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Anglija Ragina Daryti 
Taiką Afrikoj

Eden ragina Musso 
lini taikintis su 
Haile Selassie

—> ■ ■■

Ragina ir tautų sąjungos 
mitetą atnaujinti taikos
stangas. Bet dėl aliejaus 
sankcijų aiškaus atsakymo 
nedavė.

ko 
pa*

' LONDONAS, vas. 24. —Kapt. 
Anthony Eden šiandie kalbėjo 
atstovų butui pirmą kartą kai 
po Anglijos užsienio reikalų 
ministeris.

Jis savo kalboj išnaujo atsį 
šaukė j Italiją ir Ethiopiją prf 
liauti karą ir eiti prie' taikos.

Jis taipjau ragino ir tautų 
sąjungos komitetą iš penkių, 
kuriam yra pavesta rūpintis stf- 
taikymu kariaujančių valstybių, 
dar sykį pabandyti užmegsti 
taikos derybas.

Ragino ir visą pasaulį susi 
vienyti išlaikymui taikos, nes 
kitaip karas esąs neišvengti
nas.

Kapt. Eden kalba buvo nuo* 
saiki. Atsakydamas j darbie- 
čių paklausimą dėl aliejaus 
sankcijų paskelbimo, jis nieko 
aiškaus nepasakė, tik pareiškė, 
kad Anglija elgis nuosaikiai ir 
tik pilnu* susitaiį^u ju kitomis 

- valstybėmis.
Sako, kad jau einančios slaptos 

derybos
CAIRO, Egypte, vas. 24. — 

čia eina slaptos derybos apie 
užbaigimą Italijos ir Ethiopijos 
karo pirma ateis lietingasis 
sezonas, kada kariavimas pa
sidarys negalimas.

šios derybos betgi vedamos 
ne diplomatų. Tečiaus jos ve
damos su žinia ir pritarimu 
Mussolini ir Haile Selassie, 
nors jie derybose ir nedalyvam 
ja. Derybas veda prekybiniu . 
kai.

Italija norėtų karą
prieš lietų, nes jai tada teks 
laikyti 300,000 kareivių . arini* 

. ją, kurios užlaikymas brangiai 
kainuoja, o ta armija per ilgą 
laiką nieko negalės veikti. Tai-* 
kytis verčia ir pavojus, kad 
karas gali persimesti į Europą.

Ikišiol bandoma tik surasti 
pagrindą, kuris butų priimti
nas abiems šalims tikrosioms 
taikos deryboms.

baigti

4 žuvo sniego nuslin 
kime

SEATTLE, Wash., vas. 24.— 
Snoqualmie klony žuvo 3 žmo
nes, nuslinkus kalnų sniegui ir 
palaidojus 20 automobilių. Da
bar stengiamasi juos atkasti ir 
sužinoti ar nėra daugiau aukų.

Ketvirtas žmogus žuvo kita
me sniego nuslinkime. ,

Naujas sniegas iššaukė pavo- 
. jų naujų sniego nuslinkimų.

ORĄ- ---------------'*1
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras Šiai dienai pra* 
našauja:

Nepastovus, kiek šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje buvo 54°.
Saulė teka 6:33, leidžiasi

Anglija bando susi 
artinti su Rusija

LONDONAS, vas. 24. — Vis
kas rodo, kad Anglija pasta
ruoju laiku bando vis ■ labiau 
susiartinti su ; Rusija ir kiek 
toliau atsitraukti nuo Vokieti
jos. >

Italijos laivynas pa 
ruoštas ,

LONDONAS, vas. 24. —Gau
tomis iš Rymo žiniomis, Itali
jos karo laivynui įsakyta būti 
pilnai prisiruošusiam kovo 2 d. 
išplaukti prie pirmo Mussolini 
įsakymo. Tą dieną zsusiriąks 
tautų sąjungos sankcijų komi
tetas svarstyti tolimesnes, ypač 
aliejaus sankcijas" Italijai.

Sako, jau gryšta 
paukščiai

CHICAGO.— Pavasaris atėjo 
ne juokais ir vakar po piet bu
vo 56 laipsniai šilumos. Tokis 
staigus atšilimas nutarpino 
veik visą sniegą ir patvindė 
gatves. Tečiaus potvynio Chi 
cagoj nebusią, jei neužeis dide
lis lietus. / . < .

Bet už Chicagos keliai, kurie 
pirmiau buvo labai slidus, ir 
dabar yra neišvažiuojami.

Gamtos prajovų “žinovai” 
prisispyrę tvirtina, kad pavasa
ris atėjo ir kad šalčių jau ne
bebus, nes pradėjo gryšti ir šil
tų kraštų ir laukiniai vandeni
niai paukščiai, kaip antys ir k. 
Matyta ir gryštančius> arus,— 
o tai jau esą tikriausias pava
sario ženklas.

Tečiaus oro pranašas, kuris 
nesiremia jokiais paukščiais, ar 
keno nors reumatizmu, nė
ra taip tikras dėl pa- 
vasario^ Nors ir jis nenu
mato didelių šalčių, bet mano, 
kad dar bus ir šaltesnių dienų.

Nors Chicagai nėra reikalo 
bijotis potvynių, bet kloniuose 
palei upes potvynių pavojus yra 
didelis ir stveriamąsi įvairių 
priemonių jo išvengti. Ypač 
nors neleisti, kad jame žptų 
žmonių. Todėl iš žemesnių vie
tų gyventojai keliami j aukštes
nes vietas. Palei upeš stato
mos sargybos, kurios turi įspė
ti, jei ledas upėse pasijudintų 
ir užeitų tikras potvynių pavo
jus.

Upės yra filiai .įšalusios, o 
dabar užėjus atodrėgiui tapo 
padengtos iš kitur subėgusiu 
vandeniu. Kai ledas pasiju
dins, tai dideli potvyniai pasu 
darys neiš vengtini.. \

Prekyba su Kanada 
žymiai padidėjo

■ ■■     ■■ lln*

OTTAWA, Ont., vas. 24.’ — 
Nuo sausio 1 d. pradėjus veik
ti naujai sutarčiai, Jungt. Vals
tijų prekyba su Kanada žymiai 
padidėjo.

50 žmonių sužeista ' <
CINCINNATI, O., vas. 24. — 

Vienas žmogus liko užmuštas 
ir 50 sužeista Big Four trau
kiniui iš Chicagos įvažiavus į
Baltimore & Ohio traukinį iš lis liko sužeitsas, 1,000 svarų 

I St. Louis, abiems jiems jvažiuo- akmeniui nusiritus iš kalnų ir 
' jant j vietos stotį. sugriovus tėvų namus.

1 ,, ■ .....................,, „n , . ,  ....................... i | l .  ....................................—     .............................................—
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PRIEŠ KARO TEISMĄARMIJOS PULKININKAS

William Le

i| Col Joseph McMūlien

Major Gėneral Birnie

WASHINGTON. — Prieš karo teismą Washihgtone eina 
byla iškelta pulkininkui Joseph McMūlien' (kalbasi su advoka
tu William Leahy). Majoras geri. Birnie teismo viršininkas. 
Byla išsivystė,*, kai liudydamas prieš senatą, ginklų firmos at
stovas Joseph Silverman pareiškė, kad McMūlien priėmęs iš fir* 
mos kyšių už užsakymus. Byla , sekama dideliu įdomumu, nes 
manoma, kad skandalan bus įvelta keletas 4$ymių <Washingtone 
asmenų,. - ■ >■ •

Franci ja pašalino Ethiopai skelbia at 
Syrijos premjerą mušę italus

ADDIS ABABA, vas. 24.- 
Ethiopijos -valdžia skelbia; kad 

malšinti nacionalistų ^ sukilimą, susirėmime Aksūm apygardoj,. 
Francija pašalino nacionalistų ethiopai užmušė 412 italų,/ su- 
nemėgiamą Syrijos premierą
Sheikh Taj.

Nacionalistai tęn reikalauja 
plačios savy valdos ir paskelbė 
komercinį boikotą, delei kurio 
visos sankrovos stovi uždarytos 
jau kurį laiką. Jie dabar gru 
moja atsisakyti ir mokesčius 
valdžiai mokėti.

Francija bandė nacionalistus 
numalšinti'ginklu, bet nors jau 
nemažai žmonių užmušta, bet 
judėjimas ne tik nesiliau4ja, bet 
dar plečiasi. Negelbėjo ir tū
kstančių žmonių areštavimais.

DAMASCUS, Syrijoj, vas
24.—Neįstengdama kitaip nu-

Pasimirė Ritchie
BALTIMORE, Md., vas. 24. 

-—Pereitą nąktį^ savo namuose 
staigiai, veikiausia nuo širdies 
ligos pasimirė buvęs Maryland 
gubernatorius Albert C. Ritchie, 
vienas pirmųjų prohibicijos 
priešininkų ir žymūs demokra
tų vadas, kuris pastaruoju lai
ku buvo pradėjęs aštriai kovo
ti prezidentą Rooseveltą ir. jo 
Naująją Dalybą. Jis buvo 59 
m. amžiaus.

Nupigino elektrą 16 
nuošimčių

Utili 
šiaur 
nupi-

CHICAGO.—Illinois prekybos 
komisija įsakė Northern 
ty Co., kuri aptarnauja 
vakarinę valstijos dalį, 
ginti elektrą 16 nuoš.

ST. JOHN’S, Newfou4ndland, 
vas. 23; —Theresa Byrhe, 4 m,, 
liko užmušta ir jos 7 m’ bro- 

naikino 50 bombų stočių ir pa
ėmė 50 tankų, neskaitant pa
imtų daugelio trokų,, kanuolių 
ir kitokios karo medžiagos.
Italai, laukia paėmimo Amba

Alą ji

RYMAS, yas. 24.—Italai di
džiausiu nekantru’mu laukia 
žinios apie paėmimą Amba 
Ala j i. O čia kaip tyčia jokių 
žinių iš fronto negaunama jau 
48 valandas.

Gen. Goering gryšta 
Berlynan

— Gen. 
aviacijos

VARŠAVA, vas. 24.
Goering, Vokietijos 
ministeris ir Prūsijos premje
ras, vakar išvažiavo j Berlyną 
po ‘medžioklės” Baltbokščio gi
riose. Bet kaip išrodo, ne “me
džioklė”, nė diplomatija jam 
nenusisėkė.

Jis buvo priimtas daug šal
čiau4, negu metai atgal, o ir 
medžioti jam nesisekė.

Pasitraukė iš: demokratų

DETROIT, Mich., vas. 24.— 
Aštriai. pasmerkdamas partijos 
vadovybę, buvęs gubernatorius 
William A. Comstock, per dau
gelį metų buvęs demokratų Va
das Michigano valstijoje, pasi
traukė iš demokratų partijos. 
Ypač jam nepatiko, kad' j įvai
rias valdvietes buvo skiriami 
žmonės visai neatsiklausus at- 
galeiviškų vadų Valstijoje.

PARYŽIUS, Vas. 24. -^Ant 
ras įtomunistas. pateko į Fran' 
ei jos senatą. Tai Jean Cla 
mamus, kuris tapo išrinktas ii 
Sėine distrikto.

''" ..V,1,    -

Pasmerktas mirčiai 
už 12 vaiką nu

žudymą
—

SCHAVERIN, Vokietijoj, vas. 
24.—Vietos teismas 12 kartų 
pasmerkė mirčiai Adolf See- 
feld, 65 m., už nužudymą 12 
vaikų.

Pasmerktasis buvo klajojan
tis laikrodžių įtaisytojas ,ir bu
vo žinomas kaipo ‘‘Dėdė Tik- 
tak”. ^is klajodavo po visą šalį 
ir tuos vaikus nužudęs per dau
gelį metų ,ir įvairiose Vokietį 
jos vietose. Spėjama, kad jis ir 
daugiau vaikų yra nužudęs. Jis 
23 metus yra praleidęs kalėjime.

Tiesioginių įrodymų prieš jį 
nebuvo. Jis liko nuteistas pa
siremiant vien tik tuo, kad 
jis buvo tpjė apielinkėje, k^da 
rastas nužudytas vaikas. Nužu
dytus vaikus daugiausia buvo 
randama miškuose.

Ypatingiausią tai, kad medi- 
kaliai ekspertai nė viename at
sitikime neįstengė nustatyti vai
ko , mirties .priežastis.'
• . ■ • < • y A.. ■ .ę

Už pipirus trys pate
ko kalėjiman 

.......
• LONDONAS, vos. 24. — Iki 
pereitų metų buvęs “pasaulio 
cinos karalius” John Howeson 
liko nuteistas vieniems metams 
kalėjiman. Vienų metų kalė
jimo susilaukė ir armėnas Ga- 
rabed Birhirgįan, o Royąl Mail 
Shippihg liiiijos savininkas lor
dasKylsant gayo 9 mėn. kalė
jimo.

Jie visi gAvo kalėjimą už ban
dymą nevykusiai pasigrobti vL 
so pasaulio baltųjų pipirų ir šę- 
lako išteklius. Jų sumanymas 
neįvyko, jie bankrutijo ir dar 
atsidūrė kalėjime už prigavys
tės. •’

Lordas, Kylsant jau ir pir
miau yra kalėjęs už prigavys- 
tęs, o Howeson ir dabar yra 
viršininku kelių cino kompani
jų.

9 žmonės žuvo snie
go nuslinkime

OURY, Colo., vas. 24.—Ma ’ 
žiausia devyni žmonės liko už
mušti ir daugelis sužeisti snie
gui iš kalnų y visu smarkumu 
nusiritus ant senos istoriškos 
Camp Bird kasyklos, 8 m. at
stume nuo čia. Kasykloj tuo 
laiku buvo 45 žmonės.

WASHINGTON, vas. 24. — 
Maj. gen. Johnson Hagood, va
das 8-to korpuso, San Antonio 
Tex., liko prezidento pašalintas 
iš vadovybės, su4 įsakymu gryšti 
namo ir laukti tolimesnių įsa
kymų. Jis pasižymėjo tuo, 
kad viešai išėjo prieš valdžios 
politiką ir veiklą, ypač prieš 
valdžios eikvojimą pinigų vie
šiems darbams.

LOS ANGELES, Cal., vas. 24. 
—Upton Sinclair, autorius gar
saus utopiško EPIC plano, pa
skelbė, kad jis kandidatuosiąs 
į prezidentus, bet su sąlyga, kad 
tik pirmo balsavimo balsai bu
tų atiduoti už jį, o paskiau, kad 
jo delegatai balsiiotų už Roose
veltą. , >;

CHICAGO.—Paviešėjusi Chi- 
cagoj 24 valandas mūviu akto
rę Mae West sugryžo į Califor- 
niją, nors turėjo važiuoti į New 
Yorką. Kalbama, kad ji nusi
gandusi plėšikų.1 -dr Chicagcj 
būdama ji buvusi po. stipria po
licijos apsauga.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Lietuvos Naujienos
Vyriausybės parama 
bažnyčių statybai
KAUNAS.—Ministerių Kabi

netas sausio 28 d. posėdyje nu
tarė leisti išduoti nemokamai 
ir palengvintomis sąlygomis 
miško medžiagos bažnyčių ir 
maldos namų statybos ir re
monto reikalams:

■ ■ ,< i

1. R. katalikų bažnyčioms ir 
kryžiams statyti bei remontuo
ti statybinės miško medžiagos 
nemokamai ligi 30,000 lt. ii* pa- 
skolon penkeriems metams be 
palūkanų taksos kaina ligi 30,- 
000 litų. ,

2. R. katalikų bažnytiniems
trobesiams, prieglaudoms staty
ti įr kapinėms aptverti staty
binės miško medžiagos pasko- 
lon* penkeriems metams be pa
lūkanų taksos kaina ligi 10,000 
Htų. ‘ /

3. Kitų tikybų maldos na
mams statyti bei remontlioti ir 
kitiems jų tikybiniems reika
lams statybines miško medžia- 
go snemokamai ligi 2,500 litų 
ir paskolon penkeriems mėtams 
be palūkanų taksos kaina ligi 
2,500 litų

Norima steigti javų 
džiovyklą .

Atatinkamd&eKAUNAS/4 
įstaigose svarstomas sumany
mas pradėt steigti javų džio
vyklas. Mat, esą galima pra
dėti miltų eksportą. Bet nedžib- 
Vintų javų miltai eksportui ne
parankus, ar net visai neįma
nomi, nes jie greit plėksta ir 
genčta.

v Pirmiausią norima nustatyti 
steiginų javų džiovyklų tipą, o 
paskui bus pradėta organizuo
ti džiovyklų steigimą. Galimas 
daiktas, kad šis darbas
varomas per žemės ūkio rū
mus, džiovykloms steigti 
duodama 'medžiaginė parama.

Pridėtina, kad išplėtus miltų 
gamybą padaugėtų sėlenų, ku
rių pareikalavimas, kainų tvar
kytojui nustačius kainas, labai 
didėja, bet iš viso per metus 
Lietuvoje pagaminama apie 
300,000 centn., tuo ,tarpu, kai 
sėlenų suvartojimas gali siekti 
mil. centn.

bus

bus

LONDONAS, vas. 24. —Grą- 
fienė von Haughwitz-Reventlaw, 
buvusi Barbara Hutton, pąvel- 
dėtoja Woolwirth milionų, šian
die pagimdė sūnų, įpėdinį $20,- 
000,000 turto.

JACKSONVILLE, Fla., vaS.
23.—Keturių iš 32 narių įgulos 
Atlantic Refining laivo Hill pa 
sigendama po ištikusios laivė 
eksplozijos ir gaisro.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENI 
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties . 

1080 KUocycles (5000 Watte Pajėgos).
Šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

No. 47

Nori uždrausti dra 
mą apie kun.

Strazdelį
KAUNAS. — Mieste plačiai 

kalbama, esą dvarininkai ir ku
nigai darą žygių, kad iš V. te
atro repertuaro butų išimtas 
J. Petrulio veikalas “Kun. 
Strazdelis arba Prieš Sriovę”.

Tačiau iš antros pusės “Ry
tas”, kaip katalikų laikraštis, 
nieko bloga tame veikale ne
rado ir pagyrė jį. Katalikiško
se sferose * neigiama, kad kuni
gai darytų žygius prieš šio vei
kalo rodymą.

Atatinkamos įstaigos taipgi 
nieko nežiną dėl išėmimo. O 
betgi kalbos eina: matyt, kaž
kam tas veikalas nepatinka. Bet 
kam? Ateitis parodys.

Ir lenkai nori į kom
paniją

KAUNAS.— Praėjusiais me
tais Kaune įvyko Lietuvos ini
ciatyva sušauktas Suomijos, Es
tijos, Lietuvos ir Latvijos in
telektualinio bendradarbiavimo 
komitetų suvažiavimas, kuriame 
buvo, tarp į:itko, nutarta re
viduoti visas mokyklų knygas 
ir išbraukti visas tokias žinias, 
kurįbs yra kitiems kraštams

:J&B|$UnkiQS'4r neatitinka tikre 
Suomių spauda dabar 

praneša, kad 'Suomijos komisi
jos darbas prasidės tuoj po to 
kad ji bus gavusi suvažiavimo 
protokolą. Be to, pranešama, 
kad ir Lenkijos intelektualinio 
bendradarbiavimo komitetas 
esąs pranešęs Suomijos komite
tui, kad ir Lenkija norinti pri
sidėti prie to darbo ir todėl no
rinti sueiti į bendradarbiavi
mą šioje srityje su Suomija. 
Suomijos komisija svarstys tą 
klausimą savo kitame posėdyje.

