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Svarbus tautų sąjungos 
tarybos susirinkimas

Svarstys Francijos skundą dėl Vokietijos 
atsiginklavimo ir laužymo sutarties

liko sušauktas

GENEVA, bal. 15. — šiandie 
prasidėjo labai 
prastas tautų 
bos posėdis, iš 
laukiama.

Tas posėdis
apsvarstyti Francijos skundą 
prieš Vokietiją dėl Vokietijos 
atsiginklavimo tuo atvirai lau
žant Versallės taikos sutartį.

Ar taryba įstengs susitarti 
dėl Vokietijos kaltės ir ar iš'- 
drys ją aštriai pasmerkti? Ikr- 
šiol kada tik kildavo kokis svar
bus ginčijamas klausimas, tai 
taryba visaip išsisukinėdavo ii 
vengdavo pasakyti tvirtesnį žo 
dį ir parodyti tvirtesnį nusista
tymą.

ft

Tautų sąjungos tarybos nuo
sprendžio lauks su susidomėji
mu visa Europa, nes čia tautų 
sąjunga galės parodyti visą sa 
vo jėgą, ar bejėgumą.

Tečiaus išrodo, kad ir šį kar
tą taryba nemainys savo tak
tikos ir nedarys jokio griež
tesnio žingsnio, ar tarimo.

Diplomatai pasitarę virš va* 
landos laiko išsiskirstė nieko 
nenutarę. Dagi nesutarė ai 
minėti kaltinamosios Vokietijos 
vardą šioje byloje ir taipgi ne
paskyrė referento.

Kiek žinoma, Lenkija prieši
nasi pasmerkimui Vokietijos. 
Bet prie jos dedasi ir Danija. 
Toji irgi yra Vokietijos pasie
ny ir veda su Vokietija plačią 
prekybą, kurią bijosi prarasti, 
jei atvirai pradėtų eiti prieš 
Vokietiją. Ypač Danija nuken
tėtų, jei butų sutarta paskelb
ti Vokietijai ekonominį boiko

Taryba taipjau džiaugiasi 
bent laikinai nusikračiusi ii 
kito jai labai opaus klausimo, 
būtent Ethiopia skundo prieš 
Italiją. Taryba nutarė svars
tymą to skundo atidėti iki re- 
guliario tarybos susirinkimo ge
gužės 13 d., pasitikint, kad iki 
to laiko Italijai gal pasiseks su
sitaikinti su Ethiopia tiesiogi
nėmis derybomis.

Bet kaip tik pasibaigė tary
bos posėdis, tuojaus prasidėjo 
daug svarbesni pasitarimai tarp 
atskirų diplomatų. Lavai ilgai 
tarėsi su Rusijos komisaru Lit- 
vinovu, o vakare turėjo ilgą pa
sitarimą su Lenkijos užsienio 
reikalų ministęriu Becku. To
kiais pasitarimais išsprendžia
ma daug svarbesni klausimai, 
negu viešuose tarybos posė
džiuose.

Rusija patenkinta
Stresą konferenci

jos pasėkomis
Eina prie sudarymo karinės 

jungos su Francija

MASKVA, bal. 15. — Sovie
tų oficialus rateliai yra paten
kinti pasėkomis talkininkų kon. 
ferncijoj Stresoj, Italijoj. Ypač 
rusai patenkinti, kad konferen
cija numatė reikalą daryti visą 
eilę saugumo sutarčių, kurios 
surištų Europos valstybes. Tai 
esą patvirtina Rusijos politikos 
teisingumą.

Rusai yra susidomėję ir be- 
siruošimu užmegsti karinę są
jungą su Francija. Ta sąjun
ga bu‘3 pasirašyta laike Franci* 
jos užsienio reikalų ministerio 
Lavai atsilankymo Maskvoj, ar 
tuoj po fo, kai jis sugryš į Pa
ryžių.

Svarbiausius klausimus iš
spręs Rusijos užsienio reikalų 
komisaras Litvinov kai jis su
sitiks su Lavai tautų sąjungos 
tarybos susirinkime.

Visi domisi kokia ta sąjunga 
bus ir ką ji atneš Rusijai ir 
visai Europai. Nemanoma, kad 
ji bus panaši seną j ai Rusijos- 
Francijos sąjungai, kuri buvo 
nukreipta prieš vieną valsty-

bę, nes prie šios sutarties ga
lės dėtis ir daugelis kitų vals
tybių.

Francija, kuri tiesioginiai su
sisiekia su Vokietija yra di
desniame pavojuje. Tečiaus kaip 
Rusija galės pagelbėti Franci- 
jai, jie pastaroji butų užpulta? 
Viską ką ji galės padaryti, tai 
pasiųsti karo lėktuvus per če- 
choslovakiją pulti Vokietija, ar 
per Juodąsias juras pristatyti 
reikmenų.

Kol prie tos sutarties nėra 
prisidėjusios Pabaltijo valsty
bės ir Lenkija, kitokios pagel- 
bos Rusija negalės teikti.

Iš kitos pusės, jei Rusija bu
tų užpulta, tai Francija bus pn* 
versta paskelbti karą Vokieti
jai ir pasiųsti prieš ją visą sa- 
voti pirm negu išdrys drumsti 
turės suteikti daug didesnę pa- 
gelbą, negu galės Rusija su
teikti Franci j ai.

Manoma, kad ta sąjunga pa
darys didelės įtakos į Vokie
tiją ir ji turės 
voti pirm negu 
Europos taiką, 
ir pati sąjunga 
ne tikslu skelbti 
bendromis jėgomis butų leng
viau palaikyti taiką.

Puerto Rico legisla 
turą sustreikavo

n E3I

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: '

Giedra, maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 5:09, leidžiasi 6:- 
81.

Pastorius Theodor von Sasy karo teisme Kaune. Jis buvo 
vienas žymiausių nacių lyderis, kuris organizavo ginkluotą su
kilimą Klaipėdoje. Teismas paskyrė jam 10 rpetų kalėjimo.

$300,000,000 bus iš- Prašo Rooseveltą pa
leista pašelpų dar

bams Illinois v.
gelbėti paliuosuoti 

Mooney
VVASHINGTON, bal. 15. -- 

Kongresmanas Hildebrandt iš
VVASHINGTON, bal. 15. — 

Illinois valstijoje pašelpų dar-! 
bams kovai su nedarbu manoma South Dakota pasiuntė laišką 
išleisti mažiausia $300,000,000., prezidentui Rooseveltui prašy- 

išleista' damas jį dėti pastangas pa
liuosuoti Thomas Mooney iš 
Californijos kalėjimo.

Pusė tų pinigų bus 
Chicagoje.

Manoma, su tais pinigais su
teikti darbus visiems pašelpas 
imantiems bedarbiams, taip 
kad jie vieton imti pašelpas 
galėtų -patys užsidirbti kad 
labai skurdų pragyvenimą.

853,189 bedarbiai
Italijoj

RYMAS, b.

ir
Nebus Pulaskio 

dienos

Paskelbė suokalbį 
nužudyti tris Euro

pos politikus
GENEVA, bal. 15. — Vietos 

policija paskelbė, apie suokalbį 
nužudyti tris žymius Europos 
politikus ir kartu pranešė, kad, 
nežiūrint Marseilles užginčijimų, 
Marseilles, Franci joj, liko “su
laikyti’ ’du italai vyrai ir mo
teris. \

Suokalbininkai esą anarchis
tai ir jie taikėsi nužudyti Fran
cijos, čechoslovakijos ir 
munijos užsienio reikalų 
nisterius—Lavai, Benes ir 
tulescu.

Juos buvo siekiamąsi nužu
dyti todėl, kad jie priešinasi 
pakeitimui taikos sutarties.

Šveicarija delei to yra su
judusi ir Vokietijos, Austrijos 
ir Francijos pasieniai yra stro
piai saugomi, kad negalėtų į- 
važiuoti į Šveicariją jokis nu
žiūrimas anarchistas.

Taipjau stropiai saugomi tau
tų sąjungos raštinė ir hoteliai, 
kuriuose delegatai yra apsisto
ję.

Yra žinoma, kad čia gyve
nantys antifašistai italai bandė 
pasiekti Stresą kada ten Musso- 
lini konferavo su Franci jos ii 
Anglijos politikais, bet jiems 
neleista buvo pereiti sieną.

RYMAS, b. —w Oficialiai pa
skelbta, kąd ko^o 31 d. Itali
joje buvo 853,189 bedarbiai, ar
ba 203,693 mažiau, negu buvo 
metai atgal.

CORK, Airijoj, b. 15. —Iš 
visų Anglijos dominijų ir ko
lonijų tik viena pietine Airija 
atsisakė dalyvauti Anglijos ka
raliaus Jurgio jubiliejinėse iš* 
kilmėse ateinantį mėnesį.

OMAHA, Neb., b. 15. — 
Louis N. Foley, 40 m., nušovė 
savo miegoj ilsias dvi dukteris, 
paleido 7 šuvius į savo žmoną, 
gal mirtinai ją sužeisdamas ir 
tada pats nusišovė.

GREEN BAY, Wis., b. 14. 
—Automobilistai, ki?rie greitai 
važinės per vandens klanus ir 
taškys praeiviam drabužius, bus 
gaudomi ir aštriai baudžiami.

Kaltinamieji aiškina kaip 
Kelly susikrovė turtą

Bagdonas sako, kad Kelly pardavinėjęs 
narkotus, o Butmanienė, kad jis pra

turtėjęs po geležinkelio nelaimės
CHICAGO.— Paslaptis kaip.vems radęs subadytą įšmirškia- 

praturtėjo nesenai pasimiręs 
pabasta James Thomas Kelly, 
kuris, nors labai skurdžiai gy
veno, vienok paliko apie $140,- 
000 turto, pamaži ima aiškėti. 
Del to turto kalėjime sėdi sep
tyni lietuviai, laukdami bylos 
už bandymą tą turtą pasisavinti.

Vienas kaltinamųjų, graborius 
J. J. Bagdonas, kuris tą pabas- 
tą palaidojo, sako, kad jo ma
nymu, pabasta praturtėjo par
davinėdamas narkotus, nes jis 
pats buvo narkotų vartotojas 
ir dar prieš mirtį nualatos rei
kalavęs narkotų. Kelly testa
mentą pasirašė po Bagdono 
akių dar gyvas būdamas ir visą 
turtą paliko Mrs. Bella But
man, kuri Kelly vadindavusi sa
vo vyru, o tasis jąją “my 
lady”.

Kai Kelly mirė, tai Bagdonas 
ruošdamas jo kūną laidotu-

nomis adatomis, kuriomis jis 
jsišmirkšdavo narkotus.

Kita kaltinamoji, Mrs. Bella 
Butman, duoda kitą versiją apie 
Kelly praturtėjimą. Esą jiedu 
buvo artimi draugai per kelius 
metus ir per kiek laiko Kelly 
gyvena jos “flophouse” Madison 
gatvėj, o ir mirė jos rezidenci
joj Northwest Side.

Pasak Butmanienės, Kelly 
prieš daugelį metų buvo sun
kiai sužeistas geležinkelio ne
laimėj. Sužeidimas buvo taip 
sunkus, kad jo žymės pasiliko 
iki mirties. Už tą Kelly gavęs 
$25,000 ir po to savo turtą ke
leriopai padidino išmintingais 
investmentais.
Bagdono, Butmanienės ir kitų 

kaltinamųjų dėl Kelly turto 
lietuvių byla bus balandžio 
22 d.

SAN JUAN, Puerto Rico., bal. 
15.—Puerto Rico legislatura su
streikavo protestuodama prieš 
Jungt. Valstijų {vedimą save 
kolonijose savotiškos diktatū
ros.

Streikas kilo už 36 vai. prieš 
baigiant posėdį, todėl liko ne
svarstyta daugelis svarbių bilių.

Galbūt tai yra pirmas tokis 
streikas istorijoje.

WASHINGTON, bal.
Prezidentas Rooseveltas 
kongreso nutarimą 
švęsti gen. Kazio Pulaskio die
ną spalio 11 d.

Prezidentas sako, kad tik 
George Washington tegali tu
rėti nustatytą jo atminčiai die
ną.

To biliaus pravedimu rūpino
si lenkų organizacijos. Ir len
kai buvo labai nepatenkinti, 
kad penki lenkai kongresmanai 
visai nedalyvavo posėdyj, ku
riame buvo balsuojama tas pa
siūlymas.

15. — 
vetavo 
kasmet

Vėl dulkių audros 
vakaruose

Anglija tikisi suba
lansuoti savo 

biudžetą
LONDONAS, bal. 15— Iždo 

kancleris Chamberlain paskeble 
atstovų bute, kad Anglija šie 
met tikisi ne tik subalansuoti 
savo biudžetą, bet dar padaryti 
virš $27,000,000 perviršį. Ir tai 
busią pasiekta be pakėlimo tak
sų ar muitų. Atpenč, taksai 
neturtingiems žmonoms busią 
dar sumažinti.

Taipgi nuo liepos 1 d. busian
čios atsteigtos senosios algos 
visiems valdžios darbininkams.

Paryžiaus policija iš 
ardė komunistų de

monstraciją
V'
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PARYŽIUS, bak 15. — Ko
munistai bandė suruošti demon
straciją protestu4! prieš prail
ginimą kareiviavimo iki dviejų 
metų, bet policija demonstraci 
ją išvaikė. Demonstracija bu-

Postui vėl nepavyko 
atmosferos skridi

mas

CHICAGO.—Po vienos dienos 
pertraukos, dulkių audros iš- 
naujo ėmė siausti vakarinėse 
valstijose. Tų dulkių dabar 
tenka ragauti ir Chicagai, nes 
esą Chicagos vanduo pasidarė 
taip drumstas tik dėl tų dulkių.

Austrija ginanti po 
litinius tremtinius 

Rusijoje

rimtai, pagal- 
išdrys ntfmsti 
Pagalios, esą, 
bus užmegsta 
karą, bet kad

Mary Boksą
Chicago. — šiurpus vaizdas. George Psioda, plėšikas, per- 

sviręs per tvorą po to, kai jį nušovė Mary Boksą (jos paveiks
las viršuj), kurios namus jis apiplėšė.

•?. S,.

MASKVA, bal. 15. — Aust- 
rijos legacijos Maskvoj atsto
vas vėl apsilankė užsienio rei
kalų komisariate užprotestuoti 
prieš sovietų politinės policijos 
apstojimą gatvių apie legaciją 
ir terorizavimą vizitorių.

Tą bolševikų valdžia daranti, 
kad susekti poelgius narių 
Austrijos socialistinio schutz- 
bundo, kurio dalis po pereitų 
metų vasario mėn. skerdynių 
atvyko į Rusiją (pačios Rusijos 
kviečiami), į tą “proletariato 
tėvynę”. Bet daugelis jų bolše 
vikiška tvarka taip apsivylė, 
kad sutinka verčiau eiti Aus
trijos kalėjiman, jei tik galėtų 
iš Rusijos pasprukti.

Kaltinama, kad čekistai ma
žyčiais aparatais fotografuoja 
visus legacijos lankytojus tiks
lu nustatyti jų asmenybę. Tas 
pats buvo daroma ir su Vokie
tijos ambasados lankytojus.

