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Tautu Sąjungą Vienbalsiai Pasmerkė Vokietija
Rezoliucija tapo priimta vienbalsiai; nuo 
balsavimo susilaikė tik Danijos atstovai

GENEVA, bal. 17. — Tautų atstovai nuo balsavimo susilai- 
..........................kė.

Didžiausias vokiečiams smū
gis buvo tas, kad ir Lenkija 
balsavo už rezoliucijos priėmi
mą. Buvo kalbama, jog vokie
čiai su lenkų pagelba bandys 
rezoliucijos priėmimą sutruk
dyti. Bet kada paaiškėjo visų 
valstybių nusistatymas, tai len
kai staiga pakeitė savo politiką. 
Vadinasi, neišdrįso pusti prieš 
vėją.

Pakeisti savo politiką lenkus, 
manoma, paskatino, franeuzų 
susiartinimas su Mask
va bei tas faktas, kad gegužės 
10 d. Kaune į vykstą Pabalti
jo valstybių pasitarimas. Len
kai bijosi, kad franeuzų susi
draugavimas su bolševikais ne
nueitų perdaug toli. Bijosi taip 
pat ir to, kad Pabaltijo valsy- 
bės nesudarytų sąjungos su 
Maskva.

Rezoliucijos priėmimas labai 
suerzino nacių vyriausybę, 
nevoje kalbama, kad 
nas stambus vokiečių 
džios šulas, kuomet Tautų 
jungos nusistatymas paaiškėjo, 
spaudos atstovams pareiškęs: 
“Musų atsakymas—į peklą 
Tautų Sąjunga”. •

budu
Tautų

Sąjungos taryba vienbalsiai pri
ėmė originalią Franci jos-Ang- 
lijos-Italijos pasiūlytą rezoliu
ciją. Einant ta rezoliucija 
Vok>tija pasmerkiama už su
tarties laužymą ir už ginklavi
mąsi.

Danijos atstovai dėjo visas 
pastangas, kad iš rezoliucijos 
butų išmesti griežtesni saki
niai. Jie sakė, jog rezoliucija 
esanti perdaug griežta. Esą, 
jei ji bus priimta originalėje 
formoje, tai tuo pačiu busiąs 
užkirstas ^kelias tolimesnėms 
deryboms dėl nusiginklavimo. 
Be to, ir Vokietija jokiu 
nebenorėsianti grįžti į 
Sąjungą.

Iš pradžių rezoliucijai 
nosi ir Litvinovas, sovietų Ru
sijos delegatas. Jis reikalavo 
praplėsti rezoliucijos turinį. Bū
tent, kad sutarčių sankcija (pa
tvirtinimas) butų pripažinta ne 
tik Europoje, bet ir visame pa
saulyje.

Kada į nešėjai (francuzai, ang
lai ir italai) nesutiko keisti re
zoliucijos turinį, tai Litvinovas 
nuo savo reikalavimo atsisakė 
ir sutiko ją <pmtu Bet Danijos

prieši-

VOKIEČIU-ANGLŲ 
DERYBOS DĖL 

LAIVYNO
Vokiečiai reikalauja didelio lai

vyno; jis turėsiąs sudaryti 
30 nuošimčių anglų laivyno

LONDONAS, bal. 17. — Iš 
patikimų šaltinių patirta, jog 
anglų ir vokiečių atstovai pra
dėjo pasitarimą laivyno reika
lais. Esą, tas pasitarimas ga
lįs išsivystyti į formalę konfe
renciją.

Kiek žinoma, vokiečiai norį 
išsiderėti pusėtinai didelį karo 
laivyną. Būtent, tokį, kuris ly
gintus! trims dešimtims nuo
šimčių anglų laivyno. Tą lai
vyną jie laikysią šiaurių juro
je.

Tokiame atvejyje, sako vokie
čiai, bus atsiekta lygybė. Mat, 
prie savo krantų anglai telaiko 
tik apie vieną trečdalį savo lai
vyno.

Anglams tas vokiečių užsi
mojimas didinti savo laivyną ne
labai patinka. Jie nori žinoti, 
kokios rųšies laivus vokiečiai 
planuoja statyti.

Manoma, jog galutina kon
ferencija, jei ji įvyks, bus lai
koma Londone.

WASHINGTON, bal. 17. — 
—Senatas priėmė patvarkymą, 
kuris paveda busų ir trokų kon
troliavimą federalei valdžiai.

ORfl
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, greičiausiai lie
tus; mažai permainos tempe
ratūroje.

Ge- 
vie- 
val- 
Są-

su

PALIUOSAVO 
AMERIKOS 

ŠNIPUS
Išgelbėjo savo kailį kitus 

įklampindami

PARYŽIUS, Franci ja, bal. 
17.—Teismas įsakė paliuosuoti 
iš kalėjimo Robert Gordon 
Switz ir jo žmoną, kurie paei
na iš New Yorko ir East Oran- 
ge, N. J. Jie kartu su kitais 27 
buvo kaltinami šnipavimu sve
timos valstybės naudai.

Switz’ai išsėdėjo kalėjime še- 
šioliką mėnesių. Teismas, pa
skelbdamas savo patvarkymą, 
pareiškė, jog amerikiečiai yra 
kalti, bet paliuosuojami nuo 
tolimesnės bausmės todėl, kad 
jie liudijo prieš kitus savo bi
čiulius.

Kiti kaltinamieji turės sėdėti 
kalėjime. Pulkininkas Octave 
Dumoulin tapo nubaustas pen
kiais metais kalėjimo. Kitiems 
irgi tapo paskirtos mažesnės ir 
didesnės bausmės.

JOS GERAI ŽINOJO, 
KAD CIGARETAI NE

TINKA Į SRIUBA
LENINGRADAS, Sovietų Ru

sija, bal. 16.— Moterys ir bol
ševikiškoj Rusijoj dar neišmo
ko be barnių virti toj pačioj 
virtuvėj. Leningrade teismas 
nubaudė dvi moteris už tai, kad 
jos mėtė cigaretų galus ir ki
tokius nešvarius daiktus viena 
kitai j puodus su sriuba. Jos 
mat negalėjo sugyventi bolševi
kiškam bendrabuty kur turėjo 
virti toj pačioj virtuvėj.

NEWT0N, la., bal. 17. — 
—John F. Baker, senato durų 
atidarinėtojas, ir Elida Kissin- 
ger nutarė apsivesti. Jie drau
gavo per 50 metų. Baker yra 
88 metų amžiaus, o Kissinger
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Taikos teisėjas kaltinamas lietuvio tęs 
tamento suklastavimu

Sako, jog jis testamentą parašęs taip, kad jam 
tektų 41,000 dolerių vertės lietuvio turtas

su-Gloster, Miss. — Smarki viesulą (tornado) pavertė miestuką griuvėsiais, žemai parodoma 
griauta Gloster bažnyčia. Viešnios nuostoliai siekia milijonus dolerių; nuo jos žuvo įvairiose 
vietose 31 žmogus.

LĖKTUVAS “PIO
NEER” NUSKRIDO

JHONOLULU
2,000 mylių padarė per 17 va

landų ir 45 minutes; pirmasis 
bandymas nusisekė kuo pui
kiausiai

bal. 17.
HONOLULU, Hawajų salos, 

Milžiniškas “Pioneer” 
lėktuvas atskrido j Pearl uostą 
7j57 vai. ryto (12:27 vai. po 
pietų Chicagos laiku). Savo ke
lionę jis pradėjo iš Alameda, 
Cal. Tokiu budu padarė 2,400 
mylių.

Tai, galima sakyti, pirma 
kregždė, kuri pranašauja, jog 
neilgai trukus tarp Amerikos ir 
orientališkų šalių bus įsteigtas 
pastovus susisiekimas oru.

šį kartą tapo padaryta nau
jas rekordas: ėmė septynias va
landas mažiau laiko nuskristi 
iš Californijos į Honolulu nei 
pirma. “Pioneer” laiks nuo lai
ko skrido po 160 mylių per va
landą.

Lėktuvui vadovavo kapitonas 
Edwin C. Musick, o jį valdė 
pilotas R. O. D. Sullivan.

Pacifiko masinis 
skridimas sulaikytas

WASHINGTON, D. C., bal. 
16.—Amerikos laivynas rengėsi 
įvykinti masinį lėktuvų skridi
mą per Pacifiko vandenyną ir 
atlankyti Hawaii, Guam ir Ma
nilą. Tas nebuvo viešai žino
ma. O, Vienok Japonija apie tai 
sužinojo ir atsiuntė Amerikai 
protestą prieš tokį skridimą.

Skridimas tapo sulaikytas.
Laivyno viršininkai dabar 

j ieško šnipų, kurie paslaptį ga
lėjo patirti ir išduoti .

CHICAGO.—bal. 17. — Neti
kėti šalčiai gali padaryti daug 
žalos Illinois ir Indiana valsti
jų f armėnams, kurie augina 
vaisinius medžius.

Baisus jurų gyvūnas SUSTREIKAVO LEN
su žmogiška 

išvaizda
SYDNEY, Australia, bal. 16. pasfl<ellje streiką dėliai to, kad

—Naujos pietinės Valijos (New 
South Wales) jurų pakraštyj 
žvejai čia rado kažinkokio bai
saus gyvund lavoną, nei tai 
juros žalčio, nei tai pusiau kro
kodilo ir pusiau akulos.

Gyvūnas turi kaulinę išsiki
šusią galvą su augštu viršugal
viu, iš užpakalio tarytum žmo-1 privedė prie lokauto. Matomai, 
gaus. Akys prie pat burnos, o teatro savininkas yra sukietėjęs 
burna arba žiotys aštuoniolikos materialistas ir nesupranta kil- 
colių pedatumo. Kūnas dvyli- ’ nių troškimų, 
kos ;pedų ilgumo, oda gluotni 
kaip šikšninė.

Seni žvejai sako, kad jie nie
kad savo gyvenime nematę to
kio gyvūne.

Pranašauja greitą 
susisiekimą su Euro- 
po dideliais lėktuvais

NEW YORK, bal. 16. —Igor 
Sikorskis, Bridgeporto aeropla
no dirbtuvės vedėjas, šiandien 
pareiškė, kad visai neužilgo ga
lima bus skraidyti Europon 
aeroplanais, kurie neš nuo 75 iki 
100 pasažierių. Tie lėktuvai bus 
didesni už tą kliperį S-42 tipo, 
kurs dabar nuskrido iš Califor
nijos į Hąvvaii. Didieji lėktu
vai galėsią pasiekti Europos į 
24 valandas. Paremdamas Si
korskio pranešimą, kapitonas 
J. A. Mollison pridūrė, kad 
skrendant stratosfera Europos 
galima bus pasiekti į 10 valan
dų. Taip jau busią visai ne
užilgo.

MIRĖ ŽYMUS PROFE 
SORIUS

PARYŽIUS, bal. 17. — čia 
mirė Gustave Qlotz, ‘Sorbonne 
universiteto profesorius Jis 
buvo žymus istorikas ir parašė 
keletą istoriškų veikalų#/ ypač 
apie senovės Graikiją.

Prof. Glotz buvo 73 metų 
amžiaus.

■

KŲARTISTAI
i i f ’l. '■ ■

Jeatro savininkas pareikalavo 
už tris mėnesius iš kalno su
mokėti nuomą

VARŠUVA, Lenkija, bal. 17. 
—Tarp teatro savininko ir 44 
artistų įvyko konfliktas, kuris

Artistai, kurįų tarpe randasi 
septynios moterys, jau trečią 
dieną gyvena “Comoedia” teat
ro patalpose. Kraustytis iš te
atro jie nemano tol, kol iš mies
to ar kokios organizacijos ne
gaus finansinės paramos.

Tų artistų grupė susiorgani 
zavo prieš tris mėnesius. Vy
riausias tikslas buvo statyti 
scenoje senus lenkų veikalus ir 
imti iš publikos kuo mažiausią 
įžangą. Per tris mėnesius bu
vo duota 109 spektakliai, kurie 
sutraukė, bendrai imant, 29,966 
žmonių.

Publika vaidinimais buvo pa
tenkinta. Patenkinti buvo ir 
artistai, nors dažnai už vaidini
mą jie tegaudavo po du zlotus 
(28 centus).

Tik teatro savininkui meno 
reikalai nerūpėjo. Tiesa, kai ba
landžio 1 d. kontraktas pasibai
gė, jis nupigino nuomą nuo 120 
ligi 90 zlotų vakarui. Kontrak
tą pratęsė dviem savaitėm. Kai 
terminas išsibaigė,, jis pareika
lavo pasirašyti kontraktą trims 
mėnesiams ir sumokėti nuomą 
iš kalno.

žinoma, sumokėti apie 8,000 
zlotų artistai jokiu budu nega
lėjo. Todėl jie ir paskelbė strei
ką: nutarė iš teatro neišeiti 
tol, kol nesusilauks finansinės 
paramos. Kolks streikininkai 
jokio vargo nemato, kadangi 
maistą ir kitas reikmenas pri
stato biznieriai.

I irau *.

CARNEGIE, Pa., bal. 17.— 
čia kilo nemažas sujudimas, 
kuomet taikos teisėjas Philip 
Hillen tapo įtartas lietuvio Be
nedikto Wilson-Vermausko tes
tamento suklastavimu. Esą, 
jis tą testamentą “sufiksinęs” 
taip, kad galėjus pasinaudoti 
nabašniko turtu, kuris siekia 
$41,000,

Našlaičių teismo teisėjas, 
Thomas P. Trimble, pareikala
vo, kad gegužės 3 d. Hillen at
vyktų į teismą ir pasiaiškintų, 
kodėl testamente jo naudai yra 
įrašytas toks patvarkymas: 
“Visą likusią nuosavybę, ir as
menišką turtą aš atiduodu ir

Kanados premjeras 
vyksta Į Angliją

Dalyvaus karaliaus Jurgio sidab
riniame jubiliejuje; 10,000 ka
nadiečių giaus medalius

• OTTAXėVQnt., bal. 17. - 
Richard B. Bennett, Kanados 
premjeras, kuris nuo vasario 
24 d. nėsveikavo, jaučiasi gana 
gerai ir planuoja neužilgo iš
plaukti į Angliją. Ten jis da
lyvaus karaliaus Jurgio sidab
riniame jubiliejuje, kuris įvyks 
gegužės 6 d. Jis bus oficialis 
Kanados atstovas.

