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Vokietija Sutinka Priimti Ryty Europos Sutarti
i ____ _ ______________________________________________ ___  _ * ______ .___________

Priima tik nepuoli 
mo sutartį

Tečiaus sutinka, kad kitos valstybes pasi 
rašytų savitarpines pagelbos sutarti
STRESĄ, Italijoj, bal. 12. — Vokietija padarė tikrą siurpri

zą čio konferuojančioms talkininkų valstybėms—Anglijai, Fran- 
cijai ir Italijai, pranešdama joms, kad ji sutinka priimti Rytų 
Europos taip vadinamą Rytų Locarno sutartį.

Tečiaus Vokietija sutinka pasirašyti tiktai paprastą nepuo
limo sutartį, t. y., kad Vokietija nelies kitų valstybių, bet išti
kus karui ji laikysis neutraliai.

Bet nors Vokietija sutinka pasirašyti tiktai nepuolimo su
tartį, tečiaus ji visai nesipriešins, jei visos kitos valstybės, ku
rias norima prie tos sutarties pritraukti, pasirašys savitarpinės 
pagelbos sutartį, pasižadėdamos viena kitą gelbėti, ištikus puo
limui, jei jos to nori.

Tuo savo netikėtų žingsniu, 
Vokietija ištiesė Europai taikos 
ranką ir kiek apmalšino talki
ninkų baimę dėl galimo karo.

Vokietija pranešė apie savo 
sutikimą pasirašyti Rytų Lo
carno nepuolimo sutartį tuoj 
po to, kaip trijų talkininkų ša
lių premierai susitarė dėl ben
dros procedūros tautų sąjungos 
tarybai svarstant Vokietijos at- 
siginklavimą. Reiškia, buvo su
tarusios bendrai veikli prieš Vo
kietiją. • ’ •

Apie Vokietijos sutikimą pri
sidėti prie Rytų sutarties, kuriai 
Hitleris labiausiai priešinosi, 
pranešė talkininkų konferenci
jai Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Simon, gavęs prane
šimą nuo savo ambasadoriaus 
Berlyne. Ambasadoriui gi pra
nešė apie Vokietijos pakeitimą 
nusistatymo Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris 
rath.

Tai yra didelis Vokietijos nu
sileidimas talkininkams, nes tą
ja sutartimi siekiamąsi apsau
goti Pabaltijo valstybes nuo 
Vokietijos puolimo.

Pirmiau Vokietija, o kartu 
su ja ir Lenkija tai sutarčiai 
priešinosi. Ji sakėsi sutinkan
ti daryti nepuolimo sutartis 
tik su atskiromis valstybėmis, 
bet ne su valstybių grupėmis. 
Daugiausia Vokietija bijojosi 
savitarpinė pagelbos sutarties. 
Dabar ji sutikę pasirašyti su
tartį su valstybių grupėmis ir 
nesipriešinti jų pasirašymui 
savitarpinės pagelbos sutarties, 
jei jai vienai bus leista .pasira
šyti tik paprastą nepuolimo su

von Neu-

Galbūt dabar šitokią sutartį 
sutiks priimti ir Lenkija.

ši sutartis yra labai svambi 
Lietuvai, nes ji apsaugotų Lie
tuvą nuo Vokietijos puolimo.

Vokietija išteisino i- 
tartą dėl šnipinėjimo 

amerikietį
BERLYNAS, bal. 12. — Na- 

turalizuotas Amerikos pilietis 
Richard Boiderer, buvęs chica- 
gietis, liko “liaudies teismo” iš
teisintas dėl militarinio šnipi
nėjimo.

Jis liko suimtas pereitą va
sarą važiuojant į Šveicariją, 
Pas jį buvo rasta šiokių tokių 
informacijų apie nacių rudmarš 
kinių apsiginklavimą. Ni.t> to 
laiko jis buvo laikomas kalėji
me ir tik dabar liko atiduotas 
teismui.

šokio karo, o šnipinėjimas yra 
tarnavimas karui.

Bet jo suėmimas jam bran
giai kainavęs, nes jį suėmus jo 
motina liko paraližuota. Be to 
jis prarado ir savo merginą.

Panaikinus NRA kil 
tų chaosas, sako 

fabrikantas

Teisme jis prisipažino, kad jis 
yra priešininkas visokių dikta
tūrų ir todėl norėjęs įspėti 
amerikiečius, nes ir Amerikoje 
buvo pradėjęs reikštis noras 
steigti diktatūrą. Be to jis yra 
idealistas, priešininkas materia
lizmo, o šnipinėjimas ir yra ma
terializmas, noras pasipelnyti. 
Bet vyriausia jis negalėjo būti 
šnipu, nes jis priešininkas vi-

WASHINGTON, bal. 12. — 
Panaikinimas NRA išauktų in
dustrinį chaosą. Taip pareiškė 
senato finansų komitetui Ge
orge A. Sloan, pirmininkas var
totojų prekių industrijų (ku
rios gamina būtiniausias gyve
nimo reikmenis—maistą ir t. p.) 
komiteto ir pirmininkas teksti
lės pramonės 
teto.

Jis pareiškė:
“Indlustrija, 

visuomenė jau
kodeksų. Panaikinimas kodek
sų dabar reikštų sutrukdymą 
šalies atsigaivinimo, sunaikini
mą pasitikėjimo ir galbūt pra
džią naujo galvotrūkčiais riti- 
mosi į defliacijos ir finansinio 
chaoso bedugnę”.

Jis todėl reikalavo prailginti 
NRA mažiausia dviems metams 
laiko.

kodekso autori-

darbininkai ir 
prisitaikė prie

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskį šilčiau į vaka
rą.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 6

»

HAVERHILL, Mass., b. 12. 
—Gaisras sunaikino didelę Len- 
nox & Briggs čeverykų dirbtu
vę. Bet kitas dirbtuves pasi
sekė išgelbėti. Nuostoliai siekia 
$500,000.
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Teisingumo Ministerijos Rūmai Kaune, kur buvo teisiami 126 naciai. Keturiems naciams tapo 
paskirta mirties bausmė už žmogžudystę. 35 išteisinta, o likusieji turės sėdėti (trumpesnį ar 
ilgesnį laiką kalėjime.

Traukinys užgavęs Mažinsdeficitą
busa užmušė 14 mo 

kyklos vaikų
WASHINGTON, b. 12. — 

Prezidentas Rooseveltas paskel
bė, kad valdžia šiemet sumažins 
deficitą nuo $1,300,000,000 iki 
$1,800,000,000.

Numato nepaprasta 
biznio pagerėjimą 

greitoj ateity
* ' 7 7 ’ * w

Traukinys užgavo busą, kuriuo Pernai deficitas siekė arti 
$4,000,0004)00. 'Šiemet jis sieks 
tik gal $3,000,000,000, ar kiek 
daugiau.

važiavo 27 mokiniai ir jų mo
kytoja. šoferis areštuotas

Numato tokį biznio,pagerėjimą^ 
kokio nebuvo per 25 metus

high 
savo 

Funk
Kanada viešaisiais 

darbais kovos 
nedarbą

lietus

vaikų 
vailo

kai važiuojant skersai

ROCKVILLE, Md., bal. 
27 Williamsport, Md., 
school mokiniai kartu su 
mokytoja Miss Louise
linksmi vakar gryžo busu na
mo, aplankę Maryland univer
siteto, Gedrgetovvn, chemijos 
demonstraciją. Jie berupestin- 
gai dainavo, busui važiuojant 
lygiu keliu. Lauke lijo 
matymas buvo prastas.

Bet urnai linksmas 
klegesys pavirto į baisų 
j imą,
geležinkelio bėgiu’s, ant buso 
užvažiavo 60 m. į vai. greitumu 
ėjęs ekspresinis traukinys ir 
vietoje užmušė ir mirtinai su
žeidė 14 vaikų, kitus visus gi 
sužeisdamas, dvi mergaites gal 
mirtinai.

Buso šoferis Percy Line, 36 
m., liko areštuotas ir kaltina
mas už užmušėjistę. Jis sako, 
kad per lietų, jis nepastebėjo 
nė kryžkeles, nė paties trauki
nio. Kada jis pastebėjo trau
kinį, tai jau traukinys buvo 
čia pat ir nieko nebegalima bu 
vo daryti, nes busas jau buvo 
užėjęš ant bėgių. Jis bandė pa
leisti busą pilnu smarkumu, bet 
busas jau nebespėjo pervažiuo
ti bėgius. Atėjęs traukinys už
gavo užpakalinę buso dalį. Ten 
visi žuvusieji ir sėdėjo. Tečiaus 
priekinėj daly j sėdėję liko tik 
sužeisti.

Užgirdę trenksmą subėgo 
vietos gyventojai gelbėti nu
kentėjusius. Kitas mokyklos 
busas sužeistuosius nugabeno į 
Georgetown ligoninę, atvyko 
slaugės iš Washingtono suteik
ti pirmą pagelbą nukentėju- 
siems. Bet 14 vaikų jau mi
rė, dvi mergaitės yra arti mir
ties, o ir daugelis kitų važiavu
sių busų guli ligoninėj.

CAMAGUEY, Kuboj, bal. 12. 
—Keturi žmonės liko užmušt) 
ir keli sužeisti* ūkio gyventojų 
susirėmime su puolikais.

.4'”
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Valdžia išleisianti $114,000,000 
viešiems darbams, kad padi* 
dinti darbi ninku samdą

<)TTAWA, Cnt., bal. 12. -- 
Kanados valdžia mano ateinan
čią vasarą išleisti $114,000,000 
viešiems darbams, kad tais dar
bais padidinti darbininkų sam
dą ir sumažinti šalyje nedar
bą.

Tie pinigai bus sunaudoti luš. 
nų griovimui ir naujų namų 
statymui, taipgi gerinimui ge
ležinkelių ir pravedimui naujų 
vieškelių, naikinimui kryžkelių 
ir t.t.

Streikas Meksikoj
MEXICO CITY, bal. 12. — 

Tūkstančiai elektros darbinin
kų sustreikavo devyniuose Mek
sikos svarbiuose industriniuose 
miestuose. Tie miestai atsidū
rė tamsoj, o ir dirbtuvės liko 
uždarytos.

Streikas prieš karą
CHICAGO.—Vakar visose au- 

gštesnėse mokyklose buvo su
rengti streikai prieš karą. Bet 
Chicagoj e streikas praėjo ne
žymiai. Didesnis mitingas buvo 
tik Chicagos universitete. “Pat
riotai” pasirūpino- sukelti riau
šes, kad išardyti demonstraci
ją prieš karą. Tą patį džingos 
darė ir kituose miestuose.

Nebe-BERLYNAS, b. 11.
galėdama pakęsti didelio skur
do, Elizabeth Freundlich, 31 m., 
išmetė iš einančio traukinio du 
savo vaikus. Jir ir pati norė
jusi (nusižudyti; bet pritruku
si drąsos f-: -’-K

1 ..

Didelis susidomėjimas F. 
Vaitkaus žygiu Lietuvoje
Sudaromi komitetai miestuose pasitikti 

lakūną ir “Lituanicą II”
KAUNAS, Lietuva.—Kai tik Lietuvoj buvo iš Amerikos 

gauta telegrama apie Itn. F. Vaitkaus skridimą su “Lituanica 
II”, kilo didžiulis susidomėjimas naujuoju lietuvių transatlanti
niu žygiu.

Jau dabar didesniuose miestuose sudaromi komitetai, kurie 
atskridusį Itn. Vaitkų kvies pas save. 'Drauge daug kur mano
ma suruošti aviacijos šventės, kuriose, manoma, sutiks daly
vauti transatlantinis lakūnas Itn. Vaitkus su “Lituanica II”.

Tsb.
Studentų ekskursija pamatyti 

“Lituanicą II”
Sheboygan miesto, Wis., au- 

kšotji mokykla (High School) 
yra tiek susidomėjusi Įeit. Vait
kaus skridimu ir lėktuvo įren
gimu, kad šią savaitę surengė 
ekskursiją į Kohlerį.

O niro visokių reporterių ir 
smalsuolių, pasakojo Įeit. Vait
kus, jam sunku ir beatsiginti.

Kaip pirmadienį pabaigiama 
įrengti “Lituanicą II”

Paskutinėmis dienomis AL
TASS Valdybos nariai, adv. A. 
A. Dobbs ir sekretorius’A. Vai
vada kartu su dr. Russell lan
kėsi Kohler, Wisconsine. Ten, 
yra ruošiama skridimui į Lie
tuvą “Lituanica II”. Ten ir 
gyvena leitenantas Feliksas 
Vaitkus, kuris kartu su inži
nierium A. F. Brotz dirba prie 
lėktuvo. O p. A. Brotz yra vy
riausias inžinierius milžiniško
se Kohler of Kohler dirbtuvėse, 
kurios gamina įvairius elektros 
dinamus, motorus, krosnius •ir

7 žmonės nutroško 
gaisre

WA§HINGTON, bal. 12

NEW YORK, bal. 12. —Dun 
&Bradstreet savaitinėj biznio 
peržvalgoj sako, kad biznis 
Jungt. Valstijose greitu laiku 
nepaprastai pagerėsiąs. Tokio 
didelio biznio pagerėjimo, kokis 
bus netolimoj ateity, nebuvo 
jau per 25 metus.

Gerėjimas jaučiamas yra jau 
ir dabar, bet jis pasidarys daug 
Spartesnis dabar, kongresui pra
vedąs $4,880,000,000 pašelpų 
darbų bilių*.

Dulkių audros prida 
re $30,000,000 

nuostolių
12.KANSAS CITY, Mo., b.

—Apskaitoma, kad dulkių aud
ros vakarinėse valstijose, imant 
tik labiausia nukentėjutsį 15,- 
000,000 akrų plotą, pridarė 
$30,000,000 nuostolių kviečių 
pasėliams, neskaitant kitų nuo
stolių ir tų didelių nesmagumų, 
kuriuos ir ikišiol tų sryčių gy
ventojai kenčia. Valdžiai teks 
šelpti apie 20,000 šeimynų.

Į šias skaitlines neįeina vi- 
nuken tėjusios apygardos, 
tik tos, kurios nepataiso- 
nukentėjo. Kitos gi, aud-

SOS 
bet 
mai 
roms apsistojus, gal ir įstengs 
nors dalinai atsigriebti,
>.-------- --------- r

29 pasmerkti kalėji
mai! Graikijoj

ATHENAI, bal. 11. — Karo 
teismai čia ir Salonikuose nu
teisė kalėjimai! 29 karininkus 
ir'civilius žmones už dalyvavi
mą nepavykusiamė .sukilime. 
Pirmadieny karo teismas pra
dėję nagrinėti bylą dar 250 su
imtųjų.

ATHENAI, b. 12. - 10 ka
rininkų, kurie dalyvavo Grai
kijos sukilime ir kurie liko nu
teisti karo teismo, liko forma
liai pažeminti karo mokyklos 
kieme.

Mįus^tpviu -įr Barnų Mk: wW J>.
menis. Jis taipgi yra aviacijos nutroško gaisrOi
inžinierius. kuris sunaikino jų narna. Gais-

Nuvykę valdybos nariai ap- rno . ■ . . .
žiurėjo lėktuvą ir plačiai apkal
bėjo su lakunu paskutinius skri
dimo planus.

Leit. Vaitkus pareiškė, kad 
lėktuvas bus paruoštas pasku
tinei valdžios inspekcijai apie] 
balandžio 15 d., (apie pirma
dienį), ir kad jis tuojaus po to 
skris į Milwaukee, kur valdžios 
inspektoriai uždės savo galuti
ną “O. K.” Mat, nors valdžia 
jau rado lėktuvą tinkamu, rei
kalauja, kad pirm išskrendant 
dar kartą jis butų apžiūrėtas.

Lėktuvas randasi Kohler 
miesto airporte. Gazolino tan
kai įdėti į buvusią keleivių pa
talpą. Visi instrumentai savo 
vietose ir naujosios “Lituani- 
cos II” kojos taipgi buvo beveik 
pabaigtos. Paliko dirbo tik 
dienai kitai. Lėktuvo išvaizda 
daug kuo skiriasi nuo neprireng
tos “Lituanicos II”. Daugiau
siai išvaizdą pakeitė taip vadi
namos “kelnės”
liners”, kurios yra tam tikri 
kaliošai ant ratų, kad sumažinti 
oro spaudimą.

Trumpą laiką atgal Įeit. Vait
kus pridėjo prie motoro spe
ciali aliejaus šaldytuvą, kad 
pilnai užtikrinti kuo geriausį 
operavimą per visą ilgą kelionę 
Lietuvon.

“stream-

ras kylo visiems miegant ir jie 
visi nutroško nuo dūmų ir ap
degė. Atgaivinti juos nepasi
sekė.

Pasitraukė iš nacių 
liko nužudytas

VIENNA, b. 12. — Rudolph 
Maudei, buvęs nacis, liko nu
šautas ties Klagenfurt trijų 
vyrų, su kuriais jis išvažiavo 
pasivažinėti taksi. Mandel pir
miau priklausė prie nacių par
tijos, bet jis pasitraukė ir pri
sidėjo prie fašistinio heimweh- 
ro.

