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2,495 žuvo žemes drebeji 
me Formosa saloj

Didelė dalis Japonijos salos yra sugriauta 
žemės drebėjimo. 5,000 sužeistų.

yra daugiausia valdinin- 
biznieriai. Nemažai žuvo

Chicago, III., Pirmadienis, Balandis-April 22 d., 1935

Kas daroma įeit. F. Vaitkaus
Skridimui Kolonijose

Didelė

TAIHOKU, Formosa, bal. 21.
— Perėjęs žemės drebėjimas ir 
vėliau kilęs gaisras pavertė j 
krūvą laužų ir griuvėsių dide
lę dalį gražios Japonijos salos 
Formom. Vėliausiomis oficiolė- 
mis žiniomis, skaičius žuvusių 
pasiekė jau 2,495 žmones.

Sužeistų žmonių yra 6,787. 
Namų sugriauta 16,493 ir 20.- 
000 namų apgriauta.

TOKIO, bal. 21.
Japonijos sala Formosa, kuri 
randasi Chinijos pakraščiuose, 
į pietus nuo Japonijos ir ne
toli Filipinų salų, pavirto krū
va degančių griuvėsių po labai 
smarkaus žemes drebėjimo, lai
ke kurio žuvo mažiausia 2,352 
žmonės liko užmušti ir mažiau
sia 5,000 žmonių liko sužeisti.

Vėliausios oficialės Formosa 
žinios skelbia, kad 5,402 žmo
nės yra sužeisti. 6,186 namai 
yra visai sugriauti, o 9,394 
daugiau ar mažiau nukentėjo 
nuo žemės supurtymų.

Oficialėmis žiniomis, 1,498 
žmonės žuvo Taichu provinci
joj ir 854 — Chinchiku proy. padidės atsteigus susisiekimą.

■■u........*

keliai yra pilni nuken-

Tos dvi provincijos labiausia 
ir nukentėjo nuo sekmadieny 
ištikusio žemės drebėjimo.

žuvusieji yra daugiausia chi- 
niečiai valstiečiai, kurie suda
ro didžiumą salos gyventojų, 
nors salą valdo Japonija. Japo
nai gi 
kai ir 
ir jų.

Visi
tėjusių, taip kad sunku net ir 
sužeistuosius išgabenti į ligo
nines. Visi esantys saloj dak
tarai ir slaugės pašaukti tar
nybon ir dirba dieną ir naktį 
gelbėdami sužeistuosius.

Naikinimo darbą pribaigė 
kilę gaisrai. Ypač pavojingi pa
sidarė gaisrai aliejaus laukuose.

Kiek žinoma, niekas iš saloj 
esančių anglų ir amerikiečių 
nenukentėjo, nes jie nelaimės 
laiku buvo kitose salos dalyse, 
kurios mažiau nuo žemės dre
bėjimo nukentėjo.

Susižinojimas nukentėjusioj 
apygardoj yra sutrukdytas ii 
galbūt skaičius žuvusių žymiai

Vėl kalbos-apie slap*
. IT'*!** **»♦•**•'<■tą Vokietijos ir 1

kijos sutartį
n

Pabaltijis džiaugiasi 
geru nizniu pnes 

Velykas
Abi šalys pasipažada viena ki

tą gelbėti ir sujungti visas 
savo jėgas.

LONDONAS, bal. 21. —Reu- 
terio žinių agentūra savo pra
nešime iš Lyons, Franci jos ati
dengia buvimą slaptos sutar
ties tarp Vokietijos ir Lenki
jos, sulig kurios abi šalys “su
taria sujungti savo militarines, 
ekonomines ir finansines jė
gas, kad viena kitą paremti”.

(Apie buvimą slaptos Vokie
tijos ir Lenkijos sutarties jau 
senai yra kalbama, tečiaus vis 
dar nėra tikrų žinių. Tvirtina
ma, kad prie tos sąjungos yra 
prisidėjusi ir Japonija).

RYGA, Latvijoj, bal. 21. — 
Vakar prieš prasidedant trijų 
dienų Velykų šventėms užgi- 
baigė vienas iŠ sėkmingiausių 
prieššventinių biznio sezonų 
Latvijoj ir kitose Pabaltijo val
stybėse.

Depresijos kaip ir negalima 
buvo jausti tarp pripildžiusių 
Latvijos sankrovas žmonių mi
nių.

Lietuva ir Estija taipjau tu
rėjusios labai gerą biznį ir vi
sur ėjo gyva prekyba.

Už savaitės vėl bus 
pavaryti laikrodžiai

Už savaitėsCHICAGO.
laiko, ateinantį sekmadienį, at- 
vėlyky, prasidės dienos šviesos 
taupymas ir visi laikrodžiai bus 
pavaryti vieną valandą į prie-

Valymo savaitė
CHICAGO. — šiandie Chica

go j e prasideda valymo, male- 
vojimo ir namų gražinimo sa
vaitė, kuri tęsis iki gegužės 4 
d. Tečiaus mokyklos užsidarys 
tik ateinantį penktadienį ir ato
stogaus iki gegužės 6 d.

Chlcagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį Šilčiau.
Saulė teka 5, leidžiasi 6:37. ‘

/Jį

Tucumar:, N. M. — Galvijai ieško prieglaudos laike siaučiančios dulkių audros.
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Vokietija atsakė talkininkams
GAL PASTVĖRĖ 
NEGRĄ SOCIA

LISTĄ

Sako, valstybės netu
rėjusios teisės teisti 

Vokietiją/

DU NUŠAUTI MAI 
NERIŲ SUSIRĖ

MIME

darbuojasi Ta-

An-Conn. 
naudai darbuo-

SLA.

CHICAGO. — Socialistų par
tijos sekretorius Clarence Se- 
nior kreipėsi prie federalinės 
valdžios prašydamas surasti 
negrą E. B. McKinney, vice
prezidentą Southern Tenaiu 
Farmers Union. Jo namas 
Memphis, Tenn., liko apšaudy
tas ir prisibijoma, kad planta
toriai yra jį pastvėrę. Jis ve
dė agitaciją Arkansas valst. ir 
penktadieny turėjo būti Chi- 
cagoj partijos susirinkime, bet 
neatvyko ir^nieko''apie Save ne
pranešė.

Vokietijos nota pasiųsta visoms 
į tautų sąjungos tarybą įei
nančioms valstybėms.

Amelia pasiekė Mek 
sikos sostinę

Meksikos sostinę, 
ne visai buvo lai- 
ji manė padaryti 

sustojimo. Tečiaus 
j akį mažas vabz-

MEXICO CITY, bal. 21. — 
Garsioji lakūnė Amelia Ear- 
hart Putnam, kuri du sykiu 
perskrido Atlantiko vandenyną 
ir pirmoji viena atskrido iš 
Hawaii salų į San Francisco, 
dabar viena atskrido iš Los 
Angeles į 
Bet kelionė 
minga, nes 
kelionę be 
kely įkrito
dys, kuris ją apakino. Dėlei to 
ji negalėjo sekti kelią ir žeme- 

. v . lapį ir buvo priversta nusilei-
125 pritroško nuo sti laukuose netoli kelionės tik

slo pasiklausti kelio ir iškrap
štyti iš akies vabzdį.

Atskridus jai į čia ją pasi
tiko, varde prezidento, užsie
nio reikalų ministeris Gil, kiti 
kabineto nariai, diplomatinis 
korpusas ir jos vyras.

gaisro 2 mylių 
atstume

NEW YORK, bal. 21. —Tir
šti durnai gaisro, * kuris kilo 
Brooklyno prieplaukų sande
liuose,* kokiu tai keistu budu 
liko įtraukti į subvejų ir tai 
tokiame daugyje, kad nuo tų 
durnų pritroško 'dviejų mylių 
atstume Manhattan traukinio 
125 pasažieriai. Pritroško pa- 
sažierių ir kituose traukiniuo
se. Niekurius pritroškusius te
ko net j ligoninę gabenti.

BERLYNAS, bal. 21. — Hit
leris, švęsdamas savo 46 m. 
gimtadienį, atšovė 13 valsty
bių, kurios sudaro tautų sąjun
gos tarybą ir kurios pasmer
kė Vokietiją už atsiginklavi- 
mą, laužant Versallės sutartį

“Jos neturėjo teises teisti 
-Vokietijos”, pareiškė Hitleris. -

Trumpa, bet aštri nota už
sienio reikalų ministerijos liko 
paduota visoms į tarybą įeinan
čioms valstybėms. Ji tapo įteik
ta ir Danijai, kuri nuo balsa
vimo susilaikė.

Nota liko> įteikta tų valsty
bių ambasadoriam s t kada jie 
atėjo pasveikinti -Hitlerį - su 
gimtadieniu. ,p!

Nota nuginčija kitų valsty
bių teisę teisti Vokietiją ir sa
ko, kad tai yra nauja diskri
minacija prieš Vokietiją.

Tečiaus, kaip pasiskubino pa
aiškinti užsienio reikalų minis
terija, nota peuždaro durų to
limesnėms tarptautinėms dery
boms.

Nota gal tik po švenčių buš 
paskelbta Vokietijoje, nors ki
tos šalys ją paskelbė tuoj, kaip 
tik ją gavo.

Hitleris gavo dovaną — karo 
lėktuvus.

SPRINGFIELD, III., bal. 21. 
— Ištikusiame susirėmime tarp 
naujosios ir senosios unijų ša
lininkų susirėmime, du anglia
kasiai liko nušauti ir šeši su
žeisti. Susirėmimas įvyko prie 
sales, kurioj naujosios unijos, 
Progressive Miners of Am., na
riai laikė savo susirinkimą. L

6 žuvo automobily ■■ J-------
SALISBUĖY, Md:, K 21. V 

6 žmonės — trys merginos irr 
trys vaikinai — liko užmušti 
jų automobiliui įvažiavus į sto
vėjusį ant kelio troką.

DIXON, III., bal. 21. — Silp
naprotis poetas Charles Skin- 
ner, 48 m., kuris gyveno vieni
šu, liko nuteistas visam amžiui 
kalėjimai! už nušovimą iš pa
vydo jaunos merginos, kuri sė
dėjo savo vaikino automobiliu- 
je. Jo advokatas laike bylos na
grinėjimo taipjau pamišo ir li
ko uždarytas beprotnamin.

ROCKFORD, III., b. 21. — 
Našlė Mrs. Griswold, jos duk
tė ir dar viena mergina už
muštos susidūrus jų automo
biliui.

ST. LOUIS, Mo., b. 18.—Iš 
priežasties muzikų suvažiavimo 
čia šiandie bus pastatyta 2,000 
metų senumo muzikalė komedi
ja “Milės Gloriosus’”, kurią lo 
tiniškai parašė rymietis Plau
tus.

Bandė 100 sykių 
žudytis

Naciai Hitlerio gimtadieny 
šventė labai iškilmingai. Rud- 
marškiniai įteikė jąm dovanų 
— visą karo lėktuvų skvadro- 
ną, gal iš apie 60 lėktuvų. (Tik
rojo skaičiaus neskelbiama).

Kad nupirkti tuos lėktuvus, 
“savanoriai” turėjo aukoti vi
si rudmarškiniai — sulig savo 
uždarbio. Turėjo aukoti net ir 
bedarbiai. Naciai čia pasekė 
Rusijos bolševikus, kurie irgi 
pagelba “savanorių” darbinin* 
kų aukų įsitaisė didelį karo oro 
laivyną.

FRANKLIN, Tenn., b. 21. — 
šeši pusbroliai susitiko sankro
voj ir atnaujino seną ginčą dėl 
veršiuko. Visi buvo ginkluoti, 
tad pasipylė šūviai ir visi šeši 
krito peršauti, du jų gal mir
tinai.

BUENOS AIRES, b. 21. - 
Lygiai tuo pačiu momentu, ka
da buvo šauta scenoj, kitas 
šūvis publikoj peršovė polici
jos kapt. Maffei. Tečiaus šo- 
viką, buvusį kalinį, pastebėjo 
kitas policistas, jį peršovė ir 
suėmė.

KENOSHA, Wis. — Vakar, 
Velykų Dieną, įvyko labai pa
sekmingos Įeit. Felikso Vait
kaus išleistuvės, kuriose daly
vavo keli šimtai žmonių iš vie
tos kolonijos ir apielinkes.

Parengimas įvyko šv. Petro 
parapijos svetainėje ir jį ren
gė SLA. 212 kuopa ir Katali
kų Draugijų Federacija.

ROCKFORD, III.
kuopa žada trumpu laiku su
rengti vakarą, kurio pelną ski
ria “Lituanicos II” skridimui.

CLEVELAND, Ohio gegužės 
9 d., rengia išleistuvių bankie- 
tą Įeit. Feliksui Vaitkui, Green 
Gables rūmuose, 11129 Euclid 
avenue. Ten komisijos prieša
kyje stovi Dr. J. T. Vitkus, 
J. Armonas, p. Vilkelienė ir 
kiti Clevelando darbuotojai.

AKRON, Ohio, žada rengti 
Įeit. Vaitkaus išleistuvėms iš
kilmingą parengimą savo ko
lonijoje. Ten daugiausiai tuo 
reikalu rūpinasi p. T. Neverau- 
skas.

DETROIT, Michigane, skridi
mo rėmėjai darbuojasi rinkda
mi aukas “Lituanicai II”. Nors 
parengimo nežada rengti, vie
nok neatsilieka neprisidėję prie 
sukėlimo pinigų, kad padengti 
trukumą skridimo fonde. • 
; SHĖNANDOAH, Pa. — Su
sidarė komitetas iš A. S tani š- 
kio, Dr. A.^Andrulonio, Albin 
Meluskey, Max Levit ir P. W. 
Biersteįn , (Birštonas) sukelti 
pinigų F. Vaitkaus skridimui.

BINGHAMTONE, N. Y., ge
gužės 11 d., vietinis ALTASS 
skyrius rengia iškilmes Įeit. 
Vaitkui, vietiniame airporte, 
dienos metu, o vakare, bankie- 
tą ir šokių vakarą. Ten komi
tete darbuojasi drg. Balčiko
nis, Kaminskas, Almonas, Ur
bas ir kiti. Jie tikisi labai ge
rų pasekmių.

PITTSBURGHE, Pa., gegu
žės 12 d., vietinėje Lietuvių 
svetainėje, ALTASS skyrius 
rengia iškilmingą išleistuvių 
bankietą Įeit. F. Vaitkui. Bi
lietai jau dabar platinami.

WASHINGTON, D. C., ren
gia išleiątuvių bankietą, gegu
žės 14 dx, garsiam Willard vieš
butyje. Bankiete dalyvaus ne 
vien vietinė lietuvių kolonija, 
bet daugelis Amerikos valdžios 
atstovų ir žymių asmenų iš 
aviacijos. Taipgi manoma, kad 
iš to' bankieto COLUMBIA 
BROADCASTING SYSTEM 
perduos po visą Ameriką Įeit. 
Vaitkaus atsisveikinimo kalbą 
į lietuvius, kurie aukavo ir rė
mė jo žygį.

WATERBURY, Conn., L.P.P. 
kliubas gegužės 5 d. rengia ba
lių skridimo naudai. O gegu
žės 17 d. Waterburio ALTASS 
skyrius, kurio priešakyje stovį 
Dr. Staneslow, rengia F. Vait
kui atsisveikinimo bankietą. 
Waterburio lietuvių draugijose

ypatingai uoliai 
mas Matas.

HARTFORD, 
trojo skridimo
jasi Jonas Sekys.

LAWRENCE, Mass. — AL
TASS skyrius, vadovaujamas 
kun. M. Valądkos ir Dr. S. Mi- 
kolaičio renka aukas.

WORCESTER, Mass., V.V.S. 
skyrius, kuriam vadovauja 
stambus biznierius A. J. Kat- 
kauskas, žada surengti išleis
tuvių vakarą šeštadienį, gegu
žės 18 d., dalyvaujant Įeit. 
Vaitkui, kuris su “LITUANI- 
CA II”, atskris į Norwood air- 
portą.

BOSTON, Mass., gegužės 19 
d. po pietų, Norwood-Canton 
airporte bus surengta Išleistu
vių Aviacijos diena. Ten reika
lus tvarko Bostono ALTASS 
pirmininkas adv. F. J. Bago- 
čius.

MONTELLO . BROCKTON, 
Mass., žada rengti Įeit. Vaitkui 
išleistuves Tautiniame Name, 
gegužės 19 d., vakare. Vietinė 
SLA. kuopa išrinko tam tiks
lui komisiją.

