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Karaliaus diktatū
ra Bulgarijoje

Suėmė suokalbiavusius prieš ji karininkus 
ir sudarė sau ištikimą civilę valdžią

SOFIJA, bal. 23. — Bulgari
jos karalius Boris patapo nau
jausiu diktatorium Europoj ii 
tai vienas iš jauniausių, nes jis 
yra tik 41 m. amžiaus.

Diktatorium jis pasidarė pa- 
tremdamas karininkų ruoštų 
sukilimą, kad įvesti grynai ka
rinę diktatūrų.

Jau per ilgų laikų Bulgariją 
valdė karininkai. Išpradžių ją 
valdė f asistuojantys pulkinin
kai, kurie bandė įvesti fašisti
nę diktatūrų. Tai nepatiko ge
nerolams, kurie pulkininkus nu
vertė ir sudarė generolų valdžią. 
Tečiaus ir toji neįstengė ilgai 
laikytis ir keturios dienos atgal 
rezignavo, pirmiau suėmusi ir 
išttrėmusi fašistuojančius pul
kininkus. t

Karalius, kad pašalinti žmo
nių nepasitikėjimų karininkų 
valdžia, o ypač kad ir pati ka
riuomenė darėsi nebeištikima 
karaliui, nusitarė atsteigti gry
nai civilę ir tai dar konstituci
nę valdžių.

Nugirdo apie tai karininkai ir 
nusitarė nepaleisti valdžios iš 
savo rankų. Ir ėmė ruoštis prie 
perversmo.

Bet apie tai sužinojo karalius. 
Jis pasišaukė į savo rumus ka* 
rininkų vadus ir bandė su jais 
susitarti. Bet karininkai kara
liui pasipriešino ir pareiškė,
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Chinija modernizuo- 
jasi: įveda karinį 
muštrą mokyklose
NANKING, bal. 23. — Chi

nija pradėjo sekti visų basi- 
ginkluojantį pasaulį ir įsakė vi- 
soe vyrų gimnazijose ir kolegi
jose įvesti verstiną mažiausia 
vienų metų karinį studentų la
vinimų.

Valdžia tuo nori duoti pa
grindų moderniškai ir veikliai 
karinei mašinai, kurių gen. Kai- 
shek nori sudaryti per atei
nančius 10 metų. Tada esą Chi- 
nijai nereikės bijotis kitų vals
tybių ir visoms joms lenktis.

Ir dabar Chinija turi gal 
didžiausių armijų pasaulyje, 
bet ji yra mažai išlavinta, men
kai ginkluota ir todėl negali pa
sipriešinti net daug mažesnei 
Japonijai.

UNI0NT0WN, Pa., b. 23.— 
West Virginijos maineris John 
W. Kozair, 32 m., kuris laike 
plėšimo nušovė Masontown 
miestelio biznierių, liudijo, kad 
jį “velnias’* pagundęs prie pik
tadarybės. Bet “velnias” neį
stengė jį išgelbėti ir Kozair li
ko pasmerktas mirčiai elektros 
kėdėj.

kad jie nepakęs grynai civilio 
kabineto.

Karalius nusitarė karininkus 
suimti. Nepasitikėdamas regu
liariai kareiviais, karalius pasi
šaukė 200 ištikimų karo mo
kyklos mokinių ir su jų pagel- 
ba karininkus uždarė savo rū
muose.

Tuo tarpu kariuomenė užėmė 
visus svarbiuosius viešuosius 
trobesius, kad maištininkai nie
kur negalėtų rasti sau prie
glaudos,/

Visai Sofijai ramiai švenčiant 
pavasario šventes, o karinin
kams sėdint įkalintiems kara
liaus rūmuose, karalius patylo
mis sudarė savo kabinetą, pri
imdamas į jį tik pačius ištiki
miausius sau žmones.

Savo gi kabinetui jis įsakė 
paruošti šaliai naują konstituci
jų ir atsteigti normalę padėtį 
visoje šalyje.

žmonės džiaugiasi, kad nebu
vo kraujo praliejimo ir kad ša
lis nusikratė karininkų diktatū
ros.

Išrodo, kad galinga karininkų 
klika liko suardyta ir kad da
bar triumfuoja karalius, kurį 
monarchistai dabar vadina Bul
garijos išgelbėtoju.

Naujuoju premieru yra jau 
pirmiau tai vietai numatytas is. 
torikas ir diplomatas Andrea 
Toščev.

Spiria legislaturą 
parūpinti pinigų 

bedarbiams

SPRINGFIELD, III., bal. 23. 
—Gubernatorius Horner pasiun
tė legislaturai paraginimą, kad 
pasiskubintų surasti pinigų be
darbių šelpimui. Jis priminė 
federalinio šelpimo administra
toriaus Hopkins ultimatumų, 
kad federalinė valdžia nuo ge
gužės 1 d. paliaus davusi pini
gus šelpimui Illinois valstijos 
bedarbių, jei iki to laiko legis- 
latura nepasirūpins surasti bū
dų sukelti bent po $3,000,000 
į mėnesį iš valstijos lėšų.

Gubernatorius taipjau prime
na, kad legislaturai atmetė jo 
pasiūlymų pakelti prekių tak
sus ir kitus jo pasiūlymus pa
kėlimui taksų. Bet jis to ne- 
paisųs— tegul pati legislatura 
suranda savo budus sukelti rei
kiamus pinigus.

Mažins algas prie 
viešųjų darbų

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

Nepastovus, protarpiais gal 
lietus; biskj šilčiau.

Saulė teka 4:57, leidžiasi 6:- 
40.

Huntsville, Tex. — Raymond Hamilton, paskilbęs banditas (sėdi paskutinis po dešinei), teisme ir 
klausosi teisėjo nuosprendį. Teisėjas Dean (pirmas po kairei) paskyrė mirties bausmę.

Didysis “Pioneer” 
lėktuvas sugryžo į

Californiją
ALAMEDA, Cal., bal. 23. — 

Naujasis Pan-American Airways 
keturių motorų lėktuvas “Pio
neer” sugryžo iš Hawaii salų, 
į kur jis buvo nuskridęs kelios 
dienos atgal tirdamas oro ke
lią per Pacifiką. Tai yra pir
mas lėktuvas nuskridęs ir su- 
gryžęs iš tų salų. Jį čia pasi
tiko apie 10,000 žmonių minia.

Tečiaus skridimas iš Hawaii 
nebuvo tokis greitas, su kokiu 
greitumu lėktuvas nuskrido į 
tas salas, sumušdamas visus 
greitumo rekordus.

Gryštant atgal jam visų lai
ką teko skristi prieš smarkų 
vėjų, kuris labai sumažino jo 
greitumą, taip kad jis vieto
mis galėjo skristi tik 79 m. į 
yal. greitumu.

Nors lėktuvas bandė skristi 
įvairiose augštumose, bet visur 
rado vienodai smarkų vėjų.

WASHINGTON, b. 23. —Vi
daus reikalų sekretorius Ickes 
davė suprasti, kad jis neužil
go pradės derybas su unijų 
viršininkais apie sumažinimą 
darbininkų algų prie viešųjų 
darbų.

Maskva susilauks po
žeminio kelio

MASKVA, b. 23. —Stalinas, 
kuris valdo Šeštą pasaulio dalį, 
vakar pirmų kartų turėjo sma
gumo savo valstybėje pasivaži
nėti požeminiu keliu.

Tas kelias už poros dienų bus 
atidarytas publikai, tad Stali
nas su savo vyriausiais pagel- 
bininkais atvyko jį apžiūrėti ir 
pervažiavo ištisai visų 7 mylių 
ilgio kelią. Bolševikai tvirti
na, kad tai busiąs gražiausias 
požeminis kelias pasaulyje. Prie 
jo pravedimo buvo dirbama tris 
metus, naudojant prie tunelio 
kasimo kalinius.

Bet nors kelias tapo praves
tas, tečiaus stokuoja vagonų ir 
tik nedaugelis galės tuo keliu 
važinėtis.

PASADENA, Cal., b., 23. — 
Įtariama, kad George L. Mel- 
ton, buvęs Redlands universi
teto prezidentas, kirviu suka
pojo savo žmoną ir tada pats 
pasikorė. Abu rasti jau ne
begyvi.

Du Graikijos genero
lai pasmerkti mirčiai

ATHENAI, bal. 23. — Du 
generolai, Papoulos ir Kimisis, 
vadai Republikos Gynimo Ly
gos, liko pasmerkti mirčiai už 
dalyvavimų pęreitame nesekmin 
game sukilime.

Du mirė elektros 
kėdėj

Pakels taksus, jei 
laimės ex-karei- 

vių bonusai
WASHINGTON, bal. 23. — 

Iždo sekretorius Morgenthau sa
ko, kad jei kongresas nutars 
tuoj aus išmokėti bonusus ex- 
kareiviams, bus žymiai pakelti 
federalinės valdžios taksai, kad 
padengti bilionais padidėjusias 
valdžios išlaidas. Ypač busią 
pakelti taksai ant didesnių pa
likimų.

CHICAGO.— Vakar Illinois 
valstijoje du žmonės mirė elek
tros kėdėj. ■

Joliet kalėjime liko nužudy
tas Fred Blink, kuris įdūkęs dėl 
$40 skolos užmušė penkis žmo
nes. ,

Chester kalėjime liko nužudy
tas buvęs Venice, III., polįčis- 
tas Thomas J. Lehne, 44 m., 
kuris savo meilužei Gertie Puh- 
se iš Granite City pagelbėjo 
nužudyti jos vyrų. Ji irgi buvo 
pasmerkta mirčiai, bet guber
natorius jai mirties bausmę pa
keitė 99 m. kalėjimu.

Francijos armija su
silaukė 120,000 

naujokų
PARYŽIUS, bal. 23.— Fran

cijos armija žymiai padidėjo, 
priėmus kariuomenėn 120,000 
konskriptuotų naujukų. Tai yra 
nauja jėga, kadangi senieji, bai
gę tarnybų kareiviai nėra atlei
džiami prailginus dar vienais 
metais kareiviavimų.

Apie 60,000 išlavintų gi ka
reivių bus pastatyti Vokietijos 
pasieny.

Tirs prekybą
WASHINGTON, bal. 23. — 

Federalinis namų statybos ad
ministratorius Moffett, kuris 
buk ruošėsi iš savo vietos re
zignuoti, greitu laikų išvažiuo
siąs trijų mėnesių kelionei apie 
pasaulį. Savo kelionėj jis tirs 
užsienio .prekybos sųlygas n 
baskui praneš valdžiai apie ga-1 
limybes padidinti užsienio pre
kybų.

Greybull, Wyo. — Prie Mirties Klonio tapo surastos seno-
žemai parodoma paveikslasgyvenusių gyvūnų liekanos.

483 žmnoės žuvo že
mės drebėjimuose

Persijoje
TEHERAN, Iran, bal. 23. — 

Gautomis žiniomis, 483 žmonės 
Mazanderan provincijoj, šiauri
niame Irane (Persijoj) žuvo vi
soj eilėj žemės drebėjimų, kurie 
ten tęsiasi jau nuo bal. 12 d.

Nuostoliai yra labai dideli
Kadangi susisiekimas yra su

trukdytas ir negalima gauti ti
kslesnių žinių, tai manoma, kad 
skaičius žuvusių gal pasirodys 
daug didesnis, kada bus gautos 
pilnesnės žinios.

Jungt. Valstijose vis 
dar yra 9,760,000 

bedarbių
NEW YORK, bal. 23. — Na- 

cionalės industrinės konferenci
jos tarybos surinktomis žinio
mis, kovo mėn. visoje šalyje 
buvo 9,760,000 bedarbių. Paly
ginus su vasario mėn., pereitą 
mėnesį buvo 125,000 bedarbių 
mažiau. Reiškia, tebuvo tik 
1.3 nuoš. bedarbės sumažėji
mas. Bet palyginus su pereitų 
metų kovo mėn., bedarbė padi
dėjo 3.9 nuoš. ir bedarbių skai
čius pašoko 366,000.

Japonija siunčia pa- 
gelbą nukentėjusiai

Formosai
TAIKOHU, Formosoj, bal. 

23.—Patyrusios gelbėjime nu
kentėjusių nuo žemės drebėji
mų apygardų Japonijos organi
zacijos siunčia skubių pagelbų į 
Formosa salų. Skubiai gabena
mas maistas, vanduo ir medi- 
kalės reikmenys į labiau nuken
tėjusias apygardas.

Labiausia trūksta vandens, 
nes vandens pervados ir rezer
vai yra sunaikinti. O vanduo 
yra labai svarbus dalykas tro
pinėse šalyse.

Vėliausi oficialiai apskaitlia- 
vimai sako, kad 3,152 žmonės 
žuvo ir 10,406 sunkiai sužeisti 
pereito sekmadienio žemės dre
bėjime. Nuostoliai siekia $3,- 
000,000.

Tyrimai iš oro parodo, kad 
nukentėjo 2,000 katv. mylių plo
tas, kuriame gyveno 250,000 
žmonių, daugiausia chiniečių 
ūkininkų.

Prisibijoma, kad nukentėjusią 
apygardų gali ištikti potvyniai, 
nes po žemės drebėjimo prasi
dėjo nepaprastai smarkios liū
tys ir vanduo upėse labai pakilo.