Ryšium su iškilmėmis 10,000 
kanadiečių gaus karaliaus Jur
gio jubiliejinius medalius už vi
sokius pasižymėjimus bei užsi- 
tarnavimus^ Kandidatus meda
liams gauti rekomendavo Kana
dos vyriausybė. ♦

Ryšium su jubilieju taip pat 
busianti paskelbta amnestija 
kaikuriems Kanados kaliniams. 
Rutent, tiems kaliniams, kurie 
pavyzdingai užsilaiko.

75 elgetos mirtinai 
sumindžioti Indijoj

LONDONAS, bal. 16. — Iš 
Indijos atėjo žinia, kad Bah- 
rein saloj žuvo 75 elgetos, dau- 
giausai moterys ir vaikai, kad 
minioj kilo panika.

Vienas persas pirklys ketino 
dalinti almužną ir dėl tos pro
gos susirinko didelė minia elge
tų, apie 2000 žmonių. Jie visi 
grūdosi į pirklio kiemą. Kad 
suvaldyti grudimasi, buvo už
daryti vartai. Tada susigrūdę 
elgetos išsigando ir panikoj pra
dėjo viens ant kito lipti. Tokiu 
budu ir sutrypė moteris ir vai
kus. 75 neteko gyvasčių.

CHICAGO.—Vakar visoje ša
lyje atsidarė besbolo sezonas.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti , 

. $4,750.00sukelta
Kiek įplaukė: 

Buvo paskelbta
ALTAS BAZARO PELNAS

VISO ........ .......
DAR TRŪKSTA

palieku savo draugui Philip 
Hillen, ir aš paskiriu jį savo 
viso palikto turto globėju ir 
administratorium”.

Vermauskas mirė balandžio 
11 d. 1933 m., o testamentas 
buvo padarytas pas taikos tei
sėją Hillen gurodžio 29 d. 1929 
metais.

Kai testamentas tapo paduo
tas patvirtinimui, tuoj atsirado 
nabašniko brolis, kuris gyvena 
Seattle, Wash. Per Lietuvos 
konsulą tapo surasti Lietuvoje 
ir kiti giminės. Jie tvirtina, 
jog testamentas yra suklastuo- 
tas ir reikalauja, kad jis butų 
panaikintas.

NETYČIA RASTI 
ŠEŠI GRABAI SU 

NABAŠNIKAIS
NEW ’ YORK, bal. 16. — 

Randall’s saloj yra vieta, kur 
kitą syk buvo bala. Ta bala 
jau g*ha denai užpilta. Da
bar ten viešųjų darbų darbi
ninkai su gariniu kastuvu kasė 
duobę Triborough tilto ramš- 
čiams. Tik štai išnetyčių kas
tuvas atsidūrė į šešius grabus, 
šešiuose grabuose buvo rastos 
šešios žmonių galvos ir menkos 
kūnų liekanos.

Ta vieta randasi netoli prie
glaudos namo. Prieglaudos vir
šininkas spėjo, kad tie kūnai 
galėjo būti palaidoti dar prieš 
1860 m., nes nuo tų metų visi 
laidojimai yra užregistruoti, o 
šitie šeši nabašninkai nėra ži
nomi. Kadangi jie palaidoti 
sykiu vienoj vietoj, tai veikiau
sia jie mirę nuo choleros, kuri 
čia siautusi 1849 metais.

REPUBUKONAI LAI
MĖJO KETURIUOSE

ILL. MIESTUOSE
Užvakar daugelyj Illinois 

miestų įvyko rinkimai. Repuh- 
likonams pasisekė laimėti rin
kimus ir įgauti kontrolę ke
turiuose miestuose. Tie miestai 
yra sekami: Jacksonville, Ke- 
wanee, Waukegan ir Litch- 
field.

KALINIAI BANDĖ 
PABĖGTI

FORT W0RTH, Tex., bal. 
17.— Vienas kalinys tapo už
muštas, o du sužeisti, kai jie 
bandė nesėkmingai pabėgti iš 
Tarrant kauntės

Nukentėjo ir 
gas, kuris tapo 
muštas.

kalėjimo.
kalėjimo sar-
skaudžiai su-

i

$813.32
$1025.40
.... ... $1838.72

$2911.28
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
CLEVELANDO MARGUMYNAI

Didelis bankietas lakū
no Vaitkaus išleistu

vėms
Vietos ALTASS. skyriaus 

komitetas parendavo puošnią 
vietą, kur įvyks lakūno Vait
kaus išleistuvių bankietas. Rei
kia manyti, kad šiose išleistu
vėse dalyvaus visi vietos pro
fesionalai, visuomenės darbuo
tojai ir šiaip geri lietuviai, ku
riems rupi, kad antrasis skri
dimas pasisektų.

Jei kurie planuoja bankieto 
dalyvauti, o tikietų dar nėra 
įsigiję, tai būtinai pasimatyki- 
te su komiteto nariais. Pas 
juos galėsite tikietą gauti ir 
sau vietą rezervuoti.

Išleistuvių bankietas įvyks 
gegužės 9 d., Green Gables, 
11129 Euclid avė. Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Dalyvaukime visi bankiete. 
Ten turėsime progos asmeniš
kai palinkėti lakūnui Vaitkui 
kuo laimingiausios kelionės.

— Rėmėjas.

Bendro fronto pra
kalbos

Balandžio 11 d. Lietuvių Sve
tainėje buvo surengto bendro 
fronto prakalbos. Vyriausias 
prakalbų tikslas buvo tas, kad 
pasisakyti už apdraudos nuo 
nedarbo biliaus B. H. 2827 pri
ėmimą. Taip bent dalyviai su 
prato.

Pradžioje viskas ėjo sklan
džiai. Kalbėtojai, taip sakant, 
prisilaikė temos: kalbėjo vien 
tik apie bilių. Bet vilką sunku 
atpratinti, kad jis į mišk# ^ne
žiūrėtų. Taip atsitiko ir šu 
bimbiniais: i pabaigą jie neiš
kentė nepadarę savo kermo
šiaus.

Pirmiausiai kalbėjo kun. Ka- 
rioziškis, naujosios parapijos 
klebonas. Kalbėjo trumpai, pa
sisakydamas, jog ilgo pamok
slo nemanąs drožti. Pareiškė, 
jog jis jau pasirašęs, kad tas 
bilius butų priimtas. Esą visi, 
kas tą bilių remia, atlieka ge
rą darbą. Tokia esanti jo nuo
monė.

Paskui kalbėjo kažkoks sve
timtautis. Atrodė geras kalbė
tojas. Jei ką jam galima pri
mesti, tai nukrypimą, nuo te
mos 
kliudė ir smerkė kitus.

Buvo priimta rezoliucija prieš 
senatoriaus Wagnerio bilių. Tą
ją pačia rezoliucija užgiriama 
K. II. 2827 bilius. Už to biliaus 
priėmimą pasisakančios Cleve- 
lando lietuvių draugijos. Tapo

pasiųsta telegrama į VVashing- 
ton, D. C.

Kai rėzoliucijd buvd priimta 
ir dešimtukai sukolektuoti, tai 
tąsyk ir bimbihiai parodė sa
vo tikrąjį veidą. Jie, taip sa
kant, išlindo i 
Pirmiausiai pradėjo _____
apie Pirmosios Gegužės para
dą, Bedarbių Tarybą ir viso
kius kitus dalykus, kurie ab
soliučiai nieko bendro neturė
jo su biliaus klausimu. 

• \

Daug vėjo teko “Dirvai 
Karpavičiui. Mat, Karpavičius 
savo “Dirvoje” atvirai pasisa
kė prieš bilių. Paskui armotos 
tapo atsuktos prieš lietuviškus 
politikierius, kurie įsigavo į 
valdiškas vietas.

O atsitiko tai sekamai: vie
nas' dalyvių atsistojo ir pa
reiškė, kad lietuviški politikie
riai privalą bendrai veikti, 
tas darbininkų bilius butų 
imtas.

Pirmininkas atsako, jog 
politikierių buvę bandoma 
eiti, tačiau nieko gero iš to ne
išėję. Su jais, kaip ir su vi
sais politikieriais, dalykas esąs 
toks: prieš rinkimus jie gata
vi bučiuoti į nebučiuojamą vie
tą, bet kai rinkimai praeina 
ir jie tampa išrinkti, tai be ke
pures prie jų negalima priei
ti. — Girdėjęs.

Bimbiniy didelis seimas
Greit pas mus baisus daly

kai prasidės. Tarp Bimbos da 
vatkų jau dabar pusėtinai striu
ko. Visi 
su pūsle 
bininkų” 
ni antrų, 
važiuos.

Vieno 
šia u, kiek manoma seime tu
rėti delegatų. Atsakė, jog de
legatų busią pusėtinai daug, 
tarp 400 ir 800.

Sakau, tautininkų “kongre 
se” vos tuzinas delegatų te
buvo ir tai labai “vožnius” da
lykus nutarė, tai kuriems ga
lams jums tiek daug reikalin
ga?

Draugutis paaiškino. Girdi, 
kandidatų, kurie nori važiuoti 
j viso pasaulio lietuvių kongre
są, yra pusėtinai daug. Visi 
jie verbuoja šalininkus. Nes tik 
tokiu budu galės patekti į de
legatus. Vadinasi, varžytinės 
eina smarkios.

Paklausiau dar, ar ir Bim-
iš avies kailio. I ba nori važiuoti j Lietuvę ir 
radėjo kalbėti dalyvauti kongrese? Atsakė,

kad taip. Bimbos reikalas esąs 
jau iš kalno sutvarkytas: jis 
busiąs “literaturkos” delegatas.

— Nekandidatas.

ir

kad 
pri-

prie 
pri-

bėginėja, kaip kates 
ir kalbasi apie “dar- 
seimą. Kla’usinėja vie- 
kiek čia “draugų” sū-?

drauguČjo aš paklau-

<

- be jokio reikalo jis

TĖVYNĖS MYLĖ
TOJAI DARBAN
(šitą atsišaukimą į miegan

čius brolius prisiuntė mums p. 
K. J. Paulauskas, kuris prašo 
jį įdėti. —Red.)

Amerikoje nerasime nei vie
ną lietuvį, kuriam butų nežino
ma viena iš kilniausių ir nepa
prastai didelį kultūros darbą 
atlikusi Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, ši draugija, per ei
les metų veikdama, sutraukus 
prie savęs tūkstančius lietuvių, 
išleido daug įvairių knygų, ku
rios buvo Amerikos lietuviams 
kelrodžiu į šviesesnio gyvenimė 
rytojų ir tinkamesnį1 jaunimo 
auklėjimą. Bet ant nelaimės, 
ši musų kultūrinė organizacija 
per, kelįariug .. pereitus metji£ 
buvo neveikti. Jos buvusios 
kuopos pakriko ir visas kultū
rinis darbas sustojo. Draugijos 
turtas, kuris yra išleistose kny
gose, be jokios priežiūros buvo 
sukrautas skiepuose ir trūnijo.

Bet štai, su šio^ pavasario 
atgimstančia gamta — atgimė 
ir įpusų my)fm^Tey^HĮ^ ^My
lėtojų Draugija-.—-Ji—vėl- gyva! 
Ji vėl šaukiasi į buvusius ii 
naujus tėvynes ir • apšvietos 
mylėtojus, kviesdama išnaujo 
Susiburti po jos vėliava ir ?š 
naujo pradėti lietuvių kultūri
nį darbą Amerikoje.

Draugijos turtas, knygos, 
kurios vertos kelių tūkstančių 
dolerių, valdybos žinion perim
tos, sutvarkytas ir apsaugotas 
nuo žuvimo.

Iš naujo pradėdami šį kilnų 
kultūros darbą, mes, valdyba,

kreipiamės į visus Amerikos 
lietuvius pašydami Štai ko:

1. Visi btivę T. M. Draugijos 
ir kuopų nariai, tuojaus Savo 
kolonijose turėkite pasitarimus 
ir Atgėiviftkite btlvhsias kil
pas. Kuopą galite sudaryti 
bent iš 5 asmenų. Jeigu - urnai 
negalima kuopas suorganizuo
ti, galite pavieniais stoti { drau
giją prisiunči'aht saV6 duokles 
centro sekretoriui.'

2. Sudarę kuopą, tuoj perim- 
kitė saVo glObon buVUsioS jušų 
mieste kuopos archyvą ir iždą. 
Daugely kolonijų tas randasi. 
Bet mes mahonie, 'kad buvę 
kuopų viršininkai patys pirmie
ji stos darban kuopas atgaivin
ti.

3. Narinės duoklės metams 
tik $1.00. t Kuomet centras 
gaus mokesčių bent 2 ar 3 šim
tus dolerių, tuoj esančių TMD. 
knygų dalis bus pasiųsta Lietu
von ir šu tenaitiniais knygų 
laidėjais bus *išmainyta ant 
naujausių kny^tą. Reiškia narys 
užsimokėjęs $į.00, gaus gražią, 
kelių dolerių vertes knygą. Tad 
paskubėkite ar tai kuodas su
tverti, ar tai pavieniais stoti į 
organizaciją, kad ; nevilkihant 
galėtume savas knygas siųsti 
Lietuvon ir naujas gavę išsiun
tinėti nariams.

