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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Vokiečiai nužudė jau 
kelis lietuvius

Kelis lietuvius vokiečiai laiko kalėjime be 
teismo ir be kaltinimo, ir neduoda jokių dėl 

jų kalinimo pasiteisinimų
LIETUVA RUOŠIA ATSAKY- 

MĄ TALKININKAMS

KAUNAS, bal. 28. — Lietu
vos valdžia baigia ruošti atsa
kymą Anglijai, Francijai ir Ita. 
lijai dėl Klaipėdos. Lietuva pa
reikš, kad dėl kivirčių Klaipė- 
doję ne ji, bet pati Vokietija 
kalta, kuri maišosi į Klaipėdos 
reikalus, paskelbė Lietuvai eko
nominį boikotą ir uždarė Ry
tų Prūsijos sieną dėl pasienio 
prekybos.

Eitkūnuose, Vokietijos pusė
je, šeimininkės suruošė demon
straciją protestui prieš nacių 
uždraudimą pirktis pigius pro
duktus <Lie tu vos pusėje. Rud- 
marškiniai ir policija išvaikė 
demonstraciją ir 40 moterų 
areštavo. Vėliau jos liko pa- 
Huosuotos.

KAUNAS, bal. 28. — ‘Lietu
vos valdžia pradėjo tirti Vo
kietijos nacių policijos nušovi
mą dviejų Lietuvos piliečių, 
kurie pereitą savaitę buvo nu
šauti, ties NaVvydhis, Vokie
tijos pusėje. Lietuvos valdžia 
galbūt paduos Berlynui protes
tą, jei pasirodys, kad šaudy
mas įvyko be aiškios priežas
ties, blogais tikslais.

Nušautieji lietuviai yra Au
gustas Einikis, 55 m. ir jo sū
nūs Karolis, 16 m. (pirmiau 
buvo klaidingai pranešta, kad 
tai buvę broliai). Jie įėjo į Vo
kietiją per Vištytį, Lietuvos pu
sėje. Jie ėjo. į Narvydus par
duoti centnerį žirnių, kuriuos 
tėvas nešėsi maiše, užsimetęs 
ant pečių.

Ties Narvydais abu juos per
šovė nacių policija. Tėvas Au
gustas mirė vietoj, o sūnūs Ka
rolis liko dar nugabentas į ne
tolimų Stalupėnų ligoninę, ku
rioj ir jis pasimirė.

Valdininkai atsisako duoti 
kokių nors pareiškimų dėl šio 
įvykio, iki bus gauta daugiau 
tikslesnių žinių.

Jeigu tie žmonės šmugelia- 
vo — o Vokietijos pasieny ei
na labai platus šmugelis — ar
ba jei jiems buvo liepta susto
ti, bet jie to nepadarė, arba da
gi pasipriešino nacių policijai, 
tokiame atsitikime, Lietuva 
negalės protestuoti Berlynui.

Betgi tuo pačiu laiku pareik
šta, kad Einikių nušovimas nė
ra pirmas panašus įvykis Vo
kietijos pasieny. Vokietijos po
licija jau daugelį lietuvių yra 
peršovusi ir suėmusi, bet na-

^OR H:
/ Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, gal tarpais lie
tus; maža permaina tempera
tūroj.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 
7:45.

tin-ciai dėlei to niekad nedavė 
karnos satisfakcijos.

Manoma, kad visi tie 
kiai buvo dėlei Lietuvos ir 
kietijos kivirčių už Klaipėdos 
kraštą.

Keli Lietuvos piliečiai yra 
įkalinti Vokietijos kalėjimuose 
ir yra ten laikomi be jokio tei
smo ir dagi be jokio pri&š juos 
kaltinimo.

Vienas Lietuvos pilietis, L. 
Šigaudas, kaip patys vokiečiai 
praneša, pasikorė Karaliaučiaus 
kalėjime, kur jis ilgą laiką iš
kalėjo be teismo ir kaltinimo.

Kitas lietuvis, Adomas Mie- 
calis, liko nušautas nacių po
licijos Hanovery. , ° '

Albinas Kuncaitis yra laiko
mas kalėjime be teismo, nors 
jis buvo areštuotas sausio 2 d. 
Jonas Morkūnas liko areštuo
tas kovo 3(T d. ir "tebelaikomas 
kalėjime be teismo. Tokio pat 
likimo susilaukė Andrius Sprin- 
gis, kuris buvo areštuotas dar 
rugpiučio 2 d., pereitais me
tais.

• Lietuvos valdžia teiravosi 
šiose ir kitose bylose, taipjau 
pasiuntė Vokietijai notą dėl nu
šovimo Miecalio, bet negavo 
jokios satisfakcijos.

Kaslink nušovimo Miecalio, 
gautomis čia žiniomis, Vokie
tijos valdžia sako, kad jis bu
vęs karšto budo ir susiginčijęs 
su policistu, jį puolęs, taip kad 
poličistas jį nušovęs savęs ap
gynimui. Tečiaus patys naciai 
pripažysta, kad Miecalis netu
rėjo su savim jokio ginklo.

įvy- 
Vo-

Vokiektija vėl laužo 
sutartį: statosi sub- 

marinas
LONDONAS, bal. 28. — Du 

gerai painformuoti Anglijos 
laikraščiai praneša, kad Vokie
tija vėl laužo Versallės taikos 
sutartį ir ruošiasi statytis siib- 
marinas.

Pirmiausia manoma pasista
tyti dvyliką submarinų. Staty
bos darbas prie niekurių sub
marinų jau pradėtas. .

Vokietija išpradžių statosi tik 
nedideles submarinas, tik 250 
tonų įtalpos. Bet ir šiaurės ju
ra nėra didelė. Pagalios, pradė
jus statyti mažas submarinas, 
nesunku bus pasistatyti ir daug 
didesnes submarinas, jei naciai 
matys reikalo.

Vokietija skaito karo sutartį 
mirusiu

BERLYNAS, bal. 28. — Du 
valdžios departamentai pareiš
kė, kad Vokietija skaito miru
siomis ir nebeveikiančiomis vi
sas Versallės taikos sutarties 
karo klauzules, kurios liečia 
Vokietijos ginklavimąsi. Todėl 
nebeveikia ir ta dalis sutarties, 
kuri draudžia Vokietijai staty
tis submarinas.

Nacių teismas Kaune. Bendras' vaizdas.

Arizonos laikraštis |3 unijos viršininkai 
rašo apie Feliksą

Vaitkų
Vienas chicagietis, grįždamas 

iš vakarinių valstijų, parsive
žė laikraščio “The Yuma Morn- 
ing Sun” kopiją, su straipsniu 
apie lakūną Feliksą Vaitkų ir 
rengiamą antrą trans-atlantinį 
skridimą.

Tas stambiausias angliškas 
dienraštis vakarinėje Arizonoje 
įdėjo savo pirmam puslapyje, 
šio* mėnesio 20 dieną, Įeit. Vait
kaus atvaizdą ~'su paaiškinimu? 
kad šįs lakūnas ruošiasi rekor
diniam skridimui per okeaną iš 
New YorkoZ Bennett Field į 
Kauną, Lietuvą.

Matyt, Amerikos spauda vis 
labiaus ir labiaus šibo skri
dimu pradėjo interesuotis.

Bando slėpti nacių 
vadų prabangą

BERLYNAS, bal. 28. — Pro
pagandos ministerija, kuri kon
troliuoja laikraščius, uždraudė 
jiems dėti paveikslus nacių va
dų bankietų ir jų gyvenamų na
mų, kad neparodyti žmonėms, 
kokioje didelėj prabangoj (per
tekliuje) gyvena nacių vadais7

f

Kuba teisia 19 Ma- 
chado pagelbininką

HAVANA, bal. 28. — čia 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
19 vyriausių buvusio preziden
to Machado pagelbininkų. Kiek
vienas jų yra kaltinamas už 
19 atskirų nusikaltimų, už kiek
vieną kurių jie gali būti bau
džiami mirtimi.

Pasmerkė kialėjiman Suomijos 
komunistų vadą

HELSINKAI, Suomijoj, bal. 
28. — Toivo Antikainen, komu
nistų vadas/ liko pasmerktas 
kalėjimai) iki gyvos galvos už 
pasmerkimą laike bolševikiško 
sukilimo sudeginimui suomių 
jaunuolio.

MILWAUKEE, Wis., bal. 28. 
— Du žmonės liko užmušti ir 
8 sužeisti susidūrus automobi
liams ant kelio Waukesha pa
viete.

BUFFALO, N. Y., b. 25.
Nužudęs savo žmoną ir sužei
dęs tris savo vaikus Boleslavas 
Kaperzinski, 52 m., pasislėpė 
garažiuje ir nusišovė besiarti
nant prie garažiaus policijai.

kaltinami už žmog 
žudystę

SPRINGFIELD, III., bal. 28. 
— Illinois United Mine Work- 
ers of Am. unijos prezidentas 
Ray Edmundson, taipgi Fred 
Thomašon ir William Furlow 
liko apkaltinti dėl nušovimo 
naujosios angliakasių unijos 
organizatoriąus Ed Mabie ir su- 
žeidmio kelių kitų tos unijos 
narių. Jie liko išgabenti į De- 
catur, III., kalėjimą, kadangi 
Springfielde šusirinko pikietuo- 
ti kasyklą daug naujosios uni
jos narių ir buvo prisibijoma, 
kad jie gali bandyti pulti ka
lėjimą ir pastverti žudeikas.

Studentė nuteista 
kalėj'iman už agi
taciją prieš karą

LOS ANGELES, Cal., bal. 
28. — Los Angeles Junior kole
gijos studentė Margot Lėrnb, 
20 m., liko nuteista 25 dienoms 
kalėjimą už dalinimą karus 
smerkiančių lapelių.

Nušovė laike plėšimo 
policisto sūnų

CHICAGO. — Policija užklu
po plėšikus, kurie bandė įsilauž
ti į Royal Blue grosernę, 348 
N. Hamlin A Ve. ir vieną jų vie
toj nušovė, o kitą peršovė. Pa
sirodė, kad nušautasis plėšikas 
yra John Schultz, 17 m., sūnūs 
West North Avė. stoties poli- 
cisto Frank Schultz. Suimtas 
ir pašautasis plėšikas, Patrick 
J. Walsh, 18 m.

LISBON, Portiigalįjoj, bal. 
26. —Į vietos ligoninę liko at
vežta 50 žmonių iš Aldeia No
va de St. Benito miestelio, ku
riuos apriejo 
Delei - to tame 
gyventojų kilo 
sidėjo masinis

pasiutę šunys, 
miestelyje tarp 
panika ir pra
žudymas šunų.

MADRIDAS, bal. 28. — Kal
bama, kad premiero Lerroux 
kabinetas rezignuos šią savaitę, 
kad vieton jo butų galima su
daryti didžiumos partijų kabi
netą prieš susirenkant parla
mentui geg. 7 d.

OSSINIG, N, Y., b. 26. — 
Ramus, neištarę nė žodžio, du 
jaunuoliai, Salėk, 20 m. ir 
Pluzdrak, 17 < m., liko nužudy
ti „elektros kėdėj už nušovimą

Buffalo polięisto.

Cook kaunte paštu 
išsiuntinės pašelpos 

maisto orderius
----------- !

Rytoj užsidarys bedarbių šelpi
mo stotys visoje Illinois val
stijoje.

CHICAGO. — Visos bedarbių 
šelpimo stotys liko uždarytos 
iki bus gauta daugiau pinigų 
bedarbių šelpimui. Iki to laiko 
maisto orderiai šelpiamiems be
darbiams bus išsiuntinėjami per 
paštą. Medikalė pagelba bedar
biams irgi bus labai aprybota. 
Dabartinių išteklių bedarbių šel
pimui užteks tik 10 dienų.

Prieglaudos benamiams ir pa
vieniams bedarbiams bus atda
ros mažiausia iki trečiadienio.

Bedarbių šelpimo stotims vi
soje valstijoje liko įsakyta Už
sidaryti ateinantį antradienį 
(rytoj).

Gubernatorius Horner, pasi
taręs su Chicagos demokratų 
vadais, skubiai išvyko į Wa- 
shingtoną ieškoti ten pagelbos, 
kaip jis sako, “viename iš di
džiausių krizių Illinois 'valsti
jos istorijoje”.