Racine baznieriai ei
na pabelgon Case Co.

RACINE, Wis„ bal. 23. — 
Įvairiausių vietos biznierių 
draugijų atstovai apipuolė me
rų Wm. Swoboda maldaudami, 
kad jis pagelbėtų sulaužyti J. 
I. Case Co. darbininkų streiką.

Girdi, streikieriai norį iššauk
ti visuotinų streiką mieste ir 
išviję iš miesto už $1,000,000 
užsakymų. Pati Case Co. irgi 
buk ruošiasi iškelti savo dirbtu
ves, ar tik raštinę į Rockfordų.

Visi jie prisipažino' tik “gir
dėję”, bet nieko tikro nežino.

SACRAMENTO, Cal., b. 23. 
—Legislaturos konstitucinių pa
taisų komitetas rekomendavo 
priimti pasiūlymų, kad Califor- 
nijos valstija padarytų valsti
jos loteriją ir tuo budu sukel
tų $50,000,000 senatvės pensi
joms.

Sustreikavo Toledo 
Chevrolet automobi

lių darbininkai
Streikas yra pavojingas ir gali 

persimesti į kitas automobilių 
dirbtuves, sako Wm. Green

WASHINGTON, bal. 23. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green sako, 
kad yra didelis pavojus, jog ki
lęs Chevrolet automobilių dirb
tuvėse Toledo, Ohio, streikas 
gali persimesti į kitas automo
bilių dirbtuves. Darbininkai 
esą labai pasipiktinę automo
bilių darbo taryba, kuriai vado
vauja Leo Wolman.

Toje dirbtuvėje iš 2,800 dar
bininkų, 1,800 balsavo už tų, 
kad juos derybose su samdytor 
jais atstovautų Federacijos 
unija. Bet kitur,' pasak, tary
bos, už Federaciją balsavo tik 
apie 10 nuoš. darbininkų.

Darbininkai esą bandę tartis 
su kompanija, bet kompanija 
nuo derybų atsisakiusi.

Dirbtuvė uždaryta
TOLEDO, O., bal. 23 —Chev- 

rleto Motor Co., delei kilusio 
streiko, visai savo dirbtuvę už
darė ir atleido iš darbo 2,340 
darbininkų. Neteksią darbo ' 
ir kiti 1,200 darbininkų.

Prieš uždarant dirbtuvę kom
panija išleido ilgą pareiškimų, 
kuriame ji sakosi bandžiusi tar
tis su unijos atstovais, net siū
liusi pakelt ailgas, bet streikas 
likęs paskelbtas visai netikėtai.

Nepripažins unijos
NEW YORK, b. 23. — Gene

ral Motors prezidentas Sloan iš
leido pareiškimą, kad jo vado
vaujama korporacija niekad ne 
sutiks pripažinti uniją ir nesu
tiks su tuo, kad jos darbininkus 
atstovautų vien unijos atstovai.

(Tai dalinai išaiškina ir To
ledo streiko priežastį: kompa
nija atsisakė pripąžinti tokius 
darbininkų aistovus, už kuriuos 
balsavo didelė didžiuma dari: • 
ninku).

BUDAPEŠTAS, b. 23. — 60 
žmonių, jų tarpe kelios studen
tės, liko areštuoti už ‘komu
nistinį suokalbį*.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti

gyvūno, kuris gyveno Amerikoj maždaug prieš 135,000,000
metų.

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

Buvo, paskelbta .............................................  $1,883.82
P-s šeštokas, vaistininkas, Waukegane, III., auka 5.00 
Clinton, Ind., lietuviai, per Dom. Rūke ............... 5.25
SLA. 183 kuopa, Kart, Michigan, per p. V. Kutulį 5.00 
SLA. 35 kuopa, Wilkes Barre, auka ...................  10.00
J. Stankaitis, Toronto, Ont., Canada, už laišką .... 2.50

VISO  .................... ........................................ .............. $1,911.57
DAR TRŪKSTA   .................................................. $2,838.43
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KĄ ŽMONES MANO
PONAS SKIPITIS IR nublanktų. O pasakyti yra

labai daug, ir tas bus pasaky
ta; nes mes esame ne priespau
dos, ne koncentracijos stovyk
lų piliečiai, bet laisvos ir kul
tūringos Amerikos šalies pilie

čiai. Tegu musų ponai’ nema- 
šiandien mes ♦ susilaukėme no, kad Amerikos lietuviai yra 

mylimo tėvynainio, pono advo-. Frankai-Krukai, arba kokie 
kato Skipičio savan amerikie- nors barikadų Sokratai. Anaip- 
čių lietuvių tarpan reikale šau-Įtol, ne! 
kiamo Užsienio lietuvių Kon
greso Kaune.

šaukti išsiskirsčiusius lietu- ^uros šalin, su jos kultūra šū
vius bendron konferenCijon, da-(a^0, Atskirti jos negalima. Ir 
liutis su jais bendromis minti- dėl to ji jaučia kaip gyvena 
mis, kas buvo pergyventa pra
eityje, kas buvo siekiama per 
musų nors ir silpnas pastan
gas tėvynės ir jos žmonių lais
vei 
mintis ir iš jų pinti gyvenimo 
ateičiai programą, planus, per 
kuriuos siektume ir dirbtume, 
kad iš musų išeivių, kaipo lie
tuvių krūtinių, reikštųsi bro
liška vienybė su musų tėvynė
je gyvenančiais lietuviais; kad 
musų išeivija rūpintųsi savo 
priaugančia gentkarte ir jai 
įkvėptų savos kalbos ir lietu
viškos dvasios, kad mes ja ban
dytume surišti su musų tėvų 
žeme, kaipo ekskursantus, de
legatus kongresuosna, kurie su 
senesniais savo broliais atsisto
ję prie tėvynės gynėjų kapų, 
uždėtų jiems gėlių vainiką, nu
braukdami sau liūdesio ir gai
lesčio ašarą, dcl jų pasišventi
mo, dėl jų gyvasties, dėl jų 
vargų kovoje už laisvę savo 
tėvų žemei.

Kad tie išeiviai, kurie pali
ko Lietuvą ir savas gimines, 
kaipo Rusijos ir Vokietijos že
mes ir jų piliečius, šiandien su 
jaunais savo vaikais, atsisto
ję sale Lietuvos kareivių pul
kų, aiškintų jiems, kaip daug 
vargo iškentėjo jų pirmtaku- 
nai, kaip brangiai kainavo at
statymas Lietuvos žemėlapiu; 
kaip gražu pagalios šiandien 
matyti jų paradas, muziką ii 
jų dainas. Be abejonės, kad 
ta scena sužadintų glūdinčius 
giminystės ir kraujo jaunuose 
lietuviuose jausmus, meile h 
prisirišima dirbti tos tautos 
naudai ir gerovei, iš kurios jie 
paeina.

Imant šiuo patriotiniu, tau
tiniu ir kulturiniu žvilgsniu, 
toks kongresas, kaipo vyriau
sias junginys, lietuviams būti
nai reikalingas, visais žvilgs
niais naudingas ir net būtinas, 
šiandien pono Skipičio mes iš
eiviai esame tokiu kongresan 
šaukiami prisidėti, padaryti jį 
įspūdingų ir drauge naudingu. 
Prie šio reikia dar pridėti, kad 
išeivijos branduolys, tai šiau
rinės Amerikos lietuviai. Jie 
yra skaičiumi didžiausi — vie
nas trečdalis visų lietuvių. Jie 
turi savo spaudą, mokyklas, 
įvairias draugystes, jie turtin
giausi, jie kultūringiausios pa
saulyje šalies piliečiai.

Bet kaip mus gerbiamas po
nas Skipitis kvietėjas užprašys 
kaipo tokius? Ar jis mus kvies
damas garantuos mums, kad 
mes kaipo laisvi Amerikos pi
liečiai nuvažiavę savo tėvynėn 
galėsime pareikšti savas min
tis liuosai, ar tos mintys turės 
būti kieno nors aprobuotos?

Kaip atrodytų visas tas pa- 
rengimas-Kongresas, jeigu ame
rikiečiai delegatai ką nors pa

sakytų, o iš kitos puses jiems 
įsakytų apleisti Lietuvą į 24 
vai. laiko? Visi tie gražus jau-

VISAPASAULINIS 
LIETUVIŲ KON
GRESAS KAUNE

Lietuviška išeivija palikusi 
tamsą, atėjusi šviesos ir kul-

ir gerovei, reikšti savas

jos vargo gimines Lietuvoje. 
Ji pati nusikračius priespau
dos nenori, kad jos giminės 
arba draugai ją neštų.

Mes niekaip negalime supra
sti, kad prie dabartinių aplin
kybių Lietuvos žmonės yra 
Laisvos Lietuvbs piliečiai. Jie 
yra piliečiai Smetonos ir jo 
draugų, tik Lietuvos teritori
joj. Jie taip gyvendami nieka
dos nepasivys kultūringas tau
tas. Nes kultūra, žmonijos, 
tautos ir valstybės progresas 
reiškiasi tik tada, kuomet jos 
piliečiai laisvai visi tame gy
venimo sūkuryje bendradar
biauja. Gi mes žinome šiandien, 
kad musų žmonės Lietuvoje tų 
progų neturi. Jiems atėmė jas 
garbės trokštą vyrai su ne ta 
kariuomene, kuri laisvę Lietu
vai iškariavo, bet ta, kuri lais
vės kainos nepažinusi. Del to 
mes šiandien ir turime Lietu
voje koncentracijos stovyklas, 
politinių kalinių liogeriūs, cen
zūra spaudos, atimta susirin
kimų laisvė, burius šnipų, ku- 
rie kartais keršto dėliai, esant 
tokiai padėčiai, įskundžia ir ap
skundžia dorus piliečius niekuo 
nenusikaltusius prieš Lietuvą 
ir jos valdžią. Tie įvairus šni
pai, komendantai ir 
valdžiai žmonės 
niai valstybės tarnautojai. Jie 
yra pridėčkas, kuris eikvoja 
milijonus valstybės iždo paja
mų. Jas turi pakelti biednas 
kaimietis. Argi tai yra progre
sas ir to progreso žymės val
stybės vairą tuo budu tvar
kant? Jeigu nėra laisvės dary
ti susirinkimus, jeigu nėra 
laisvės viešai kalbėti, kritikuo
ti kieno nors apsileidimą arba 
blogą valią.

ištikimi
nėra tiesiogi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių- Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

mes

Jeigu visi tarnautoja? ne sa 
vam darbui yra ištikimais, bet 
vieno žmogaus užmačioms; jei
gu visi mokytojai rūpinasi ne 
savų pareigų atlikiinU, bet pro- 
poga^da diktatoriaus, tai ai 
musų apšviestas išeivis, sUgrį 
žęs į Lietuvą, duosis įstatyti 
tokiuosna rėmuosna? Ar gi jis 
turės eiti egzamenus, kad bū
ti kongreso “košer” dalyviu? 
Aš tikiu, kad ne, Ar mums ga
li ponas Skipitis garantuoti, 
kad1- tas kongresas nebus ko
mendanto įsakymų ribose ?

Taigi tą Suprantant,
aiškiai įžiūrime, kad tas kon
gresas nebus tiek naudingas, 
kiek iš’ jo tikimasi. Nes \visos 
aplinkybės, visoms to hašumo 
žymiems stovi skersai kelio.

Einant dar toliau, reikia pa
sakyti, kad atsiradus tokiai pa
dėčiai Lietuvoj, jos visas gy
venimas yra merdė jaučiame, 
bet ne progresuojančiame laip
snyje. Jeigu jau ir nusilenkti 
diktatūrai, tai reikia pripažin
ti faktas, kad musų šalies dik
tatūra prasta. Jeigu mes paim- 
simė Turkijos Kernai Pašą, tai 
pamatysime, kad tas turkas 
tiesiog stebuklus savam kraš
te padarė. Išmetė Koraną, o jo 
vieton įvedė Bibliją; nutraukė 
moterims nuo veido skaras, su
grąžino joms lygias pilietines 
teises; panaikino haremus; įve
dė lotynų alfabetą. Ir tai ke
lių metų bėgyje. Gi musų dik
tatūra kuo pasižymėjo? Kon
centracijos stovyklomis, atėmi
mu susirinkimų ir, spaudos 
laisvės, įsteigimu pulkų šnipų, 
steigimu subsidijuojant vie
nuolynų, palaikant žemas de- 
moralizuojančias įstaigas—' Ro
mos bažnyčias, mokant jų tar
nautojams tiesiogines algas iš 
valstybės iždo, kurias metro
politą surinkęs siunčia Romos 
popiežiui. Dėl ko ir už ką? Ai 
dėl to, kad geriausi bažnyti
niai tarpai ir jos peni tentai 
valdydami naujai atgimusią 
Lietuvą daėjo s^vę^(()ka£jėrps 
galą prie vyriausių teismų tri
bunolu, tuo pažemindami Lie
tuvą ir prieš savo krašto žmo
nes ir prieš svetimas valsty
bes. .