4. Naujai susitvarkiusios kuo
pos, kurios turite ižduose pini
gų, esate prašomos juos ar ją 
dalį paaukoti ar paskolinti cen
trui pradžios darbams, kad cen
tro valdyba bė kliūčių galėtų 
darbą varyti pirmyn.

5. TMD., kaip pirmiau buvo, 
taip ir dabar bus tik kultūrinė 
apšvietos organizacija. Joje 
netfus jokių pąįrfijinių politikų 
hėi^bent kuriai partijai tafnA- 
vimo. Tokiu budu, kiekvienas

tėvynę ir apšvietę mylintis 
lietuvis gali Būti šioš organiza
cijos nariu. Jo ašmeninis ar 
politinis nusistatymas yra jo 
asmens reikalas, O kad visi na 
riai butų lygiai patėnkihti, 
knygos, kurios bus teikiamos 
nariams, bus grynai moksliš
kos.

Sukruskime ir stokime dar
ban visi! Kuri kolonija pirmo
ji pasirodys su nauja ar atgai
vinta kuopa ir kurie bus pir
mieji pavieniai nariai?

Visais reikalais kreipkitės į 
draugijos sekretorių adresuo
dami sekančiai:

K. J. Paulauskas, 
13L,Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Ruošiami patogumai 
keleiviams po 

Lietuvą

Lietuvos vasaroviečių turi dide
lį trukumą, — jose trūksta gė<- 
rų, švarių viešbučių ir Šiaip Va
sarnamių keleiviams (turis
tams) apsistoti. Dėl šitos prie
žasties išlepinti kitų kraštų tu
ristai vengdavo Lietuvoje ilges
niam laikui apsistoti. Pagaliau 
ir šitas reikalas imta rimtai 
tvarkyti, šitą darbą ėmė sėk
mingai judinti energingas turis
tas ir žurnalistas Matas šalčius. 
Jo pastangomis prieš porą me
tų buvo {kurta Lietuvos Turiz
mo Sąjunga, kuri jau plačiai 
išplėtė savo veikimą. Sąjunga 
didesniuose centruose (Klaipė
doj, Šiauliuose, Panevėžy, Bir
žuose, Alytuje, Zarasuose ir 
kitur) turi savo skyrius. Ji iki 
šiol išaiškino ir i&tyrė apie 60 
naujų vietų, tinkamų vasaroji
mui. Daugely tų vietų jau SU-

tvarkytos patalpos turistams 
apsigyventi, su maistu, ir pilnu 
patarnavimu.

Sąjungos rūpesčiu, steigiama 
Lietuvos viešbučių akcinė ben
drovė, kuri rūpinasi statyti 
gražius, patogius viešbučius 
Vasarvietėse. Jau šiemet lietu
viai, atvykstantieji paviešėti 
senojon savo tėvynėn, galės 
plačiau pasinaudoti Lietuvos 
Turizmo Sąjungos patarnavi 
mais. Norintieji važiuoti j Lie
tuvą, gali apie Turizmo Sąjun
gą gauti žinių pas lietuvius 
laivakorčių agentus bei Lietu
vos konsulatuose New Yorke 
ir Chicagoje. Turizmo Sąjun
gos adresas: Lithuania, Kau
nas, Lietuvos viešbutis.

Tsb.

ADVOKATAI

G

AUVAYS UNIFORM 
/DEPENDABl.E

Tbdaiiį 
As A A Yhars A<įo 
25 ounces for254 

_ . , I’ J Į .

Full PAtK 
noslack 
FILLING

MILUONS Ot POUMDS HAVE BEEN 
USEO 8Y OUR GOVERNMFHT

AKIU SPECIALISTAI

Lietuva turi žavėtinai gražių 
ir Sveikų vietų, kur miestų žmo
nės, triukšmu ir tvankiu oru 
nukamuoti, gali ramybėje pa
ilsėti bei pairusią sveikatą pa
taisyti. Deja, iki šiol dauguma

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. P1KIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

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

>1.95 1B >2.75
Vyrams. marškiniai Broąd Cloth950 IR >1.Ž5
Vyrams darbinės ir išeiginės keb 
nes

>1.25 E >2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) CCIa
(Pirmos rūšies)     wvw 
Vyrams pančiakos, labai IEa 
gražios ......... ...... ...............J y**
Yard Goods dėl siu-
Vimo kvortukų, vardas ■ “ . V 
Mergaitėms bovelninės 1 Cp 
papČiakOB ..n... .v....;....,.. Į

Meldžiame ątsilankyti j mu
sų krautuve ir persitikrinti musų 
kainpmjš, o meš pbtafhausime 
kuogeriabėiai.

AR JŲSJAUPASIUN- 
TfiTĖ DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jųS jau pasiuntėte jiems ką 
nors? Jie už atmintį jums bus 
dėkingi. NAUJIENŲ Pinigu 
Siuntinio Skyrius jums tame 
gali patarnauti.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tek Bouievard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell SL 
Tek Republic 0723

f

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienbms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolų 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas už galioną A A 
ir virš..............................JLUU
Galionas Maliavos
ir virš......................  mUv
Galionas Enamelio $4 CQ 
ir virš............................... ■
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ........... wvv
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ............... fevV

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 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Nadiai: 6459 S. Ročkwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Aneiia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midvife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu 
eleetrie (___
meųt ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovahai.

massage 
treat-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
■M

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plal 
skanų, Išbėrimų, 
Dėmių ir kitų odos

Stop 
Itching 

Skin

erzinimų. Gaukite bonka Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptlekose 
35s, 60c. $1.00.žemo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPubHc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Ofišo Tel. Bouievard 5913 
Rez. Tek Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Čcr. of 35th and Bfalsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tek: Bouievard 7820 
Namd Tel. Prospect 1930

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically ĄkiųSpęcialistas.

esti
Palengvlnp akiųį iteinpini^v kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ėkių aptėfnimd, nėtvuotu- 
mo, skaudamą akių kafšt;, atitaisė 
trumfiarėgystė ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęiale atyda atkreipiam | mo
kyklos vaikus, Krėivės aky? atitai
somos. Valandos huo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo lO iki fa.; *
Haugely atsitikimų aky* atitaisb- 

mos be akinių.; Mainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712f South Ashland Av.
PMoųe Bouievard 7589

DR.C.ŠERNER 
Lietuvis 

Tėt.Yard, 1829
. Pritaiko Akinius 
v. Kreivas Akie

- Ištaiso.

Valani
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Laidotuvių Direktoriai 
r . * . 4* * ■ ' “-r* ' L • , J -Jį Į

nU6 6 iki 8

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage AvenUe Phohes Yards 1741-1742
... . ......         ' ............................... . .......................................................'................................M.....................  .i . ..........,1 ii u i,Į-....

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Ganai 2515^—Cicero 5927
...iii,................ ■■■ i i. iii..................................     iii. i i .. ...... ............................. .i , ■„

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

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

--------------

J. LIULEVIČIUS
4092 ArcheT Avenue Phone Lafayette 3572
' . .k. ________ i J  _ .  -J A i — '- J > 2-1 !   * ■ \  

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroė 3377

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

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bouievard 5203-8413

AKIU SPECIALISTAS
. 27 PATYRIMO

Pritniko akinius dėl visokiu akių

DtJ John J. Smetana
OPTOMĖTRISTAS - ’ 

1801 So. Ashland Avė.
Karhpas 18 S t. Phohe Caiibl 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA ,
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

PhoUė Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rėž. 8631 So. Califdrnia Avenue

Telefonas Rezeblic 7868

Tėl. Oflce Wentworth 6380 
Rez. Hydė Park 8395

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

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

KITATAUČIAI

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

tel. ĖėhWood 51Č7 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. FranciscoaV.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tek Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerbi lietuviams Žinomas pėr 86 
metbs kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
Vyrų, moterų ir vaikų partl nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandoj! nUo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
•Telefonas Virginią 0036 

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

A. Montvid, M. D.‘
West 'iTd^vn State Bank Bldg. 

2400 Wėžt Mbdisoh Streėt
VaL 1 iki 8^ po piėtų, 6 iki 8 vak.

Tel. Šeeley 7830
Namų telėfėhab BruhsvVick 0697

— ■■ ■> litll O t.. I Į 1^1.1^ ............................. . <>>

DR. J. MOCKUS
dantistas

3401 So. Halsted Street
Photte Varis 3557

Vai. nuo 9:30 iki 8:80 vakaro.
Nėra ofiso valandų seredomis.

ur. u. vezens
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nUo 9 Iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

........ - ■ - • L- .. ■ . ■ i ..i.' ..

Dr. Charles Segal
OFISAS ,

4729 So. Ashland Avė.
1 2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. pietų ir nuo 7 iki 8:80 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diėną.

Phone MIDWAY 2880

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25ims“4»St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po piet, nud 6 iki 8:80 vak. 
kasdien, Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel LAFAYETTE Ml.
■■ri¥i

Kiti Lietusiai Daktarai.

... m. ............ a....... .n1;...'.... ;... ,i;.i.*........    - 
telefonas Yards 0994

Dr. Maunce Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

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

Ofiso Tel. Calumet 6893 *
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai, vak. No- 
džliomis ir šventadieniais 10—12

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bouievard 8488

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos riuo 2 ild 4 it ntid 7 iki 
vai., NedSlięmis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St.
Tek Bouievard 1401

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

t.
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Amerikos Spauda apie Lietuvą 
ir Klaipėdą

Amerikos spaudos susidomė
jimas Klaipėdos klausimu rado 
išraišką kone visuose dides
niuose dienraščiuose. Be tų 
laikraščių, kurie buvo jau pa
minėti Naujienose, gavome edi- 
torialų Klaipėdos klausimu dar 
iš sekamų dienraščių:

Press, Newport, Va. 
Plain Dealer, Cleveland, Ohio 
Journal, Springfield, III. 
Democrat, Davenport, la.
JourneJ-Post, Kansas City, 

Mo.
News, Philadelphia, Pa. 
News, Indianapolis, Ind. 
Star, VVashington, D. C. 
News, Albany, N. Y. 
Express, Easton, Pa. 
News, Detroit, Mich.
Globė, Joplin, Mo. 
News, Dayton, O.
Daugumoj redakcinių straip

snių galima jausti kadir neaiš
kiai išreikštas palankumas Lie
tuvai jos susidūrime su na
ciais. Kaikurie, negalėdami pa
kęsti Hitlerio, stoja Lietuvos 
pusėje. Bet yra ir tokių, kurie 
nesupranta, kaip mažutė Lie
tuva drysta erzinti didelę Vo
kietiją ir provokuoti karą Eu
ropoje. Karo provokavimu čia 
yra skaitomas Lietuvos teismo 
pasmerkimą keturių nacių mir
čiai.

Detroito “News“ yra vienas 
tų dienraščių, kurie mano, kad 
keturių nacių pasmerkimas 
mirčiai buvo neteisingas, ir 
kad visa Klaipėdos nacių by
la buvo tik netikęs politiškas 
lošimas. Savo editoriale Detroi
to “News” rašo:

“... Yra rimtos abejonės 
ar tie naciai buvo teisingai 
teisiami (vvhetber they had 
a fair trial).

“si abejonė kyla ne tik iš 
to, ką pasakė du anglai, ku
rie sekė bylą, bet taipgi ii 
iš tų laikraščių koresponden
tų, kurie buvo susipažinę su 
liudijimais.

“Tie du anglai sako, kad 
du iš keturių nacių turėję 
visišką išsiteisinimą (com- 
plete alibis), kad nebuvo jo
kių įrodymų prieš trečią, 
tuo tarpu kada ketvirtas 
prisipažino žmogžudystėje (o 
ne dalyvavime įtariamam 
suokalbyje) ir prisiekė, kad 
kiti trys buvo nekalti.

“Prokuratūra pristatė tris 
skrynias ginklų, kurie buk 
buvę skirti vartojimui suky- 
lime. Laikraščių korespon
dentai sako, kad tie ginklai 
buvę seni ir daugelis jų nie
kam netikę. Kada į tai nu
rodė ginyba, tai kaltintojai 
sudarė “paskutinės minutės 
teoriją“, kad su tais gink
lais suokalbininkai galėję at
silaikyti prieš Lietuvos po
liciją ir kareivius kol jiems 
butų atėjus pagelba iš Vo
kietijos. Bet, kaip sako ko
respondentai, nebuvo jokių 
įrodymų, kad pagelba jiems 
buvo prirengta.”
Laikraštis užbaigia tuos sa

vo išvadžiojimus nurodymu, 
kad Anglija, Francija ir Ita
lija turėtų tą verdiktą pana
grinėti ir įsikišti į nacių nu
teisimo reikalą.

