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Francija Pasiūlė Pasmerkiančią Vokietiją Rezoliuciją
Franciją remia ki

ti talkininkai
Rezoliucija pasmerkia ne pačią Vokietiją, 

bet tik jos politiką
GENEVA, hal. 16.— Francijos užsienio reikalų ministeris 

Lavai varde Francijos, Anglijos ir Italijos pasiūlė tautų sąjun
gos tarybai priimti pasmerkiančių Vokietijų rezoliucijų.

Jei tik tą rezoliuciją parems Rusija, tai ji taryboje praeis.
Francijos pasiūlymas rezoliucijos varde visų talkininkų pa- 

todo, kad Stresos konferencija nenuėjo niekais ir kad joje tal
kininkai susitarė ne tik žodžiu, bet ir bendrai veikti.

Talkininkų parėmimas rezoliucijos patenkins Francijos vie
šųjų opinijų, kuri yra nusistačiusi prieš Vokietijos ginklavimąsi 
ir laužymą sutarties.

Kadangi nebuvo paprastai tokiuose atsitikimuose paduoda
ma raporto, tai kitos valstybės, kurios ar tai pritaria Vokietijai, 
ar nėra suinteresuotos šiuo talkininkų ir Vokietijos ginču, galės 
nerodyti savo nusistatymo ir galės visai susilaikyti nuo bal
savimo.

Francijos pasiūlytoji rezoliucija betgi nepasmerkia pačios 
Vokietijos, kaipo tautos ar valstybės, bet pasmerkia tik Vokie
tijos taikos sutarčių laužymo politiką.

Anglija ypač nenori elgtis su Vokietija kaipo su nusikal
tusią šalimi ir nenori pastoti kelia jos sugryžimui j tautų są
junga. Bet ir Anglija dabar stovi už kolektyvį veikimą.

Karalius grąžina tū
kstančius prisiųstų 

dovanų“
LONDONAS, bal. 16. — Be- 

siartinant karaliaus Jurgio ju
biliejui— 25 metų vedybų su
kaktuvėms—rūmai yra užvers
ti tūkstančiais dovanų. Dovanų 
buvo gauta daug daugiau, ne-

Gubernatorius v i s 
dar bandys pakelti 

prekių taksus
SPRINGFIELD, III., bal. 16. 

—Nors gubernatoriaus Horner 
pasiūlymas pakelti prekių tak
sus, liko pirmiau legislaturoj at
mestas, gubernatorius vistiek 
nepaliaus dėjęs pastangas tak-

Skrisk į Lietuvą galinga, 
Skrisk į Lietuvą laiminga, 
Musų balta, skaisti ir širdinga 
Lituanika Antroji!

Amerikos lietuviai jau greit išlydės savo “Lituanicą II”, kuri neš Lietuvai musų 
meilės išraišką savo tėvynėn* Chicagiečių atsisveikinimas su “Lituanica II” įvyks 
gegužės 5 d., Ford-Lansing Airporte, Lansing, Illinois. Jaunoji mergelė tautiškuose 
rūbuose prie lėktuvo yra “Lituanicos II” Krikšto Motina, p-lė Venta Kartanaitė, 
ALTASS prezidento, p. A. G. Kartano duktė.

Lenkai stiprina poli- Federalinė v a 1 d ž ia 
ciją koridoriuje delei nutarė dar sykį ban-
riaušių prieš vokiec dyti nuteisti Insultus

gu buvo tikėtasi. Ir labai dide
lis štabas klerkų dirba prie tų 
dovanų grųžinimo, nes jo visos 
turės būti grųžintos siuntė
jams, nežiūrint kokios tos da- 
vanos yra. O daugelis dovanų 
yra tikrai labai brangių ir ne
paprastų. Dovanos grųžinamos 
todėl, kad karališkoji šeimyna 
negali priimti jokių dovanų iš 
privatinių asmenų.

sus pakelti. Tik šį kartą jis 
galbūt bandys pravesti savo pa
siūlymą ne kaipo skubotą, o 
tik kaipo paprastą, įeinantį ga- 
lion ne už 10 dienų po priėmi
mo, o tik nuo liepos 1 d. Pa
prastam pasiūlymui užtenka tik 
paprastos balsų daugumos le
gislaturoj e, kuomet skubotam 
reikia dviejų trečdalių balsų.

Rytų Prūsija ruošia
si prie karo ore

10 angliakasių žuvo 
gaisre Korėjos 

kasykloj
TOKIO, bal. 16. — Gauto

mis iš Korėjos žiniomis, apie 40 
Korėjos- angliakasių žuvo gais
re, kuris kilo anglių kasykloje 
netoli Ranan.

15 prigėrė apvirtus 
laivui

BOGOTA, Colombia, bal. 16. 
—15 žmonių prigėrė apvirtus 
upės laivui, kuriuo plaukė 80 
žmonių. Nelaimė įvyko Magda
lena upėj.

HELENW00D, Tenn., bal. 
16.—Parako sankrovos eksplo
zija beveik visai sunaikino visų 
miestelį. Bet sunkiai sužeistų 
nėra, nes gyventojai liko įspėti 
dėl besiartinančio pavojaus ir 
spėjo laiku miestelį apleisti. 
Eksplozija kilo dėl gaisro.

NEW YORK, b. 16. — Gy
vasties apdraudos pardavimas 
kovo mėn. sumažėjo 2.4 nuoŠ.

Kur geriau slėptis
COPENHAGEN, Danijoj, bal. 

16.—Valdžios komisija, kuri ty
rinėjo klausimus apsigynimo 
nuo atakos iš oro, pasisakė 
prieš išdalinimų visiems gyven
tojams priešdujinių kaukių.

Vieton to komisija pasiūlė, 
kad gyventojams bus daug sau
giau ir geriau slėptis nuo dujų 
viršutiniuose didžiųjų trobesių 
aukštuose, o ne rūsiuose, kaip 
ikišiol buvo manoma.

BERLYNAS, bal. 16.— Ry
tų Prūsijoj nuo gegužės 5 iki 
11 d. d. įvyks oro kariniai ma
nevrai, kuriais vadovaus Prūsi
jos karo vadovybė Kaarliau- 
čiuje.

Šiuose manevruose bus paro
dyti visi vėliausi budai apsi
gynimui oro atakų, taipgi gy
ventojai bus stropiai mokinami 
kaip elgtis atsitikus oro puoli
mui ir kaip pagelbėti priešą at
mušti. Per visą tą laiką Rytų 
Prūsija bus paskendusi tamsoj, 
nes yra uždrausta gyventojams 
naudoti bet kokias šviesas.

7 angliakasiai užda
ryti kasykloje

Prekybos butas reko
menduoja prailginti 

NRA

WASHINGTON, bal. 16. — 
Jungt. Valstijų prekybos butas 
rekomendavo kongresui prail
ginti NRA, padarius jame nia- 
kurius pakeitimus.

gOR RSŽ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:- 
32.

BUENOS AIRES, Argentinoj, 
b. 16.— Diplomatiniai rateliai 
rodo susidomėjimo Paraguay 
prezidento Ayala kalba, kurioj 
jis pareiškė, kad Paraguay yra 
palinkęs taikintis su Bolivija 
tiesioginėmis derybomis sustab
dymui Gran Chaco raistų ka
ro. Jis užsiminė, kad tai gal
būt bus padaryta Be kitos vals
tybės tarpininkavimo.

STELLARTON, N. S., bal. 
16.—Septyni angliakasiai liko 
uždaryti kasykloje ir galbūt žu
vo, o 189 išsigelbėjo ištikus 
eksplozijai Acadia Coal Co. ka
sykloje. Eksplozija ištiko 1.- 
500 pėdų gelmėj ir suardė visas 
paspiras, užgriaudama anglimis 
visą šaftą.

ACMAR, Ala., bal. 16.—Trys 
negrai kaliniai žuvo gaisre, ku
ris sunaikino vietos kalėjimų.

Warren Delano Robbin*
T . ’ '

šiomis dienomis ‘ 
prezidento Roosevelto 
tis ir Jungt. Valstijų 
dorius Kanadoj.

pasimiręs 
gfrninai- 
ambasa-

Lenkui keliuose koridoriaus 
miestuose sukėlė riaušes prieš 
vokiečius, vieną užmušė ir 
daugelį sužeidė

. GDYNIA, Lenkijoj, bal. 16. 
— Lenkija prisiuntė didelius 
policijos burius patruliuoti Pa
marį (Lenkijos koridorių) ir 
sustabdyti riaušes prieš vokie
čius, kurios kilo daugely kori
doriaus miestų.

Pasėkoj tų riaušių vienas vo
kietis užmuštas ir daugelis liko 
sužeisti, taipjau daugeliui vo
kiečių namų ir sankrovų liko iš. 
daužyti langai.

Didžiausios riaušės buvo We- 
jherowo, 9,000 gyventojų mies
te. Jos prasidėjo po kurstančios 
lenko mero prakalbos. Kelių tū
kstančių minia, visaip Sukda
ma prieš vokiečius perėjo per 
miestų ir kai policija bandė ją 
sustabdyti, ėmė daužyti vokie
čių sankrovų ir namų langus. 
Tie, gi kurie bandė ganti savo 
nuosavybę liko sumušti.

Netolimam Kack miestelyje 
ginkluoti lenkai jaunuoliai Už
puolė vokiečių restoraną, mirti
nai subadė* restorano savininkų 
ir kelis kitus sunkiai sužeidė. 
Po to puolikai nuėjo į kitą vo
kiečių namų, per langų išmetė 
rakandus ir sužeidė savininką. 
Sužeistieji išvežti į Danzigo li
goninę.

Panašios riaušės taipjau buvo

Įsakė distrikto prokurorui teis
ti Samu ei Insull už peržengi
mą bankruto įstatymų. Gal 
bandys išnaujo išgauti iš Ka
nados ir Martin Insull

CHICAGO.—Generalinis pro
kuroras Cummings, Washing- 
tone, įsakė distrikto prokuro
rui dar sykį bandyti nuteisti 
abu Insullo brolius.

Abu Insullai yra apkaltinti 
Už peržengimą fedralinių įstaty
mų apie bankrutijimus, nes jie 
pervedę $2,500,000 turto iš vie
nos bankrutijančios kompanijos 
į kitų, kad nors tą kitų kompa
nijų išgelbėti. Bet nė vienos jų 
išgelbėti nepasisekė ir abi žlu
go. \

Samuel Insull bus atiduotas 
federaliniam teismui, nors ma
žai yra vilties jį nuteisti, nes 
nepavyko jį nuteisti kitose svar
besnėse bylose. Kalbama, kad 
distrikto prokuroras buk pata
ręs bylą numarinti, bet jų tęs
ti į sakė pats Washingtonas.

Martin Insull, kuris irgi yra 
karti! apkaltintas, sugryžo at- 
gąl į Kanadą kadangi jis nega
lėjo būti teisdamas šioje bylo
je. Tečiaus dabar kalbama, 
kad federalinė valdžia išnaujo 
bandys jį išgauti iš Kanados, 
kad jį galėtų atiduoti teismui 
ir už šį nusikaltimų. Tai ilgai 
užtruks ir valdžiai nemažai kai
nuos. Tečiaus valdžia gal jau

Zuckow ir Hahnel miestuose.

Angliją rūpinasi ap 
sisaugoti puolimų 

iš oro

milionus dol. yra išleidusi gau
dymui, pargabenimui ir nutei
simui abiejų Insullų, bet dar nė 
vienų jų nuteisti nepasisekė, nė 
federaliniame, nė valstijos teis
muose.

Kanados valdžią ne
nori naujų rinkimų

0TTAWA, Ont., bal. 16. — 
Atstovų butas didele didžiuma 
balsų nutarė atmesti buvusio 
premiero ir liberalų opozicijos 
vado Mackenzie King pasiūlymą, 
paleisti dabartinį parlamentą ir 
paskelbti naujus rinkimus, nes 
dabartine valdžia nebeturinti 
balsuotojų pasitikėjimo. Vieton 
to nutarta nutraukti posėdžius 
iki gegužės 20 d.

LONDONAS, bal. 16. — Vi
daus rekialų ministerija pa
skelbė, kad ji įkūrė specialįoro 
biurą, kurio tikslas bus rūpin
tis Anglijos gyventojų apsaugo
jimu nuo* puolimų iš oro.

Vyriausias biuro uždavinys 
bus duoti nurodymų visiems 
Anglijos ir Vali jos miestams ką 
jie turi daryti ištikus puolimui 
ir kaip apsaugoti savo gyven
tojus nuo tokių atakų pasėkų.

Teismas sulaužė 
streiką

HILSBORO, III., bal. 16. — 
Streikas t Illinois 1 Power and 
Light Corp. darbininkų užsibai
gė šiandie, teisėjui išdavus in- 
junctioną prieš streikierius ir 
streiko vadus. Delei streiko 
keli apielinkęs miesteliai netu
rėjo Šviesos per dvi savaites.

Padidėjo algos
WASHINGTON, bal. 16. — 

Statistikų biuras paskelbė, kad 
algos fabrikuose padidėjo vidu
tiniškai po $2 į savaitę ir kad 
darbo valandos pasiilgino pus* 
antros vai. sausio mėn., paly
ginus su pereitų metų sausio 
mėn.

LOS ANGELES, CaL, b. 16. 
—Lakūnė Laura Ingalls savo ne
paprastu lėktuvu išskrido į 
New Yorką, kad sumušti Ame
ba Earhart transkontinentalį 
greitumo rekordą.

PORTLAND, Ore., bal. 16.— 
Šiaurvakarinių valstijų miškų 
ir lentpjūvių darbininkai ruo
šiasi streikui.

Vajaus prieš netu
rinčius naujų laisnių 

automobilistus
CHICAGO.—Vakar visa Chi- 

cagos policija, pasikvietusi tal
kon ir vieškelių policiją pradė
jo vajų neturinčius 1935 m. 
laisnių automobilistus. Pirmą 
vajaus dieną liko areštuota 3,- 
000 automobilistų.

Apskaičiuojama, kad visoje 
valstijoj yra 150,000 automobilis
tų, kurie vis dar neturi šių me
tų laisnių. Apie pusė jų yra 
chicagiečiai.

CENTRAL CITY, Pa, b. 16.— 
Apleistoj mokykloj nuskurdu- 
siems tėvams gimė trijukai. Tė
vai yra iš bado visai nusilpę, 
bet kūdikiai gimė sveiki. Dak
taras apie klaikią tėvų padėtį 
pranešė valdžiai ir dabar kūdi
kiai ir tėvai yra apžiūrėti.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti

sukelta------------ .------------------------------------------------- $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta .................. -.......    $792.86
SLA. No. 125 kuopa, Melrose Park, Illinois.... $5.00 

Mikolainis, Thorp, Wisconsin, auka ................... $2.00
Springfield, III., lietuviai, per K. Joseph ........... 8.46
SLA. 356 kuopta, Zeigler, Illinois, auka ...»...........5.00

VISO ............. ~................ :................     $818.32
DAR TRŪKSTA .............................................................. $3,931.68
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Kaip įvyko Klaip. nacių nuteisimas
Įspūdingi momentai paskutinėje teismo 

dienoje. Galutinas nuosprendis
KAUNAS. — Lietuvos ka

riuomenės teismas jau baigė 
svarstyti valstybės išdavimo 
bylų. Pačioje pabaigoje pasku
tinį žodį pasakė teisiamieji. 
Daugumos jų akyse buvo ma
tyti ašaros ir gailestis dėl savo 
niekšingų darbų. Paskutiniame 
žodyje kaltu prisipažino ir vie
nas Jesučio nužudymo dalyvis 
E valdas Bolis. Jis pareiškė, kad 
kartu su ki'tu nepažįstamu as
meniu Opstainiuose pasmaugė 
Jesutį. Prisipažįstąs todėl, kad 
žmogžudyste nebūtų apkaltinti 
nekalti žmonės. Jesučio lavonų 
įmesti į juros upę jau padėję 
dar keli nepažįstamieji. Jis pats 
Jesutį taip pat nenorėjęs pa
smaugti, o tiktai išgabenti per 
sienų. Bet atsitikęs nelaimingas 
įvykis. Prašė teismų nubausti 
švelniai ir įskaityti kalėjime 
atsėdėtų laikų. Evaldas Bolis, 
po savo prisipažinimo grįžęs į 
kaltinamųjų suolų, apsiverkė, o 
kiti Jesučio nužudymu kaltina
mieji dėkingai spaudė jam ran
kų. Tačiau šis jo prisipažinimas 
vargiai kų įtikino, nes tardymo 
daviniai ir liudininkų parody
mai aiškiai nustatė, kad Jesu
čio nužudyme dalyvavo visi 
penki teisiamieji. Jokių nepa
žįstamų ten negalėjo būti ir 
nebuvo. Matyti, Evaldas Bolis 
vienas nori prisiimti bausmę už 
Jesučio žudikus.