- ./it' f ? • ■ /

Nuteisė šen. Long 
pagelbininką ka

lė jiman
bal.
va-

NĘW ORLEANS, La.,
28. — Federalinis teismas

Fisher, 
senato- 
nuteisė 
už nu-

stijos atstovą Joseph 
artimą politinį draugą 
riaus Huey P. Long, 
18 mėnesių kalėjimai! 
sukimą pajamų taksų.

Keli kiti Long šalininkai 
gi laukia teismo.

ir-

Sutinka ir nesutinka 
tartis su darbinin

kais
TOLEDO, O., bal.’ 28. — Ge

neral Motors vice-prezidentas 
Knudsen paskelbė, kad korpora
cija buk sutinkanti tartis su 
kiekviena, kad ir mažiausia gru
pe darbininkų. Bet kartu griež
tai atsisakė tartis su .streikuo
jančiais Chevrolet Motor Co. 
Toledo dirbtuvės darbininkai* 
kol joje tęsiasi streikas.

Naciai ruoš naują 
vajų prieš žydus

BERLYNAS, bal. 26. —Vy
riausias nacių organas Der An- 
griff sako’, kad per pastaruo
sius kelis mėnesius naciai buvo 
primiršę žydų klausimą, bet da
bar žydų klausimas vėl busiąs 
pastatytas priekyn.

Iš straipsnio tono galima su
prasti, kad naciai ruošiasi prie 
naujo vajaus ir naujų repre
sijų prieš žydus. '

2 žuvo automobily
CHICAGO. — Du Gary jau

nuoliai, Ficke, 18 m. ir Miss 
Jannsen, 17- m., abu Gary high 
school mokiniai, liko užmušti 
ir kitas jaunuolis ir mergina li
ko gal mirtinai sužeisti jų au
tomobiliui prie 104 ir Indiana- 
pplis Avė., įvažiavus į traukinį.

Miręs, bet sugryžo
MEMPHIS, Tenn., bal. 28. 

— Nors jury tris sykius pripa
žino jį legaliai mfrusiu, Fred 
Sauter iš Chicago, susirado vi
sai gyvas ir sveikutėlis. Jis per
siskyrė su žmona ir 10 metų 
atgal apleido Memphis. Nuo to 
laiko apie jį nebuvo jokių ži
nių. Dukterys pareikalavo ap- 
draudos ir viena kompanija ap- 
draudą išmokėjo, bet kitos dvi 
nemokėjo ir kovojo, nors teis
mas tris sykius pripažino jį 
mirusiu. Pagalios, jį surasta 
Chicagoj, kur jis gyveno 9 me-*j pierinių 
tus. Dabar jis sugryžo atgal 
pasimatyti su dukterimis ir sa
kosi niekad nebuvęs prapuolęs, 
nes visą laiką žinojęs, kur jis 
esąs. .......... .

Naciai areštuoja ku 
nigus

BERLYNAS, bal. 28. — Jau 
35 protestonų kunigai yra. už
daryti koncentracijos stovyklo
se. Bet opozicija sako, kad ji 
nenusileisianti nacių diktavi
mams bažnyčioje ir jei reikalas 
bus, laikysianti pamaldąs glap? 
tai, rūsiuose.

84 katalikų vienuoliai ir 'vie
nuolės yra. areštuoti ir kaltina
mi už laikymą svetimos valiu
tos. Katalikai tvirtina, kad dau
gelis tų vienuolių gyveno vie
nišais, yra seni ir ne tik apie 
jokius įstatymus dėl pinigų ne
girdėjo, bet nedaug girdėjo 
apie patį Hitlerį.

ir

Belgijos karalius 
prašo sumažinti 

muitų sieną
BRIUSELIS, bal. 28. — Bel

gijos karalius Leopoldas atida
rydamas pasaulinę parodą, 
kvietė visą pasaulį sumažinti 
muitų sienas, kad galėtų leng
viau vystytis tarptautinė pre
kyba.

NEW YORK, balan. 28. — 
Smarkus girių gaisras, kuris 
siaučia 5 mylių, plote, pasiekė 
Silvei,town miestelį ir sunaiki
no didelę jo dalį.

Kiek dar trūksta?

$006.02

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

Kiek įplaukė: 
BUVO PASKELBTA

Joseph Bartauskas, Chicago, auka ..... .....
Cicero darbuotojai už bilietėlius už radio,

šaldytuvą, etc..........................................................15.80
J. Bačiunas už bilietėlius .................................................. 1.80

S. Miežis, už bilietėlius ...............................   1.30
F. Bulaw surinko .................  -..................... 40
Eufrozina Zaniauskaitė, Chicago, už laišką ....... 2.50
P. Spogis, Calumet City, surinko aukomis............... 6.00
Steve Vilimavičia, 10658 S. Michigan, už laišką ir auką, 

per S. Dombro, Chicago ........................................ 3.00 
$2,037.82 
$2,712.18

VISO..................
DAR TRŪKSTA

GEGUŽĖS PENKTĄ DIENĄ DIDŽIULĖ LEIT. FELIKSO 
VAITKAUS ATSISVEIKINIMO AVIACIJOS DIENA FORD 
I.ANSING AIRPORTE. PUIKUS PROGRAMAS ORE, KALBOS, 
ŽYMUS ASMENYS. Iš VISŲ IŠKILMIŲ PARAMOUNT NEWS 
IR KITOS FILMŲ BENDROVĖS DARYS GARSINIUS FILMUS. 
ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI... ATSILANKYKITE IR PA
MATYKITE PASKUTINĮ KARTĄ PRIEŠ IŠSKRIDIMĄ LAKŪ
NĄ IR LĖKTUVĄ “LITUANICĄ II”.

Meksika gelbės savo 
sidabrinius pinigus: 
' uždarė bankus

Dėlei pabrangimo sidabro, už
draudė sidabrą eksportuoti ir 

įvedė smulkius popierinius 
pinigus

MEXICO CITY, bal. 28. — 
Dėlei nepaprasto sidabro kainos 
kilimo, prezidentas Cardenas 
paskelbė įvedimą smulkių po- 

pinigų, kur pirmiau 
buvo vartojami sidabriniai pi
nigai, kurie dabar yra išima
mi iš apyvartos. Popieriniai pi
nigai bus pilnai garantuoti it 
juos privalo visi imti. Visai 
smulkiems pinigams bus išlei
sti variniai pinigai. Visi išimti 
iš apyvartos sidabriniai pini
gai eis į valstybės sidabro re
zervą.

Dekretai uždraudžia tarpin- 
ti sidabrinius pinigus ir sidab
rą eksportuoti. Spekuliavimas 
ir pirkliavimas sidabriniais pi
nigais taipjau uždraudžiamas.

Kad duoti bankams ir visai 
šaliai prisitaikinti prie naujų 
patvarkymų, visi bankai Mek
sikoj liko uždaryti iki pirma
dienio.

(Dėlei pabrangimo sidabro, 
Chinijoj pradėjo reikšti depre
sija, Londone gi eina didelė 
spekuliacija sidabru. Jungt. Val
stijų iždo sekretorius Morgen- 
thau gi nėra nusisprendęs ką 
daryti ir dar nemanąs keisti 
sidabro kainas).

4,000 boliviečių žuvo 
smarkiame mūšyje

ASUNCION, Paraguay, bal. 
28. — Vėliausios žinios sako, 
kad Chaco fronte jau dešimtį 
dienų siaučia labai smarkus m’i- 
šis, kuriame žuvo mažiausia 4;- 
000 Bolivijos kareivių.

SPRINGFIELD, Ilk, b. 25.- 
Valtsijos atstovų butas priėmė 
bilių, uždraudžiantį naktines 
vedybas. Visos vedybos turi 
būti atliktos dienos laiku, ka
da jaunavedžiai yra blaivus.

V
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Lietuvos Naujienos Lietuvoj gydytojas 
dar nėra daktaras

BUDRI POLICIJOS AKIS

Pirmoji užsienio lie 
tuvių laikraščių skai 

tykia Kaune

rodo, į 
koncen- 
iietuvių 

Toji spau-

Akademinis DULR Skyrius 
šiemet kovo 21 d. atidarė 
Kaune, taip seniai laukiamą 
užsienio lietuvių laikraščių 
skaityklą. Reikia pasakyti, 
kad tokio pobūdžio skaitykla 
yra, išviso, pirmoji.

Kaip patsai vardas 
šią skaityklą norima 
truoti viso pasaulio 
periodinę spauda,
da tarnautų svarbiam tikslui 
— būtent, musų išeivių gyve
nimo sekimui, sistematingai 
spaudos informacijai apie už
sienio lietuvius, svarbių užs. 
liet, laikraščių straipsnių pa
žymėjimui (registracijai) ir 
p. Šį darbą yra pasiryžęs tę
sti Akademinis DULR Sky
rius, kuris ta kryptimi ligi 
šioliai dirbo, bet dėl laikraš
čių stokos ir jų pasisklaidymo, 
negalėjo sistematingai atlikti.

Be to Akademinis DULR Šią 
skaityklą nori praplėsti ta 
kryptimi, kad į ją pareitų ir 
tie svetimtaučių laikraščių nu-

įnoriai, kuriuose yra ’Jcas nors 
svarbesnio parašyta apie Lie
tuvą. šiame, kaip ir viduose 
darbuose Akademinis DULR 
mato pasisekimą, tik kada už
sienio lietuviai pritars ir at
siųs tuos svetimšalių laikraš
čių numerius. Iš to butų 
vertingas dalykas ir šiaip, o 
dar vertingesnis tuo, kad ge
ru tautiečių bendradarbiavi
mu bus atsiektas. Akademi
nis DULR duos progos norin
tiems naudotis ir po to sau
giai laikys arba pas 
ba perduos saugiai 
ka (Ųniv-to) ir p.

Šios Skaityklos 
Akademinis DULR 
teigęs 1932 m.
mintys Lietuvos studentijoje 
— rūpintis išeivija — niekuo
met nebuvo sumenkėję. Tie
sa, Akad. DULR per pirmus 
savo metus išsilaikė tik stei
gėjų būrelyje, tačiau vėliau 
pradėjo smarkiai augti ir iki 
dabar daug kartų spėjo padi
dėti ir nariais ir darbštumu.

Akademinio DULR
savo 
laiko 
iriai 
tuvių
nuoliai studentai entuzijastiš- 
kai visais budais bendrauti, 
kartu džiaugtis laimėjimais ir 
liūsti dėl nelaimių, kurios di
dėle dalimi ir nuo Lietuvos 
jaunimo*'pareina.

Akademinis 
akaden&kai, 
sais mtisų išeivijos tyrinėto
jais, rašo

V'' « • ■ m’

save, ar- 
bibliote-

autorius 
yra įsis- 

Tos kilnios

■ nariai 
svarbiausiu uždaviniu 

kaip akademikai — aš- 
studijuoti užsienio lie- 
probleinas, o kaip* jau-

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

HOOVER 
SPECIALS

t

are previous models 
reconstructed at tįie ’

HOOVER
FACTORY

DULR, kaip 
kontakte su vi-

Žiūrėkit, kad visuomet butų Hoo- 
verio garantijos ženklelis prie 
kiekvieno perbūdavote Hooverio, 
jus nusipirksite. Tai yra jūsų už
tikrinimas, kad valyklas buvo 
perbudavotas per Hooverio Kom
paniją— b ne per kokį neatsako- 
mingą pardavėją.

Kiekviena įdėta \»auja dalis 
yra tikra Hooverio dalis... kiek
vienos dalies padarymas tapo at
liktas patyrusių Hooverio eks
pertų. Hoover Specials duoda to
ki pat gerą patarnavimą kaip 
ir nauji valyklai. GARANTIJA 
GERA ANT VIENŲ METŲ!

Hoover Special 
kainuoja š j 
mėnesį tiktai ...........
Pasinaudokite šiuo 
—tuojaus dabar.

ONLY

darbus išeivybės 
problemomis, rengia diskusi
jas, stengiasi akademinius ry
šius palaikyti su užs. liet, stu
dentais bei profesionalais ir k.

