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Vokietija skubiai 
ruošiasi karui

Paskubomis gaminasi mašinas amunici
jai gaminti. Užsakė užsieniuose motorus 

tūkstančiams lėktuvų. Stropiai 
lavina didelę kariuomenę

BERLYNAS, kovo 13.— Vi
sa Europa norėtų žinoti Vokie
tijos karinį prisirengimą. Bet 
Vokietija tai laiko didelėj pa
slapty, tarsi 
kita šalim.

ji jau karautų su

iš tikrų kulkosvaidžių ir visų 
kariavimo mokslų. Vokietija 
turi taip išlavintų 3,000,000 
žmonių, bet jie nesiskaito ka
reiviais, bet vien tik sporto or
ganizacijų nariais.

Chicago, III. Trečiadienis, KovĮo-March 14 d., 1934
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No. 62

Lietuvos Naujienos
Peršovė degtindari

MALĖTAI. II. 5 d.—Dubin
gių rajono pasienio policija, 
sužinojusi, kad ūkininkas Ba
reikis kur ten miške varąs deg
tinę. Vasario 1 d. 15 vai. ke
letas pasienio policininkų mi
nėtą Bareikį randa prie bra
voro,
norėjęs ištrukti, 
šaudyt. Rezultate 
sužeistas į kaklvą kulka su
kniumba, o policininkams ke
liama baudžiama byla.
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Derybos su Anglija 
pertrauktos

nuolatos tvirtina, 
tik 100,000 karei-

Tas, pastebėjęs policiją, 
šie vytis ir 
— Bareikis

ir

sa-

prie karo ir bando 
visu galimu spar-

pastaruoju laiku

Vokiečiai 
kad jie turi 
vių kariuomenę, kiek jiems lei
džia Versallės sutartis ir dau
giau kareivių jie esą net 
neįstengtų apginkluoti.

Tuo tarpu jos kaimynai 
Anglija, o ypač Francija,
ko, kad Vokietija tuojaus gali 
pasiųsti karo laukan 3,000,000 
gerai ginkluotų kareivių armi
ja-

Bet nežiūrint viso vokiečių 
slėpimo, išsisukinėjimo, vistiek 
yra aišku*, kad Vokietija sku
biai ruošiasi 
atsiginkluoti 
tumu.

Vokietija
padavė didelius užsakymus už
sieny pagaminti amunicijai ga
minti mašinas ir dabar reika
lauja, kad tos mašinos kūogrei- 
čiausiai butų Vokietijai prista
tytos. Taipgi Vokietija turi 
padavusi užsieniui užsakymus 
pagaminti lėktuvų motorus ir 
tai ne desėtkais, bet tukstan- 
čias. Pačios Vokietijos maši
nų dirbtuvės net viršlaikį dir- 
ga gamindamos amunicijos ma
šinas. Nors Vokietijos eks
portas mažėja, bet padėtis na
mie gerėja smarkiai pradėjus 
dirbti metalo dirbtuvėms. Vo
kietijoje dabar skaitoma sau
giausiu* investmentu — amu
nicijos ir kitų su jomis suriš
tų dirbtuvių serai, kurie jau 
pradėjo kilti.

Kad sudaryti rezervą, liko 
aprybotas privatinis naudoji
mas niekurių importuotų ir ka
ri? tikslams reikalingų metalų. 
Hors dar karinė valdžia nėra 
perėmusi dirbtuvių, bet jau 
vra žinoma, kad ji perėmė nie
kurių dirbtuvių gamybą ir įsa
kė panaikinti privatinius kont- 
i aktus.

Ar Vokietija yra davusi už
sakymus užsieniuose amunici
jai, si.*nku yra nustatyti, nes 
visos šalys slepia ginklų užsa
kymus.

Visos Vokietijos karo reik
menis gaminančios dirbtuvės 
yra stropiai saugomos ir nie
kam neledžiama prie jų prisi
artinti.

Pats Berlynas, ar kuris ki
tas Vokietijos miestas, sekma
dieniais išrodo tikrai vien tik 
kariuomenės miestais. Visuose 
parkuose ir tuščiuose lotuose 
uniformuoti žmonės mokinasi 
ne tik muštro, bet taipjau mė
tyti rankines granatas, šaudyti

Chicagos demokra 
tai tikisi pralaimė

ti rinkimus
CHICAGO.—Kaip demokra

tai, taip ir republikonai tikisi, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
pralaimės Nash-Kelly vadovau
jami demokratai. Tai todėl, 
kad iškilo aikštėn, jog Moe 
Rosenberg dalino pinigus demo-- 
kratų bosams įvairiems papir
kimams.

Bet mažai kas bus padaryta 
iki bal. 10 d. nominacijų. Dau
gelis reguliarių demokratų kan 
didatų neturi opozicijos, o kur 
ir yra opozicija, tai opozicijos 
kandidatai yra mažai kam ži
nomi, žmonės. Tikimąsi, kad 
vėliau bus išstatytas nepriklau
somųjų demokratų sąrašas, kir- 
ris suskaldysiąs demokratų bal
sus ir pagelbėsiąs republiko- 
nams lamėti rinkimus.)

Fordas atsteigė $5 j 
dieną minimum algą
Buvusi $4 alga pakelta iki $5 

visose dirbtuvėse. Pakėlimas 
palies 80,000 darbininkų

DETROIT, Mich., kovo 13.— 
Ford Motor Co. paskelbė, kad 
pradedant ti.'ojaus, ji atsteigia 
$5 minimum algą į dieną vi
siems savo darbininkams, šis 
algos pakėlimas paliesiąs visas 
Fordo dirbtuves ir apie 80,000 
darbininkų.

Pernai minimum alga buvo 
$4 į dieną, tečiaus prieš kiek 
laiko ji buvo pakelta iki $4.40 
paprastiems darbininkams ir 
kiek augščiau mechanikams.

Kartu Fordas išleido įspėji
mą darbininkams, kad niekas 
nevažiuotų į Detroitą, nes šiuo 
laiku visos automobilių dirbtu
vės turi užtektinai darbininkų ir 
jų daugiau nereikalaują.

Einant automobilių industri
jos kodeksu, minimum alga yra 
43c į valandą. Kartu nustaty
ta 35 vai. darbo savaitė, kuri 
dabar yra pakeista į 40 vai. 
savaitę.

Chicago. — Trys Touhy gangsteriai — Roger Touhy (kairėj), Gus SchaefFer ir Albert Kator 
(dešinėj), kurie liko nuteisti 99 metams kalėjiman už išvogimą John Factor ir išgavimą iš jo 

$70,000 išpirkimo.

Protestonų bažnyčia 
turės generalinį 

štabą

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

Dalinai apsiniaukę ir datfg 
šalčiau.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:- 
54-

Čekoslovakijos amu 
nicijos dirbtuvės 
smarkiai dirba

Chicagos pasaulinė 
paroda bus atidary

ta gegužės 26 d.

Nuteisė ketvirtą 
Touhy gangsterį 99 
metams kalėjiman 

-.X *. r < J

Atidaroma ankščiau, kad pa
rodą galėtų aplankyti atvy
kę šventėms svečiai

CHICAGO.—Chicagos pasau
linė paroda bite atidaryta ge
gužės 26 d., vieton pirmiau nu
statytos birželio 1 d. Aatida- 
rymo diena perkelta todėl, kad 
Puošimo dieną (gegužės 30 d.) 
suvažiuos į Chicago daug sve
čių iš kitų miestų, kurie, be 
abejo, norės aplankyti ir pa
rodą.

Jau veik visos vietos paro
doje yra išnuomitotos ir visi 
pavilionai bus iki tai dienai 
baigti statyti ir prirengti pa
rodai.

Parodos valdyba paskelbė, 
kad karčiumos parodoje bus už
draustos, ir svaigalus galės 
pardavinėti vien tik restora
nai.

Viskas parodai yra prireng
ta, vien dar nėra pakviestos ki
tos šalys, bet tą turi padaryti 
prezidentas su konrgeso prita
rimu.

