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Francija irgi siunčia Vokietijai aštru protestą
»

Atsisako pripažinti Vokie 
tijai teisę atsiginkluoti

atsiginkluoti 
kitų valsty- 
pasirašiusios 
ir tą klausi-

Anglija visgi sutiko pirmiau pasitarti 
Francija ir Italija. Francija ketina 

kreiptis i tautų sąjungą
PARYŽIUS, kovo 20. —Fran

cija nutarė atsisakyti pripažin
ti Vokietijai teisę 
be pritarimo visų 
bių, kurios yra 
Versallės sutarftį
mą iškelti tautų sąjungoje.

Aštri protesto nota Berlynui 
jau tapo pasiųsta ir gal rytoj 
bus įteikta užsienio reikalų rni- 
nisteriui. Joje pareiškiama, kad 
Vokietija neturi teisės atsigink, 
luoti daugiau, negu yra numa
tyta taikos sutartyje.
Senatas patvirtino* prailginimą 

kareiviavimo
Senatas šiandie 263 balsais 

prieš 21 išreiškė pasitikėjimą 
valdžiai ir priėmė jos projektą 
prailginti verstiną kareiviavi- 
hą Francijos armijoje nuo 1 
iki dviejų metų.

Premieras Flandin- pareiškė 
senatui, kad sustiprinimas Fran
cijos armijos turi būti atliktas 
tuojaus. Tuo tarpu skubina- 
mąsi paruošti planus antram 
naujam karo laivui.

Flandin taipjau pranešė se
natui, kad kabinetas nutarė pa
siųsti Vokietijai aštrų protes
tą ir be to kreiptis prie tau
tų sąjungos. Kartu liko pri
imtas pakvietimas pasitarti šį 
šeštadienį su Anglija ir Itali
ja.

Užsienio reikalų ministeris 
Lavai nė nelaukė kabineto susi
rinkimo pabaigos, bet tuoj gry- 
žo j savo ministeriją išsiųsti 
notą Berlynan.

Gal penkios valstybės tarsis
Anglijai sutikus pasitarti su 

Francija ir Italija, gal įvyks 
penkių valstybių pasitarimas, 
nes ir Rumunijos užsienio rei
kalų ministeris, Titulescu pa
prašė teisės dalyvauti tame pa
sitarime ,kaipo mažosios enten- 
te atstovui. Jei jam bus leis
ta dalyvauti, tai nebus galima 
nepakviesti dalyvauti ir Rusi
jos atstovą.

Pasitarimai parodė, kad Fran. 
cija, Rusija ir Italija laikosi 
vieningo griežto nusistatymo 
linkui Vokietijos atsiginklavimo 
ir nesutiks leisti Vokietijai 
laužyti Versallės sutartį, ar 
fortifikuoti Pareinį.

ANGLIJA TARSIS SU FRAN
CIJA IR ITALIJA

LONDONAS, kovo 20. —An
glija sutiko pasitarti su Fran 
cija ir Italija pirm derybų su 
Vokietija, bet kartu rado rei
kalingu painformuoti ir Jungt.

Valstijas apie susidariusią 
ropoj padėtį.

Anglijos užsienio reikalų 
nisterio pagelbininkas kapt.
Eden šeštadieny atvyks į Pa
ryžių pasitarti su Francijos 
ministeriu Lavai ir Italijos už
sienio reikalų ministerio pagel- 
bininku Suvich.

Anglija taipjau pranešė Fran
ci j ai ir Italijai, jog; ji, Angli
ja, nenori, kad Fra nei j a kreip
tųsi prie tautų sąjungos pir
miau, negu Anglija galės pasi
tarti su Vokietija ir vėliau su 
Rusija ir Lenkija.

Pats Simon nevažiuos į Pa
ryžių, kad nesumažinti reikš
mės savo kelionės į Berlyną, 
nes Anglija vis dar tikisi susi
taikinti su Vokietija ir ją su
grąžinti į tautų sąjungą.

Kapt. Eden iš Paryžiaus vyks 
tiesiai į Berlyną, kur dalyvaus 
Simon pasitarimuose su Hitle
riu ir paskui vyks į Maskvą ir 
Varšavą. • t
Anglija sutinka pripažinti Vo

kietijai lygybę
Anglija sutinkanti pripažin

ti Vokietija ginklų lygybę, nes 
tai jau yra įvykęs faktas, dėl 
kurio neverta nė ginčytis, to
dėl tik bandys įtraukti Vokie
tiją į saugumo sutartis ir su
grąžinti į tautų sąjungą, kad 
ji nebūtų tiek pavojinga Euro
pos taikai.

AMERIKA BUS “GERU 
KAIMYNU”
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milžiniški laivai: anglų “Queen Mary” ir francuzų “Normandie”. Tai tikri plūduriuojantys
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Panaikins visus kvie
čių sėjos suvaržymus

«

Du
miestai. Jie pirmą kartą atplauks į New Yorką birželio mėnesį. Abu laįvai turi vietos 2,000 

į 9 ' į
pasažierų. Atlantiką jie perplauks per keturias dięnas. Francuzų laivo tonažas siekia 79,280, o
anglų — 73,000.
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Martin Insull rytoj 
bus deportuotas 

į Kanadą

If iolr dar trukdo? Green ragina priimti 
KIBK ŪBI II UKūld. Wagner bilių išven

O R Hta
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus, daug šalčiau į 
vakarą.

Saulė .teka 5:58, leidžiasi 6:- 
02.

WASHINGTON, k. 20. — Ag
rikultūros administracija nuta
rė panaikinti visus kviečių sė
jos suvaržymus. Dabar ūkinin
kai galės sėti kviečių kiek tik 
jie norės ir nebegaus jokių pre
mijų už kviečių derliaus maži
nimą. Tai delei prisibijojimo 
galimo kviečių trukumo.

Illinois atstovų butas 
prieš meilės raketų
Priėmė pasiūlymą uždrausti by

las dėl neišpildymo prižado 
vesti

SPRINGFIELD, III., kovo 20. 
—Valstijos atstovų butas 95 
balsais prieš 1 priėmė Sweeney 
bilių, kuris uždraudžia užvesti 
Illinois teismuose bylas dėl su
laužymo prižado vesti (breach 
of promise). Bilius dabar eina 
senatam

Legislątura nutraukė 
džius iki balandžio 3 d.

Gubernatorius Horner,
serga, ryt išvyks į Hot Springs, 
Ark., ar kurį kitą pietinių vals
tijų rezortą.

posė-

kuris

Dulkių, audros kan 
kiną pietvakari

nes valstijas

Namai nelaimių žvil 
gsniu yra lygiai pa 

vojingi autams
Beveik tiek pat žmonių žuvo 

nelaimėse namuose, kiek žu
vo nelaimėse su automobiliais

pavojinga 
kad pernai 
žuvo du sy-

WASHINGTON, k. 20. — 
Prezidentas Rooseveltas kon
ferencijoje su laikraštininkais 
pareiškė, kad ir Europos kri- 
zyje Jungt. Valstijos laikysis 
“gero kaimyno” politikos. Ir 
ji mano, kad tokia politika pa- 
gelbė Europai išlyginti visus 
nesusipratimus.

“Geras kaimynas”—ginkluojasi
Tuo tarpu laivyno sekretorius 

Swanson paskelbė, kad didini
mas karo laivyno nesiliaus. Jau 
dabar svarstoma kokius naujus 
karo laivus statyti kada 1936 
m. užsibaigs Washgintono lai
vynų aprybojimo sutartis.

DETROIT, Mich., k. 20. — 
Immigracijos vyriausybė pa
skelbė, kad chicagietis Martin 
J. Insull šį penktadienį bus de
portuotas į Kanadą, kadangi jis 
galys patapti našta visuomenei.

Martin yra brolis Samuel In
sull. Abu jie buvo sukurę mil
žinišką finans|nę imperiją, ku
ri valdė didelę dalį visuomenės 
aptarnavimo įmonių. Bet jų im
perija susmuko ir abu jie spru
ko į užsienį: Martin pasislėpė 
Kanadoj, o Samuel—Graikijoj. 
Abu jie po labai ilgos kovos ta
po atgabenti į Chicago, bet nu
teisti juos nepasisekė. Kadangi 
Martin nėra Jungt. Valstijų pi
lietis, tai jis ir deportuojamas 
atgal į Kanadą;

Jis atvyks penktadienio ryte 
ir bus palydėtas per sieną į 
Windsor. , ,

Tnans-atlantipio skridimo fi- 
nanasivimui užbaigti turi būti 
sukelta .............. . $4,750,00

Kiek įplaukę:
Buvo paskelbta ...........  $156.35

Anonimas, Chicago....... 5.00
Albinas Rudinskias, Chi
cago, III.......... ........... 2.00
J. šmotelis, Chicago .... 2.00
T. Rypkevičius, Chicago 2.00 

VISO ...............   $167.35
DAR TRŪKSTA ....... $4,582.65

Valo Ohio bedarbių 
šelpimo adminis

traciją

gimui streikų

Šiandie pavasaris

Georgia nutarė įves 
ti silpnapročių 

sterelizaciją

CHICAGO.—Norite tikėkite, 
norite netikėkite, bet šiandie 
yra pavasaris—pirmoji pavasa
rio diena, nes šiandie oficialiai 
prasideda pavasaris, •

CHICAGO— Resthaven sani- 
tariume, prie Elgin, nuo nervų 
pakrikimo pasimirė Andrew 
Rothwell Sheriff, 63 m., pasi
žymėjęs advokatas ir rašytojas, 
partneris senatoriaus Lewis.

ATLANTA, Ga., kovo 20.-— 
Valstijos senatas 30 balsų prieš 
10 priėmė bilių, kuris įveda 
sterelizaciją Georgia silpnapro
čių ir nepagydomų kriminalis
tų.

Atstovų butas jau pirmiau 
priėmė tą bilių ir lieka^tik su
sitarti dėl niekurių pataisų. '

-Gy-

NEW YORK, k. 19.—Brookr 
lyn Edison Co. elektros darbi
ninkai sutiko atidėti, streiką. 
Tuo tarpu apygardos* darbo ta
rybą bandys išlyginti visus ne
susipratimus su kompanija, 

. i

WA«HINGTON, k. 20.
dytojų pranešimas sako, kad 
prieš kelias dienas Sunkiai su
sirgusio prezidento Roosevelto 
vyriausio privatinio sekrę^p- 
riaus Louis M. Hpwe padėtis 
yrą “labai kritiška’’ ir kad jd 
jėgos nyksta.

COLUMBUS, O., k. 20. —C. 
C. Stillman, kurį federalinė val
džia paskyrė tvarkyti bedarbių 
šelpimą Ohio valstijoje, pra
dėjo valyti visą šelpimo admi
nistraciją, pašalindamas iš jos 
visus įtartus dėl korupcijos 
viršininkus.

Jau tapo suspenduoti R. Mcr 
Namara, direktorius reikmenų 
perviršio divizijos, jo pagelbi- 
ninįcas Thomas Jonės, John E. 
Lee, George E. Eppley, kurį 
gubernatorius buyo numatęs 
valstijos viešųjų darbų direk
torium ir šeši kiti mažesni vir
šininkai.

Jų veikimą dabar tiria grand 
jury. Kaltinamieji, žinoma, gi
nasi. 1

Valstijos legislatura irgi bu
riasi prieš guberatorių ir keti
na pavesti Stillmanui kas me
nesį valstijos skiriamus $2,500,- 
000 bedarbių šelpimui.

■*.... " f' 1 1

JACKSONVIUE, III., k. 18, 
—Charles Gillis, 13 m., liko užr 
muštas trąųkipio, kfti Jis-bandė 
nuvilkti nuo bėglą ųšmigusį 
bėgių ūkininką Georgės Fernan-

WASHINGTON, kovo 20. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas r William Green ra< 
gino atstovų buto darbo komi
tetą priimti Wagner-Connery 
darbo satykių bilių, nes jei tas 
bilius bus atmestas, tai darbi
ninkams neliks kitokios išeities, 
kaip iškovoti pripažinimą jų 
teisių streikais ir kitomis prie
monėmis— “panaudojant savo 
ekonomines jėgas”.

Jis aštriai pasmerkė tuos 
samdytojus, kurie apgaudinėjo 
darbininkus ir neigė jų teises, 
kurias jiems pripažino NRA 
aktas.

Priimdamas tą aktą, pripa- 
žystantį darbininkams teisę ko 
lektyviai tartis su samdytojais, 
kongresas davė prižadą, kurio 
betgi neištesėjo, sakė Green. 
“Dabar mes reikalaujame iš 
kongreso tą prižadą Išpildyti”.

Wagner-Conery bilius pripa- 
žysta darbininkams teisę .ko
lektyviai tartis su samdytojais; 
uždraudžia neigti darbininkų 
teises, įvedą didžiumos atstovy
bės principą ir sukuria naują 
nacionalę darbo santykių tary
bą • taikinti iškylančius nesusi
pratimui, su galiomis vykinti 
savo nuosprendžius. Galių pri
versti samdytojus vykinti jos 
nuosprendžius dabartinė darbo 
taryba neturi.

KANSAS CITY, Mo., kovo 
20.— Dulkių audros, kurios vi
są pereitą savaitę kankino piet
vakarines lygumas, dabar pasi
kartojo nauju smarkumu.

Smarkiausios audros siautė 
vakariniame Kansas, bet dabar 
dulkių debesys yra nešami ry
tų link.

Great Bend miesto mokyklos 
užsidarė, nes per dulkes tik už 
kelių pėdų tegalima matyti. Vi
sur dega šviesos. Susisiekimas 
sutruMytas.

Nepatvirtintos žinios sako, 
kad Palco miestelyje nutroš- 
ko du vaikai.

Gyventojai neatsimena tokių 
audrų. Automobiliai vos gali 
pavažiuoti. Laiškanešiai Sali
na, Kas. .nešioja laiškus užsiri
šę burnas skepetaitėmis.

Hosington, Kas., paliovė vai* 
gščioti traukiniai, dirbtuvės jr 
mokyklos užsidarė. Užsidarė 
dirbtuvės iy kituose miestuose.

Ligoninėse pacientų veidai li7 
ko apdengti šlapiomis skepe
taitėmis ir gydytojai pataria 
gyventojams sėdėti užsidarius 
namuose.

CHICAGO.—National Safety 
Council saugumo direktorius 
Williams kalbėdamas moterų 
konvencijai pareiškė, kad na
mai nėra jau tokia saugi vieta, 
kaip daugelis įsivizduoja. Esą 
liuosas kauras ant slidžių grin
dų yra tiek pavojingas kaip 
greitai lekiantis automobilius.