žuvo, namui su 
griuvus

ISTANBUL, Turkijoj, bal. 
12.—Aštuoni žmonės, jų tarpe 
penkios moterys, liko užmušti, 
šeši sužeisti ir gal penki yra 
palaidoti griuvėsiuose, sugriu
vus dideliam namui Perą dist- 
rikte.

BORDEAUX, Francijoj, bal. 
12.—Trys žmonės liko užmušti 
ir du* sužeisti susidaužius karo 
lėktuvui netoli Lesparre.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

sukelta................... .
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta ................................ -........................... $702.36
Lowell, Mass., lietuviai, per L. Paulauską.....................50.00

,J. Grybas, 6142 S. Fairfield avenue, Chicago, auka 10.00 
VISO ..........-.....
DAR TRŪKSTA

$4,750.00

$762.36
... $3,987.64

ŠIANDIEN IR RYTOJ DALYVAUKITE ALTASS BAZARE, 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDJTORIJOJE, 3133 SOUTH HAL- 
STED STREET. PRASIDEDA 2-trą VALANDĄ PO PIETŲ. 
ĮŽANGA 10 CENTŲ ASMENIUI. DAUG DOVANŲ, PUIKUS 
PROGRAMAS
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WATERBURIECIAI 
RENGIA VAITKUI 

IŠLEISTUVES
AltassWaterbury, C<>nn 

skyrius gegužės 17 d. rengia 
balių su pamarginimais adre
su 48 Green st. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Dalyvaus lakū
nas Feliksas Vaitkus.

Gegužės. 5 d. svetainėje 103 
Green st įvyks L. P. P. Kliu- 
bo bankietas leitenanto F. 
Vaitkaus naudai. Tiksliau 
sakant, antrojo skridimo nau
dai. įžanga tik 
menini.

SLA. 11 kuopa 
kalams paskyrė 
NVaterburiečiai
bruzdo darbuotis, 
pasiryžę visais gi 
dais remti garbingą leitenanto 
F. Vaitkaus žygį. Kiek teko 
girdėti, ir kitos vietos draugi
jos žada 
(įima. %

Reikia 
kolonijos 
terburio,

35 centui as1

CHICAGO, ILL. ir apylinkė
se: nuo geg. 3 iki 17 dd.

CLEVELAND, OHIO ir apy
linkėse: gegužės 18, 19 ir 20 
dd. >

PITTSBURGH, PA. ir apy
linkėse: gegužės 21 iki 24 dd.

PHILADELPHIA, PA. gegu
žės mėn. 26 ir 27 dd.

SCRANTON, WILKES BAR- 
RE, SHENANDOAH ir MA- 
HANOY CITY — nuo gegužės 
28 d. iki birželio 6 d.

BALTIMORE, MD. birželio 7 
ir 8 dd.

VVASHINGTON, D. C. birže
lio mėn. 9 d.

NEW YORK CITY birželio 
11 d.

skridimo rei-
5 dolerius, 

smarkiai su-
Jie yra

pirmojo viso
lietuvių kongreso ide-

svečio darbas yra re- 
visų Lietuvos organi-

paremti antrąjį skri-

tikėtis, kad ir 
neatsiliks nuo 
— renis Įeit, 

kaus žygį, kiek galės.
— T. Matas.

kitos 
Wa- 
Vait-

R. SKIPIČIO MARŠ 
RŪTAS

Gerb. Skipitis nupasakoja 
Klaipėdos ir Vilniaus likimą ii 
supažindina su 
pasaulio 
ja.

Gerb. 
miamas
zacijų bei srovių. Todėl ir mums 
netenka abejoti dėl didelės to 
darbo tautinės reikšmės. Rei
kia pasiruošti nuoširdžiai prie 
šios progos, nes tai yra ir mu
sų, Amerikos lietuvių, labui. 
KOMITETAS PASAULINIAM

LIETUVIŲ KONGRESUI 
REMTI.

RAPOLO SKIPIČIO, D.U.L.R. 
PIRMININKO, KELIONĖS 

PLANAS Iš CHICAGO 
IKI NEW YORK’O.

Atstatymo Bendro 
vės Šėrininkams

Kadangi gerb. svečias pasi
sakė galįs praleisti Amerikoje 
kiek daugiau laiko negu 2 mėn., 
pirmiau skelbto plano dalis pa
keičiama sekamai:

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Seimas buvo šai.'ktas šiais 
metais sausio mėn. 27 d. Tas 
Seimas neįvyko, nes 
sudaryti truko virš 
sų.

šauktan Seiman 
šėrininkai, išklausę 
raportą ir pastebėję,

negerėja, bet blogėja,

kvorumui
1600 bal-

susirinkę 
direktorių 
kad Ben-

Elektrikinės

LEDAUNES
PERDIRBTOS 

GARANTUOTOS
COPELAND 41/2 pėdu už

$45.00
MAJESTIC Porcelain 

4>/>-pėdų už 

$69.00

drovė 
nutarė pamėginti dar kartą jos 
teisėtą seimą sušaukti. Tam 
seimui laikas nustatytas šių 
metų gegužes mėn. 21 d. >

Visi Atstatymo Bendrovės 
šėrininkai, kurie seime daly
vauti nemano ir įgaliojimų dar 
nėra niekam davę, yra pata
riami įgaliotinius pasiskirti ir 
bent paskutinii/osius savo Ben
drovės trupinius apsaugoti.

Jeigu numatytam gegužes 
mėn. 21 <i. seime kvorumo ne
bus, tai, veikiausiai, teks pa
siūlyti planą Bendrovę likvi
duoti ne šėrininkų nubalsavi- 
mu, bet įstatymų numatytu ke
liu.

LEONARD Vartotas 
3 savaites už

$69.00
SERVEL HERMETIC

$69.00
uz

“ WESTINGHOUSE už

$78.00
Žemos kainos ant naujų 
Refrigeratorių ir Lengvus 
išmokėjimai per 3 metus.

Jos. F. Budri k,®
3417-21 S. Halsted St.

Tol. Bouievard 4705 
CHICAGO. ILL.

Radio programai Nedaliomis nuo 
1 iki 1:30 po pietų iš stoties 

WCFL, 970 kiL 
Ketvergais nuo 8 vai. vakaro— 

WHFC.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmoksimais

• REPublic 8310
5340 So. Kedzie Avenue

Neveikliesiems šėrininkams 
tenka priminti, kad Bendrovę 
likviduojant, neatsiliepusieji nu
stos savo teisių — nieko iš li
kučių negaus, o atsiliepusiųjų 
proporcijos bus padidintos.

Įgaliojimus galima duoti bet 
kuriam pasirinktam asmeniui, 
kuris Bendroves Seime mano 
dalyvauti, arba žemiau sužy
mėtiems Kvorumui Sudaryti 
Komisijos nariams, būtent:

J. Ambraziejus,
168 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
Dr. B. K. Vencius, 
499 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
P. Daužvardis, 
c/o Consulate General 
Lithuania,
11 Waveriy Place, East, 
New York City. ***.

KVORUMUI SUDARYTI 
KOMISIJA.

of

The English tolumu

S t-u d e n t s’went on 
Strike against war 

and fascism
Walked out from their classes 

yesterday at 11:00 A. M.; 
many commend movement.

Tens of thousands of Chi
cago stiAlents walked out of 
their classes yesterday wat 11 
o’clock in the morning as a 
part of 
student 
grovving 
fascism. 
the
Central Y. M. C. A. colleges, 
Peoples Junior College and 
Lqwis Institute hhve legalizęd 
the strike.

a huge International 
strike against the 
menače of war and 

The administration of
University of Ghicago,

TURĖKIT SVEIKAS 
KOJAS!

Malonus ir visuomet veikiąs vai
stas, PERSrRIN, dėl atsiduodan
čiu ar prakaituojančių kojų, su
teikia pagelbą tuo jaus. Būtinai 
reikalingas palaikymui sveikų 
kojų—nei vienas be jo nedali ap
sieiti. Tiktai 50c už buteli. Siųs
kit money orderi.

PERSPRIN
PRODUCTS CO.

846 N. California Av.
i CHICAGO, ILL.

Laidotuvių Direktoriai
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 Bouievard 4139

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

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

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

■ . ............................................................................................... : ................... .. ........................................ . ____________________ ■

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

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

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

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

J. UVLEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

.   ■ I     imu „..i.,! ..............................    ,H ■ i.     —i,..   -....i, .11.1

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKISi

Eifteen high.schools are ex- 
pectęd to eonduet an diegai 
strike.

A World Student Movement.,
The student strike is an In

ternational protest organized 
by the World Student Congress 
against war, and fascism which 
covened the lašt three days of 
December at Brussels.

In this country the strike 
is being eondueted by a United 
Front consisting of the Na
tional Council of Methodist 
Youth, the Inter-Seminary 
Movement (Middle Atlantic 
Division), the National Stu
dentą League, the Studentą 
League for Industrial Demo- 
cracy, and the American Youth 
Congress.

The World Student commit- 
tee has called for strikes in 
every country. This was to be 
on a common day, būt because 
o f Eašter vacations came in 
some countries on April 12 an- 
other date was found for Eu- 
ropean countries. May lOth, 
anniversary of the Nazi book- 
burning orgy is that day

Endorsed By Many.
Among the pfrominent 

dorsers of the strike are

v .

en-

-T“

HARVEY, ILL.
F. W. Bruggemann

FOR MAYOR
Harvey mieste
lio lietuviai 
balsuotojai esat 
raginami susi- 
•domdti ateina
nčiais rinki- 
mais, kad iš
rinkus tinkamą 
administraciją.

Tai nepamirški
te jiisų draugą 
F. W. BRUG
GEMANN. ku
ris stato savo 
kandidat urą i 
majo rus jauF. W. Brus-

gemann.
trečiu sykiu ir visiems balsuoto
jams yra gerai žinomas kaipo 
draugiškas »ir reikalui
esan| visados gausit^ pas ji man
dagu patarnavimų.

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

”’si kai VIENAS 
16 d. Balandžio 

atiduokit savo balsą 
už FRANK W.

BRUGGEMANN
I MAJORUS.

bet

nator Nye, Senator Bone, Bi- 
ship Francis J. McConnell 
(Methodist, x New York area), 
Dr. Harry F. Ward (American 
League Against War and Fas
cism), Dorothy Detzer (Wo- 
mens International League for 
Peace and Freedom), Norman 
Thomas (Socialist Party), Earl 
Browder (Communist Party), 
Prof. George A. Coe (Commit- 
tee on Militarism in Educa- 
tion), Paul Harris (Junior 
Youth MoVement for World 
Recovery), Elmer Carter (edi- 
tor, “Opportunity”), Prof. Ro- 
bert Moras Lovett (Chicago 
University), Dr. Ęrank L. 
Kingdon (Pres. Dana College).

Nye For Strike.
•Senator Nye made the follow- 

ing statement to the public. 
“The Student strike on April 
12 is not futile as some people 
sėem to think. A strong de- 
monstration will have the 

’salutary effect of convincing 
jingoists of the task they will 
have on their hands if they 
attempt to force the youth of 
this country into another war.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nemotu- 
mo, skaudama akiu -karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinuis. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas darohias su 
elektra, pąrodapčia ^mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuę iki 12,
Daugely atsitikima akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bouievard 7589

.  ■'Fi«p,-.ii..i..iii.ii   r,r'y"*.'|ivi«"»i   m i r ■■

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ ,Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

" Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis, nuo 10 iki 12 vaL diena.

AKIŲ SPECIALISTAS
, 27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

Š.

Dr, John J. Smetana 
‘ optometrįstas 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Caftal 0523 
Valandos nuo 9:30 jki- lŽ. iMHO l$0 
iki 8:00 va. vakarop -Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

šeštadienis, balan. 13, 1935
A unified and simultaneous I 
movement on a national scale 
will have a far greater effect 
than has ever been obtained 
by occasional independent out- 
bursts.”

L. U. C. Meets To Con- 
sider Plans For 'AL
TASS, Skipitis, Citizen- 

ship, Annual Affair
The Lithuanian Universily 

Club holds its regular meeting 
tomorrovv, Sunday, April 14, 
1935, at the Congress Hotel, 
2:30 p. m.

Members are urged to make 
unusual efforts to be on time 
as the agenda is long 
contents are important 
ing immediate action.

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI
GULĮ SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie nUBikaupia jūsų organizme 

paeina nuo to, kad jisai ganėtinai neiftsiva- 
lo ir todėl praplatina bakterijas kurios už
krečia jus ligotnis. susilpnina jUBM organiz
mu ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudčjhno ir t. t.

NUOA-TONE iKvalo visus nuodus ifi iumj 
H.vsteniOH. Yra milijonai moterų ir vyrų, 
kurie atgavo savo Bpčkas ir patai*! savo 
sveikatų bu Ahlo paBtebčtinu vaistu. Jeigu 
jus jaučiatės pavargęs arba nenveikae. pamė
ginkite NUGA-TONE.

B.ikalaukitc tikro NUGA-TONE. Parduo
damas visose atsakomingose vaistinyčioso.

Nuo užkietėjimo imkit——UGA-SOL—— 
Idealų vidurių Liuosuotojų 25c ir 50c.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon

and its 
reųuir-

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

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

NAUJIENŲ Pinigu

ADVOKATAI
A—-- --- —.. . .......

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Bouievard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 0723

Specialia Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

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

Ik 7f- 
. ''. Iv - -:

Vyrams marškiniai Broad Cloth
95c IR *1.25

Vyrams darbinės ir išeiginės kel« 
nės

*1.25 IR J*2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) 6Qa
(Pirmos rūšies) .............. vvv
Vyrams; pančiakos, labai 4 
gražios .............. .............. I v v
Yard Goods dėl siu- 
vimo kvortukų, vardas ■ “ **

15C
a Meldžiame atsilankyti j mu

sų krautuvę ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

’1.95

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 galionų <4 flA 
ir virš.........................
Galionas Maliavos 96C
Galionas Enamelio J 4 CQ 
ir virš............................. ■
Galionas Varnišio išėmė- QCa 
jes augštos /ušies ..........  www
3 pakeliai sienų po- 95C 
pieros valyklas ..............

S. HELMAN
1411 So. Halsted St

i » Tel. CANal 5063.

JOHN B. BORDĘN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.
• Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęleetrie treat- 

'• tnent ir magne- - < 
tie blankets ir tt. ■ 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAILIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Bouievard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu Tek Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Reaublic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI

AL.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 3650
Rez. TeL Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3- 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rureras 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

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĘNUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų, telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557

Vai. nuo 9:80 iki 8:30 vakaro.
Nėra ofiso valandų seredęmis.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

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

Š843 South Halsted St.
TeL Bouievard 1401

9

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. A. J. Manikas
#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 3051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bouievard 8483

Dr. Charles Segal
, OFISAS *

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 r 
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 dienų, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400 •

Ofiso Tel. Calumęt 6893 
Rez. Tel, Dtexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiku ir visų 
chronišku ligų.

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

Valapdos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntr 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.



NAUJIENOS. Chlcago, III

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

TAUPYK1T

IŠ SOVIETU RUSIJOS
VISUS,

ATIDARYMUI
PAVASARIO SEZONO

DIDIS

Mes Maloniai Išpildysime
Jūsų Kainos negirdėtaiBUVO DAUG POETU namams

Relief Orderius

VELYKOS JAU ARTINASI

turi
ranka

moterims ir

išmokė j imatLengvus

Nuolaida už senus rakandus ant naujųVIS DAR GAVĖNIA

mynos

gra- 
kadviešpa 

ir tik

ir išsipagirioję, 
klausite, tai neži- 
klausiate, ar ne?

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

zapas 
midi)

2 ve- 
abudu

numažintos ant visokių 
reikmenų.

KAMPININ 
KUI

sargas 
vidaus, 
reika-

Praeitų 
neoterikos 
klausimu,

nesą 
suda-

$58.00 7-nių dalių Valgo 
mų kambariu setai

, $29.95

mista turėtum pasmirsti į tre 
Ain diena.

PADAUŽŲ KODEK 
SAS

Naujos mados C R O W N 
GESINIAI PEČIAI po

$39.95

ATVOŽTAS LAIŠKAS 
F1ROF

Mums smagu pasigirti, kad 
tūli kunigai pradėjo vartoti 
musų raštuą savo pamokslams. 
Tifc biskutį buvome užsiminę 
apie gavėnių, o jau misionie
riai semia iš to medžiagų.

Kad jos užtektų visos gavė
nios užbaigimui, mes papra
šėme savo chemikų plačiau pa
aiškinti apie pasnikus. Kaip vi
si žinote, musų chemikas nė-

prof. Kampininke: 
išsireiškei savo pa 

kad

Musų Respublikos Kabinetas 
buvo per laikų pakrikęs, visur 
ir visaip. Vienas1 golfavo, kitas 
cršus luošia, kitas iš pikniko 

Well, dar kitų iš bur- 
juk žinote, kaip

užsitverti sienomis 
pasau’lio, jokia kita 
sienomis neribavosi 
o buvo tik rubežiai. 
r žodis “rubežius”

po 6 mėnesius.
šis kodeksas paliečia 

išėmimo nedaroma nei papr< 
tam bolševikui.