Akad. DULR kaip jaunuo
liai — studentai plečia silsi- 
rašinčjimą laiškais išeivijos 
JriDid. Lietuvos r jaunimo, 
TOtiiviškarrt entužijazhiui į Tė
vynę pasukti ir k.

Akademinis DULR geriau 
pasidarbuoti, rišant išeivybės 
klausimus, nori bendradar
biavimo <su visa užsienio lie
tuvių inteligentija.

Akademinio DULR Sky
riaus užs. liet, laikraščių skai
tykla yra atidaryta Kaune 
Nepriklausomybes a.3 (DULR 
C. patalpose) popietiniu me
tu. Skaityklą tvarko ir 
prižiūri Akad. Skyr. nariai.

Modelis 103 
$19.95 

nupiginimu

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705 
______ CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
Nedėliomis WAAF, 920 k.

5 iki 5:30 po piet. 
Ketvergais WHFC, 1420 k.

8 iki 8:45 vakaro. 
Kasdien angliški WAAF, 5 

po pietų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDE1KIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340

KAUNAS. — Aną dieną Kau
no apylinkės teisme buvo spren
džiama viena principinio pobū
džio byla, būtent, klaipėdeitis 
medic.. gydytojas G. pasiraši
nėdamas oficijaliuose raštuose 
prieš pavardę pridėdavo “dr.”. 
Kadangi “daktaras” reiškia mo
kslo laipsnį, kurio p. Gi. netu
rėjo, tai policija jam iškėlė by
lą. Kauno apylinkės teismas 
gyd. G. bylą sprendė, pripaži
no jį kaltu už mokslo laipsnio 
savinimąsi ir nubaudė 30 lt. 
arba 3 paras arešto.

DOTNUVA. — šiomis dieno
mis Urnežių km., Dotnuvos 
valse., ūkininkui Juozui Navic- 
kiūi iš tvarto buvo pavogtas 
arklys. Kitą dieną nukentėjęs 
pranešė vietos policijai; o po 
dviejų dienų jau Šiauliuose po
licija pagavo turguje su vog
tu arkliu vagį recidivistą Ba
roną. O ketvirtą dieną pavog
tas arklys buvo grąžintas savi
ninkui. Tikrai amerikoniškas 
tempas ir vertas pagyrimo po
licijos budrumas. (L. A.)

ko ir. šoko žmonai į akį. Akis 
išmušta ir matyti ja žmona 
jau nebegalinti. Dėl žiauraus 
elgesio su gyvuliu atsitiko ši
tokia nelaimė. (Lž.)

NUTEISĖ DAR VIE
NA NACĮ NORĖJUSĮ 
PABĖGTI IŠ LIETU
VOS KARIUOMENĖS

IŠLEISTA NAUJA OPERETĖ
— VIENGUNGIAI

KAUNAS. — žinomas muzi
kas, mokyt. D. Andriulis^ pa
raše originalią 2-jų veiksmų 
operetę “Viengungiai”. Šią įdo
mią operetę galės statyti pro
vincijos teatrai. Operečių sce
na labai pasigenda. Leidinys 
sukrautas ir gaunamas “Spau
dos Fonde”. 36 pusi, in folio, 
Lt. 6.

PERŠOVĖ SAVO ŽMONOS 
MEILUŽĮ

Bolius Indrašiunas 
žinių, kad su jo 
gyv. Pašąkių kaime,

BAISOGALA. — Aviacijos 
kareivis 
turėjo 
žmona, 
Baisogalos valse., palaike arti
mus ryšius kaimynas Stasys 
Maziliauskas, bet žmona užtik
rindavusi, kad tai vien plepa
lai. -J.,.,

šiomis dienomis B. Indrašiu
nas netikėtai parvyko namo ir 
nakties metu pats pagavo pas 
savo žmoną ilindusį per langą 
Maziliauską. Ir nusikaltimo vie
toje Indrašiunas revolyerįo šū
viu sunkiai Maziliauską; sužei
dė, peršaudamas pįa,učius< ■

Sužeistasis tuojalįiU&Aežfeis į 
Kauną ir paguldySa?’®^^ ligo
ninėn, o Indrašiunas suimtas.

< (L. A.)...

MIRĖ NUO ABORTO

PANEVĖŽYS. — šiomis die
nomis Panevėžio ligoninėje mi
rė Cicilija žukienė iš Kalvelių 
km., Baisogalos valse. Parve
žus namo ir padarius skrodi
mą, paaiškėjo, kad ji mirė nuo 
padaryto . aborto. Įvykis tiria
mas. (L. A.)

Bemušdiamas gyvulį išmušė 
žmonai akį. / .

MEŠKUČIAI, — Meškučių 
valsčiuje, Klebonų kaime pil. 
E. č-nė nuėjo pamilžti jauną, 
pirmu veršiu, karvę. Karvė ne
sidavė melžiama, .spardėsi, kad 
nė pančiai nieko nepadėjo. Per
pykęs vyras, matydamas ne
klaužadą gyvuli, ėmėsi jį su
valdyti: atsisegė diržą ir sag
ties galu> ėmė pliekti karvę. 
Bemušant gyvulį, sagtis nutru-

Lietuvos kariuomenės teisme 
valstybės išdavimo byloje liu
dyti buvo pašaukti Klaipėdiš
kis Martynas Burkandtas, ku
ris tuo metu tarnavo Lietuvos 
karo aviacijos eiliniu kareiviu. 
Teisme jis po priesaika davė 
melagingus parodymus. Paliu
dijęs pajuto, kad jam gręsia 
kalėjimas už melavimą teisme. 
Todėl nieko nelaukdamas, tuo-

jau pabėgo iš savo kariuome
nės dalies ir dūmė tiesiai į Vo
kietiją. Jį lydėjo brolis V. 
Burkandtas ir vienas teisiamų
jų valstybės išdavimo byloje 
Bernekeris. Bet jų žygis nepa
vyko. Ties Vilkaviškiu juos po
licija pagavo ir sugražino at
gal į Kauną, čia Burkandtas 
atsiuntė kariuomenės teismui 
raštą ir pats žodžiu atitaisė 
ankščiau duotus melagingus pa
rodymus. Dėl to už melavimą 
po priesaika jis nebuvo teisia
mas. Bet balandžio 9 d. Lietu
vos kariuomenės teismas spren
dė jo, kaip dezertyro, ir jo ■■ - ■

sėbrų bylą. Už pabėgimą iš 
Lietuvos kariuomenes teismas 
Burkandtą nubaudė 3 m. ka
lėjimo ir pašalino iš karinome 
nes; gi jo sėbras nubaudė 1 
ir 1,5 
mo.

metų paprasto kalėji- 
Tsb.

Už uodegų pjaustymą

ROKIŠKIS. — Kovo 14 d. 
apylinkės teismas nubaudė pen- 
kius jaunus vaikėzus į patai
sos namus už tai, kad pjaustė 
arkliams uodegas ir nunerda
vo pakeliamąsias.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell St 

Tel. Republic 9729

Galionas Maliavos 
ir virš. ............... .*
Galionas Enamelio 
ir virš..................... .

3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas

ATIDĄ! 
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 gąliorią $L00

96c
$L59

Galionas Varnišio išėmę- 
jes augštos rūšies

25c
S. JKEL^AN

1411 Šo. HalstM St.
Tel. CANaB5Q63.

Lithuaman News I^oan & 
Building Asšociation 

(Naujienų Sbulka)
Yra priimta i Fėder&l Home Loan 
Bank narius ir yra ripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidintiAkos veikimą 
ir kapitalą FedeSršiĮpĘome Loan 
Bank suteikė galinfyhę daryti pa
skolas ant pirmų lortgičių. To
dėl visi kam reikajinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Špulką 
1739 S. HalsĮed St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

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 Republic 9600
DEArborn 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS '

163 W. Washington St.
Kambarys 402

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo. .

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu magsąge 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

AKIU SPECIALISTAI

E3d

L <

NUO VELYKŲ UK0
Didžiausia pasirinki
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit i musų 
krautuvę ir pasirihkit.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

TAUPYKI! 
PINIGUS!

S'iMANOvDAUKANTO^ 

jfederalSavings 
Ę. AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO
Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 

, Gali i>radėti 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 mėnesihiais išmokėjimais.

‘t }
• f ■> į-' \* \ '

. • -i , r . n

2242 Wes
13en J. Kazanauskas, Raštininkas.

aRĄšTINė yra atdara; KASDIEN.
ėst 23rd Place Phone Canal 8887

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

nuo
nuo 

vai.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Dr. John J. Šmetana 
OPTOMETRIŠTAŠ

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakarę. Nedėtiems nuo

iki 12:00 KAlbąme lietuviškai

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl: visokiu akių

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
( GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir
3335 So

encija 
alsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
• x LIETUVIS 

Optometričally Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo<u- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
K kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

i A. PETKUS
1410 South 49ch Court Cicero Phone Cicero 2109

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
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669 

f :

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
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 Ss.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pariš 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso 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

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 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1491

9

Phone Boulevard 7042Dr. Č. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

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 1?
Phone Boulevard 8483

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*

Nedėliomis nuo 10 iki 12r::...,,;
Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel.,Calumet 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišlį. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

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

Valandos: 2—4, 7—9 va!. vak. Ne- 
dėliotai* ir šventadieniais 10—12
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STORISKAS Ll

KERTE MICHIGAN BLVD. IR CONGRESS STREET

ADV. RAPOLAS SKIPITIS

D. 1935

Kaina 
Asmeniui 

$1.50

Tikietai reikia nusipirkti iš anksto. Juos galite užsisakyti per telefoną 
Montvidas, BRUnswick 0597, p-lė Mikužiutė, BRUnswick 4887, ‘‘NAUJIENOS”, CANal 8500, Chicagos Lie 
tuviu Draugija, CANal 0117.

DR. V. ŠIMKUS, SLA. Sveikatos Komisijos pirm.; 
GEO. J. STUNGIS, SLA. Finansų Komisijos narys: 
A. J. ZALATORIUS, SLA. 6 Apskričio pirmininkas; 
MRS. E. SATKAUSKAS, SLA. 208 kp. pirmininkė; 
A. J. KARTANAS, ALTASS prezidentas;
J. MACKEVIČIUS, Standard Federal Builcfing <& Loan 

Asš’n. prezidentas;

Šitoje reikšmingoje Chicagos Lietuvių puoto
je susitiks tik-ką atvykęs iš Lietuvos žymus vi
suomenės darbuotojas adv. Skipitis; Amerikos 
lietuvių jaunuolis Įeit. Waitkus, kuris netrukus 
skris Lietuvon-su “Lituanica II”, ir didžiausios 
Amerikos lietuvių organizacijos galva adv. Ba- 
gočius, iš Boston, Mass.

Bankieto surengime kooperuoja DEVYNIO
LIKA kultūrinių, fraternalių ir pašelpinių Chi
cagos lietuvių draugijų: SLA. 313 (jaunuolių) 
kuopa, Lithuanian University Club, Lithuanian 
Youth Society, SLA. 36 kuopa, SLA. 63 kuopa, 
SLA. 109 kuopa, SLA. 125 kuopa, SLA. 129 kuo
pa, SLA. 134 kuopa, SLA. 178 kuopa, SLA. 208

Tai bus ne politiška partijų atstovų sueiga, 
bet organizuotos kultūrinėse draugijose Lietu
vos Chicagos iškilmė tampresniam ryšiui užme- 
gsti su musų tėvų kraštu.

Visi Chicagos ir apielinkių kolonijų lietu
viai, be pažvalgų ir srovių skirtumo, yra nuošir- 1** * 1 * V’ * 11 .• į}

D U L R PIRMININKUI, GERR. RAPOLUI SKIPIČIUI PRIIMTI; LAKŪNUI FELIKSUI WAITKUI 
LIETUVON IŠLEISTI; NAUJAM SLA. PREZIDENTUI F. J. BAGOČIUI PAGERBTI

SLA. 313 KUOPOS RENGIMO KOMISIJA 
P-lė E. MIKUŽIUTĖ, pirmininkė.

