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Lietuva Laukia Nauju Lenkijos Taikos Pasiulymu
Talkininkai nustatė tai

kos sąlygas Vokietijai
Vokietija turi pasirašyti eilę saugumo su

tarčių ir sugryšti į tautų sąjungų. 
Klaipėdos klausimas neaiškus

STRESĄ, Italijoj, bal. 14.— 
Talkininkų— Anglijos, Franci- 
jos, ir Italijos— konferencija 
apsvarstyti padėtį, kuri susida
rė dėl Vokietijos paskelbimo at
viro ginklavimos, tuo sulaužant 
Versallės sutartį, jau užsibaigė 
patiekusi Vokietijai eilę taikos 
sąlygų, kurias Vokietija turi 
priimti, jei norima išlaikyti tai
ką Europoj.

Konferencija tęsėsi tris die
nas ir tarp kitko nutarė užtik
rinti Austrijai nepriklausomy
bę. To ypač reikalavo Musso- 
lini, kuris tikrino, kad taika 
centralinėj Europoj atsidurtų' 
pavojuje, jei butų leista Vokie
tijai pasigrobti Austriją.

Konferencija sutarė priimti 
visus pirmesnius Anglijos- 
Francijos susitarimus, kurie 
buvo išdėstyti Londono memo
randume. Reiškia, tas dviejų 
valstybių susitariąs pavirto 
visų talkininkų susitarimu ir 
yra taikos sąlygomis Vokietijai, 
kurias Vokietija nevilkinant tu
ri priimti.

Tas susitarimas numatė šį 
programą:

1. Karo oro sutartis.
2. Dunojaus valstybių sutar

tis.
3. Rytų Europos garantijų 

sutartis.
4. Aprybavimas ginklavimos.
5. Vokietijos sugryžimas į 

tautų sąjungą.
6. Deklaracija prieš atskiras 

sutartis su valstybėmis.
šauks Dunojaus valstybių 

konferenciją
Kad sustiprinti Austriją, tal

kininkai svarstė apie leidimą 
Austrijai turėti didesnę negu 
numatyta taikos sutartyje ar
miją.

Konferencija taipjau sittarė 
kaip galima greičiausia vykinti 
Dunojaus valstybių nesimaišy- 
mo j kitos valstybės reikalus 
sutartį, kaip ji buvo suformu
luota Francijos užsienio reika
lų ministerio Lavai konferenci
joj su Mussolini Ryme pereito 
sausio mėn.

tarė tų dviejų valstybių į Du
nojaus konferenciją nekviesti.

Projektuojama sutartimi, vi
sos pasirašiusios valstybės tu
rės prisižadėti nesmaišyti į vie
na kitos vidurinius reikalus ir 
nedaryti nieko, kas pakrikdy- 
tų esančią socialę ir politinę 
tvarką.

Norima j tą sutartį įtraukti 
ir Vokietiją, pirmiausia aiškiai 
nustatant ką reiškia “nesimai- 
Šymas”. Bet jei tas negelbės, 
tai bus prigrūmota užmezgimu 
tokios Francijos ir Italijos ka
rinės sąjungos, kokią bandoma 
sudaryti tarp Rusijos ir Fran
cijos.

šauks keturių valstybių 
konferenciją

Be to talkininkų konferenci
joje buvo paliestas ir Italijos 
ginčas su Ethiopia. Po pasita
rimo, Italija sutiko taikiais bu
dais rišti sienų ginčą su ta Af
rikos valstybe.

Buvo svarstyta ir galimybė 
atgaivinti ’ keturių valstybių 
paktą ir tuo tikslu nutarta su
šaukti tų keturių valstybių— 
Anglijos, Francijos, Vokietijos 
ir Italijos—konferencija Ryme 
birželio 15 d. Savo laiku buvo 
tikimąsi, kad tas paktas ga
rantuos Europoj taiką ma
žiausia 10 metų, bet jis buvo 
tiek pat greitai užmirštas kaip 
ir Kelloggo nekariavimo sutar
tis.

Po konferencijos premjerai 
MacDanald ir Flandin sugryžo 
namo, bet užsienio reikalų mi- 
nisteriai Lavai ir Simon pasi
liko Italijoj, kad dalyvauti tau
tų sąjungos tarybos susirinki
me, kuris prasideda pirmadie
ny.

Įpudis, kokis pasidarė Vokie
tijai sutikus priimti Rytų Eu
ropos nepuolimo sutartį, jau 
bagia išnykti, nes pasirodo, kad 
Vokietijos sutikimas nebuvo 
jau taip labai svarbus ir dide
lis nusileidimas. Tečiaus visi 
mano, kad visgi tapo padaryta 
pažanga, duodanti pagrindo to
limesnėms deryboms.

fai tikras ginklų arsenalas. Tie ginklai buvo atimti iš Dr. Neumann’o ir von Sass’o suorga
nizuotų nacių, kurie planavo ginkluoto sukilimo pagelba prijungti Klaipėdą prie Vokietijos. Ta
čiau sąmokslas tapo laiku susektas ir 126 naciai atsidūrė teisme. , ti .

Lenkija pritaria Vo
kietijos pasiūly
mams dėl Rytų

VARŠAVA, bal. 14.— Vokie
tijos paskelbimas, kad ji su
tinka pasirašyti Rytų Europos 
nepuolimo sutartį, pakeitė pla
nus Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerio Beck, kuris skubiai 
išvyko į Genevą dalyvauti tautų 
sąjungos tarybos susirinkime 
pirmadieny.

Lenkija labai prielankiai žiu- 
rf į Vokietijos pasiūlymus, nes 
ji vis dar laikosi įsikibusi į 
Hitlerio skverną, nors naciai 
lygiai nuožmiai persekiojo pa
čius lenkus Danzigo rinkimuo
se.

Būdamas Genevoj Beck, tiki
mąsi, susitars dėl Francijos 
užsienio reikalų ministerio La
vai apsilankymo Varšavcje.

200 streikierių kalė
jime

HAVANA, Kuboj, -b. 14. — 
Valdžia. laikosi savo prigrumo- 
jime elgtis griebtai su strein 
kieriais ir jau daugiau kaip 200 
pereito mėnesių' liko nuteisti 
kalėjimai!. Beveik visi jie ga
vo po 6 mėn. kalėjimo.

$200 į mėnesį pavir
to tiki į $50

WASHINGTON, b. 14.—Gar
susis Townsend senatvės pen
sijų planas, kuris siekėsi vi
siems seniams mokėti po $200 
į mėnesį, pasiekęs kongresą vi
sai susitraukė ir kaip kongre
sui jis tapo pasiūlytas, siekia- 
si jau, tik $50 į mėnesį pensi-

Juos atvešiąs į Kau
ną pulk. Prystor

Lietuvos ir Lenkijos santykiai gėrėją. Pa- 
baltijis dar nesusitarė dėl Rusijos pasiū

lymo užmegzti karinę sąjungą

Tuo tikslu talkininkai sušauks 
Dunojaus valstybių konferen
ciją gegužės 20 d., Ryme, ap
svarstyti kaip galima butų grei
čiausia pritaikinti tą sutartį.

Į tą konferenciją bus pa
kviestos Austrija, Vokietija, 
čechoslovakija, Vengrija, Jugo
slavija, Italija ir Francija. La
vai ir Mussolini buvo sutarę 
taipjau kviesti Lenkiją ir Ru
muniją, bet ši konferencija nu-

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

Veikiausia lietus, daug šal
čiau.

Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:-

Manoma, kad Lavai po savo 
apsilankymo Maskvoj gryšdamas 
namo sustos ne tik Vargšavoj, 
bet gal ir Berlyne, kad para
ginti Vokietiją prisidėti prie 
Rytų sutarties.

Bet derybos dėl tos sutarties 
dabar bus tęsiamos diplomati
niais keliais. ,
Nėra aiškaus Vokietijos pasi

sakymo dėl Klaipėdos
Vis dar nėra aišku, ar Vokie

tija sutikdama pasirašyti Rytų 
nepuolimo sutartį, vis dar daro 
išimtį Lietuviai. Ikišiol Hitle
ris griežtai atsisakydavo daryti 
bet kokią sutartį su Lietuva iki 
bus galutinai išspręstas Klaipė
dos klausimas.

Butlegeriai parūpina 
bent pusę Ameri

kos degtinės
WASHINGT0N, b. 14. — 

Degtinės pilstytuvių kodekso 
direktorius McClellan laiške 
iždo sekretoriui Morgenthau sa
ko, kad nuo 50 iki 60 nuoš. 
degtinės, kurią išgeria ameri
kiečiai, yra pagaminta ir parū
pinta butlegerių. Jis sako, kad 
valdžiai visai nepasisekė suval
dyti butlegerius ir todėl jis 
siūlo sumažinti taksus ant deg
tinės, kad butlegerius butų ga
lima kovoti degtinės pigumu.

Besiruošdamas dary
ti operaciją pasi

mirė daktaras

Uždarys bravorą
CHICAGO. — Svaigalų kon- 

torlės komisija nutarė uždary
ti Garden City bravorą už per
žengimą valstijos įstatymų.

1 užmušti traukinio

NEW DELHI, Indijoj* b. 14. 
—19 žmonių liko užmušta ir 35 
sužeisti religinėse riaušėse tarp
indusų ir mahometonų

CHICAGO.—- žymus chirur
gas Dr. James John Monahan, 
58 hi., vyriausias $t, Elizabeth 
ligoninėje gydytojas, ruošėsi 
daryti operaciją ir jo pacientas 
jąu buvo marinamas. Urnai 
daktaras pradėjo skųstis širdi
mi ir pirm jo pagelbininkai 
spėjo suteikti jam pagelbą, dak
taras pasimirė.

Miręs daktaras buvo chirur
gijos profesorius Loyola uni- 
versitte ir anatomijos profeso
rius De Paul universitete.

. . . ■

Skundžiasi valdžios 
atvežtieji iš Vokie

tijos liudytojai s
TRENTON, N. J., bal. 14. — 

Pincus ir Hannah Fisch, kurie 
buvo aįvežti iš Vokietijos liu
dyti Bruno Hau’ptmanno byloje, 
dabar skundžiasi, kad valdžia 
juos nuskriaudė. Jie yra bro
lis ir sesuo Isadore Fisch, ku
ris, Hauptmanno liudijimu, da
vęs pinigus spekuliacijai biržo
je ir palikęs pas Hauptmanną 
pinigus gautus už Lindbergho 
kiAiikio išpirkimą. Jie turėjo 
paliudyti, kad jų brolis pinigų 
neturėjo ir mirdamas jokio tur
to nepaliko. Buvo atvežta ir 
slaugė, kuri slaugė Fisch prieš 
mirtį. >.

Liudytojai kaltina, kad jiems 
buvo prižadėta apmokėti visus 
kelionės iškaščiUs. Ta kelionė 
jiems kainavusi apie $1,500, 
bet ikišiol jie iš valdžios gavo 
tik $30 ir be to visą laiką buvo 
ir tebėra laikomi kaip kalėji
me. Jie skundžiasi, kad val
džiai neatmokant jų išlaidų jie 
atsidūrė dideliame skurde.

COLUMBUS, ()., b. 14. —Du 
jaunuoliai ir dvi mergaitės liko 
užmušti gryštant iš pasivažinė
jimo, traukiniui užgavus jų au
tomobilių ties Pataskala.

CHICAGO.— Viešųjų darbų 
administracija nebevykins savo 
milžiniško namų statybos pro
jekto West Sidėj, nes susiorga
nizavo lotų savininkai ir ėmė 
reikalauti augštų kainų u‘ž sa
vo lotus.

CHICAGO.—Pieno išvežioto- 
jai nutarė reikalauti pakelti jų

Naciai visu griežtu
mu kovos bažny-

1 čios opoziciją
MUENCHEN, Vokietijoj, bal. 

14.— Nacių vadų susirinkimas 
nutarė visu griežtumu kovoti 
opoziciją liuteronų bažnyčioj.

„ .. ....... ■ .............................. ..

Sudegė 2 moterys
NEW YORK, b. 14. — Dvi 

senos moterys vienišos žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų State 
Island įjamą. Jos gyvena taip 
nuo visų atsiskyrusios, kad da-

KAUNAS, bal. 14. (Donald 
Day pranešimas). — Lietuvos 
oficialiuose rateliuose svarsto
mas yra pranešimas iš Varšu
vos, kad Lenkijos diktatorius 
Juozas Pilsudskis planuoja 
greitu laiku patiekti smulkme
nišką planą išrišimui Vilniaus 
ginčo.

Tikimąsi, kad pulk. Prystor, 
buvęs Lenkijos premjeras ir 
asmeniškas Pilsudskio draugas, 
kuris jau porą sykių lankėsi 
Kaune tartis dėl Lietuvos ir 
Lenkijos santykiu, greitu laikii 
vėl atvyks į Kauną naujiems 
pasitarimams, kartu atsivežda- 
mas ir naująjį Pilsudskio pla 
ną.

Santykiai tarp Kauno irVar- 
šavos žymiai pagerėjo pasta
raisiais metais apsimainius pu*- 
siau oficialėmis delegacijomis.

Du Lenkijos korespondentai 
apsigyVenb Kaune, o Lietuva 
pasiute į Varšavą savo kores
pondentą. Laikraštininkai dar 
negali tiesioginiai susižinoti su 
savo laikraščiais ir žinias siun
čia per Karaliaučių, Rytų Prū
sijoj ir per Rygą, Latvijoj.