Tamsus laiptai, stoka tvark- 
lių, taipgi slidi maudynė yra ir 
gi labai pavojingi.

Kad namai yra 
vieta parodo tai, 
nelaimėse namuose
kiu daugiau žmonių, negu žu
vo dirbtuvėse, ar prie kitokių 
darbų ir beveik tiek pat, kiek 
žuvo nelaimėse su automobi
liais. Sužeistųjų gi namuose 
skaičius lyginasi bendram skai
čiui sužeistųjų dirbtuvėse ir 
auJgHMjbilių.

Pasak VVilliąms^ nelaimės 
dirbtuvėse sumažėjo 80 ar 90 
nuoš., kai kur mažėja ir auto
mobilių nelaimių skaičus. Gali
ma esą butų sumažinti skaičių 
nelaimių ir namuose, tik reikia 
daugiau atsargumo ir apsižiurė- 
jimo.

6 užmušti priešrinki
miniame susirin
kime Vengrijoj

i
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NRA smaugiąs smul
kiuosius biznierius, 

sako Darrow
WASHINGTON, kovo 20. — 

Šiandie senato finansų komite
tui, kuris tiria NRA, liudijo 
garsusis adv. Clarence Darrow, 
buvęs pirmininkas tarybos, ku
ri irgi savo laiku tyrė NRA 
veikimą.

Jo liudijimo pasiklausyti pri
sirinko pilnas kambarys žmo
nių. Ir tai daugelis negalėjo 
tilpti.

Darrow papasakojo ką jo ko
mitetas veikė ir ką surado. Jis 
pripažino, kad NRA pagelbėjo 
stambiesiems biznieriams, kurie 
ir šiaip visuomet turėjo progų. 
Bet mažieji biznieriai yra smau. 
giami, nes jie gali varyti biznį 
tik pardavinėdami pigiau už 
didžiąsias firmas, o NRA drau
džia tą daryti. Todėl mažieji 
biznieriai ir fabrikai baigia iš
nykti.

Jis pats nežinąs ką jis norė
tų palikti iš NRA, nes visas jo 
pagrindas esąs labai prastas.

Automobilis užmušė operos dai
nininkę

FREEPORT. III., k. 20. — 
Einant skersai gatvę netoli jos 
namų automobilis užmušė ope
ros ir koncertų dainininkę Bur- 
dette Claire Cleveland, 32 m. 
Automobilistas pabėgo.

BUDAPEŠTAS, kovo 20. 
šeši žmonės liko užmušti, 
tarpe viena moteris ir vienas 
liko mirtinai sužeistas, žanda
rams šovus į priešrinkiminį su- 
surinkimą Endrot miestely, ar
ti Bekas-Csaba.

žandarai šovė į minią, ban
dydami susirinkimą išvaikyti,

ME^ICO CITY, k. 20,-^Ban- 
ditai pastvėrė amerikietį Mark 
FowĮer ir-reikalauja 10,000 pe
sų išpirkimo už jo paliuosavl-

jų

Leviiathan daugiau nebeplaukios

. WASHINGTON, k. 20. — 
Milžinas laivas Leviathan, ku
riuo ir daugeliui lietuvių teko 
plaukti per Atlantiką, paliaus 
plaukiojęs, nes jam sukako 
21 metai amžiaus, todėl skaito
si j^U pasenęs ir perdaug bran- 
gus ;

dės, 54 m. Fernandas irgi liko statytas mažesnis, bet moder- 
niškesnis laivas.

.. ..

traukinio užmuštas.
s:
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Apkaltino bravorų

ERIE, Ptu, k. 20.— Federa
linis grand jury apkalatino 
Belmont Brewing Co. už per
žengimą NBA, draudžiančio ne
teisingą kompeticiją.
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Įspūdžiai iš Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimo Šiauliuose

Vasario 16 d. rytas. Oras ne-i 
paprastai gražus. Tikra pava
sario diena. Iš Gruzdžių susi
tarėme važiuoti visas būrys: 
pavasarininkų delegatai, kun. 
Vainauskas ir keli kiti.

Iš Gruzdžių miestelio išvažia
vome autobusu, kad dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojime Šiauliuose. Kelias 
lygus, kaip sitalas. Gerokai šil
dė saulutė, tad važiavimas bu
vo tikrai smagus. Visi buvome, 
gerai nusiteikę. Juo labiau, kad 
pakelyje žaliavo žiemkenčiai, o 
po laukus bėginėjo veršiukai.

Besikalbėdami, bejuokaudami 
mes ir juste nepajutome, kaip 
atsidūrėme Šiauliuose. Miestas 
buvo iškilmingai pasipuošęs. Vi
sur plevėsavo vėliavos. Tą die
ną Šiaulių rajono pavasarinin
kai laikė savo konferenciją. De
legatai suvažiavo iš įvairių val
sčių. Nuvykau ir aš į šv. Petro 
ir Povilo parapijos salę pasižiū
rėti, kas bus tariama.

Konferencija dar buvo ne
prasidėjusi. Ėjo delegatų regis
travimas. Kartu su registraci
jos blanka buvo Įteikiami bi
lietai. Kiekvienas delegatas tu
rėjo sumokėti vieną litą ir nu
sipirkti bilietą. Tas bilietas, 
taip sakant, davė teisę išsiger
ti saldžios arbatėlės.

Man buvo tikrai gaila tų mer
gaičių, kurios turėjo klampoti 
20 ir daugiau kilometrų, kol jos 
pasiekė Šiaulius, kad dalyvauti 
konferencijoje. Kai kurios jų 
skundėsi, jog buvo dar tamsu, 
kai išėjusios iš namų. Del toli
mo ėjimo labai pavargusios.

Dvejose salėse buvo laiko
mos paskaitos, — viena vy
rams, o kita moterims. Paskui 
sekė bendra paskaita. 

o r v » .
Pati konferencija buvo pusė

tinai nuobodi. Daugiausiai lai
ko praleista nusiskundimams 
bei aimanavimams. Tik ir gir
dėjosi, kad trūksta lėšų, nėra 
iš ko skolų mokėti ir t. <t. Pa
čių delegatų raportai rodo, jog 
pavasarininkų organizacija ne
auga, bet smarkiai ritasi že
myn. Matomai, sąlygos nėra 
palankios. Tiek rajonuose, tiek 
kuopose veikimas visai Silpnas. 
Pavyzdžiui, Gruzdžių kuopa dar 
visai neseniai priskaitė ligi 300 
narių. Dabar bepasiliko vos 40 
narių, ir iš tų pačių kai kurie 
nėra užsimokėję duokles.

Vakare svečiams buvo su
rengtas pasilinksminimo vaka
rėlis. Programas susidėjo iš 
vieno veiksmo farso ir koncer
tinės dalies. Tiek dainininkai, 
tiek vaidylos savo užduotį atli
ko gerai.

Publikos susirinko gana daug, 
bet visų ūpas buvo prislėgtas. 
Susirinkusieji kažkodėl jautėsi 
suvaržyti.

Šaulių puošnioje salėje įvy
ko Lietuvos nepriklausomybės 
apvaikščiojimas. Žmonių prisi
rinko labai daug. Kalbėjo mo
kytojas Adomaitis, kapitonas 
ir štabo vadas Kurpis, 
mo viršininkas ir kiti, 
choras po vadovyste p. 
ko sudainavo Lietuvos
ir specialią dainą, pašvęstą,žu
vusių kareivių atminčiai. Cho
ras man tikrai patiko. Dainuo
ja gražiai ir sutartinai. 
Puidokas, matomai, yra 
geras chorvedys.

Programai pasibaigus
susipažinti su Šiaulių teatro ar
tistais. Susitikau ir savo para- 
- - »  i*, i ■ . ii.■■ «! ««

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas teikis

pijonką p-ią Purutienę. Ji yra 
chicagiečių Liudo ir Jono Ra- 
kužių sesutė. P-ia Purutienė 
šaulių Klube laiko gražų bu* 
fiėtą ir daro neblogą biznį. Pa
tarnavimas tikrai mandagus.

Turiu pasakyti, jog šaulių 
Klubas labai jaukus ir grąžini 
išpuoštas. Daro visai malonų 
įspūdį.

Susirinkusi publika buvo la
bai entuziastiška, o muzika 
smagi. Parengimas užsitęsė ligi 
3 vai. ryto.

Jei šeštadienio oras buvo tik
rai pavasariškas, tai sekmadie
nį vėl prasidėjo Žiema. Per vi
są dieną snigo ir siautė didelė 
pūga. Autobusas per gilų snie
gą vos galėjo pasivaryti. Pas 
mus jau buvo pradėję kilti abe
jonių, ar mes tą pačią dieną 
galėsime parsikasti į Gruzdžius. 
Manėme, jog tikrai teks kelyje 
apsinakvoti. Tačiau ačiū suma
niam šoferiui, * mes laimingai 
dasikasėme ligi Gruzdžių ir dar 
suspėjome dalyvauti Aukštes
niosios Gyvulių Mokyklos kny
gyno surengtame vakarėlyje, 
kuris įvyko p. Klovos salėje.

Mokiniai suvaidino Andrejevo 
“Musų gyvenimo dienos”. Vai
dinimas išėjo tikrai gerai. Di
džiausias už tai kreditas pri
klauso režisieriui Starostinui.

nių^Be valgių gaminimo ir na
mų ruošos, mergaitės dar mo
kosi bitininkystes, sodininkys
tės ir kitokių praktiškų daly
kų, kurie reikalinga žinoti ūki
ninkams. Mergaitėms, kurios 
tėra baigusios pradines mokyk-, 
las, per tuos penkis menesius 
tenka gana sunkiai padirbėti. 
Bet tai joms tikrai išeina į 
naudą. Grįžusios j kaimą, jos 
lyg išsiskiria iš kitų tarpo. Mo
ka mandagiau apsieiti,, stengia
si namuose švarą palaikyti ir

Nežiūrint prasto oro, į vaka
rėlį atsilankė pusėtinai daug 
žmonių. Buvo atvykusi ekskur
sija iš Valakų, — aštuonios 
mokinės kartu su mokytojum, 
p. Gustinu. Valakai randasi 14 
kilometrų atstume nuo Gruz
džių. Ten yra įsteigta žemės 
ūkio ruošos mokykla, žiemos 
metu mokslas tęsiasi penkis 
mėnesius. Lanko ją ūkininkaitės 
ir mokinasi gaminti valgius bei 
tinkamai priruošti stalą ir šiaip 
atlikti namų ruošos darbą.

Kurios baigia mokslą ir išlai
ko kvotimus, tos tampa diplo
muotomis gaspadinėmis. Kitais 
žodžiais sakant, jos tampa pa
vyzdingomis šeimininkėmis.

šiandien Lietuvoje, vargu ga
lėtum surasti tokį kaimą, kur 
nebūtų tų diplomuotų gaspadi-

kalei- 
šaulių 
Puido- 
himną

smagiai ir

tuose vaka- 
ir iten susi

Jos dažniausiai taip pat va
dovauja jaunimui. Kaimo gyve
nimas, kaip žinote, yra gana 
nuobodus. Reikalinga turėti šio
kių tokių pramogų, pasilinksmi
nimų. Tad jos rengia vakarė
lius, kuriuose dalyvauja mo
kytojai ir šiaip jaunimas. Tie 
vakarėliai tikrai 
linksmai praeina.

Turėjau progos 
rėliuose dalyvauti
tikti žemės ūkio ruošos mokyk
lų auklėtines, kaip tai: p-lę 
Rimkiutę iš Linkaičių kaimo, 
p-lę Aldoną Jonkiutę, p-lę Kie- 
lytę ir daugelį kitų. Jos daro 
labai gerą įspūdį. Moka apsiei
ti, moka pasikalbėti. Jos labai 
domėjosi Joniškiečių Klubu. 
Įdavė pilnus glebius labų dienų 
parvežti p-lei Ančiutei ir p. Le
onui Smogiui, kuris gyvena 
Rockford, III.

Na, tai tiek šį kartą.
R. Šniukas.

Rapolas Skipitis at 
vyksta Amerikon 

2 balandžio

Jot. B. Eastman J. J. Pallejr*
Jos. B. Eastman, geležinke

lių koordinatorius, ir J. J. Pel- 
ley, geležinkelių asociacijos pre
zidentas. Tarp jų dviejų įvyko 
smarkus susirėmimas.

Michigan Štatas:
Nuo 28 bal. iki 2 geg.
Centras: Detroit, Mich.

Illinois ir Indiana Štatai:
Nuo 3 iki 12 geg.
Centras: Chicago, III.

Ohio štatas:
Nuo 13 iki 15 geg.
Centras: Cleveland, Ohio.

Pennsylvania štatas:
Nuo 16 iki 27 gegužio.
Centras: Pittsburgh, Pą.
vėliau Wilkes Barre, Pa.

Washington, D. C., Baltimore,
Md., Philadelphia, Penn.
Nuo 28 gegužio iki 2 birželio.

New Yorko Lietuvių Kon
greso Rėmėjų Komitetas.

ir

Lietuvos medžiai ei 
na Belgijon

Gerb. Skipitis geidžia aplan
kyti trumpu laiku nors stam
besnius kolonijas. Todėl čia yra 
patiekiama organizacijų ir vei
kėjų žiniai jo kelionės planas.

Gerb. R. Skipičio, Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti 
Pirmininko, kelionės planas

žemiau išvardytose apygar
dose, pažymima centrai, kuriuo
se veikėjai urnai prašomi imtis 
iniciatyvos sudaryti specialius 
komitetus, kurie susižinoję su 
savo apygardos kaimynais nu
stato smulkesnę svečio atsilan
kymo tvarką.
Ne.w. York City ir New Jersey: 

‘ Iki 7 bal.

Lietuvos spauda: “Lietuvos 
Aidas”, “Rytas” ir “Lietuvos 
žinios” praneša, kad p. R. Ski-. 
pitis, Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininkas, jau 
išvyko iš Kauno ir tuo,, tarpu 
lanko lietuvius iš^jyips Belgi
joje, Pranciizijojc ir Anglijoje. 
Į Ameriką atvyksta'2 balan
džio.

Jo atvykimo tikslas pas A- 
merikos lietuvius yra supažin
dinti su Pirmojo Pasaulinio Lie
tuvių Kongreso idėja. Tas kon
gresas numatytas Kaune šią 
vasarą, rugpjūčio men. pradžio
je. x

Connecticut ir Rhode Island:
Nuo 8 (gal 10) iki 14 bal.
Centras: Waterbury, Conn.

