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Talkininkai Vėl Bara Lietuva Del Klaipėdos
Franci jos-Rusijos sąjunga 

pakriko dėl Klaipėdos
Valstybės parėmė Vokietiją ir reikalauja 
nusilenkimo Klaipėdos krašto vokiečiams 

fa _______

LONDONAS, bal. 22.— (Chicago Tribūne žinia).— Iš auto
ritetingų šaltinių patirta, kad Anglija, Francija ir Italija perei
tų penktadienj pasiuntė Lietuviai tiesioginį protestą prieš jos 
elgimąsi su vokiečiais Klaipėdos krašte. Jos priminė Lietuvai, 
kad nors administratyviai Klaipėdos krašto reikalai yra Lietu
vos rankose, bet ji turi duoti vietos direktorijoje ir vokiečiams.

LONDONAS, bid. 22.— Tos 
pačios valstybės, kurios pasmer
kė Vokietiją dėl jos atsigink- 
lavimo ir už tą yra susilauku
sios iš Vokietijos aštrios no
tos, dabar parėmė Vokietiją ir 
pasiuntė Lietuvai naują aštrią 
notą dėl padėties Klaipėdos 
krašte. Tos valstybės yra An
glija, Francija ir 'Italija, ku
rios (kartu su Japonija) yra 
pasirašiusios Klaipėdos konven
ciją ir statutą.

Tos trys talkininkų valstybės 
paremia Vokietiją jos kaltini
me, kad Lietuva buk vartojanti 
diskriminaciją prieš Klaipėdos 
krašto vokiečius ir pasiūlo, kad 
Klaipėdos krašto, direktorija, 
kuri tą kraštą valdo, btttų su
daryta prisilaikant Ihbiau poli
tinio ir tautinio sąstato išrink
tojo Klaipėdos seimelio.

Manoma, kad Lietuvos valdžia 
atsakė, jog ji daug kartų ban
dė įtraukti į direktoriją vokie
čius, bet kad kiekvieną kartą 
tą sutrukdė patys naciai, delei 
ko negalima sudaryti nė tinka
mos direktorijos, negi negalima 
sušaukti seimelio susirinkimo.

Vokietija gi tvirtina, kad 
Klaipėdos statutas garantuoja 
kraštui autonomiją, bet Lietu
va įvedusi jame savo diktaurą.

Talkininkai pasiuntė šią nau
ją notą Lietuvai tuo pačiu lai
ku, kai jų ir kitų tautų sąjun
gos tarybos narių ministerijos 
svarsto Vokietijos protestą prieš 
tarybos pasmerkimą Vokietijos 
ir griežtą Vokietijos pareiški
mą, kad nė talkininkai, nė tau
tų sąjungos taryba neturi tei
sės teisti Vokietiją.

(Klaipėdos krašto seimelio 
didžiumą sudaro naciai, su ku
riais Lietuvos bendradarbiavi
mas pasirodė negalimas, kadan
gi jų vyriausias tikslas yra 
Klaipėdą atplėšti nuo Lietuvos 
ir ją grąžinti Vokietijai. Kad 
to pasiekti naciai net ruošėsi 
prie ginkluoto sukilimo, delei 
ko 87 Klaipėdos nacių vadai Ii 
ko Lietuvos kariuomenės teis
mo pasmerkti kalėjiman. Be to 
nacių valdomas seimelis visą 
laiką stengėsi visomis galimo
mis priemonėmis kenkti Lietu
vai ir pačius lietuvius terori
zavo. Kada nacių vadai atsidū
rė teisme ir direktorija tapo 
sudaryta iš vienų lietuvių, tai 
vokiečiai ir naciai pradėjo boi

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 kai
po neveikiantį. Todėl ne Lie
tuva, bet patys vokiečiai kalti 
dėl Klaipėdos statuto neveiki
mo).
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Prancūzai nenori už
tikrinti Klaipėdos 

Lietuvai
MASKVA, bal. 22. — Klaipė

da buvo svarbiausia priežastis 
pakrikimo derybų apie dėl 
Franci jos ir Rusijos savitarpi
nės pagelbos (karinės sąjun
gos) sutarties.

Rusija pareikalavo, kad tąja 
sutartimi Francija garantuotų 
Pabaltijo valstybių sienas. Bet 
Francija atsisakė, prisibijoda
ma, jog jos kareiviams gal ta
da teks ginti Klaipėdą, jei tą 
kraštą Vokietija bandytų atsi
imti.

Delei to, kaip oficialiai pa
skelbta, derybos liko “laikinai 
sustabdytos” ir užsienio reika
lų komisaras Litvinov sugryžo 
atgal j Maskvą raportuoti savo 
valdžiai.
Francuzai tikisi susitaikinti su 

Rusija
PARYŽIUS, bal. 28. — Ne

žiūrint iškilusių nesutikimų, 
vistiek Rusijos ir Franci jos 
savitarpinės pagelbos sutartis 
busianti padaryta, tvirtina už
sienio reikalų ministerija. Ta 
sutartis busianti padaryta laike 
Lavai apsilankymo Maskvoj.

(Abi šias žinias— apie talki
ninkų naują notą Lietuvai ir 
apie Franci jos atsisakymą ga
rantuoti Lietuvai Klaipėdą — 
prisiuntė Hearsto žinių agentū
ra, International News Service).

Prezidentas paruošė 
planus pašelpų 

darbams

z v?

tv/Airo

Scene from Klondike gold rusa.

Duluth, Minn. — Iš čia 200 šeimų rengiasi važiuoti į
Matanuska klonyje. Iš Seattle, Wash., jau išvažiavo ■

; Alaską ir ten apsigyventi derlingame 
400 jaunų vyrų. Alaskos kolonizavimu 

rūpinasi valdžia, žemai parodoma vaizdeliai iš tų laikų, kai žmones .iš visų pasaulio dalių vą; 
žiavo į Alaską aukso ieškoti. Tai buvo 1898 m. '• ,

■ MATANU$KA 
anchorage'

COROOVA,

Aljfrkan scenery.

Hitleris siųs kitą no 
tą tautų sąjungos 
tarybos nariams

BERLYNAS, bal. 22. —Hit
leris nelauksiąs to, kad pama
tyti kokį įspūdį į kitas valsty
bes padarė jo šeštadienio nota, 
protestuojanti tautų sąjungos 
tarybos nariams prieš tarybos 
pasmerkimą Vokietios už atsi- 
ginklavimą, laužant Veršallės 
sutartį. Bet jis paruošiąs nau
ją notą valstybėms, pabrėžimui 
savo pirmesnio protesto.

Toj notoj busianti nuodug
niai išnagrinėta Genevos rezo
liucija ir bus dar sykį parody
tas Vokietijos nusistatymas.

Tečiaus nors tokia nota rei
kalauja nuodugnaus išstudijavi
mo, bet esą Hitleris yra nepra
tęs delsti, todėl esą galima ti
kėtis, kad nota bus pasiųsta 
greitu laiku.

Naujas dešimtukinis 
raketas

1° b

Francija atsisako 
nuo tiesioginių de
rybų su Vokietija

Liepia komunistams 
demonstruoti prie 

Vokietiją

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Saulė teka 4:58, leidžiasi 6:- 

38.

WASHINGTON, bal. 22. — 
Prezidentas Rooseveltas jau be
veik visai paruošęs planus $4,- 
880,000,000 pašelpų darbams. 
Planus jis paskelbs galbūt tre
čiadieny.

QUEBEC, Kanadoj, bal. 21. 
Renaud ir jo septyni vaikai 
žuvo gaisre, kuris sunaikino jo 
namą netolimam miestely.

DENVER, Colo., bal. 21. — 
Čia prasidėjo senas dešimtu
kinis laiškų grandinės raketas, 
neva “perdalinimui turto”. Lai
mingasis gali susirinkti $1,- 
562.20 dešimtukais.

Einant to raketų, kiekvienas 
gavęs laišką. turi parašyti ke
lis kitus laiškus ir su vienu jų 
įdėti dešimtuką. Augščiausia 
stovintis gali gauti 15,625 laiš
kus su dešimtukais, jei gran
dinė nenutruks. Bet tik vienas- 
kitas, kiti gi nieko negali lai
mėti, tik 
kus.

Paštas 
grandinių 
paprastą biznį. Jis betgi norėtų 
tą raketą sustabdyti. Tečiaus 
esantys arčiau laimėjimo tų 
taip trokštamų $1,562.20 griež
čiausia prieš tai protestuoja.

turi mokėti dešimtu

yra užverstas tais 
laiškais ir daro ne-

Sovietų Rusijos dar 
bionikai skirstomi 

į luomus
Jie yra apdalinami įvairiais ti

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

UŽ

3,053 žmonės žuvo 
žemės drebėjime 

Formosa saloj
5,260 žmonių sužeista. Ištisi 

kaimai sugriauti, visur krū
vos karstų. Išlikusiems gy
ventojams gręsia epidemijos.

PARYŽIUS, bal. 22. —Fran
cija atmetė visus užsiminimus 
apie pradėjimą tiesioginių de
rybų su Hitleriu, kad tomis 
derybomis sumažinti įtempimą 
Europos padėtyje.

Augštų valdininkų pareikšta, 
kad valdžia ignoruoja aiškią 
kampaniją užvesti atskiras Vo
kietijos derybas su Anglija, 
Francija ir Italija. Tai esan
čios aiškios vokiečių pastangos 
suardyti trijų valstybių bendrą 
frontą, sudarytą Genevoje ir 
Streso j.

“Trys valstybės nepaliaus 
veikusios kartu”, pareiškė val
dininkai.

Surado griaučius 
suėmė daktarą

Eu- 
par-

MASKVA, bal. 22. —10 
ropos valstybių komunistų 
tijos išleido bendrą atsišauki
mą, kviečiantį visus darbinin
kus demonstruoti gegužės 1 d. 
prieš Vokietiją ir prisižadėti 
ginti Rusiją, jei toji butų už
pulta.

Atsišaukimas tilpo Pravdoj ir 
sako, kad Vokietijos imperialis
tai kartu su Sąjungininkėmis, 
Japonija ir Lenkija, bando iš
provokuoti karą.

Po atsišaukimu pasirašo Vo
kietijos, Franci jos, Anglijos, 
Lenkijos, Italijos, čechoslovaki- 
jos, Belgijos, Austrios, Vengri
jos ir Lietuvos komunistų ko
mitetai.

(Tokis atsišaukimas yra toly
gus įsakymui. Bet kaip galės 
demonstruoti Lietuvos ir dau
gelio kitų šalių komunistai, jei 
ten jiems neleidžiama nė gatvėj 
pasirodyti?)

LANCASTER, Pa., bal. 22.— 
Prokuroras paskelbė, kad tuš
čiuose Dr. H. E. Zimmerly pri
klausančiuose namuose liko su
rasti apdegę žmogaus griau
čiai.

Nustatyta, kad tai bus griau
čiai Mrs. Gladys Lawson, 26 m., 
motinos dviejų vaikų, kuri gy
dėsi daktaro namuose ir kuri 
prapuolė kovo 16 d. Daktaras 
tuoj aus liko suimtas ir kaltina
mas už žmogžudystę. Įtariamas, 
kad jis buk padaręs jai nele- 
galę operaciją, po kurios mo
teris mirusi ir kad paslėpti jos 
mirtį, daktaras bandęs jos la
voną sudeginti.

Daktaras taipjau kaltinamas 
pardavinėjęs narkotus. Dr. 
Zimmerly ir pirmiau yra sėdė
jęs kalėjime už nelegales ope
racijas.

ATIDĖJO DUNOJAUS 
FERENCIJĄ

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 jie 
ir daugiau teisių turėjo ir ga
lėjo pirktis geresnį maistą. Jie 
valdžios koperatyvuose turėjo 
pirmenybę pirkime reikmenų ir 
kuomet paprasti darbininkai 
galėjo maitintis tik bulvėmis, 
duona ir putra, tai “udarnikai” 
galėjo gauti mėsos, sviesto ir 
kitų sovietų, Rusijos “skanėsių”. 
Jie1'*pradėjo* sudaryti savotišką 
bolševikijos darbininkų aristo
kratiją.