Kitas laikraštis “The Globė” 
iš Joplin, Mo., pirmiausia pa
duoda Vokietijos, Lietuvos ir 
Klaipėdos pločio ir gyventojų 
skaitlines

Ketvirtainių mylių
Vokietija ...................  181,662
Lietuva .. ..............  21,683

Klaipėda .... ................... 935
Gyventojų

Vokietija .............  62,848,782
Lietuva ............... 2,203,312
Klaipėda . .............. 146,000

O paskui sako:
“Rodos gana aišku, kad 

nacija turinti du ir vieną 
ketvirtadali milijonų gyvena

tojų negali pasmerkti mir
čiai kaimynės nacijos su še- 
šiosdešimt milijonų gyvento
jų dominuojančios politiškos 
partijos narių, neiššaukdama 
didelių nemalonumų.“
Visai kitaip kalba “The 

Press”, Nevvport, Va. dienraš
tis. Jis pastebi, kad Klaipėdos 
gyventojai, didžiumoj vokiečiai, 
linko prie Vokietijos, ir natū
raliai galėjo daryti suokalbius 
prisidėjimui prie Vokietijos. 
Ar teisingas buvo Lietuvos tei
smas ar ne, tai turėtų rūpėti 
vien lietuviams. Paprastai pa
smerkimas keturių nacių mir
čiai neturėtų didelės reikšmes 
už Lietuvos sienų. Bet Seno
jo Pasaulio sąlygos dabar yra 
tokios, kad Lietuvos teismo 
verdiktas gali supusti neapy
kantos liepsnas. Vokiečiai čia 
vienok visai be reikalo karš
čiuojas. Jie visai neturi prie
žasties skųstis. Nes, sako “The 
Press“:

“Lietuva daro legaliu budu 
tą, ką Hitleris ir naciai pa
darė, kada jie vykino jų 
taip vadinamą kraujo apva
lymą. Lietuva elgiasi tvar
kingu ir legaliu budu, o Hit* 
leris pasiėmė teisę į savo 
rankas ir veikė vienas kai
po teisėjas, teismas ir kori
kas.”
Kansas City dienraštis “Jour- 

nal-Post” išreiškia visuotiną 
pasibjaurėjimą Hitleriu ir Klai
pėdos nacių dalyke:

“Klaipėdos vokiečiai, ly
giai kaip Austrijos ir čecho- 
slovakijos vokiečiai, trokšta 
sugryžti j reichą. Jie netu
ri nieko prieš Hitlerį, bet ma
tomai yra užsidegę nacių 
karštlige. Nėra abejonės, kad 
hitlerininkai vedė tarp jų 
smarkią propagandą.

“Na ir Hitleris dabar iš- 
leidinėja smarkius ir netak
tiškus protestus prieš revo
liucionierių nacių laukiamą 
egzekuciją. Iš Lietuvos pra
nešama, kad tie naciai gal 
ir nebus nužudyti, žinoma, 
jeigu Hitleris nenueis perto
ji su savo protestais, šito 
nesuvaldomo pono talentas 
gaminti priešus Vokietijai 
yra beveik nepatikėtinas.“

Philadelphijos “News” tame 
pačiame tone sako apie Hitle
rio demonstracijas prieš Lie
tuvą:

“Hitlerio šalininkai organi
zuoja demonstracijas prieš 
Lietuvą, kadangi ši nacija 
nuteisė mirčiai nacių šnipus 
ir konspiratorius. žinoma, 
tai buvo labai kilnu ir patei
sinama, kada šitie vokiečių 
suokalbininkai stengėsi įvyk
dyti savo revoliucijinius pla
nus Klaipėdoje, bet kada jie 
tapo sugauti ir karo teismo 
nuteisti (court-martialed), 
tai dabar jie rėkia apie sker
dynes (butchery) ir barba
riškumą. ... Hitleris jieško 
bėdos.”
Washingtono “Star”, gerai 

painformuotas apie Europos 
dalykus dienraštis, kalba apie 
vokiečių gązdinimus Lietuvai 
per galingas vokiečių radio 
stotis:

“Lietuva yra visa sujudus 
ir išsigandus. Galingos vo
kiečių radio stotys Lietuvos 
parubežy skleidžia grūmoji
mus atkeršyti mažutei šaliai 
už tai, kad ji dryso būti šei- 
myninke savo namuose. Lie
tuvos valdžia rūpinasi savo 
krašto apsauga”.

“pidžioji Britanija mažai 
tepaisė rytų Europos likimo, 
bet Vokietijos prieš-lietuviš- 
kas pašėlimas duoda atatin
kamos progos Litvinovui įti
kinti kapitoną Antaną Ede
ną, kad karo pavojus šitoj

srityje yra didelis ir kad 
butų kooperacija labai rei
kalinga vokiečių apetitų su- 
valtymui Baltijos plotyje.“
O Albany, N. Y. “News” 

kalbėdamas apie keturių nacių 
nuteisimą mirčiai ir Hitlerio 
grūmojimus už tai Lietuvai, 
klausia:

“Ar jus galit įsivaizduot 
kas atsitiktų su tokiais lie
tuviais, kurie butų sugauti 
Berlyne darant suokalbį prieš 
nacių režimą?“

Lietuva susitarė su 
Rusija

Rusai nupirks Lietuvo
je virš 100,000 kiaulių

KAUNAS. Lietuvos dele
gacija, vadovaujama žemės ūkio 
ministerio J. Aleksos, kuri buvo 
nuvykusi į Sovietų Rusiją tar
tis dėl prekybinių santykių iš
plėtimo tarp Lietuvos ir SSSR, 
sugrįžo į Kauną. Pasitarimai su 
vadovaujančiais SSSR ūkio ir 
prekybos asmenims davė kon
krečių vaisių. Kovo 23 d. buvo 
pasirašytas susitarimas ir, be 
to, protokolas dėl kiaulių. Su
sitarimas padarytas vieniems 
metams.

Pagal tą susitarimą Sovietai 
nupirks šiais metais Lietuvoje 
daugiau kaip 100,000 kiaulių. 
Kadangi susitarimas sudarytas 
kompensaciniu pagrindu, tai už 
kiaules mes iš SSSR pirksime 
įvairių rusiškų prekių — ang
lies, žibalo, tabako.

Iki šiol musų prekybos san
tykiai su Sovietais neturėjo 
labiau pastovaus pobūdžio. Nuo 
šio susitarimo prasideda, nau
jas laikotarpis musų prekybos 
santykiuose su SSSR. Jau pasi
rašytame sutarime yra aiškiai 
pažymėtas pastovumo momen
tas. Susitarimą dėl 1936 m. mu
sų prekybos su SSSR nusista
tyta sudaryti dar šiais metais, 
apie spalių mėn. To susitarimo 
principai buvo apkalbėti jau 
per dabartinius pasitarimus.

Kalbėdamas dėl susitarimo su 
SSSR, ministeris Aleksa pareiš
kė, kad tarp Sovietų Rusijos ir 
Lietuvos pasiektas susitarimas 
ekonominiais klausimais ir pa
sirašytasis protokolas aiškiai 
rodo tiek tolesni ūkiškų santy- 
tykių stiprinimą, tiek tolesnį 
stiprinimą (tradicinių draugin
gumo ir politikos santykių tarp 
abiejų kraštų.'

Susitarimas dėl kiaulių eks
porto į SSSR Lietuvos ūkinin
kams yra didelis palengvinimas. 
Turint galvoje dabartinius lai
kus kainos busiančios visai pa
tenkinamos. —Tsb.

Vokiečiai vėl ruošia
si kolonizuoti Rytų

Prūsiją
Liūdnos atminties kryžiuočių 

ordinas dar 13 amžiuje užgro
bė musų tautos giminės—prū
sų žemes. Ilgainiui į prusus 
prisigrūdo daug vokiečių iš Vo
kietijos gilumos, kurie visiškai 
išnaikino senus šio krašto gy
ventojus prusus. Dabar senie
ji prusai visiškai išnaikinti. Tik 
jų vardu vadinama prūsų ap
gyventos vietos—Rytų Prūsija. 
Tryliktame amžiuje prusai už
ėmė gana didelius žemės plo
tus. Istorikai nurodo, kad Ber
lynas yna pastatytas Prūsų že
mėje.

Vokiečiai visados pasižymėjo 
kitų tautų neapykanta ir noru 
jas visiškai nušluoti nuo že
mės paviršiaus. • šiam tikslui 
jų yra gerai išbandyta kolo
nizacija. Su kolonizacijos pa
galba vokiečiai nutautina ne 
vokiškus kraštus. Jie tokiu bu
du per 700 metų stengėsi nu
tautinti Klaipėdos kraštą, bet 
tik dėka lietuvių atsparumui 
jis ir per kelis - amžius paliko

Outokj • ■ s ‘ •>

lietuviškas, o 1923 m. galuti- pradedama kolonizuoti. Vokie- J/
nai susijungė su savo motina 
Lietuva.

Rytų Prūsija visados vokie
čiams buvo lietuviškas krislas 
vokiškose akyse. Kaip įmany
dami jie dirbo, kad ten lietu- 
viškumo nė ženklo neliktų. Is
torikai sako, kad dar visai ne
seniai (maždaug pbieš 70 me
tų), daug Rytų Prūsijos gy
ventojų kalbėjo lietuviškai. Ta
čiau po nuožmios kolonizaci
jos, kuri ypač pasireiškė “ge- 
'ežinio kanclerio“ Bismarko 
laikais. Rytų Prūsijoje lietu
viškos žymės labai sunyko.

Gi dabartinė naciška Vokie
tija, kiek įmanydama, naikina 
Rytų Prūsijos lietuviškumą. 
Kiekvienas lietuviškai skamban
tis vietos pavadinimas tuojau 
pakeičiamas vokišku, štai vėl 
gaunamos žinios, kad dar šią 
vasarą Rytų Prūsija vėl bus

čia i ten atgabens apie 10,000 
naujų kolonistų, kurie gaus že
mės gabalus ir turės būti uo
liausiai naciais. Matyti, kad na
ciai dar labai bijo lietuviškos 
Rytų Prūsijos, kad ji kada nors 
taip nepadarytų, kaip 1923 m. 
Klaipėdos kraštas. Tsb.

Lietuvos biudžetas

— Jau galutinai nustatytas 
šių metų Lietuvos valstybės 
biudžetas. Jis siekia 269,131,- 
840 litų. Paprastų išlaidų šie
met humatoma padaryti 208,- 
168,059 litų, o nepaprastų iš
laidų — 60,963,781 lt.

Tsb.
\ •-* ..

SkhlbirilUl Naiijiettosč 
dttocĮą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

VELYKŲ PARADAS
VEDA Į

BOSTON
SHOE STORE

3435 SO. HALSTED STREET

BLUES, GREYS, TREE BARKS

Parsiduoda

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė 
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė
ZUBROVKA—Smirnovo gQ
visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir restauracijose.

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tek Rogėrs Park 2900—Chicago, III.
Specialės kainos dėl urtno sandelių, dealerių ir tavernų.

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DĖAŪGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED ELCHAHGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Vienatinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”

BOSTON užlaiko sekamu plačiai pagarsėjusių išdirbysčių avaline: 
FLORSHEIM, ENNA JETTICKS, RED CROSS.

NUSIPIRKITE SAU PORA DABAR.

KŪDIKIAMS ČEBATUKAI
DĖL BARNIUKU IR MERGAIČIŲ 

Patent ir Balti Straps ir Oxfords. Dabar randasi geriausio išdirbimo 
POLL PARROTT STAR BRAND.
DOVANOS VISIEMS

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

TAUPYKIT gĮajjfl^,PAI)|MWTqg
IiFemralSavings 

tlU AND LOAN ASSOCIATION 
p Of CHICAGO

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

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

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

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

gra- 
kad 
šau- 
turi-

VELYKOS JAU ARTINASI
#■* Laikas nusipirkti gerus, 
fo žius, naujus čeverykus, 

mTuI Velykoms atėjus, būti 
pasipuošusiu. Mes

me didžiausį pasirinkimą če- 
verykų vyrams, moterims ir 

U ^EbmESbI vaikams.
Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT* LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

I Rusiška ir Turkiška Pirtis I
I DOUGLAS BATHS *1.^1 8514-16 W. ROOSEVELT ROAD <5

arti St.Louis A v. Tel. Kedzie 8902 VI
Vanos, lietaus ir druskos vanos. ------ - _

svvimming pool.
Rusiika ir turkiika pirtis ^8 

g| ĮjMoterhni^seredomisi^T^^^^^^^S^S

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia kn^ga visam musų 
, jaunimui pasiskaityti.

“The Daina’’ yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygų.

Gausite NAUJIENŲ ofise.
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NAUJIENOS
The Lithūahian Daily New« 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
88.00 per year ln Canada
$7.00 per year outside of Chlcago
$8.00 per year in Chlcago 
3c per copy.

Entered as Second Ctasa Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
ei Chlcago, III. under the art of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadleniOs. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halrted SU Chicago, 
JU, Telefonas Cinai 8500.

DARBININKŲ ALGOS IR VALANDOS
’ • * ' ’ ' ■ *■ 1 I -t .■ Apžvalga

IGNORANTO PASAKA
Darbo statistikos biuras Washingtone apskaičiavo, 

pasiremdamas pranešimais iš 20,536 dirbtuvių su 3,127,- 
990 darbininkų, kad sausio mėnesį šiemet darbininkų 
algos tuvo dviem doleriais savaitėje aukštesnės, negu 
tų patį mėnesį pernai metais, ir darbo laikas pailgėjo 
pusantros valandos per savaitę.

Pernai metais sausio mėnesį darbininkai uždirbda
vo vidutiniškai po 18 dolerių per savaitę, o šiemet — 
20 dolerių. Pernai jie dirbdavo 33 ir pusę valandas, šie
met —35 valandas. Taigi vidutiniškas darbininko atly
ginimas pernai buvo 53 centai už valandų, o šiemet 57 
centai.

Atlyginimas už darbų pakilo apie 10%. Bet kiek 
pabrango gyvenimas!

Statistikos biuro gautieji raportai apima 10 stam
bių pramonės šakų — tokių, kaip automobilių gamybabių pramonės šakų — tokių, kaip automobilių gamyba 
ir popieros gamyba. Skaitlinės, rodančios, kad tų pra
monių darbininkai dirba vidutiniškai po 35 valandas 
per savaitę, anaiptol nereiškia, kad toks jau dabar jose 
yra nustatytas darbo ilgis. Jos pasago, kad darbininkai 
dažnai dirba nepilnų laikų.

Į|d prieis prie to, kad ręguleris darbo laikas pra
monėje butų tik 35 valandos savaitėje, darbininkams 
dar reikės gerokai su savo darbdaviais pasigrumti.