PHILADELPHIA, Pa., V.V.S. 
skyrius, kuriam pirmininkauja 
J. V. Grinius, rengia Išleistu
vių Pikniką VYTAUTO DAR
ŽE, gegužės 26 d. 
- NEWARK, N. J
ięeįąa Dariaus ir Girėno reika
lu, kuriam seJ$retoriąuja žymus 
veikėjas ir biznierius, A. S. 
Trečiokas, rengia Išleistuvių 
Aviacijos dieną, Teterboro Air
porte, gegužės 30 d., Decora- 
tion Dienos proga.

CHICAGO, III. — Apie pa
rengimus trans-atlantinio skri
dimo naudai Chicagoje žiur. 
vietinėse žiniose.

Komi-

Pranašauja laikus, 
kada nebus nė ligų, 

nė senatvės
NEW YORK, bal. 21. — Be

sirenkant čia didelėms iškil
mėms Amerikos Chemikų Drau
gijai, Dr. Thomas Midgley, 
vice-prezidentas Ethyl Gasoline 
Corp., paskelbė savo pranaša
vimus apie tai, ką mokslas at
sieks greitu laiku.

Pasak jo, bėgyje ateinančių 
100 metų išnyks influenza, šal
čiai, džiova, septicemia, galbūt 
yežys ir daugelis kitų ligų.

Su laiku išnyks ir senatvė, 
taip kad žmonės visuomet jau
sis ir išrodys jauni — tarp 22 
ir 35 metų. Jie dirbs tik dvi 
valandas į dieną, o ištikus ka
rui, moterys ir vaikai bus pil
nai apsaugoti.

Kada bus surastas kuras, 
duodantis daugiau jėgos, kad 
jo pagelba butų galima nuga
lėti žemės traukimą, tuomet 
įmonės išmoks pasiekti ir ki
tas planetas.

Kiek dar trūksta?

AMHERST, Mass., b. 19. — 
Kad kovoti pragyvenimo bran
gumą, vietos kolegija paskelbė 
vienos savaitės nemokamus 

BUDAPEŠTAS, b. 21. — Ba-I<feržovių kursus, kuriuose bus
daujanti moteris Caroline Mun- mokinama gyventojus, kaip tin- 
kasci šoko nuo tilto ir babdC karnai auginti paraščiausias ir 
pasiskandinti Dunojaus upšj, reikalingiausias daržoves, 
bet buvo išgriebta ir išgelbė- -------- —
ta. Policijos rekordai parodė, ALAMEDA, Cal., b. 19. — 
kad ji jau . šimtą kartų bandė Privatinis lakūnas Richird 
žudytis, daugiausia skandintis, Smith, 28 fli. ir Mrs. Doris 
bet taipjau bandė nusitroškin-1 Trethaway^,21 m., pasisamdė 
ti gasu, nusinuodyti ir kitais lėktuvą trims valandoms, -išskri- 
budais nusižudyti, teėiaus iki- do neva j Petaulma, kur gyvė
sio! vis pasisekdavo ją išgel-Į na jos motina ir—dingo. Spė- 

jamas—romansas ir tragedija.

Pasirašymas Rusijos 
ir Francijos sąjun

gos atidėtas
PARYŽIUS, bal. 21.PARYŽIUS, bal. 21. — Ru

sijos diplomatai aplaikė smug 
atidėjus parafavimą (padėjimą 
inicialų) Rusijos ir Francijos 
karinės sąjungos. Parafavimas 
sutarties liko atidėtas įkilus 
niekuriems neąųtikihiarifSį tarp 
abiejų valstybių

HUGOTON, Kan., b. 21. -r- 
Lynch savo ūkyje rado apie 
700 svarų meteorą. Meteorolo
gas' Dr. Niningard sako, kad 
tai yra antras didžiausias pa
saulyje meteoras ir yra nukri
tęs 100 metų atgal. 

------------/ ----------------------  
' ) • ' ‘ < ■' - \ ;•

ROANOKE, Va., b. 21.—Fe- 
deraliniai agentai dviejuose pa- 
vietupse surado keturius dide
lius munšaino varytuvus, 5,800 
galionus raugo ir 50 gal. deg
tinės.

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti
sukelta ...----------------------------------------------------

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta: ...... ................. .............. ...............

SLA. 220 kuopos sekretorius M. Krizinauskas,
Universal, Ind., auka ...............

SLA. 192 kuopa, New Kensington, Pa.
VISO ...............
DAR TRŪKSTA

$4,750.00

$1,873.22

bėti.

3.00
3.10

$1,879.32
$2,870.68
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Kas Girdėt Kaune ir Lietuvos Miesteliuose
J. Pilsudskis senos 

giminės lietuvis
Kunigėlio romanai 
nepatinka tėvams

Balandis — lietuviškų 
knygų mėnuo

Jo bočius supiršęs Jo
gailą su Jadvyga

“Lietuvos Aido“ korespon
dentas Varšuvoje V. Gustai
nis, Lenkijos diktatoriaus Pil
sudskio vardadienio proga, tarp 
kitko štai ką praneša apie Pil
sudskio kilmę:

“Tygodnik Illustrowany” iš
spausdino. legendą apie Pilsud
skio kilmę. Tai ištrauka iš 
spausdinamos knygos apie Pil
sudskio motiną. Medžiaga im
ta iš šiais metais mirusios Pil
sudskio sesers Zofijos Kadena- 
ci. Toje legendoje štai kas yra 
apie Pilsudskio lietuviškumų:

Pilsudskio tėvas buvęs iš lie
tuviškos Gineičių (Ginetų) gi
minės kilęs. Gineičių protėvis 
buvęs svarbiausias Jogailos pa
siuntinys, kuris nuvykęs į Kra- 
kovą pas Jadvygą prašyti, kad 
ji tekėtų už Jogailos. Iš tos gi
minės išėjęs Pilsudskio tėvas. 
Gineičių giminė 1625 metais 
priėmusi Pilsudskių pavardę — 
nuo savo giminės paveldimo 
dvaro Pilsudai. Pilsudskio mo
tina gi taip pat buvo lietuvai
tė Bilevičiutė (Biliewiczow- 
na). Apie Bilių-Žadeiką pada
vimas sako, jog jis, drauge su 
Palemonu perplaukęs Nemuną, 
buvęs Perkūno šventos ugnies 
saugotojas ir t. t. Taigi, Pil
sudskių giminė yra sena lietu
višku. Savo laiku lietuviška Jo
gailos giminė iškėlė Lenkiją, 
dabar jai daugiausia nuopelnų 
turi kita lietuviška giminė, da 
vusi Pilsudskį. Lenkai tą gerai 
žino, todėl lietuvio vardas Len
kijoje stovi aukštai, i Lieti.* 
vų lenkai žiuri kaip į nepapra
stu žmonių versmę. Deja, minus 
nuo to nėra nė kiek lengviau...

KAIŠIADORYS. — Pereitą 
rudenį vyskupas parsikvietė į 
Kaišiadoris kun. Povilą 
ir paskyrė jį vidurinių 
klų kapelionu.

/Naujasis kapelionas,
kaišiadoriškiai dabar kalba, mo
kiniams ėmęs dalinti literatū
rą: “Pastoriutės Romaną“ ii

Bakšį 
mok y-

kaip

Paleistuvis kunigas 
sugražintas Lietuvon

“Katalikiško auklėjimo prie
šai“ pastebėję tai ir nutraukę 
štai kokiomis aplinkybėmis: 
Gautus iš kapeliono romanč- 
lius, kaikurios daugiau smal
sesnės mergaitės pradėjo stu
dijuoti net pamokų metu. Pa
stebėję tai mokytojai laike sa
vo pamokų, pradėjo atiminėti 
nuo mokinių kapeliono dalytas 
knygas. Direktorius, išstudija
vęs konfiskuotos literatūros tu
rinį, uždraudė kunigui mokyk
los vaikams davinėti: “Japonės 
Meiles “Tragedija“, “Vienužę“, 
“Juodų Kaukininką“, “Madų 
Krautuvėj“ ir pan.

Tas įvykis pasklido ne tik 
mokinių, bet ir visuomenės tar
pe. Mokinių kaikurie tėvai bu
vo besiruošią daryti atitinka
mus žygius, tačiau pasklidus 
miestely gandams, kad kapel. 
trumpu laiku mokyklą aplei- 
siųs, tėvai jokios akcijos ne
darė. Bet vyskupas kapeliono 
iš mokyklos nepašalino.

Daugelis kaišiadoriečių kalti
na tame labiausiai mokyklos 
tėvų komitetą, kurio tiesioginė 
pareiga yra į tai reaguoti. Ta
čiau atsiranda komitetui klin
čių. Mat, tame komitete iš še
šių narių yra nėt du kunigai, 
kurie vaikų, neturi. Jeigu ne tie 
du’♦ tėvų komitete kunigai, tai 
gal kitas butų. Kaišiadoriečiai 
per sekamus rinkimus žada iš
sirinkti kitą tėvų komitetą.

(LŽ.)

KAUNA'S.—Didžiausieji kny-' 
gų leidėjai paskelbė balandžio 
mėnesį — lietuviškų knygų pla
tinimo mėnesiu. Per šį mėne
sį kiekvienas laisvai galės sau

Seabtle, Wash. — Roy ir Ray Serling’ai (dvynukai), kurie 
susižiedavo su Lois ir Louise Coats (irgi dvynukėmis).

Pref erred miilions
to mayonnaise..

Rinktines daly« 
s u p 1 a ktoa iki 
švelnaus smeto- 
nuoto miši
nio K r a f t 
M i rado Whip 
tnatinoje.

tinkamų knygų 50—75% pigiau 
įsigyti. Platinimas pradedamas 
pirmiausią — Šiauliuose, Uk
mergėje, Marijampolėj etc. Pa
piginami visi, (dar neišparduo- 
li), iki 1934 metų išleisti lei
diniai. Išleidžiamas bendras vi
sų tų papigintų knygų katalo
gas. (Lž.)

IT’S SIMPLY
INEXCUSABLE

You cannot ęxpect to moko 
friends socially or in Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do riot 
offend' is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves moUth hygiene 
and checks infection. La m bert 
Phdrmacal Company, St. Louis, 
Missoud.'

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 germs

FULLPACK

NOSLACK 
FILLING

alwXys uhiform 
... DEPENDABLE

Sime Price Tbdių 
As 44Yeirs Aqo' 
25 ounces for 25$

MILLIONS OF POUHOS HAVE BEEN 
ŪSE O hYOUR GOVERNMENT

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. RockveU St. 

Tel. Republie 9728

Tariantis su Sovietais, kad 
jie Lietuvoj pirktų kiaulių, Lie
tuva iš savo pusės pažadėto 
kai kurias įvežamąsias prekes 
pirkti Sovietų Rusijoje, nes 
prekyba kompensaciniais pa
grindais. Lietuva šiemet iš So
vietų Rusijos importuos 30,000 
tonų druskos. Per metus Lie
tuva suvartoja apie 25,000 to
nų druskos. Druskai įvežti li
cenzijas. gauna ^Lietūkis”. 28,- 
000 tonų druskos įves “Lietū
kis“ ir 2,000 tonų “Maistas“.

Tas p-its ir su tabaku.
Ligšiol Lietuvon tabakas bū

davo Įvežamas iš Graikijos, 
Bulgarijos, Olandijos i& Ame
rikos, o dabar , rulųcsini. uisiltf 
ką tabaką, kuris/nub^eoiy tu
ri gerą vardų. •

šaukus (žodžiai cenzūros iš 
braukti) Vaineraitė pripažinta 
kalta ir nubausta 4 met. sunk, 
d. kalėjimo. ? /

Tų pačią dieną buvo spren
džiama bylj ir II. Strolytčs, 
kaltinamos platinus komunisti
nę literatūrą. Ir Strolytė nu
bausta 4 met. sunk, darbų ka
lėjimo. (Lž.)

*7 —~~

Lietuvoj z m o n e s 
smarkiai provojas

BIRŽAI. — Biržų kunigas 
Kuprevičius, kurs užkrėtė ma
žutę mergaitę bloga liga, kaip 
žinoma buvo pabėgęs, kada jo 
prasikaltiriias išėjo aikštėn.

Kun. Kuprevičiaus pabėgi
mas beveik buvo užmirštas. Vie
tinis kunigas bažnyčioj per pa
mokslą sakė, kad kun. Kupre
vičiui toj šalyj, į kur jis nu
vykęs, esą nuvilkti kunigo rū
bai ir jis patalpintas į vienuo
lyną ir pakutavojąs už grie- 
kus. Bet dabar pasirodo, kad 
tai netiesa. Kun. Kuprevičius 
išduotas lenkų ir per sieną gra
žintas Į Lietuvą, todėl ši isto
rija biržiečiams pasidarė ve! 
aktuali. Dabar kalbama apie 
kitus dalykus. Kun. Kuprevi
čius likęs skolingas parapijai. 
Minima net 6,000 lt. suma, nes 
vietinis klebonas kalėdodamas 
rinko pinigus šiam trukumui 
padengti. Be to, kun. Kupre
vičius daręs remontą bažnyčioj 
ir kapuose, o dirbusiems neuž
mokėjęs, nors turėjęs tam rei
kalui parapijos lėšų, žmonės 
nekantriai laukia šio nepapra?’ 
to Lietuvoje prasižengimo tar
dymo, kuris tikrai išaiškintų 
kun. Kuprevičiaus darbus ir nu
trauktų paslaptingumo 
stę, dengiančią visų šį 
Tikimasi, kad visa tai 
kus paaiškės ir tada
kalbos ir gandai, kurie dabar 
gausus. (Lž.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS

Sovietų tabakas ir 
druska Lietuvoj

Teimas nubaudė dvi 
komunistes

skrai-
dalykų.
netru- 
liausis

ir TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

KAUNAS. — Kaune ir 
tuvoj dabar visi sako:

“ŠIEMET SUDYSIM 
SOVIETŲ DRUSKĄ IR 
KYSIM JŲ TABAKĄ“.

Lie-

TIK
RU-

KAUNAS. — 
teismas užvakar sprendė Idos 
Vaineraitės byla. Ji buvo kal
tinama 1934 m. lapkr. 7 d. Spa
lių revoliucijos proga norėjus 
Kaune prie apyg. teismo'pra
dėti demonstraciją, o suimant

KAUNAS. — Prie teisingu
mo ministerijos nesenai suda
ryta komisiją^ pyloms 

’«kviduotĖ^'D61^ 
ma centttlh šrch 
ėmus kai kuliuos^dokumentus, * . 
naikinama.

Apskaičiuojama, kad nuo ne- 
į priklausomos Lietuvos pradžios 
ligšiol Lietuvos teismui esą iš-

Specialia Pavasarinis 
Išpardavimas 

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas šilkinių dre- 
siu dėl jaunų mergaičių, miera 
nuo S ikįJ6. Kaina

$1.95 1R $2.75
.Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c 1B 51.25
Vyrams darbines ir išeigines keb 

«nės ,
; $1.25 1R $2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 

"shioned Hosiery)
-(Pirmos rūšies) .......... .
Vyrams pančiakos, labai 1

jYard Goods dėl siu- 4OlĄp 
vimo kvortuku, vardas **
Mergaitėms bovelninčs IKa

* pAn^iakn.q .............  ■4 f
šų krautuvę ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

.. .t

<

jįflų *htiduo(la-į 
flįui, d&lis, iš-

Kariuomenės sprendę apie 3 milijonus bylų, 
sprendė Idos  4 LL—£__---------

Garsinkite “N-nose”

AKIŲ SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
l

'i.

b*

DR. VAITUSH, OPT 
LIBTUVJS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių jtęmpim^, kuris 

esti priežastimi galvoš- skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuoAu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolirdgystę: Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kiai* 
dar. Speęialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be' akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

' J J f > "■ mu-

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 

’kitų produktų: PIRKITE PAS 
S, HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip. 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Varnišas už galioną (Ifl 
ir virš........................... ■
Galionas Maliavos

Galionas Enamelio $1

Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ..........  wwV
3 pakeliai sienų po-

■ S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St) 
Ofiso valandos; Kasdien nud 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republie 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington S t

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physleal Therapy 
and Midvvife

6109 S. ATbany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir .magne
tu blanki ir ti.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dčvanaL

GYDYTOJAI IR DENTISTA1
4 *

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. ViCtory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

• Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel,:' Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.ml

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174
~~ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

CHAS. SYREWICZE 1
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

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

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
' YARds 1741—1742 «

J. F. EUDEIKIS

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.’

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė’
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki* 12 vai. dieną.

27 METU PAGYRIMO 
Pritniko akinius dėl visokiu akių

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republie 7868

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895

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

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

KITATAUČIAI

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

GAS DENTIŠTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franeiscb av.