Statys pradžios 
mokyklas

KAUNAS. — šiemet švieti
mo minsiterija pademarklinijos 
zonoje stato tris naujas pra
džios mokyklas: 1) Kibyšiuose, 
Alytaus ap., Merkinės vals., 2) 
Vinkšnabrastyje, Musninkų v. 
ir 3) Paužuliuose, Utenos aps., 
Joniškio vals. Mokykloms sta
tyti medžiagą (miškų dep. duo
da nemokamai.

Lazdijų apylinkės 
ūkininkų byla

KAUNAS. — Ūkininkų bruz 
dėjimas buvo ir Lazdijų apy
linkėj. Iš*Lazdijų apylinkės 14 
asmenų traukiama kaltinamai
siais už tai, kad darę slaptus 
susirinkimus.
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ADVOKATAI

čia

Įrašė NariųKonkursantas
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ŠIOS SAVAITES

AKIŲ SPECIALISTAI

Laidotuvi
Iš KONKURSO OFISO KITATAUČIAI

s ir Chirurgas

GARS1NK1TES 
NAUJIENOSE

portietė
po didžiojo karo. Gyveųa pa 
vyzdingai nuosavame name.

Q (Jau- 
gerų naujų

Namai: 6451
Telęfppąs Rebublic 9600.

LIETUVIAI
Gydytojai ų* Deųtistai

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
> Res. 6515 So. Rockwell St.

TelephonAi Renublic 9723

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki i 
vai., Nedėliornig nuo 10 iki 12 

3343 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1401į Draugijos o: 

1 pasibaigus, 
GIJOS OFISĄ

Amerikos Lietuviu Da 
Draugijos Nariąi

ir nup 7 iki 8:80 vai 
’-'omis nuo 10 iki 12

Phone MIDWAY 2830.

' pfipo Tel. Porchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr, A. A, Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku, Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stpney Island A ve.
Valandos: 2—4*. 7—9 vai. vak. Nedi« 

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
dieni.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė. *

karuį įikjetus nęra įjunku 
parduoti. Ęviečįąm darbuotis 
tikietų platinime — tįkietų 
platinimui malonėkite reika
lauti Draugijos ofise.

Dr, T. Dundulis 
GYDYTOJAS^ IR CHIRURGAI

4157 ARCHER AVENUE , 
’ Telefonas Wginia 0036 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedčlioj pagal sutarti

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

į i" ji i,Į.i .ii ».    J

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. Montvid, M. D.
-West 'Town Stote Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Npmp telefoną* Ęrpųąvkk ®597

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų stovis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienam konkųrsan- 
tui kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžio 30 d., J936 ip« 
Kiek kurių savaitę konkursantas įrašys narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konkursantąi pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.

Kon.' Jonas Sinkus 
įrašė:

Jurgis Bučinskas, 619 West 
37th SL Musų liaujas narys p. 
Bučinskas yrą bučęris, geras 
“fine” žmogus. Gerai, kad jį 
p. J. Sinkus įrašė Čhįpągos 
Lietuvių Drangijon. Butų ge
rai, kad musų kon. J. Sinkus 
mažįan tingipjaųtų, 
gian darbuotųsi 
narių įrašyme.

Ofiso Tel. Bouleyard 6918 
Rez. Tel. Victory 2843 
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Haisted Sts. 

Ofiso valandos pud 1-3 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieti

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2<0fl

P-nų Schųltsų Šeimyna 
Smagu pažymėtų kad pp. 

Schųltsų visa šepnyuų įsirašė 
Chicagos Lietuvių prąugijom 
Iš jrįjy narių ^Įmada visa 
pp. Schųltsų * ihffefjgentiška 
šeimyna L,eo Sphultz, p-pįa 
Elžbieta Schultz t'ir;p4ė Eleo
norą ScbultĄ p”hiF Schultzų 
duktė, p-naį Šelptai gyvena 
7201 So. Constąnee4 Avė., gra? 
žiojp apylinkėje. P-naį Schult- 
sai yra nuplątįniai musų pa
žangių organizacijų vakarų 
lankytojai, kultūriniu darbo 
nuoširdus rėmėjai.

P-lė Ęleanpra Schultz, gabi 
jaunppjė, Jauko aukštesnę mo
kyklą baigusi tuoj Stos ųp|9 
versitptan, kad pasiektų giles-, 
nį išsilavinimų meno sptyję. 
Tūlas laikas atgąl prie Eleo
nora Schultz dalyvavo “Nau
jienų” gražuolių .jkontęste, yra 
narė PirmyU choro. Gerų dar
bų atliko p. Bujawi įrašyda
mas Drangijon pp. Schųltsų 
įeiipypę.'. /

P-nia Jo&ephiųe Adei jonas, 
1735 So. Haisted St. Pats p, 
And/rįjopas tsenėliau Draųgį- 
jon įsirašė, na o dabar ir p-ia 
Andrijonienė čia. P-nai And- 
rijonai turi krautuvę, čia gali?

rasti platų pOsįrinkimų — 
’ i, ’ marškinių ir Ritų

Nepatogus oras pasimainė, 
per mėnesį laiko kamavę di
deli šalčiai, atsisveikinę pali
ko vien vandens tvanus. Musų 
konkursantai taipgi buvo šal
čių sukaustyti, darbų jiems 
trukdė, bet dabar manau, kad 
spėriau imsis darbo, kad ir 
praeities spragų tinkamai už
tvertų. Iki konkurso galo ne
daug liko laiko, poras mėne
sių su biškiu. Laikas subrusti!

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v, Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St.

CHICAGO. ILL.

; J. LIULEYICIUS
4092 Archer Ayenuę . Phone Lafayette 3572

p^lę Sophie Agnės Jurkus, 
taipgi ciperietę,. p-n|ą Bųivi- 
dienč už gavo jgrąžų durJlfį 
gaus tikietų > įvpraugijoji Infc 
cijacijos ir Dovanų Laimėji
mų vakapųį P-nįa Buįyidįpųė 
sako, kad ji iki konkurso pa
baigos dar bent pusę tuzino 
naujų ^načių įrašysianti. Ge
rai, pasistengk, kad galėtum 
gauti tihtetn visų pustuzinį, 
tad Jūsų visai šeimynai 
reikės pjrjttį tikėtų į minėtų 
vakarų.

Kon. Frank Bulaw .

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas ehi* 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas lįgas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau« 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

TeL Caną! 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

DR. VAITUSR, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
P^engvins akiu įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir Įtoliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, Valandos mio 10 iki 8 v. 
Nekėlioj nuo 10 iki X2»
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 z

Daugelis musų konkursan
tų darbuojasi perdaug “sloyy”; 
tiesa, dalinai galima pateisin
ti jų neveiklų blogų orų, bet 
žiūrėsime, kaip jiems darbas 
seksis, kada gražų orų susi
lauksite. Nieko daugiau kon
kurso vedėjas nelaukia iš 
draugų konkursantų kaip kvo
tų užpildymo. Prisibijau, kad 
kai kurie iš musų konkųr- 
santų liksis savo darbu užpa
kalyje, kvotos neužpildys. Bu
tų negarbė pačiam konkur- 
santui, taipgi nesmagu ir kon
kurso vedėjui^ kad jo darbuo
tojų eilėse atsirado miegalių.

PdUa Domięele Grybas, 
žmona plačiai žinomo biznie
riaus, kuris laiko Ęoątfhouse 
prie Lięluvįų Tąutiškų kapi
nių, o dabar turi tavernų 3318 
Sp. Hųhted^ St;{ Bridgepprte. 
Pą|s p. Grybas įsirašė p 
gijpų pradžipje konkurso

P-nia Helen Nokšąs,, graži 
pavyzdinga moterie bridgę-

arba norintys įstoti Chicagos Lietuvių 
•augijos konkursas bąigsis balandžio 30 

........................ .. , , JS IR LAIMĖJIMŲ VĄKARAS.
1739 SOUTH BALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

TęL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Amerikon atvykusi Į Chieagos Lietuvių Drangijon.
P-nia Marta Jurchas, gyve

na Clearing, rimto budo mo
telis, gera virėja, dirba pas 
pp. Čiespus, prie Central ir 
65tb St. Musų nauja narė Mar
tą yra tikrai “good cook.”

KI, Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Haisted St. Tel. Yards 2534 
dfiPO vąl. vakąrąis nuo 6 iki 9 vąl. 

Mįesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tęl. Dearbarp 3984 
Rezidencija 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos; Kasdien nuo 9 iki 5. 
. Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 

Pėthyčios 6 iki 9. 
įas Canal 1175.
9 S. Rockwell Street

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĘ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel. i Boulevard 7820 
Namu Tol.: Rrospect 1930

Konkursantai ir ’ apskritai 
visi Draugijos nariai {urėtų 
neužmiršti, kad konkursų bai
gę turėsime didelį šurum-bu- 
rum, tai Inicijacijos ir Dova
nų Laimėjimo vakarą, Reikių 
platinti vakaro tikietųs, butų 
nesmagu, jeigu Ashland Bou- 
levard Auditorium negalėtu
mėm užpildyti skaitlinga pub
lika.

Dar pravartu prisiminti, 
kad šiame vakare eina $1,5.00 
vertės dovanų laimėjimui’ -7- 
Pontiac automobilis ir kitos 
stambios dovanos. Tokiam va-

Eitra Bargenai
LOUNGING CHAIR

$16.95
Prie kiekvienos "kėdės 
bridgę lempa dovaųų.

ROOSEVELT
FURNITURE1
! 2310 West

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Deiitistas

4645 So. Ashland Avė.
v arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8. vakaro. 
Seręcįoj pagal sutarti.

Kon. Senas Petras 
įrašė:

P-nia Petronėle Javra, 10851 
So. Michigan Avė 
Amerikon iš Lietuvos po pa
saulinio karo. Jąuna, graži, 
inteligeųtįšką našliuke, laiko 
bendrai tavernų su p. Mikelio- 
mių Vietų gražiai įrengtų, 
sipagį užeigų, . ■ į

P-nia Josephine Sabon, bri- 
dgeportietė, gero bųdp mote
ris, gražiai užlaiko, namus, ųu- 
klėja pavyzdingai šeimynų. 
Gerai, kad p-ia Sabon įsirašė

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ui W, Washington St.
Room .737 

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofisų Tel. Central 4490

£»yy. vieta: 6733 Crąndon Avė. 
pamu Tel.: — Hyde Park 8395

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: ' P. MJLLER, finansų sekietorįuą

'• J. MICKEVIČIUI, prezidentas J., DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vicą-prezidentas P. GALSKIS, trustisąą
V. MANKUS, sekretorius P, MILAŠAUSKAS, trustisas.

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

Tęl. Kenwood 5107 
VALANDOS:

puo P iki 11 yalapdai ryto' 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

K. P, G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Hąlsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties. -

Kon. Frank Bulaw dar vis 
sėkmingai progresuoja, jis 
nusitaręs kovo mėnesį užbaig
ti savo kvotų. Kaip tik blo- 
giausTo oro laiku musų p. Bu- 
law padarė savo darbe did
žiausių progresų. Jam šalčiai, 
ne sniegas baimės neįvųrė.

DR. G. SERNER
LIETUVIS '

, ___ Tęl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Haląted St.
Valandos nuo 10—4, puo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

JĮ}’, ■" ' ' ", 11 ■' ' '■ 1

Aųųę Sjeyęųs y fu PP 
Rųfcųu^ų, pųpaprų^hl įnteli- 
jautišką, mųipnųųs bu<jp pw 
IgFlfy Fnas > E. gtęyens, Jau
nas vyras.

P-nai Simons ir Anna Ra
kauskai, ' 6400 So. Maryland 
Avė. P-nas Rakauskas iš ama
to yra^ geras dženitorius, o 
p^pįų fląkųuskįepč gera namų 
šeimininkė. Nuopelnas musų 
konkursantp p. Buląw, kad jis 
įrašė Drangijon visų pp. Ra
kauskų šįjįųynųė P-nai Ra
kauskai, kaip ir p-naį Stevens, 
visi yra pūkus žmonės, plius 
nariai Chicagos .Lietuvių Dr-

Kon. P. Galskis įrašė:
P-nia Paulina Savickiene 

1730 Sq, Union Avė,, tai p. J 
Sayięko žmona. Jie laiko gra
žiai įrengtų tayerno biznį 
pažymėtu adresu. P-nia Savic
kienė yru svetinga, sumani 
biznyje. R-nas Julius Savic
kas įsirašė Chicagos Lietuvių 
Drangijon vienų savaitę pir- 
meliau negu p-nia Savickie
nė, dabar abu pp. Savickai 
bus nariai Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Draugijos nariai, 
norėdami prie progos pasilin
ksminti, nepamirš, kad pp. 
Savickai yra bendros organi
zacijos nariai, taipgi šitoje 
užeigoje vieta yra erdvi, atski
rų kambariukų privačiam pa
sikalbėjimui bei liiiksmaus 
laiko praleidimui.
• P-nia Anna Garbaliauskienė, 
bridgeportietė, rimta, gero bu
do moteriškė. Dabar bift narė 
Chieagos Lietuvių Draugijos.

- Kon. K. G. Urnežis
'.■Jrašętž; \ . ■

5 i p-nia Apalidtiijį-f Marf^thie- 
lt& brightonpa-rkįjęt^T^em’iia- 
inų šeimininkė, r y supta tly va 
moteris, pertat' ir į Chicagos 
Lietuvių • Draugijų įsirašė. 
Kreditas musų kon. Urnežiui 
už šios penios įrašymų Drau
gijom

Kon. Petras Rozgus 
įrąšė; ;

Pp. Kazimieras ir Barbora 
Bogučansjcai, 5752 So; Ęacine 
A ve.' Juos Drangijon įrašė ’kn. 
Petras Rozgus. P-nai Gogu- 
čanskai yra draugiški žmonės, 
rimti, seka eigų lietuvių kul
tūrinio gyveninio. A

Kon. Z. S. Mickevičia 
įrašė:

P-nia Mary Matkevičienė, 
6915 So. Western Avė. P-nai 
Matkevičiai laiko gražiai įren
gtų taverno biznį. Pats p. 
Malkevičius senejiau Įsirašė 

•Draugijom na o, dabar įr jo 
geroji pusė jau čia. Musų nau
ji nariai pp. Matkevičiai yra 
draugiški žmonės, malonus 
paįarnavimas biznyje. Gerai 
padarė kon. S. Mickėvięia, 
kad šiuos gerus žmones Drau
gijom įrašė.

Pasidarbavo
P-pia Ą. Buividienč iš Cice

ro, sena Draugijos narė,. įrašė 
Chicagos Lietuvių Praųgijon

Dar turėtų įrašyti 
Kvota:

Frank Bulaw .:.................... . 145........................-55
Kazys Steponavičius 138—... .............. .....62
P. Martinkaitis (Senas Petras) 134—..........-........r6.6 >
Vincent B. Ambrose ........ n 117.........  -.... 83
Petras Galskis .......... ....... 65,—.^............................ 45
Petronėlė Šliužas ..................... 34.,..,—..................26
Benediktas Vaitekūnas .......... 33....... 27
Agnės Grakauskienė .............. 31........................ 19
Frank Klikna ....... ......14—.......................... -.... -12
Antanas Mikšys ............... •* 13-.,................  1...... 17;
Antanas L. Skirmontas ........... 13......................—.12
Alex Ambrazevičia ........... ...... 13............  —13
Magdalena Ratkevičienė ....... 12................... ..,43
Loiiis Antanavičius .......... ?T..... 10................... .—15
Zigmas S. Mickeviče .............. s 10.............. ,.......... 20
Ona Mittskuš ..1......... ;....... ....... 8............   7
Walter Neffas ................ 6..... ........  ...»...... 9
Petras Rozgus ...................... . 8.............. ........ ... 7
Kastas čepuleyičius ..... ............................................ 7.
Marti.Ęemešien© . ........................ 5......................... 20
Antanas Visbairas ...................... 5................ ..........10
K. G. Urnežis ...... .......... " "’4..—i-—1:...’.až...1EJ ; ’ *
Jonas Sinkus ............. . 4.. .. ..... ............ 8
Ona Vilienė ......... ............ ...... 3................. - 9
Petras Giniotis ......................... 4.——,........... —26
Antanas Lungevičius .... . 2....—.... .:.1O
Petras Rasalis .................... . 2......................   5
Juozas A. Jankus ................... . 3........................ : 9 »
Stasys Rimkus ............... ....... ,.. 1....... r................. 24
Antanas Marcinkevičius ....... 2.......  ...........10’
Jonas žurkauskas ................. 1... ......................11
Joseph P. Gerčius ............ . 1.. ..... ..... ...........  9
Uršulė Shirmulis ...................... 0___,....;......  ..25r
Draugijos veikėjai įrašė ....... 230...................... 167
Arthur Montvidas .............. 10...............  kvota užbaigta^

Iš viso jau įrašytą naujų narių 1108, DĄr turėtų įrašyti 792. •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

RĘPtiblįc ■ 8340 r

; ‘'■-■n—p ......■?.» "■—— —

/ Į, X ZOLP
1646 We»t 46tl|/Stįropt Ptiones Boųlpvard 5203-8413

ma ; 
skrybėlių 
papuošailų prie apsirengimo. 
P-nų .Andrijonų krautuvės 
pirmos durys priev“Naujierių”. 
Yra geri šios apitelinkės kai
mynai pažymėtų*prekių rei
kalais, ypačiai. D&augijos na
riams verta atsilankyti,

P-nia Ane,lė Bąlakas, 1432 
So. 50th Ct., Cicepp, lįj. P-nia 
Balakas, tai muzikanto p. Ba
tuko žmona, kųrįsj jąų senai 
yra nariu Drąygįįos. P-ma 
Bąįakienė yra gerą nąųm Šeh 
miųinkė, malonaus budo 
terjškė.

P-nią Ąnne Sfęvens if Mp 
chael Ef Stevens, 6400 Soutįf 
Marylaųd Ąye,, P-nąį Stevens 
dar visai jauni žmonės. P-ią

-7i-h  ................................. ‘ ■' ' * '

Direktoriai

Ofiso valandos:
Kasdian nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
lel.: Hemįock 5524. diena ir naktį.

pR. MONTVIDĄS, Dr-jos Daktaras, K. GUŲIS, Dr-jos Advokatąs, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
• r ' ‘ .......... 1 ....... ................................................ —........................ ....... ■ ■■! .... ■ .......................... ■ ............... , ................................ ................. ..... ...... .....

Draugijos konkurso ofisas atdaras fris dienas savaitėje—ęąnedeliąis ir ketvergais puo 9 vai. jyto iki 8:30 va
karo, nedėldieniais nuo 9 iki 1 vai 
Draųgijon, malonėkite atvykt; į 
d. Gegužės 3 d-, tuoj konkursui p 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

■ ——t u ............... .1 .............. ...................... .... ... ■■ ■■ J' ■— ...................