SIŪLO VALDŽIAI PAIMTI GELEŽINKELIUS 
Į SAVO RANKAS

sėTarpvalstijinės prekybos komisijos pirmininkas 
nate, Burton K. Wheeler, įnešė bilių, kuriuo siūloma 
paimti geležinkelius federalinės valdžios nuosavybėn. 
Nežinia,' ar Roosevelto administracija šitą bilių remia, 
ar ne, bet jisai atitinka tas mintis, kurias savo raporte 
prezidentui išreiškė “geležinkelių koordinatorius” Jos- 
eph B. Eastman, kuris pasakė, kad privatinės kompa
nijos nieku budu nesugebės pastatyti geležinkelių biz
nį ant sveiko pamato.

Kodėl geležinkelių kompanijos savo biznio nesu
tvarko? Viena, dėl to, kad jes viena su kita veda kom- 
peticiją (konkurenciją) ir todėl kenkia viena kitai. Pa
vyzdžiui, tarp Čhicagos ir New Yorko yra nutiestos 
kelios geležinkelių linijos, kurių kiekviena stengiasi 
gauti kiek galint daugiau pasažierių ir prekių gabeni
mui. Jos tarp savęs varžosi, ir beveik nė viena jų ne
gauna pakankamai biznio. Tuo tarpu jeigu viena kom
panija teiktų tą patarnavimą publikai, tai ji galėtų da
ryti gerą pelną, eperavimo išlaidos^ butų daug mažesnes 
ir kainos galėtų būti žymiai sumažintos.

Kita »priežastis, dėl kurios Amerikos geležinkeliai 
nusigyveno, yra ta, kad privatinės kompanijos, kurios 
juos valdo, turi mokėti dividendus (pejnus nuo Šerų) tų 
kompanijų dalininkams/ Kompanijų direktoriai skiria 
biznio vedėjais ne tokius asmenis, kurie duoda gerą 
patarnavimą žmonėms, bet tokius, kurie padaro daug 
pelno geležinkelių savininkams. Geležinkelių manadže- 
riams nerupi įvesti pagerinimus geježinkeliuose. Jie 
įdeda j geležinkelius kuo mažiausia, o stengiasi paimti 
iš jų kuo daugiausia. To rezultate geležinkeliai taip at
siliko nuo šių dienų technikos vystymosi transporte, kad 
^iems dabar atima biznį ir automobiliai, ir trokai (sunk
vežimiai), ir aeroplanai.

Pagalios, gejezinkeliij kompanijos labai įsiskolino, 
išleisdamos bonų už bijionus dolerių. Jos lindo į skolas 
dar gerovės laikais, todėl atėjus depresijai, joms pasi
darė visai bloga: Bankai jau nebenori geležinkeliams 
duoti daugiau "paskolų, ir jeigu rieputų jiems atėjus į 
pagelbą valdžia (su Finąncę' Reconštruction Corpora
tion), tai dauguma geležinkelių butų seniai subankro- 
tavę. ' ' .......... ■ " .

yjsųs šituos dalykus nurodė savo raporte “koordi
natorius” Eastman, išreikšdamas nuomonę, kąd pasta
tyti geležinkelius ant kojų gali tiktai valdžia, perimda
ma juos iš privatinių kompanijų rankų. Savo raporte 
jisai, be to, rekomendavo, kad valdžia paimtų į savo 
rankas taip pat ir kitas transporto priemones, būtent: 
garlaivių linijas 'krašto vandenyse, trojųj ir busų lini
jas, kurios einą iš štęito į šteitą, ir oro linijas.
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Uotnvon ir kitnr užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams . ... ....................... — $8.00
Pusei metų ............  4.00
Trims menesiams _______ ; 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

sibaigusi depresija, tokį milžiniškų programų valdžiai 
butų sunku įvykinti, nes geležinkelių, trokų, busų ir oro 
linijoms išpirkti reikėtų milžiniškos sumos pinigų; o 
prie, to dar valdžia, perėmusi tų biznį į savo rankas, tu
rėtų šimtus mijionų dolerių išleisti jo perorganizavimui. 
Taigi “geležinkelių koordinatorius” patarė prezidentui 
su šito sumanymo vykinimu dar palaukti, iki praeis 
blogieji laikai.

Tačiau, kaip minėjome, senatorius Wheeler siūlo 
kongresui jau dabar, priimti jstatymų geležinkelių “su- 
valstybinimui”. Viena, stambi Amerikos biznio šaka, 
vadinasi, jau pasiekė tų laipsnį, kur privatinis kapita
las nebepajėgia jj sukontroliuoti. Anksčiau ar vėliau j| 
turės paimti valdžia. 0 toliau ateis eile ir kitiems stam- 
biemsiems bizniams — elektrikai ir gazui, anglių ir ru
dos kasykloms, plieno ir geležies (ypač amunicijos) pra
monei, alyvos gamybai ir t. t.

.Privatinio kapitalizmo sistema baigia savo amžių.

Širvydukas, “turavodamas” 
Karpavičiukui, stengiasi įrody
ti, kad socialistai “no good”. 
Girdi, kur tik socialistai šeimi
ninkavo, tai arba sugriuvo or
ganizacija arba jai gelbėti rei
kėjo ieškoti diktatoriausl Ir ve 
kokius “faktus” jisai paduoda 
šitam savo teziui paremti:

“Po socialistų (? — “N.” 
Red.) šeimininkavimo Itali
joje 1920 metais turėjo pa
kilti Mųssolini. ( Po socialisto 
Kerenskio radosi Leninas ir 
Stalinas. Po socialistų šeimi
ninkavimo Vokietijoje šian
dien Hitleris švaistosi. Po 
socialistų valdžios Austrijoje 

. įsigyveno klerikalų valdžia.
Po Lietuvos Čepinskų ir Gri
nių (ar ir Grinius socialis
tas? — “N.” Red.) turėjo ša4 
Ii paimti valdyti Smetona. 
Tas pat, po socialistų val
džios nutiko ir Latvijoje ir -r-. i . • 4 a. ‘ i ■ ! 1

Kiekvienas sakinys šitoje &ir- : 
vyduko pasakoje daugiau ar 
mažihu prašilėnkia suf 'tiesa, o 
kai kurie ' jų yra visai melą- , 
gingi. Pavyzdžiui, Italijoje so
cialistai niekuomet nešeiminin- 
cavo. Kitose šalyse socialistai 
jent laiks nuo laiko turėdavo 
savo atstovus, o Italijoje nė to 
lebuvo. Nė vienas socialistas 
Italijoje nebuvo įėjęs į ministe- 
rių kabinetą. Valdžia, kurią nu
vertė fašistai, buvo liberalų 
rankose.

Toliaus, kai dėl Lietuvos, tai 
visi žino, kad valdžią, kuri bu
vo nuversta 1926 m., kontrolia
vo vai. liaudininkai. Preziden
tas buvo 'vai. liaudininkas (K. 
Grinius), ministeris pirminin
kas — vai. liaudininkas (M. 
Sleževičius), ir dauguma minis- 
terių buvo vai. liaudininkai; 
taip pat ir Seimo pirmininkas 
(Staugaitis). SociaĮdemokratų 
valdžioje buvo tik du, ir tfe pa
tys buvo įteikę rezignaciją, 
negalėdami susitarti su kabine
to dauguma dėl kai kurių klau
simų.
. Vokietijoje Hitleris atėjo ne 
po socialdemokratų valdžios, 
bet po kataliko Brueningo ir 
“nepartinio” gen. Shleicherio 
valdžių, kuriose nebuvo ne vie
no socialdemokrato. Austrijoje 
taip pat socialdėmoklatai ne 
šeimininkavo, bet arba dalyva
vo koalicinėse valdžiose, arba 
jose visai nedalyvavo. Panašiai 
buvo Latvijoje ir fcštijojq.
' Taigi visa širvyduko paduo- 
toji “gyvenimo faktų ’ litanija 
yra arba sąmoningas tiesos 
kraipymas arba ignoranto ple- 
įialas. Ir reikia pąs|ebęti, kąd 
nieko originalaus čia tas Kar- 
pavičiuko bendradarbis nesugal
vojo. Tą pačią žioplą pasakaitę 
šu visokiomis variacijomis jau 
Įier metų metus kartoja bolše
vikai. Anot jų, sociąlistaį visur 
paruošia ' dirvą h fašizftiuf, — 
nors tikrumoje geriaušį 'fašiz
mo dirvos parnešėjai yra pa
tys bolševikai, |iė skleidžia 
miniose tas' idėjas, kurios su
daro fašistiško “mokslo” pama
tų, t. y. pilietinį karą ir ne-

Socialistai — demokratijos 
gynėjai

Kaip f asistuojančių tautinin
kų sėbras (buvęs socialistas) 
Vytautas Sirvydas, taip ir bol
ševikai (daugumoje irgi buvę 
socialistai) neturi paprasčiau
sios logikos. Juk yra nesąmonė 
kaltinti dėl fašistiškų arba kito
kių diktatūrų atsiradimo socia
listus, kurie yra diktatūrų prie
šai. Jeigu socialistai neturėjo 
pakankamai jėgų vieni apginti 
demokratinę tvarką, tai kodėl 
gi jiems nepadėjo tie, kurie 
šiandie verkia dėl Hitlerio ir 
kitų diktatorių įsigalėjimo?

Sakysime, Vokietijoje social
demokratai per 13 metų gynė 
respubliką. O ką per tą laiką 
darė bolševikai? Keldavo kru
vinas riaušes gatvėse, stengda
miesi diskredituoti respublikos 
valdžią; skelbdavo, kad demo
kratijos darbininkams nereikia,, 
ir dažnai balsuodavo kartu su 
hitlerininkais.

Arba imkime Italiją, kurioje 
valdžia visą laiką bu’vo “tautiš
kų” ir liberališkų, partijų ran
kose. Atėjo Mųssolini su gove- 
da ginkluotų gengsterių, kurie, 
valstybes įstatymus trempda
mi po kojomis, žudydavo dar
bininkų vadus, begindavo da 
bininkų laikraščių redakcijas 
ardydavo darbininkų mitingu 
atėjo ta sužvėrėjusi gauja — 
liberalų valdžia pasitraukė, u 
leisdama vietą Mussoliniui! B 
vęs italų ministeris pirmini 
kas Nitti ir kiti liberališki vž 
stybės vyrai vėliau rašė, kž 
vienas armijos pulkas butų g 
Įėjęs išsklaidyti visas Musso 
nio gaujas. Bet valdžia pri 
tas gaujas nepavartojo jėge 
Liberališka, “tautiška” valdž 
liepia kareiviams -šaudyti tik 
darbo žmones, kada jie drįs 
pareikalauti sau geresnių g 
venįmo sąlygų-!

Jeigu širvydukas nebūtų ž 
bas, tai jisai matytų, kad da 
gelyje šalių socialistai šianč 
yra kone vienintelė konstrukt 
.ve jėga, kuri jas apsaugoja m 
chaoso ir suirutes. Šalyse, k 
riose šiandie yra geriausia tvs 
ka, būtent, Danijoje, švedijc 
ir Norvegijoje -— valdžią ti 
savo rankose socialistai.

Iškilmingos Įeit
'K % it f ’ T t •. 'J Į .

ti
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Kviečiami atsildiikyti ir lie 
iriai iš Waukęgan, Radi 
Milivaukee, %
T £ J A . « ' . . .

KENOSHA, WIS. — Vely 
Dienų, balandžio 21 d., 
Petro lietuvių svetainėje įvj 
išleistuvės Įeit. Feliksui Vi 
liui, kuriose lakūnas ypatišl 
dalyvaus. x Bus vakare ir s 
čiai iš Čhicagos, pjk A. G. K 
taųas, ĄĮLTĄSŠ valdybos p 
zidentas iiG J. IVt’abkeviči 
ALTASS iždininkas.

* Aogranią Šiame puikia 
vakare išpildys šv. Petro c 
ras ir vietiniai solistai, j 
prakalbų ir programo bus 
kiiii/ kuri b tęsis7 iki vėluni 
Į^ftnga į vakarų iik 10 cei 
asmeniui.

Mes užprašome atsilanh 

kės lietuvius, kaip tai iš Wair 
kegano, iš Racine, South Mil- 
vvaukee ir Milwaukee. Tai 
bus jūsų paskutinė proga da
lyvauti sykiu su Įeit. Vaitkum 
ir palinkėti jam pasekmingos 
kelionės į Lietuvą. Kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai atsi-

■ . i •( r (*‘f- ► » 1

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir įsižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Burnoje likusio 
maisto kvapas

Rašo DR. BLOŽIS

Burnoje visuomet yra dau
giau maisto likučių, negu ki
tuose viduriniuose organuose, 
nes burnoje yra kur maistui 
užsilaikyti: tarp dantų, už ka
rūnų, už tiltelių ir už nešva
rių dantų. Pasiremiant tuo, 
kad burna visuomet gauna sau 
šviežio maisto, kiekvienas mą
sto, kad iš burnos negalima 
butų gauti blogo kvapo ir, pa
prastai, yra metama bėda tam 
nelaimingam pilvui, kad jis ne
dirba gerai, užtat ir dvokia.

Dažnai sutinki ' tokių žmo
nių, kurie daug mąsto apie sa
ve ir nenori pasirodyti, kad 
yra valgęs svogūnų arba ki
tokio blogai atsiduodančio 
maisto, tuomet ima vaistų, 
kad panaikinti tą blogą kva
pą. Bet tas bandymas yra Vel
tui, nes tą blogą kvapą nega
lima panaikinti iš vidurių; jis 
yra įsisunkęs j burnos raumenis, 
liežuvį’ ir Jautų anotomiškus 
ravųkus.