— Dulkių Ministeris

Kur dabar musų poetai? Ar 
jie jau paseno, kad sustojo 
giedoję. Argi musų “broliai 
tamsuoliai” nebereikalingi švie
sti poezija?

čia paliečiau tik vyrus po
etus. Moterų poečių lietuviai,

MES IŠMAINYSIME JŪSŲ 
W0RK RELIEF ČEKIUS

$32.50 Aržuolo Medžio 
BREAKFAST SETAI

£ $1 9.95

nos į dienų ir' kantriai 
viršutinius sluoksnius —
ro cicilizmo pamatus. Visa tai 
subudavoja cicilizmo piramidų, 
ant kurios smaigalio sėdi Juo- 

Stalinas. Aplinkui pira- 
slankioja keisti šešėliai 
beteisiai.
yra tikroji Rusijos cici- 
išvaizda.

Poezija, suprantama, buvo 
labai romantiška, persisunkus 
meilės svajonėmis apie Ony
tės, mėlynas, kaip dangų, aku
tes ... Argi koks senas redak
torius galėjo įvertinti jauno 
poeto “sielos balsų?” Gal dėl 
tos priežasties ir nukeliavo į 
redaktoriaus pastalę tiek daug 
“dailiosios literatūros” kuri
nių ...

Bet padaužos visgi duoda 
kredito buvusiems poetams, 
kad jie švietė musų brolius 
tamsuolius, patys būdami tam-

paskutinis kodek- 
patelės klau-’so punktas šit koks: visi turi 

sosi. Moterys ne poetės irgi dirbti 7 dienas per savaitę, 8 
labiau mėgsta skaityti poezijų, vai. per dienų. Algų turi gau- 
negu ne poetai vyrai. 1 ti kas subatų. Turi būti

Bet paukščiai vis gieda. Jie keišinai per metirs, ir 
“amžini poetai.

Padaužų redaktoriams did 
lis palengvinimas ...

— Don Pilotas.

$50.00 CONSOLE RADIOS

„ $29.50

$49.50 Naujos garantuo
tos Drabužiam Plovyklos

„ $32.75
GEROS VARTOTOS po

$12.95

negrįžo 
do išvarė 
yra...

Bracia, dabar, kada maždaug 
visi susistreitavom, tai pirmiau
siai išduodam savo piliečiams 
kodeksų. Trumpas ir’ aiškus. 
Znočijas, jokių pataisymų ne
gali būti. O jeigu ir taisysite, 
tai vistiek nepataisysite, nes 
yra olrait.

Jeigu norit klausti, tai klaus-

Mes turime pilnų pasirinkimą viso
kius rųŠies tavorų. Jus gausite gręitų 
ir 'mandagų patarnavimų kiekviena
me musų departamente, ši yra viena 
didžiausių krautuvių Chicagoje ir 
yra šiame biznyje nuo 1869 metų.

Lietuviai nešdavo knygas, 
spiritų ir arbatų iš užrubežiaus. 
Iš užsienio jie šitų daiktų ne
nešė. Jie bėgdavo per rubežių 
į Vokietijų, iš kur važiavo ] 
Ameriką. Juos kartais nušau
davo arba pašaudavo ant ru- 
bežiaus. Išskyrus Chinijų, ku
ri bandė 
nuo viso 
valstybė 
nuo kitų,

Nors
mums nepatinka, vienok kalbė
ti apie sienų ten, kur jos įlė- 
ra, dar blogiau. Dar pusė bė
dos, kada sakome: “žmogus 
gyvena užrubežyj, parubežyj 
arba ant pat rubežiaus”. Saky
kite, kad jis gyvena užsieny], 
pasienyj arba ant pat sienos. 
Gal yra žmonių, kurie vargsta 
užsieniuose, pasieniuose ir ant 
sienų kabinėjasi, bet tai ne 
Padaužų respublikoj. Per sie
nų net ir munšaino niekas ne
pila, todėl nelengva suprasti, 
kaip žmogus su knygom, spi
ritu ir arbata gali eiti per sie-

Savo laiku mes 
daug poetų. Tuomet, 
kant, buvo “poezijos 
Nemokantieji ar tik 
dantieji išmokti rašyti 
vardo nemokėdami be klaidų 
pasirašyti, rašė eiles. Tų laikų 
“poetai” savo eilėmis kankin
davo laikraščių redaktorius. 
Redaktoriai labai nemėgdavo 
“poezijos”, juo labiau, kad ne
retai ir suprasti nebuvo gali- 
#ia, ką “poetas” sapnuoja ar 
svajoja. Būdavo kuone kiek
vienam laikraštyj matysi redak
cijos atsakymus poetams:

“Jūsų eilių negalėjome iš
skaityti. Kitų kartų rašyk 
plunksna, o ne paišeliu. Nedėjo
me”.

štai kitas atsakymas:
“Eilės šlubos. Spaudai netin

ka. Draugas geriau padarytum 
rašinėdamas žinutes iš savo ko
lonijos lietuvių veikimo”.

štai dar vienas atsakymas 
poetui:,

“Eilių rašymui reikia turėti 
įgimtų talentų; mokėti savo 
kalbų; žinoti eiliavimo taisyk
les. Patariam pasiskaityt Ku
dirkos eiliavimo taisykles”.

Poetas, pamatęs šitokį re
dakcijos atsakymų, užsimųsty- 
davo ir apgailėjęs pasiųstų į 
redakcijos gurbų savo kurinį, 
rašydavo kitas eiles ir siųsda
vo kitam laikraščiui. Gavęs to
kį pat redaktoriaus atsakymų, 
leisdavo savo lėšomis eilių kny-

galima sakyti, kaip ir neturė- kit visi seni, pliki, apžėlę, vedę, 
jo. Gal joms truko drąsos? našliai, girti 
Jeigu moterys nepasireiškia Ale jeigu ir 
poezijoj, tai poezijų galima pri- notumėte ko 
skaityti prie paukščių giedoji- Juk aišku, 
mo instinkto, nes paukščiai pa-j Pirmas ir 
tinėliai gieda 

Moterys

$95.00 Naujos mados 3-jų 
dalių miegamų kambarių 
setai po

$54.50Kiti $55.00 vertės
GESINIAI PEČIAI

$29.95
Musų užsienio ministeris 

taip sakant, j vidų neįleidžia* 
mas. Jis yra kaip kokis 
ir valkiojasi lauke, kol 
ministeris atlieka savo

Pradėki! taupyti savo 
Gali pradėti taupyti nuo

$15.00 MIDGET RADIOS

„ $7.95

Tad kitų sykį paaiškink, ger
biamasis, ar pamokslininkas 
nedvokia, nors jisai gyvena 
tarp žmonių ne dvi ar tris die
nas, bet keletą metų?..

Sulig Kristaus mokslu, ta-

Gerbiamas
Tamista

šnekose “Drauge”, kad "žuvis 
ir svečias dvokia į trečių die
na, o cicilikiškasis skridimas 
su savo komitetu net į ant-

Jus dabar turite teisę pirkinėti 
ten, kur jums patinka.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Erchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
■ 19th Place and Halsted Street

•' ■ J : ■ ' - . ■

Cicilizmo išvaizda
Nėra reikalo būti dideliu eko

nomistu ar filosofu, kad ma
tyti kokį didelį progresų daro 
cicilizmo budavotojai. Nėra rei
kalo keliauti skersai ir išilgai 
Rusijos, kad įgyti sau aiškų 
cicilizmo vaizdų. Užtenka pa
žvelgti į gyvenimų čia pat, 
Maskvoje, ir cicilizmas stovi 
prieš akis pilnoje savo skaisty
bėje ir didybėje.

štai jums tas puikus Sovie
tų cicilizmo vaizdas.

Apie milijonas cham-komisa- 
rų, kurie gyvena puikiai: 
tųs, gerai apsirengę, gerai 
rūpinti visomis esančiomis 
rybėmis 
kuras arba aukščiausias bok
štas. Apie du milijonai cham- 
partistų ir beveik tiek pat pri
vilegijuotų specų, kurie gyve
na vidutiniškai — sudaro c»- 
cilizmo vidurį arba kūnų. Pa
galinus, apie 150 milijonų žmo
nių — darbininkai ir jų šei- 

velka gyvastį iš die-

Kodėl pamatai nejuda?
Ne vienas padauža, gyvenąs 

laisvoj šalyje, klausia savęs: 
“kodėl tie 
kenčia? Kodėl jie nejuda

Taip, būna atsitikimų, kada’tum steikų 
viens kits ima judėti, bet vos 
pasijudinęs turi sustoti, arba 
viena žmogystė lieka mažiau.

Kol visa masė yra silpna, 
joks judėjimas yra negalimas. 
Sakysime: krypsi į kairę — 
durtuvas ar kulka, krypsi į de
šinę — durtuvas ar kulka, ei- 

— kulka, trauksis 
durtuvas, šauksi ar 
ištrėmimas j kator-

MASKVA, LSSR. N isi di
deli ir maži padaužos, čia ir 
kitur, su džiaugsmu pasitiko 
spausdintus Padaužų žodžius. 
Ir tie žodžiai atėjo kaip tik į 
laiką, kada visas gyvenimas, 
kunkuliais verda. Džiaugiasi li^mo 
darbininkai, beteisiai ir aukšti 
kamisarai, nes Padaužų Filoso
fijos visiems ramybę ir paguo
dą neša.

Artinasi baisi vaina
Nors dar nedaug kas tešau- 

do, bet jau parako durnai dvo
kia. Visi jaučia, kad artinasi 
didelė, baisi vaina. Kas pirmas 
pradės? Kas pabaigs? Niekas 
nežino. Bet rusti vaina kabo 
ore ir neduoda ramybės.

Susirūpinę cbam-komisarai 
sapnuoja vaina ir baisų galą. 
Suvargę darbininkai kažkaip 
keistai žvalgosi aplink ir viens 
kitam šnibžda: “Drauguti, vai
na bus ...” Beteisiai, pasislėpę 
nuo žvalgybos akių kur nors 
užkampiuose, kalbasi: .“Girdė
jote? Vaina bus...” ir su at
gimstančia viltimi žiuri į to-

k^rtą, kalbėdamas 
(naujos teorijos) 

paliečiau dailiųjų li
teratūrų. šį kartą taipjau maž
daug literatūros reikalais.

turėjome 
taip sa- 
gadynė”, 
beprade- 

savo

si pirmyn 
atgal — 
skųsis — 
gų ar beteisius.

Taip sukaustyti cicilizmo pa
matai kantriai neša ant savo 
pečių visą sunkių piramidų ir 
laukia ko nors nepaprasto.

Lankytojai iš užsienių
Laiks nuo laiko atvyksta 

viens kits užsienio kapitalis
tas ir su pasigerėjimu žiuri į 
musų cicilizmą. “Ak, kad mu
sų šalyje butų galima tas pa
daryti!” — trindamas delnus 
dūmoja svečias. Bet toks cici
lizmas ne visur galimas. Ne 
visur yra tiek kantrus, tiek 
nerangus žmonės, kaip Rusi-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

4614-16 W. ROOSEVELT ROAD -
fcrti St. Louls A v. Tel. Kedzie 81102

Vanos, lietaus Ir druskos vanos.
swimminff pool.

Rusiika ir turkiika pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. v.

ra jokis burtininkas, o mok
slo žmogus. Jis žino tuos mok
slus, kurie dėstomi net jėzui
tų mokyklose. Marijonų ir ki
tų zokonų mokyklos • irgi aiš
kina chemijų taip pat, kaip ir 
musų chemikas.

Jis sako, kad visas maistas, 
kokį žmonės valgo, susideda iš 
proteinų, cukrų ir krakmolų ir 
riebalų. Apart to, jame turi 
būti mineralinių druskų ir vi
taminų.

Mes buvome pareiškę, kad 
žuvis yra mėsa. Kunigai sako, 
kad tai neteisybė. Ir musų ir 
visi kiti chemikai įrodo, kad 
tarp mėsos ir žuvies nėra skir
tumo. Riebioj žuvy j ir riebioj 
mėsoj yra pusėtinai daug rie
balų. Liesoj mėsoj yra tiek pat 
proteinų, kiek liesoj žuvyj. Lie
sa mėsa, žuvis, kiaušiniai, var
škė, suris turi apščiai protei- 

cicilizmo pamatai nų. Kada valgai žuvį, gauni to
kį pat maištų* kaip kad valgy- 

Riešutuose yra ir 
krakmolo ir proteinų ir rieba
lų, vienok gavėnioj juos val
gyti nedraudžiama.

Musų chemikas norėtų žino
ti, ar griekas yra valgyti pro
teinus, ar riebalus, ar krakmo
lus su cukrais, tuomet jis ga
lėtų gerti taukus, jei riebalai 
neina prieš religijų, arba — 
valgytų bulvių košę su cuk
rum, jei tai Dievo valiai rei
kalinga, arba maitintųsi mėsa, 
žuvimi, suriu ir kiaušiniais, jei 
be to į dangų neįleidžiama.

MANU F ACT URING

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO,

Kiti mažesnės mieros

1)O $32.50

COMPANY®

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400

ILL.

/JT Laikas nusipirkti gerus, 
žius, naujus čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti 
n*a* pasipuošusiu. Mes

IflL me didžiausį pasirinkimų če
verykų vyrams, 
vaikams.

Kąinos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ. \

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Raudonoji armija rengiasi ir 
praktikuojasi su visokiais va- 
jaunais pabirklais. Jauni vaikai 
po vajauna kamanda, krykš
taudami mokosi vajaunų gud
rybių. Silpnos mergaitės lavi
namos tvarstyti žaizdas ir abel- 
no slaugymo darbo. Agitatoriai 
karštus pamokslus sako ir sten
giasi įkvėpti darbininkams pa
triotizmų.

Naujos kanuolės, kulkosvyd
žiai, šautuvai, bombos,’ grana
tos, didelės ir mažos kulkos ir 
kitokį, dar niekam nežinomi va- 
jauni pabūklai, gaminami die
nų ir naktį.

“Vaina bus, vaina bus”... 
duslus atbalsiai girdisi ore.

Sparčiai budavojamas 
cicilizmas

Nežiūrint kas atsitiks rytoj, 
poryt ir užporyt, cicilizmo bu- 
davojimas nesustoja. Kalami 
nauji retėžiai, naujos grandys, 
su kuriais bandoma geriau su
tvirtinti cicilizmo pamatai — 
darbo masės.

šautuvai, durtuvai, parakas 
ir kulkos yra pamatiniai bol
ševikiško cicilizmo ramsčiai. 
Cham-komisarai ir visa cham- 
partija yra tais meistrais ir 
mūrininkais; o noras 
tauti sudaro principus 
sius.

Turint visų tai po 
priešakyje ir užpakalyje, cici 
lizmo budavojimas nėra sun 
kus.

Tai tokios pas mus naujie 
nos.

— Padaužų Ambasadorius.

$70.00 Naujos Mados Ta 
pestry PARLOR SETAI

„ $37.50

$98.00 Namų Frieze arba 
Mohair Seklyčiom Setai

m $54.50

ffl'AND LOAN ASSOCIATION
U Of CHICAGO 

pinigus šioje Federalėje įstaigoje.
)0c į mėnesį ir augščiau.

- ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
YVasbington, D. (L
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjirno mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN. 
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887 

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.
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■NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Fnblished Daily Except Sunday by
Ihe Lithuanlan News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptlon Bates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Oass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, BĮ. under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams ....... ....... ...............__ 88.00
___ 4.00

Trims mėnesiams m...n 2.00
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui

___ 1.50
_ _ .75

Chicagoj per itaešičtoJiM:
Viena kopija .... .....—
Savaitei 'n.

_____  3c 
____  18c

Mėnesiui ...................... ___ 75c
Suvienytose Valstijose, nė 

paitat
Metams --t,,.,,—- —...........

Chicago], 

__  87.00
Pusei metu .. ....____ __ 3.50
Trims mėnesiams ___ _
Dviem mėnesiams -------
Vienam mėnesiui -____

___  1.75
— 1.25
___ 2 76c

Lietavon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama ~.....-...............................88.00
Pusei metų ...........    4.00
Trims mėnesiams___________2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halated SL, Chicago, 
J1L Telefonas Canal 8500.

PRANAŠAUJA SMARKŲ BIZNIO KILIMĄ

Dun & Bradstreet firma, kurios specialybė yra teik
ti informacijas apie įvairių kompanijų ir biznierių kre
dito stovį, sako, kad artimiausioje ateityje Amerikos 
biznis taip iškils, kaip jisai nebuvo iškilęs per paskuti
nius 25 metus. Ji remia šitą savo pranašavimą faktais 
apie pramonės veikimą per kovo mėnesį, bet daug svar
bos ji deda ir tam, kad kongresas tik-ką paskyrė beveik 
5 bilionus dolerių pašalpoms ir viešiem^ darbams.