J. F, BADŽIUS
668 West Streęt Phone Canal 6174
5!i lį1/ j J J'j.'..)' Ji'-n1 .Į i'j"-'11 n." '.į1  

S. M. SKUDAS
718 West 18th <Street 7 Phone Monroe 8877

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S, Hęiyiitage Avenyc phow Yards Į7414742 

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 2$rd Place . Phones Canal 2515—Cicero 5927 
į,, Jiįii. ..į'.i ■■■■ Hfį ių į' M,ijh.' U J-'J!.!1 jį1 J„jĮĮ 1' ! i-!111" i1? yn'yĮ’Įl 'I,.11,t. j1 Į į IĮ. ĮH't'ii.f ■! Į1 ;■'« !į-"Į-;y;i' > >" ĮĮ' J"!J j" ■""l Į‘  

C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 ąrba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

' 1 '    . -.m'. -yįit'«'-««■'! ■■ —■■■■’-ri|rw»,u. p- 

A. MASALSKIS
8307 Litųanica Avepue ' Phone Boulevard 4189
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Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos ' 

O®MfeS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietį 
vakaro. Ne. _ 
valandai diena.

EWALDO-WcB<
■ f LOANS and INSURANCE 
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo' Morgičim arba 
' apdraudos nuo ugnies, vėjo, etė.,? atsišauk: ;

i 1 810 ,West 33rd Street << /
TELEFONAS: YARds 41790 arba 2791.
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KRAŠTO mes.SPARDYMOSI DILELIS

(Klaipėdos krašto atvadavimo 13 metų sukaktuvėms)

tuojau

SOUTH SIDE BREVVING COMPANY

NAUJIENOSE

AKUŠERĖS

Dabar elėktrikinės ledaunės 
parsiduoda daug pigiau.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

' Sausio 15 d. suėjo 13 metų, 
kai Klaipėdos kraštas atvaduo
tas iš ilgų amžių vokiečių ver
gijos ir grąžintas Lietuvai, šia 
proga čia patiekiame kai kurių 
žinių iš Klaipėdos krašto pra
eities.

Antradienis, vas. 25, 1936

Nepamirškite Programų Nedaliomis WCFL nuo 5 iki 6 vai. po piet, 
\ kuris yra duodamas BUDRIKO KRAUTUVĖS.

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTEŠ

vietose organizavo 
vijo iš mokyklų 

reikalavo

Lengvas įimakėjimo planas 
iki 2 ir 3 metų.

GREIČIAUSIAI ŽINO 
MAS SKAUSMO 

PRAŠALINIMAS...
Pastebėki! Raudonų Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Elektrikinis - šaldytuvas-le- 
daune turi rastis kiekvieno
je šeimynoje. Sutaupo ant 
maisto. Maistas ne genda

Joseph Triner Oompaay, Ohiė&gb 
==■■■> • —.........

Šeimynos dydžio už

89.00Chicago, III.—“Kuomet tik. vidu
riai neveikia ar nemala Imu Trlner’*

■ ' - — Z. - • ' jį Z ' ‘ . •

pėdos. krašto pietinę dalį užlei
do rusams, o 1915 m. pradžio
je rusai užėmė ir visą kraštą. 
Pasibaigus didžiajam karui, 
Klaipėdos likimas pateko to ka
ro laimėtojų, santarvės valsty
bių, žinion. Klaipėdos reikalus 
tvarkyti pradėjo prancūzai. Ta
čiau lietuviai, po ilgų amžių 
priespaudos, pajutę besiartinan
čią laisvę, 1923 m. sausio 15 d. 
sukilo ir nusikratė svetimųjų 
jungo. Po ilgesnių derybų, 1924 
m. gegužės 8 d. Lietuva su An
glija, Prancūzija, Italija ir Ja
ponija pasirašė Klaipėdos kraš
to korivenciją, pagal kurią 
Klaipėdos kraštas gavo autono
miją ir buvo ir juridiškai pri
skirtas prie Lietuvos. —Tsb.

Klaipėdą ištiko 
kuris sunaikino 

Tik pilis išliko 
susimetę gyven

imo švedų pa

badąs, ma- 
Per tuos 

išmirė tukstan-

Rekomenduojamas
Vaistas dėl Vidurių

INCOMETAX
BLANKAS

1763 metais rusų ka
riuomenė plėšė ir naikino Klai
pėdos kraštą. Bet po šių sun
kumų apie pusantro šinrtmeėio 
Klaipėdos kraštas galėjo .vėl 
laisviau gyventi. Tačiau šis yi- 
sas laikotarpis tenykščiams lie
tuviams buvo labai skaudus, 
nes vokiečiai iš jų stengėsi 'iš
plėšti lietuvišką dvasią. Gi po 
1875 metų toji nutautininmo 
banga dar labiau sustiprėjo. 
Lietuvių kalba buvo pašalinta 
iš mokyklų, bažnyčių ir kitų 
viešų vietų. v

Atėjo didysis karas. Vokie
čiai jau 1914 metų rudenį Klai-

Susiviėnijimas siekė Lietuvos 
švietimo pagrindinio pertvarky
mo, ' atidarant ir sutaurinant 
Vilniaus universitėtą, Lietuvo
je įvedant visuotinį pradžios 
mbkslą, mokyklų priežiūrą pa
vedant 'visuomenės mokslo įs
taigoms, yalščįų savivaldybėms 
ir mokytojams. Siekdamas vL 
sos Lietuvos politinesv laisvės; 
susivienijimas reikalavo niekin
ti vaidžibs . švietimo . politiką, 
protestuoti prieš rusų valdžios 
darbus, visomis kitomis prie
monėmis siekti Lietuvos laisvės.

Tais pačiais metais 
po didžiojo Vilniaus seimo,. įvy
ko antras mokytojų susivieni
jimo suvažiavimas, kuris priė
mė dar Smarkesnius nutarimus 
Revoliucinis bfuzdėjimas ?jai 
šiadtė visoje Lietuvoje.

žmones 
savivaldybes 
rUsus mokytojus 
lietuvių mokytojų. Kadangi li
gi to laiko lietuviams mokyto
jams savame krašte buvo drau
džiama mokytojauti, tai daugu
ma, jų mokytojavo Lenkijoje 
alba Rusijoje. Antrasis susi
vienijimo suvažiavimas dėl to 
prizmė nutarimą,- kuriuo sveti-, 
muose kraštuose esantieji lie
tuviai mokytojai buvo ragina
mi grįžti Lietuvon ir čia dirbtu 
Atsišaukime į mokytojus sako
ma, kad Vilniaus general-gur 
betnatorius, išgąsdintas revo
liucijos, sutikęs leisti lietu
viams mokytojams mokytojauti 
Lietuvoje ir į visas Lietuvos 
mokyklas dėstomąja kalba įves
ti lietuvių kalbą, šis atsišauki
mas parašytas gana jautriais 
žodžiais ir baigiasi tokiu karštu 
posakiu: -‘Kiekvienas draugas, 
kuriam dar neužsnūdo suprati
mas užtrauktas prieš tėvus, 
mokinusias juos už paskutinius 
ar gal skolintus pinigus, doriš
kas skolas ; neužsnūdo suprati
mas pareigų prieš tautą, tiki-

Sausio pirmomis dienomis 
Kaune įvyko lietuvių mokyto
jų sąjungos suvažiavimas — 
mokytojų dienos, per jas buvo 
aptarti šiandieniniai Lietuvos 
mokyklų ir mokytojų reikalai 
ir paminėti prieškarinės Lietu
vių mokytojų sąjungos 30 me
tų įsisteigimo sukaktuvės. Mi
nėjimas buvo labai didelis. Ja- 
me- dalyvavo apie 1000 moky
tojų. Minėjimo proga buvo pa
daryta visa' eilė pranešimų apie 
lietuviškų mokyklų kūrimąsi 
dar Rusijos valdymo laikais.

Tuose pranešimuose sakoma,

Skandalingas Klai 
pėdos krašto direk 
torijos elgesys su 

lietuviais kad 1905 metų revoliucija viso
je anų laikų Rusijoje pradėjo 
kurti naujas gyvenimo formas; 
Revoliucijos Šukiai, davė gali
mybės ir Lietuvos veikėjams iš
kelti ir lietuviškos mokyklos 
klausimą. Viešų lietuviškų mo
kyklų tada nebuvo. Lietusių 
kalba, kaip atskiras mokslo da
lykas, buvo leidžiama dėstyti 
tik Suvalkijos kaimų mokyklo
se. Gi didesnėje Lietuvos daly
je veikė tik slaptos lietuviškos 
mokyklos. Tik revoliucija at
nešė 'viltį, kad visoje Lietuvoje 
bus iškovota laisva lietuviška 
mokykla.

1905 metų vasarą Mariampd- 
lėje įvyko slaptas lietuvių mo
kytojų būrelio * > susirinkimas. 
Tame susirinkime buvo nutar
ta artimiausiu laiku Vilniuje 
sušaukti visų lietuvių mokyto
jų suvažiavimą savo organiza
cijai įkurti. Tų pačių metų 
rudenį Vilniuje šis suvažiavi
mas buvo sušauktas ir įsteig
tas taip vadinamasis “Lietuvių 
mokytojų ; susiyieni j imas”. Ši 
pirmoji Lietuvos mokytojų or
ganizacija buvo nė tiek peda
gogių,' kiek politinė organiza
cija. ,Į ją stodavo ne tik moky
tojai, bet ir kitų užsiėmimų in? 
teligentai, kuriems rūpėjo lie
tuvių tautos politikos ir kultū
ros reikalai.

Lietuvių mokytojų susivieni
jimo tikslai buvo labai dideli.

tatymų reiku/^dų 
apskričių viršinin 
skirti vokietininkai 
tieji lietuviškai 
pareigų buvo atleisti ir lietuviai 
valsčių viršaičiai. Į jų vietas 
buvo paskirti taip pat vokieti
ninkai, anksčiau net dalyvavę 
priešvalstybinėse partijose.

Neva pasidrąsinus savo pir
maisiais “žygdarbiais”, dabar
tinė Klaipėdos krašto direktori
ja tuojau ėmė atleidinėti ir ki
tus lietuvius valdininkus. Lig- 
šiojl iš viso jau atleista arti 100 
lietuvių valdininkų. Baldžiaus 
direktorija eina dar toliau. Ji 
paskelbė galiojančiu 1934 metų 
diręktorijos nutarimą mokyklų 
reikalais. Tas nutarimas duoda 
teisę mokytojams sauvaliauti 
su lietuvių kalbos dėstyrnu mo
kyklose. O kadangi Baldžius vi
sų mokyklų mokytojais nori pa
skirti vokietininkug, tai galima

Dulkių • valytojas, kurs iš 
valo dulkes iš visur.' Šutau 
po laiką ir sveikatą ir pa 
daro namps sveikais gy 
venti.

Skalbiamos mašinos po 

*39.50
* Prosinimo mašinos po

39.50
Gasiniai pečiai po 

’24.50
Gražus Parlor Setai po

*49.50

• WASHINGTON. — Kalbėdamas atstovų bute, New Yorko 
demokratas John O’Connor, kairėj, pareiškė, kad jis mispitsiąs 
Detroito radio kunigą Coughlin nuo kapitoliaus laiptų iki feal- 
tojo Namo. Coughlin tai išgirdęs, O’Connor pranešė, kad at
vyksiąs Wasttingtonan vasario 26 d., patirti ar jisai savo grą- 
sinimą išpildys. Kilus protestams,, O’Connor viešai kunigo atsi- 

v- \ ■ ' < -prašė.

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

Litais ai-ba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL. >

KAIP KŪRĖSI LIE
TUVIŠKA MOKYKLA

ŠIS TAS IŠ KLAIPĖDOS
. PRAEITIES

Uįšiprėnumeruokit 
KRAŠTU” 

kdS gerbia senovę, nbri pa* 
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja 

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotų žur- 
fialą', pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui. •

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

Minėdami Klaipėdos krašto 
z reikalus, dažnai sakome, kad 

tai yra Mažoji Lietuva. Tas kai 
kam duoda progos suprasti, kad 
tik Klaipėdos kraštas sudaro 
Mažąją Lietuvą. Tačiau iš tie
sų Mažąją Lietuvą sudaro dar 
ir tos žemės, kurių dalį šian
dien vadiname Rytų Prūsija. 
Ten irgi gyvena gerokas skai- 

f čius lietuvių.
Klaipėdos kraštą sudaro 2808 

kvadratiniai kilometrai žemės 
plotą su gražiomis Neringos 
kopomis, šiandien labai sunku 
pasakyti, kas buvo pirmieji 
Klaipėdos krašto gyventojai. Is
torinės iškasenos rodo, kad 
Klaipėdos krašte žmogus pradė
jo gyventi apie 1000 metų prieš 
Kristų. Pirmieji gyventojai bu
vę aisčių giminės. Mes, lietu
viai, esame taip pat aisčių kil
mės. Todėl darosi aišku, kad 
čia gyventa .lietuvių giminės 
kuršių, tik jokiu budu ne ger
manų. Klaipėdos krašto praeitis 
visiškai aiškėja nuo 1252 me
tų, kai į Klaipėdą atsikėlęs kar
dininkų ordinas pasistatė pilį, 
kurios pagelba galėjo tvirčiau 
laikytis prieš žemaičius ir neva 
krikštydamas terioti Lietuvą. 
1323 metais Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas paėmė 
Klaipėdą ir pilį sudegino. Nuo 
tada Klaipėdoje išnyko kardi
ninkų ordinas, o jo vietą užėmė 
aršus Lietuvos priešai kryžuo- 
čiai. Narsus žemaičiai nenusi
leido ir kryžuočiams.* Klaipėda 
nuolatos buvo deginama ir per 
kovas ėjo iš vienų rankų į ki
tas. Kryžuočiai įsistiprino Ra
gainės ir Ventės pilyse, bet 
1410 metais ties istoriniu Žal
giriu Vytautas Didysis jiems 
davė lemiamą smūgį.

Po šių smarkių įvykių ligi 
1600 metų pradžios Klaipėdos 
kraštas gyveno ramiai. Tik vė
liau, kai Prūsijos, kunigaikštis 
Albrechtas sumanė astatyti 
buvusią kryžuočių ordino gar
bę, į Klaipėdos kraštą jis įdėjo 
dideles sumas, norėdamas jį pa
versti vokiška žeme. 1629-1635 
metais Klaipėda buvo atitekusi* 
laikinai į švedų rankas. Ir vė
lesniais laikais švedai dažnai 
pasirodydavo ties . Klaipėdos 
miesto sienomis.

1678 metais 
didelis gaisras, 
visą miestą, 
sveika, kurioje 
tojai atsispyrė 
kartotinio puolimo. 1708—1710 
metais Klaipėdos kraštą aplan
kė baisioji rykštė — 
ras ir dideli šalčiai 
dvejus .metus 
čiai žmonių. Į jų vietas atplūdo 
daug įvairių kolonistų, o 1732 
metais tūkstančiai kolonistų j 
čia atsikėlė iš Vokietijos gilu
mos. Tik nuo šio laiko Klaipė
dos krašte atsirado gerokas 
skąičius vokiečių, ktfrie palai
komi Prūsijos valdžios čia ėmė 
vokietinti ir senuosius to kraš
to gyventojus lietuvius.
, 1757

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson SJ Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynese

Physical Thetafty 
and Midwi£ė 

6630 S. Westerii 
Areų 2nd floor 
Hemloek 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namtib 
se ar lisroninisfe, 
duodu massagė 
ėUectric treat- 
ment ir magnė- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irnjbr* 
rinomS patari- 
mai dovanat -

I V virš.
PERKAM 
PARDUODAM .. 
PARENDUOJAMK 
PATAISOM 
RIBBON’AI ........... .....

. Ž!5 metai patyrimo
W A G N E R , 

TYPEWRITER EKCHANGE 
^""r' 5397O Archer Avė.

Tel, Lafayette 3534 
< AL baras, lietuvis pardavėjas 
Atdara antr., ketv. ir šet. v. įki 9 v.

Didžiausias Pasirinkimas 
Chicagoje:

General Electric, ' 
Kelvinator, 
Copeland 

ir kitų.

Prieš metus’ Klaipėdos krašto 
lietuviai visame krašto gyveni
me buvo jau beužimą sau pri
derančią vietą. Jie ėmė atkovo
ti anksčiau vokietininkų užgin
tas lietuviškumo tęises. Tai bu
vo J. Bruvelaičio vadovaujamos 
direktorijos laikais, ši direkto
rija, nors kraštą valdė ir be 
seimelio, tačiau žiurėjo' abiejų 
krašto tautybių — lietuvių ir 
Vokiečių lygybės. Ji nė vienai 
nė kitai gyventojų daliai neda
rė išimčių.

Toki J. Bruvelaičio direktori
jos darbai, savaime aišku, ne
patiko Vokietijai. Jos visas pro- 
pogandos aparatas rėkte rėkė, 
esą Klaipėdos krašte smaugia
mas vokiškumas ir persekioja
mi vokiečiai, šiė šmeižtai prieš 
Lietuvą buvo paleisti po visą 
pasaulį. Bet to dar maža. Vo
kietijos spauda ir radio ragina 
Klaipėdos vokietininkus nenu
siminti, nes, esą, netrukus at
eisianti' keršto Valanda. Įvairių 
vokiečių provincijų spaudžiami, 
Klaipėdos krašto gyventojai 
praeitą rudenį išsirinko naują 
seimelį, kuriame, kaip jau žino
ma, didelę daugumą turi vokie
tininkai. Lapkričio pradžioje 
buvo sudaryta dabartinė A. 
Baldžiaus vadovaujama direkto
rija.

Vokietininkams to tik ir rei
kėjo. Jie tuojau pakėlė galvas, 
o- Vokietija laukė tos pranašau
tos “keršto valandos”. Bald
žiaus direktorija, neabejotinai 
gavusi nacių valdžios įsakymą, 
pirmiausia ėmė iš vietų mėtyti 
lietuvius valdininkus. Jau pir
momis Baldžiaus direktorijos 
valdymo dienomis iš pareigų 
buvo atleisti visi trys Klaipėdos 
krašto apskričių viršininkai. 
Jie visi buvo to krašto lietu
viai, savo užimamai vietai tin
kamai pasiruošę ir atatinką įs- 
*“A ' '*■ ‘ tams. Naujais

buvo pa- 
m^okan- 

Netrukus

Bltter Vyną ir nuoSlrdŽial, rek-bmėh- 
duoju visiems.” —Mrs. StiBlih** 
PavluS.

Ned®—* f Mindymų su viiioklA!* 
motais. Imkite Trlner’s Bitter Vyhiį. 

kuris per pastaruosius 44 metiiš prį- 
rodė save atsakančiu vaistu dėt 
kietėjimo, gusų, prasto apetito,... Žel
vos skaudėjimo, neramaus mieto ii* 
panagių ligų. Visose vaistinėse.

r. SHORTTJMiE n 
ęOMBĮNjflON

F. Sudrik, Ine
3417 Š. HALSTED STREET

’ Tel. Boulevard 4705

spėti, kad netrukus lietusių kai- 
ba bus išguita beveik iš visų 
Klaipėdos krašto«mokyklų.

1934 metais J. Bruvelaičio 
direktorija, paimdama krašto 
valdymą, tuojau pradėjo taupu
mo politiką. Pereitų metų gruo
džio mėn. pasitraukdama, Bal
džiaus direktorijai ' ji perdavė 
apie 600,000 litų sutaupų. Klai
pėdos kraštui tokia suma jau 
yra gana didelė. Tačiau dabar
tinė direktorija gautas sutau
pąs tuojau pradėjo švaistyti. Ji 
buvusierps valdininkams, taria
mos skriaudos atitaisymui, tuo
jau išdalijo stambias sumas.