Venta dar pažymėti teisiamo
jo Adomo Molinaus paskutinįjį 
žodį, kuriame jis rėžė daug kar
čios tiesos ir advokatams ir bu
vusiems savo vadams. Kaip ži
noma, Molinus bylos pradžioje 
save pripažino kaltu. Gruodžio 
mėn. jis teisme papasakojo vis
ką, kas tik surišta su jo nusi
kaltimu. Už tai jį adv. Tomau 
pavadino žemu, neištikimu 
žmogumi. Tai nenaujiena. “Vo
kiečių 
Molinas
mane taip vadino. Jeigu Tornau 
sako, kad aš buvau agentas ir 
šnipas, tai butų gėda jo gina
miesiems, nes jie riteriai-dva- 
rininkai, o aš, mažas žmogelis, 
aįvogęsi tokius didelius ponus... 
šnipu Moliną apšaukė tada, kai 
jis tardytojui nušvietė jam ži
nomą Savogo veikimų. “Prisi
klausiau visokių grųsinimų ir 
šmeižtų. Vadinama Vokietijos 
slaptoji policija prikalbinėjo 
mane važiuoti į Karaliaučių. 
Užuot ten važiavęs, nuvykau 
pas teisino tardytojų ir daviau 
jam savo parodymus.” Kai tik 
buvo išdalintas kaltinamasis 
aktas, buvo visaip mėginama 
elgtis, kad tik Molinus nestotų 
į teismą. A»t rėždamas adv. Stan
kevičiui, Adomas Molinus pa
reiškė, kad jeigu jis butų bu
vęs šnipas, tai tikrai Sųvogo 
bylos 1933 m. butų pakliuvu- 
sios ne į vokiečių konsulatų, o 
kur kitur. Baigdamas A. Moli
nus apgailestavo savo veikimų, 
tačiau valstybės išdavimo dar
bų dirbti jį privertusios pašali- 

teismų jam

neramus, tylus....
dešimtų, pasigirdo
“Prašau stot, teis-

i
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Berlynas. — Gen. Hermanu Goering (po kairei), dešinioji 
Hitlerio ranka, ir artistė Sonnemann, su kuria jis apsivedė. 
Viršuj po dešinei Kerrl, ministeris be portfelio, o žemai mūras 
Sahm, kuris atliko civiles vedybų ceremonijas.

O:i

t. t. (vietoje:
spiauti ir t. t.)

Be to, dar 
sai naujas “į”

piauti, biaurus,

pažymėtina, vi- 
vartojimas. Jis 

pakeičiamas žodžiu “in”. 
vyzdžiui; inėjo, įnbėgo in kam
barį,

bar},

Pa-

inpilti, inšauti, innešti ir 
(vietoje įėjo, įbėgo į
įpilti, įšauti, įnešti

kam- 
ir t.

gai u-
pra-

Kai ši rašyba bus jau 
tinai patvirtinta, tai bus 
dėtas rengti ir didysis lietu
vių kalbos vadovas. Jis apims 
ne tik lietuvių kalbos žodžius 
ir žodynų, bet tarimo ir žod
žių kirčiavimo dalykus. Abejo
jimais atsitikimais kaip kurį 
žodį rašyti, atsakymų visados 
bus galima rasti žodyne. Tas 
žodynas bus mokytojo, rašy
tojo, žurnalisto ir šiaip rašan
čio žmogaus nuolatiniu pata
rėju. Tsb.

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav.
3344 So.* Halsted St.

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

*1.95 ,K *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c ,R *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės kel
nės

*1.25 IK *2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) «
(Pirmos rūšies) .............. vvU
Vyrams pančiakos, labai 4 C a 
gražios ............................ I ww
Yard Goods dėl siu- 19/4 f* 
vimo kvortukų, vardas ■ " **
Mergaitėms bovelninės 4 E p

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

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamos padaryme 

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

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

32 6 S. STATE ST.
| Opposite Davis Store, 2d Floęr |

V U- Į/R//VE.
fOfĮįYOUR

‘ *•>■■’** "’1 \ RECOMMENDEoC
OUICKLY^^Č' • 2 ’ w,‘ FOR 40 YEARS

į . TIR E D j| R E 0 D E N E D AK ... ■

ADVOKATAI

I

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Bouievard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St, 
Tel. Republic 9723

Hlll
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ningos nuomonės rašybos nu
statymo klausimu. Lietuvių 
kalbos rašybos vienybės reika
las buvo jau iškilęs “Aušros” 
laikais. Tačiau šis klausimas 
tiek sunkus ir platus, kad lig- 
šiol jis dar galutinai neišspręs
tas. žymiausieji Lietuvos kal
bininkai — Jonas Jablonskis ir 
Kazys Būga, — norėjo nusta
tyti bendrų rašybų, tačiau abu 
mirė savo didelių darbų nebai-

Stasio Šimkaus 30 
metų darbo su

kaktuvės

Kadangi teismas dėl sprendi
mo tarėsi kelias dienas, tai tei
sėjams nakvoti į teismo rūmus 
buvo atgabentos lovos. Maistas 
jiems taip pat buvo pristato
mas į rumus.

Kqyo 26 d. rytų 9 vai. teismo 
rūmuose pilna žmonių. Gatvė
je taip pat gausiai grupuoja
si žmonės laukdami sprendi
mo. Į teismo rumus nuolat 
skamba telefonai, klausdami 
bylos pabaigos. Visų didžiau
sias nekantrumas; patys tei
siamieji taip pat nusiminę, ma
žai kalba,

Pusiau 
komanda:
mas eina”. Visu didžiausiu aty- 
dumu seka kiekvienų teismo 
pirmininko žingsnį. Pirminin
kas pulk. Itn. Leonas, Lietuvos 
Respublikos vardu, paskelbė to
kį teismo sprendimų. Jesučio 
žudikus — Prysų, Vanagatų, 
Bolį ir Liepų nubausti mirties 
bausme sušaudant, Lopo žudi
kus abu Valatus — sunkiųjų 
darbų kalėjimu ligi gyvos gal
vos; Savogo vadų dr. Neuman- 
nų ir jo padėjėjų Vilių Bertu- 
laitį — po 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo; Sassų, Boppų, 
Dreslerį ir kitus po 8 m. s. d. 
kalėjimo; kitus nuo 1,5 ligi 6 
metų sunkaus kalėjimo. 39 tei
siamieji išteisinti. Visų nubau
stųjų turtas konfiskuotas val
stybės naudai. Tarp jų kon
fiskuotas buvusio Klaipėdos 
krašto seimelio pirmininko dva- 

2000 ha, Rademacherio 700 
Roppo 120 ha ir kitų dva- 
bei visokį kitų turtų.

jiems atimtos turto ir
lietinės teisės.

Nuteistieji čia pat teismo 
Įėję buvo areštuoti ir nuvežti 
į kalėjimų.

Minių minios žmonių pusdie
nį lukuriavo / ties teismo rū
mais, laukdami sprendimo. Tarp 
jų, daug buvo atvažiavusių ir 
iš Klaipėdos krašto. Paskelbus 
teismo sprendimų, tuojau bu
vo į darbų paleistas teismo rit
muose spaudai įrengtas tele
grafas, kuris šių žinių akimirk
sniu išnešiojo po visų pasau
lį. Tsb.

sa-

Bus pakeista rašyba

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

nekantrumu 
dr. Neuman-

Be 
pi

kai
St.

laikraščiai — kalbėjo
— tik bylai prasidėjus

ras 
ha, 
rus 
to,

Lietuvių kalbos rašybos nie
kados nebuvo vienodos ir su
lygintos. Kaip kas norėdavo 
taip rašydavo. Nebuvo ir vie-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir, TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
lengvais Išmokamais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

diena*

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica AVenue Phone Yards 1138

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

2314 West 23rd Place

1344 South 50th Avenue Phone Cicero 294Cicero

Phone Canal 6174668 West 18th Street

Phone Bouievard 41393307 Lituanica Avenue

Phone Monroe 3377718 West 18th Street

Phone Cicero 2109Cicero1410 South 49th Court

nės jėgos. Prašė 
leisti pasitaisyti.

Visi su dideliu 
ir įtempimu lauke
no paskutiniojo žodžio. Tačiau 
Neumannas kalbėjo labai trum
pai ir prašėsi išteisinamas.

Pagal Lietuvos įstatymus, 
kariuomenes teismas, kol nepa
daro sprendimo, turi būti at
skirtas nuo pasaulio — nega
li pasišalinti iš teismo rūmų.

Šiemet sueina 30 metų, 
musų įžymusis muzikas 
Šimkus pradėjo savo vaisingų 
darbų Lietuvos dainos bei mu
zikos kėlimo ir ugdymo srity. 
Kaune yra susidaręs žymių vi
suomenės atstovų komitetas 
šioms sukaktuvėms paminėti. 
Norima sukaktuves taip suruo- < 
šti, kad jos butų ne tiktai gar-i 
bingo jubilijato, bet ir musų I 
kilniosios dainos pagerbimas. 
Netrukus bus paskelbtas ko
miteto atsišaukimas į visus 
Lietuvos chorvedžius, chorus, 
dainininkus bei dainos mylėto
jus. Jie bus kviečiami šių me
tų gegužės mėn. 4 d. (ar ku
rių kitų dienų, pagal vietos sų- 
lygas) suruošti komp. St. Šim
kaus dainų vakarus su paskai
ta apie jubiliatų ir musų dai
nų bei jos reikšjnę tautos gy
venime.

Sukaktuvių darbo komitetų 
sudaro: Kipras Petrauskas, 
Ant. Sodeika, J. Bieliūnas, pik. 
Augustauskas ir Ant. Bružas.

Tsb.

Prie Lietuvos švietimo mi- 
Inisterijos 1929 m. buvo suda- 
| ryta rašybos reformos komisi
ja. Ji dirbo apie 6 metus. Tik 
neseniai ji sudarė pagrindinius 
lietuvių kalbos rašybos dėsnius. 
Tie dėsniai daugiausiai remia
si nė Jablonskio, bet Būgos 
mokslu. Netriiktis rašysime: 
buka, lįja, kįla^dųžta ir t. t.; 
augštas, baugštus, sluęgsnis 
(vietoje ligšiol vartotų, aukš
tas, baukštus, sluoksnis); pjau
ti, bjaurus, spjauti, j ieškoti ir

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS

A. PETKUS

J. F. RADŽIUS

S. M. SKUDAS

CHAS. SYREWICZE

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phones Bouievard 5203-8413

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
Phones Canal 2515—Cicero 5927

4092 Archer Avenue
J. LIULEyiČIUS

Phone Lafayette 3572

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

LIETUVON
CANADIAN PACIFIC 

GARLAIVIAIS!
Kelias, kuris jus nuvež St. 
Lawrence Seaway pakraščiu 
iš Montreal — sutrumpins ke
lione per jurą ant dviejų die
nų; Gražus, moderniškas lai
vas, 42,500 Gross Tonų, 
Empress of Britain.. Neturė
site jokių nepatogumų ke
liauti per Kanadą. Žemos 
kainos visose kliasose. 21 va
landą traukiniu iki Montreal. 
Sustokite Pasaulio Parodoj Brussely 
ir pamatykit Lietuviškus Gaminius. 
Del tolimesnių smulkmenų kriepkitės

LITUUANTAN DAILY NKWS 
1730 S. Halsted St., Chicago, III. 

WQLF MAKCOVIC1I, 
3710 Muln St., Ė. Chicago, Ind. arba 
K. A. COOK, Steamsliip General Agent, 
71 Ė. Jackuon lllvd., Chicago, III-.

Tel. fl WABash ,1001.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastiini galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av. 
______ Phone Bouievard 7589______  

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos uo 10—4 

Nedaliomis nuo 10 ii

Dr. John J. Smetana
OteTOMETRISTAS 

.. 1801 Sę. Ashland Avė. -
Kaftpas 18 Si Phone Canal 0528 
Valandos nuo 0:80 iki 12 ir nuo 1:80

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

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

Galionas Enamelio $4 EQ
ir virš............................. ■
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ........... vvv
3 pakeliai sienų po- 95p
pieros valyklas ..............

S. HELMAN
1411 So. Halsted St

Tel. CANal 50G3.

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

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mr.< Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
mept ir magne- 
tic < blankets ir 11 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

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

GYDYTOJA I IR DENTISTA1
LIETUVIAILIETIMAI

Amerikos Lietuviu-Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Bouievard 5918 
Rez. Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

✓

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez, 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

4

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

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

Tel. kenwood 5107 
VALANDOS;

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av.( kąjnp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3f 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th SU netoli Morgan Ss 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefęnas Virginia 0036 

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

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

2400 West Madison Street
Vaį, 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 valę 

Tel. SeeĮey 7380
Namu telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557

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

Dr. V. A. Šimkus
GYptTOJĄS IĘ CHIRURGAS

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

uth Halsted St. 
ioulevard 1401

Phone Bouievard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.’ * 7 * r ■

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

Tęl. LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phohe Bouievard 8488

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

4

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

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

Valandos: 2—-4, 7—9 vak vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12



NAUJIENOS, Chicago, TU

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETKORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

parodome

Didelesve
Pirkite Bargeny Outlete Bargenų dėl visos šeimos

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

TAUPYKIT
PINIGUS! GRIPSHOLMGalioną

Galioną

VELYKOS JAU ARTINASI
kad 
šau

lio sezono $4.98 
iki $7.98 vertybės

tas gabus 
darbštus 
primena
dienraš-

senyvas 
vesti r

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

pats Brookly 
daug pusikei

NAIIMMAS
PINKUS LIETUVON

(įplauks U New Y orka

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louig A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

svrimming pool.
Rusiika ir turkilka pirtis

Moterims seredomls iki 7 ▼.

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys.

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

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Pasimatykit su Mr. Lustig, musu Foreign Eschange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK 
19th Place and Halsted Street

apie motinos mirtj. Jautri jos 
vis dar

verčiasi nau
Tuščios sėdy

FIGATNERTO
Malevos ir Varnišio

IŠĖMĖJAS
Greit veikiąs
Už Galioną .......... ■ wC

Tūkstančiai 
dideles sutaupąs.

PARKERTO
PUIKUS PALIŠAS 

16-uncijų butelis 
tiktai .................. 09 C

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

TIKRAS SHERNVIN 
WILLIAMS GRINDIM IR

TRIM VARNIŠAS
$1.19

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 — Ketvergei* Subatpj vak. iki 8:30

Climax VALYKLAS

3k: 19c

TREČIOS KLESOS KAINOS:

IŠ N E W YOR K O 
į KLAIPĖDĄ 

$ę^r.5O

Į ABI PUSI
Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

*167 00
Pridedant Jung. Vdltf. Taksus

NORTH GERMAN LLOYD

TEMYKIT ŠIAS SPECIALIAI ŽEMAS 
KAINAS

Nesipriešink” scenoje

Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 
Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.