Bet legacijai nepasisekė ofi
cialiai patvirtinti žinias, kad 
daugelis Austrijos tremtinių 
pakėlė riaušes Charkovo hote- 
ly ir sumušė kelis pašaliečius, 
paskaitę juos už čekistus.

Eina gandų, kad panašus j 
vykis buvo ir Rostov-na-Donu.

NANKING, Chinijoj, b. 14. 
—Keturių dienų mūšyje Kwei- 
chow provincijoj Chinijos armi
ja užmušė 7,000 komunistų.

1 i ■
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LAFAYETTE, Ind., b. 15. — 
Garsus lakūnas Wiley Post, ku
ris savo lėktuvu Winnie Mae 
jau trečiu kartu bando stratos
feroj nuskristi be sustojimo iš 
Los Angeles į New Yorką ir nu-

vo ruošiama nežiūrint uždrau- statyti naują greitumo rekordą, 
dimo ruošti bet kokias demon
stracijas. Vienas praeivis liko 
sumušats ir keturi komunistai 
liko areštuoti.

9 komunistai liko sumušti su
sirėmime su rojalistų jaunuo
liais.

buvo priverstas nusileisti Per- 
due universiteto airporte, nes 
sugedo jo lėktuvo superchar- 
geris. <

Ką jis darys ateityj, jis pats 
nežinąs.

Kaliniai paskelbė 
“pasyvi streiką”

COLUMBUS, O., bal. 15. — 
Apie 1,000 valstijos kalėjimo 
kalinių paskelbė “pasyvio pa
sipriešinimo” streiką protestui 
prieš valstijos paroliaus tarybos 
atsisakymą paliuosuoti kalinius 
ant paroliaus. “Pasyvis strei
kas” liko paskelbtas vilnų audi- 
nyčiose. Kaliniai nekelia jokio 
triukšmo, eina į dirbtuvę, bet 
tik

WINFIELD, Kas., b. 14. — 
Trys broliai Moore—trijukai — 
kurių vienas gyvena šioj apie- 
linkėj, o kiti du Illinois valsti
joj, atšventė 80 m. gimtadienį. 
Manoma, kad jie yra seniausi 
gyvi triujkai visose Jungt. 
Valstijose.

atsisako dirbti.

MEXICO CITY, b. 15.—Ame
rikietis Ernest de Courcy, 17 
m., sičius Amerikos laikraščių 
korespondento, liko užmuštas 
kito nežinomo jaunuolio, kuris 
pabėgo uždavęs mirtingą smūgį 
į pilvą.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

$4,750.00

9

; $777.36 
..... $2.50 
...... 1.00 
........ 2.00

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

Buvo paskelbta ...................................................
Laiškas gabenimui į Lietuvą, J. Ascitą
J. Bitinas, auka
A. ir R. Kesitis, Indianą Harbor, auka
J. Dambrauskas, 837 W. 33rd PI., Chicago auka 2.00
J. Diržius, Cicero, III., auka
Mr. ir Mrs. Markus, 3528 S. Francisco, auka per

1.00
5.00

$792.86
$3,957.14

100

l®

E. Čepulį ....—................. .........
ŠLA. 45 kuopa, Hazletdn, Penna ..

VISO ..................
DAD TPTTirGTA D AK IKvliSlA

i

; A
Dabar, pabaigus bazarą, ateina kitas didelis darbas, tai mil

žiniška Aviacijos Diena, Lansing-Ford airporte.

Kaip jau seniai yra skelbiama, ši Aviacijos Diena įvyks ge
gužės 5 d., Feliksui Vaitkui išleisti



2 NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, bal. 16, 1935

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER. finansų sektorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

CHICAGOS!

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

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

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
% • 4* «• Ą p ♦ . <-

SUSIRINKIMO
Balandžio 9 d. įvyko Chica

gos Lietuvių Draugijos mėne
sinis susirinkimas Masonic 
Temple svetainėje. Prieš pra
dedant susirinkimų, Pirmyn 
choro “Kaimiečių” kvartetas 
vykusiai sudainavo porų daine
lių, taipgi gražiai dainavo due
tas, susidedąs iš p-lių Rimkai- 
tės ir Trilikaitės. Akom ponavo 
Geo. Steponavičius.

Prezidentas parinko komisijų 
balsų skaitymui — Mrs. Gab- 
rienę, Viešj ir Lungevičių. 
Tvarkai pridaboti K. čepuką. 
Praeito susirinkimo tarimai bu
vo priimti vienbalsiai. Sekė val
dybos raportai.

Prezidento raportas
Prezidentas J. Mickevičius 

padarė sekamą pranešimą: 
“Laike praeito menesio mirimų 
tarp narių nebuvo; apsirgimai 
Draugijos narių sumažėjo nuo 
25 iki 14-kai. Konkurso reika- 
lai naujų narių įrašyme eina 
sėkmingai. Nuo kovo 19 iki ba
landžio 8 d. buvo gauta 61 nau
jas narys. Nuo konkurso pra
džios iki pat šiai dienai, abel- 
nai, buvo gauta, po tris naujus 
narius kiekvieną dieną.”

Taipgi Draugijos preziden
tas kvietė narius prie aktyves
nio darbo įrašyme naujų narių. 
Kiekvienas Draugijos narys, 
gavęs naują narį Draugijai, 
gaus tikietą į Draugijos Jubi
liejinį Bankietų, kuris įvyks 
lapkričio 2 d. Lietuvių Audito
rijoje. Įžangos kaina į minėtą 
bankietų $2, bet visi Draugi
jos nariai, gavę nors vieną nau
jų narį Draugijai, tikietų gaus 
dykai.

Sekretoriaus raportas
Sekretorius V. Mankus pada

rė pranešimų iš Draugijos val
dybos ir komisijų susirinkimo. 
“Draugijos valtiybos susirinki- 

»mas įvyko kovo 18 d., sykiu 
dalyvavo ir Gerovės komisija. 
Nutarta suteikti auką A. Ra
manauskui sumoje $25; jo žmo
na yra ligoninėje, serga proto 
liga. Ji y r?, sena Draugijos na- 

‘ rė, bet kadangi Draugija to
kiomis ligomis sergantiems na
riams pašalpos nemoka, tai, at
sižvelgiant į sunkią Ramanaus
kų šeimynos gyvenimo padėtį, 
Čia paminėta auka buvo pada
ryta. Dar reikia priminti, kad 
abu Ramanauskai yra seni Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
riai. Draugijos piknikas įvyks 
birželio 9 d. Kad piknike'su
darius įdomesnį programą, yra 
pakviesti sekami chorai: “Bi-

mais šusipdžihęs, kad galėjus 
tiksliai savo žodį tarti. Prezi
dentas parinko komisijų, kuri, 
tą klaiisirnų giliau pastudijuo
tų ir, sekamą susirinkimą refe
ruotų. Komisijon paskirti Dr. 
A. Montvilas, Š. Viešys ir P. 
Miller.

•Susirinkimas prasidėjo 8 vai. 
vakare, o Vžsibaigė 9:45 vak. 
SUsiriiikimo nuotaika buvo tik
rai pavyzdinga, 
svarstomi rimtai
susirinkimui, visi nariai geru 
upu skirstėsi kiekvienas savo 
pasiskirtu taku.

— Petras Bedalis.

Legisląture. The said Bill is 
wholly discriminatory against 
the foreign residents pf the 
State of Illinois and, therefore, 
it is 
True

vių Draugijų. Kadangi minėtas 
bankietas bus ne tiktai, taip 
sakant, šaunus, bet ir gaild 
reikšmingas miisų Chicagos He- 

i tuvių gyvenime, todėl Chica
gos Lietu vii j Draugija mielą’i 
prisidėjo (prie bankieto suren
gimo darbo, išrinkdama rengi
mo pareigoms eiti p-nių Kenie- 
Sienę.

Bankieio svarba gludi tame, 
kad jo tikslas yra tarti “sudie” 
lakūnui Vaitkui. Jis šiame ban- 
kiete dalyvaus. Na, o adv. Ski
pitis irgi kaip tik šiame ban- 
kiete bus. Mes čia jam paspau- 
sime delną, klausime — “Kas 
naujo musų senoj tėvynėje Lie
tuvoj?” Be Šitų dviejų žymių 
svečių bus dar SLA. Preziden
tas adv. F. J. Bagočius. Adv. 
F. J. Bagočius jau senokai 
kaip yra buvęs Chicagoje. Bus 
malonu čia jį matyt, su juo 
pasikalbėt. Tai vienas mūsų 
žymiausių oratorių, publicistų 
ir darbuotojų.

šitą bankietų yra galima pa
vadinti trijų tūzų bankietų. 
Na, o mes svečiai jame suda
rysime įdomių kaladę kazyrų. 
Neabejoju, kad šiame bankie- 
te dalyvaus nemažas skaičius 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių, o tai yra gana verta. Juk 
mes šito bankieto surengime 
esame gyvai suinteresuoti.

Nepamirškite, kad šitas šau
niais bankietas, priimtuvių ir 
išleistuvių, įvyks gegužes 3 d., 
Congress Hotel. Iki pasimaty
mo !

Protesto balsas prieš 
ateivių varžymų

Draugijos susirinkimas vien
balsiai pasisakė prieš Sennett 
bilių Illinois legisląturoje, ku
ris siekiasi suvaržyti ateivių 
teises. Valdyba > tapo įgaliota 

; .t ii %, f. ' . I į ▼’i ■!' • f 4' '•

pasiųsti atatinkaihą rezoliucijų 
Legislaturai Sennett Ėiliaūš 
klausimu. 

■ • > • i ■ ■
VVaRnerio ir. Lundeen 

' biliaus klausimu
Buvo / paštftfyU^.5 'jnęSimas, 

kad Draugijos susirinkimas pa
sisakytų už senatoriaus Wag- 
nerio bilių — 30' valandų dar
bo savaitę ir tt. Taipgi buvo 
sūdoma geriau4 VeTnti Lundeen 
bilių, kuris daugiau žada. Su
sirinkimas trumpai padiskusa- 
vęs klausimą, pasijuto nesąs 
pakankamai minėtais klausi-

klausimai
Pasibaigus

PROTESTO REZO 
LIUCIJA

not in good faith with
■ . ' ■ ■ ■ ***' ' ' ■ ♦ 14 * !'’

American Democracy.
Julius Mickevičius,

? President. . ..
Paul Miller, 

Secretary.

MUSU KONKURSAS

vienas prospektas yra konkur
są nto ateities biznis.

*" ». V ■

čia trumpai kalbėsime apie 
musų konki**rsantus, kurie da
bartiniu laiku, taip sakant, yra 
pirmaeiliai.

Lduis Antanavičius
Galima vien didžiuotis p. L. 

Antanavičiaus sėkmingu kon
kurso darbu. Jis, regis, jau ar
ti tuzino naujų narių Chicagos 
Lietuvių Draugijon įrašė, šitoj 
valandoje jam nėra lygaus kon- 
kuršanto, eina tarsi vilnis. Kaip 
ilgai jam taip seksis, vien at
eitis parodys. Jeigu jis taip 
sėkmingai progresuos, tai ga
lima drąsiai pranašauti, kad 
garbes deimantinį žiedų vertės

(Tąsa pusi. 8-čiami

*

Kaikurie musų konkursantai 
darbuojasi tikrai sėkmingai. 
Galima tik, didžiuotis jų darbo 
progresu. Kiti veikia kiek silp- 
nėliau, o dar kiti snauduoliui 
pasidavę. Bet iš kalno sunku 
numatyt, kuris iš dabartinių 
konkursantų turės didesnės pa
sekmes ateityje. Gal būt kai 
tik tie, kurie šiuo laiku ma
žiausia darbuojasi bei mažiau
sia turi pasekmių, vėliau jų 
darbas eis šuoliais prekyn.

žinoma, tiems visgi yra dau
giau galimybes tęsti, savo dar
bų visą konkurso laiką sėkmin
gai, kurie nuo pat konkurso 
pradžios deda pastangas ne 
vien naii^ų narių įrašyme, bet 
ir prospektų registravime. Kiek-

i"“1 i; ii; j't'ĮiiBįfį’Įįi . ; t1’1 "< ll''H4"'i4
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ADVOKATAIChicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas, įvykęs balandžio 
9 d. Masonic Temple svetainė
je, 1547 N. Leavitt St., nutarė 
pasiųsti protesto rezoliuciją 
Illinois Legislaturai .prieš siū
lomų “Sennett bilių”, siekian
tį suvaržyti ateivių teises Illi
nois valstijoje. Nuorašas rezo
liucijos čia telpa, Rezoliucija 
bu4vo pasiųsta balandžio 12 d.

Chicago, Illinois. 
April 11, 1933.

State of Illinois, 
Committee on Judiciary, 
Springfiėld, Illinois.
Geptlemen:

Be it known that the 
cago Lithuanian Society

........ ........ ......................................... ................................... . .. ■■MMp1’...... .... i.......... .......................... .  <■

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Bouievard 2800

Rez. 6515 So. Rockvell St.
Tek Republic 9723

minuota virš 50 naujų narių 
ir aplankyti 5 sergantys na
riai. Sergantys Draugijos na
riai, kurie randasi sergančiųjų 
surašė, visi yra tikrai sergan
tys. Vieni jų atsimalduos grei
tu laiku, kiti pasirgs kiek ilgė
liau.

ALTASS komisijos 
raportas

ALTASS. komisijos narys, 
drg. čereška, pranešė, kad 
šiaurvakarinėje dalyj Chicagos 
vakaras skridimo naudai įvyks 
balandžio 27 d. Mill-Roy sve-

rutės”, “Naujos Gadynės”, “Pir
myn” ir “Vyrų Choras”. Taip
gi pakviestas žymus ristikas 
Karolis Požėla. Bus ir kiti įdo
mus pamarginimai. Visi Drau
gijos nariai į minėtų Draugijos 
piknigų įžangos tikietą gaus 
dykai. Jie bus prisiųsti. Sve
čiams tikietas kainuos 25 i 

tai.

Fin. sekretoriaus 
raportais

Fin. sekretorir.3 P. Miller 
pranešė, kad už kovo mėnesį 
ligos pašalpų sergantiems Drau
gijos nariams reikia išmokėti 
$643.93. Serga sekami nariai: 
J. Blažis, A. Blažys, S. Vilie- 
nė, N. Bertulienė, J. Ascilla, 
V. Briedis, P. Beržinskas, K. 
Batutis, A. Gedminienė, U. Stu- 
kienė, J. Trumpis, J. česna, J. 
Tverijonas, M. Sitkiene, O. Ras- 
kauskiene.

w Iždininko raportas
Kovo mėnesį įplaukų buvę 

$1,739.00, išlaidų $1,123.03. 
Taipgi paminėjo, kad ofise na
riai sumokėjo mėnesinių duok
lių du syk daugiau, negu regu
liariuose Draugijos susirinki
muose.

Draugijos daktaro 
raportas

Dr. A. Montvidas pranešė,' kė, 
kad laike kovo mėnesio išegza- bendrų darbą Chicagos Lietu-

cen-

Lietuvių Auditorijoje rengia
mas didelis ALTASS. bazaras, 
prasidės šį šeštadienį, 2 vai. 
po pietų, ir tęsis iki sekma
dienio vakaro. Draugijos komi
sija ir čia irgi ima dalyvumą.