Tūli daktarai yra padarę tuo 
tikslu daug bandymų arbą eks
perimentų ir štai ką surado. 
Jie davė žmogui kramtyti svo
gūno ir Ii,epe .nenuryti. Nuo 

gurno deletperimentas su česnakukramtymo kvapas buvo užuod

užės-M>y 2Į5
Be jokio Persėdimo 

Tiesiog

I KLAIPĖDA
(f, r--h ‘t /

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

Tai bus didžiausia Ekskursija Lię- 
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Čhicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Ekskursija yra užgimta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

t> 1 x T*: r u *<»’*• *l T i ■ r ~

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės j Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus įp jįjsisakykitė sau vietą iškal-
• v v t ■ . • •

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

— .ol.a.’E | -
Ekskursijos Palydovas
KASTANTAS AUGVST
"tfąujienų" Redakcijai

Narys.

PeUlafesjĮjų pifoHnąęiių kreipkįtės į

NAUJIENAS
173? SOUTH HALSTĘD STREET ~ Tel, CANAL 8500

—.'S' t1   U "i1 ■ »  ■rilT

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON 
CT V P 3 U?l X, • » • *>” *
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lankyti, o užtikriname, kad 
visi busite užganėdinti šiuo 
iškilmingu vakaru, programų, 
prakalbomis ir šokiais.

Bus ten ir alučio. Pradžia 3 
vai. po pietų. Prakalbos pra
sidės 3:30 pp.

Kviečia Rengimo Komisija.

Pasirodo, 
prisigeria 
j j palai-

buvo pa
davė žmogui

žiamas per šešioliką valandų.
Vėliau vienam žmogui davė 

svogūną kramtyti dirbtiniais 
dantimis ir nuryti, o kitam sa
vais dantimis kramtyti ir nu
ryti. Vėliaus buvo ištirtai kad 
pas bedantį žmogų buvo daug 
silpnesnis kvapas ir greičiau 
pranyko, negu pas tą, kuris 
turėjo gerus dantis, 
kad dantys greitai 
blogo kvapo ir ilgai 
ko.

Tolesnis bandymas 
darytas" šitaip: 
suvalgyti labai ploną plotke- 
lę, turinčią savyje mažą ga
balėlį svogūno. Suprantamas 
dalykas, ta plotkutė ištirpo bė
giu kelių minutų, bet svogū
no kvapo neišdavė. Trečias 
bandymas buvo toks: svogūnų 
skysčiu ištrynė dantis ir kva
pas buvo galima užuosti taip, 
kaip kad žmogus butų jį val
gęs. Ketvirtas bandymas; svo
gūno skysčiu ištrynė visą bur
ną, išskyrus dantis. Kvapas 
buvo galima užuosti per 36 va
landas. Penktas bandymas: .su
maltą svogūną davė kvėpuoti 
ir kvapas buvo galima užuo
sti taip ilgai, kaip kad butų 
svogūnų valgęs. Taigi, šeimi
ninkės turi būt atsargios su 
svogūnais, gamindamos valgiusi 
Jeigu norite išvengti jų nema
lonaus kvapo, neuostykite.

Paskui buvo padarytas eks- 

valan- 
valan- 
vėliau 
česna-

rasta, kad česnako kvapas pa
silieka pas žmogų 72 
das arba ilgiau. Per 24 
das būna stiprus, bet 
eina silpnyn. Bet jeigu
kas būna tik sukramtytas bur
noje, o nenurytas, tai jo kva
pas tepasilieka per 16 arba 20 
valandų, šaltu vandeniu leng
viau yra numazgoti nuo ran
kų česnako, negu svogūno 
aliejus, česnakas taipgi buvo 
įduotas su plotkele į vidurius, 
nepaliečiant burnos raumenų, 
nei dantų, kaip ir svogūno, ir 
kvapas buvo užuodžiamas per 
28 valandas. Taipgi, tas eks
perimentas, arba bandymas, 
parodo, kad kaip česnaką paim
si į vidurius, visuomet kvapas 
bus užuodžiamas.

Kuomet svogūnas, t arba čes
nakas, būna išvirtas, jis pra
randa visų smarkų kvapą, nes 
jų aliejus 
sinaikina. 
ruodamas 
paimkime 
kokius juos valgysite: virius, 
žalius arba raugintus, visuo
met turi savo kvapą. Bet tas 
jų kvapas visai neilgai testo- 
vi.

Rūkytoją, kuris ruko neuž- 
traukdamas, galima užuosti per 
10 arba 16 valandų. Bet ku
ris užtraukia j save durnus, 
pas tą galima užuosti net per 
20 valandų ir ilgiau.* Rūkyto
jo . daugiausiai dvokia liežuvis 
ir pirštai, ypatingai tų, kurie 
nevartoja cibuko.

Pas tą asmenį greičiau pra
nyksta blogas kvapas, kuris 
turi gerai dirbančius vidurius 
arba ima vaistus nuo vidurių 
užkietėjimo.

ištirpsta, arba pa- 
Jis išnyksta išga- 

į orą. Kiti valgiai, 
kopūstus, nežiūrint,

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato*
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Bertha also tries

RADIOViešbučio tarnaite
mes

Labai gyvai

Joe Putrimas

Dovanos vaikučiams

susirasit
Lietuvių pulkas duoda

BIRUTE

Siunčiame Gėlės Telegramų i 
pasaulio dalis.

Phonė Boulevard 7314. Chicago, III

NATllAN KANTER

šią va 
Jostra.

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

STOGAI 
ROOFING

KNYGOS
BOOKS

SMUIKUS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1634 N. Oakley Ate 
Tel. Brunswick 9131.

Radiatoriai ir Katilai 
RABIATORS & BOILERS

Lengvi išmok 
mėnesių. Kr

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AJAX LUMBER & 
WRECKINGCO.

KAILIAI 
FURS

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC teacher

Studentai rengia ba 
lių: delegatai j ban 

kieto komisiją

siusnn fek
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

A splendid cheesO 
food for children

It npteadš && 
sllces įgfc 

toaats ^7 
melu .,7?

Dennis
Widely known young 

wrestlėr.

ir už tai gautų puikių 
Velykų šventėms.
yra kviečiami tėvai ir 
atsilankyti j tą nepa-

Yra kviečiami ir

Raudonrožiečiai švęs 
Velykas Liuosy- 

bes salėje

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

W. SCHAULERT3 STORAGE 
’ 4644 N. Westem Avė.

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

šeštadienį, balandžio 20 d., 
pirmą valandą po pietų, Mark 
White Sųuare parko svetainėje, 
įvyks dainos, pamokos, ir tuo 
pačiu laiku įvyks party.

Kožnas vaikutis ateidamas į 
pamokas turi atsinešti numar
gintą kiaušinį. Ir tie vaiku
čiai, kurie turės gražiausiai nu
margintus kiaušinius, gaus pui
kias dovanas.

L.U.C. užsiprašė dau
giau vietos Varkalos 

raštinėj

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

lb prašo Lietuvos žmonės* 
pataria Lietuvos bankai

Senu ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St,. Chicasro. 111

Cicero Lietuvių Raudonos Ro
žės kliubaš, kaip ir kiekvienais 
mėtaiš, taip ir šįmet Velykų va
karė tf y. balandžio 21 d. ben
gia iškilmingą balių.

Tikietai pavidale kiaušinio 
sparčiai platinami, nes iš kalno 
perkant pigesni. Kad balius 
bus linksmas, abejot nereikia, 
nes jei ką Raudonrožiečiai ren
gia, tai publikos neapvilia. Tai
gi, ir šitame baliuje orchestra 
susidės net iš aštuonių muzi
kantų po vardu Silver Cres- 
cents, o prie to kiekvienas at
silankęs bus papuoštas su rau
dona rože veltui.

“Lituanicai II”
Penktadienio vakare balan

džio 26 d. Raudonos Rožes kliu- 
bas su Lietuvos Seserų Drau
gija rengia šaunų vakarą Li- 
tuanicos II naudai. Įžanga la
bai pigi. Nepatingėkite atsi
lankyti ir paremti kliubiečių 
prakilnų užmanymą.—J. T.

Taigi, motutes pasistengkito 
pamokinti savo vaikučius, kad 
jie numargintų kuo gražiausiai 
margutį 
dovanėlę

Taipgi 
motinos 
prastę parę 
tėvai ir motinos, kurių vaiku
čiai dar ncprkilauso prie minė
tos vaikučių draugijėlės. Tegul 
ir jūsų vaikučiai mokinasi lie
tuviškas daineles dainuoti. Ir 
jums bus linksma ir malonu, 
kada jūsų vaikučiai padainuos 
jums lietuvišką dainelę.

Mokytojas yra visiems gerai 
žinomas, p. Sarpalius, kuris 
vaikučius myli ir gerai mokina 
ir jį vaikučiai myli ir gerai mo
kinasi.

—Kviečia Tėvų Komitetas.

rius redaktoriuš, kad atidarius 
studentų skyrių visuose Lietu
vių laikraščiuosė. Pastabieji iš
rinko Antaną Stelmok visą tą 
reikalą vesti. S.. V.

KRAUTUVĖS 
STORES

Lietuvių studentai, Lithuan- 
ian University Club, sekmadie 
nio susirinkime, balandžio 14 
d., nutarė prisidėti prie adv. 
Skipičio pasitikimo bankieto ir 
paskyrė delegatus į S.L.A. 313 
kuopos kooperatyvį komitetą.

Taip pat, klubas nustatė (Me
ną dėlei metinio parengimo. Tai 
bus sekmadienio, balandžio 19- 
ta diena. Rengimo komitetas 
žada publikai daug įdomybių.

Delei trukumo laiko rezigna
vo pirmininkas Jonas Balanda, 
nežiūrint pasitikėjimo balso, 
kurį klubas jam suteikė*

Algirdas Rulis buvo išrink* 
taš vicė-fririfiihinku, kad nepa
likus tuščios vietos valdyboj, 
kai vice-pirm. Valeria čepukai* 
tū užėmė pirmininko vietą.

Pilietybes komiteto raportas 
buvo priimtas ir susirinkimas 
vienbalsiai nutarė tęsti darbą 
toliau.

Klubas toliau paskyrė ketu-

šaukite K. čepukas Tel. Brtmsvdck 
9131 arba Lafayette 5277.

MUTUAL
LIQUOR CO.

Tel. Yards 0803

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė, cigaru 

ir visokiu smulkmenų krau- 
Taipgi visokiu žalumynu.

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

kur esą tušti kambariai 
paėmė musų nešulius, t 
nusekome paskui į antrą aukš

KVIETKININKAS
Gėlės vėstūvfenis, bankietamš 

, pagrabams.

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Nors Zarasiškių kliubas pa
lygint visai jaunas, nes tik trįs 
mėnesiai kaip susitvėrė, vienok 
medžiaginiai jau spėjo prisidėt 
prie labdaringų bei kultūringų 
darbų. Jau sušelpė vieną sene
lį, kuris randasi Oak Forest 
prieglaudoj, už ką tas senelis 
kliubui labai dėkingas.

O štai, penktadienį, balandžio 
12 d. laikytame susirinkime nu
tarta paaukauti iš kliubo iždo 
$2.50'Lituanicos 11 naudai. Gar
bė jums Žarasiškitii.—J. T.

Davids Sash and Door 
Company 

8280 Archer Avė., 
“UŽsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo Šaukit 
Tel. LAFayette 5723

Priėjus prie kambarių, pa
tarnautojas parode pirštu į vi
dų, ir padėjęs nešulius prie du
rų, nuėjo savo keliais. Kamba
riai buvo labai gražus. Bet gra
žesnę už viską kambaryje ra
dom jauną, kokios aštuonioli
kos me*tų mergaitę, kuri vikriai 
strepėkavo apie lovą, traukda
ma antklodes. Skubėjo kaip 
greit galima.

(Bus daugiau)

THE BRlDGEPORT ftOOFlNG CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street 
Tel. VTCtorv *»«5.

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELF1

(Ikorporuota)
Įsteigta — 15 metų

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

Praeitą nedėlią per Progresą 
Furniture Krautuvės radio va
landą teko girdėt Pirmyn cho
ro keletą gabių solistų ir cho
ristų po Vadovyste Anelės Ste
ponavičienės. Jie sudainavo la
bai šauniai keletą gražių dai
nelių arba ištraukų iš operetes 
“Bailus Daktaras”. Ją Pirmyn 
choras štato Lietuvių Audito
rijoj ateinantį sekmadienį, ba
landžio 21-mą dieną.

Grįžtant prie programo, ne
galima pamiršti neminėjus p- 
lės Galdikatięs dainavimo. Pir
mą kartą girdėjau, ir ji man la
bai patiko. Ateityje galima iš 
jos susilaukti tikrai geros dai
nininkes. O žinoma, su musų 
pionieriais kaip tai p-lė Skeve- 
riute, Pranu Jakavičium, tai jie 
visados patenkina publiką sa
vo dainavimu.

Adv. K. Gugis turi didelį pa
traukimą su savo legaliais pa
tarimais. O programo vedė
jas taipgi nuosekliai papasako
jo apie šios krautuvės biznio ei, 
gą ir abelną judėjimą Chicagos 
lietuvių,—kas padaro 
landėlę labai gyva. -

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų

In the courše of new busi- 
ness being now discussed, I’d 
likę to say that 1’11 consider 
all applications for the position 
Of next season’s correspond- 
ent. Send ’em all in. I’ll over- 
look none. . Reųuirements — 
there’s only One ... be able to 
hold and usė a pencil Sttib!

Incidentally its a snappy job. 
Just Wfite A COUple 6f pages 
of dirt, dr pa n sothebod^. Ask 
any scribe what he thinks of 
bis job — then don’t believe 
what he says.