Ar musų amerikiečių atsto
vai negalės pasisakyti kokiam 
nors viešame susirinkime už 
įvedimą ei vilos metrikacijos, 
atskirimą bažnyčios nuo val
stybės, ir drauge papeikiant 
“šventą” diktatūrą? Ar mes 
galėsime, ponas Skipiti, elgtis 
kultūringai galvodami ir< kal-

f ,, ■ -

bėdami Lietuvos žmonių susi- 
rinkimuose? Mes norėtume to 
kiomis miritimiis pasidalinti. 
Ar bus leista? Jeigu ne, tai 
kam- mus kviečiate? Ką 
jus mums, o ką mes jums duo
sime? Musų atstovai atstovaus 
Amerikos lietuvius, o jūsų — 
Lietuvos. Reikalingas minčių 
apsimairiymas, apkalbant gy
venimo reikalus telpančius pa
vienio žmogaus, draugijos ai 
tautos ribose. Gal jus įsivaiz
dinate, kad amerikiečiai nėra 
niekas daugiau, kaip tik tie 
pilki kaimo piliečiai, kuriuos 
Lietuvoje vadinate “muži
kais?” Klystate! Jie ne Lietu
vos kaime gyveha ir Amerika 
nėra Lietuvos kaimas, bet kul
tūros šalis, kuri 1 visą pasaulį 
stebina ir jo akis prie savęs 
traukia. *

Mums Amerikos lietuviams 
tokie klausimai šiuo rengiamu 
Kongresu nėra aiškus. Mums 
neužteks katedros metropolito, 
pamaldų ir jo atlaidų. Paga
lios, gal ir tiėsa ką vienai žmo
gus yra pasakęs, “kad jus, 
amerikiečius, pripumpuos palai
minimais tėvynės meilės, duos 
tarbas indulgencijų ir pasiųs 
Amerikon sugraudintom širdi
mi”. Gal tas tiks kunigams ir

ų pavaldiniams, bet ne apšvies-1 
iems ir pažangiems Amerikos 
ietuviams, kurie sudaro lietu
viškos gyvybės branduolį šio
je šalyje.

Taigiz baigiant reikia pasa
kyti, kad klausimas yra labai 
svarbus ir jo pasekmės yra 
abejotinos. Kitą kartą daugiau.

— Patrijotas.

M
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CANADIAN 
PACIFIC KELIU

LIETUVON
Važiuokit dideliais CąjuShian Paci
fic laivais St. Lawręnce Seaway ke
liu. Dvi dienas mažiau, juros! Že
miausios kainos visqj9e:įg|tlasose. iš
kaitant 42,500 Grossį,5rdhų •EMP- 
REŠS OF BRITAINv K^hicagos iki 
Montreal 21 valanųiji 1 traukiniu. 
NETURĖSITE NESMAGUMŲ KE
LIAUTI PER KANADĄ. Sustokit 
Pasaulio Parodoj Brusscly ir paiua- 
tykit Lietuvių Gaminiu^.

Dėl pilnesnių informacijų kreipkitės: 
LITHUANIAN DAILY NBWS

1739 S. Halsted .St?, , Chicago, III. 
WOLF MARCpyiCH,

3716 Malu St., .Jk* 43ilcag<>, Imi. arba 
K. A. COOK, SteamShiJ General Agent, 
71 E. JaCksoh Blv<L, Chicago, III.

Tel. WABash 1001.

Qet4«u£ticu<. (Pacific

AKIŲ SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

mo-

nųoį jki 8

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J. F. EUDEIKIS

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRJSTAS

1801 So. Ashland Avė*
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakar<wNedėIioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Ofisas ir. Akinių; Dirbtuvė
756 West 35th St

. kampas Ųalsted Št ;
Valandos uo 10—4, nųd 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną.

ei, Yards 1829'
F^iįaikh Akinius

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

Phone Canal 6174

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

CHAS. SYREWIGZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phonė Cicero 294’

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-174Ž

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phonė Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone ‘Boulevard 4139’

PirmusMorgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman and Gos, Ino
120 S. La Salk St.

Tel. F^rariklin 0576

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvėll SL 

Tel. Republič 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republič 9600
DEArbom 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

163 W. Washington St.
Kambarys 402 

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
, susitarimo.

AKUŠERES

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS' , 

Optometrically Aldų Specialistas. 
Palengvins, akiuįtempime kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių? aptemimo, nėrvuožu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregy$tę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas-.. daronhas su 
elektrą, • parodančių mažiausias klai
dai, Speciali atyda1 atkieipjam i mo
kyklos vąikus. Kreivos akys, atitai
somos. Valandos nuo 10' iki 8 v. Ne- 
delioj nu<f 10 iki 12;,
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mosbe ąkiiiiųr Kainos pigiau 
kaip' pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Bbųletįard 7W‘ .

’I . I i i' I* M1 ...-IĮ į " '■ I -

Krėivas Akis 
t Ištaiso.

M SPEMilSTAS
’ ... 27METŲ PĄ^IMO1 
Pritaiko akinius d akiu

PINIGUS!t

Didelė
EKSKURSIJA

IiFederalSavinS
^AND LOAN ASSOCIATION 

y OF CHICAGO

Del informacijų kreipkitės Į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand SL, Brooltlyn, N, Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adamt St, Newark, N. J.

* JOHN SEKYS
* 433 Perk SL, Hartford, Conn. 
VIENYBE TRAVEL BUREAU

193 Grand St, Brooltlyn, N. Y.
G. A. KYBĄ

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon SL, Worce$ter, Mass. 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B'way, So. Boston, Mat*. 

PETRAS BARTKEVIČIUS
I 678 N. Main St., Montello, Mat*.

PAUL MOLIS
1730—24th SL, Detroit Mich. 

■LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, Chitago, III.

IOHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Supprior Avė., 

Clevelarid, Ohio

tC. J. VVOSHNER
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa. 

A. VARASIUS
. 2Q6 Ali Nations Bank Building
* 1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Rengia ir prižiūri

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

STUTTGART”
Išplauks H New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

$97.50

KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

$16700
Pridedant Jung. Voicf. Taktus

HAMBURG-AMERICAN LlNĖ • NORTH GERMAN LLOYD

TAUPYKIT

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife
6109 S. Albany 

■i Hemlock 9252
Pątarnauju prie 
gimdymo namu© 
se ar ligoninėse, 

i' duodu massage 
.. ęlectric treat- 
*»*ment ir magne- 
, tie blankets ir tt 
1 Moterims ir mer- 
• ginoms patari

mai dovanai.

A

r
Pradėkit tpupyti savo pinigus šioje Federalėjc 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 Federai Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. G.

.Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokčjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesihiais išmokėjimais.

: ( RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242’ West 23rd Placė Phone Canal 8887

I3en J. Kazanauskas, Raštininkas.

GYDYTOJAI IR DENT1STAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai
•L  ______________ _____ ______

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Ręz. Tel. Victory 2343

Į Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

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. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

. Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republič 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

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.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DK T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597 . ______ 2______

DR. L 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 12 

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 dieną.

Phone MIDWAY 2880

Dr. A. J. Mimikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą
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 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntn 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną-
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LIEJASI ANGLIAKASIU KRAUJAS
Pašauta devyni žmonės. — Vienas mirė vietoje 

o trys tapo mirtinai sužeisti. — Viso palei' 
sta apie 50 šūvių.

SPRINGFIELD, III. — Vely
kų dieną čia įvyko tikras ka
ras. Sužeista devyni žmonės. 
Tiksliau sakant, vienas liko nu
šautas, o kiti sužeisti. Mano
ma, jog iš sužeistųjų trys ne- 
pasveiks.

Kraujo praliejimas įvyko 
apie 4:30 vai. po pietų, kai už
sibaigė progresyvės unijos na
rių masinis mitingas. Kada mi
tingas pasibaigė ir žmonės pra- 

( dėjo iš svetainės eiti lauk, pik
tadariai be niekur nieko pra
dėjo šaudyti į minią. Kilo di
džiausia panika. Bėgo, kur kas 
išmanė. O sužeistieji gulėjo 
kraujuose paplūdę. Tuo tarpu 
policijos arti kaip ir nebuvo.

Kiek tikrai nukentėjo, kul
kas dar nėra žinoma. O tai to
dėl, kad lengviau sužeisti pa
bėgo ir pasislėpė savo namuo
se ar kur kitur.

Gengsteriai paliko automobi
lių ir paspruko. Tik vienam jų 
nepasisekė pabėgti. Jis tapo 
pagautas. Pas jį rasta tuščias 
revolveris. Vadinasi, šaudė tol, 
kol kulkų turėjo.

Vėliau paaiškėjo, jog palik
tas prie progresyvių mainierių 
buveinės automobilis priklausė 
ICdmundsonui, U. M. W. of A. 
prezidentui. Edmundson ir jo 
automobilis tapo sulaikyti.

žmonės pasakoja, jog bent 
kelis kartus tas automobilis 
pravažiavęs pro progresyvių 
buveinę. Matomai, gengsteriai 
ieškojo ir taikėsi nušauti kokį 
nors vadą. Bevažiuodami jit 
susidūrė su kitu karu. O kai 
pamate savo auką, tai ir pra
dėjo šaudyti. Spėjama, kad bu
vo paleista apie 50 šūvių.

Po to gengsteriai paliko au
tomobilių ir patys paspruko. 
Automobilyje tapo surasta au
tomatiškas šautuvas, žinoma, 
paskui nebuvo sunku surasti ir 
automobilio savininką.

Tas kraujo praliejimas yra 
didžiausia dėmė Illinois šteito 
valdžiai. Yra tiesiog biauru, 
kad tokie dalykai gali dėtis

;teito sostinėje. Progresy viski J 
nainieriai jau seniai reikalau- i 
ja, kad valdžia pravestų lega-l 
liškus balsavimus. Būtent, tei
sėtus balsavimus unijoje. Bet' 
i tai nekreipiama dėmesio. Na, | 
o padarinyje dabar liejasi 
kraujas.

Tomis išprovokuotomis sker
dynėmis visi yra pasipiktinę, 
kurie dar turi šiek tiek doros.

— Senas Mainierys.

50c gausite ne tiktai puikią 
vakarienę, bet galėsite drau
giškai pasikalbėti ir pasitarti 
dienos klausimais. Bankietą 
rengia bendra komisija iš 
SLA 60 kp. ir LS'S 51 kp. At
silankykite visi, užmiršite apie 
savo 
mai 
site.

vargus ir bėdas ir links- 
ir naudingai laiką pralei-

— M—tė.
4/ i------ --------- Į---------- -

EDMUNDSON^ SU
RADO LIGONINĖJE

ger, kaip žinia, buvo pakartas 
už nužudymą West City, III., 
majoro. Kili Thomasono bro
liai irgi yra pasižymėję įvai
riais krimihališkais darbais.

Visi suimtieji bus kaltinami 
dėl žmogžudystės.

Nušautas tapo Edris Ma- 
jie, progresyvės , angliakasių 
unijos organizatorius. Pasa
kojama, jog Edmundson bai
dai neapkentęs Mabie. 
jųdviejų jau ir pirma 
vykę keli susirėmimai.

Iš kitų sužeistų, kurių
dius siekia 10, tenka pažymė
ti Artbur Gramlicb, progre- 
syvėš unijos narį. Jo padėtis 
esanti kritiška

Dainuos Bulaw Aces 
vakare

(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertiscd Window” 
klausia laiškų.

904
905

908

Brasowskas Antony
Lukas Veronika
Ollendorff Ursula

Bus kaltinamas dėl 
žmogžudystės

S. L. A. PREZ. F. BA
BOČIUS KALBĖS
GRAND RAPIDS

LIETUVIAMS
GBAND RAPIDS, Mich. — 

Kartu su gamta pradeda atgy
ti ir vietinis lietuvių gyveni
mas. Nors dėl ilgos, sunkios 
ir nervus ardančios depresijos 
kišenėse vėjai švilpia, bet tai 
nė kiek nepalietė kai kurių 
žmonių, kurių dvasia prakilni 
ir kurie rūpinasi ne tik šia die

tai musų idealistai, LSSna
51-mos kp. nariai S. Naudžius 
ir W. Morris. Tie du geri vy
rai sumano pateikti vietos lie- 
tuviafcns tikrą puotą. Pirmiau
siai vakare įvyks prakalbos, o 
paskui vaišes, kuriose kaip se
ni, taip ir jauni galės sau gau
ti daug smagumo.

Prakalbos įvyks šeštadienį, 
gegužės 4 d., Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Svetainėje; pradžia 
7:30 vai. vakare, įžanga dykai, 
o po prakalbų puikus draugin
gas bankietas Peoples Cafe, 
348 W. Leonard St., kur už

SPRINGFIELD, ILL. — Ki- 
toje vietoje aprašyta, kaip 
Velykų dieną pas mus įvyko 
kraujo praliejimas. Ten pa
sakyta, jog tą tragediją iš
provokavo senosios unijos na
riai. Iš vėliausių žinių ma
tyti, kad net pats U. M. W. 
of America Illinois valstijos 
prezidentas, Ray Edmund- 
son, vadovavo tam puolimui. 
Jis kartu su kitais gengste- 
riais važiavo savo automobi
liu, kurį priverstas buvo pa
likti susišaudymo vietoje.

Po įvykusios tragedijos Ed
mundson pabėgo taksikabu. 
Sustojo kelias minutes na
mie, o paskui pabėgo iš Sprin- 
gfieldo. Pasirodė, kad jis bu
vo sužeistas į kaklą ir nuvy
ko į St. Vincent ligoninę, kuri 
randasi Taylorville mieste. 
Iš ten jis davė žinią šerifui.