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

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

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

Aną dieną musų “šeši” LSS. 
19 kuopos draugai ir jų drau
gės sulošė komediją “Nesiprie
šink”. Lošimas pavyko neblo
gai. žmonių prisirinko gerokas 

buvo paprasti 
- visai nerink-

Tyra Virta
LINSEED ALYVA

Specialiai
už .............. .... gal.QvC

5020 S. Ashland Avė
Telefonas PROSPECT 5874

/JT Laikas nusipirkti gerus, 
žius, naujus čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti

Y? rjt n*a* Fasipu°šusiu. Mes turi- 
me didžiausį pasirinkimą če- 
verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios;
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

CONGO, 1 EILES
Žibantis Baltas

ENAMEL

$1.79

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

I KLAIPĖDA
Motorlaiviu

nas 
myli 
skas 
Kepurinskienė, 
Marcinkevičiene 
ar aš esu pikčiurna 
skų tarnaitė 
kaičiute) gabiai 
rolę.. Balandis (dr 

žmogus, 
imą 

tinę dukterį
Komedija “Nesipriešink” ne

blogas veikaiiiikas; Bežiūrint 
man j visą tai, rodos, matos; 
anie praeities laikai, kuomet' Aš 
mes dar buvome daug jaunes
ni ir pilni energijos. G,i čia, 
kuomet, regis, musų seni drau
gai pajaunėję ir grįžta prie 
veikimo. Ir čia jie klaidos ne
daro. Pasekmės jų triūso gana 
patenkinančios.

Pelno nuo šio parengimo li
ko gražaus. Publika, rodos, 
pilniausia rėmė “musų šešis”. 
Nuo savęs aš lai gražiai pub
lika noriu tarti širdingą ačių. 
Jums, musų gražios moterys, 
sakyčiau: nekalbėkite apie se-

Dėl platesnių informacijų kreipkitės j i

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET Tek CANAL 8500

Staiga žiburiai svetainėje už- ną 
geso. Uždanga pakyla, lošimas mot 
prasideda. Kepurinsko duktė, bai smagu darosi, 
pasilipus ant kėdės kalbasi su buvo ir koncertinė 
paukštuku. Tai M. Cibulskie-' ant nelaimės, man 
aė. Adomas, Kepurinsko tar- 

(Keistutis Michelsonas), 
Kepurinskiutę. KepiVin- 

— Keistučio tėvas. Ponia 
rodos, ponia 
sušunka “ką, 

Kepurin- 
(jaunuolė Vaiti- 

lošė tarnaitės 
Žilinskas) 

kuris nori 
Kepurinskų viena-

Pro duris vis 
ji būriai svečių, 
nes vis mažėja; svetainėje vie
ta vis siaurėja. Moterįs susė
dę gumą kramto ir tai vis dei 
mados. Ir čia vienos jų pei
kia Stasį, kad buk jau Stasys 
senas; kitos giria Jurgi, buk 
anas labai miklus ir dar 
tingas. Kodėl musų gražios mo
terys kalba apie vyrus ir tik 
tuomet, kuomet jos gražiai pa
sipuošusios? Gi čia visos mo
terys atrodė dar visai jaunu
tės, nors jų plaukai jau nebe 
auksiniai, bet sidabriniai. Vie
nok ir mano sena akis pradė
jo mirkčioti. Na, ir kažin ko-

peikite, kuo- 
inan ncla- 
Beja, čia 

dalis, bot, 
neteko tą

ją programo dalim gėrėtis.
Botam buvo šokiai ir šoko 

visi, kas tik norėjo. šiame 
LSS. 19 kuopos “musų šešių” 
surengtame vakare daug pa
žįstamų teko matyt, bet kur 
dingo musų Pranukas su Ony
te, kad jų čia nesimatė? Rei
kia spėti, kad jie nudardėjo 
su ponais į “Vienybės” seimą, 
kuris įvyko tuo pačiu laiku. 
Reikia spėti, kad tie musų se
ni draugai matė reikalą būti 
tenai. Gal buvo reikalinga 
“asaba” bei dvi dėl sudarymo 
kvorumo, nes be kvorumo juk 
ir seimas negali būti seimu, 

labai norėjau būti su 
ponais lame seime ir matyt, 
kaip- toli musų ponija n u pro
gresavo. Bet būti ten neturė
jau progos. Senas Stasys.

Į LIETUVĄ
Rengia Ir prlilurl 

Lietuvių Laivakorčių Agentą 
Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu 

“STUTTGART”

tiktai
4 daugelio musų sty- 
lių—Kiekvienas yra 
stebuklingas barge- 
nas.
* Naujoviški
* Klėtkuoti
* Vienos Spalvos
* Jakėto Ilgumo
* % Ilgumo
* Swaggers
* Grynų Vilnų
* Kai kurie su šilko 

Pamušalu.

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—-ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

siela link motinos, 
rauda.

Frank Lavinskas, 
“Naujienų” agentus 
kaip bitė: visiems 
kad “Naujienos” yra 
tis ir. pilnos visokių žinių ir 
gerų raštų. Primena “Keleivi’ 
ir jo Maikį su tėvu, šituos du 
laikraščiuos užsiprenumeruoti 
galima pas Lavinską. “Pary
žiaus “Kovą” jis visiems pa
taria pasipirkti. Kampe prie 
pat durų stovi Brooklyno dė 
dė ir atidžiai įsmeigęs žiūro
nus į “Kovą” ko tai ieško. Pa
mačius skaitant jį “Kovą”, man 
prisimena anų dienų “kova”, 
LSS. organas, kuriame man te
ko ginčą turėti su Brooklyno 
dėde blaivybės klausimu. Jis 
tuomet sakė: “Kodėl negerti 
stikleli kitą, kad pamatyti pa
saulį daug linksmesniu”. Gi 
mano įsitikinimai tokie, kad 
būti blaivu ir matyt pasaulį 
tokiu, kokis jis iš tikro yra, 
o ne tokiu, kokiu* jį persiūto 
stiklelis kitas.

Dabar jau ir 
no dėdė Leonas

Syki Gyvenime Pasitaikąs
IŠPARDAVIMAS

štai yra didžiausias slakas siutų mes kada nors turėjome. Kaip 
Velykų Paradui. Gražus siutai —- puikus slyliai.

Ar jus galite sau įsivaizduoti visai naują 
siutą už tiktai $2.98? Bukite tarp tų, kurie 
nusipirks sau siutą Bargenų Outlete!! lai 

l yra vienas svarbiausių šio sezono išparda- 
L vinių. Todėl atsilankykite anksti!!!

būrys ir visi 
darbo žmonės, 
tinei, kaip kad musų ponai san- 
dariečiai papratę girtis su sa
vo rinktine publika. LSS. 19 
kuopos “mes šeši” į tokius 
“menus” visai netiki ir publi
kos į savo parengimus neren
ka, bet visus pakviečia. Ir pu
blika pakvietimą visuomet pri
ima ir skaitlingai atsilanko.

Pats lošimas man patiko. Tai 
patvirtino ir mano geresnė pu
sė. Reiškia, aš jau tikrai ne
klystu, kad lošimas “Nesiprie
šink” pavyko.

Į svetainę man teko nueiti 
dar gana anksti ir čia turė
jau progos visus svečius, ku
rie lik pasisuko po mano ob- 
servacija, gerai savomis aki
mis apčiupinėti. Ir va draugas 
Petras sako: mes “šeši” visą 
šitą laiką triūsėme lyg Grigo 
bitės ir štai rezultatas; aš vie
nas pardaviau įžangos tikietų 
apie devynias dešimtis, o kur 
kiti.

Taip, Petras dirbo smarkiai 
ir jam priklauso didelis kredi
tas. Petras ir jo du* sūnus ir 
svetainėje smarkiai darbuojasi. 
Bet kur Petro moteris Tiške
vičienė? Jos čia nesimato. Ko
dėl? Kas yra, kad ji tokia drau
giška, tokia svetinga, bet šian
dien jos čia nesimato. Į šitą 
klausimą man vienas atsako. 
Liūdi biedna, nes motušė Lie
tuvoje mirė. Dabar ir aš atme
nu, kuomet jos linksmos akys 
ašaromis prisipildė kalbant dėl?
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“BENDRAS FRONTAS” FRAKCIJOJE

tokios didelės; jogei fašizmas joms nebebus pavojingas. 
Bet neilgai trukus pasirodė, kad tikros vienybės darbi
ninkų judėjime komunistai visai nenori. Jie daro tą, 
ką Maskva jiems liepia. O Maskva komunistams liepia 
ne darbininkus vienyti, bet socialistų partiją ardyti.

Tuo gi tarpu fašistams atsidarė nauja “era”, nes, 
galų gale, bolševizmas, susijungęs su stiprią socialistų 
partija, ir Francijojc pavirto jėga, kuria galima gąs
dinti buržuaziją.

Šiandie jau mato savo klaidą ir tie socialistų va-< 
dai, kurie stojo už “bendrą frontą” su Maskvds moki
niais. “Bendras frontas” pradėjo braškėti per visas siū
les. Be abejonės, jisai suirs. Bet Francijos socialistai 
bus. laimingi, • jeigu jie savo organizaciją sugebės iš
traukti iš bolševikiško glėbio čielą ir sveiką.

-  *  ------------------------ -------------—    ■ ■ ------------------------.....   . ................................... ...................... ............ ..

amerikietis gina ir Rusijos bol
ševizmų nuo jėzuito kaltinimo, 
kad Rusijoje nebesą, “tvarkos, 
žmoniškumo ir doros”. Jisai sa
ko, kąd komunizmas Lietuvai 
netinka, bet Rusijos komunis
tai nėra toki blogi, kaip mano 
kun. Bružikas, kuris pyksta 
ant bolševikų už jų kovą prieš 
bažnyčią. Dr. šliupas mano, kad 
gerai‘rusai ir daro, jeigu jie

“popus verčia naudingų darbų 
dirbti”.

Baigdamas, jėzuito korespon
dentas atsimena, jogei tai esąs 
jau ne pirmas kartas, kad ku
nigai bandą j j padaryti tikin
čiu. Neseniai Kretingos pran
ciškonai, girdi, atsiuntę pas j j 
“tokį pusprotį broliuką?; bet, 
Dr. Šliupas liepęs jam eiti “bul
vių kasti”.

Apžvalga
JBIMBININKAI RINKS BIMBĄ 

o . ... , „ ..................... r 4 • DELEGATU Į KONGRESĄPernai metais sudarytas Francijoje socialistų ir
komunistų “bendras frontas”, kurį daugelis sveikino, Vienas bendradarbis mums 
kaipo naują erą pasaulio darbininkų judėjime, nedavė rašo:
to, ko iš jo buvo tikėtasi. Francijos darbininkų klasės pasitikimų šaltinių patir- 
jisai nesustiprino, bet greičiaus sustiprino darbininkų Į ta,_ kad 
priešus, suteikdamas naujų argumentų ypač fašizmo 
apaštalams.

Psychologiškai fašizmas yra reakcija prieš bolše
vizmą. Kada stambieji kapitalistai nestengia teisėtomis 
priemonėmis atsilaikyti prieš organizuotų darbininkų 
reikalavimus, tai jie griebiasi smurto. Bet pramoningo
se šalyse nė kapitalistų klasei įstatymai neleidžia per
daug sauvaliauti. Įstatymai pripažįsta darbininkams 
teisę dėtis į profesines sąjungas (unijas) ir daryti ko- 
lektyves sutartis su darbdaviais; jie apsaugoja žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę.

Vokietijos respublikoje darbininkai buvo iškovoję 
dar daugiau: jeigu darbdavys neteisingai pasielgdavo 
su savo darbininkais ir jie, protestuodami prieš tai, iš
eidavo į streiką, tai valdžia mokėdavo streikuojantiems 
darbininkams pašalpas, kaipo bedarbiams. Galima su
prasti, koks tai buvo galingas įrankis darbininkų kovo
je prieš kapitalistų klasę, ir kaip jo neapkęsdavo iš
naudotojai !

Kapitalistams yra be galo svarbu šitas darbininkų 
teises sunaikinti. Tuo tikslu jie steigia fašizmą. Pir-

' l rai rengiasi dalyvauti pirmame 
j Viso Pasaulio Lietuvių Kongre

se, kuris yra šaukiamas šią va
sarą susirinkti Kaune. Tas 
faktas, kad kongresą “maloniai 
sutiko globoti Jo Ekscelencija 
Lietuvos Respublikos preziden
tas, p. Antanas Smetona”, ko- 
mupistų negąsdina. Jie tik prieš 
publiką apsimeta, kad Smetona 
yra baisus, bet jeigu j iš pamos 
pirštu, tai jie ne tik važiuos į 
Kauną, bet ir eis su “poklonu” 
pas Jo Ekscelenciją.

Komunistai jau yra numatę 
ir delegatus į busimąjį kongre
są Kaune. Delegatu nuo ALDLD 
bus paskirtas Antanas Bimba, 
o nuo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo — Rokas Mizara.

Iš Kauno A. Bimba trauks į 
Maskvą ir aplankys lietuviško 
komunizmo centrus keliuose so
vietų miestuose. O R. Mizara,

i kuris jau yra matęs bolševikų 
miausia, jie ima samdyti visokius chuliganus darbinin-kventevnybe^ Kusijon nevazmos. 
kų streikams laužytijr darbininkų susirinkimams> ar- le^X%rakaS Z 
dyti. Bet su gengstenais ir profesionališkais streiklau- jas Tikimasi> kad šitokiu budu 
žiais toli negalima nueiti, kol visuomenės opinija nėra Bimbai ir Mizarai pasiseks su- 
priešinga darbininkams. Taigi sekantis kapitalistų žink-|kolcktuoti daugiau pinigų, ne- 
snis yra 
ninku judėjimą. Ta publika daugumoje susideda iš smul-1 i Kauną, 
kiosios miesčionijos.

Čia kapitalistams geriausia patarnauja bolševizmas, 
kuris yra ne tik žiaurus, bet ir mėgsta savo žiaurumą Į 
reklamuoti, kumsčia ir ginklu grūmodamas visiems, ku-| 
rie su juo nesutinka.
užsikrečia darbininkų masės pramoningoje šalyje ir josi sau biznevoja! Nieko kito ko- 
pradeda tokiu budu skerečiotis, tai miesčionišką publi- munistai juk ir nedarė. Iki šiol 
ką apima panika. Tuomet susidaro patogios sąlygos Pici]ls buvo melžiamoji karvutė 
kapitalistų pasamdytiems gengsteriams “veikti”. O jei- sovietų ^abar ban; 
gu dar atsiranda vadas kaip Mussohm arba Hitleris, upasauliq revoliucijos” biznio 
kuris tų gengsterių smurtą prieš darbininkus moka pa- liebera, tai gal atneš pelno pa
puošti skambiomis frazėmis apie “tautą”, “tėvynę” ir sauii0 lietuvių kongresas.
t. t, tai fašizmas neilgai trukus išsivysto j platų “tau- Tik tegu Kaunas neatsisako 
tm; judėjimą. Rimbą ir Mizarą įsileisti!