Šiais vokietininkų direktori-

pripažiris musų' nutari
mus teisingais ir pasiskubins į 
Lietuvą, kuriai tik šiandien te
pradeda aušti laisvės ąušra.” 
: Dar Jautresniu atsišaukimu 
suvažiavimas kreipėsi į visus 
Lietuvos*\ valstiečius, raginda
mas juos reikalauti lietuviškų 
pokyklų, vyti rusus mojcyto- 
įjus ir neleisti vaikų į, rusiškas 
‘mokyklas.

Po, šio suvažiavimb visoje 
Lietuvoj ę kilo banga prieš ru-. 
sų mokyklas ir jų mokytojus. 
Daugelis rusų mokytojų, išsi
gandę,. iš Lietuvos skubiai iš
bėgo. Šis sąjūdis davė gerų vai
sių; Rusų valdžia leido lietu
viams mokytojams mokytojau
ti Lietuvoje ir į mokyklas įve
dė lietuvių kalbą.

Numalšinus 1905 metų revo
liuciją ir prasidėjus žiauriems 
persekiojimams, lietuvių moky
tojų susivienijimo veikėjai tu
rėjo veikti slaptai. Tačiau svar
biausi (tikslai jau būvo pasiekti 
— Lietuvoje jau buvo pakreip
ta nauja, tautai Naudinga vaga. 
Tokiame varge ir persekioji
muose gimusi lietuviška mo- 
kyla dar prieškariniais - laikais 
suvaidino svambų vaidmenį Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
me. —Tsb.

tik Klaipėdos krašto lietuviai, 
bet ir 'vokiečiai. Mat, eidami į 
seimelio rinkimus,e vokietinin
kai apgaudinėjo daugelį gyven
tojų, sakydami; kad jiems* lai
mėjus, Vokietija tuojau susi
taikinsianti su Lietuva. O tada 
jie į Vokietiją galčsįą brangiai 
parduoti savo gaminius. Tačiau 
viskas išėjo priešingai. Tiesa, 
seimelio daugumą dabar turi 
vokietininkai, bet Vokietija ne 
tik kad savo rinkų neatidarė 
Klaipėdos krašto gaminiams, 
bet priešingai — jas dar labiau 
suvaržė. Dabar Vokietija nieko 
neirtia iš Klaipėdoj krašto. Bal
džiaus direktorija visokiais ge
rais pažadais ir gražiomis vilti* 
mis stengiasi užliuliuoti bruz
dančius Klaipėdos krašto vokie
tininkus.

Dėl to skandalingo dabarti
nės diręktorijos elgesio su lie
tuviais, smarkiai subruzdo Di
džiosios Lietuvos gyventojai. 
Visos organizacijos griežtai 
smerkia tokius neteisėtus di
rektorijos 'veiksmus ir reika
linga, kad Lietuvos vyriausybė 
jiems padarytų galą. Girdėti, 
kad Klaipėdos krašto guberna
torius Baldžiaus direktorijos 
veiksmus žada apskųsti nese
niai įsteigtam statuti ’̂’'* , ,wCis- 
mųL

Redaktorius ’ P., Bugailiš- 
his. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Westinghouse už 

*109.50
CROSLEY

99.50

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
<ĄWl)V0S7(?

MILLIONS OF POUNDS HAVt BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Ūse enly one level tea- 
speanfal to a eup of sifted j 

flour for moti recipes. |

4 * 1

3 Ji
BFFICIENT

IO»BAKING
RkW0WDER 
Samepricetoday i 
as45year$ago j

ManufschitH bAlng powd«r f 
wh« makt naihinf birt I 

bakihg -imdar auparvimn IJ
Į ei taperi chamlrta ef national II

Visi geriu ir mėgsta ĄMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra I 
padarytas iš geriausios rūšies pro- H 
dūktų.

■ ■ ' ■' ■ | ' mažoji •
Urmo (Wholesale) kainomis nri- 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, i
kur gausite greitą ir teisingą patar- 
navimą. j

3225 So. Lituanica Avenue l. m, norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

■■■>•■•«.............-v . .......................
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Antradienis, vas. 25, 1936

ŠIS TAS IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
PRAEITIES

(Klaipėdos krašto atvadavimo 13 metų sukaktuvėms)

“SPARDYMOSI DILELIS” musų' nutari-

pėdos, krašto pietinę dalį užlei
do rusams, o 1915 m. pradžio
je rusai užėmė ir visą kraštą. 
Pasibaigus didžiajam karui, 
Klaipėdos likimas pateko to ka
ro laimėtojų, santarvės valsty
bių, žinion. Klaipėdos reikalus 
tvarkyti pradėjo prancūzai. Ta
čiau lietuviai, po ilgų amžių 
priespaudos, pajutę besiartinan
čią laisvę, 1923 m. sausio 15 d. 
sukilo ir nusikratė svetimųjų 
jungo. Po ilgesnių derybų, 1924 
m. gegužės 8 d. Lietuva su An
glija, Prancūzija, Italija ir Ja
ponija pasirašė Klaipėdos kraš
to konvenciją, , pagal kurią 
Klaipėdos kraštas gavo autono
miją ir buvo ir juridiškai pri
skirtas prie Lietuvos. —Tsb.

Skandalingas Klai
pėdos krašto direk
torijos elgesys su 

lietuviais
Prieš metus’ Klaipėdos krašto 

lietuviai visame krašto gyveni
me buvo jau beužimą sau pri
derančią vietą. Jie ėmė atkovo
ti anksčiau vokietininkų užgin
tas lietuviškumo tęises. Tai bu
vo J. Bruvelaičio vadovaujamos 
direktorijos laikais, ši direkto
rija, nors kraštą valdė ir be 
seimelio, tačiau žiurėjo/abiejų 
krašto tautybių — lietuvių ir 
Vokiečių lygybės. Ji nė vienai 
nė kitai gyventojų daliai neda
rė išimčių.

Toki J. Bruvelaičio direktori
jos darbai, savaime aišku, ne
patiko Vokietijai. Jos visas pro- 
pogandos aparatas rėkte rėkė, 
esą Klaipėdos krašte smaugia
mas vokiškumas ir persekioja
mi vokiečiai, šie šmeižtai prieš 
Lietuvą buvo paleisti po visą 
pasaulį. Bet to dar maža. Vo-< 
kieti jos spauda ir radio ragina 
Klaipėdos vokietininkus nenu
siminti, nes, esą, netrukus at
eisianti' keršto valanda. Įvairių 
vokiečių provincijų spaudžiami, 
Klaipėdos krašto gyventojai 
praeitą rudenį išsirinko naują 
seimelį, kuriame, kaip jau žino
ma, didelę daugumą turi vokie
tininkai. Lapkričio pradžioje 
buvo sudaryta dabartinė A. 
Baldžiaus vadovaujama direkto
rija.

Vokietininkams to tik ir rei
kėjo. Jie tuojau pakėlė galvas, 
o* Vokietija laukė tos pranašau
tos “keršto valandos”. Bald
žiaus direktorija, neabejotinai 
gavusi nacių valdžios įsakymą, 
pirmiausia ėmė iš vietų mėtyti 
lietuvius valdininkus. Jau pir
momis Baldžiaus direktorijos 
valdymo dienomis iš pareigų 
buvo atleisti visi trys Klaipėdos 
krašto apskričių viršininkai. 
Jie visi buvo to krašto lietu
viai, savo užimamai vietai tin
kamai pasiruošę ir atatinką įs
tatymų reikalavimams. Naujais 
apskričių viršininkais buvo pa
skirti vokietininkai, nemokan
tieji lietuviškai. Netrukus iš 
pareigų buvo atleisti ir lietuviai 
valsčių viršaičiai. Į jų vietas 
buvo paskirti taip pat vokieti
ninkai, anksčiau net dalyvavę 
priešvalstybinėse partijose.

Neva pasidrąsinus savo pir
maisiais “žygdarbiais”, dabar
tinė Klaipėdos krašto direktori
ja tuojau ėmė atleidinėti ir ki
tus lietuvius valdininkus. Lig- 
šioj iš viso jau atleista arti 100 
lietuvių valdininkų. Baldžiaus 
direktorija eina dar toliau. Ji 
paskelbė galiojančiu 1934 metų 
direktorijos nutarimą mokyklų 
reikalais. Tas nutarimas duoda 
teisę mokytojams sauvaliauti 
su lietuvių kalbos dėstyihu mo
kyklose. O kadangi Baldžius vi
sų mokyklų mokytojais nori pa
skirti vokietininkug, tai galima

- Sausio 15 d. suėjo 13 metų, 
kai Klaipėdos kraštas atvaduo
tas iš ilgų amžių vokiečių ver
gijos ir grąžintas Lietuvai, šia 
proga čia patiekiame kai kurių 
žinių iš Klaipėdos krašto pra
eities.

Minėdami Klaipėdos krašto 
reikalus, dažnai sakome, kad 
tai yra Mažoji Lietuva. Tas kai 
kam duoda progos suprasti, kad 
tik Klaipėdos kraštas sudaro 
Mažąją Lietuvą. Tačiau iš tie
sų Mažąją Lietuvą sudaro dar 
ir tos žemės, kurių dalį šian
dien vadiname Rytų Prūsija. 
Ten irgi gyvena gerokas skai
čius lietuvių.

Klaipėdos kraštą sudaro 2808 
kvadratiniai kilometrai žemės 
plotą su gražiomis Neringos 
kopomis, šiandien labai sunku 
pasakyti, kas buvo pirmieji 
Klaipėdos krašto gyventojai. Is
torinės iškasenos rodo, kad 
Klaipėdos krašte žmogus pradė
jo gyventi apie 1000 metų prieš 
Kristų. Pirmieji gyventojai bu
vę aisčių giminės. Mes, lietu
viai, esame taip pat aisčių kil
mės. Todėl darosi aišku, kad 
čia gyventa .lietuvių giminės 
kuršių, tik jokiu budu ne ger
manų. Klaipėdos krašto praeitis 
visiškai aiškėja nuo 1252 me
tų, kai į Klaipėdą atsikėlęs kar
dininkų ordinas pasistatė pilį, 

• kurios pagelba galėjo tvirčiau 
laikytis prieš žemaičius ir neva 
krikštydamas terioti Lietuvą. 
1323 metais Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas paėmė 
Klaipėdą ir pilį sudegino. Nuo 
tada Klaipėdoje išnyko kardi
ninkų ordinas, o jo vietą užėmė 
aršus Lietuvos priešai kryžuo- 
čiai. Narsus žemaičiai nenusi
leido ir kryžuočiams. Klaipėda 
nuolatos buvo deginama ir per 
kovas ėjo iš vienų rąpkų į ki
tas. Kryžuočiai įsistiprino Ra
gainės • ir Ventės pilyse, bet 
1410 metais ties istoriniu Žal
giriu Vytautas Didysis jiems 
davė lemiamą smūgį.

Po šių smarkių įvykių ligi 
1600 metų pradžios Klaipėdos 
kraštas gyveno ramiai. Tik vė
liau, kai Prūsijos, kunigaikštis 
Albrechtas sumanė astatyti 
buvusią kryžuočių ordino gar
bę, į Klaipėdos kraštą jis įdėjo 
dideles sumas, norėdamas jį pa
versti vokiška žeme. 1629-1635 
metais Klaipėda buvo atitekusi* 
laikinai į Švedų rankas. Ir vė
lesniais laikais švedai dažnai 
pasirodydavo ties . Klaipėdos 
miesto sienomis.

1678 metais Klaipėdą ištiko 
didelis gaisras, kuris sunaikino 
visą miestą. Tik pilis išliko 
sveika, kurioje susimetę gyven
tojai atsispyrė nuo švedų pa
kartotinio puolimo. 1708—1710 
metais Klaipėdos kraštą aplan
ke baisioji rykštė — badas, ma
ras ir dideli šalčiai. Per tuos 
dvejus metus išmirė tūkstan
čiai žmonių. Į jų vietas atplūdo 
daug įvairių kolonistų, o 1732 
metais tūkstančiai kolonistų j 
čia atsikėlė iš Vokietijos gilu
mos. Tik nuo šio laiko Klaipė
dos krašte atsirado gerokas 
skaičius vokiečių, kifrie palai
komi Prūsijos valdžios čia ėmė 
vokietinti ir senuosius to kraš
to gyventojus lietuvius.
. 1757—1763 metais rusų ka

riuomenė plėšė ir naikino Klai
pėdos kraštą. Bet po šių sun
kumų apie pusantro šimtmečio 
Klaipėdos kraštas galėjo vėl 
laisviau gyventi. Tačiau šis vi
sas laikotarpis tenykščiams lie
tuviams buvo labai skaudus, 
nes vokiečiai iš jų stengėsi 'iš
plėšti lietuvišką dvasią. Gi po 
1875 metų toji nutautininmo 
banga dar labiau sustiprėjo. 
Lietuvių kalba buvo pašalinta 
iš mokyklų, bažnyčių ir kitų 
viešų vietų. \

Atėjo didysis karas. Vokie
čiai jau 1914 metų rudenį Klai

/

• WASHINGTON. —

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Kalbėdamas atstovų bute, New Yorko 
demokratas John O’Connor, kairėj, pareiškė, kad jis nuspitsiąs 
Detroito radio kunigą Coughlin nuo kapitoliaus laiptų iki Bal
tojo Namo. Coughlin tai išgirdęs, O’Connor pranešė, kad at
vyksiąs Waslfingtonan vasario 26 d., patirti ar jisai savo grą- 
sinimą išpildys. Kilus protestams,, O’Connor viešai kunigo atsi- 
prašė. 
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spėti, kad netrukus lietuvių kal
ba bus išguita beveik iš visų 
Klaipėdos krašto mokyklų.

1934 metais J. Bruvelaičio' 
direktorija, paimdama krašto 
valdymą, tuojau pradėjo taupu
mo politiką. Pereitų metų gruo
džio mėn. pasitraukdama, Bal
džiaus direktorijai ' ji perdavė 
apie 600,000 litų sutaupų. Klai
pėdos kraštui tokia suma jau 
yra gana didelė. Tačiau dabar
tinė direktorija gautas sutau
pąs tuojau pradėjo švaistyti. Ji 
buvusierųs valdininkams, taria
mos skriaudos atitaisymui, tuo
jau išdalijo stambias sumas.

Šiais vokietininkų direktori
jos darbais yra pasipiktinę ne 
tik Klaipėdos krašto lietuviai, 
bet ir vokiečiai. Mat, eidami į 
seimelio rinkimus/ vokietinin
kai apgaudinėjo daugelį gyven
tojų, sakydami; kad jiems lai
mėjus, Vokietija tuojau susi
taikinsianti su Lietuva. O tada 
jie į Vokietiją galėsįą brangiai 
parduoti savo gaminius. Tačiau 
viskas išėjo priešingai. Tiesa, 
seimelio daugumą ; dabar turi 
vokietininkai, bet Vokietija ne 
tik kad savo rinkų neatidarė 
Klaipėdos krašto gaminiams, 
bet priešingai — jas dar labiau 
suvaržė. Dabar Vokietija nieko 
neiiha iš Klaipėdoj krašto. Bal
džiaus direktorija visokiais ge
rais pažadais ir gražiomis vilti
mis stengiasi užliuliuoti bruz
dančius Klaipėdos krašto vokie
tininkus.

Dėl to skandalingo dabarti
nės diręktorijos elgesio su lie
tuviais, smarkiai subruzdo Di
džiosios Lietuvos gyventojai. 
Visos organizacijos griežtai 
smerkia tokius neteisėtus di
rektorijos veiksmus ir reika
linga, kad Lietuvos vyriausybė 
jiems padarytų galą. Girdėti, 
kad Klaipėdos krašto guberna
torius Baldžiaus direktorijos 
veiksmus žada apskųsti nese
niai įsteigtam statutiniam teis
mui. —Tsb.

KAIP KŪRĖSI LIE
TUVIŠKA MOKYKLA

Sausio pirmomis dienomis 
Kaune įvyko lietuvių mokyto
jų sąjungos suvažiavimas — 
mokytojų dienos. Per jas buvo 
aptarti šiandieniniai Lietuvos 
mokyklų ir mokytojų reikalai 
ir paminėti prieškarinės Lietu
vių mokytojų sąjungos 30 me
tų įsisteigimo sukaktuvės. Mi
nėjimas buvo labai didelis. Ja
me- dalyvavo apie 1000 moky
tojų. Minėjimo proga buvo pa
daryta visa' eilė pranešimų apie 
lietuviškų mokyklų kūrimąsi 
dar Rusijos valdymo laikais.

Tuose pranešimuose sakoma,

kad 1905 metų revoliucija viso
je anų laikų Rusijoje pradėjo 
kurti naujas gyvenimo formas; 
Revoliucijos Šukiai, davė gali
mybės ir Lietuvos veikėjams iš
kelti ir lietuviškos mokyklos 
klausimą. Viešų lietuviškų mo
kyklų tada nebuvo. LiėtuVii| 
kalba, kaip atskiraš mokslo da
lykas, buvo leidžiama dėstyti 
tik Suvalkijos kaimų mokyklo
se. Gi didesnėje Lietuvos daly
je veikė tik slaptos lietuviškos 
mokyklos. ■ Tik revoliucija at
nešė Viltį, kad visoje Lietuvoje 
bus iškovota laisva lietuviška 
mokykla.

1905 metų vasarą Mariampd* 
Įėję įvyko slaptas lietuvių mo
kytojų būrelio h susirinkimas. 
Tame susirinkime buvo nutar
ta artimiausiu laiku Vilniuje 
sušaukti visų lietuvių mokyto
jų suvažiavimą savo organiza
cijai įkurti. Tų pačių metų 
rudenį1 Viln’iujė šis suvažiavi
mas buvo sušauktas ir įsteig
tas taip vadinamasis “Lietuvių 
mokytojų susivienijimas”. Ši 
pirmoji Lietuvos mokytojų or
ganizacija ; buvo ne tiek peda- 
gogiųė/ kiek politinė orgstaiža- 
cija. (Į ją. stodavo ne tik.moky
tojai, bet ir kitų užsiėmimų in^ 
teligentai, kuriems rūpėjo lie
tuvių tautos politikos ir kultū
ros reikalai.

Lietuvių mokytojų susivięrii- 
jimo tikslai buvo labai dideli;

Nuoširdžiai
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.—“Kuomet tik. vidu
riai neveikia ar nemala imu THner’a 
Bitter Vyną ir nuoSirdfclal. rek-omeh- 
duoju visiems.“ — Mrs. ,
PavluS. v, \

Nedarykite bandymų su viMok!Wl 
vaistais. Imkite Trlner’s Bitter Vytuk. 
kuris per pastaruosius 44 metui prt- 
rodė save atsakančiu vaistų dėl 
kletėjimo, gasų, prasto apetito, Į&L 
vos skaudėjimo, neramaus mįėto ii* 
panašių l|gų« Visose vaistinės®.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINĖ

L—-------- —--------------------------------------------------------- ------------——

y Joseph Tririer Oompany, Ohicagd
II. Į h I n>, i',.- I. . .................Ii i Miiiiiilii.iitiilli^

AKUŠERĖS
Mrs. Anėlia K. Jarus*

~ Physlcal TheSsfty
I and Midwift ..