Jau yra suimti Thomas 
Howerton, William Furlovv ir 
Fred Thomason. Pastarasis 
yra žinomas kaipo tikras gen- 
gsteris. Sakoma, kad jis pri
klausęs Birgėr’o gengei. Bir-

ProgrcKsvvės 'unijos 
dentas, NVilliam Keck, savo 
pareiškime sako, jog dėl tos 
tragedijos yra kalta valdžia. 
Progresyvės unijos nariai, sa
ko, jis, jau seniai reikalauja, 
kad mainierių unijos viršinin
kai butų renkami referendu
mo keliu. Už tai jie kovoja 
per paskutinius dvejus metus. 
Dabar jų pastangomis tapo į 
legislaturą įneštas kilius, ku
ris siekiasi užduoti mirtihą 
smūgį raketierizmui. O rake- 
tierizmas ir gengsterizmas 
bus panaikintas tik tada, kai 
unijos reikalai bus tinkamai 
sutvarkyti. Būtent, kada na
riai referendumo keliu iš
rinks unijos viršininkus bei 
išspręs kitus nesusipratimus.

buvo

skai

SKALBIAMA MAŠINA IR PROSINIMO MAŠINA UŽ

BudrikoPoVelykinisPasiulijimas

Ona Skevenute
P-le Ona Skeveriutė 

sporto vakare, kurį 
Bulaw Aces ateinantį 
dienį Viking Temple 
nėjė, prie 69 ir Emerald avc.

Vien dainininkų, solistų 
koncertas ir muzikalia pro
gramas prasidės 6 vai. vaka
re. Po koncerto bus šokiai 
prie Stephens “Revelers” Or
chestros. Įžanga 25 centai.

(Fb)

dainuos 
rengia 

sekma-
svetain-

569.50

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te- 
Senas Mainierys. gul nueina į vyriausįjį paštą

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

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

51.95 IR 52.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR 51.25
Vyrams darbines ir išeigines keb 
nes

51.25 IR 52.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) 6Qf* 
(Pirmos rūšies) ..............wwU
Vyrams pančiakos, labai 6f*
Yard Goods dėl siu- 1 P!/? f* 
vimo kvortukų. vardas ■ " w 
Mergaitėms bovelninės 1 R f*

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

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 Vamišas už galioną $1 Aft 
ir virš............................. ■
Galionas Maliavos 99 C
Galionas Enamelio 69
ir virš......... ................... ■ «ww
Galionas Varnišio išėmė- Q6fi 
jes augštos rūšies ........... www
3 pakeliai sienų po- ?6f*
pieros valyklas ..............  fcwv

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

NUO VELYKŲ LIKO
Didžiausis pasiri n k i- 
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit Į musų 
krautuvę ir pasirinkit.

Kainos čeverykų dabar nebrangios. 
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UN1VERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

GRAHAM i SONS, ■=■
MALEVŲ KRAUTUVE

1821 W. 35th Street
Tel. LAFayette 3873

Pavasarinis Išpardavimas
Plastics ir 
WEAVES 

30 inčų platus. 
Parsiduoda trys 
syk bra n g i a u 
šios kainos. Taip 
pigiai už vieną 
rolę kaip 100
Sienoms Popierą Apkarpom Dykai!

SIENŲ Popiera.
Naujausiu dezė- 
nių. Tinka bite 
kambariui. Pasi
rinkimas desėnių 
Taip pigiai kaip 
už rolę .... 5^

Diamond
ŽIBANTI MALEVA

Balta arba spalvose ftP
Už Galioną ..........  VvC

Diamond Greit Džiustantis
SPAR VARNIŠIS

Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens, už
Galioną ...................... *** ■

Sieteliams Maleva
Žibanti Juoda
Už Galioną ..............fcivC

GERA IŠVIDINE
ŽIBANTI MALEVA

Maleva su Enamel išbaigimu 
Baltos spalvos “ 
Už Galioną ...: si .95

Malevos ir Varnišio 
Išėmėjas

Gal. 85C

1638 W. 79th Street
Tel. RADcliffe 3886

PAINT

VALOMOS LANGAMS 
UŽDANGOS

36x6 pėdų J 89C
SIENŲ POPIEROS VALYK- 
LAS- Absorine, Glimax 
Cleveland

nai

MALEVOS VALYKLAS

3pake’ P1 Aliai .............. I V
Master Painter’s Baltas 

ENAMELIS
Graži balta spalva, kuri bua 
balta ir gali būt permalevo- 
ta bile 'kuria kita spalva. 
Labai tepecialč kaina.

“ . . si .69
AUTORIZUOTI NU-ENAMEL PRODUKTŲ DEALERIAI 

DYKAI PRISTATYMAS.
Atdara Utarninke, Ketverge ir Subatos Vakarais.

£

i ■

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugoki regėjimai pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.

Puikus 
Zylo-Shell v 
rėmai pagra
žina veidą Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 
nuovargį ir galvos skaudėjimą. Jus gilėsite su jais skaityti mažas, rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Sejner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė „
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą t

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

Nauji Gasiniai Pečiai po

Nauji Parlor Setai po

Fedelco Dulkių Valytojai po

Hoover Factory Padaryti po

*39.50
*49.50

*9.50
*19.95

$25,000.00 WAREHOUSE
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.

*28.00ir
*5.00
*9.50

Parlor Setai po

Radios po

Radios gražiuose kabinetuose po

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

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — 51.20 paintė 

ZUBROVKA—Smirnovo $-| gQ
Parsiduoda visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir restauracijose. 

DISTRIBUTOR FOR THE ŠtfAtE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tėl. Rogers Park 2900—Chicago, III. 
Spęcialės kainos dėl Urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

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

Tol. Boulevard 4705

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

J. P. Figatner Co.
5020 S. Ashland Avė.

Telefonas PROSPECT 5874

TĖMYKIT ŠIAS SPECIALIAI ŽEMAS 
f KAINAS <

Tyra Virta
LINSEED ALYVA

Specialiai
už .................. gal.OlSC

Climax VALYKLAS

3 te:‘ 19c
CONGO, 1 EILES

Žibantis Baltas 
ENAMEL 

oL.. 51.79

FIGATNER‘10
Malevos ir Varnišio 

IŠĖMĖJAS
Greit veikiąs TO
Už Galioną  ......... ■ vC

W0RTH-M0RE
NAMAMS MALEVA
Visose spalvose
Už Galioną ...........WOC

TIKRAS SHERWIN 
WILLIAMS GRINDIM IR 

TRIM VARNIŠAS
Už SI 19Galioną ................. 1 m 1 V

SPECIALIAI, 4-INČŲ 
GRYNŲ ŠERIŲ 

SIENOM ŠEPETYS 
Didelis
Special ...................UwC

PARKERTO
PUIKUS PALIŠAS

16-uncijų butelis
tiktai .................. 0vC
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LIETUVA VĖL GAVO BARTI

Vakar šioje vietoje buvo išreikšta abejonė, ar tik
rai Britanija, Francija ir Italija vėl išbarė Lietuvos val
džią už jos apsiėjimą su Klaipėdos vokiečiais. Bet pa
sirodo, kad tai tiesa. Paminėtosios valstybės jspėjo Kau
ną, kad jisai privalo pripažinti Klaipėdos vokiečių teisę 
turėti savo atstovybę direktorijoje.

Tai yra jau trečias pabarimas Lietuvos vyriausy
bei per paskutines kelias savaites. Lietuva ilgiau negali 
ignoruoti šitokių žinksnių iš didžiųjų valstybių pusės. 
Be tų valstybių paramos Lietuva negyventų nė vienos 
dienos, nes Lenkijos ir Vokietijos militaristai ją kaip 
bematant sudraskytų.

Mums kartą jau teko nurodyti, kad didžiosios val
stybės elgiasi neteisingai, bardamos Lietuvą, kuri tik
rumoje tik ginasi nuo Vokietijos nacių, ir nieko nesa- 
kydamos Berlynui, kuris Lietuvą puola. Tačiau politi
koje dalykai retai yra saikuojami ^ryno teisingumo 
saiku. Vokietijos nacių kumščia sveria tiek daug tarp
tautinės politikos svarstyklėse, kad nė Lietuvos užtarė
jai negali jos ignoruoti.

Kol Klaipėdos vokietininkai turi pagrindo skųstis, 
kad Lietuvos valdžia siaurina jų teises, įrašytas į Klai
pėdos statutą, tol Berlyno protestai randa pritarimo 
pasaulio opinijoje. O dabartiniu laiku didžiosios vals
tybės stengiasi Vokietiją nuraminti ir prikalbinti, kad 
ji atsižadėtų savo agresingo nusistatymo ir grįžtų į 
Tautų Sąjungą. Todėl anglai, franeuzai ir italai Vokie
tiją glosto. ; :

Idant neatrodytų, kad Lietuva yra Vokietijos ne- 
sukalbamumo kaltininkė, reikėtų Klaipėdos krašte at- 
steigti kaip galint greičiau konstitucines sąlygas. Tie
sa, kad tuomet Lietuvos valdžiai gali būt sunkiau pa
laikyti tvarką Klaipėdoje, bet prieš tai nieko nepada
rysi. Išoriniai priešai yra Lietuvai pavojingesni, negu 
Vidujiniai. Su savo piliečiais valdžia turi mokėti susi
kalbėti; o jeigu žmonės nepasitiki, tai jos uždavinys yra 
tą pasitikėjimą įgyti. Ne žmonės valdžiai, bet valdžia 
žmonėms.

Galima čia priminti, kad 1926 m. iki gruodžio per
versmo klaipėdiečiai nebuvo nusistatę prieš Lietuvą. 
Klaipėdos seimelyje ne tik lietuvių frakcija stodavo už 
Lietuvą, bet ir darbininkų atstovai.

Butų bergždžia stengtis padaryti Lietuvos drau
gais Klaipėdos dvarponius ir stambiuosius pirklius bei 
fabrikantus. Jie yra ir bus vokiškos orijentacijos. Bet 
Klaipėdos darbininkams ir ūkininkams nėra ko ieškoti 
Vokietijoje, — ypač dabar, kada tenai liaudį slegia hit- 
lerizmo jungas, šituos Klaipėdos krašto gyventojų 
sluoksnius Lietuva lengvai galėtų vėl pakreipti į savo 
pusę, jeigu tik Lietuvos valdžioje įgytų sprendžiamą 
balsą darbo žmonės.

Kitokio kelio sujungti tvirtais ryšiais Klaipėdą su 
Lietuva nėra. Represijų kelias, kaip matome, veda prie 
konfliktų ne tik su galingąja Vokietija, bet ir su tomis 
valstybėmis, kurios yrą pasirašiusios Klaipėdos konveri- 

• • * ’ ’ , .3' ' U!'rciją.

OKIETIJOS DIRBTUVIŲ
DARBININKAI PRIEŠ

NACIUS '

Balandžio 13 ir 14 dd. Vokie
tijoje įvyko darbininkų tarybų 
rinkimai dirbtuvėse. Spauda 
paduoda mažai žinių apie jų 
pasėkas, ir# tikrų skaitlinių ne
galima nė tikėtis, kadangi “na
ciai” dabar Vokietijoje viską 
cenzūruoja, panašiai kaip bol
ševikai Rusijoje. Tačiau tų rin
kimų svarba yra labai didelė, 
apie ką liudija ir tas faktas, 
kad paskutinėse rinkimų kam
panijos dienose j dirbtuvių 
darbininkų mitingus ėjo sakyti 
prakalbas stambiausieji hitle

Užsakymo kaina:
Chicagoje pažtu: •

Metams ------  $8.00
Pusei metų -----------   ‘4.00
Trims mėnesiams________ - 2.00
Dviem mėnesiams ________ 1.50
Vienam mėnesiui ...... ..................75

Chicago] per iinešiotojus:
Viena kopija       3c
Savaitei _____ ._______ _____4 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltai

Metams $7.00
Pusei metų_____ ._______ 3.50
Trims mėnesiams , 1.75
Dviem mėnesiams .........  1.25
Vienam mėnesiui ........ — 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
' ' (Atpiginto)

Metams —J-U___________$8.00
Pusei metų ..-'A—----- , u. 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karta su užsakymą

rininkų oratoriai — Hess, Goe- 
bbėls, Lėy, Streicher ir kiti.

Darbininkai negalėjo atvirai 
pasipriešinti “naciams”. To ‘nė- 
Veizint, daugelyje dirbtuvių žy
mus balsuotojų^ skaičius atsisa
kė ‘ remti hitleriško “Darbo 
Fronto” kandidatus. Goebbelso 
organas “Der Angriff” prane
ša, kad Berlyne apie 10% dar
bininkų visai susilaikė nuo bal
savimo, o daugelyje dirbtuvių 
buvo paduota iki 30% tuščių 
arba “sugadintų” baliotų. Tie 
“sugadinti” baliotai reiškia, kad 
balsuotojai išbraukė “nacių” 
kandidatų vardus ir įrašė jų 
vietoje kitus kandidatus, šitie 
nauji kandidatai buvo kone iš
imtinai laisvųjų (socialdemo
kratinių) profesinių sąjungų 
vardai.