Šitaip tapo sukurtas fašizmas Italijoje — po to, kai
Italijos pramonės darbininkai, nusižiūrėję j Maskvą, 
buvo užgrobę kai kuriuose didmiesčiuose fabrikus. Be- KUN. BRUžlKAS BANpĖ AT- 
nito Mussolini nebuvo gelbėtojas nuo to bolševizmo, Y^j?STI PĘIE DVASIOS
kaip jisai giriasi; jisai pradžioje pats kurstė darbinin-
kus grobti dirbtuves! Jisai ėmė organizuoti gengsterius Savo 3_ame $ių metų 
(gaudamas pinigų iš stambiųjų kapitalistų) tiktai po ryje kauniškė “Laisvoji Mintis” 
to, kai ? tas bolševizmas Italijoje jau buvo susmukęs, rašo, kad kun. IJružįkąs, kuris 
Bolševizmas tenai suvaidino savo rolę: nugąsdino mies- atlieka kokias tąi “misijas” 
čioniją ir tuo budu paruošė dirvą fašizmui. tarP Afrikos lietuvių, bandė

Tokią pat rolę suvaidino komunistai Vokietijoje. ?.tverTati tekėjimą”
Galima neabejoti, kad jeigu komunistai pasidarytų J; J Są“o laiške
taip stiprus Francijoje, kaip kad jie buvo Vokietijoje tas dvasi$kis ^į^į9 senąjį 
prieš trejetą metų, tai ir ši šalis susilauktų savo Hitle- laisvamanį, kąd “be Dievo vi
rio arba Mussolinio. Bet Maskvos evangelija Francijoje si doros žmąniškųmo pama- 
pasirodė nęląbai populeriška tarp darbininkų. Socialis- tai griūna”, ir pagalios atei
tų partija iš metų j metus tenai ėjo vis stipryn, o ko- raukg i i° egąįsuną: girdi, t$u 
munistai smuko ir, galų gale, taip susiskaldę į įvairias fbųs Jei^u
frakcijas, kad jiems grasino pavojus visai išnykti. šliupui pamiškė taip:

Ir štai čia Maskva nutarė pakeisti savo taktiką; ji ‘“Netikėdami Jusf nieko ųe- 
palįepė savo nusigyvenusiai “sekcijai” Francijoje dėtis Į glosite, nors ir nebūtų, kąip 
j “bendrą frontą” jsu socialistąis ir koęperuoti su jais 
“nuoširdžiai”, nėsikoliojant ir skandalų nekeliant. So
cialistų partijos vadai pamanė, kad šitas “bendras fron
tas” bus pradžia dąrbipi^kų vienybės atsteigimo vijoje 
Europoje, ir komunistų pasiūlymą priėmė. r 
frontas” tapo sudarytas. Na, ir koki jo vaisiai?

Prasti.

sukurstyti publikų prieš organizuotų darbi-|gu kaštuos jų dviejų kelionės 
. Taigi, galų gale, iš 

kongreso bus pelningas biznis 
komunistams. Dabar jau jie ne
paiso nieko: kur biznis, ten jie 
eina. —

Dėl šito praifešįmo galima 
Kada šitokia bolševizmo dvasia pastebėti tiek: Na, ir tegu jie

Jus sakute, Dieyo ir sielos, 
bet ir ant šios žemės kąįp 
matote labai pralošiate.” 
Bet buvęs Amerikos lietuvių 

, I laisvamanių vadas nepasįdave 
Bendras i. to kunįg0 argumentams, 

.x nei jo gundymui “išlošti’’ su 
tikėjimo pagelba. Jisai davė 

Pradžioje darbjpinkų mases Francijoje buvo apė- griežtą atsakymą laiško aįrto- 
męs entuziazmas. Jos manė, kad dabar jų pajėgos busjriui. f

Dr. J. šliupo atsakymas
* misionieriui

“Kun. j; Bružikui, S. J.
“BroOklyn, N. Y. (259 N.

5th St.)
“Brangus Tautieti!

“Teisybę sakai, kad nuste
bau, gavęs laišką iš 'Ameri
kos... nuo kunigo jėzuito! 
Tai tur-but retas atsitikimas, 
kad į mane kreiptųsi kuni
gas, ir tai su švelnia kalba. 
Kaip Lietuvoje netrūksta 
man draugingų kunigų — 
ypač reikia paminėti miru
sius Jasinskį ir Prapuolenį — 
taip yra jų ir Amerikoje, 
ypač rusinu tarpe. Bet už
miršti manęs taip-gi liet. 
Amerikos kunigai negali, juk 
liudininku gali būti kn. Mi
lukas, tiek nelabumų ant ma
no galvos prikrovęs. Su ku
nigais pažintis aš branginu, 
kaip ir su kitais tautiečiais, 
nuo pačios mano jaunatvės. 
Nuo jų, kaip ir nuo kilų žmo
nių, prityriau nemaža kaip 
pasigerėjimo, taip ir susi
krimtimo. Be abejo, daug ko 
gyvenime nuo jų išmokau, ir 
jeigu ne 'tos pažintys bei pri
tyrimai, gal būt, ir mano nu
sistatymai neturėtų taip stip
raus pagrindo; nes iš knygų 
tiek žmogus neįsitikins, kiek 
iš gyvenimo.

“Ir Tamsta sakaisi susidū
ręs gyvenime su manimi: liet, 
teatro jubilįaujaus progai Pa
langoje, ir Dotnuvos Akad. 
paskaitos metu. Abudu susi
tikimai, sakaisi, įsmigę 
Tamstos omenį taip labai, 
kad Tamsta net mišias lai
kydamas atsimenąs ir šiaip 
daug meldžiąsis už mane.

“žinoma, peikti už atmint 
man nėra reikalo; tik gaila, 
kad Tamsta veltui eikvoji sa
vo jėgas ir laiką. Nė mišios, 
nė maldos niekam jokios pau- 
dos neatneša. Tik bereikalin
gas vėjų gaudymas.”
Toliaus, Dr. šliupas aiškina, 

kad jisai neatmeta sielos, tik 
mano, kad siela nėra atskira 
nuo kūno esybė. Jisai sako:

“Sakai Tamsta, aš sakąs, 
kad sieloj nėra. Klysti. Aš 
sakau, kad dūšios arba sie
los nėra .tokios, kokią kuni
gai skelbia, beje, kad tai 
esanti atskira nuo kūno esy
bė, kuri pergyvenanti’ kūną 
ir einantiį ar dangun ar pra- 

f pragaran. Siela yra kaipo 
phyzijologinė dalis smegenų, 
ano suktautinio elektriško 
organizmą žmogaus kūne. O 
toji siela,/ kada kūnas įrsta, 
taip-pat kaip jr kpnas nyks
ta, išsidėsto, ir grįžtą į gam
tą kaipo pagrindine jds me
džiaga.

j
“Dėl Dievo būsenos ar ne- 

busenos nėra čia daug kas 
kalbėti. Tąmsta Amerikoje 
gali pasiskaityti Grant 
AJlan’o veikalą ‘The Evolu- 
tion of the Idea of Qod”, ku
rį veikalą .aš esmi išvertęs 
lietuviškai, ir ten rasi gražiai 
nustatytus pagrindus tos 
nuovokos kilmes. Mano įsi
tikinimas toks, kaipjr seno
vės Xenophapto: kad — jei
gu gyvulys mokėtų piešti, jis 
pieštų Dievą sąvo .pavidalų, 

A nes ne Dievas žmogų sukurė, 
o pats žmogus savo Dievą 
susikūrė.”
Sąyo ifliškv kmiigui ,l?,uyęs.

>
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Apie įvairius Dalykius

■M

BITĖS
Bitės ir žiedų kvapas.

— Bitei? atskiria spal
vas. — Kaip bitės su
sikalba.—Įdomus ek
sperimentai. — Keis
tas šokis. — Bitės pa
sižymi sanitariškumu

Po kelių tokių bandymų indų 
pozicija yra sumaišoma. Ta
čiau indas su saldžiu vandeniu 
vis pastatoma prie

tik savo kvapu, 
ir savo spalvo-
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Boston, Mass. — Thomas F.
' i mėlynos Murphy, kuris tapo areštuotas 

kortelės. Bitės be niekur nie- dėl pasiuntimo prezidentui 
Rooseveltui grūmojančio laiš
ko.

eksperimentas aiškiai 
jog bites atskiria spal- 
Profesorius von Frisch

laiko Amerikos 
aplanke profeso-

Bitės yra ’ nepaprastai įdo
mus vabzdžiai. Poetai labai 
mėgsta apie jas rašyti. Neuž
miršta jų ir moralistai. Jie 
dažnai primena bičių savybę. 
Būtent, jų darbštumą.

Visiems yra žinomas faktas, 
kad bitės renka iš gėlių žiedų 
nektarą (saldžią sunką), iš ku
rio* padaro medų. Bet kokiu 
budu gėlės patraukia bites? 
Tas klausimas jau nuo senų 
laikų domino bičių tyrinėtojus. 
Buvo manoma, kad šiame at
vejyje gelių kvapas vaidina 
svarbiausią rolę. Bet šiandien 
yra žinoma, jog gėlės pritrau
kia bites ne 
bet taip pat 
mis.

Prieš kiek 
universitetus
rius von Frisch, kuris, tur būt, 
yra didžiausias bičių žinovas 
pasaulyje. Jis per eilę metų 
studijavo tų įdomių vabzdžių 
gyvenimą. Ačiū jąm, dabar apie 
bites yra žinoma daug daly
kų, kurie pirma atrodė miste
riškais.

Pirmiausiai reikia pasakyti, 
jog bitės yra socialiai vabz
džiai. Viename avily ne jų gy
vena ligi 7,000. Iš to skaičiaus 
tik viena tėra patelka arba ka
ralienė, kuri deda kiaušinėlius. 
Patinai yra stambesni, dideli 
tinginiai ir labai nesumanąs. 
Didžiausį skaičių avilyno gy
ventojų sudaro bifės-darbinįn- 
kės. Jos atlieka visą darbą: 
renka medų, dirba korius, valo 
avilyną ir maitina visus avily
no gyventojus.

Eksperimentai rodo, kad bi
tės atskiria spalvas. Ant sta
lo padėdama mėlyna kortelė, o 
prie jos nedidelis stiklinis in
das su maistu. Padedama ir 
daugiau įvairios spalvos kor
telių, — raudonų, žalių, baltų, 
geltonų, juodų ir t. t. Prie kiek
vienos kortelės taip pat ran
dasi stiklinis indas, bet be maL 
sto. Po to įleidžiama bitės. Ne
ilgai trukus jos suranda indą,

ko skrenda prie indp, kuris 
randasi prie mėlynos kortelės. 
Jos tai daro ir tąsyk, kai prie 
tos kortelės pastatoma tuščias 
indas.

Tas 
rodo, 
vas.
darė eksperimentus ir su kito
mis spalvomis. Pasirodė, jog 
bitės daugiausiai keblumo tu
ri atskirti raudoną spalvą nuo 
kitų tamsių spalvų. Gal dėl to 
raudonų gėlių palyginamai ne
daug ir tėra.

Maždaug panašios rųšies eks
perimentais prof. von Frisch 
surado, jog bitės turi neblogą 
uoslę. Jis taip pat pastatė ant 
stalo kelioliką indų su vande
niu, bet tik viename inde bu
vo saldus vanduo. Ant to indo 
krašto jis užlašino kelis lašus 
kvepiančio aliejaus. Po kiek 
laiko bitės be jokio vargo ga
lėjo surasti saldų vandenį, ne
žiūrint to, kad indų pozicija 
nuolat buvo mainoma.

Prof. von Frisch surado, jog 
bitės turi gana išlepintą sko
nį. Skiedinį, kuris turi apie 20 
nuošimčių cukraus, jos siurbia. 
Bet jei skiedinys teturi tik 10 
nuošimčių cukraus, tai bitės 
daugumoje atsitikimų jo nelie
čia. Gėlių nektare cukraus ran
dasi nuo 30 ligi 40 nuošimčių. 
Sacharinas, kuris pasižymi sa- 
vo saldumu, bitėms, matomai 
neturi jokio skonio 
nemėgsta.

Pasirodo, kad bitės gali tam 
tikromis priemonėmis ir susi
kalbėti. Prof. von Frisch sugal
vojo štai kokį eksperimęntą: 
jis ištepė kelis popierio lapus 
ir paliko laukuose. Paskui pra
dėjo stebėti, kas atsitiks. Po 
kiek laiko iš netolimo avilyno 
atskrido bitė. Ji pasiėmė kiek 
medaus ir nuskrido. Neilgai1 
trukus .pasirodė šimtai bičių, 
ir visos jos buvo iš to pat avi
lyno. Aišku, kad pirmoji bitė 
kokiu nors bųdu turėjo joms 
praųešti apie savo radinį. Kaip 
ji tai pądąrė?

Prof. von Frisch padarė spe
cialų stiklinį avilyną, kad bu
tų parankiau stebėti, kas ja
me dedasi. To avilyno bites jis’ 

kuriame randasi saldus vanduo, pažymėjo tam tikrais ženklais, gurno delei.

9 

jos jo

Tokiu budu jis galėjo lengvai 
atskirti bites. Kai to avilyno 
bitė surado laukuose medų iš
teptą popierio lapą, ji grįžo at
gal. Avily ne ji pradėjo keis
tai šokti ir į visas puses krai
pytis. Tas šokis tęsėsi bent po
rą minučių. Kitos kitės tuo šo
kiu, matomai, buvo labai su
jaudintos ir stebėjo kiekvieną 
judėjimą. Kai bitė vėl išskrido 
iš avilyno, tai tą pat padare 
ir tos bitės, kurios stebėjo šo
kį. Ir jos visos atskrido į lau
ką, kur buvo medus. Grįžusios 
atgal, bites vėl pakartojo savo 
šokį ir tokiu budu didesnis 
skaičius patyrė apie radinį.

Prof. von Frisch ištepė lau
kuose kaikurias gėles saldžiu 
skiediniu. Tos gėlės paprastai 
negamina nektaro. Bet kai vie
na bitė surado saldu skiediniu 
išteptas gėlių žiedus, ji grįžo 
atgal ir pradėjo savo šokį. Ne
ilgai trukus iš avilyno išskrido 
šimtai bičių ir visoje apylinkė
je pradėjo ieškoti tų gėlių.

šiame atvejyje eksperimen
tai tačiau buvo sėkmingi tik 
su kvepiančiomis gėlėmis. Mat, 
kai bitė nusileidžia ant žiedo, 
tai jos kūnas įtraukia kvapą. 
Kitos bitės įsitėmija tą kvapą. 
Išskridusios į laukus bei pie
vas, jos ir ieško žiedų su to
kiu kvapu.

Bitės pasižymi nepaprastu 
sanitariškumu. Apie tai liudi
ja, kad
įlindo į avilyną peliukė ir žu
vo. Išvilkti ją lauk, žinoma, bi
tės nepajėgė. Ilgai laukti irgi 
nebuvo galima, nes pelė butų 
pradėjusi puti. O tai butų su
darę pavojų visam avilynui. 
Tūkstančiai bičių pradėjo dirb
ti. Kaip bematant jos aplipdo 
pelės lavoną yašku ir tuo bu
du pašaliną pavojų.

ir toks atsitikimas

Reikalaukite “NAUJIENAS" 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi nu sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

1

1

Teisiamieji naciai karo 'teisme Kaune
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo D0MIN1KAS KURAITIS

Lietuvos bernas
Lietuvoje nėra tiek pramo

nės, kad jaunas neturtingų tė
vų vaikas galėtų kur dirbtuvėj 
rasti darbų. Nėra nei progos 
biednam išsimokinti tinkamo 
amato. Nes Lietuvoje, apart ap
mokėjimo amatų mokytojui, 
dar reikia jam dirbti už dykų 
tris motus ar daugiau. Be to, 
reikia turėti pinigų, kad pa
dengti pragyvenimo lėšas. Rei
kia pirkti savo drabužius, ava
linę, kuri gana brangiai kainuo
ja. Tiek pinigų trijų metų iš
laidoms mažai kas turi. Dėl tos 
priežasties amatų mokinasi tik 
turtingesnių tėvų vaikai, — 
biednieji neturi ateities.