Lietuvos laikraščiai pereitą 
savaitę gyvai svarstė prof. Pak
što sumanymą išrišimui Vil
niaus ginčo. Prof. Pakštas 
(buvęs amerikietis) pasiūlė, kad 
Lietuva sutiktų atnaujinti ry
šius su Lenkija, jei Lenkija 
sutinka išsižadėti Vilniaus kraš
to. Iš savo pusės, Lietuva tu
rėtų sutikti suteikti Vilniaus 
kraštui, autonomiją ir Lietuvą 
paverstų į trijų autonominių 
valstijų federaciją— Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos.

Prof. Pakšto projektas yra 
svarstomas ir oficialiuose ra
teliuose, bet jis neranda dide
lio pritarimo, kadangi Vilniaus 
krašto gyventojų didžiumą su
daro baltgudžiai, žydai ir len
kai, tad jį sunku butų išlaiky
ti lietuvių kontrolėje.
Del Rusijos pasiūlymo karinės 

sąjungos
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

spaudos cenzoriai uždraudė tų 
šalių laikraščiams svarstyti ži
nią apie sovietų Rusijos pasiū
lymą Pabaltijo valstybėms pa
sirašyti savitarpinės pagelboš 
(karinės sąjungos) sutartis.

Tų šalių užsienio reikalų mi
nisterijų atstovai atsisakė su
teikti žinių apie savo pasitari
mus Rygoje, kurie įvyko perei-

...... ■■■ ...

tą ketvirtadienį ir kuriame bu
vo nutarta atidėti atsakymą į 
Maskvos pakvietimą.

Laikinai sutaikintas 
gręsiaąs streikas gu

mos pramonėj
WASHING.TON, bal. 14. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai susitarė su Akron, O., 
gumos fabrikantais atšaukti 
gręsu’sį gumos (tairų) darbi
ninkų streiką.

Darbininkams nepasisekė iš
kovoti, kad tuojaus butų pa
daryti nauji darbininkų atsto
vų rinkimai, bet streikas liko 
atidėtas iki teismas išneš nuo
sprendį dėl pirmiau įvykusių 
rinkimų.

IkLto laiko kompanijos tar
sis su visomis. 
pem!s tr jei ! 
susipratimai,
sektų derybomis išlyginti, bus 
pavesta arbitracijai tyrinėjimo 
tarybos, kurią paskirs darbo 
sekretorė.

Derybose vadavavo darbo 
sekretorė Perkins. Darbininkus 
atstovavo Am. Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. Green 
ir gumos darbininkų atstovai.

Po derybų fabrikantai tuo
jaus sugryžo į Akron specialiu 
traukiniu, kuris jų jau laukė.

Tą susitarimą turės dar pa
tvirtinti paliestųjų gumos dirb
tuvių darbininkai. Pranašauja
ma, kad jie šį susitarimą at- 
mesią.

darbminkų gru- 
(kitlų[kokie W 
kuriuos nepasi-

Italija mobilizuoja 
dar dvi armijos 

divizijas
RYMAS, bal. 14. — Italija 

paskelbė mobilizaciją dar dvie
jų armijos divizijų.

Kartu tapo paskelbta, kad 
italįja sutinka tartis su Ethio
pia per tautų sąjungos taikymo 
komisiją, nors ir mano, kad tie
sioginės derybos butų geriau.

NEW YORK, b. 12. — Pas
taromis dienomis vėl ėmė kilti 
sidabro kaina ir sidabras šian
die biržoje parsidavinėjo po 68 

už unciją. Tai yra augščiau- 
sia sidabro kaina nuo 1926 m. 
Sidabras pašoko ir Londono 
biržoje.

algas po $5 į savąitę.

LAFAYETTE, Ind„ b. 14.— 
Willey Post trečiu sykiu nepa^ 
sisekė nuskristi iš Los Aange- 
les j New Yorką stratosferoj. 
Jis nusileido čia sugedus lėktu
vui. 

>111 I
MEXICO CITY, b. 14.— Mas

kuoti banditai užpuolė savo na
muose Vokietijos Įconsulą ir iš 
jo ir jo žmonos atėmė $30,000 
vertės brangmenų. 

• • y'.'< .’LV i lisbiC.-.r' ■. : '.i.'.

gi nė seni jų kaimynai nega
lėjo tiksliai pasakyti kas jos 
tokios buvo.

LOUISVILLE, Ky., b. 14. -r- 
Federalinis teisėjas Dawson pri
pažino nekonstitutiniu Kerr- 
Smith aktą, reguliuojantį taba
ko produkciją.

MOUNT CARMEL, III., b. 14. 
—Penki kaliniai išsikasė tunelį 
po kalėjimo siena ir pabėgo iŠ 
vietos pavieto kalėjimo.

J ;•••

Kiek dar trūksta?
’■ •• ■ 1 "___

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta-------------- ------------------- ------------------------ $4,750.00

Kiek įplaukė:
Iki pereito šeštadienio bpvo įplaukę $762.36, ir buvo pra

nešta, kad dar trūksta $3,9$7.64.
Chicagos pašto darbininkaį pirko laiškų už .... $15.00

VISO .. $777.36
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ADVOKATAS RAPOLAS SKIPITIS minusių Lietuvos visuomenes 
i veikėjų. Yra geras kalbėtojas 
ir publicistas. Bet šiaip, kaip 

. ir visi idealistai, yra kuklus, 
mandagus, visiems prieina
mas.

i Pažymėtinas dar vienas adv. 
Skipičio visiems Lietuvos gy
ventojams naudingas darbas, 

j Tai 1933 metais visoje Lietu
voje suorganizuotas “elektros 
boikotas”. Mat, daugelyje vie
tų elektros stotis, turi belgai 
ir imdavo labai aukštas kai* 
nas už elektros energijų. Kas
met belgai iš Lietuvos išvež
davo milijonus litų už elektrų.

I Tai matydamas adv. Skipitis 
'sušaukė organizacijų susirinki
mų ir nutarė paskelbti elektrai 
boikotų. Per tris savaites Kau
nas ir kiti miestai nevartojo 
elektros. Ir to boikoto pasek
mės — elektros kaina žymiai 
atpiginta.

Taigi tikimasi, kad toks žy
mus veikėjas, radęs brolių 
amerikiečių vieningų pritarimų, 
pajėgs daug nuveikti, kad vi-

Pasaulinio lietuvių kongreso tuvos valstybės prokuroru. Su
organizavimo reikalais kovo 22' darant šeštąjį Lietuvos minis- 
d. j Jungtines Amerikos vai- terių kabinetų, Skipitis buvo 
stybes išvyko draugijos užsie- pakviestas Vidaus reikalų mi

sos lietuvių tautos džiaugsmui, 
garbei ir gerovei geriausiai 
pavyktų suorganizuoti pirmųjį 
pasaulinį lietuvių kongresų.

nio lietuviams remti pirminin
kas Adv. Rapolas Skipitis, šia 
proga, patiekiame jo trumpų 
gyveninio aprašymų, bei žy
mius valstybinii.’s bei visuome
ninius darbus.

Rapolas Skipitis gimė 1887 
metais, Panevėžio apskrity, Še
duvos valsčiuje. Mokslus išėjo 
Palangos progimnazijoj Šiaulių 
gimnazijoj ir Maskvos univer
sitete, kuriame baigė teisių sky
rių. Lietuvių visuomenės gyve
nime Skipitis dalyvauja jau nuo 
IV gimnazijos klasės. Platino 
Prusnose leidžiamus lietuviškus 
laikraščius ir knygeles, santy
kiavo su knygnešiais ir daug 
jiems padėjo. 1905 metų judė
jime karštai rėmė revoliucinį 
darbų prieš Rusijos caro vald
žia ir plačiai darbavosi Šiau
lių apskrityje. 1908 metrffs’ Už 
lietuviškų darbų buvo suii^ij^ 
ir sėdėjo kalėjime. Iš kalėjimo 
išėjęs dar smarkiau dirbo tau
tinį darbų. Jis Šiaulių mokslei
viams atstovavo Lietuvos mok
sleivių konferencijoje Vilniuje. 
Studijuodamas kelis kart buvo 
Maskvos lietuvių studentų drau
gijos pirmininku.

Vasaromis parvažiavęs iš 
mokslo atostogų, darbuodavosi 
sodžiuose, rinko tautosaka, su
augusius mokė skaityti ir ra
šyti, sodžiuose steigė knyginė- 
lius, rengė vakarus, gegužines 
ir rašė “Aušrinei”, “Lietuvos 
žinioms“, “Lietuvos Ūkinin
kui“ ir kitiems laikraščiams. 
Prasidėjus didžiajam karui, 
Rapolas Skipitis dirbo lietuvių' 
centro draugijos komiteto jga-! 
liotiniu, iš pradžių Lietuvoje,! 
o paskui Rusijoje, — Maskvo
je ir Petrapily. Įsikūrus San
taros partijai 1916-1917 metais 
stojo į jos eiles ir buvo išrink-1 
tas jos centro komiteto nariu. I 
Pradėjus eiti “Santaros” laik
raščiui buvo jo redakcijos na
riu. 1917 metais buvo išrink-1 
tas Į lietuvių tautos Tarybų 
Petrapily, o vėliausiai į vyriau
sių lietuvių tautos Tarybų Ru
sijoje. ši taryba 'Skipičiui pa
vedė užmegsti ir palaikyti san
tykius su Ukrainos valdžia. Šių 
misija Skipitis įvykdė labai sėk
mingai.

Kai bolševikai paėmė Kievų, 
jis važinėjo po lietuvių kolo
nijas Ukraijinoje ir organiza
vo tautos Tarybų.

Po karo 1918 metais gegu
žės mėn. sugrįžo į Lietuvų. Iš 
pradžių buvo Šiaulių gimnazi
jos mokytoju. 1919 metais 
buvo paskirtas pirmuoju Lie-

nisteriu. Prieš tai jis dar ak
tingai kovojo su ginklu ran
kose dėl Lietuvos laisvės. Ski
pitis dalyvavo keliuose mušiuo 
se su bermontininkais.

1923 ir 1926 metais adv. R. 
Skipitis buvo išrinktas antrojo 
ir trečiojo Lietuvos seimo na
riu. Be politinio darbo jis dar 
daug nudirbo ir dar dirba vi
suomeninio darbo. 1927-1928 
buvo Lietuvos šaulių sąjungos 
pirmininkas, uoliai dalyvauja 
Vilniaus atvadavimo darbe ir 
yra Vilniui vaduoti sąjungos 
narys.

Šiuos metus advokatas Ski
pitis pirmininkauja draugijai • 
užsienio lietuviams remti, auk
štųjų mokyklų lietuviams mok
sleiviams šelpti draugijai, Kau
po ir visos Lietuvos namų sa
vininkų sąjungai, “Aušros“ 
mergaičių tėvų komitetui. Be 
to dar yra Lietuvos advokatų 
tarybos narys, Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos kultūrinio 
bendradarbiavimo draugijos na
rys, Lietuvių-ukrainiečių, lietu- 
vių-suomių, lietuvių-švedų, 
draugijos narys, labdarybės vei
kėjas ir t. t. Iš viso adv. Ra
polas Skipitis dalyvauja 21 Lie
tuvos organizacijoje. Kaip ma
tome, daugelyje jis užima va
dovaujamas ir kitas atsakingas
vietas. Skipitis yra

Tsb.

Skipičio sutiktuves
Socialistų parengimas gerai 

pavyko. — Sklokininkų 
vakarienė. — Mažai žmo
nių tesusirinko į Skipičio 
sutiktuves. — Tautininkai 
jau priešingi skridimui.

BROOKLYN, N. Y. r- Musų 
LSS. 19 kuopa nenuleidžia ran
kų. Prie jos yra susispietę 
darbštus draugai, kurie sten
giasi socialistiškų judėjimų pa
laikyti. Netrūksta ir pritarėjų. 
Aš jau gerokas laikas gyvenu 
Brooklyne. Kiek per tą laiką 
pastebėjau, kuopos parengimai 
visuomet yra sėkmingi. Visais 
atžvilgiais nusisekė ir paskuti
nis parengimas. ^peilio-
liks apie 40 dolerių, šiais lai
kais daugiau negalima nei no
rėti.

Programas taip pat gerai pa
vyko. Gerai buvo suvaidinta ko
medija “Nesipriešink“. Žmonių 
prisirinko tiek, kiek tik galėjo 
tilpti svetainėje. Lavinskas pla
tino Lietuvos socialdemokratų 
emigrantų leidžiamą laikraštį 
“Kovą“. Gaila tik, kad mažai 
numerių tepęisiuntė: kaip be-

“Naujoji Gadynė” turėjo Šė- 
rininkų susiririkifną ir vakarie
nę. žmonių susirinko' gana 
daug. Apie tai galima sprąsti 
jau iš to, kad iš dviejų atvejų 
teko vakarienę duoti. Viso ga
lėjo būti apie 300 žmonių. Da
lyviai itin smagiai laikų pralei
do. Dėliai sklokininkų pasise
kimo Bimbos broliai tikrai su
silaukė dieglio.

B » »
Vietos kriaušiai nemažai juo

ko turi iš BtiiVydo. Sako, kad 
jo “ekspresas” pusėtinai “šti- 
.miha“, — taikėsi savo oponen
tei net “naujus dantis” sudėti. 
Buvo prikibusi ir prie Tiškaus. 
Bet pastarasis nepabūgo ir pa
sakė “Where to get ofT”.

B »i 8
“Laisvė” stengiasi į savo šė- 

rininkų suvažiavimą patraukti 
kiek galima daugiau žmonių. 
Siuntinėja net specialius pa
kvietimus svečiams, kad daly
vautų vakarienėje. Rupi bimbi- 
niams sutraukti daug žmonių, 
kad paskui birtų galima “kalč- 
dotis”. O labiausiai jie gal bi
josi to, kad jų suvažiavimas' 
neišeitų skystesnis, nei kaip 
sklokininkų.