Balsuodami už šituos hitleriz- 
mo priešus, darbininkai rizika-

vo užsitraukti aštrių bausmių 
j iŠ valdžios pusės. BetJ opoziči- 
j ja “nacių” diktatūrai nuolatos 
stiprėja, ir todęl jau atsiranda 
didelis skaiči us darbininką j" ku
rie, nežiuririt pai7bjaxtiš;^ f stoja 
už senuosius savo vkdus.

BERNO “TAGWACHT” UŽ
TARIA LIETUVĄ

' ■ A

Ginče, kuris kilo tarp Lietu
vos ir Vokietijos dėl Klaipėdos 
“nactų” pasmerkimo, griežtai 
pasisakė už Lietuvą vyriausias 
Šveicarijos socialdemokratų or
ganas “Berner Tagwachit”.

Dėl Berlyno protestų prieš 
Kauno teismo’ sprendimą tasai 
laikraštis nurodo, kad Klaipė
dos hitlerininkų nubaudimas 
tai grynai Lietuvos reikalas, j 
kurį Vokietija neturi jokios, 
teisės kištis. Kad ir tas spren
dimas aštrus, sako Šveicarijos 
socialdemokratų > laikraštis, bet 
jo nieku budu negalima lyginti 
su tais baisiais dalykais, kurie 
dedasi Hitlerio despoti j o j e: 
birželio 30 dienos įvykiais rei
chstago padegimu, kalinių žu
dymais koncentracijos stovyk
lose ir galvų kapojimu mote
rims. “Berner Tagwacht”, pa
galios, pareiškia:

“Mes nepaprastai sveikina
me vis dėl to, kad betkur, 
nors, deja, ir ne Šveicarijoje, 
pagaliau pradedama atsiskai
tyti su nacionalsocialistų žu
dymo teroru ir šnipą meto
dais užsieniuose.”
Vadinasi, girdamas Lietuvos 

griežtumą Apsiejime su ”na- 
ciųį^ Šnipais' ir prdvokatorįais 
Klaipėdoje,? tas socialdemokra
tą organas kartu nupeikia SV.di- 
chrijds liberalų valdžią, kad ji 
neturi drąsos Stipriai1 paimti už 
keteros hitlerininkus, kdrlė te
nai irgi krečia visokius ‘ šposus, r; ’ V, I •■’hifrky1
KOMINTERNAS PADŽIAUTAS 

ANT TVOROS ’

Jau nuo 1928 metų komunis
tų internacionalas ' bėra laikęs 
savo kongresą’, nors pagal ko- 
minterrio konstituciją kongre
sai turi įvykti kas antri me
tai. t: ""

Pagal komunistų internacio
nalo konstituciją tik kongresai 
turi teisę keisti kdm'i’htėrfio 
programą ir taisykles. Bet ko
munistų " internacionalo pildoma
sis komitetas sauvališkai pakei
tė vieną iš šVhfbiaūŠiųjų'ko- 
minterno taisyklių, atsisakyda
mas šaukti kongresą 1930 me
tais, 1932 metais fr 1934 me
tais. Jisai ketina Šaukti korig-. 
resą tiktai šiemet, t. y. už sep- 
tynerių metų po šeštojo koiig-■«. > f . reso.

Pildomasis komitetas taip pat 
sauvajiškai pakeitė kominterno 
programą, paskelbdamas “tre
čiojo periodo” teoriją, kuri yra 
visai priešinga šėštėjo kongre
so nutarimams. Pagal tą teo
riją kapitalizmui " jau atėjo 
“sudnoji diena”." Jisai 'jau įžen
gė į paskutinį savo gyvenimo 
laikotarpį, “trečią periodą”. Ko
munistų internacionalo kongre
sai "šitdkią teorijų niekuomet 
neskelbė; — nors jie yra su
galvoję gana daug visokių 
kvailysčių.

Pagaliau, pats pildomasis ko
mitetas, kuris be kongreso ūž- 
gyrimo keičia kominterno tai
sykles ir programą, seniai pa
baigę savo tarnavimo .laiką. 
Jau 1930 metais turėjo būt iš
rinktas nąti j aš pildomasis komi
tetas, bet dar iki sibl'tebešei
mininkauja kominterne <taš ko- 
mitetas, kuris buvo rinktas 
1928 metais.

“Nauji Gadynėje” E. S. sta
to klausimą šČyriemsiėms Sta
lino garbintojams, kodėl toki 
dalykai Jcominterne dedasi. Be 
to, jisai nurodo, kad if ameri
kinėje kominterno sekcijoje ei
na' tdks pUt sauvaliavimas.’ Pa
vyzdžiui, dar ne taip seniai 
Am. komunistų partija visai at
metė Darbo Partijos idejąi bet 
staiga dabartinis jos* sekreto
rius Browderis pareiškė, kad 
komunistai stoja už darbo par

tiją. E. S. klausia bimbininkus:
“Kur ir kada amerikinės 

Komunistų Partijos nariam 
buvo leidžiama diskusuoti 
Darbo Partijos klausimą, po 
to, kai tos partijos septinta-; 
sis s u važi avi rnas' griežtai pa
sisakė prieš Darbo Partiją? 
Kas davė teisę partijos sek
retoriui BroWderiUi socialės 
apdraudos kongrese ' Wa- 
shin^torie paskelbeti, kaip 
partijos poziciją, kad reika
lingai Darbo Parti j a, kuomet 
partijos suvažiavimas dar nė
ra atmainęs pirmesnio suva
žiavimo nutarimo? Ar tai 
Browderis ir politinis biuras 
aukštesni ir už partijos su
važiavimą?”
E. S. Klausia taip pat, kas. ir, 

kada rinko Tietiivių centro biu-i

Šitie sklokininkų klausimai 
formaliai, žinoma, yra visai pa
matuoti, ir bimbininkai į juos, 

ARABAI 
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Kaip arabai gyvena. — Ara- 
' bį IriyliftiiaUsi^^ gyvules 
yra1 airidyš. -^-0Plėšikavi- 
nią arabai neskaito blogu 
ddrbii; Arabų moterų 
būtis. — Mahometo mok
slas. — Ugnim ir kardu 
arabai platino savo kul
tūrą ir religiją. — Arabų 
kaįįngumaš.1— Arabų sa
varankiškos valstybėlės?

*

Pačiame pietų vakarų Azi- 
joS'" kk'mpe, rašo vienas laik- 
raštiš, v išilgai Visą RaūdoĄąją 
jurą’ iš vakarų " in išilgai4 Per
sijok įlanką ir Mešbpdtamijos 
lygumą iš" rytų yra į ' ihjįijbho 
kvadrhtinių mylią' su ; viršum 
ploto V^įihariiaš'lAfkbijos pu^- 
kiasalis. ši&tlr&je ^it^} pusiasa
lis baigiasi Sirijos ir 'Paleštifios 
dykumomis, o pietuose jis pri
eina frriė Indijos vandčnyho ftg- 
įies vadinamos Arabų juros.

Beveik visas' pusiasalis yra 
pliki saulės išdeginto smėlio 
plotai.

šitas tat kraštas yra ypa
tingos arabų 'tautos tėvynė. 1 .

Arabai yra tos pačios kil
mės, kaip ir žydai, semitiška 
tauta.

Tatai yra vidutinio ūgio, sau
so kūno sudėjimo, pailgo vei
do sil gražiai, kumpa nosim !ir 
didelėmis žibančiomis akimis 
žmones. Visi keliautojai tvirti
ni klajoklių arabų laisvės mei
lę ir jo aukštą nuomonę apie 
save. "

Visas arabo klajoklio turtas 
yra jo kaimenė. Pirmą vietą 
jo kaimenėje neabejotinai už
ima kupranugaris. Arabas gim
sta laisvam ore," maitinasi ku- 
pranugarės pienu, varške ir jo 
mėsa, dengiasi jo vilnų audi
niais, miega jo kailio palapi
nėje. Maža to. Užpuolimo mė
tų kupranugariai sugula ant 
žemės ir už jų kūnų, kaip ;už 
kokio pylimo pasislėpę, arabhi 
atsišaudė nuo priešų. ’ * 

’ Su1 sunkiu krūviniu kupra
nugaris lengvai per ' parą nu
eina 65 mylias, o jojamasis 
ithpranugaris nubėga net 100 
mylių per parą.
" Kitas'M afhbų mylimiausias 
gyvulys yra atklys. Arabo mėi- 
lė arkliui ir arabo arklio var
das yra žinomi visafei pasau- 
JJr1 1 ' ' ■ r< r '' '!

Plėšikauti, užpuolikauti ara
bo akiriiiš žiūrint visai nėra 
blogas darbas. Todėl vilkstinįsį 
keliaudamos per arabą ' žėmes, 
privaįo tūręti stiprias apsau
gas. Daugeliui arabų, per kai
rių žemę eina vilkstinių 'keliai, 
plėšiniai' nuo šėrių 'senovės y^U 
nuolatinis pragyvenimo šaltinis'. 
Be to, arabas mielu noru pa
keičia plėšiko rolę' gynėjo ro
lę, parsisamdydamas vilkstinių 
apsaugom 1

Arabai yra su^tirstę atski-

be abejonės, negalės duoti pa
tenkinančių atsakymų. Bet iš 
esmės jie jokios reikšmės ne
puri; neš komunistų internacio
nale ir komunistų partijose de
mokratijos niekuomet nebuvo.

Tik mažas vaikas gali tikėti, 
kad, pav. Rusijos komunistų 
partijos vyriausia įstaiga bu
vo kada nors partijos suvažia
vimas, nors “pagal konstituci
ją” taip turėtų būti. Tos par
tijos ' suvažiavimai visuomet 
tik patvirtindavo tą, ką jiems 
pakišdavo centro komitetas. O 
centro komitetą visuomet kon
troliavo tam tyčia Lenino su
galvotas “politinis biuras”, ku
ris saVo keliu buvo ir tebėra 
valdomas vieno ašmens. Taip 
kad ne suvažiavimai nustato 
įtos partijos programą, taisyk
les ir politiką, bet tas asmuo 
— diktatorius. Pirma tai buvo 
Leninas, o dabar Stalinas.

Kominterrias tėra tik Stalino 
agentūra? 1 

tos valstybės nusilpo, jų kul
tūra Azijoj turkų spaudžiama 
sunyko. Arabai grįžo į pirmyk
štę būtį, paliko klajokliai. Ga
lingi nukariautojai Afrikoj, jie 
dabar taip pat paliko tik pasi
gailėjimo verti skurdo ir var
go žmonės.

Bendrai teigiamos kultūrinės 
įtakos kitoms tautoms arabai 
nepadarė, o jų neigiamoji rolė 
žymu ir šiandien. Ypač tat ga
lima pasakyti apie Afrikos 
sausžemį, nuo kurio Arabija 
pietuose skiria tik Babel—Man- 
debo sąsiauris. Prieš europie
čių atėjimą, arabai nuolatos 
puldinėjo panylio kraštus, p 1- 
siekdami net Kongo. Iš čia jie 
išgabendavo begales dramblių 
ilčių," kaulų ir vergų. Ir kartu 
su tuo jie be mažiausio pasi
gailėjimo tuos kraštus naikino. 
Dar pabaigoje pereito šimtme
čio Nilo aukštupiuose viešpata
vo arabų gaujos, nepalikdamos 
negrų kaimuose, kaip sako, ak
mens ant akfnens. “Įniršę nai
kintojai naikino bananų miš
kus, į smulkius trupinėlius dau
žė net kiekvieną negrų luote- 
lį, kiekviena upės ar ežero sa
lelė buvo apieškoma skersai ii
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išilgai.romis padermėmis, kurias val

do neribotos valdžios šeikai. 
Jie yra visiški valdovai, teisė
jai — jie tariasi su' kitomis 
padermėmis dėl taikos ir ben
drai jie primena bibliškus pa
triarchus. Nesantaika, kraujo 
kerštas viena kitai šeimoms, gi
minėms ir ištisoms padermėms 
yra išsilaikę visoj pilnumoj.

Arabų moteries būtis nepa
vydėtina. Skaitydami gyvento
jus, arabai mbtėrų visai ne
skaito. Į ' moteris arabai žiūri 
su panieka, geriausiu atveju su 
nuolaidumu. “Ko aš pats ne
galiu suvalgyti, suvalgys mo
terys”, “moterys gali viską 
valgyti”, — posakiai, kuriuos 
labai dažnai išgirsi. Kol motė
mis jauna, ji vertinama kaip 
žaislas. Pasenus ji paverčiaina 
naminiu darbo gyvuliu. 12 mė
tį mergaite jau suaugus įr iš
leidžiama už vyro. Už nuotai
ką užmoka kelis kupranuga
rius. 13 metų mergaitė jau mo
tina, o 18 metų jau tikra: še- 
ne.