Ofiso Tėl. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669 k

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. „

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St„ netoli Morgas S» 

Valandos nuo 10—12 pietU ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hfde Park 6755 ar Centrai 7404

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedelioj pagal Nutarti

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

2400 West Madison Street
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunsvrick 0597

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

Dentistap
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Serėdoj pagal sutarti.
' ■ Į- 1

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos • 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nud 10 iki 12 vai. rytd, ntio 2 fld 4
val.po pietų ir nuo 7
vakaro, Nedėliomis nuo 10 IH * U 
valanda! diena.

Phone MIDWAY 2880

A. MASALSKIS
3307 Lituanicft Avenue Phone Boulevard 4139

Dn John J. Smetana
;;'SOPTOMETRISTAS 

^■>01. So. Ashland Avė. 
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame 'lietuviškai

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
L Phone Yards 8557 

VaJ. nuo 9:30 iki 8:30 vakaro. 
Nėra ofiso- valandų seredomis.
■" 11 *■>......... ... "■ l‘ ' ■ ibi Iii

Dr. A. Manikas
CiYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki S po >iet, nUo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

. 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 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12F 

Rez. Telephone Plaza 2400
~...........................................I.. , ........- Į I ............. ...

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS

Valahdos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
'valii Nedaliomis nūo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

9

Dr.Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

. Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Rodi
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir viii 
chroniškų ligų.

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

Valandos: 2—4, 7—^9 v&l. vak. Ne* 
diliomis ir šventadieniais 10—12
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Sudriko Velykinis Pasiulijimas

SKALBIAMA MAŠINA IR PROSINIMO MAŠINA UŽ

nepri

F. GEDEMINO PRANEŠIMAS Parsiduoda

82nd and Kean Avė

Vienatine TokiaTAUPYK1T Nauji Gasiniai Pečiai po

KNYGAPINIGUS! Nauji Parlor Setai po

Anglų Kalboj Hoover Factory Padaryti po

The Daina
Pasiklausykite svarbaus programo Velykų Dienoje

$25,000.00 VVAREHOUSE

Parlor Setai po

Radios 5.00 Kaina $2.00
Radios gražiuose kabinetuose po 9.50

FAMILY FURNITURE MARI
3345 ir 3347 So. Halsted St Chicago.

PETER PEN

NO FUN

Detroi-
Choras

HEADINC 
FOR. 
THE 

CASTLE

Ir Shenandoah, Pa. 
Lietuviai Sukruto

HM HA! I 
HE! HE!

MY IMVEMTION 
JS PERFECT, 
V/Al T TILL OLO 
KlHG SMARL 
SEES THIS?«Ž

39.50
49.50 
*9.50 

19.95

CAUGHT 
IM A 

SAV9KE 
BUBBLĘ.

TOTHEOAO > 
LĄNP.OF COURSE. 
TRIS IS THG V/ORST 
LUCK WB'VE HAO

■ t < A. J

Jums apsimokės pirkti abi sykiu, nes viena prosinimo 
mašina parsiduoda už $50.00.

etroito lietuviai priva
lo kuoskaitlingiausiai 
koncerte dalyvauti: 
nuo koncerto pasise
kimo priklausys toli
mesnis lietuvių radio 
programų davimas

gini 6:30 vai. vakaro. įžanga 
tik 30 centų. O kurie pirks iš 
kalno, tai tikielus gaus po 25 
centus.

Kaip žinoma, Dailės Choras 
visuomet 
koncertus 
kai duoda daugiau, negu

takiu® 
ūš, ptfnjk?

surengia geriausius
Jis visada publi-Renka aukas F. Vaitkaus 

sklidimui
Ret 

momentu svarbiausias 
s bus koncerto parė- 
. Juo didesnis 
is dalyvaus,

AND LOAN ASSOC1ATION 
OF CHICAGO

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Dailės Choro kon 
certas

DETROIT, MICH. 
to Lietuvių Dailės 
smarkiai rengiasi prie didelio 
koncerto, kuris įvyks sekma* 
dienį, balandžio 28 d., Lietu
vių Svetainėje, prie 25-tos ir 
Vernor Highway. Pradžia ly- Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitų knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise.

OLO 
KINO 
SMARL.

(L00k. AT VOUA.

Kviečiu visus tautiečius atsilankyti i musų užeigą. Yra graži vieta 
dėl rengimo parių, daržas veltui dėl piknikų ar išvažiavimų. Užlai
kau geriausios rūšies degtinę ,alų ir užkandžius, taippat ir geras 
patarnavimas. Buvusi A. Kuchinsko vieta.

28.00 " "r‘

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

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

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

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

už negirdėtai žemas kainas.

.. *19.00ir virš

įsitikinimų jaunimas, pietų, duoda radio programus. 
kicK žinau, tie programai lie- 

| tuviams patinka. Svarbu tad

šis koncertas bus nepapras
tas dar ir todėl, kad jame da
lyvaus geriausios Detroito jė
gos, kaip tai: solistai, solis
tės ir t. t. Pavyzdžiui, dainuos 
broliai Vasiliauskai, kurie ne
kartų savo maloniais balsais 
yra detroitiečius palinksminę. 
Jei kuriems neteko girdėti 
juos dainuojant, tai būtinai į 
šį koncertų atsilankykite. A. 
Vasiliauskas yra tikrai žymus 
dainininkas. Savo dainavimu 
jis yra pagarsėjęs ne vien tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp sve
timtaučių. Kai buvo sureng
tas dainavimo kontestas, tai

SALE
Per 4 dienas turi būt išparduota milžiniškas stakas: 
Rakandų, Radio, Skalbiamų mašinų, Parlor Setų, Mat 
racų, Lovų, Springsų —
Skalbiamos Mašinos po

šokių
Tarp narių yra pilniausia sah 
taika.

Chorui vadovauja V. Dir- juos tęsti ir toliau. Bet tai bus 
maitis. Tai jaunas ir cnergin- galirtia tik tame atvejyje, jei 
gas jaunuolis ir geras muzi-’delroitiečiai rems chorų. Rei- 
kas. Tarp jo ir < 
geriausi santykiai

Programo išpildyme daly
vaus ir stygų orkestras, ku
ris susideda iš 20 narių. Tas 
orkestras tarp lietuvių pasi
rodys pirmų kartų.

Prie progos bus pravartu 
pažymėti, jog Dailės Choras 
kiekvienų šeštadienį, 5 vtll. po

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
• . • J ■ • 1 */•

sios istorija; i. "

William Edvarde
Zion, III. — William M. Ed- 

wards, kuris tapo išrinktas 
miesto meru, Jo išrinkimas už
davė didelj smūgį Wilbur Vo- 
livai, kuris per 23 metus, lyg 
kokis caras, valdė Zion miestų.

Pagalios, sujudo ir didelė lie
tuvių kolonija Shenandoah, Pa., 
kuri iki šiol dar nebuvo prisi- 
c’ėjusi prie antrojo trans-at’.an- 
ti.nio skridimo finansavimo, žy
mus lietuvių veikėjai, paskatin
ti stambiausiojo lietuvių biz
nieriaus Shenadoryje, Antano 
Staniškio, sudarė komitetų, ku
ris rūpinsis sukelti pinigų Įeit 
Felikso Vaitkaus žygiui.

Kaip praneša laikraštis 
“Evening Herald”, Shenandoah, 
Pa., komitetas paskirs aukų rin
kėjus, kuriems bus' duoti paliu
dymai pereiti per stubas ir biz
nio vietas. Aukos bus paskelb
tos Chicagosi “Naujienose”, o 
stambesniųjų aukotojų vardai 
bus skelbiami taip pat ir per 
Hazleton’o radio stotį WAZL, 
kurioje lietuviai turi savo va
landų kiekvienų sekmadienį nuc 
12 iki 1 popiet.

Į komitetų Vaitkaus skridi
mui paremti įeina Antanas 
Slaniškis, Albin Meluskey, Dr. 
Anthony Andrulonis, Max Le- 
vit ir P. W. Bierstein (Biršto
nas, buvęs SLA. Įstatų Komi
sijos pirmininkas).

Aukščiaus paminėtasai She- 
nandoah angliškas dienraštis 
sako, kad, organizuodami šitų 
F. Vaitkaus žygį oru iš New 
Yorko į Kauną lietuviai nori 
“dar stipriaus sucementuoti 
draugiškumo ryšius tarpe Jung
tinių Valstijų ir Lietuvos res
publikos”.

Gaila, kad pernai metais, ka
da lakūnui buvo rengiamas 
maršrutas per lietuvių koloni
jas su “Lituanica II”, ta didelė 
kolonija negalėjo būti įtraukta 
į maršruto programų, nes arti 
Shenandoah nėra pakankamai 
didelio airporto. Todėl shenan- 
doriečiai iki šiol stovėjo nuoša
liai nuo antrojo skridimo dar
bo. Bet dabar, reikia tikėtis, jie 
savo dalį atliks.

jis laimėjo pirmų vieta;
O reikia žinoti, jog kontes- 

le dalyvavo įvairių tautų go
riausi Detroito dainininkai. 
Ir jeigu A. Vasiliauskui tapo 
pripažinta pirma viela, lai iš 
to jus galite spręsti, jog jis 
yra tikrai šaunus dainininkas. 
Mums yra labai linksma, kad 
musų tautiečiai taip puikiai 
pasižymi.

A. Vasiliauskas nemažai pa
gelbsti ir Dailės Chorui. Jo 
brolis, J. Vasiliauskas, taip pat 
yra geras solistas ir nemažai 
prie choro darbuojasi.

Choras susikūrė tik prieš 
metus laiko, bet gyvuoja la
bai gerai. Narių jau Jturi virš 
50. Jei ir toliau taip gerai sek
sis, tai už kilų metų turėsi
me kokį šimtų dainininkų.

Choras yra pilnai 
klausomas. Į jokių politikų bei 
religinius reikalus jis nesiki
ša. Todėl jam ir priklauso vi-

NUO VELYKŲ LIKO
Didžiausia pasiri n k i- 

jSrt mas puikiausių, stip- 
riausių ir rnoderniš- 

MĮMiU <'£3* kiaušių čeverykų. Tik 
atvažiuokit
krautuvę ir pasirinkit

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

Pagarsėjusi Pasauly Degtinu 
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1$18 m. Maskvoje

100 proof $1.20 paintė 

ZUBROVKA—Smirnovo $1.60 
visose degtinės krautuvėse, kliubuofce ir restauracijose.

DISTR1BUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Park 2900—Chicago, III. 
Specialus kainos dėl urmo sandelių, deąlerių ir tavernų.

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

horistų yra kalinga, kad biznieriai duotų 
garsinimus programams. 
šiuo 
dalyką 
mimas. Juo didesnis žmonių 
skaičius dalyvaus, tuo dau
giau bus padaryta pelno. O 
tas pelnas duos galimybes tę
sti toliau radio programus.

— Dailės Mylėto jas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 M
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pooL 
Rusiika ir turkiika pirtis

Moterim* seredomi* iki 7 v.
1 • •
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Foblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian New» Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Gass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Užsakymo kalnit
Chicagoje — paštu:

Metams ....... ............... .......
Pusei metų------—
Trims mėnesiams ....... .
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui —------

Chicago) per iino&iotojua: 
Viena kopija .... . .—
Savaitei_____
Mėnesiui ...... . —

Suganytoje.Valstijos^ ne Chlcagoj, 
pjžtnt

Metams-------- ------------------ 87.00
Pusei metų ........................... 3.50
Trims mėnesiams ----- . - 1.75

(Dviem mėnesiams ..... —.... 1.25
Vienam mėnesiui —-____ — 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75
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Apžvalga
j imą. : Kažin ar dabar “Drau
gas” ir “Dirva” savo šmeižtus 
atšauks ?

M. BIĘŽISKA PASITRAUKIA 
NUO VISUOMENINIO DARBO

Lietuvos Apkraščiai praneša^ 
kad dėl neatidėtinų mokslo ir 
literatųros darbų pi;of. Myko- 
ąs Biiiįška išstojo iš Vilniui 
Vaduoti Sujungęs, kurioje jisai 
buvo. pirmininkas, ir ketina iš
stoti iš kitų visuomeninių orga
nizacijų.

NUOTAKA RUOŠIA KRAITĮ 
JAUNIKIUI

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

Metams ...............     88.00
Pusei metų ...........   4.00
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

MIRĖ “DRAMOS TĖVAS” 
J. VAIČKUS

SOCIALINĖ APDRAUDA

Atstovų butas Washingtone jau priėmė — 372 bal
sais prieš 33 — vadinamąjį “socialinio saugumo” suma
nymą, kuris apima senatvės pensijas, nedarbo apdrau- 
dą ir motinoms bei kūdikiams pagelbą. Žinios iš fede
ralinės sostinės sako, kad senate tas bijįus dar ilgai už
truksiąs, nes senatoriai, turėdami nesuvaržytą žodžio 
laisvę, galės siūlyti prie jo įvairiausių pataisų ir. laikyti 
ilgas kalbas.

Bet tai gali tiktai užtęsti laiką, iki tas bilius pereis 
kongrese i^ virs įstatymu. Jo priėmimą visiškai sutruk
dyti nedrįs nė tie, kurie jam lįepritaria. Washingtono 
korespondentai nurodo, kad ir konservatyviai republi- 
konai bijojo atstovų bute balsuoti prieš, nes, anot jų, 
toks balsavimas butų buvęs lygus “politinei saužudys- 
tei”. Amerikos žmonės jau yra nusistatę, kad turi būt 
kas nors padaryta beturčiams apsaugoti nuo to netik
rumo, į kurį juos stato kapitalizmo sistema su jos finan
siniais ir pramoniniais kriziais, nuolatos įvykstančiais 
po neilgų gerovės protarpių.

Jeigu šiandie Jungtinėse Valstijose butų ir ne 
Roosevelto valdžia, tai vistiek kokia nors socialinės ap- 
dĮaudos sistema butų įsteigta. Be jos Amerika toliaus 
gyventi nebegali. Ne demokratų partija atnešė “naują 
dalybą”, bet ekonominis krašto vystymasis, kuris pa
siekė to laipsnio, kad apie 50 milionų žmonių šiame 
krašte yra samdomi darbininkai arba tarnautojai. Jų 
vienintelis gyvenimo šaltinis yra atlyginimas už darbą. 
Jeigu darbo ir susisiekimo įmonių savininkai atsisako 
juos samdyti, tai jiems grasina bado mirtis.

Tokio milžiniško skaičiaus žmonių likimą palikti 
nuožiūrai privatinių turto savininkų, kurie darbininką 
samdo tiktai tuomet, kai jie tikisi iš jo darbo padaryti 
pelną, — visuomenė ilgiaus nebegali. Ar ji nori, ar ne, 
ji yra priversta pasirūpinti, kad toms penkioms dešim
tims milionų darbo žmonių butų užtikrinta bent pasto
gė ir, duonos kąsnis, kuomet pramonėje jie neranda už
darbio arba kuomet jie nestengia daugiau dirbti.

Roosevelto administracijai teko laimė šitą pribren
dusi gyvenimo reikalavimą patenkinti, nors nei jos va
das, nei dauguma dabartinių jos bendradarbių seniaus 
apie tokį dalyką visai negalvojo. Tą mintį, kad kapita
listiškoje sistemoje darbininkas turi būti apdraustas 
nuo nedarbo, ligos ir senatvės, ėmė pirmiausia skelbti 
Socialistai. Amerikos socialistų partija šitą reikalavimą 
įrašė į savo programą, kai tik ji susiorganizavo, prieš 
35 metus. O ji pati jį pasiėmė iš Europos socialistų pro
gramų, kurie beveik visi buvo vienodi nuo 1889 metų, 
kai Paryžiaus kongrese įsikūrė Antrasis Internacionalas.

Visoki nemokšos tam tikruose lietuvių laikraščiuo
se mėgsta rašyti “strošnus” dalykus apie socialistų In
ternacionalą ir “internacionalizmą”.. O kaip matome, ta 
tarptautinė socialistų organizacija nutiesė kelią visuo- 
mepės judėjimui, kuris šiandie užkariauja visą kultu- 
ringąjį pasaulį. Rooseveltas šiandie vykina tą, ką socia
listų Internacionalas ėmė skelbti kone prieš penkiasde
šimt metų.

Mums čia ne tiek svarbu konkretus “socialinio sau
gumo” bilius, kurį milžiniška balsų dauguma nutarė 
priimti atstovų butas Washingtone; apie biliaus turinį 
dar teks pakalbėti atskirai. Mumsi svarbu čionai pati to 
sumanymo mintis, kad visuomenės pareiga yra apsau
goti darbo žmogų nuo to gyvenimo netyrumo, kurį^ąt- 
nešė dabartinė ekonominė santvarka.