BANKIETO RĖMĖJAI:
KAZYS P. GUGIS, SLA. Pildomos.Tarybos narys; 
DĘ? A. MONTVIDAS, SLA. Apšvietos Komisijos narys;
J. P. VARKALA, SLA. Finansų Komisijos pirm.;

fe

J. M. BYANSKAS, “Birutės” choro vedėjas;
J. MICKEVIČIUS, Chicagos Lietuvių Draugijos pirm.;
P. MILLER, Chicagos Lietuvių Draugijos sekretorius;
P. GRIGAITIS, “Naujienų” Redaktorius;
K. AUGUST, “Naujienų” redakcijos narys;
J. T. ZURIS, Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto 

Judge-Advocate.
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kuopa, SLA. 226 kuopa, SLA. 260 kuopa, Ame
rikos Lietuvių Trans-Atlantinio Skridimo Są
junga (ALTASS), Chicagos Lietuvių Draugija, 
Jaunų Lietuvių Tautiškas Kliubas, Illinois Lie
tuvių Pašalpos Kliubas, Simano Daukanto 
Draugija, “Pirmyn” choras.
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(laipsnio. Paskui nei iš šio, 
nei iš to prasidėjo reakcija: 
progresas visiškai sustojo. 
Faktinai žmonės pradėjo re
gresuoti. ,

Pasak prof. Huntingtono, ta
tai atsitiko dėl klimato. Se
novėje, kada Egipto klimatai Jai

Pirmadienis, balan. 29, 1935

SIDABRO KRIZIS

Iki šiol pasaulį slėgė aukso krizis. Auksui labai pa
brangus, nupuolė prekių (tavorų) kainos, ir biznis, ne
gaudamas pelno, susitraukė tiek, kad daugybė darbi
ninkų tapo atleista iš darbo.

Kovai su šituo aukso krizių, Ųidžioji Britanija, 
Jungtinės Valstijos ir daugelis kitų šalių atsisakė nuo 
aukso standardo ir numušė savo pinigų vertę, kad* pa
kiltų prekių kainos.

Bet dabar prasidėjo kitas panašus krizis su sidabru. 
K Norėdama padidinti savo metalo atsargų, Amerikos 

valdžia supirkinėja sidabrų. Todėl sidabras brangsta-
Bet yra šalių, kurios vartoja daugiausia sidabrinius 

pinigus — kaip Meksika, Kinija ir Indija. Šitos šalys, 
dėl sidabro pabrangėjimo, dabar susilaukė tokių keb
lumų, kokių pirma turėjo šalys su aukso valiutomis. 
Sidabrui brangstant, prekių kainos puola. Visi nori si
dabro, o prekių niekas nenori; kitaip sakant, kiekvie
nas stengiasi parduoti, bet pirkikų nėra. Depozitoriai 
traukia savo sutaupąs iš bankų-

To pasėkoje, pasidarė riesta tų šalių bankams, — 
lygiai, kaip kad buvo dvejetas-trejetas metų atgal Ame
rikoje.

Meksikoje šitas sidabro grizis jau priėjo prie to, 
kad prezidentas Cardenas buvo priverstas paskelbti 
“bankų šventę”, t. y. laikinai Uždaryti visus bankus. Ki
nijoje aštrėja depresija, grasindama suparaližiuoti to 
milžiniško krašto prekybų ir pramonę.

f Reikia laukti, kad šita nauja depresijos banga, ki
lusi sidabro šalyse, palies ir aukso valiutų (pinigų) ša
lis. Pavyzdžiui, Illinois ir kitos vidurinių vakarų valsti
jos bijo, kad sumažės jų biznis su Meksika.

Šitas sidabro krizis dar kartų įrodo, kad be tarp
tautinio susitarimo geri laikai pasaulyje negalės būt 
sugrąžinti. Susitarimas turi prasidėti valiutų suvieno
dinimu ir stabilizavimu.

Kol vienose šalyse bus vartojama aukso pinigai, 
kitose sidabro pinigai, o trečiose popieriniai pinigai be 
pastovios vertės, tol negalės atgyti tarptautinė preky
ba. Ir kol kiekviena šalis žiūrės tik savo “nacionalių” 
interesų, nepaisydama, kaip jos finansinė ir ekonominė 
politika atsiliepia į jos kaimynų biznį, tol visos šalys 
skurs ir kentės.

Gaila, kad prezidento Roosevelto “naujoji dalyba” 
dar vis ignoruoja šituos klausimus.

singa, ar ne, čia nesvarbu. Bet jisai pripažįsta nuomo-' 
nių laisvę ir savo oponentams. Kiekvienas sutiks, kad 
šitokia jo pozicija stato jį nepalyginti aukščiau už dau
gelį kitų, kurie xsiulo visuomenei savo išganymo recep
tus. \ *
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Pavyzdžiui, bolševikai, kuHe smerkia visus, kas ne
priima Lenino ir Stalino tezių, visiškai atsisako savo 
priešams duoti laisvę skelMi savo idėjas. Nė vienoje so
vietų mokykloje nėra leista kritikuoti oficialį “komuniz
mų” arba girti kokių nors kitų visuomenės tvarkų. Ne 
tik mokyklose tai uždrausta, bet ii* kilyg'ų krautuvėse 
arba bibliotekose nevalia laikyti knygų, priešingų bol
ševizmo teorijai. Nei laikraščiams, nei per fadio, nei 
mitinguose, nei paskaitose niekas negali tarti nepalan
kaus žodžio viešpataujančiai tvarkai.

Taip pat yra Italijoje, kur Mussolini nepakenčia 
jokios opozicijos fašizmui, ir Vokietijoje, kur Goebbėls 
ir kiti? Hitlerio klapčiukai pasako žmonėms, kaip jiė tu
rį protauti.

Bet Amerika iki šitokios proto vergijos dat 'nėta 
nusmukusi. Čia net ir dauguma uoliausiųjų kapitalizmo 
gynėjų pripažįsta žmonėms teisę galvoti taip, kaip jiems 
patinka. Reikia tikėtis, kad šita laisvė gyvuos čia ir to- 
liaus. Kad ir Amerikos žmonės dažnai nemoka ja tin
kamai pasinaudoti, bet jie stotų jų ginti visomis ketu
riomis, jeigu kas kėsintųsi jų panaikinti.

buvo kitoks nei Šiandien, ka
da buvo daugiau lietaus kri
tulių ir temperatūra labiau ki
tėjo, tai pasireiškė ir progre
sas. Kai klimatas persimainė 
ir pasidarė nebepalankus žmo
nių gyvenimui, tai ir progre
sas sustojo. Civilizacija per
simetė į Europą, kur klimatas 
buvo tinkamesnis.

Vadinasi, prieinama išva
dos, kad niekur klimatas ne
ina pastovus. Jis kinta, hors 
ir labai lėtai. Prieš trejetą ar 
ketvertą tūkstančių metų Eu
ropos klimatas buvo kitoks 
nei dabar. Tas pat, žinoma, 
galima pasakyti ir apie Ame
riką. Tai patvirtina ir užsi- 

I likę “kalendoriai”. Būtent, 
milžiniški Californij os 

| žia'i, kurių amžiaus siekia p*o 
su viršum

i Apie Įvairius Dalykus
'^^aaasaaaaaasšsaaaaaaaaakaaaaaaAaoaaaaaaaaaaaaa

KLIMATAS IR CI
VILIZACIJA

Pirmieji žmogaus įnagiai.— 
Išnykusios civilizacijos^— 
Klimato įtaka civilizaci- 

Tinkamiausias kli- 
- Temperatūra ir 

Klr- 
Cik- 

Civilizacijos cent-

jai
matas.
darbo našumas.
mato kitėjimas* - 
liai. — :
rai.

Nuo pat savo atsiradimo, 
žmogus veda kovą su gamta? 
Sunkią kovą. Ypač ta kova 
buvo sunki prieš tūkstančius 
metų, kad musų protėviai bu
vo mažai išsilavinę, stovėjo 
ant žemo civilizacijos laips
nio. Kad pasislėpti huo prie
šų, audrų ir šalčio, jie gyve
no urvuose. Buvo laikai, ka
da jie nemokėjo net ugnimi 
naudotis.

Bet tai buvo prieš daug, 
daug tūkstančių metų, kada 
žmonės nedaug kuo tesiskyrė 
nuo kitų žemės gyvūnų.

Didžiausia žmogaus pirine-! 
nybė buvo — jo rankos. Ran
kos, kurios gali naudoti įvai
rius įrankius. Net su lazda 
ir akmeniu jis galėjo atsįgin- 

i ti nuo daug stipresnių žvėrių. 
Ir ne tik atsiginti, bet ir juos 
užmušti.

Pirmieji žmogaus įrankiai 
buvo labai primityviški, pada
ryti iš medžio, akmens Arba 
kaulo. Laikui bėgant tie 
įrankiai tobulėjo. Tiksliau 
sakant, tobulėjo žmogaus sme
genys, jo mąstymo aparatas. 
O juo. labiau žmogus mąstė, 
juo tiksliau jis galvojo, tilo 
daugiau visokių įrankių išra
do, tuo lengvesnis darėsi jo 
gyvenimas. Lengviau buvo 
kovoti dėl būvio ir nugalėti 
savo priešus. ■ .f : '

Musų laikų civilizacija yra 
daugelio tūkstančių metų pa
daras. Bilijonai žmonių, ku
rie gyveno pirm musų, šiuo 
tuo prisidėjo prie civilizacijos 
kėlimo, prie bendro gyvenimo 
pagerinimo. Jie gerino gyve
nimą visokiais išradimais.

Bet čia mes susiduriame su 
I labai įdomiu klausimu: kodėl 

nevisur vienodai
v r X- - ’ ---------- • - }

Kų. , j ; Kyla It Jaugiau klausimų.
Šitokia kalba tai kas kita. Nuo to laiko, kai laik- Sakysime, kodėl prieš kelioli-

kaip ir prieš du tūkstančiu 
metų ?

Profesorius Ellsworth Hunt- 
ingto'n sako, jog atsakymo į 
Hios klausimus reikia ieškoti 
klimate. Klimatas, pasak jo, 
yra vienas stambiausių fak
torių, kuris daro didelės įta
kos civilizacijai. Kūr klima
tas yra netikęs, ten žmonės 
negali pasiekti aukštos civili
zacijos.
< Klimato klausimą prof. 
Huntington tyrinėja per pas
kutinius porį ’desėtkų metų. 
Jį kaip tik pirmiausiai sudo
mino, Egiptas ir Nilo klonis. 
Jis specialiai valiavo tą 'kraš
tą tirti. ,

Ir štai ką surado: prieš po
rą tūkstančių mėtį Egipto kli
matas buvo kitoks nei dabar. 
Daugiau buvo lietaus kritulių, 
temperatūra labiau įvairavo.

Bet koks santykis yra tarp 
'klimato ir civilizacijos?

Prof. Huntington sako, jog 
žmonėms geriausiai gyventi 
tokiose vietose, kur vasaros 
nėra perdaug šiltos, o žiemos 
perdaug šaltos. Vidutiniškai 
imant, vasaros temperatūra 
turi siekti 63 laipsnius, o žie
mos — 38 ar 40. Tame at
vejyje žmonės esti sveikesni, 
jaučiasi geriau ir gali nuveik
ti didesnius darbus. žodžiu, 
sukurti aukštesnę civilizaciją.

Tiek Europoje, 
koje aukštesnė 
kaip tik sutampa
mato reikalavimais, 
šios Zelandijos klimatas yra 
gana geras. štai kodėl pas
taruoju laiku žmonės ten pra
dėjo smarkiai progresuoti.

Čia bus ne pro šalį pažymė
ti, jog labai svarbią rolę vai-’ 
dilia temperatūros kitėjimas. 
Lažnai žmonės mano, kad ne
sveika gyventi tokiose vietose, 
kur oras yra nepastovus. Ta
čiau tikrovėje yra kaip, tik 
priešingai; pastovus oras ir 
mažas temperatūros kitėjimas I 
silpnina žmones. Jie pasida
ro neveiklus, netenka energi
jos. Darbo našumas žymiai 
nukrinta, Tatai prof. lĮunt- 
irigton įiastebėjo Naujosios 
Anglijos dirbtuvėse, kur yra 
praktikuojama akordinis dar
bas. Visuose atsitikimuose 
darbo našumo sumažėjimas 
sutapo su pastoviu oru, kada 
temperatūros kitėjimas buvo 
itin nedidelis.