Arabų istorijoj labai didelį 
vaidmenį atliko iriahomėtonų 
pranašas Mahometas. Arabijoj 
jis gimė, augo ir! skelbė savo 
tikybą, žadindamas islamą, ku
ris šiandien jungia visam pa
sauly 25b milijonų žmonių. Ma
hometo moksle sumišo įvairiau
sių tikėjimų pradai, pradedant 
pagoniškais arabiškais, ’ir bai-
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giant krikščioriiškais bei žydiš
kais. " ‘.’v "*'*'■

Tikėjimas vienu visagaliu 
dievu Alachu ir jo pranašu Ma
hometu, taip pat pomirtiniu 
gyVėiijmu su rojum ir praga
ru, 'prisikėlimu iš numirusių ii 
prigihita žmogaus lėmtim, — 
štai bagrindinėš tos tikybos tie
sės. Penkis kartus pasimelsti 
ir apsiplAūti, pasninkauti, duo
ti ’iimhĮiĮą pavargėliui ir ‘nu 
keliauti ‘"‘ į Mekos ! šventvietę, 
štai ir viskas, ko reikalauja 
Mahometo mokslas iš tikinčių
jų. Pi'ririųjų' Mahometo įpėdi
nių, vadirihinų ' kalifų laikais 
Arabija* išmetė ‘ fahatizuotį 
žmihiį masės į priešakinę Azi
ją ir Afriką ir nuo VH a. p. 
K. prasideda didieji arabų nu
kariavimai.
' Nors ir neskaitlingi buvo 

arabhi,’ bet jie' sugebėjo visiems 
amžiams įrašyti savo vardą 
Azijos, Afrikos ir Europos is
torijoj. Nepaprasti fanatikai, 
įsitikinę gausiu atlyginimu aria
me gyvenime už narsumą, įsi- 
tikinę nėišvėngiamd likimo lem
tim, ugnim ir kardu arabai įdie
gė savo nesudėtingą kūlturą h 
religiją kitoms taiftomsj nustel
bė rie tik ftersų, bet ir indusų 
kultūrą. Jų spaudžiama griuvo 
tdkiii' seriovėš Azijos kultūros 
tvirtovę, rkaip Aleksandrija, jie 
nukariavo Ispaniją ir čia vieš- 
patrivb1 7O0 ritėtų. ' J '

Į vidurinių amžių pabaigą 
’ arabų jegos' išseko, jų sukur

Azijos sausžemy arabų rolė 
pasibaigė seniai. čia arabus 
prispaudė turkai ir europiečiai. 
Raudonųjų jurų pakraščiais 
turkai netruko įkurti Hedžaso 
ir Jemeno apygardas, kurias 
tik prieš šimtą metų iš turkų 
atkariavo ir prie vidurinės Ara
bijos prijungė arabų tautinin
kai ir grynojo islamo sekėjai 
vahabitai.

PO didžiojo karo turkus Ara
bijoj pakeitė europiečiai, šiau
rės vakarų Arabiją 1918 me
tais užėmė anglai, 0 1919-20 
m. prancūzai, kurie sukurė čia 
keletą mažų valstybių (Siriją,’ 
Livarią ir kit.). Palestina, kaip 
atskira valstybė paliko Angli
jos protektorate. Rytų pakraš
čiai atiteko Bagdado ir Bas- 
ros apygardų vietoj įkurtai 
Irako valstybei. Jemenas ati
teko italams. Tokiu budu da
bar visą vidurinę Arabiją ap
supa neva savarankiškų val
stybėlių eilė. Nepriklausomybę 
išlaikė tik dvi stambiausios tau
tinės arabų valstybės Nedžas ' 
ir Džebal-šamaras. Bet šitos 
valstybėlės ir dabar su viena 
kita gyvena nesantaikoje ir, 
reikia manyti, kad ir jos ne
trūkūs turės pasiduoti europie
čių įtakai.

Erotika ir Šeima Šiii Dieni) Vokietijoj
(Tąsa)

ši valdžios priemonė yra 
ekonominio pobūdžio; moters 
gi įpareigojimas atsiduoti tik 
motinystei yra diktuojamas 
nacionalizmo. Visoks naciona
lizmas, būdamas iš prigimties 
grobūoniŠkas, su savo kreiva 
logika sukosi pavojingame už
burtame tate. Besistengda
mas pateisinti savo ekspansy- 
vižmo politiką gyventojų per
tekliumi, jis tuo pat metu kiek 
galėdamas didina “tautos be 
erdvės” (taip vokiečiai-šovi- 
riistai save vadina) slėgimą į 
periferiją, ugdydamas- gyven
tojų skaičių, užuot jį maži
nęs!

Nacionalsocializme, kaip ir 
visur kitur, reikia skirti dok
triną ir politinius tikslus. Šei
mos, “valstybes narvelio”, 
“šventumą” ir “neliečiamybę”, 
kuriuos naciui! alsocializmas 
teorijoje skelbia, paverčia nie
kais vis didėjančios valstybės 
pretenzijos į jauriimo auklėj 1- 
mą. “Moters dįdybė”, “mote-

' Šeimos "saugotojd” — 
visa tai nėra frazės, kadangi 
trečiojo reicho šeimininkai 
praktiškai moteryje temato 

‘visCmd\i'rankį. ’ ''
Kaip žinia, nacionalsocialis

tų politika ne tiktai siekia 
pakelti bendrą gyventojų skai- 
čių*, bet, svarbiausiai, pagerint 
jų “rasę” ir išlaikyti jos “gry
numą”. ’ ! ’

'Aiškindami, 'kad jiems tin
ka, ešamu‘6siusv Vedybį įstaty- 
'hitis; jie, jeigu vienas jauna
vedžių paširodo esąs ‘ 'žydiškos 
kiĮmės, verča' ' išsiskirti; ‘ tam 
tikras eugėhikos ’ dispozityvas 
įsako patiekti prieš vedybas 
aĖrbgesundheitsscheui” —liu
dysią, kad neturima pavelda- 
nių ligų — ir dokumentą, liu- 
dyjantį “kraujo grynumą” 
iki trečiosios kartos.

Šių diėrių Vokietijoj res
publikos įvestoji lyčių lygybė 
faktiškai panaikinta. Moterei 
atitverta gardas “vaikai, baž
nyčia, virtuvė,” kuriam dar 
kaizerio laikais jį buvo pri
versta tūnoti. Uždedama mo
kesnį viengungiams, "Skirdama 
p remi j as vaikingoms šeimoms, 
duodama paškolaš jaunavecį- 
žiams, ’ naciij valstybė siekia 
padidinti Vokietijoje gimiinį 
skaičių. Valdžia duoda tuo 
atveju, jei inoteris išteka ir 
pasižada užleisti savo tarnybą 
vyriškiui it- ateityje neimti 
apmokamo daribo,' nebent tuo 
atveju, jei jfiriššiškirty su sa
vo vyru arba Šis Susirgtų. Su
prantama, toks biznis nė vie
nos iriotėrs hepafėhkiria, todėl 
ŠU priemonė didžiai nepopu
liari.1 Bet Hitleris savo' ”Meili

Kampf” rašo: “valstybė pri
valo rūpintis tautos ateitimi 
per dešimts šimtmečių”, todėl 
atskiro individo valia nieko 
nešveria ir turi nusilenkti val
džios valiai.

Kelias į techniškąsias ir in- 
teligentines profesijas, kurios 
yra laikomos sritimi, -rezer
vuota išimtinai vyrams, mo
terei yra pilnas kliūčių. Iš 15,- 
000 abiturientų, kuriems buvo 
leista studijuoti universitetuo
se ir kt. aukšt. mokyklose, 
mergaičių nėra nė 10%. Liku
sios priverstos tenkintis namų 
ruoša. Vyriausybe kiekvieną 
vokiečių šeimą ragina priimti 
po vieną tų mergaičių duo
dant joms per vienerius me- 
triš išlaikymą, kad jos namų 
ruošos darbus bedirbdamos 
pasiruoštų tapti geromis žmo
nomis.

Visos tokios valdžios prie
monės liudyja, kad valstybė 
yra nepaprastai išplėtusi savo 
galią į piliečius, visiškai su
bordinuodama juos savo sie
kimuose. Visokia veikla teiš
eina iš politinio naudingumo 
sumetimų.’ Ir kasdien vis la
biau ryškėja pavojus, kad vi
sos gyvenimo sritys liks su- 
materializuotos, meilė — pri
lyginta visimo instinktui, mo
teryje tebus matoma perekšlė. 
Rasistinė doktrina ir ekspan- 
syvistinė gimimų dauginimo 
politika verčia bijoti, kad 
žmogaus meilė galiausiai liks 
nustumta iki paprasčiausio 
sarigulavimo tarp vislios pa
telės ir potencingo patino. 
Kai kurie nacių vadai ir vie
nas kitas karštagalvis teoreti
kas ilgai nedelsdami jau yra 
pasiūlę įsteigti veisimosi namus 
(Muttęrhaeuser), kiir sveikos, 
visai grynos rasės jaunos mo
terys butų apvaisinamos stiprių 
jaunų vyrų. Kai kas panašaus 
jau ir įvykdyta. Nesenai Tiu- 
ringijoje valdžia paskyrė 19 
ūkių sodybą šeimoms, kurios 
priima sekančias sąlygas: per 
penkis metirs padidinti savo vai
kų skaičių minimum dvejais, 
per Sekančius penkis metus — 
dar bent dviem ir t.t. Po ketu
rių vaikų, tačiau tik tuomet, jei
gu jie bus pripažinti geros veis
les, ūkis šeimynai atiduodamas 
nuosavybėn. Konkursai) pai
mami rasiškai sveiki (erbge- 
sund) ir vislus (erbtuchtig) 
kandidatai. Neišpildę ar negalį 
išpildyti šių sąlygų, iš sodybos 
pašalinami.
“Vokietijos “Gydytojų žurna
le” teka skaityti pasipiktinu- 
•sis balsas dėl tokio veisimosi 
punkto steigimo, tačiau dėl to 
minėtas faktas nenustoja savo 
reikšmingume. (B. D.)
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Studentai toliaus dė
sto pilietybės klau

simo svarbą v

Lietuviai studentai, Lithua- 
nian Univcrsity Club, pir
miau tilpusiuose straipsniuose 
aiškino kaip tapti piliečiu ir 
kokiu budu jie, studentai, yra 
prisirengę ateiviams padėti. 
Dabar jie nori pakartoti kodėl 
taip svarbu kuo greičiausiai 
pilietystę įsigyti.

Apart abelnų piliečio tei
sių, parankumų, bei atsako
mybių, reikia prisiminti ir 
keletą kitų argumentų už pi
lietybes išsiėmimą. Žinoma, 
šiuo momentu labai svarbu 
tapti piliečiu, kad’ išvengus 
nesmagumų, jeigu nepiliečių 
registravimo bilius butų pri
imtas Illinojaus legislaturoj. 
Tas bilius atkirstų ateivj ir nuo 
darbo ir pašalpos.

A psaugokit vaikus.
Yra daugelis tokių ateivių, 

kurių vaikai irgi gimė seną- 
jam krašte. Kad ir tie vaikai 
ištikro šioj šalyj užaugo, 
lankė mokyklas, ir vien tik an 
gliškai kalba, vienok jie pa
silieka ateiviais, jeigu jų tė
vai nejsigyja pilietiškų popie
rių prieš vaikų subrendimą.

Visi valdžios darbai yra 
skiriami vien tik piliečiams. 
Daugelis biznių nesamdo atei
vių nepiliečių. Ateivių vai
kams sunku rasti darbus ir be 
legislaturoj įnešto biliaus, 
priėmimo. Ir tie jauni nepilie- 
čiai turi nekaltai nukentėti už 
aplinkybes, prie kurių jie 
visai neprisidėjo.

Tad reikia siekti pilietybes, 
kad apsaugojus vaikus.

Apsaugokit nuosavybę.
Taippat, daugelis ateivių 

yra įsigiję nuosavybes. Kas
met biliai įnešami legislatu- 
roj liečianti nuosavybės tei
ses. Nepilictis neturi nė jokio 
balso nusprendime šių klau
simų, kurie tankiai rimtai 
liečia jo turtą. Jam tik lieka 
mokėjimas taksų, asčsmentų 
ir kitų duoklių.

Apsaugokit save.
Irgi, karui iškilus, ateiviai 

paprastai susilaukia neužsiti- 
kėjimo bei neapykantos. San
tykiuose su valdžia, su biz
niu, jie yra atskiriami.

Studentai 'nuoširdžiausiai 
nori kad joks pavojus niekad 
nebeiškiltų. Vienok, neapsi
moka atsidėti ant žmonijos 
gerų norų. Sveikiau butų ap
sisaugoti ir save, ir šeimyną 
nuo vargo ir nesusipratimų.

Bereikalingas lošimas.
Ant galo, reikia ir štai ką 

apmąstyti.
žmogus atvykęs Amerikon 

jaunystėj, apsivedęs, įsisteigęs 
savo namus, kaip ir didžiuma 
lietuvių ateivių padarė, jau 
seniai priprato prie gyvenimo 
Amerikoj.

Gyvenant šioj šalyj, jis per
simainė. Jis gal tos permai
nos nejaučia, bet ji yra tik
renybėje, ir jam senasis gy
venimas nebebūtų malonus. 
Ir toj pačioj šalyj, kuri jo at
mintyje atrodo taip kupina 
grožio, įvyko permainų. Jis 
nebesijaus kaip namie — ten 
nuvykęs. Prapuolė “senas 
krajas”.