Tai reiškia visai naują orijentaciją. valdžios politi
koje. Kapitalistai ir jų spąuda rėkte rėkia, kad valdžia, 
šituo nauju keliu eidama, uždėsiantį biurokratišką jun
gą kraštui, prislėgsianti žmones sunkia mokesčių našta 
įr suvaržysianti darbininkų Jaisvę savo globa. Bet tai 
yra tuščios kąlbos. Ar valdžia iki šiol nelaikė savo glo
boje kapitalistų? Ar ne kapitalistų naudai daugiausia 
buvo užlaikoma valdžios mašinerija su jos .policija, ar
onija ir teismais? Kiekvienas karas, kuriame Ameriką 
^alyvavo, kilo dėl to, kad valdžia norėdavo apginti tos 
arba kitos, kapitalistų grupės interesus. Ęet;ar bept 
kartą Ameriką ėjo į karą apginti nuo išnaudojimo dar
bininkus? s

Socialinio saugumo idėją reiškia, kad valdžia turi 
duoti protekciją ne tik kapitalui, bet ir darbui.

Balandžio 7 d. staiga mirė 
širdies pąralyžiu žymus Lietu
vos teatro darbuotojas Juozas 
Vaičkus, kurį daugelis vadinda
vo Lietuvos “dramos tėvu”. Ji
sai buvo sulaukęs , nepilnai 50 
metų amžiaus. <

Vaičkus buvo baigęs gimnazi
ją iri teisių . fakultetą Petrapilio 
universitete, bet jisai, . užuot 
ėjęs į advokatūrą, įstojo į im
peratorišką dramos mokyklą 
Petrapilyje. Lietuvoje jisai ėmė 
veikti 1905 m., pastatydamas 
Mažeikiuose birželio 29 d. “Vel
nias Spąstuose”. Taigi Vaičkaus 
spektaklis nebuvo pirmas viešas 
vaidinimas Lietuvoje, nes pa
vasarį 1905 m. buvo suvaidin
ta “Amerika Pirtyje” Marijam-

United Press praneša iŠ Vil
niaus krašto, kad pas lietuvius 
yra labai nepaprastas paprotys:

“Kuomet lietuvaitė teka”, 
įkaitome toje .žinioje, “tai ji 
pasiima kraitį sąvo sužadė
tiniui, taip pat>kaip ir sau. 
Per keletą mėnesių prieš iš
tekėsiant ji siuva marškinius, 
mezga kojines ir vilnonius 
bruslotus jaunikiui, kuris pa
skui sąvo senuosius drabu
žius atiduoda savo ^tevui ir 
jaunesniesiems broliąms.”
Įdomu, kad šitą nuęstąbų 

Amerikos korespondentui liętu- 
vių paprotį jisai užtiko Vilniaus 
krašte. Tai dar vienas įrody
mas, kad kultūros atžvilgiu 
Vilniaus kraštas yra lietuvių, p 
ne lenkų kraštas.

ANTRAS ‘'PRALOTAS 
OLŠAUSKAS”

Lietuvos katalikų dvasiški j a 
turi naują skandalą, kuris gali 
sukelti ne mažiaus triukšmo, 
kaip byla “garsiojo” praloto 
Olšausko, pasmaugusio savo nu-į 
mylėtiną našlę Ustjanauskienę, 

šios naujos sensacijos didvy-? 
ris yra kun.' Kuprevičius, ku-* 
ris “pasižymėjo” Biržuose, pa-

leistuvaudamąs su nepilnamete 
mergaite. Rai valstybės teisin
gumo organai patyrė apie jo 
nusidėjimą, jisai bandė pa
sprukti, pabėgdamas į užsienį. 
Bet dabar jau jisai yra Biržų 
kalėjime ir atiduotas teismo 
tardytojui. “Liet, žinios” apie 
tai paduoda tokių žinių:

“Apie kun. Kuprevičiaus 
bylą teko gauti tokių papil
domų žinių: Kai tiktskanda
las Biržuose kilo, tai kun. 
Kuprevičius iš Biržų pabėgęs 
į Latviją. Kun. Kuprevičius 
patrauktas kaltinamuoju pa
gal Baudž. Stat. 513 str. 1 
punktą, tai yra už gašlavimą 

. su nepilnamete mergaite. Kai 
tik teismo tardytojas kun. 
Kuprevičių patraukė kaltina
muoju, tuojau ‘Kriminalinės 
policijos žiniose’. buvo įdėtas 
kun. Kuprevičiaus paieškoji
mas. Kun. Rupręvičius Lietu
von
Kaune, Darbininkų .g-ve j e 2 
nr. Pranciškonų vienuolyne, 
čia jį kriminalinė policija ir 
areštavo. Areštuotą kun. 
Kuprevičių nugabeno į Biržus 
teismo tardytojui. Dabar Bir
žų teismo tardytojas daro 
stropų kun. Kuprevičiaus by
los tardymą.” (
Doros mokytojams, kaip ma

tome, nelabai sekasi Lietuvo- 
j e. Jeigu jų rankose butų val
džia, tai už jų “didvyriškus” 
darbus policija nedrįstų juos 
liesti.

KA ŽMONĖS MANO
Lenkija-išdavikė

vai-

tas, 
sau

sugrįžęs apsigyveno

Po pasaulio karo Juozas Vaič
ius veikė keletą metų Ameri
kos lietuvių kolonijose, dau
giausia Chicagoje. Bet čia jisai 
pasisekimo neturėjo. Išvažiavęs 

Hollyvvood’ą, jisai bandė spe
cializuotis kinematografo srity
je. Paskui Kaupe jisai įsteigė 
savo filmų studiją, bet dėl sto
jos pinigų ji turėjo užsidaryti.

MIRĖ VINCAS MATULAITIS
I • ... ■

šio mėnesio pradžioje Kaune 
mirė buv. 'valstybės kontrolie
rius Vincas Matulaitę, Sulaukęs 
78 metų amžiaus.

(Po pasaulio karo jisai buvo 
pagrįžęs j Lietuvą iš Petrapilio, 
tur jisai turėjo valstybinę tar
nybą ir kartu per daugelį metų 
veikė lietuvių judėjime. Velio
nis buvo pagarsėjusios savo lai
ku Petrapilio lietuvių, Labdarių 
Draugijos pirmininkas, kurioje 
?uvo susispietę daug lietuvių 
inteligentų ir visuomenės dar
buotoj ų.

IŠRINKTA NAUJA LAK 
VALDYBA

! Apie įvairius Dalykus :
r---s- - -r.... iru........ ' ' nnrrrsiririB sra

PAUKŠČIŲ KOVA 
DĖL TERITORIJOS
Kovoje dėl būvio laimi 

tie, kurie yra stipres
ni ir sumanesni. —r 
Paukščiai veda kovą 
dėl teritorijos. — Iš 
šiltų kraštų patinai 
grįžta anksčiau nei 
patelkos. — Paukščių 
čiulbėjimo reikšmė.

Kovo mėnesio gale įvyko me
tinis Lietuvos Aero Klubo na- 
rįų susirinkimas, »,kuris išklau
sė valdybęs rąpprtįųs,, pąt'yirti- 
no atskaitas ir išrinko klubo 
tarybą šiems metams. Po to 
naujoji taryba išsirinko valdy
bą. Jos pirmininku vėl išrink
tas prof. Z. žemaitis. Kiti val
dybos nariai yra : vice-pirmįnin- 
kas inž. < Pr. Hiksa, iždininkas 
A. Kinaitis, sekretorius J.^ry- 
gėris, technikos direktorius ir 
eskadrilės vadasats. jnjr. „J. 
CĮarolis, 'turto globėjas .Šalkaus
kas. Revizijos komisija: p. 
Ųlianskas, kapt, čemarka, inž. 
JąkŠtys, kand. niįr. Mikolaju- 
nas. Garbės teismas:; Barkaus-* 
kas, av.. kapt. Šešplaųkis ir ądy. 
Našliunas, kandidatas — pulk, 
gyd. Junulionis.

Pažymėtina, kad Lietuvos 
Aero- Klubo pirmininku paliko 
t,as pats — prof./žemaitis.

Kaip; žinoma, nepersęniai kai 
kurie asmens (daugiausia, pa- 
šalintieji klubo nkriąj) buvo 
.pradėj ę prieš LAK - pirmininką 
anonymįšką šmeižtų kampani
ją, kuri per “Draugą” įr “Dir
vą” pasiekė, ir Ąmęrįkų- Ąnp- 
nymiški klubo pirmipjąko prien 
šai .bandė jį įr valdybą idj^kre- 
ditųpti nepamątuotais priekaiš
tais dėl atskaįtų “miglotumo” 
arba jų vįsi^ko nedavimo. Bet, 
kaip rpatyt, klubas tuos prie-; 
kaištus. atmetė, .ir savo metinia- 
ine. susirinkime iŠręiįke senam- 
jam savo-pirminiukui... pasitikę,-

Kova $ėl buvįo!
Niekur ta kova nepasireiš

kia tokioje aštrioje formoje, 
kaip tarp gyvūnų. Kovojama 
dėl maisto, dėl patejkų, dėl te
ritorijų. Kęva yra. vedama or
ganizuotai arba paskirai. Išlie
ka stipresni, sumanesni ir iš- 
tverfningesni. ŽocĮžiu, - tie, ku
rie moka geriau prisitaikyti 
prie aplinkybių, kurie, nugali są* 
vo priešus.

Kas sįlpnt|S ir pęsumanus, 
,įąm»pęra gyvenimo, tas turi 
žūti. Toks jau gamtos dėsnis.

Nuo senų laį^ų , žmones ka
riauja dėl teritorijų. Tai vį-f 
siems ge^ąi,;žįpoipąs faktas. Tik 
tokiu budu įsisteigė didžiules 
paptųilįp valstybės. Stįpresnię- 
sįęs tąųtęs nogąlčjo silpnesnių- 
jsiąs, . .pąvergė jąs. fĮftie kiekvie
nos progos galingesnės tautoj 
ątęngęsi prąplėsti ..^avo sienas, 
užkariauti . naujas * teritorijas. 
Daugumoje atsitikimų jokius 
teisybės nebuvo prisilaikyta: 
kieno galia, to buvo ir tiesa.

Kova dėl teritorijos eina ne 
tik tarp žmonių, • bet ir tarp 
žvėrių, vabzdžių bei paukščių. 
Ir tai žiauri, mirtina kova. Pa
sigailėjimo nėra. Jokių taikos 
sutarčių nedaroma. Viskas re-\ 
,miama jėga. Laimi, žinpma, 
stipresnis. :

Idpmu ,bus . čia pastebėti, kąd' 
dėl • teritorijos kęvų . veda „ir 
paukščiai. Tai atrędo
kęįsta. Rodosi,., kuriems galams 
paukščiams turėtų būti reika-. 
lipga teritorija? Juk jiems pri- 
kiąuso ęras. Jie gali įkristi,skur 
|ik jiępįs pątipka.

„T-ai tiesa. jT&įįau ir 
#amč 3fia reįkalinga vie|a, kur 
jie galėtų savo lizdus susukti. 
O kąda .išperiamą maži paukš
čiukai, . tai . reikalinga1 jiems 
jnaistas pristatyti. Tokiu budu

s,ti. Todėl priversti yra operuo
ti tam tikros teritorijos ribo
se. Tų teritorijų jie visais ga
limais budais .ir stengiasi .ap
saugoti nuo .konkurentų.

Prieš kelis metus anglas 
EJiott Howard paraše .knygų 
apie “tęritorialinį klausimų” 
paukščių gyvenime? Tai buvo 
tįkra sensacija. Kiti ornitolo
gai (paukščių . tyrinėtojai) ir
gi susidomėjo tuo ^klausimu. 
Padarinyje šiandien yra žinor 
jųa daug įdomių dalykų apie 
paukščių gyvenimų.

Pirmiausiai reikią pasakyti, 
jog kova dėl teritorijos pas 
paukščius prasideda tik pava
sarį, kada jie pradeda perėti 
ir poruotis, žiemos metu,. kai 
išskrenda į šiltus kraštus, jie 
visai draugiškai sugyvena. Daž
nai susispiečia į didelius bū
rius, kad lengviau butų , prasi
mą! tinti. .Jokio payydo, jokios 
konkurencijos tada n^ra.

JndividuąĮĮzm.0 .psichologija 
pas paukščius pradeda pasi
reikšti pavasariui besiartinant. 
Apie tų Jąįkų jų prganizme 
įvyksta ir šiokių -tokių paki- 
tėjįpių. KĮątępiai, kaikurios jų 
liaųkęs pradeda smarkiau veik
ti. Patinai, kurie begiu kokių 
,Jcetųrią ar penkių mėnesiui tar
pu savyj e labai gerai sugyveno, 
dabar vengia susitikti. Gyvena 
Vienatvėje.

Tai ątsįtipka kaip ;tik , tyo 
Įaiku, kada paukščiai pradeda 
grįžti iš šįltų kraštų. , 
šieji paukščiai pirmiausiai stem 
giasi susirasti sau tinkamų te- 
rteijų. Jie ten ąpsigyyena ir 
neprileidžia kitų savo konku
rentų. Ter i tori jos, sienos priva
lo būti neliečiamos.

Teritorijos klausimas parei
na nuo klimato ir paukščių }rų-' 
Šies. Vienų paukščių vaįkai/ 
greit ?užauga, — nespėja . jid 
įšsiristi. iš - kiaušinio, kaip jau 
pyųdęda vesti .savistovų gyve
nimų. -Tokiems paukščiams,; su
prantama, nėra reikalinga, di- 

. dele .teritorija. Visai kitoks rei-' 
kaląs yra su , taįs paukščiais, 
kurių vąįlęai, negreit. teužauga. 
Jiems reikia daug , vietos,, di 

Sdeiės teritorijos/
Pastebėta lųbai įdomus f ak 

tas. Būtent, pątįnai-i^ukščiai 
payasarį atskrenda daug aijk/s- 
čiau, ąegįi pąteįkos.

Kodėl taip , yra ? Kodėl pati-

tik tuo laiku, kai pas juos pra
deda atbusti lytinis jausmas?

Tą reiškinį Howard aiškina 
sekamai: viena svarbiausių są
lygų sukūrimui šeimos gyve
nimo pas paukščius yra terito 
rija. Vadinasi, susiradimas vie
tos, kur galima susisukti liz
das. štai kodėl patinai ir sku
bi perskristi anksčiau.

Mat, kas anksčiau atskren
da, tas turi progos geresnę te
ritoriją pasirinkti. Taip sakant, 
užtikrinti savo busimiems 
kams geresnę ateitį.

Tačiau nevisuomet< laimi 
kuris anksčiau susiranda
teritoriją. Pas paukščius nėra 
rašytų įstatymų, kurių jie pri
valo prisilaikyti. Kai vienas įsi 
tvirtina savo teritorijoje, tai 
kitas bando ją paveržti. Ten
ka nuo plėšiko gintis. O to
kiame atvejyje jėgos klausi 
mas nulemia visą reikalą.

Kaipo taisyklė, tie paukščiai, 
kurie atskrenda anksčiau, yra 
tvirtesni. O kad jie yra tvir
tesni, tatai parodo jau tas fak
tas, jog skridimo lenktynėse 
jie pralenkia kitus. Na, o taip 
dalykams esant jiems dažniau
siai ir pasiseka savo teritorijas 
nuo priešų apginti.

Kai patinai susiranda sau 
teritorijas ir jose įsitvirtina, 
tąsyk jie pradeda čiulbėti. Tai 
ženklas grįžusioms patelkoms, 
jog viskas jau tvarkoje ir ga
lima pradėti šeimyninis gyve
nimas.

ęiulbėjimas turi ir kitą reik
šmę. Tai paukščio pareiškimas, 
jog ta teritorija jam priklau
so, todėl niekas kitas nepriva
lo prie jos turėti pretenzijų. 
O kad taip iš tiesų yra, tatai 
patvirtina tas faktas, jog pauk
štis čiulba tik išimtinai savo 
teritorijoje. Nuskridęs kur to
liau nuo savo teritorijos, jis 
paprastai nečiulba.