Bet ir iš “udarninkų” ėmė iš
siskirti dar vienas luomas, — 
dar geresni udarnikai”— “lu- 
čšije udarniki”, kurie įgavo dar 
didesnių privilegijų, negu pa
prasti “udarnikai” .

Dabar atsirado ir “otlični- 
kai”, kurie turės dar didesnių 
teisių, negu visokie udarnikai ir 
bent šiuo tarpu bus augščiausias 
darbininkų luomas sovietų Ru
sijoje. “Otlučnikai” tapo pir
miausia įvesti aviacijos dirbtu
vėse, kur reikalingas yra ne 
“udarnikų” paskubos darbas, 
bet kropštus ir atsargus koky
bės darbas.

TAIHOKU, Formosoj, bal. 
22.—Didelis šios salos plotas li
ko sunaikintas pereito sekma
dienio žemės drebėjimo, kuris 
ypač smarkus buvo Taichu ir 
Shinchiku provincijose, kur jis 
ir pridarė didžiausių nuostolių.

Dabar dedamos visos pastan
gos ,kad neprileisti epidemijos 
ir gaisrų, kurie gręsia sunaikin
tiems kraštams. Lietus pagel- . 
bėjo gaisrus suvaldyti ir jie 
pasidarė nebe taip pavojingi. 
Tečiaus ligų epidemijų pavo
jus tebėra labai didelis.

Vėliausiomis oficialėmis ži
niomis, vakarykščiame žemės 
drebėjime, kuris buvo smarkiau
sias po 1935 m. Japonijos že- 
sias po 1923 m. Japonijos že
mės drebėjimo, žuvo 3,053 žmo- 
čiaus tai dar ne pilnos skaitli
nės, nes dar ne visos nukentė
jusios apielinkės liko pasiek
tos. Desėtkai tūkstančių žmo
nių atsidūrė didžiausiame skur
de, nes liko sunaikintas visas 
jų turtas.

Lėktuvas perskrido per nu
kentėjusią apygardą ir visur 
matė vien sunaikintus kaimus ii 
krūvas dar nepalaidotų karstų.

Namai čia yra daugiausia tik 
mediniai ir krėsti iš molio. Mū
riniai yra tik mokyklos ir kiti 
valdžios trobesiai. Bet visi jie 
liko sugriauti. Didesni ir ma
žesni tiltai irgi sugriuvo laike 
žemės drebėjimo, taip kad su
sisiekimas pasidarė visai nega
limas.

BELLEVILLE, III., b. 22. — 
Išbandymui instrumentų tikslu
mo, du armijos baliunistai bu
vo pasikėlę arti 5 mylių į orą. 
Tai buvo padaryta besiruošiant 
prie skridimo stratosferon šią 
vasarą iš Rapids City, S. D.

EAST ST. LOUIS, III., b. 22. 
—Suvalgiusi trys dažytus Ve
lykinius kiaušinius, Mrs. Myrtle 
Williams pasimirė nuo užsinuo- 
dijimo maistu.

KON-

RYMAS, b. 22. — Dunojaus 
konferencija, kuri turėjo įvykti 
pabaigoj gegužės, liko atidėta 
j pradžią birželio mėn. Tai pa
daryta dėlto, kad pabaigoj ge
gužės įvyksta tautų sąjungos 
tarybos susirinkimas.

SANTA CRUZ, Argentinoj, 
b., 22.-—Banditai užpuolė vietos 
banką, du žmones užmušė, du 
užeidė ir pabėgo pastvėrę 200,- 
000 pesų.

MIDLAND, Mich., b. 22. — 
Bežaidžiant su užtaisytu šautu
vu, šautuvas rankose 6 m. Roy 
Strait išsišovė ir vietoj nušovė 
jo brolį Myri, 11 m.

OMAHA, Neb., bal. 21. — 
čia jau tretį kartą į metus lai
ko sustreikavo gatvekarių dar
bininkai.

KALAMAZOO, Mich., b. 21. 
— Išdegusiame 10 akrų miške 
rastas sudegęs ūkininkas Ed- 
ward Walsh, 80 metų amžiaus.

Ir kur tik lėktuvas skradžio- 
jo abiejose provincijose, visur 
matė vieną ir tą patį— tik griu
vėsius ir apie juos knibždan
čius žmones. Kai kur buvo 
matytis ištisos eilės sužeistųjų, 
apie kuriuos triusėsi vietos gy
ventojos, kaip įmanydamos ir 
kaip mokėdamos, juos 
mos. a

gelbėda-

Keliai nukentėjusioj 
kėje neišvažiuojami, 
laužų, geležinkeliai išardyti.
Japonija organizuoja pagelbą

TOKIO, bal. 22 
skubiai < 
nukentėjusiai nuo žemės dre
bėjimo Formosa salai. Kadan
gi Japoniją tankiai aplanko įvai
rios gamtos nelaimės — žemės 
drebėjimai, tyfunai, ir 1.1., tai 
ji turi didelio patyrimo organi
zavime pagelbos ir greitame at
statyme nukentėjusios apygar
dos.

apielin- 
užversti

Japonija
organizuoja pagelbą

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

sukelta .......................... ........ ..........................................  $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta ....... ................. ........ -........ ....... $1,879.32
M. Karčiauskas, 207 W. 51 St., Chicago, auka $2.00
New Britain, Conn., Antanas Bakšys už laišką 2.50

VISO ..................  -............... $1,883.82
DAR TRŪKSTA ........................................ .................... $2,866.18
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI-1
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek storius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas

' V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

vertimą. Be to, mūšų Draugi
joj ( yra keli šimtai Amerikoj 
gimusio ir augusio jaunimo. 
Ne visi tinkamai supranta lie
tuvių kalbą ir raštą, o savo 
draugijos konstituciją jie no 
ri ir privalo žinoti.

—• Narys.

IR JIE PAS MUS

Naujas konkursantas

čia vėl gabus jaunuolis Stasys 
Dijokas, knygvedis, atsidūrė 
musų skaitlingo jaunimo bū
ryje. O dar kitas gabus jaunuo
lis sportininkas, William S. 
Nainis, kurio tėvai užlaiko pui
kiai įrengtą taverną, 558 West 
37th St., irgi paskaitlino musų 
Draugijos jaunų narių skaičių. 
P-riai Nainiai, jauno Vinco tė
vai, irgi abu yra seni Draugi
jos nariai. N.

JAUNUOLIAI DRAU
GIJOS NARIAI

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti į Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku,
Draugijos Ofisas: 1789 South Halsted Street,  . Telefonas Canal 0117

ŽODIS KONKURSAM
TAMS

nėra ganėtina daugeliui ligonių. 
Kitiems ir 10 dol. neužtenka. 
Prisieina rašytis į kokias tris 
organizacijas, kad gavus bent 
15 ar 18 dol. savaitėj, kada

gijos mėnesiniame mitinge ar
ba kiekvieną ketvergį Draugi
jos raštinėj, 1739 So. Halst?d 
Street. (

William Gritėnas
Musų naujas konkursantas,' 

p. Wm. Gritėnas, stojo į kon
kurso darbą, jis nusitaręs Chi-> 
cagos Lietuvių Draugijon įra
šyt bent šimtą naujų narių.

Chicagos Lietuvių Draugija 
didžiuojasi vien tais, kurie įsto
ję i konkursantų eiles, savo 
duotą garbės žodį Draugijai, 
kad darbuosis organizacijos la
bui įrašyme naujų narių, nuo
širdžiai pildo. Bet yra nemaža 
dalis musų konkursantų, kurie 
duotą garbės žodį laiko vien 
tuščiu pareiškimu.

čia norime priminti musų 
draugams konkursantams, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija 
laukia iš jūsų aktyvumo, lau
kia iš ji/sų darbo pasekmių. 
Draugija ragina visus savo 
konkursantus, kurie dar nėra 
pradėję darbuotis įrašyme nau
jų narių, mesti snaudulį į ša
lį, o imtis produktyvio darbo 
naudai Chicagos Lietuvių 
Draugijos.

Kaikurie iš jūsų galite tei
sintis, kad konkursas dar ne
greit užsibaigs, bus proga dar 
tiek ir tiek naujų narių į Drau
giją įrašyt. Bet tokis pasitei
sinimas yra vien darbo atidė
liojimas tolimesniam laikui. 
Visi tie, kurie skubų darbą ati
deda ntojui, atideda savaitei, 
mėnesiui ir vėliau visai užmir
šta, kad būtiną darbą reikėjo 
atlikti.

Chicagos Lietuvių Draugija 
prašo visų Draugijos konkur
santų, kurie yra davę garbės 
žodi išpildydami registracijos 
lapą, jog darbuosis šiame Drau
gijos Jubiliejiniame Konkurse,

sergi. Reikia trijų draugijų mi
tingus lankyti, reikia tris kon
stitucijas žinoti ir pildyti, rei
kia trijų draugijų mitingų nu
tarimus pildyti, reikia tris 
duoklių knygeles saugoti ir 
sekti, kad kurioj nors draugi
joj netaptum suspenduotas ar
ba iš jos išbrauktas. Tai tik 
keli kebli/m ai. Yra jų ir dau
giau.

šito viso galima išvengti 
priklausant Chicagos Lietuvių 
Draugijai, čia kiekvienas na
rys gauna $200 pomirtinės, gė
lių vainiką ir grabnešius su 
Draugijos pasamdytu automo- 
biliumi. Vidutiniškoms laidotu
vėms to užtenka. Pomirtinės 
mokamos iš iždo, todėl jokių; 
ekstra mokesčių nerenkama iš 
narių.

Jeigu žmogus mano, kad jam 
užteks 6 dol. pašalpos savaitėj, 
jis moka 50 centų kas mėnuo. 
Jeigu gi jis nori gatfti 10 dol. 
savaitėj ligos laiku, jo mėne
sinės duoklės yra 75 centai.; 
Kurie išgali mokėti $1.25 kas 
mėnuo, tie gauna $16 pašalpos 
kas savaitę, kada suserga. Tai
gi vienoj draugijoj narys ga
li pasirinkti tokį pašalpos laip
snį, kokis jam patinka. Jeigu 
jo išteklius sumažėja, jis bile 
kada gali keltis i žemesnį laip
snį. Jis bile kada gali keltis 
ir į augštesnį pašalpos laipsnį, 
jeigu nėra persenas. Jis savo 
duokles gali užsimokėti Drau-

Chicagos 
konstitucija

Konstitucija lietuvių ir 
anglų kalbomis

Lietuvių Draugijos 
yra atspausdinta

lietuvių ir anglų kalbomis. To 
reikalauja valdžios patvarky
mai. Jos kopija randasi valsti
jos apdraudos departamente. 
Tas departamentas neduoda 
čarterio nė vienai pašalpinei 
organizacijai, kuri nepristato 
savo konstitucijos, kuri gali 
būti bile kuria kalba, bet sy
kiu turi būti ir angliškas ver- 
tenas. Neužtenka pasidaryti 
konstituciją. Valdžia ją peržiū
ri, kad nebūtų nieko priešingo 
įstatymams ir patvarkymams 
ir gali užgirti, liepti pakeisti 
arba visai gali atmesti.

Musų konstitucija yra iš
girta ir čarteris mums išduo
tas.

Bet tai tik legalė pusė. Drau
gijos viršininkas.. ir nariams 
yra svarbu, kad nekiltų dvi
prasmių vieno ar kito konsti
tucijos paragrafo aiškinimų, 
nes juk niekas nenori ginčų, 
nesusipratimų ir susipykimų. 
Kas lietuvių kalboj gali būti 
nepilnai aišku, tas anglų kal
boj gali būti aiškiau. Ir at
virkščiai. Kada turime iš ank
sto išvertę konstituciją į ang
lų kalbą, niekas neturės teisės 
ateityj ją versti keleriopai. 
Nes kada iškįla ginčas, kiek
vienas vertėjas padaro kitokį

Jonas Jokubauskas 
.—4—E—4-'

Musų naujas narys, Jonas 
Jokubauskas, yra senas bridge- 
portietis biznierius. Nors biz
nierius ir senas, bet dar ne- 
ženotas. Jis įstojęs Draugijon,: 
esą, pradėsiąs kitu reikalu rū
pintis, būtent, ieškoti sau 
“sweetheart”, kad laimingai 
įžengus į “stoną” moterystės. 
P-no J. Jokubausko biznis ran
dasi 3724 So. Halsted St.