Massachusetils ir kiti Naujos
Anglijos štatai:
Nuo 15 iki 21 bal.
Centras: Boston, Mass.

NevV York štatas:

C&ntras: AnistėrdAm, N. Y.
i.

Dr. A. J Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘ Ofisas ir^'Rčzftlenci.ia:
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30

Td?'LAFAYTlffĖ ’SOŠi.

nuo 
l ildtS po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedeliomis nuo 11 iki 1 p.p.

Laidotuvių Direktoriai AKIU SPECIALISTAI

Šiemet Lietuvos miš
kuose '(bus /'pagaminta 
belgams sparmedžių už 

200,000 lt.

AMBULANCE PATARNAVIMAS VISUR, 
VISIEMS IR VISUOMET.

Prie Ambulance Dirba Visi Expertai Lietuviai

JOHN F. EUDEIKIS
4605—07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 

Phone Yards 1741-1742

gyventojas Bagdonavičius Ka
zys (eidamas 19 metus) 1924 
m. vedė tūlą Molenytę, bet su 
ja dėl įvair. priežasčių sugy
venti negalėjo. Persiskyrimas 
jiems, kaip R. katalikų baž
nyčios nariams (be to, maž
iukiams) taip pat buvo sun
kiai prieinamas. Tačiau ap
sukrus Bagdonavičius dėl to 
perdaug nesisielojo: jis vieną 
gražią dieną nuo žmonos (Mo- 
lenytės) pabėgo, suklastojo 
savo metrikus (ant naujo blan
ko patsai persirašė metrikus, 
padirbo bažn. antspaudą ir pa
rašą) ir 1932 m. slaptai vedė 
antrą moterį — Kavaliauskai
tę-

Kauno apyg. t. išvažiuoja
moji sesija Alytuje Bagdon. 
antrąsias vedybas (su Kava-

liauskaite) panaikino ir jį už 
dvipatystę nubaudė 4 men. ka
lėti. .

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 IR $3.50

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $5.00 IR $6.50 
Permanents dėl kūdikių $4 CIO

tiktai ..................... .  .. 1.00
MUSU 

SPECTALYBft
dažyti ir baltin
ti permanents 
Puikiausi plau- 

. kų stiliai.

Jeigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos bankai1Miškų departamente teko 

patirti, kad šiemet musų miš- 
tų urėdijose numatoma paga
minti 10,000 ‘ktm. sparinedžių 
eksporto reikalams.' Sparme- 
džiai jau parduoti vienai bel
gų firmai už 200,000 lt. Spar- 
medžiai vartojami akmens an
glių kasyklose paremiant jais 
anglių sluoksnius, nes sparme- 
džiai __ ___
esant dideliam, nebeišlaiko- 64 w> RaJJa„bh 402? chlcaffO'

P
ll NIEŽ ANČIOSILESkt ^AUJ^AI5 TEK£ Nereikia piauti

Žymiai Palengvintos suRectade No 1 ar 2 žiūrint 
reikalingumo

Didelė Tūba ’50c
JL 1 pC

turi tų ypatybę, kad Rectade Laboratories

mani spaudimui, jie pradeda į ■ 
braškėti ir tuo bud u duodą ”
pavojaus ženklą anglų kasy
klų darbininkams. Visas už- 
parduotas sparmędžių kiekis 
bus pristatytas į Klaipėdą, o 
iš Čia pati firma juos išsiga
bens į Belgiją. Daugiausia šie
met sparmecTžių Bus pagamin
ta Seinų miškų urėdijoje — 
apie 6,000 ktm.

Už dvipatystę bausmė 
..z 4 mėn. kalėjimo

ALYTUS. — Merkines m.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

1,UOnuo*7 W fc'HiV lakite?1

Amerikos Lietuvių Mokyklai
3106 So. Halsted St.. Chicago. Ill.i

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynute Rosepetal 

Pauderio
ROSE PETAL

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St.

(Auditorija) Tel. Victory 8137

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

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

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvrell SU 

Tel. Republic 0723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PČtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS

Optometrically Akiu Speclaltetas. .
Palengvins akių Mtempims, kuris 

esti priežastihii gąlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuatu- 
mo, skaudamą akiu įkaršti, atitaiso 
trumparegyste ir tąliregystę. Priren
gia teisingai akinius'.'Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 4ki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Bl. Yards 1829
Ik pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
4-„ 'ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 MĘTV PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl vĮsnktų akto

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

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

Phone Lafayette 3572 ’l
m

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue
- Į- -- -T-'- - - ----------------------

P-as 
labai

teko

Tinas
^Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Ifmmiiniais 

REMlicSM) 
5340 So. Kedzie Avenue

ULTLVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory '2843 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

•Nedaliomis pagal sutarti.
1

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Frospect 1989

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

S. T. MAŽEIKA
-3319 Lituanioa Avenue Phone Yards 1138 •(

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue _______ Phone Boulevard 4139
f A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

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

Y ' •
..S.li.į'

■>

-
1

S. M. 9KUDAS
718 West 18th Street r Phone Monroe 3377 !

.i .................................................... . . ...................r....        ,
CHAS. SYREWICZE

1344 $outh 50th Avenue Cięero Phone Cicero 294 Dr. John J; Smetona 
OPTOMETRlŠtAS 

1861 So. Ashhhd Avė.
t. Pbbąe canal 0533
^aKarQ, «Neaeliom$ ''nuo 

lietuviškai

Phone Ganai 6122

Dr. S. Biežis
V . '■ , ... ‘ V 1 V ... L * . i' ‘ -y . ' .C . ■'

GGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

šaradomis ir nedfil. pagal sutarti 
Rez. '6631 So. California Avenue

Telefonas Renublie 7868

Tėl. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8895

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

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak. 
išskyrus Seredomia.

KITATAUČIAI

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

1801 Šo. 
Kampas 18. SU 
Valandos nuo i 
iki 8:00 va, < 
9:00 iki 12:00

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart išventadienio ir ketvirtadienio.
. . - - - . . ---- - -----------

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginįa 0036 

Ofibo valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti . 'c ■ .t ■ '.b • > ' ■.

■■    .Įitol.1.1— Į Į I   įMIM    

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9-9 
2420 W, Marąuette Rd. 
arti Vestam Ava. Hemlock 7828arti Western Avė.
■.......... .. ... M,J-............

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

2400 West Madison Street
Vąl-1 MpUieMlkl 8 vak- 

Namų telefonas Brunswick 0597

y Dr. V. A. Šimkus
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Ud S) 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

8348 South Halsted St. 
Td. Boulevard U01

'i * ' . ■■ .. ■

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp. Franciecoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. TeL Vlrginia 0669

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

'Seredoj pagal sutarti.?

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tėl. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Res. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z, Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.,

Dr. Charles Segal
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted S t. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
•...r/':'

4304 ARCHER AVĖ. Tel. Laf. 3122
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir “

. pagal sutarti.
Res. Virginia 0767 •

DENTISTAS
- • '■ :........

Seredoj

$

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. Ai A. Roth 
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
' Ofisas 3102 So. Halsted St.

„ ..a.'.\«rtL8Ut Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

■ ■.f* '
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The Do ings of L.Y.S.
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

NAUJIENOS, ęhicago, III
t—-r——

Our Aim
On Tuesday evening, Augast 

81, 1933, at the kome of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature. 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

All Communications and cor- 
. respondence is to be sent to 

Vytautas Beliajus, 3259 South 
Halsted st., Chicago, III. Phor.e 
Victory 5259.

vvere most interesting, for it is 
rarely that we have the opportun- 
ily to hear opinions and ideas from 
an individual of his caliber.

The program, vvhich altemated 
vvith the various speeches, vvas 
versatile and interesting.

Mrs. G. Giedraitis, the Lithuan
ian nightingale, favoured the

Speaker p ra i sės Beliajus.

Lithuanian Ballet
To Come To U. S.
Paris agent of Sol. Hurok has 

booked the National Ballet of tath- 
uania for an American tour. The 
danccrs are novv in London and 
vvill sail shortly.

The troupe is led by Vera Niem- 
chinova, 
Zvereff, 
hussian 
aged by
States of the Monte Carlo 
There are now 35 dancers 
troupe, būt it is expected 
built up to a 
figure.

and includes Obuchov and 
all of the old Diaghiliev 
ballet. They are encour- 
the success in the United 

ballet. 
in the 
to be

bigger personnel

L. Y. S. to Represent 
Lithuania at Annual 

Exhibit

at the great 
the Palmer 
April 1 and

The Annual Exhibit sponsored 
by the Chicago Federation of Set
tlements, of vvhich the Fellovvship 
House, located in Bridgeport, is a 
member, vvill be held 
Exhibition Hali of 
House, on March 31, 
2.

The exhibit vvill include a model 
house vvith unusual fumiture and 
furnishings made of lovv cost Ma
terials by settlement men and 
vvomen. There vvill be a Needle- 
eraft Exhibit of patchvvork quilts, 
nigs and many novel articles made 
of vvaste materials. Arts and erafts, 
Education and recreation.

The Homeland Exhibit vvill shovv 
needlecraft, vveaving, vvoodcarving, 
brasses and coppers from the 
homelands of the many national- 
ities participating. An International 
Food Mart vvill have contributions 
of cakes, cookies, pastries, jellies, 
candy, ctc., from these national- 
ities, and they vvill be most ap- 
petizing and delectable.

The Program vvhich vvill be held 
afternoons and evenings, daily, vvill 
include music, chorai singing, 
speakers, demonstrations, folk danc
ing and singing, and vvill 
tute a veritable carnival 
tions.

It is in The Homeland
that the L. Y. S. vvill take part 
vvith a beautiful seleetion of Lith
uanian Handcraft and the gay pro
gram of national dances. Admission 
is free to everybody. Lithuanian 
program vvill be on Tuesday, 
April 2. On Monday Ap^il 1 there 
vvill be a luncheon 
Chicago Federation 
in eonneetion vvith 
vvhich Col. Hackett
ton vvill be the principai speak
er.

consti- 
of na-

Exhibit

meeting of the 
of Settlements 
the exhibit at 
from Washing-

L. Y. S. Presents 
Successful Affair

Irrespective of the un favorable 
atmospheric conditions, the dinner- 
dance held in honor of our pres
ident, Vytautas Beliajus, lašt Feb- 
ruary 24th, at the Knickerbocker 
Hotel vvas in all respects a success- 
ful enterprise.

An appreciative audience vvas 
present to partake of the bounti- 
fui repast and to devote their at
tention to the opinions rendered 
by some of the most able exponents 
in the oratorical field.

Hon. A. Kalvaitis, our Lithuan
ian consul, vvas the first to statė 
his sentiments. In his tactful and 
effective manner Mr. Kalvaitis ex- 
pressed a satisfaction at having 
been able to participate in the pro- 
ceedings. He commended Mr. Be
liajus’s great initiative in propogat-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ing the Lithuanian language; aus
toms, folk-lore and art among the 
.vounger generation; and vvas favor- 
ably impressed by the ability and 
perscverance of the Lithuanian 
Youth Society in the pursuit and 
incorporation of their accomplish- 

įments. Mr. Kalvaitis asserted that 
1 he vvould do all in his povver to
assist the grovvth and betterment. guąsts vvith her charming inter- 
of the organization. pretation of tvvo Lithuanian folk

songs. Miss Helen Vespcndcr ren- 
dered artistically

Mr. Kleofas Jurgelionis enlight- favorite selections. 
ened us considerably concerning eontributed ballads 
the psychic origin of the dance. 
He stated that dancing is ihc basic 
type of emotional expression, all 
Gther arts being secondary. Mr. 
Jurgelionis praised extensively Mr. 
Beliajus’s ability and originality.

“Vytautas Beliajus is by far the 
greatest exponent of the Lithuan
ian dance school in America,” hc 
stated. “He has accomplished a de- 
sirable and an essential modifica- 
tion in the presentation of the 
Lithuanian dances — his most im- 
portant contribution being the 
isolation of the Bussian influence 
from our attractivc and beauteous 
dances.”

He further addcd that Mr. Be
liajus’s grace in performance is an 
incomparable asset vvorthy of the 
utmost of commendation.

Noted Hindu present.
notėtiSvvamį Gnanesvvarananda, 

Hindu philosopher, and leader of 
the Vedantą Society, cxpressed his 
appreciation at being present to 
vvish Mr. Beliajus a happy birth- 
day. He commentcd cxtensively 
concerning his acquaintance with 
our president. The Svvamaji was 
impressed by his modesty and great 
ability, ”which two characteristics 
are encountered very infrequently 
in one individual,” he asserted. 
Svvamį then proceeded to ineantate 
a Hindu prayer, in the ancient 
Sanskrit tongue, vvhich is so analo- 
gous to our ovvn Lithuanian lang- 
uage. He translated the prayer to
to English for the benefit of the 
audience. The Svvami’s comments

n few of her 
M r. Bomanas 
of his ovvn 

choice. M r. John Byanskas ably
accompanicd the singers. Uis or
chestra furnished the dance music 
follovving the program. v

Miss Bertha Ott was introduced 
to the audience, and vvas received 
vvith hearty applause.

Miss Biruta Butkauskas, a cap- 
p.ble young lady, was the master 
of ceremonies for the evening. Bi
ruta is vvell knovvn to all of us 
by virtue of her numerous achieve- 
ments in both scholastic and sfjort 
fields. She fulfillcd her duty in a 
most charming and efficient man- 
nėr.

On the vvhole, the Lithuanian 
Youth Society considers this affair 
to have been one of its most im- 
portant accomplishinents. We are 
proud to have been able to com- 
mand public attention, and to 
justly maintain our standards under 
the serutiny of our erities.

A. C. R.

Chicago Daily Tribūne 
Edvvard Moore

f

“Cnrola Goyd in Spnnish' danėms 
at Orchestra Hali and Vytautas 
Finadar Beliajus and his jKroup in 
dances of. Lithuanin and ot-her 
countrios at the Studebaker Thca- 
tre conv'erled Siinday afternoon tor
to a dancing instead of the cus- 
tomary concert schedule,

“Mr. Beliajus and his ąssociatcs 
have evidently specialized in folk 
dances. In solo, duet, and group 
danęes they pcrforined a scries of 
gentie, graceful evolutions that 
make folk. dancing one of the at- 
tractive arts.”

Evening American- 
Herman Devries.

“Another dance recital vvas in 
progress at the šame hour in the 
Studebaker Theatpe, vvhere Bertha 
Ott presented Vytautas Finadar Be
liajus and his group vvith Michclė 
Gamboni in a varied program con- 
s’sting pripcipally of Lithuanian 
Folk dances.