Praeina pavasaris. Paukščiai 
; išperia ir užaugina vaikus. Kar

tu su tuo bąigiasi ir tarpusavė 
kova. Teritorijų sienos tampa 
panaikintos. Vienos rųšies pauk
ščiai paprastai pradeda skrai
dyti būriais ir ruoštis kelionei 
į šiltus kraštus. Jokio antago- 

! nizmo pas .juos nebėra. Bet 
tai tik laikina taika. Nes se
kamais metais ir vėl pasikar
toja ta pati istorija.

t

‘Kultūra No. 3.
Turinys:

Kaip lengvinti ūkio sunkumus.
Europos Dangus niaukiasi. 
Jaunosios kartos krizŠ.
Gyvėnimas^'^8 d®l^Se‘ 
Poezija, Apisakos ir t. t.

Galima gauti
1 NAUJIENOSE 

Kaina 45c.
Tai naujas ir idoipus numeris, 

ka gautas iš Lietuvos.

r u i

Butų labai gerai, kad jus 
Gerbiamos Naujienos: 
apšauktume! lenkus išdavi
kais (traitors) ir pasaulio 
maištininkais. Dabartinis 
Europos dalykų bėgis ir suju
dimas aiškiai rodo, kad lenkai 
Europos politikoje vaidina la
bai pavojingą arba dvilypę 
veidmainišką (double faced) 
rolę. Vokietijai jie išdavė 
Franciją, Angliją ir Italiją,
padarydami nepuolimo paktą 
(bičiuolystę) su Vokietija.
Tuo jie padrąsino Vokietiją 
apsiginkluoti ir turėti didelę 
kariuomenę ir sykiu pulti tą 
mažutę Lietuvą, kad ji nusi
gąstų ir šauktųsi lenkų malo
nės. Juk tai yra lenkų juo
das darbas.

Europos sujudime lenkai ne
va tyli. Jie savo spyčius siun
čia į Berlyną, o balsuoja už 
Paryžų. Juk visas pasaulis 
juokias iš lenkų.

Lenkai sulaužė lietuvių- 
lenkų sutartį dėl Vilniaus Su
valkuose. Todėl lenkų su
tarčių šiandien niekas ne
paiso.

Lenkai pa drąsi no vokiečius 
sulaužyti Versalio sutartį, ir 
dabar sykiu vokiečiai su len
kais nepaiso sutarčių.

Kaip visiems žinoma, len
kai dabar pradėjo abejoti apie 
rytų paktą, bijodama, kad jų 
rubežiai gali susiraukti. Tai
gi čia lenkai vėl pradėjo ro
dyti pasauliui, kad jie nori 
susitarti su lietuviais. Vadina
si, tegul niekas nesikiša. Jie 
susitars. O kaip tik kitos ša
lys aprims ir praeis geriausia 
proga įškelt Vilniaus klausi
mą, tada lenkai
drėbs atgalia ranka lietu
viams, ir viskas užsibaigs da
bartinėje padėty su dabarti
niais tubežiais.

Butų labai gerai, kad Ame
rikos • lietuviai perspėtų Lietu
vą kuogreiČiausia. * *

Lietuva yra kaip žuvis er
zinama ant lenkų meškerės. 
Juk visi žinome, kad leųkai 
yra dideli veidmainiai. Su to
kiais niekad negalima tartis 
draugiškai. Mat jie dabar siun
čia Pristorius į Kauną, kad 
tiktai laiką vilkinti ir kad 
lietuviui praleistų geras pro
gas. Nes tik dabar lietuviams 
laikas , kilti ir reikalauti Vii- 
niaus.

O gal lenkai gana gerai ap
mokėjo tokiam Pakštui už jo 
autonomijų .prasjmaųynią. Tai 
butų kita virvė ant lietuvio 
kaklo:

vėl

tik Skaitytojas.

Pranešimas Vykstantiems į Lietuvą
“NAUJIENŲ” DJDELĖ EKSKURSU A

TIESIOG J KLAIPĖDĄ
Modemiškuoju baltu motorlaiviu

GRIPSHOLM”
Ur.lo.-67S, pCdų; pločio 74 pčdų; 18.000 rcg. tonų tonažas; (talpos 23,600 tonų.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
Išplaukia iš New Yoriko 

GEGUŽES 25 D., 1935 M.
jši ekskursija yra užgirta Lietuviu Laiv. Agentu Sąjungos Am.

' Malonu yra vykti ( Lietuvi} bo persėdimo, įs&lus Į laivą New Yorke Ir iftllpus 
Klaipėdoj f "Naujienų" ekskursijos palydovas K. Aurust, Naujienų redakcijos na- 

,'rys,1 palydas keleivius 13 Chicagos iki Klaipėdos. Laive ž'iklai, muzikaliai kon
certai ir kldnio sportas. Bus rodomos fiviesograrslnSs filtnos.

Laivas nepaprastai Svarus, dideli kambariai, gera ventiliacija, modemiškai 
(rengtas. Švedų vlrtuvfi plačiai Išgarsėjusi valgių racionallSkumu ir gausumu.

Visais kelionės reikalais fnalonėkito kreiptis žemiau paduotu adresu, arba į 
bet kiiri vietini laivakorčių agentą. Informacijas ir brofiiurčle apie ekskursiją 
leiklh veltui.

LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN CO., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

J739 Syuth Halsted Street, Chicago, Illinois
Autorizuota Agentūra

S W|E D I S H AMERICAN LINE
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KAIP PAŠAIPŪNES DRAUGUOS GAU 
LEGALIZUOTIS

ALTASS BAZARO AUKAUTOJŲ SĄRAŠAS

Pasikalbėjimas su adv. K. Jurgelioniu, kurs le
galizavo Chicagos Lietuvių Draugiją

Kadangi advokatas K. Jur
gelionis buvo tuo advokatu, ku
ris gavo naują čarterį Chica
gos Lietuvių Draugijai ir pra
vedė jos legalizaciją, tai dabar, 
gręsiant pavojui visom pašai
pi nėms lietuvių draugijoms, 
maniau bus gerai atsiklausus 
adv. Jurgelionio nuomonės, kas 
draugijoms reiktų daryti, kad 
jų valdžia neuždarytų.

Pasirodo, kad Chicagos Lie
tuvių Draugija kol kas yra 
vienutinė lietuvių pašalpinė 
draugija, kuri yra pilnai prisi
taikius prie Illinois valstijos į- 
statymų ir yra po valdžios prie
žiūra. Ji tik viena legaliai mo
ka pomirtines ir pašalpas ligo
je. Pagal įstatymų, visos ki
tos jau seniai turėjo užsidary
ti arba legalizuotis. Jos gyva
vo ir gyvuoja tik slaptai, tik 
dėlto, kad valdžia apie jų buvi
mą nežinojo. O jeigu dabar 
sužinojo ar sužinos, tai jau kas 
nors su jomis turės atsitikti.

Iš adv. Kl. Jurgelionio paty
riau, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija buvo maniusi prisidėti 
prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje. Bet pasirodė, kad 
geroka dalis jos narių negalė
jo būti priimti į SLA., nes bu
vo perseni. Draugija norėjo pa
likti savistovė. Taigi nieko 
kito neliko kaip tik prisitaiky
ti prie Illinois jstaymų.

“O ar tas buvo sunku pada
ryti?” paklausiau advokato Jur
gelionio. Jis man atsakė:

“Dabar, kada tas padaryta, 
tai išrodo lengva. Bet išpra- 
džių išrodė sunku. Reikėjo at
rasti geriausią būdą prisitaiky
mui. Insurance departamentas 
išpradžių nenorėjo nei klausyti 
apie draugijos legalizavimą. 
Departamento nuomone, draugi
ja turėjo užsidaryti ir viskas”.

‘‘O kaip ta kliūtis buvo per
galėta ?”

“Aš lo nebūčiau galėjęs at
likti be politinės pagelbos. O 
pagelbą man davė valstijos pro
kuroras teisėjas Kerner. Ma
no prašomas, jis parašė opini
ją, palankią Chicagos Lietuvių 
Draugijai ir palankią visoms 
pašaipūnėms draugijoms, nepri
silaikiusioms prie įstatymų. Be 
prokuroro opinijos aš nieko ne
būčiau galėjęs padaryti’*.

“Tai reiškia jums išduota 
prokuroro opinija atidarė ke
lią visoms draugijoms?”— už
klausiau advokato Jurgelionio.

“Taip”, atsakė advokatas. 
“Mano pasidarbavimu dabar yra 
atidarytas kelias visoms pašai
pūnėms draugijoms. Reikia žino
ti, kad Chicagos Lietuvių Drau
gija buvo pirmutinė, kuri bu
vo taip legalizuota. Jokios ki
tos tautos draugija prieš tai 
to nebuvo padariusi”.

“Tai dabar draugijoms lega
lizuotis bus daug lengviau?”

“Taip, daug lengviau”, atsa
kė adv. Jurgelionis.

“Ar kiekviena draugija gali 
legalizuotis?”

“Toli gražu ne kiekviena. Tik 
tokia draugija gali legalizuo
tis, kuri turi ne mažiau kaip 
500 narių. Ir tai ne kiekviena 
gali turėti ligos pašalpos sky
rių”.

“O ką gi turės daryti mažes
nės draugijos?”

“Mažesnės draugijos turi ar
ba užsidaryti, arba in corpore 
prisidėti prie Chicagos Lietu
vių Draugijos, arba vėliau prie 
kitos kokios draugijos, kuri iš* 
gaus valstijos pripažinimą”.

“Jus sakėt, kad ne kiekvie
na draugija gali turėti ligos 
pašalpos skyrių, nors ir legali
zuotus. Tai kokia-gi gali tu
rėti, o kokia negali?”

“Tas priklauso nuo pomirti
nės draugijos įstatų ir tikslo. 
Jeigu draugijos tikslas yra tik

komercialis, tai draugija pašal
pos ligoje skyriaus negali tu
rėti.”

“O ar Chicagos Lietuvių 
Draugija turi ligos pašalpos 
skyrių?”

“Taip, turi, net kelis.”
“O kaip tas buvo padaryta?”
“Tą aš irgi padariau. Bet 

kaip tą padariau, tegul tas pa
lieka mano žinioj”.

—Reporteris.

Rytoj įvyks svarbus 
ALTASS skyrių susi

rinkimas
7:00 vai. vakare, Wm. J. Ka

reivos svetainėje

Visų ALTASS skyrių komi
tetai ir darbuotojai—Westside, 
Brighton Park, Marųuette Ma- 
nor, Bridgeporto, Roselando, 
North-Sidės, 18-tos gatvės, 
Town of Lake, Cicero ir Mel- 
rose Park—yra kviečiami* būti
nai atvykti ateinantį antradie
nį, balandžio mėn. 23 d.-, į su
sirinkimą p. Kareivos svetainė
je, 4644 So. Paulina Street.

Susirinkime dalyvauja ir 
ALTASS centro valdyba.

Yra labai svarbių reikalų ap
svarstyti.

Atsiminkite* kad beliko tik 
dvi savaitės, iki lakūno F. 
Waitkaus išleistuvių! Per tą 
trumpą laiką turime pabaigti 
savo darbą.

Taigi prašome ateiti ir nesi- 
vėlinti. Pradžia 8 vai. vakare.

— ALTASS Valdyba.

Šiandien prasidė
sianti Bagdono, Wai- 

tches, etc., byla
šįryt, kaip 10 vai. ryto kri- 

minalio teisėjo Brothers kam
baryje turinti prasidėti byla, 
kurioje yra įvelti septyni lie
tuviai dėl turtingo pabustos 
Thomas J. Kelly turto. Suim
tieji ir kaltinamieji yra J., J* 
Bagdonas, adv. Waitčhes, Bella 
Butmanienė, jos šunus, kum 
Zhlink, N. Radis ir Jį Dailydė.

Manoma, kad bylos svarsty
mas bus atidėtas vėlesnei da
tai, nes arba vieila, arba kita 
pusė nebus prisirengusi;

Eidamas šaligatviu 
pagriuvo, susižeidė 

ir mirė
Nuo vidujinių žaizdų ir krau

jo paplūdimo mirė 45 metų lie
tuvė Barbora Tamošaitis, 1900 
West 63rd Street. Mirtį ji su
tiko netikėtai. Eidama šaligat
viu ji pargriuvo. Griūdama taip 
sunkiai susižeidė, kad netrukus 
po to ir užmerkė akis. Jos kū
nas buvo nugabentas į St. Ma
žeikos lavoninę, 3319 South Li- 
tuanica avenue.

Negalėdamas gauti 
darbo nusišovė 

bedarbis
Adresu; 1343 Melrose street, 

nusišovė 42 met^ bedarbis, Ed- 
ward Stopel. Negalėdamas gau
ti darbo Stopel pasiėmė revol- 
verį ir su- šuviu užbaigė die
nas.

Sadulienė
6

8.
9.

(Tąsa)

Roseland
1. Mr. A. Jocius
2. A. Belinis,
3. Mirs. Jonikis
4. Mrs. V. Pučkorius
5.i Mrs.

Mrs. K* Patalpas 
Rainbow Candy Shop 
Mary Balzan 
Mrs. K. Gaudutis

10. Mrs. C. Petkus
11. Mrs. Butkus
12. M. Kraujalis
13. Mr. Walus
14. Mrs. Dambro
15. Ch. Valentas
16. A. Lauru lėnas
17. Samalionis
18. Fr. Rutkauskas
19. P., Paznokas
20. M. G. Valaskas
21. Mrs. Bruzgis
22. L. M. Matikonis
23. J. Talaska
24. M. Krumins
25. F. Latvėnas
26. Mrs. Kažis
27. Kraubutenas
28. N. ir B. Papšis
29. Motiejūnas
30. The Spa
31. Fire Kazy
32. J. S. Nazelskis
33. S. Misiūnas
34. M. čiuželis
35. Utility Appliaiice Co.
36. A. Valaskas
37. B. Dowiat
38. Roseland Hhrdtvave Co.
39. Zlatorinskas
40. Roseland Liquor Co.
41. M. Mikulenas
42. A. Žilius
43. P. Simonelis
44. L. Jbnaitienė

15 Ona Varasauskas
16. Mrs. Stungis
17. Mrs. Kareiva
18. F. Kazy
19. Mrs. J. Grybas
20. P. Pratapas
21. Mrs. Narvidienė
22. Dr. J. Kelia
23. Petkus
24. Mr. Narvidas
25. Julia Kumža
26. J. Petraitis
27. The Chickasaw Milling 

Co.
28. Mae’s Tavem
29. Mrs. Gura

North Side
1. Mrs. Degutis
2. Mrs. Mitchell
3. M. Morkus
4. Continental Clothing 

House
5. Mrs. Mickus
6. Mrs. Tekutis
7. V. Tumosaitė
8. Mrs. Rypkevičienė
9. P. Millerienė
10. Petras Labanauskas
11. Miss A. Kairiutė
12. Olga Rypkevičiutū
13. Mrs. J. Galskis
14. Emma Ascilla
15. B. Abraškaite
16. Mrs. Valskis
17. A. Grakauskienė
18. Mr. Villis
19. Mrs. A. Miller
20. Mrs. Radišauskas

Mrs. M. Kišonas
P. Venckus 
Ambrose 
J. Alijauskienė
E. šukiertė
M. Liepienę 
Mrs. A. Allens 
Mrs. Zumbrickienė

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Valančius
25. Adv. šliakis
26. Grace Kuchin
27. Mrs. Nagles
28. Anna Firant
29. J. Kisielius
30. P. Waldo
31. Mrs. Matekonis
32. Andriulienė
33. Nežinoma ypata

Iš Waukegan, III.:
34. Mrs. Lauraitienė
35. Mrs.- Malalo
36. Lincoln Drug Store
37. Mrs. O. Kurtinaitienė 

Thorp, Wis.
38. J. C. Miller, Evanston
39. M. Lašas, iš Michigan 

City, Ind.

Pasekmingos prelek 
cijos moterims Bri 

ghton Parke

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu id telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite- Biznio Patarėjo, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti. ------- -- -T------ '

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer AveM 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit 
Tel. LAFayette 5723

Čia
susirasit

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

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

Brighton Park
1. Mr. Oksas
2. Mrs. Damaska
3. Mrs. Juška
4. Ona Wallent i
5. Mrs. P. Grauskienū
6. Mrs. E. Prelgauskas
7. Mrs. H. Kriaučiūnienė
8. -S. Shirvaitė
9. St. Prihodsky
10. P. Nover
11. Mr. Sabastijonas
12. J: A., Kas’s
13’ Mr. Petrauskas
14; Mr. Petrušionis
15. Mažeika
16«^TC Kungienė
17. A. Zabukienė
18. T. Aušra
19. Mary Mažeikis
20 Mi-s. JĮ Liulėvičienė
žft; ,E. Čepulis .
22. Šlapikas
23 Mr. Ivanauskas
24. Archer Avė. Furniture Co
25. A. Salaveičikiutė
26. Dariaus-Girėno Legiono 

Moterų Skyrius
27. Vallantienė
28. E. Simons
29. Mr. Stcponavičius-Stę- 

phens
r 30. J* Waitkus

31. Mrs. šeštakauskienė
32. Mr. M. Dzimidas

Marąuėttte Phrk
I. Rūta Kartanaite
2; Mbs. Baltushis
3. Mrs. Sakalauskiene
4. Paitricia Beauty Shop
5. Adelė Dulking
6. Venta Kartinas'
7. Penkus
8. Paulis
9. Miss V. Leppa
10. M: Rubins
II. Mhj. Butkienė
12. Mrs. P. MačiuRiene
13. J* Sakalauskienė
14. V. Benas

Lithuftnian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan 
Barfk n&rius ir yra pripažinta ge
rame stovyįe.