Tikietų 
parduota 
eiti? metų

šiai parodai iškalno 
daugiau*, negu per 
parodai.

Plėšikai Kensingto 
ne išsinešė seifą

CHICAGO.— Keturi plėšikai 
įsiveržė į Battaglin namus, 321 
Kensington Avė., surišo jo mo
terį ir dukterį ir uždarė jas 
mažam kambarėlyje, o patys 
susiieškojo ir išsinešė seifą, ku
riame buvo $3,000 pinigais ir 
$2,000 čekiais.

Imame augšte turi bueernę ir 
grosernę, bet 
vos nelietė.

Balttagin ph

plėšikai sankro-

Prisibijo, kad Insull 
nenusižudytų v

BERLYNAS, kovo 13. —-Na
cių vadovaujamos protestonų 
bažnyčios reicho vyskupas Mu- 
eler sudarė panašų į kariuo
menes generalinį štabą valdyti 
bažnyčią ir priversti visas pro- 
testoniškas .sektas nusileisti na
ciams ir pripažinti jų vadovy
bę bažnyčios reikaluose.

Pasak Muėller, to štabo par
eiga bus duoti įsakymus baž
nyčios organizacijoms ir palai
kyti jose nacišką discipliną.
...

CHICAGO. — Basil (“The 
Owl”) Banghart, kuris dalyva
vo John Factor išvogime ir iš- 
reikalavime $70,000 išpirkimo, 
vakar jury tapo nuteistas 99 
metams kalėjiman.

Šiomis dienomis kiti trys 
Touhy gangsteriai dėl to paties 
išvogimo liko nuteisti irgi 99 
metams kalėjiman ir dabar ran
dasi Joliet kalėjime.

Baghart ’ buvo teisiamas at
skirai, kadangi jis dar tik ne
senai liko sugautas Baltimorėj 
kartu su kitu Touhy gangste
riu Costner, kuris irgi dalyva
vo Factor išvogime, bet abie
jose bylose liudijo prieš savo 
buvusius draugus. Jo liudijimas 
daugiausia ii’ paveikė jury.

Pirmoj byloj jury nesusitai
kė dėl Touhy galtifrno ir liko 
paleistas. Tuo tarpu liko su 
gautas Costner ir Banghart. 
Costner liudijo prieš tris Touhy 
gangsterius ir jie gavo 99 me
tus kalėjimo. Dabar Costner 
taipgi liudijo prieš. Banghart ir 
tasis irgi gavo 99 metus ka
lėjimo, nors Costner sės iro liu
dijo, kad Banghart išvogimo 
laiku buvęs jos farmoj Tennes 
see Valstijoj. Ji areštuota 
neteisingą liudijimą.

UŽ

Rado nušautą gang 
stėrį

CHICAGO.—Prie Archer ir 
107 gatvių, Willow Springs 
miestely, rastas prie tvoros pa
sodintas lavonas Charles (“Ice 
Wagon”) Connors, Touhy 
gangsterio, kuris policijos bu
vo ieškomas sąryšy su* išvogi
mu John Factor.

Jis buvo nušautas trimis Šu 
viais. 
šautas 
neštas 
ros.

Matyt, kad jis buvo nu- 
automobily .ir paskui iš 
ir pasodintas prie tvo*

T.' i
ATHENAI, k. 13. — Kadan

gi prisibijoma, jog Samuel In- 
sull 
visi 
liko 
visi

Insullas turi apleisti Graiki
ją šį ketvirtadienį.

gali bandyti nusižudyti, 
aštrus • daiktai ir vaistai 
išnešti iš jo kambario ir 
langai yra užrakinti.

MASKVA, k. 13. — Moksli
ninkai surado turtingus aukso 
ir sidabro sluogsnius Pamir 
kalnuose, centralinėj Azijoj, sp^ 
vietų Rusijoj. Dabar baigia
mas tiesti kelias ir bus gali
ma komerciniai pradėti kasti 
ten auksą.
.Z/ '-.. •; ••
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5 angliakasiai, nu- 
troškokasykloj

WIIEATCROFT, Ky., k. 18 
—•Penki negrai angliakasiai nn- 
troško nuo durnų ir dujų, ki
lus gaisrui West Ky. Coal Co. 
kasykloj. Kiti 350 angliakasių 
išsigelbėjo. 
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. i n . VIENNA, k. 13. — Ginklų 
EstllOie paskelbtas Prekyba ^nt<alinėj Eunopoje - J j • i i i ypa labai išbujojusi ir ginklų
karo stovis dėl karo fabrikantai semia * milžiniškus 

. • v» pelnus.
veteranų riaušių Didžiosios Čekoslovakijos ka- 

nuolių dirbtuvės Skoda dirba 
Karo veteranai kelia riaušes ir pilnu smarkumu, kad išpildyti 

mušasi su kareiviais dėl ug. užsakymus. Škodai pnk au- 
diarymo jų organizacijos pantį Brno mažųjų gin ų <brb- 

 tuvė priėmė 1,50(1 naujų darbi- 
HELSINKAI, Suomijoj, k. 13. n!nkų* Selliei\ & ®mu‘ 

—Iš Talino, Estonijos sostinės, pucijos dirbtuve Bratislavoj ne
gauta žinia, -kad visoj Estijoj sena^ paskelbė 20 nuoš. divi- 
liko paskelbtas karo stovis, j- (^en^ akcioniemms.
vykus įvairiose šalies vietose Skoda dirbtuvės deda pastan- 
karo veteranų susirėmimams su parduoti už $3,000,000 leng- 
kareiviais. vosios artilerijos, pagamintos

Karo veteranai pradėjo kel-1^1 1J1, Rumunijos.
ti riaušes valdžiai bandant už- ^uo ^a^ku Skoda agentas Bru- 
daryti jų organizaciją. Organi- Seletzki liko pasodintas ka- 
zacijos raštinė tapo užimta įrp^jiman už papirkinėjimus, kad 
karo veteranų vadai liko areš-pau‘^ užsakymą, o karo minis- 

terijos sekretorius gen. Sika 
Popescu nusišovė, kai ir jis ta
po įveltas į tą skandalą.

Daugiausia ginklų centralinėj 
Europoj gamina Čekoslovakija, 
nes ji turi namie visko kas tik 
reikalinga ginklų gaminimui. 
Ji gamina ginklus dėl savo tal- 

BERLYNAS, k. 13. — Na-lkininklJ Rumunijos ir Ju*gosla 
cių valdžia paskelbė, kad žy- vlJ°s. .. . . t 
dai, ar tie, kurie yra vedę žy- Austrijoj ir Vengrijoj tikrų 
dės, ar kurių nors vienas pro- amunicijos dirbtuvių nėra, nes 
tevių buvo žydas, nebus pri- abi valstybės yra neva nugink- 
imami į Vokietijos armiją ar* luotas, 
karo laivyną.

Hindenburgas šiam patvarky
mui priešinosi, kadangi dauge- 
lis au-gštų karininkų yra vedęi IND1ANAPOLIS, Ind., k. 13. 
turtingas zydelka1tes, kad ga- _Mrs. Edna Finchj 28 m. h. 
Įėjus pasilikti armijoj. trys jos mergaitės žuvo gaisre,

kuris sunaikino jų mažą me- 
Mussolini derasi su ,iin name|i >. ,u«^ 
Austrija ir Vengrijai“ t‘lr",nĮ|

DOUGLAS FAIRBANKS
MARY PICKFORD 

SUSITAIKĖ

LONDONAS, k. 13. ——- Is 
tikimų šaltinių patirta, kad kru-, 
tamųjų paveikslų žvaigždės 
Douglas Fairbanks ir jo žmo
na Mary Pickford praktiškai 
susitaikė ir turbut perskyrų 
jau nebus. Susitaikymas įvyko 
jų pasikalbėjimuose trans-At- 
lantiniR telefonu.

• t * i't '' » .. ) - • .