Sveikatos atžvilgiu pastovus 
oras irgi nėra geras. Pavyz
džiui, . New Yorke sirgimų 
skaičius žymiai padidėjo kaip 
tik tokiais laikotarpiais, 'kada 
oras yra pastovus.

Dabar pažiūrėkime, kodėl 
civilizacija persimeta iš vie
nos vietos į kitą. Prieš porą 

i tūkstančių metų Aleksandrija 
i ir bendrai Egiptas buvo pasie- 
, kęs gana aukšto civilizacijos

TAI DAUG IŠMINTINGIAU

Senas Gary mokytojas, Dr- Wiliiam A. Wirt, vienu 
laiku buvo sukėlęs daug triukšmo spaudoje, kaltinda
mas Roosevelto smegenų trustį darant "raudonų” su
moksiu prieš Amerikos konstitucinę tvarkų. Paaiškė
jus, kad jo kaltinimai yra paremti kokiu tai pasikalbė
jimu, įvykusiu prie stalo tarpe svečių privatiniuose na
muose, laikraščiai prikrėtę daug šposų,, rašydami apie 
tų savanorį Jungtinių Valstijų konstitucijos gelbėtojų..

Dabar tas šnekus asmuo ir vėl prabilo per spaudų. 
Jisai sako, kad universitetai ir kolegijos privalų dėstyti 
studentams visokias politines ir socialines teorijas — 
socializmų, komunizmų, fašizmų. ir nacizmų, kartu su. 
dabartinės, kapitalistinės sistemos mokslu. Tegu, girdi, 
studentai susipažįsta su visais “izmais” ir paskui spren
džia patys, kuris jų yra geriausias., Jeigu esamos san
tvarkos šalininkai neįtikint studentų, kad ji yra geriau-1 civibzlcija^ neviTur* vienodai, 
šia, tai reikės kaltinti arba mokytojus, arba šitų san-1vystėsi ir plėtojosi?
tvarkų. - - . i ^la daugiau klausimų.

Šitokia kalba tai kas kita. Nuo to laiko, kai laik- Sakysime, kodėl prieš kelioli- 
raščiai gerai pakedeno Dr. Wirtų už jo juokingų iššišo- Fą. me}lį kaikurie kr^" 
kimą prieš tariamus “raudonus sąmokslininkus” tarpe
Roosevelto patarėjų, jisai, matyt, nemažai klibino savo [ėmė smukti ir merdėti? Ko- 
smegenis ir, galų gale, suprato, kad radikališkų teorijų dėl pranyko stebėtina Krito 
smerkimu negalima sulaikyti žmones, o ypač besimoki- civilizacija? Kodėl susmuko 
nančių jaunuomenę, nuo “pavojingų” idėjų. Yra daugisaY° ^lka?is aukščiausiai sto- 
išmintingiau duoti jiems progos tas idėjas išstudijuoti, clvlilzacij°ie Aieksan- 
idant jie žinotų, ko jos vertos. vis Ubai įdomųs klau.

Šitokį patarimų duodamas, senasis Gary mokyto- simai. iš tiesų, kas atsitiko 
jas, kalba, kaip žmogus, kuris tvirtai tiki dabartinės vi- su Egiptu, kad dar prieš kelis 
šuomėnėš tvarkos gerumu. Ar šita jo iiūbmdhė yra tėi- |meJus žmonės ten gyveno taip,

būvo mAifohia, jofc įvhiriį gy- hera daug, — viso tik apie 
vunų rų&ių arba pavidalų ran-lonnn 
dasi 1,100. Toks bent skaičius 
tebuvo žinomas žymiausiems tų 
laikų mokslininkams, šiandien 
zoologams yra žinoma ne ma
žiau, kaip 400,000 gyvių pavida-

Pirmoje vietoje stovi vabz
džiai. Jų priskaitoma 280,000 
pavidalų. Vien tik skirtingų va- 
balį randasi Apie 120,000.-Skir
tingų peteliškių yra 50,000, o 
musių

Paskui seka visokios žuvys 
12,000 pavidalų. Skirtingų 
paūkščiį* yra žinoma 10,000; 
visokių šliūžių

Įdomu pastebėti, kad aukš
tesnes rųšies gyvūnų palyginti

2,000 pavidalų.
Prof. Oppenheimer bandė 

taip pat surasti skaičių kaiku- 
rių gyvūnų. Pavyzdžiui, jo ap
skaičiavimu, viso pasaulyje ran
dasi apie 10 bilijonų žiurkių. 
Vadinasi, penkis kartus daugiau 
nei žmonių, kurių priskaitoma 
apie du bilijonai.

med-

40.000.

paukšči
8,000 ir t. I

ta*

Kultūra No. 3.
Turinys:

Kaip lengvinti ūkio sunkumus.
Europos Dangus niaukiasi.
Jaunosios kartos krize.
Abisinija Afrikos dalybose.
Gyvenimas.
Poezija. Apisakos ir L t.

Galima gauti
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Kaina 45c.
Tai naujas ir įdomus numeris, tik 
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.................. ....... ........................................- ,f ..... .. ......................s
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TIESIOG J KLAIPĖDA
du tūkstančius 
metų.

Visi žino, kad 
pasakyti medžio 
“žiedų”. Kai 
medį, tai medienoje aiškiai I 

| matosi žiedai arba sluogsniai. 
Kiekvienas žiedas parodo, 
kiek per vienus metus prisi
dėjo medienos. Gerais met- 
tais tas žiedas yra storesnis, 
blogesniais — plonesnis. To
kiu budu iš jų žiedų tapo pa-l 
tirta, kad prieš porą tūkstan
čių irietų Californijos klima
tas buvo kitoks nei dabar.

Patirta dar ir kitas įdomus 
dalykas. Būtent, klimato pe
riodiškumas. Pavyzdžiui, Ne^v 
Haven’e nuo 1780 ligi 182& me
tų klimatas nuolat ėjo šiltyn. 
Po to prasidėjo šaltas perio
das arba eiklius, kuris lęs'esi 
ligi 1875 metų, kada ir vėl 
kliniaas laipsniškai ėmė eiti 
šiltyn.

N etolimo j c a tei t y je 
pakitėjimo klimate 
tomą. Bet kas įvyks už 
stančio ar daugiau mėtį, to, 
žinoma, niekas negali pasaky
ki. Kol Amerikoje ir Europo
je pasiliks maždaug toks kli 
matas, koks jis yra dabar, toj 
ten tarp civilizacija. Bet jei
gu tas klimatas žymiai persi
mainys, tai dabartiniai civili
zacijos centrai persimes į ki
tas vietas.

Tokios tai nuomonės laikosi 
prof . Huntington. — K. A.

nesunku yra 
amžiaus iš 

nupjauname

ncnuipa
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teikia veltui.

LITHUANIANWs pVbLISHIN CO., 
"NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Autorizuota. Agentūra

■MMUiAihMiia

Vienu tinę Tokia
i

tiek Arneri- 
civilizacija 

su tais kli-
Naujo-

ĮVAIKENYBeS
IŠGULfeJO LOVOJ i 

METŲ
Ročesteryje, Anglijoj, šiomis 

dienomis mirė kažkoks Henris 
Plamperis, kuris buvo išgulėjęs |i 
lovoje neatsikeldamas 40 me
tų. Įdomiausia Šiame reikale [ 
yra tai, kad Plamperis negulė- r 
jo dėl ligos. 19 m. amžiaus tu
rėdamas jis įsimylėjo vieną 
merginą, kuri nepatiko jo tė- L 
yąms. Todėl sumanytos vestur 
vės sūgriUvo ir mergina netru- « 
kus ištekėjo už kito. Plampe-■ 
riš iš piktumo ir nubudimo, 
keršydamas tėvams, pranešė, 
kad iš lovos nesikeis visą mė
nesį. Taip praslinko mėnesis. 
Vyrukas vis toliau protestavo 
ir nesikėlė. Praslinko dar mė
nesis ir pagaliau metai. Nelai
mingasis įsimylėjęs vis dar te
begulėjo. Bet tada jis jau ne- , 
begalėjo atsikelti. Jo kojos jau 
buvo pasidariusios tokios silp
nos, kad nebenuyaldė viso kū
no., Tokiu budu Plamperiui ir 

įteko 40 metų išgulėti lovoj.

KIEK RANDASI GYVU
LIŲ ANT ŽEMĖS

: . ;“T- ; v.-. . , ( ,

žinomas zoologas Oppenhei
mer sumanė apskaičiuoti gyvų 
pavidalų skaičių. Gauti rezul
tatai, kurie toli-gfažu, žinoma, 
nėra tikslus, pasirodė tiesiog 
stebinantys.

Aštuonioliktame gimtriiėtyj ėT

rėdamas F

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

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

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo

Gausite NAUJIENŲ ofise
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Pirmadienis, balan. 2£i, 1636 NAUJIENOS, Chicago, IĮ r
Chicagos parapijinės 

mokyklos ir lietu
vių kalba

Dienraštyje Naujienose bal. 
19 d., 1935 m. Senas Parapijo- 
nas nusiskudžia, kad Šv. Jur
gio parap. mokyklos vaikučiai 
yra klebono sistematiškai nu
tautinami. Suprantama, mo
kykloje turi būti mokslas Ve
damas anglų kalboje. Bet už 
tai turėtų būti mokinama lie
tuviška gramatika, Lietuvos is
torija ir nors sykį i savaitę dai
nuojamos lietuviškos dainos.

Rodos, kad tie dalykai yra 
mokinami, ir dar prie to lietu
viškai buk esą mokinama ka- 
takizmas. Vienok blogiausia 
yra tas, kad tie mokyklos vai
kučiai kaip sekmadienyje nu
eina ant 9 vai. mišių, tai jiems 
yra skaitoma angliškai evan
gelija ir pamokslas sakomas 
angliškai. Kuriam paibeliui taip 
yra daroma? Juk tie vaikaf vi
si supranta lietuviškai, su tė
vais tebekalba lietuviškai, tai 
dėl jų turėtų būt skaitoma 
evangelija ir pamokslas sako
mas lietuviškai.

Juk ir pats pralotas, kada ra
gina savo p&rapijonis, kad leis
tų vaikus j parapijos mokyklą, 
tai kaipo paskatinimą prideda, 
kad, girdi, parapijos mokyklo
je vaikučiai išmoks lietuviškai. 
Tai jeigu norima vaikus išmo
kyti gerai lietuviškai, tai dėl 
jų reikėtų ir bažnyčioje kalbė
ti lietuviškai, tai yra skaityti 
evangeliją tesakyti pamokslus 
lietuviškai. O dabar, kada vai
kai ateina bažnyčion, tai jiems 
yra tauzijama nelietuviškai.

Kitas dalykas, tai laike ka
tekizmo pamokų, ar kokiame 
kitam laiįce turėtų patys ku
nigai vaikams įkalti, kad jie 
savo tėvų kalbos neniekintų, 
nevadintų savo tėvų luganais, 
bet kada tėvas j juos kalba 
lietuviškai, tai ir vaikai turi 
kalbėti lietuviškai. O dabar kaip 
yra? Vaikai, kurie lanko pa
rapijos mokyklas, tai su savo 
tėvais nebenori lietuviškai be
kalbėti, tėvus pravardžioja lu
ganais ir t. t. Tai yra tiesiog 
skaudu tikram lietuviui pasi
klausius tokių išsireiškimų iš 
vaikų, kurie lanko pačių lietu
vių katalikų užlaikomas moky
klas.

Ne tik mokyklose, bet ir 
bažnyčioje per pamokslus kle
bonai turėtų vaikus (jaunimą) 
sudrausti gerbti savo tėvų kal
bą, neniekinti tėvų kalbos ir 
nepravardžiuoti juos panašiais 
pažeminančiais žodžiais. Tokius 
perspėjimus turėtų padaryti 
nors sykį mėnesyje, pakol bu
tų grąžinta pagarba tėvams ir 
jų kalbai. Juk musų lietuviška 
kalba gėrėjasi žymiausi filolo
gai, ir net nekurie Amerikos 
universitetai yra įvedę lietuvių 
kalbos mokymą, o mes turėda
mi taip seną ir gražią savo 
lietuvišką kalbą, leidžiame ją 
naikinti, niekinti ir pajuokti.