Gerovės komisijos 
raportas

Draugijos piknikas įvyks 
“Birutės” darže, birželio 9 d. 
Rengiamas platuą programas. 
Įžangos tikietai į minėtą pik- 
pikų bus visiemsr marrains pri
siųsti dykai. Apie programą bus 
pranešta vėliau4, bet rengiamos 
prie gana turiningo programų. 
Piknikas busiąs įdomus.

SLA 313 kp. bankietas
SLA. 313 jaunuolių kuopa 

rengia vienų šauniausių bankie
tų Chicagoje, gegužės 3 dieną, 
Congress llotel. P-lė E. Miku* 
žiutė, minėtos kuopos pirminin- 

, kvietė laišku prisidėti į

> • *

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

Chi- 
and 

Illinois. Corporation, comprising 
mėmbėrship of eighteen hun- 
drėd members, has unanimoųs- 
ly adopted the following Re- 
šolution at the regular meet- 

JI ■ 1. T /
on the 
at the 
North 
Illinois.

Be it resolved 
cago Lithuanjan Society shall 
go on record as.being opposed 
to tliė “Sėnnett Bill” now pend- 
ing ,bė¥ore the Illinois State

irig of thė organizatioji held 
9th day of Ąpril, 1935. 
Masonic Temple, 1547 
Lėavitt St., Chicago,Leavitt
Ar that the Chi-

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentonai.
*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 jdžiustanc 
tis Varnišas už galioną flft' 
ir virš.............. .............. ■ -UU

96c 
^.59

9&1
25c
ii

Tek CANaL 5063........... ..

JOHN B. BORDEN
- LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

. .. Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArborn 9047
Jos. V., Mockus, Jr.

r ADVOKATAS
163 W. Wašhingtdri St

Kambarys 402 , t
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
-•'"V ------—-------~-------------

Galionas Maliavos 
ir virš. .................
Galionas Enamelio 
ir virš. .................
Galionas Varnišio išėmė
jes aukštos rūšies ..... .....
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas .............

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju • prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 

. tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms . patari
mai dovanai.

IR DENTISTAI
TIMAI | LIETUVIAI

j Ą < t » ■ • “ • ‘ ’ 4

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

-.......... .....—FP' ♦J* ».u ■ .e » ‘ ' i < • ! < •/ F į/į - i * n, ♦ ! . •. - -

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3į0,v. Nedėk puo 10 iki 12 a. m.

Ofiso Tel. Boulevard 5018
Rez, Tek. Victory 2843

r.Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of- 85th and Halsted Sts. » 
Ofiso valandos. quo; 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso. Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

5335 Sol Halsted St
CHICAGO. ILU. .............■ y

r

Tel.. Qfice Wentworth 6330

Valandos: 
diliomis

GAS
4143 Aręher av., kamp. Francisco a v.

Moterų - iv vaikų lijaru gydytoja 
. 6900 So. Halsted St 

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

Dr. Charles Segal 
nVTdAČ V/*?

4729 So; Ashland Avė.
2.lubos

.....
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 11d j 4 
vai.,po pietų ir,nuo 7 iki 8;3Q vai 
vakaro.- Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

Šventadieniai* .nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

J.LiULEVIčiUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo Ž iki 4 ir nuo 7 iki D 

vai.,. Nędėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tai Boulevard 1401

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413 ą . . ’ « • * ‘ • > S , k , ■ ■ į

• Jr • CJ JLJ JluJL.iV Am * _ •
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LAIDOTUVJŲ, DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

. • « ' *• * f

Laidotuvių Sąl/go*
Lengvais Išmokėjimais

REPuBlic 8340

« * » 

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

Nedėliomis nuo 10 ikį 12 vai. dięną.

AKIV SPECIALISTAS 
27 , METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėĮ visokių akiu

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street_______________Phone Canal 6174
~ S. M. SAUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

< ’ -—r • T.’— - -
West Town State Bank Bldg.- 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

. Tel. Seeley 7380 .
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
3401 So!’ifiEted S«ei

' Phone Yards 8557 
Vai. nuo 9:80 iki 8:80 vakaro. 
Nėra ofiso valandų seredomis.

DENTISTAS
Archer av., kamp. Frąncis 
Ofiso Tel. Lafayette 8650 

Rež. Tel. Virginia 0669

*

val.rpo pietų ir nuo 7 iki 8?80 vai

Phone MIDWAY 2880

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

AJLDavidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

> i < Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: .

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAlTUŠHrSPT
1. LIETUVIS' . .

Optometrically Akių" Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo* -nervuortur. 
nio, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius., Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiami į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.

• .. • ■■ ■ ■* --M >j-.--j.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.
į : C J *

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

' DR. G. SĖRNER 
LIETUVIS > 

Yards 1829
Pritaiką . Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisą.

jnių Dirbtuvė

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So, California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr; V. E. Siedlinskią
X-RAY

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS , ...

Gerai lietuviams iinomas per .86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . -

Gydo .staigias ir chroniškas liga*, 
vyru, moterų ir vaikų pagal; nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektroh prietaisus. . .

- • Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8* 

Valandos nuo 1IU-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 8110
• Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 *r Central 7464

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezėlts 

_ .Dentistas , . 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street < 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas. ir.. Rezidencija:

2519 West 43rd St.
VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.
' 4 1 ■ ‘ :1 * • s ■ ' ?,
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Kiti Lietuviai Daktarai.

» v Telefonas Yard* 0994 »
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. John J. Smetana 
, OPTOMĘTRiSTAŠ , 

1801 So.’ Ashland Avė,1,.
Kampas 18, St Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 Iki-12 ir nuo li$0.
iki 8:00 va. vakaro: wd$liomš nuo 
9;0fi iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Ofiso Tol. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 919V

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, VyriSkų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų, i ,

Ofisas 3102 So. Halsted 8L 
ą . - . arti 81st Street. -«* 

2-—4, 7—9 vai. vak. Ntr 
ir šventadieniais 10—12



*.*•*'. *.

RADIO
PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS!
įmokėti

LENGVOS LIBERALIŠKOS SĄLYGOSNef

Shop

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!

Vienutinė Tokia

TAUPYKIT
PINIGUS!PRANEŠIMAS

The Daina
pastatymo naujų namų, leng

trumpų laiką lietu

toliau

kad
reikia būdavot turi

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

USB

INE

tose parapijose

Ir sudarę

GARSINKI® “NAUJIENOSE"

griežtų priemonių 
klebono sauvalę su-

Bile kurio 
Išdirbimo

Kai 
per-

ARTINANTIES VELYKŲ 
ŠVENTEI NAUJIENA!

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenėlenbo 
geno.

To tha kritai taatad ana advartiiamanti, and narkad an ana mankau- 
diu, nkitantially 
Atk abaat tka aaiy •m yaaa Elattric <S

Šimtai lietuviškų dainų ahglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS NAUJI 
NARIAI, ĮSIRAŠĘ ŠIA

ME KONKURSE

Jau penktas iš eilės parapijonas rašo tuo 
lietuviams katalikams opiu klausimu. 
Nukaitina ir vargonininkus.

pasiuntėte jiems ką 
už atmintį jums bus 
NAUJIENŲ Pinigų 
Skyrius jums tame

Pirmiau buvo paskelbta Eti- 
nes-KiXturos Draugijos Kupiš
kio skyriui ......     $6.00

Pridavė auką p. Petras 
Suveizdis kaimo Laičiai $2.00

SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON.
MES PASIŲSIME GREITAI—-ATSAKANČIAI IR SAUGIAI

Skrelevičius
Springfieldo kon- 

jis irgi įsikinkė į

Chicagos Lietuviu
Draugija

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

Dainuos Pirmyn Cho 
ro Štabas

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK 
19th Place and Halsted Street

pinigus šioje Federalėje įstaigoje 
augšČiau.

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

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

Pamatykite juos parodoje artimiausioje Edison 
Krautuvėje. Pasirinkite tą, kuris jums daugiausia pa
tinka. Visi lengvai operuojami; surenka visą purvą, 
šiukšles, plaukus arba siulus. Išmėginkite savo na
muose be jokių obligacijų.

tihtai $*100

DYKAI 
išbandimas 
NAMUOSE

1. Joseph P. Markūnas,
2. Joseph žemgulis,
3. Stanley Malasky,
4. Kazimiera žemgulis,
5. Domicėlė Raugas,
6. Joseph Gereltauskas,
7. Joseph Petrauskas,
8. Olga Sinkus,
9. Antanina Drigot,

10. Anna Bražinskas,
11. John Noreika,
12. Vincent Stalais,
18. Bernice Malela.

(Toliau bus).

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jus jau 
nors? Jie 
dėkingi. 
Siuntimo 
gali patarnauti

VELYKOS JAU ARTINASI _ ' ....Laikas nusipirkti gerus, 
žius, naujus čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti 

flBk u Pi n*a* PasiPu°šusiu‘ Mes
||L me didžiausį pasirinkimą če-

verykų vyrams, moterims ir 
i ' vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 U
Vanoi, lietaus ir druskos vanos.

svrimming ppoL
Rusiška ir turkiška pirtis |

MMoSMMBMMMMnmMMaaMMBaSSB

Viso
Who’s next
Reikšdamas nuoširdų ačiū

Dr. A. L. Graičunas.

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

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

Reikalaujant siunčiama kai- 
naraštis.

“Birutės” Atstovybė 
1427 So. 2nd Street, 

Philadelplūa, Pa.

Ona Mittkienė
P-nia O. Mittskienė, north- 

sidietė, gerai atsirekomendavo 
pačioj konkurso pradžioje. Jei
gu jai darbas taip eis sėkmin
gai, tai pusę Northsidės lietu
vių jaunuolių surašys Draugi- 
jon. Neabejoju, konkursantė p. 
Mittskienė tinkamai progre
suos. Ji yra progreso mylėto-

Telejonas
RANdolph 1200

Local 66

Pradėkit taupyti savo
Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų 
vais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

(Tąsa iš T>usl. 2-ro)
$100 tikrai laimės. Gyvensime 
ir žiūrėsime, kaip ilgai musų 
Louis žingsniuos pirmyn.

Vincent B. Ambrose
Well, taip sakant, musų kon- 

kursantas p. Ambrose dar ne
senai įsiregistravo konkurso 
darbui, bet darbas progresuo
ja — į trumpą laiką gavo pus
kapį naujų narių, na, o jo pro
spektų sąrašas dar nepradėtas 
semti. Jis tik ką pradėjo 
linguoti konkurso darbe, 
išsilinguos, tai nei devyni 
kūnai jo pavyt negalės.

Walter Neffas
Musų konkursantas p. 

fas turi plačią pažintį. Jis, kai
po biznierius, pažįsta pusę 
Chicagos lietuvių. Na, o kiti 
pažįsta jį. Jeigu pas p. Neffą 
gims energija, tai konkurso 
darbas eis kaip iš pypkės. Pra
džia padaryta gera, o užbaiga, 
— pasitikim, bus dar geresnė. 
Lauksime.

TulIR
’■ x ...................., .. ......

J^ritefor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Night and Morning |
Promote a Clean,Healthy Condition
Dėl Aklų suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

SaleforInfanteiAdult. AtallDruggists. *

lymantklan. A imalldamn kaymant, balanta anantkly 
_ ________________vita kili. Ta tavaa itlmif and atkaacaM, a tania- 
wkat kitkaa kaita h tkarttd f ar ayyliautat tald dafaand kayaaanti.

COMMONWEALTH EDISON

Electric
Downtown — 72 W. Adams St. — 132. So. Dearborn St. 

Telepbonc RANdolph 12OO—Local 66
4562 Broadway 4231 W. Madison St. 852 W. 63rd St.
2618 Mihraukee Avė. 4834 So. Ashland Ava. 2950 B. 92nd St.
4833 Irving Park Blvd. 3460 So. State St. 11116 S. Michigan Avė. 

FEDERAL C O U P O N S GIVEN

Petras Razgus
Yra sakoma, kad dienos be 

vakaro nėra galima girti, tas 
pats galima pasakyt ir apie 
musų konktfrsantus. Musų ge
ras narys ir konkursantas pa
darė gerą pradžią; vien lau
kiam, kad jis savo sėkmingą 
darbą tęstų

Andrius
Tai musų 

kursantas 
darbą. Darbui pamatas pade 
tas geras, 
ant jo sėkmingumo namą. An
driau, paspausk, o darbas eis 
kaip iš pypkės.

Marė Kemešienė
P-nia M. Kemešienė turi ge

ležinę ištvermę. Jeigu ji ką 
pradeda dirbti su noru, tai 
vargiai kas su ja gali susily
ginti. Dar iki šiam laikui ne
daug naujų narių įrašė Drau
gi jon, bet vien todėl, kad j) 
užimta kitais darbais. Na, o 
kada ji tuos “kitus” savo dar
bus užbaigs, tai pamatysime 
jos tikros darbuotės pradžia.

Agnės Grakauskienė
Na, o musų sena darbuoto

ja p-nia A. Grakauskienė, 
northsidietė, irgi pradėjo dar
buotis. Pradžia gera, bet lau
kiam daugiau naujų aplikantų. 
Prisiminu senus gerus laikus, 
kada p-nia Grakauskienė gana 
daug narių Draugijon yra įra
šiusi. Manau, kad ji ir dabar 
nei kiek neprasčiau darbuosis, 
negu desėtkas metų atgal. Lau
kiam.

Specialia Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas šilkinių dro
šiu dėl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

$1.95 IR $2.75
Vyrams marškiniai Broad Gloth 

95c IB *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės keb 
nės

$1.25 “ >2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) EQa
(Pirmos rūšies) ..............wvU
Vyrams pančiakos, labai 4 Egi 
gražios ................................ ■ 
Yard Goods dėl siu- 1 2 C 
vimo kvortukų, vardas ■ “ **
Mergaitėms bovelninės lEf* 
pančiakos ............  I vw

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuvę ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

“Draugas” savo 88 numery-, 
je, apgindamas Chicagos lietu
vių Romos katalikų klebonų 
nutautinimo politiką, sako kad 
jeigu bus toks geras ūpas ar
ba noras pono vargonininko, 
tai jisai gal ir teiksis iš savo 
liitosos valios pagiedoti lietu
viškai, bet ne “Pulkim ant ke
lių”, o kokią ten naują giesmę, 
“Prieš taip didį Sakramentą”. 
Taigi matote lietuviai katali
kai, kad jeigu iki šiol Šv. Jur
gio parap. bažnyčioje negiedo
jo “Pulkim ant kelių”, tai tam 
nebuvo pas jo didenybę vargo- 
nininką noro giedoti lietuviškai 
“Pulkim ant kelių”. O juk ro
dos musų parapijos vargoninin
kas yra didelis žmogus, net 
muzikos profesorius, ir dagi 
nuo Lietuvos Prezidento Anta
no Smetonos aplaikė Gedimino 
karaliaus ordeną, didelį meda
lį. O štai tas ordenuotas vargo
nininkas nenori lietuviškai 
“Pulkim ant kelių” giedoti.