Del šio uždraudimo 
žydai turbut per

daug nesiskųs

Bando pasiimti savo kontrolėn 
centralinę Europą

RYMAS, k, 13.—Šiandie Mus- 
solini pradėjo derybas su Aus
trijos kancleriu Dollfussu ir 
Vengrijos premieru Goemboes. 
šiomis derybomis Mussolini ti
kisi pasiimti savo kontrolei! 
centralinę Europą ir tud pa
didinti savo įtaką visos Euro
pos politikoje.

. I1* 
j jf:

CHICAGOD.—Užpereitą nak
tį sprogo bomba prie nepri
klausomos pįeno sankrovos 
2954 E. 89; St., kuri pardavi
nėjo pienąri žemesnėmis kaino*

y >1; i

4 žmonės sudegė

KAUNAS. — Kaip žinome, 
Londone ėjo prekybos derybos 
tarp Lietuvos ir Anglijos. Lie
tuvos prekybos atstovai dery
bose su anglais susidūrė su 
tam tikrais sunkumais, dėl ku
rių derybos yra pertrauktos ir 
atstovai yra grįžę į Kauną pra
nešti apie tai vyriausybei ir 
gauti naujų nurodymų.

Musų prekyba su anglais me
tai iš metų smarkiai gerėja an
glų naudai. 1933 metais įve
žimas iš Anglijos yra padidė
jęs 35,3%, o išvežimas į Ang
liją yra sumažėjęs 8,6%, ly
ginant su 1932 metais. Įvežimas 
iš Anglijos, bendrame Lietu
vos balanse, 1931 m. sudarė 
7,07%, o 1932 m. jau 10,78% 
ir 1933 m. net 17,12%.

Nežiūrint, kad prekyba su 
anglais žymiai pasikeitus jų 
naudai, jie reikalauja, kad pre
kyba butų išlyginta ir reika
lauja tam tikroms prekėms lyg 
monopolio teisių Lietuvoj. Jie 
nori, kad į Lietuvą butų įvežta 
geležis, plienas, anglys, kok
sas, druska, ir tekstilės me
džiagos iš Anglijos. Kad 90% 
visos anglies ir 60% viso įve
žamojo kokso butų įvežama tik 
iš Anglijos. Toms prekėms į* 
vežtf ^tirir būti taikomos įvai- 

. Hos- jnuįtų nuolaidos. Be to, 
kad maišai bekonams įpakuoti 
ir medžiaga sviestui įpakuoti, 
butų įvežami iš Anglijos.

Lietuva iš savo pusės norė
tų sau užtikrinti Anglijoj be
konų, sviesto ir kiaušinių kie
kius, nes Anglija mano šiems 
hietams sumažinti musų beko- 
lio išvežimą iki 25 nuošimčių, 
prekybai su Lietuva išlyginti 
Išeitų, kad mes Anglijon per 

. šiuos metus galėsime išvežt: 
apie 10,000 tonų sviesto. Iš 
Lietuvos pusės nebuvo reikalau
jama, kad būtinai turi būti nu- 
t>ii*kti musų žemės ūkio pro
duktų tam tikri kiekiai bet 
į’ęikalaujama laisvai tuos kie
kius įgabenti Anglijon ir ten 
juos parduoti.

Derybose, iš Lietuvos pusės 
buvo statomi nedideli reikalavi- 
nai, o anglų pasiidymus priim
ti nėra lengva. Dėl to, dery
bos yra laikinai pertrauktos. 
Manoma, kad netrukus vėl bus 
tęsiamos, nes ir Lietuvai ir 
Anglijai yra svarbu susitarti.

IR

iš-

KAUNAS.— Kauno miesto 
Stoties rajone mėtės po trau- 
kihiu 1 nr. buvęs Kauno sto
ties virš, padėjėjas Mykolas 
Juškevičius, kurį traukinys su 
važinėjo.

Ties Kauno stoties semasloru 
vasario 7 d. 19 vai. pasimetė 
po traukiniu 23 nr. 30 metų 
pilietis, kuris rastas perpjau
tas perpus.

NUTEISĖ KALĖJIMAN BAN 
KIERĮŲ

15 DAR GYVI APVIRTUSIĄ- 
ME JAPONŲ LAIVE

MILWAUKEE, Wis., k. 13 
—Alfred Kay, prezidentas, už
sidariusio Milwaukee Commer- 
cial banko, liko nuteistas nuo 
1 iki 3 metų kalėjiman už pa
siskolinimą iš savo banko $4,- 
000.

SĄSEBO, Japonijoj, k. 14.— 
Admiraltija paskelbė, kad jos 
žiniomis, 15 jurininkų tebėra 
gyvi apvirtusiame torpediniame 
laivę Tomozuru. Jie tebėra 
laivo viduje ir dabar stengia* 
mąsi prie jų prieiti. Trys juri
ninkai jau liko išgelbėti.

PATERSON, N. J., k. 18. - 
Pavietę teisėjas Hariey prisi
pažino, kad jis republikonams 
davė $25,000 ir už tą tapo pa
skatas teisėju 5 metai atgal.
v: ' .■/ . /.

' - t ■■ . ■ v , , ■■ . , ■*

MEXICO CJTY, k. 18. —Ma, 
žiausįa du žmonės sušalo šal
čių bangai perėjus por Meksi
kos sostinę.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas iŠlengvo pradėti rūpin
tį apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu- 
tij smagi ir patogi. Neatidė- 
llokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St,
Chicago, H..
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SPECIAL NOTICE

MJNpAUęAS ĄNg 
E ARLY RULERS. 

r VI ,

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge
rai žinomais kabinimais laivais. 
-—Patogus geležinkeliais susisieki
mas iš Bremepo ar Hamburgo

Informacijų klauskite pas vietini 
agentą arbų

* iki

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLQYP

- 177 N. Michigan Xve.—130 W. Banflolph St.
CHICAGO, ILL. c

No word of thy love copies irom theę,
___ ___  ... _ a..'..,'-.’'

/I' 'C'*‘ - > '■■.•d

done
or

Ne’er vvill I wear on my finger
T|ie npg thoų hadst promised to me.

‘ ’ ■ ■'•■i-’ •' fU; :<

TheDoingsof L.Y.S
Out of Towners

\Ve would likę to hear of 
Lithuanian yotfth organizations 
or individuals who reside out- 
side of our city or statė and 
exchange news of their act- 
ivities.

On Tuesday evening, August 
31, 1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy 
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai groifp with the 
purpose of furthering Lith- 
nanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

We hold our meetings at the 
Beliajus School of Dancing, 
3259 South Halsted Street, 
every Tuesday evening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian yoi?ng 
man and vvoman is cordially 
invited to join us and lend us 
a hand in inaking our Club 
one of the most noteworthy 
(f its kind.
The Lithuanian Youth Society.

S. 0. S. to all Lith
uanian artists!

Possibly a good number oi 
ypu^readers have1 already read 
our first brief artiele about 
our, art exhibit? We hope thai 
by this time you have start- 
ed on your work — the work 
you wi)l send to us to help us 
build up a large exhibit. This 
month we are submitting the 
rules and regulations for the 
occasion, vvhich is to be ,ą šorį 
of a contest. So — let’s go! 
Get started and prove that we 
Lithuanians are not altogether 
Įeit behind other nationalities. 
We really aren’t, yoif know!

Here are the Rules 
Regulations:

l....Eligib!e works of art 
Paintings (any size) 
Engravings 
Etchings 
Charcoal drawings 
Sculpture (bronze 

ing, soap, clay, 
Carving 
Lithuanian home 

and hand work.
be2.. .A 11 work mušt

by Lithuanians 
Lithuania.

3.. ..5.ate whether
done by a professional 
amateur

4.. ..Register all pareels and
if return is desired, pleasc 
enclose retifrn postagc. 
Otherwise contributions 
will not be returned.

5.. ..Ali articles not satisfact-
ory will be returned only

Nevartokite 
Nežinomas 
Gyduoles

Viso pasaulio gydytojai sutinka, kad 
nėra didesnės paikystės, kaip pirkti 
ir priimti nežinomas gyduoles. Klaus
kite apie tai savo gydytojaus.