Nejaugi pas mus neliko tos 
patrijotiškos dvasios, kurią mu
sų karžygiai knygnešiai 30 me
tų atgal nešiojo savo širdyje, 
ir buvo pasirengę kiekvieną 
minutę su nuožmiais Rusijos 
caro kazokais ir žandarais už 
lietuvišką kalbą ir lietuvišką 
raštą kariauti? Jie turėjo dre
bėti nešdami pasislėpę savo tar- 
bose lietuviškas knygas ir laik
raščius iš Tilžės j Lietuvą. 
Jiems už tai gręsė ilgų metų 
katorga arba kalėjimas, jeigu 
jie buvo pagauti nešant lietu
viškas maldaknyges. O vienok 
jie buvo pasišventę, nepaisė tų 
visų pavojų, nekreipė domės į 
tas sunkenybes, bet kas mets 
jų skaitlius augo didyn, ir di
dyn iki buvo caro valdžia prif 
versta nusileisti, ir grąžinti lie
tuviams jų teisę savoje lietu
viškoje kalboje melstis, iy laik
raščius bei knygas skaityti ir 
laisvai savo kalbą vartoti.

Taip matote, • lietuviai kata

likai, kokius pavojus musų tė
vai buvo pasirengę panešti, dėl 
savo lietuviškos brangios kal
bos. Tai kas mums Čionai pa
sidarė? Kodėl mes taip leng
vai leidžiame savą kalbą pra
šalinti iš savo užlaikomų mo
kyklų ir bažnyčių? Juk mums 
čionai negręsia nei kalėjimas 
nei katorga už reikalavimą sa
vo kalbai teisių, ir tai dar sa
vose katalikiškose mokyklose 
ir bažnyčiose. Juk mes čionai 
galime laisvai susirinkti, išneš
ti protestus prieš tokius musų 
kalbos niekintojus. Ir už tai 
niekas mus nei į katorgą nei į 
kalėjimus nesiųs. Tai ko mes 
bijome, ko mes laukiame?

Neseniai vienas parapijonas 
buvo pataręs, kad girdi reikia 
pirma išnešti protestus prieš 
lietuvių kalbos naikinimą, ir 
protestus siųsti klebonams. O 
aš sakau, tai butų bergždžias 
laiko aikvojimas. Tokius pro
testus sudarius reikia tiesiai 
siųsti vyskupams. Nes musų 
visagalinti klebonai tiktai pu
si joks gavę protestus nuo sa
vo parapijonų. Juk jie jaučiasi 
taip dideli, kad jie spjauna ant 
musų lietuvių švenčiausių tei
sių, niekindami musų kalbą, 
prašalindami musų giesmes iš 
bažnyčių, ir visiškai nutautin
dami musų jaunimą.

Todėl aš sakau, kad vieton 
pirma siuntus protestus klebo
nams, reikia tokius protestus 
ir reikalavimus siųsti tiesiai 
vyskupui, arba kardinolui. Ne
turime nurimti pakol nebus 
musų teisingi reikalavimai pa
tenkinti. Pakol nebus grąžinta 
mums prieš mišias giesmė 
“Pulkim ant kelių” ir pakol 
nebus ^grąžinti evangelijos ir 
pamokslai lietuvių kalboje at
gal musų pinigais užlaikomose 
bažnyčiose.

Katalikas.

Teisybės Mylėtoją 
Draugystės 

chronika
Reikalaujama, kad draugija tai

kytus prie Illinois įstatymų

musų draugystė šitame reika
le juokių nemalonumų neturės. 
Todėl bukite visi sekančiame 
susirinkime, nes reikalas yra 
opus ir gana svarbus.

Steponas Narkis, sekr.

Brighton Parko pa
rengimas Įeit. 

Vaitkui
Brighton Parko ALTASS 

skyrius rengia pasilinksminimo

rie per radio linksmina klausy
tojus.

Visi zarasiškiai, nariai ir no
rintieji prie Zarasiškių Kliubo 
prisirašyti nenariai, esate kvie
čiami atsilankyti į linksmą ban- 
kietą. / Zarasiškis.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Po traukinio ratais 
žuvo lietuvis K. Bal-

■ < ' ’ ' ■

čiunas
Kūnas rastas ant Chicago ir 

Alton bėgių, Summite

CLEARING. — šeštadienio 
rytą, ant bėgių Chicago ir Al
ton geležinkeliu, Summite, bu
vo rastas kūnas lietuvio Kazi
miero Balčiūno.

Kaip lietuvis pakliuvo po 
traukiniu, nežinia. Negalima 
tikrai pasakyti, ar jį suvažinė
jo kai bandė pereiti skersai 
bėgės, ar nusižudė. Spėjama, 
kad Balčiūnas greičiausiai ban
dė užsikabinti ant traukinio ir 
gauti “raidą”, bet paslydo ir 
nukrito po ratais.

Velionis buvo apie 50 metų 
amžiaus. Per du metu neturė
jo jokio darbo. Gyveno adresu, 
5104 West 65th Street. Kūnas 
dabartiniu laiku randasi Eudei- 
kio lavoninėje.

Padidins Jungt. Val
stijų armiją 46,000- 
čiais vyrų.-Liepos 1 

d., pradės imti 
rekrutus

J. V. Armija, ypatingai Chi
cagos štabas rengiasi padidini
mui stovinčios ir nuo liepos 1 
d., pradės imti rekrutus.

Dabartiniu laiku armija tu
ri 118,750 vyrų. Kongresas ak
tu nutarė stovinčią armiją pa
didinti iki 3,05,000, tad liepos 
mėnesį, bus priimta tarnybai 
46,250 naujokai. Chicagos kor
pusas bus padidintas apie 2,- 
000 vyry.

Iškilmingai palaido-

vakarą su šokiais, išlaimėjimais 
ir kitokiai margumynais. Tas 
vakaras įVyks gegužės 4 d. (tai 
bus subatos vakaras) Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Tas linksmas vakaras bus 
paskutinis Brighton parkiečių 
parengimas naudai antrojo 
skridimo — Įeit. F. Vaitkui su 
Lituanica Antrąją.

Prie muzikos ir šokių bus 
leidžiama išlaimėjimui nepa
prastai graži paukščių klietka 
su dviem maloniai čiulbančiais 
paukščiais. Tad atsilankiusieji 
turės progos ne tik pasišokti, 
išgirsti gražią muziką, bet ir 
išlaimėti minėtą dovaną ir kar
tu palinkėti laimingos kelionės 
musų lakunėliui Įeit. F. Vait
kui, kuris jau už keletą dienų 
mus apleis. —S. F. KraSauskis.

Sunkiai susirgo Pet
ras Srogas; ieško gi

minaičio
Pereitos savaitės pabaigoje į 

apskričio ligoninę buvo išga
bentas Petras Srogas, ■ 4207 W. 
Gladys avenue. Jis susirgo plau
čių uždegimd.

Yra ieškomas ligonio gimi
naitis, Juozas Gudas. Kas p. 
Gudą pažįsta, lai praneša, kad 
jis yra prašomas tuoj aus susi
žinoti su ligoniu, ar kreiptis į 
apskričio ligoninę.

Gegužės 4 Zarasiškių 
bankietas

Ateinantį šeštadienį, gegužės
4, 8 vai. vakare visi Zarasiš
kiai — nariai ir narės — ren
kasi pas pp. Žukauskus 2126
5. Halsted st. bankietui. Tai 
bus šaunus bankietas su mu
zikaliu programų. Kaip girdė
jau muzikalę programo dalį iš
pildys Lietuvos Kaimiečiai, ku-

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu id 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.

I Ofrposite Davis Store, 2d Floor |

Cia
susirasit
ko

32 6 S. STATE ST.

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojames padaryme 

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

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

Specialia Pavasarinis 
Išpardavimas 

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St 

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

>1.95 IR *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės keb 
nės

*1.25 IR *2.75
Moterims pančiakos (Full^ Fa- 
shioned 
(Pirmos 59c
Vyrams pančiakos, labai ICa 

•gražios ..... ..................... I v V
Yard Goods dėl siu-
vimo Įcvortjųkų., (vardas ■ " **
Mergaitėms bovelninės i E p

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

Hosiery) 
rūšies)

Garsinkites “N-nose”

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

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

fiA 
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

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

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kainą. Barbens visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 S6uth State Street
610 W. Madison St.

KNYGOS
BOOKS

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

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

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

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

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

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

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
mą kaina.

J. AUGAITIS
1668 S. 50 Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 645

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGATNS

Daugelis teisybiečių daro man 
užmetimus, kad permažai rašau 
apie draugystės reikalus ir vei
kimą. Suprantama, kad kores
pondentas gali rašyti tik tą, 
kas yra veikiama.

Reikia pripažinti, kad musų 
veikimas yra silpnas. Draugys
tė, kuri skaitosi didžiausia vi- o 
šame Bridgeporte (nes turi apie 
500 narių ir apie $18,000 tur
to) privalėtų daugiaus veikti.

Teisybė, mes atlaikome re
guliarius susirinkimus. Punktu
aliai išmokame pomirtines ir 
pašalpas, bet to nepakanka: 
reikia visuomeninio veikimo. 
Reikia parengimų, kurie susi
dėtų iš koncertų, prakalbų, pro
tekcijų, piknikų ir t. t. Bet, de
ja, pas mus to nėra, štai me
tiniame susirinkime nutarta pa- 
rengimij nerengti. Balandžio 14 
dieną užmanymas surengti iš
važiavimą pasiliko be rezulta
tų.

Teisybė, mes daug veikiame 
kas link tų 2-jų mažos vertės 
morgičių, kuriuos musų buvu
sieji lyderiai mums per neap
sižiūrėjimą ar per neišmanymą 
įbruko, bet tas visuomenei ne
svarbu, o nariai apie tai žino, 
todėl ir spaudoj neapsimoka žy
mėti.

Vieną dalyką norėčiau na- 
riams-ėms pranešti — tai apie 
dabartiniu laiku gautąjį laišką 
iš Komercijos Departamento 
nuo Insurance direktoriaus 
Ernest Palmer, kuriame griež
tai ir musų draugystė yra in
struktuojama taikytis prie įs
tatymų.

Šituo reikalu draugijos val
dyba daro tinkamus žingsnius, 
ir be abejo iki sekančio susi
rinkimo (gegužės 12-tos d.) 
bus viskas prirengta ir projek
tas bus gatava?. Atrodo, kad 

*

tas cicerietis Mazi
liauskas

CICERO. — Pereitą šešta
dienį buvo iškilmingai palaido
tas, Pranas Maziliauskas. Pasi
taikę gana gražus oras, tad su
sirinko nemažai palydovų.

Velionio grabą nešė Lietu
vos Kareivių Draugijos nariai. 
Susirinko taip sakant, patys 
“bigšotai”, Ben Tumavich, K. 
P. Deveikis, J. Bertašius, J. 
Rainis, J. Baltrušaitis ir poli- 
cistas George Rudauskas.

P-s Maziliauskas buvo senas 
vietos gyventojas ir turėjo pla
čią pažintį. Jis paliko didžiai
nuliudusią žmoną, sūnų ir ma
žą dukrelę, ir brolį, Antaną 
Maziliauską. (Sp.).

Rengiasi prie 
“Grand Ope- 

ningo”
CICERO. — P. Tamošaitienė 

ir Joe Mitchulis, 1409 S. 49th 
avenue, rengiasi prie iškilmin
go “Grand Opening”, gegužės 
4 d., šeštadienio vakare. Jie 
tikisi daug svečių iš visos apie- 
linkės, nekalbant jau apie ar
timuosius prietelius, kurių yra 
galybė.

Tamošaitienė ir Mitchulis 
yra vieninteliai biznieriai, ku
rie atjautė ir apdovanojo L. D. 
kareivius Velykų naktį. Visi 
kareiviai jiems taria širdingą 
ačių.

“N.” Rašėjas.

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

nagrabams.

viso

ir

Parsiduoda

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

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

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

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

.j.

MES REKOMENDUOJAME

MHISKEYj NATHAN , &ANTER

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

MUTUAL
LKJUOR 00.