“It vvas most interesting to be- 
come acquainted vvith the form of

clear that their form of dance is 
most picturesque. They were heart- 
i|y npplauded by nn appreciative 
audience, vvhich vvas madp up in 
largo measure of their eountrymen 
and studentą of the dance.

“John Byanskas vvas the efficient 
accompanLt.”

Herald and Examiner
Glenn Dilląrd Gunn

^Lithuanian dances of various 
types, as vvell as the dances of 
other landa, engaged the attention 
of Vytautas Finadar Beliajus and 
hi$ troupe at the Studebaker. In 
lact, the prągrain was so varied 
that one, was left somevvhat i n 
doubt as to the dances authcntically 
Lithuanian and those derived from 
alien sources. There vvere dances 
from Ąfrica, India, China, Šiam 
and Persia. Those that engaged the 
participation of the principai vvere 
cxpertly done.”

Chicago Daily News 
Eugene Stinson

“Vytautas Finadar Beliajus, a 
very Youthful Chicagoan, was as-

dances not often exploited here- sisted by a numerous group in a 
abouts and these Lithuanians in dance recital he gavę at the Stude- 
portraying their native dances made baker yesterday afternoon. Michele

ANT KALNO KARKLIAI
(UPON THE HILLS WILLOWS)

On the hįlls willows were swaying, 
Bellow the hills brdoks were playing

Were playing, were playing.

Folk Song

Beliajus Receives 
Artistic Recogni

tion
Vytautas Beliajus v/ho has al- 

ready gaincd much distinetion and 
favorable comment, had novv 
achieved his crovvning glory. Sun- 
day, March third, he vvas present
ed by Mme. Bertha Ott in a dance 
ręcital. As noted by the quality 
of the articles reprinted below, it 
is easily seen that the recognition 
of his terpsichorean art finally 
reached the ultimate stage of ful- 
fillment. t i. i r

There walketh a maiden young and fair, 
White as a lily, with flaxen hair.

Flaxen hair, flaxen hair.

Lo! A young man came a-riding, 
For the niaiden he was a-biding.

A-biding, a-biding.

Tell me fair maiden, where tonight 
Wilst thou spend this lovely night?

Lovely night, lovely night?

Gamboni and Violet Strand were 
he most prominent of his asso- 

riates. His grouping was interest
ing, and so were the stories upon 
vvhieh he chose to hang his choreo- 
graphy. He himself is an agile

dancer, and it was pleasant to 
watch him movė about the stage.”

Garsinkitės “N-nose”

Nepastovus

Net ir Oro Pranašas®®1 n savo pirštus kry-

žinais sudeda kai jam priseina įspėti orą

Bet nėra jokios abejonės, kad jums

reikės daugiau anglių idant palaikyti jūsų

namus šiltai ir smagiai per šias drė-

gnas ankstybas pavasario

Kodėl nepatelefonuoti jūsų orderį

i dienas.

dabar? Jus gausite augščiausios rųšies ku

rą, stropų ir mandagų pristaty

mą, irgvarantiją užganėdinimo

su kiekvienu tonu

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.
Išbaltina rubus i 25 minutes 
skalbykloj. z
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosernėse. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau
kia

Pullman 8011

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

White Horse, London Dry Gin.
85 proof $O
keisas .........................

My Old Pal. 8 mėnesiu
senumo, 90 pr. KA
keisas ..................... ■

Kentucky Colt, 1 metų
senumo, 100 pr. M 7 Sfl 

Parduodam visokia degtine, ko
kią tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

““□(NATIONAL
WHOLESALE

WINES & UQU0RS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

In father’s attic, my young lad, 
And in a colorftd soft bed.

Softest bed, softest bed.
Į Translated by -

z Vytautas Beliajus.
. . : . > Z / -r» - ■’ .

(Snsąsįgrs (timpany, 
^If^nkunOhAcOAL- COKE - ICE 

IfiSno VOMF/BUILDING MATERIAL

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužės-May 25 d., 1935

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENA IR NAKTĮ. PASAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Be jokio Persėdimo
Tiesiog

1 KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGU.ST 
"Naujienų" Redakcijos
Narys.

H

i ■ ■' , ■ t

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

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

. • . ., i 1 ■ • , 1 ' 11'' 1 ■ 1 < ‘ . ' " ' . , ■ •

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės į Naujie- 

. nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal
bo....

• Kas pirmas užsiregistruos, tas 
gaus geresnę vietą ant laivo.

■ ■ ' ) /■
y. . .i..",, * . -

i . - * ■ ■ ■ .i 4 ‘f • • ,

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
Tek CANAL 85001739 SOUTH HALSTED STREET

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHAN6E NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo

v 5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

B
 Mes .mokam 4% už kiekvieną dolerį 

dividendų, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federal Val
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. Įstojimo 
nereikia.

ItdėralSavings 
AND s LOAN ASSOC1ATION 

OF CHICAGO

mokėti

invest- 
per U.

Saugumas jūsų 
mentų apdraustas 
S. Government ištaiga— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n. 
Washington, D. C.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MAGKIEWrCH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROĄD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. H® Sį 

swimming pooL
Rusiška ir turkiška pirtis

'if* .... ą..,.
I t ./| Jį J I I
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hiblished Daily Except Sunday by 
Lho Lithuanlan Newg Pubo Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Uisakynio kaina t
Chicagojė — paštu:

hletams ................................
Pusei metų ~.........MWM>MW...
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui ............

ChicagoJ per iinešiotojus:
Viena kopija ........ h..m. — 3e
Savaitei ;__ _ 18c
Mėnesiui - ---------------75c

Suvienytose Valstijos^ no ChicagoJ, 
paštai

87.09
3.50
1.75
1.25

. 75c

mentų, kurių valdžia nelietė. Viename tik Leningrade 
į8.bo (Peterburge) dabkr jų suimta tūkstantis su viršum! 
4.oo Kiek gi jų yVa Visoje Rusijoje?
2.00
1.50
.75

Editor P. GRIGAITIS

Vadinasi, caro žandarai ir šnipai iki šiol buvo to
leruojami, o socialistai žudomi* Tai ve kokį “socializ
mą” vykino komunistai per 17 metų!

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Apžvalga
AMERIKOS TURTAS

*

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Metams
Pusei metų —
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams . ........ ......................  88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ______ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartų su užsakymu.

ATGIJIMO ŽENKLAI?

Telefono kompanija vakar dalino savo “kostume- 
riams” naują vardų ir adresų knygą. Joje yra 48 pus
lapiai daugiau, negu pereitų metų knygoje. Naujoji te
lefono knyga yra didžiausia nuo 1929 metų.

Iš to reikėtų spręsti, kad laikai eina geryn. Kitas 
ženklas, rodąs j tą pusę, yra žymiai padidėjusi taksų 
suma, kuri buvo sumokėta federalinei valdžiai. Pernai 
metais iki kovo mėn. 15 d. Chicagos distrikto gyvento
jai buvo sumokėję valdžiai $21,032,235 pajamų mokes
nių (income tax). Šiemet iki tos dienos jie sumokėjo 
$29,948,842, t. y. 42 nuošimčiu daugiau. Skaičius žmo
nių, kurie išpildė mokesnių blankas, pakilo nuo 119,000 
iki 123,500.

Pajamų mokesnius žmonės šiemet moka už 1934 
metus, o pernai mokėjo už 1933 metus. Tas sumokėtų 
taksų palyginimas liudija, kad 1934 metais buvo geres
ni, negu 1933 metai.

Padidėjęs telefono prenumeratorių skaičius leidžia 
manyti, kad pernykštis laikų pagerėjimas tęsiasi ir da
bar. Bet ar tai reiškia, kad biznis Jungtinėse Valstijo
se jau tikrai atsigauna? To dar griežtai pasakyti nega
lima. žymus ekonominis pagerėjimas, kuris įvyko per 
pastaruosius dvejus metus, yra, gal būt, daugiausia pa
remtas tuo, kad federalinė valdžia išleidžia begales pi
nigų bedarbių šelpimui, paskoloms miestams ir t. t.

Pats biznis dar kažin ar šiandie yra daug Stipres
nis, negu 1932 metais. Jeigu valdžia liautųsi pilusi pi
nigus j ekonominio gyvenimo gyslas, tai jo plakimas 
Veikiausia tuojaus vėl imtų sustoti. Gaivindama pramo
nę, valdžia vis giliau ir giliau brenda į skolas, kurias 
reikės kada nors atmokėti. Taigi dabar Amerika ver
čiasi ne tiktai tuo, ką ji šiandie pagamina, bet ir tuo, 
ką ji tikisi pagaminti ateityje.

Boyd’s Financial Statistics 
savo biuletinc paduoda, kad 
1932 metais Jungtinių Valstijų 
turtas buvęs vertas 247 bilio- 
nus dolerių. Padalinus tą sumą 
tarpe visų krašto gyventojų, 
kiekvienam asmeniui tektų 
$1,981.

Bet milžiniška dauguma žmo
nių turi daug mažiau, negu 
$1,981; Iš 130 milionų Ameri
kos gyventojų mažiau kaip 3% 
uždirba tiek, kad jiems reikė
tų mokėti federalinius pajamų 
mokesnius. 1933 metais paja
mų taksų * blankas išpildė 3,660,- 
000 žmonių, ir iš šito skaičiaus, 
žinoma, toli gražu ne visi tu
rėjo taksas mokėti.

Iš to matyt, kad tie 247 bi
donų dolerių vertės turtai yra 
susikoncentravę palyginti ma
žos saujelės žmonių rankose. 
Tai — kapitalizmo sistemos 
pasėka.

mas, kaip žinoma, yra marksiz
mo filosofijos pagrindas.

Straipsnio autorius išreiškia 
dar vieną įdomią mintį. Jisai 
klausia:

“Ar galima laukti objekty
vaus mokslo ten, kur samdo
mas darbo žmogus?”
Jo nuomone, negalima. Ten, 

kur vienas žmogus išnaudoja 
kitą, bešališko (objektyvaus) 
mokslo negali būti. Dr. Šliupas 
nurodo ypatingai j Vokę (Vo
kietiją), kur įtūžę “dieVnešiai” 
fašistiniais debatais slegia ir 
mindžioja visas kultūrines ver
tybes ir traukia kraštą atgal į 
barbarybę. Prieš tokį tamsybes 
šėlimą “L Minties” rašytojas

,--------------—- ■  ——— ■■■■-.....................- 

Saukia protaujančius Lietuvos 
žmones į kovą. Jisai sako:

“Prieš tokį siUtiftią ir pro
to nustojimą stovime mes, 
Lietuvos laisvamafiiaij Mes 
turime tam tikrus idealus, 
kovojame prieš neprotingumą 
ir minties sustojimą. Mums 
reikia žydinčio mokslo. At
žagareiviai nori pridrutiriti 
sunkumą prie kojų mokslo. 
Mums reikia jaunimo ga
baus, aktingo, laisvo nuo 
prietarų ir mulkystės. Musų 
šalis turi virsti tvirtove ir 
šiltnamiu mokslo, laisvo nuo 
prietarų !”
Turime prisipažinti, kad mes 

šitas drąsias mintis užtikome 
Dr. J. šliupo rašinyje, nemažai 
nustebę. Buvęs Amerikos lietu
vių laisvamanių vadas iki šiol 
nepasižymėjo Lietuvoje, kaipo 
radikališko nusistatymo veikė
jas. Kurį laiką jisai net simpa
tizavo fašizmui. Bet dabar ji
sai kerta iš peties ir klerika
lams, ir fašistams.

.    .III   t Al ‘<Į

SVEIKATOS SKYRIUS
—. ........      ii.......... i..................................... .

Sį Skyrių Tvarko Ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA 

>. m.,, r h*' ■ r.'-. » .
-................  I ... .t..,. ..r,

Pyorrhėa - Pulia 
vimas

MEDŽIOKLĘ ANT PONIJOS

DR. J. ŠLIUPAS PRIEŠ 
KAPITALIZMĄ

ir dalinai 
pripažįsta, 

įsiviešpata- 
pasaulyje,

ir mokslas bei technika 
lyg stabdžiais bendrUo- 
plėtotės: nebeliko gali- 
kur nors bepritaikinti 

radinys (išradimas? —Sovietų valdžia staigiai- suėmė Leningrade daugiau 
kaip 1,000 visokių buvusių carizmo laikais ponų; 41 ku
nigaikštį, 33 grafus, 76 baronus, 35 buvusius stambius 
fabrikantus, 68 buvusius didelių dvarų savininkus, 19 
turtingų pirklių, 142 buvusius aukštus valdininkus, 547 
buvusius caro generolus ir aukštus karininkus ir 113 
buvusių caro žandarmerijos ir slaptosios policijos vir
šininkus. Dalis suimtųjų yra kaltinama slaptu veikimu 

v “svetimų valdžių” naudai ir bus patraukta tieson, o ki
ta dalis bus be teismo ištremta, nes sovietų Ge-Pe-U 
(žvalgyba) prieš .juos, matyt, nesurado jokių kaltinimų.

Vargiai kas tų ponų likimo gailėsis. Bet čia kyla 
klausimas: kodėl bolševikai dabar juos ėmė areštuoti? 
Jeigu sovietų valdžia nematė reikalo juos judinti per 
17 metų, tai kas atsitiko, kad žvalgyba dabar turėjo! 
juos urnai suimti ir sukišti į kalėjimą? Atrodo, kad 
Stalinas yra ko tai nusigandęs arba kad jį tyčia kokiais 
nors baubais gąsdina jo žvalgyba.

Gruodžio mėnesį dėl vieno tik Kirovo užmušimo, 
Stalinas liepė sušaudyti daugiau kaip šimtą opozicinių 
komunistų ir dar keletą šimtų opozicionierių paskui 
sugrudo į katorgą arba išgabeno į įvairias trėmimo 
vietas. Tai, be abejonės, buvo panikos rezultatas, nes 
blaiviam prote būdama jokia valdžia nebūtų pavarto
jusi tokių žiaurių represijų prieš neištikimus saviškius. 
Tik durnavotas Hitleris buvo užtaisęs panašią kruviną 
pirtį savo partijos nariams*

Bet kada Stalino budeliai galabino tariamus “troc- 
kistus” ir Zinovjevo bei Kamenevo šalininkus, tai jie Į . toriškąjj materializmą sočia- 
nieko nedarė tiems kunigaikščiams, grafams, buvusiems 
caro generolams it žandarų Viršininkams, kurie yra su
areštuoti dabar. Argi opoziciniai komunistai yra bai
sesni revoliucijos priešai, negu buvusieji carizmo šulai?

