirengimui dalyvauti Gegu
žės Pirmos paminėjime..

Pagal Keistučio Kliubo kons
tituciją negalima delegatų rink
ti prisidėt prie , visuomeninių 
reikalų be metinįo bei pusme
tinio susirinkimo,, Todėl abu 
klausimai padiąkusavus palikti 
be jokių nutarty. r .

Susirinkimą < baigiant Dr. 
Zuba ir Dr. Dundulis davė pre
lekciją apie dantis.

Su organizacijos ir ligonių 
reikalais kreipkitės pas proto
kolų raštininką St. Narkį, 4353 
S. Talman avė. Finansiniais rei
kalais—pas finansų raštininką 
W. Sharką, 4635 S. Washtenaw 
Avė.

Susirinkimo buvo bendra nuo
monė, kad visi nariai būtinai 
turi rengti prie kliubo pikniko, 
kuris įvyks birželio 16 d., Lie
pos darže, 'Justice Park, III.

Kliubo Korespondentas
J. D. Bendokaitis.

Vis dar nesuranda 
pagrobto 4 metų 

berniuko
Nežiūrint didžiausių pastan

gų iš tėvų, policijos ir federa- 
lūs valdžios pusės, dar nepasi
seku surasti 41 metų berniuką 
Richard Parrot. Berniukas din- 
go pereitą savaitę, ir spėjama, 
kad jį kas tai pagrobė. Kūdi
kio tėvas buk jau susižinojęs 
su grobikais ir jie reikalavę 
“vaduotpinigių”.

Jis dabar labai ‘bizi’
.................. I į..!..

BBIGHTON PARK.— žino
mas biznierius Antąnas Jokan
tas, 3934,S. Rockwell st., kuris 
keletas metų atgal dalyvavo 
“Naujienų” konteste, yra geras 
rėmėjas “Naujienų” per daug 
metų. Apie 3 savaites laiko 
atgal nupirko kitą “Tavern”, 
607 W. 53rd Str., tad dabar yra 
“bizi’’ prižiurejimę savo biznių. 
Negalėjo dalyvauti ne kontes
te. Bet jis skaito “Naujienas”) 
ir kitiems pataria užsirašyti ir* 
skaitytį.—žvalgas. ' I

RĄDIO
Padarė gilų Įspūdį

Praėjusios nedėlios Progress 
Furniture Krautuvės radio va
landa tikrai įdomino savo klau
sytojus.

šį sykį Naujos Gadynės dvi
gubas kvartetas, po vadovyste 

• J. Steponavičiaus, padarė gilų 
įspūdį į klausytojus. Visos dai
nelės šauniai skambėjo, o ypa
tingai man patiko mergaičių 
trio dainavimai laiku praneši
mų. Taipgi programo vedėjas 
dainavo duetą su panele B. Ma
ldinto.

Jau gana*seniai kaip girdė
jau panelę Maleliutę dainuojant, 
bet galima matyt, kad gražiai 
progresuoja. Malonu butų ją 
girdėt ir vėl trumpoj ateityj. 
Advo.katas K. G ugi s visados tu
ri daug klausytojų, kurie įdo
maujasi jo patarimais.

Joštra.
.!.« ...... —«...........   Į ■IHH—I

Šįvakar Lietuvių 
Kriaučių lokalo 

susirinkimas
•e

šįvakar Kriaučių Lokalas No. 
269 A. C. W. of A. laikys su
sirinkimą Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland blvd. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus daug svarbių reikalų 
svarstymui. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. —Valdyba.

Šį sekmadienį susi
rinkimas B .ir S.

draugijos
18 APIELINKe — Brolių ir 

Seserų Draugijos susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, balandžio 
14 d., Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėje, 18th ir Union 
gt. Prasidės 1-mą valandą po 
pietų.

1935 metų valdybon įeina 
sekami rašmenys:

Pirmininkas Geo. Jokubauc- 
kas, 1904 Canalport avė., vice- 
pirm. Ant. Klevinckas, 724 W. 
18th st.; raštininkas — Jon, 
Grisius, 2024 S. Rublc st.; fi
nansų rašt. — Ant. Grišius, 
1827 S. Union avė.; iždininkas 
M. Bankeviče, 628 W. 18th st.. 
kontrol. rašt. St. Staniulis, 6651 
S. Talman avė.; iždo glob. — 
Jon. Stoikus, 717 W. 19th st., 
ir Eilėn Gajauskienū, 3112 W. 
43rd st.; durų sargas Dom: 
Slauzgalvis, 653 W. 18th št.; 
metinių knygų tikrint. P. P, 
Lapenis, 724 W. 18th st.; san
taikos teisėjas S. M. Skudas, 
718 W. 18th st.; teisėjo rašti
ninkas — Mat. Ivarauckis, 2316 
Roosevelt Rd. —P. P. L.

Rekomenduoja šei- 
• mininkėms pirkti 

avieną
Chicagos mėsos rinkos biu

ras praneša šeimininkėms, kad 
ekonomiškiausias mėsos pirki
nys šiandien ir rytoj bus — 
aviena. Ypatingai prieinamai 
galima nupirkti “Leg of lamb”.