Tel. Yards 0803

D«® Black
Labeir:?.^:
Hereis tht Secref7 
40% 1 old whl,key MJagMia 
17% 4y,»r «ld whl»key , lįfglfflBBĮ 
3% 17 ye»r .ld whl,k»y

40% Fine,t neutrsl tplril. L
i«0% GOOD TASTE

GUARANTEE

W. SCHAULER’S STORAGE

KAILIAI
FURS

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, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
jstei 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150.

4644 N. Western Avė.
Detalis rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

KRAUTUVES
STORES

NAUJAS BIZNIS
Naujai atidaryta grosemė, cigarų 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Taipgi visokių žalumynu.

Prie progos patarnausiu krausty
me ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25<v iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

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

RECOMMENDED 
ĮK F0R40YEARS

URI^L
. roR Y°0R
/e Ve s

Ar jūsų stogas reikalauja patai-* 
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street, 
Tel. VTCtorv 4965.

STIKLAS
GLASS

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO., Ine.
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. Tel. Yards 5482

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

C fPhinie Bon!e’’ard 73H. _C)iięajjo, III. -



T ai laimingiausias mo
mentas jo gyvenime

Juk mes, suaugę, tuo labiau 
turėtume tai suprasti, matyti, 
ir giliau įvertinti. Juk, “Litu
anica II” yra musų, musų pa
čių. Ją sudaro musų aukauti 
nikeliai, dešimtukai, kvoteriai 
ir doleriai.

Turime ją tinkamai išleisti. 
Lietuvis.

' u

I 

Darbininkų vienybė, 
drausmė prieš dar

bininkų engėjus
Gegužinės iškilmės Chicagos 

Lietuvių Auditorijoje

49 metų tam atgal, Sociali
stų Internacionalas, prašomas 
Amerikos Darbo Federabijos, 
paskelbė Gegužės Pirmą kai
po Tarptautinę Darbininkų 
šventę, paminėjimui- Ameri
kos darbininkų kovos už 8 
valandų darbo dieną.

Šiandien Amerikos darbi
ninkai skelbia obalsį 30 va
landų darbo savaitę, 6 valan
dų darbo dieną, ir 5 dienų 
darbo" savaitę. Reakcija, fašiz
mas grūmoja darbininkų lais
vei, karas gręsia visai civili
zacijai. Tik darbininkai gali 
atkovoti prieš bedarbę, prieš 
reakciją ir karą.

Visų pareiga Pirmą Gegu
žės demonstratyviai susirin
kus pareikšti darbininkų vie
nybę ir drausmę prieš darbi
ninkų engėjus.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Chicagos Centralinė kuo
pa rengia masinį Gegužės 
Pirmos apvaikščiojimą Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted st., Chicago, 8 vai. vak. 
Ten įspūdingas, tai dienai 
skirtas kalbas pasakys adv. 
F. J. BagoČius, Pijus Grigai
tis/ Dr. Montvidas, “Pirmyn” 
ir Ch. Liet. Vyrų chorai pa
tieks purkų muzikalį progra
mą. Tai bus įspūdingos Ge
gužinės iškilmės, kur kiekvie
no darbininko pareiga daly
vauti ir pareikšti savo darbi
ninkišką solidarumą.

Paskutiniu laiku Illinois le- 
gislaturoje yra užsimota var
žyti ateivių teises, persekioti 
pažangiuosius darbininkus, 
net grasinama deportavimu 
nepiliečiams. Čia mes susirin
kę pareikšime musų protes
tą šiai reakcijai, pamerksi
me fašistuojančius reakcio
nierius. — Darbininkas.

šis mažas berniukas yra Al
girdukas Bačiunas. Jis yra 
tik penkių metų amžiaus. Bet 
jis jaučiasi labai laimingas. 
Laimingesnis negu tūkstančiai 
kitų mažų lietuviukų.

Rankose jis laiko miniatu- 
rą, modelį orlaivio. Tas or
laivis yra “Lituanica ĮI”. “Li
tuanica II”, kuri netrukus pla
snos per Atlantiką, nešdama 
iš Amerikos kuo geriausius 
musų linkėjimus senąjam 
kraštui Lietuvai.

Tas berniukas jaučiasi lai
mingas, nes jis žino, ką jo mi- 
niaturos “motina” žada pada
ryti. Jis žino, kad lėktuvas, 
kuriame Įeit. Feliksas Vait
kus sėdės prie vairo atliks di
delę ir ilgą kelionę, ir, kad 
tasai drąsusis lakūnas yra 
lietuvis. Jis žino, kad jis ga
lės pasakyti savo mažiems 
draugams, kdd, see, Litlitid- 
nian, likę me, see, he’flied’ 
over the vvater. Ye, see... he 
big man, he was not ‘fraid*... 
O čia jis dar turi modelį to 
aeroplano, su kuriuo tas žygis 
buvo padarytas.

Kaip tas mažasis berniukas, 
mes, suaugusieji turėtume tuo 
labiau džiaugtis. Ar mes jau 
pilnai supratome, kad paliko 
tik kelios dienos iki tos va
landos, kada mums, chicagie- 
čiams, reikės su Feliksu Vait
kum atsisveikinti?

Paliko tik lygiai — šešios 
dienos.

Už šešių dienų — ateinantį 
sekmadienį — gegužės 5 d., 
ir “Lituanica II” ir jos drąsu
sis valdovas, Feliksas Vaitkus, 
pasakys Chicagai — sudiev.

Tai Chicagai, kurioje gimė 
sumanymas pasiųsti “Baltąją 
Gulbę” per jurą su savo auk
lėtiniu prie vairo; Chicagai 
davusiai vairuotoją lėktuvui, 
savo 27 metų sūnų, kuris 1907 
metais išvydo dienos šviesą 
senojoj lietuvių kolonijoje, 
Bridgeporte, namuose, kurio 
numeris tais laikais buvo 3318 
South Morgan Street.

Jis iškilmingai atsisveikins 
ir tos ceremonijos įvyks Ford- 
Lansing airporte, Lansing, III. 
kur įvyko pirmosios aviacijos 
dienos, “Lituanicos II” nau
dai. Ten suvažiuos visi ge
rieji Chicagos lietuviai, kurie 
nors truputį linki lakūnui lai
mingos kelionės; ten suva
žiuos ir nelietuviai, kurie di
džiuojasi tuo faktu, 'kad vie
nas iš jų tarpo, chjcagietis, 
jau bepradedąs atlikti didelį 
žygį; juk ir jus linkite lakū
nui laimingos kelionės? Nori
te, kad jam pasisektų? Tad 
bukite tenai, Ford Lansing 
Airporte ir savo atsilankymu 
tuos norus, linkėjimus paro
dykite.

Bukim visi, kaip tas mažas 
vaikutis, Algirdukas Bačiunas. 
Jo galvelė dai* mažutė, bet jis 
jau supranta, jis džiaugiasi, 
jis jaučiasi laimingas, ne vien, 
kad modelį turi, bet kad toks 
kaip jis, “Lithuanianas” atlie
ka didelį dalyką.

Adv. Slakis persikėlė 
naujoh vieton

Adv. Antanas A. Slakis pra
neša, kad jo ofisas buvo perkel
tas į naują vietą, t. y., 111 W. 
Washington st. Ofisas randa
si Convvay Rūmuose, kambarys 
737. Telefonas CENtral 4490.

SLA. 125 kuopa pri
sideda prie Gegužes 

3 d. bankieto
z -----------/------

Melrcse Parko grupė aukojo 
ALTASS; rengia pikniką

MELROSE PARK, ILL. — 
Balandžio 14 d. atsibuvo SLA 

125 kp. susirinkimas, kuriame 
buvo perskaityta keletas laiškų.

Pirmas laiškas skaitytas nuo 
SLA. Pildomosios Tarybos kas 
link įvedimo naujos sistemos 
ligonių blankų. Liko vienbalsiai 
užgirta.

Antras laiškas buvo atsišau
kimas nuo ALTASS. Laiškas 
liko priimtas ir nutarta, paskir
ti iš kuopos iždo $5 antram 
skridimui. Pranešta finansų sek
retoriui P. UrbAičiui pasiųsti 
kur reikia.

Trečias laiškas skaitytas nuo 
SLA 313 kp. tai yra jaunuolių 
kuopos, kuriam pranešė, kad 
minėta jaunuolių kuopa ren
gia milžinišką bankietą, kur 
bus žymių svečių, kaip tai ad
vokatas Skipitis iš Lietuvos, la
kūnas Vaitkus ir musų SLA 
prezidentas Bagočiųs.

Gerbiama SLA 313 kp. ban
kieto rengimo pirmininkė, E. 
Mikužiutė, prašė prisidėti prie 
rengimo.

Prisideda prįe\bankieto
Laiškas priimtas ir išrinktas 

atstovas, kuopos pirmininkas 
M. šeštokas. Gavom pakvieti
mą dalyvauti rengėjų susirinki
me, kuris įvyko bal. 23 d., bet 
gaila, tą dieną negalėjau nuvar 
žiuoti, nes tą vakarą turėjau 
savo svarbų reikalą. O mario 
pavaduotojas P. Urbaitis irgi 
negalėjo, nes jis dirba nakti
mis. Mat, mes gana tolokai nuo 
Chicagos, tai nėra lengva, o 
ypač vakarais — darbo dieno
mis. . ,,

Reikia neužmiršti, tad SLA 
125 kp. rengiasi prię didelio 
pikniko, kuris atsibus birželio 
23 d. Schuths Grove, 22nd ir 
Desplaines River. Yra pardavi
nėjami bilietai nuo 1 cento iki 
15-kos. Tad nėra sunku par
duoti. Piknike bus daug laimė
jimų. Komisija pranešė, kad 
jau bilietai) baigiami pardavinė
ti ir iki pikniko visi bus par
duoti.

Darbai silpnai eina
O darbai nei kiek pas mus 

negerėja ir kažin ar kada page
rės. O pragyvenimas vis brang
sta. Gerai kas turi nuolatinį 
darbą, bet kas dirba keletą die
nų į mėnesį, tam yra sunku 
gyventi. —M. šeštokas.

Įsivėlė į nesmagumą, 
kad mergaitės nesu

važinėti
Keistasi incidentas tarp dviejų 

Northsidės biznierių

NORTHSIDE — čia mes tu
rime vieną lietuvį biznierių, ku
ris užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę adresu 3300 Beach 
avenue. Jis yra John Casokas.

Trumpą laiką atgal jį ištiko 
nelaimė. Važiuojant automobi
liu, prie Spaulding ir Evergreen 
gatvių kampo pasimaišė mer
gaitė su “skeitais”.

Kad mergaitės nesuvažinėti, 
p. Casokas pasuko smarkiai j 
šalį, ir įvažiavo į krautuvę, ku
ri buvo prie kampo. Išmušė 
tos krautuvės langą.

Padaręs šiek tiek nuostolio 
krautuvei, p. Casokas norėjo 
jam už tai atlyginti, bet sve
timtautis krautuvininkas reika
lavo tokios sumos pinigų, kad 
už ją butų galima pastatyti be
veik naują namą. Ar dėl pavy
do, ar dėl kitos priežasties, sve
timtautis biznierius, konkuruo
jąs p. Casokui yra pasiryžęs 
jam daryti “trubelį” ir didelę 
sumą pinigų iškolektuoti už 
nuostolius, kurie nėra taip jau 
dideli. —V. P.
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Labai svarbu Kur?
Kaip? Kada? ir

Kas?
Didelę rolę pilietybės išgavime 

lošia atmintis

Pildant ateiviams pilietybės 
aplikacijos blankas, lietuviai 
studentai tankiai susitinka su 
silpna atminčia nepiliečio apli- 
kanto."

Jis nežino tikrai ar tai ket
virta ar šešta diena mėnesio 
išlipo iš laivo, kur tikrai jis 
sėdo ant laivo, kaip jis rašėsi 
vardą, pavardę.

Vienok, labai svarbu, kad 
butų priduodami teisingi fak
tai, nes kitaip aplikacija bus 
sugrąžinta ir reiks viską vėl 
daryti iš naujo. O tas reiškia 
bereikalingą eikvojimą laiko ir 
pinigų išliekant iš darbo. O tie 
tikrieji faktai apie įvažiavimą 
į Jungtines Valstijas vistiek 
turės būti priduodami.