Vienok, daugelis Europos 
atvažiuojančių nutaria Ame
rikoj padirbti kol jauni. Tada 
parvažiuoti į savo kraštą — 
pabaigti gyvenimą lengvai, 
linksmai tarpę savųjų. Dau
gelis taip nutarusių, ir parva
žiuoja. Labai retai jie randa 
tą ramumą dėl kurio jie su- 
gryžo; draugai pasenę, išsi
skirstę. Didžiuma nori grįžti 
atgal Amerikon, o nepiliečiai 
kartais negali.

Kodėl žaisti su laime?
Tad reikia apsisaugoti, išsi

imti pilietybės popierius. Tada 
norint galima važinėtis, ieškoti 
senatvei tinkamų namų, žinant

* • 
kad galima sugrįžti geresnės 
vietos neradus.

Norint toliau pasiteirauti 
šiuo reikalu, kreipkitės pirma
dieniais, nuo '6 iki 8 vai. vaka
re, prie Lithuanian University 
Club, Varkalos, raštinėj, 3241 
Sr Halsted St.; Studentai patars 
kaip gauti aplikacijų blankas, 
pagelbės jas išpildyti.

L. U. C. Pilietybės Komitetas.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

‘ Nusprendžiau, kad aš turiu 
kuogreičiausiai pasimatyti su 
Juze ir pasikalbėti. Kaip nu
sprendžiau, taip ir padariau. 
Vieną vakarą aš ir Juzė vėl 
sėdime sodne. Aš pastebėjau, 
kad Juzė kenčia nemažiau už 
mane. Tokia persimainiusi, iš
balusi, sumenkusi; akys įdu
busios, paraudonavusios. Aš 
pradėjau ją raminti:

— Atsiprašau, Juzyte, kad 
aš aną vakarą taip gremėzdiš
kai išsitariau. Tikėk man, kad 
aš nenorėjau tavęs įžeisti. Aš 
negaliu ilgiau taip kankintis. 
Juzyte, aš myliu tave! Aš be 
tavęs negaliu gyventi!

Ji prisiglaudė prie manęs, 
o jos akys apsipylė ašaromis. 
Nors ji man nieko nesakė, bet 
aš supratau, kad ji nesiprieši
no mano pareiškimams. Ji sėdė
jo prisiglaudusi prie manęs; aš 
toliau kalbėjau:

— Ar tu sutinki bėgti sykiu 
su manim i Angliją?

-— Taip, mylimasis Broniuk.* 
Aš sutinku bėgti ir gyvėnti su 
tavim visą amžių. Jei nelaimė 
ištiks; žūsime sykiu abudu. 
Man be tavęs negyvenimas...

Aš apkabinau ją. Ilgai, ilgai 
laikiau savo glėbyje. Man ro
dėsi, kad mes abudu esame 
vienas žmogus. 

* *
- *

Kitą vakarą vėl susitikau 
savo Juzytę. Ji greitai paklau
sė:

— Na, ar darai planus? Ka
da mes bėgsime į Angliją?

— Mylimoji Juzyte, aš ne 
galiu taip greitai sugalvoti. 
Man yra sunku. Aš turiu stu
dijuoti kelius. Turiu susirasti 
žmonių, kurie mums padėtų pa 
bėgti. Aš nenoriu pats žūti nei 
tavęs bereikalingai žudyti. Koi 
kelio nežinau, — pavojus pa 
bėgimo yra didelis. Turėk kan
trybės, Juzyte; aš darysiu vis
ką, kad mes saugiai nukeliau- 
tumėm J Angliją. Aš nusive
šiu tave prie savo mamos ir 
sesučių. Aš žinau, kad jos ma
loniai tave priims. Tu esi gera 
mergaitė.

S'

*
Aš išsikrausčiau gyventi į 

kitą vietą. Pasisamdžiau mažą 
apartmentą ir apsigyvenau vie
nas. Dažnai prisieidavo susi
tikti su Juzyte; nes ji ateida
vo pasiimti pinigų į muzikalį 
banką. Aš irgi ten ateidavau.

Šįvakar 18 Ap. pro
testuos prieš ateiviu 

hiliy
18 KOLONIJA. — šiandien 

Protesto Mitingas Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje, 18 
ir Union avė. 7:30 vai. vakare.

Proteestas prieš Sinetto Bi- 
lių ateivių* varžymui.

Visi privalo būti 'ir paduoti 
balsą prieš tą nelemtą bilių. 
Kalbėtojai adv. Jonas Borden 
(Bagdžiunas) J. Radomskis, 
Juozas Kuzmickas.

Muzikalis programas— artis
tas p. Kostas Sabonis su savo 
dainininkais.

Visi kviečiami. Įžangos nėra.
—J. U.

BE JOS NEBŪTŲ “LIETU
VOS KAIMIEČIŲ

I. Rašinskas ir A. Andri
jauskas irgi dalyvavo lošime. 
Ji’ jie taipgi seni scenos dar
buotąja!. N.

Suėmė padegėją, ku
ris uždegė vakar 

12namu

gaisras ir 11 kitų šalimų na
mų.

Suimtąjį vyruką, Thomas 
Corbettą kai kurie matė išbė
gant iš namų, kur kilo gais
rai;

Chicagoje suėmė ap
sivogusį bankierių

?lėnam gaisre sudegė mole 
riškė, apdegė jos anul^ė

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirast^ 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 
jų bus galima gauti;

Chicagos policija suėmė 
bankierių, Charles O’Brien iš 
Topeka, Kansas. 1923 metais 
jis pavogė $6,000 iš National 
Bank of Topeka, kur buvo 
vienas iš tarnautojų.

uz- 326 S. STATE ST.

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamos padaryme 

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

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

7030 Sheridan Road, *ir 
sudegė 73 metų moteriškė, 
ia Goldberg, o skaudžiai 

degė jos 18 nietų anūkė.
Apie tą patį laiką, kada

sidegė pirmasis namas, kilo

MASTER WIND0W' SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMŠ LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET CARTI W00D ST.)

susirasti
ko

F. GEDEMINO PRANEŠIMAS
AKORDIONAI

ACCORDIONS

Albina Trihkaitė 
ši jauna, graži talentinga 

dainininkė, p-lė Albina Trili- 
kaitė, yra “Pirmyn” choro 
kaimiečių kvarteto narė. Be 
jos nebūtų kvarteto.

Ji dainuos Bulaw Aces spor 
to, muzikos ir šokių vakare 
ateinantį sekmadienį, Viking 
Temple svetainėje, prie 69 ir 
Emerald gatvių.

Koncertą išpildys daininin- 
kai-solistai po vadovyste Jur
gio Steponavičiaus. Šokiams 
gros “Revellers” orkestras. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 
25 centai.

Rogers Park distrikte poli
cija vakar suėmė 27 metų vy
ruką, kuris kaltinamas pade
gimų 12 namų apattamentinių 
rūmų distrikte, prie Sheridan 
^oad. *

Vienas ypatingai smarkus 
gaisras kilo namuose, adresu, 

ten 
Ju- 
ap-

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

toES DENT/V 
u OFHCE

tik 
jums reikia

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) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

Seni scenos darbuo 
tojai vėl grįžo ant 

pagrindų
Veteranai Roselando lošėjai 

po 20 metų vėl vaidino

ROSELAND. — Roselando 
Lietuvių Namo bendrovės pa
rengimas, kuris įvyko balan
džio 14 d. L. D. svetainėj, 
10414 Michigan Avė., nusisekė 
neblogai. Tikimasi kad liks 
uždarbio bendrovės lotų tak
sams apmokėti.

Seniausi Roselando artistai 
suvaidino vieno akto juokingą 
komediją, “Žydas Statinėje”. 
Tai labai trumpa komedija, 
bet malonu buvo matyti lo
šėjus. Tai musų Roselando 
scenos pirmtakunai, ku
rie pirmutiniai Roselando 
pradėjo teatrus lošti. Tai bu
vo virš 20 metų tam atgal.

Jonas Šimkus, K. Kenstavi- 
čienė, P. Bobelis, jie pirmose 
eilėse Roselando veikimo sto
vėjo, ir štai, po 20 metų, mes 
juos dar matom teatrus lo
šiant. Nors jau daug metų 
pergyvenę, kiek senesni, 
nok dar jiems
energijos ir noro dirbti.

82nd and Kean Avė

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.

MUSU
SIENŲ POPIERA PAGRĄŽINA
MUSŲ KAINOS UŽGANĖ DINA

Mes užlaikome didelį staką naujausių sezoninių stylių ir rūšių.
Jus esate užtikintas gauti pilną užgUnedinimą kai jus perkate savo 
sienų popierą pas mus.
Jus galite apžiūrėti visus pavyzdžius rolėse su borderiais ir pritai
kinta luboms popierą . Jus matysite ką jus perkate.
Jeigu jums nepakaktų kokios rolės užbaigimui pradėto darbo jus 
greit ją galėsit gauti, arba jus galit sugražinti jei pas jus jos pasiliks. 
Asmeninis ir malonus patarnavimas ir patarimas visose jūsų deko-, 
racijos problemose.

GREITAS PATARNAVIMAS . . . PILNA GARANTIJA
Sienų Popierą ųž rolę 5c. ir virš.

Mes užlaikome pilną pasirinkimą visokios Malevos.

4

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

k AMILIJA KUČINSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 dieną, 11:30 va
landą vakarė 1935 m., sulau- 

l kus pusės amžiaus, gimus Ra- 
šeinių aųskr., Titavėnų para
pijoj, Kuršiu kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Pranciškų ir giminės, o 
Lietuvoje pusbrolius 

; minės.
Kūnas pašarvotas 

' 3307 Lituanica Avė. 
, koplyčioje.

Laidotuves ivyks
26 diena, 8 vai. ryto iš kop- 
lyčios i šv. Jurgio parapijos 

' bažnyčia, kurioje atsibus gedu- 
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Amilijos Ručins
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Šunus ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Radžius, Telefo
nas, Canal 6174.

ir gi-
randasi 

Masalskio
balandžio

r
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PIANO ACCORDIONAI žemiausio; 
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 

I $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

I Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTĖS 
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kainą. Barbcris visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs 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. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. 111.

KAILIAI
FURS

FUK STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

apdrauda. Ekspertai stažuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150,

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėją rasite musų 

y arde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

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

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

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

POPIERUOTOJAS IR 
, PENTERIS 
Padarau pirmos klesos darbą už že
mą kainą.

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

Tel. Cicero 645

RAKANDŲ Bargenai
FUKNITURE BARGAINS

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

vie- 
nepri truko

Atdara Ketv. ir
Sub. Vakarais Barta & Lejcar Sienų Popierą

Apkarpom dykai

Mes Dvidešimts-Penki Metai Tarnaujam Chicagos Didelei 
Southvvesti Sidej..

Kaip ir TŪKSTANČIAI KITŲ UŽGANĖDINTU KOSTUMIERIŲ 
kurie lankosi MUSŲ KRAUTUVĖSE.

Jus atrasite kad JUS GALITE SUTAUPYTI PINIGŲ ant augštos 
rūšies MALEVŲ IR SIENŲ POPIEROS.

BARTA & LEJCAR
3354 W. 26th St. 4163 ARCHER AVĖ. 1923 BLUE ISLAND AVĖ.
Tel. Rockwell 1740 Lafayette 9500 Tel. Canal 4716

“MALEVŲ KRAUTUVĖ” 
CHICAGO. ILL.

MES REKOMENDUOJAME |i

(O'verlaiid
Kentucky
Straight
Bourbon
Whiskey

Aged in 
Wood

18 Mos.
straigjh 

OMSKE?
Heavy Body 

Smooth & 
Mellow

KRAUTUVĖS
STORES

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. VVestern 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. Moderir. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4,

Naujai 
tabako 
tu ve.

Prie 
me ir

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosemė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

DON’T
[• NEGLECT

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos 
ggur m 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division SU 
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 blikorystU 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

MU5TĘR0lĮ~

NATHAN KANTER

G

Buy gloves with what 
it savęs

Mftra reikalo mokSU BOj “ 
daarlau. kad 
koiele. Meterlae Tooth Pasta, 
didelis tnbas parsiduoda 
2fto. JI valo Ir apšauto dag
tis. Be to kalite «»tanpiati 
•8. ui kuriuos rallto susipirk
ti plrlUaaltei ar ka kita. 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

PECOMMENOEOj 
•WfOR 40YEARS?

< * • r ę
qu'ičklyWMUTUAL LIOUOS. CO

4707 So. Halsted St Tel. Yards 0803
M

TJRED 
ĮJDENED



1935Trečiadienis, bal

Ši vakarą

CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

vyrai ir moterys

yra

ryto

Raštininke

Šv. Onos D-jos Bun- 
co Party Bridgeporte

balandžio 24 
831 W. 33rd 
Visos narės

Automobilio nelaime 
netoli “Naujienų”

išgirsite 
vakare,

Muzikalį programą išpildys dai- 
nininkai-solistai po vtadovybe 
Jurgio Steponavičiaus

Nelaimingai pasibai 
gę vizitai j alines

Vienui vienas bandi 
tas apiplėšė 20 
Brighton Parke

Du žmonės vakar žu
vo Illinois kalėjime 

elektros kėdėse

Financial
Finansai-Paskolos

Valerijos
šešta-

ROSELAND
Pučkorienės vardadienį, 
dieni, bal. 20 d., ją atlankė di 
delis būrys svečių.