8 ‘ 8 8
Balandžio 6 ČĮ'. P« R« Skipičiui, 

iš Lietuvos atvykusiam svečiui, 
buvo surengta pasitikimas p. 
Klasčiaus svetainėje. Pasitiki
mą rengė tautininkai. Buvo 
garsinta, kad visos ceremoni
jos prasidės 5 vai. po pietų. Ta
čiau tikrovėje prasidėjo tik 
7:30 vai. vakaro. Pasivėlinta 
dėl to, kad žmonės labai lėtai 
rinkosi. Kai programas atsida
rė, žmonių galėjo burti tik apie 
300. Milžiniškoje svetainėje ta
tai atrodė labai Ifiizcrnai. Įžan
gos) buvo imama 35 centai.

Gale svetainės, atskirame 
kambaryje, randasi baras. Ten 
buvo pardavinėjamas alus. Stik
liukai mažyčiai, bet kaina dide
lė. Ėmė kaip ir už didelius stik
lus. Vienas gėrfc gurkšnis ir 
dešimtuko nebėra. O kadangi 
“prie baro buvo iškaba, kad van
dens niekam neduodama, tai iš
troškę žmonės turėjo gerti alų 
iš mažyčių stiklų.

Anksčiau susirinkusieji žmo
nes pradėjo juokus krėsti iš vie
no legijonieriauS, kuris laikė 
Latvijos vėliavą. Matomai, kaž
kas į tai atkreipė dėmesį ir 
brolių latvių vėliava, tapo nu
kabinta.

Pagalios, pasirodė ir vakaro 
pirmininkas. Visi pastebėjo, jog 
tai nėra vietinis žmogus. Mat, 
pirmiriinkaVo p. Trečiokas iš 
Newarko. Pirmiausiai 'vargoni
ninko Dulkės vedamas choras 
puikiai sudainavo porų dainų. 
P-ui Dulkei tikrai priklauso di
delis kreditas, — jo choras dai
nuoja šauniai. Matomai, jis yra 
geras mokytojas. Pristatoma 
kalbėti senyvas žmogus. Tai 
buvęs “Tėvynės” rėdaktorius. 
Kalba trumpai ir patriotiškai. 
Ragina susidomėti kongresu ir 
siųsti delegatus. Kalba “Ame
rikos” laikraščio rėdaktorius. Ir 
jis pareiškia tų nuomonę, kad 
kongresą reikia remti.

Išeina kalbėti p. Tysliava, 
“Vienybės” redaktorius. Kalba 
trumpai. Primena caro laikus, 
vokiečių okupaciją ir Kražių 
skerdynę. Vėl dainuoja p. Dul
kės vadovaujamas choras.

Pristatoma ir p. Skipitis. Pa
starasis sėdi ir neina užimti 
kalbėtojo vietos, žiūrime, kas 
čia bus. Prieina prie jo keturi 
legijonieriai su vėliavomis (A- 
merikoš, Lietuvos, Latvijos ir 
Ukrainos) ir palydi jį j estra
dą.,

P-as Skipitis jau senyvas 
žmogus. Pradeda kalbėti. Pasi
sako savo misijos tikslą. Jį at
siuntusi ne valdžia, o tam tik
ra draugija, kuri rūpinasi už
sienio lietuviais. Jokių aukų jis 
nerinksiąs, o tik norįs ameri
kiečius supažindinti su šaukia
mojo pasaulio lietuvių kongre
so idėja. Kongresas prasidė
siąs rugp. 11 d., o pasibaigsiąs 
17-tą. Toks laikas nustatyta to
dėl, kad mokyklas lankantieji 
galėtų grįžti prieš mokslo me
tų pradžių. Esą pageidaujama, 
kad korigresan vyriausiai butų 
siunčiami jaunuoliai. Jokie po
litiniai ar religiniai klausimai 
kongrese nebusią svarstomi.

Paskui palietė Lietuvos gy
venimų. Girdi, nekreipkite dė
mesio į savb giminių dejavi
mus ir prašymą' pinigų. Palygi
nsimai Lietuvos žmonės gyve
na neblogai. Didelio skurdo ne

simato. Kultūrinių atžvilgiu 
žmonės irgi pusėtinai toli pa
žengė. Yra daug įvairių mo
kyklų. Esu prisiųskite jaunuo
lius į kongresų, o mes jiems 
parodysime daug gražių dalykų.

Paskui choras vėl sudainavo 
tris dainas. P-as Dulkė juokais 
pastebėjo, jog jo choras suda
rąs pusę publikos.

Iš SLA. 38 kuopos atsilankė 
komisija ir paprašė, kad butų 
leista atsikreipti į publiką ir 
paprašyti paramos antrajam 
skjidimtii. Pirmininkas pareiš
kė, jog toks leidimas reikalin
ga . gauti iš vietos rengimo ko
miteto.. Nuėjo su tuo komitetu 
pasitarti. Grįžęs pranešė, kad 
komitetas esąs priešingas, nes 
antrąjį skridimų skaitųs '“poli
tišku dalyku”.

Kudirkos raštuose užtinka
me vieną įdomią vietą, kur ra
šoma apie’ tai, kaip trys vyru
kai susitarė pastatyti namą. 
Po kiek laiko tarp jų kilo ki- 
virčiai. Padarinyje vienas vy
rukas sumanė jau statomą na
muką sugriauti. Tačiau kiti du 
tam pasipriešino ir darbą už
baigė. Prie to rašto pridėta ir 
paveikslas.

Butų labai gerai*, kad visi

antrojo skridimo kenkėjai tą 
Kudirkos raštą paskaitytų: tą
syk jie save pamatytų, kaip 
veidrodyje...

Kaip dabar atrodo, skridimo 
darbų turės baigti pažangieji ir 
visi geros valios lietuviai. Kaip 
Kudirkos pasakojime, jie pasi- 
tupiriš, kad visokie pikčūrnos, 
pavyduoliai ir kenkėjai nesuar
dytų kilnų darbų.

Nežiūrint į tautiškus prunkš- 
tavimus, pas mus randasi ne
mažai geros valios lietuvių. Kai 
Įeit. Vaitkus atskris pas mus 
galutinam prisiruošimui toli
mai ir pavojingai kelionei į 
Lietuvą, tie geros valios lietu
viai jį širdingai pasitiks ir su 
geriausiais linkėjimais išlydės.

Frank Lavinskas.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Ava.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell SL 

Tel. Republic 9728

M

vienas žy- matant visi tapo parduoti. AKIU SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių s 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

s. M. SKUDAS
718 West 18th Street ' Phone Monroe 3377

CHAS. SYREWICZE ~
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 17414'742’

LACHAWICZ ir SUNŲŠ
2314 West 23rd Place Phones Canal 251%—Cicero 59Ž7

7 J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572
~~ S. P. MAŽEIKA ~
3319 Lituanica Avenuę Pholie Yards 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

DR. VAITUSH, OPT.
. LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.' 
Palengvins akių ' įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptekimo, nervuo<U- 
mo, skaudamu akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuosė atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely t atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIS j
Jei. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso;
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

pritaiko akinius dėl višolaiL afefa
A-M v

1801 So* Ashland Avė.

iki 8:00 va. vak6ro& Nėdčlioms fino 
9:00 iki 10:00 Kalbame lietuviškai

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit d žiu s ta n- 
tis Varnišfls už galioną J1 00
Galionas Maliavos

Galionas Enamclio $4 CQ
ir virš............................. ■
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ..........  wwv
3 pakeliai sierių po- 2 R f*
pieros valyklas .............. fcvU

■ S.HELMAN .
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pčtnyčivs 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Raidai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

, DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
- «į" A.............- . • • , x

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical TheYapy 

and Midvvife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LffifiJViAI LIETUVIAI

L ■ • ' i - ' ' ’ .

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 Wėst 35th St

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

Nedėliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CHICAGO. ILL.
I .iii ft ...........................

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna Slakiš
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

KITATAUČIAI

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S< Michighn AVė.

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dn V. B. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Frąnciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
•Rez. TeL Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8f 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. t

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

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

Valandos mio 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarė.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telėfonai:

Hyde Parį 6755 at Central 7464

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Af Montvid, M* D.
West ’froTvn State Bank Bldg.

2400 Wėst Madison Street z
Vii. i iki S po pietų, 6 4ki 8 vak. 

; Tel, Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

. arti 47th Street 
Valandos nUo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pa£al sutarti.

Dr. Charles Segal
j. . OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. - 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai, n© pietų ir nuo 7, iki 8:30 vėl 
vakaro., Nedėliomis nuo 10 Ud 12 
valandai dieną. , t.

Phone MIDWAY 2880

DR. I MOCKUS 
f DENTIŠTAS ' ! 

3401 SO, Hdlsted Street 
. >hohe Vatds 855^ 

Vai nuo 9:80 iki 8:8G Vakaro. 
Nėra ofiso, valandų seredomis.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS 11^ CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nutf 9 iki 10. ryto, nuo 
likiS po pi£h nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedėliomis .nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.
. ■*'* ** , * ' *  ■. . • * » • . • . .... ■ «

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Tel. Boulevard 1401

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

•Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
if 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 dieną. 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 ild 12

Rez. Telephone Plaza 2400 .

Ofiso Tel, Calumet 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81bt Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12
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TAUPYTO
PINIGUS!

mi

mus

nori nieko apie

niekad

mu

Vienutinė Tokia

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

The Daina

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

duos 
krikš-

kad 
šau- 
turi-

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

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

Man rodos to 
vo ir nebus.

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

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentą Sąjungos.

The Daina” yra parašyta Liė 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Dar vienas zokonas 
maldauja iš lietuvių 

katalikų pinigų

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Katalikai negali nurimti dėl panaikini 
mo giesmės “Pulkim ant Keliu”

kad kun. Pet

pasiuntėte jiems ką 
už atmintį jums bus 
NAUJIENŲ , Pinigų 
Skyrius jums tameSalaziečiai žino, kad ameri

kiečiui lietuviui nieko nereiškia 
pakloti $10,000, o už tokj ma
žą pinigą įsigyti laimės būti

kad pralotas 
pas- 
nors

Katalikas parodo, 
kaip juos klaidina 
bažnyčios tvarkos 
reikaluose patys 

kunigai

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys,

u‘ž aukas ka- 
daug daugiau

Pasimatykit su Mr. Lustig, musu Foreign Eschange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

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

manjo- 
jie nori 
sau. To-

Lietuvoj atsirado šven
to kunigo Bosko “sa- 
lažiečių” ordenas ir 
kreipiasi Amerikon 
prašydamas auką.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 O
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

•vvimming npol. 3
Rusiika ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki .7 v. v.

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

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

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

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

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

palaidotu prie beveik švento 
kunigo Petraičio tai jau kone 
kiekvienas norės.

Salaziečiams galėtų labai ge
rai pavykti Amerikoje, tik bė
da, kad chicagiečiai marijonai 
daug geriau įsitriksinę aukų 
kolektavime, ir salaziečių prie 
pinigingų katalikų nei nepri- 
leis. Jie nei neskelbia apie kun. 
Albino Drazdžio atvykimą j 
Ameriką.

Ar ne tiesa, kad musų pi
nigais pastatytos bažnyčios 
jau atsikreipė prieš mus, prieš 
musų kalbą, prieš musų šven
tas giesmes?

Ar ne tiesa ,kad musų dva
siški vadai kalba į mus lietu- 
viškai tiktai apie biznį, apie 
piknikus, apie kolektas, d apie 
dvasiškus reikalus tai jau mes 
lietuviško žodžio nebegirdi
mi?

Keletas metų atgal pats 
Draugas priešinosi angliškos 
kalbos įvedimui musų bažny
čiose. O dabar pasirodo jau 
mes esame bedieviai, jeigu no
rime lietuviškas šventas gies
mes giedoti.

Senais laikais lenkų kuni
gai lietuviams sakydavo, kad 
lietuvių kalba esanti pagoniš
ka, ir todėl nebuvo valia lie
tuviškai net ir poterius kal
bėti. Bet vyskupas Valan- 
čauskas ir vyskupas Baranau
skas išmokino lietuvius, kad 
lietuviškai galima su Dievu 
kalbėtis. O kunigas Strazde
lis parašė tą šventą giesmę 
“Pulkim ant kelių”, kuri pa*

VELYKOS JAU ARTINASI
/• Laikas nusipirkti gerus, 

žius, naujus čeverykus, 
__  Velykoms atėjus, būti 

niai pasipuošusiu. Mes
** me didžiausį pasirinkimą če- 

verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čcvcrykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UN1VERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

Yra žinoma 
raitis stovi arčiausia prie šven
tojo kunigo Bosko. Kiek dau
giau negu $10,000 reikia auko
ti, kad patekus į šventuosius, 
salaziečių aplinkraštis nieko 
nesako. .

sjdarė brangiausias lietuvių 
katalikų turtas.

Argi dabar jau vėl lietuvių 
kalba darosi pagoniška?

Kunigėliai, ką' darot!?!
O apie levus ir broliukus 

marijonus tai irgi gana teisin
gai buvo rašyta Naujienose.

Dabar jus užtariat marijo
nus.

O ką gi pats kunigas pralo
tas M. L. Krušas rašė apie 
juos? Dar visai neseniai pra
lota^ leido šv. Jurgio parapi
jos laikraštėlį. Ir lame laik
raštėly jis mums aiškiai pa
rode .kokia yra šventos baž
nyčios tvarka. Jis mums sa
kė, kad tik parapijos klebo
nas vra švento Tėvo atstovas 
ir kad nei joki marijonai ne
priguli prie bažnyčios tvarkos. 
Dėlto gi jis mums liepė rūpin
tis pirmiausia parapijos rei
kalais, aukoti parapijai, eiti 
į parapijos piknikus, į para
pijos šokius ir tt. To 
pats pralotas išmokino, 
manau, kad jis teisingai 
sakė ir teisingai parodė.