Tie penki bilionai, tur būt, bus svarbiausias pagrin
das tikėtis, kad gerovė jau yra “around the corner”. 
Tiek, auksinio lietaus gavęs, turėtų atsigauti kad ir dar 
taip nuskuręs biznis.

lyno1 “Amerika” (kunigų ir 
zakristijonų organas) štai ką 
rašė bal. 5 d.:

“Amerikos katalikų visuo
menė tautiniame veikime va- 
dovati jASi Lietuvos Episko
pato ir Katalikų Veikimo 
Centro nurodymai^. Kunigų 
Vienybės Seimaš, įvykęs 
rugp. 9 d. 1932 m. Philadel- 
phia, Pa. nutarė... nepriimti 
ir jokios pdgelbos neteikti 
asmėnims, neturimiems Lie
tuvės Episkopato bei Katali
kų Veikimo Centro įgalioji
mų.

“Ponas Skipitis ras, kad 
mes turime savotiškus nusi- •
statymus. Tuos nusistatymus 
pažino p. M. Biržiška ir kan. 
F. Kemėšis šU kolegaįs. Jie 
atvyko Amerikon su prakil
niausia misija, Vilniaus Va
davimu, bet be KVC. rašto. 
Katalikai rezervuotai juos 
priėmė, nors Kari. F. Kemė
šis ir prof. Vitkus yra kata
likų šulai.”
Vadinasi, atvykęs iš Lietuvos 

žmogus turi būti ne tik kata
likas, bet da ir su tam tikru 
štempeliu.

Čia ir buvo tikroji priežastis, 
delko klerikalai Bostone ir New

Yorke nutarė laikytis “rezer
vuotai”. Dėl tos pačios priežAs- 
tes, beje, ir jų taktika Ncw 
Yorke, p. Skipičiui atvykus, 
buvo savotiška. Jie įėjo j ko
mitetą ir kartu su tautininkais 
ir šandariečiais surengė svečiui 
prakalbas, bet, kaip rašo “Nau
josios Gadynės” reporteris, jos 
nebuvo Sėkmingos:

“Į pirmas prakalbas žmo
nių labai mažai susirinko. 
Ponas Skipitis neprastas kal
bėtojas, bet jo misija Brook- 
lyne nesukėlė susiinteresavi- 
mo.”
Kut tu čia suinteresuosi pub

liką, jeigu patys priėmimo ko
miteto dalyviai viešai skelbia, 
kad svečias be episkopato štem- 
pelio jiems “nekošer”.

Tačiau dabar klerikalai jau, 
matyt, sumanė keisti savo tak
tiką. Bostono “Darbininkas” 
aiškinasi^ kad tik per “socialis
tų ir, laisvamanių” kaltę katali
kai neprisidėję,; o Chicagos 
“Draugas” rašo, kad p. Skipi
tis turįs ir “pašportą” iš Lietu
vos katalikų veikimo centro; o 
savo atsisakymą dalyvauti ben
drame pasikalbėjime jisai ban
do pateisinti veidmainingais 
protestais. Bet tai yra tušti iš
sisukinėjimai.

daugumą sudaro amerikiečiai, 
tai dominuoja anglų,kalba. 
Indėnai ir eskimosai irgi nau
doja tą kalbą.

Žmonės gyvena tikrai lais
vai: niekas jų nevaržo, niekas 
jiems nediktuoja, ką jie turi 
daryti ir 'ką nedaryti. Įstaty
mai draudžia tik du dalykus, 
— žmogžudystes ir plėšimus.

Kiekvieną penktadienį lėkei 
;os su judamais paveikslais.

šį pirmadienj balandžio 15 
d. daktarė Bertha Shafer duos 
pamokas merginoms iš higie
nos. Pradžia 7:45 vai. vakare.

Trečiadieny, balandžio 24 d.

moterų gimnastikos demon
stracija.

Apieilnkės lietuviai kviečia
mi pasinaudoti visais'Stanford 
parkelio patogumais, lankytis į 
lekcijas ir parengimus. Viskas 
veltui.

PASIRINKIMAS VOKIEtlJAI

Didžioji Britanija, Francija ir Italija sudarė “bend
rą frontą’1 Stresos konferencijoje, kaip viešai praneša
ma, taikos palaikymui, bet tikrumoje tai — prieš Vo
kietiją. Jokių konkrečių priemonių jos dar nenustatė 
kovai prieš agresingąjį “nacių” militarizmą; priemonės 
bus apsvarstytos ir išdirbtos busimame Tautų Sąjungos 
tarybos susirinkime, kuris netrukus įvyks Genovoje, ir, 
gal būt, kitose konferencijose. Bet tos valstybės eis kar
tu, gindamos Europą nuo Hitlerio užmačių.

Jos ketina remti besikuriančią apsigyriimo sąjungą 
Europos rytuose — tarpe Rusijos, Pabaltijo šalių ir 
Čekoslovakijos, ir taip pat Franci jos ir Rusijos sąjungą.

Šitais-valstybių grupių susitarimais hitleriškoji Vo
kietija bus iš visų pusių apsiausta, kaip geležiniu lan
ku. Tuomet ji galės pasirinkti: taiką arba karą. Jeigu 
rudasis fašizmas norės kariauti, tai jisai susilauks dar 
prastesnio likimo, kaip kaizeris.

Bet kur dabar prisiglaus Lenkija, kurią “gudrieji” 
Pilsudskio pulkininkai surišo su Berlynu?

ŠIAURIU ROJUS lauk, kada kepti karveliai

GERAI,' KAD ATMETĖ

Ulinois legislatura atmetė gubernatoriaus Hornerio 
sumanymą pakelti pirkimo-pardavimo mokesnius nito 
dviejų nuošimčių iki trijų.

Ir gerai' padarė, kad atmetė. Butų buvę dar geriau, 
jeigu tos rųšies taksos butų buvusios visai panaikintos. 
Reikia taksuoti pelnus, o ne vartojimą.

------------ -----------------------------------------------

Apžvalga
W.| ■■■■—..................    ■ , i

VISUR JIE VIENODI

Aną dieną “Draugas” paskel
bė, kad kunigų vienybė; Rd- 
mos-kat. federacija ir Marijo
nų organo redaktorius nutarę 
nedalyvauti srovių pasikalbėji
me dėl adv. R. Skipičio pasiti
kimo Chicagoje. Tą savo nuta
rimą jie dabar bando pateisin
ti tuo, kad į pasikalbėjimą bu
vę pakviesti ir tie, kurie, gir
di, “šmeižia” katalikiškas įstai
gas ir broliukus.

Tai, žinoma, paikas išsisuki
nėjimas. Nėra piktesnių šmei
žikų, kaip “Draugas”, jo redak
torius Šimutis ir pagelbininkas 
Sakalas, kuris kasdien neva 
Satyros formoje rašo idiotiškus 
plepalus apie ALTASS. Kodėl 
gi kunigų vienybė ir Marijonų 
brolija nesudraudžia tų besar
mačių ?

Bet juk pahašią taktiką Var
toja klerikalai ir kituh štai, 
Bostone “Darbininko” štabas 
taip pat atsisakė siųsti savo at
stovą j susirinkimą, kuris bu
vo sušauktas pasitarti apie p. 
Skipičio priėmimą. O kai komi
tetas buvo sudarytas be kleri
kalą, tai jie pakėlė g Voltą, kad

■

“Socialistai ir taulininkai-lais- 
Vamaniai mondpolizavo DULR 
pirmininką”.

Į šitą veidniainingą “Darbi
ninko” nusiskundimą “Keleivis” 
atsako, kad pačiam “Darbinin
kui” buvo pasiųstas kvietimas 
dalyvauti susirinkime, ir kad 
kiti katalikų srovės žmonės bu
vo atėję į susirinkimą, bet jie 
atsisakė prisidėti prie bendrojo 
komiteto. Kada jie buvo kalbi
nami, tai ve ką jie atsakė-:

“Vienas jų paaiškino (ra
šo “Keleivis”), kad kunigai 
yra nusistatę p. Skipičio mi
si j oš neremti, nes jie nujau
čia, kad jį čia atsiuntusi tau
tininkų valdžia. ‘Mes, katali
kai, gana jau apsigavom sii 
kuli. KemėŠiu’, aiškino šis 
katalikas. ‘Mes jj priėmėm, ir 
rėmėm kaip katalikų atsid- 
vą, o paskui pasirodė, kad jis 
čionai buvo atsiųstas val
džios. Todėl prie šito komi
teto mes negalim dėtis’.” 
Taigi matote. Jie atsisakė 

dėtis, kuomet buvo kveičiaihi, 
.0 paskui rėkia, kad. “socialistai 
ir laišvamartidi” katalikų neįlei
do.

“REZERVUOTI” IŠSISUKI
NĖJIMAI

Aišku, kad klerikalai pradžio
je buvo nusistatę laikytis iš to
lo nuo p. Skipičio. <tuk Brook-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

jau prabėgo, 
pas savo glo-

■ ■■OI

Pasakiškas rojus. — Mišri 
kolonija tolimuose šiau
riuose 
jai. —

- Aukso iėškotd- 
Kraštas, kur per 

šešias savaites nenusilei
džia saulė. — Gyventojų 
sąstatas.

Kada kalbama apie rojų, 
tai paprastai įsivaizduojaiha 
toks kraštas, kur riieko be
trūksta, kur klimatas yra la
bai malonus.

Taip aprašoma ii* pasakiš
kas rojus, kur gyveno Ado
mas ir Ieva. /Pas rojus buvęs 
savo rųšies sodas: ten buvę 
daug visokių medžių, paukš
čių ir gyvulių. Dirbti nerei
kėję, nes visko pakakę. Ne
reikėję dagi drabužių dėvėti, 
ties oras buvęs šiltas.

Jeigu tokia vieta kur nors 
yra, tai ją reikėtų ieškoti Šil
tuose kraštuose. Tdčibu kitaip 
inano Robert Mdrshall, 'kuris 
prieš kiek laiko grįžo iš ma
žyčio tolimų šiaurių liliestti- 
ko, kur jis praleido penkioli
kę mėnesių. Pbr devynis mė
nesius tame miestuke siaučia 
žiema. Šalta hėjduki žiema. 
Per sniego plišiiis stiuku iš
bristi.

Nežiūrint to, Robert Mar- 
šhall mano, jo to. miestuko 
gyventojai yra laimingiausi 
žmonės visame pasaulyje. 
Niekur, sako jis* žmonės ne- 
ttiri laisves, kaip tame šiaurių 
rbjuje. Ten žmones gyvena 
Santaikoje, moka vieni antrus 
gerbti. Rasinės neapykantos 
dera, nors gyventojai priklaU- 
sb įvairoms tautoms.

Kajukuka miestukas randa
si tolimuose šiauriuose. Gy- 
vėhtdjų jis turi 127. Thš skai
čius skirstosi taip: 8() baltao
džių vyrų, 7 baltaodis mote* 
frys, 11 eskimosų moterys ir 9 
vyrai, 1 indėnas, 4 indėnų mo
terys, 24 eškimbšų ir viehaš 
indėnų vaikas.

Ta nedidelė grupė žiiiobiU, 
shko Marshall,x jau seniai iš
sprendė visokias problemas, 
Sti kuriomis yra surištus mu
sų civilizuotas gyvenimas; 
Ekonomiojs, finansų, rases ir 
kitbklė klausimai ten nesuda
ro jokių keblumų. Gyvento
jai labai puikiai susitvarkė, 
gyvena santaikoje,\ jokių vai
dų tarp jų nėra, žbdžiu, jie 
jaučiasi visai laimingi, kiek iŠ 
viso žmogus gali būti laimin
gas šiame pasaulyje. .,

Su rojaus sąvoka, kaip jau 
minėjau, yra surišta lengvas 
gyvenimas Ot; sėdėk m i*

• 1. z:.;

tNieko panašaus nėra šiau
rių rojuje. Gyventojanis ten 
Jcnka sunkiai dirbti, šunkidi 
kovoti su. nepalankiomis apy- 
stovomis. Jie nuolat turi bd- 
ti sargyboje, kad išvengus vi
sokių pavojų. Bet nors slin
kiai dirba, kad prasimaitinti, 
vienok jaučiasi laimingi.

Kaip susidarė ta keista ko
lonija tolimuose Šiauriuose?

Tai vis aukšo ieškotojai. 
Kaip žinia, 18506 m. iš visų pa- 
šaulio kampų1 prddėjo į Alas- 
ką važiuoti Ihinies ieškotojai. 
Mat, prasiplatino gandai, kad 
ten daug aukso randasi. Tie
siog semk jį rieškučiomis.

Tiesa, kaikurie greit pralo
bo. Surado daug aukso, par
davė jį ir grįžo į didmiesčius 
poniškai gyventi, 
rejo tokį giliu'kį. 
nevisi.

Nevisi td- 
Toli-gražU 

šimtai ir tūkstančiai 
aukso ieškotojų Kitėjo pasi
tenkinti mažu grdbid. Alasko- 
je jie pasiliko ilgiau. Kaiku- 
He jų pradėjo ieškoti naujų 
teritofijU. Jite skverbėsi vis 
toliau ir toliau į šiaurius. Čid 
itgi vieniems laihie greit iiuši* 
šypsojo, o kiti niažai ką tėlai- 
mėjo. Būrys tų aukso ieško
tojų hušitarė visiškai apsigy
venti šiauriuose. Jie tad ir 
jstegė Kajukuka miestelį.

Maf’shall sako, jog karklinė 
žmdnes jau išgyveno čia pb 
keletą desėtkų Įlietų. Jie tiek 
priprato prie laisvo gyvenimo^ 
kad hfebemano niekur kitur 
važiuoti. Eskimosai ir indė
nai apsigyvehb tarp baltveid- 
žių, nes mibšielyje yra pato
gesnės sąlygos.

Gyvbdtojai ii* dabar užsiima 
dlikšd ieškojimu. Bet tai tik 
vdshros laiku. O vasara tę
siasi. tik tris mėnesius. Ir 
tai Jra ypatinga vasara: per 
šešias savaites saulė visiškai 
nenusileidžia. , Reiškia, nėra 
hdklieS^ Per kitas ketdrioli- 
ką savdieių irgi žiburio berei
kia naudoti: naktys yra tiek 
šviesios, kad galima liuosai 
skaityti knygas.

Taip dalykams esant vasa
ros nietli saulės šviesos yra 
pakankamai. Tai duoda ga
limybės gyvbntdjams užsiau
ginti bulvių, ;kopustų, svogū
nų, ridikų ir kitokių daržovių, 

žiema aukso ieškojimas pa- 
siliauja. Gyventojai tada už
siima medžibkle; ' O šiaurių 
dykumose elnių, nleŠkų ir ki
tokių žvėrių randasi nėmkžai.

Baltveidžiai gyventojai yra 
labai maišyti:

(Laimes ieškotojas Naujoj
. Zelandijoj)

Nors moterys man visaip aiš
kino apie to muzikalio banko 
pinigus, bet aš negalėjau su
prasti, kas čia Ido pinigai. Tų 
pinigų nei iždininkai neskaito, 
tik pasema rieškučiomis ir pa
duoda kostumeriains. Viršinin
ku šio muzikalio banko buvo 
mano globėjas. Keistas bankas: 
keisti pinigai. 

*
*

Kelios dienos 
kaip aš gyvenu
bėją. Nors man yra teikiami 
visi patogumai, vienok negaliu 
priprasti čia gyventi. Iš visos 
šeimynos, man patinka tiktai 
Juzė. Ji skiriasi nuo visų. Su 
ja pasikalbėti man yra tikras 
malonumas. Vienok aš? esu sve
čias; negaliu nieko pasakyti ar
ba patarti savo šeimininkams. 
Kaip yra sakoma: svečias — 
neUisvis. Aš irgi buvau ne- 
laisvis.*

Vieną vakarą mano globėjas, 
parvažiavęs namo iŠ darbo, pra
nešė, kad mari karalius yra pa
skyręs pensiją! Man kasdien 
bus mokamA po vierią angliš
ką svarą ! Aš išgirdęs tokią ži
bią, rienotėjaU tikėti. Užklau
siau globėjo:

— Ar ištikro man bus mo
kama kąsdien po vieną svarą 
angliškų sterlingų ?

— Taip. Atėjo įsakymas niio 
karaliaus ir karalienės, kad 
tamstai kasdien iš musų ban
ko butų išmokama po vieifą 
svarą angliškų sterlingų.

Aš nudžiugau! Iš to didelio 
džiaugsmo^ nežinojau nei ką 
daryti; si? kilo pasidalyti savo 
džiaugsmu. Pribėgau prie Ju
zės ir tariau:

— Juze, aš dabar esu lai
mingiausias žmogus pasaulyje! 
Tik pamanyk, ihan priskirta 
pensijd! Aš dabar busiu tur
tingas žmogus!

— Man yra malbnu, kad 
tamsta gausi pensiją. Nereikės 
niekam daugiau pataikauti; ga
lėsi gyventi taip, kaip tamstai 
patiks.

— Bet irž ką mari skyrė tą 
pensiją? Ką aš gero padariau 
šiai šaliai ?