And let me refresh the 
youths of Lithuania, that they 
are welcome to join our chorai 
club ... ešpebially tenors. Ydų 
don’t have to be 30 or 35 yeatš 
of age to join. In fact most 
of the chorus is composed of 
young fellAs And girls. AM 
they’rė all eager to see ne\v 
faces. There are, of cotirše, 
older folk who lėM A gtiidihg 
hand, afid rėtąil old doingš 
and rėcOfds which are helį)1 

Iftil tit thė meėtings. Neverthe* 
less, its the young ‘upstarts’ 
tfhė actūally run the organiz* 
ation;

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

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

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. Į o* 
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 apdraudė. Musų eksper
tai padaro gerą darbą prie valymo. 
glezaVimo, pataisymo, perdirba ir 
styliuoja kailinius sulig naujausios 
mados.

D A VID ADLERBLUM 
Įsteigta 1996

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

Zarasiškių Kliubas 
remia antrąjį 

skridimą

Jaunų
nepaprastą “surprise party

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

“ 35%
imai nuo 12 iki 24 
pkitės visuomet i 
L . PLUMBING 

JPLt CO.
1635 W. Divisfon St. 

kampas Mątshfield

Lambert Phamaobl Oo.

LISTERINI 
TOOTH PAŠTE

And now fof the wash:
Just likę I threatened 1 

wdtild, I šay I saw big Steve 
holding the hand of toot-sie 
wootšie 
to enčhant the champ falsetto- 
bass, būt in vain — he is im- 
mune to the wiles of schem- 
ing damsels ... our librarian, 
Stanley, can’t make up his 
mind — first he showers at- 
tentions on one giri, then an- 
other ... lašt time it was Ge- 
nėvieve, little Helen’s sister... 
now, Julia, 
didn’t show you a good time 
lašt Sunday, tell me and 1’11 
give ’im a good calling down... 
(He šhould have lots of dough 
— he works in a bakery)... 
It was nice of (Mrs. Miller to 
donate a lace collar to the 
bazaar, wasn’t it Toby?.. and 
I actūally think the prof liked 
our perforfntince Sunday, didn’t 
you Jack (say yes, or — ).«

Note of interest 
Blozis 
Lithuanian wrestlėr, former 
champ of Chicago, and protege 
of Kari Požėla, paid a flying 
visit to Chicago, staying three 
days. He has wrestled in al- 
most every stale iii the union, 
and in and about Hawaii. Be- 
set with difficulties, he is foi- 
ging ahead and a future is 
predieted for him. Chicago’s 
Lithuanians should be proud 
of their home talent.'

P. S.: Thursday’s the nite.
Chief.

DCB Black 
Labeh'S'c^J

■J®

49% Flne.t ntulr.l .plrlt. /JHAįCL 
KX% GOOD TAKTE

This fine blend
c o n t a i n- M ĮįĘįSĮę 
ing 60 per cent įfį h
ag-ed vhiskey* '
is the nation’s BS j .
“good taste" ■ Į OžMaŽUlii 
favorite. MaSsa

Mums dar Amerikoje esant 
patarė, kad nuvykus į Klaipė
dą apsistoti “Viktorija” viešbu- 
tyj, nes tai esąs geriausias 
viešbutis Klaipėdoje.

Pasiekę Klaipėdą taip ir pa
darėme. Nuvykom į “Viktori
jos“ viešbutį. Bet viešbutį ra
dome pripildytą pakeleiviais ir 
mums pranešė, kad daugiau 
vietos neturi. O jei norime bū
tinai šiam viešbutyje apsistoti, 
tai reikėtų laukti keturias va
landas iki bent vienas, kamba
rys išsituštins.

Mes tą pasiūlymą atmetčm ir 
nutarėm eiti kitur ieškoti nak
vynei vietos. Buvome pavargę 
ir buvo septinta valanda va
karo.

Pradėjome klausinėti žmonių, 
kur galima rasti viešbutį. Ir 
kiekvienas, kurio klausom, 
mums nurodė tą pačią “Vikto
riją“, apie kurią mes gerai ži
nojom ir Amerikoje gyvenda
mi.

Pagaliau patys susiradom net 
keliolika viešbučių, bet nei vie
nas nepatiko, tad nutarėm grįž
ti į “Viktoriją” ir laukti, ne
paisant kiek ilgai reikės laukti.

Kai sugrįžome, prie durų mus 
pasitiko viešbučio užveizda ir 
žandariškai pradėjo kamanti
nėti, iš kur mes atvykome, kas 
mes esame, ir ko čia Klaipėdo
je apsistojome. Aš gi apibertas 
taip nemaloniais klausimais, 
bubtelėjau, kad jis teirautus 
kodėl mes į jo viešbutį1 atėjom, 
o ne kodėl į Klaipėdą atvykom.

Sudėjome pašportus ant “des- 
kos“, o užvaizdą pasiėmė juos 
ir pavartęs, susidėjo į stalčių 
ir, užrakino, o mums įsake sės
tis ant suolo ir laukti. Aš pra
dėjau protestuoti, sakydamas, 
kad grąžintų musų pašportus, 
nes Lietuvoje pašportai taip 
reikalingi, kad be jų negalima 
ir nosies iškišti iš namų. O jei
gu jau policiantas nusitvers 
einant ar važiuojant be pašpor- 
to, tai jau taip smarkiai griebs, 
kad tuoj atsidursi nuovadoje.

“Taip ir butų“, atsakė už
vaizdą, “be pašporto Tamstos 
negautum vietos nei šitam vieš
butyje. Kai apleisite viešbutį, 
mes Tamstų pašportus grąžin
sime.” ,

Laukiam susėdę ant suolelių. 
Laukiam vieną pusvalandį ir 
kitą. Mano bendrakeleiviai pra
dėjo snausti. Ir aš pats pavar
gęs vos lik nepradėjau knarkti. 
Bet, pagalios, po kiek laiko at
ėjo viešbučio tarnas ir pakvie
tė mus lipti į antrą aukštą,

galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

PIANO ACCORDlONAI 
žemiausiomis kainomis mieste: 

Vartoti CELLINI .................. $75.00
80 Basses, nauji .................  85.00
96 Basses nauji .....................  100.00
120 Basses, vartoti .................. 95.00
120 Basses. nauji, SPECIAL 115.00 

DYKAI LEKCIJOS.
WALLES ACCORDION SALES 

AND MFG. 
1722 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos, CANal 3640

Tiek daug nepiliečių atsilan
kė, kad gavus studentų pagel- 
bą bei patarimą pilietybes rei
kaluose, pereitą pirmadienį, 
bal. 15 d., 1935, kad studentai 
turėjo būtinai užsisakyti ir an
trą kambarį auditoriatis J. P. 
Varkalos raštinėj.

Dabar sttidentų “ofisas“ su
sidarys iš priėmimo kambario 
ir atskiro kambario, kuriame 
bus pildomi popieriai.

Visi tie studentai, kurie pri- 
sižadėjot šiuo darbu užsiimti, 
prašomi susižinoti su S. Viliu
te, Albany 2981.

Pilietybės Komitetas.

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Y6ū cdnnot exped to make 
friehds socially or in budinėsi 
if you have halitosis (bad 
btėath). Sinče yėb eanhOt de- 
tect it yourself, the one V/ay 
Of ihakirig sure you d6 not 
ortėhd is tb gardie oftert Wifh 
Ii sferine, lt inštantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Phar(nbCai Company> St. Louiš, 
Missotiri.

LISTERINE 
ends halitosis

Kilis, ŽOp.pOO.OOO flerms

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že 
ma kaina. _

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicėro, IIL

Tel. Cicero 645

RAKANDŲ tiargenai
FURNITURE BARGAINS

Buy glovOs with what 
it savęs 

keto mokAtt BOe kid nuU t«ra duti 
Tooth Pašto.

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.

Naujai
tabako 
tuvė. ____ _ . _ _ .

Prie progos patarnausiu krausty 
me ir pristatysiu anglis. 

GEORGE GURNEVIčIUS 
2030 Canalport Avė.

Pranas Žemaitis
■ ttl /... Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 16 dieną,

SRSHHBI valandą, vakare 1935 m., sulaukęs 48 mtetą 
amžiaus> gimęs Suvalkų rėd„ šakių ap. ir vals- 
čiaus. Prigulėjo prie Amerikos Legiono ir SLA. 
238 kuopos. Amerikoj išgyveno 28 metus.

Paliko didėliame nUliudimė moterį Oną po tė- 
vais Burusaitė, dukterj Genovaitę 17 metų, sūnų 
Vytautą 12 metų, seserį Oną fr jos vyrą Kirdu-

■ lis» sesers vaikus Benediktą. Pranciškų, Frances 
ir Oną ir jų šeimynas, pusbrolį Izidorių Žemaitis 
ir šeimyną, Lietuvoj seserį Marijoną Pranaitienę

I OI ir šeimyną. . ..
1 Kūnas pašarvotas randasi 2927 W. 38th PI.

Laidotuvės Įvyks subatoj balandžio 20 dieną, 
-------  1:30 valandą po piet iš namų i 1 autiškas kapines. 

Visi a. a. Prano žemaitis giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, Vaikai ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direktorius J. Liulevičius, Telefonas 

Lafayette 3572,

MES REKOMENDUOJAME

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 
Specialės “Jazzo” ir “Hamony” 
strukcijos. Praderantiems speciales 

3 lekcijos už $6.00 į mėnesį. įsteig
ta 10 metų. WALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

Barberystės Mokykla 
BARBER COLLEGE

CUARANTEE

pfcommfnded: 
fOR 40 y?APS

DON’T
NEGLECT
A COLD

F OUICKLY

TIRTO 
C6DDENSD



P. Grigaitis apie 
“Proletariato 

Diktatūra”

------------— ....... .........  „
Senu Petru ir kitais draugais. 

I Bet šiandien jau yra užmigęs 
iamžinu miegu. Balandžo 16 

link- 
stai-

iš darbo buvo 
10:50 vakare

NAUJIENOJ CJiicago, III.

Skaitys referatų LSS. susirin
kime, rytoj vakare

Pali-buvo vedęs.
Onų Žemaitienę

d. parėjęs 
smas, bet 
giai mirė.

Velionis 
ko moterį,

{dukterį Genovaitę, ir šunų Vy
tautų.

, . „ . .. o • I Laidotuvės įvvks šeštadienį,Lietuvių Socialistų Sųjungos iš nnnilų 2r|27 w 38th pi 
Chicagos Centralinė kuopa šau-|j;3Q p0 pįCĮų į Tautiškas ka- 
kia specialį susirinkimų penk-1 pncs. Laidotuvėms patarnau- 
tadienį, balandžio 19 d., 8 vai. ja grnhorius J. Liulevičius. 
vakare, Naujienų name.

Kuopos paskirta komisija 
rengiu šaunų apvaikščiojimų 
Pirmos Gegužės darbininkų { 
šventės Lietuvių Auditorijoj ir! > j
susirinkimas turės* apsvarstyti i vas atėjęs j oarzaa- 

skutyklą apsikirpti

Senas Petras.

Lietuvis krito negy
kaip tų apvaikščiojimų padary- i 
ti įspūdingesnių. j

Po susirinkimo, Naujienų re
daktorius drg. P. Grigaitis skai
tys referatų temoje: ‘Proleta
riato Diktatūra”. Po paskaitos 
įvyks bendros diskusijos refe- 
ranto pakeltais klausimais. Yra 
pagedaujama, kad nariai irsim- 
patizatorini susirinktų kuoskait- 
lingiau, kad bendrai pasidal: iti 
savo nuomone ir apsvarstyti 
svarbius kuopos reikalus.

—Kvieslys.

Staigiai mirė plačiai 
žinomas, Antanas 

Žemaitis
Biiuo eks-kareivis sužeistas 

užnuodytas karo fronte
ir

38 metų Town of Lake lietu
vis, Petras Valušis, 4348 So. 
Ashland avenue, mirė keletu 
dienų atgal įėjęs į barzdasku- 
tyklų. Krito negyvas vietoje, 
kai jį sugriebė ataka. Sirgęs 
širdies liga.

Velionis paėjo iš Kibarčių 
kaimo, Raseinių apskrityje. Jo 
kūnas dabartiniu laiku randasi 
J. F. Eudeikio koplyčioje, iš 
kur bus laidojamas penktadie
nį, Tautiškose kapinėse.

Kadangi velionis neturėjo gi
minių, apart brolio, Juozo Va- 
lušio, kuris yra labai sunkiose 
aplinkybėse, šiuomi kreipiama
si į jo draugus ir pažįstamus 
prisidėti finansiniai prie tinka
mo velionio palaidojimo. Kūnas 
dabar guli adresu 4605 South 
Hermitage st. —Draugas.

JI Iš TO DUONĄ VALGONES

Kelis kartus į dienų ši panele atiduoda savo gyvybę lai
mės rankas”, kad cirko pastogės virvių pagalba atlikti įvairius 
akrobatinius numerius publikos, palinksminimui. Bet ji tai daro 
su šypsena, nes publikai reikia šypsotis.

Ji yra viena iš aktorių Cole Brolių cirko, kuris atsidaro 
Coliseumc šį šeštadienį.

narys labai dažnai serga. Per 
pereitus kelis melus jis sirgo 
bent sykį į metus. Buvo nu
tarta pasiųsti gydytojų, kad 
nustatytų kokia liga tas ligo
nis serga.

Buvo atsilankiusi susirinki
me atstove iš SLA. jaunuolių 
kuopos p-lė Mikužiutė ir kvie
tė kliubų išrinkti vienų at
stovų į rengiamų -sutiktuvių 
bankietų priėmimui svečio iš 
Lietuvos, adv. Rapolo Skipi
čio. Atstovė turėjo raštiškų 
kvietimų — laiškų, kuris buvo 
perskaitytas ir priimtas vien-

| balsiai 
stovų.