O dabar jau išrodo, kad jis 
broliukams marijonams nori 
atiduoti pirmenybę.

Ar gi jau mes turėsime eiti 
išpažinties pas broliukus?

Ar gi jau broliukai 
mums šliubus ir

Ir aš netikiu 
Krušas kada nors sutiks 
tatyti savo vieton kokį 
broliuką.

O kokius ten tikslus broliu
kai marijonai turi Mandžuri- 
joj ar kur kitur, tegul jie sau 
žinosi. Mes dabar perbiedni 
esame duoti tiek daug pinigų 
visokiems broliukų marijonų 
užsimanymams. Mes džiau
giamės, kad galiu dar šiaip 
taip klebonui aukų sukrapš
tyti ir savo parapiją užlaikyti. 
O ką jau čia dar su tais iš
mistais, kurie visvien prie šv. 
bažnyčios tvarkos nepriguli ir 
dūšios išganymui nereikalingi.

Katalikas.

O salaziečiai 
talikams siūlo 
negu marijonai

štai jų pasiūlymas

Pradeki! taupyti savo
Gali pradėti taupyti nuo

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

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

Be.n J. Kazanauskas, Raštininkas.

Su širdies skausmu aš per
skaičiau Chicagos Kunigų Nu
tarimą, kurs tilpo Drauge ba
landžio 12 d., 1935 m.

Ar gi jau taip jus, kunigė
liai, atsiliepiat į musų šauks
mą nenaikinti musų brangios 
lietuviškos kalbos lietuviškose 
bažnyčiose?

Jus sakote, kad Naujienos 
rašė melagystes.

Bet čia ne Naujienos rašė, 
čia aš rašiau? Ir mačiau, 
kad ir kiti seni katalikai man 
pritarė. Aš žinau, kad šim
tai tikrų lietuvių katalikų 
man pritaria. O mes esam 
dėkingi, kad Naujienos duoda 
lininis vietos savo širdies 
skaudėjimą išlieti.

O ar aš rašiau melagystes?
Ar ne tiesa, kad šv. Jurgio 

bažnyčioj yra panaikinta mu
sų brangi šventa giesme Pul
kim ant kelių?

Ar ne tiesa, kad Pulkim ant 
kelių giesmės nei ant vargonų 
negroja, nei žmonėms neduo
da giedoti?

Ar ne tiesa, kad didžiumą 
pamokslų sakoma ir šventos 
evangelijos yra skaitomos 
mums svetimoj angliškoj kal

ti, Naujieną redakcijos na
re Šokiai, muzikaliai kon*

, modemiškai 
i.

paduotu adresu, arba t
ąrčlę apie ekskursiją

Chicagietis kuningas nabaš- 
nikas Antanas Petraitis, ki»*rs 
užsiimdavo South Chicagoj as
tronomija, mirdamas dovanojo 
Zamkaus griuvėsius Lietuvoje 
kokiam tai salaziečių ordenui, 
kurio įsteigėju buvęs šventas 
kunigas Bosko (italas).

Dabar jau atsirado lietuviš
kas to zokono skyrius. Iš Ita
lijos atvykęs kun. Antanas Skel- 
tys pasidarę to ordeno direk
torium Lietuvoje.

Tai yra nauji broliukai Lie
tuvoje.

Kožnam zokonui, kaip ir 
Chicagos marijonams, žinoma, 
kuodaugiausia reikia pinigų.

O kur-gi pinigų gausi, jeigu 
ne Amerikoje?

Taigi ir salaziečiai tubjaus 
pasiuntė į Ameriką savo aukų 
rinkėją kunigą Albiną Drazdj.

Bet Amerikoje jau 
nai užviešpatavo. Čia 
visas aukas susirinkti 
dėl per savo Draugą 

salaziečius

Be jokio Persėdimo 
Tiesiog

I KLAIPĖDA
Motorlaiviu 

“GRIPSHOLM”

Dėl platesnių informaciją kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET Tek CANAL 8500

Pranešimas Vykstantiems i Lietuvą 
“NAUJIENŲ” DIDELĖ EKSKURSIJA

TIESIOG J KLAIPĖDA
Moderniškuoju baltu motorlaiviu

Už 100 įrašys vardą aukso kny
goje.

Už $500 įrašys vardą funda
torių knygoje ir atlaikys 
(kas nors) dvejas gregori- 
jeniškas mišias.

Už $1000 įrašys vardą grani- 
tėje ar bronzinėje lentoje 
(tos lentos dar mat nesa
ma) ir atlaikys dvejas1 grė- 
gorijoniškas mišias.

Už fcOOO įrašys vardą aukso 
raidėmis koplyčioj ir atlaikys 
dvejas gregori joniškas 
šias.

Už $10,000 aukotojas galės 
ti palaidotas 
plyčioj kartu 
A. Petraičiu.

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

Collateral Paskolas.

Ghapman and Co.f Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

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

51.95 R 52.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth 

95c IR 51.25
Vyrams darbines ir išeiginės kel* 
nėa

51.25 IB 52.75
Moterims pančiakos (Full Fa« 
shioned Hosiery) EQą
(Pirmos rūšies) ..............wvw
Vyrams pančiakos, labai *f 
gražios .........................
Yard Goods dėl siu
vimo kvortukų, yardas 
Mergaitėms bovelninės 
pančiakos ........... .........

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

“GRIPSHOLM”
Ilgio. 675 pėdą: pločio 74 pėdą: 18.000 reg. toną tonažas; įtalpos 23,600 toną.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
išplaukia » New Yorfco 

GEGUŽES 25 D., 1935 M. 
Si ekskursija yra užgirta Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos, Am.

Malonu yra vykti į Lietuvą be persėdimo. įsėdus į laivą New Yorke ir išlipus 
Klaipėdoj! “Naujienų” ekskursijos palydovas K. Aui 
rys. palydės keleivius iš Chicago. iki Klaipėdos. :-----
certai ir dėnio sportas. Bus rodomos švlesorarslnės filmos.

Laivas nepaprastai įvarus, dideli kambariai, gera ventiliacija, 
įrengtas. Švedų virtuvė plačiai išgarsėjusi valgią raclonallškumu ir gausumu 

Visais kelionės reikalais malonėkite kreiptis žemiau 
bet kur) vietinį laivakorčių agentą. Informacija* ir br< 
teikia veltui.

LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN CO., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA , .

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Autorizuota Agentūra

SVEDISH AMERICAN LINE

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

fundatorių ko
su a. a. kun

Giž AND LOAN ASSOCIATION 
U OF CHICAGO

pinigus šioje Fedcralėje įstaigoje 
>0c į mėnesį ir augščiau.
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'NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

mą gyventojų sudarų ne lietuviai, bet baltgudžiai, žy
dai ir lenkai.

Apie tų p. Pakšto sumanymų jau buvo girdėt prieš 
trejetų ar kiek ’ metų. Jisai gal, iš tiesų, nėra blogas. 
Bet Įdomu, kų ketina pasiūlyti pats Pilsudskis, 
tai nėra korespondento sugalvota pasaka.

jeigu

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 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 3rd 1879.

Užsakymo kalni t
Chicago Jo — paštu:

Metama _________ _____
Pusei metu
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams _ __
Vienam mėnesiui ——_

Chicago j per išnešioto jus:
Viena kopija    ■■■■■■■ ........... 3c
Savaitei _______— 18c
Menesiui___________ ______75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams  $7.00
Pusei metu---- ------ --------- 3.50
Trims mėnesiams........ .......  1.75
Dviem mėnesiams ___ —— 1.25
Vienam menesiui ........  — 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

tai bronzinės spalvos

gamtos . vaikams
nepatinka. Todėl

į 
i
i

J. ’

<
IApie Įvairius Dalykus i

ČIGONAI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
)1L Telefonas Canal 8500.

Metams $8.00
Pusei metų....... ..............   4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

EUROPOS TAIKA

Atrodo, kad artimo karo pavojus Europoje yra nu
stumtas į šalį. Trims didžiomsioms valstybėms sudarius 
bendrą frontą prieš Vokietiją, Hitleris buvo priverstas 
pats pasisiūlyti į talką tarptautinei taikai saugoti. Jaū 
jįsai sutinka pasirašyti nepuolimo sutartį ir net prisi
dėti prie sumanyto ‘‘Rytų Locarno” pakto.

Po pasikalbėjimo Stresoje (Italijoje), kuriame da
lyvavo Didžiosios Britanijos, Francijos ir Italijos val
džių atstovai, bus sušaukta! Romoje, gegužės 20 d., kita, 
platesnė konferencija Dunojaus valstybių (t. y. dau
giausia Austrijos) saugumui užtikrinti. Į ją kviečiama 
Austrija, Vokietija, Čekoslovakija, Vengrija, Jugo-Sla- 
vija, Italija ir Francija.

Pastebėtina, kad į šitą Romos konferenciją ketina
ma neįsileisti Lenkijos. Tai pirmas antausis diktatoriui 
Pilsudskiui už jo susibičiuliavimą su Hitleriu. Vokietijai 
tenai bus pasiūlyta, kad ji pasižadėtų neliesti Austrijos 
nepriklausomybės ne tik puolimu iš lauko, bet ir riau
šių kurstymu viduje.

Europos taikos programas, kurį pagamino trys di
džiosios valstybės Stresoje, apima bendrą sutartį apie 
karinius oro laivynus, Dunojaus saugumo sutartį, Ry
tų nepuolimo paktą, ginkluotės sumažinimą, Vokietijos 
grąžinimą į Tautų Sąjungą ir tarptautinių sutarčių lau
žymo pasmerkimą. Anglai, franeuzai ir italai rengiasi 
išperti kailį “nacių” valdžiai Tautų Sąjungos tarybos 
susirinkime už tai, kad Hitleris sauvališkai paneigė 
Versalės sutartį, atsteig^amas Vokietijos armiją. Jei
gu Berlynas statys ragus, vykinant Stresoje priimtą 
programą, tai jisai gaus daugiau rykščių. Didžiosios 
valstybės ketina, reikalui esant, pavartoti prieš “nacius” 
net ekonomines sankcijas (t, y. prekybos boikotą).

Europos diplomatiniuose sluoksniuose dabar jau ne
abejojama, kad rudoji Vokietijos diktatūra bus sukal
bama. Ji turės būt sukalbama, nes jai kitokios išeities 
nebėra. Visą Europą išprovokuoti prieš save nedrįs nė 
bukapročiai Prūsų militaristai Jie atsimena, kas jiems 
atsitiko pereitame pasaulio kare.

Bet dar kyla abejonių, ar “naciai” nebandys išsi
derėti sau kokių nors “teisių” Klaipėdos reikale. Sako
ma, kad Hitleris apsiimąs pasirašyti po saugumo paktu 
Rytų Europoje su visomis šalirpis, išimant Lietuvą, iki 
nebusianti išspręsta Klaipėdos krašto padėtis. Jisai dar, 
mat, vis nenori pripažinti, kad Klaipėda yra galutinai 
atskirta nuo Vokietijos.

Tačiau vargiai galima manyti, kad valstybės leis 
Hitleriui tą Lietuvos žemės sklypą “vaduoti”. Veikiau
sia jos tiktai parems Vokietijos reikalavimą, kad Klai
pėdoje butų vykinamas statutas, kuris garantuoja tam 

. kraštui autonomiją.
žodžiu, artimoji ateitis Europoje šiandie yra žy

miai prasiblaivius. Karo tenai, matyt, greitai nebus. O 
kai jam nebus duota įvykti bent per dešimtį metų, tai 
Europa per tą laiką išsipagirios nuo nacionalistiško ir 
militaristiško apsvaigimo; žmonės nusikratys savo Hit
leriu, Stalinų, Mussolinių ir kitų diktatoriškų piktšašių 
ir įsteigs, pastovią" taiką.

Burgenlando čigonai 
3,000 Hovarth’ų. - 
munijos čigonai steigia 
savo politiškų partijų. — 
Čigonai niekuomet nesi
kreipia į policiją. — Ko
kio tikėjimo paklausi, to
ki gausi. — Rusijos čigo
nai. — 
Europoj 1434 m. 
nų persekiojimas 
palankios apystovos.

Ru-

čigonai atsirado 
i. — čigo- 

Ne-

cijoje. Bet pasirodo, jog to ne
pakanka. Nes visai maži vai
kai senesniųjų pratinama vog
ti. Vos tik pradeda rėplioti, 
tuoj, žiūrėk, ir bando ką nors 
nukniaukti. Visame Burgenlan- 
de tik apie 400 Čigonų turi pa
stovų užsiėmimą.

Žinoma, tai kraštutenybė, — 
kitur nėra taip blogai. Tačiau 
čigonų klausimas neduoda ra
mybės ir kaikurioms kitoms 
šalims. Dirva čigonų “profesi
jai” nuolat darosi siauresnė. 
Mažiau jie beuždirba ateities 
būrimais, meškos šokdinimais, 
katilų taisymais ir t. t. Radio 
ir gramofonąi stumia lauk ir 
čigonų muzikantus. Na, o gy
venti juk reikia. Todėl noma
dai, jeigu tik pasitaiko proga, 
nesidrovi .pasisavinti kito nuo
savybę. O tai veda prie kon
flikto su įstatymais.