Taipgi—kuomet jus nueisite j vai- 
stinyČią nusipirkti Tikrą Bayer As> 
pirinr-dabokite, kad jį ir gautumėte.

Atsiminkite, jog gydytojai užgiria 
Tikrą Bayer Aspirin, kuris atneš 
SAUGŲ palengvinimą nuo galvos 
skaudėjimo, peršalimo, skaudžios ger
klės, skausmų nuo rheumatiziuo, 
neuritis ir t. t.

Atsiminkite tiktai 
te Jr gaukite Tiktą 
Ba>er 
A^hrin. f 
Tikras Bayer 
Aspirin nėra 
kenksmingas 

širdiiat

NAUJIENOS, Chicago, m.
ythuan|an Historh 

cąl Narnės Yęų

.. ........................ .... ------------ .
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if return postage is en- 
closed.

6.. ..Prizes vili be awarded to
three best amateur ex- 
hibits. Leadjng Chicago 
artists will be jucĮges, and 
their decisions will be 
finai.

7.. ..A11 articles mušt be sent
in by May 27, 1934—as 
exhib.it will be held from 
Junp3-10 inclusivę.

8.. ..Ąddress all pareels to
Mr. Vytautas F. Beliąjų^, 
3259 Soirth Hąlsted St., 
Chicago, llliųois. If fyv- 
ther Information i s d> 
sired—ūse abpye ųddress.

a i- 4 4* '

cerely wish to be one of your 
members, and try to pąrti’ 
cipate in your aim.

I hope that you vvill write 
and tell me about my seeking 
a membership.

Xpųr§ resppctfuUy, 
Miss Mariui J. (iudalis.

The Lithuanian Youth O*’- 
ganizatjon is now to hųvę 
meetings a t the BeliajVs School 
of Dancing, 3259 '4ouįh Kalstė,d 
Street, every Tuęsday ųjt 8:Qp 
P. M. L. Y. S.

Out of Town Cor 
respondence

Wanted:
More young men and young 

women who are active in our 
aim’s field. We are cordially 
inviting you to come to our 
meetings and get acųuainted 
with both, our activities and 
our members.

vairių pažvąlgų žmonės. Ka-’ 
dangi aįu kalbėtojai yra itin 
gėrį, tųi suąirjnkusiejį jų kai-Į 
bftipis buvQ pitenjęiųti.

Prakalboms pasibaigus, bu- 
yo suteiktu klųgsyjtpjams pro
ga duoti klausimus. Su klausi- 
jppįą ų^įrųdo tik trys- Vienas 
jų sumanė spyčiukų išdrožti, 
p iję kįųųsįinų statyti. Tačiau 
RMtjiikų nępijiiprFjo jo klausy
ti ir sustabdė. Kiti klausėjai 
pasirodė rimtesni, nors nega
lėjo apsięįti be kandžu>jimų.| 
Jiems tinkąmai atsakė adv. 
Bagočius ir jie daugiau nebe- 

J norėjų klausimu statyti.
“Laisvoje” kažkoks peckelis 

uoj parašė, kad prakalbų ve-hr duoda 
dejas neleidęs klausimų sta- sistemos tarnams stvertis tė
tyti. Vadinasi, per akis nori roristinių priemonių. Mes pro- 
pamcluoti. Niekas niekam ne- testuojame prieš tokių aiškių 
{Įraudę klausinių statyti. Tik, komunistų provokacijų dar- 

i|ęąĮp npųejaų, buvo vienas Įbininkų judėjime kaip čionai 

|jiįęp toįėl? k«d norėjo “spy-lšaulyje, — Austrijoje, Vokie
čių” dl’^Žti. Niekur juk nėra tijoje, Lietuvoje, Italijoje, etc.

kad> vietoje „... <|-|vvnvll,. .....i.
mimgįpm, įutų kalbos laiko- 1 .y._a Z,.1
mos. Tųtąi praktikuoja tik Uk« vjęnbalstai priėmė šią re- 
Mšeyikai ir tai ne savo pra. zohuetją ir nutarė, kad ji bu- 

Į kalbose, o kitų. I"! spaudoje.
Paskui byvp priimta rezo

liucija, pasmerkianti komu
nistus dėl sukėlimo muštynių 
masiniame mitinge vasario 16 
d. Rezoliucija tapo vienbalsiai

dovaųjami žmonės pradėjo 
varyti disorganizavimo darbų 
ir ke|ti nesusipratimus darbi
ninkų eilėse . bei provokuoti 
muštynes, kaip tai atsitiko 
Madison Sąuare Garden vasa
rio 16 d., tai mes norime pa
reikšti štai kų:

Mes smerkiame tuos neva 
darbininkų vadus, kurie po 
priedanga darbininkų klasės 
išsiliuosavimo provokuoja dar 

i Įmunku tarpe muštynes, kelia 
suirutes ir skleidžia neapy- 

!kųntų bei demoralizuoja dar
bininkų vienybę, atgrųsina 
juos nuo prisidėjimo prie 

Į bendro darbįnipkų judėjimo 
t progos dabartinės

Kenosha, Wis
Serga 10-to SLA. apskričio 

sekretorius

We thank all who have writ- 
ten to us about their own, or 
their club activitięs. This time 
we present - a letter f rom a 
young lady of Pennsylvania. 
Dear Lithuanian friends,

In reading through a recent 
edition of “Naujienos”, I could 
not help būt note the vvonder- 
firi aim that the Lithuanian 
Youth Society is attempting to 
reach; I knovv that it is 
to be a success. How I 
the fact that I do not 
in your locality and that
not participate in your club. 
Nevertheless, vvould you con- 
sider m e a member? If you 
would, 1 vvould appreciate it 
very mifch.

After graduating from Lan- 
gley High School in 1932, I 
have entered the Ohio Valley 
General Hospital School of 
Nursing which iš a. threę yęar 
course — I haVe oompleted a 
year and a balf at present. 
This school is sponsered by the 
Sisters of Holy Nazareth who 
came from St. Mary’s Hospital 
in Chicago.

I am also interested in drama- 
tics, arts, literature and so 
forth; my favorite hobbies are 
dancing and all out-door sports. 
I have entertained my friends 
and colleagues by oriental and 
rhlimbą dancing.

Without attending a Lith
uanian school, I am capable of 
reading ancl writing in Lith
uanian. I am proud of 
nationality.

No dou'bt this letter 
probably amaze you, būt I

Did you see Bernice Ttfmas 
and Steve Dering run about 
so busily at the “Naujienos” 
celehralion? What doęs that 
signify? That Bęrpicę and 
Steve are industrious and such 
members build up a club — 
bringįng it u*p to a place of 
įmporlanpe'. Any m$T£ 
members? Come up and 
us.

My! My! Have we 
beauties, now. Not mentioning 
those we already had, we have 
three more1. They are Miss 
Helen Valentine, Miss Julia 
Gurevičiūtė, and Miss Estęlle 
Rimkus. H

A few of our members have 
not been in the best o f health 
this lašt month. Our own, ever- 
smiling president, Mr. Belia
jus, for only a very short while. 
Thank goodness for that. Our 
charming secretary, Miss Helen 
Dambras for a much longer 
tifne. (What is this? Both 
officers?) Lašt, būt by no 
means least, is our most act- 
ive young kidy, Miss Bernice 
Nesteikis. We sinęerely hope 
that she will be able to be 
back with us in a very short 
while. After1 all, we miss 
beaming personality ever 
much.

Rumors of war from fair Vilna,
Call me to horse and away,
The threat’ning Cross-Knights of Malburg 
Force us to battle today.

Sudiev’, to thee most beloved, 
Refrain from all tears when I leave, 
Conųuered our enemy shall be, 
1’11 claim you when this we achieve.

Riches, the* Cross-Knights of Malburg
Obtained in their conųuests of old, 
Coffers fillecj with finest silks, 
Their city towers gleam with gold.

For myself, 1’11 bring from Prussia 
A hard beaten glittering spear, 
For thee, šilk shawls and a girdle
Of gold, sėt with gems bright and clear.