GARSINKITeS 
naujienose

ALVVAYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

FULLPACK
NO SLACK VFH.LING As44YęarsA<įQ

▲ 25 ounces for25$

MILLIONS OPPOUNDŠ HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Namų sujieškojimo 
biuras

Namų sujieškojimo biuras 
(Housing Service Bureau) tu
ri tikslą veltui su j ieškoti na
mus ar pagyvenimus tiems 
žmonėms, kurie turės išsikrau
styti iš apiėlinkių, 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 namufc 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius narrlų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja .dar daugiau 
vertes.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureau', 1201 W. Taylor 
st., Chicago, 111,

PRANEŠIMAI
Zarasiškių Kliubo susirinkimą.'! 

jvyks,ta ši vakaru, balandžio 12 d., 8 
vai. J. Žukausko salėje, 2126 South 
Halsted st. Nariai ir norintieji 
prisirašyti prie kliubo zarasiškiai, 
malonėkite atsilankyti. — Valdyba,

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
dainų painokos atsibus nedėlioj ba
landžio 14 d. Barausko svetainėje 
10 vai. iš ryto. Visi choro nariai 
būtinai susirinkite laiku, gausite ti- 
kietus i Altass bazarą, taipgi my
linčius dainas kviečiame prisidėti 
prie choro. Valdyba.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas jvyks šiandien, ba
landžio 12 tl. Amalgamated Centro 
Name, 333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vek. Malonėkite dalyvauti vi
si, nes bus daug svarbiu reikalų 
svarstoma. — Valdyba.

Amerikos Lietuvių 12 Wardo Pi
liečiu Kliubas laikys mėnesini extra 
susirinkimą balandžio 14 d. 1 vai 
po pietų K. Gramonto svetainėje, 
4535 S. Rockwell St., taigi pareiga 
visų narių skaitlingai susirinkti, nes 
daug yra svarbiu dalyku aptarti ir 
prisirengti prie kliubo įvykstančio 
baliaus, taipgi nariai užsilikę su 
mokestimis privalote užsimokėti, o 
labiausia pomirtinės 1934 metu, nes 
kitaip liksite suspenduoti arba iš
braukti!

Paul J. Petraitis, rašt.

CLASSIFIEDADS
■ ------------------------------------------

Automobiles
STUDEBAKER Roadster su ra- 

dio, smarkia triuba, daugelis extra. 
originaliu myliu — 29,900, barge- 
nas. $35.00, gerai važiuoja. Joseph 
Kalemba, N. E. kampas Archer ir 
Kedzie Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MOVING
Prieš persikrausiant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi •
mus duodame dykai.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE W0RKS 

8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Financial
Finansai-Paskolos

' . SKOLINAM PINIGUS
ant jusp morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
nienta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Western Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai —■ Soda Fountains 

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

FIXTURE CO., 
14 N. Frąnklin Street 

Tel. CENtral 4561
, Chicago. III,

Penktadienis, bal. 12, 1935

BILLIGHE1M COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

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

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Fartners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i Ta
vam bizni arba parenduosiu. Vieta 
labai gera dėl biznio, bet man vie
nai persunku laikyti.

b!5 W. 51 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS pagelbininkas i 
Tavern prie abelno darbo teisingas 
su gerais liudijimais.

2710 W. 59th St.

REIKALINGAS barberys pirmos 
klesos prie nuolatinio darbo. Atsi
šaukite, 2354 W. 68 St. arti Western

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
vimo žurnalu ir popieros, nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

1801 N. Leavitt St.
—o—

o.. .
REIKALINGA patyrusi virėja ir 

2 veiterkos.
3456 S. Halsted St.

----n—_

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie lengvo namų darbo, Au
rora, III. 2 šeimynoje, be skalbimo. 
1336 Independence Blvd., 1 lubos.

MOTERIS prie abelno namų dar
bo ir pagelbėti prie 2 kūdikių. Ge
ri namai. $4.00 i savaite. Mrs. A. 
Lezy, Tel. Mansfield 3685.

For Rent
ŠTORAS RENDON — 75x15 pė

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir bučernė, įsteigta 20 me
tų, 2 augštų medinis namas, 4—4 
kambariai, karšto vandeniu šiluma, 
3 kambariai užpakaly krautuvės, 2 
karu garadžius .

1847 W. 67 St.

PARDAVIMUI Tavem su 4 kam
bariais gyvenimui, arti skerdyklų. 
Vieta išdirbta. 1223 W. 47 St.

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

3053 W. 39 PI.

GREITAM pardavimui barbernė— 
pigfai. Biznis gerai išdirbtas per 8 
metus. Savininkas išvažiuoja ant far- 
mu. 2436 W. 59 St.

PARDAVIMUI bųčemė ir groser
nė. Turi būt parduota trumpu lai
ku, pigiai — Priežasti patirsite ant 
vietos. 4510 So. Paulina St,

PARDAVIMUI 2 karu medinis 
Portable garadžius už jūsų pasiuliji- 
ma. 669 W. 14 St.

TAVERN parsiduoda pigiai prie
žastis liga. Biznis išdirbtas per 2 
metu. Adresu 10455 So. Michigan 
Avenue.

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, gera vieta, išdirbta per dau
geli metų. Parduosiu pigiai. 5157 
So. Emerald Avė.

Exchange—Mainai
SENIAI įsteigtas Jewelry Storas 

išsimaino ant mažos fanuos, nuo
savybės arti Chicagos. Kreipkitės, 
1722 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namąi-žemė Pardavimui

CHICAGO LAWN — kito miesto 
gyventojas paaukaus šių savaite mo
derniška namų, 5 kambariai apačioi. 
2 viršui, arti 63-čios gatvės ir Ked- 
zie. Pusė bloko nuo mokyklos. 
Mažas imokėjimas, likusi kaip ren- 
da.

PROspect 8709.

PARDAVIMUI 7 kambarių bun- 
galow, cementinių blokų basementas, 
naujas fumące, 37 pėdų lotas — 
$2250, 8212 Emerald Avė. Savinin
kas Baggott, 8914 So. Ada St. Tel. 
Beverly 9254.