O pagalios, iš kur ten ta ponija sovietų Rusijoje 
dabar atsirado? Per metų metus buvo girdėti, kaip bol
ševikai žudė ir kalėjimuose kankino socialdemokratus, 
socialistus revoliucionierius, nepaklusnius valdžiai ūki
ninkus ir t. t. Ir vis buvo skelbiama, kad tai daroma 
socialinės revoliucijos labui. O tuo tarpu, pasirodo, dar 
iki šios dienos tenaį buvo, pasilikę daugybė grafų, kuni- 
gaikščių, caro generolų, šnipų ir kitokių reakcijoj ele«.)

Rašo DR. KAZYS DRANGELIS, 
denlistas —- chirurgas.

Terminu pyorrhėa yra su- 
iranlama puliavimas. Nors 
šiame rašiny bus kalbama 
apie dantis, vienok ši liga nė
ra dantų liga ir ne nuo dan
tų prasideda, ši liga praside
da nuo dėsnų, kurios Rengia 
dahtieš kakliuką ir iškloja tą 
<alilo duobelę, kurioje, lyg ko
kiame soste, išdidžiai sėdi jo 
didybė baltasis karalius — 
dantys, šioms dėslioms nuge
dusį įdegimas paprastai per
simeta į kaulą, o šiam susilp
nėjus, netekus danties palai- 
cyiilui tvirtunio, lauk eina 
musų karalius. Tai savo rų- 
šies re volių ei ją,, kuriai jūkiu 
aidu negali Už akių Užbėgti 
pats dantys. Tokią revoliuči- 

organiznias Savo 
maisto kokybe,

Kauniškes “Laisvosios Min
ties” 3 nm. Dr. J. šliupas, Lie
tuvos Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos pirmininkas, 
įdėjo straipsnį “Smunkantis 
Mokslas ir Bažnyčia”, kuriame 
aštriai kritikuojama atžagarei- 
viškumo tendencija, pasireiš
kianti moksle. Jisai sako, kad 
tai — smunkančios kapitalizmo 
sistemos išdava. *

Straipsnio autoribš nesmer
kia kapitalizmo aklai,, kaip kad 
elgiasi anarchistai 
komunistai. Jisai 
kad, “kapitalizmui 
vus civilizuotame
pražydo mokslas ir technika”. 
Bet dabar atėjo kapitalizifto 
krizis, 
“virto 
menes 
mybės 
naujas
“N.” Red.) ir atidengimas, jei 
bent tik kariškoje pramonėje. 
Pažanga sustojo. Viskas trepsi 
ant vietos. Valstybės Vyrai ir 
atžagareiviai filozofai rimtai 
skelbia, kad technika dabar vir
tusi piktšašhi musų kuHutos...”

čia gal ne visai tiksliai Dr. 
šliupo išsifėikšta, Ne mokslas 
ir technika stabdo visuomenės 
plėtotę, bet ekonominis krizis 
trukdo mokslo ir technikos 
vystymąsi. Todėl tiksliau būtų 
sakyti, kad smunkanti kapita
lizmo sistema yra mokslo ir 
technikos stabdis ir kartu vi
suomenės . progreso stabdis.

Straipsnio autorius toliUUš 
rašo:

“Mokslo baimė pažvelgti į 
ateitf, kuri nieko gero nesiū
lo valdančiai klasei verčia 
mokslininkus skelbti apie ne
galimybę pažinti pašatilį, apie 
reikalą paneigti medžiagą ir 
it. t. ‘Vakarų mokovai’ skel
bia ‘Europos mokslo pražū
tį’, ‘historijos beprąsmihgu- 
mą’, ir todėl jiė kovoja priės 
dialektišką jį Materializmą
gaidtos moksle’ ir prieš his-

ją sukelia 
palinkimais, 
stoka burnos higienos ir kas
dieninės atydos. Toliau apie 
pačią pyorrheą.

Ši liga yra žinoma nuo se
nų senovės. Ji tankiausia bu
vo ir dar šiandien yra lanky
toja aukštesnės kilmės šeimy
nų, ypač prie lengvesnio gy
venimo linkusių jos narių. 
Vietidk tai nėra išimtis. Gy
venimo sąlygoms palengvėjus 
žmonės nutolo nuo fizinio dar
bo it kaš dar blogiausia, pri
prato prie lengvo, minkšto, 
rubrikos gaminto maisto, ku
ris Uet ir pačius dantis pa- 
11 Uostiv0 nuo j lėtus naudingo, 
sunkaus kasdieninio darbo. 
Pasekmėj sugležnėjo žmogaus 
kūnas ir suSilphėj 
kramtymo aparatas, 
aplinkybėse turime 
ditvą pyorrhėai.

Ši liga darosi vis

išima pirštais. Kodėl neišims,! 
kad apie dantis nutirpo kau-j 
las, parpuliavo duobelė ir pats’ 
kūnas tokius dantis meta 
lauk. Toks pasigyrihias šavai- 
mi rodo ypatingą kūno siljy- 
nunią, kurio pasėkoje gauna
ma arthritis, rheumatizmas, 
neuritis ir širdies ligos. To
kios ligos savininkas, be nu
siminimo, pirmiausiai pastebi 
danties judėjimą. Vienok ta 
liga jau buvo mėtą it ilgiau 
burnoje pasireiškiant įdegtOm 
dėsnom ir patinimu. Kiek vė
liau, ypač pirštu paspaudus, 
iš pu dėsnų pasirodo pūliai. 
Lygiai šiame laikė pastebima 
dantų ilgėjimą ir, drauge, nuo 
dantų šaknelTiyrr Vėliau kau
lo, niislinkimas dėshų. Per
mainose oro, ypač pavasario 
drėgnose dienose, pyorrhėa 
jasidato vei’kleshė, padidėja 
lėshų ir kaulo gėlimas bei pU- 
ia vimas. Šioje padėty jau ky

la klausimas, ar verta bandy
ti tokius dantis gelbėti? Vai
dais nesugeibėsi. Chirurgijos 
budu galima, bet tik tiehis, 
kurie sutinka pakeisti ir pa
gerinti maistą, pasiduoti ope
racijai ir griežtai laikytis dak
taro nurodymų.

Daug laimingesniais reikia 
laikyti tuos, kurie dažniau 
lanko savo dėntisto Ofisą tūb
ini leisdami progos daktarui 
greitai pastebėti ne tik įvėi* 
rius burnos silpnumus, bet ir 
šios baisios ligos pyorrhebs 
pradžią.

veno nešvariam kambaryj, vi
sas biivo dulkėse, skaitė Seną 
murziną fevafigeliją if pšaltttesj 
Chodunka organizavo visuome- 
hinį bllksirą, davė KaplahoVui 
senų nereikalingų laikraščių 
išklijot sienas, išvalė grįčą ir 
dabar Kaplunovas pradėjo gy
venti daug kulturingiau”.

Vadinasi, kolčhozninkai labai 
didėlį darbą nuVeikė kotauniz- 
mo srityje. Tik pagalvokite: 
išklijavo stubos sienas bolše
vikiškais laikraščiais I

Kodėl tą pavyzdį neseka 
Amerikos tavorščiai ? Reiškia, 
kodėl saVb kambarių sienas ne- 
išde kuruoja senais “Laisves” ir 
“Vilnies” numeriais?

Jeigu* tai yra kulturingumo 
požymis, tai gal ir jie pasi
darytų kulturingęsni 1

—o—
“Laisvė*’ No. 13 ražo: “šio- 

mis dienomis La Guardia pa
darė dar du paskyrimu. Socia
listas advokatas Block tapo pa
skirtas į miesto čarterio per
taisymo komisiją. Gi žydų 
laikraščio, socialistų laikraščio, 
‘Forward’ gaspadorius Vladek 
paskirtas nariu valdžios ‘Mu- 
nicipal Housing Authority’. 
New Yorko miesto majoras La 
Guardia stačiai įsimylėjo į so
cialistus”.

Kuomet koks socialistas gau
na valdišką darbą, tai buka
pročiai iš “Laisvės” pastogės 
tai skaito didžiadsid hušikal- 
timu. Bet jei koihiftiistai dir
ba įvairius valdžios darbus, tai 
viskas tvarkoje. Tatai nesiskai
to nusidėjimu prieš Stalino pa- 
tvarkymus.

LSS. REIKALAIS

Tiesiog jUOkingiaUšių kurjo- 
žų pasitaiko Stalino karalystė
je. “Pravdos” No. 344 (1934 
nu) štai koks “paklonas” pa
daroma Stalinui: “Brangusis 
Juozai VeskfionoVič! 200,000 
darbininkų ir darbininkių Nar
vos rajone su jausmu ir dide- 
* * ■ 11 - ■  ' 1 ‘ ' ■' •' 

liu proletariniu pasigerėjimu 
sutikome žinią apie pakeitimą 
mi?sų rajdnO Vardo iš Narvos 
į Kirovo rajoną. Lai gyvuoja 
protingiausias Vadas ir moky
tojas pasaulinio proletariato, 
draugas Stalinas!”

Stebuklai ir tieki Pakeitė 
Narvos rajono Vdrdą, ir tarp 
200,000 darbininkų kilo tiesiog 
veršiškas ehtuziažmaS. Kad 
“draugui” Stalinui atėjo tokia 
gėniališka mintis į pakaušį, tai 
jis Vadinamas “prdtirigiUUsiu*’ 
žmogumi!

Atrodo, kad bdlšeVikijdje la
bai mažai tereikia protauti, jei
gu už šugalvojimą tokių datyJ 
kų žmonės jau genijais skaiJ 
tomi.

Tačiau čia
pastabą: tas ghrbihimas tiek 
atsiduoda “kazionščina”,

tenka padaryti

No. 10 tilpo Centro se-

o visas
Tokiose
tinkamą

Aš pilnai sutinku su 
tilpusiu “Keleivio” No.

10 pranešimu
BROOKLYN, N. Y. — “Ke- 

eivio”
kretorės sumanymas, kad rei
dą steigti savo organą. Tai 
labai džiuginantis dalykas. Man 
rodosi, kad tas sumanymas bu
tų galima įgyvendinti. Mes tu
rime septynias gerai gyvuojan
čias kuopas, kurios galėtų pra
džiai sukelti reikiamą sumą pi
nigų. Sakysime, jos galėtų su
dėti j fondą organo leidimui 
po penkioliką dolerių kas mė
nesį.

Tuo pačiu laiku musų drau
gai galėtų gauti garsihimų iš 
pritarinčių mums biznierių. O 
tokių gal atsirastų nemažai. 
Vėliau galėtumėme rengti vi
sokius parengimus mėnesinio 
žurnalo naudai.

Reikia tik padirbėti. Pažiū
rėkime į musų komunistus ir 
sklokininkus. Jie beveik kiek
vieną mėhesj turi parengimų 
visokių fondų naudai. O tų fon
dų pas juos randasi daug ir 
visokių. Ir kaip atrodo, turi 
pasisekimą. Kada dirbama, tai 
galinama ir pritarėjų.

Tad kodėl mes negalime pra
dėti smarkiau veikti. Kai su
barsime savo jėgas ir energin
giau imsime veikti, tai turė
sime ir geras pasekmes.

’SU naujų narių gavimu šian
dien yra gana sunku. Ir tai ne
žiūrint to, kad pritarėjų mes 
visgi turihie rtetnąžai. Kada 
juos užkalbini įsirašyti, tai jie 
tuoj klausia: na, o ką mes gau
sime? Jeigu turėtumėte savo 
laikraštį, tai tąsyk butų visai 
kitoks reikalas,

■ i

Turėdami Savo organą, mes 
galėtumėme ne tik paduoti ži
nučių iš savo kuopų veikimo, 
bet taip pat gvildenti įvairius 
bpiuš klausinius, kuriais dan
elis yra labai susidomėję.

Mūsų 19 kuopa jau perei
tais metais paskyrė 25 dole
rius Socialistų skyriaus palai
kymui. Bet rszhltatai būvo 
Menki. Pasirodė keli išversti 
Straipsniai, ir tuo viskas užsi 
baigė.

Kai dar gyvenat? Detroite, 
tai iš Grand Rapids draugų 
gaudavau laiškų. Jie rašydavo, 
jbg pas jubs daug kas butų ga
lima nuveikti, jėi būtų šaVo 
organas.

Butų gerai, khd kbmisija 
rimtai pagalvotų apie žurnalo 
steigimą. Ir ne tik pagalvotų, 
bet ir eitų prie to sumanymo 
Vykirtimo. Aš biliiMi sutihkii su

nė
Butų mums tikrai linksma, 

jėi taš žurnalas pasirodytų dar 
gėgūžės mėnesį. Atgimtittaėme 
rtieš kartu su pavasariu.

Ir kodėl ne? Štai pas mus 
Buivydas su savo keliais Šąli 
nihkaiS išleido “Siuvėją”. Btik- 
Šhaitis su Matusevičium leidžia 
“Jaunąją Lietuvą”. Iš Bostono 
atsikėlė “Rimbas”.

Juk tai Vis paskirų žmbnių 
pastailgbmis leidžiami žurnalai. 
Ir Šiaip taip gyvuoja bei Van
da pasekėjų. Tad kodėl mes 
negalime to padaryti? Išleisti 
kartą per mėnesį žurnalą jau 
tikrai hebUtų sunku.

žinoma, be darbo niekas he- 
sidato. Bet jeigu dirbsime, tai 
ir turėsime. Tad sukrūskime ir 
pasistenkime išleisti žurnalą 
Gegužės 1 dienai!

jog 
visai nesunku tlasiprotėii, jog 
jį pafašė žvalgybininkai. Na* 

1° bdlšėVikijoje žvalgybininkai P Į1 \ PilCarba GPU. agentai labai daž- 1 |nai kalba darbininkų vardu.