P. B. j

Vytautas Tarutis
Chicagoje, tur būt, didžiu-; 

ma lietuvių pažįsta jaunąjį Vy
tautą Tarutį. Jis žymus daini
ninkas, lošėjas ir menininkas. 
Vytautas dar tik 20 metų am
žiaus, gimęs DeKalb, III., yra 
vienintelis sūnūs p-nų Taručių. 
Vytautas antri metai studijuo
ja advokatūrą Kent kolegijo
je, o atliekamu laiku lanko kon
servatoriją — lavinasi daina
vime, muzikoje.

Jaunas Vytautas įstojo Chi
cagos Lietuvių Draugijon vien 
tuo 
kur

Dar niekuomet į Chicagos 
Lietuvių Draugiją nesirašė taip 
skaitlingai lietuviai jaunuoliai, 
kaip kad šiame Draugijos Ju
biliejiniame Draugijos Konkur
se. Veik pusė įstojančių nau
jų narių Draugijon yra čiagi- 
miai lietuviai.

Kitos 
bėduoja, 
šalinasi, 
Chicagos
čia netiktai kad jaunimas skait-

tingai rašosi, bet svarbiausia, 
pats jaunimas pradėjo akty
viai darbuotis, kad savo ben
drus čia įtraukus.

Atrodo, kad lietuvių jauni
mas moka pasirinkti sau tin
kamas organizacijas, eina tik
tai į tas organizacijas, kuriuos 
yra tinkamai tvarkomos, prisi
taikiusios prie valstijos įstaty
mų, supranta jaunimo dvasi
nius reikalus.

Chicagos Lietuvių Draugija 
gali pasigirti, kad yra legalė 
organizacija, prisitaikiusi prie 
visų reikalaujamų Illinois val
stijos įstatymų. Taipgi didžiuo
jasi ir tuo, kad pas mus yra 
virš 400 čiagimių lietuvių ir jų 
eilės kasdieną skaitlinasi Chi
cagos Lietuvių Draugijoje.

ADVOKATAI

sumetimu, kad būt ten, 
yra šimtai kitų jaunuolių.

(F. B.)

JAUNUOLIS BIZ
NIERIUS

lietuvių organizacijos 
kad jaunimas nuo jų 
bet visai kitaip su 

Lietuvių Draugija;

Garsinkitės “N-nose”

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS NAUJI 
NARIAI, ĮSIRAŠĘ ŠIA

ME KONKURSE
, ‘ .'į J i;; ..

(Tąsa)
Stanley Dijokas, 
Walter Vaisin, 
Albertas Mittskus, 
Petras 
Petras 
Louise 
Teopil 
Juozas

Tvbrįjįonas,
Četaųorius, 
ČėRanorius,- 
Jurkevičius, 
Gabalas,

August Kundrotas, 
Ona Pinkas, p 
Adomas Dajcp& 
Adelė Lan;

. -.-.i u. 'Charles Zaveckas, 
Pranas Dzimidas, 
Jonas Karvelis.

(Toliau bus)

AKIU SPECIALISTAI

JOSEPH J. GRISH 
, Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St.
Tel. Republic 9728

Visi marąuetteparkiečiai ži
no ir pažįsta jauną lietuvį biz
nierių Praną Dzimidą, kuris 
yra savininku United Litiuor 
pistributors firmos, 2640 W. 
63rd St. Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai biznieriai ne
pamirškite reikale, kad p. Dzi- 
midas yra jūsų bendros orga
nizacijos narys.

VBA.

DAR DU GABUS JAU
NUOLIAI ČIA

• ........•£*

Jaunimas į Chicagos Lietu
vių Draugija plaukte plaukia.

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

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

$1.95 IR $2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR $1.25
Vyrams darbinės ir išeigines kel* 
nes

$1.25 IR $2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery)
(Pirmos rūšies) ..............  wvw
Vyrams pančiakos, labai 4 Ea
gražios ............... .......  3
Yard Goods-del siu- 4 0/2 f*
vimo kvortukų, vardas ■" 
Mergaitėms bovelninės IEa 
pančiakos ......... ......... 1 w V

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuve ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogęriausiai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road <W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6.

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6169 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treatr 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DBNTISTAĮ
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

kad tuoj dutotą garbės žodį pa- 
gerbtumėt savo tiksliu veikimu. 
Mums nemalonu nuolat musų 
draugus konkursantus raginti 
į darbą, mums butų daug ma
loniau paminėti jūsų darbo pa
sekmes.

Kviečiam jumis, draugai kon- 
kivsantai, kurie dar nepradė
jote darbuotis, imtis tuoj už 
darbo, už darbo, kuriuo butų 
galima pasididžiuoti tiek pa
tiems, tiek Draugijai. Lau- 
kiam.
— Chicagos Lietuvių-Draugija.

vien! draugija
VIETON KELIU

. , . ■ ........ ■■ " ’ '

Kodėl žmonės stoja į kelias 
pašaipiuos draugijas?

Vieni todėl, kad apsirūpinti 
didesne pašalpa ligoj ir stam
besne pomirtine; kiti dėl pla
tesnės pažinties, kuri gali .bū
ti naudinga bizniui arba socia
liam gyvenimui.

Didžiuma musų draugijų 
moka pašalpos ligoj tik 5 ar-' 
ba 6 dol. savaitėj, šita suma

Laidotuvių Direktoriai
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

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

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

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

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

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometričally Akių Specialistas. 
Palengvins akių j tempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo i 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 -

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

x . Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

Tel. Kėnwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas dii- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue1

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 11'38

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

AKIU SPfflAUSTAS
27 METŲ PATYRIMO

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro.v Nedėlioms nuo 
9:0Q iki 12:00 Kalbame lietuviškai

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

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

Tel. Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswięk 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 1?

3343 South Halsted St. ** 
TeL Boulevard 1401 '(

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po n»iet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenae
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

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 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų-

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

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

dianą.
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MUSU pašalpinės draugijos ir 
DRAUGYSTĖS SENIAU IR DABAR

SPBINGFIELD, ILL.—Prieš 
25-30 metų niekas iš musų gal 
nei nepamislino, kad šioje ša
lyje bus ateivystė suvaržyta; 
kad užeis tokios didelės ilgos 
bedarbės; kad mes, būdami jau
nuoliai, taip greit pasensime 
arba grūmos koks ten pavojus 
musų draugijoms, musų orga
nizacijoms. Bet laikas, mat, ant 
vietos' niekada nestovi. Jisai 
bėga galvatrūkčiais pirmyn ir 
kuone kasdieną ir kiekvieną 
valandą mums ką nors naujo 
atneša. Daugelis iš musų, ro
dosi, dar tik neseniai buvome 
jaunuoliai, pilni energijos, pa
siryžimo ir gražių vilčių į ge
resnę ateitį, į šviesesnį gyve
nimo rytojų. Ir taip nei nepa
jutome, kaip risčia bėgantis 
laikas sidabru papuošė musų 
galvas, o daugelio musų gerų 
draugų visas kilnias ir> gra
žiausias viltis jau paslėpė gi
liai šaltieji kapai.

Po visą šią plačią šalį mu
sų atvykusieji iš Lietuvos, bro
liai ir seserys lietuviai, buvo 
išsisklaidę ir didesniais ir ma
žesniais būriais visur apsigy
venę. Visur buvo pritverta šim
tai visokių draugystėlių. Nepa
tiko viena draugystė, — ją pa
metė ir stojo j kitą. Arba ir 
naują tvėre. Nustojus darbo 
vienoje vietoje, pavažiuoji ki
tur ir vėl darbą gauni. Kaip 
kas sunkiai uždirbtus centus 
taupė ir rinko. Bet daugelis 
buvo tokių, kurie ką užsidir
bo, tą ir prašvilpė — praleido. 
Protingesnieji lietuviai bandė 
tverti didesnes organizacijas 
kaip štai: Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, Tėvynės My
lėtojų Draugija, Lietuvių So
cialistų Sąjunga ir kitos. Bet 
kaip tik ką nors prakilnesnio, 
naudingesnio buvo 
daryti
davo ir priešai ardytojai — 
skaldytojai. Susivienijimas Lie
tuvių Am. suskaldytas 1900 me
tais. Tėvynės Mylėtojų Drau
gija pakrikdyta ambicingų šim
taprocentinių. Lietuvių Sociali
stų Sąjunga sudraskyta 1919 
metais užsigeidusių jų patys sa
ve pasižeboti diktatūros apinas- 
rių, kad neturėti laisvės. Su
sivienijimui Lietuvių Ameriko
je padaryta ir vėl skaudi ope
racija 1930 metais per dikta
tūros mėgėjus komunistus. At
plėšta nuo SLA. žymi dalis na
rių ir nemažai išeikvota turto 
dėl bylinėjimosi po teismus. Da
bar jau turime neva tris susi
vienijimus, kuriuos vadiname 
fraternalėmis draugijomis. Ir 
šituos tris susivienijimus mes 
vadiname savo didžiulėmis or
ganizacijoms. Bet sudėjus juos 
j vieną, dar vargiai sudarytu
me 30,000 narių. Na, ar nege
riau butų, jeigu šie trys susi
vienijimai butų vienas? Dau-

gelis musų pakalba apie sene
liams prieglaudos namus — ko
lonijas. Bet ar galime mes ką 
nors įsteigti neturėdami šioje 
šalyje nei vienos didelės ir tvir
tos organizacijos? Visi aima
nuojama, kad čion gimusieji ii 
augusieji prie musų draugijų 
nesirašo ir musų senesnių i ų 
jau retėjančias eiles neužpildo. 
Jaunuoliai dėl to prie musų 
nesideda, kad jie mus nesu
pranta kodėl mes taip daug 
tarp savęs baramės, skaldomos 
j mažas grupeles. Dabar Spring- 
field, III., yra taisomi nauji ko
deksai pašalpinėms draugijoms. 
Ir reikia tikėtis, kad mažas

Chicago Lithuan-
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mums nereikės dejuoti, kad 
jaunuoliai prie musų nesirišo. 
Jie rašysis ir jie patys dirbs,; 
kai pamatys, kad mes turime 
didelę ir gerai sutvarkytą drau
giją. Draugystės ir jų valdy
bos neatidėliokite diena po die
nai ir nelaukite įsakymo iš 
§pringfieldo nuo Insurance De
partment©, kad užsidaryti. Vi
sos nelegaliai gyvuojančios, tai 
yra turinčios senuosius čarte- į 
rius, gali įsakymus bile dieną 
susilaukti/' ^ad užsidaryti. Bus 
nevalia nei pašalpas mokėti,1 
nei susirinkimus laikyti ir nei 
mokestis nuo narių rinkti. Iš
siimti skyrium kiekvienai drau
gystei naujus čarterius ne taip 
lengva. Taipgi nebūtų nei pro-

draugystėles neilgai trukus vi
sas nušluos. Taigi man žinant, 
kad Chicagoje ir kitur dar ran
dasi nemažai mažų draugijų, aš 
patarčiau joms visams, su tur
tais ir nariais, prisidėti prie 
smarkiai kilančios ir gerai su
tvarkytos Chicagos Lietuvių 
Draugijos
ian Mutual Benefit Association.

ši Chicagos Lietuvių Drau
gija yra legalė po priežiūra 
Illinois steito Insurance Depart- 
rnento. Taigi, viso Illinojaus 
pašalpinėms draugystėms, pa
tartina prisidėti prie jos. Nors 
vieną sykį mes lietuviai pada
rykime protingą darbą. Pada
rykime Illinojuje vieną didelę 
lietuvių iš kelių dešimčių tūk
stančių narių draugiją. Tuomet tinga. Tie laikai, kada buvo

bandoma
tverti, taip atsiras-

daugelis tveriama draugystėlių, 
jąu praėjo. Dabar jau dasigy- 
venome laikų, kada visos drau
gystės turi dėtis į vieną dide
lę draugiją. Taigi ir dėkitės 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos — Chicago Lithuanian 
Society.

— Vincas černauskas.