16630 S. Westerti 
Q Avė., 2nd flodf

Hemlock 9252 
Patarnauju priė 
gimdymo namUb 
se ar ligoninčsfe. 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magnė- 

. tie blanketš ir tl.
Moterims ir nafeT* 
ginomsi patari
mai -rtnvanAtį ,

n I,i Į,.V. '

Susivienijimas ; siekė Lietuvos f mės, pripažins musų'1 nutari- 
švietimo pagrindinio pertvm-ky- mus teisingais ir pasiskubins į 
ino,, atidarant ir sutautinant Ūettivą, kuriai tik šiandien te- 
VilniaUš universitetą; tietuvo-[pradeda aušti laisvės ą,ušra.” 
j e jyedant visuotinį pradžios : Dar jautresniu atsišaukimu 
rtibkslą, mokyklų priežiūrą įia- suvažiavimas kreipėsi į visus 
Vedant visuomenės mokslo įs- LietūVos*\ valstiečiūs, rūgihda- 
taigofhš, valsčių savivaldybėms mas juos rėikalauti lietuviškų 
ir mokytojams. Siekdamas vL. pdokyklų, vyti rusus mojcyito- 
sos Lietuvos /politinės a laisvės J j Us ir neleisti vaikų į, rusiškas 
silsivienijimas reikalavo niekin-[mokyklas.
tizvaldži<» švietimo politiką, ■;• ši0 suVažiavita6 visoje 
protestuoti pneš rusų valdžios Lietuvoj kilo b ieš ru. 
darbus, visomis kitomis .prie- mokyklas lr jų mokytojus, 
monėmis siekti Lietuvos laisvės,1

Tais pačiais metais, tuojau gan(ję u 
po bidžiojo Vilniaus šeinio,, įvy- kį-g0. §įs sąju<jis davė gerų 
ko antras mokytojų susiviem-1 
jiino suvažiavimas, kuris prie

Įpaugeliš* rusų mokytojų, išsi- 
iš' Lietuvos skubiai iš- i 

i vai
sių. Rusų valdžia leido lietu- 

, . , . i : * viams mokytojams mokytojau-mė dar smarkesnių^ nutarimus, L. L^tuVoje ir į mokyklas įve- 
D Ari/di tizUn ui i "i i n imi 1 ’Bevoliucinis bruzdėjimas Jau Į į- ii6tUvių kalbą.

Numalšinus 1905 metų revo
liuciją ir prasidėjus žiauriems 
persekiojimams, lietuvių moky
tojų susivienijimo veikėjai tu
rėjo veikti slaptai. Tačiau svar
biausi tikslai jau buvo pasiekti 

Lietuvoje jau buvo pakreip
ta nauja, tautai naudinga vaga. 
Tokiame varge ir persekioji
muose gimusi lietuviška mo- 

' kyla dar prieškariniais laikais 
suvaidino svambų vaidmenį Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
me. —Tsb.

siautė visoje Lietuvoje.
žmones vietose organizavo I 

savivaldybes, vijo iš mokyklų Į 
riisus mokytojus ir reikalavo 
lietuvių mokytojų. Kadangi li
gi to laiko lietuviams mokyto
jams savame krašte buvo drau
džiama mokytojauti, tai daugu
ma, jų mokytojavo Lenkijoje 
alba Rusijoje. Antrasis susi
vienijimo suvažiavimas dėl to 
ųriėmė nutarimą,- kuriuo Sveti-, 
muose kraštuose esantieji lie
tuviai mokytojai buvo ragina
mi grįžti Lietuvon ir čia dirbti; 
Atsišaukime į mokytojus sako
ma; kad Vilniaus general-gu- 
bfetnatorius, išgąsdintas revo
liucijos, sutikęs leisti lietu
viams mokytojams mokytojauti 
Lietuvoje ir į visas Lietuvos 
hioky klas1 dėstomą j a kalba įves
ti lietuvių kalbą, šis atsišauki
mas parašytas gana jautriais 
žodžiais ir baigiasi tokiu karštu 
posakiu: “Kiekvienas draugas, 
kuriam dar neužsnūdo suprati- 
tųas užtrauktas prieš tėvus, 
mokinusius juos už paskutinius 
ar gal skolintus pinigus, doriš
kas skolas; neužsnūdo suprati- 
ihas pareigų prieš tautą, tiki- 
uin,; ............................. v,,; .............

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
l LIETUVĖ :

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 Š. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INCOMETAX 
BLANKAS 
. . J . . v .

c-'.v. . .. v : .

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.
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Rašomos Mašinėlės
Visokios isdirbysteS

i g irs ‘jgąįiI Ihr virš. IMS
PERKAM . j • | X* įH 
PARDUODAM .-:• I: 
PARENDUOJAM<g^^S 
PATAISOM
RIBBON’AI .............. . 390
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Ųžšiprėnumeruokit 
^GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kad gerbia senovę, nori pa* 
deti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

‘‘GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et- 
hogi-afijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

Redaktorius ’ P. į Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

GREIČIAUSIAI ŽINO
MAS SKAUSMO 

PRAŠALINIMAS...
Pastėbekit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson W Johnson, didžiausių 
pasauly iidiebinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduedainds Visose Vaistynese

Uia ®nly one levai tee* i 
spobhfal to a eup of cifted j 

L flour tor moti recipei. į 

■rMBAKING 
IwVi>owder 

i Satnepricetoday i 
įa$45year$ ago 
| 25 °unces f<>r 254 j 
įl M«nuf.ctut»d by baltins powtfcr I 
La opachluto wh. malt* iwthins būt Ii 11 baking powd«r —undar sup«rvbt«n 1 k* oi aaptri chcmioto of national I 1* ' rapuletion. f j
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MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

GERKIT TIK GERĄ 

į<wbvo5/(?
ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. '

• \ , l • r ' '

Urmo (Wholęsąle) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue l. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

po

po

PO

Nepamirškite Programų Nedaliomis WCFL nuo 5 iki 6 vai. po piet,

Lengvas išmokėjimo planas 
iki 2 ir 3 metų.

' SHORTTIMLE n 
combinJtion 
offerA*

Dabar elektrikinės ledaunės 
parsiduoda daug pigiau.

Elektrikinis - šaldytuvas-le- 
daunė turi rastis kiekvieno
je šeimynoje. Sutaupo ant 
maisto. Maistas ne genda

šeimynos dydžio už 

*89.00

Dulkių valytojas, kurs iš
valo dulkes iš visur.' Šutau 
po laiką ir sveikatą ir pa 
daro namus sveikais gy
P° 
daro 
venti. ,r.

Skalbiamos mašinos

•39.50
* Prosinimo marinos

•39.50
Gasiuiai pečiai po

’24.50
Gražus Parlor Setai

49.50

Westinghouse už

i 09.50
CROSLEY

99.50
Didžiausias Pasirinkimas 

, Chicagoje'.

General Electric, ' 
Ketvinator, 
Copeland

ir kitų.

J. F. Budrik, Ine
3417 S. HALSTED STREET 

Tėl. Boulevard 4705
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gekinadieniua.Lei(iiia Naujiem Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8*00,

Chicagoje —• paltu:
Metams —
Pusei metą
Trims mėnesiam*___ __
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IŠVENGTA KONSTITUCINIO KRIZIO
l . I "g-y 1

Vyriausiojo teismo sprendimu TVA (Tennessee 
Valley Authority) klausime yra patenkinti, matyt, ne 
tik Roosfevelto šalininkai, bet ir jo priešai konservato
riai. Washingtone dabar kalbama, kad tas sprendimas 
išgelbėjęs Jungtines Valstijas nuo gilaus politiško kri- 
zio. A ,

Jeigu teismas butų pripažinęs TVA priešinga kon
stitucijai, tai valdžia’butų pasiūliusi kongresui konsti
tucijos pataisą, draudžiančią teismui anuliuoti kongreso 
priimtus įstatymus. Kadangi abejuose kongreso rūmuo
se demokratai šiandie turi milžiniškas daugumas, tai ta 
pataisa butų praėjusi, p .tuomet butų prasidėjusi kova 
valstijose dėl jos patvirtinimo.

Sakoma, kąd vyriausiojo teismo pirmininkas Char
les Evans Hughes pramatė tą pavojų ir dėlto jisai dėjo 
visas pastangas, kad teismas užgirtų TVA. Tuo budu 
jisai išgelbėjęs teismą.

Veikiausia, kad taip ir buvo. Mes jau esame nuro
dę, kad,, teismo sprendimas TVA klausime visai nesutin
ka su jo sprendimu NRA ir AAA bylose. Konstitucija 
visuose šituose atsitikimuose buvo ta pati, bet politikos 
sumetimai buvo kitokie.

Tai parodo, kad vyriausias teismas irgi yra grei
čiau politikos, negu “gryno teisingumo’’ įrankis.

. “KOALICIJA SU HINDENBURGU'

Išsižadėjęs savo “trečiojo periodo” teorijos 
kapitalizmui jau artinasi paskutinis galas) ir kitų “re
voliucinėmis” frazėmis apkaišytų nesąmonių, komunis
tai dabar su didžiausiu entuziazmu skelbia, kad darbi
ninkai privalą vienytis (daryt “bendrus frontus”) su 
įvairiomis buržuazinėmis partijomis: su radikališkomis, 
su liberališkomis ir net su klerikališkpmis!

Seniaus pačią mintį kokio nors bendradarbiavimo 
su buržuazija komunistai laikydavo “smertelnu grieįai”, 
nes, girdi, to neleidžia “įdesų koVa”. Kada jiems/prime
ni, kad jų dabartinis nusistatymas įrodo, jogei jie visai 
neteisingai smerkdavo Europos socialdemokratų takti
ką, jeigu jie šiandie pripažįsta tokias politiškas kombi
nacijas, kaip “liaudies frontas” Francįjoje, tai jie tuoj 
ima šaukti: O, ne — tai visai kitas dalykas! Socialder 
mokrątų bendradarbiavimas su buržuazija buvęs “prieš 
darbininkų klesą”, o tas bendradarbiavimas, • už kurį 
dabar stoja kofnunistai, tai naudingas darbininkams.

šitų savo žodžių parėmimui komunistai paprastai 
griebiasi tuo Jaus Vokietijos ir ima pasakoti, kaip social
demokratai darė “koaliciją su Hindenburgu”, kuris iš
davė Vokietijos respubįįką Hitleriui. Bet tai yra labai 
pigios rųšies demagogija. Ar galima socialdemokratus 
kaltinti už tai, kad Hindenburgas, sąmoningai arba dėl 
savo proto Susilpnėjimo senatvėje, pasidavė respublikos 
priešams? • ' > ' ' .

Kada Hindenburgas antru kartų ėjo į prezidentus, 
tai prieš j j kandidatavo Heleris, šitoje, situacijoje vie
nintelė viltis išsigelbėti nuo hitlerizmo buvo neleisti, 
kad Hitleris butų išrinktas; o to nebuvo galima pada
ryti kitaip, kaip balsuojant už Hindenbųrgą,

Tiesa, tai buvo silpna priemonė kovai prieš hitleriz- 
mą, nes, kaip paskui pasirodė, Hindenburgas paliko ne
ištikimas respublikai. Bet ar vienas tik Hindenburgas 
parsidavė fašizmui?G Ne geriau už j) pasielgė juk ir 
Vokietijos konRiti^tu vadas Ernst TorgĮer. Neperseniai 
patys komunistai buvo priversti paskelbti spaudoje, ka(l 
jų lyderis Torgler (antras savo • autoritetu po ThaeV 
mann’o!) yra parsidavėlis.. Jeigu komunistai negalėjo 
savo vado apsaugoti nuo parsidavimo, tai juo mažiau^ 
jie gali prikaišioti soęialdėmokratąms, kad šie nesulaikė 
nuo išdavystės yjsaj svetimo jiems žmogaus Hįndeųr 
burgo. \ '

Blogas, žinoma, dalykas, kad Vokietijos socialde
mokratinėms partijoms teko statyti kandidatu į respub
likos prezidentus buvusį* monarchistą ir armijos genero-. 
Ją. Bet kas yra kaltas, kad Hindenburgas patapo tokių 
įtakingu žmogum respublikoje — ar ne komuMistai?

Kai Hindenburgas pirmą sykį kandidatavo į prezi
dentus, tai demokratines partijos buvo’ pastačiusios sa-

(kad

Vo kandidatu katalikų centro veikėją Marx’ą, kuris bu
vo aiškus mopąrchijos priešas ir buvo1 respublikos gynė
jų sąjungoj (“Reičhsbapner”) narys. Bet komunistai 
atsisakė dėtis prie to demokratinių partijų fronto ir iš
statė savo atskirą kandidatą, žinodami labai gerai, kad 
jisai negali būti išrinktas. Rezultatas buvo tas, kad ko
munistų kandidatas atitraukė apie du milionu balsų nuo 

ir Hindenburgas buvo

Nauji V ėjai Lietuvoje
(Musų specialaus korespondento)

demokratinių partijų bloko ■ 
išrinktas!

Patekęš į prezidentus, jisai, beje, pasirodė ištiki
ma^ konstitucijai. ' /į./' v: :’.

štąi kokiu budu paskui Hindenburgas, išbuvęs1 pre
zidentu šešis metus, pasidarė taipi įtakingas respubliko
je, kad demokratinės partijos neturėjo kitokios išęitaes, 
kaip remti jo kandidatūrą prieš Hitlerį.

Kai antru kartu Hindenburgąs ėjo į prezidentus, 
kaipo anti-hUleriško bloko kandidatas, tai koihunistai 
ir yėl statė savo atskirą kandidatą, stengdamiesi su-' 
skaldyti respublikos gynėjų balsus. Jeigu Jie šį sykį bu
tų buvę taip pat sėkmingi, kaip pirmą kartą, tai, jie bu
tų padėję Hitleriui laimėti rinkimus; ’

Tai ve prie ko vedė neva “revoliucinė” komunistų 
taktika. v z

Tačiau jie ne tik netiesioginiu budu rėmė hitleriz- 
mą. Jie ir tiesiog darė “bendrus frontus” su naciais! 
Komunistai kartu su hitlerininkais balsavo už monar- 
chistų “Plieno Kepurės” (Stahlhelm) sumanymą refe
rendumu atšaukti Prūsų demokratinę valdžią, kurios 
priešakyje stovėjo socialdemokratai. Ręichstago rinki
mų metu komunistai kartu su hitlerininkais iššaukė 
provokatorišką “streiką” Berlyno susisiekimo įmonėse 
prieš sočialdemokratų kontroliuojamas .unijas.,

Šitie^ neužginčijami faktai rodo, kad komunistai si- 
stemačiai kovojo prieš demokratiją, nesidrovėdami toje 
savo* kovoje eiti ranka už rankos net su fašistais.

Todėl jų pasigyrimas, kad jie nebendradarbiavę su 
burž.uazija, yra tuščia pasaka. Jie bendradarbiavo net 
su prasčiausiomis buržuazijos išmatomis!

, Kaip tik buvo nuteisti Klai
pėdos krašto nacionalistai, 
niekas netikėjo, kad jiems il
gai raikės sėdėti. Visi jautė ir 
žinojo, kad Vokiečių vyriau
sybė dės visas pastangas, kad 
juos iš kalėjimo išimti. Jau 
huyo daroma daug.'visokių žy
gių, kad jiems kalėjimo durys 
atsidarytų, bet vis su jų palei
dimų buvo delsiama, štai da
bar visi pasilikę dar kalėjime 
nacįonalistai jau įteikė malo
nės prašymą. Mat, dalis jų 
jau seniau yra paleistų. Kiti 
iškart tokiiis malonės prašy
mus buvo įteikę ir buvo palei
sti. Bet likusieji norėjo, kad 
jie iš kalėjimo butų paleisti 
net be tokio prašymo. Paga
liau nebe Londono įtakos su- 
įtarta dėl paleidimo formos.

Suminėjau Londoną. Taip, 
Londonas Lietuvos užsienio 
politikoj, o ypąč Klaipėda? 
krašto reikaluos^ 
lemiamos ręikšmės.

Apžvalga
VITAITIS DESPERA

CIJOJE

Juo labiau artinasi SLA. sei
mas, juo didesnė darosi Vitai- 
čio desperaciją. ....

Įdėjęs p.: St. GęgUžio; 'šinei-: 
žįantį straipsnį “Tėvynėje”, ji
sai dabar šoko isteriškai kolio • 
ti “Naujienų” redaktorių — dėl 
to, kad “Naujienose’’ buvo pa
stebėta, jogei nętinka tokius 
nešvarius rašinius spausdinti 
SLA. organe — ir aiškinasi, 
kad —

“SLA. Kontrolės Komisijos 
pirmininkas savo pareigų 
srityje yra lygiai autoritetin
gu viršininku, kaip ir pats 
SLA. Prezidentas. Todėl ‘Tė
vynės’ redaktorius neturi jo
kios teisės ir galios uždraus
ti SLĄ. viršininkams organi- 
zącįjos organe svarstyti jos 
reikalus. Ne SLA. organo re
daktoriaus teisė ir pareiga 
spręsti, ar organizacijos vir
šininkai teisingai ar netei
singai perstato faktus.”

• Reikia stebėtis, skdifant ta
kius “Tėvynės” redaktoriaus 
pasiaiškinimus. Kame jisai SLA 
įstatuose matė, kad Kontrolės 
Komisijos pirmininkas turi ly
gią galią su SLA. Prezidentu? 
Konstitucijoje niekur nėra kal
bos apie Kontrolės Komisijos 
pirmininko autoritetą, o yra 
kalbama tiktai apie visos Ko- 
misijos pareigas Įr teisęs,

Ponas Gegužis tą savo šmeiž
tą rašė nė Komisijos, be»t tik 
savo . Vieno yapdu.

Antra, p. Vitaitis, matyt, vi
gai nežino Kontrolės .Komisijos 
teisių ir pareigų,‘ jeigu jisai 
bando ‘ pasiteisinti tuo, kad p. 
Gegužis veikęs “savo' pareigų 
ąrityje”. Gegužis pasakė bobiš
ką pamokslą prezidentui Bago- 
čiui apie tai, kokiu tonu pasta
rasis turis rašyti savo atsišau
kimus, teisino “Sandaros” jom 
Vaikiškas atakas ' prieš SLA. 
Tild. Tarybą ir apmelavo Gri
gaitį, Stungį, Gugį ir keletą ki
tų asmenų, kad jie buk esą 
ęhieagos Lietuvių Draugijos 
yaldybos nariai ir bandę pra
vesti kokį tai “nelabai garbin
gą” skymą su Auditorijos na
mų, kurį SLĄ. rengėsi pirkti.

Ką šitie.p. Gegužio šmeižtai 
turi bendro su Jo ■pąręjgojpĮs,

; i ' *

kąipo Kontrolės Komisijos na
rio? Tos komisijos pareigos 
yra šitaip aprėžtos <SLA. kon
stitucijoje (Sk. VI, par. 6):

“Kontrolės Komisija yna 
vyriausiuoju globėju ir dabo
toju viso Susivienijimo tur
to.” 
Aišku, 

šmeižtą.
eidamas savo pareigas, kaipo 

;SLA. turto globias ir daboto
jas, bet norėdamas SLA organe 
paremti purviną ^Sargybos Ko
miteto” propiagaiidą, ir p. Vi
taitis ne tik'leido jam panau
doti organizacijoj laikraštį ši
tam partyviškaųit,, tikslui, bet 
neparodė nė tiek padorumo, 
kad .atremtų aiškiai matomus 
Gegužio straipsnyje faktų iš
kraipymus.