Bernai “LatšVė” No. 304 ra- 
___________________ x i “žhiOgžudis Nikolajevdš 
Kari Radeko straipshk apie taiJbUvo iŠ Komunistų Partijos 
kaip Maskvoje yra vykinamas išbrauktas 1994 m. pradžioj Už 
gyvenimaii soeialižmas. Esą partijinės disciplinos suiaužy- 
Maskva dieną ir naktį stato mą, bet po dviejų mėnesių Vėl 
ttaujUs fabrikus, . ItaUjUs lia-įtapo Partijofi priimtas, kuo- 
mds, praveda naujas gatves, met jis išreiškė savo klaidų 
Nesą nieko linksmesnio, kaip apgailėjimą”.
nakties laiku susitikti bUrį jau- , Na, o šių filetų numeryje 
nų darbininkų, kurie tiesia 31-tne “Laisvė” jaU rašO: MGir- 
naujus bėgius. Tai esą bilda- dėjot Pruseikos išreiškimus. Jis 
Vojithas eenito pašalio prole- dar het Kirovo Užmušėjus te- 
taftatui. Niekur kitur pasauly- rorištus primeta Komunistų 
je negalima užtikti prie nak- Partijai, nors jis gerai žirib, 
tiuly darbų grupes žmohių, kad tas žmogžudis bUVb balta 
kurie dainuodami muštų į tdk- gvardietis, kuris turėjo ryšius 
tą kūjais ttodkistais ir net Su Lat-

Visus tuos, planus pravedąs vijos konsulu“,
LehiriO: mokinys Stalinas. Ką tai reiškia? Kaip gali

mai skaitai tokius ir jiėttiS toa bimbiniais pasitikėti, kub- 
panašius straipsnius Maskvos pbet jie viėhą dlėhą rašo vie- 
laikraščiuose, tai nenoromis naip, o kuriam laikui praėjus 
prisimena sapnininkas. — kitaip? Patys sako, jbg Ni- 

—o— t kolajevas buvo partijos narys,
Ar norite žinoti, už ką da- o vėliita kolictfa kitds, kam tas 

bar kovojama kolchozuose? žmogžudis primetama komuiii- 
Jeigu* taip, tai peržiūrėkite | Statas. \ ’

Matomai, bimbinių galvose

Pereitų metų gftibdžio d 
laikraštyje “ižVbŠti j M” tilpo I še i

svarbes
niu dienos klausimu, net svar
besniu Visų kitų burnos ligų* 
Tik gdita, kad pydrrhea gau
na mažiausiai atydos, studi
javimo ir gydymo. Net1 pati 
profesija ir laboratorijos mk-* 
žai lyg šidl atydos kreipė šios 
ligos gydymui bei apsisaugo- 
jimui. Tik paskutiniais lai
kais tapo nurodyta koki mile- 
robai šią ligą gamina, kokias 
permainas maisto reikalinga 
padaryti nito jos gydantis ir 
riet ištobiiiyta dėšriOms ir kau
lui chirurgiška operacija šios 
ligos atsįkratimųi ir prailgin
tam dantų sutaupyinui.

Šią difeną tekhikos teik
ti burnai sveikatą ir funkci
jas Aik vHhas,Jki|asį^nUgėdįS;

jos “dialektiškąjį materialižtaą” dintis prišieihtf išitoti,, ktiO- 
ganltos mokslia ir “istoriškąjį met nuo pyorrbeoš dantys iš* “Laisvės” No. 25i Tęn štai kasi inuvuniai, uuummuu m 
Materializmą” visuomenės mok- imami šimtais. Neretai išgirši rašoma: čilietis Laripnas Kajpiat!£ia tikrA reVolibbija.

, liuose moksluose. Skęstančia- 
jaį civilizacijai ir, merdėjan
čioms befidraotnėties (Visuo
menės. — .‘‘N?’ R&k) kla
sėms mokslas darosi sveti
mas ir žalingas.”
Šitie Dr. šliupo žodžiai skam

ba, kaip Markso pasekėjo kal
ba. Autorius pasisako prieš 
“valdančią klasę” ir gina iitlo 1

Keleivyje” išreikšta nuohio-

> • Istoriškas materialia pasigyrim^OL.

— kitaip? Patys sako, jog Ni- 
Ikolajevas buvo partijos narys,

LSS. 19 kuopa kOVo 24 d. 
turės savo vakarą. Bus suloš
ta komedija “Nesipriešink”. 
Paskui seks koncertinė dalis. 
Programų dalyviai visi geri. 

‘Na; o po programų Viši galės 
pasišokti ir pasilinksminti.

Vakaras įvyks Piliečių KliU- 
bo svetainėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Frank Lavinskas,
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MUSŲ SKAITYTOJAI Mano Pastabos

veik

vis

susiraslt

nepnziurejimą PASKOLOS

viso

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos 
Degtinis

Motina traukiama 
teisman už kūdikio

NATHAN 
KANTEB

Mirė trečias ugniage
sys, sužeistas kolizijoje

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pčtnyčią

FULLPACK

NO BLACK 
FILLING

biznie- 
padaro 
Romos 
pasam-

ANT 
PIRM V 
MOROIOIŲ 
1-8-3-JU 
PAGYVE- 
N IMU.

į Latvaitienė, 
alunaitė)

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

STOGAI 
ROOFING

Daug sykių teko matyt Lie
tuvoj imtas Amerikon atvežtas 
judės, kad parodyti lietuviams 
kas Lietuvoj yra įdomaus. Su 
mažom išimtim rodama vis tas 
pat: kunigai, bažnyčios, valdi
ninkai, maldininkų ėjos (proce
sijos) su visa iškilme; kąru^

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

ANT 
PATAISYMO

BUD. Kontraktoriai 
BUILDING CONTRACTORS

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

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGAINS

ANGLIS 
COAL

WGES 
1360 kilocycles

GYDUOLES 
MEDICINE

KNYGOS 
BOOKS

Raitai akiriaml
“Musų Sk

, Benton Hatfbor, Mich., poli
cija pranešė Chicagos polici
jai, kad ten iŠ ežero buvo iš
griebtas jaunas skenduolis. Jis 
buvęs chicagietis.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPAIRING

>me Pnoe lodau

Vakar anksti rytą prie 6143 
Ellis avenue, jvyko susišaudy
mas tarp policijos ir dviejų va
gilių. Vienas vagilis buvo nu
šautas, bet ir vienas policistas 
vos neprarado gyvybes. Vagi
lis paleido kulką į j j, bet to
ji nepalietė kūno užkliuvusi 
piniginėje, kuri buvo kairiame 
Švarko Šone. Taip laimingai 
ištrukęs policistas yra George

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir z viso pa
saulio.

e že- 
visų jo že- 

Jiems ir

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

317,700 šeimynų gau 
na pašalpos Cook 

apskrityje

susikalbėti ir 
kalba. Mano 
užganėdintas 
praneš virši-

i Šį skyrių neturi būti ilgesni 200 iodžių. Adresuokite 
tytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

Benton Harbore iš
griebtas paskendęs 

chicagietis
PAGELBA INKSTAMS

Tai vaistas, kurs numalšinę skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūsles Uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausiu daliu.
Viena pilė prieš kiekviena valgį, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant. 
Kaina 60c., per paštą 65c.

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., Chicago, UI.

Nuo Žaizdų, kurias panešė 
dviems gaisrininkų trokams 
susidūrus mieste, mirė gaisri
ninkas Peter J. Doyle, 34, 2245 
Rosemont avenue. Jis yra tre
čias žmogus, miręs dėl tos ne
laimės.

Visose Alinėse
Mutual Trijų: 

žvaigždiii 
Kentucky
Bourbon

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Ir už tatai kada kas nors 
apie tokius bjaurius Romos 
katalikų kunigų darbus para
šo, tai musų Draugas’* už tai 
baisiai pyksta, plusta kam pa
smerkiami toki kunigų darbe
liai, šaukia kad bedieviai tik
tai blogą temato, ir kad kni
sasi po svetimus mėšlynus.

Mat, Romos kunigams, esan
ti duota dievo teisė kitus do
ros mokyti, bet jau žmonėms 
tai esą negalima nieko blogo, 
nei matyti nei sakyti apie ku
nigų kad ir bjauriausius dar
belius. Tai vot marijonų to
kia yra logika ir teisybė.

Skaitytojas, i

LEMONT DAIRY CO. 
840 W. 31 St.

Olselio ir retail pardavimas, 
Telefono orderius pristatome,
Tel. Victory 1143-1144

Siunčiame Gėles Telegramų į 
pasaulio dalia.

Draugo** teisybes 
saikas

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening 
run 
$6.00,

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

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25---$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

laikų; pilekalnius su 
Šatrijos, Birutes, 
kalnus; žinyčių ir

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugarą; atima kalbą 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Hermitage Avė., Chicago III.

biai nugabeno jį ligoninėn, ir 
gyvybę pasisekė išgelbėti. Bet 
tėvas patraukė motiną teis
man, kaltindamas ją nemokė
jimu prižiūrėti vaiko. Jis nori 
kūdikį nuo motinos atimti. Ji 
prisipažino gėrusi vyno, bet 
“nebuvo girta”.

$4.75; Mine 
$5.75; Lump arba egg —

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 
Merrimač 2524

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

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

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327. GENERAL RADIO STORE

Lietuviu Elektros Krautuve. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus, Radios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

(Naujoji Zelandija)
Aš žinojau, jog jiedu nesu 

prato mano kalbos. Jiems ma 
no kalba 
kad jau 
toti, net 
pradėjau* 
bego nei 
stalo, 
dus ir nuvalė stalą

Nukritęs nuo antro aukšto 
gyvenamų namų, užsimušė 
John Guy, 79 metų senelis, 305 
S. Sixth avenue, Maywoode.

JONAS NAVAKAUSKAS 1
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 4 

kovo 19 dieną, 8:0.5 valandą | 
vakare 1985 m., sulaukės 42 , 
metų amžiaus, gimęs-Lietuvoj. .

Paliko dideliame nubudime 
seseri Mąrijoną ir Giminės.

Kūnas pašarvotas trąndasi 
Mažeikos 'koplyčioje, 3319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, ) 
kovo 23 dieną, 9:30 vai. ryto J 
iš koplyčios i Šv. Jurgio para- , 
pijOs bažnyčią, ' kurioje atsibus 
'gedulingos pamaldos už vėlio, 
nio isielą, o iš ten bus nulydė- -j 
tas i šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Sesuo ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188.

Valdžios šelpimo įstaiga, Illi
nois Emergency Relief com- 
mission paskelbė, kad vasario 
mėnesį pašalpą gavo 317,000 
šeimynos. Ta skaitlinė apima 
tik Cook apskritį. Pašalpos iš
laidos vasarį sumažėjo $353,- 
385, palyginus su sausio me
nesiu.

Senu ir naują lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne, 
1789 So. Halsted St. Chicago. 111

Speciale kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

Plūs 2% Illinois taksų
No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

mokinti manęs kalbos. Vienok 
Saldutė buvo mano geriausia 
gramatika ir žodynas. Ji da
bojo mane, kaip savo akį. Man 
buvo gera ir malonu.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Bųulevard 7314. Chicago. III.

Kada Chicagos penki lietu
viai ir viena moteris pateko 
bėdon dėl mirusio pabostos 
Kelly turto, tai musų Rymo 
KataHkų tikybos užtarytojas 
“Draugas** taip išsireiškė ko
vo 9 d., 1935 m.: “Buk tai ko-; 
kis ten biznierius pasakęs, ‘Tie* 
vyrai tik jau nėjo į bažnyčią 
Pelenų Dienoje, -kad jų galvos 
butų pabarstytos pelenais**. O 
“Draugas** nuo savęs priduria: 
“žinoma, kad ne. Jiems ne
rūpėjo pradėti Gavėnią su 
nusižeminimu, su pasiryžimu 
taisyti savo gyveninio klaidas, 
bet jie brido giliau ne tik į 
klaidas, bet į biaurią nusikal
timų klampynę. Jiems tikrai 
nerūpėjo ,kad pelenai primin
tų žmogaus menkumą šioj 
niėje, pasaulio ir 
miškų turtų tuštybę 
panašaus typo žmonėms neru
pi nei dievo garbė, nei artimo 
gerovė, nei jų pačių sielų li
kimas**.

Tai matote kaip “Draugo” 
kunigužiai dar pilnai nenutei
stus lietuvius svietiškius pas
merkia. Kaip pasirodo Kelly 
testamentas tikrai buvo pasi
rašytas prieš mirtį, tiktai ta
me pasirodė visa nelaime kad 
jie neturėjo liudininkų prie to 
testamento, -kada Kplly pasira
šė. Ir liudininkai pasirašė vė
liau. * Suprantama, kad jeigu 
tie lietuviai neftutų padarę 
vieną kitą klaidą, testamentas 
butų buvęs pripažintas, ir tur
tas butų tekęs p. Butmanie- 
nei, ir viskas butų buvę gerai. 
Bet, matote, kati kur nors ir 
kada nors iš svietiškių 
rių ar profesionalų 
kokią klaidų, tai musų 
katalikai kunigai kaip 
dyli, tuojau pasmerkia, apšau
kia bedieviais bjauriais nusi
kaltėliais ir lt. Tai yra viena 
Romos katalikų kunigų teisin
gumo puse.

Vėliau, kovo 12 d. 1935 m., 
Naujienos įdėjo paimtą iš Tė
vynės aprašymą vieno dūšių 
ganytojo Biržų klebono bjau
raus pasielgimo su 11 metų 
mergaite. O tokių arba pa
našių įvykių pas 
talikus kunigus 
pasitaiko. Juk visi 
mc apie pralotą K. 
apie kunigą 
New Yorkc 
“Jus primae 
torkai, kuri

Romos ka- 
labai daug 

atsimena- 
Olšauską, 
neseniai 

• įvykinti 
vienai ak-

išrodė juokinga ir 
pradėjo abudu kva- 
ir aš sykiu su jais 
juoktis. Saulutė iš- 
indų nepaėmusi nuo 

Tėvas nunešė visuš in-

Mėnesiui prabėgus 
galėjau neblogai 
suprasti ką kiti 
mokytojas buvo 
ir sake, kad jis 
ninkams apie mano gabumus. 
Aš klausinėjau mokytojo; ką 
viršininkai mano su manim da
ryti? Jis aiškino, kad mano 
atvykimas padarė didelį suju
dimą visoje šalyje. Viršinin
kams yra įsakyta saugoti ma
ne, kol negaus tolimesnių įsa
kymų iš valdžios. Didžiau*sias 
mano prasikaltimas buvo tas, 
kad aš turėjau su savim laik
rodėlį. Jis daug aiškino man 
apie laikrodėlį, bet aš nesu
prasdamas gerai jų kalbos, ne- 
viską supratau, ką jis aiškino. 
Vienok man buvo aišku, jogei 
mano laikrodėlis jiems reiškė 
kaip užkrečiamoji liga. Bet jis 
sakė, kad mano geltoni plau
kai, išgelbės mane.