(UOKAI
Kapuose

visusKalbėtojas, išskaitęs 
gražius velionies privalumus 
bei tobulumus, pabaigė savo 
kalbą šiais žodžiais:

Atsakant i Klausimą

— Velionis nešasi su savi
mi į kapą didelę visų čia esan
čių nuliudusių klausytojų pa
garbą ir daug liūdesio ašarų.

— Ir mano šimtą dolerių, 
kuriuos iš manęs pasiskolino 
— atsiliepė kažkas iš klausy
tojų labai liudnu balsu.

KIEK IŠTIKRO GASO ŠILUMA KAINUOJA?

GASO ŠILUMA PRIIMA KAŠTŲ IŠŠAUKIMAI

$69.50

co. 1
Valst.I

BERT NELSON 
su žiauriausiais pasauly 

levais ir tigrais.

Rašykite arba pašaukite artimiausi Jums 
Kompanijos Ofisą ir klauskite šių jrody-

Geros 25^^^1«65 nėra 
sėdynės brangesnių

Parsiduoda dabar pas — 
Lyon Healy, 

Bond Clothing Store— 
65 W. Madison St ir 

STADIUM Bok Ofise.

CIRKUS
Didžiausias Pasaulyje Trenuotų 

Žvėrių Perstatymas

PERSTATYMAI 
KASDIEN

Po piet ir vakare.
HAGENBECK-WALLACE IR 
FOREPAUGH-SELLS BROS. 

Suvienytas

COSTS

Nauji Gasiniai Pečiai po

Nauji Parlor Šėlai po

Fedelco Dulkių Valytojai po

Hoovcr Factory Padaryti po

NUO VELYKŲ LIKO

CHICAGO, ILL.
Prašau prisiųsti man kopiją jūsų brošiūros 
apie “Gas Cost Records.”

Vardas
Adresas
Miestas

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 *1.00
Galionas Maliavos
ir virš................................. OOD
Galionas Enamelio $1 EQ 
ir virš.      ■
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies    wwV
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas .............. fcvv

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

Tikrų kaštų rekordas už praėjusi sezoną ant 
šių ir kitų namų prašalina visas abejones

STADIUM
1800 W. Madison St.

P-lė RASPUTIN
Europos žvėrių trenuotoja ir 

“Pasiutusio Minyko” duktė

F. GEDEMINO PRANEŠIMAS

Burfriko Velykinis Pasiulijimas

SKALBIAMA MAŠINA IR PROSINIMO MAŠINA

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

$39.50
49.50

9.50
19.95

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

Tel. Boulevard 4705

82nd and Kean Avė.

Kviečiu visus tautiečius atsilankyti j 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.

Parsiduoda

Pasiklausykite svarbaus programo Velykų Dienoje 
WCFL nuo 1 iki 1:30' po pietų.

ęjIS pasiūlymas prašalina visas abejones kas 
® link gaso apšildymo kaštų. Mes prisirengę 
esame įrodyti iš aktualių kėsų rekordų, kad’ 
gąso apšildymo kaštai nėra tas, ką delei perdė
tų kalbų ir neakuratiškų tvirtinimų kai kurie 
linkę manyti. Mes prašome jus priimti ši mu
sų įrodymą, ne kaipo gandą, bet kaipo nuo
dugnų ištirimą, kiek ištikrųjų gaso apšildymas 
kaštuoja. Virš 30,000' užganėdintų gaso šilumos 
vartotojų stovi užpakaly musų ištirimų.

Reikalaukite Tikrų Įrodymų!
Mes nebuvome užganėdinti parodyti tik dalinai 
užbaigtas skaitlines. Mes nebuvome užganėdin
ti paskelbti kaštus tik apie kaikuriuos atsitiki
mus. Mes laukėme iki mes surinkome pilnus 
rekordus apie gaso apšildymo kaštus daugelio 
visokios rųšies namų skirtinguose distriktuose. 
Dabar visi šie rekordai yra atdari jūsų inspek-

cijąi.
' Gaso . _ . _ . _

mų, kurie yra sutalpinti folderyj su 50 kęsų 
iš šimtų gaso apšildymo kaštų rekordų. Tiktai , 
išpildykite ši kuponą ir tuojaus pasiųskite paš
tu arba telefonuokite Wabash 6000.

Pasiųskite šį Kuponą dėl 
Įrodymų apie Gaso 

Apšildymo Kaštus— 
PAŠALINKIT ABEJONĘ!

r*""“ ■■ * *■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■ '■■■ ■■■
1 THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE CO. I

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE 
CHICAGO

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužės-May 25 d., 1935
Be jokio Persėdimo 

Tiesiog
I KLAIPĖDA

Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

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

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė 
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

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

DISTRIBUTOR FOR THE STATĘ OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Tark 2900—Chicago, III. 
Specialės kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

Didžiausia pasiri n k i- 
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit i musų 
krautuvę ir pasirinkit 

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal- 
no

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą, ant laivo.

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET Tek CANAL 8500
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[NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa

Poblished Daily Except Sunday by
Ihe Lithnanian New» Pub.» Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalnai
Chicagoje •— paštu:

šletams
Pusei metų —------- ...........
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams —__
Vienam mėnesiui ---------

Chicagoj per išnešiotojus:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Apžvalgą
“DARBO VISUOMENĖ”

metų atgal Hearstas buvo suorganizavęs 50 Amerikos senatorių ir kongresmanų ekskursija- i sovietų Rusiją. Maskva juos tuomet, priėmė išskėstomis rankomis ir vaišino, kaip mylimiausius svečius. Na, o dabar,
kada Hearstas, susipykęs su Stalino gizeliais, ėmė bolševizmą peikti; tai komunistai rč- kia, kaip už liežuvio pakarti, ir laiko “grieku”, jeigu Hearsto laikraštyje pasirodo socialisto straipsnis!

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Gonada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Ciass Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
ei Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Viena kopija ----- -----------3c
Savaitei_____________ ——- 18c
Mėnesiui___ ______ —-------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicegoj, 
paštu:

Metams ___  $7.00
Pusei metų_____ ___ ___  3.50
Trims mėnesiams -------_____ 1.75
Dviem mėnesiams ___  1.25
Vienam mėnesiui ------ _____; 75c

Lietavon ir kitur užaieniuos* 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
J1L Telefonas Canal 8500.

Išėjo 7 numeris Lietuvos socialdemokratų laikraščio, “Darbo Visuomene”, kuriame telpa daug rimtų straipsnių apie pasaulio darbininkų judėjimą ir vienas, kitas apie Lietuvos darbo žmonių reikalus. Nors apie Lietuvos vidaus politikos klausimus jame nedaug tegalimai rašyti, bet vistiek itai yra geras; ir paramos vertas laikraštis.“Darbo Visuomenės” prenumerata mętamsfc 5 litai. Adresas: Kęstučio g-vė 44, Kaunas.

Erotika ir Šeima Šių Dienų Vokietijoj

"TREČIOJI EKONOMIJA” ST. KAIRYS SVEIKSTA

Šiais depresijos laikais gema visokių keistų idėjų 
ir sumanymų, kuriems pavadinti sugalvojama navat- 
niausi vardai ir terminai. Roosevelto smegenų trusto 
vadas, prof. Tugvvell, pavyzdžiui, ęmė skelbti kokią tai 
"trečiąją ekonomiją”. Kas tai per paukštis?

"Trečioji ekonomija”, anot to smegeningo profeso
riaus, tai suvartojimas bedarbių jėgų tokieijis darbams, 
kurie nežada pelno privatiniam kapitalui, kaip antai: 
miškų sodinimas, išdžiuvusių dirvų irigacija, paupių ap
saugojimas nuo potvinių ir t. t.

Prof. Tugwell sako, kad pramonės technika ’dabar 
yra pasiekusi tokio laipsnio, jogei ji gali apsieiti su 
daug mažesniu skaičium darbininkų, negu kad Ameri
ka jų turi. Todėl, jo' nuomone, nedarbą pašalinti Ame
rikoje niekuomet nebusią galima. Apie 15 nuošimčių 
darbininkų nuolatos busią be darbo. Bet tai, esą, laimė,( 
o ne pragaištis kraštui.

Tuos atliekamus darbininkus privalanti suvartoti 
valdžia įvairiems rekonstrukcijos darbams, kurie pa- 
kelsią šį kraštą ekonomiškai i neregėtą iki šiol gerovės 
laipsnį.

Konservatyvė spauda mėgsta baidyti publiką taria
mu smegenų trusto radikalizmu. Bet, kaip matome, to 
"trusto” vadas visai nėra toks jau didelis radikalas. Jo 
“trečioji ekonomija” susiveda prie to, kad kapitalizmas 
turi pasilikti, tik valdžia privalo ateiti privatiniam ka
pitalui į pagelbą, aprūpindama darbu bedarbius ir kar
tu sulopydama tai, ką kapitalizmas sugadina.

Kada spekuliantai, supirkę dideliūs plotus žemės, 
iškerta miškus ir paverčia tą žemę tyrlaukiais, tai ateis 
valdžia su armija bedarbių ir vėl pasodins medžius. 
Kol valdžios pasamdyti bedarbiai šitaip triušis, tai ka
pitalistiškos kompanijos kitose vietose plėš gamtos tur
tus. O kai jos tenai savo biznį pabaigs, tai Dėdės Šamo 
apmokami darbininkai vėl turės ką veikti: lygins ka
syklų kompanijų išgriautus laukus, kas kanalus, veš 
juodžemį į nualintas dirvas ir kitokiais budais atsteigs 
tai, ką privatinis kapitalas bus sunaikinęs.

Pagal šitą "trečiosios ekonomijos” planą, kapitaliz
mas galėtų gyvuoti dar šimtus metų ir jo biznis tolyn 
eitų vis geryn. Nuostabu, kad kapitalistinė spauda prof. 
TugwelFą taip dažnai akėja. Ji nepažįsta savo draugo.

Lietuvos laikraščiuose buvo, pranešta, kad inžinierius Steponas Kairys sunkiai sergąs ir gulįs Kauno ligoninėje. “Darbo Visuomenėje” dabar įdėta žinia, kad ligonis jau sveikstąs. Dr. V. Kuzma padarė St. Kairiui operaciją, ir kovo 5 d. ligonis jau galėjo būti parvežtas į namus.
NEŽIŪRINT TERORO

FAKTAI AR PROPAGANDA?

Danzigo rinkimuose, kaip jau buvo rašyta, “naciams” nepasisekė pasiekti savo tikslą, nes .opozicinės partijos gavo daugiau,. kaip 40% balsų,* Iš Hitlerio priešų daugiausia balsų surinko socialdemokratai, būtent, su viršum 38,000^ (Tuo pačiu laiku komunistai gavo tik apie 7,000 balsų, prarūdydami pusę to balsų skaičiaus, kuris buvo už juos paduotas dveji metai atgali.) *,Šis socialdemokratų pasisekimas kovoje prieš hitlerizmą Danzige yra tuo labiau nuostabus, kad“ “naciai” vartojo baisiausią terorą prieš socialdemokratus. Tarptautinė darbo unijų federacija paduoda apie tai šitokių žinių :“Ašarinių dujų bombomis buvo atakuojami socialistų rinkimų kampanijos mitingai. Kov 23 d. naciai užpul- ! dinėjo sociajistų susirinkimų dalyvius. Kovo 24 d. buvo sugriautos socialistų kandidatų, Zimatis (žemaitis ? — 
“N.” R®d.) ir Haendel, rez> t dencijos. Kovo- 26 d. buvo skaudžiai sumuštas savo namuose socialistų atstovas Krupke. Iki kovo 26 d. daigiau kaip 50 ne-nacių darbininkų buvo sumušta.” Tai tik keli pavyzdžiai, kurie rodo; kaip rudieji Hitlerio barbarai siautė “laisvame” Danzigo mieste rinkimų kampanijos metu. Bet vistiek “nacių” užsimojimas galutinai pavergti tą 'valstybėlę buvo atmuštas.