Kad šias informacijas tik
rai atsiminus, reikia, pasitarti 
su draugais, giminėmis, draug- 
keleiviais, kad kaip nors prisi
minus tikras datas ir klaidų 
išvengus.

Jeigu šiuo budu nepasiseka 
gerai dalykus nustatyti, gali
ma vis vien surasti tas infor
macijas tūlose įstaigose, kaip 
tai Naujienose.

Lietuviai studentai ir toliau 
teikia ateiviams patarnavimą 
pirmadieniais, nuo 6 iki 8 vai. 
vak., auditoriaus J. P. Varka- 
los raštinėj, 3241 So. Halsted 
Street.
L. U. C. Pilietybės Komitetas.

Graborius J. J. Bag
donas jau laisvas
Paliuosuotas iš kalėjimo už

$25,000 kauciją

Graborius J. J. Bagdonas Ii 
ko paliuosuotas iš pavieto ka
lėjimo pereitą šeštadienį, už
stačius už jį iki teismo $25,000 
kauciją. *

Kauciją užstatė už jį šie ge
ros širdies žmonės: pp. Antanas
Rudminas, 7118 S. Washtenaw 
Avė., Wm. Kungis, 7120 So. 
Rockwell St., Stasys Pocius, 
2321 W. Marųuette Rd., ir Mrs. 
Philips, 3855 W. 65 St.

šiandien teismas
šiandien prieš teisėją. Miller,; 

kriminaliame teisme, vėl ateis 
J., J. Bagdono ir kitų šešių lie
tuvių byla dėl Th. J. Kelly tes
tamento.

Kaip šiandien kaltinamųjų 
advokatai įteiks teismui raštiš
ką reikalavimą kaltinimus pa
naikinti.

Vakaras Upytės ka
pinių naudai

Vakar Hollywood svetainėj 
buvo gražus vakaras naudai 
Upytės kapinių. Dalyvavo apie 
500 žmonių. Tarp kitų tame 
vakare kalbėjo J. J. Bagdonas 
ir k. Dainavo K. Sabonis ir 
daug kitų dainininkų ir daini
ninkių. šoko Jaunosios Birutės 
šokėjų būrelis. Programą vedė 
D. Davidauskienė ir S. Krukas.

Po koncerto buvo vakarienė 
ir šokiai. Kapinių naudai sukel
ta daug pinigų.

L J. Bagdonas.

Golfininką sueiga
Lietuvių Golfininkų Sąjungoj 

susirinkimas įvyks pirmą die
ną gegužio (May), seredoj kaip 
7:30 vai. vakare, Sandaros sve
tainėj, 814 w. 33rd St., Chicago.

Visi sąjungiečiai-tės bukite 
laiku, nes yra daug svarbių da
lykų aptarti, o už vis svarbiau
sia tai 'šio sezono “links”. Taip
gi visi, kurie .mylite golfuoti, 
teiksitės atvykti ir prisirašyti 
į L. G. Sąjungą. .

Po G. S. susirinkimo bus

parūpinti refreshmentai ir ska
nus alutis, kuriuos suteiks po
nai Poczulp, Pivariunas ir Par 
kalnis. Tad bukite visi nariai 
laiku ir atsiveskite naujų narių, 
nes golfo sezonas jau čia.

Visus kviečia atsilankyti L. 
G. S. sekretorius

Dr. A. J. GuEiien.

Dabar turėtą būt sa
koma “Ateik ir pa
matyk mane kada 

nors”
Lietuvių markė ištikrųjų kyla; 

net Mae West vyras lietuvis

Ikišiol buvo sakoma, “Come 
up and see me sometime.”

Dabar galima drąsiai sakyti, 
“Ateik ir pamatyk mane kada 
nors”.

Garsioji Mae West ir vienaip 
ir kitaip supras.

Mae West yra garsioji filmų 
artiste, apie kurią pasakojami 
visokie anekdotai; - dėl kurios 
filmų cenzoriams galvos skau
da ir kuri ekrane yra ekspertė 
sirena iš visų vyrų padaranti 
mulkius.

Kelios dienos atgal pasirodė 
žinia, kad Mae West yra. vedu
si. Koks, tai Frank Wallace ba- 
žijasi, kad jis paėmė Mae už 
žmoną. Kad parodyti, jog jis 
tai iš piršto neišlaužė, išsitrau
kė iš kur tai vedybų dokumen
tą. "

Į akimirksnį Frank Wallace 
paliko garsenybė. Įsivaizduokit, 
Mae West vyras! Tuoj nabagą 
Wallace užklupo vodevilio im- 
presarijai su riebiais kontrak
tais; su visokiomis propozici
jomis; su pasiūlymais. Tūkstan
čius dolerių į savaitę, tik imk.

Bet lukterėkite. Dar ne vis
kas. Frank Wallace nėra fakti- 
nai Frank Wallatefe. Jis tik pa
sirinko tą vardą, kad ameriko
nai galėtų jį ištarti. Jo tikras 
vardas yra Pranas Šatkus. Pra
nas šatkus, kaip gyvas. Svei
kas ir tvirtas lietuvis, kuris sa
vo laiku gyveno Milwaukėje.

Taip Pranas šatkus, Mae 
West vyras yra lietuvis. Ar 
reikia geresnes sensacijoj? 

■ ■ k ■

Šitoms moterėlėms 
reikia atiduoti di- 

delę pagarbą
Įspūdžiai iš Chicagos Lietuvių 

Moterų Kliubo šokių

šeštadienį vakare įvyko 
Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo šokiai. Tai buvo puoš-
mioj Venecijos salėje, South- 
moor Viešbutyje. Prie 67th 
ir Stony Island. Visas šokių 
pelnas buvo skiriamas Įeit. 
Felikos Vaitkaus skridimui su 
“Lituanica II”.

Dalyvavo gražus būrys sve
čių, kuris siekė 300 ar dau
giau. Susirinko graži, puošni 
publika. Susirinko publika 
pasišokti, pasilinksminti, pasi
svečiuoti.

Nėra abejonės, kad visi jie 
kuo smagiausiai praleido lai* 
ką. Jeigu jie nepraleido ne
paprastai smagiai laiką, tai bu
vo jų pačių kaltė.

šeimininkės, rengėjos darė 
viską iš savo pusės. Jie kiek
vienam turėjo malonų žodį; 
kiekvieną maloniai priėmė, 
palaikė per visą vakarą sma
gų, gerą ūpą.

Bet jos nė vien meiliai šyp
sojosi ir gražius žodžius kal
bėjo. Moteriškės dirbo. Prie 
bilietų, prie užkandžių, prie 
gėrimų. Paprastai, taip vadi
namą “purvinąjį darbą” atlie
ka vyrai, bet šiuo kartu ir tą 
atliko moterėlės.

Pp. V. Byanskienei, Stellai 
Gapševičienei, B. Kalvaitienei, 
B. Kielienei, J. Mackevičienei, 
M. Narvidienei rengimo komi
sijai; p. M. J. Kirienei, kliubo

pirmininkei, ir pp. Pivoriūnie
nei, Kazanauskienei, A. Zala
torienei ir visoms kitoms mo
terėlėms, kurios ten sunkiai 
dirbo, ruošėsi, tvarkė, priklau
so gili padėka nuo tų, kuriems 
šokiai buvo rengiami. Tai 

i yra nuo ALTASS Valdybos, 
kurios iždą be abejo padidins 
nemaža suma pinigų, kurią 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bas šiuo parengimu sukėlė.

Lambda
Mu 

Delta
D A N C E

One week from to-night 
(May 4) at the Chicago Beach 
Hotel. Everybody is asking if

PRANEŠIMAI
DARBININKU ŠVENTĘ — 

PIRMA GEGUŽĖS.
Bus iškilmingai apvaikščiojama 

trečiadieni, 1 diena gegužės (May) 
1935 m.. Lietuviu Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St., Chicago, III., pradžia 
8 vai. vakare.

Kalbės gerbiamas svetys, specia
liai pakviestas, SLA. prezidentas 
advokatas F. Bagočiųs, “Naujienų” 
redaktorius Pijus Grigaitis ir dak
taras A. Montvidas. Daihuos Pirmyn 
choras ir Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras po vadovyste Kaz. Stepona
vičiaus ir tų chorų solistai, due
tai ir t. a.

Visuomenė yra kviečiama skait
lingai atsilankyti ir sykiu apvaikš
čioti viso pasaulio darbo žmonių 
šventę. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai. Rengia Lietu
viu Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa.

Kviečia Rengimo Komisija.
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 

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

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

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

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 Sb. Halsted St
Taipgi, isirašyt Draugijon galima 

ir per musų konkursantus.

Buy gloves with whot 
it savęs

M«r* reikalo moKtli BOe at 
daurlan. kad fauti daat* 
kolei*. I4«terlae Tooth Pasta, 
didelis lubas parsiduoda ui 
25o. Ji valo ir apsauiro daa- 
tts. Be to kalite sutaupiau 
M. ui kuriuos kalite auslplrk- 
U plrMlBaltes ar k« hite. 
Lambert Pharasacal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

Stop 
Jtching 

Skin
Nebesirūpinkite dėl 
odos niežejimo, Plai 
skanų, Išb č r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką -Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
S5s. 60c, $1.00.žemo
FOR.SKIN fPRiTATlONS

FULLPACK

HOSLACK
FILLING

ALVVAYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

ĮPrice lodau 
As A4\ėars Aqo 
25 ounces for25$

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT 

Pim^dienis, balan. 29, 1935 

“Charlie” and “Jake” are again 
to be the pfficial keepers of tlx? 
Spirit of xhė Škuli and Bones. 
Well, that’s a problem. At first 
they were very good, būt later 
they became too chummy and 
before anyone could stop him 
“Charlie” began his serenading 
right out in public. Naturally, 
“Jake” was upset and didn’t 
know what to do. He pleaded, 
būt “Charlie” was not to bo 
reasoned with, and you know 
the results. This time “Jake” 
refuses the official position, būt 
“Charlie” wants him back. The 
out-come is ųnknown.

Anyway, the dance goes on 
and from the looks of things if 
you want to find any of youi 
friends that night be sure to 
be at the main Ballroom of the 
Chicago Beach Hotel (Hyde 
Park at the lake). (Sp)

CL ASSIFIED ADS
I

* Business Service
______ Biznio Patarnayimap

MOVING
PIANUS IK RAKANDUS

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. 48 St. 

--- O—

PATAISYMAS IR DALIS

IŠGRĘŽIMUI roles dėl Skalbia
mos Mašinos. Refrižeratoriams 
Motorai, Fenai.

O. HLADILEK
5225 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 6226

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bonu, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos denart- 
mentą.'i

6755 South Western Avė.
Viešas Notaras,, 
J. NAMON & CO.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

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.

PARDAVIMUI bučernčs icebak- 
sis, scales ir blakas. Viskas gera
me stovyje. 3254 S. Morgan st. 2 
augštas, užpakaly.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

VYRAS prie abelno darbo apie 
namus.

306 W. 29 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia_______

MERGINA prie namų darbo, pa
gelbėti prie kūdikių, $5 į savaitę. 
Jeigu bus tinkama, pakelsiu iki $7 
už dviejų savaičių. Nedalioj liuosa. 
Atsišaukite prieš piet nedėlioj. 1125 
AVenonah Avė. Oak iPark. J. E. 
Vodicka.

MERGINA prie namų darbo, pa
tyrus su kūdikiais. Gyventi vie
toje, geri namai. $3 i savaitę. 1110 
S. Sacramento Blvd., Nevada 6291.

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

TAVERN parsiduoda ant trans- 
portacijos kampo, biznis išdirbtas 
gerai. 5915 S. Wentworth Avė.

PARDUOSIU restauranta lietuvių 
apgyventoj vietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Eagle Restaurants 1745 
So. Halsted St. Tel. Canal 1547.

PARDUODU savo pusę tavernos 
biznio. Priežastis — liga.

6648 So. Ashland avė.

BARBERNĖ pardavimui už $150, 
Brighton Parke.

2508 W. 42 St.

Real Bstate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

2 AUGšTŲ akmeninis frontas — 
mūrinis namas. — 15 kambarių. 
Kaina $6000. $2000 imoket.

4336 S. Union Avė.