Jisai dabar teisinasi, kad ne 
jo teise ir pareiga buvusį spręs
ti, “teisingai ar neteisingai” p. 
Gegužis perstatė fąktus. Bet 
tai yra tik bandymas apdumti 
akis “Tėvynės” skaitytojams.

Mes jau nurodėme, kai p. 
Gegužis veikė visai ne sąvo pa
reigų srityje, kada jisai rašė 
tą šmeižtą. Nurodėme taip pat, 
kad jam, kaipo komisijos na
riui, konstitucija neduoda jo
kių privilegijų (o ypatingai pri
vilegijos šmeižti ir meluoti). 
Bet štai keletas savaičių atgal 
tas pats “Tėvynės” redaktorius 
turėjo reikalą su kita SLA. ko
misija: Apšvietus Komisija.

Ji padarė - savb pąreiškirtią 
SLA., orgąno redąktoriui apie 
jo darbo trukumus ir davė jam 
keletą nurodymų, kaip jisai įtu-. 
rėty organizacijos Jaikrašfį re
daguoti. Tai buvo komi®ij«s, o 
nę, vieno asmens pareiškimas, 
jr jisai buvo* padarytas, einant 
komisijai tiesioginę savo parei
gą, nes- SLA. konstitucijoje 
t(Sk. VI, pap. §, f) yrą! pasaky
tą: '
, . “Jos (Apšvietos Komisi

jų^ pąreiga m užžįurėti 
Susivienijimo oficįalio organo 
leidimą ir daboti, idant jisai 

! tarnautų Susivienijimo tiks
lams.”
O bp.tgi p, .Vifaitis, įdėjęs tą 

Aplietos Komisijos raštą, pri
segę prie jo ilgą “uodegą”, ne 
tik pasivelydamas sau “spręsti” 
ąpie faktus komisijos pareiški
me, bet ir atakuodamas jos na-i 
rįus asmenišką!!

Tai ko čia dabar p. Vitaitis 
vęidmainiaųja, apsimesdamas 
buk jisai iš pagarbos “viršinin-

kad p/ Gegužis tą 
parašė r“TėVynei” ne

daug turi 
Jau nė 

kartą buvo* kalbėta, kad Lon
donui ne visai pakeliui su 
Maskvos politika. Londonas 
su Maskva turi, daug bendrų 
reikalų Indijoj ir Persijoj, bet 
tie reikalai ne jungia, bet ski
ria. Nepamirškim, kad šiose 
vietose Londųnąs stipriausias 
turi kariuomenes įgulas. Lon
donas nebenori stiprėjapčĮos 
Maskvos Europoj politikos.

Visai suprąntąma, kad Lon
donas taip pat nenori visai 
Vokiečius užsmaugti. Reikia 
gi turėti kumštį, kurį rekalui 
esant galėtum pavartoti, šfaį 
dėl ko Maskva Anglijos kara
liui mirus pasidarė tokią jau
tri. Starosta Kalininas tuoj 
pasiuntė karaliaus šeimai už
uojautą, o Litvinovas su Tu- 
chačęvskĮu įr Putna išvyko į 
karaliaus $afelbtuvesf Truputu
ką keistoką, kai raudonosios 
armijos maršalas dalyvauja 
monarcho laidotuvėse...

Litvinovas. net du kartu 
tarėsi su arsąkomingais anglų 
politikais. Kartu valgė, kartu 
sveikino naują karalių ir iš 
čia, ne iš Paryžiąųą—tų vaišių 
pasėkoje išgirstame, kad 
Prancūzai tuoj ratifikuosią su 
SSSR sutartį. Mat, kokie da
lykai dedasi.

Kitą syk komunistai labai 
gyrėsi, kad jie prieš visokias 
slaptas diplomatijos . sutartis, 
O dabąr jką pasižadėjo Litvj- 
novas anglams, kokius karo 
dirbtuvėse užsakymus pada
rys Tuchačevskis su Putna,— 
tik visai patikimi Maskvos 
Kremliaus politikai sužinos, 
bet net SSSR komunistų eili
niai nariai apie tai nieko ne
patirs. Bet mes neabejokim, 
kad Litvinovas stiprioj bus 
užakcentavęs, kad visai uęsi- 
kiš į Indijos, Persijos reika
lus, kad tretysis internaciona
las—tai ne vienas ir tas pats 
kas yra, SSSR vyriausybė, kad 
jie dabar tikrai busią tik de
mokratijos šalininkai. Jęi Lit
vinovas šiokių pažadų nebūtų 
davęs, tai Tuchečevskis su 
Putna nebūtų ilgiau pasilikę 
Londone, i

Seniau SSSR politikai net 
viešai savo spaudoj rašė, kad 
Tautų Sąjunga yra imperialis
tų lizdas, kad tai pasaulio 
plėšikai (pazbaininkai) tenais 
sudarė sau lizdą, o dabar tik
riausiai Anglijoj laike kara
liaus šermenų Litvinovas tu
rėjo progos prasitarti ir pa
sakyti, kad SSSR yra ištiki
miausias ’Į’a.utų- Sąjungos 
ramstis. Taip SSSR neišven
giamai turėjo susidurti su pa
saulio politika, izoliuotai ne
gyvensi, ir §tąi įėjus į tą kapL 
tąįįstipįo pasaulio yalšybių 
Šeimą privalėjo apsivilkti fra-

ku, trečiojo internacionalo 
agentas. Vadinasi ir komunis
tai su kapitalistiniu pasauliu 
bendradarbiauja, visai tai ne
svarbu kokiais keliais. Kartu 
prisiminkim jų nuolatinius 
prikaišiojimus socialistams, ar 
socialdemokratams su buržu
azinėmis vyriausybėmis ben- 
dradarfciaujant, koalicijas su
darant....
• Bet tai tiek to, čia jau 
politikierių reikalas. Taigi dė
ka tos didžiosios politikos 
taip pat Lietuvoj nauji vėjai 
dvelkia, žinoma užsienio po
litikoj. Anglams neparanku, 
kad Lietuva pyktųsi su vokie
čiais. Turėjo kas nors nusi
leisti, o, nuolaidas daugeliu 
atvejų daro ne tas, kuris turi 
iš ko jas daryti, bet tas, kuris 
yra silpnesnis, o jei nėra iš ko 
tą nuolaidą daryti, tai reikia 
pasiaukoti.

Lietuva daro auką.
Vokiečių įtaka Lietuvoje 

turi sustiprėti. Aišku, jei vi
suomenė bus atspari — vokiš
kas nacionalizmas Klaipėdos 
krašte neįsigalės.. Bet kad 
jam tenais šaknys iš vidaus 
butų pakirstos—būtina sąlyga 
Lietuvos vidaus politinių pa
jėgų bendradarbiavimas, visi 
politiniai monopoliai čia tu
rėtų dingti.

Kita sąlyga, tai Klaipėdos 
krašte dvarinihkų ragų 'aplau- 
žymas, o šitai galima padary
ti tik griežtą žemės reformą 
pra vedus. Vadinasi, būtinas 
reikalas visą Klaipėdos kraštą 
įtraukti į bendrą valstybės 
reikalų , tvarkymą, q tai gali
ma padaryti, tik pradėjus tau* 
tos atstovybei veikti-parla- 
mentas Lietuvos egzistencijai 
yra būtinybė.

Ar tai supranta dabartiniai 
Lietuvos atsakingi politikai?

Noriu dar pora žodžių tarti 
kaip yokiečaį elgiasi Su lietu
viais Prūsų Lietuvoje. Lietu
vos kalėjimo nacionalsocialis
tams durys prasiveria, na o 
lietuviams , Prūsų Lietuvoj 
bent lietuviškai melstis ar bus 
leista? Ar mažutė Lietuva ga
li drįsti užtarti Prūsų Lietu
vos lietuvius? '

Lietuvos spaudoj apie Prū
sų Lietuvoj vargus nekalba
ma, ne dėl to nekalbama, kad 
tie faktai nebūtų žinomi, bet 
dėlto, kad nenorima “pyktis5” 
su dideliu kaimynu.

Štai tik pora vaizdelių.
Tilžėj buvo labai kuklus vi

siems žinomas lietuvis laikro
dininkas, ųe Lietuvos kilmės, 
bet tikras Prūsų Lietuvos pi
lietis, kurio gimines tenais 
amžius gyveno, Jo pavardės 
aš neminėsiu, nėra reikalo, 
nes jo pavardės suminėj imas 
dar galį tik lakiau pasunkinti 
jo tikrai tragiųgą būklę.

Tam laikrodininkui vokie
čiai, kaipo lietuviui, po kelis 
kartus praeitais metais išdau
žė langus, o paskui įmetė į 
kalėjimą tik už tai, kad jis tu
rėjo drąsos nestoti į nacional
socialistų eiles, o jo sūnūs, 
gimnazijos mokinys,. bažny
čioj lietuviams lietuviškai 
skaitė evangeliją, šitas laik^ 
rodininkas ir dabar Sėdi kalė
jime. Jo sūnuj, tėvą suėmus, 
buvo pasiūlyta stotį į hitleri’ 
ninku smogikų eiles, kitaip 
tarus, spnui buvo pašildyta 
išsižadėti sąvp tęvo—sūnūs ne
sutiko, Pasėkoj -- sūnūs at
leistas iš mokyklos ir uždary-

r1”.......
President Ayala

Paraguajaus prezidentas Eu- 
sebio Ayala, kurį nuvertė suki
lę karo veteranai. Jo yieton su
kilėliai pastatė pulki Rafael 
Franco, Paraguajaus-Bolivijos 
karo didvyrį.

klose. Už ką? Dauguma tik 
už tai, kad seniems lietuviams 
lietuviškai bažnyčioj skaitė

Sakykit, kas užtaria šituos 
lietuvius? Tvirtinama, kad ki
tos valstybės negali kištis į 
vokiečių vidaus • tvarką... Bet 
visokių diplomatinių manipu
liacijų dėka Lietuvoj hitleri
ninkai išeina iš kalėjimo, o 
Prūsų Lietuvos lietuviai tuo 
pačiu metu tvirtai uždaromi į 
kalėjimus.

Visai nenuostabu, kad kaip 
šių metų rudenį buvo jaunų
jų Smogikų Tilžės apylinkės 
suvažiavimas, tai girdėjos be
veik išimtinai lietuvių kalba. 

> Vokiečiai turi net vieną lie
tuvį profesorių nacionalsocia
listą, kuris yra Karaliaučiaus 
universiteto rektorius—tai Ge
rulis. Jis suvis nesislepia, kad 
yra lietuvis, nes .bendradar
biauja Lietuvos universiteto 
eidžiamo mokslo veikaluose. 

3et Gerulis kartu yra didžiau
sias lietuvybės priešas, jis sa
ko lietuviai jau mirštanti tau
ta, tai jai reikia glaustis prie 
vokieęių, žinoma, prie vokie
čių nacionalsocialistų.

— Para Balium.

ĮVAIRENYBĖS

tšmeižiti ir meluoti “Tėvynėje”?
Savo , isteriškais plyčĮlmą-is 

^Tėvynės” redaktorius parodo 
tiktai, kad jisai nekultūringas 

kų autoriteim” leidęs Gegužiui žmogus. _ ( !

sutiko, Pasėkojr.. .... . .
tas darbo stovykloj. Jaunutė 
sesutė paimta į jaunųjų vo
kiečių prieglaudą. šeima visai 
išardyta,

Kitos šeimos, kuri vertėsi 
knygų leidipm, irgi beveik 
toks pat likimas. Sūnūs, bu
vęs gimnazijos mokinys, už
darytas darbo stovykloj. Visi 
Tilžėj lietuviai, kurie Jankė 
gimnaziją ir kurie peštojo 
nacionalsocialistą jaunųjų ei
les, iš mokyklos pravaryti ir 
dalis jų uždaryti darbo s to vjfc

Negrų telegrafas
. žinomas Afrikos tyrinėtojas 
Grinas neseniai grįžo iš Af
rikos, kur tarp kitko tyrinėjo 
negrų paslaptingą signalizaci
ją, kuria negrai naudojasi tuo 
atveju, kai atskiroms toli esan
čioms negrų grupėms reikia su* 
sisiekti.

Ši signalizacija, vadinama 
“tam-tam”, daroma bubnų pa
galbą. Negrai muša ypatingu 
judu tuos bubnus ir dažniau
sia naktį. Vienas kaimelis nuo 
kito perduoda paleistą žinią. 
Tokiu bud# kokia nors žinia 
pasiekia vietas esančias už 
šimtų kilometrų ir labai greit.

Grinas, kurs moką keletą de 
šimčių negrų tarmių, stengėsi 
iš vielinių gyventojų išgauti 
šią keistą paslaptį, bet niekas 
nenorėjo jam pasakyti šios sig
nalizacijos šifro. Jis tik aiški- 
UP, kad tie, kurie “tam-tam” 
bubnuoja yra savo rųšies spe
cialistai, jie šio amato mokė
si iš pat mažų.dienų. Išskapuo 
tą medį mušdami stipria laz
dele jie įvairiausius garsus 
gauna, kartais tie garsai pa
našus į žmogaus balsą.

Nuostabu, kad nors yra virš 
600 negrų kalbos tarmių “tam
tamo” kalbą supranta. kiekvie
nas negras. Vienas anglų val
dininkas buvęs Afrikoje tiro 
metu, kai mirė Anglijos kara
lienė Viktorija, net džiunglių 
gilumoje sužinojo šią žinią nuo 
negrų tautelės vado, kuris sa
vo kelfii 
tam-tamo

šią naujieną išgirdo 
keliu.
' / “J—mas”.
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Iš MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivadą
• ■ ' 1

Joną Žitkaus Kelionė j Dangų
(Tęsinys)

—Taigi, matai, Žičkau, kad 
ir danguj turi būti šiokia-to- 
J<ia tvarka. Palikime Abrao
mą ir Izaoką ir Jokūbą. Paim
kim, sakysim, Adomą. Kas-gi 
butų, jeigu Adomas taip imtų 
ir rodytųsi kiekvienam žmo
geliui, kuris neri jį pamatyti 
ir pasikalbėti apie tuos rojaus 
laikus ir apie tą nelaimingą 
obuolį. Jeigu Adomas butų 
toks lengvas, tai ir jis nieko 
kito negalėtų daryti, kaip* tik 
sveikintųsi be paliovos ir kai 
betų. Tasai Valeika pamoks-

. .............F". 1 ** I*

tikti kokį didelį nusidėjėlį, 
kuris grįžo prie Dievo gulėda
mas jap ant inįr|ips patalo. 
Neateitų jie greičiausiai nei 
tokių sutikti, aĮe« tokįam nusi
dėjėliui butų pusėtįnai.dideW 
apsivylimas jeigu, npi vienas 
iš didesnių žmonių danguj 
nepasveikintų.

—Kaip tie šventieji pasirodo, 
ar jie pasirodo visi kartu?

—Kas, visi šventieji? Kur 
tau. Paprastai tik vienas arba 
dų. Neatsimenu, kąd daugiau 
kaip du butų atėję į vienas IŠ 
tų nepaprastų sutiktuvių. Iš-

luose irgi giriasi, kad jis pa
simatysiąs su Adomu, kai 
ateis dangun. Kai jis ateis 
dangun tai jisai pamatys, kad 
jam teks atsižadėti labai
daug visokių norų, t

v;—Jisai jausis pusėtinai apsi
vylęs?

—Negi džiaugsis. Pavaikš
čios susiraukęs, pasiskųs yie- 
nam-kitam, ims mislyti ir su
pras, kad nei negali būti taip, 
kaip jis kad šnekėdavo. Susi
ras čia keletą draugų ir taip 
gyvens sau laimingai. Vienas 
dalykas itai yra puikus apie 
dangų. Kaip jau kartą sakiau, 
žmonių/ čia visokių. Nepatin
ka vienoks, gali susirasti ki
tokių. Susiras sau lygiu ir Va-, 
leika.

Tada persiskyrėme ir nuėjo
me pasirėdyti sutiktuvėms. 
Apie devintą vėl suėjome. 
Daugėla sako: ,

—Pats šįvakar turėsi gerus 
laikus, žičkau, labai gali būti, 
kad iškilmėse pasirodys koks 
patriarchas ar šventasis.

—Nejaugi?
—O, labai/galimas daiktas. 

Žinai, šventieji ir patriar
chai pusėtinai dideli ponai, 
nedažnai besimaišo* tarp pap
rastų, bet kartais visgi pasiro
do. Jie paprastai ateina su-

žinotina'
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais pųo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.♦ t ♦

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

♦ ♦ ♦ •
ORO BIURĄS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. TeJ. WABash 
, 1746. ♦ ♦ ♦
CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 

Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municjpąlis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

♦ ♦ ♦
CHIČAGOS POLICIJA, llth ir State 

gatvės. Telefonas WABąsh 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaujcti PQEįęe 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia iąu|<tj 
FIRe 1313.

f ♦ ♦
ILLINOIS EMERGRNCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.♦ ♦ ♦

IMMIGRANTS PROTECTIVR LEĄ.
GŲE, 824 South Halsted Street (HuR 

' House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Hel®n Jerry.+ + +

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

busi čia apie penkiasdešims 
tūkstančių metų pirm negu 
pąmatyši kokį tuziną ipų šven
tųjų ir patriarchų. Pats ne
mačiau, tik maų pasakoja, 
kad atėjo, jau pusėtinai se
nai vienas toksai rašėjąs? kur 
eiles ir dainas rašė. Tai su
tikti buvo atėję kokie trys 
patriarchai ir du pranašai. 
Bet nuo to laiko nepasitaikė 
kitas tokis nuotykis. Žmonės 
irgi pasakoja* kad anupnųet, 
pirmą kartą. į kokį tūkstantį 
metų į iškilipeš buvo atėjęs 
Abelis. Man sakė, kad kas tai 
paleido ganda, kad ateis ne 
Abelis, bet Adomas; pats vie
nas Abelis, sako, galętų ap
traukti didžiausias ^minias 
žmonių, bet niekas tuo atžvil
giu negali susilyginti su Ado
mu. Tas gandas buvo mela
gingas, bet jis visur pasklido, 
ir kad jau prisirinko visokių 
visokiausių žmonių iš . viso 
dangaus, tai atrodė, kad užėjo 
angelų lietus. Tas įvyko ne 
Lietuviškam dangaus skyriuj, 
ale Amerike. Tie, kur buvo, 
man pasakojo, kad jiems tie
siog stebėtina bųvb, kai jie 
pamatė visokius, ir raudonus* 
ir, geltonus ir juodus žmones. 
Patys baltieji visokiais liežu
viais kalbėjo, taip kad negali
ma buvo visiškai jų suprasti, 
Adomo nebuvo, tik Abelis, bet 
minia turėjo tokius gerus lai
kus, kad per ilgą laikų visi 
apie tai tik ir kalbėjo. Buvo 
Abelis, ir paskui buvo net 
trys archangelai. Ir tie archan
gelai irgi labai retai pasiro
do.