At sunset the battle ended,
Pools were formed of blood that was shed 
On Lieti’ya’s field of hoųor, 
Her most beloved lie dead.

Now all my /friends are so happy, 
Thęy dance in their silken avray, 
Būt tears are t^e gems that adprn me 
Aą I kneel at bis grave and I pray,

I^ą’er wilt thou speak, my beloved,

tą. Reikalauki-

The first and most able ruler 
of thę Lithųąnians was Min
daugas. ;

During his period, the Lith- 
ųanįan nątįpn, Ihoįjgh sma||J 
>vas divided into trįbes ąųd 
ruletl by nųmerpųs dukes. Some 
Jribes were large, others small 
— ąĮJ in ųlJ, vpry unharmpnt- 
ops wįth one anothei’. 
ęnabled surrounding nations 
to stage continimus wars with 
the Lithų’ąniąns. The I-ith- 
uąnians then were very strong 
and all attaeks were not oųly• p.u*p ummvjuu, mhvm vivh«^iĮDI11II1KU JUUVJHIie KUip U1UUU1

rępulsed, feiit also yįctepous. sustabdyta^ P su&tabdytas jis [Amerikoje, |aip ir visame pa- 
Gręat stretehps of land fęll in- * 
to their ppąsęssįon.

Nevertheless, the wise Min
daugas thought that a united 
Lithuania wpuld not only make 
Lithuania more powerful — 
bu‘t it would also be safer.

Thus he subjugated all the 
lesser antį weaker dukes and 
became a grand dūke over a 
united Lithuania (1226).

The first to feel the strength 
of such a union was the Li- 
vonian Order, when it lošt 
battle to Mindaugas in |236.

In 1251, Mindaugas and his 
family, through the influence] 
of Vpn štįrland, the Livonian,! 
accepted Christianity. In re- 
turu, Bopp Innocent IV crown 
pd Mindaugas as king of the 
Lithuaniųns (1253) and the 
first short:lived intrpdųctioų of 
Christiąųįty wąs spręad 
throughout Lithuania.

The life of Jlindaugas was 
spent mostly mjt$e battle field 
— and whįle fighting, two of 
the deposed dykęs, jealpus of 
his power, and his
sons (1263). With his death, 
Christianity diųd put in Lith- 
u’ąnia. . j/, i;(

Thei), n tyrokei out
among the mur.derers of Min
daugas as to Avhp rple 1 įr susodinti prie stalų. Dėl tos 
Lithuąnių. Ttenįotąs prįpžasĮtįes jtcko sųstųbdyd ti-
killed Tautvilų,,; t būt shortly kietų pardavinėjimų. Tokiu 
after that TrpĮppJįas was kili- budu kai kurie nebegalėjo 
ed by the re(atiyes of Min- vakarienėje dalyvauti, 
dąugas. ’ Vakariepė praėjo labai lin-

Vaišvilhas, sųp of Mindau- ksmai. Susėdus prie stalų, er
gas, became ruięr of Lithuania. kestras sugrojo “Marsalietę.” 
He accepted the. Preek prtho- Visi sustojo. Tai darė labai 
dox failh, and wįth it the true gerų įspūdį. 
Russian ępįrit. He ruled fęr LSS. 19 kuopa taria širdin- 
thę good of Bussia. Later he gų ačiū visiems pritarėjams ir 
handed the government into simpatikams už atsilankymų 
the hands, of his Russian re- ir Įabai pavyzdingų užsilaikyr 
latives while he entered the mų. 
monastery where he wąs killed Dar tenka pažymėti, kad tų 
by his Russian God-son. patį vakarų kaimynystėje e-

Such civil wars and strifes pantis “Gadynės” choras irgi 
weakened Lithuania and once turėjo s«vo vakarų, žmonių 
more the neighboring nations pr ten dalyvavę pusėtinai 
befell the codptry, causing dau8- Tačiau butų gerai, kad 
slaughtęr * and pliVųder — būt ateityje tokių dalykų neįvyk- 
another bravė* rpler, lik© Min- p-L Man rodosi, kad parengi- 
daugas, appeareį in thė persen ^atbna sutvarkyti taip, 
of Traidenis (i27Q-82) who kąd iic vieni kitiems nckliu- 
finished the deųired of 4.ytų; ir. vicnie™s ir?į' 
Mindaugas, stręngthening the įlems. geriau.^ Yra juk 
union of the nųmerpųsį thbes.Į^0,?11^-!^!?^ V1iC!la."

Next issue: The Forefathers 
of the Lithuanian Rujing 
House. į

Vytąų0 Bęliąjus.

Apie septintų valandų pra
sidėjo vakarienė. Svietelio pri- 

Įširinko tiek, kad niękas nesi- 
tikejp- Atvyko įvairių pažiūrų 
žinones: /sočialjiąita*i, Milokį- 
ninkai, heimrtyyiųi ir šiaip! 
sau žmones. Visi ka^tu susėdo 
prie stalų ir linksminosi. Drau
gus Tiškevičius užėmė t°&t- 
ųuuilerio vietų. Jis iššaukė ne
mažų byrį žnipnių, kad pa
kalbėtų. Visi, nežiūrint nuo
monių skirtumo, atidavė soci
alistams kreditų už tai, kad 
jie nemaino savo principus.

Ady. Ęagočius ir Gugis tu
rėjo anksčiau apleisti vaka
rienę. Sųsiriųkusicji juos paly
dėjo triųkšnųngais aplodis- 
>»cntajs,. ' .......  , ■

ŽĮDonįjj vakųripnCn susirin- 
ko liek daug, kad nebebuvo 
galima jų aprūpinti valgiais

bUn ateityje tokių dalykų neįvyk-

me ir kitame parengime daly
vauti. Bet kada jie įvyksta tuo 

.pačiu laiku, tai susidaro keb
lumų. Keikia to vengti.

— Frank Lapinskas.

KORESPONŪENCUŪSĮ Y.
V,...,—„ . i y Rezoliucija.

Brooklyn, N, Y.
LSS. 19 kuopos prakalbos 

vakarienė puikiai pavyko,

Į prakalbas žmonių susirin
ko pilna svetaine. Kalbėjo 
adv. F. J. Bagočius vienų va
landų su viršuni. Rodosį, pir
mų kartų čia toko kalbėti ad
vokatui K. Čįugiidi SLA. iždi
ninkui. Jis pasakė labai gerų 
ir įspūdingų kalbų.

VrakąUįOf. labai puikia* pįa4kn-ltQ» .0 Įud tarpu darbinin- 
ėjų. Nusirinkusieji užsilaikė kų aMlU ĮH’ndpųsp uuq jų 
labai gęyąh—gęi’UU'Peį nega- 
JI11W rėkaloti™ ir, tai ne^iu- 
jlnt to faktų, dulyvaYA j

E ■

ir

LSS. 19 kuopos prakalbose, 
kurios įvyko kovo 4 d. Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėje^ 
buvo padulyta ir priimta se
kama rezoliucija;

Kadangi dėl dabartinės pa-1 
šaulio ekonominėsi suirutės 
visose šalyse fašistai pradėjo 
savo galvas'kelti;

ir kadangi darbo žmonės 
daugiausiai nukenčia ir turi 
pakelti yjąUs sunkumus dėl 
kapitalįstjaęi. sistemos ban-

sųMpjjins WgftHiz.JWUĮi ir so-
Ijdffrųmfij •• : : c

ir kądungi koijįpgiĮjįsj va-

Slinkiai susirgo 10-to SLA. 
Apskričio sekretorius J. Rada- 
vičius ir, sako, bus priverstas 
išgulėti lovoje apie 4-ias savai
tes. $LA. nariai, turį reikalų, 
prašomi kreiptis į namus, 3525 
18th Avė., Kenosha, Wis. Taip
gi ir jo draugai prašomi at
lankyti ligonį.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pallH Ir persidirbu nua> 

įralal (raiinatnl į normali cyruma Ir 
(ttv«rm« Aitrinant Juo* ANCHOR Pala* 
Expelleriu.