Kad padidinti spulkos Veikimą 
ir kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galit© kreiptis J

„ Naujieną Spulką
st>

sekretoriusPKEVIČIA
i

Cicero, III.
1. Mrs. Stuperienė
2. Grant Works Drug Store
3. Mrs. Pauga ,
4. M. Asciliutū
5. Bočiunas

> k

Warner Rack
Rimdžius į • 
A. F. Pocius 
Mr. Pauga

18th Street
Mrs. M. Jųrgelonis 
Kazis Garon
E. Miežis* -
M. Šileikis’
W. Butkus-

8.
9.

2.
3.
4.
5.
6* Naujienos
7. Miss M. Baronaitė

Town of Lake
1. Mr. & Mrs. Kareiva
2. Mrs. Aginths
3. St. Welička *’
4. Lewis Style Shop

West Side
Metropolitan Electric Shop
P. Ulis
P. Masiokas
Roosevelt Furn. Co.
V. Neffas

5.
6.

Iš įvairių vietų
1* J. Kiauda
2. Mrs. Juška
3. A. Zellon

Dr. Davidonis
St. Voigt
Mrš; Malauskas
Vaitiekiuniutė

8. B. Kazlauskienė •*
9. Mrs. Cukrus
10. P. Mockienė
11. Onar Dauginienė
12. D. Adomaitienė
13. X Anonimas-
14.. Snukšt
15. R* Kanto

BRIGHTON PARK 
reitą trečiadienį Hollywood Inu 
svetainėje įvyko Brighton Par
ko Moterų Kliubo surengtos 
prelekcijos. Daktaras T. Dun
dulis kalbėjo apie Moterų Li
gas, patiekdamas susirinku
sioms daug įdomių informaci
jų ir patarimų.

Sale buvo pilnutėle Brighton 
parkiečių, kurios įdomiai iš
klausė Dr. Dundulio paskaitą. 
Brighton Parko Moterų Kliubo 
pirmininkė yra p/ A. Zabukie- 
nė, kuri taipgi mokina ir Bri
ghton Parko Vaikų Draugijė
lę.

tik
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA, PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

(Sp.)

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIĖTKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Pilone Boulevard 7314* Chicago, III

STEFANIJA 
LESCIAUSKIENe

PO tėvais Kudreckaite
Gyveno 15 E. 99* Place — 

Roselande.
Persiškyre su šiuo pasauliu 

balandžio 19 diena, 7:00' valan- 
dv vakare 1935 iii., sulaukus 

r 89 metų amžiaus, gimus Lietu
voje — Šaukėnų mieste.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Stanislova. 3 sūnūs Sta- 
■ nisldva, Viktorą ir Albina, 

taipgi 3 brolius Kazimiera, 
' Aleksa ir Antaną Kudreckius
- ir brolienė ir* giminės, o LictU- 
, voj bobute ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi G, 
i Phillips koplyčioj, 10232-4 So. 

Michigan Avė.
LaidfttUves įvyks antradieni 

balandžio. 23 diena. 1:30 vai.
* po pietų iš koplyčios į TaUtiš- 
f kas kapines.

Visi a. a. Stefanijos Leščiau-
* skienės giminės, draugai ir pa

žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir

, suteikti jai paskutini patarna- 
' vima it atsisveikinimą.
- Nuliude liekame,

Vyras, Sunai,. Broliai, 
Brolienė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
; borius G. Phillips Tel. Pull- 
’ man 2444. , 

MES REKOMENDUOJAME
N A O A |fcl"FE*£k1 ftiKm

DcBBIacIt
'4 mr «ld whl»kžy , , 
17 y««r whl.k»y 
Flnyyt weutr,l.pM(»

This fine blėnd j™ 
L c o/n t p' i n- 
’ ing 60 pei* 

aged wblskey 
■ k tho natioh’s'

“good 
favorite.

Ji H I Hl'l I jjp

AUl UiD
'<•«) i

■

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIQUOR GO.

Td. Yards 0803

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85. 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lėkei ios. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

Barberystes MokyklaBARBER COLLEGE

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

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kaina. Barberis visuomet tu
ri darba. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street 
610 W. Madison St.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Maliorius-Dekoratorius
PĄĮNTING & DECORATING

JKlCN IvrVCJ 
BOOKS

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

KAILIAI
FURS

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

 . NORmal 51506510 S. Halsted St.

KRAUTUVES
STORES

NAUJAS BIZNIS
Naujai atidaryta groseme. cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų.

tabako
tuvė. ... .. _ _

Prie progos patarnausiu krausty
me ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

DON’T
f NEGLECT

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

TSuiCKLY'a

TIRFD 
®REDDcNLD

BECOMMENrED
' TEARS

fe.EYES

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

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
ma kaina.

J. AUGAITIS 
1608 S; 50 Avė., Cicero, I1L 

Tel. Cicero 645

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS
W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Western Avė.
Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25* « 35% .

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. P 

LEVINTHAL
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

Kreipkitės visuomet į 
------ PLUMB1NG

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tek VICtorv 4965.

Buy gloves with whot 
it savęs

M8r« reikalo MOKtti *Oe “ dauriau, k«d rauti m Oąatii

efto. Ji valo ir at>eauio ea®J 
tie. Br to rante “‘•JJjtati 
08. Ui knrinoi raliu •otipįrtr- 
tt ritiaatua ar ko kita* 
Lambert Pbamaoal O®.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE
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KAIP PAŠALPINĖS DRAUGUOS GAU 
LEGALIZUOTIS

ALTASS BAZARO AUKAUTOJU SĄRAŠAS

—Iri .................... ■■

Pasikalbėjimas su adv. K. Jurgelioniu, kurs le
galizavo Chicagos Lietuvių Draugijų

Kadangi advokatas K. Jur
gelionis buvo tuo advokatu, ku
ris gavo naują čarterį Chica
gos Lietuvių Draugijai ir pra
vedė jos legalizaciją, tai dabar, 
gręsiant pavojui visom pašai
pi nėms lietuvių draugijoms, 
maniau bus gerai atsiklausus 
adv. Jurgelionio nuomonės, kas 
draugijoms reiktų daryti, kad 
jų valdžia neuždarytų.

Pasirodo, kad Chicagos Lie
tuvių Draugija kol kas yra 
vienatinė lietuvių pašalpinė 
draugija, kuri yra pilnai prisi
taikius prie Illinois valstijos į- 
statymų ir yra po valdžios prie
žiūra. Ji tik viena legaliai mo
ka pomirtines ir pašalpas ligo
je. Pagal įstatymų, visos ki
tos jau seniai turėjo užsidary
ti arba legalizuotis. Jos gyva
vo ir gyvuoja tik slaptai, tik 
dėlto, kad valdžia apie jų buvi
mą nežinojo. O jeigu dabar 
sužinojo ar sužinos, tai jau kas 
nors su jomis turės atsitikti.

Iš adv. Kl. Jurgelionio paty
riau. kad Chicagos Lietuvių 
Draugija buvo maniusi prisidėti 
prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje. Bet pasirodė, kad 
geroka dalis jos narių negalė
jo būti priimti j SLA., nes bu
vo perseni. Draugija norėjo pa
likti savistovė. Taigi nieko 
kito neliko kaip tik prisitaiky
ti prie Illinois įstaymų.

“O ar tas buvo sunku pada
ryti?” paklausiau advokato Jur
gelionio. Jis man atsakė:

“Dabar, kada tas padaryta, 
tai išrodo lengva. Bet išpra- 
džių išrodė sunku. Reikėjo at
rasti geriausią būdą prisitaiky
mui. Insurance departamentas 
išpradžių nenorėjo nei klausyti 
apie draugijos legalizavimą. 
Departamento nuomone, draugi
ja turėjo užsidaryti ir viskas”.

‘‘O kaip ta kliūtis buvo per
galėta?”

‘‘Aš to nebūčiau galėjęs at
likti be politinės pagelbos. O 
pagelbą man davė valstijos pro
kuroras teisėjas Kerner. Ma
no prašomas, jis parašė opini
ją, palankią Chicagos Lietuvių 
Draugijai ir palankią visoms 
pašalpinėms draugijoms, nepri
sitaikiusioms prie įstatymų. Be 
prokuroro opinijos aš nieko ne
būčiau galėjęs padaryti”.

“Tai reiškia jums išduota 
prokuroro opinija atidarė ke
lią visoms draugijoms?”— už
klausiau advokato Jurgelionio.

“Taip”, atsakė advokatas. 
“Mano pasidarbavimu dabar yra 
atidarytas kelias visoms pašal
pinėms draugijoms. Reikia žino
ti, kad Chicagos Lietuvių Drau
gija buvo pirmutinė, kuri bu
vo taip legalizuota. Jokios k;- 
tos tautos draugija prieš tai 
to nebuvo padariusi”.

“Tai dabar draugijoms lega
lizuotis bus daug lengviau?”

“Taip, daug lengviau”, atsa
kė adv. Jurgelionis.

“Ar kiekviena draugija gali 
legalizuotis ?”

“Toli gražu ne kiekviena. Tik 
tokia draugija gali legalizuo
tis, kuri turi ne mažiau kaip 
500 narių. Ir tai ne kiekviena 
gali turėti ligos pašalpos sky
rių”.

“O ką gi turės daryti mažes
nės draugijos?”

“Mažesnės draugijos turi ar
ba užsidaryti,, arba in corpore 
prisidėti prie Chicagos Lietu
vių Draugijos, arba vėliau prie 
kitos kokios drauguos, kuri iš- 
gaus valstijos priįažinimą”.

“Jus sakėt, kad ne kiekvie
na draugija gali turėti ligos 
pašalpos skyrių, nors ir legali
zuotus. Tai kokia-gi gali tu
rėti, o kokia negali?”

“Tas priklauso nuo pomirti
nės draugijos įstatų ir tikslo. 
Jeigu draugijos tikslas yra tik

komercialis, tai draugija pašal
pos ligoje skyriaus negali tu
rėti.”

“O ar Chicagos Lietuvių 
Draugija turi ligos pašalpos 
skyrių?”

“Taip, turi, net kelis.”
“O kaip tas buvo padaryta?”
“Tą aš irgi padariau. Bet 

kaip tą padariau, tegul tas pa
lieka mano žinioj”.

—Reporteris.

Rytoj įvyks svarbus 
ALTASS skyrių susi

rinkimas
7:00 vai. vakare, Wm. J. Ka

reivos svetainėje

Visų ALTASS skyrių komi
tetai ir darbuotojai—Westside, 
Brighton Park, Marųuette Ma- 
nor, Bridgeporto, Roselando, 
North-Sidės, 18-tos gatvės, 
Town of LAke, Cicero ir Mel- 
rose Park—yra kviečiami-būti
nai atvykti ateinantį antradie
nį, balandžio mėn. 23 d., į su
sirinkimą p. Kareivos svetainė
je, 4644 So. Paulina Street.

Susirinkime dalyvauja ir 
ALTASS centro valdyba.

Yra labai svarbių reikalų ap
svarstyti.

Atsiminkite,’ kad beliko tik 
dvi savaitės, iki lakūno F. 
VVaitkaus išleistuvių! Per tą 
trumpą laiką turime pabaigti 
savo darba. * 1 i ‘ ■ ■ 1 : • ■: 11 '

Taigi prašome ateiti ir nesi- 
vėlinti. Pradžia 8 vai. vakare.

— ALTASS Valdyba.

Šiandien prasidė
sianti Bagdono, Wai- 

tches, etc., byla
šįryt, kaip 10 vai. ryto kri- 

minalio teisėjo Brothers kam
baryje turinti prasidėti byla, 
kurioje yra įvelti septyni lie
tuviai dėl turtingo pabustos 
Thomas J. Kelly turto. Suim
tieji ir kaltinamieji yra J.. J. 
Bagdonas, adv. Waitėhes, Bella 
Butmanienė, jos sūnūs, kum 
Zalink, N. Radis ir J. Dailydė.

Manoma, kad bylos' svarsty
mas bus atidėtas vėlesnei da
tai, nes arba viena, arba kita 
pusė nebus prisirengusi.

Eidamas šaligatviu 
pagriuvo, susižeidė 

ir mirė
Nuo vidujinių žaizdų ir krau

jo paplūdimo mirė 45 metų lie
tuvė Barbora Tamošaitis, 1900 
West 63rd Street. Mirtį ji su
tiko netikėtai. Eidama šaligat
viu ji pargriuvo. Griūdama taip 
sunkiai susižeidė, kad netrukus 
po to ir užmerkė akis. Jos kū
nas buvo nugabentas į St. Ma
žeikos lavoninę, 3319 South Li- 
tuanica avenue.

Negalėdamas gauti 
darbo nusišovė 

bedarbis
Adresu, 1343 Melrose Street, 

nusišovė 42 metų bedarbis, Ed- 
ward Stopel. Negalėdamas gau
ti darbo Stopel pasiėmė revol
verį ir su šuviu užbaigė die
nas.

(Tąsa)

Roseland
1. Mr. A. Jocius
2. A. Belinią
3. Mrs. Jonikis
4. Mrs. V. Pučkorius
5. ’ Mrs. Sadulienė
6. Mrs. K. Patulpas
7i Rainbovv Candy Shop
8. Mary Balzan
9. Mrs. K. Gaudutis
10. Mrs. C. Petkus
11. Mrs. Butkus
12. M. Kraujalis
13. Mr. VValus
14. Mrs. Dambro
15. Ch. Valentas
16. A. Lauru lėnas
17. Samalionis
18. Fr. Rutkauskas
19. P.i Paznokas
20. M. G. Valaskas
21. Mrs. Bruzgis
22. L. M. Matikonis
23. J. Talaska
24. M. Krumins
25. F. Latvėnas
26. Mrs. Kažis
27. Kraubutenas
28. N. ir B. Papais
29. Motiejūnas
30. The Spa
31. Fire Kazy
32. J. S. Nazelskis
33. S. Misiūnas
34. M. čiuželis
35. Utility Appliahce Co.
36. A. Valaskas
37. B. Dowiat
38. Rbseland Hhrdvvave Co.
39. Zlatorinskas
40. Roseland Liųuor Co.
41. M. Mikulenas
42. A. žilius
43. P. Simonclis
44. L. Jbnaitienė

Brighton Park
1. Mr. Oksas
2. Mrs. Damaska
3. Mrs. Juška
4. Ona Wallent
5. Mrs. P. Grauskienė
6. Mrs. E. Prelgauskas
7. Mrs. H. Kriaučiūniene
8. S. Shirvaitė
9. St. Prihodsky
10. P. Nover
11. Mr. Sabastijonas
12. J. A. Kas's
13; Mr. Petrauskas
14. Mr. Petrušionis
15. Mažeika
16 K. Kungienė
17. A. Zabukiėnė
18. T. Aušra
19. Mary Mažeikis
20 Mrs. JI Liulėvičienė
21. E. Čepulis •
22. Šlapikas
23 Mr. IVanauskas
24. Archer Avė. Furniture Co
25. A. Salaveičikiutė
26. Dariaus-Girėno Legiono 

Moterų Skyrius
27. Valiautienė
28. E. Simons
29. Mr. Steponavičius-Ste- 

phens
30. J* Waitkus
31. Mrs. šeštakauskiene
32. Mr. M. Dzimidas

Marąuette Pkrk
1. Rūta Kartanaitė
2. Mi-s. Baltushis
3. Mrs. Sakalauskienė
4. Patricia Beauty Shop
5. Adelė Dulking
6. Venta Kartinas'
7. Penkus
8. Paulis
9. Miss V. Leppa
10. Mi Rubins
11. Mfs. Butkienė,
12. Mrs. P. Mačiukienė
13. J' Sakalauskienė
14. V. Benas

Lithu&nian News Loan & 
Building Association 

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

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą Federal Horiie Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

. Naujienų Spulkų
1739 S. Halsted St.