Tai tur būt, arba pats var
gonininkas yra ko tai nepaten
kintas Lietuvos valdžia, kad net 
nei Gedimino karaliaus Orde- 
nas nesuminkštino jo muzika- 
lės širdies, ir nenori giedoti 
lietuviškų giesmių, arba taip 
įsakė daryti visagalintis klebo
nas, kuris yra nepatenkintas 
Lietuvos fašistų valdžia. Juk 
musų kunigėliams nei jokia 
Lietuvos valdžia nėra gera, jei
gu ją nevaldo kunigai. Jeigu 
butų Lietuvos prezidentas ku
nigas, ir didesnė pirse minis- 
terių kunigai, tai gal tada ir 
butų gera Lietuvos valdžia. Ta
da, mat gal ir karališki orde- 
nai geriau tiktų prie’širdies.

Ne, mes šv. Jurgio parap. 
bažnyčios parapijonys nenori
me nei jokių naujų mums ne
žinomų giesmių. Mes norime 
savo seno himno, “Pulkim ant 
kelių”, kurio žodžius ir gaidą 
mes visi žinome ir supranta
me, ir galime giedoti visi sy
kiu su vargonais. Tai kuriam 
galui, vargonininkas mums ki
ša tą, ko mes nenorime. Juk 
mes vargonininką užlaikome, 
jam algą mokame, tai ir jisai 
turi tą giedoti, ką mes norime, 
o ne tą kas jam ant seilės u*ž- 
eis. O jeigu klebonas nori to
kius šposus krėsti iš savo pa- 
rapijonų, kurie jį užlaiko ir 
duoda jam šiltą kleboniją, tai 
parapijonys bus rimtai priver
sti imties 
kad tokią 
laikyti.

Jeigu į 
viai klebonai dar juokus krės 
iš savo penėtojų, juos nutau
tins, negražins lietuviškų pa
mokslų ir evangelijų ir lietu
viškos giesmės “Pulkim ant 
kelių”, tai busime priversti 
kreipties su protestais prie 
Chicagos Kardinolo Mundelei- 
no. Mes manome, kaip ir pats 
“Draugas” prisipažino, kad 
Kardinolas Mundelein nenori ir 
nėra įsakęs klebonams lietuvių 
kalbą ir giesmes naikinti lie
tuvių katalikų bažnyčiose; kad 
jisai visai kitaip pažiūrės į ši
tas musų lietuvių klebonų da
romas komedijas iš pamaldžių 
lietuvių katalikų.

Dėlto mes lietuviai katalikai 
nenusiminkime, dar musų ko
va nėra pralaimėta, dar ta ko
va tiktai prasidėjo. Dėlto visų 
tų parapijų, kuriose tik klebo? 
nai sauvališkai lietuviškus pa
mokslus ir giesmes prašalino 
iŠ bažnyčių 
esančios draugijos ir kliubai. 
išneškite griežtus protestus ant 
savo susirinkimų, kuriuos lai
kote kas mėnesis 

[tinkamas protesto rezoliucijas, 
įsu parašais valdybų, pasiųski-

šiandie, 7-tą valandą vakare 
į studiją W.G.E.S. susirinks 
būrys Pirmyn Choro daininin
kai ir dainininkės, muzikai, kal- 
jėtojai, juokdariai ir anauncc- 
iai, ir bendrai išpildys gražų 
r įdomų radio programą. Jų 
eidėjais yra Peoples Rakandų 
Krautuvės pasižymėję ir užsi
tarnavę daug pagyrimo nuo vi
suomenės už programų geru'- 
mą ir kilnų turinį. Todėl, ne
pamirškite ir šios dienos pro
gramų. Rep. xxx.

te pirmiausia savo klebonams, 
o kitą kopiją prisiųskite dien
raščiui Naujienoms, paskelbi
mui visuomenės žiniai. Dien
raštis Naujienos apsiėmė mie
lai patarnauti šioje kovoje prieš 
lietuvių nutau’tintojus. Ir jeigu 
į porą savaičių laiko klebonai 
negrąžins lietuviškų pamokslų 
ir giesmių, tai ant sekančio 
savo susirinkimo reikės išneš
ti kitas rezoliucijas, ir jas kle
bonams nebesiųsti, bet tiesiai 
pasiųsti Chicagos Kardinolui 
Mundelein; arba jeigu kur lie
tuvių parapija nepriklauso Chi
cagos vyskupui, tai tam vysku
pui kokioje diacezijoje lietuvių 
bažnyčia priklauso.

Mes manome, kad tai bus 
geriausias bi.'das priversti tuos 
lietuvybės slopintojus atgal 
prakalbėti musų užlaikomose 
bažnyčiose lietuviškai. Juk tie 
musų klebonai nėra taip ga
lingi ir ‘dideli prieš vyskupą. 
Prieš vyskupą arba kardinolą 
jie puola ant kelių, tiktai prieš 
lietuvius katalikus jie didelę 
fanaberiją strajija. Jie mat sa
ko, kad visi lietuviai yra kvai
li ir neapšviesti, tad ir su jais 
nesą reikalo skaitytis. Klebo
nas esąs visa parapija, kaip ji
sai norės, taip ir turi būti.

Bet mes lietuviai katalikai 
žinome ir suprantame kitaip. 
Mes lietuviai katalikai tas baž
nyčias pastatome ir jas užlai
kome, ir per tai turime pilną 
teisę reikalauti, kad musų lie
tuviška kalba nebūtų paniekin
ta. Tad visi, kurie dar jaučia
tės lietuviais, sukruskite i dar- 
bą, į šventą darbą už musų se
niausią ir gražiausią pasauly
je lietuvių kalbą! Už tai visi 
geri lietuviai katalikai, pakol 
dar nevėlu4, subruskite, nenusi
gąskite savo klebonų rūstybės, 
dėlto dangaus nenustosite.

Parapijonas (5.)

NAUJIENOS. Chicago. III.
■ ■ - r ' '

Eureka • Federal • Premier 
VACUUM VALYTOJAI

Antradienis, bal. 16, 1935 
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Šaukiaprotestuot prieš lietuvių kal
bos naikinimą katalikų bažnyčiose



I___________________

naujienos
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
Ibe Lithuanian New» Pub„ Co.» Ine, 

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
98.00 per year in Canada
97.00 per year outside of Chicago
98.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Halated St, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kates i
Chicagoje — paštu:

Metams--------------------------------98.00
Pusei metq •••••••O 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ..... ... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ------- ------ ---- ■■■■ 3c
Savaitei ---- -------------------------- 18c
Mėnesiui ........ ...... t.*-,,...,.... .. 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ------    97.00
Pusei metų  3.50
Trims mėnesiams ------------ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui . ..... ....... — 75c

Lietuvon ir kitur nšsienluoėo 
(Atpiginta)

Metame________ *-------------- 98.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNIZMO BAUBAS

Žinomasai vaistinių (drug Stores) savininkas Char
les R. Walgreen anądien viešai pareikalavo, kad Chica- 
gos universitete butų padarytas tyrinėjimas, nes ta mo
kykla, girdi, pavirtusi priešvalstybinės, komunistiškos 
propagandos lizdu. Universiteto prezidentas, prof. Hut- 
chins, atsakė jam, kad tokio tyrinėjimą daryti nėra rei
kalo, nes p. Walgreen,o priekaištai neparemti faktais.

Šitas ginčas dabar persimetė į spaudą, ii’ laikraš
čiai rašo, vieni pritardami vienai pusei, kiti antrai. Bet 
tai yra triukšmas dėl menkniekio.

Tiesa, kad tarpe studentų ir mokytojų Chicagos 
universitete, kaip ir daugelyje kitų mokyklų, yra tam 
tikras nuošimtis komunistų arba komunizmo simpati- 
zatorių. Bet tai kas čia baisaus? Komunistų judėjimas 
Amerikos Jungtinėse Valstijose yra taip menkas, kad 
jisai nesudaro niekam pavojaus. Komunistai nestengia 
išrinkti nė vieno kongresmano ir nė vieno atstovo į bet 
kurios valstijos legislaturą. Jeigu kokiame nors mažių- 
kame miesčiukyje praeina Vienas, kitas komunistų re
miamas kandidatas j aldermanus, tai komunistai trium
fuoja, lyg kad jie butų laimėję milžinišką pergalę.

Todėl yra juokinga komunizmo baidytis arba juo 
gąsdinti publiką. Piešdami tą “raudoną baubą”, toki po
nai, kaip Walgreen, tiktai reklamuoja tą, ką jie sakosi 
norį išnaikinti.

Jeigu kai kurie besimokinantieji jaunuoliai simpa
tizuoja komunizmui, tai tik dėl to, kad jie tiki gražio
mis Maskvos pasakomis apie “proletariato laimę” sovie
tų Rusijoje. Kaip greitai jie išmoks atskirti propagan
dos pelus nuo tiesos grudų, taip greitai bolševikiškos 
idėjos jiems iš galvų išgaruos.

KAM TAS BAUBAS REIKALINGAS

Brooklyne yra stambi susi- 
šelpimo organizacija, vadina^ 
ma švento Jurgio Draugija 
(laikraščiai jų dažnai Vadina 
“Jurgine Draugija”), kurioje 
vadovauja “ščyrieji” komunis
tai ir “sklokininkai”. Pirmiaus, 
kol komunistai nebuvo suskilę, 
jų kontrolė toje "draugijoje bu
vo pilna, bet dabar jau joje 
tartais pasireiškia opozicija 
komunistų politikai.

Tačiau komunistai vistiek 
dažniausia praveda joje savo 
sumanymus, taip kad ta šv. 
Jurgio Draugija paprastai da
lyvauja komunistų parengimuo
se, balsuoja už komunistų re
zoliucijas ir t. t. Tai matyt, pa
vyzdžiui, ir iš jos balandžio 3 
d. susirinkimo nutarimų, ku
riuos paduoda “Nauj. Gadynė”. 
To laikraščio korespondentas 
apie tai rašo: »
. “Skaitytas laiškas nuo 

Draugijų Sąryšio (komunis
tų kontroliuojamo. — “N.” 
Red .) su pakvietimu prisidėti 
prie apvaikščiojimo Pirmo
sios Gegužės; Nors tūli argu
mentavo, kad ‘prie politikos 
besidėti’, bet nutarta prisi
dėti. Taip pat nutarta remti 
bilių H. R. 2827 (socialės ap- 
draudos bilių). šiuos klausi
mus gerai rėmė ‘sklokinin
kai’. ”
Bet ta draugija, kurioje va

dovauja bimbininkai su skloki- 
ninkais, pasirodo, neužmiršta 
ir savo bažnytinių tikslų, ku
rie atatinka jos vardų. Jos na
riai eina išpažinties ir ji pini
gais iš savo iždo perka mišias, 
idant nariai galėtų pasimelsti 
už mirusias ir gyvas dūšias. 
Štai tas pats “sklokos” organo 
korespondentas savo pranešime 
apie Jurginus susirinkimų pa
sakoja:

“Balandžio mėnesį ši drau
gija visuomet (! — “N-nų” 
Red.) perka mišias? Taip pat 
nutarta ir šiemet pirkti mi
šias. Po mišių nutarta gryžt 
į svetainę ir išgert vienų ir 
pusę bačkos alaus. Tuo klau
simu kilo smarkios diskusi
jos sausųjų su šlapiaisiais. 
Kam gi be reikalo eikvoti 
draugijos pinigai?”
Taigi pirmiausia nutarta da

lyvauti komunistų rengiamose 
gegužinėse prakalbose, paskui 
užpirkti mišias bažnyčioje, o po 
mišių išgerti pusantros bačkos 
alaus. Tikra idilija!

Komunizmo baubas šiandie Amerikoje vaidina pa
našų vaidmenj, kaip seniaus kad vaidindavo anarchiz
mo baubas. Bolševikiški komunistai, daugeliu atžvilgių, 
ir yra anarchizmo įpėdiniai. Anarchistai buvo smurto 
ir “tiesioginio veikimo” garbintojai, šitas jų idėjas pa
sisavino komunistai, kurie juk skelbia, kad be pilietinio 
karo ir “buržujų” išnaikinimo darbo žmones negali pa- 
siliuosuoti nuo kapitalistiško jungo.

Anarchizmas Amerikoje išnyko, nieko gero neat
siekęs. Savo gyvenimo paskutinėje stadijoje jisai buvo 
įsimetęs į profesinį (unijinį) darbininkų judėjimą, ir 
iš tos kombinacijos buvo gimęs “aidoblizmas” (sindika- 
lizmas). Tačiau “pasaulio pramonės darbininkų” (aidob- 
listų) pastangos buvo tokios pat bergždžios, kaip ir 
grynųjų komunistų. Jie pasėjo nesutikimą dalyje dar
bininkų, sutrukdė unijų plėtojimąsi ir pakriko.

O betgi anarchistus ir paskiaus sindikalistus di
džioji spauda piešdavo, kaip kokius baisūnus, kurie gali 
pražudyti Ameriką. Kam tas baubas buvo reikalingas? 
O gi tam, kad butų galima dumti publikai akis ir ata
kuoti ki£us, konstruktyvius darbo žmonių judėjimus. 
Kai tik darbininkai kame nors stodavo į griežtesnę ko
vą prieš savo išnaudotojus, tuojaus spauda imdavo rėk
ti, kad tai “anarchizmas”.

Dabar šitokiam pat visuomenės mulkinimui yra pa
naudojamas komunizmo baubas. Jeigu grupė studentu 
universitete susirenka ir pasisako prieš karą arba prieš 
militarišką muštrą, tai tuojaus kyla riksmas, kad čia 
“priešvalstybinis komunistų darbas”. Jeigu darbininkai 
išeina į streiką, reikalaudami žmoniškesnio atlyginimo 
už darbą, tai laikraščiai ima rašyti apie “komunizmą” 
ir pasakoti, kaip kominternas rengiasi apversti pasaulį 
aukštyn kojomis, — tuo tarpu kai komunizmo šulas 
Litvinovas Maskvoje geria už “Jo Didybės karaliaus 
Jurgio Sveikatą”, o kitas Stalino komisaras Berlyne ge
rta šampaną su' Hitlerio agentais!

Tokį pat “monkey-biznį” su komunizmo baubu da
ro žmonių išnaudotojai ir kitose šalyse. Vokietijos “na
ciai”, pavyzdžiui, nuolatos primena Europai, kad jie 
“išgelbėjo” Vokietiją nuo komunizmo, — kuomet tikru
moje komunistai daugiau, negu kas kitas, padėjo pa
tiems “naciams” į valdžią dasigauti. Publikos gąsdini
mas komunizmoi baubu ataidi© yra, gal būt, svarbiausia

Viso pasaulio spauda daug 
rašė apie skaudų moralp smū
gį, kurį Hitleris gavo “laisVo 
miesto” Danzigo seimo rinki
muose, kur “naciai” ne tik ne
surinko 80% balsų, kaip jie ti
kėjosi, bet nepasiekė net dvie
jų trečdalių, taip kad jų užsi
mojimas pakeisti tos valstybė
lės konstitucijų pasidarė neįvy- 
kinamas.

Nežiūrint

. NAUJIENOS, Chicago, III. >

KA ŽMONĖS MANOpriemčnė Hitlerio diktatūrai išsilaikyti. Nes jos propa
gandistai skelbia, kad, jeigu būs nUvefstas Hitleris^ tai 
ateis “raudonųjų” komunistų valdžia, kuri visus buržu
juj išskers. Ir daugelis žmonių, net valstybės vyrų, šita 
žiopla pašaka tiki. O iš tiesų, tai komunizmas šiandie 
yra taip pat morališkai ir idėjiškai subankrotavęs, kaip 
r hitlerizmas (žiur. rinkimų pasėkas Danzige, Danijo

je ir kitur).
Komunizmo baubas yra reakcijos įrankis žmonėms 

mulkinti ir išnaudoti.