Kuomet lutų muakulal yra •kauda
mi, kuomet lutų viaa» kūnas pilnas 
akaudiiu trukžiojimy Ir gKllmy nuo 
perdidelio tisinio lisitetnplmo. gerai U- 
•itrynlritę su Pain-Eapellerlu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
lititrynUnu pasieksit palengvinimo ken* 
tĮBilmą. Visose vaistinėse raina 35o. ir 
“Oo.—eldrungo didumo bonkutis.
Tiktai tikrasis turi Inkaro valsbalenldl.

PAIN-EXPELLER
Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 

Frank Lavinskas, pirm, kad pačios Naujienos 
Joseph Sniras, organ. yra naudingos

Greičiausia Kelionė | Lietuvą
BREMEN 
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir ųžtįkrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais ekspresinįąią laivais

HAMBURG r NE W YORK 
ALBERT ĘĄĮjLIN 

DEUTSCHIjANP
TREČIOS KLESOS I^JVAKORT£S Iš. Cfl
NtfW YORKO Į KLĄIPflKĄ IR ATGAL ■ ■

ir daugiau

PAVASARINE,

EKSKURSIJA
CUNARD LINIJOS

LAIVU

“AQUITANIA”
per SOUTHAMPTONĄ 
arba CHERĘOURGĄ

I KLAIPĖDA

šių Ekskursijų lydės lietuviams gęrųį ^įnpinas PIJUS 
BUKŠNAITIS, kuris jau kelius kartus pa^cfenUngai ly* 
dėjo S. L. A. Ekskursijas.

z Laivas “Aųuitania” yra labui ir perplguki.U ju
ras į apie 6 dienas. Tai bus skaitlinga pkskur^Įja, nes 
visi lietuviai laivakorčių ageųtąi jų

Užsisakykite vietas iš anksto

exhib.it


Trečiadienis, kovo 14, 1934

Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai ?► - - _ . -___ _ _ _ — _ _ <

I > <
lAAAAAAA ^4X1 Jli O * AB A A A A A A A A A A A A A A A A A l

K. J. MACKE REAL ESTATE 
AND INSURANCE

i.«, .n

K. J. Macke (Mačiuko) real 
estate ofisas randasi adresu 
2346 West 69th Street. Tele
fonas Prospect 3140.

Apdrauda čia priimama vi
sokia, išimant gyvasties apdrau
dę. Apdraudžiama namai, ra
kandai, brangmenės, automo
biliai, langai, etc.

P-nas Mačiukas atstovauja 
Hartford Fire Insurance kom
paniją ir Hartford Accident 
and Indemnity kompaniją.

ši kompanija yra skaitoma 
viena stambiųjų ir viena la
biausia atsakomingų šalies ap- 
draudos kompanijų. Ji ypač pa
garsėjo nuo Chicagos didžiojo 
gaisro laikų, kada visą apdrau
dę nukentėjusiems dėl to gai
sro išmokėjo doleriu už dole
ri.

Apdraudos reikalais infor
macijų gali bet kas gauti at
silankęs į p. Macke ofisą as
meniškai arba atsiklausęs per 
telefoną. Informacijos suteikia
ma mielu noru veltui. P-nas 
Mačiukas yra narys Chicago 
Board of Underwriters.

Real Estate bizny jis yra jau 
nuo 1915 metų. Savo ofisą už
laiko nuo 1923 metų. Jis bu-

vo tur būt vienas pirmųjų, ku
rie pradėjo pardavinėti lotus 
dabartinėj Marųuette Parko 
apielinkėj — kada ji atrodė tik 
Stepais (prairies).

Veikdamas pilnoj real estate 
biznio srity p. Macke užsiima 
pardavinėjimu, pirkimu ir mai
nymu namų ir žemės, kitaip 
sakant, nekilnojamos savas
ties; taipjau tarpininkavimu 
real estato tranzakcijose ir per- 
žiurinėjime popierų surištų sn 
notary public teisėmis; be to, 
jo darbuotei! įeina prižiūrėji
mas ir tvarkymas turto — 
property rnanagement ir pu
rendavo] imai, o taipgi morgi- 
čių parupinimas ir suieškoji
mas kostumerių jiems.

Real 
cagoj, 
ką:

Nuo
Roosevelt 
vietą, žmonėse 
daugiau pasitikėjimo šalies at
eitimi. Pastaraisiais metais ne 
tik jis, p. Macke, bet ir kiti 
real estatininkai darė biznio 
porą kartų daugiau, negu per 
dvejus-trejus metus pirm

Dar real estato biznis 
pilnai atgijęs, bet jau jo 
nos nebekrinta. Faktinai
ma numatyti kilimas. Jeigu tik

daugiau žmonių pradės gauti 
darbo, tai pasijus stoka namų. 
Atsižvelgiant į gyventojų kiekį 
Chicagoj normaliu laiku, ir 
šiandie butų stoka namų bent 
15 nuošimčių. Ir gali atsitik
ti, kad real estatas atsigriebs 
žymiai dar vienų metų bėgy.

Kas mano pirkti namą, tai 
dabar yra laikas pirkti. To 
niekas negali užginčyti.

Parenduotų fliatų kiekis 
šiandie geresnėse apielinkėse 
siekia nuo 90 iki 93 nuošim
čių, ku'omet 1931 ir 1932 m. 
parenduotų fliatų kiekis tesie
kė tjk 60%. Kai kuriuose dis- 
triktuose jau dabar rendos xį- 
la. Net ir morgičiams prade
da atsirasti pinigų, nes atro
do, kad esant dabartinei ne
kilnojamos sąvasties kainai 
nėra pavojaus pinigus skolin
ti. V. P.

estato padėty, bent Chi- 
p-nas Macke mato ve

to laiko, kada F. D. 
užėmė prezidento 

ėmė reikštis

to. 
nėra 
kai- 

gali

Sveikatos ir Komforto
Apsaugojimas

ŠALČIO SRIOVĖS ir ūmios
oro permainos yra pavojin
gos. Apsisaugokite nuo jų 
ir aprūpinkite savo sveika
tą ir savo šeimos komfortą 
pripildydami savo sandėlį 
anglimis ir savo butą šilu
ma ir su lygia temperatūra 

f

per visą žiemą.

Jeigu jūsų sandėlis jau 
pradeda tuštėti, patelefo
nuokite mums šiandien.

(onsųąįers (ompany
tone
KUM ICO AL- COKE - ICE 

VBUILDING MATERIAL

akinių išpardavimas

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

įvairiu Stylių Rėmų, Tikri Torte šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

i

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Pabėgo Baisus 
Desperatas

bankų plėšikas, 
praminė India- 
Jis ir šiandien 
žinomas, jeigu

Savo laiku paskilbo vienas 
jaunas drąsus 
kurį laikraščiai 
nos desperatu. 
nebūtų niekam
geltonieji laikraščiai nebūtų jo 
taip išgarsinę ir prirašę apie 
jį visokiausių sapnų ir vaikiš
kų pasakų. Juto labiau laikraš
čiai apie jį rašė ir dėjo jo pa
veikslus, tuo labiau garsesnis, 
drąsesnis ir baisesnis jis da
rėsi. Tiesiog čigonišką laimę 
jis turėjo. Ne visi banditai yra 
tokie laimingi, kaip Indianos 
desperatas. šis banditas plėšė 
bankus, šaudė policiją ir jam 
gerai sekėsi, nelyginant Lie
tuvos Rickui, kuris, “pasirodo 
ir dingsta”.

Pagalios, Indianos despera
tas su savo sėbrais nesenai pa
darė dar vieną banko plėšimą, 
nušovė policininką ir paspru
ko j Tucson, Arizoną, kur ir 
pakliuvo į policijos rankas. 
Arizonos policija desperatą .ir 
du jo sėbrus uždarė kalėjime.! 
Kadangi įstatymai “svečius" 
bausti neleidžia, tai tuos “sve
čius” susodino į orlaivį ir at
siuntė į Crown Point, Ind. į 
Laikraščiai aprašinėjo jų ke-! 
lionę orlaiviu, kad kelionė pa
sisekė kuo puikiausiai, kad j 
banditai orlaivio nesusprogdi
no, kad nieko neapiplėšė, kad 
desperatas buvęs džentelmonas 
ir tt. Net nusistebėjimą išreiš
kė, kad Arizonos policija bū
vite tiek drąsi, kad nebijojus 
suimti tokį baisų sutvėrimą, 
kaip Indianos desperatas su sa 
vo dviem sėbrais.