ISTERIKĄkad vienas Hearsto ėmė perspausdinčti
to

šitų 
yra

da-

Vakar Hearsto laikraščiuose pasirodė dvi nepalan
kios Lietuvai žinios. Vienoje sakoma, kad trys didžio
sios valstybės — Anglija, Francija ir Italija — pasiun
tė stiprią notą Lietuvai, reikalaudamos, kad ji netruk
dytų Klaipėdos vokiečiams skirti savo atstovus į kraš
to direktoriją. Antra žinia praneša, kad Francija atsi
sakė (derybose dėl karo sąjungos su sovietų Rusija) 
garantuoti 'Lietuvos teritorijos neliečiamybę; dėl 
esą, Maskva negalėjusi su franeuzais susitarti;

Kitos telegramų agentūros ir kiti laikraščiai 
žinių nepadavė, todėl sunku yra pasakyti, ar jos 
tikros, ar pramanytos.

Tenka pastebėti, kad Hearstas ir jo laikraščiai
bar yra labai piktai nusistatę prieš sovietų valdžią ir 
prieš visą, kas tik turi kokį nors ryšį su Rusija. Diplo
matijos ir prekybos atžvilgiu Lietuva stovi arčiau prie 
sovietų Rusijos, negu prie kurios nors kitos stambios 
valstybės. Taigi, gal būt, dėl šios priežasties Hearsto* 
laikraščių korespondentai dabar ir Lietuvą "nakina” 
nepalankiomis žiniomis.

Keletas metų atgal tas Amerikos laikraščių savi
ninkas žiurėjo į sovietus visai kitaip. Jisai savo lėšomis 
(taip bent buvo skelbiama) nugabeno į Maskvą 50 kon
gresmanų ir senatorių, kurie paskui, pagrįžę į Ameri
ką, labai gyrė bolševikų tvarką ir agitavo už sovietų 
pripažinimą. Bet dabar Stalinp diktatūra pasidarė jau 
“no good”, o jos vietoje Hearsto laikraščiai nuolatos 
deda palankias Vokietijos Hitleriui korespondencijas ir 
"nacių” generolų straipsnius.

Turint tai galvoje, reikia tuos Hearsto laikraščių 
pranešimus apie Lietuvą ir Rusiją imti kritiškai.

Dėl to, laikraštis seriją straipsnių, kuriuos buvo parašęs žydų. “Forvents’ui” Harry Eang, tai; komunistai ėmė kelti, baisų, triukšmą, buk Lang padeda Hearst’ūi “šmeižti" sovietų, Rusiją. Kai kurie kairieji socialistai taip pat ner- vuojasi, kam “Forverts’o” re* dakcijos narys, Ibidb savo ■straipsnius perspąusdinėti “buržuazinėje” spaudoje;Tai yra; tuščias ginčas; Svarbu* ne kur rašoma^ bet kas ra- jšomav Komunistiški rėksniai idar neįrodė; kadi Lang’o straipsniuose pasakyta netiesa. O kad juos pers*pausdįna Hearsto laikraštis, tai čia nėra jokio nusidėjimo; Ar patys “pasaulio komunizmo” šulai neduoda intęr- view (pasikalbėjimų) buržuaziniai spaudai? O jeigu duoda in- tcrview, tai aišku, kad jie nori, kad jų žodžiai toje spaudoje tilptų.i Kai dėl dabartinio komunistų triukšmo prieš Hearstą, tai reikia priminti, lead vos keletas

Savo laiku Vokietijoj daug kalbą sukėlę “moderninio jaunimo revoliucija”—dėl sensacingos Amerikos itepilna- męč'ių teisėjo Lindsayr knygos, kuri Vokietijoje buvo labai skaitoma, nes faktams, kurie joje aprašęmi, Reiche pasirodė esą nemaža paralelių. Scenos veikalai, kaip Bruckner’io 
"Jaunimo liga”, daugybė romanų jaunimo erotikos tema —pradedant tikrąją meile, baigiant erotiniais iškrypimais ir katastrofomis, visa eilė teismo procesų, kurie atkreipė visuomenės akis ji tą lytinio brendimo krizę—visa tai lyg ir tvirtino mintį, kad ta Vokietijos “jaunimo liga” pareina svarbiausiai nuo gašlumo, ir todėl buvo pasklidęs fatališkas manymas, kad “moderninio jaunimo revoliucijos” tikslas tesąs — nusikratyti •oficialinęs dorovės varžymais.Tačiau politinė raida, kurioje svarbausią vaidmenį vaidino jaunimas, netrukus parodė, ikad jaunimo krizė — ne vien įtik šioje srity, kad visi šitie tiek ginčų keliautieji erotiniai reiškiniai didžiumoje tėra pasėka politinės ir ūkio krizės, ■kad erotikos; statymas į pir- |mąją vietą, tėra akių atitraukimas nuo kasdieninės buities j negerovių.1 Pokarinėje Vokietijoje, kaip !ir kitose kare dalyvavusiose valstybėse, jaunimas pergyveno seksualinės emancipacijos laikotarpį. Toji emancipa- icija esmėje buvo sveikumo ženklas—ji bųvoT reakcija į prieškarinę miesčionišką veid- mainybę, į dvilypės moralės siętemą, kuri moterei, kaip “žemesniam” už vyrą padarui, liepė tesirtipinti "trijo- 
mis K” — "Kinder, Kirehe, 
Kuche” (vaikais, bažnyčia ir ■virtuve).r Seksualinę vokiečių jaunimo emancipacija po karo buvo veikiau pačių sąlygų p apdaras, negu sąmoningas žygis. Ją itin lengvino ekonominės laikotarpio sąlygos; ne tik todėl’, kąd moterų nuošimtis gyventojų. skaičiuje buvo žymiai didesnis, negu vyrų (kas tiesioginiai pasireiškė mažėjant vedybų skaičiui, ypač sluoksniuose, iš kurių daugiausiai paimta kareivių), bet ir dėlto, kad moteris profesiniu atžvilgiu tapo savarankiška (tai liekana karo ūkio, kai moterys turėjo dirbti “užufrontėje” vyrų darbus) ir pagaliau todėl, kad ekonominė, karo ir infliacijos padaryta^ suirutė vedybas darė negalimas. Buržuaziniai ir klerikališki doktrinieriai tuomet tą emancipacijos reiškinį1 ignoravo, lygiai kaip dabar tai daro nauji Vokietijos šeimininkai — naciai. Tačiau vienų ir antrų plūstamas “pasileidimas” ir “nedorovė,” kuriuos jie prikaišioja Vokietijos demokratinei ir respublikoniškai erai, buvo laisvi nuo veidmainybės ir esmėje visiškai sveiki santykiai tarp vyro ir moters.

Erotinis realizmas”, kurį jaunimui tuomet prikaišiojo, nebuvo nei cinizmas^ tesiekiąs patenkinti fizišką lyties Irau- Ritimą,' nei pasityčiojimas dorove, o tik priemonė toj moralinėj suirutėj, kurioje buvo atsidūrusi vokiečių tauta, išsaugoti ir išugdyti sveiką, po- ziįtyvišką instinktą. Jleii retkarčiais jaunimas ir nukrypdavo į šalį, tai jį test-umdavo noras ištrukti nuo stegįaličios kasr dienybės. "Realizmas” lyčių tarpe buvo veikiau atviras jmeilės teigimas^ negu jos nie-

kiminas. Reikia net stebėtis, kad, abelnai, pokarinis jaunimas išėjo toks, palyginti sveikas iš visų pavojų, kurie jam nuo, pat mažens, gręsė.Nauj asis erotizmas jo eu- geniška grožio sąvoka, sporto ir tyro oro pamėgimas — kuris po karo Vokietijoj taip išplito, nežiūrint kai kurių jo materialistinių tendencijų, buvo svarbiausioji sąlyga susi-., kurti naujam žmogaus tipui.Tačiau naturališkumas, gamtos sekimas, tampa vis didesne iliuzija, 'kuomet prieš akis—sunki politinė ir ūkiško-1 ji buitis, o atkaklios rungtynes dėl valdžios—kiekvieną verste*, verčia apsispręsti politiškai, taip kad jaunimas stveriasi ginklo ir velkasi uniformas, kad įvestų Vokietijoje tą 'kiekvieno savaip suprantamą “geresnę tvarką”; ir jau prie civilinių rūbų jis nebegrįžta.Uniforma erotiniu atžvilgiu visuomet turėjo ypatingos prasmės: ji įkunyja kontrastą, iš vienos pusės, o tarp pro- zaiškų. “moterystės pareigų” bažnyčios pašvęstoje lovoje, kai patele atsiduoda savo “po- nui”, kad' gimdytų “valstybei kareivius” ir, iš antros puses, tarp “uždraustojo vaisiaus” kabaretuose ir viešuose namuose, nekalbant jau apie karo mokyklas ir kareivines, kuriose klesti homoseksualizmas. Tai atmosfera tokios socialinės santvarkos, kurioje viskas remiasi “patino principu.”Tas “patino principas” dabar vėl vyrauja Vokietijoje. Jis yra neatsiejama nacional- socializmo pasaulėžvalgos dalis. Dar būdami naciai buvo vienintelė Vokietijoj partija, kuri iš principo nesiuntė į parlamentą moterų. To nepaisydamos, didžiuma Vokietijos moterų atidavė jiems savo balsus, kadangi jos h dar nėra nujsikračiusios įpročio—iš prieškarinių laikų at- ! sinešto ir respublikos metais ' hedingusio — vyriškumą vertinti išorės ženklais, tokiais, kaip pav., uniforma.Juo labiau hitlerizmas pa- sineša į* išimtinąjį nacionaliz- mą> juo moterų įtaka viešajame gyvenime nyksta ir vyras dabar jau pirmauja ne tiktai .gatvėje ir profesijoje, bet ir .dvasiniame tautos gyvenime. Propagandos ministeris Goeb- bels, kuris “vairuoja” Vokietijos kultūrą, jau išreiškė žo- ' džius nauja ji antifeminizmą] viešai skelbdamas, kad vyro dalykas esąs grumtis, o mote-| ris turinti atsiduoti išimtinai tik namų ūkini. “J|i turi rupiu-1 tis savo vyrui patikti ir vaikus daryti”.. Tačiau ir į savo vaiką kietė moteris teturi labai rėžtų teisių, nes naujosios kar-I tos auklėjimas perėjo iš šeimos į valstybės rankas. Vienoje kalboje, kur Goebbels paskelbė moterims, kad' “trečiasis reichas joms leidžia įsur lig mada rėdytis, jis kartu pa* reiškę, kad joms atimama teik sė auklėti savo vaikus: “Iki septynęrių metų, vaikų, ypač berniukų auklėjimas dar gar įima palikti motinų įtakoje. Bet vėliait tą darbą turi par imti vyriškos rankos.” Jos “vyriškos' rankos” nacių mih nisteriiui, be abejonės, tai — feldfebelis.Hitlerininkai nepasitiki /par cifistiškais tikrosios motinystės in^tiriktaiis. Kad jaunąją kartą paruoštų visokiems ga- įimumams (karui);, jie iš auk- 1 k

sto stengiasi ją atitraukti nuo nepageidaujamos^ lepinančios moterų įtakos. Tačiau, reikia pasakyti, tas jų nepašitikėji- Imas dažnai turi pagrindo:Nacionalizmas nėra specia- line vokiečių liga. Jį pažįsta visos šalys. Bet vargu kur kitur taip pasibaisėtinai daugėja motinos "spartietes” tipas, kaip šiandien Vokietijoje. Jei permesime akimis vokiečių laikraščiuose gimtuvių skelbimus, turėsime stebėtis: jei gimė tėvams berniukas — būtinai jie pridės, girdi, tai “busimas smogikas” arba “tvirtas jaunas hitlerininkas”; o kaž koks Herr Muller garsinda- masis, kad jo žmona tik ką pagimdė sveikutėlius dvynukus, čia pat riebiom raidėm deda žinomos vokiečių šovinistinės dainos posmą: "Sieg- 
reich wollen wir Frankreich 
schlagen” (Eikime mušti Prancūzijos...).Doroves politika trečiajame reiche — reakcinga. Tai politika, kuriai svarbiausias reikalas yra gyventojų skaičiaus daugėjimas. Ištisa socialinių įstatymų serija išstumia moterį iš visą profesijų, kuriose iki šiol moterys darė daugiau ar mažiau konkurencijos vyrams. Tas priemones teisindami, hitlerininkai skelbia, kad jje norį “grąžinti moterį į šeimos gyvenimo ir motinystes sritį.” Toks teisinimasis tačiau yra be pagrindo: Vokietijoje profesinę moterų emancipaciją pagimdė ūkiškoji; konjunktūra, kitaip sakant, negalėjimas ištekėti ir susikurti šeimos židinį dėl finansinių kliūčių. Antra vertus šeima Vokietijoje jau senai yra iškrikusi. Ir,, nežiūrint į tai, kad naciai Vokietiją valdo jau du metus, ta būklė nė kiek nepagerėjo, dargi aštresnė tapo.Nacionalsociaiizmas skelbia, kad jis visai pašalinsiąs iš Vokietijos ekonomikos darbo jėgą. Ta linkme eidami,

naciai didelę moterų dalį privertė užleisti savo vietas stp- riosios lyties atstovams, pir- mon galvon, aišku, naujajam privilegijuotų sluoksniui —seniems nacių partijos nariams.(Bus daugiau)
KORESPONDENCIJOS