Apžvalga .... ......
Tarpe opozicinių partijų, ku

rios atmušė Hitlerio pasikėsini
mų pavergti Danzigų, stipriau
sia pasirodė socialdemokratai. 
Jie gavo 38,015 balsų, — kuo
met dveji metai atgal už social
demokratus buvo paduota 37,- 
882 balsu.

O komunistai šiuose rinki
muose gavo 7,990 balsų, tuo 
tarpu kai 1933 metais ji.e buvo 
gavę 14,566 balsus. ,

Vadinasi, socialdemokratai, 
nežiūrint “nacių” teroro, lai
mėjo daugiau balsų, negu dveji 
metai atgal, o komunistai pu
sės savo balsų neteko.

Apskričių rinkimai Danijoje
Kelios savaitės atgal įvyko 

apskričių rinkimai Danijoje. 
Toje šalyje, kaip žinoma, val
džios pryšakyje stovi socialde
mokratai. Dėl ekonominės de
presijos Danijai irgi tenka ken
tėti. Tačiau valdžia taip išmin
tingai tvarko krašto reikalus) 
stengdamasi kiek galint apsau
goti nuo krizio smūgių darbo 
žmones, kad liaudies pasitikė
jimas socialistais nėra nėkiek 
sumažėjęs. Tai įrodo aukščiau s 
paminėtieji apskričių rinkimai.

Socialdemokratų kandidatai 
tuose rinkimuose gavo 145,717 
balsų, o komunistų kandidatai 
— lygiai 821 balsų.

Be reikalo ieško 
priekabių

komunistai ir mišios

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI ATMETĖ KOMU

NISTŲ “BENDRĄ FRONTĄ”

Jeigu mes SLA. nariai , no
rim, kad niusų SLA. organiza
cija augtų ir bujotų, tai turim 
dirbti vieningai ir sutartinai. 
Nes tik vieningai ir sutartinai 
dirbdami galėsim geriaus šios 
organizacijos reikalus sutvar
kyti ir pačių organizacijų ant 
tvirtesnių pamatų pastatyti. O 
jeigu mes, pasiskirstę į dalis, 
vieni dirbsim šios organizaci
jos darbus, o kiti tuos darbus 
trukdysime ir ardysime, tai ne 
tik musų organizacija neaugs 
ir nebujos, bet puls žemyn. Ir 
dėl musų pačių nevieningumo 
mes tada neturėsime kų kitų 
kaltinti, kaip tik ^atys save.

Labiausiai yra nuostabu ir 
beveik hesUprantama, kad 
šiuo laiku ir “Sandara” SLA. 
organizacijos reikaluose pasi
rodo nekokioj šviesoj. Nes 
per savo skiltis drožia pamok
slus, darydama visokius nepa
matuotus SLA. Pildoma j ai 
Tarybai priekaištus. O kar
tais tai net rėkia, kaip už lie
žuvio pakarta: girdi) kam 
SLA. Pildomoji Taryba nuta
rė pakelt nariams po nikelį! 
Kodėl dabar SLA. Pildomoji 
Taryba nori SLA. organų “Tė
vynę” sumažini?

Šitokius nepamatuotus prie
kaištus “Sandara” SLA. Pildo
mąją! Tarybai darydama, el
giasi kaip ta kaimo bobutė, 
kuri nepajėgia protauti, o tik 
verkšlena visai bereikalin
gai prisidengdama licžynystėš 
skraiste.

Nejaugi “Sandara” nė tiek 
nežino, kad per eilę metų bu
vusieji SLA. organizacijos vir
šininkai gal dėl iieapšižurėji- 
mo sukišo šios organizacijos 
daug pinigų į beverčius bo
nus, kurių daugelis paliko nia-

........   ■■■   -------------------- - - •- : - ..

SOCIALISTAI EUROPOJE 
STIPRĖJA, KOMUNISTAI 

SILPNĖJA * f

Nežiūrint to, kad “ųacių” 
rankose yra Danzigo administ
racija ir policija ir KM jie pil
nai kontroliavo rinkimų maši
nerijų, vistiek priešingos Hitle
riui partijos gavo daugiau, ne
gu 40% balsų. Bešališki temy- 
tojai Sako, kad, jeigu “naciai” 
nebūtų galėję terorizuoti rinki
kus, tai Hitlerio šalininkai bu
tų pražudę daugumų sėihte.

Vokietijos socialdemokratų 
partijos centro komitetas, ku
ris dabar yra Prahoje (Čeko
slovakijoje) svarstįe komunistų 
pasiūlymų sudaryti ^‘bendrų 
frontų” kovai prieš fašizmą ir . 
nutarė jį griežtai atmesti. Cent
ro komiteto atsakymas komu
nistams buvo tokio turinio: 
Bendrą frontų reikėjo daryti 
tuomet, kai dar nebuvo įsiga
lėjęs Hitleris; sujungtomis jė
gomis Vokietijos darbininkai 
butų atmušę rudojo fašizmo 
ofensyvų ir butų išgelbėję de
mokratinę respublikų. Bet ko
munistai atsisakė eiti kartu sU 
socialdemokratais. Vietoje to, 
jie nuolatos eidavo išviep sU 
“naciais”. Komunistai kartu su 
hitlerininkais balsuodavo prieš 
socialdemokratų sumanymus 
reichstate ir landtaguose (at
skirų valstijų seimuose). Jie 
rėmė “nacių” sumanytą refe
rendumų prieš socialdemokratų 
vadovaujamą valdžių Prūsuose; 
iie kartu su “naciais” keldavb 
triukšmų ir muštynes socialde
mokratų masiniuose mitinguo
se; jie kartu su “naciais” ko
vodavo prieš socialdemokratus 
darbininkų profesinėse sųjun- 
gose (unijose).

Taigi komunistai padėjo Hit-* 
leriui užsirioglinti ant sprando 
Vokietijos žmonėm^ O dabar1 
Hitleris ir pačius savo taikiniui 
kus komunistus smaugia, todėl 
jie yra privetsti gintis nuo ”na* 
cių” teroro.

Bet kovodami priėš Hitlerio 
diktatūrų, komunistai vartoja 
tokių taktikų, kuri jokių teigia
mų rezultatų neduoda, o tik 
nuolatos stato į pavojų tuos 
darbininkus, kurie veikia po 
komunistų vadovybe.

Pagalios, komunistų eilėse 
yra labai daug nenusistovėju- 
sio budo žmonių, visokių aVaif- 
tfuristų ir net Hitlerio Šnipų 
bei proVakatorių. Susidėję į 
bendrų frontą sU Jc^miinilstais; 
socialdemokratai duotų galimu
mo tiems šnipams?,, ir provoka
toriams patirti slapto socialde
mokratų veikimo planus ir iš- 

I davinėti žmones., ...

(Tąsa)
— Man, sako> vaikas bran

gesnis. Aš negaliu nuo pat ma
žens jam rodyti tokius miglo
tus paveikslus. O tu daryk, 
kaip išmanai.

Vyras sako:
— Aš, shko, SU jUo irgi ne

pasitiksiu. Kaip nori. Tai ne 
mano senis. Aš, sako^ ir gyvų 
jį nelabai mėgau, o dabar man 
ypač nemalonu kartu su juo 
)asiliktii Arba aš jį koridbriir- 
je pastatysiu, arba aš pas Sa
vo brolį persikrauStysiU. O jis 
tegul sau čia laukia arklių.

štai šeima išvažiuoja į Ses- 
troreckų, o vyras, tas. šeimos 
galva, bėga pas brolį) kuris gy
vena viename 
jenkiais savo šeimos nariais.

Tuo laiku, brolio šeimoje pa- 
Sireiškia defteritas ir jį neno
ri įsileisti j kambarį,

Tųsyk jis grįžo atgal, padė
jo užmigusį senukų ant sta
liuko) o jo daiktus išnešė j ko
ridorių, Pats gi užsidarė kam
baryje ir pėt» dvi dienas į jo
kius šauksmus ir rėksmus ne* 
atsake.

čia bendrabutyje įvyksta 
tikra maišatis, nesusipratimas 
ir šurtiŠįma^. t

Gyventojai kelia triukšmų ir 
skandalijų,

Mbterys paliauja ėjusios kur 
nors. Vaikai taip pat. Sako, 
jos išsigąsta) kai eina.
. Tųsyk vytai viską neša į 
priešakinį kambarį, Ten įvyk
sta tikta panika ir sųjudis.'

Kooperatyvo užvelzda- parei
škė, kad pas jį pradėjo per
daug dažnai eiti moterys. Tai 
yra eiti, kur joms teikia.

Teko kreiptis į namų biurą, 
Iš kur jpkios racionalizacijos 
nebuvo suteikta.

Kažkas patarė tuos

kambaryje su

Kažkas patarė tuos visus 
daiktii’s išnešti į kiemą. Bet 
hamų užveizda griežtai pareiš
kė:

— Tai) sako, gali sukelti ne
sveiką sąjūdį tayp tų gyven*

i

Antradienis, bal. 16, 1935

tų jau nėra, o kiti pečiuje svi-

žos vertės atba net beveik tik čiu dėl šio ir to> prisikėlęs iš 
pūptaštoknis* pbpietobiiš. D nutfdrtiSlQ sėnukas staiga pa
dą magaryčibms jie dadėjo stebėjo, kad kaikurių jo daiR- 
Devėniui 25,000 tukstančiuS v ---- 2
dolerių paskolų, kuri jau yrh la. Nėra net sudedamos lovos, 

kaip pavasarinis kurioje prieš kiek laiko jis tei- 
- į kėši numirti.

su tirpūs, 
sniegas.

Taigi dfeižyelgiant į šiuos Tųsyk senukas su’ didžiausiu 
faktus ir į dabartinį SLA. or- nachališkumu, kokis tik yra ga- 
ganizdeijos stovį, nereikėtų I Ūmas tokio amžiaus žmogui, 
“Sandarai” tiek daug bereika- atsigulė į bendrų lovų ir parei- 
lingėi pbpieros naiknti ir ra- Galavo, kad jam atneštų val- 
šalų gadinti. Ir butų daug gyti. Valgydamas ir gerdamas 
geriau, jeigu “Sandaros” re- pieną, jis Vis zurzėjo. Girdi, 
daktorius, vietoj dabartinių nepažiūrėsiu, kad tai mano gi- 
atakų prieš SLA. organizaei- mih5B> _ aš jietns iškelsiu by- 
jos viršininkus, parašytų ką k už mano daiktų išeikvoji- 
nors naudingesnio SLA. orga-
nizacijos reikalais. Tai butų Qreit atvyko iš Sestrorecko 
daug sveikiau pačiai “Sanda- jo žmt)na tei yra jo dukt5 to 
««:»» :.. et a a::OI . , »numirusio levo.

Pasigirdo linksmybės ir bai
mės šūkiai. Jaunas vaikas, ne
suprasdamas biologijos smulk
menų, labai indiferentiškai at
sinešė į prisikėlimų. Bet auk
lė, toji šešiolikos metų kvailė, 
vėl pradėjo šiauštis, pareikš
dama nenorų tarnauti tokiuo
se namuose, kur žmonės tai 
miršta, tai vėl iš 
prisikelia.

Na, o tuo tarpu 
i didelis vežimas su 
mis. Jį tempė vienas juodas

numirusių

privažiavo 
lektarno-

rai” ir SLA. organizacijai. < 
jeigu “Sandaros” redaktorius 
turi tokį godų apetitą pulti ir 
niekinti SLA. organizacijos 
viršininkus, lai jis turi nie
kinti buvusius SLA. organici- 
jos viršininkus (senąją gvar
dijų), kurie per eilę metų bū
dami prie SLA. organizacijos 
vairo gal dėl neapsižiūrėjimo 
ar dėl nesugebėjimo tinkamai 
tvarkyti organizacijos reika
lus įstūmė pačią organizaciją 
į dabartinę padėtį.

KaSlink raudonumo ar rau
donųjų, kaip kad “Sandaros”. 
redaktorius pakartotinai kaL ar__ys’ “ ,
ba, tai reikia manyti, kad . V^asl/a\na^. «alva’ ku* 
draugutis pasivėlino tą rUudo- ris kiūrėjo visų aiką pro Jau
numą SLA. organizacijoj įžiu- ^rI^as pastebėjo vežimą, 
rėti. Nes kai visu smarkumu 
raudonieji (bolševikai) puolė | 
SLA. organizaciją ir norėjo 
jos vairą į savo rapkus pasi
griebti, tai “Sandara” 1_____
nematė arba pro pirštus, žiu
rėjo. Bet kai tik raudonieji 
beveik su visu savo raudonu- Ispiaudyti į gatvę, 
mju pasitraukė iš SLA. orga- sav0 silpnu balsu’, kad vežikas 
nizacijos, lai “Sandaros” re-|«rei^au Važiuotą savo keliais 
daktorius, i 
luotai, pradėjo įžiūrėti SLA. Į Vežikas, 
organizacijoj raudomumą ir [švarku ir 
pakarttotinai per ‘T ’ “
apie tai šaukti.

V, Šlakas,

Jis sako:
— Pagalios, tėvuk, atvažia

vo tave pasiimti.
Senukas ėmė spiaudytis ir 

bevelk | kalbėti, kad jis niekur nema
nus važiuoti.

Jis atidarė langų ir pradėjo 
rėkdamas

“Sandaros” re
nors labai pavė-Įir neeržintų gyvų žmonių, 

apsirengęs baltu 
apsimovęs geltonu 

“Sandarą” Į cilinderiu, nesulaukdamas lavo
no, pats Užlipo į viršų. Jis pra- 

ŠLA. narys. dėjo smarkiai koliOtis ir rei
kalauti, kad jam atiduotų tai, 
ką jis turi išsivežti.

Jis sako:
— Aš nesuprantu tokį žemą

Neramus Senukas
.tojų, kurie dar gyvi. O svar-1laipsnį čia gyvenančių žmonių, 
blausias dalykas, gali atsi- Visiems žinoma, jog arkliai 
liepti j hUomų mokėjimų. Jau sunku gauti. Ir be jokio rei- 
ir dabar nuomos, kaipo taisyk- kalo dar šaukti. Tuo budu vi- 
1Č, užvelkama visam pusme-Įsiškai galima pražudyti trans

portų. Ne, daugiau aš į šiuos

didelį triukšmų ir pradėjo šių- Vežikas ilgai dar nenorėjo 
Sti visokias koliones senuko pasišalinti. Jis stovėjo prie ve- 
adteSU, kuris užšidafęs kamba-Įžimo ir reikalavo, kad kas nors 

pasirašytų kokį tai raštelį.
Atgijęs Senukas spiaUdėsi ir 

pro langų rodė vežikui kumš
čius. Ir Vienas ir kitas kolio- 
josi, kiek tik galėjo ir kiek tik 
mokėjo.

Pagalios, 
balsas. Jis gerokai apkultas nu
važiavo savo Iželiais. Gyveni
mas vėl pradėjo slinkti, kaip 
ir paprastai.

Keturioliktoje dienoje senu- 
kas> susišaldęs prie atidaro lan
go, susirgo ir po trumpos li
gos tikrai mirė.