Lietuvoje daugeliui jaunų 
vyrų užaugus viskas kas lieka, 
eiti pas ūkininkų arba pas dvar
ponį ir parsiduoti metams lai
ko tarnauti. Tada jau jis gau
na valgį ir drabužius, bet ava
linę reikia pirkti iš tos mizer- 
nos algos, kokią jam gaspado- 
rius arba dvaro ponas moka. 
Tuos jaunus vaikinus, ar jie 
tarnauja ponui ar gaspadoriui, 
visi vadina “beirtais” ir taip 
per eiles metų jie dirba kitiems 
iki pasensta ir užsitarnauja 
“garbingesnio” kumečio vardą.

Ūkininkams, kurie turi bent 
po 20 akrų žemės ir ūkio rei
kalus veda tvarkingai, vaikus 
nereikia siųsti pas kitus tar
nauti. .Jie būna prie tėvų ir pa
deda jiems dirbti. Nors ir «tie 
ūkininkai ir jų vaikai nei ge
resnių drabužių, nei geresnių 
batų nedėvi, bet jų nevadina 
bernais, bet aukštesniu titulu, 
— tėvynainiais.

Jei ūkininkas turi perdaug 
vaikų, tai jie užaugę neįsitenka 
ukio ribose. Gyvenant vietoje 
mergaitės negalėtų kraičių su
krauti. Jis tokiam atvejyj ne
leidžia sūnų pas kitus tarnauti, 
kad nepriduotų jam berno var
do, bet leidžia mokintis kokio 

UŽDUOKIT ŠIUOS 4 KLAUSIMUS
ZlURESIT I VISUS TRISKAIP

akims

JAU BALANDIS

Šlifuoti Akiniai 
Sustiprins regėjimą

Ar turi Saugu Plieninį Body?
?. Ąr turi Modernišką 

Padalinimą Svorjo?
4. Ar turi šešią Cylinderių 

Gasę ir Alyvos 
Ekonomiją?

1. Ar jis turi tikrus Hydraulic 
Stabdžius?

Pritaikinti jusq 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne-( 
reikės niekuomet gailėtis

Puikus XX 
Zylo-Shell 
rėmai pagra-'^S^ 
Žiną, veidą 
nuovargį ir galvos skaudėjimą 
dės, siūti ir aiškiai toli ir arti mat;

GERB. Naujienų skaitą to- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

jiems pavyks, tegu jie lenais 
tuos latvius katalikina. Bet 
juk latviai jau yra krikščio
nys, ir suprantama jie musų 
broliukų katalikiškos doros 
nelabai tepaiso. Bet visgi tai 
lietuvių pinigai žarstomi sve
timiems.

Bet jau su Mandžiurijos čai- 
niais, kurių randasi daugiau 
negu 100 milijonų, tai jau ki
tas klausimas. Reiškia iš Lie
tuvoje esančių 2,400,000 lietu
vių ir Amerikoje nepilnai mi
lijono lietuvių pinigai yra 
renkami ir kaulijami, kad ap- 
katalikipti milžinišką Čainų 
tautą. Tai yra suvirš 200 sy
kių didesnė ir turtingesnė už 
lietuvių, ir dabar čion musų 
broliukus velnias neša į kitą 
pasvietį katalikybę platinti.

Vienok yra V,ieiias is Zemiyusos-Iy.ainos Karų.
padaro Plynpgth saugiausiu pasauly ^eipos-kąinos 

Jus turėsite pasivažinėti ‘Višais Trijais”, idant įver
tinti smilgų kamfpttą Plymęuth Plaukiančio Baido 
.. ..jo judinantį .šu&ubiiiimą ir pajėgą—su 
iki 20% mažiau ftasd'ii- alyvos!
Klauskite savo Chrysler, Dodgę arta Re Soto deal- 
erft). Tegul jisai jums pasako apie lengvas pirkimo 
sąlygas oficialio Chrysler* Motors ComnieTcial 

i Credit Pliano. ’

nors amato.
Toks jaunuolis išdirbęs pas 

amatininką tris metus ir pra
mokęs kokį darbą 
įrankius ir pradeda savistoviai 
gyventi. Važiuoja i apskričių 
miestelius arba kaimuose susi
randa savo amatui rinką.

Lietuvos kaimai ir apskričių 
miesteliai turi užtektinai kriau
čių, šaučių, kalvių, dailydžių, 
tepliorių ir kitokio amato spe
cialistų. Tie, kurie gabesni — 
gali geriau gyventi kaip maža
žemis arba ir stambesnis apsi
leidęs ūkininkas. Amatininkams 
už atliktą darbą ūkininkai at
veža grudų, duonos, drabužių. 
O kurie turi, tai pinigais už
moka.

Pinigų Lietuvos ūkininkams 
didele stoka. O ukio produktų 
taipgi neperdaug. Namų taisy
mui mažai kas samdo dailydes, 
— patys taiso.

Ratsiuvių (šaučių) darbo nie
kas negali atlikti, išskiriant 
tuos, kurie batų nesiuva, o vy-

(Apačioj) Tai yra plienas sudrutintas plienu. 
Pjymduth body yra padarytas iš gryno plieno 
perdėm ... viduriniai postai, laAgų f rėmai.. 
kiekvieną dalis. Plieno tvirtumas jus apeau- 
goja ylšą laiką.

akis galima dainai atitaisyti 'su haūjai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 
’us galėsite su jais skaityti mažas rai- 

yti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Serner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė „
Telefonas Yards 1829

Phjmouth Turi Visas tas Exlra Vertybes,

TAI TAIP reikia pirkti žemos-kainos karą—įe\gu 
jus norite BŪTI patenkinti savo pirkiniu.

Žiūrėk i “Visus Tris” vadovaujamus žemos-kainos 
karus. Ir gauk atsakymus į kai kuriuos specifiš
kus klausimus: * >
Kaip su stabdžiais? Plymouth turi tikrus hydrau
lic stabdžius ... saugiausius stabdžius, kokie šįan? 
dien yra žinomi. ■ ' ' '
,0 kaip apie body konstrukciją? Plymouth’o body 
yra perdėm iš plieno, šios svarbiausios apsaugos

PLYMOUTH H $510
PASIVAZINEKIT NAUJUOJU PLYMOUTH!
. — .... » ....—~ r -• ' --• r- ■>«>• _

žas arba nagines dėvi. Bet vis
gi ūkininkas turi bent vieną 
porą batų pasisportauti einant 
i bažnyčią arba važiuojant į 
kermošių. Šaučių kostumeriai 
yra nuolatiniai. Jei gerai pa- 

|siuna batus, tai jie negreit nu
sidėvi. žinoma, bato pritaiky
mas prie kojos — tai visai ne
reikalingas. Batas gali būti bile 
kaip pasiutas, by tik kaimietis 
gali į jį koją įkišti. Kaimiečiai 
su batais nevaikšto. Kada jis 
eina į bažnyčių, jis batus užsi
dėjęs ant pečių nešasi, tik prie 
bažnyčios vartelių juos užsi
mauna. O išėjęs iš bažnyčios 
arba iš karčiamos jis vėl juos 
nusimauna ir nešasi namo. Na
mo parnešęs padeda palovin ir 
laukia kada jam vėl reikės eiti 
į miestelį. Jam tų batų užtenka 
bent keliems metams. O tas 
laikotarpis užtikrina, kad dar
bas buvo gerai atliktas. Kada 
batai nuplyšta, ūkininkas eina 
pas tą patį šaučių.

(Bus daugiau)

Katalikų kunigai žu
do lietuviškumą

Draugas praneša kad Chica- 
gos Romos katalikų klebonai 
turėjo savo susirinkimų ba
landžio men. 8 d. Dievo Ap- 
veizdos parapijos klebonijoj. 
Ir tarp kitų savo tarimų išreiš
kia neva pasipiktinimų, kad 
buk tai katalikų priešai šmei
žia broliukus marijonus ir ki
tas įstaigas?

Pažvelgkime truputį ar jau 
taip ištiesų yra. Juk marijo
nai patys skelbė per Draugų, 
kad jie turi savo vienuolynus, 
Man dži arijoje, Anglijoje, Balt- 
gudijoje, Latvijoje ir Lenkijo
je. Suprantama dėl kataliki- 
nimo latviu rodos didelės bė
dos nebūtų. Latviai tai musų 
broliška tauta. Jeigut jau

Lietuvių tauta per tris šim
tus metų išliejo upelius savo 
kraujo ir ašarų dėl prakeiktų 
krj(žokų, neva katalikybės pla
tintojų, ir nustojo milijonus 
savo jaunų vyrų. Taipgi pra
žudė didelius plotus savo že
mės, kaip Prūsiją, Baltgudi- 
jų ir t. t. Vis lai dėl švento 
katalikiško tikėjimo gerovės. 
Ir kas tai padarė? Vis tai 
tokie broliukai misijonieriai, 
kurie katalikindami lietuvius, 
vienus suvokietino kitus su
lenkino. Ir dabar lietuviai 
tuo pavyzdžiu turi savo pini
gus aukauti,* save skriausti, 
kad sukatalikinti tokių milži
niškų tautų kai čainų. To tai 
licutvio patrijoto širdis negali 
daleisti. Lietuvio kataliko 
nei vienas centas neturėtų ei
ti dėl katalikinimo čainų ar
ba musų didžiausių priešų len- 
kų.

Dalia r musų broliukai <lel 
didesnės musų lietuvių tautos 
pašaipos įsteigė savo skyrių 
Lenkijoje. Matote musų tauta 
yra karo padėtyje su Lenkija, 
o musų marijonai broliukai 
su lietuvių priešais draugauja, 
bučiuojas, ir dar dėl maga
ryčių jiems vienuolynų užpun- 
dino. Reiškia, marijonai bro
liukai nori lenkus padaryti 
tur būt dar geresniais katali
kais? Reiškia su lietuvių pi
nigais stato vienuolynus len
kams, musų tautos didžiau
sioms priešams. Tai matai, 
broli katalike, kur tavo sun
kiai uždirbti pinigai eina. Jie 
yęa siunčiami į Kiniją, į An
gliją, Baltgudiją, ir pagalios 
musų tautos bjauriausiems 
priešams lenkams. Juk len
kai bile valandą yra pasiren
gę pavergti visą Lietuvą, ir 
tada žinoma visi lietuviai bu
tų sulenkinti.

O gal tai musų- katalikiški 
kunigai nori pasigerinti Ro
mos Papai, kuris atidavė mu
sų sostinę Vilnių Lenkijai. 
Juk ir marijonų taip išgarbin
tas vyskupas Matulevičius, 
kaip Romos papa įsakė jam 
apleisti Vilnių, tai be" men
kiausio pasipriešinimo Romos 
papai ir lenkams, atlaikęs

NAUJIENOS, Chicago, III.

Washington, D. C. — Bedarbiai pikietuoja Baltąjį Namą.

švetnas mišeles, Vilnių aplei
do ir atidavė lenkams. Jeigu 
jisai butų norėjęs pasitarnau
ti Lietuvai, galėjo tonais Vil
niuje pasilikti, taip kaip laike 
didžiojo karo, kad visa Belgi
ja buvo vokiečių užimta, bel
gų pairi jotas kardinolas Mcr- 
cier neapleido Belgijos, bet 
pasiliko tonais su savo tautie
čiais.

Gryštant čionai musų Ghi- 
cagon, ar musų Romos kuni
gai kovoja už lietuvių teises, 
už lietuvių kalbą bažnyčiose? 
Ne, jie patys per prievartą 
bruką lietuviams svetimą kal
bą bažnyčiose, panaikina lie
tuviškas giesmes, vienu žo
džiu taip daro kad tiktai lie
tuviai greičiau ištautėtų. rĮ'ad- 
gi pasirodo kad musų Romos 
Katalikai kunigai nėra širdin
gi lietuvybės palaikytojai, nei
na su lietuvių troškiniais ir 
tautos ^reikalais. Bet tiktai 
stengiasi iš lietuvių kuodau- 
giau pinigų iškaulyti, ir su 
tais lietuvių pinigais stato*sve- 
timose šalyse mokyklas ir 
vienuolynus, ftįr net lietuvių 
tautos didžiausioms priešams 
lenkams tarnauja.

Cicerietis.

........... «

PIRMYN
SHARPS and FLATS

“Naujos Gadynes” 
choras ir “Cukri- 

nis Kareivis”
■ 1 1

Sekmadienį, bal. 7 d., “Nau-1 
jos Gadynės” choras pastatė 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
Oscar Strauss’o operetę “Cuk
rinis Kareivis”. Tai buvo vie
nas iš geriausių palyginamai 
jauno choro pasirodymų.

Vakaras buvo nevien pasek
mingas publikos atžvilgiu, nes 
atsilankė apie 800 žmonių, bet 
ir operetes pastatymas buvo 
geras. Kreditas už tai tenka 
pirmoje vietoje, p. Jurgiui Ste
ponavičiui, choro dirigentui, ir 
choro nariams, kurie .noriąi ima
si darbo ir su atsidavimu at
lieka savo užduotis.

Solistų tarpe buvo p. B. Ra- 
šinskįenė, (Nadina), Ą. Stepo
navičienė (Aurelia), p. Bernice: 
Mąlela (Maša), J. Šarcevįčius 
(Bumerli), J. Romanas (Alek- 
sis), J. Valantis, (Papovas) ir 
J. Virbickas, (Masakrovas).

Pati operetė yra melodinga 
ir graži, tad atsilankiusioji pub
lika neabejojamai praleido ma
lonų vakarą.— (Sp.)

THE CAST OF CHARACTERS• < J,

The Doctor of Alcantara, 
Frank Jakavičius

Baltežys, V. Ascilla
Carlos, John Sarasevičius, His 

Son
Perkus, Frąnįk Pūkis, Pprter 
Sabas, L. Lapinskas, Porter 
Pompusas, John Rakstella, 

Policę Ace
Donna Lucrezįa, Mrs. Step- 

hens, Doctors wife
Isąbella, Estelje Gąldikiutė, 

Her Daughter
Inez, Onuks Skever, Her 

Maid.
Synopsis:
Carlos, the son of Baltežys, 

hąs fallen įn love with Isabella, 
daughter of the doctor. In the 
meanwhile, Isąbella has been 
bethrothed to ą young man with 
vvhose name she has not been 
made acųuaintcd. Sųrprised by 
her mother in -liste.ning to a 
serenade given by Carlos, she 
confesses her love for him, and 
refuses to mdrry the unknown 
intended. Carlos contrives to 
have himself conveyęd into the 
house in a basket, undei; cover 
of a present to Inez, the con- 
fidante of Isabella. Carlos takes r • » e .
advantage of the absence of 
everybody to get out the basket 
and conceal himself. The Doctor 
and Inez in trying to h:de the 
basket from the ųuarrelsome 
Lucrezia, drop it into the river, 
and afterwards learn that 
there was a man in it. Attracted 
by the despairing screams of 
Inez, the pight watch appear, 
led by the Alguązil, Pompusas. 
who informs them that they 
are un^ąr the sųrveillance of 
his men as suspicious persons. 
After the depąrture of the 
night watch, the Doctor and 
Inez are left brooding in fear 
ąpd dismay over their crime 
when Carlos eųters, to the great 
terror pf the Doc,tor and Inez,

y.......... .. ................... *■ ■ ■........

who immediately suspect him 
to be a police spy. He discovera 
himself to them as the son of 
Baltežys, being at the samę 
time unavvare that his lady love 
and his intended are one and 
the šame person. Transported 
with joy, the Doctor asks hiųi 
to take a glass of wine witįh 
him, vvhich wine, brought by 
Inez, proving to be one of the 
Doctor’s poisonous decoctions, 
plunge Carlos at onec into a 
deathlike swoon. The Doctęr 
believing him to be dead, aųd 
being afraid of being deteeted 
in this his second murder, cop- 
ceals Carlos in a sofa, in whioh 
act he is disagreeably surprised 
by the sudden arival of Balte
žys, who comes to conclude the 
arrangements for the marriage 
of his son and Isabella. His 
presence being objectionable to 
thęm, they put every obstaole 
in his path, so that at length, 
he is forced to pass the night 
on the sofa, beneath which lųs 
son is concealed. When he is 
asleep, the Doctor and Inez 
fearful of discovery, enter to 
remove the body from under 
Baltežys, who awakes and 
starts up i n fear.