Kad atsispirti prieš persekio
jimus, čigonai irgi pradėjo 
bruzdėti. Rumunijoje jie sukū
rė savo susivienijimą, kurio 
pirmininku tapo išrinktas A. 
Pop. Prieš kiek laiko Pop pa
darė tokį pareiškimą:

“Rumunijoje mes jau turime 
čigonus teisėjus ir miesto ma
jorus. Neužilgo mes turėsime 
ir čigonų politinę partiją bei 
savo kandidatus į parlamentą. 
Kodėl negalima sukurti tokį ju
dėjimą kitose šalyse? Tai bu
dinai reikia padaryti, jei mes 
norime apginti čigonų teises. 
Mes jau paskyrėme iš šimto 
žmonių komitetą, ku‘ris tyrinės 
tą reikalą”.
/Manoma, kad Europoje ran
dasi apie vienas milijonas či
gonų. Iš to skaičiaus apie 700,- 
000 gyvena Balkanuose. Ru
munijai ir Makedonijai jų ten
ka maždaug 250,000.

Tarp čigonų randasi apie 500 
genčių, kurios nuolat tarpusa
vyje kovoja. Pasitaiko aštrių 
susirėmimų 
susipratimus ir konfliktus či 
gonai patys išsprendžia, —

LENKŲ TAIKOS PASIŪLYMAS LIETUVAI?

Vienas Amerikos korespondentas telegrafuoja iš 
Kauno, kad Lietuvos valdžia patyrusi apie Pilsudskio, 
sumanymą netrukus įteikti jai savo taikos pasiūlymą 
dėl Vilniaus. Koks bus tas pasiūlymas, korespondentas 
nepasako, bet laikinojo Lietuvos sostinėje esą laukia
ma, kad Pilsudskio planą atvešiąs jo asmeninis drau
gas, buvusis Lenkijos premjeras, Aleksandras Prystor, 
kuris neperseniai lankėsi Kaune.

Lietuvos valdžios viršūnės, anot to korespondento, 
svarstančios da ir kitą taikos su lenkais sumanymą, 
kurio autorius esąs prof. Pakštas. Jisai siūląs padaryti 
Varšuvai tokią propoziciją, kad ji grąžintų Lietuvai 
Vilniaus kraštą, o Lietuva suteiksianti jam autonomiją 
ir paversianti Lietuvą į federuotą valstybę, susidedan
čią iš trijų autonominių dalių: dabartinės Lietuvos, 
Klaipėdos krašto ir Vilniaus krašto. Kaunąs esąs nela
bai palankus šitokiam planui, nes jisai bijąs, kad jisai 
oęgąlĮsias suvątoyti Vilniaus kraštu kŲęįąme d^ugų,-

Kiek žinoma, pirmieji čigo
nai Europoje atsirado prieš 
penkis šimtus metų. Nežiūrint 
;o ilgo laikotarpio, jie neatsi
žadėjo klajoklių gyvenimo, šian
dien, kaip ir prieš kelis desėt- 
kus ar šimtus metų, jie keliau
ja iš vienos vietos į kitų.

Tačiau paskutiniais keliais 
metais jų gyvenimas žymiai 
pasunkėjo. Įsisteigę Europoje 
nauji režimai mažiau betole- 
ruoja nomadus (klajoklius). Vi
sur iš gyventojų pradėta rei
kalauti pręduktyviškumo. Rei
kalaujama, kad jie gyventų 
vienoje kurioje nors vietoje, o 
nesibastytų po visų šalį.

Centralinėje Europoje čigo
nams susidarė ypač nepalan
kios sųlygos. Austrijos vyriau
sybė nutarė kreiptis į Tautų 
Sąjungų, kad atsikračius nūn 
labiausiai nepageidaujamų no
madų. Austrai nori nesuvaldo
mus čigonus deportuoti į ku
rių nors salų, kur nomadams 
nebus statoma jokių kliūčių 
gyventi taip, kaip jiems patin
ta.

Stvertis tokių priemonių au
strus paskatino tas faktas, kad 
Burgenlandas randasi visai ne
toli nuo sostinės Vienos. Prieš 
tarų šalia tos provincijos gy
veno nemažai čigonų, kurie bu
vo žinomi kaipo “heidenai”. 
Tie “heidenai” tupėjo savo sto
vyklas miestukuose ir kaimuo
se. Jų santykiai su vietos gy
ventojais buvo gana pakenčia
mi. Tačiau pastaruoju laiku 
pradėjo čia skverbtis mažiau 
pageidaujamas elementas. tBū
tent, čigonai iš Čekoslovakijos, 
tur už įvairius nusidėjimus jie 
yra plakami rykštėmis.

Tie atėjūnai sudaro nemažai 
nesmagumų. Oberwath’o pre
fektas Mayorhofer dėliai to la
bai susirūpino. Išvyti atėjūnus 
jis negali. Mat, pasiremiant 
penkiolikto šimtmečio patvar
kymais čigonai turi teisę čia 
apsigyventi. Kadangi ligi šio], 
tie patvarkymai neatšaukta, tai 
prefektas negali nieko daryti, 
štai kodėl jis ir padarė Tautų 
Sųjungai pasiūlymų deportuoti 
nesuvaldomus nomadus. į kurių 
nors salų.

Per paskutinius penkerius 
metus čigonų skaičius Bergen- 
landė padidėjo dešimteriopai. 
Vyriausias tų nojnųdų užsiėmi
mas yra vagiliųvimąą. Kartais 
pašitaiko plėšimų iy žmogžu
dysčių. Gyvendami bąįsiąi ne- 
sanitariškęsę ^ųlygose, jie daž
nai užkrečia gyventojus viso
kiomis ligopis. Suvaldyti juos 
policija jokiu budu nęgaji. Li
gi šiol jųiį buvo areštuota 5- 
600 atėjimų. Iš to skaičiaus ą,- 
000 pasisakė esu Hovarth’ai!

Su Čigonais visur ta pati is
torija: Anglijoje jie vadinasi 
Smith’ais, Lee arba Boswortįh’- 
ais. Kitokiomis pavardėmiš či- 
gęųų ten kaip ir nėra.

Kadangi čigonų pavardės nie
kę nereiškia, tai BuTgenlande 
policija nuima pirštų antspau
dus. Visi čigonai, kurie turį kę- 
turiolikų ar daugiau' metų, prį- 
versti yra užsiregistrųpte p<?lJ-|namS. šiandien nomadams už

ėjo sunkus laikai. Iš jų reika
laujama produktyviškumo. Na, 
o čigonų vyriausia “produkci
ja” - 
vaikai

Laisviems 
suvaržymai
čigonai stengiasi iš Rusijos pa
sprukti. Jie bėga į Lenkiją ir 
Vokietiją. Bet ir čia jie nėra 
laukiami svečiai: per tam tik
rą laiką turi išsikraustyti. Tad 
jiems tenka keliauti į Rumu
niją, Vengriją ir Ispaniją, kur 
jie mažiau tėra persekiojami.

Kyla klausimas, iš kur čigo
nai atsirado? Nuomonės tuo 
klausimu skiriasi. Ispanijos či
gonai, kurie, taip sakant, yra 
nomadų “aristokratai”, tvirti
na, jog jie paeina iš Egipto. 
Tačiau daugelis autoritetų sa
ko, jog pirmieji čigonai atke
liavo iš Indijos.

Kaip ten nebūtų, Europoje, 
kiek yra Žinoma, čigonai pasi
rodė 1434 m. Nuo pat savo pir
mo atvykimo jie sukėlė gyven
tojų antagonizmą. Apsirengę 
įvairiais spalvotais skudurais, 
neįmanomai purvini, su pulkais 
pusnuogių vaikų, jie įšiveržė 
į Europą. Jų vadai rodė laiškus 
nuo popiežiaus ir karaliaus Si
gizmundo, kad jife turi teisę 
keliauti, kur jiems patinka. Tuo 
pačiu laiku jie tvirtino, jog 
jiems esą skirta bastytis septy

nerius metus. Tai esanti “pa- 
kuta” už nuodėmes!

Bastėsi jie ir visokiais bu
dais skriaudė gyventojus: vo
gė iš jų, ką$ tik pasįtaikė. Ka
raliaus ir popiežiaus laįSkaį 
juos apsaugojo nuo persekioji
mų. Bet tik tam tįkrą laiką. 
Jau karaliuj Liudvikas XII iš
leido įstatymą, kad ligi paskir
to laiko yisi /nomadai apsigy
ventų vienoje vietoje. Nusikal
tosioms buvo skiriama mirties 
bausme, — kartuvės. Karalius 
Liudvikas XIV irgi išleido pa
tvarkymą, kad visi nomadai, 
kurie plėšia gyventojus, butų 
“naikinami ugnimi ir kardu“.

Neglostė čigonų nei vokiečiai. 
Sakoma, kad vos prieš 60 me
tų vienas vokiečių baronas* grį
žo iš medžioklės su čigonės ir 
jos vaiko galvomis ! Reiškia, 
įstatymai į čigonų gajabijajną 
žiurėj.o pro pirštus.

Per penkis šimtus metų Či
gonai sugebėjo išlaikyti savo 
papročius. Per penkis šimtus 
metų jie vedė nomadų (klajok
lių) gyvenimą. Pasauliui j ię da
vė savo aistringus Šokius, ais
tringą muziką. Bęt atrodo, kad 
jų berupestingam ir klajokliš
kam gyvenimui ateina galas. 
Aplinkybės*darosi vis labiau ir 
labiau nepaląnkios čigonams. 
Noromis nenoromis jie turės 
pasiduoti civilizacijos įtakai ir 
atsižadėti primityviško gyveni
mo. — K. A.

verkšleni-

1

■j

Neramus Senukas

policijų jie niekuomet nesi
kreipia. Nesikreipia net tame 
atvejyje, kai papildoma žmog
žudystė. Vadinasi, nusikaltėlius 
patys bauVlžia, nelyginant, kaip 
Amerikos gengsteriai.

Klajojimo instinktas pas či
gonus yra labai išsivystęs. Pro
fesorius Pittard sako, jog prie 
Juodosios juros gyvenantys či
gonai nors kartų per metus 
susikrauna visus savo daiktus 
ir klajoja jiems paskirtoje te
ritorijoje. Tai tęsiasi tik vie
nų dienų. Vadinasi, nors vienų 
dienų jie' turi būti nomadai!

Rumunijoje jauni čigonai tu
ri tarnauti kariuomenėje. Įves
tų taip pat ir priverstinas mo
kyklų lankymas. Tačiau pasta
rąjį patvarkymų čigonai leng
vai apeina. Mat, nėra didelio 
griežtumo.

Bendrai imant, čigonai vis 
dar tebesilaiko savo papročių. 
Kai dėl religijos, tai jie labai 
lanstųs. Kaip yra sakoma, kie
no vežime važiuoja, to ir dai
na dainuoją. Jęi čigonai gyve
na tarp katalikų, — tai jie ka
talikai; jei apsigyveno tarp
pptestonų, tai p^ętestopa/ Ne 
be reikalo Lietuvoj; sakoma, kad 
kokio tikėjimo čigono paklau
si, tokį gausi.

Nemažai čigonų įgyvena Ru- 
susiję, Jjj ten. pnskaitema ligi 
150,000. Prieš kara čigoniški
chorai ir čigoniški orkestrai 
buvo labui popjulįųrųs. žymie
ji rusų rašytojai aprašė noma
dų laisvų gyvenimų. Sakysime, 
Puškinas puikiai apraše čigonų 
“taborų”. Gorkis irgi kelias sa
vo apysakas pašventė čigo-

(Iš M. Zoščeąkos)
Pas mus Leningrade vienas 

senukas užmigo letargiškų 
miegu.

Prieš metus laiko, žinote, 
jis susirgo vištregyste. Bet 
paskui pasitaisė. Ir dagi atei
davo į virtuvę pasikolioti sų 
gyventojhis kultūriniais klau
simais.

Ir neseniai jis ėmė ir už
migo.

Štai jis naktį užmigo letar
gišku miegu. Ryto metų iš
budo ir žiuri, kad su juo kas 
nors negerai pasidarė. Tai 
yra, tiksliau .sakant, jo gimi
nės mato, kad guli be kvapo 
kūnas ir jokių gyvybės ženk
lų nerodo. Ir pulsas pas jį 
nemuša, ir krūtinė nesikilno
ja, ir kvapas iš burnos neap
traukia veidyodukų, kad jįs 
pridedama prie lupų.

čia, žinęma, visi sampro
tauja, kad senukas ramiai 
sau užmigo amžinu miegu ię, 
suprantama, daro visokius 
patvarkymus. •

Jie daro savo bule skubius 
patvarkymus, kiek tokie pat
varkymai yra įmanomi. ži
note, aplink bendri butai. Ir 
senukų, atsiprašant, nėra kur

padėti, — tiek visur ankšta. 
Prie tokių aplinkybių noromis 
nenoromis tenka skubėti.

Ir reikia pasakyti, jog tas 
užmigęs senis gyveno su sa
vo giminėmis. , Reiškia, vy
ras, žmona, vaikas ir auklė. 
O magaryčioms, jis, taip sa
kant, tėvas, arba paprasčiau 
pasakius, tėvas jo žmonęs, tai 
yra jos tėvas. Buvusis darbi
ninkas. Viskas, kaip reikia. 
Pensiją gaudavo,

O, auklė — 
mergiotė, priimtą 
šęimąi, kiek abu — vyras ir. 
Žmoną, tai yrą duktė jo tėvo 
artya, paprasčiau pąsakius, tė
vo — tarnauja gamybos rei
kalams.

Štai jie tarnauja ir, ant gą- 
lo, prieš rytą susiduria su to
kiu liūdnu nesusipratimu, — 
tėvas mirė.

Na, žinomą,. susikrimtimas, 
jausmų pakrikimas: kiek taį 
galima mažame kambariuke, 
kur guli bereikalingas elemen
tas,.