Dailės RatelisKENOSHA, WIS. — Užbaigimui sezono Dailės Ratelis duoda puikų koncertą ir teatrą. Koncerte dalyvaus Dailės Ratelio moterų, ir vyrų chorai, dainuos solistės: p-le G. Klevic- kaitė, A. Jocius, ponios Bakaitis bei A. Jelen. tJaunuoliai sulos vieno akto labai juokingą komediją “nesipriešink”.Vaidins p-lč Teklė Balčaitis, Lucillą Jurevie, Harriet Schlar ger, Antanas Titilas, Stanley Vaicelunas ir Charles Durkti- nis.Vakaras įvyks nedėlioj, balandžio (April) 28 d.Laikas — 7 vai. vakaro.Vieta — German-American Home.Po programo bus šokiai.Šis parengimas yra turtingas talentais, todėl Kenoshos ir apylinkės lietuviai dalyvaukite parengime.
Amelia Bagdonas.
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Kaip lengvinti ūkio sunkumus.
Europos Dangus niaukiasi.
Jaunosios kartos krize.
Abisinija Afrikos dalybose.
Gyvenimas.
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Galima, gauti
NAUJIENOSE 

Kaina 45c.
Tai naujas ir įdomus numeris, tik 

ka gautas iš Lietuvos.

Vienutine Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

•4

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
gCROe

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise



Antradienis, balan. 23, 1935
i

NAUJIENOS, Chicago, IB.

7 lietuviu byla dėl $150,000 Kellv turto 
atidėta iki bal. 29 d.

Kaltinamųjų advokatai reikalavo apkalti
nimo panaikinimo

Vakar 10:80 vai. rytoj kri- 
minalj teismabutj, pas teisėju 
Miller buvo pasaukti įkalintie
ji metams laiko septyni lietuviai 
dėl pabastos Thomas J. Kelly 
$150,000 palikimo.

Prieš kiek laiko palikimų 
teismo teisėjas Connolly nubau
dė J. J. Bagdonų, adv. Julius 
Waitcheš, Nikodemą Radį, Bel- 
lą Butmanienę, Joną Dailydę ir 
kun. Povilą Zalink ir Butma- 
nienės sūnų už teismo panieki
nimą. Jie visi dalyvavę taria
mam suokalby pasisavinti Kelly 
turtą.

Apkaltintųjų advokatas Frank 
A. McDonnell pareikalavo teis
me, kad skundas butų panai
kintas ir pareiškė, kad tai yra 
labai nepaprasta byla.

Teisėjas Miller tada patvar
kė, kad advokatas McDonnell 
paduotų savo reikalavimą ant 
rašto/ Valstijos advokato pa
dėjėjas Julius Sherwin tam ne
sipriešino.

Byla todėl bu^o atidėta iki 
balandžio 29 d.

Adv. Julius Waitches, Niko

demo Radžio ir kitų įkalintųjų 
advokatai išsiuntė apeliacijas 
augštesniam teismui ir jų drau
gai sukėlė reikalaujamą $20,- 
000 kauciją. Jie tikisi greitai 
išeiti.

John J. Bagdono žmona 
Pearl, p. Barbora Pocius ir dau
giau jo draugų taipgi nemažiau 
rūpinasi, kad jį paliuosuoti ir 
dabar pasamdė vieną iš gabiau
sių Chicagoje advokatų Scott- 
Stewart, kuris tuojaus pasiun
tė apeliaciją ir tikis, kad ji 
bus priimta ir J. J. Bagdonas 
už kelių dienų bus paliuosuo- 
tas iš kalėjimo.

Tačiau, visas blogumas su 
kaucijos sukėlimu. Ponia Bag
donas pasakojo, kad nelengva 
busią sukelt $20,000. Yra $19,- 
000, kurie už laidotuves dar 
nėra sumokėti, bet dabar žmo
nės nenori atsiteist. Vieni ma
no, kad Bagdonas busiąs nu
teistas visam amžiui kalėjimo 
ir paskolų visai nereikėsią at
mokėti. O kiti dėl kitokių prie
žasčių negali atsiteist. Taigi 
pagalbą gali rasti tik pas ge
raširdžius draugus.—F. Bulaw.

ŽMOGUS—'PROJEKTĖLIUS

Gal kam plaukai ant galvos atsistotų, jei reikėtų pasiversti kulka ir įlysti į šią kanuolę, kad iš- 
Šautų, bet Hagenbeck Wallace cirko profesionaliam “prožektiliuji” taip kaip niekis. Vienok kar
tais atsitinka nelaimes ir keli jo sėbrai jau prarado gyvybes. “Prožektiliu” šaus kiekvieną die
ną Chicagos Stadione, kur cirkas atsidarė praeitą šeštadienį. -

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Aš išgyvenau pas tuos žmo
nes apie šešis mėnesius laiko. 
Jau buvau pradėjęs manyti iš
sikraustyti ir pasisamdyti mies
te mažą apartamentą. Gal bu
čiau greitai tai ir padaręs, vie
nok, pagalvojęs, jogei aš nebe
galėsiu taip dažnai susitikti su 
Juze, tai ir vėl pasilikau ant 
vietos.

. * **
Atėjo pavasaris. Viskas atgi

jo. žolė pradėjo žaliuoti. Me
džiai lapus skleidė. Gėles žydė
jo. Mes vėl su Juze sėdime sod
ne. “Kokia! ji Šį vakarą graži!” 
— mąstau, žiūrėdamas į ją. O 
ji užsimąsčiusi. Aš pradėjau 
kalbėti:

—Aš manau, kad tu gal bū
tumei laimingesnė, jei surastu- 
mei savo tautos vaikiną ir pra
dėt umei su juo arčiau susipa
žinti, o vėliau ir apsivesti. Aš 
esu atėjūnas. Svetimos tautos 
žmogus. Mano visai skirtingi 
papročiai ir išsilavinimas. Su 
manim apsivedusi, gal nebūtu
mei laiminga?

—Gaila. Man gaila savęs; gai
la tavęs; gaila, visų žmonių...

Ištarusi tuos žodžius, atsikė
lė, pasižiurėjo į mane ir nuėjo. 
Aš pasilikau vienas. Nežinojau 
ką daryti ir manyti. Kaip čia 
dabar bus? Kaip aš vėl pradė
siu kitą sykį kalbėti su Juze? 
Gal ji su manim daugiau nebe
norės nei susitikti?

Kaltinau save, kodėl aš taip 
neatsargiai išsitariau. Tur būt, 
aš ją įžeidžiau? Dar ilgai sė
dėjau vienas ir galvojau. Po 
ilgo galvojimo, nusprendžiau, 
kad aš turiu su Juze pabėgti 
į Angliją ir ten apsivesti. Kito 
išėjimo nebuvo. Ir reikėjo tai 
greitai daryti, nes kitas vyras 
pradėjo vis labiau ir labiau 
meilintis prie Juzės.

“Bet ar Juzė norės su manim 
važiuoti j Angliją?” Tai buvo 
dabar mano vienas didelis klau
simas. Kitas, dar didesnis klau
simas: kaip aš galiu pabėgti iš 
šios šalies, nes kelių nežinau. 
Karalius sykį buvo išsireiškęs: 
jei aš bandysiu bėgti iš šios 
šalies, tai mane uždarys į ligon- 
butį su neišgydomais. Tai kaip 
aš dar galiu imti su savim Ju

zę, jei ir vienas negaliu pabėg
ti? Aš pradėjau kankintis die
nomis ir naktimis. Negalėjau 
miegoti, nei valgyti. Sumenkau.

BANKmi~NlIŠ0-
VĖ SAVO SUNŲ 

IR DUKTERĮ
Kitas pašautas sūnūs 
nugalėjo pakvaišus} 
tėvą ir neleido išžu
dyti visos šeimynos:

Vakar Chicagoje atsitiko bai
si tragedija.

William Gardner, 56 metų 
amžiaus turtingas bankierius, 
proto pamišime, pasiryžo iš
šaudyti visą savo šeimyną,' 
vaikus ir moterį.

Anksti ryto, kada visi tebe
miegojo, jis pasiėmė revolverį 
ir pirmiauia nušovė savo jau
nesnį sūnų, ramiai gulintį lovoj.

Nuo šūvio pabudo vyresnis 
sūnūs. Tėvas šovė į jį kele
tą sykių ir tas suklupo.

Pabudus išbėgo iš savo kam
bario vyresnioji duktė. Jis su
riko, kad ji eitų atgal į lovą, ir 
kada ji pribėgo prie lovos, jis 
iš užpakalio prikišęs prie jos 
galvos revolverį atėmė jai gy
vastį.

Bet pasirodė, kad vyresnysis 
sūnūs nebuvo nušautas, o tik 
sužeidęs. Atsipeikėjęs tas šo
ko prie tėvo ir išplėšė iš jo 
rankų revolverį Jis buvo beei
nąs prie savo sergančios mo
teries, norėdama ir ją nušauti.

Nušautieji vaikai yra Donal
das, 14 metų, pirmų metų vi
durinės mokyklos mokinys, ir 
Rita Jane, 20 metų rusvaplau
kė mergaitė.

Pašautas sūnūs, kurs išgelbė
jo savo motins gyvastį, yra 
Kenneth, 17 metų amžiaus. Jo 
žaizdos pasirodė esančios ne
pavojingos.

Pamišėlis tėvas Wm. Gard
ner buvo First National banko 
kasierius, o taipgi La Grange 
Park miestelio iždininkas, šei
myna gyveno adresu 447 N. 
Spring avė.

Kada Kenneth apgalėjo tėvą, 
subėgo ir kaimynai. Pašaukė po
liciją.

Nuvežtas policijos stotin pa
mišęs tėvas staiga atėjo į pro
tą, ir suprato, ką jis padarė.

šovęs pamišime
Jis sakėsi žinojęs, kad jis 

turi pamišimą. Jam suėjusi di--

dėlė baimė, kad ir jo visi vai
kai bus pamišėliai. Todėl jis no
rėjęs visus išžudyti ir pats nu
sižudyti. Jau Velykų dieną 
jam tas noras buvo užėjęs. Bet 
jis laikėsi kiek galėdamas. O 
penktą valandą išryto jau pasi
griebė revolverį ir nuėjo į kam
barį, kur jo sūnus Donaldas ir 
Kenneth miegojo. Priėjęs prie 
Donaldo jis šovė jam tiesiai į 
galvą. •

Nuo šūvio garso pabudo Ken
neth ir atsisėdo lovoj. Tėvas 
paleido į jį vieną šūvį ir antrą 
ir trečią. Tas parvirto.

Kaip nužudė dukterį
Manydamas, kad jau užmušė 

ir antrą sūnų, tėvas pasisuko 
į mergaitės kambarį. Mergaitė 
buvo beišbėganti, bet jis ją su
grąžino į lovą. Kada ji lovoj už
siklojo, jis prikišo prie jos gal
vos revolverį ir šovė.

Grumtynės su vyresniuoju 
sunum

Iš mergaitės kambario jis su- 
gryžo į sūnų kambarį, čia ra
do Kennethą stovintį prie lovos. 
Sūnūs sušuko:

“Tėve, ką tu darai!”
Tada tėvas vėl į jį šovė. Sū

nūs šoko ant tėvo. Prasidėjo tarp 
judviejų grumtynės. Abudu vė
liau nusirito nuo laiptų žemyn. 
Ir tada tėvas nustojo sąmonės.