What happens when Isabella 
finds that the one that she lovęs 
and who was intended for her 
from the start, is now poisoned ? 
What will happen to the Doc
tor and Inez? What will Bal
težys do when he finds that 
such an awful thing has hap- 
pened to his son? You will 
find out when you come to the 
presentation of “The Doctor of 
Alcantara” at the Lithuanian 
Auditorium, Sunday, April 21. 
Tickets may be secured from 
any of the chorus members, 
and are cheaper i n advance, ąo 
get yours now!

General chorus rehearsal tp- 
night at the Lithuanian Audi
torium, at 7:30. Yuor presence 
is absolutely essential, if this 
opereta is to be a suecess. 
Please be prompt!

—The Duchess.
* i
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Kiekvienam Amerikos LietuviuiJums
JUOS zmo

kol ne

visi telkiasi apie Nauiienas ir su

NAUJIENOS

Naujie-

Darius ir 
Girėnas.

širdingi 
linkėjimai

Lietuviu 
Diena.

Antras 
skridimas.

kiekvienas 
žodis 
daug 
reiškia.

Svarbus 
laikas 
istorijoj

Naujienos 
patenkina 
troškimą 
suprast 
uždavinius.

vajaus 
per ke-

Trys 
geri 
darbai

Naujienos 
riša šio 
gyvenimo 
klausimus.

Naujienos 
teikia 
didelį 
malonumą

Atsieksime 
tikslo.

Draugiškas 
bendradarbiu 
vimas.

Angliški 
laikraščiai 
ne musų ir 
ne mums.

Apsaugok i m 
musų 
jaunimą 
nuo nuodų 
ir paniekos.

Skaitykim 
Naujienas 
kasdien 
visą gyvenimą

Kultūrinis 
darbas 
gyvuoja tik 
ačiū 
Naujienoms.

per 15 mėnesių, o jeigu užsimokė- 
Nauj ienas per 7 mėnesius, šitas 
laiku, nuo vasario 1 d. iki gegu-

Dabar neramu Amerikoj, o dar neramiau visur kitur pa
sauly. Gyvenimas kelia daug didelės svarbos klausimų. Rusija 
ir Japonija rengiasi prie karo, o taipgi nuolat apie karų kalba 
Francija ir Vokietija. Amerika didina karo laivynų ir pavasa
ry rengs dar neregėtus karinių laivu manėvrus Pacifiko van
denyne. Tuos dalykus mes sekame iš Naujienų su didžiausiu 
žingeidumu.

Mes gyvename labai svarbiu laiku istorijoj. Mums dar gy
viems tebesant, turės būt išrištas klausimas kaip žmonės gyvens 
ateity, ar visi bus aprūpinti, ar visi turės darbo, ar visi bus po
nais ar ubagais, ir kaip užsibaigs kapitalizmo betvarkės gady
nė.

Prie ko žmonija eina ir ką mes turėtume daryti ir mąsty
ti šiuo svarbiu momentu? Apie tai mes niekur kitur negalime 
patirti, kaip tik musų geriausiam ir didžiausiam laikrašty Nau
jienose. Šitie klausimai Naujienose yra apsvarstomi kasdien be
šališkai, blaiviai ir protingai.

Tai kaip-gi šiandien galima,būti be Naujienų?
Tik tas, kas skaito Naujienas, šiandien stovi priešaky kitų, 

nes žino daugiau ir geriau supranta svarbius dabartinio gyve
nimo klausimus.

Žinoti viską ir suprasti viską yra kiekvieno gyvo žmogaus 
troškimas. Tik tas, kas skaito Naujienas, gauna didžiausią pa
ramą tam troškimui patenkinti.

Daugelis lietuvių pastarais laikais pradėjo skaityti angliš
kus dienraščius. Dėl išmokimo anglį) kalbos tai nėra blogas da
lykas. Bet ir geriausia išmokę angliškai, ką-gi mes galime gau
ti iš anglišku dienraščių? Ten nėra jokios šilumos, jokio drau
giškumo, jokios užuojautos lietuviams. Didelė didžiuma angliš
kų dienraščių yra didžiųjų kapitalistų rankose, ir todėb skleid
žia labai iškraipytas žinias, labai neteisingas nuomones. Mul
kindami žmones, jie turi viena tikslą

Išpildykite čia išspauzdintg kuponų ir atsiųskite ji 
noms.

Malonus viengenti, perskaitęs; šį raštą iki galui, suprasi, 
lad čia eina kalba apie didžiausią jūsų ir musų reikalų.

Nei viena lietuvių šeimyna neprivalo būti be Naujienų.
Ir kaip-gi lietuvis Amerikoje gali būti be Naujienų?
Tik per Naujienas mes lietuviais pasilaikom.
Tik per Naujienas viens apie kitų patiriam, viens kitų pa- 

siguodžiam, savo jausmais ir mintimis pasidalinam. x
Tik iš Naujienų daugiausia Žinių gauname ir sužinom, kas 

dedasi visam pasaulyj, kas dedasi Lietuvoj, visuose Lietuvos kai
muose, kas dedasi Chicagoj ir visose lietuvių kolonijose Ame
rikoj.

kontestantams, kurie yra apsiėmę ir pasišventę dirbti

kur tik lietuviai gyvena. Jie atlieka labai svarbių ir labai nau
dingų lietuviams misijų.- Prisidėkit prie pakėlimo jų dvasios, 
padrąsinkit juos, duokit jiems savo nurodymų, pagelbėkit jiems, 
kaip tik geriau galite.

Šituos tris gerus darbus jums nebus sunku atlikti. O ka
da kiekvienas juos atliksite, tai visiems Amerikos lietuviams pa
sidarys daug linksmiau.

Taigi eikime prie didelio tikslo, kad 
sias lietuvių dienraštis' Naujienos rastųsi 
mynoj.

NAUJIENOS,
1939 S. Halsted St.
Chicago.

Ir aš žemiaus pasirašęs (pasirašiusi) pasižadu atlikti tris gerus 
darbus Naujienų vajuj:

Užsirašyti Naujienas. A
... ■

Užsirašyti Naujienas bent vienam savo draugui ar pažystamam.
Pagelbčt vajaus kontestantams

Vardas ir Pavardė

Adresas

didžiausias ir geriau 
kiekvienoj lietuvių šei

kvietė ir ragino taip pasirodyti. Dešimt tūkstančių 
per visą savo gyvenimų neužmirš Lietuvių Dienos malo 

mųjų jspuclžių!
Naujienas skaityti tai reiškia ne tik 

tina ir žingeidu, bet ir dalyvauti visame, 
viams, kas naudinga, gražu, smagu ir prakilnu.

Kiekvienas Naujienų skaitytojas gali jums paliudyti, kokį 
didelį užsiganėdinimų jis ar ji gauna iš Naujienų skaitymo.

Dabar prasidėjo Naujienų vajus. Visi subruzdo dirbti, kad 
tų šviesos židinį atnešus į , kiekvieno lietuvio namų. Daugybė 
laimingų žmonių, kurie skaito Naujienas, nori pasidalinti savo 
laimingo jausnąo šaltiniu su kitais. Visi kas kuo gali prisideda 
prie vajaus ir siunčia savo geriausius linkėjimus, kad Naujie
nų vajaus tikslas butų atsiektas.

Štai dvejetas ištraukų tik iš vienos dienos laiškų.
Chicagietė ponia Anna J. Maręuardt, rašo kokį didelį už

siganėdinimų ji turi skaitydama Naujienas:
“Labai malonu pagerbti musų brangų laikraštį Naujienas, kurį 

aš skaitau suvirŠ 19 metų, ir su didžiausiu užsiganėdinimu skaity
siu, kol gyva busiu. Ačiū tamstoms labai širdingai.

Anna J. Marąuardt,
3544 S. Union Avė.,

Chicago, III.“
O štai antras laiškelis nuo M. Karčausko, kurs nori, kad 

jo draugai užsirašytų Naujienas:
“šiuomi prisiunčiu keleto savo draugų adresus, tikėdamas, kad 

jie užsiprenumeruos musų garbingą dienraštį Naujienas. Tik 
tamstos pasiuskit jiems paraginimą. O aš nuo savęs linkiu tams
toms kuodidžiausio pasisekimo šiame Naujienų vajuje ir kon
testantams linkiu, kad jiems kuogeriausia pasisektų išplatinti 
Naujienas po visus lietuvių kampelius, kad neliktų nei vieno mu
sų brolio lietuvio, kurs neskaitytų Naujienų, taipgi laimėti gra
žias ir brangias dovanas.

Pasilieku su geriausiais tamstoms linkėjimais,
M. Karčauskas,

5749 S. Whipple St.,
Chicago, III.“

Tokių laiškų .mes gauname kasdien, ir iš jų matome, kaip 
širdingai Naujienų skaitytojai džiaugiasi Naujienomis, ir trok
šta, kad kiekvienas lietuvis skaitytų Naujienas — kasdien, nuo
lat, visą gyvenimą. Ačiū už gražius linkėjimus visiems. Ačiū 
už viską, ką jus padarysit kuodidžiausiam Naujienų išplatini
mui po ’visų Ameriką ir visur, kur tik lietuviai gyvena.

Brangus viengenčiai, prašome jūsų, stokite į darbą!

Pirmutinis jūsų geras darbas, tai atsikviesti Naujienas į 
savo namus. Užsirašykit Naujienas metams, arba pu sei me
tų, o jeigu negalit tai nors trims mėnesiams.

šito kontesto laiku jums duota didelis palengvinimas atsi
kviesti pas save Naujienas daug pigiau. Jeigu užsimokėsit už 
metus, tai gausit Naujienas 
šit už pusę metų, tai gausit 
atpiginimas bus tik kontesto 
žės 31 dienos, 1935 metų.

Antras jūsų geras darbas, tai prikalbinti bent vienų savo 
draugų ar pažystamą, kad užsirašytų Naujienas. Jeigu galit 
gauti du ar tris savo pažystamus, kad užsirašytų Naujienas, 
tai tuo geriau, žinoma. Bet jokiu budu nenusiraminkit, “ 
gausit nors vieno.

Trečias jūsų geras darbas, tai pagelbėti Naujienų 
kontestantams, kurie yra apsiėmę ir pasišventę dirbti 
tūrius mėnesius be paliovos, idant išplatinus Naujienas visur, 

dingą lietuviams misijų

kindami žmones, jie turi vieną tikslą — neduoti žmonėms pa
sikelti iš savo vargu, o užtikrinti didiesiems kapitalistams jų ne
svietiškus pelnus, šiandien beveik visi didieji angliški dienraš
čiai yra žmonėms tikri nuodai.

Teisingas žinias, naudingas nuomones, sveikus svarbių klau
simu apsvarstvmus mes turime tiktai Naujienose. Todėl mums 
labai svarbu, kad ir musu jaunimas skaitvtų Naujienas. Tiesa, 
kad ne visi musų jaunuoliai moka lietuviškai skaityti, bet jei
gu paprastų paimti į rankas musų laikrašti, tai ir išmoktų. Pri- 
pratinimui jaunimo prie Naujienų, mes turime Naujienose an
glišką skyrių. Kada jaunimus nradės daugiau skaityti Naujie
nas. mes esame nasirvžę angliškų skvrių Naujienose patobu
linti, arba leisti jį kaipo atskirų priedą. Mes jaučiame didelį 
reikalų apsaugoti musų jaunimą nuo tu nuodų, kuriu jis pri
sigeria iš anglišku turtuoliu didlapių. Daugelis tų didlanių, be
sivarydami prieš žmonių reikalus, taipgi užsiima niekinimu at
eiviu ir ateivių vaikų. Jeigu koks ateivis ar jo vaikas kuo nors 
nrasikalsta ar virsta kriminalistu, tai anie tai angliški laikraš
čiai prirašo daug lapu. Bet apie gerus kultūrinius ateiviu dar
bus tie melagingi laikraščiai nerašo nei žodžio. Ypač taip yra 
Chicago je.

Todėl ir tie musų lietuviai, kurie puikiausia moka angliš
kai. negali apsieiti be Naujienų, čia jie randa susiraminimo ir 
padrąsinimo eiti gerais keliais.

O. kiek kilnių kultūrinių darbu lietuviai atliko ir galėjo at
likti tiktai dėl to, kad jie turi tokį laikraštį kaip Naujienas.

Jaunimo draugijos, chorai, sportas, profesionalų draugi- 
ins, našalpinės draugijos
Naujienų pagelba vis gražiau ir tvirčiau pasirodo. Lietuvių vie
ši parengimai ir pasirodymai butų neįmanomi be Naujienų. Lie
tuvių biznis irgi tik ačiū Naujienoms pasekmingai gyvuoja,

Dariaus ir Girėno karžygiškam skridimui tik Naujienos 
davė didžiausią paramą nuo pradžios iki galui. Tik Naujieno
se buvo daugiausia apie juos rašvta ir raginta dėti jiems aukų 
iu prakilniam tikslui. Net ir lėktuvui vardas Lituanica buvo 
iš Naujienų duotas. Kada Darius ir Girėnas žuvo, tai ir kiti 
pradėjo apie juos rašyti. Bet jau buvo pervėlu.

Kad išsipildytų Dariaus ir Girėno norai, Naujienos sugal
vojo rengti antrų skridimų.’ Kada įsisteigė antro skridimo są
junga (ALTASS), Naujienos su didžiausiu širdingumu, nepai
sant visų kliūčių ir neišmintingų žmonių kritikos, rėmė antro 
skridimo darbą. JVisi lietuviai,’išėmus keletą priekabių jieško- 
tojų, buvo ir yra su Naujienoms šito prakilnaus darbo rėmime. 
Ačiū šitoms pastangoms, Leitenantas Feliksas Vaitkus turės 
geriausia įrengtą lėktuvą ir su juo skris į Kauną kaip tik at
eis geresni orai. Tai bus didžiai sujudinantis atsitikimas vi
siems Amerikos 'lietuviams. < • r

Didieji lietuvių parengimai Chicagoje įvyksta ir esti pa
sekmingi tik ačiū Naujienų paramai. Pereitais metais, Pasau
lio Parodoje buvo surengta Lietuvių Diena. Lietuviai čia taip 
gražiai, taip didingai pasirodė, kaip jie niekad nebuvo pasiro
dę pirmiau. Ir jie taip pasirodė tiktai dėl to, kad Naujienos



Trečiadienis, bal. 17, 1935 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Gal ne margučių, vie 
nok puota visų lau 

kia Velykų diena

Šiandien prelekcijos 
sveikatos klausimu 

Brighton Parke

“Baisus žmogžudys”

Bailusis Daktaras” yra pasiryš 
žęs visiems suteikti neužmirš
tinas Velykų šventes.

Gal ne vienam galvoje mai
šosi klausimas, kaip praleisti 
Velykų šventes. Tiems, kurie 
tos problemos dar neišrišo, at
sakymų žada parūpinti ^‘Bailus 
Daktaras”. Jis ne vien žada vi
siems Velykų margučius, bet 
tuo pat sykiu žada ir suteikti 
kiekvienam Velykų šventes, ku
rias visi atsimins.