Atvežė ir uždarė kalėjime.
Laikraščiai ir vėl smulkme

niškai aprašinėjo, ką despera- 
tui valgyti, gerti duoda, kaip 
jis jaučiasi ir tt.

Rašė, kad piliečių ramybė 
dabar esanti užtikrinta, kad 
“visi džiaugiasi .atsikratę bai
siausio visuomenės priešo”, žo
džiu sakant, Amerika ant vi
sados pasiliuosavo nuo “to bai
sūno, kuris terorizavo ramius 
gyventojus”.

Laikraščiai kiek laiko palio 
vė dėję riebiausiom raidėm 
antgalvius apie Indianos des
peratą. Tik retkarčiais pasiro
dydavo spėliojimų: kokia baus
me laukia Šitą baisūną.

Bet štai:
Vieną šeštadienio rytą 

suose miesto dienraščiuose 
džiausiom raidėm (dar ir
extra) pasirodė antgalviai: 
“Desperatas sugriovė kalėji
mą”, “Paspruko, parodęs me
dinį revolverį”. Ant pirmo pus
lapio dedami jo paveikslai ir 
smulkmeniškai aiškinama 
bėgimo aplinkybės. O tos 
linkybes buvo šitokios.

Desperatas turėjo peilį, 
sidirbo medinį “revolverį”
su* tuo “revolveriu” baisiai iš
gąsdino sunkiai apginkluotą 
net iš trijų dešimčių trijų sar
gų su kulkosvaidžiais sargybą. 
Parodęs savo medinį “revolve)- 
rį”, taip išgąsdino sargybą, 
kad toji pavirto į stabus ir iš
leido desperatą į laisvę. Tada

jis sėdo j šerifo puikų lemo- 
žiną ir nuvažiavo tiesiai į ChF 
cagą. Niekas nebandė vytis, 
nors ir “žinojo”, kur jis va
žiuoja!

Desperatas, nelyginant An
tikristas su geležiniu* pečium, 
nuvažiavo svieto baidyti. O 
laikraščiai rašo ilgiausias pasa
kas, kaip kalėjimo viršininkai 
buvę išgąsdinti, ir kad ne vie
nas jų net susirgęs.

Geltonoji spauda ir šiandie 
vis rašo. Rašo, žinoma, vai
kams gąsdinti pasakas. Skel
bia, kad “spauda ieško despe- 
rato,” policija ieško desperato 
pačios, joY giminių, tėvų, pro
tėvių, botojo paties niekas ne
gali surasti.” Rašo, kad “didie
ji bankai apstatyti kulkosvai
džiais ir laukia bile minutę pa
sirodant desperato”.

Vadinasi, desperatas pasida
rė jau baisesnis ir už patį Hit
lerį. Išeina taip, kad despera
tas jau pilnai gali “runyti” ant 
republikonų tikieto į preziden
tus arba galima jį paskirti 
banko resyveriu ir tam pana 
šiai.

Beskaitydamas laikraščių ap
rašymus apie desperato “did
vyriškus darbia”, net “pavydė
ti” pradėjau tokios jam “gar
bės”. Aš žinau, kad ir ne vie
nas jo profesijos sėbras pavy 
di tokios “garbes”, kokią jam 
suteikė geltonoji spauda.

Skaičiau, skaičiau laikraščių 
aprašymus apie šitą “baisūną” 
ir gavau tokį įspiMį, kad jei
gu spauda priduoda tokios di
delės reikšmes banditams, tai 
negali būti kitaip, kad bandi
tai užvaldė Ameriką...

— M. J. š-kis.

iSHARPS and FLATS
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Sleep 'is no sweeter on 
the ivory bed

Than yours on the moss; 
and fever’s shafts are sped

As clean through silks 
damasked for dreaming

vi- 
di- 
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ap-
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BANDYMUI

PIAHO
Taupyki!* Pervežimo Išlakia*. 
Jeigu Juk artimoj ateity manote 
persikraustyti, mes galime pa
siimti jūsų semi pianą ir pri
statyti jums naują po to kaip 
jus persi k raust y si te naujon vie
ton.

]__  Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti
VISAI NAUJI 
Maži Upright
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savaitę

Warehouse Kaina

59
VISAI NAUJI 

GRAND
PIANAIinstrumentai yra pa- 

štitko su pilnu, tur- 
gražiai išbaigti. Tau- 

Naujausios marios 
Specialiai paburta- 

ar namų eu mažai vietos.
___________ Galutinai Numuktos Kainos—-Išsimainykite savo seną Planą

|Sęlygos $1.50 į Savaitę 1

Warchoune Kaina

129
Nerizikuokite Nei 

Vieno Cento.
Pratilkite Mokftl 

GEGUŽES 
MRNEHV

George, are makįng finai pre- 
parations for their annual con- 
cert, t.o be presented this Sun- 
day at the St. Agnės Audito
rium, Rockwell & Archer Avė.

This year the Stephens will 
also have three choruses, Pir
myn, Naujos Gadynės and 
Kenosha, to participate in the 
concert. Pirmyn you all know; 
Naujos Gadynės is ever gain- 
ing popularity; and ask any 
Kenoshan about their chorus 
and you’ll be told it’s the best.

What then, will be able to 
keep you away from the St. 
Agnės’ this Sunday? Nothing, 
of course. So 
ing you.

Ave’ll be expect-

a » 
brought Pirmyn

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
’jimį)6 South Ashlond Avo. and 39th SI.
Our purpose is to call to your 
attention the fact that the 
leader at present is Mr. Frank 
Bulaw. Nothing we can say 
can tell you how much he de- 
serves to be there at the finish 
also. You4 can help by enter- 
ing or renewing that subscrip- 
tion, or by sending in your 
ad thru him.

neral rehearsals

14 Upright 
Pianų

Visi žinomų iž- 
dirbysčių. var
toti. Parduoda
mi tik už cash 
Jūsų pasirinki
mui .... po

a week now
— Wednesdays and 

will
Fridays. 

complete 
Sirtidays 
we will 

two new

Tho’ Friday 
three more new members, many 
of the old ones decided to play 
hookey and attend a Minstrel 
Show at Lindblom. Personally. 
we are no longer interested in 
minstrels — even look upon 
them dubioų*sly. The explana- 
tion lies in the fact that it 
was at 
Brc-cks 
making 
about a
you may as wcll stop pointing 
that piano at us, Brooks, we’re 
not a Crown Point guard and 
refuse to be fooled or frighten- 
ed.

Besides the multitudinous 
things we cannot comfcrehend 
is what makes John Miller’s 
hair so bushy?... and why Pir
myn keeps on getting new al- 
tos and sopranos each rehear- 
sal, būt no tenors or basses... 
and where Francie M. finds 
all that gum she chews... how 
the Stephens’ are going to seat 
the whole crowd that attends 
their concert Sunday.

» » »
Pirmyn is holding two ge-

This \veek we 
our preparations for 
Concert. Next week 
continue learning the
operettas in eamest. These are 
both one act affairs, and will 
therefore be presented 
šame evening... The ballet, 
course, will have special 
hearsals.

tho 
of 

re

»
Our contributors seem 

have wandered off somevvhere 
lately... So again we are asking 
you to send a little something, 
each week, to

Jacąues Grandmesnil, 
727 W. 21st St.

GAivSLA AilĖS
\ \l!.lIENOSE

to

a Minstrel Show that 
began his career of 
a Lithuanian speech 
trip to Europe. — And

SOLUS
STOMACH

Uicer PoAvdcr

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIU SUGEDIMO

Jeigu į tris‘'diertns nesijausi geriau—-atnešk dalį 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINĖ
3201 S. Halsted St., Chicago, III.