Pabudusi Gardnerio žmona 
išėjo pažiūrėt kas dedas, ir pa
matė besiritančius sūnų ir tė
vą. Suriko ir apalpo.

Tą viską pats papasakojo pa-

GRAŽI ARKLIŲ TRENI- 
RUOTOJA

Šitai jaunai panelei arkliai ir 
šoka, ir kalba, ir gimnastikas 
daro, daro ką ' tik nori. 
Kiekvieną dieną ji pasirodys 
su savo dreseruotų arklių tru
pe Cole Brolių cirke, Chicagos 
Colisęume, kuris atsidarė pra
eitą šeštadienį.

mišėlis tėvas policijos stoty.
Banke, kuriame dirbo, Gard- 

neris buvo skaitomas geru dar
bininku. Jis gaudavo gerą al
gą ir turėjo susikrovęs nema
žai turto.

Pamišimas šeimynoj
šeimynos daktaras papasako

jo, kad Gardneriš buvo palinkęs 
į pamišimą, ypač dėl nesveika
tos savo žmonos. Nušautieji Ri
ta ir Donaldas irgi buvę men
kos sveikatos ir gal būt linkę į 
pamišimą. Sveikiausias buvo 
Kenneth. Gardnerio moteris 
sirgo džiova. Jo motina buvusi 
tūlą laiką beprotnamyje.

Bus statoma nauja 
dirbtuve Gary, Ind.

Gary mieste neužilgo pradės 
statyti naują skardies dirbtu
vę. Tai bus didelė dirbtuvė. 
Jos pastatymas, sako kaštuo
siąs $5,500,000. Jau yra daro
mi kontraktai mašinerijai ir 
įrengimams pagaminti. Dirbtu
vę statys kompanija vardu 
American ‘Shęet & Tin Plate 
Co., kuri yra United States 
Steel korporacijos valdžioj.

prie Pavejančios Jono Bijans- 
ko muzikos Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo širdingame pa
rengime.

Juk niekur kitur nesusilauk- 
siin tokių smagių gražumo ir 
meilumo vaišių.

Moterų Gerbėjas.

Unija nenutarusi 
kelt streiką sker

dyklose
Buvo pasklidęs gandas, 

kad Stock-Yardų darbininkai 
eisią streikuoti. Del to buvo 
atsiųsta net daugiau policijos 
prie Stock-yardų.

Bet unijos lokalus (Live- 
stočk Handlers’ Union, Local 
507) pareiškė, kad unija nei 
slaptai nei atvirai nėra nuta
rusi šaukti streiką.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave„ 
“Užsisakykit 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.

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota)

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

KVffitlilNINKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

Nepaprastam vakare i 
Nepaprastos vaišes i

Musų gražios meilios mote
rys pateikia mums savo gra
žumo ir meilumo pokylį.

Ir tai daro jos su prakilnia 
širdžia prakilniam tikslui.

Jų pokyly jos bus meiliu- į 
gos šeimyninkės, o mes jų su- • 
žavėti svečiai.

Tai šeštadienį, balandžio 
dvidešimt septintą dieną, tuk- ■ 
stantis devynišimtai trisde- ' 
šimt penktais metais, prade- 1 
dant devintą valandą vakare, 
Southmoor viešbučio svajin
game Venecijos salione.

Mes įvertiname jų kilnumą. 
Su jomis kartu mes norime 
pagerbti tą jauną musų didvy
rį, Feliksą Vaitkų, kurį neuž
ilgo garbins visa Lietuva ir 
visas pasaulis.

Todėl mes ir eisime šokti

Kentuėky
Straight
Bourbon
Whiskey

Aged In 
Wood

18 Mos.

Heavy Body 
Smooth & 

Mellow

MUTUAL
4707 So. Halsted St.

į.' • ■*. ’ ’ • : ’’

ir
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PRANAS ŽEMAITIS
Kuris mirė balandžio 16 die

ną, 1935 ir palaidotas tapo ba
landžio 20 d., o dabar ilsis 
Lietuviu Tautiškose Kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėda- 
atšidėkavot tiems, kurie sutei
kė jam paskutini patarnavimą 
ir palydėjo ii i ta neišvengia
ma amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavo.jame graboriui J. Liu- 
leVičiui, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji i amžinasti, o 
mums palengvino perkesti nu
liūdima ir rūpesčius, dėkavo
jame p-niai Steponavičienei 
Pirmyn “Kaimiečių” kvartetui, 
Dr. Luomons iš Rockford, III., 
V. B. Ambrose, drg. K. Ma- 
telioniams, drg. Veličkams, 
drg. Karnauskams, ir visiems 
kitiems draugams ir pažįsta
miems; o tau musų mylimas 
vyre ir tėveli sakome; ilsė
kis šaltoj žemelėje.

Nuliude Moteris ir Vaikai.

NATHAN KANTER

LIOUOR CO.
Tel. Yards 0803

tik
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

įsteigta — 15 metų
NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 

MEDŽIAGA. PLASTER 
BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

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. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėją 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 kainą. Barbens visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TR1—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 9131.

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted ' St.. Chicago, III-

KAILIAI
FURS

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

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darba už že
mą kaina.

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

Tel. Cicero 645
FUR STORAGE

Voltai vietoje. Žemos kainos ir 
apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nuolaidos ant valymo, 
storag’e, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S, Halsted St. NORmal 5150.

KRAUTUVES
STORES

NAUJAS BIZNIS
Naujai atidaryta grosernė, cigarų 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Taipgi visokių žalumynų.

Prie progos patarnausiu krausty
me ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

9

f DON’T
NEGLECT

Lacold į
šaltis krūtinėj gali 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.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Detalis rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAL 
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<” ,KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet t

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
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 visoki blikorystis 
darba.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTfitorv 4965.

Buy gloves with whot 
it suves

nėra reikalo mokAU SOe ar 
daugiau, kad 552!?
koM«. Liitenae Tooth Paate. 
didelit pareidnoda .ai
Mo. Ji valo ir apMUto «•»- 
tie. Be to kalite BuUuplaU

Lm&rt Phanuoal O®.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
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Spieskimės apie savo 
jauną didvyrį

Feliksas Vaitkus

Iki šiol mes kalbėjome 
apie “skridimą”, apie lėktų 
va, apie Altass komitetus, 
apie aukas, apie atskaitas.

Pavyduoliai asmeniniais 
ir politiškais išrokavimais, 
liežuvius iškišę, šmeižė au
kų rinkimo darbą ir darbi
ninkus.

Šitoj darbuotėj ir rietenoj 
visi tarytum užmiršo tą 
prakilnų jaunuolį, tą musų 
karžygį, kurs yra pasiryžęs 
savo gyvastį paaukoti dide
liam žygiui, pasaulio gero
vei, Amerikos lietuvių ir 
Lietuvos garbei.

O tai juk jis skris į Lie
tuvą.

Ką reiškia ta kelių dole
rių auka, kurią jus ar aš 
esame davę skridimo įvyki- 
nimui? Dėl tos aukos mes 
nieko nenustojom, dėl tos 
aukos mes net jokio nepa
togumo sau nepasidarėm.

Tos visos aukos nieko ne
reiškia prieš tą auką, prieš 
tą heroišką pasišventimą, 
kurį pasiryžęs yra atlikti 
musų jaunuolis leitenantas 
Feliksas Vaitkus.

Mes apie jį mažai kalbam, 
nes jis yra tylus ir drovus. 
Bet jis dirba dieną ir nak
tį, prisirengdamas didelei 
kelionei. Tik ačiū jo dide
liam darbštumui ir stropu
mui Lituanika Antroji yra 
įrengta taip, kad ji bus pa
vyzdingiausiu naujovišku 
orlaiviu. Tai jis iš papras
to orlaivio “be vidurių” pa
darė orlaivį, kuriuo gėrėsis 
visas pasaulis.

Ir tai jis ją valdys. Tai 
jis skris per okeaną tūk
stančius mylių — vienas — 
be sustojimo. Ir tai jo lau
kia pasiilgus musų tėvynė 
Lietuva.

Kada-gi mes išmoksime 
įvertinti savo tikruosius 
didvyrius?

Didžiausios paniekos yra 
verti tie žmogpalaikiai, ku
rie net šioj valandoj užsi
ima duobių kasimu, kad tik 
pakenkti musų karžygiui.

Bet jus, geri ir kilnus lie
tuviai, įsidėmėkit tų žmog
palaikių vardus. Kada visą 
Lietuva ir visas pasaulis 
gerbs ir garbins leitenantą 
Vaitkų, jus pamatysit ir 
tuos žmogpalaikius apsime
tant didžiausiais jo garbin
tojais, kaip jie dabar apsi
meta Dariaus ir Girėno 
garbintojais. Jus išgirsit 
juos rėkiant, kad jie darba
vosi daugiau už kitus. Ir ta
da jus durkit jiems pirštu 
į akis.

Dabar yra laikas įvertin
ti leitenanto Vaitkaus bū
dą. Dabar yra laikas jam 
pagelbėti, jį paguosti, pri
duoti jam drąsos, kad jis 
stf linksma širdžia leistųsi į 
savo pavojingą kelionę ir 
žiūrėtų mirčiai į akis.

Tegul jis pamato, kad 
mes esame visi su juo, kad 

jį mylimė, kad musų širdys 
baimingai virpa už jo pa
sisekimą. Tegul jis pamato, 
kad mes esame žmonės, o 
ne gyvuliai, kad įvertiname 
jo kilnumą, kad patys esa
me kilnus. Tegul jo šįrdy 
susikuria jausmas, kad jam 
bus už ką mirti, jeigu jau 
prisieitų mirti

Tikras Lietuvis.

Prašome į bankieta
Didysis lietuvių bankietas 

SLA. nariams,
Antrojo skridimo rėmėjams, 
Visiems Chicagos ir apielinkės 

lietuviams
Congress Kotely, gegužės 3 die
ną, vakare.

Už 1 dol. 50c dideli pietus, 
muzikalia programas ir svarbių 
svečių kalbos.

Rengia Amerikoj augusių lie
tuvių SLA. 313 kuopa, koope
ruojant S. L. A. Chicagos 
kuopoms, Chicagos Lietuvių 
Draugijai, Jaunų Lietuvių Tau
tiškam Kliubui, Illinois Lietuvių 
Pašelpos Kliubui, Simano Dau
kanto Draugijai, Amerikos Lie
tuvių Transatlantinio Skridimo 
Sąjungai ir kelioms kitoms lie
tuvių organizacijoms.

Garbės svečiais bankiete bus 
ką tik iš Lietuvos atvykęs adv. 
R. Skipitis, Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkas; 
F. Vaitkus, kuris ruošiasi iš 
New Yorko skristi Kaunan 
šios vasaros pradžioj, ir SLA. 
prezidentas F. Bagočius iš Bos
tono.

Vietoj rengti, bankietus kiek
vienam čia suminėtų svečių at
skirai, 313 kuopa pasikvietė ki
tas kuopas ir draugijas tąlkon 
ir rengia vieną milžinišką ban- 
kietą, kur vieną dieną, vienoj 
vietoj ir už vieną nebrangią 
įžangą Chicagos lietuviai turės 
progos susipažinti su svečiu iš 
Lietuvos, palinkėti laimingos 
kelionės lakūnui Vaitkui ir pa
simatyti su didžiausios lietuvių 
organizacijos prezidentu, taipgi 
išgirsti jų kalbas visiems svar
biais klausimais.

Bilietus galima gauti pas vi
sus SLA. 313 kuopos narius, 
pas kitų kuopų ir draugijų vei
kėjus, “Naujienų” raštinėj, pas 
kiekvieną ALTASS valdybos na
rį ir daugelyj kitų vietų, ku
rios bus paskelbtos vėliau. Gu
lite užsisakyti bilietus ir per 
telefonus, šaukite bile kurį:

Brunswick 0597
Brunswick 4887
Canal 8500
Canal 0117. (Sp)

Lietuvaitė sunkiai 
sužeista auto

mobiliui
Prie 35-tos gatvės ir Kost- 

ner, susidaužius automobi
liams, sunkiai tapo sužeista 
Gladys Baltus, 23 metų am
žiaus, gyvenanti adresu 5059 
N. Kildaree av. Ji tapo nu
vežta į South ToyVn ligoninę. 
Kitu karu važiavo Frank Ray- 
man, 5303 Kilpatrick St.