BRIGHTON PARK — Brigh
ton Parko Moterų Kliubas 
šiandien rengia prelekcijas 
sveikatos klausimu Hollywood 
Inn .svetainėje, 2417 Wcst 43 
Street. Prelegentas Dr. T. 
Dundulis kalbės apie moterų 
ligas. Kalbų iliustruos pa
veikslais.

Įžanga veltui, pradžia 7:30 
vai. vakare. Rengėjos kviečia 
visas moteriškes atsilankyti. 
Mergaitės mažiau 16 metų am
žiaus nebus įleidžiamos. (Sp.)

Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; i Korespondentas.. S.
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicagp, III.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7182 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3817 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladys 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 
Wallace St.; M. Alkimavičius 
dininkas, 4804 So. Laflin St.; 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 
Wallace St.; M. Norbutas ir 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

So. 
iž- 
B.

So. 
K.

F DON’T
NEGLEČT
ACOLD

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų 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.

“Bailusis Daktaras” yra sve
čias, kuris Velykų dienų atsi
lankys Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 S. Halsted Street. 
Jis atsilankys, kad papildyti 
žmogžudystes, kurių jis nenorė
jo papildyti; jis atsilankys, kad 
visus gardžiai prijuokinti ir ge
rai palinksminti. Jis tiesiog ner
sis iš kailio, kad visiems įtikti 
ir parodyti, kad ir būdamas bai
lus, jis nėra tokis prastas.

Tų svečia į Auditoriją atga
bens “Pirmyn” choras. Su vi
sais ,! solistais, choro nariais 
“Pirmyn” atidangins “Bailųjį 
Daktarą” į salę, o tam visam 
paradui vadovaus dirigentas 
Kazys Steponavičius.

O kad svečias “Bailusis Dak
taras” visiems patiks, jį atsi- 
kvietę pirmyniečiai neabejoja. 
Jie kviečia kiekvieną, kuris šių 
žinią perskaitys, Velykų Dienų 
atsilankyti Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje ir kartu praleisti 
smagiai laiką. (Sp.)

Penktadienį Roselando K 
ir D. Sušivienijimo 

susirinkimas

d.Penktadienį, balandžio 19 
7:30 vai. vakare Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan avė., 
įvyks Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo susirinkimas.

Bus svarbių pranešimų ir ra
portų, be to bus svarstoma kiti 
svarbus reikalai. Visi nariai ir 
narės būtinai atsilankykite ir 
atsiveskite naujų narių prira
šyti prie Susiveinijimo.

—Raštininkas.

Pranas Jakavičius, ‘‘Bailus 
Daktaras” operetėje tuo pa
čiu vardu, kurių Velykų Die
nų stato “Pirmyn” Choras, 
Chicagoje Lietuvių Auditori
joje. Pranas Jakavičius taip
gi bus “baisusis žmogžudys” 
toje operetėj, nes jis tris kar
tus bandys nugalabinti vienų 
jaunų nekaltų vyrų. Pirmu 
syk įmes jį į upę su krepšiu, 
vėliau nunuodys. O kaip 
žmogžudystės pasibaigs, tai ga
lėsite sužinoti atsilankę į Au
ditorijų, kai užbaigsite valgyti 
Velykų margučius.

0746. Tėmykite jų skelbimą ry
toj

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner pirm, 
pag., 3118 W. 44 St. Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtų rašt. 
1500 S. 48 Ct., Cicero. III., J. Ma
nikas kontr. rašt, 2913 W. 40'St, 
J. Jesiunas kasos globėjos, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontienė ka- 
sierius. 4535 S. RockweH’ 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 
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
ty stes Popierų A. Saldukas, • 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostncr Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

Naujienose”.
VBA

Po trisdešimts metu 
vėl grįžta Chicagon

didžiausia pompa, 
plasnnojančiomis

— didžiulis Colc 
Combined cirkas, 
didelė šventė ma-

Laiškai Pašte
EuŠie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kfun jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j į paštą 
(Canal ir Van Buren streets)

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 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., 7:80 vai. vnknr#*.

MIMLE

Čia

A splendid cheese 
food for children

LENTOS ir Medžiai
- LUMBER

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

susirastt 
ko
tik
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

Ka man teko matyti 
ir patirti ALTASS 

bazare
Bazan atšilau k i u s i s ka it y l o j a 

apie įspūdžius

įeinu į Lietuvių Auditorijų. 
Tai buvo antrų bazaro dienų. 
Pilna sale žmonių, kurie ar
ba prisidėjo su aukomis arba 
atėjo tų aukų pasipirkti ir 
ALTASS skridimų paremti. 
Taip, pavyzdžiui, mačiau pp. 
Viliškius. Jie davė didelę 
aukų bazarui.

Matėsi daug kitų rėmėjų ir 
svetimtaučių, kurie nors ne
būdami lietuviais, pritaria 
“Lituanicos II” žygiui. Ir jie, 
svetimtaučiai remia musų lie
tuvių darbų ir įvertina Įeit. 
Vaitkaus žygį gal daugiau, 
kaip nekurie lietuviai.

Toliau, man į akis įpuolė ir 
vienas netikėtas svetys, kuris 
yra didžiausias hntrojo. skridi
mo priešas ir drabsto purvais 
musų veikėjus, kurie tų dar
bų dirba su kantrybe su pa
sišventimu. Bet man rodos, 
kad jis atėjo ne bazarų pa
remti, bet pasirinkti medžia
gos, kad galėtų per savo laik- 
raštpalaikį 
tojus. Bet 
Apsidairęs, 
smuko per
buvo nemalonu, kad salėje bu
vo daugybė žmonių, kad bu
vo judėjimas?

Garbė musų darbuotojams, 
kurie nežiūrint visų šmeižimų, 
nesustodami, atkakliai ir drą
siai varo savo darbų prieša
kiu, kad suteikti musų mažai 
Tautai paramų ir jai atiduoti 
pagarbų nusiunčiant į Lietuvų 
savo išauklėtų jaunuolį, Įeit. 
Vaitkų. A. Šakienė.

Trisdešimts metų atgal Chi
cagon paskutiniu kartu atvy
ko — 
triukšmu, 
vėliavomis 
Brothers 
Tai buvo
žiems vaikams, tai buvo dide
lė šventė ir dideliems vai
kams, kurie mėgsta nusidan
ginti į cirkų ir ten praleisti ke
lias valandas užsiifiiršus apie 
viskų. O kas cirko nemėgsta. 
Kiekvienas.

Po trisdešimts metų, Colc 
Brolių cirkas ir vėl grįžta 
Chicagon. Šiuo kartu su juo 
atvyksta du garsiausieji Ame
rikoje žvėrių treneriai, Clyde 
Beatty ir Aliau King. Cirkas 
atsidarys Chicagos Coliseumc, 
prie 14-tos ir Waba8h galvių 
šeštadienį, balandžio 20 d.

iškaba “Advcrtised Ayindow” 
klausia laiškų.

2 Banaitis J.
5 Jakstene Barbora

Miksys S.
Petrovic Josip
Slepka Marija 
Umbras A. 
Valentą Josef

10
13
16
18
19

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Volskis pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius,, vice-pinn., Ąn-

* ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt.
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

It epreads 
sllces 

toasts 
melts

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

United Liųuor Dis 
tributors yra Lietu 

viską įstaiga

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., A. Gadaminskiene kasierius. 
2650 W. 42 St, D. Radvilas mar
šalka, 712 W 17 PI., 1\ Arlaus
kas, J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nedėldienj 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2117 West 
43 Street.

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

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

Davids Sąsh and Door 
Company 

3280 Archer AveM 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

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

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Įkorporuota) 
Įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėją rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1273

Preferred fcy millions 
to mayonnaise

Rinktinas dalys j 
s u p 1 a ktos iki A 
Švelnaus smelo- 
nuoto miši
nio K r a f t 
Miracle Whip 
mašinoje.

Išsiparduoda
10,000 ROLIŲ

>

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.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

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

KNYGOS,
BOOKS

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

.....   ....— »■- ................ .. I ■ 
Šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.augštos rūšies

SIENŲ POPIEROS
IKI 20c 

VV Už ROLĘ
Skubinkit pirkt.

Didelis pasirinkimas vėliausios 
mados gražiausių spalvų ir 
reitų metų pavyzdžių. šitos 
pieros pirmiau parsidavė nuo 
iki 90c už role.

BORDERIAI
m- Už ROLĘ 
IMU ir AUGŠČIAU

Robertson & Co.
1342-44 Madison St

Chicagos smarkiausia malevų
♦ krautuvė.

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

KAILIAI
FURS

pe- 
po- 
15c

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

DAVID ADLĘRBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
mą kainą. _

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

Tel. Cicero 645

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

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

KRAUTUVES
STORES

25 otincesfor25$

T.
%

po

MILUONS OF POUNDS HAVE'BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

AiyVAYS UNIFORM
DEPENDABLE

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie 
me ir

FUUPACK
NOSLACK 
FILLING

Siunčiame Giles Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

H

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S, Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chlcafo, Į1L

^22
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MES REKOMENDUOJAME
I

DeB Black 
Labeir;i,.v: 
Mente the Secret/ 
40% I old 17% 4_y»»r <>!<! uiilikry 

3% 17 yetir olil uhbkty ■ 
je% Flnr.i 
100% GOODTASTE

Thls fine blend 
c o n t a i n- 
ing 60 por cent 
aged wblskey 
is the nation’s 
“good taste” 
favorite.

Frank Dzimidas, savininkas 
United Liųuor Distributors, už
laiko labai moderniškų gėrimų 
sklądą—wholesąle ir retail, ant
rašu 2640 W. 63rd St.

Dzimidas ir jo žmona abu 
yra Amerikoje gimę ir augę 
jaunuoliai, tačiaus, reikia pa
sakyti, kad abudu gražiai var
toja lietuvių kalbų. Jų skladas 
yra pilnai prirengtas tinkamai 
patarnauti su visokiais gėri
mais Velykoms. Užsakymus 
pristato į namus. Tel. Prospect

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St„ Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th 'PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, 111.; 
Kasior. glob. P. Martinkienė, 3441 
Sp. Morgan St.. Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yąškienienė, 2547 W. 
45th $t., Chicago. I1J.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apelę 
K. Keturakiene, 525 E. Oakwood 
Blvd.; KasieriusS J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė.,

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 kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. To-» 
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulkų
1739 S. Halsted St.

RYPKEVIČIA sekretorius

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosemė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų.

progos patarnausiu krausty- 
r pristatysiu anglis. / 
GEORGE GURNEVIČIUS

2030 Canajport Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

išpurvinti darbuo- 
greit jis pranyko.

pasisukinėjęs jis 
duris. Gal jam

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

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

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25^ 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

Li 
iii

CUARANTEE
IT’S SIMPLY 

INEXCUSABLE

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4965.

m®

U

kili

Miss America X” laivukas plaukia 
myliij per valandą. Laiyukas priklauso Gar Wood’ui.

Miami, Flą 4707 So. Halsted St

NATHAN KANTER

MUTUAL’
LIQUOR 00.

Tel. Yards 0803

You capnot expect to mokė 
friepds socialiy or in Business 
if you havo halitosis .(bad 
breath). Slnce you cannpt de- 
tect it yoursęlf, the one way 
of making sųre you cj° no? 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 gerins

Buy gloves with whot 
it suves

m. tekę, -omu so. “

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25’
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Lietuvaitė reikalauja $100- 
000 nuo vyro už suviliojimą
Patraukė teisman buvusį sužiedotinį—tur 

tingų elektros firmos sekretorių
Tamsiaplaukė, graži 32 me

tu lietuvaitė, Marija R: Mazo
niute, (>5OO South Fairfield 
avenuo, brangiai Įvertina sa
vo meilę. Ji padavė bylą ap
skričio teismui kurioje reika
lauja iš neištikimo sužieduoti
nio $100,000 už padarytą ža-

“Nenaudėlis sužieduotinis’’, 
kuris apvylė merginą ir atsi
sakė ją vesti yra vienas Tho- 
mas L. Parker, 1625 Ridge 
avcnuc 
ve n toj as. 
stambios ;
Electric Manufacturing Co.

Lietuvaitė padavė bylą kaip 
tik laiku. Illinois legislaturo- 
je yra bilius, kuris reikalauja, 
kad uždrausti įvairioms mer
ginoms ir 
įvairius vyrus 
mą’ 
sumų pinigų, 
atvejuose skundai gal pama
tuoti, bet kai kada bylos yra 
tik “raketas”. Ir manoma, 
kad bilius praeis.

Parker,
Evanston, Illinois gy- 

Jis vra sekretorius 
firmos, Standard

Savo skundo p-lė Mazoniulė 
sako, kad ji sutiko Parkerį 
1931 metais, ir kad jis į vieną 
akimirksnį į ją labai įsimylė
jęs. Ir ją karštai mylėjęs per 
visus metus? Visur ją vežėsi, 
davė jai brangių dovanų, ku
rių ir ji jam nepaskupčjo. Ro
mansas buvo vienas iš pavyz
dingiausių.

Ret apie metus laiko atgal 
kas lai pasidarė negerai. Pa r- 

Pirmiau

ir

moterims skusti 
“už sųvilioji- 

reikalauti milžiniškų 
Kai kuriuose

keris ėmęs atšalti, 
žadėjo ją. vesti, bet dabar ėmė 
atidėlioti vestuvių 
vieną kartą, ir ’Aitą.
p-lei Mazoniute išsisėmė kan
trybe ir ji paklausė kame da
lykas. Parkeris atsake, kad, 
mat, jo sena motina sirguliuo
ja, ir kad jam vest dabar nc- 
išpuolą.

Bet keletą mėnesių atgal jis, 
Parkeris, visai p-lę Mazoniutę 
užmiršo ir jai net per telefo
ną nepaskanibindavo. Nuo 
sario 22 d., šių metų jis 
nei kartą neaplankęs, net 
sisakęs su ja pasimatyti.

Vincukas su Stase veikia. Isirašyt Draugijon galima pane-|< 
(lėliais ir ketvergais visų dienų, oProgramas kaip visuomet pra- "nuo 9 v^ ryto

sideda 9 vai. vakare iš stoties 
WSBC, 1210 kilocycles.

Budriko Programas
Pereitą sekmadienį p. Budri- 

kas vėl pateikė puikų radio pro
gramą iš didžiulės WCFL ra
dio stoties, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Tai buvo Verbų Sekma
dienis, todėl ir programas buvo 
tai progai pritaikintas, dalyvau
jant žinomam solistui baritonui 
p. Kaziui Pažerskiui.

Makalų šeimyna, misteriška 
Aldona, Mykolas—tai tikri cha
rakteriai, kurie kiekvieną suįdo
mina. šį syk jie buvo ypatin
gai geri.

Budriko muzikantai-
ir akordionas irgi verti pagyri
mo. Primintina, kad Ketvergo 
vakare iš stoties WHFC, 1420 
kil. bus irgi puikus ir įvairus 
Budriko programas.—Mikas.

smuiką

dieną, ii

va
jos 
at-

SLA. Prezidentas, adv. F. J. Bagočius. Bus • 
gegužes m. 1, 2 ir 3 dd. Chicagoje. Paskui, 
gegužės 4 d., keliaus į Grand Rapids, Mich., 
pasakyti gegužinę prakalbą LSS. 51 kuopos ir 
SLA. 60 kuopos parengime.

1 v. p. n.
Kreipkitės i

Draugijos ofisų, 
1739 So. Halsted SL 

Taipgi, jsirašyt Draugijon 
ir per musu konkursantus.

Ext<ra susirinkimas Susievienijimo 
Lietuviu Draugijų ir Kliubų Bridge- 
porte i vyks seredoj, balandžio 17 d. 
J 935 m. 8-.ų vai. vak., Chicagos Lie
tuviu Auditorijos salėje 3133 South 
Halsted St.