Iš pradžių niekas tuo neno
rėjo tikuti. Viši mane, kad se
nukas ,t ir vėl durnių volioja.

vežikui užkimo

1Č, užvelkama
ŽiUi. - -z —o— -

Pagalios, gyventojai pakelė nartus nebevažiuosiu, 
didelį triukšmų ir pradėjo šių- (AŠ.4 _ J. . __  ___ 1--
adtešu, kuris ližšidafęs bamba-1 
ryjė šposus krečia ir su savo 
išmestais daiktais neduoda nie
kam rartybėš.

B urvo niitafta išlaužti duris 
ir pfer prievartų sunešti daik
tus.

Pradėjo triuiišniauti. sturt-l 
(lyti stalų. _^d to numirėlis ty
liai atsiduso ir pradėjo judė
ti.

Po neilgos panikos gyvento
jai apsiprato su naująja situa
cija. ( į,

Jife SU nauja energija puolė 
duris, rčkdantf, kad senukas1 
gyvas ir nori į uždarytų kam
barį įeiti, . j, . t v

Vienok užsibarikadavusia ii- Ęet, pašauktas daktaras nora
gų laikų tylėjo ir . nieko nesą- mino visus, pareikšdamas, kad 
kė^ Tik u‘Ž valandos laiko jis šį kartų jokios prigavys.tės nė- 

' atsiliepė:
-t- Žinau < j tisų , k vailus f špo 

SUS, Jus norite man akis ap- Į panika ir didžiausias sųjudis. 
dumti. Nėra durnių. Daugelis jų užrakino kamba-

Po ilgų derybų senuko Jei- rius ir išvažinėjo, laikinai ap- 
rtiiūnkas paprašė, kad pats sa-Į sigyvehdami pas savo gimines 

arba pažįstamus.
žmona, tai yta, paprasčiau

ra.I t .
•| čia tarp įnamių įvyko tikra

3

Daugelis jų užrakino kamba-

nukas prabiltų.
jis nepripažino,*kad tai se

nuko baisas ir visų valandų | sakant, duktė jo tėvo, bijoda-

■I Vyras, tas šeimoą galva, iš- 
ie. vyko J poilsio namus. O senu-

nenorėjo|kas fiuvo paliktas likimui.
Senukas gulėjo kambaryje 

su vežimu 
miliciantas. Pastarasis įgrūdo

dar xhėatidare dUrų. . ma eiti į biurų, vėl kartu su 
Pagalios, jis , pradėję žiųrėti vaiku ir verkiančia aukle išva- 

pro rakto skylutę. Tuo pačiu žiavo į Sęstroreckų. 
laiku paprašė, kad senukų pa-1 

‘statytų tinkamoje pozicijoje
Ilgų laikų dųp ji$ nenoi 

senukų pripažinti už gyvų, | —T" i i x —
kydamas, jog įnamiai tyčia jo tol, kol neatvyko 
rankas įrato if judina. , „'.„J“*™0

SenpįkaS neteko kantrybės senuką į vežimų ir nuvežė, kur 
if pradėjo taip koliotis, kad reikia.
net ausys linko. Daugiau jau Po to visi pamažu pradėjo 
nebegalėjo būtį abejonių, kad Į grįžti į savo kambarius. Neuž- 

ir šėhisMjėjo į kambarį.
Pasikolidjęs su savo giminai-

jis gyvas. Durys tuoj atsįdare ilgo gyvenimas pradėjo eiti, 
kaip per sviestų.

Vertė K. ’Auguras.
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Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

jos žo- 
išgany- 
kalbėti,

ta

rų-

čia

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Aš ištempęs ausis klausiaus 
karalienės žodžių. Man 
džiai skambėjo, kaip 
mas. Kai ji nustojo 
tuomet aš tariau:

— širdingai ačiū karalienei 
ir karaliui už manęs priėmimą 
ir už paskirtą man pensiją. Aš 
dabar jaučiuosi esąs laimin
giausias žmogus pasaulyje! Už
tai visuomet aš busiu jums dė
kingas.

Visi žmonės pradėjo prie ma
nęs grūstis, kad galėjus gerai 
įsižiūrėti, kaip aš atrodau. Man 
net juokas ėmė žiūrint į tuos 
žmones, kaip jie žijigeidavo ma
nimi. Kaip jau visiems nusibo
do į mane žiūrėti, karalienė 
re:

— Nusiimk visus savo 
bus ir duok man.

Aš susisarmatinau. Kaip
dabar tokiame dideliame būry
je vyrų ir moterų aš 
sivilkti visus rubus? 
kaitas mane išpylė.

Padavė man baltą, 
siaustą ir liepė eiti į kitą kam
barį. Priverstas buvau taip de 
ryti, kaip man įsakė. Nuėjęs į 
kambarį, nusivilkau visus savo 
viršutinius rubus; apsigaubiau 
su tuo. ilgu baltu’ apsiaustu, at
nešęs padaviau rubus karalie
nėj. Karalienė paėmusi mano 
rubus, liepė pakabinti ant me
dines statulos; pastatė netoli 
nuo sosto, kad visi susirinkę 
galėtų juos gerai matyti.

Tie mano rūbai karalienėj, 
karaliui ir visiems susirinku
siems buvo kai kokie dyvai. Jie 
žiūrinėjo juos, vartė, stebėjo
si. O man vien tik juokas ėmė 
žiūrint į visą šitą karališką 
remoniją.

♦

tu*riu nu-
Net pra

ce-

♦

su karalium.

Ša

Įsikalbėjau 
manęs paklausė:

—- O kokia pas jus yra 
lies tvarka?

— Pas mus yra monarchi
ja.

Jam tas labai patiko. Jis 
pats buvo monarchas; todėl 
mėgo tas šalis, kuriuose dar 
yra užsilikęs monarchas.

Pasakyk man gerbiama
sis, — dar paklausė manęs ka
ralius; - - ar jūsų šalyje dar 
tebėra vartojami laikrodėliai? 
Ar tas pavojingas išradimas 
tebėra pas jus nesunaikintas?

Plėšikai suvalgė Lie
tuvių Garsiąją Dėšra

RRIDGEPORTAS. — Balan
džio 13 diena buvo nelaimin
ga diena didžiajai bazarid skir
tai dešrai. Supreme Meat Mar- 
ket, Walter Ramanauskas, 3232 
S. Morgan St., prisikrovė daug 
orderių, susidėjo į troką ir ve
žė juos kur jie buvo skirti. 
Tarpe tų orderių buvo ir di
džioji dešra, skirta bazarui.

Bet privažiavus 32 gatvę ir 
Mospratt, sustabdė jų troką. 
Keli vyrai apsiginklavę revol
veriais apstojo trokų ir pareiš
kė: . .

— Lipk lauk! Atiduok visus 
savo pinigus!

Atėmė iš draiverio $150.00. 
Draiverį paliko ant gatvės, o 
patys susėdę į trokų, nudū
mė. ,

Walter Ramanauskas labai 
apgailestavo, kad taip atsitiko. 
Bet ką jis galėjo padaryti.

Toje vietoje jau du sykiu is 
eilės padarė holdu^ą tSupreme 
Meat Marketo trokūi. Ar po
licijai pasiseks sugauti tuos va
gilius, tai klausymas.

Keletas žmonių klausinėjo 
bazare: kur dingo didžioji deš- ’ Ą » , . i .
ra ? O tuo tarpu tą dešrą va
giliai valįė '

’ fe'tert M?;

SU
Captain Anthony Eden Maxim Litvinov

Anthony Eden, Anglijos delegatas, tariasi Maskvoje 
Litvinovu.

Šeštadienį Chicagoj 
atsidaro cirkus

Šį šeštadienį bus didelė die
na Chicagos 'vaikams. Atsi
daro net du cirkai. Vienas iš 
jų yra Hagenbech-Wallace- 
Forespangl Sėlis Bros Cirkas. 
Jis atsidarys Chicagos Stadio
ne 1800 W. Madison St., ir ten 
pasiliks apie dvi savaites lai
ko. Tas cirkas turi labai di
delį žvėryną treniruotų žvė
rių. Bilietų kainos nuo 25c. iki 
$1.65.

Couner
BRIDGEPORT.... JU1.1A.... THE

momentuouą question of lašt Tues- 
day concernetl itself with Jackets. 
‘This truly. a pity... Xyhy can’t the 
members decide what they want, 
ah me!... And iricidentally, <Tony, 
has that \villo\vy blčnd captured 
your fancy?.. Yep, they change 
likę the Mareli winds — We hardly 
know who’ll be next... Būt we can 
guess!... Bertha Kunst seemed some- 
what dissatisfied... Dont let that 
hother you, just keep your chin 
up, Bertha dear... Unfortunatelly, 
at the most importune moment our 
zealous Seargent-At-Arms sprained 
her aukle. Hovvever, things aren’t 
as bad as they sound, for now that 
she is disabled tvvo handsome 
eseorts stand ready to assist her.., 
Our brandi has been favored of 
late \vith the presence of two 
charming ladies... Christina Jankus 
and Mary Karakauskis... The latter, 
we are told, can svving a “mcan” 
bąli... That is... 1 mean.. A bat,

ROSELAN1).... MABEL.... What 
vvould the Roselandites - do if it 
were not for T. Katarinka, the 
beauteous modd of II. llerrmon?... 
yye dont know... Supposc some- 
body tell us?,!... Say, boys, did you 
actually let the Marquette Parkers 
skin you? Tsk, tsk for shame.. And 
with all that support of the fair 
scx!.'. And noxv, kids, remember 
that glorious affair vdiich is Corn
ing off at the Venetian hall?... It’s

to be a skating party... The date... 
1-riday, April 26th. Now, don’t for- 
get... Be there!

BRIGHTON PARK.. YOURS TRU
LY.... AT lašt! Brighton Park has 
found a more permanent location. 
It’s at the McKinley Park Field 
housę... Every Monday ąt 8:00 P. M. 
Ali faithful members were present. 
Even Dear Mary M. \vas there... 
Birdie is again circling among us 
i n search of. revenue, and ąll is 
well... At least for the time being... 
In order to establish their right- 
ful place in The L. Y. S. sport 
field, the Girls of Brighton Park 
have eleeted Harriet Pačinski as 
the captain of their bąli team.., 
And I assurę you, ladies and gentle- 
men, that one hąs to cxert oncself 
in order to competc \vith Harriet... 

j Stanley Yakas appears to be a 
wholesomc prospect... For the bąli 
team... And dear Estelle Bakatis... 
What was it that you wanted ex- 
plained to you?... I shall be most 
clated to clucidate the matter more 

i fully.
18TII STREET.... ULANA... WHY 

is it that our Chairman insists that 
our meeting begiu at eight sharp, 
whereas h e, comes around some

*4 J 11 *
tvvcnty minutes after the tlme sėt?., 
Come on Rąy, explaįn yourself!.,, 
Certain highly exclusive circlcs 
hint however that this tardiness is 
due to no other than our petito 
Vice-Chairman Little Helen!... In 
that case Bay... You are excused... 
Our most active member is said to 
be Charles Saratauskas... Keep it 
u p Kazy old boyL. Now, vvho is 
it that insists upon being callcd 
“Chippy”?.,, Some say it’s... George 
Greben,. Right?... Francis Vaughanl 
Is it Bernice Jasinskas the one ^vho 
has tvvisted you ‘round her little 
finger?... Yes?... Well, you should 
kiek.. She really has very dainty 
fingers... Don’t you think so?... And 
listen girls,. Don’t you think that 
Harold Nauss is truly a handsome 
individual?... Of course jou do... So 
do I.

MARQUETTE PARK... ALBIN... 
We are so busy here that •Įittlc time 
can be devoted to reporting... The 
reporter is an cnterprising bąli 
player... Our chcsts stiek out in 
recollection of the first game be- 
tvvcen Marąuette -Park and Rose- 
land... Ah yes, the score was re- 
markable... Thirty-three to four.. 
In favor... Wcll better luck to our 
rivals the next time. —Tonuks.

P. S. Happy Easter ir Linksmų 
Velykų.

Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3131 S. Emerald 
Avė., A, Saldukas. 4038 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4143 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystėg Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer . Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bljankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagėlb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vok n r p.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Valskis pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, .Stanley Buneckis, fin.’ rašt. 
A. Žillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams
AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 

KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. ■ Trinų Avė., W. Turner pirm, 
pag., 3118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtu rašt. 
1500 S. 48 Ct., Cicero, III., J. Ma- 
nikas kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontiene ka- 
sielius. 4535 S. Rockwell St., Dr. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas. 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051. 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St., J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIĖTKININKAS
♦ ■ ’ . p

Gėlės vestuvėms, bankietams ir 
nagrabams.

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

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

Išsiparduoda
10,600 ROLIŲ

augštos rūšies

SIENŲ POPIEROS
Žįfi IKI 2Qc 

UŽ ’ ROLĘ
Skubinkit pirkt.

Didelis pasirinkimas vėliausios 
mados gražiausių spalvų ir 
reitų metų pavyzdžių. šitos 
pieros pirmiau parsidavė nuo 

90c už rolę.

BORDERIAI

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Avė.. 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit 
Tel. LAFayette 5723

MODERN MILLW0RK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos —■> Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

iki

ONA SLUŽINSKIENĖ 
po tėvais Kiržgalvaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 14 diena. 9:55 vai. 
vak. 1935 m., sulaukus 49 me
tų amžiaus 
apskr., 
kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

vyra Juozapą, dukterį Sophia, 
du sunu Albiną ir Juozapa, 2 
dėdės Joną ir Antaną Sudžius 
ir giminės, o Lietuvoje 
2 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
Mažeikos koplyčioje, 3319 LL 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, balandžio 18 dieną, 1:30 
vai. po piet iš koplyčios i Tau
tiškas kapines. Bus palaidota 
i nuosavą koplyčią.

Visi a. a. Onos Služinskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai,
Dėdės ir Giminės-

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

gimus Tauragės
Šilalės parap.. Gūbrių

lnoti ną,

randasi

susirasit
ko

jums reikia

pe- 
po- 
15c

Ifltf* už R0L1?ir AUGŠČIAU

Robęrtson & Čb.
1342-44 Madisoh St
Chicagos smarkiausia malevų 

krautuvė.

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota)
Įsteigta — 15 metų

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th StreetAKORDIONAI
ACCORDIONS

AGCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 
Speciąles “Jdzzo” ir “Hamony” 
istrukcijos. Praderantiems speciales 
8 lėkei jos. už $6.09 i mėnesi. Įsteig
ta 10 metų. WALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 8640,

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

; 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, 

Ine.
809 South State Street 

610 W. Madison St.

KNYGOS 
BOOKS

■ t . - ' • . . 1 ■ * ■ /

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicairo. III.

KAILIAI 
FURS

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

DAVID ADLERBLUM
Įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

KRAUTUVĖS
STORES

NAUJAS BIZNIS
Naujai atidaryta groserne, cigarų 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Taipgi visokių žalumynų.

Prie progos patarnausiu krausty
me ir pristatysiu anglis. • 

GEORGE GURNEVIČIUS
.2030 Cąnalport Avė.

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

f L i >. » V* < t * i • • » ••

Jau laikąs pasiųsti savo gimi
nėms dovanėlę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ pi
nigą Siuntimo Skyrius malo
niai jums patarnaus.