— O kaip tie archangelui at
rodo?

— Negaliu tikrai pasakyti, 
ba nematęs. Sako, kad jų 
veidai, ir jų drabužiai tai žibų 
kaip saulė, o jau sparnai, taip 
kaip vaivorykštės, tokie jie 
gražus ir visokių spalvų, Pas
kui, sako, kad archąnge|ai bu
vo tokie labai aukštį, apie 18 
pėdų, rankose turėjo kardus ir 
stovėjo galvas aukštai iškėlę, 
kaip kareiviai. Apie jų gal
vas buvo ne tokios paprastos 
aureolės, kaip musų, bet pu? 
lietos turbut iš aukso, ir įšsąg- 
Štytos žemčiūgais. Tos gal
vos ir tos aureolės taip spin
dėjo, kad, sako, nebuvo gali
ma į jąs. net žiūrėti,

'(Bus daugiau)

Vogė maistą badau
jančiai šeimynai ga

vo metus arešto 
' ''''k.. <

Juozas Sąlapątąs, 43, 481 d 
South Justine Street buvo su
gautas bevagiant mėsą iš Ąr- 
mour and Cq., dirbtuves.

Pašauktas prieš teisėją Hel- 
ler, Stockyards teisme, Salapa- 
tąs prisipažino vogęs. Bet vo
gęs todėl, kad per kelias die
nas pei jo žmona, nei keturi 
mąži vaikučiai neturėjo kąsnio 
burnoje,

“Jau "antri metai kaip nedir- 
a”, pasakojp , Saląptaš. “Pa

pus maistas pasibaigė kelias 
dienas, atgal, o daugiau nebe- 
gavau”. ’ *

Heler nubaudė suipitąjj vie
niems metams arešto.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

'Hl'll'. I.!. ,. ........  .1 I .IJIIIIĮ.1 U III || j. IIII IU.III
m;;-,n!Jy";,ui.i.i-ii^ . ■

Iškilmingas Atidarymas 
Umvęrsal Grocery 
Co,3J50W.
51 St, <

X r . ” * " *" ' ,s

Mahau, jogei ‘♦Naujienų” 
skaitytojams yra žinmųa, kąd 
jau nuo seniąi gyvuoją groser- 
ninkų organizacija, vardu? 
Uni^ersal Gropery Compapy, 
kurios sandėlis dabar randa
si adresu, 3150 W. 51 St, (prie 
Kedzįe Aye.).

Sekmadienį, vasario 23 dįp- 
ną, tame sandelyjė įvyko iš
kilmingas atidarymas. Bųyp 
pagamintą gardi vakarienė ir 
surengtas neblogas progra
mas. Programe dalyvavo or
kestras, šokėjos ir solistė dai
nininkė. Dainininkė buvo ,lw 
tuvaitė p-lė Adelė Rakauskai 
tė, ' Ji gražiai sudainavo kpr 
turiąš dainas anglų kalboje,

Rietuvių biznierių šioje puo
toje dalyvavo apie trys šimtai 
ašmenų, o viso svečių buvo sų- 
siripkę apie tūkstantis.

Tvąpką vedė ip tarpe lietu
vių daugiausiai dalyvavo p. 
Bučinskas,! kuris yra vienas iš 
šios įstąigps organizatorių, 
Spėju, kad p. Ručinskas pri
rašys daug lietuvių prie Uni- 
versal Grocery Konipanijos.

Kurie lietuviai groserninkai 
dar nepriguli prie šios organi
zacijos, gali kreiptis minėtu 
adresu, ten gaus pilnas infor
macijas-

Šis iškilmingas atidarymas 
praėjo smagiai. Kiek paste
bėjau, visų svečių veidai buvo 
linksmi ir užganėdinti.

— Biznio fyvąlgąs.
■ ’ y ••

Politika
I

Aukomis Ręmia 
Adv. Zurio / 
Kandidatūrą
F. W0IDĄT BANĘIETAS 
NAUDAI KANDIDATO 
į TEISĖJUS

Cpok ąpskrity j e, Padriek Nash 
atsiuntė Įjąųkietan sveikini? 
mo telegramą

Vąkąrg
, Tarp vakaro svačiii? bo su-- 
minėtųjų, buvo J. Kuzmickas, 
P, Brądchųlis, Mikuckis, El- 
mer ^apkįewichr Nares, 
p; Sallner, Kučinskas, ččrųau- 
skas, ądy. a4v« Grisk, 

adv. ĘorfiĮęų? adv. 
^ekas, D. Kuraitis, D. Pįwo- 
runas, J. Sharkiųnas, ‘Įcun,

Ąlbąyičius, Bąltuti?, 
Marčiulionis, J, Juozaįtis, J. 
Viscoui|t, R. Vasalle, A. Am- 
broze, f. Vizgard? A. Ambro
se, W. Sakawich, J. Kelly, J. 
Nekrash, T, Wistart, Chas. 
Kak j. Wpzhut? J. Lenkart, A. 
R. Patrick, J. Ramkus, Jr., J. 
Spakow*ški, P. Snąįthj VV.Stan- 
kynas, Dr. Poška, Jakaitis, 
AleksĮpnaš, T. Gudaitis, Ty- 
rąkpyvąkį, J, Yušk.a, D?imi- 
daš ir kiti, (Sp,)

Jraugijų Žinios
• " . r1"1 *r

Stambus būrys Chicagos lie
tuvių veikėjų, biznierių ir 
profesionalų vas. 19 d.,‘ susi? 
rinko Brevoort viešbutyje, kur 
įvyko bankietas adv. J. T. Zu
rio kandidatūros naudai.

Pareikšdami remsią lietu
vio kandidatūrą į piunicipa- 
lius teisėjus, susirinkusieji 
sudėjo sjambią sumą aukų 
agitacijos kampanijos išlaidų 
apmokėjimui. Jie taipgi pa
reiškė gelbėsiu adv. Zurini ir 
visais1 kitais budais varyti agi
taciją ir laimėti teisėjo vietą 
miesto valdžioje.

‘♦Tai bus pirmą kartą Chi
cagos lietuvių istorijoje, ^kal
bėjo Frank Woidat, vienas iš 
adv. Zurio aktyviųjų rėmėjų, 
“kad lietuvis randasi vienos 
iŠ didžiųjų partijų sąraše ir 
greičiausiai bus išrinktas. Jis 
tuo atidarys duris tolimes
niems lietuviu žingsniam® 
miesto ir valstijos politikos 
dirvoje.

Visi vakaro dalyviai buvo p, 
Frank Woidat svečiai, nes jis 
surengė bankietą ir už viską 
pats užmokėjo. Vakaro tiks
las buvo suorganizuoti žymes
nių lietuvių spėkas kąndįdato 
naudai ir sukelti pinigų kam
panijos varymui.

Tarp kitų kalbėtojų buvo p. 
Justinas Mąękevičms, John T. 
Zūris Boosters CĮųb pirlmįnin-' 
kas ir Al Kumskis, kandidato 
kaippąpijoą vedėjas.

Kalbėjo ir pats kandidatas 
adv. Zųrįs, Jįs dideliai susi-j 
jaudinęs dėkojo ąų^įrinkn--. 
sieins. Pališke, kad gauda
mas ųupšiydžią ir nesųintere-1 
sųotą paramą visų lietuvių, 
be įsitikiniiųų skirtumo, jis 
galįs beveik užtikrinti, kad 
laimėsiąs rinkimus. ! ,

« Demokratų partijos vadas

Teisybės Mylėtoją 
Draugystė ■ 
Veikia

........s . I

Są^irinlęifpąs
Vasario 9-tų d. Tai^ybės My

lėtojų Draugystė laikė mėnesi
nį susirinkimą, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Susirinkmąs buvo 
skaitlingas ir tvarkus. Nu
tarta daug svambių dalykų dėl 
Dr-tės labo- Išklausyta daug 
raportų, iš kurių svarbiausis 
buvo vakarienės raportas. Jį 
išdavė musų Veikli0! I komisi
ja, susidedanti iš A. Tankie- 
nes, M. Kalainienės, p. Grigo- 
nienė§» A« Bradchųlio ir L, 
Yuciaųs. Pasirodė, kad pel
no liko $153-6^, bet dar yrą 
numatoma daugiaus įplaukų, 
AtrodP, kąd “veselija’* Dr-|ei 
duos pelno apie $200 sų vir
šum.

Susilaukėme dąųg ^ąbių 
spėkų

Visų pįjmiausjai prisidėjo 
prie T. M. Rr-tės Vyskupo Vą- 
lančausko. Dr-tės. Vėliaus 
Bridgepoptp Politikos Kliubas. 
Rąr vėjiaųs Įtažancavos ir Lie
tuvos Dukterų, Visos virš 
sųžyiųptos s Draugystės davė 
mums gana gabių veikėjų. Vy
skupų Valančiausko Dr-tė da
vę mums Į. Ęącevičę, L. Tu
piu, A. Wilkį, K. Valaitį, J. 
Antanaitį įr kitus.

Bridgeppiftp Politįkos kliur 
bąs — A. Ąleliuną, A. Zalatp- 
rių, J, Balčiųnų, P. Jozapgyi- 
čę, A. Bradchulį, P. Letu'ką ir 
daug kitų.

Ka įpums davė Ražancąvps 
Dr-te šinom ląįku dar negaliu 
pasakyti, nes nesppjp dar ąą? 
YO ^pėlcas įrodyti. Rpį mfa 
nau kad ir pas Ražancayos 
Dr-tė turėjo kiek žymesnių 
veikėjų,

Na, o ką čia jau bekalbėti 
apie Lietuvos Dukterų spėkas, 
šita Draugystė buvo viena iš 
veikliausių moterų Draugys
čių Chieagp j e. Kas negirdė
jo apie A. Millericnę, M. Ęa- 
lainienę, A. Tenkienę, P. Gr|- 
gonienę, A. Grigonienę ir daug 
kitų, kurių negaliu nei sužy
mėti dėl vietos stokos. Lie
tuvos Dukterų Dr-tės narės 
visos yra gabios ir energingos 
veikėjos ir mes galime tik pa-

sidžiaygti gavę tokių energin
gų spėkų į sayo tarpą,

» Taiso konstitucją
Konstitucijos taisymo pro

jekto komisija susideda iš se
kančių draugų: J, Balčiūnas, 
T, Alclnnas, P, Letukas, J, Za
latorius ir M. Liubinas. Su- 
pyantamn tarhe darbe dalyvau
ja ir valdyba- Reikia pąsakyti, 
kąd nieko pamatinių nebus per
mainyta, bet tik techniškai ap
dirbta ir pekųrįe paragrafai 
bus įsųdępųfi su p'rakti'knnjn- 
mais protokplavąis tarimais. 
Senos konstitucijos išsibaigė 
—renkia naujas spaųzdinŲ, 
tųdėl ir yra peržiųrima, kad 
viskas butų tvarkoj. Ęxtra 
snsiriųkbnn tuom reikalu ir-gi 
nereikės šaukti, nes šituos ke
lią pataisimus galės priimti 
priešmetinis arba pusmetinis 
sųsiFiukimaiSf

Nutarė rengti pikniką
Praeitame susirinkime tapo 

nutartą sekančią vasarą su
rengti pi’kpiką. Į koinisiją 
įęlna galėtinai kompetentiš- 
koš ypajos, būtent T. Aleliu- 
nas, J, Balebunąs ir J. Pur
lienė. Iš.' ankstoz numatoma, 
kad turėsime geras pasekmes.

DVIEJU uMĖTU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS .

BEWJCE DAC?OLĄ
(po Pirmu vyru Janušienė, 

po tėyaję PilRąį]tę)
Persiąkyrė su ’š|įjq pjasąulįų 

vasarių 25 d. 1934 n), sulaukus 
puses anyžiaus, gimus Šiaulių 
apskr., Vaiguvos mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Juozapa Dąpzpja, dukterį 
Bernice, sūnų Benediktą Janu
sas, marčia Kotrina, anūkes 
ir dąąg‘ giminiu.

įJau dveji mętai praėjo kąip 
Tų brangiausioji motinėlė ir 
jpoteris mus apleidai. Ilgu 
mums be Tavęs brangioji, Nę-. 
bėra to linksmumo ir džiaugs
iu? kokis buvo kaip Tu su 
mumis buvai. Dienos ilgos ir 
tamsios.* Visa$ musu linksmu- 

. maą kaip apie Tave pųsikal-. 
bapi. Tu musų ‘ Širdyse i? 
mintyse gyveni arnžihąi. Mes 
Tave Musų brangioji motęnėle 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pąs mus jau nebegrįši, bet mes 
ankščiau -ar vėliau pas Tave, 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Mišios ąž velionės sieja bąs 
laikomos šeštadieni, vasario 
29 d., 1936 m. 7:45 vai. ryte, 
Gimimo Panelės /Švenčiausios 
Mariios bažnyčioje. Marųuette

Prašome giminių ir pažįsta
mu atsilankyti i pamaldas. -

Nuliūdę lieką.
Vyras, duktė, sūnūs, 

^^JjariM^nukės^^^^^

Jądyygą Jasiunienė
•(PQ^yAIŠ SKUTIUKĖ)

Persiskyrė gu šįąo pąsaąliu vasario 22 dieną, 
po pietų 1936 m., sulaukus 40 metų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio par., Striulipnįy

1:20 valandą

Amerdfpj išgyveno 2d metąs.
• Paliko dideliame nuliudime vyrų Ka
zimierą, 8 seseris: Kataryna Keturų-

i® s 
dorių ir Juozapą Stukps ir j u šeimyną,

a*.
bina ir gimines, o pietumj 'tetą pną 
Ąndrelįuąįęng iy . jps: |eįmyną K Ri
mines.' ' , • '

i. lipinas pašarvotas randasi 5923 So, 
Racipe Ayęnųe.

Laidotuves įyyks kętyįrtad|enį, va
sario 27 dieną, 8 vai. rytą. Iš damų 
bna atlydyta i šv. Jurgio jjarąpnąą 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i Šv,' Kąąimiero kapines.

Visi a. a. Jadvygos Jasiunjppės. gi
minės, draugai įę pąžįstąini esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidptųyėąe 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

• ■ - Niįliude lipkamė,
Vyrąs, seąęrs. ' brpjiąj, pusseseres, pusbroliai, 
teta ir giminęą.

Patarnaują laidotuvių '.direktorius $. P. Mažeika, Telefonas 
Yąrd§ 1J3& • • • • ' ' >

ir suteikti jai paskutinį

Teisybės Mylėtojų Draugystė (nuoširdus laike mirties musų 
dabar turi suvirtum 600 abie- draugų. Stengkimės kpodau- 
. ų^lyčių narių. Manoma, kąd 
1936 metai bus labai pasekmin
gi, neš jau pradžioj metų 
)rrtė turi kelis tūkstančius pa- 

, amų, o sulaukus pusmečio, 
dalykai bus dar gerinus. Na 
u-.jeį(>isi ųariai-ės atslankys 

pikniką, tad Dr-tės abelnas 
urtas pasieks $23,000.

Mirė eks-sekretorius C. 
Plioplis

Vasario 13-tą dienų mįrė 
per ilgus metus buvęs sekre
torius Celestinas' Plipplis.' Ta
po palaidotas vasario 17-tą d. 
Šv. Kaimįero kapinėse. Pali
ko didžiausioj širdgėloj savo 
jauną mptęrį, Valeriją, kuri 
irgi yra T. M. r-tės narė. Lai
dotuvės buvo iškilmingos, už 
ką tenka kreditas musų tie- 
sybiečiui laidotuvių direkto
rių, Šv M- Skųdųi.

Vieną nemalonumą turiu pa
stebėti, kad musų teisybiečių 
per mažai atsilankė į velionio 
šermenis ir laidotuves, Drau- 
gąį-es. Bukime daugiaus

giausiai atsilankyti liųdnoj .va
landoj. Tuomi pagerbsime pa
tys save ir syku mirusiųjų šei
mynas. Bus garbė ir pačiai 
Draugystei Teisybės Mylėtojų.

— St. Narkis, sekretorius.

J

Šalčiams praėjus, 
kiaušiniai atpigo 

8 centais
Vos spėjo Chicagoje praeiti 

šalčiai, tuojau kiaušinių kainos 
nupuolė 8 suvirs centus. Penk
tadienį tuzinas kainayo apie 
30-32 centų o šiandien 22 Vg— 
23cc. ' 4 <

• Smarkiai atpigo ir sviestas.

SONOTONE
DABAR STATOMA

NAUJA PASATHįN^^ENSACINGA

"THE HEW GUlilVER”
- —.. --- .

, įhujįi ! i . u.i j y ■f. j y. 'J iia’iu'*'1 «n

SUSIRINKIMAI
RYTOJ •
JlUVr >.!» ąV
Amerikos Lietpvįy Perųokrątų Organizacijos 12-itam Warde — 

. susirinkimas Hbllywood svetainėje, 2417 West 43rd st., 
7:30 vai. vak. Lietuviai gyvenantieji Brighfon Parke 
kviečiami atsilankyti. Charles Staųcelis.

PARENGIMAI
• . ■ , . ■

m ' i ........ i .................i........ ii—■»!—■■■■■ I ...... — ... .......... . ......... ' n

VASARIO 25

šokiai ir Kon- 
‘7:30 vąl,

- SLA. 134-tos Moterų Kuopos, Užgavėnių, 
Blynų Vakaras ir šokiai W. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leaviįt Street. Pradžia 7:30 v. v. 25 c.

VAKARIO 25—Lietuvos Seserų Tąutįškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liei. Liuosybės svetainėje. Goriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25ę. . , p* ' j

Vasario 25 — Šv. Petronėlės Draugystės Užgavėnių Maskara
dinis Balius, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 Soyth 
Halsted Street, 7 v. v. Įžanga 35c. Šokiai; garbės narėms 

. 1 bus dalinamos dovanos.
ĘOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuaųiąn Ųuiversįty 

Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimu} stipem- 
dijų fondo. Įžanga 50c.

Kovo 7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras
certas. Neffo svetainėje, Westsįde, Pradžįa 
vak. Įžanga 25c.

KOVO, 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Dąrlys.

KOVO 8—4det|iyių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. . Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Bengia Roselando Laisvamanių Kp.

Kovo 15 —» SLA 129-tos Kuopos 30 Metų Jubiliejaus Vakarie
nė, Geo. M. Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union avė., 
6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė, šokiai.

Kovą 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos LietuUų 
Audftorijęję, 3133 South Halsted Street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai
nininkė, ir Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chicą? 
gos Lietuvą Vyrų choras, “Prmyn”, “Naujos * Gadynės” 

tir Lietuvių Simfonijos orkestras.

"i.,, .... | S1 , I - w

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
žvąigždžię 

' Kentucky 
Bourbon

Ir
Lietu viikęg 

Degtinis

Mutual LitiuorCo.
4707 So. Halsted St

TeJ. VAROS 0803



DU DRAUGU

CLASSIF1EDADSMUSŲ SKAITYTOJAI

Educational

Vieno Cento Operacija

Jasiuniene tėvais

For Rent

CLASSIFIEDADS

ša;:

Po Operacijos mirė 
Jadvyga Jasiuniene

Atvažiuoja iš Lietu
vos Anastazija Raila

Victory 4181 
ir grošeri.

yra 
mes

Konferencija apie 
350,000 ateivių 
naturalizavima €*

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Dar žodis-kitas apie 
nesusipratimus 
lietuvių bažnyčiose

Gražus Radio 
Programas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

•V .1 *.