Man pradėjo globėjas aiškin
ti;

— Tamsta esi nepaprastas 
žmoghs. Turi baltą Odą, gėltb- 
niis plaukus ir nupaprastus tu- 
bUs. Karalienė apie tamstą 
nuolAt kalba ir btitinai nori Su 
tamsta pasimatyti. PasidėkaVb- 
jant karalienei, tamsta gauni 
penšiją. Rytoj mes visi važiuo
sime j karaliaus rumus.

Stanford parkelio 
pamokos ir pra

mogos

labai maišyti: amerikiečiai, 
švedai, suomiai, norvbgai, vo- 
kiečiai, airiąi^t. .t Kadangi

Staflfotd parkely, kurs ran
dasi priė 14th Place ir Union 
ąy,, ir kurio direktorium yra 
P. H. Leidermari, kiekvieną 
diėiią jduni ii* seni turi žingeid
žių prambgų ir \pamokų.

Kiekvlėhą ahtradiėnį ten mo
kinama medžio darbų ir dro- 
žinėjliiių nUo 4 iki 9:Š0 vai. 
vdkatė.

Kiekvieną tbečiddiėnį muzika, 
brkfcstea, dainos.

Kiekvieną ketvirtadienį vai- 
kihų. ir merginų pasilinksmini
mai.

•m: •?

Del Informacljį kralpklUt J:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

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

A. S. TREČIOKAS
197 Adams Sf., Newark, N. J.

JOHN SEKY$
433 Parlt SĖ, Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand SI., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS J.IETUVIS
14 Varnon Sf., Worcosfor, Mas*. 

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

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Monfollo, Mass.

I»AUL MOLIS
1730—249h Sf., Dafroif, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsfad Sf., Chicago. IB.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S- KARPIUS
6820 Suparior Ayo., 

Cloveland, Ohio

C. J. VVOSHNER
2013 Carson St., PiHsburgh, Pa.

A. VARAŠIUŠ
206 Ali Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Rengia Ir prliiurl

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinlnlu Garlaivio

STUTTGART”
liplaukt ii New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935
♦lėliai be persėdimo j Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

*97.50

KLAIPĖDĄ IR ATGAL

. *167 °°
Pridedant Jung. Valtį. Takiu*

IG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOVD
Mntautaa

DIDIS

Refrigėratorių

EINA

PROGRESS KRAUTUVĖJE
PASIRINKIMUI

GENERAL MOTORS, FRIGIDAIRE
ESTINGHOUSE, NOjRGE, GRUNO 
SPARTON, LEONARD, CROSLEY, 

GIBSON ir kitų

Pasirinkimas Visų minėtų 
išdii’bysčių 1935 metų Ma
dos nuo ............. .......

ir aukščiau

Demonstratoi'iai arba Floor $£050
Samples pasirinkimas nuo ■1^*------

ir aukščiau

Lengvus išmokėjimai pritaikomi pagal iš
balę. Didelė nuolaida už senoviškas ledaunes

iuUfrj ImjRECf
3222-26 So. tlalšted Street

. Tėtephone VICTORY 4226.
J. W. KALEDINSKAS, Manager.

klUiišykltėš Musu Radio prbgramo—Byloj, Nedėlioj, 
ii-ią i'al. prieš piet iš stoties WGEŠ.

< i4.'- }*



NAUJIENOS, Chicago, III

Oak

taip kiti gra

EKSKURSIJOS

Kadangi lie

1935

VelykųNauju ,dėzeniu

esi

Ddbar yra laikas pirkti ir tuo sutaupyti pinigų

Parlor Setai

FedėM

šiol studentų kliubo vei 
pilietybes klausime pri 
maždaug prie viešų pra

San- 
iki 3

Naujausių 
pavidalų.

Gar 
ant.

LAWNDALE WIN 
2300 S. Kedzie Avė; 
' VALYMAS uždangų—musų

Pilietybes pamokos 
lietuviam Bridgepor- 

te šeštadieniais

kviečiami 
(j rengia 
Roselahde

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Lankys mokyklas, kad susipa
žinti su nepiliečių prirengimo 
metodais .

Popietinės pamokos yra laiko 
4itos sekančiose vietose:

Carmėh ir 
ant., treč.,

Kiti 4 už $1.00: 2 už $1.00
Nedelionis atdara iki 3 vai. pė pięt.

jei jie dabar gauna pa

Roselande protesto 
mitingas prieš at

eivių bilių

nas tokį agentų dumiu išva
dintų, o gal ir per galvų duo
tų su lazda”.

(Bus daugiau)

Lietuvių studentų 
darbuotė piliety

bės reikalais

kaip J0 vai. vakare 
puikių pavasarinių 
kautų ir dresių iš-

BRIDGEPOBT 
fuvių pilietybės kliasos Bridge- 
porte trečiadieniais ir ketvirta- 
deiniais yra labai skaitlingos 
mokiniais, tad įsteigiama nau
ja kliasa šeštadieniais.

Kaip ir kitos dvi kliasos, ir 
šeštadienio pamokos bus duo
damos Fellowslrip House na
muose, 831 West 33rd Place. 
Valandos bus nUo 2 iki 4 po pie
tų. Už mokslų nereikia mokė
ti, nes kliasa užlaiko valdžia. 
Mokytoja yra p-lū E. Mikužiu-

Musų PARLOR SETAI, nuosavoj dirbtuvėj dirbti ir 
pilnai garantuoti dabar parsiduoda 
tiktai už .................................................

Šiandien 
baigsis tų 
moteriškų 
pardavimas Mav?rice Cloak rū
bų krautuvėj e, ^4726 So. Ashland 
Avė. . .r,

šis išpardavimas tai yra tik
ra Velykų dovana moterims ir

Klausimai ir Atsa 
kymai apie lai

vakortes

mei’ginomš. Neš taip pli'ikių 
kautų ir dresių dar niekad ir 
niekur nebuvo parduodama už 
taip žemų kainų. Visas dreses 
tik dabar atgabeno ponas Bels- 
kys į Maurice Cloak krautuvę 
iš New Yorko.

Puikiai pasipuošti Velykoms 
rasite minėtoj krautuvėje Pa
ryžiaus madų dresių ir apsiaus
tų. .Tas galėsite nusipirkti tik 
po $1.95 centus (kurios pir- 
miaus buvo parduodama po 
$4.95).

Moteris ir merginos skubinki
tės į tų krabtuvę pamatyti kų 
jus galite gauti už taip mažai 
pinigų, kad vėliau nereiktų mo
kėt trigubai. (Sp;)

M. ZABINSklS,
2645 YVest Thomas St.

MARTINAS BURBA, 
3024 Poplar Street

IGNACAS SRRMOWSKJ,
2814 Shoit Street.

MIKAS PENKUS,
1902 West 17th Street

J. KOZIOL,
5208 So. Laramie Avė.

A. RUBENAS,
722 West 31st St.

FRANK GULĖK,
2840 So. Kildare Avė.

ŠVEDU AMERIKOJ LINIJA
TIESIOG I KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko 
GEGUŽĖS-MAY 25 d?, 1935 m, 

Tuo pdČiu motorlaiviu 
Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d
NEW YORK—KLAIPĖDA 

(Per GotheaburRa-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentu S-gos Am.
Kiti Išplaukimai iš New Yorko 

Drottningholm .... Balandžio 20 
Kiingholm ......  Gegužės 2
Kungholm ............... Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
i bent kuri Sąjungos narj, autorizuo
ta vietini laivakorčių agentų .arba į 
bent kuria musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARlEBOLM’.

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave<, * Chicago, III.

Atsakymas
Artimiausias uostas yra Havre 

Francijoj. Bet mes abejojame, 
kad jūsų mergina gautų leidi
mų įvažiuoti į Francijų, nes ten 
irgi yra šiokie tokie suvaržy
mai įvažiavimui. ' Todėl reikėtų 
patirti ar ji galės įvažiuoti j 
Francijų.

Nors Tamsta ir apsivestom, 
bet atsivežti žmonos į taip trum
pų laikų negalėsite, nes užtrun
ka apie mėnesį laiko pakol su- 
grįž iš Washingtono leidimas 
duoti jai vizų.

Todėl, ir dokumentų jos at- 
si vežimui neverta daryti iš va- I 
žiuojant.

Kada sugrįžšite ir parsivežši- 
te šliubinius ' metrikus, tada 
reikės išpildyti form 633 ir pa
siųsti į Washingtonų kartu su 
savo pilietiškomis popieromis ir 
šliubiniais metrikais. Kada gau
site iš Washingtono pranešimų, 
kad aplikacja patvirtinta, tada 
reikės pasiųsti “Support Affi- 
davit” su įrodymais, kad jus 
turite huolatinį darbų (laiškas 
nuo darbdavio) ir laiškas iš 
bankos parodantis jūsų turtų. 
Amerikos konsulas persitikri
nęs, kad jus savo moterį ga
lėsite užlaikyti be valdžios pa- 
gelbos—suteiks jai vizų.
Naujienų Laivakorčių Skyriaus 

vedėjas, T. Rypkevičius.

langams uždangos 
netobulos 3 už $1.00

Bile didžio padarome aht užsakymo—Apskaitliuojame 
D0W SHADE 
Tel. ROCKvVeLL 1114 

Anton Vackar, Sav.

stylių ii 
Visai nau 

jų spalvų

$1.59
Kitos po $2.45 ir 

$2.85.

kimas 
silaikė 
nešimų laikraščiuose ir ypatiš- 
kų susitikimų su nepiliečiais, 
pildant aplikacijų blankas.

Toliau, nariai lanRo piliety
bės pamokas, lietuvių kolonijo
se, kad patyrus kokiais budais 
dėstomas valdžios mokslas. Pa
siremdami šiais radiniais, jie 
galės naudingai vesti darbų, 
kad palengvinus musų ateiviams 
tapti šios šalies sųžiningais pi
liečiais.

Tuo tarpu norintys pildyti Bi
le katrus popierius yra tsuden- 
tų primami’ pirmadieniais, nuo 
6 iki 8 vai. vak., 3241 S. Hal- 
sted St. (Varkalos raštinėje). 
Aplikacijos pildomos rašoma 
mašinėle. Patarnavimas dykai, 
tiktai aplikantai prašomi apsi
rūpinti su blankomis. Ketvir- 
tadienyj tilpo sųrašas rytmeti
nių pamokų tiems, kurie nori 
prisirengti prie pilietybės ek- 
zaminų. Bet toms motinoms, 
kurios taiso mokyklų lankan
tiems vaikams pietus, ir tiems 
bedarbiams, kurie vis dar ryt
mečiais ieško darbo, ir tiems, 
kurie dirba naktimis gal butų 
parankiau lankyti pilietybės, 
kalbos, rašybos kliasas po pie-

Cent 
penkt., ]

Vienas Naujienų skaitytojas 
klausė:

Aš esu Amerikos pilietis ir 
turiu Lietuvoje merginų, su 
kuria noriu apsivesti, bet dėl 
darbo negaliu išvažiuoti ilginus, 
kaip ant 15 dienų. Tad, norė
čiau važiuoti greičiausiu laivir 
į artimiausį uostų ir, kad ji 
mane ten pasitiktų. Ar aš ga
lėčiau su ja grįžti atgal? Jei
gu taip, taip kokius man do
kumentus pasidaryti išvažiuo
jant?

LIETUVIS AKT V GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Pritaikinti j Ūsų akims /J
nužemintomis kainomis /J
Apsaugok regėjimą, pri-
Žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis*^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 
Jus galėsite. sU jais skaityti mažas Tai

kiu’i tios valdžia paleis apyvarton; jie turės didelę reik
šmę prikėlime prekių kainų.

Netolimoj ateity jus jokiu bildu* negalėsite nupirkti 
dviejų dalių parlor setų kaip kad iki fĮĮft
šiol galėjote griūti. Tiktai už ...............

eiviai bus persekiojamai Už riiri- 
žiausį pasijudinimų, deportuo
jami. Bilių priėmus ateiviai 
neteks paskutinio duonos kąs
nio 
šalpų, ateiviai negalės nei biz
nių turėti. Kas mėnesį nepilie- 
čiai turės j o vytis policijos sto
tyse ir užsiregistruoti.

Kalbės mitinge Lietuvių drau
gijų atstovai, lietuvių advoka
tų organizacijos, kurie buvo 
nusiųsti į Springfieldų protes
tuoti prieš minėtų bilių. Taipgi 
kalbės Visų šventų parapijos 
klebonas J. Paškauskas ir F. 
Alukas. Visi lietuviai, be skir
tumo pažiūrų yra 
dalyvauti mitinge. 
Draugijų komitetas 
ginti ateivių teises.

Mitingo pradžia 7:30 v. v.
—A, Pajarskas.

Puikus
Zylo-SheR X\.
rėmai pagra->X.
žiną veidą ..
nuovargi ir galvos skaudėjimą

Ryerson School, 646 N. Lawn 
dale, ant./ ketv., 1—3.

St. James Greek School 
men ir Washtenaw, pirm, 
ketv., 3:30—4:30.

Schley School, 1240 N. 
ley, pirm., ant., treč., 1—

Jas. Sexton School, 160 Wen- 
dell, pirm., penkt., 1—2.

South Chicago Center, 9135 
Brandon, pirm., treč., 12:30— 
2:30.

University of Chicago Settle- 
ment, 4630 Gross, ant., 1:30— 
2:80.

Ward School, 2700 'S. Shields, 
ant., ketv., 1—2.

Wicker Park School, 2030 
Evergreen, pirm., ant., treč., 
1—2:15.

Y. W. S. A. School, 59 E. 
Monroe, ketv., 4:30—5:30.

McCormick Works, 26 ir 
Western, pirm, ant., 4:15—5:15.

International Harvester, treč., 
ketv
The Lithuanian University Club

* Pilietybės komitetas.

Richmond St. 
MARCH, 
West 46th St. 
KOZ1LAS,

1859 West 25th Place

PAMOKOS
Anglu Kalbos 
Lietuvių Kalbos

. Knygvedystės 
Stenografijos
(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

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

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

Beale School, 6043 S. 
gamon, ant., ketv., nuo 1 
po pietų.

Burns Sshool, 2524 S. 
ral Pk., pirm*, treč

JONAS MACKIEWICH
4600

JONAS
2429

JONAS

Chicago Commons, 955 W. 
Grand, ant., 1:30—3.

Chicago Lawn Library, 62nd 
PI. ir Kedzie, pirm., treč., 2:30 
—3:30.

Chopin School, 2440 Bice 'St., 
ant., ketv., 1—2.

Columbus School, 2120 W. 
Augusta, pirm., ant., treč., 12:- 
30—2:30.

Drake School, 2641 Calumet, 
pirm., treč., 3—4.

Delano School, 3937 Wilcox, 
ant., ketv., 1:30—3:45.

Emmet School, 5500 W. Ma- 
dison, ant., ket., 1:30—3:30.

Gage Park School, 55 ir S. 
Western., pirm., ketv.. 1:30— 
3:80/

Gregory School, 3715 W. 
Polk, antM ketv., 1—2.

Greene School, 3537 S. Pau
lina, ant., ketv., 1—2.

Haugan School, 454(1 N. 
Harhlin, pirm., ant., ketv., 1— 
2:15.

Herzol* High School, Douglas 
ir Lawndale, pirm., ant., treč., 
ketv., 1—2.

llowland School, 1616 S. 
Spaulding, pirm., ant., treč., 1:- 
15—3:15.

Hull House, 
pir., ant., 1:30

Kiwanis
Spaulding,

Mes turime užganėdintų kostumcrių visose Chicagos 
dalyse. Tūkstančiai žmonių, kurie pirko p*as mus mate- 
riolų, rekomenduoja muš. Klauskite musų kostumcrių 

apie rūšį materioli/, kainas ir musų patarnavimų.
štai keletas kostumcrių, kurie pirko pas mus apšildymo 
įrengimus (plautus). (Mes galime suteikti jums tūks

tančius vardų musų kostumcrių).

1024 Diversey Boulevard 
V. GURSKIS,

4854 ‘ Roscoe Street
P. LAZARUS,

1949 Granville Avenue 
L. SZEZYPINSKI,

3021 Quin 
STASYS ROKAITIS,

4433 So. Fairfield Avė.

800 S. Halsted 
-3:30.

Park 
pirm., 

ket., 3:10—5 £0. ' 
Kozminski School, 936 E. 

54th St., pirm., treč., 1—3.
Latoson School, 1256 S. Ho- 

man, ant., treč., ketv., 1—8..
McCosh $chool 6548 Champ- 

lain, pirm., treč., 1—3.
Penn School, 1616 S. Avers, 

pirm., ant., treč., ketv., 2—3.
Raymond School Brandi, 4161 

ant., ketv., 2—3.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!