Tas nereikalingas elementas 
dabar guli sau ramiai. Nu
plautas, nuvalytas, tinkamai 
aprengtas. Ątrodo visai įdo
mus senukas. Dabar jis ne-

begali galvoti apie buto klau
simą ir kitokius mažmožius. 
Jis guli sau Šviežias, kaip nu
vytusi nęužmiršuolė, kaip su
valgyto obuolių liekanos.

Jis guli ir nieko nežino, ir 
nieko nenori, ir tik reikalau
ja, taip sakant, paskutinio pa- 
iarnavimo.

Jis reikalauja, kad greičiau 
butų tinkamai aprengtas, kad 
greičiau butų pasakytas pas
kutinis “sudiev” ir kad grei
čiau jis butų palaidotas.

Jis reikalauja, kad visa tai 
bųtų kaip galima greičiau at
likta, kiek, žinoma, leidžia 
mažylis kambarėlis ir kitos 
apystovos. Kiek tam darbui 
netrukdo vaiko
mai. Ir auklė bijosi* gyventi 
Viename kambaryje su miru
siais žmonėmis. Na, kvaila 
mergiotė, kuriai norisi gyven
ti ir kuri mano, jog gyvenimui 
nėra galo. Ji bijosi lavonų. 
Ji kvaila.

Vyras, tas namų galva, gal
vatrūkčiais bėga į laidotuvių 
biurą. Ir greit iš ten grįžta.

— Na, sako, viskas tvarko
je. Tik maža kliūtis su ark
liais. Vežimą nors tuoj imk. 
bet arklių anksčiau trijų sa
vaičių vargu bus galima gau
ti.

žmona sako:
—- Aš taip ir maniau. Tu su 

mano tėvu visą laiką nesutiki
me gyvenai ir dabar nenori 
jam patarnauti — negali jam 
arklį gauti.

Vyras sakoj
— Ir eikite po velnių! Aš 

ne arklininkas, savo arklių ne
turiu. Aš, sako, ir pats neno
riu taip ilgai laukti. Labai jau 
man įdomu, sako, tavo tėvą vi
są laiką matyti.

čia vystosi visokios šeimy
nines scenos.* Vaikas, nepratęs 
matyti mirusius žmones, rėkia, 
kiek galvoje balso turi.

Ir auklė atsisako tarnauti 
tokiai šeimai, kurios kamba
ryje numirėlis gyvena.

Bet ją prikalbinėja nemesti 
profesijos ir žada prie pirmos 
progos likviduoti kambaryje

'to

Tačiau vįsus ne-

- šešiolikos metų
, pagelbėti
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Tųsyk pati damą bėga j lai
dotuvių biurų, bet grįžta iš ten 
išbaįusi, kaip drobulę.

— Arklius duoti, sako, ža
dą negreit. Jeigu mano vyras, 
tas kvailys, butų užsirašęs, ka
da ten buvo, tai už trijų dienų 
būtumėme gavę. O dabar jau 
dešimtis laukia pirm musų. Ve
žimų, iš tiesų, galima gauti 
ųors šiandien.

O pati skubiai rengia rė
kiantį vaiką, pasiima su savim 
žbubčiojančių auklę ir važiuo
ja į Sestroreckų — pagyventi 
pas savo pažįstamus.

(Bus daugiau)

X\. C. Field*

May Robcon

George Arji»»Wallace Beery

Hollywood, CaL — Kino artistai, kurie pradėjo pasižymėti sulaukę 40 metų amžiaus ir daugiau
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Daugybės žmonių lankėsi 
antro skridimo bazare

Pasisekimas didelis. Puikiausia žmonių 
nuotaika. Kalbama, kad reikia 

bazarą pratęsti
Tai buvo linksmas puikus 

bazaras.
Iš visų kraštų Chicagos visų 

dienų suimtoj ir visų dienų 
vakar lankėsi bazare daugy
bės žmonių ir darė didelį tur
guj.

Auditorija buvo apkrauta 
dovanomis. Ant stalų mir
gėte mirgėjo — įvairių mote
rų išdirbinių, lėlių, šuniukų, 
stiklinių daiktų, miltų, pyra
gų, dešrų, degtinės, paukščių, 
muzikalių instrumentų, ra
kandų, drobių, patalinių.

Viskas buvo sunešta ir su
vežta moterų ir vyrų, kurie 
savo dovanomis išreiškė ge
riausius velijimus, kad antras 
skridimas pasisektų, kad lei
tenantas Vaitkus butų kaip 
reikia išrengtas ir kad jis-lai

dui ingai nuskristų į Kaunu.
Minios žmonių su tokiais 

pat jausmais išpirkinėjo tuos 
daiktus, ir nuolat tik traukė 
ir traukė į Auditorijų.

Visiems buvo labai smagu 
būti tame iškilmingame jo- 
marke. Palinksminimai ėjo 
visą laiką. Chorai dainavo, 
orkestrą grojo, mergaitės ir

vaikučiai šoko, pardavėjos 
maloniai visus kalbino pirkti 
bosus, ratai nuolat sukėsi ir 
laimingiems teikė dovanų.

Lankytojų tarpe buvo dau
gybė žymesnių Chicagos dar
buotojų. Buvo Lietuvos kon
sulas A. Kalvaitis su savo žmo
na, Dr. A. Davidonis su savo 
žmona, adv. K. Gugis, Dr. A. 
Margeris, J. Bijauskas su sa
vo žmona, Ch. Steponavičius 
su savo žmona, buvo visa Ma
kalų šeimyna, buvo visi 
Altass Centralio Komiteto na
riai, Dr. A. Montvidas, pane
lė E. Mikužiute, Dr. K. Drau
gelis, V. Stulpinas, Dr. T. Dun
dulis, Dr. V. Šimkus, ir dau
gelis kitų. Visus sunku grei
tuoju atsiminti.

Šioj valandoj dar nežino
mos visos įplaukos. Tų ko
mitetas paskelbs vėliau.

Išrodo tečiauS, kad šitas ba
zaras turėtu' tęstis visų sa
vaitę.

O žinote kas išlaimėjo di
džiausių kumpį? O-gi K. Ste
ponavičius, Pirmyn choro ve
dėjas.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Amerikoje ūkininkai taip da
ryti negali, kaip daro jūsų po
nas ar kitas koks ponas Lietu
voje. Amerikoje ūkininkai yra 
neorganizuoti ir patys negali 
kainos nustatyti savo produk
tams. Stambieji ūkininkai yra 
aprėpę labai didelius žemės plo
tus ir augina tik vienos rūšies 
produktus. Todėl jų pardavi
mui rinka turi būti plati. Dau
gelis tokių ūkininkų užaugina 
bent po kelius šimtus tūkstan
čių bušelių kviečių arba kito
kių produktų, juos susikrovę i 
vežimus ir atvežę j didmiestį jų 
negalėtų visų išparduoti žmo
nėms. Tuos produktus turėtų 
vežti j sankrovas, kur visi val
gomų daiktų pardavėjai nuva
žiavę pasiperka, kiek tų dieną 
jie gali parduoti savo krautu
vėlėse. Na, o tos sankrovos 
kaip tik ir yra užlaikomos 
trustų. Taip išeina, kad jei ir 
pats ūkininkas atvežtų savo 
produktus į sankrovų, jis ne
galėtų nustatyti kainos ir turė
tų parduoti už įtiek, kiek jam 
agentas duos.

Klausyk, Damuk. Tu čia ir 
vėl niekus kalbi. Tu, Damuk, 
turi suprasti, kad jeigu agen
tas jam nemokėtų tiek kiek 
gaspadorius nori, tai gaspado- 
rius gali tuos daiktus parsivež
ti namo. Na, ir1 jei gaspadorius 
parsiveš namo ir agentas netu
rės ką parduoti biznieriams: 
tai ką gi jis tada darys?

Amerikoje, dėde, yra ir gele
žinkeliai trustų rankose. Jei 
trustai ir leistų vartot trpkus 
parvežimui produktų namo, tai 
jie iškeltų taip aukštai trans- 
portacijos kainą, kad parveži
mas lėšuotų daugiau negu tie 
produktai verti. Gali būt, kad 
ūkininkai turėtų palikti savo 
produktus trustams visai už 
dyką.

Jeigu tu teisybę pasakoji, tai, 
Damuk,. labai navatnas parėd- 
kas toj Amerikoje. Gal tu ži
nai, Damuk, kodėl Airtierikos 
načalstva nepanaikina tų trus
tų ir neleidžia patiems gaspa- 
doriams tose sankrovose parda
vinėti savo produktų.*

Iki šiol, dėde, Amerikos Val

džia nesikišo į privatiškų biznj. 
Ūkio ir industrijos pramonės 
tvarkęs kaip joms geriau pati
ko. Kaip jos daugiau galėjo pa
sidaryti pelno. Ūkio pramonė 
per eiles metų buvo išnaudoja
ma ir taip nualino derlingų 
Amerikos dirvą, kad pastaroji 
Boosevelto administracija turė
jo atkreipt dėmesį į pagelbos 
šaukiančiuosius ūkininkus.

Man atrodo, Damuk, kad pri- 
buišiams ir mažažemiams tik 
reikalinga pagelba, bet dideli 
ūkininkai ir be pagelbos gali 
gyvent.

Taip, dėde, mažažemiams gal 
ir daugiau reikėjo valdžios pa
ramos. Bet valdžia daugiau dė
mesio kreipė į stambiojo nua
linto ūkio atgarsius. Kaip mi
nėjau, lik stambieji ūkininkai 
maitina didmiesčių, miestelių 
ir kaimų gyventojus. Apleidus 
ir privedus prie bankroto stam
biuosius ūkininkus šalis prieitų 
prie bado slenksčio. Kad to iš
vengus valdžia pradėjo tekti 
paskolą ūkininkams ir varžyti 
trustus, kurie iki Šiolei netei
singai išnaudojo ūkininkus.

Tai jūsų, Damuk, gera na
čalstva, kad gailisi gaspadorių. 
Musų načalstva Lietuvoje tai 
nepaiso ūkininkų nei ponų. Ji 
nuo visų lupa koja prisimynus. 
Po didžiojo pasaulinio karo Lie
tuvos načalstva kaip ir vokie
čiai rekvizavo nuo ūkininkų vis
ką. Reikėjo duoti jiems ir gy
vuliai ir gyvulių pašaras. Kiek 
vėliau načalstva pradėjo pus
tyti dvarus. Išdalino juos be
žemiams. Tie bežemiai, gavę 
po šmotą žemės, išdraskė dva
rų budinkus. Dabar Lietuvoje 
mažai dvarų beliko. Taip kad 
ir kumečiams dabar labai blo
ga gyventi Lietuvoje. Daugelis 
neteko darbo. O darbo liko tik 
pas ponus, kurių dVarų valdžia 
dar neišpttstyjo. Turi labai sku
bėti dirbti. Nes žino, kad nie
kur kitur negalės susirasti dar
bo, jei ponas kurį pavarys.
**žinai, Damuk, kad kume- 

i tūkstantį kartų buvo ge- 
gyventi prie caro, kol ne* 
dvarai išpustyti. O dabaf

tiau 
buvo

George Hing Stew Lois Thompson
Tahleąuah, Okla. — Georgo Hing Stew, kinietis studentas, 

kurį peršovė Lois Thompson. Pastaroji kaltina kinietį tuo, kad 
jis grūmojančiais laiškais bandęs iš jos išgauti pinigus.

tie ir ponai biedni, prasčiau ir 
kumečiams gyventi.

Biedni ponai, biedni ir kume
čiai. Jokios ateities neturi. Per 
metų metus pypkę įsikandęs 
lauko darbus dirba. Iš (to jis 
vienintelį smagumą teturi, kai 
šaltą durną patraukia per ilgą 
pintinį liuikos cibuką. Ir tai 
dar ne dirbtuvių tabako, 
namie auginto.

(Bus daugiau)

bet

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Man globėjo žodžiai giliai 
įsmigo į širdį. “Gal tai bus ma
no paskutinis kelio galas?” Nu
veš mane į karaliaus rumus, 
parodys visiems savo pavaldi
niams, o paskiau... nužudys 
mane. Tokios mintys pynėsi 
mano galvoje per visų naktį. 
Negalėjau akių sudėti; kaip tik 
prisnusdavau, tuoj vėl atsibus
davau. Taip varginau save vi
sų naktį./ Rytų, pradėjome 
rengtis j karaliaus rumus. Aš 
nei pusryčių nenorėjau valgy
ti. Man vis rūpėjo: ką su ma
nim darys? 

* V
*

Juzė pastebėjo, kad aš esu 
susirūpinęs ir neramus. Pribė
gusi prie manęs maloniai 
re:

Nuvažiavom į karaliaus rū
mus. Įleido mus į didelį kam
barį. Viskas aplinkui tik bliz
ga, tik švita. Aš čia nelabai 
jaučiausi; nebuvau pratęs prie 
tokių blizgučių. Laukiau, kas 
toliau bus. Prisirinko pilnas 
kambarys visokių žmonių. 
Kiekvienas tik žvalgosi ir klau
sinėja vienas kito:

— Kur čia yra tas nepapra
stas svetys ?

Tas nepaprastas svetys bu
vau aš. Neilgai trukus, pasi
girdo balsas:

— Karalius su karaliene at
eina !

Visi sužiuro į tų pusę, iš kur 
balsas pasigirdo. Įėjo karalie
nė, paskiri jos ir karalius. Pa
sisveikino su .visais. Karalienė 
tarė:

— Prašau atvesti tuojau čia 
prie sosto tų nematytų sve
čią.

“Tur būt, karalienė kalba 
apie mane?” Vienok aš jaučiau
si gerai ir bfivau drąsus.