'šiame <kon- 
scenoje įdomią

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Southsides gyventojų 
skiepai pavojuj

Išrinko džiurę 1 J, 
Bagdono bylos 
nagrinėjimui

Ganemedas
Jonas Rūkštela-—skulp

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 
įvyks šj vakarą 

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
SVETAINĖJ, 

prie 35 gatvės ir Uniorf Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare;

-Kviečia
Kun. S. Linkus ir/Komitetas,

Miesto kanalizacijos viršinin
kas, McGrath persergsti chica- 
giečius, gyvenančius j pietus 
nuo 39-tos gatves, kad yra pa
vojus, jog jų skiepai bus už
lieti. Tai gali įvykti todėl, kad 
kanalizacija toje miesto dalyje 
nėra užtektinai plačiai išvys
tyta, ir negali suimti visą van
denį, sniegui ėmus tirpti.

Užmuštieji 
Anson, 10, 6559 

ir nežinomas 
suvažinėtas 

Mergina žuvo ties

Operetės “Gražioji Galatea” ii 
“Pirmyn” dainų išgirsti su 
sirinko keli šimtai \

Pocahantaš Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Nusisekė Roselande 
SLA. 139 Kuopos 

Koncertas

pranešimų' 
kompanijos, 

Aųuitania”, kuris 
Yorkan vasario

Išmokite rėkti kaip kitas 
jumis plaks, o ne patys save.

z —Kipšas No.l

Šį vakarų, nuo 7:30 vai. iki 
8 vai. išgirsime gražų lietu
viškų radio programų iš W 
G. E. S. radio stoties, 1360 ki-

Iki Balandžio 30 
Dienai . '

ANT rendos vieta dėl krautuvės, 
tinka bile bizniui. 4312 S. Ashland 
Avė. iš užpakalio.Pavogė du taxis, du 

užmušė ir pėnkis 
sužeidė

Bandė nusižudyti 
nušokdama nuo 

trečio aukšto
REIKALINGI Tavern fikčeriai 

Mokėsiu cash, F. Venckus. 5101 So 
Union Avė. Boulevard 6696.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano \ Movint

3406 S.„Halsted Street
phonė Yards 3408

- 2 metų kūdikis, Franklin 
Kretschler, 72 56 Barton avė., 
žaidė su centu. Staigiai, cen
tas pranyko. Nusigando - tėvai 
manydami, kad kūdikis pinigų 
prarijo. Nuskubėjo į Rogers 
Park ligoninę. Centas buvo į- 
strigęs gerklėj -ir daktarai be 
didelio vargo jį išėmė.

PARDAVIMUI restaurantas South- 
saidėj, gražiai įrengtas ir geras biz
nis. Kaina $700. Tel. Yards 2359 
Nuo 3 iki 8 vakare.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

'Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

11 mėtų Stepono Snutos tė
vų namuose, 1451 N. Campbell 
avenue, iš pečiaus sunkėsi dub
ios. Apsvaigo nuo jų berniu
ko motina ir 5 metų sesutė. 
Nors pačiam sukosi galva ii 
jis vos galėjo ant kojų pasto
vėti,' Steponukas vargais-nega- 
lais pradarė duris į gatvę ir 
pasišaukė pagelbos. Atėję kai
mynai motinų ir kūdikį atgai
vino, išgelbėdami jas nuo tik
ros mirties.

POPSY’S TAVERN
Musu gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių. Plate Lunch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažjsta- 
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

Apmaudo apirtitas, kai jo 17 
rtitų duktė pasipriešino jo 
“meilei”, 46, metų ’ tėvas mer
gaitę subkdę aštriu ledui nau
dojamu durtuvuku, o pats nu
sišovė.

Tragedija įvyko bute, 3006 
N. Oketo ayenue, kur mergai
tė, iiiotina ir kitos sesutės gy- 
Veno.. Jos tėvas, William Lind- 
ner per kurį laikų buvo užda
rytas beprotnamyje. Vakar ry
tų grįžo ir tuoj mergaitę už
puolė. Sužeistoji, June Lind- 
nėr, guli sunkiai sužeista pas 
kaimynus, kur nubėgo ieško
dama pagelbos.

12 prisiekdintų teisėjų džiu- 
rė vakar buvo išrinkta laid. di
rektoriaus J. J. Bagdono bylos 
nagrinėjimui. Nagrinėjimas 
yyks prieš kriminalio teismo 
teisėjų Burke. 1 > . ' '

Bagdonas bus teisiamas už- 
bandymų papirkti adv. Juliaus 
P. Waitches bylps džiurininkų, 
kike laiko atgal.

šiandien prasidės advokatų 
argumentai.

Raštai skiriami į šj skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams1 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavarde*

Jurgiui, kuris 
už tam 

Jie jojo ir

.tik paviršutiniai, arba tam 
tikrais sumetimai^ ar^iŠroka- 
vimais, o jau jų širdužė yra 
čia ir visai naturalškai, nega
li nieko1 sakyti

Eikime prie dalyko. Kiek
vienas lietuvis, ar jis butų 
bažnytinis ar ne, puikiai žino, 
kad. jieji (parapijonai), jokių 
teisių neturi, parapijos valdy
me ir yra absoliučiai ignoruo
jami, ,o visgi kaip rėmė taip 
teberernia tuos pačius klebo
nus ir jiems ghlvas lenkia, nes 
jie dar turi teisę pinigus duo-

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva
žiavę i Brighton Parka, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdiena iŠ 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav.
4171\ Archer Avė., kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

REIKALINGA mergina prie res- 
toranto darba — Nereikalinga pa
tyrimo. Atsišaukite antradieni nuo 
11 iki 2:00, 5844 S. Kedzie Avė.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

Ligoninėje guli sunkiai susi
žeidusi Mrs. Ruth Pomery, 39, 
6324 S. Kimbark avenue, kuri 
bandė nusižudyti iššokdama iš 
trečio aukšto lango.1 Ji buvo 
rasta beveik nuoga. ! Policija 
suėmė du vyriškius, Harry 
Cohrs ir Albert Roęk, kurie 
buvo kambaryje kurtu su mo
teriške, pirm negu ji iššoko. 
Vyrai gyveno apartamentiniame 
name, 1312 E. 62nd Street.

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtine, alų, 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.
. Mrs. Stella Shurnas

Savininkė
2906 So. Union Avė.

NORMAL PARK.— Vasario 
22 d., 1:20 vai. po pietų po sun
kios operacijos Chicago Univer
siteto ligoninėje pasimirė Jad
vyga 
Skutukė.

Velionė persiskyrė su šiuo 
pasauliu, sulaukus vos 40 me
tų amžiaus ir paliko nubudime 
vyrų Kazimierų, trife seseres 
Kotrynų Keturakienę, Veronikų 
Kasparienę ir Juzefų Sfankie- 
nę, gimines ir draugus.

Laidotuvių apeigos įvyks va
sario 27 dienų1 šv. Jurgio baž
nyčioje iš kur bute nulydėta į 
šv. Kazimiero' kapines.

—Senas Petras.

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM
, ar

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigų. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami mųsų knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

šiandien gavome 
iš Cunard laivų, 
kad laivu “ 
pribuna New
25 d. atvažiuoja p-lė Anastazi
ja Raila. Ji yra Amerikoj gi 
mus, bet maža parvežta Lie
tuvon. • Ji važiuoja pas Peter 
Novarauską, 4148 Archer avė., 
Chicago.-

Commuhity Tavern
Mųsų užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern Pale Alus, Cigarai, 
šiokiomis dienomis užkandžiai, o 

penktadieniais žuvis veltui. 1
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St.

Ketvirtadienį, Stevens vieš
buty j,e įvyks konferencija 350,- 
000 ateivių naturaljzavimo rei
kalu.
7 < : ■ . %

, kaįbės Col. D W. MacCor- 
mack, federalės valdžios imigra
cijos ir natūralizacijos komi- 
sionierius; gubernatorius Hor- 
ner, Ghicagos u’niverisiteto pro
fesorius Thomas E. Benner ir 
Mrs. Kennėth Rich, Hull House, 
viršininkė. “Naujienos” pa
kviestos į konferencija atsiųsti 
savo atstovus.

PILNAI Išdirbtas groserio biznis 
— Kendžių ir vasara Ice Cream’as. 
Rašykite i Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Box 396.

Tegul jie pamėgina ęiųigų 
gauti iŠ manęs arba iš kito to
kio. Niekados—o iš' jūsų, ger
biamieji parajpijonai, gauna. 
Lietuvių /priežodis teisingai 
pasako tokiuose atsitikimuo
se: —nų ir bažnyčioj muša.

Jei jus gerbiamieji, jaučia
tės lietuviais, ir katalikais, jei 
norite, įsikurkite savo tautiš
kų bažnyčių, neprigulmingų 
nuo visokių rymiškų “ganyto
jų” it busite ponais ant savo 
turto ir jums joks bosas iš 
viršaus nejodinės sprandais; 
nebūkit prie bizūno kaip me
ška prie medaus: bitės Ir kan
da, o medaus vistiek nori ir

ŲUEEN’S TAVERN
Geriausios 1/ušies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musų užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musų už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistamus 
atsilankyti i mano užeigų. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk muš dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Waltace Street 
Tel. Boulevard 0250

locycles. Programas yra lei
džiamas pastangomis Marqu- 
ette Park 13Jto Wardo , Liet. 
Demokratų Radio Kliubo.

Programas bus įvairus. Mu- 
zikališkų dalį išpildys žymi 
dainininkė Genovaitė šidiš- 
kiutė-Gedraitis, ir visų žino
mas akordinistas, Al Sheme- 
tas. Kalbės Jonas V. Rėkus, 
pirmininkas Liet. Demokratų 
Lygos Cook Aspkrities. Pro- 
gramo pranešėjas <bus Povilas 
šaltimiėras. Prašome visų pa
siklausyti, —L.

Visos motinos prašomos už
drausti vaikams eiti čiužinėti 

parkų tvenkinių ir prūdų, 
ledas paskutinėmis dieno-* 
pasidaręs per plonas. Per
iodui jlužus Dės Plaines

Prašome Noverauskų priduoti 
į “Naujienas” , savo telefonų, 
kad galėtumėm pranešti apie 
jos pribuvimų į Chicagų. 1 
Naujienų Laivakorčių skyrius.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas —- Turi būti unijistas — 
Nevedes — Rašykite i Naujienas 
1789 So. Halsted St. Box 397.

SPRING INN
Musų užeigoje visados geros rūšies 
degtine, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th an(f Kean Avė. Willow Springs

Peoples Radio 
Programas linksmins 
klausytojti^

nes
mis
nai
upėje paskendo du berniukai
išėję čiužinėtis.

Alio, Alio, chicagiečiai! Čia 
jūsų “Birutė” kalba ir skubiai 
jumis visiems skelbia, kad į- 
domiausių muzikos puotų 
jums rengia; šį sezonų.

Tas įvyks kovo 8, d. Lietu
vių Auditorijoj, kur jus visi 
kaip visuomet atsilankysite 
skaitlingai, išgirsit dainas dar, 
niekur/ negirdėtas, pasilinks- 
liiinsit ir savo atsilankynjų 
pareinsit darbuotę šios dailės 
draugijos Chicagojė.

Nauji Kuriniai. '
Visos dainos; kurias Biru

tės choras dainuos viršminė- 
tam parengimų,. yra Lietuvos 
moderniškos kompozicijos, į- 
gytos gyvenant |aisvpje Lietu
voje. Kai kuriems ji nėra taip 
laisva. Pavyzdžiui; — gerai 
mums žinomas, komp. Stasys 
Šimkus yra ■‘bedarbis” dėl 
tam tikrų, priežasčių, apie 
kurias kitu atveju paminėsiu.

Šimkus šaVo1 kompozicijose 
išreiškia didelį sielos liūdesį, 
riepaprastų vargų, kaip ir sa
vo kompozicijose, ^kurias pa
rašė būdamas 18 m.; kaip tai 
“Kur Bakūžė Samanota”, 
“Plaukia sau Laivelis”, “Aš 
augau pas tėvelį” ir kitos.

Taigi atsilankę į šį Birutės 
vakarų jus išgirsite įdomias 
naujas kompozicijas. Bukite’ 
visi. / . —T. B.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios nišies apdraudas. 
— Insurance. Padarom doknmęn- 
tus. ISrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

* Hemlock 0800

Pamišęs tėvas suba 
dė dukterį, vėliau 

nusišovė

Vienas Loyola universiteto 
studentas ir kitas nežinomas 
žmogus pasivogė po “taxi”. 
Ėmę automobiliais važinėti, i/ž- 
mušė po žmogų, o penkis pa
siuntė ligoninėn 
yra: (Mary 
Minerva avenue, 
40 metų žmogus, 
Dęs Plaines 
67th ir Cottage Grove.

Policija suėmė studentų, Ed 
ward Gans, 26, 3525 W. Monroe 
Street. Jis prisipažino automo
bilį pavogęs, bet nežinojęs kų 
darąs, nes tuo laiku bųyęs 
gėręs.

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi~ 
cagos Lietuvių Draugijos. Ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrų palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., *75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpų ir pomirtinę. ,

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsjrašų Draugijon įei
na lengvesnėms sųlygoms — 
gauna dykai tikietų [Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žėj (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisų. Ofisas 
atidaras kiekvienų panedėlį ir 
ketvergų nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus. ,

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica- 
gos Lietuųių Draugijon, kvie
čiam į ^usų' skaitlingų narių 
šeimynų. Proga iki balandžio 
30 dienai. • ' 1 f
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted Stl (2ros lubos)

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau jrenta

11 metų sūnūs išgel 
bėjo motiną 
nuo mirties

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė.
Pristatom i namus

Pašaukit

šiandien, antradienį, 7-tų 
valandų vakare, užsistatę savo 
radio, ant stoties WGES turė
site daug malonumo pasiklau
syti gražaus ir įdomaus radio 
programo, kuris pasižymi Sa
vo rinktiniu turiniu. Daly
vaus žymus / rdainininkai, mu
zikai, kalbėtojai ir kiti.. To
dėl, nepamirškite , pasiklausy
ti, / •' ’ ’ —Rep: WGE$.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė.

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III.

Jau tiek, sykių buvo rašyta 
per dienraštį Naujienas apie 
tuos nesusipratimus tarp lie
tuvių klebonų ir senųjų pa- 
rapijonų—kas. liečia įvedimų 
angliškų pamokslų ir panaiki
nimų lietuviškų giesmių,, ypač 
Pulkim ant kėlių.

Klebonai nepaisė ir nepai
so savo parapijom), nczs jie 
nuo parapijonų nepriguli ir 
jiems netarnauja. Jie tarnauja 
savo bosui, 
jiems duonų duoda 
tikrų atlyginimų 
paiso. ' '

Tas pats Jurgis duoda slap
tus įsakymus tiems patiems 
klebonams, ^kad amerikani- 
zuotųr visus parapijonus at
skirų tautybių; yra tokia or
ganizacija, kurios tikslas čia 
gyvenančius žmones kaip ga
lima greičiau suamerikanuo- 
ti (mano nuomone 
sveika). Bet ne apie 
kalbame.

Ateivių lietuvių nei 
viii ne iškirsi nuo lietuvybės^ 
o čia gimusių (daugumoje) 
nei su kuolu neprikalsi 5 prie 
Lietuvos. Nekurie iš jų smar
kiai dalyvauja veikime, bet

ROSELAND
Roselando ir apielinkes lietuvių 
sekmadienį susirinko į Strumi
los svetainę, kur įvyko SLA.' 
139-tos kuopos surengtas įdo
mus koncertas. < ,

■f. . . ■ ■ į*..., . ■■■ . - '

‘ Pirmyn” -chorū^, sudedamas 
Roselandui vizitą?
certe, pastatė 
vieno akto operetę, “Gražioji 
Galatea” ir išpildė įvairų kon
certinį programų. Tarp kon
certo solistų buvo p. Anelė 
Steponavičienė, Ona Skeveriu- 
tė, Aldona Grigonis.

' • ■ ^ '

Operetėj dalyvavo vi^i keturi 
Kaimiečių Kvarteto nariai: Al
bina Trilikiutė—Galatėjoj rolėj; 
Stasė Rimkaitė 
tarnas 
torius Pygmalionas ir Pranas 
Pūkis—turtingas žydas, Midas. 
Jaunieji dainininkai veikalų 
gražiai suvaidino ir sudainavo.

Vėliau, visi keturi solistai 
suėję į Kaimiečių kvartetų at
liko kelias liaudies dainas.

Programe dalyvavo . ir Chi
cagos Lietuvių Simfonijoj or
kestras. Visam kam vadovavo 
K. Steponavičius. 1 

1 Laike pertraukos V. B. Am- 
broze pasakė trumpų kalbų, ra
gindamas visus lietuvius įstoti 
j SLA. ' / . ■

Po programo įvyko šokiai. 
Jauniesiems miklinant kojas, se
nesnieji spietėsi prie baro ir 
virtuvės, ne vien alauts, bet ir 
užkąsti. Pp. Narbutienė, Puš- 
korienė ir Gailevičienė turėjo 
parūpinusios, be kitko, labai ge 
ro kūgelio.

Vakaro surengimu daugiau
siai rūpinosi ir gerai darbų at 
liko J. Pųčkoriug, kūopos pirmi
ninkas ir A. jįarKiitas^ ,sekr.

—Buvęs.

NAUJIENOS, Chicago, III

Business Service
______ Biznip Patarnavimas______

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus,, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
iei .pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
8216 S. Halsted S.t.

Victory 4965

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai '_____

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčeriys dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIMk& SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Real Estate For Sale
Namai-Žįeme Pardavimui____

NIEKAD daugiau negausite to
kio bargeno. Turi būt parduota 
šia savaite — 12 apartmentu buil- 
dingas arti Jackson Park. Dide
lės mėnesines įplaukos. Buvo ver
tas $45,000 metai atgal. Pilna kai
na dabar tiktai $13,900, gerom są
lygom. . Title išmokėtas. Kad pa
matyti ši dideli bargeną pašaukit 
arba rašykit.

W. R. LEMKE, 
3638 N. Keeler Avė. Tel. Avenue 1924

\ Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musu 
užeiga, kur visados randasi gera 
degtine, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NĖLLIE MEDELINSKIENĖ 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

Business Service 
giznio Patarnavjraąg 

NAMŲ SAVININKU AT YDAI 
Musu, biuras suteiks patarimus namu 
Savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. ^ak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met. .

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSIOS “sheep casing” pa 
rinkėjos. Oppenheimer Casing Co 
1020 W. 36 St..

Personai 
Asmenų Ieško

DVI JAUNOS MERGINOS iš ki
tur atvažiavusios, bet dirbančios 
Chicagojė, nori susipažinti arba su
sirašinėti su dviem jaunais vaiki
nais, nesenesniais kaip 30 metu am
žiaus. Rašykit

Box 395
1739 So. Halsted St

’ Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

EIKALINGAS blaivus vyras 
roominghodse. , Užlaikyuas ir mo 
kestis. 2126 • S. Halsted St.
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