GENERAL ELECTRIC A T C
RADIO MIDGET .................................. 7* ■ ■ **

PAUL LEASES
3427 So; Halsted St 

VELYKOMS 
SKRYBĖLIŲ

IŠPARDAVIMAS 
Vyrams,

SKRYBĖLĖS

LIETUVON IR ATGAL SOBUICKU
Rašo D0MIN1KAS KURAITIS

Moterims puikios do
vanos Maurice Cloak

* krautuvėje
čia jus rasit didelį pasirinkimą 

puikių pavasarinių kautų ii 
dresių

SAU KARŠTO
X VANDENS arba
GARO ŠILDYTUVĄ - PLANTA 

iš senos ir atsakančios įstaigos

Nauju dezenių ; ir styliu, S 
siutais kalnieriais

Po ..............................
Kiti po $1.35 

Su tinkamais kakla
raiščiais, ..................

M. LEVY
I - t ♦ ■ " *•'

Plurtibing and Heating Šupply Co
DIDYSIS OFISAS: 2117 SO. STATE ST

TELĖPfcONE CALUMET 5366-5367-5368
Reikalaukit musų namu apšildymo inžinieriaus

* Tai yra didelis pirkimas ir visi juo pasinaudokite.

RO OSEVELT 
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT R0AD 

Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

“Tur bi.’t tu Damuk meluo
ji. čia pas mus Lietuvoj visi 
kalba, kad Amerikoj visi dar
bininkai ponai ir ponai yra po
nai. Taip vieni 
žiai pasirėdę. Turi mašinas. Tu
ri gerus darbus. Daug pinigų. 
Juk tu pats, Damuk, žinai, kad 
kiekvienas amerikonas, kuris 
atvažiuoja j Lietuvą atsiveža 
daug pinigų. Jie čia baliavoja, 
geria ir dar mums nuperka 
bent po pusbutelį. Tie ameri
konai čia Lietirvoj per kelius 
mėnesius praleidžia tiek pini
gų, kad ir didelis, tvirtas ku
metis negalėtų per visą savo 
gyvenimų tiek uždirbt. O da
bar tu sakai, kad ir Amerikoj 
yra biednų žmonių?”

“Kas taip kalba, tai niekus 
šneka. Lietuvą atlanko tik tie, 
kurie nori ir pinigų turi. O ku
rie ir norėtų sugrįžti į Lietu
vą, bet pinigų* neturi, tai gy
vena Amerikoj. O kaip jie gy
vena, tai aš jums tiesą sakiau 
dėde”. Žmogelis lig norėdamas 
tikėt vėl pakraipęs galvą, pa
to re:

“Kad čia pas mumis neku- 
rie ir ponai 1 <;lba, kad Ameri
koj ir namų esu perdaug ir ma- 
kabilių ir drabužių, o jau mai
stų, tai nričialstva mųierkant 
nuo gaspadorių, sukraunant į 
vežimus nuveža ir išverčia į 
mares. Apie tai net ir gazie- 
tos rašė. Tų tai tu Damuk ne
galėsi užginčyt, kad neteisybė. 
Tik tu man pasakyk kokia ten 
Amerikoj načialstva, kad mai-' 
stą verčia į mares. Man rodos, 
jeigu amerikonams maisto per
daug, tai kodėl tą maistų mums 
nepadovanoja. čia Lietuvoj yra 
daug badaujančių”.

“Taip, dėde, Anrfėrikoje yra 
visko užtektinai, kaip* kO’-net 
ir perdaug turtingųjų žmonių 
luomai. Bet nekLTiems iš dar
bininkų ir labai reikalingų gy
venime dalykų trūksta. Tačiau, 
atrodo, kad tau dėde, daugiau
sia rupi žinoti: kodėl Ameri
kos valdžia nešelpia Lietuvos 
biednų žmonių. Šitie klausimai 
labai yra painus žiūrint ekono
miniu ir politiniu žvilgsniu. Bet, 
trumpai sakant,-bus galima iš
aiškinti taip... ”

“Kų čia begali išaiškint Da
muk. Juk pats supranti, kad 
Amerikos načialstva negerai 
daro, kad išpusti j a tų, ką tini 
perdaug. Tau tik belieka Da
muk pasakyti, kad Amerikos 
načialstvai trūksta mokslo, kad 
ji taip daro ir viskas bus 
baigta”.

“šitam klausime tu dėde 
labai susipainiojęs ir už tai 
valdžių kaltini. O priešingai, 
su tuo valdžia kaip tik nieko 
bendro neturi. Amerikos vald
žia kolkas neužsiima ukininky- 
ste ir ūkės produktų nenaiki
na. Amerikoje ūkininkai turi 
teisę kiek kas nori ir ką nori 
auginti, bet ar jie ras rinkų 
tiems produktams parduot, tai 
Čia kitas klausimas. Rinka
Amerikoje ūkės produktams
yra labai plati ir ūkininkai tu
ri maitinti apie 70,000,000 gy
ventojų. Ir tuos ūkio produk
tus ne patys ūkininkai parduo
da miesčionims. Bet agentūros 
(trustai) superka nuo ūkinin
kų ir veža į miestus ir par
duoda su dideliu pelnu. Jei vie
nos ar , kitos *rųšies produktų, 
kuriais metais yra užauginta 
daugiaus ir jų agentūros ne
gali miesčionims parduoti* su 
dideliu pelnu, tai jos superka 
nuo ūkininkų pusdykiai, dal} 
sunaikina, o likusius parduoda 
su dideliu pelnu”.

“Tas negerai Damuk... Ūki
ninkai turėtų patys kainas nu
statyti ir patys parduot. Man 
atrodo labai navatna. Na, pa
vyzdžiui, jei kas ateitų pas ma
no poną ir jam pasakytų, kad 
tu turi parduot tų tėlyČidtį UŽ

UŽ tiek pinigu, tai pb-

DraUgijos šaukia visus lietuvius 
kovoti prieš įstatymą

ROSELAND.—Pirmadienį va-l 
kare Roselartde yra rengiama 
didžiulis protesto vakaras prieš 
Slhett Bilių, No. 429, kuris bu
vo įteiktas infoois legislaturai, 
Protesto mitingas įvyks BM-' 
čiuno svetainėje, prie 107-tos ir 
Indiana gatvių kampo.

Kalbėtojai, kurie dalyvaus 
mitinge pasakys kų reiškia Sin- 
nett bilius ir kaip jis paliestų 
lieiiivius-nepiliečius, jei butų 
priimtas. Jie pareikš kaip at-
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Trijų Europos Valstybių Premjerai Stresoj

SAN ANTONIO

QUEMADA

metais daroma viso

King Gustaf

LAKE 
PROVlDENCE

KANKINS, 
D a w s o n 

,, kalėjime 
. Jis buvo

PITTSBURGH, P
procesas stiklui

Viesulą Pietinėse Valstijose

žemėlapyj parodoma tos vietos, kurios viesulus tapo 
paliestos.

Queen Wilhelmina 

ANGLIJOS, ŠVEDIJOS,

— TAPO SURASTAS 
naujas procesas stiklui gaminti. Sakoma, kad tas 
procesas padarysiąs tikrą revoliuciją stiklo gamy
boj. Pagal naują procesą padaromas stiklas esąs 
bent kelis kartus stipresnis, nekaip dabartinis.

Raymond Hamilton

FORT WORTH, TEX. 
— Paskilbęs banditas Ray
mond Hamilton, kuris vėl 
pakliuvo i kalėjimą. Šį 
kartą jam vargu bepasi
seks nuo elektros kėdės iš
sisukti.

HIRAM JOHNSON, CALIFORNIJOS SENATORIUS, DĖL KURIO 
nusistatymo prezidento rinkimuose sekamais 
kie spėliojimai.

LEONARD 
kuris sėdi 
Springs, K 
nuo 1932 j 
nuteistas visam amžiui 
į kalėjimą. Dabar paaiš
kėjo, kad tą žmogžudy
stę, dėl kurios jis buvo 
nuteistas, papildė kitas.

COLUMBUS, ORIO. — 
Edmund G. Mathews, 
svaigalų departamento 
viršininkas, kuris nusi
žudė, kai gubernatorius 
pašalino jį iš tos vietos.

Thomas McFarland

THOMAS McFARLAND (po de 
jos anūke

HITLERIS (PIRMAS IŠ KAIRES) APŽIŪRI KARIŠ 
kus lėktuvus. «

PENKIOSE PIETINĖSE VALSTIJOSE SIAUTĖ DI 
dėlė viesulą, kuri padarė milžiniškų nuostolių, šimtai na 
mų tapo sugriauta; žuvo 31 žmogus.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS IR ŽYMESNIEJI SENATORIAI, KURIE STEN 
giasi pravesti įvairius patvarkymus.

^^įįiiįįįiįįfįįįiįiįįįi

King Victor Emmanuel '

ŽYMESNIEJI EUROPOS KARALIAI: / 
ITALIJOS IR OLANDIJOS KARALIENĖ.

Po pasaulinio karo karalių skaičius Europoje žymiai sumažėjo

STRESĄ, ITALIJA. — TRIJŲ VALSTYBIŲ PREMJERAI, KURIE SUVAŽIAVO
Stresą susitarti dėl bendro veikimo prieš Vokietiją.

V ■Čia parodoma .premjerų paveikslai (Francijos, Italijos ir Anglijos) 
Stresą miesto vaizdas.

MrVeV

NEW YORK 
šinei) prisipažino nužu'dęs savo uošvę 
Florence McVey (žemai po dešinei).

KANKAKEE, ILL. — ILLINOIS CENTRAL TRAUKINIO “KLUBO VAGO 
nas”, kurį apiplėšė apsukrus banditai.

„oi
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Sporto vakare įteiks 
taures “N” turnyro 

laimėtojams
Taures dovanojo laimėjusioms 

komandoms Chicagos miesto 
valdininkai F. Zintak, Con- 
nolly ir Washingtono kon- 
gresmana Sabath

Balandžio 28 d., Viking 
Temple svetainėje, prie 69 ir 
Emerald gatvių įvyks nepapras
tas vakaras, šis vakaras yra 
rengiamas ALTASS naudai. 
Šiam vakare bus perstatyta 
puikus koncertas gabių meno 
talentų. Ir šiame vakare bus 
įteikta taurės laimėjusioms ko
mandoms “Naujienų” krepšia- 
svydžio turnamente.

“Naujienų“ krepšiasVydžio 
turnyran buvo sutraukti ga
biausi sportininkai ir jie lenk- 
tyniavosi per 12 savaičių dėl 
pirmenybės Chicagos čempijo- 
nato. Ir laimėjusieji S. P. Ma
žeikos Aces užėmė pirmų vieta. 
Tad jiems Chicagos miesto vai 
dininkas Frank Zintak ir įteiks 
taurę, kurią jis čempionams 
padovanojo.

Antrą vietų laimėjo “Naujie
nų“ turnyre J. F. Eudeikio spor
tininkų komanda. O trečią vie
tų Bulaw Aces. J. F. Eudeikio 
komandai puikių taurę nupir 
ko H. P. Connolly ir ja įteiks 
minėtam vakare. Bullavv Aces 
taipgi laimėjo puiką taurę iš 
kongresmono A. J. Sabath. 
Taurės bus įteikta komandų 
menadžeriams. O lošėjams bus 
padovanota po medalių.

| šį vakarą bus sukviesti vi
ri Chicagos sportininkai, tarp 
jų bus ir žymus visuomenės 
veikėjai ir visi meno mėgėjai. 
Ir bus užtikrinta, kad visi at
silankiusieji smagiai laikų pra
leis prie George Stephens “Re- 
velers“ orkestros. šio vakąro 
rengimu rūpinasi Bulaw. (Spy.

Tas tiesa, kad ‘Pul
kim ant kelių’ panai
kinta Šv. Jurgio baž

nyčioj 
Dar vienas parapijonas 

sako pamokslą kuni
gėliams už lietuvybės 
naikinimą ir dar už 
kai ką kitą.

Perskaičius abu dienraščius 
“Naujienas“ ir “Draugą”, pa
sirodo, kad “Draugas” nemyli 
kas yra tiesa.

“Naujienose“ penktadieny ko
vo 29, 1935 tilpo raštas “Ko- 
dėl-gi panaikino šv. Jurgio pa
rapijoj Pulkim ant kelių”. Ir 
užtai tas Draugas, kurs visai 
šitoj parapijoj negyvena, ban
do drąsiai atremti, kas ten pa
sakyta.

Dabar štai ką aš noriu pa
sakyti. Aprašymas apie panai
kinimą “Pulkim ant kelių” ir 
lietuviško principo užmetimų 
šv. Jurgio bažnyčioj — juk 
yra šventa tiesa. Ir kas tą ga
li ginčyti? Negut tas, kuris tos 
parapijos bažnyčios nebelan
ko.

O tas Katalikas, kurs tų ap
rašė, juk šventų tiesą pasakė. 
Ir aš tą pilnai liudiju, kad 
taip, tiesa tas parapijonas pa
stebėjo.

Tai dar ne viskas. Aš tik dar 
noriu pataisyti ką parapijonas 
rašė. Jis rašė, kad vienas pa
mokslas tik yra sakomas lie
tuviškai. Ištikrųjų dar du yra 
sakomi. Vienas dar sakomas 
pusė. po septynių ryto — tai 
toms geriausios rųšies davat-' 
kėlems. Aš gi užvardyčiau jas 
pikčiausiomis širšėmis. Ak, kaip1 
jos bažnyčioj karštai ir dievo- * 
baimingai meldžiasi ir kasdie
ną net šv. sakramentus pri-* 
imdinėja, bet pasižvalgyk ir 
pasiklausyk, ką jos už tos' 
šventos bažnyčios sienų išėju-’ 
sios dar^ ir kalba. O Draugas;

gal sakys, kad ir čia netiesa, 
žinoma sakys, kad netiesa, nes 
dabartiniais laikais teisingas 
žmogus jau nebedrysk teisybės 
sakyti. Taip ir kaslink šito šv. 
Jurgio parapijono tiesos apra
šymo net katalikiškų pagrindų 
laikraštis per akis ginčija.

O apie pamokslus tai yra 
taip: pirmų pamokslų klebonas 
sako ir evangelijų skaito ang
liškų, antrų 9 vai., trečių 10 
vai. Dar labai juokas ima, kad 
negali gerai angliškai skaity
ti, bet slebizavoja. Bet ir lie-' 
tuviškai prastai kalba. Kada 
užsakus ar apgarsinimus lietu
viškai sako, tai žmogui net 
šaltas prakaitas išpila belau
kiant kol ištars žodį. Juk ku
nigėlis, iš to duonų valgyda
mas, turėtų pasimokinti užsa
kus ir apgarsinimus aiškiau pa
pasakoti.

Bet kas kita, kada apie pi
nigus užeina kalba. O, o, net 
ir už bažnyčios sienų girdėt. 
Viena kartų geraširdės para- 
pijonkos prie bažnyčios durų 
prašė aukų tos pačios parapi
jos mokytojoms seselėms, ku
rios visai jau neturi iš ko gy
venti. Tai tos geraširdės mo
terys tuoj buvo nuvarytos ir 
paverstos į valkatas. O tai tik 
dėlto, kad tų pačių dienų baž
nyčioj buvo kita kolekta.

Aš duodu didžiausių kreditą 
Naujienoms už to parapijono 
raštų patalpinimų. O tam pa- 
rapijonui ir Katalikui ir šv. 
Jurgio parapijonui veliju nenu- 
sigųsti neteisingų priešų ata
kų. Jeigu tas musų mokyto
jams nepatinka, tai tegul ne
daro taip. Mes juos užlaikom, 
o ne jie mus. Ir už ką para- 
pijonys tokias riebias algas 
moka tiem mokytojam ? Ar kad 
parapijonus valkatom vadin
tų?

Nebesuprantama, kur tie mu
sų kunigėliai nukeliavo. Tur 
būt perdaug apie farmas ir pa- 
locius susimąstė. Ir tas gal ne
tiesą? 7<, ' J;

Kunigėliai, kunigėliai, neda
rykit mums katalikams sarma
tos ir nevedžiokit musų už no
sies, nes mes suaugę žmonės, 
viskų suprantam ir matom.

Mes žinom tų gerai, kad jei
gu mes jums teisybę pastebė
sim, tai busim apšaukti bedie
viais, bet tokiais mes nebuvom 
ir nebūsim.

Parapijonas (4).
. - - *

Nuoširdus vakarėlis 
pagerbimui Ado

mo Grybės
Rengime dalyvavo Firantienė, 

Ančiutė, čiliauskas ir kt.

Pereįtų sekmadienį, nežiūrint 
biauraus oro, Univąrsal Klube, 
812 W. 83 str., susirinko būre
lis žmonių pagerbti ir paremti 
jaunų kultūros žmogų Adomų 
G»rybę. Vakarienės metu buvo 
programėlis. Dainavo Jadvyga 
Griciūtė, Stella Lauraitienė,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 10- dieną, 8:50 va
landa vakare 1935 m., sulau
kės puses amžiaus, gimęs 
Telšių apskr., Žydikių par.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

moteri Agota PO tėvais Žukau
skaitė. du sunu Charles ir Cle- 
mencą. marti -Isabelle, anūkę 
Lois, broli ir brolienę Kazi
miera ir Ona Miknius, seserį 
ir švogeri Antanina ir Augu
stina Miknius, 2 pusbrolius 
Varupnickius ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2927 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks balandžio 
16 diena, 8 vai. ryto iš namų i 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa-į 
maldos už velionio siela, 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 patarnavima ir 
atsisveikinimą.