— Gerbiamas tamista, — 
prisiartinęs prie manęs tarė 
sargas; — malonėkite eiti ar
čiau prie sosto.

Aš einu paskui sargų. Pri
ėjome prie pilt sosto. Karalie
nė tarė:

ta-

vis- 
yra

žiuoja. Tamsta busi musų ša
lyje garbės svečias. Aš'pata
riau karaliui, kad tamistai bu
tų paskirta pensija po vieną 
svarų angliškų sterlingų kas
dien.

Draugijų ir S.L.A. 
kuopų atstovams

SK1PIČI0-VAITKAUS-BAG0- 
ČIAUS pagerbimo bankieto ren
gėjai, tai yra SLA. 313 kuopa, 
kviečia į pasitarimą visus or
ganizacijų išrinktuosius atsto
vus šiame darbe kooperuoti. Bu
kite “Naujienų” name balandžio 
16 dienų, 8 vai. vakare. 
Bankieto Rengimo Komitetas.

Rūpinas prakalbų 
rengimo klausimu
Lithuanian University Club 

susirinkime Congress viešbuty j, 
vakar, balandžio 14 d., studen
tai nutarė rengti prakalbas 
abelnai gvildenančias pilietybės 
klausimus. Išrinkta komisija 
Šių savaitę atsilankys įvairių 
profesionalų ir biznierių įstai
gose, kad pasitarus apie jų ko
operacijų, šiuose parengimuose.

Mat, studentai jaučia kad pi
lietybės pamokos vien tik ang
lų kalboj negali pilnai supažin- 
dyti ateivį su šios šalies val
džia ir papročiais, negali jo 
padaryti sąžiningu, sveikai pro- 
tajančiu, apsipažinusiu piliečiu. 
Kad tą atsiekus reikia ir pri
lyginimo prie senos tvarkos, 
prie kurios jie iš seniau yra 
pripratę, ir išaiškinimo naujų 
principų jų pačių kalboj, kad 
neliktų abejones bei nesuprati
mo.

Kad padarius šias prakalbas 
pasekmingiausias ateiviai dabar 
lankantys kliasas ir tie, kurie 
jau gavote pilietybės popieras 
kviečiami mums pranešti ko
kiais klausimais norit išgirsti 
paaiškinimų. Kame norėtumėt 
pakarto jinių.

Tai galit padaryti atvykstant 
į Varkalos raštinę, 3241 S. 
Halsted St., bile pirmadienio 
vakare tarpe 6 ir 8 vai. vak., 
arba rašant į “Naujienas”, Su- 
zanai Viliutei.

Lithuanian University Club 
Pilietybės Komitetas.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARASAS
ALFABETO TVARKOJE ~

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musy skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairig 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.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer AveM 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

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

susirasit

Hk 
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 
Specialus “Jazzo” ir “Hamony” 
istrukcijos. Pradarantiems spčciales 
8 lekcijos už $6.00 i mėnesi. įsteig
ta 10 metu. VVALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisom senus na
mus. Muro, Cemento, Medžio ir Stog- 
dengyste. Lengvi 'išmokesčiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant namų ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

AJAX LUMBER & 
WRECKING C0.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

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

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

— Aš jau daug girdėjau apie 
tamistų, bet iki šiol neturėjau 
progos tamstos asmeniškai ma
tyti. Tamsia turi baltų, gražų 
veidą ir geltonus plaukus. Tam
stos rūbai keisti. Tokių žmo
nių į musų šalį retai teatva-

MOKINKIS BARBERYSTĖS 
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barbens visuomet tu-% 
ri darbą. Atsilankykit ir patjs patirkif 
TRI—CITY BARBER COLLEGE, 

Ine.
809 South State Street 

610 W. Madison St.

Šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.
4     -  ... ■  ..............................—i ■—

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darba už že
mą kaina.

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

Tel. Cicero 645

'-j r r i
KNYGOS

BOOKS
RAKANDŲ Bargenai

FURNITURE BARGAINS

— Nesirūpink tamsta; 
kas bus gerai. Karalienė 
geros širdies moteris. Tamsta 
jai patiksi. Nieko blogo niekas 
tamstai nedarys.

Juzės žodžiai taip mane nu
ramino, jog aš pasijutau esąs 
visai ramus. Užtai aš jai bu
vau labai dėkingas.

SIUSKIT HEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės'r 
šįp pataria Lietuvos bankai

visb

34 Metus Vidurmtestyje
Mės speciąlizuojamės padaryme' 

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

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

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. III.

KAILIAI
FURS

32 6 S. STATE ST.
Ųpposite, Pavis Store, 2d Floor I

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

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

AUGUSTINAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 27 metu.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima moterį Anelę po pir
mu vyru Leikienė, podukrę 
Ona, 2 posūniu Antaną ir 
Juozapa, žentą Albert Schnei- 

“ la
ivo-

der ir anūke Lillian, seserį M 
rijona Skalondžiunienė ir sv 
geri Ignaca ir ju šeimyna ir 
daug kitu giminiu, 
vole broli ir seserį.

Kūnas pašarvotas 
3212 W. 38th Place, 
Lafayette 0427.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
balandžio 17 diena, 8:30 vai. 
ryto iš namų i St. Agnės pa
rapijos bažnyčia, 39 ir Wašh- 
tenaw, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela ,o iš ten bus nulydėtas i 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Augustinė Pociausl 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

• lyvaūti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinipia. Nuliude liekame

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

Patarnauja laidotuvių direk
torius J, F. Eudeikis, Telefo-

o Lietu
randasi 

Telefonas

vunu.i u. a. uuucinio,

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
pagrabams.

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

K
ir

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

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

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

Naujienų Spulką
1739 S, Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOlLERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numąžintos

KRAUTUVĖS
STORES

MES REKOMENDUOJAME

DcB Black 
UabeC'tivtt 
Mente the Seeret/ 
40% 1 year old whl.key 110091 
17%4y»»r»idwhi»k«y , Jgu3 
3% 17 yė«r «!<l whlekty rlP"g! 

40% Finui neulral įplrll. /JT\Į|l 
100% GOODTASTE

This fine blend 
c o n t a i n- 
ing 60 per cent 
aged whiskėy 
is the naitlon’s 
“good taste” 
favorite.

ISKEYj
NATHAN KANTER

jlMSb^Haisted.St.

MUTUAL
LIQUOR GO.

: Tel. yards 0803

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie 
me

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosemė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

ir
STOGAIROOF1NG

VELYKOMS, DOVANŲ 
LIETUVON

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

■■■■■■............. .......... . ....... ......
Siutai ir Topkautai

DĖL VELYKŲ A ■■A 
PADAROM ant $ 1 M *^11 
UŽSAKYMO I

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

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

3516 SO. HALSTED STREET

Buy gloves with what

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

it savęs
reikalo mortU SOe « 

dauriau.- kad,rauti daatv 
ko*el«. Ltatėnae Tootb Paate. 
dldeUa tut>a« paraldnoda ut 
25c. JI valo ir apšauto da«- 
ttt. Be to taute aataupiaU 
98, ui kuriuo* ralite aualptrk- 
U pirlttaaltea ar ka kita. 
Lambert Pbarmae#! Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘



NAUJIENOS, Chicago, III.

Pavojus
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Lietuvių Pašalpinėiįns Draugijoms Illinois Vąlstijoje

Illinois Valstijos Komercijos Departmenlas Įsako Pa 
šelpinėms Draugijoms Prisitaikyt Prie Įstatymų

Kitaip busiančios uždarytos
Teko man matytu pas porą this Department tas requircd by 

skirtingų draugijų valdybos law.
narių laiškus iš Komercijos bei
Insurance Department. Laiš-;to forward us immediately a 

. kuose griežtai įsakoma draugi- į copy your By-Law, a copy of 
joms prisitaikyt prie valstijos; the certiftcaile 
įstatymų arba grumuoja klau
simo pavedimą Generaliam Pro
kurorui. Tas reiškia, kad bilc 
viena lietuvių pašalpine organi
zacija, kuri gyvuoja sulig čar- 
terio bei akto 1872 m., gyvuo
ja ir daro biznį Illinois valsti
joje nelegaliai. Tokios draugi
jos turi tuoj taikytis prie įsta
tymų 
Association kategorijoje arba 
Fraternalių organizacijų, o ne 
taip) kaip kad iki šiolei gyva
vo. ‘

Jeigu tas nebus padaryta 
greit, Valstijos Generalis Pro
kuroras gali tokias draugijas 
uždaryti ir jų turtui paskirti 
receiverius. Draugijos turinčios 
nemažiau 5C0 narių ir turin
čios ganėtinai “cash” pinigų 
gali prie reikalaujamo įstaty
mo prisitaikyt. Draugijos su 

. mažiau narių negu 500 prie įs
tatymų prisitaikyt negali, jos 
turės likviduotis arba dėtis prie 
legalių organizacijų. Draugi
joms, kurios nėra legalės, yra 
draudžiama priimti naujus na
rius, taipgi čielas draugijas.

Jau 1933 m. buvo priversta 
prisitaikyt prie valstijos įstaty
mų Chicagos Lietuvių Draugi
ja. Jai tada gręsė irgi ripitas 
pavojus. Praeitais metais buvo 
priversta užsidaryti Springfiel- 
do Lietuvos Sūnų Draugija. 
Lenkų ir kai kurių kitų tautų 
panašios organizacijos senai 
likviduotos arba buvo priverstos 
reorganizuotis. Matyt, tas da
bar norima padaryti ir su lie
tuvių kai kuriomis draugijomis. 
Draugijos turi subrusti, ne
laukiant kolei letena bus uždė
ta. Reikia susitvarkyti.

but Mutual Beneflt

ga
ga-

Kiek man įteko sužinoti, 
na daug lietuvių draugijų 
vo grūmojančius laiškus iš Ko
mercijos Departmento. Del įdo
mumo čia įdedu nuorašą Ernest 
Palmer, Director of Insurance, 
kad darbuotojai įvairių pašal- 
pipių organizacijų susipažintų 
su minėto laiško turiniu. Drau
gijos vardą praleidžiu, kuri ši
tą laišką gavo, bet turiu pasa
kyti, kad tai yra viena iš di
džiųjų musų lietuvių organiza
cijų Chicagoje.
Dear Sir:

It has been brought to my 
attention that you have been 
and are now operating a mutual 
beneflt association under the 
above name, without the form- 
ality of placing your Associa- 
tion under the supervision of

Herbert B. Hurd, 77 metų amžiaus sargas (iš kairės antras),Kansas City, Mo.
dė savo žmonų (po dešinei). Jis sako, jog tai padaręs todėl, kad žmona j j visą laikų kankinusi

■ ■ - ■ ■■ ?• . \

It will be necessary fc-r you

' • you issue to 
members, a europiete statement 
bf the financ’.al condition of 

I your Association as of March 
31, together with the number 
of members, all of the above 
Information mus be submitted 
b the Er.glish hnguage.

Until you have m et the re- 
ųuircments of the Illinois Sta
tutes governing Insurance Com- 
panies, Associations and Socie- 
ties, you will not be permitted 
to solicit applications for mem- 
berjjiip nor issue certificates 
of membership to persons de- 
siring to become members of 
your organization. Unless ithese 
conditions are met, it will be 
necessary to refer your Asso
ciation to Attorney General for 
his attention.

Kindly acknowledge receipt 
of this letter, stating you will 
be govemed by the reųuire- 
menls sėt forth above.

Very truly yours,
Ernest Palmer,
Director of Insurance, 

Springfield, Illinois.
šitas Director of Insurance 

laiškas rodo, kad reikalas yra 
visai rimtas. Organizacijos no
rinčios apsaugoti savo narių 
reikalus turi apsirūpinti, kad 
laiku prie įstatymų prisitaikius, 
o kurios neturi ganėtinai narių 
bei pinigų, turi ieškoti būdų, 
kad prisidėjus prie organizaci
jų, kurios jau gyvuoja legaliai. 
Kolei kas Chicagoje yra pilnai 
legalėmis tiktai sekamos orga
nizacijos: Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje visos kuopos, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopos, Lietuvių Rymo 
Katalikų kuopos ir Chicagos 
Lietuvių Draugija.

šRuo svarbiu reikalu dau
giausia turėtų susirūpinti orga
nizacijų valdybos. Jos gali irgi 
nemažai asmeniškai nukentėti, 
jeigu valstijos įstatymai bus 
ignoruojami. Kiekvienas lietu
vis advokatas gali patarti kaip 
sėkmingiau prisitaikius prie 
valstijos įstatymų. Organizacijų 
vadai privalo su jais pasitarti 
šiame svarbiame klausime.

Bridgeportietis.

Birutė atidėjo Čigo 
nūs kitam sezonui
Kaip žinoma buvo iš praneši

mų, musų Birutė žadėjo šio 
mėnesio pabaigoje pastatyti 
Stasio Šimkaus kurinį “čigo
nai”. Tečiaus, kadangi kiekvie

ną nedėldienį iš eilės bus mums 
teikiama tiek “operų” ir operie- 
čių, savo “čigonus” atidėjome 
iki ateinančiam rudeniui, gi šį 
pavasarj dar du kartu choras 
dalyvaus keliuose parengimuo
se. P. J. Byanskas choro pa
mokas turi kaip ir višitomet 
kiekvieno ketvirtadienio , vaka- 
re Sandaros svet., 814 W. 3rd 
gal. kaip 8 v. v. Visus Birutė- 
kviečia ten būti nuskirtu laiku.

—Ten busiu.

Lietuvių garsieji 
beizbolininkai

American ir National lygų 
tymuose trys lietuviai: R. 
A. Boken, A. Comorosky, 
J. Broca užima svarbias 
vietas.