T. RjYPKEVIčIA sekretorius

Ona Varasauskas 
Mrs. Stungis 
Mrs. Kareiva 
F. Kazy

Ambrose
J. Alijauskienė
E. Šukicrtė
M. Liepienė
Mrs. A. Allens
Mrs. Zumbrickienė

THE DAII Y

BUSINESS DIRECTORY15
16.
17.
18.
19. Mrs. J. Grybas
20. P. Pratapas
21. Mrs. Narvidienė
22. Dr. J. Kelia
28. Petkus
24. Mr. Narvidas
25. Julia Kumža
26. J. Petraitis
27. The Ghickasaw Milling 

Co.
28. Mae’s Tavem
29. Mrs. Gura

North Side
1. Mrs. Degutis
2. Mrs. Mitchell
3. M. Morkus
4. Continental Clothing 

House
5. Mrs. Mickus
6. Mrs. Tekutis
7. V. Tumosaitė
8. Mrs. Rypkcvičienė
9. P. Milleriene
10. Petras Labanauskas
11. Miss A. Kairiutė
12. Olga Rypkevičiutė
13. Mrs. J. Galskis
14. Emma Ascilla
15. B. Abraškaitė
16. Mrs. Valskis
17. A. Grakauskiene
18. Mr. Villis
19. Mrs. A. Miller
20. Mrs. Radišauskas

Cicero, III.
Mrs. Stuperiene
Grant Works Drug Store
Mrs. Pauga

4. M. Asciliutė
5. Bočiunas
6. Warner Rack
7. Rimdžius į
8. A. F. Pocius
9. Mr. Pauga

18th Street
1. Mrs. M. J.ųrgelonis
2. Kazis Garbn
3. E. Miežis* •
4. M. Šileikis’
5. W. Butkus
6. Naujierios ?
7. Miss M. Baronaitė

Town of Lake
1. Mr. & Mrs. Kareiva
2. Mrs. AgintKs
3. St. Welička *’
4. Lewis Style Shop

2.

West Side
Metropolitan Electric Shop
P. Ulis
P. Masiokas
Roosevelt Furn. Co.
V. Neffas

Iš įvairių vietų
1. J. Kiauda
2. Mrs. Juška
3. A. Zellon
4. Dr. Davidonis
5. St. Voigt
6. Mrs. Malauskas
7. Vaitiekiuniutė
8. B. Kazlauskienė ‘
9. Mrs. Cukrus
10. P. Mockienė
11. Ona Dauginienė
12. D. Adomaitienė
13. X Anonimas
14. Snukšt
15. R. Kanto
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4707 So. Halšted St.

16. Mrs. M. Kišonas
17. P. Venckus
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Valančius
25. Adv. šliakis
26. Grace Kuchin
27. Mrs. Nagles
28. Anna Firant
29. J. "Kisielius
30. P. Waldo
31. Mrs. Matekonis
32. Andriulienė
33. Nežinoma ypata

Iš Waukegan, III.:
34. Mrs. Lauraitienė
35. Mrs.' Malalo
36. Lincoln Drug Store
37. Mrs. O. Kurtinaitienė, 

Thorp, Wis.
38. J. C. Miller, Evanston
39. M. Lašas, iš Michigan 

City, Ind.

Pasekmingos prelek 
cijos moterims Bri 

ghton Parke
BRIGHTON PARK.

reitą trečiadienį Hollywood Inu 
svetainėje įvyko Brighton Par
ko Moterų Kliubo surengtos 
prelekcijos. Daktaras T. Dun
dulis kalbėjo apie Moterų Li
gas, patiekdamas susirinku
sioms daug įdomių informaci
jų ir patarimų.

Salė buvo pilnutėlė Brighton 
parkiečių, kurios įdomiai iš
klausė Dr. Dundulio paskaitą. 
Brighton Parko Moterų Kliubo 
pirmininkė yra p į A. Zabukie- 
nė, kuri taipgi mokina ir Bri- 
ghton Parko Vaikų Draugijė- 
k (Sp.)

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

nagrabams.

viso

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musĘ skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

♦ ..................... ...... ........... ........... -....... ..... ....... ...

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Avė., 
"UžsiBakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

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

ir

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

STEFANIJA
* LESčIAUSKIENe 

po tėvais Kudreckaitė
Gyveno 15 E. 99- Place — 

Roselande.
( Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 19 dieną, 7 iOO1 valan- 
dv vakare 1935 m., sulaukus

, 39 metu amžiaus, gimus Lietu
voje — Šaukėnų mieste.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanislovą, 3 sUnus Stk- 
> riislova, Viktoru ir 

taipgi * ‘ '
' Aleksa ir* Antaną Kudreckius 
‘ ir broliene ir giminės, o LietU- 
t vo.j bobute ir seseri.

Kūnas pašarvotas randasi G, 
Phillips koplyčioj, 10232-4 So. 
Michigan AveJ

LaidbtUvės jvyks antradieni, 
balandžio. 23 diena, 1:30 vai. 
po pietų iš koplyčios i Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Stefanijos Leščiau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą it atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sunai,. Broliai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius G. Phillips Tel. Pull-

Albiną,
3 brolius Kazimierą,

i

man 2444

nathAn kanter
MUTUAL
LIQUOR CO.

Tel. Yards 0803

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85, 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lekcijos. WALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė, 2-ros lubos CANal 3640.

Barberystes Mokykla
BARBER COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTfiS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barbens visuomet tu
ri darba. Atsilankykit ir patjs patirkit 
TRI—CITY BARBER COLLEGE, 

Ine.
809 South State Street 

610 W. Madison St.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. 111

KAILIAI
FURS

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

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

KRAUTUVES
STORES

NAUJAS BIZNIS 
’ atidaryta grosemė. cigarųNaujai . ... . v ..

tabako ir visokiu smulkmenų krau
tuvė. Taipgi visokių žalumynų.

Prie progos patarnausiu krausty
me ir .

GEORGE GURNEVICIUS

Taipgi visokių žalumynų.
pristatysiu anglis.
2030 Canalport Avė.

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

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

OUICKUY ,

• TIRPO '

R[QMMF NPf D 
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WRECKING CO.
(Įkorporuota) 

įsteigta — 15 metų 
NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 

MEDŽIAGA, PLASTER 
BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

y arde.
3003-3039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Maliorius-Dekoratorius
PĄJNTING & DECORATING

Šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
ma kaina.

J. AUGAITIS
1608 S; 50 Avė.. Cicero, IIL

Tel. Cicero 645

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

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

Radiatoriai ir Katilai
. RADIATORS & B0ILER8

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25°' “ 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halšted Street.
Tel VICtorv 4965.

Buy gloves with whcrt 
it savęs

nėra reikalo mok«U SOe ar

«?•
s®*

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e _
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Kas daroma įeit. F. Vaitkaus 
Skridimui Chicagoje

DAINUOS BULAW ACES SPORTO VAKARE

BALANDŽIO 26 d., Cicero• Iškilmingas Rankiotas CON-
Lictuvių Liuosybės svetainėje, 
Raudonos Rožės Kliubos ir 
Lietuvių Tautiška Seserų 
Draugija rengia bendrą iškil
mingą Vakarą. Bus gražus 
programas, Jc ulbos, įteikimas 
ALTASS narystės certifikatų 
ALTASS nariams Ciccroje.

BALANDŽIO 27 d., Cbica- sutikimui adv. Rapolo Skipi- 
gos Lietuvių Moterų Kliubo čio, ir sutikimui ir susipaži- 
šokiai Soutbmoor viešbutyje, nimui su adv. F. J. Bagočimn, 
prie Stony Island ir 67-tos gal-1 SLA. prezidentu. Bilietai da
vės. Gros J. Byansko orkest-lbar platinami. Pas SLA. 313 
ros muzika. Bilietai dabar kuopos narius, ALTASS cent- 
pardavinėjami. Juos galima're, “Naujienose” ir kitur, 
gauti pas visas Kliubo nares! GEGUŽES 4 d., Brighton 
ir ALTASS centre. šokiuose Parko ALTASS skyriaus iškil-
dalyvaus Įeit. F. ir p. M. Vait- 
kai. Jžanga $1.00.

BALANDŽIO 27. d., Nortli- 
sidės ALTASS skyrius ren
gia Vakarą skridimo naudai 
Mil-Roy svetainėje, prie Da- 
men avenue ir North avenue 
kampo. Įžanga 25 centai. 
Linksmas programas, užkand
žiai, alus, šokiai, įteikimas 
ALTASS narystės certifikatų •” te
nariams Nortbsidėje.
,■ BALANDŽIO 28 d., Sporto, 
Muzikos ir šokių Vakaras, ku
rį rengia BULAW ACES, Vik- 
ing Temple svetainėje, prie 
69-tos ir Emcrald gatvių kam
po. Dalyvauja daugelis žy
mių dainininkų, Stepbens 
Revelcrs muzika šokiams. Įtei
kimas taurių “N.” Basketball 
turnyro laimėtojams.

GEGUŽES 3-čią DIENĄ —

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Mažas piemenėlis, 
Didis vargdienėlis, 
Negauna sau vietos 
Žiemą, nabagėlis!

Ant Velykų jau raliuosiu, 
Visus vargelius rokuosiu — 
Kas gal apsakyti, 
Kaip linksma ganyti.
šitą dainą ir aš mokėjau 

prieš trisdešimts tris metus, 
ganydamas bandą Lietuvoje.

Mums važinėjant skersai ir 
išilgai Lietuvą gilų įspūdį ir 
neužmirštiną įspūdį paliko Lie-j 
tu vos piemenėliai. Kur tik pa
matydavome būrį galvijų, tai 
arčiau privažiavus tik žiūrėk ir 
išlenda kur iš krūmų mažas, 
nudriskęs, basas ir visas pur
vinas piemenėlis. Atbėga prie 
kelio ir kepurę nusiėmęs taip 
įtemptai žiuri į blizgantį auto
mobilį, kad, rodos, jo akys iš
šoks.

Mano žmona klausia: “Kam 
'tie piemenėliai nusiima kepu
res pamatę automobilį prava
žiuojant?”

Sakau, ponai važiuoja. Mat, 
Lietuvoje kai ponas važiuoja 
su arkliais ir kiek geresniu ve
žimu, tai visi prasčiokai nusi
ima kepures. 0 jau kai pama
to seną, nudėvėtą automobilį 
pravažiuojant, kuriam jau ir 
rago bliaut nereikia, tai pieme
nėliui rodos, kad tokiam veži
me tai labai dideli ponai va
žiuoja. O apie mus jis tur būt 
mano, kad mes dievai žino kas, 
mat, ir laisnis netoks, kaip Lie
tuvos automobilių. O ką piemuo 
žino apie tarptautišką laisnį? 
TarptautiŠkas laisnis yra dide
lis, platus, baltais numeriais iš
rašytas ir piemeniui atrodo, kad 
tai koks karališkas ženklas.

Kai sustoji kur prie kaimo, 
tuoj ir apspinta piemenų bū
riai. Ant automobilio dėžės bu
vo užrašyta “Chicago, U. S. A.” 
Ką tie užrašai reiškia — pie
menis, nei didžiuma kaimiečių 
nežino.

Mums išvažiuojant iš New 
Yorko vienas sunkvežimių 

GRESS VIEŠBUTYJE, GOLD 
ROOM salėje, Micbigan ir 
Congress gatvių kampas. Ben
gia SLA. 313 Jaunuolių Kuo
pa, talkininkaujant žymioms 
Chicagos Lietuvių organizaci
joms. Rankiotas Atsisveikini
mui su Įeit. Feliksu Vaitkum;

mingas Vakaras Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd st., 
Brighton Parko atsisveikini
mui su lakūnu. Bus rodomi 
filmai, linksmas programas, 
ALTASS bazaro kanarku klėt- 
kos traukimas, įteikimas na
rystės certifikatų ALTASS na
riams Brighton Parke, šokiai, 
ctc.

GEGUŽES 5 d., IŠLEISTU
VIŲ AVIACIJOS DIENA 
LEIT. F. VAITKUI FORD- 
LANSING AIRPORTE. REN
GIA ALTASS. DALYVAUJA 
Įeit. Vaitkus su “Lituanica II”, 
žymus lakūnai, Amerikos val
džios atstovai. Iškilmės bus 
filmuojamos ir užrekorduoja- 
nios garsinėse filmosc. Tuo
jau po iškilmių Įeit. Vaitkus 
apleis Chicago ir skris į New 
Yorką, kur lauks patogaus 
oro.

“draiverių” pasižiūrėjęs į tuos 
užrašus ir pajuokdamas sako: 
“I did not know that Chicago 
is in U. S. A.” Aš nenusileis
damas atšoviau: There is one 
in Russia”. Daviau suprasti, 
kad aš važiuoju į Europą ir dėl 
to turiu tas raides ant dėžės. 
O visgi Lietuvoje pasirodė, kad 
yra daug žmonių, kurie nežino, 
kad Chicago randasi Amerikoje.

Bpvažinėdamas po Lietuvos 
kaimus ir vienkiemius privažia

vau ir <tą vietą, kur ir aš ka- 
idaise ganiau gyvulių bandas. 
Tose pačiose ganyklose jau ki
ti, daug mažesni už mane, už
ėmę tą darbą. Bet tie mano 
įpėdiniai taip nudriskę, nusku
rę ir suvargę, kad man dinkte- 
lėjo mintis: argi ir aš toks nu
skuręs ir purvinas buvau, kaip 
tie piemenėliai?

Taip, buvau toks pat nusku
ręs vaikpalaikis. Ganiau ban
das tose pačiose ganyklose ir 
jei kada užmigdavau po didelio 
nuovargio, ir gyvuliai sueidavo 
į javus, tai gaudavau nuo gas- 
padoriaus mušt nemažiau, kaip 
ir tie piemenėliai. Bet aš ir nie
kam pasiskųsti negalėdavau, 
nes mąno motina mirė, palikda
ma mane šešių metų * amžiaus. 
Už metų tėvas vedė kitą mo
terį, kuri mane išvarė tarnauti 
pas ūkininkus, kur ir turėjau 
sau gyvenimą daryti.

Alga buvo šeši rubliai ir pū
ras rugių į metus. Bet man nei 
tų rublių, nei rugių netekdavo.

(Bus daugiau)

31 metų senumo gė
rimų firma

Viena iš seniausių gėrimų 
firmų Chicagoje dabartiniu 
laiku turbut yra Wexberg*s. 
Ta firma operuoja gėrimų 
krautuves nuo 1904 metų ir 
turi plačią klienteliją tarp 
lietuvių.

Jos dvi krautuvės randasi 
adresu, 1908 South Halsted st., 
prie kampo 19-tos gatvės, ir 
1411 Milwaukee avenue, neto
li Wood st.

BERNICE MALELA
Abiturientė Lake Forest kologijos p-lė Bernice Malela dai

nuos Bulavv Aces sporto vakare koncertinėje programo dalyje. 
Smagu pažymėti, kad ji lankydama Universitetą studijavo mu
ziką ir savo maloniu dainavimu lietuvių scenoje užėmė pirma
eilę vietą.

Jos linksmas dainas išgirsime sporto, muzikos ir šokių va
kare, kurį rengia Bulaw Aces ateinantį sekmadienį, balandžio 
28 dieną Viking Temple svetainėje, .prie 69 ir Emerald gatvių. 
Šokiams gros pagarsėjusi Stephcns “Revelers” Orchestra, šo
kiai prasidės 8 vai. vakare. Įžanga 25 centai. (Fb).

“Bailus Daktaras” 
800-tams palinks

mino Velykas
Daug publikos susirinko “Pir

myn" 25-lų m. jubiliejaus 
užbaigimui.

800 publikos susirinko va
kar vakare, Velykų Dieną, iš
girsti melodingą ir gražią ope
retę “Bailus Daktaras”. “Pir
myn” choras statė tą kurinį, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
scenoje, užbaigimui parengi
mų sezono ir užbaigimui savo 
25-tų metų jubiliejaus.

Publikoje vyravo graži ir 
gera nuotaika. Visos mergi
nos ir moterys parengime atė
jo visos išsipuošusios, mat Ve
lykos. O kur rasi moteriškę, 
ypatingai jauną, gražią pane
lę, kuri Velykoms nesipirkty 
gražios, naujos suknelės, ir su 
ja tą dieną nepasipuoštų?

Pavasariniai vilkėjo ir vy
rai, ypatingai jaunieji, kurie 
didžiumoje leido skoniui iš
rinkti šviesiai pilkus siutus.