27 metų motina atsidūrė tei
sme, kaltinama nemokėjimu 
prižiūrėti savo kūdikio. Kaltis 
narnoj i motina, Brooksie Kris- 
;ensen, 6434 Cottage Grove 
avenue, maudė savo 8-ių mė
nesių sūnų. Įdėjusi jį į vaną, 
atsigręžė ir nuėjo kelioms mi
nutėms.

Kai grįžo, tai rado kūdikį 
plūduriuojantį vandenyje, vei
du žemyn. Kūdikio tėvas sku-

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfieldkuris 

norėjo 
nocth”
buvo tik apsive- 

dus su vienu žydeliu. Jos vy
rui esant girtam, kunigas no
rėjo tuonri pasinaudoti, bet už 
tai liko nušautas. Ir galybė 
daugiau panašių atsitikimų, 
kurių spauda neiškelio aikš-

Aš vėl palikau vienas, 
čiau ką aš čia pradėsiu 
ti? Koks čia mano bus gyve 
nimas? Ar ilgai man čia 
kės Bedėti? Tie klausimai 
pynėsi mano galvoje.

MARIJONA VAČUKIENIENfi 
(po pirmu vyr 

po tėvais i
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo* 20 diena, 6:00 valanda ry
te 1935 in., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Suvaiką rūd., > 
Tvirabiejo kaime.

Amerikoj išgyveno 28 Pietus,
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Kazimierą, broli Martiną 
Valūną, brolienę ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
LachaviČiaus koplyčioje, 2314 
West 23rd Place.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
kovo 23 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios i Aušros Vartų pa- . 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi- , 
bus gedulingos pamaldos už ' 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines,

Visi a. a. Marijonos VaČu- : 
kienienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 1 
ir suteikti jai paskutini patar* ; 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Brolis, 'Brolienė 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- . 
'toriai Lachawicz ir Sunai, Te* ' 
lefonas Ganai 2515.

Vėl atsidaro 
durys. Įeina 
popierą, knygą 
žiurėjo į mane 
jautėsi didelis, 
būti mažas; — 
•nys.

Supratau iš jo aiškinimo, kad 
jis bus mano mokytojas, — 
mokys mane kalbos. Tas man 
patiko. Patiko dar ir todėl, kad 
viršininkai, matomai, turėjo 
gerą akį ant manęs, nes jie 
nusprendė išmokyti mane jų 
kalbos, kad galėtų mane su
prasti ir dasižinoti kas aš toks 
esu; iš kur atvykau; ko aš no
riu?

Pradėjo mane mokyti. Aš 
tuojau išmokau visų daiktų 
vardus, kokie tik buvo kam 
baryje. Taipgi išmokau skait
lines. Keista buvo ta jų kalba. 
Tokios kalbos niekur Europo
je aš nebuvau girdėjęs. *

Mokytojas ateidavo kasdien

baldais, na ir pašventinimai 
atidengiant pastatytą paminklą.

Amerikiečio akim į visa tai 
žiūrint kyla klausimas: nejau
gi Lietuvos žmones—liaudis, 
arba “aukšti” valdininkai įsi
vaizduoja, kad be maldos, be 
kunigų, be krapiriimo nė pa
minklai, nė kiti statiniai nesi
laikys. Lietuva nori vadintis 
kultūriška šalim, daug papročių, 
žodžių, išsireiškimų, žaislų sti 
pamėga ima ir pasisavina iš 
Amerikos; kodėl nepasisavint 
kultūriško pavyzdžio, bile ką 
pradėt be kunigų ir maldų?

ši Lietuvos yda (silpnybė) 
amerikiečiui akylandi; geriau 
jaustųsi, kad jos nepastebėtų. 
Kas gi gali norėt gėrėtis savo 
gimtinės atsilikimo ydom ? 
Amerikoj' ne tik brangiausi pa
minklai, milžiniški statiniai 
(construotions) ir kilniausios 
įstaigos pastatoma ir atidaroma 
be kunigų ir maldų ir stovi il
giau, negu kieno su maldom 
atidaryti. Rodyt iš Lietuvos im
tas jos atsilikimo silpnybes yra 
ne tik neišmintinga, o apgailin- 
ga, nes lankovai tokių judžių 
jaučiasi suvilti.

Kiek girdėjau, ne vienas to
kiom judėm mačiusių nėra pa
tenkinti; jei rodytojas judžių 
akylai tėmytų ir be kieno pa
peikimo susivoktų, ką žiūrovai 
mėgia matyt. Rodant vyskupus, 
kunigus ir Smetoną niekas ne
plojo; na, o parodžius seną 
Lietuvos veikėją Aušrininką 
Martyną Jankų gausus ploji
mas. Parodė ką amerikiečiai 
mėgia ir įkainuoja!

Reikėtų kuodaugiausia minėt 
Lietuvos kultūriškas bei istori
nes įmones liekanas, aukštąsias 
mokyklas, muziejus, istorines 
vietas, ypač tokias, kas yra ži
noma iš prieš kryžijos (krikš
čionių) 
aprašais, 
Rambino 
šventų alkų vietuves, atpasako- 
jant jų svarbą ir reikšmę. Tos 
ir panašios nuosavybės tai mu
sų nuo neatmenamų amžių, o 
ne svetimų ir varu antmesta, 
kaip kad kryžiokų tikybos su 
jų bažnyčiom ir maldom, kuo 
lietuvis niekad negalės pasidid
žiuot. -—A. R.

mano kambario 
žmogus nešinas 

paišelį. Pasi- 
iš aukšto. Jis 
o aš turėjau 
mizernas kali-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

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

Tikrai geros anglys 
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump ............. . $5.60
Nut ............... . $5.35
Mine Run ..........  — $5.25

perkant nemažiau 4 tonu.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

VERONIKA ŠIDLAUSKIENE 
(po tėvais Mužaite) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 18 dieną, 2:00 valandą po 
piet 1935 m./_ sulaukus 42 me
tu amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Krekanavos parap./ 1 
Baibdku kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus«
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, dvi dukteris, 
Bronislavą Valentiną ir Elz
bietą. žentą Kazimierą, sūnų ; 
Vincentą, seseri ir švogeri Elz
bietą ir Joną šervinskus, švo- , 
gėrį Stanislovą Šidlauską ii 
giminės, o Lietuvoj brolį Sta- ' 
nislovą Mužą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi , 
3438 S. Lowa Avė. Telefonas 
Yards 5034.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 23 dieną, 8:00 vai. ryto j 
iš namų i šy. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į r 
šy. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Veronikos Šidlaus
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir ' 
suteikti jai paskutinį patarna- , 
vlmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentas. Sūnūs, ! 
■Seserys, švogeriai, Brolis 
ir Giminės. ,

Patarnauja laidotuvių direk- 
tdrius S. P. Mažeika, Telofo- 
nas Yards 1188.

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

'kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Mes Mokame Cash
Morgičiai geram stovy arba de- 
foltuoti. Mes neesame brokeriai, 
bet atstovaujame investmenty 
fondus. Greitas patarnavimas 
nežiūrint kokio didžio.

Union Finance 
Corporation

State 4600
33 North La Šalie St.

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

MODERNI.
ZAOIJOS 

NAMU.

VYTAUTO
Building and Loan As-s’n.

V. P. PIEItZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St
Phnne YARDS 0145

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpets, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

MUZ. MOKYTOJA 
MUSIC TEACHER

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

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

ALWAYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

M!Ll«ON«: OF POUNDS HAVF 
USLD BY OUR GOVERNMENT

•KOTU
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6 Ketvirtadienis, kovo 21, ’35 t*

NUSIŠOVĖ MARQUETTE PARKO BIZNIE
RIUS LIETUVIS JONAS ŠVĖGŽDA

Nusižudymo priežastys nežinomos; kūnas
• rastas namuose

Ekskursija Lietuvon 
į laiką pasitikti 

“Lituanica II”
Išplauks laivu . “Gripsholm” ge- 
gūžės 25 d. tiesiog į Klaipėdą

At-MARQUETTE PARK 
sisėdęs į kėdę savo namuose 
ir apsidairęs paskutinį kartų 
po kambarį, Jonas Švėgžda, 
6951 S. Artcsian avenue, va
kar po pietų pasiėmė revol
verį į rankas ir patraukė gai
duką.

Už kiek laiko, apie 3:30 po 
pietų, podukra Genovaitė 
švegždaitė parėjo namo ir 
pamatė savo tėvų sėdintį ra
miai kėdėje. Keistai jis sė
dėjo. Nuleidęs galvų, pasvy- 
ręs. Rankos kabėjo šonuose 
bejėgės, su išskėstais pirštais. 
Aplink kėdę buvo klanas krau
jo, o klane, tarp kojų, gulėjo 
koks tai blizgantis įrankis. 
Tik priėjusi ji pamatė kas su 
patėviu atsitiko. Jis buvo 
negyvas.

Velionis buvo apie 52 metų 
amžiaus ir per ilgą laiką už
laikė gazolino stotį prie šiaur
vakarinio kampo 70-tos ir 
AVestern gatvių. Buvo vedęs, 
bet vaikų, apart podukros ne
turėjo. ,

Kode! nusižudė — nežinia, 
ir niekas negali dalyko nu
šviesti. Jo biznis stotyje ėjęs 
vidutiniai. Nebuvęs perdide- 
lis, bet buvę galima padaryti 
pagyvenimų. Apie nesutiki-

mus šeimynoje niekas taipgi 
nieko negirdėjęs.

Keistai elgėsi per dieną
Nors motyvai nusižudymui 

nežinomi, bet velionio 
vakar per visų dienų 
keistas, kaip pasakoja 
Paulauskas, 6931 S. 
wood avenue, gazolino 
ties darbininkas ir D. Prala- 
pas, Švėgždos kaimynas, ku
ris užlaiko gazolino stotį ki
toje gatvės pusėje.

Paprastai, kiekvienų dieną 
tarp 9 ir 10 ryto Švėgžda va
žiuodavo į bankų deponuoti 
pinigus, bet vakar nenuvažia
vo. Jis sukinėjosi stotyje per 
kurį laiką. Paklausė darbi
ninko ar turi grąžos, paskui 
lyg norėjo eiti, bet negalėjo 
nuspręsti ar eiti, ar dar už
trukti.

Pagaliau, po svyravimo, pa
žiurėjo į stotį ir darbininką 
ir kitus 
žmonės, 
džiomis akimis, taip liūdnai, 
kad visi nustebo ir sužiuro į 
vienas kitą.

Kaip, antrų valandų Švėgž
da turėjo grįžti į stotį ir pa
leisti darbininkų, bet nepasi
rodė. Jau tuo laiku, spėja
ma, jis buvo miręs.

elgesys 
buvęs 
Petras 

M a plė
sto-

stotyje, buvusius
Pažiurėjo taip skau-

Kas Daroma Skri- Rolando
dlmo Naudai ALTASS skyrius sau 

kia susirinkimą
Roselandiečiai šaukia susirin

kimą skridimo reikalais rytoj 
vakare, Balchuno-Baužos sve
tainėje.

Northwest Moterų Piliečių 
Kliubas Northsidėje nutarė pa- 
aukoti “Lituanicai II” $25.00. 
Tuos pinigus priduos ALTASS 
iždui šeštadienį.

Brighton Parko ALTASS sky
rius, kuriam pirmininkauja Ed. 
Čepulis, žada rengti balių skri
dimo naudai.

♦
Bridgeporto ALTASS skyrius 

smarkiai dirba surengimui ba- 
zaro skridimo naudai ir jau su
rinko apie 100 dovanų. Bazaro 
rengime prie Bridgeporto prisi
dėjo Town oflakiečiai ir Mar- 
ąuette-parkiečiai.

Montello, Mass., lietuviai ruo
šiasi surengti Išleistuvių Vakar 
rą Įeit. Feliksui Vaitkui ir kvie
čia jį atsilankyti jų kolonijoje.

Išleistuves rengia Kenosha, 
Wis., lietuviai.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia Aviacijos šokius 
Įeit. Vaitkaus naudai, balandžio 
27 d., Southmoor viešbutyje, 
67th ir Stony Island avenue.

Leitenanto Felikso Vaitkaus 
Išleistuvių Aviacijos Diena ge
gužės 5 Ford Lansing Airporte. 
Gegužės 6 leitenantas Vaitkus 
apleidžia Chicago su Lituanica 
II ir skrenda į New Yorką.

II”Raportuos apie “Lituanicos 
skridimų į Lietutvą ir Altass 
organizacijos reikalus

ROSELAND.— Altass Rose- 
lando skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienio vakare, ko
vo 22 d. Balchuno-Bauzos sve
tainėje, 158 E. 107 St.

Susirinkime dalyvaus Altass 
centro valdybos narys A. Vai
vada, kuris reperiuos apie Vait
kaus skridimų su “Lituanica 
ai” į Lietuvą.

Bus svarbu išgirsti visiems 
apie Vaitkaus organizacijos rei
kalus. Todėl visus skyriaus na
rius prašome dalyvauti susirin
kime, 7:30 v. vakare..

Susirinkime taipgi bus iš
duota atskaitos iš skyriaus vei
kimo. Altass Roselando sky- 
liaus pasidarbavimu aukų rin
kimu ir parengimais pinigų su
rinkta $300.00.

Dar sykį primename dalyvau
kite susirinkime.—Valdyba.

Šiandien “deportuo
ja” S. Insulto brolį, 

Martiną

“Namai-pragarai, be 
namų negerai”

šįvakar imigracijos biuras 
“išdeportuos” į Kanadą Sam- 
uel Insullo brolį, Martinų. Jis 
turi apleisti Jungtines Valsti
jas, nes įvažiavo be dokumen
tų. Už kiek laiko jis galės grį
žti, kaipo imigrantas.

Iki 1932 metų Martin Insull 
buvo prezidentas bendrovės 
Middle West Utilities Co., ku
ri subankrotavo su kitomis In
sullo bendrovėmis.

Sherman viešbutyje dabar 
vyksta moterų konferencija, 
kurioje dalyvauja apie 1,500 
moterų. Vienas kalbėtojas ten 
pareiškė, kad paprastai mano
ma, jog namai—tai saugiausia 
vieta. Bet tai yra klaidinga, 
nes namuose užsimuša daugiau 
žmonių, negu žūna automobi
lių neteimėse ir..4aug jąugiaų 
susižeidžia, negu dirbtuvėse 
automobilių nelaimėse kartų.

$ A i ■

Surinko 29 milionus 
income taksais

“NAUJIENŲ” laivakorčių 
skyrius rengia didžiulę ekskur
sijų Lietuvon, kuri apleis New 
Yorką gegužės 25 d., ir plauks 
tiesiog į Klaipėdą.