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

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

Akvile Ančiutė. Joms akompo-, 
navo Ridikienė ir Josephine 
Schultz. Tokia daina, kaip 
“Jausk ir mylėk” nusakė susi
rinkusiųjų žodį gerbiamam 
Adomui Grybei, kuriam linkėjo 
pasisekimo mokslo’ darbuotėje 
eilė kalbėtojų: M. Biekša, dak
taras Rutkauskas, Arėjas Vit
kauskas, Gulbinienė ir kiti.

Patarnavo vakarienėje “Jau
nosios Birutės” mergaitės. Ado
mui Grybei įteikta įrašų knyga 
ir dovanų. Tokiais atvejais pa
prastai svarbu ne minių didu
mas ir ne kalbų ilgumas, bet 
nuoširdumas ir lietuvių glau
dumas ir parama, kuo vakarė
lis ir buvo paremtas. Vakaro 
pirmininkavo M. Vaidyla, vir
tuvėje dirbo ir kitus darbus 
atliko K. Katkevičienė. Ypač 
gražus paproty* Amerikoje, kad 
pradedant “bigšatais” prie skob
nių ir baigiant valgiu padavė
jomis visi jaučiasi lygus nuo
širdumo dalininkai ir vienodai 
išreiškai savo linkėjimus ir pa
remia kuo gali; dažnai gi pa
sikeičiama vaidmenimis: “big- 
šatai” patarnauja, o patarnau
tojai yra tais “bigšatais”, —tas 
žavinga!

Tokiuose suėjimuose negali
ma jaustis, kad kas nors yra 
“didesnis”, kas nors “mažes
nis”. Lietuviai Amerikoje ide
ališkai išlaiko savo svetingumų, 
atsineštą iš Lietuvos kaimo glu
dumų. Jie moka būti žmonė
mis ir įvertina “nesipučian- 
čius” inteligentus iš savo tar
po. Ir, teisingai reikia paste
bėti, proporcionaliai gausiau ir 
darbingiatf visokius kultūros 
reikalus remia tie, kurie apie 
save kukliai pasako: “Mes—pa
prasti žmoneliai”.

Todėl ir inteligentų pareiga 
nuo savo seserų ir brolių ne- 
nusigrįžti niekuomet, nes ir in
teligentiškumas juk nėra ma
tuojamas tik vardo skambumu, 
pajamų didumu arba automobi- 
liaus gražumu.
..V, A? >

DIDELIS PAVASA
RINIS RAKANDU 
IŠPARDAVIMAS

Peoples Furniture Ma- 
nufacturing' Co. krau
tuvėse 4179-83 Archer 
Avė., ir 2536-40 West 
63rd Street.

Tai yra* didžiausios lietuvių 
rakandų krautuvės, čia išpar
duodama Šimtais įvairių prekių 
kasdien. Pasirinkimas visuo
met yra kuodidžiausias. Pre- 
kėš šiose krautuvėse yra pi
gesnės, negu vidurmiesčio pa
našiose krautuvėse, nes renda 
yra pigesnė. Kiekvienas kostu- 
meris čia yra maloniai sutin
kamas ir jam visada suteikia
mas greitas ir mandagus pa
tarnavimas.

Trijų šmotų miegamojo kam
bario setų čia galite gauti net

A. T A.
MARTINAS LEKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 12 diena, 6:15 vai. 
ryto 1935 m., sulaukęs apie 55 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Čekiškės par., Malupių 
kaime. Velionis buvo narys šv. 
Antano iš Padvos Draugijos.

Amerikoj išgyveno 32 metus, 
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Ona. po tėvais Berno
taitė, sūnų Laurina, dukterį 
Elena, švogeri ir švoogerką 
Laurina ir Marijona Martin- 
kus, pusbroli Antaną Leką, 
švogerkos dukterį Helen ir jos 
vyra William Wassel, švogeri 
Vincenta Lūkstą ir visus ki
tus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi A. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Court, Cicero, III.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
balandžio 16 diena. 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Antano 
parapijos bažnyčia, kurioje at- 

. sibus gedulingos pamaldos už 
vėįftmio siela, o, iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiėro kapines.

Visi a. a. Martino Leko gi-. 
minės, . draugai ir pažystami 
ęsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekamo

Moteris, Vaikai, švogeriai, 
švogerka, Pusbrolis ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Petkus, Telefonas 
Cicero 2109.  . 

už $32.50. Parlor setai, kurie 
yra verti iki $70.00, dabar, šia
me pavasariniame išpardavime 
galite nusipirkti už ,$37.50.

šimtai kitų panašių bargenų 
dabar randasi šiose krautuvė
se. Viską pirkti galite lengvais 
mėnesiniais arba savaitiniais 
išmokėjimais. Jei senus namų 
rakandus norėtumėt mainyti 
ant naujų, Peoples Furniture

to Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne-

RADIO

susirasti

Tel. YAItds 1856—1857

Budriko Programas

Brunswick

Jonas

viso

MES REKOMENDUOJAME

Rvhiskevj

809 South State Street
610 W. Madison St.

šaukite K. čepukas Tel. 
9131 arba Lafayette 5277,

Maliorius-Dekoratorius 
t*AINTING & DECORATING

STOGAI 
ROOFING

A splendid cheese 
food for children

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Jei nepaspėjote pri
duoti dovanas, pri- 
duokite jas bazare

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

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO

AK0RDI0NAI 
ACCORDIONS

KNYGOS 
BOOKS

KAILIAI 
FURS

DIGESTIBLE 
ArMILK’ 
ITSELF1

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

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Kreipkitės visuomet i 
PLUMBING

tikrais gyvenimo 
ir, prie to dar, bus 
pranešimų

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisom senus 
mus, 
dengystė. 
ba cash

Hear Ye! Hear Ye!
Hear Ye!

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

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

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

Muro, Cemento, Medžio ir Stog- 
Lengvi išmokesČiai ar- 

___ Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant namų ir rakandų. 

3358 So. Lituanica Avė.
: • ^el. Boulevard 6327.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGĄ.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

y arde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

The annual Spring dance of 
Lambda Mu Delta is schcdu- 
led for May 5 coming.

Lašt year’s attendants recall 
the swcll band and thc ‘party’ 
had by everybody. Tliis year 
we have inorc. The main 
ballroom at the Chicago 
Beach Hotel (įlydo Park Blvd. 
at the lako) and a band that

Davids Šash and Door 
Company 

3280 Archer Avė., 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Daba?’.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit 
TeL LAFayette 5723

Didžiulis pasirinki 
mas batukų Vely

koms

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

It spreads 
sllces 

toasts 
melts

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

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

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

TRI—CITY BARBER COLLEGE,

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

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

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

Naujienų Spulką
‘ 1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Jeigu kas nors turi auką AL
TASS bazarui, bet nepaspėjo 
jos priduoti rengėjams, tai to
kie asmenys prašomi dovanas 
atnešti tiesiai į bazarą. Tai ga
lima padaryti šiandien ar ry
toj per visą dieną.

POPIERUOTOJAS IR
I JS1N 1 JbKlo

Padarau pirmos klesos darbą už že 
mą kainą.

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

Tel. Cicero 645

Siunčiame Gėles Telegramų į 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
pągrabams.

3316 S. Halsted St
Phone Boulevard 7314. Chicago. III

Kompanijos krautuvės duos 
gerą nuolaidą.

Dabar yra patogus laikas įsi
gyti puikius rakandus nebran
giomis kainomis Peoples Fur
niture Kompanijos krautuvėse.

— Juozas.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street

Bus gražus progra 
mas

galite susirasti kO jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Kaip ir kas nedėldienį taip ir 
rytoj
prieš pietus iš stoties \y.G.E.S. 
Progress Furniture Cįompany 
Krautuvės pastangomis bus 
transliuojamas gražus ir įdo
mus radio programas. Teko pa
tirti, kad jo išpldyme dalyvaus 
celetas žymių dainininkų bei 
muzikų. Bus įdomių kalbų, ži
nių ir pranešimų is prekybos 
srities, nes, mat, šiomis dieno
mis, Progress. Krautuvėje eina 
didžiulis pavasarinis išpardavi
mas. Kiekvienam yra gera 
proga pasipirkti namam reik
menų numažįntom kainom.

—Rep. J.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25a IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu.

LEVINTHAL
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
* kampas Marshfield *

Artinantis Velykų šventėms, 
Boston Shoe Store pripildė sa
vo krautuvę vėliausios mados 
če'verykais. Krautuve yra pasi
ryžusi suteikti kuo didžiausį 
pasirinkimą ir patarnavimą 
kiekvienam jūsų šeimynos na
riui. Trumpą laiką atgal Harry 
Poticha, krautuvės savininkasI* 
supirko iš geriausių rytinių fab
rikų čeverykus, su kuriais ma
dų atžvilgiu mažai kas gali ly
gintis.

Boston krautuvė turi ne vien♦ 
didžiausį pasirinkimą moteriš
kų čeverykų, bei ir vyriškų. At
silankykite į Boston Shoe Store, 
3435 S. Halsted Street, pirkda
mi čeverykus sau, at savo šei
mynai. (Apg)

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 1996

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

Siutai; ir Topkautai
DĖL VELYKŲ 
PADAROM ant 
UŽSAKYMO 

k .. i ■ ir. virš.
Atdara vak’, iki 9 v. v. Nedėlioj 

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

3516 SO. HALSTED STREEI

DeB Black 
■■CHPIBIa blend

40% l ye»roM wbl.key 
11% 4yf»rojd whl«kry , 
3% 17 y*MV«W whl»l0y

40% FltĮO,! neulrAlfPlrli* 
(OO% GOOD TA8T<I

This fine blend M 
c o n t a i n-. 

,ing 60 per cent Rg| 
aged whi8Key HM 
is the nation’s BS 
“good taste” 
favorite,

Buy glovęs with what 
it savęs

H«ra reikalo 3«o<eu SO* ąr 
daugiau, kad gauti gera daatw 
kokete. Meteriae Tooth Paata. 
didelis tuuao pareiduoda 
£B<3. Ji valo ir apsaugo daą- 
tio. Be to galite sutaupiau 
98, ui kuriuos galite nusipirk
ti plrtUaaltes ar k« kita.

’ Lambert Pbarmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIQUOR CO;

Tel. Yards 0803

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 
Specialus “Jazzo” ir “Hamony” 
istrukcijos. Praderantiems speciales 
8 lekcijos už $6.06 į mėnesį. įsteig
ta 10 metų. VVALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

| BUD. Kontraktoriai 
BUILDING CONTRACTORS

Sekmadienį nepamirškite pa
siklausyti iniikaus radio pro- 
gramo, nuo i iki 1:30po pie
tų, iš stoties. WCFL, 970 kil.

šį kartą programo dalyvaus 
žinomas daimninkas baritonas 
Kazys Pažertas, visa Mnkalų'kį Žjč ' ♦' ii •Šeimyna, kuri kiękvieną suįdo
mina savo 
įvairumais 
naudingų j^pešimų, kuriais 
galėsite pšsinaudoti atsilankę 
ateinančio j savaitėje į Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvę, 3417 Sį, Halsted st.

Ten einą didelis prieš-V^ly- 
kinis išpardavimas.

CUARANTEE

OVlCKLY

TIRBD. 
.REDDENEO 
L..EYES '„.u

is going to make your fect 
want to dąnce forever. 
Ar,rangemenls have been 
made for ’eabaret -style’ wilh 
thc best evening in history.

Tickcls?? Available froni 
any niembcr of L. M. D. and 
be sure to got thein beforc it
is tob late. Do nol liesitatc 
ask any ųuestions. (Sp.)

THE DAILY .
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE



NAUJIENOS; Chicago, 111, šeštadienis, balan. 1Ą 1935

Šiandien ir rytoj ALTASS 
Bazaras Auditorijoj

kurias kiekvienas turės progą! 
įgyti.

Daugelis dovanų, puikus progra
mas laukia atsilankančių

Įžanga tik 10 centų; dvi dovanos už 
Įžangos bilietus

štai preja vedusioms jaunoms
poroms

štai nepaprastai svarbus pra-' 
nešimas jaunoms vedusioms po- • 
roms. Roosevelt Furniture Cp, 
padovanojo bazarui naują, <1935 
metų General Electric Midgel’ 
radio. Ir jauniausia pora, kuri 
atsilankys bazare ir įrodys, jog 
ji tikrai laimingai gyvena, tą 
radio gaus dovanų. Tad jauno
sios poros, nors prieš bazarą 
nesusibarkite, kad atėję į ba
zarą surugusiais veidais nepra
rastumėte progą tą radio lai
mėti.

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ

Atsidaro šiandien 2 vai. po pietų
Bazaras atsidarys 2-trą va-! 

landą po pietų šeštadienį ir tę> 
sis iki vėlumai. Sekmadieni 
taipgi atsidarys 2-trą valandą.

Sutaupysite $100.00 iki $300.00
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos savo stako perviršį, 
virš 100 naujai įgytų automobilių tiesiog be perkupČių žmonėms.
Pasinaudokite šia nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.

■ /

Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų mekanikų inspektuotas ir 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji.
Kiekvienam karui duodame 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jūsų seną karą priimsime 
mis jums sąlygomis.
DODGE Paskiausias 1932, 

nupirktas mažiau kaip 
nų aigui. 
naujas.* 
Musų kainą 
tikt.J ..

90 dienų rašytą garantiją taipgi 5 dienų iš-

mainais, balansą galėsite mokėti tinkamo-

Sedan 
90 die- 

Uuiun.uuias kaip 
Kuinavo virš $1,250. 

$295

STUDEBAKER — 1933 Sedan
Garantuotas kaip 9^7K 
naujas. Tiktai ....... ■ w

GRAHAM .1933 Sedan k 
kaip naujas. Tiktai .... w I v

f CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
SKOLINAM PINIGUS 

ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, 
biznius, 
menta. / _______ ,____

J. NAMON & CO.
6755 Sou.h Western Avė.

bonus, namus, ukes ir 
Turim apdraudos depart- 

VieŠas Notaras.
J. NAMON & CO.

fe'urniture & Fixtures
Kakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki

ltu r. S. E. SOSTHE1M & SONS 
I Store Fixtures, 1900 S. State St.
CALumet 5269.

For Rent
RENDON 

apartmentai. 
Geram stovy, 
brangiai. 622 S. Paulina St.

2 šešių kambarių 
Naujai išdekonioti 

Pečiu apšildomi. Ne-

RENDON vienas ar daugiau kam
barių. Karšto vandenio šildomi. 
Gyventi sykiu su maža šeimyna, 
5kių kambariu flate.

7115 So. Honore St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

I aktai apie bazarą
Rengia ALTASS “Lituanicos II” skridimo naudai.
Vieta — Chicagos Lietuvių Auditorijos didžioji sve

tainė, 3133 S. Halsted St.
Jvyks šiandien ir rytoj, balandžio 13 ir 14 d. d.
Atsidaro nuo — 2 po pietų ir tęsis iki vėlumos.
įžanga 10 centų asmeniui. Už įžangos bilietus bus 

duodamos dvi dovanos.
Daugybė visokių dovanų — RCA Victor $200 radio; 

General Motors Frigidaire, Maytag Washer ir šimtai 
kitų gražių ir naudingų daiktų.

Turtingas muzikalis ir juokų programas.

Lietuviškas samtis 
ALTASS Bazarui

Šiandien diena!
Šiandien ir rytoj per visą die

ną chicagiečiai ir apielinkių gy
ventojai trr ūks į Chicagos Lie
tuvių Auditoriją, kur vyks di
džiulis ALTASS BAZARAS.

Didžiulis bazaras! Tai bus 
tiirbut vienas iš didžiausių ba- 
zarų Chicagos lietuvių istorijo
je. Dar gal nei vienas panašus 
parengimas neturėjo tiek dova
nų, suaukąutų iš visų Chicagos 
k: rupų ir net iš užmiesčio.

bazaras, net ir
koncertas gal neturėjo tokio 
puikaus programo, kokį šis pa
rengimas turės.

peš, nekalbant jau apie solis
tus, tarp kurių bus Stasys Rim
kus ir Jonas Romanas.

Daug juokų žada prikrėsti 
komiškas Juozas Uktveris-Kuz- 
mickas, kuris bus “oflcialis” 
loudspykeris, pranešantis apie 
bazaro ‘‘didelius bargenus”.

Nei vienas

Darbuosis bazare visų Chica
gos ALTASS skyrių nariai ir 
jų pakviesti skridimo rėmėjai. 
Taipgi darbuosis ir ALTASS 
centro valdyba, kuri jau nuo 
pat su balos ryto sukinėsis po 
Chicagos Lietuvių Auditoriją 
ir oalykus paredkavos.

Juozas Vilis, tepliorius ir 
NAUJIENŲ Vajaus kontestan- 
tas, 2135 N. Spaulding Avė., 
turėdamas liuoso laiko pereitais 
metais ir nukirtęs didžiulį kle
vą savo kieme pradėjo dirbti 
medinius samčius ir šaukštus, 
sekant Lietuviška forma, kad 
parėmus aktualiais pavyzdžiais 
tankius pasakojimus apie jo 
darbą Lietuvoje.