Visi Viršininkai ir Atstovai pra
šomi pribūti, gavome laiškų iš 
Springflėki, III. apie Draugijų su- 
varžimų. M. Kadziauskas sekr.

Ekstra — Draugijos Lietuvos Duk
terų Narėms. Draugijos susirinki
mas pripuola Velykų subatų, tad 
dėl tos priežasties susirinkimas bus 
laikomas dviem dienoms ankščiau 
balandio 18 d. dideliam ketverge 
toje pačioje svetainėje ir tuo pat 
laiku 7 vai. vak. Visos narės malo
nėkite skaitlingai susirinkti, taipgi 
kurios turite atsibuvusios Oak Fo- 
rest ir Bunvo Party tikietus, malo
nėkite gražinti, kad galėjus greičiau 
raportų išduoti ir kurios esate už 
silikę su mokesčiais malonėsite ant 
šio susirinkimo užsimokėti.

A. Dudonienė nut. rašt.

CLASSIFIEDADS
gal.:ma Financial

Finansai-Paskolos
SKOL1NAM PINIGUS 

ant jūsų morgičių, bonę, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, 
biznius 
mentų.

namus, ukes ir 
Turim apdraudos depart- 

Viešas Notaras.
J. NAMON & CO.

6755 South Western Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

PRANEŠIMAI

KANE’S FAIR STORE 
Persikraustėm nuo 

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

Užlaikome pilnų pasirinkimų 
noms popieros ir hųrdvvųre.
miausios kainos. Atsilankykit i 
musų naujai įrengtų krautuvę.

sie- 
že-

Brighton Parkas pa
siryžęs garbingai iš
lydėti “Lituanica B”

va-

Rengia didelį vakarą Įeit. Vait
kaus išleistuvių išvakarėse— 
gegužės 4 d.

Hariu laiku, tai yra 7 vai. 
kare.

Visos narės yra prašomos 
skaitlingai susirinkti, ir atsi
skaityti su vakarienės ir bunco 
party bilietais, nes kitaip nebus 
galima išduoti raporto.

—A. Dudonienė, Nut. Rast.

atvirutėmis, bet narių atsilankė i ALTASS naudai šis sporto va- 
neperdaugiausiai. Visi Įsitėmy- 
kite, kad SLA. 55'kuopos su
sirinkimai bus laikomi kiekvie
no menesio antrą sekmadienį, 
2 vai. po pietų, Bimbos svetai
nėje 635 West 119 Street, West 
Pullman. .

Korespondentas.

Visi Chicagos atletai 
dalyvaus Bulaw Aces 

sporto vakare

karas yra rengiamas.
Be suminėtųjų, tikimasi, kad 

į ši nepaprastą sporto vakarą 
atsilankys ir kitų kultūrinių, 
sporto ir meno organizacijų na
riai. Ir šiaip daugelis lietuvių 
ir lietuvaičių smagiai laikų pra
leis, kartu su savo draugais 
Viking Temple svetainėje prie 
Stephens* “Bevellers
tros. Įžanga 25 centai, i 
certą ir šokius.

Orches- 
kon-

Lietuvis laukia teis

BRIGHTON PARK. Brigh
ton Parko kolonija yra pasiry
žusi užbaigti darbuotę “Litua- 
nįcos H” naudai, taip kaip di
džiausiai lietuvių kolonijai Chi- 
cagoje, išpuola.

Iš visų kolonijų Chicagoje su
kėlęs daugiausiai pinigų antra
jam skridimui, Brighton Par
kas žada šuniniai atsisveikinti 
su Įeit. Vaitkum ir rengia tam 
tikslui didžiulį vakarą. Vakaras 
įvyks gegužės 4 d., IIollywood 
Inn svetainėje, 2417 West 43rd 
Street,—oficialių lakūno išleis
tuvių išvakarėse.

Pirmiau buvo paskelbta, kad 
vakaras Įvyks gegužės 25 d., ir 
jau tai dienai bilietai buvo at
spausdinti ir platinami. Datą 
Komitetas pakeitė paskutinių 
laiku, kai buvo galima gauti 
salę šeštadienio vakarui. Visi 
asmenys, kurie jau turi nupirkę 
bilietus, prašomi juos pasilai
kyti, nes jie bus geri gegužės

SLA. 55 kuopa daly
vauja Gegužės 3-čios 

dienos bankiete

Puikus Koncertas, šokiai, čem
pionato taurių įteikimas ir 
kitos iškilmės gražiam spor
tininkų vakare.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys specia
li susirinkimą balandžio 19 d., 1935 
m., 8 vai. vakare, Naujienų name, 
1739 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, pomirtiniu ir kultū
ros draugija.
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus.
3-.1U skyrių — ... 
tėję; pomirtinė $250.
i “ .......
kliubai, jeigu dar nestovi visai 
gai piriigiškai.

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

I narius priimami 
; nuo
Pašalpa ligoje yra 

$6, $10 ir $16 savai- 
Taipgi, čia 

priimamos ir čielos draugystės bei 
........................... ‘ i blo-

yra

NAUJIENOS
Galima gauti

Naujai atidarytoj grosernėj 
pas

George Gurnevicz
2030 Canalport avė.

Elektrikinės

LEOAUNES
PERDIRBTOS 

GARANTUOTOS

Perkėlė susirinkimus naujon 
vieton; gerai tvarkosi

ėmė ir 3 jo draugus COPĖLAND 4^2 pėdų už

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

— Shovvkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbetjue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas, 
vartotus 
staka. 
miausios.

Mes perkame 
krautuvių fikčerius ir 

Musų sąlygos prieina- 
Pabandykite GREEK 

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.
—O—

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. P A PP CTAP A /II? Jl JI vz Vj JEj

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS antrarankis i pe- 
karne. *

Narvidas, 2424 W. 69 St.
—O—

Į Brighton Parkiečių vakarą 
įeis platus koncertinis progra
mas, kurį pildys lokalis talen
tas. Bus rodomi įdomus kru- 
tąmieji paveikslai. Įvyks vaka
re ir laimėjimas gražiosios 
klėtkos kanarkoms, kurią AL
TASS baz ar u i padovanojo Pro- 
gress Furniture Company. Dau
gelis ALTASS bazare gėrėjosi 
ta klėtką ir dabar galės ją lai
mėti. Bus vakarėlyje ir šokiai, 
užkandžiai ir įvairus pamargini- 
mai.

Brighton Parko ALTASS 
skyrius, kurio priešakyje stovi 
p. Edwąrdas Čepulis, kviečia 
visus atsilankyti. (Sp.)

WEST PULLMAN.— Pereitų 
sekmadienį, Bimbos svetainėje, 
635 West 119 Street, įvyko 
SLA, 55 kp. susirinkimas.

Narė Girčienė tebeserga, li
gonė menkai gali ir pavaikščio
ti. Iš Centro jai jau išmokėta 
$50 pašalpa, kuomet musų kuo
pa to reikalavo. Strazdiene 
buk yra serganti, bet ji iki 
šiol nėra užsimaldavusi kuopo
je

SLA. 313 kuopa, jaunuolių 
kuopa kvietė musų kuopą j ban- 
kietą, kuris įvyks Gegužio 3 
d. Pakvietime, sakoma jame 
dalyvaus SLA. prezidentas Ba- 
gočius, iš Lietuvos advokatas 
Skipitis, Įeit Vaitkus ir kiti j- 
žymųs lietuviai. Jame bus kal
bama apie Pasaulinį Lietuvos 
kongresą, kuris įvyks šią vasa
rą Kaune, apie skridimą ir ki
tus lietuvių reikalus. Pakvieti
mas priimtas. Nutarta liuos- 
noriais dalyvauti tame rengia
mame jaunuolių bankiete. Kai 
kurie valdybos nariai pasižadė
jo tikrai dalyvauti tame ban
kiete. t

Susirinkimams laikyti kuopa 
paėmė Bimbos svetainę, 635 
West 119 Street, West Pullma- 

garantuojama 
susirinkimams

Draugijos Lietuvos 
Dukterų susirinki
mas šį sekmadienį
Draugijos Lietuvos Dukterų 

susirinkimas išpuola šeštadie
nį, balandžio 20 d. Kadangi tai 
yra tik diena prieš Velykas, 
tai susirinkimas buvo perkeltas 
ketvirtadieniui, Didžiąjam Ket
virtadieniui, balandžio 18 d. 
Jis įvyks Mark White Sųuare 
svetainėje, prie 30-tos ir Hal
sted gatvių, ir prasidės regu-

ne. Svetainė 
musų kuopos 
dvejiems metams be jokio atly
ginimo, ir ji yra patogiausioje 
vietoje, reiškia centre lietuvių 
apgyventos apielinkės. Pirmą 
susirinkimą atlaikome naujoje 
vietoje gerai. Po susirinkimo 
savininkas iškėlė 
čestavojo narius 
tinę.

Įsikalbėjus su
riais, paaiškėjo, kad čia busga- 
Įima surengti bankietą . arba 
mažus parengimėlius. Kitatau
čiai jau keletą kartų turėjo su
rengę bunco pares ir jos buvo 
pasekmingos. Tą galėsime ir 
mes padaryti.

Susirinkimas buvo šauktas

Balandžio 28 dnhją sporto 
vakaras, koncertas—šokiai. Tai, 
pirmas toks parehgittias įvyks 
Viking Temple svetainėje, prie 
69th ir Emerdld gatvių. Nei 
vieno panašaus parengimo nė
ra buvę tarp Chicagos lietuvių, 
koks bus šis sporto vakaras.

šiame sporto vakare bus per
statyta koncertas iš vien dai
nininkų—solistų, duetų, kvar
tetų ir solo muzikų, kuriems 
vadovaus Jurgis Steponavičius. 
Dalyvaus koncertinėj prog ra
ino dalyje visų mėgiamas dai
nininkas Stasys Rimkus, Vy
tautas Tarutis, Stella Rimkai- 
tė, Ona Skeveriutė, Albina Tri- 
likaitė ir plačiai pagarsėjęs 
“Pirmyn” choro kaimiečių kvar
tetas.

Į šį sporto vakarą atvažiuos 
net iš Waukegano, III., visiems 
Chicagos ir apielinkių lietu
viams žinoma dainininkė Ber- 
nice Malela, kad dalyvauti pro- 
gramo dalyje.

čia mes susitiksime visus 
“Pirmyn” ir “Naujos Gady
nes” chorų narius. Dalyvaus 
“Lietuvių Jaunimo Draugijos” 
ir kitų organizacijų nariai.

Stanley P. Mažeikos atletų 
komanda, kuri laimėjo Chica
gos čempijonato “Naujienų” 
krepšiasvydžio turnamente, J. 
F. Eudeikio sportininkai laimė
ję antro vietą ir Bulaw Aces 
būtinai turės dalyvauti. Nes 
šiame vakare įteiks taures Chi
cagos miesto valdininkai. Tau
rės už atsižymėjimą “Naujie
nų” turnamente.

Dalyvaus ALTASS centro ir 
lokalių komitetų nariai.

Cook apskričio; kalėjime da
bar sėdi ir laukia teismo už va
gystes lietuvis >Niek Stukas. 
Bylos nagrinėjimas įvyks trum
pu laiku. t

Keletą dienų atgal policija 
suėmė ir tris tariamus Stuko 
sėbrus vagystėse, Jie yra, Mi- 
chael Romanelli, 911 S. Bishop 
Street; Joseph Philips, 32, 917 
Vernon Park pi., ir James La 
Porte, 23, 1220 Polk Street.

RADIO
Florence Balsiutė ir 

Vytautas Tarutis 
radio programe

šiandien vakare Naujienų ra 
dio programe savystoviuose bau 
dymuose pirmu syk pasirodys 
dvejetas ambitingų dainininkų 
—Florence Balsiutė ir Vytautas 
Tarutis.

Jie abudu turi ytin malonius 
radio balsus ir iš jų abiejų ke
tina susidaryti labai pageidau
jamas radio tymas. Panelė 
Balsiutė jau yra dainavusi Nau
jienų radio programuose ir ga
vusi nemažai pagyrimų, o Vy
tautas Tarutis sįvo švelniu dai
navimu yra įsigijęs nemažai 
pasekėjų.

Po jų dainų vėl seksime Ga
balų šeimyną ir žiūrėsime ką

GOLISEUM20
16 DIENŲ BAL. V
PRADEDANT SUBATOJ

WESTINGHOUSE už

$78.00

LEONARD Vartotas
3 savaites už

$69.00Su 
CLYDE BEATTY 
žymiausias Lau
kinių žvėrių Tre

niruotoj as!
3 GELŽKELIO 

TRAUKINIAI
200 AKTU 

60 KLAUNŲ 
500 ARKLIU

Didelis žvėrynas 
5 Būriai Slonių 

JUMBO!!
ALLEN KING 

žmogėdžiai 
Laukiniai 
Aktoriai

DUSYK Į DIENĄ
2 ir 5 v. po piet 
Durys atsidaro: 
1 p. p. ir 7 v. vak.

Tikietus galima nusipirkti pas 
Lyon and Healy, Field Bldg., 
Tikietų Ofise ir Coliseume.

5000 Sėdynių — 40c. 
Kiti truputi brangesni.

T

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS UETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
pataria Lietuvos banlcr

įkurtuves, pa- 
alumi ir deg-

vietiniais na-

f į ■ £.3

$45.00
MAJESTIC Porcelain 

4V^ pėdų už 

$69.00

SERVEL HERMETIC

$69.00
uz

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

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

Tel. Boulevard 4705 
CHICAGO, ILL.

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

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

WHFC.

—o—
INVESTIGATORIUS dėl aksiden- 

tu kėsų. Turi būt patyręs su žmo
nėmis. Priduokit pilnas informaci
jas Box 246, 1739 S. Halsted St

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA pagelbėti prie namų 
darbo ir prižiūrėti kūdikius. Gyventi 
vietoje Briargate 4593.

MOTERIS, patyrus prie sortavi- 
mo skudurų. B. Glassman, 612 Mon- 
roe St. užpakaly.

For Kent
GERA PROGA

Ant RENDOS buvusi 
M. Meldažio svetainė su 
namu, visais barais ir 
rakandais.

Kreipkitės pas
JUSTIN MACKEWICH 

2324 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678
Business Chances 

PardavimuiBizniai
TAVERN pardavimui — trans- 

fer kampas. Priverstas parduoti 
dėl ligos. 2025 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI grosernė arba gro- 
sernės fikčeriai. Priežastis — turiu 
kita bizni, 3514 Emerald Avė.

PARDAVIMUI Tavern arba bu- 
černė abi geroj vietoj, pigios rendos. 
Turiu parduoti greitai, nes noriu, 
važiuoti i Lietuva. J. Z., 1430 So. 
50 Ct., Cicero, III.

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

Collateral Paskolas.

Chapman andCo.,Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Parsiduoda

PagarsOjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

įteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė 
ZUBROVK A—Smirnovo $ j gQ
visose degtinės krautuvėse, klubuose ir restauracijose. 

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOISJ BUCHANAN CO. Ltd.
^7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Park 2900—Chicago, III. 

Specialės kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.
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Business Service 
______ BiznioPatarnavimas______

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.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE WORKS 

8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

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

PARSIDUODA Foreklozeriai, se
kantis namai: 6013 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. Duokite pasiutimų. Ka
zys Umikis, adresuokite tik laišku 
Chas Urnich, 56 W. Washington St 
Room 514.

PARDAVIMUI akeris žemes. 6 
kambariu bungalow, didelis vištinin- 
kas. Bargenas — 11006 So. Troy 
St. Beverly 7680.

2 FLATŲ MŪRINIS, 5—6 kam
bariai, 2 furnace. Kieto medžio 
grindis. Justine, arti 64-tos. $1,000 
Įmokėti. Kaina $3750. Sach Realty 
Co., 1022 W. 63rd St. Wentworth’ 
7464.
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