,,
i S -V- P . •;> •• • H

Tel. YARds J856—1857

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.)

Įsteigta 1915. ,
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273 •

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

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

Ųžsipfehumeniokit 
“GIMTOJI KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei prdeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, .pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

Maliorius-Dękoratorius
PA^NTING & DECORATING

šaukite K. Čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
mą kaina. , .r .J. AUGAITIS

1608 S. 50 Ave„ Cicero, IH.
Tel. Cicero 645

FĖLlk DftUKTAlNIS
' h ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 15 dieną, 3:00 vai. 
ryte 1935 m., sulaukęs 45 me
tu amžiaus, , gimęs Tauragės 
apskr,, Kaltinėnų parap.

Amerikoj išgyveno 23 metus,
Paliko dideliame nubudime 

moteri Stanislavą po tėyąįs 
šlaboševičaitė, 5 dukteris Alek
sandrą Mązrimienė ir žentą 
Juozą, Josephiną, Stęllą, Irene 
ir Idą, vieną sūnų Jurgi, 2 
pusbrolius Romald, Baleslovas 
.Valentinai, švogęriiią Albiną, 
Petrą SlaboševiČius ir švoger- 
ką Bronislavą, švogeri ir švo- 
gerką Kazimierą ir Irene šū
kis ir giminės.

■ Kūnas pašarvotas 
11627 So. Harvard Avė. 
Pullman, III.

Ląidotuvės ivyks 
bąlandžio 17. . dieną, 9:00 vai. 
ryte iš namų į šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, W. 
Pullman, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos 'už velionio x 

• sielą, p iš ten bus nulydėtas i 
Šv._ Kazimiero kapines. ,

Visi a. a. Felix Druktainis 
giminės, draugai ir pažystami 
ęsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Simus, 
Žentas, švogeriai, ,, 
Švogerkos ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direkr 
torius Ežęrskis. Telefonas 
Boulevard 9277.

RAKANDŲ Bargenai
FŪRNITURE BARGAINS

randasi
W.

seredoj

, Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

L . / c . *. v < *» < • .ix’

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

W. SCHAULĘR’S STORĄGE 
4644 N. Westėrn Avė.

Detalią rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAL 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $350.1 • 10 daik. valg. kamb. 
sėt $98. Modern. 8 d. nriegkamb. se
tas $98. Parlęr sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

i
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Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & ROILERS

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

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

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

Naujienų Spulką
1739 S* Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

Kaimynas.

namų į St. Agnės pa- 
bažnyčią, 39 ir Wash- 
kurioje atsibus ,. gedu-

* r

e one way. 
ou do not 
į often v/ith 
|yL4ęstroyft

:t to mokė 
in Business 
itosis (bad

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
tos

........... _ o „
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki. 24 
mėnesiu- Kreipkitės visuomet |

LEVINTHAL i PLUMBING 
j SUPEIK CO.
1635 W. Division St 

kampas Marshfield

JONAS IGNATAVIČIUS
Persiskyrė' su šiuo pasauliu 

balandžio 15 dieną. 4:30 vai. 
ryte 1935 m., sulaukęs 48 me
tų amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Švenčionių apskr., Sdka- 
liškiu kaime..

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Elzbietą (po tėvais Ga- 
balaičiutė, po pirmu vyrų Je- 
sulienė) 2 podukras Amilią ir 
Aldoną, posūni Albertą, broli 
Ignacą ir broliene ir giminės 
Amerikoj, o Lietuvoj seną mo
tinėlę, 5 brolius ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
5634 W. (>4th Place.

Laidotuvės ivyks trečiadieni 
balandžio 17 dieną, 9:30 vai. 
ryte iš namų i St.. Symphorosa 
parapijos bažnyčią. (Clearing, 
III.) kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę .liekame^ .
Moteris, Podukra, Posūnis, 
Brolis ir Gimįnės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Mąąalskis, Telefonas

AUGUSTINAS POCIUS ,
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 13 dieną, 6:30 va
landą ryto 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Taura
gės apskr. Požeriunų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metų.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moteri Anelę po pir
mu . vyru Leikienė, podukrę 
Ona. 2 posūniu Antaną ir 
Juozapą, žentą Albert Schnėi- 
der ir anūke Lilban, seserį Ma
rijona Skalondžiunienė ir švoi 
geri Ignacą ir ju šeimyną ir 
daug • kitų .giminiu, o Lietu
voje broli ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 
3212 W. 38th- Place, Telefonas 
Lafayette 0427. , t

Laidotuvės ivyks' trečiadieni, 
balandžio 17 dieną, 8:30 vai, 
ryto iš 
ra pi jos

„ tenaw, ... __
lingos pamaldos už velionio 
sielą ,o iš ten bus nulydėtas i 
Kazimiero kapines. ,

Visi a. a. Augustino Pociaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

-jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. t Nubudę liekame

Moteris, Padukra, Pasuniąi, 
žentas, Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J., F. Ęudeikis, Telefo 

*^8ts Yards- 1741.

MES REKOMENDUOJAME
o *

CJARANTEE
U DėB Black 

Label^ij,.K»,f 
Neteis the Secret/ 
40% 1 y m r old whl«key 
17% 4 ye,r old whl,k,y 
3% 17 yewr old whi«k*y 

40% Fineli neUtrai oplrlto ‘
100% GOODTASlt

This fina blcnd 
c o n t a i n- 
ing 60 pei- cfcnt 
aged whiskey 
is tho nation’s 
“good taste” 
favorite.

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIQUOR CO

IT’S SIMPLY 
ix ui J ori j pm 
INEXCU 5ABLE

. STOGAI
' ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
. Ar jūsų; stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ip mes pasa
kysime kiek- kaštuos-pataisyti Mes 
taipgi darome visoki blikorystis 
darba.; . t .

8216 So. Halsted Street.
Tel. Victorv 4965.

You cannot exp< 
friends socially o 

lf youv have hc 
breath). Sinco yo cannot de 
tect it yourself, tl 
of. making sure 
offend is tę gąrg 
Listerine. lt insta 
odors, improvęs mlbth hygiene 

and checks infection. Ląmbert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri, ,

Buy gloves witli wticit 
it sėvės r

gtta reikalo aaoiMti We *f 
dauriau. kM rąuU m

.ISTERINE 
ends haIitosis 

Kilis 2Oa;OOP,O0O^ėrms

LISTERINE
r'CL’tl ė i ' ? ILO

TOOTH PAŠTE
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Bazaras davė virš tūkstantį pelno Vaitkaus skridimui

Su nepaprastu pasisekimu praėjo di
džiulis ALTASS darbuotojų parengimas 

“Lituanicos II” naudai
Nors ALTASS bazaro at-įprašomi atsiminti, kad jų lio- 

skaita dar nėra pilnai suves- sai tebcgaliuos ir kaip įvyks 
ta, bet jau žinoma, kad tas pa- traukimas, tai visi bilietai bus
rengimas davė virš $1,000.00 
arvno nelno leitenanto F. Vait-

ALTASS

kaus skridimui.
Parodydama savo pritarimą 

“Lituanicos H” žygiui. Chica
gos lietuvių visuomenė būriais 
nutraukė į bazarą, kuris vyko 
per dvi dienas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

Su entuziazmu, geriausioje 
nuolaikoje publika atsilankė į I 
parengimą ir gausiai pirko do
vanų, kurias sudėjo duosnųs 
skridimo rėmėjai.

Ir nežiūrint, kad laikas ba
zarui nebuvo iš paogiausių, 
nes sekmadienis buvo Verbų 
diena, o ir Velykos nebetoli, 
vienok bazaro rengėjų pastan
gos rado kuo didžiausį prita
rimą visuomenėje. Rengėjų 
kelių savaičių darbas, bėgioji
mas, važinėjimas, dovanų rin
kimas 
šių.

paimti traukimui.
valdyba greitai pasitars kur 
ir kada įvykinti traukimą ir 
apie tai praneš viešai per

Ruoškimės prie 
AVIACIJOS 

DIENOS

atnešė labai gražių vai-

dvi dienas, ir šeštadie- 
sekmadienį Auditorijanį, ir 

buvo pilna publikos, kuri ne
sivaržydama metėsi į triukš
mingą bazaro sūkurį. Abi 
dienos pasireiškė dideliu gy
vumu ir margumu.

Buvo programas, chorai, 
dainavo, vaikai šoko, bet gal 
įdomesnis “programas” vyko 
salėje, kur be paliovos ėjo kle
gesys, trukšmas. Buvo iš t ik
ro ko p.asiklausyti pas “bar- 
kerių” — “ballyhoo men”, ku
rie suko ratus, skatino žmo
nes imti bosus ir pabandyti 
savo laimę. Tai buvo Paža
ras, bet nepaprastai gyvas ir 
smagus bazaras.

Be to, parengimas ėjo labai 
sklandžiai ir už tai galima ati
duoti kreditą šeimininkui ir jo 
pagelbininkams. Vakaro šei- 
mninku buvo ALTASS centro 
valdybos narys, p. M. Narvi- 
das, kuris su savo pagalbinin
kais prižiūrėjo, kad viskas 
vyktų kuo geriausioje tvarko
je ir dalykai nei valandėlei 
neiškryptų iš kelio.

P. Narvidui pagelbėjo p. J. 
Stungis ir Wm. J. Kareiva, 
centro valdybos nariai taipgi A. 
Ambrozas, J. Kuzmickas ir ki
ti iš vyrų.

Be to patys vyrai vargu bu
tų galėję sutvarkyti, jeigu ne 
pagalbą, kurią jiems suteikė 
energingos Bridgeporto ir kitų 
kolonijų moterys. Iš moterų 
prisidėjo p. M. Kemešienė, ku
ri bene daugiausai padėjo dar
bo bazaro -surengimui, p. A. 
Miščikaitienė, A. Zabukienė, 
B. Bitautienė, A. Norgailienė, 
p. Schultz ir kitos. Iš tų mo
terų ir išsivystė sumanymas 
surengti bazarą ALTASS nau
dai.

Laimėtojos, prašomos 
atsišauktil

Bazare buvo paleistas
Riejimui gražus “Lituanicos 
II” modelis. Sekmadienį va
kare įvyko traukimas, bet lai
mėtojas ar laimėtoja neatsi
šaukė. . Laimingasis numeris 
yra 32023. Kas turi tokio nu
merio bilietą, prašom atsi
šaukti į ALTASS centrą, “Nau
jienų” adresu, ir bilietą atsi
nešti. Dovana laimėtojui bus 
tuojau įteikta.

Keli stambus daiktai, kaip 
RCA-Victor Radio, G. M. Fri- 
gidaire, Maytag Washing Ma- 
chine ir nepaprastai graži klėt- 
ka kanarkoms, kurią padova
nojo bazarui Progresą Furni
ture Company, nebuvo palei
sti laimėjimui, nes ant tų daik- 
tų nebuvo išparduota ganėti
nai bilietų. Bet asmenys, ku
rie turi nusipirkę liosus yra

lai-

lai-

ba-Dabar, pabaigus 
žarą, ateina kitas dide
lis darbas, tai milžiniš
ka Aviacijos' Diena, 
Lansing-Ford airporte.

Kaip jau seniai yra 
skelbiama, ši Aviacijos 
Diena įvyks gegužės 5 
d., Feliksui Vaitkui iš
leisti.

Emilija Jučaitė irgi kelis me
tus lankiusi augtšesnę mokyk
lą, pianistė ir viena iš jaukiau
sių kuopos narių.

Apart komisijos bankieto ren
gimui, kuopa gali pasigirti, kad 
narių skaitliuj turi nepaprastai 
talentingą dainininkę, žymiau
sių lietuvių poetą ir filosofą, 
nors jis ir nėra Amerikoj au
gęs, vieną gabų ir daug žadantį 
žurnalistą, ir vieną talentingą 
dainininką, kuris da studen
tauja, vienok jau plačiai užsi
ima visuomenes darbu ir žur
nalistika.

šitokias jėgas turėdama 313 
kuopa ėmėsi surengti tokį ban- 
kietų, kokio Chicagos lietuviai 
da nėra turėję. Į pagelbą pasi
kviesta visos Chicagos ir apie- 
linkės SLA. kuopos ir kitos or
ganizacijos. Jos išrinko savo 
atstovus kooperuoti su 313 kuo
pa. Rengimas pasidarė visuo
meniškas, kurį tvarkyti padeda, 
remia ir kurio įvykdinime da
lyvauja keli tūkstančiai orga
nizuotų lietuvių.

Kas sakė, kad Amerikoj au- 
gusieji lietuviai neturi sumanu
mo, nėra darbštus ir nekoope
ruoja su senesniąja gentkarte?

—Lietuvos filosofas.

Gabių gabiausias polici 
jos tūzas ‘Velykos”

Velykos, Velykos, Ką Jus Man 
Duodat—

Ar Jus Pmšalinat Gyvenimą 
Juodą?”

apie 
yra 

eiles, 
Jose apibudinama

lų. Dar tenka išreikšti pade- North West Lietuvių Moterų Kliu- 
1. i.nvtnn bo susirinkimas įvyks antradieni,ką poniai Kemešienei, kuiios balandžio 16 d. 1935 m. p-nų Paakių 
jaukioj salėj mes jautėmės kaip bute 
tikroje namų atmosferoje.

—Studentas Adam Grybe.

420 North Springfield Avė., 
7:80 vai. vak. Narės malonėkite at
silankyti. M. K. sekr.

Vakar Kelly priėmė 
priesaikų

KANE’S FAIR STORE 
Persikraustėm nuo 

3347 So. Halsted St. į 
3509 SO. HALSTED ST.

Užlaikome pilna pasirinkimą sie
noms popieros ir hardware. že
miausios kainos. Atsilankykit i 
musų naujai įrengta krautuve.

Kas rengia bankietą 
adv. Skipičiui, adv. 

Bagočiui ir įeit.
Vaitkui

S.L.A. 313 kuopa nėra skait
linga nariais, bet stipri intelek
tu ir talentais. Ją suorganiza
vo, galima sakyti, darbščiausia 
ir taktingiausia Chicagos vei
kėja p-lė E. Mikužiutė. Ji yra 
da visai jauna, bet baigusi Chi
cagos universitete gamtos mo
kslų skyrių. Tame pačiame uni
versitete da pora metų studija
vo dramą ir literatūrą ir vie
nus metus advokatūrą. Per 4 
metus ji buvo SLA. Jaunuolių 
komisijos pirmininkė, dabar 
yra Pildomoj Taryboj iždo glo
bėja. Chicagos švietimo tary
ba paskyrė ją pilietybės moky
toja valdžios užlaikomose mo
kyklose. Ji buvo Lietuvių Die
nos pasaulinėj" parodoj sekreto
rė ir nuo jos darbštumo labiau
siai priklausė Lietuvių Dienos 
pasisekimas. Ji yra bankieto 
rengimo pirmininke.

Į rengimo komisiją įeina ir 
kiti žymus kuopos nariai:

Valeria čepukiu’tė, kuri yra 
baigusi muzikos kursą North- 
western universitete ir \ yra 
gabiausia ir geriausia smuiki
ninkė tarp Amerikos lietuvių.

Arturas Montvilas, kolegijos 
studentas, rezervo oficerų lavi
nimo stovyklos kapitonas, spor
tininkas, lietuvių futbolininkų 
Kipšų komandos manažieris ir, 
jei tėvo pėdomis seks, busimas 
gydytojas.