........—M.............. ..  ........ , ) ~

30-tos ir Halsted gatvių ir pra
sidės kaip 7 vai. vakare. Visos 
narės prašomos dalyvauti, ir 
atsiskaityti su bunco ir vaka
rienės bilietais. (Sp)

Namų sujieškojimo 
biuras

biuras

Ketvirtadienis, bal. 18, 1935

ĮCLASSIFIEDADS )

Kliubas išrinko at- 
Susirinkim e bu vęs.

NEATIDĖLIOKITE!

su j ieškojimo
Service Bureau) tu- 
veltui sujieškoti na- 
pagyvenjmus tiems 
kurie turės išsikrau-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisal

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

Viešųjų 
(PWA)

biuras

BRIGHTON PARK — Ant
radienį čia staigiai mirė Pra
nas Žemaitis, plačiai žinomas 
Chicagos lietuviams ekskarei- 
vis. Velionis sulaukė 48 me
tus amžiaus.

Jis paėjo iš Suvalkų rėd., 
šakių apskričio ir valsčiaus. 
Prigulėjo prie S. L. A., 238 
kuopos, prie socialistų parti
jos, o vėlesniais laikais ir prie 
Amerikos legiono. Karo me
tu Žemaitis buvo karo fronte, 
Verdu n e, kur tapo sužeis
tas ir buvo užnuodytas dujo
mis, nuo kurių žymiai nuken
tėjo velionio sveikata.

Sugrįžęs iš kariuomenės jau 
jautėsi ligoniu, nepilnoje 
sveikatoje.

Nors velionis dirbo kaipo 
kalvis — šaltgeležies dirbtuvė
je, bet gydytojai vis matė, kad 
velionio sveikata yra pavojuje.

Balandžio 14 d. sekmadienį, 
drg. P. Žemaitis dar buvo Lie
tuvių Auditorijoje Altass ba- 
zare ir linksniai kalbėjos su

Šįmet daug lietuvių 
rengiasi vykti 

Lietuvon

ja išvažiuos apie 60 žmonių.
Na, ir jeigu kiekvienas pra

leis Lietuvoje po $500, tai Lie
tuvos valdžios eksportas pa
didės kokia 200,000 litų.

Tai tik per Naujienas, o kur 
visi kiti laivakorčių agentai? 
Apskaitliuojama, kad per me
tus laiko Lietuva gauna iš 
amerikiečių ] 
ekskursantu 
litų.

Tai, jeigu 
ketų surinkti 
mokesčiais, tai prisieitų sun
kiai padirbėti.

Ekskursantas.

per paštų ir nuo 
apie 20,000,000

tiek pinigų rei- 
nuo ūkininkų

Laivų bendroves skelbia, kad 
žmones dabar turį daugiau 

pinigų. i

šiais metais žmones turi 
daugiau pinigų, ne kad per 
paskutinius 2 ar 3 metus at
gal. Taip tvirtina gelžkelių 
ir laivų kompanijos, nes ke
liavimas šiais metais Europon 
yra daug didesnis.

Naujienų laivakorčių sky
rius irgi tai atjaučia, nes tik 
paskelbus Ekskursijų gegužės 
25 d„ jau yra susirašiusių dau
giau negu pereitais metais, 
visas ekskursijas sudėjus į 
krūvų.

Atrodo, kad su šia ekskursi-

Iš COLE BROLIŲ CIRKO PASTOGĖS

j A i

i ai IiA. M <

Į šiuos paveikslus pažiūrėjęs nevienas pamatys, kad joti 
arkliais nėra taip labai lengvas dalykas. Bet Cole brolių cirko 
aktoriams prieina su arkliais ir kitais gyvuliai atlikti įvairiau
sius ir kartais labai pavojingus manevrus kiekvienų dienų. Cole 
Brolių Cirkas su gyvulių (treneriais Clyde Beatty atsidaro Co- 
liseume šį šeštadienį. y

‘Bailųjį Daktarų’ ga 
liu kiekvienam re

komenduoti

Tokiais maždaug žodžiais išsi
reiškė apie “Bailų Daktarų” Dr. 
A. L. Davidonią, kuris yra di
delis dailės mėgėjas ir nepralei
džia neaplankęs nei vieno žy
mesnio musų parengimo.

“Bailus Daktaras” bus pasta- 
iytas Chicagos Lietuvių Audi
torijoje Velykų Dienų, 3133 S. 
Halsted Street; Kadangi Vely
kų Dienų kiekvienas turės dau
giau liuoso laiko negu papras
tai, ir kadangi šis parengimas 
yra oficialis “Pirmyn” sezono 
užbaigimas, tai rengėjai tiki, 
kad visi jų rėmėjai ir gražios, 
švarios dainos mėgėjai atsilan
kys operetę pamatyti. Įžanga 
yra 60 centų perkant bilietus 
iš anksto. O pradžia — 4 
po pietų. —Pirmynietis.

I Naujienų Ekskursijų rašo
si keleiviai gan sparčiai, nes 
jau susirašė ir dokumentus 
susitvarkė apie 25 ypatos.

Iš to spėju, kad iki gegužės 
15 susirašys neniažiaus 60. 
Mat lietuviai jau yra tokio 
budo, kad prisirengimų atide
da iki paskutines dienos, o 
tada prisieina veikti pasku
bom, kad suspėti viską tin
kamai prirengti. '

Todėl, Naujienų laivakorčių 
skyrius kviečia visus, kurie 
rpano šiais metais važiuoti Lie
tuvon tuojaus pradėti rengtis 
gegužės 25 d.

T. Rypkevičia.

Namų 
(Ilousing 
ri tikslų 
mus ar 
žmonėms,
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos 
plianų.

Namų suj ieškojimo
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bu'reau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

PRANEŠIMAI

Dr. Davidonis apie “Pirmyn 
choro statomų operetę

“Kartų jau mačiau ‘Bailųjį 
Daktarų’ 8th street teatre ke
letu metų tam atgal. Galiu ope
retę rekomenduoti kiekvienam. 
Tai yra lengva muzikale kome
dija, kuri giliai suinteresuoja 
klausytojų ir yra ypatingai 
įdomi, jei gerai pastatyta. O 
‘Pirmyn’ neabejojamai pasi
stengs tai padaryti. Manau, 
kad operetę man ir vėl teks pa
matyti Velykų dienų. O artistų 
sųstatas su p. Steponavičiene ir 
Pranu Jakavičium turi būti ge
ras”.

NAUJIENOS
Galima gauti

Naujai atidarytoj grosernėj 
pas

George Gurnevicz
2030 Canalport avė.

vai.

11 11 ’ ■! ------------------
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Jaunų Lietuvių K1 
prisideda prie Ski

pičio sutiktuvių
Jaunų Lietuvių Amerikoj

Tautiškas Kliubas laike mene-

ditorijoj balandžio 5 d, Iš li
gonių raportų pasirodė,, kad 
yra keletas ligonių, o vienas

Šiandien Lietuvos
Dukterų Draugijos 

susirinkimas
BRIDGEPORT. — šiandien, 

Didį Ketvirtadienį, įvyks Lietu
vos Dukterų Draugijos susirin
kimas. P-a A. Dudonienė, drau
gijos sekretorė, prašo pranešti, 
kad susirinkimas bus Mark 
White Sųuare svetainėje, prie

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys specia
li susirinkimu balandžio 19 d., 1935 
m., 8 vai. vakare, Naujienų name, 
1739 S. Halsted St.

Reikalinga apkalbėti kaip sėkmin
giau apvaikščioti Pirmos Gegužės 
švente.

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

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

i

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS
TETER’S SHOE STORE

3401 SOUTH HALSTED STREET
Jau 27 metai Bridgeporte

VYRAMS OXFORDS$* QO 
Nauji Pavasariniai ■ avO
Styliai .............   ir virš.
KŪDIKIAMS ČEBATUKAI — STRAPS

IR OXFORDS

MOTERIMS PUMPS $1 QO 
ir OXF0RDS . .*l«vO

ir virš.
98C viršaus.

Afl APSIRŪPINOTE GĖRIMAIS VELYKOMS?
United Liquor distributors—yra vienintele tikrai lie
tuviška įstaiga, kuri parduoda Vyną, Alų ir Degtinę 
Wholesalė ir Retail kainomis.

. ' - ' . ■ . ■

* Taipgi turim garšaus “OLD STYLE LAGER” buteli
nio alaus.

k .i .

Pas mus galite gauti Bačkinį alų pus-galioniais, 8-tas- 
J4 ir pusbačkiais — arba Visų bačkų. Pristatome ir 
duodam šaldytuvų veltui.

Velykoms mes rekomenduojame THREE FEATHERS—degtinę arba 
džinę. Yra gvarantuota per išdirbėjus. Jeigu nepatiks, gausite pinigus 
atgal. -

Mes patarnaujame dėl šokių, balių, parių, varduvių ir vestuvių.
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA.
(Atdara nuo 7 ryto iki 12 valandos vakaro).

UNITED LIQUOR DISTRIBUTORS
(Frank* Dzimidas, Savininkaš)

2640 WEST 63rd STREET prie talman avė. Phone PROspect 0746

TMREB

PAVASARINIAI BARGENAI 
Baru fikčeriai — Soda Fountains

— Showkėsai < 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai 
Pečiai — ! 
lai 
už bargenu kainas, 
vartotus 
staką. 
miausios.
AMERICAN .
A p rupi n am ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE

Cash Registeriai — 
_____ i — Kėdės Z-’ 
- Barbeųue Roasteriai — 
štymo Stalai

— Nauji arba vartoti 
j 

ir 
prieina- 
GREEK

Indai
Bar Stik-

Mes perkame 
krautuvių fikčerius 

Musų sąlygos 
Pabandykite 

planą ir taupykite.

GREEK AMERICAN STORE 
FIXTURE CO..

14 N. Franklin Street 
Tel. CENtral 4561 

Chicago. III.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS antrarankis i pe- 
karne.

Narvidas. 2424 W. 69 St.

INVEfeTIGATORIUS dėl aksiden- 
tu kęsų. Turi būt patyręs su žmo
nėmis. Priduokit pilnas informaci
jas Box 246, 1739 S. Halsted St,

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

bei 
blo-

Čhicagoš Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. J Chicagos Lietuvių Draugiją 
priklauso 1900 nariu, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

Isirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visą dieną, o 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai. 
1 v. p. n.

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted St.
Taipgi, isirašyt Draugijon 

ir per musu konkursantus.
Ekstra — Draugijos Lietuvos Duk

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

A. Dudonienė nut. rašt.

Jaunų Lietuvių Pulko Tėvų Ko
mitetas rengia vaikučiams nepap
rastą pare šeštadieni, balandžio 20 
d. 1 valandą po piet Mark White 
Sųuare Park svetainėj, prie Halsted 
ir 30 gatvės. Bus dainų pamokos 
ir tuo pačiu laiku bus duodamos vai
kučiams dovanos, kurie atsineš gra
žiausiai numargintus kiaušinius.

Tėvų Komitetas.

MERGINA tvarki, švari, paprastas 
virimas, lengvas skalbimas, be na
mų darbo. Kūdikių nėra, maža šei
myna. DORchester 2649.

For Rent

ryto

galima

KANE’S FAIR STORE 
Persikraustėm nuo 

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

Užlaikome pilna pasirinkimą 
noms popierOs ir hardware.
miausios kainos. Atsilankykit i 
musų naujai jrengta krautuve.

sie- 
že-

CLASSIFIEDADS

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas______  

MOVING
Prieš nęrsikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi- 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE W0RKS 

8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8748

■ GERA PROGA
Ant RENDOS buvusi 

M. Meldažio svetainė su 
namu, visais barais ir 
rakandais.

Kreipkitės pas
JUSTIN MACKEWICH 

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

Pardavimui Bizniai
TAVERN pardavimui — trans- 

fer kampas. * Priverstas parduoti 
dėl ligos. 2025 S. Western Avė.

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

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

TAVERN paršiduoda pigiai, prie 
šapų, našlei persunku, M. Anulis 
944 W. 35 Place.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa 1445 — 50th Avė. —- Pilnai 
Įrengta — 
Atsišaukite 1420 
ro, nuo 3

— 50th Avė.
prie dvieju mokyklų — 

49th Avė., Cice-
— 7 vakare.

Real Estete For Sale
Namai-temS Pardavimui.......

*vwwwwwwmwm***^***^m**^mw*w***^

PARDAVIMUI 7 kambarių bun- 
galow, cementinių blokų basementas. 
naujas fumace, 87 pėdu lotas — 
$2250. 8212 Emerald Avė. Savinin
kas Baggott, 8914 So. Ada St. Tel. 
Beverly 9254.

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

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

2 AUGŠTU medinis namas adre
su 5238 So. Lowe Avė. 4 flatai, pe
čiu apšildomi, nebrangiai. Atsišau
kite. 5238 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA Marąuette Parke 
paskutini foreklozeriai dvifletis nau
jas moderniškas mūrinis namas po 
5 ir 6 kambarius, kaina $6800, ir 
dvi naujos murinės oktagan frontai 
modemiškos bungalow už $4650 ir 

, $4850. Taipgi Mt. Gteenwdod mo- 
Taipgi perkam, parduodam, mainom' derniška cottage. arti 111-tos gatves, 

J ~ J.r kaina $2250. Ir gražiausia farma 
Turim apdraudos depart- $2200, cash ar išmoksimais. Chas.

Urnich,. 56 W._ Washington SU. Room 
Hemlock

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
morgičiūs, bonus, namus, ukes 
biznius. r“ 
mentą. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Westem Avė. Arba telefonuokite rytm< 

5545.~‘..............