Dabar jo dvi dukterys tiki 
viską ką tik Vilis išsireiškia apie 
Lietuvą. Koks nors bazaro 
lankytojas turės pavyzdį lie
tuviško rankų darbo pasirody
mui draugams ir pylimui sriu
bos. —Merikonas.

“Bailus Daktaras”

BUICK
Važiuotas 

,• Buu mynų.
garantja.
jbūdavote s

1934 DeLuxe Sedan. 
mažiau kaip 
'lun naujo karo 

Su šešiais ratais, 
tronkas, ir t. t.

CHRYSLER Coupe 
1932/ atiduosinf* 
už tiktai .... ......

Paskiausis
$225

parsiduoda t.ktai M50
------------ (—j--- --— --------- 

PONTIAC Naujausis 1933 De- 
Luxe Sedan bevelk nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
v.dus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktai wQw

FORD - Paskiausis 1934 DeLuxe 
Sedan, Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- 
tuve. Tiktai ....... .

CHRYSLER 1933 Sedan. Neturi 
jokios dėmės. Parsi- 
duoda už tiktai . V f w

NASH 1932 Sedan. šeši dratiniai 
ratai, didelis tronkas. 
karas, reikia pamaty 
jvertinti. 
Tiktai .........

u Gražus
K kad
*285

BUICK 1930 Sedan. Puikus visais
........$165

PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau-
& .......... $295

PIERCE - ARROW De Luxe.
Kaip naujas. Tik- $375

HUPMOBILE—1933 DeLuxę Sedan.
Kaip naujas.
Tiktai ...........

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantiją. Mes 
priimsime jūsų seną karą kaipo {mokėjimą. Likusį tinkamomis jums 

'sąlygomis.
ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., kampas Cicero Avė.

$295
REO Sedan De Luxe, 1932 

Paūkausime už 
tiktai ........  fcvv

Namų sujieškojimo 
biuras

linčius dainas 
prie choro.

kviečiame prisidėti
Valdyba,

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeųue Roasteriai — 
Pečiai — Štymo Stalai — Bar Stik
lai 
už bargenų kainas, 
vartotus 
ataka, 
miausios.

Indai — Nauji arba vartoti 
Mes perkame 

krautuvių fikčerius ir 
Musų sąlygos prieina- 

Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius. 
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 456t 
Chicago. III.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

$25.00
$35.00

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

815 W. 51 St.

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 grosernė ir k'to
kių smulkmenų. Nebrangiai par
duosiu su namu ar be namo.

3053 W. 39 PI.

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

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

PARDAVIMUI 2 karu medinis 
Portable garadžius už jūsų pasiuliji- 
mą. 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 metu. Parduosiu pigiai. 3157 
So. Emerald Avė.

Tik viena dovana $110
Apie dovanas. Aukojo daik

tus bazarui visi. Visi, kas tik 
galėjo. Chicagoje yra ir vienas 
geras lietuvis, kuris nei neno
rėjo, kad jo vardas butų žino
mas, paaukojęs suvirs $410 ver
tės dovanų bazarui. Nuėjo jis 
į Progresą Furniture Company, 
3222 S. Halsted Street, ir nu
pirko ten ALTASS bazarui dau
gelį stambių ir naujų dalykų.

Nupirko jis R. C. A. Victor 
Radio už $200; G. M. Frigidaire 
už $122; Maytag VVashing Ma- 
chine už $65; Westinghou.se 
prosą, Waffle Iron, Floor Lamp, 
Table Lamp. Prie to didelio pir
kinio Progresą Furniture Com
pany pridėjo nepaprastai gra
žią, $35 vertės klėtką kanar- 
koms, į kurią ištikro yra ko 
pasižiūrėti.

“Rekordinė dešra”
Ir visos tos dovanos bus AL

TASS bazarė. O kiek visko su
aukojo kiti lietuviai, čia sun
ku ir išpasakoti. Bus ten ne
paprasto, rekordinio dydžio deš
ra, kurią paaukojo Supreme 
Meat Markei savininkas, W,al" 
ter Ramanauskas. Dešra bus 8 
pėdų ilgumo, 10 colių storumo 
ir ją išlaimės tas, kuris atspės, 
kiek toji dešra sveria...

Apart įvairių naudingų daik
tų, kurie kiekvienam bus nau
dingi, bazare bus įvairių valgo
mųjų daiktų, atsiųstų iš farmų, 
arba kuriuos padovanojo vieti
niai biznieriai.

P-as M. Narvidas, kepėjas, 
2424 W. 69>th street, paaukojo 
ne tik po šešis “layer cakes” 
kiekvienai bazaro dienai, bet 
dar parūpino daug miltų, pre- 
zervų, “konfitūrų” ir kitokių 
maisto produktų.

Baigdama “Lituanicos II” 
skridimo darbą, ALTASS val
dyba ir nariai dėjo Visas pa
stangas, kad bazarą padaryti 
kuo pasekmingiausiu ir pada
ryti pelno, kad sumažinti tru
kumą pinigų, kurį turi padeng
ti pirm išleidžiant lakūną į Lie
tuva. c

Tad ji tikisi, kad lietuviai iš 
visų Chicagos kolonijų, iš 
Bridgeporto, iš Marųuette Park, 
Town of Lake, iš Brighton Par
ko, Englewood, Roselando ir 
apielinkės, Westside, 18-tos, 
Garfield Park ir iš visų kitų 
nesuminetų vietų atsilankys.

Laukia svečių iš apielinkių
Taipgi tikimasi, kad bus ne

mažai svečių iš priemiesčių, 
kaip Cicero, Berwyn, Indiana 
Harbor, Gary, Calumet, Ham- 
mond, South Chicago, Wauke- 
gano, pagaliau iš Michigan Ci
ty, Kenoshos ir kitų tolimesnių 
vietų.

O įžanga į bazarą yra tik 10 
centų asmeniui. Už įžangos bi
lietus bus duodamos dovanos,

Kas tas do bailys, kurį pa
matysim Velykų dienoje, sba- 
landžio 21 d. Chibhgbš Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted st. kaip 4 valandą po pie
tų? v

Tą misterišką ir komišką 
operetę stato, scenoje Chica-

myn”, po vadovystę gabaus 
muziko ir chorvedžio p. K. 
Steponavičiaus.

Vaidinime dalyvauja, Anelė 
Saveičikiutė - Steponavičienė, 
P. Jakavičius, J. Sarsevičius, 
E. Galdikaitė, O. Skeveriutė, 
J. Rukšlelė, F. Pūkis, A. Ascil- 
la, L. Lapinskas ir visas cho
ras.

“BAILUS DAKTARAS” tai 
linksma, gyva 4r juokų pilna 
operetė.

Po lošimo linksmus šokiai 
prie Jurgio Steponavičiaus or- 
kestros.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” dirba gražų, rimtą 
ir kultūrinį dailės darbą. 
Reiktų paremt skaitlingu atsi
lankymu į paskutinį šio se
zono choro parengimą.

suj ieškojimo bintas 
Service Bureau) tu- 
veltui SU j ieškoti na- 
pagyveirimus tiems 
kurie 'tkirės išsikrau-

Viešųjų 
(PWA)

biuras

(Housing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms,
styti iš apielirtkity,J kuriose eis 
nauja statyba stilyg 
Darbų Administrabijos 
plianų.

Namų sujieškbjhno
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui <arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja( dar daugiau 
vertės.

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

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 

dainų pamokos 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-

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

AR APSIRŪPINOTE GĖRIMAIS VELYKOMS?
United Liquor distributors—yra vienintelė tikrai lie
tuviška įstaiga, kuri parduoda Vyną, Alų ir Degtinę 
Wholesale ir Retail Kainomis.

Taipgi turim garsaus “OLD STYLE LAGER” buteli
nio alaus. .

Pas mus galite gauti Bačkinį alų pus-galioniais, 8-tas- M 
J4 ir pusbaČkiais — arba visą bačką. Pristatome ir 
duodam šaldytuvą veltui.
rekomenduojame THRĖE FEATHERS—degtinę arba ||

Muzikalia programas per 
visą dieną

Be to, per dvi bazaro dienas 
beveik nuolatiniai tęsis muzika
lia ir šokių programas, kuria
me dalyvaus visi musų lietu
vių chorai, '‘Pirmyn”, “Birutė”, 
Vyrų choras ir visos vaikų gru-

Velykoms mes 
džinę. Yra gvarantuota per išdirbėjus. Jeigu nepatiks, gausite pinigus 
atgal.

Mes patarnaujame dėl šokių, balių, parių, varduvių ir vestuvių. 
VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA.

■ • . "t ’ ■'

(Atdara nuo 7 ryto iki 12 valandoj vakaro).

UNITED LIQUOR DISTRIBUTORS
(Frank Dzimidas, Savininkas) 

2640 WEST 63rd STREET PRIE TALMAN AVĖ. Phone PROspect 0746 
..... •...... -■ ■ '

Roseland — Svarbios 
Roselande, kurias rengia 
šių ginimo Komitetas. ________
įvyksta pirmadieni balandžio 15 d. 
kaip 7:30 v. v. A. Balčiūno svetainėj 
107 gatvė ir Indiana Ace. Kalbės 
Visų šventų parapijos klebonas G. 
Paškauskas, sugrįžę delegatai iš 
Springfieldo nuo draugijų ir Advo
katų Susivieriijimas, taipgi Suvieny
tų Lietuviu Piliečių politikos Kliubo 
9to wardo atstovai. Visi dalyvau
kime prakalbose, įžanga veltui.

Prakalbu Rengimo Komisija.
Amerikos Lietuviu 12 Wardo Pi

liečių Kliubas laikys mėnesini extra 
susirinkimų balandžio 14 d. 1 vai. 
po pietų K. Gramonto svetainėje, 
4535 S. Rockvvell St., taigi pareiga 
visų narių skaitlingai susirinkti, nes 
daug yra svarbių dalykų aptarti ir 
prisirengti prie kliubo įvykstančio 
baliaus, taipgi nariai užsilikę su 
mokestimis privalote užsimokėti, o 
labiausia pomirtinės 1934 metų, nes 
kitaip liksite suspenduoti arba iš
braukti!

Paul J. Petraitis, rašt.
Bridgeport — Teisybės Mylėtojų 

narių visuotinas ir specialis mėnesi
nis susirinkimas jvyks nedėlioj, ba- 
landžio-April 14-ta d., 1935 m., Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 12-tą valandų dienų.

šitas susirinkimas yra šaukiamas 
tikslu aptarti kaip geriaus atgauti 
Draugystės investuotus pinigus ant 
Aleknos namo, 1-mo morgičiaus, 
kuris dabar yra keblioj padėtyje.

Visi nariai, kurie dar nesate mo
kėję už 1935 metus savo duoklių, 
nuo sekančio susirinkimo busite iš
braukti iš Draugystės, todėl pasi- 
stengkite užsimokėti.

Būtinai isitėmykite 
naujų antrašų, 4353 S. Talman Avė.

Steponas Narkis, sekr,

Draugystė Lietuvos .Vėliavo Ame
rikoj No. 1 laikys mėnesini susirin
kimų balandžio 14 1935 1 vai. po 
pietų Antano čėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St. Draugai ir draugės 
maolnės atsilankyti, o yra svarbių 
dalykų aptarti.

Joe Dabulski, sekr,

Prakalbos 
ateiviu tei- 

Prakalbos

morgičiaus

sekretoriaus

f....................  —.......... M———

CLASS1FIEDADS - . . ----- -—. -
Automobiles

FORD V — 8 — 1933 Tudor Do 
Luxe modęlis su jumbo tairais ir 
extras, A—1 padėjime — $395. 
Joseph Kalemba, N. E. kampas 
Archer ir Kedzie Avė.

Business Service

-- MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 48 St. ?

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai’Musu
Specialybė. V

Pristatyme visur. Apskaitliavi 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE WORKS 

8408 Archer Av. Tel, Lafayette 8743

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

IEŠKAU darbo už šeimininkę prie 
geru namu, kad ir prie kūdikių. 
Darbšti pusamžė moteris. Kreipki
tės laišku Box 245, 1789 S. Halsted 
Street. .

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

2710 W. 59th St.
—O—

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

kriaučius pava-REIKALINGAS 
duoti vakaciju laiku, žinantis savo 
darba, atsakantis biznyje. Sąlygas 
patirsite ant vietos. Atsišaukite 
šiuo antrašu 301 N. Harlem, vienas 
blokas i Southtus nuo Elevatoriaus. 
Oak Park, Illinois.

—o—

REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt gera patyrime. Atsišau- 
kit laišku Box 225, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

DEGTINĖS PARDAVINĖTOJAI— 
turinti package store ir tavern kos- 
tiumierius. Mokame augščiausį ko
misą. Cornell Liquor Co., 2088 W. 
51 st St.

TUOJ reikalingas patyręs singelis 
bučeris — Senas ar jaunas — kam
barys ir valgis ant vietos — 3401 
Lituanica Avė. Savininkas ant ant
ru lubų.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

1801 N. Leavitt St.

REIKALINGA patyrusi virėja fe 
2 veiterkos.

3456 S. Halsted St.

MERGINA virš 30 m. prie abelno 
namu darbo, be skalbimo ir virimo, 
nedėlioj nedirbsite. Kambarys ir pra
gyvenimas arba eiti namo nakti
mis. 7658 S. Union Avė. Telefonas 
Triangle 7620.

Furnished Rooms
SVIESUS kambaris ant Bridge

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

RENDON dideli šviesus forni- 
šiuoti kambariai pavieniam ar že- 
notiems. J. C. Daniels, 1808 So. 
Wabash, Victory 5080.

KAMBARYS ant rendos 
kino arba ženotos poros, 
togumai, maža šeimyna.

815 W. 51 St.

dėl vai- 
Visi pa-

RENDON kambarys, ImOs lubos 
‘ . 8350 Lituanica, Tel.iš užpakalio.

Yards 8109.

Jį

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė Brighton Park apielinkėje, viskas 
įrengta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai. Kreipkitsė Box 240, 
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosemės ice 
baksis ir, barai pigiai. Galima 
pii*kti atskirai.

3719 So. Pamell Avė.

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
pigiai roadhousę su daržu dėl pik
nikų ir išvažiavimu.

817 W. 34 St.

TAVERN pardavimui ant karų 
linijos. Biznis gerai išdirbtas. Pil
nai įrengtas, atsišaukite.

6701-03 S. Halsted St.

Exchange-—Mainai
SENIAI įsteigtas Jewelry Storas 

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

Keal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui___

^^^•^*•*^*^^*^^^^^**^^**1************^^*^*****^**^****

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

_O—

nis 
nis

PARDAVIMUI 4 kambariu muri
namas naujai pastatytas, pavie- 
garadžius. Kaina $2500. 

10821 S. Troy St 
■ —n— v

■ ........ . . .... ................
2 FLATU muro namas, randasi 

priešais parko. Tėvų palikimas, 
vaikai pasidalindami parduoda tik 
už $2800.

Storas ir 3 flatai, randasi Brid- 
geporte ant Halsted St Senatvė ir 
nedarbas verčia atiduoti tik už $2500.

Mes atstovaujam uždarytus ban
kus, receiverius ir mogičiu įstaigas, 
tad turime įvairio didžio namus už 
labai žemas kainas.

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE 

2346 W. 69th St. 
Prospect 3140

8-ju PAGYVENIMU kampinis na
mas, Storas su 5 kambariais — Ant 
viršaus 6 kambariai — Prie ielos 
6 kambariai, 3-ju karu garadžius, po 
apačia namo. Rendos neša $64.00 
i mėnesi.
'Labai nupiginta kaina parduodame.

* 7130 So. Maplewood

Rendos neša $64.00

TURI BŪTI PARDUOTA GREI
TAI muro fundamentu mędinis 4 di
delių kambarių moderniškai prireng
tas cementuotu beismentu fumace 
apšildomas cottage. su dviejų karų 
mūriniu garadžiu, vanduo ir šviesa 
garadžiui, 6013 So. Morgan St.. 
cash arba mokėk kaip renda. Siūlyk 
savo kaina ir pirksite pigiai. Par
duosim bet nerenduosim, cottage bus 
atdara dėl vizitorių šeštadieni ir sek
madieni nuo 2 po pietų iki 4 po 
vidurdienio. Nupirkę tuojau galės 
kraustytis. Taipgi, pačiame centre 
Bridgeporto bizniavas namas, tinka
mas bile kokiam bizniui. Kainos: 
$3500 ir $2500. Taipgi mūriniai na
mai: 4, 6 ir medinis 2 pagyvenimu. 
Kainos: $2500, $5000 ir $1400. Iš- 
renduoti, geras rendas neša. Kazys 
Urnikis. Adresuoktie tiktai laišku: 
Chas. Urnich, 56 W. Washington St. 
Chicago. ,

Nupirkę tuojau galės

Westinghou.se