žada 
jie turės

GREEK AMERICAN STORE 
FIXTURE CO.,

14 N. Franklin Street 
Tel. CENtral 4561 

Chicago. III.

I narius 
i nuo 1
Pašalpa ligoje yra 

$6, $10 ir $16 savai-

Taigi, roselandiečiai p.p. Puč 
korių draugai “selebreitino” ii 
“selebreitino” gražiai iki vėlu 
mos.—N.

bus Wil 
pasižymėjęs ristikas.

bus kelios poros ii

Home Loan 
spulkos skel- 
“Nau j ienose”.

— VBA.

MERGINA pabelbėti prie namų 
darbo ir prižiūrėti kūdikius. Gy
vent ant vietos. Tel. BRIargate 
4953.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo prižiūrėti 2 vaikučius. Valgis 
ir guolis ant vietos. Atsišaukite 
Mrs. Martin, 6232 S. Westem Avė.

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

8729 So. Morgan St.

Jeigu jūs irgi galėtumėte aplankyti musų fabrikus 
pamatytume švarias vedintas aplinkybes; darbininkus 
savo švariose uniformose ir moderninę cigaretę pada
rymo mašineriją.

Jūs galėtumėte patemyti kaip atsargiai kiekvienas 
Chesterfield cigaretas peržiūrėtas ir matyti, kad Ches- 
terfields prie žmoniškų rankų neprileidžiami.

Kuomet jūs esate Richmond, Va., Durham, N. C., 
arba San Francisco, California, mes kviečiame aplan
kyti Liggett & Myers jsteigas, ir pamatyti kaip Chester- 
fields yra gaminami.

Prie Padėkos AL 
TASS bazaro dar

bininkams

šiandien vakare Marigold 
Gardens vėl risis indusas Nan- 
go Singh, kuris ligi šiol Ame
rikoje nesutiko nei vieno risti- 
ko, kad prieš jį galėtų pusę va
landos atsilaikyti. Jis turi iš-

KEISTUČIO SPULKA 
NO. 1, TAPO FEDE- 

RALIZUOTA

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 kapitalų 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. RYPKEVIČIA sekretorius

Du chicagiečiai vyrai, Ivor 
Jonės, 54 metų, ir James 
Lamb, susirado tris moteriš
kes viename Chicagos viešbu
tyje ir pasikvietė jas “paulia-

Moterų Piliečių Lygos susirinki 
mas ivyks trečiadieni 
d. Fellow Ship House 
PI. 7:30 vai. vakare, 
kviečiamos atsilankyti.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Bulaw Aces sporto 
vakare koncertas 

prasidės 6 vai.

draugijos 
yra ir p. 

grab. A. Ma- 
(Sp.)

Kaip roselandiečiai 
“selebreitino” Šeš

tadienio vakare

voti”. Moteriškės, iš Kanka- 
kee, pakvietimą priėmė.* Per 
naktį, visi trankėsi po alines. 
Nusigėrė.

Taip bevažinėjant, pirmasis, 
Ivor Jonės, iškrito iš automo
bilio, ir užsimušė. Dabar ir 
moteriškės ir vyriškis yra su
imti.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris 
metų amžiaus. 
3-jų skyrių 
tėję; pomirtinė $250. Taipgi, 
priimamos ir čielos draugystės 
kliubai, jeigu dar nestovi visai 
gai pinigiškai.

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

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

Šiandien risis Nango 
Singh

8,271
aplanke Chesterfield 
fabrikus laike perei

tų metų . ..

Prie Canalport ir Halsted 
gatvių vakar įvyko didelė auto
mobilių nelaimė. Sunkus pre
kinis trokas įvažiavo į keleivi
nį automobilį ir jį smarkiai 
aptriuškino. Abu keleiviai, 
Thomas Reilly, 66 m. ir jo duk
tė Virginia, buvo sunkiai su
žeisti. Jie gyvena 5218 S. 
Gtreen Street. Dabar guli ap
skričio ligoninėje.

Troko šoferis pabėgo.

Balandžio 27 d. Chicagos Lie
tuvių Moterų Kliubas rengia iš
kilmingus šokius Southmoor 
Viešbučio Venetian Ballroomy- 
je, prie 67 th ir Stony Island 
avenue.

Tų šokių pelnas yra skiria
mas Įeit. Felikso Vaitkaus skri
dimui, kurio realizavimas yra 
jau taip labai netoli, tik už mė
nesio, kito.

Šis parengimas yra dar vie
nas gražus gestas iš pusės lie
tuvių moterų, kurios priklauso 
prie Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo. Nėra tokio labdaringo 
ar tautiško tikslo, kurio jos 
nebūtų parėmusios stambia au
ka iš iždo, ar surengdamos vie
nokį ar kitokį parengimą.

Narės pasišventusiai dirba, 
užmiršdamos apie laiką, apie 
darbą, apie išlaidas, kurias jos 
turi dėliai to panešti. Susirūpi
nusios, kad jų užsimojimas bu
tų pasekmingas, jo vykinimui 
jos visiškai atsiduoda. Ir pa
prastai jų pastangos atneša 
gražių vaisių.

Jau kelintą savaitę...
Panašiai ir su šiais šokiais. 

Jau kelintą savaitę kliubo na- 
rės, ir, ypatingai, tam tikslui 
paskirta komisija darbuojasi:

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaųnteriai — Kėdės — Šal
dytuvai — Barbeųųe Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik- 

Nauji arba vartoti 
Mes perkame 

krautuvių fikčerius . ir 
Musų sąlygos prieina- 

Pabandykite GREEK 
planą ir taupykite.

Ateinantį sekmadienį, sporto 
vakare, kurį rengia Bulaw Aces, 
koncertas ir muzikalis progra
mas prasidės 6 vai. vakare, o 
ne aštuntą, kaip pirmiau buvo 
pranešta. Koncertą turės pra
dėti porą valandų aukščiau, nes 
buvo pakviesta daugiau daini- 
ninkų-solistų.

Šis sporto vakaras norima 
padaryti naujienybe tarp Chi
cagos lietuvių.

Susirinkusieji išgirs gražias 
švelnias gerai išsilavinusių dai
nininkų dainas. Pamatys visas 
lietuvių scenos pažibas. Gėrėsis 
muzikaliu programų, kokio iki 
šiol niekas nėra girdėjęs.

šiam vakare mes išgirsime 
dainuojant “Pirmyn”, “Birutės” 
ir “Naujos Gadynės” chorų dai- 
nininkus-solistus.

šokiams gros Stephens “Re- 
velers” orkestrą. Įžanga 25 c. 
Pradžia 6 vai. vakare.—(F. b.)

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

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.

lai — Indai 
už bargenų kainas 
vartotus 
s taką, 
miausios, 
AMERICAN 
Aprupinam ir toliaus už miesto gv 
venančius biznius. 
THE

BRIDGEPORT, 
Woodmano svetainėje, kuri ran
dasi prie 33-čios ir Lime gat
vių kampo, įvyks smagi Bunco 
Party. Ją rengia šv. Onos 
Draugija.

Vakarėlis prasidės 7:30 vaka
re. Nors įžanga yra tik 25 
centai asmeniui, bet rengėjos 
visiems atsilankiusiems 
gražias dovanas, jei 
laimės lošimuose.

Parengimą tvarko 
komisija, kurios nare 
A. Masalskienė, 
salskio žmona. ■

Valerijos ir Juozo Pučkorių 
namuose tankiai būna visokių 
suse j imu, nes bet kokiam vi
suomeniniam veikime pp. Puč- 
koriai visuomet randasi pirmo
se eilėse. Ir pasitarimai įvyks
ta pas juos.

Pereitą šeštadienį susirinki
mas buvo ‘kitoniškesnis”, kuris 
net pačius Pučkorius nustebi
no. Pasinaudodami p. Valeri
jos vardadienio proga, svečiai 
atsilankė p.p. Pučkoriams ne
žinant ir dar su dovanomis. 
P-ai Pučkorienei įteikta dova
na ir gražus gėlių vazonas.

Du vyrai vakar žuvo elektros 
kėdėse, Illinois valstijoje. Joliet 
kalėjime buvo nužudytas Fred 
Blink, 43 metų ūkininkas iš 
Morrison, Ill.„ kuris nužudė 
žmogų, susiginčijęs su juo dėl 
$40 vertės daržovių.

Antrasis, Thomas Lehne, nu
žudė vyrą, tūlą Puhse. kurio 
žmoną jis mylėjo.

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

Lietuvių Namų Savininkų Susivie
nijimas ant Town of Lake (Lithua
nian Improvement Ass’n) laikys mė
nesini susirinkimą ketvirtadieni, ba
landžio 25 dieną, paprastoj vietoj 
parapijos svetainėje, 8 vai. vakare.

Raštininkas.

BRIGHTON PARK. — Ap
sukrus banditas, kuris vienui 
vienas tik su revolverio pagal
ba apiplėšė Globė Life Insurance 
Co.,. praturtėjo $1,500.

Jis įsibrovė į bendroves ofi
są, adresu, 4394 Archer avė., 
ir ten atėmė pinigus nuo visų 
agentų, kurie buvo susirinkę 
atsiskaityti. Vagis nesuimtas.

štai, Gabalų šeimyna, anie kurios nuotykius jus 
iš pačių Šeimynos narių lupų kiekvieną trečiadienį 
“Naujienų” programe.

Ir šiandien jie dalyvaus “Naujienų” Valandoje, kuri bus 
transliuojama nuo 9:00 vakare iš stoties WSBC, 1210 kc.

Programe taipgi dalyvaus garsieji “Pirmyn” kaimiečiai 
į kuriuos įeina p-lės Trilikaite ir Rimkiutė ir P. Pūkis ir J 
Rukštelė.

šeštadienio “Naujienose” til- 
pusioj padėkoj ALTASS Bazaro 
darbininkams per klaidą buvo 
praleisti sekami vardai:

Iš Aštuonioliktos apielinkės 
bazarui pasidarbavo pp. J. Kuz
mickas ir S. Miežis, abu rengi
mo komisijos nariai. Iš kitų 
kolonijų darbavosi pp. Triba- 
čius, Markai, V. B. Ambroze, 
A. Abrozevičius ir p-lė Julia 
Miller.

Garsiakalbius abiejom dienom 
bazarui parūpino People Furni- 
ture Company.

Keistučio spulka yra viena 
iš seniausių lietuviškų spulkų 
Amerikoje. Ji buvo įkurta 1897 
metais.

Įkorporuotas kapitalas siekia 
vieną milioną.

ši spulka jau yra federali- 
zuota, kas reiškia, kad ji yra 
nariu Federal 
Bank, Tėmykite 
bimą šeštadienio

Kreipkitės i 
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted SL
Taipgi, isirašyt Draugijon galima 

ir per musu konkursantus.

ŠIANDIEN GABALŲ ŠEIMYNA IR KAIMIEČIAI 
' “NAUJIENŲ” PROGRAME

| radęs taip vadinamą “kobros 
triuką”, su kuriuo savo priešus 
kaip bematant paguldo.

Singh’o oponentu
liams,

Be to, 
kitų gerų ristikų

PARSIDUODA arba priimsiu pu
sininką i Tavern bizni. Gera proga 
pamėginti ant to pačio Jaisnio iki 
liepos

JOS DIRBA, TRIŪSIA, BET NIEKUOMET;
NENULEIDŽIA RANKU

Žmogus, kuris aplankė Chesterfield

fabriką nesenei, sakė: “Dabar kuomet aš 
mačiau kaip gamina Chesterfields, aš ge- 
riaus suprantu kodėl žmonės sako, jog Ches
terfields yra lengvesni ir turi geresnį skonį.”

■ I ■iii...................įiįį.......................

Moterys, kurios niekuomet ne- tplatina bilietus, tvarko progra- 
atsisako paremti gmžių tikslų |mą, propaguoja parengimą ir 

kelia publikoje ūpą. Bilietų jos 
išplatino jau gerokai, ir tiki, 
kad iki ateis šokiai, jos su
trauks minią, kokios dar netu
rėjo savo parengimuose.

Komisiją, kuri rūpinasi šokių 
surengimu, sudaro pp. Vanda 
Byanskienė, Stella Gapševičie- 
nė, Bronė Kalvaitienė, Viktori
ja Mackevičienė, M. Narvidienė. • 

Laukdamos daugelio svečių, 
komisijos narės prisirengė juos 
ir kuo gražiausiai patikti. Jos 
pakvietė šokiams groti orkestrą 
p. J. Byansko, kuris yra “Biru
tes” choro vedėjas; parūpino 
įvairių margų, gražių pamargi- 
nimų; jos žada kuo smagiausį 
vakarą kiekvienam, kuris atsi
lankys į šokius ir praleis laiką 
bendrai su Chicagos Moterų 
Kliubo narėmis ir jų draugais 
— balandžio 27 d. vakarą.

Bilietus galima gauti pas 
kiekvieną kliubo narę ir “N-se”

Business Service
______ Biznio Patarnavimas______

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

1 dienos.
1902 So. Western Avė,

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų* Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

Business Chances 
_______ PardavimuiBizniai_______

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
rodauze Maple Grove. 87th antMaple 
St. Savininką galima matyti

4535 So. Hermitage Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

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.

Skin

žemo
DR SKIN iRRiTATlONS
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