Operetė buvo suvaidinta 
pasekmingai. Roles joje tu
rėjo sekami artistai: Daktaras 
— P. Jakavičius; Lukrecija — 
jo žmona — A. Salaveičikiutė 
-Steponavičienė; Izabelė, jų 
duktė — S. Galdikaitė, kuri 
šiame parengime padarė sa
vo debiutą; Ona, tarnaitė —
O. Skeveriutč; Balttežis — V. 
Ascila; Karlas — J. Sarcevi- 
čius, Pampuzas — J. Rukšlelė.
P. Pūkis pildė dvi trumpesnes 
roles — Perkaus ir Sabo.

Po vaidinimui iki vėlumos 
tęsėsi šokiai, kuriems ypatin
gai užsidegusiai ir smarkiai 
grojo S. Revelers.

Mirė Jonas Mika
lauskas

Auburn ligoninėje mirė Jonas 
Mikalauskas, 47 metų lietuvis, 
gyvenęs adresu, 8220 Vincennes 
avenue.

Šiandien D. ir G. le
giono nepaprastas 
susirinkimas-va- 

karas 
f '<,

Po trumpo susirinkimo įvyks 
gražus “floor show” ir šokiai

Dariaus ir Girėno legiono 
kuopa šįvakar-laikys reguliarį 
mėnesinį mitingą, Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 West 43rd 
Street. Po mitingo, užtruks ne
ilgai, susirinkusieji bus pavai
šinti puikiu “Floor Show”, ku
rį Kuopa turėjo savo Naujų 
Metų Sutiktuvėse, Lietuvių Au
ditorijoje.

Kadangi programas bus ilgo
kas ir labai gražus, tad, kad 
jo netrukdyti, visi nariai yra 
prašomi susirinkti anksti, ir re
guliarį susirinkimą kuo grei
čiausiai atlaikyti.

Viskas veltui!
Į susirinkimą ir programai 

yra kviečiami atsilankyti visi 
legionieriai, eks-kareiviai, savo 
šeimynomis, vaikams. Jokios 
įžangos nebus, įėjimas visiems 
veltui. Po progrįmo bus ir šo
kiai, laike kurių susirinkusieji 
galės pasilinksminti.

Eks-kareiviai, kurie laike va
karo norėtų įstoti į Kuopą, yra 
prašomi atsinešti savo Dis- 
charge popierius;*/-,

Dariaus ir Girėno Kuopa 
kviečia visus atsilankyti šiame 
įdomiame susirinkime-vakarėly- 
je.

Frank Krasaųskis, Koresp.
* ' ” , .» . į, • j .

“Turėsime stipriau
sią Lietuvių Organi
zaciją Bridgeporte”
ll-/o tvardo lietiiviai-demokra- 

tai turi didelius planus
..—.-A '

BRIDGEPORTE — “Jau da
bar galima sakyti, kad lietu
viai nesnaudžia”.
^Taip rašo korespondentas iš 

IfĄo Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacijos. Jie pra
neša, -kad jau vienas iš kliubo 

narių paskirtas į prccinct ka-j 
pilonus, ir kad ateityje žada 
gerą pradžią ir toliau tęsti.

“Kadangi dabartiniu laiku 
ateiviai yra spaudžiami, “sa
ko Kliubas”, lai jis apsiima 
ateiti ateiviams į pagalbą. Jei 
kuris nori išsiimi pilietybės 
popierius, tai teturi kreiptis į 
Kliubą, o jis pasistengs savo 
užduotį atlikti. Įvairiomis in
formacijomis reikia kreiptis 
pas Praną Naujoką, 3334 So. 
Parnell Street, arba pas An
taną Staniulį, sekretorių, 3300 
South Union avenue.

Kovo 21 d,, Organizacija 
laikė savo reguliarį susirinki
mą, kuriame buvę labai daug 
žmonių. (»$’/>)

Pranas Žemaitis 
šeštai iškilmin
gai palaidotas

Tautiškose kapinėse buvo at
liktos įspūdingos gedulo 
apeigos.

šeštadienį, balandžio 20 iš
kilmingai tapo palaidotas pla
čiai žinomas ir visų mylimas, 
senas naujienietis ir veiklus 
visuomenės darbuotojas, Pra
nas Žemaitis.

Gamta suteikė gražų orą 
laidotuvėms ir pavasarinė 
gamtos atmosfera tautiškuose 
kapuose buvo labai įspūdinga.

Virš 100 automobilių pilni 
palydovų sudarė gražų būrelį 
publikos, kuri palydėjo Praną 
Žemaitį į amžinantį.

Laidotuvių direktorius p. 
Liulevičius labai rūpestingai 
priruošė paskutinį patarnavi
mą su labai įspūdingomis ce
remonijomis. Kadangi dgrs. 
žemaitis buvo ekskareivis, ir 
priklausė prie Am. Legion, tai 
anglų postas jam davė grab- 
nešius, o lietuvių postas, — 
šaulius ir kamandierių.

Kalbėjo V. B. Ambrose ir 
Dr. Luomons

Išleidžiant iš namų, V. B. 
Ambrose pasakė trumpą kal
bą ir Pirmyn Choro kaimiečiai 
sudainavo atatinkamą daine
lę. Kapuose, po nutraukimui 
paveikslų, prasidėjo visa eilė 
ceremonijų. Pirmiausiai kal
bėjo V. B. Ambrose, anglų ir 
lietuvių kalbose. Po to, kal
bėjo Dr. Luomons iš Rock- 
ford, III., velionio asmeniškas 
draugas. Kaimiečių grupė su
dainavo keletą labai įspūdingų 
dainelių ir po to, Amerikos 
legionas pradėjo savo apeigas.

Lietuvių postas įteikė velio
nio žmonai didelę Amerikos 
vėliavą, kurią buvo uždengtas 
grabas.
Paliko žmoną, dukterį ir sūnų

Perskaičius pritaikintas ei
les anglų kalba, užkamandavo 
šaulius, kurie iššovė po tris 
kartus pagerbti buvusį kareivį, 
ir karo trimitui grojant, gra
bas tapo nuleistas į žemę.

Pranas žemaitis paliko di
deliame nuliudime savo my
limą žmoną, Oną, dukterį Ge
novaitę ir sūnų Vytautą.

Vba.

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

Stop
’ Itching
| r-—

□ Skin
Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plal 
skanų. Išbėrimų, 

Sdlrl Dėmių ir kitų odos 
erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.žemo
FOR . S KIN I u u i ta r i o N S

NUO ALTORIAUS
IKI LOPŠIO

Sūnūs
Dolores ir William Gapše- 

vičiai, 1255 North Domėn avė., 
keletą dienų atgal sulaukė 
sūnaus. Ketvirtadienį moti
na, buvusi Dolores Wandas, 
pagimdė kūdikį St. Mary’s li
goninėje. Laimingasis tėvas 
yra vienas iš narių firmos, 
ATLAS Fucl C.o, 4919 So. 
Paulina st. Pp. Gapševičiar 
turi ir dukrelę, Dianą.

Duktė
Pereitą mėnesį pp. Algirdo 

ir Irenos Počiulpiutes Pivo
riūnų šeimyna padidėjo dūk-

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 

pašalpos ligoje, pomirtiniu 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 bei 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

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

Jsirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visa dieną, o 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai. ryto 
1 v. p. p.

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted St
Taipgi, jsirašyt Draugijon galima 

ir per musu konkursantus.

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas įvyks trečiadienį balandžia 24 
d. Fellow Ship House, 831 W. 33rd 
PI. 7:30 vai. vakare. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

Raštininkė.

NAUJIENOS
Galima gauti 

Naujai atidarytoj grosernėj 
pas

George Gurnevicz
2030 Canalport avė.

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

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

r r I L* t-
34 Metus Vidurmiestyje 

Mes specializuojamas padarytus 
Platės, Gold Crowns. X-Ray. 

Prieinamos Kainos.
Valandos: 8:30 iki 8:80 v. v.

Tel. HARRISON 0751
32 6 S. STATE ST.

0'pposHe Davis Store, 2d Floar

Velk’o Pavasarinis 
Išpardavimas 

Malevų ir Sienų Popieros.
SIENŲ POPIERA

Valoma sienų popiera naujausių 
dezenių ir spalvų. Galima leng
vai nuvalyti su drėgnu skuduru 
arba kempė. Rolė 10c ir virš.
10 Rolių Gražios Sienų Popieros 
-j- pakankamai vienam ACIp 
miegkambariui ............... .
80 inčių Plastic Popiera, nau
jausią dezenių už 
role .........................
Karšto vandens Calsomine — 
spalvuotas arba baltas
25c sv. bsq. .......................  vvv

9c

______ X
Grynas Terpentinas
Galionas už .... ...............
Enamel, baltas
Galionas už ............. .
Varnišis. Grindims ir Trimui.
išdžius per naktį $*|
Galionas už ............;...... I
Sieteliams maleva. E A
Galionas už ..... .... ............

59c 
♦1.3'5

Mes užlaikome pilną pasirinki
mą kalkių, cemento, plasterio, 
Woodfibra,Plaster Board ir Stiklo.

I. VELK & CO.
Maleva. Sienų Popiet, Langams 

Uždangos ir Stiklas
4547 N. KEDZIE AVĖ.

Irving 3707-08 Chicago
Atdara utarninke. Ketverge. Suba- 
toj vakarais. Mes pristatome i 

visas miesto dalis. 

rele. Duktė gimė Women’s 
and Childrcn’s ligoninėje. 
Krikštynose jai buvo suteik
tas vardas, “Joy”, o krikšto 
motina buvo p. Stella Gap^še- 
vičienč, veikli Chicagos Mote
rų Klubo narė.

Dukreles Joy motina vra 
duktė plačiai žinomo biznie- 
rio Napoleono Poczulpo.

CLASSIFIEDADS
.................................................................... ■■■K

Business Service
Biznio Patarnavimas

MOVING
Prieš persikrausiant 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. 48 St.

—o—

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apakaitliavi-
mus duodame dykai.

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Financial
Finansai-Paskolos

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

J. NAMON & CO.
6755 South Westem Avė.

REIKALAUJU — Kas turite pi
nigų ir norėtumėt skolinti maža su
ma ant naujo namo, duosiu pirmus 
morgičius ir mokėsiu gerus nuo
šimčius. Rašykit i Naujienas, Box 
247. 1739 S. Halsted St.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

— Shovkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeaue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartojus krautuvių fikčerius ir 
staką. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprūpi nam ir toliaus už miesto gv-
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO., 
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................... $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

DEGTINĖS PARDAVĖJAI, paty
rė. apsaugota teritorija, pardavinė
ti plačiai išgarsintus gėrimu rųšis. 
Puiki nropoziciia. . Advance Liųuor 
Co., 1541 W. 68rd St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbo i Indiana Valstiją.

Atsišaukite greitai adresu 1036 E.
93rd St., tel. Regent 5086.

" ....................... ■■

Furmshed Rooms
KAMBARYS rendon, apšildomas 

nebrangiai, mažą vaikų nėra. .Jeigu 
pageidaujama ir valgyti pagaminsiu. 
J. Jacka, 6504 S. Rockwell St.

Business Chances

PIGIAI BRIDGEPORTE bučernė 
ir grosernč pardavimui, geras biznis 
einu i kitą biznį. Atsišaukite 
901 W. 88 St.

Exchange—-Mainai
VASARINIS REZORTAS. Vasa

rinio Rezorto Kotelis, 28 kambariai 
ir 10 lotų. Visi aprūpinti ra
kandais ir ištaisyti. Randasi prie 
didelio pietinio ežero Michigane. 100 
myliu nuo Chicagos. Mainysiu ant 
bungalow arba dvi flačio. Atsišau- 
kit arba rašykit. Albin Syc, Jr. 
1471 W. Huron, Tel. Haymarket 
7640.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

ROADAUZE BARGENAS. gražus 
8 kambariai tavem su puikiu din* 
Ing ruimu, gerai išdirbtas biznis 
ant geriausio vieškelio arti Chica* 
gos. Didelis bargenas už cash, lo
tas 100x590 pėdų, arti kapiniu ir 
labai gyvo kampo.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St.
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Ikininkai Vėl Bara Lietuvą Del Klaipei
:ijos-Rusijos sąjunga 
riko dėl Klaipėdos

s parėmė Vokietiją ir reikalauja 
mo Klaipėdos krašto vokiečiams
'AS, bal. 22.— (Chicago Tribūne žinia).— Iš auto- 
inių patirta, kad Anglija, Francija ir Italija perei- 
lį pasiuntė Lietuviai tiesioginį protestą prieš jos 
okiečiais Klaipėdos krašte. Jos priminė Lietuvai, 
linistratyviai Klaipėdos krašto reikalai yra Lietu- 
bet ji turi duoti vietos direktorijoje ir vokiečiams.
š, bal. 22.— Tos 
ės, kurios pasmer. 
del jos atsigink- 
tą yra susilauku- 
itijos aštrios ne
rėmė Vokietiją ir 
uvai naują aštrią 
Ieties Klaipėdos 
valstybės yra An- 
a ir Ttalija, ku- 
su Japonija) yra 
Klaipėdos konven-

kotuoti seimelį ir nuo to laiko 
negalima sušaukti seimelio su
sirinkimo, nes nesusirenka rei
kiamas kvorumas. Sudarant 
antrą direktoriją buvo pakvies
ta vokiečiuojanti laukininkų 
partija ir toji buvo sutikusi į 
direktoriją įeiti, bet Berlyno 
naciai ėmė per radio tiek lau
kininkams grūmoti, jog jie pa
būgo ir atsisakė nuo direktori
jos. Ir sudarius naują direkto
riją vistiek nepasisekė seimelį 
sušaukti ir jį teko paleisti kaL 
po neveikiantį. Todėl ne Lie
tuva, bet patys vokiečiai kalti 
dej Klaipėdos statuto neveiki-

Ikininkų valstybės 
ietiją jos kaltini- 
iva buk vartojanti 

prieš Klaipėdos 
f s ir pasiūlo, kad 
,.nkf.!!iZ^,r'iKJFraneuzai nenori už-

oroova

m

I MATANUSKA 
anchorage'

Anthony j. Dimond

Aljfekan scenery.

Alaską ir ten apsigyventi

Sovietų Rusijos dar
bininkai skirstomi 

i luomus
Jie yra apdalinami įvairiais ti

tulais, o su jais jiems tei
kiamos yra ir didesnės pri
vilegijos

ASKMVA, bal. 22. — Tarp 
sovietų Rusijos darbininkų at
sirado naujas luomas —“Otluč- 
nik”. Tas titulas yra teikia
mas tiems darbininkams, kurie 
pasižymi savo darbo gerumu.

Išpradžių buvo tik paprasti 
darbininkai, visi lygus ir visi 
vienodas teises turėję. Kad 
paskatinti darbštumą, bolševi
kai įvedė “udarnikų” titulą 
tiems darbininkams, kurie sun
kiau dirba ir daugiau padaro.

“Udarnikams” buvo suteiktos 
daug didesnės privilegijos 
paprastus darbininkus, nes 
ir daugiau teisių turėjo ir 
Įėjo pirktis geresnį maistą,
valdžios koperatyvuose turėjo 
pirmenybę pirkime reikmenų ir 
kuomet paprasti darbininkai 
galėjo maitintis tik bulvėmis, 
duona ir putra, tai “udamikai”

u z 
jie 
ga- 
Jiė

Scene from Klondike gold rush.

Duluth, Minn. jg čia 200 šeimų rengiasi važiuoti į 
Matanuska klony į a išvažiavo .100 jaunų VVru. Alaškos kolonizavimu /*?leJo "aati mpaoa- avleato ir 

' ‘ , .. į kičų sovietų Rusuos “skanėsiu”,iš vimii nanfiii/tn nnmi v/?-/,, _ x__  ..________ , .,, ]

3,053 žmoi 
žemės d

Formos;
5,260 žmonių su 

kaimai sugriav 
vos karstų. I; 
ventojams grę:

TAIHOKU, 1 
22.—Didelis šios 
ko sunaikintas 
dienio žemės dr 
ypač smarkus bi 
Shinchiku provir 
ir pridarė didžia

Dabar dedamo 
gos ,kad neprile 
ir gaisrų, kurie į 
tiems kraštams, 
bėjo gaisrus su 
pasidarė nebe t 
Tečiaus ligų e] 
jus tebėra labai

Vėliausiomis 
niomis, vakary 
drebėjime, kuris 
sias po 1935 m. 
sias po 1923 m 
mes drebėjimo, i 
čiaus tai dar ne 
nės, nes dar ne 
jusios apielinkėf 
tos. Desėtkai t