Anastazija Mikužiutė, baigusi 
dviejų metų kursą kolegijoj ir 
dabar turinti atsakomingą po
ziciją telefonų kompanijoj.

Pearl Montvid, žmona Kazi
miero Montvido, buvusio vais
tininko ir' vėliau gabiausia au
tomobilių pardavėjo Chicagoj. 
Ji yra tikra amerikone, užsiima 
knygvedyste ir stenografija.

Julia August, žmona Naujie
nų redakcijos nario Kasto Au
gusto. Jauna, maloni, inteli
gentiška, be kurios Naujienų 
raštinė negalėtų apsieiti.

Aldona Mikužiutė, jauniausio
ji kuopos narys. Nepaprastai 
graži, kukli ir darbšti. Dabar 
jau ji pradėjo lankyti kolegiją. 
x Ponia J. Zymont, Antano žy- 
monto, rašytojos Žemaitienės 
sunaus žmona, irgi nors Ame
rikoj augusi, bet lietuvių kalbą 
ir raštą žino geriau už tulus 
ir Lietuvos atkeliavusius inte
ligentus. Jos profesija knyg- 
vedystė ir stenografija.

Pašventė savo gyvy 
be, kad išgelbėti ki

tus nuo mirties

Gabių gabiausias policijos tū
zas—komisaras Kazys Painpo 
ząs yra herojus “Baliame Dak
tare”, kuriam jis turi daug 
darbo su baisiais žmogžudžiais 
ir kruvinomis žmogžudystėmis. 
“Bailusis Daktaras” yra 2-jų 
aktų komiška operetė, kurią 
“Pirmyn” choras stato Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, Ve
lykų Dieną, balandžio 21 d. Ka
zys Pampuzas yra vienas iš 
komiškųjų asmenų operetėj ir 
jo rolę išpildys Jonas Rukšte- 
la.

visas 
liepsno- 
gyvybę. 
adresu,

avenue,

Marąuettc Stoties nuovados 
policistas Edward Peppard 
mirė kaip tikras didvyris. Kad 
išgelbėti mažus vaikus, 
šeimynas nuo mirties 
se, jis paaukavo savo

Užsidegus namui, 
Roosevelt ir Damcn
policistas įbėgo į vidų ir pa
žadino visus namiškius iš mie
go. Pažadinti jie ėmė bėgti, 
ir išsigelbėjo. Bet kitus beža
dindamas, policistas pats pa
kliuvo į liepsnas ir nebegalė
jo iš jų ištrukti. Bandė išlipti 
per langą, bet nukrito į ielą, 
Netrukus ligoninėje jis mirė.

tėti ir organizuotis. Jau dabar 
jos pradeda susilyginti veikime 
su kitomis kolonijomis.

Visos moterys raginamos į 
prelekcijas atsilankyti, nes jos 
patirs daug įdomių žinių, ku
rias galės naudingai pavartoti. 
Kas-gi pagaliau yra brangesnio 
Už sveikatą ?

Pradžia prelckcijų 7:30 
kare.

Mergaitės, jaunesnės 16 
tų prašomos neiįfeilankyti.

—A. Miščikaitienė.

va

rne-

Nustatė minimam 
kainas Chicagos 
barzdaskutykloms
Teisėjas McGoorty apskri

čio teisme vakare nustatė ini- 
nimum kainas visoms Chica
gos barzdaskutykloms. Jos 
yra sekamos:

Plaukų nukirpimas — 50 
centų; vaikams — 25c.; nu
skiltas — 25c.; ūsų apkirpi
mas — 50c.; shampoo — 50 
centų ar daugiau.

Teisėjas nustatė tas kainas 
byloje kurią Master Barbers 
Association užvedė prieš »sku- 
tyklas kapojančias kainas.

Kainų nustatymas prašalina 
streiko pavojų tarp barzdasku
čių kurie buvo nepatenkinti 
žemu atlyginimu. žadėjo 
streikuoti Journeymen Bar
bers Union.

Panelės jaunesnės 
16 metų prašomos 
čia neatsilankyti

Brighton Parko Motery Kliu- 
bas rengia prelekcijas

BRIGHTON P ARK.— Rytoj, 
balandžio 17 d., Brighton Parko 
Moterų Kliubas rengia prelek- 
cijas sveikatos klausimu. Jos į- 
vyks, Hollywood Inn svetainėje, 
2417 West 43rd Street. Dr. T. 
Dundulis kalbės apie Moterų 
Ligas, ir kalbą iliustruos pa
veikslais.

Tai bus bene pirmos prelek- 
ci j os Brighton Parko istorijoj e. 
Iniciatyvą tam darbe paima 
laisvesnės moterys, kurios ne
pilni metai laiko atgal ėmė kru-

Piktadariai užpuolė 
Vincentą Linkų ir at

ėmė 43 centus

Musų dainius Jovaras, 
trisdešimtis metų atgal, 
parašęs šitas reikmingas

i “Velykos”.
'vargdienio Velykos. Bet Pirmyn 
choras, po vadovyste p. Stepo
navičiaus, musų liūdnam gyve

nimui paįvairinti, laike šitų Ve- 
’lykų, Lietuvių Auditorijoje, su- 
loš mums “Bailų Daktarą”.

Bailiai, kvailiai, bukapročiai, 
tai musų kasdieninio gyvenimo, 
paįvairinimo typai. Jeigu mes 
visi būtumėm lygus prote, ži
nojime, bude, ypatybėse —mu
sų gyvenimas butų neįdomus. 
Mes nei vienas nenorim savo 
silpnybės matyt, bet mums 
smagu pasigėrėt kitų ydomis. 
Ačiū tam, kad mes viens nuo 
kito skiriamės proto ir budo 
ypatybėmis, tai poetams,x dra
maturgams, artistams, muzi
kams ir visiems silpno ir kil
naus budo ir musų ypatybių 
ieškotojams siAsidaro platus lau
kas 'kuriniams mėgsti ir 
vaizduoti.

“Bailus Daktaras”, 
mums suvaizduos Pirmyn 
ras, sekmadienyj Lietuvių 
ditorijoje, atvaizduos bailumo 
ypatybę. Neabejoju, kad tai 
bus įdomu pamatyti musų bai- 
li.’mo ydą. Artistai, dainininkai 
yra parinkti visi atatinkami 
savo rolėms: p-nia Steponavi
čienė, Jakavičius, Sarsevičius, 
Galdikaite, Skeveriutė, Rukšte- 
la, Pūkis, Lapinskas, Ascilla ir 
kiti. ♦

Well, taip sakant, pradžia 
musų programo bus Velykų die
noje, iš pat ryto, namie, kiau
šinių mušimas, o vakare visi ei
sime į Lietuvių Auditoriją pa
sižiūrėt “Bailus Daktaras”, čia 
savo dienos programų! padėsime 
tašką.—Baron von Pliokšt.

Majoras Kelly vakar priėmė 
priesaikų, .lis tuo pradėjo sa
vo naują terminų majoro vie
toje.

PRANEŠIMAI

juos

kurj 
cho-
Au-

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys specia
li susirinkimų balandžio 19 d., 1935 
m., 8 vai. vakare. Naujienų name, 
1789 S. Halsted St.

Reikalinga apkalbėti kaip sėkmin
giau apvaikščioti Pirmos Gegužės 
švente.

Po susirinkimui drg. P. Grigaitis 
laikys referatų temoje Proletariato 
diktatūra, po referato diskusijos. 
Visi nariai kviečiami skaitlingai su
sirinkti. Kviečia Sekretorius.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpa ligoje yra 
3-jų skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
priimamos ir čielos draugystės 
kliubai, jeigu dar nestovi visai 
gai pinigiŠkai.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugijų 
priklauso 1900 narių, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

įsirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visų dienų, o 
nedėklieniais tiktai nuo 9 vai. 
1

NAUJIENOS
Galima gauti 

Naujai atidarytoj grosernėj 
pas

George Gurnevicz
2030 Canalport avė.

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

bei 
blo-

ryto

Norėjo ir drabužius nuvilkt; 
bet kaimynai piktadarius 

išgąsdino.

Ad. Grybės padėka 
jo vakarėlio daly
viams ir rengėjams

tautos charakterin-

v. p. p.^ 
Kreipkitės i 

Draugijos ofisų, 
1739 So. Halsted Stu 

Taipgi, įsirašyt Draugijon 
ir per musu konkursantus.

galima

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
menesinj susirinkimą antradienį ba
landžio 16 d. 1935 m., 7:80 vai. vak. 
Chicagos Lietuviu Auditorium sveti
nei. 3133 So. Halsted St.

Visi nariai būtinai privalot atsh 
lankyti nes randasi svarbių reikalų 
kuriuos turėsime apsvarstyti. Taip
jau kurie nariai esate pasilikę su 
mokestimis būtinai pasirūpinkite ap
simokėti, kad neliktumete suspen
duoti. arba išbraukti. P. K. sekr

Extra susirinkimas Susievienijimo 
Lietuvių Draugijų ir Kliubų Bridge- 
porte įvyks seredoj, balandžio 17 d. 
1935 m. 8-ta vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijos salėje 3133 South 
Halsted St.

Viši Viršininkai ir Atstovai pra
šomi pribūti, gavome laiškų iš 
Springfield, III. apie Draugijų su
veržimų. M. Kadziauskas sekr.

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. 43 St.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musų
Specialybė.

Pristatome visur. ■ Apskaitliavi- 
mus duodame dykai.

(steigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Financial
Finansal-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonę, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
mor^iČius, _bonus, namus, ukes ir 
biznius, 
menių.

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

6755 South Western Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

. Balandžio 14 d., 12 vai.,
naktį grįžtant iš darbo namo, 
trys 18—-20 metų amžiaus vai
kėzai užpuolė Vincentą Lin
kų prie jo namų, 2465 W. 46 
S t. Parbloškė jį ant žemės ir 
su poperiais užkimšę gerklę, 
pradėjo kraustyti kišenius. 
Rado 43 centus.

Bet tuo grobiu nepasitenki
nę jie įsakė Linkui atiduoti 
jiems savo drabužius. Jis ma
tydamas kad negalės pikta
darių atsigint pradėjo visa 
gerkle šauktis pagelbos. Iš
girdo jį kaimynai gyvenanti 
antram namo aukšte. Ir jie, 
atsidarę langus pradėjo šaukt. 
Turbūt piktadariai pabijojo, 
kad ir daugiau apielinkės gy
ventojų pamatę ? nepradėtų 
triukšmą kelti ir pabėgo su 43 
centų grobiu. , (Ffe.)

’ ' : i L • j- ■ K
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Sujudimas Chicagos 
policijos depar-

1 tamehte
Naujam policijom viršinin

kui D. Gilbertui užėmus vietą, 
Chicagos policijos - departa
mente visokie dalykai pradė
jo dėtis. Kapitonus kilnoja 
iŠ vienos stoties į kitą, kai ku
riuos paleidžia iš tarnybos į 
rezervų eiles, detektyvus ir 
skvadus siuntinėja iš vienos 
nuovados į kitą. Atrodo, kad 
departamentas pergyvena “o- 
pcraciją”, kurios tikslas dar 
nėra aiškus.

Musų 
ginusia ypatybė yra vaišingu
mas, nuoširdumas ir atviru
mas. Be šių trijų dorybių,
Amerikos lietuviai turi dar vie
ną kilnią dorybę: \ tai ištiesti 
moralinę bei materialinę pagal
bą savo tėvynei Lietuvai ir taip 
pat pavieniams asmenims, ku
rie pasišvenčia dirbti vienokį 
ar kitokį darbą savo tautai.

Man, nors ir mažiausiam iš 
kultūros dirvos “apaštalų”, stu
dijuojant per keturius metus 
šioje šalyje, teko patirti ne
mažai savo tautiečių vaišingu
mo bei nuoširdžios paramos.

Puikus pereito sekmadienio 
vakare surengtas geros valios 
tautiečių vakarėlis, paliko ma
nyje neišdildomo įspūdžio. Nuo
širdus komplimentai ir linkėji
mai niekurių žymių musų dak
tarų, advokatų, rašytojų bei ki
tų profesionalų, biznierių ir 
šiap musų šviesuomenės pasaky
tus laike vakarienės arba įra
šytus ipan įteiktoje knygoje, 
liksis gyvuoju to nuoširdumo 
liudininku.

Tat, širdingai dėkoju* daly
viams ir rėmėjams už atsilan
kymą ir prėmimą; komiteto na
riams: ponioms O. Ferontienei, 
S. Lauraitienei, panelei Ančiu- 
tei, p. M. Vaidylai ir p. J. či* 
liauskui surengusiems tokį pui-J 
kė ir jaukų vakarėlį. Taip pat ' 
programos dalyviams: panelėms 
Gricaitei, Ančiutei, mokytojai1 
Schultz ir poniai S. Lauraitie
nei už vakaro paįvairinimą. 
Poniai Katkevičienei ir Bučins- 
kienei už prjruošimą skanių val
gių ir Jaunosios ‘ Birutės na
riams už patarnavimą prie sta-

Elektrikinės

LEDAUNES
PERDIRBTOS 

GARANTUOTOS
COPELAND 4’/2 pėdų už

$45.00

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai 
dytuvai — Barbeųue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas, 
vartotus 
stakų. 
miausios. ___
AMERICAN planų ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO., 
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

KedSs — šal-

Bar Stik;

Mes perkame 
krautuvių fikčerius ir 

Musų sąlygos prieina- 
Pabandykite GREEK

MAJESTIC Porcelain 
41/2 pėdų už 

$69.00
LEONARD Vartotas 

3 savaites už

$69.00
SERVEL HERMETIC

$69.00
WESTINGHOUSE už

$78.00

už

žemos kainos ant naujų 
Refrigeratorių ir Lengvus 
išmokėjimai per 3 metus.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705 
CHtCAGO, ILL.

Radio programai Nedaliomis nuo 
1 iki 1:80 po pietų iš stoties 

WCFL, 970 kil.
Ketvergais nuo 8 vai. vakaro— 

WHFC.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Personai

PAIEŠKAU Casper Mitchell, 
apie 45 metų amžiaus, kuris manę 
nuskriaudė ir prasišalino subatoj— 
balandžio 18 d. Prašau žinančių 
kur jis dabar randasi man pra
nešti — busiu dėkingas.

JOS. YURGAITIS, \ 
667 W. 18 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

VYRAS dirbti ant fanuos, gerai 
susipažinęs su farmos darbais. Kam
barys valgis ir maža mokestits. 
Paul Stogis. 400 W. 72 St. Tel. 
Vincennes 0111.

For Rent
RENDON — 2 šešių kambarių 

apartmentai. Naujai išdekoruoti. 
Geram stovy. Pečiu apšildomi. Ne
brangiai. 622 S. Paulina St.

Keal Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimui

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

PARSIDUODA Foreklozeriai, se
kantis namai: 6018 So. Morgan St.. 
cottage moderniškai prirengta; 2 
pagyvenimų medinis: 4 ir 6 pagy
venimų mūriniai; farma 80 akrų 
prie miestelio su viskuom kaip stovi 
pigiausiai, 
zys Urnikis, 
Chas Urnich 
Room 514.

Duokite pasiutimų. Ka- 
adresuokite tik laišku 
56 W. Washington St.