Gaisras Naujienų 
apielinkėje

Prie Halsted ir 22-ros gab 
vių vakar ištiko didelis gais
ras popieros dirbtuvėje ,ku- 
ros savininku yra Crane Pa
per Stock kompanija. Buvo 
duota net trys alarmai ir su- 
vąžiavo daug ugnagesių. Gai
sro nuostoliai siekia $25,000.

Tame pačiame name nese
niai buvo kitas didelis gais
ras. Todėl bus tyrinėjama ar 
kartais kas nors to namo da
bar nepadegė.

Šiandien įvyks svar
bus ALTASS skyrių 

susirinkimas
7 vai. vakare, Wm. J. Kareivos 

svetainėje

Visų ALTASS skyrių komi
tetai ir darbuotojai — West- 
side, Brigh'ton Park, Marųuette 
Manor, Bridgeporto, Roselando, 
North Sidės, 18-tos g-vės, Town 
of Lake, Cicero ir Melrose Park 
— yra kviečiami būtinai atvyk
ti šiandie, balandžio 23 d., į su
sirinkimą p. Kareivos svetainė
je, 4644 S. Paulina St.

Susirinkime dalyvauja ir 
ALTASS centro valdyba.

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

ALTASS Valdyba.

Jaunas lietuvis ban
dė nusižudyti

Vakar jaunuolis lietuvis 
Walter Vabalas, 21 metų am
žiaus, gyvenąs adresu 4624 S. 
Paulina st. bandė nusižudyti, 
išgerdamas buteliuką iodinos. 
Jam gyvenimas pasidaręs ne
mielas. Nuvežtas į psichopa
tų ligoninę, kur gal pasveiks.

Rado užmuštą nakti
nį sargą

Gėlių ^krautuvėje prie 35-tOs 
ir Michigan avė. vakar buvo 
rastas nušautas naktinis sar
gas John Brcen, 59 metų am
žiaus. Krautuvė priklauso J. 
F. Kidwelhii.

Policija spėja, kad krautu
vę buvo užpuolę vagys ir kad 
juos naktinis sargas užtiko. 
Išrodo, kad įvyko muštynės 
tarp sargo ir vagių. Sargo 
revolveris prapuolęs, o jį bu
vo suvarytos trys kulkos.

Shillimai susilaukė 
dukters

Velykų dieną ponus Antaną 
ir Alice Shillimus aplankė 
garnys ir paliko devynių sva
rų dukterį. Tiek motina, tiek 
duktė jaučiasi gerai.

Ponai Shillimai gyvena ad
resu 6528 So. Green st. Se-
niau jie per keletą metų laikė 
biznį Bridgeporto kolonijoje.

RADIO
Makalai dabar bus 

ketvergais
Juozo Budriko radio pro

gramų iš stoties WCFL ne- 
dėldieniais nebus per vasarą, 
nes stotis tą laiką pardavė 
beizbolo skelbimui. Vienok 
Makalų šeimynos istorija eis 
ir toliau, tik dabar jau ket
vergais 8 vai. vakare iš sto
ties WHFC, 1420 kilocycles, 
kaipo Budriko programo da
lis. Sekamas Makalų pasiro-

BRIDGEPOBT .... JULIA .... 
A farevvell party is to be given in 
the honor of Johnny Gerulis to- 
night at the Bridgeport meeting 
grounds .... Johnny is leaving for 
points unknown .... As for de- 
velopments .... Stanley Yakas was 
eleeted captain of the’boys’ base- 
ball toam. We are expecting better 
results than we have had in the

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
Pinigus Lietuvon
1o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

GRAŽIAUSIA RADIO ŽVAIGŽDĖ EINA “ŠOPYTI”

PINIGUS!
Pradėkit taupyti savo 

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 naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

Dorothy Page nesenai buvo išrinkta gražiausia radio žvaig
žde. Bet ir būdama gražiausia, ji neužmiršta . šeimininkauti. 
Štai mes ją randame krautuvėje, perkant Blue Ribbon Malt 
salyklas. Dabartiniu laiku tas maltas parsiduoda speciale kai
na ir su juo yra duodamos dovanos.

$25,000.00 VVAREHOUSE
SALE

Per 4 dienas turi būt išparduota milžiniškas stakas: 
Rakandų, Radio, Skalbiamų mašinų, Parlor Setų, Mat
racų, Lovų, Springsų — už negirdėtai žemas kainas.
Skalbiamos Mašinos po .............. $ 19.00 ir virš.

Parlor Setai po ..............................$28 OO
Radios po .........    $g
Radios gražiuose kabinetuose po .............. $Q

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

NAUJIENOS, Chicago, III.
■          tl ' ■ ■ .» ■ 'J 1

dymas bus ketverge balandžio 
25 d.

Peoples Furniture Co. 
programe dainuos L. Vi 

Dainos Choras
šiandie, 7-tą valandą vakare 

bus transliuojamas ypatingai 
linksmo turinio grąžus radio 
programas, kurio dainų dalis 
bus išpildytą narių ir žymių 
dainininkų L. V. Dainos Cho
ro, vadovaujant muzikui Juo
zui Sauriui.

Jis yra parinkęs šiam pro- 
Įramui daug linksmų pavasario 
dainelių. Prie to, girdėsite ža- 
včjančios muzikos, įdomių bei 
moksliškų kalbų ir svarbių pra
nešimų iš visuoineniško judėji
mo. Nepamirškite pasiklausyti.

J. Mackevičius kalbės 
apie namus ir finansus

J. Mackevičius, prezidentas 
Standard Federal Loan & Sav- 
ings Association, šį vakarą per 
Peoples Furniture Co. progra
mą iš stoties WGES pasakys 
kalbą apie Real Estate ir apie 
namų finansavimą.

L. U. C. Enthusiastic
About Skipitis Visit
The Lithuanian University 

Club voted all possible coope- 
ration with the 313 local of 
SLA in giving R. Skipitis, good- 
will visitor from Lithuania, a 
reception banųuet, Friday, May 
3, 1935, at the Congress Hotel. 
Delegates were appointed to the 
meeting of the local’s auxillia- 
ry banąuet committee, where 
they received full instructions 
and tickets for distribution.

Tickets will also be obtain- 
able at the Club’s special meet
ing, Sunday, Aprii 28.

Further the club intends to 
meet the distinguished guest at 
the station upon his arrival, 
and as far as possible attend 
the reception lunėheon planned 
for him by Gonšul Kalvaitis 
and the Lithuaniahs of Chicago.

—SV.

L. Y. S. 
Courięr

past. He also vvill help the girls 
to prepare for thcir game this Sun- 
day ..... A charming young maid- 
en has decided to become a mem- 
ber . . . She is none other than pe
tite Genevieve Schvvab ........... A
guest of import was present from 
18th St. ... Aldona Ambrozas. Come 
iround more often, you are most 
welcome I ... Others from the šame 
locale were ... Charles S. and. Joc 
V. ... And Charles S. ... alias 
Chucky .... Ah ladies, WHAT a 
man! ... He plays bąli, dances 
likę a gigolo, and plays the “zik- 
cika” .... Everything that a wo- 
man’s heart could possibly de- 
rire .... Right girls? .... Elynor 
M. was around lašt Tuesday ... 
Why not see us more frequently?

BOSELAND ... J. SHATKUS .... 
Our sočiai of lašt Monday deserves 
commendable comment. No one 
who has been there has any com- 
plaint to make ... And practically 
everyone was there .... Vyto de- 
monstrated the latest hair crea- 
tions ... (He would) ........ After
all ... To climax the cvenings en- 
tertainment we found out that sonie 
cunning enchantress succeeded in 
breaking Rob’s heart ... Who is 
the naugbty giri? .... Henry Har- 
mon did some roller skating .... 
Which in itself is nothing to ad- 
vertise .... Hov/evcr, he invited 
Freda Žlibinąs to join him in the 
execution of this manly (?) 
sport .... And that’s that.

BRIGHTON PARK .... YOURS 
TRULY ......... has been gathering
material from indirect sources, as 
his presence wąs required at other 
meeting grounds .... Hovvever that 
which I have been able to gather 
is qui.te satisfactory .... The wit 
of Estelle B. is štili very much in 
evidence and in demand .... Joe 
Bagdonas will soon gain fame as 
an extremely efficient chairman.... 
His nieetings are short, swect and 
snappy .... Or rather .... Brief, 
pleasant and succinct .... John 
Stoker has found his way back 
to the fold. He truly possesses a 
subtle sense of humor!

18TH STREET .......... ULANA
..... A formai eleetion of officers 
took place lašt Monday. All pro- 
visional officers vvere accepted as 
permąnent and in addition Charles 
Saratauskas was eleeted Officer 
Prd-Temps .... Dear Chucky, he 
was not feeling at his best. It seems 
that the previous day had some- 
thing to do with it. Wanted ... 
Sadie Terminas! Come back ... Ali 
is forgiven! ... BaseBall game next 
Sunday, at Grant Park ... Every
one vvelcome.

MARQUETTE PARK ... ALBIN 
.... The members of this branch

TAUPYKIT

proved to be a bunch of farmers 
.... They lošt ... 20 to 17 to Rose- 
land .... They keep their promise 
don’t they? ... Better luck for us 
next time ... Eh what?

Latest Developments.... bunni so- 
vetski is back;... That is something 
to talk about for a while, isn’t?..., 
How did you likę California, bunni į 
oi d pal?

NEW MEMBERS: GenevieveJ 
Schvvab, Stanley Mason, Anna Gu
das, George Malek, Frank Pushis.

Tonuks.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 

pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpa ligoje y^a 
3-jų skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtine $250. Taipgi, Čia 
priimamos ir čielos draugystės bei 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

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

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

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted Stu
Taipgi, isirašyt Draugijon galima 

ir per musu konkursantus.

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

Raštininke^

Užsiprenumemokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui, to

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

Redaktorius P. Rugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

......  ....................... ..J

v

■IiederalSavings
»AND LOAN ASSOCIATION

p OF CHICAGO 
pinigus šioje Federalėje įstaigoje.

Antradienis, balan. 23, 1935

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

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

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

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVICIA sekretorius

iCLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

MOVING
Prieš persikraustant našaukite 

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St.

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi- 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, 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 Western Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius. visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtnres, 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 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
staką. Musų salvgos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO..
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

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

Atdara vakarais ir nedelioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

DEGTINĖS PARDAVĖJAI, paty
rė, apsaugota teritorija, pardavinė
ti plačiai išgarsintus gėrimų rųšis. 
Puiki propozicija. Advance Liquor 
Co.. 1541 W. 63rd St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PAIEŠKAU apisenos teisingos 
moteries, kuri galėtų gyventi ant 
vietos, dirbti prie namu darbo. At
sišaukite 644 N. State St.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon, apšildomas 

nebrangiai, mažų vaiku nėra. Jeigu 
pageidaujama ir valgyti pagaminsiu 
J. Jacka, 6504 S. Rockwell St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PIGIAI BRIDGEPORTE bučemė 
ir grosernė pardavimui, geras biznis 
einu į kitą biznį. Atsišaukite 
901 W. 33 St.

PARDUOSIU arba išrenduųsiu 
rodauze Maple Grove. 87th ant Maple 
St. Savininką galima matyti

4535 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA Tavern su Restau- 
rantu tarpe didelių dirbtuvių, par
duosiu pigiai. Esu našlė, turiu ke
lius biznius, viena negaliu apžiūrėti.

3729 So. Morgan St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

ROADAUZĖ BARGENAS. gražus 
8 kambariai tavern su puikiu din- 
Ing ruimu, gerai išdirbtas biznis 
ant geriausio vieškelio arti Chica
gos. Didelis bargenas už cash. lo
tas 100x590 pėdų, arti kapinių ir 
labai gyvo kampo. '

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St.

LABAI PIGIAI parduosiu murini 
namą, biznio vieta 41x100 pėdų su 
mažu imokėjimu. Kreipkitės laišku 
Box 248. 1739 S. Halsted St.