Musų skaitytojas, Juozapas 
ĮBaškys, 1723 S. Rtible st., Chi
cago, praneša mums apie tris 

| lietuvius, kuria užimą svar
bias vielas American ir Na
tional lygų tymuose.

Pirmas garsus lietuvis, kurs 
groja su Chicagos “Whitc 
Sox” tymu, yra Robertas An
tanas Boken, gimęs Maryville, 
111. vasario 23, 1909. Jis yra 
antras “baseman” White Sox 
tyme — 6 pėdų ir 1^ colio 
augštumo, rusvų plaukų, pil
kų akų, sveria 170 svarų. Ve
dęs Oną Ryan iš Kansas Cty, 
1932 m. ir gyvena Kansas 
City, Kansas.

Antras žymus lietuvis yra 
Adomas Comorosky (Kama
rauskas) kurs yra “Pittsburgh 
Pirates” (National Ųęągųe) ty
mo nariu ir užima vietą “Left 
Fielder”. Gimęs gruodžio 9, 
1904, Luzerne, Pa. Augštumo 
5 pėdų ir 10'/> colių, sveria 
170 svarų, turi šviesius plau
kus ir mėlynas akis. Nevedęs. 
Gyvena Luzerne, Pa.

O trečias musų tautos beiz- 
bolininkas yra dabar plačiai 
paskilbęs anglų spaudoje nau
jas lošikas lietuvis Jonas Bro
ca iš Yale universiteto. Jis 
lošia su “New York Yankees” 
tymu, kurs priklauso 
American League.

Taigi mes juos seksime, ka
da jie loš beizbolą Chicagoje.

prie

Nesmagios naujienos 
iš Calumet City

Calumet City randasi pašo
nėje Chicagos.

Čia lietuvių gyvenimas var
gingas. Niekas jų nežino.

O yra čia apie šešios dešim
tys lietuvių šeimynų.

Vieni garbina lenkus, kiti 
bolševikus, o treti nacius.

Vietinė pašalpinė draugija 
D. L. K. Vytauto vardu, įsikū
rus spalio 2 d., 1909 m., per
gyveno visokių sunkių laikų, 
bet vis dar gyveno broliškai. 

O dabar virsta į nacius ir ne
siskaito su savo įstatais. Taip 
yra dėl pirmininko, kurs slo
pina narių lietuvybę ir nori 
atitraukti juos nuo draugijos 
senų įstatų. Dedasi nesupran
tąs lietuviškai ir neišmoko len
kiškai.

Nors tiek čia yra lietuvių,

Didysis Lietuvių Bankietas
Gegužio 3 d. rengiamas Di

dysis Lietuvių Bankietas trim 
lietuvių tikslam ar trim asme
nim pagelbėti, būtent:

Advokato Rapolo Skipičio su
tiktuvėms. Adv. R. Skipitis yra 
buvęs Lietuvos vidaus reikalų 
ministeris ir dabar yra Užsie
nio Lietuviams Bemti Draugi
jos pirmininkas. Jis atvyko į 
Ameriką pasitarti ir susipažin
ti su lietuviais ir jų reikalais 
ir sutvarkyti, kad Amerikos 
lietuviai pasiųstų savo atstovus 
j pirmąjį viso pasaulio lietuvių 
kongresą, kuris įvyks Kaune šią 
vasara.

Leitenanto Felikso Vaitkaus 
išleistuvėms, kuris už poros 
dienų po bankieto dalyvauja 
aviacijos dienoj ir po jos skren
da į New Yorką, kur lauks pa
togaus oro, kad išskridus su 
Lituanica II j Kauną. Skridimo 
draugai ir rėmėjai — o jų 
tūkstančiai, net ir priešai seks 
Vaitkaus žygį su da didesniu 
įtempimu, negu jie sekė hero
jišką Dariaus ir Girėno žygį. 
Išėmus tik kokią netikėtą ne
laimę, šiaip keliones jau niekas 
nesutrukdys. Vaitkus skris ir 
turime vilties, kad jis Kauną 
pasieks, kur šimtai tūkstančių 
Lietuvos gyventojų lauks jo 
su išskiestomis rąnkomis. Ne
laimės ištikimas butų be galo 
skaudus smūgis jir Amerikos 
lietuviams ir Lietuvos gyvento
jams. Bukimo kupini vilties, 
gausus gerais ir širdingais lin
kėjimais ir bankiete, chicagie- 
čiai, tarkime jam savo nuošir
dų “bon voyage”ųc'.

Advokato Fortūnato Bago- 
čiaus priimtuvėms, kuris yra 
didžiausios pasaulyj lietuvių or
ganizacijos prezidentas, t. y. 
SLA. Jis yra gabiausias lietu
vių kalbėtojas Amerikoj. Ener
gingas, darbštus, demokratiš
kas veikėjas ir drąsus kovoto
jas. Ypač Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj nariai nori su 
juo pasimatyti ir pasikalbėti 
bankiete. Nauji apsaugos sky
riai SLA jau gatavi. Neužilgo 
prasidės naujų narių gavimo 
milžiniškas vajus. Svarbu yra 
nariams apie tai išgirsti nuo 
organizacijos prezidento. Narių 
Chicagoj ir jos ąpielinkėj yra 
apie 2,000 su kaupų.

Šis bankietas įvyksta gegu
žės 3 dieną vakare, Congress 
Hotely. Įžanga $1.50, ųž ką sve
čiai bus vaišinami ne užkan
džiais, o gardžiais valgiais.

Bankieta rengia SLA. 313 
kuopa, kooperuojant šioms or
ganizacijoms:

1. Chicagos Lietuvių Draugi
ja, kuri turi apie 2,000 narių.

2. Jaunų Lietuvių Tautiškas 
Kliubas.

3. Illinois Lietuviu Pašalpos 
Kliubas.

4. Simano Daukanto Draugija
5. ALTASS valdyba
6. SLA 36 kuopa
7. SLA 63 kuopą
8. SLA 208 kubpa
9. SLA 139 kuopa
10. SLA 226 kuopa
11. SLA 184 kliopa
12. SLA 109 kuopa
13. SLA 260 kuopa
14. SLA 178 kuopa.
Reiškia, organizacijos, kurio

se yra virš 4000 narių, jau nu
tarė su SLA 313 kuopa koope
ruoti bankieto rengime. Išrodo, 
kad nė viena SLĄ kuopa Chi- 
cagoj ir ąpielinkėj neatsisakys, 
nes nekurios da neturėjo mi-

dviem tautiečiam
Pas vieną

bet tiktai
ateina Naujienos.
kataliką aš sykį užėjęs paste
bėjau bolševikų laikraštį. Nu
sistebėjau, kaip Romos sekė
jas prisiplakė
Matyt, kad Rombs rojus pa
blogėjo, tai j ieško saldesnio 
rojaus iš Maskvos. Vietinis.

prie Lenino.

tingų ir nespėjo nutarti. Pri
tars ir daugelis kitų organiza
cijų, kurioms pakvietimai yra 
išsiuntinėti. Reikia pasigerėti, 
kad visos SLA kuopos taip nuo
širdžiai kooperuoja su Ameri
koj augusių lietuvių kuopa; kad 
ir kitos Chicagos lietuvių orga
nizacijos eina į bendrą darbą.

Rėmėjas.

‘Little Lunch Room’ 
-turite susipažinti
Walter Linkevich, gerai žino

mas bridgeportiečiams biznie
rius, šiomis dienomis priima 
svečius savo naujoj, draugiškoj 
užeigoj—restorante, “The Little 
Lunch Boom”, 320 S. Western 
Avė.

Tai paranki vieta užeiti ar tai 
mainantis gatvekariais arba 
lankant Crane vakarinę mo
kyklą po darbo. P-nai Linkevi
čiai parduoda ypatingai gardų 
“chilį” ir namie keptuos pyra
gaičius prie kavos.

Jie žada artimoj ateityj pa
skirti kokią nors dieną “laši- 
niuočiams”, kad supažindinus 
Amerikonus su tom pagirtinom 
lietuviškom bandutėm, tuo pa
čiu laiku patenkinus lietuvius 
svečius.

Verta su “Little Lunch 
Room” susipažinti; gal rasit jį 
kaip tik tą užkandžių vieta, 
kurios senai ieškot.

Chicagos Draugijų
Kliubu Valdybos

1935 metams

7125 S. Washtenaw

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

nuo trečia nedeldieni 1 vai, po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfl RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St, Chicagp, III.; Nut. 
rašt F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St. Chicago. III.: Fin. rašt W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt J.'Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, 111.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St, Chicago, III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St, Chicago, III.; Sudžia

Išsiparduoda
10,000 ROLIŲ

aygštos rūšies

SIENŲ POPIEROS
5c uIKI ♦
Skubinkit pirkt.

pasirinkimas vėliausios 
pe- 
po- 
15c

20c 
ROLĘ

Didelis 
mados gražiausiu spalvų ir 
reitų metų pavyzdžiu, šitos 
pietos pirmiau parsidavė nuo 
iki 90c už role.

BORDERIAI
iftn už rolę 
IVv ir AUGSČIAU

Robertson & Co.
1342-44 IMadison.

Chicagos smarkiausia malevų 
krautuvė.

.h • .'v

III.; Sudžios rašt. F. Žu
F Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago, 
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, 111.; Korespondentas S. 
Wernis, 
Chicago,

6804 So. Perry Avenue, 
III.

. Tel.
K. Laucius vice-

i
P.

So. 
iž- 
B. 

So.
K.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBfiS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Avė. 
Radcliffe 9899;
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladys 
Avė., Tel. Van Buren 7361;
Viršilas finansų rašt., 3415 
Wallace St; M. Alkimavičius 
dininkas, 4804 So. Laflin St; 
Viršilas kontrolės rašt, 3415 
Wallace St; M. Norbutas ir 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
I - ' .........
je.

blo-

i

Chicagos dėtuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo- 

J Chicagos Lietuvių Draugiją 
nriklauso 1900 narių, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuviu 
draugija Chicagoje.

Jsirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visą dieną, o 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai. ryto 

v. p. p.
Kreipkitės i

Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St

Taipgi, jsirašyt Draugijon galima 
ir per musu konkursantus.

Roseland Svarbios Prakalbos 
Roselande, kurias rengia ateivių tei
sių ginimo Komitetas. Prakalbos 
i vyksta pirmadieni balandžio 15 d. 
kaip 7:30 v. v. A. Balčiūno svetainėj 
107 gatvė ir Indiana Ace. Kalbės 
Visų šventų "parapijos klebonas G. 
Paškauskas, sųgrjže delegatai iš 
Springfieldo nuo draugijų ir Advo
katų Susivienijimas, taipgi Suvieny
tų Lietuvių Piliečių Politikos Kliubo 
Oto wardo atstovai. Visi dalyvau
kime prakalbose, įžanga veltui.

Prakalbų Rengimo Komisija.
D. L. K. Vytauto Draugija laikys 

mėnesini susirinkimą antradienį ba
landžio 16 d. 1935 m,, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorium sveti
nėj, 3133 So. Halsted St.

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

North West Lietuvių Moterų Kliu
bo susirinkimas įvyks antradienį, 
balandžio 16 d. 1935 m. p-nų Paskių 
bute 420 North Springfield Avė., 
7:30 vai. vak. Narės malonėkite at
silankyti. M. K. sekr.

Elektrikinės

LEDAUNES
PERDIRBTOS 

GARANTUOTOS
COPELAND 41/2 pėdų už

$45.00
MAJESTIC Porcelain 

41/2 pėdų už 

$69.00
LEONARD Vartotas 

3 savaites už 

569.00
SERVEL HERMETIC

$69.00
už

WESTINGHOUSE už

$78.00
žemos kainos 
Refrigeratorių 
išmokėjimai per 3

ant 
ir

naujų 
Lengvus 
metus.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705 
CHICAGO. ILL.

Radio progra: 
1 iki 1:80 i

,mai Nedėliomis nuo 
po pietų iš stoties 

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

WHFC.

Pirmadienis, bal. 15, 1935

ftANE’S fair store 
Persikraustėm nuo 

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

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

NAUJIENOS
Galima gauti 

Naujai alidarytoj grosernėj 
pas

George Gurnevicz
2630 Canalport avė. <

CL ASSIFIED ADS 
-

Automobiles
1933 Tudor DeFORD V

Luxe modelis su iumbo tairais ir 
extras, A—1
Joseph Kalemba.
Archer ir Kedzie Avė.

padėjime — $395.
N. E. kampas

Business Service
Pfenią Pątarnąvi naas______

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi - 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920 
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bon$, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
mentą. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Westem Avė.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

Mes perkame 
krautuvių fikčerius ir 

Musų sąlygos prieina- 
Pabandykite GREEK

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

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

FIXTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

OPERATORKOS, prie slaugių dre- 
sių, duck kautų ir t. t. — nuolati
nis darbas — gera mokestis, vidu
tiniškai $16.50 i savaite. Viking 
340 W. Huron St.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo. H. Levine, 2540 Division 
Tel. Armitage 6445.

For Rent
RENDON — 2 šešių kambarių 

apartmentąi- Naujai išdekoruoti. 
Geram stovy. Pečiu apšildomi. Ne
brangiai. 622 S. Paulina Si.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. biznis išdirbtas per 4 metus. 
Kreipkitės Gordon, 809 W. 35 St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

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

PARSIDUODA Foreklozeriai, se
kantis namai: 6013 So. Morgan St., 

’cottage moderniškai prirengta; 2 
pagyvenimų medinis: 4 ir 6 pagy
venimų mūriniai; farma. 80 akru 
prie miestelio su viskuom kaip stovi 
pigiausiai. Duokite pasiulimą. Ka
zys Umikis, adresuokite tik laišku 
Chas Urpich, 56 W. Washington St. 
Room 514,