Ekskursija važiuos Švedų 
Amerikos Linijos motoriniu lai
vu, ‘Gripsholm”. Ji pasieks 
Lietuvą apie tą laiką, kada Įeit. 
Vaitkus bus arba tik ką nusi
leidęs Kaune, arba kelionėje 
per vandenyną su lėktuvu “Li
tuanica”. Taigi, tos ekskursi
jos nariai nuvyks į Lietuvą j 
laiką dalyvauti lakūno sutiktu
vėse ir iškilmėse, kurios 
rengiamos skridimo proga.

Ekskursijos palydovu
“Naujienų” redakcijos narys, p. 
Augustinavičius su p. Julija 
Augustinavičienė.

Platesnių informacijų dėlei 
reikia kreiptis į “Naujienų” 
laivakorčių skyriaus vedėją T. 
Rypkevičių.

NAUJIENOS, Chicago, III.
■..m* ima .1^. i f i^i>»iu* I ■■ —-

k PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos 

kliubo mėnesinis susirinkimas ivyks 
kovo 21 d. 1935 m. 8 vai. vak. Almi- 
ro Simans svet., 1640 N. Hancack 
St. Gerbiami kliubo nariai malonė’ 
kito būti susirinkime ir atsiveskite 
naujų narių, taipgi yra kvečiami se
nieji nariai sugrįžti, bus priimami be 
įstojimo. Valdyba.

Buneo Party ir šokius rengia Brigh- 
ton Parko moterų kliubas nedėlioj, 
kovo 24 d.. 1935 Hollyvvood Inn. 
svetainėje, 2417 W, 43 St. pradžia 
5 vai. vakare. E. Norgailiene.

CLASSIFIEDADS

E. Norgailiene.

Siutai ir Topkautai
DEL VELYKŲ «J| Eft PADAROM ant 1 U fį| 
UŽSAKYMO I V V i

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 VVest Divisoin St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu viri 50 met.

bus

bus

Rymo katalikų lietu 
vių bažnyčios ištau 

tina lietuvius
Lietuvių kalba vejama 
lietuvių katalikų, bažnyčių

Chicagos mokesčių kolekto
rius federalei valdžiai, Carter 
Harrison, paskelbė, kad šįmet 
income taksų sumokėta dvide
šimts devyni, milionai ir $948.*, 
842.15. Raportus pridavė 123,- 
500 Pernai metais^tų 
mokesčių buvo surinkta dvide
šimts vienas milionas.

iš

Atstovų Bute (kongrese) organizuojasi naujas liberalų 
blokas, kuriam vadovaus Paul J. Kvale iŠ Minnesotos.

Bertrand H. Sriell yra konservatyvių republikonų vadas, 
o Ędwin T. Taylor — demokratų.

Lietuvių katalikų bažnyčios 
Chicagoje dabar yra paver
čiamos lietuvių ištautinimo 
įrankiu.

Kardinolas nori, kad visi 
ietuvių vaikai kalbėtų tik ang- 
iškai ir ypač kad angliškai 

religijos mokintųsi.
Gal būt pusė liętęyjų kuni

gų jau puolėsi pildyti kardi
nolo norų, o ypatingai tie, ku
rie nori nuo kardinolo raudo
nas kepures gauti.

Taigi dabar lietuvių bažny
čiose vaikams pamokslai yra 
sakomi tik angliškai.

Lietuvių kalbos jau nebeli- 
<o lietuvių bažnyčioje. Vis
tas išdėstoma lotiniškai ir an
gliškąjį. Kažkuriose ;bažny
čiose sakoma lietuviškai tik 
vienas pamokslą^ iš trijų. Net 
ir misijos yra laikomos ang
liškai. O juk iš misijų kuni
gai laukia daugiausia biznio. 
Taigi nors dėl biznio galėtų 
misijas lietuviškai laikyti. Bet 
matyt tos raudonos «kepurės 
musų kunigams tuo tarpu 
daugiausia parupo. (Ypač Gi- 
ceros kunigas iš kailio neria
si, kad gavus raudoną kepurę).

Lietuvių kunigai niekad ne
buvo patriotais. Jeigu ir var
tojo lietuvių kalbų bažnyčiose 
tai tik dėl biznio. Dabar, 
laukdami malonių nuo kardi
nolo, jau ir visai lietuvių 'kal
bos atsižada.

Visai kitoniški buvo Chica
gos lenkų kunigai. Kada kardi
nolas pamėgino panaikinti len
kų kalbų lenkų katalikų baž
nyčiose, tai lenkai katalikai 
su jų kunigų pritarimu pa
siuntė didelį protestų popie
žiui. Jie stojo už savo kalbų. 
Popiežius matyt kardinolų 
pabarė už lenkų kalbos nai
kinimų. Nes po to protesto 
kardinolas , paliko lenkus ra
mybėje. Dabar lenkų baž
nyčiose lenkai katalikai ir 
meldžiasi ir pamokslų klauso
si tik lenkų kalboje.

Bet lietuvių bažnyčiose jau 
beveik viskas eina angliškai. 
Mat nėra kam užsistoti už lie
tuvių kalbų.

Tai kam gi dar lietuviams 
tuos saVo kunigus laikyti? An
glų ir airių katalikų bažnyčio
se jie tų patį gaus jiems ne
suprantamoj kalboj. Ir už 
patarnavimų mokės daug sy
kių pigiau, negu , savo kuni
gėliams, - kurie tik dolerius 
gaudo.

Su*

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS.

kad jai gražintų 
“karterio”

Ir vėl pereitų sekmadienį Jos. 
7. Budriko radio ir rakandų 
trautuvė, 3417 S. Halsted st. 
linksmino lietuvius puikiu ra
dio programų, kuris susidėjo 
iš gražių dainų, naudingų pra
nešimų ir Makalų^

Pažymėtinas puikus dainavi
mas ponios Elenos Rakauskie
nės,/kuri ypatingai gražiai in
terpretuoja musų liaudies dai
neles. O Makalai, kaip visa
dos, yra geri, bet šį kartą bu
vo pilnoje savo aukštumoje, 
kaipo pirmaeiliai artistai. To
kių programų' 
kiekvienam malonu pasiklausy
ti ir juos Budrikas, jau šešti 
metai leidžia. Prjmintina taip
gi, kad kitas puikus Budriko 
krautuvės radio programas bus 
ketvergo vakarę iš stoties 
WHFC, nuo 8 vai. iki 8:45 va
kare. Pasiklausykite.

Artojas.

$5.00 turto ir pasileido savo 
keliais.

Helena dar bandė sulaikyti 
piktadarį,
nors 7 centus dėl
Bet vagiliui, matyt visai ne
rūpėjo, kaip nukentėjusi, ne
turėdama pinigų, parvažiuos 
namo ir jis sau nudumė.

BIRUTE

f tai tikrai yra

the wfly of cjothes, seein’ 
its Bastei’ or thereabout

some of you folks didn’t

MADOS

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

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

SI>1« SO. HALSTED STREET
LOUIS MEITUS ROOFING 

COMPANY
Visokios rūšies stogai pataisomi ir 

perdengiami. \ 
SPECIALIS PATARNAVIMAS

STOGU SULOPYMUI 
Ląisniuotl ir užbandsuoti 

stogdangiai
Mes esame inšurave savo darbininkus 

visokiais budais.
Pašaukit, norėdami gauti veltui 

apskaičiavimą 
LAFAYETTE 5900

3802 So. Campbell Avė. 
LENGVI IŠMOKESčIAI.

r

Visokios lazdos. Žemos kainos. 
Darome anskaitliavimus.

STAR WIND0W SHADE CO.
I. H. HRUBY, Prop. 

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139, Chicago, III. 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi 

lome ir pataisome uždangalus.

m.
va-

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving. Anglis — Snecial. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Varduvės, g i m i m o 
Dienos, Jubiliejai, 

sukaktuvės

J. Sadulienės >“Birth- 
day” Gimtuvės

. Julė ir Petras Sadulai, šeš
tadienio vakare, kovo 2 d., tu
rėjo savo namuose netikėtą ba- 
iukų neprašytų svečių. Tų die
nų pripuolė Julės Sadulienės 
gimtadienės. Būrys pp. Sedu
lų draugų susitarė ir atsilan
kė pas juos p»asveikinti Julės 
jos gimtadienyje. Svečiai ma
loniai buvo priimti ir draugiš
kai pabaliavota.

Juozų Vardadienis
Roselande yra dąug Juozų. 

Kiek man teko girdėti, tai Juo
zus šįmet labai yaišino. Jiems 
buvę surengta daug baliukų. 
Vienas tokių baliuku buvo su
rengtas Juozui "M. PučkoriuL

Būrys Juozo ir Valerijos PuČ- 
korių artimų draugų šeštadie
nio vakare, kovo Į6 d. aplankė 
juos su tikslu pasveikinti Juozą 
jo vardodienyje ir Užtruko iki 
vėlaus rytmečio. • Mat draugų 
Pučkorių namuose laikas bėga 
greitai.—Ūntanas.

-——....

WeH... bėre’s your easter egg... 
eur spring ‘supprize’... an inform- 
al būt not impromptu announce- 
nient of Birutė’s Operetta. This 
colorful affair is to be given at 
the Eighth St. Theatre on the eve 
of April 28. If I remėmber right 
its got something to do vvith Gow- 
boys, no... Eskimos, or is it Gyp- 
sies? Incidently, l’d liko to see all 
my friends there (if I štili have 
any) dressej to kili... not me, I 
mean in 
as how 
(ouchl).

Maybe
see it būt a self-appointed. (as far 
as I know) scribe has been help- 
ing me out... maybe out of my 
job. Monday an artiele, appeared 
containing some snappy snatehes. 
(If I didn’t know darn well I (lidn’t 
write it, l’d say I vvrote it my- 
self). ‘11 s’appelle Toby’... or is 
it ‘She calls herself Toby’? Well, 
vvhoever you are, Toby, I grudg- 
ingly give you a mėntal pat on the 
back (at least I’m honest, huh). 
Būt listen don’t wear out your arm 
or your pencil — I’ll see that you’rc 
stuck Avith my job for next sea- 
son, OKay? Meantime, keep practic- 
ing.

This week I’m offering a new 
Home study course... How to Pro- 
eure Perfection in Worrying in 
Ten Easy Lessons... It’ll keep you 
from getting gray hair, and eut 
your vvorrying time down to half 
the usual time spent,.. you w*ont 
have to vvorry about your vvorries.

I guess thats the reason S4eve 
doesn’t show up any more.. . he 
stays home and practices vvorry
ing. '

I’m supposed to vvorry about 
Ghostie... she vvas slated to vvrite 
some silly sayings būt she’s as 
easy to get hold of, as a ghost!

Poisonal: (schnozzola slang)... 
vvelcome to our ęĮub Toots... and 
your girl-friend too... būt vvait till 
the second Monday of next 
month....

By the sound of ’er hoarse voice 
it looks likę Vannie’s ambįtion is 
the tenor section... Vera shovvs 
up now ant then... mostly at the 
meetings vvhen tea and ‘sanvvitchez* 
are sėrved... just thot of it... myv 
rival correšpondent’s slogan should 
be — Toby, or not Toby (wow!) 
.. v vvonder vvhere Tony Snukas 
keeps himself... Maria n Langes is 
conspicuously absent also! (Charlcy 
(alias Kazimerė) said I didn’t spell 
her name right... izzatso? Lets 
see all your bright and shining 
faces Thursday 7:31 flat. (I’m

Atėmė piniginę iš 
lietuvaitės, Elenos 

Valantas
BRIGHTON PARK. — Prie 

State ir 47-tos gatvės, 9-tą 
vai. ryto, lipant iš gatvekario 
plėšikas ištrauks išrankų p-les 
Helen Valantas, 4718 South 
Campbell Avė., piniginę su

FIKčERIĄI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už vieną įmokėjimą ant rankų.

Mes suieškome jums vietą, arba 
jus natys galit turėt savo vietą.

j Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
(pradedant naują biznį. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
14 N. Franklin St 
Tel. Central 4561

859 — Kam nepatiks šį paprasta, 
galima siūdinti iš dviejų rūšių, pri 
bet labai elegantiška suknelė. Jų 
taikintų spalvų materijų — nors gra
žiausia išrodys. jeigu siūdinsite iš 
baltos ir juodos materijos. Sukirp
tos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40. 
42 ir 44 per krutinę.

Norint gaut) vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Išparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storų fikčerius dėl byle ku
rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

BILLTGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchrųimiams, Bučernėm, Kepyk
lom, Delicatessen Įtaisai, ir t. t. 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus. 

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

Miscellaneous 
įvairus v

*T

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, III.
Čia {deda 15 centų 

atsiųsti man pavyzdi No. 

Mieors

k praiaa

per kratinf

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELF1

MALKOS
Truputi ugnies pagadintos 

1)1^I
q»O KO CJTT DDTCT ATVMTTbU JrJttlolAl YMU

ACE MILL BY-PRODUCTS CO.
2509 W. Cermak Rd., 

Rockwell 3583

Personai
PAIEŠKAU savo sunaus Tony 

Kacin — Jis gyvena Detroit, Mieli. 
— Turiu labai svarbų reikalą — La
bai meldžiu, kad atvažiuotų 
mane, o jeigu negali, atrašytų 
ką. Prašau žinančius apie ji 
pranešti, busiu dėkingas.

KAČJNAUSKAS
3512 S. Lowe Avė., Chicago, III.

pas 
laiš- 
jam

*

¥

MERGINA reikalinga prie abelno 
namų darbo — eiti namo vakarais. 
Tel. Lavvndale 6056.
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A splendid cheese 
food for children

It Bproada
- .......bUcob ■ ■

toasts 
meltB

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrus siuvėja va
lymo ir dažymo Store. Taipgi pra
dedanti prie prosinimo, turi būt 18 
metu amžiaus. PROGRESSIVE 
CLEANERS AND DYERS, 7301 
Čottagre Grove Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

BIZNIO PRAPERTĖ .grosernė ir 
bučernė, gera dėl taverno, parduosiu 
arba mainysiu. Tel. Cedarcrest 1773.

TAVERN PARDAVIMUI pigiai 
gera vieta, cash arba mainysiu i 
automobili. 4941 So. Ashland Avė.

mm, iim—i—*

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai, geroj vietoj. Visokių tau
tu apgyventa. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.
_________ 2201 W. 21 PL________

EXTRA BARGENAS. Storas 
parsiduoda pigiai. Turi būt par
duotas i tris dienas.

6417 So. Damen Avė.