» -a
We wonder how many of u. 

ever look at that page, in Nau

As through the hood 
that wrajiš the poor man’s 
head.
Ticus Lucretius Carus.

.0, 0. o
If anybody should wander 

near the Stephens’ abode these
eurrent days, he would be met jienos, devoted to thc> Suu- 
by soprano notes above the scription Contest. Very few, 
C’s, piano thrills 
pleadings 
Mr. C. F
Sataveicik) and C. F’s brother, ing, that is not our purpose.

and violin oi.’tside o f the contestants, we 
• for the Stephens, believe. Undoubtedly, that 
Mrs. C. F. (Alke should not be so, būt remedy-

JONAS A. WITKOWS- 
KIS yra lietuviškas kan
didatas į Cook apskrities 
komisionierius ant Roo- 
revelto Demokratų parti
jos baloto. Jis yra gerai 
žinomas žmogus Bridge- 
porte—taipgi ir Town of 
Lakieeiams. Ignacas Wit- 
kowskis buvo jo tėvas ir 
vienas iš pirmiausių lie
tuvių duonkepių ant 
Bridgeporto apie 1900 m.

lis lankė šv. Jurgio pa
rapijos Mokyklą ir užbai
gus įstojo į Orr’s Business 
College. Po to jis su savo 
motina, Teofilija Wit- 
kowski, ir su broliais at
sidarė grosernę ir mėsos 
krautuvę ant ToAvn of 

JONAS A. WITKOWSKI Lake.
Už šęšiu metu jo vienas brolis, Walter Witkowski, pradėjo parda

vinėti wholesale mėsa; o antras brolis taippat jstojo j toki biznį. O 
Jonas A. Witkowski dirbo dėl Hygrade Food Products Corporation ir 
dabar dirba dėl Geb. A. Hormel and Co., pardavinėja mėsa.

Jis gyvena su savo šeimyna 1449 East 66th Place, Chicago, III.
Visi lietuviai turi balsuoti už Joną A. Witkowski, nes jeigu jis bus 

išrinktas Apskričio Komisionieriu, jis darbuosis už lietuvius ii’ lietu
viai galės visados prie jo prisišaukti dėl pagelbos ir patarimo.

Neužmirškite balsuoti už Joną A. Witkowskį, Demokratu Partijos 
kandidata i Cook Apskričio Komisionierius, BALANDŽIO 10, 1934.

Rusiška ir Turkiška Pirtį
DOUGLAS BATHS

4514 16 W. ROOSEVELT ROAt
erti St. J-ouh Avė. Tel. Kedzie 8902

‘'»no» Ijetani it drueko» veooe.
«wimmins pool-

Aonika tr turkiška pirtie moterimi
eertdomle iki 7 v. v. _______■

lįctani it dru#ko» »an©«.

irti* moterimi

NAUJAS PHILCO RADIO 44
pagauna programus iš Londono, Paryžiaus, Berlino, 
Maskvos. Kaina už 4 daiktus ..............
Stalelis, Pasaulio Globas ir Radio Log

PHILCO BABY GRAND RADIO
69.50
20.00

Visai naujus rądios visų Amerikos žinomų išdirbysčių 
jus rasite BUDRIKO Krautuvėje.

PHILCO TŪBOS po 49c

JOS. F. SUDRIK,
’■

(NCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

BUDRIK JEWELRY STORE
3343 S. Halsted St

WGFL, 970 k. Nedėliomis gražus programas nuo 1 iki 
1:30 vai. po pietų.

WAAF, 920 k. taipgi Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. 
Kaip tik pasibaigs programas iš WCFL stoties pasukite 
radio'dial ant 920 kil. ir išgirsite naują pusvalandį lie
tuvių programo.

■ ■
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KORESPONDENCIJOSApžvalgaROOSEVELTO “DIKTATŪRA” PAŠLIJO

kol valdžia neturi specialės smurto

JOS

SUBSIDIJOS PRIVATINIEMS LAIVAMS

NEVERK, NAŠLAITE!

TRIJŲ DIKTATORIŲ KONFERENCIJA

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60

® l»K Kliu Srodiat* Im. Gt«*« Briuia »Uhu

DVASIOS BROLIAI: BIMBI 
NINKAI IR FAŠISTAI

kad vadinamo gerbūvio laikais, 
kaip pav. 1927' ar 1928 me
tais, Suvienytose Valstijose bū
davo apie porą milionų bedar 
bių. Bet štai William Green, 
Amerikos 
prezidentas, valdžios komisijai 
liudijo, kad —
' Balandžio mėnesį 1930 me
tų šaly buvo bedarbių 2,954,-

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delet i

ne tik “foreinerių

Darbo Federacijos

Naujienos eina kasdien, iftskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Haisted St.. Chicago, 
UI. Telefonas CANal 8500.

Romoje susirinko pasikalbėti trys Europos dikta
toriai: Mussolini, Dollfuss ir Goemboes. Pastarasis yra 
Vengrijos ministeris pirmininkas. •

Svarbiausias klausimas, kurį jie svarsto, yra, be 
abejonės, Austrijos likimas. Nuo to laiko, kai klerika- 
liškas Austrijos kancleris .anuotomis ir mašininėmis 
kanuolėmis sutriuškino Austrijos darbininkų organiza
cijas, Austrija pavirto fašistiškos Italijos provincija. 
Dievobaimingasis išgama Dollfuss yra šiandie Muso
linio vergas. Be juodmarškinių viršilos pagelbos jisai 
neišsilaikytų nė vienų dieną.

Bet Austriją tyko pasigrobti Vokietijos Hitleris. 
Mažiukė, skolose paskendusi ir dabar visai fAŠIzmė su- 
demoralizuota Austrija negali ilgai gintis nuo Vokieti-

Atstovų butas Washingtone 295 balsais prieš 125 
priėmė Patmano bilių apie bonusų mokėjimą karo ve
teranams. Prezidentas Rooseveltas yra priešingas tam 
biliui ir viešai grąsino jį vetuoti, jeigu jį priims kon
gresas, o betgi bilius praėjo daugiau kaip dviejų treč
dalių balsų dauguma. Jeigu tam biliui pritartų tokia 
pat balsų dauguma ir senatas, tai nė prezidento “veto” 
negalėtų jo sustabdyti.

Už bilių balsavo 231 atstovas paties prezidento par
tijos. Rooseveltui paliko ištikimi tik 74 demokratai at
stovų bute.

Šis balsavimas rodo, kaip tuščia yra pasaka apie 
Roosevelto “diktatūrą”. Jokios diktatoriškos galios 
prezidentas neturi, jeigu kongresas gali, kada tik nori, 
jam pasipriešinti. Kongresas galėtų bet kuriuo laiku 
net atimti iš prezidento visus tuos nepaprastus įgalio
jimus, kuriuos jisai yra jam suteikęs.

Už tuos įgaliojimus kongresas balsavo tiktai dėlto, 
kad to reikalavo viešoji opinija. Bet veteranų klausime 
kongresmanai mano, kad viešoji opinija Roosevelto ne
remia, todėl jie šitame klausime balsavo prieš preziden-

Birža
Spalių mėnesio 29 d. 1929 

metų įvyko krachas (susmu
kimas) New Yorko biržoj. Tą 
dieną išmesta pardavimui re
kordinis Šerų (^thkų) kiekis 
— 16,410,000. Penkių dešimčių 
vadovaujančių Šerų < kainos per 
vieną dieną bendrai nukrito 40 
punktų — 40 .dolerių šėrui. Ir 
ne vienas asmuo, kuris vužiuc-

pajamos, siektosios

damas rytmetį biržon skaito
si turtingu žmogum, tos die
nos pavakarę grįždamas namo 
jautėsi paskutines kelnes pra
kišęs.

Dow-Jones statistikų firmos 
skaitlines rodo, kad nuo rug
sėjo menesio 1929 metų iki 
sausio menesio 1933 mėtį ver
tė 30 žymiųjų stakų krito nuo 
$365.1 apt $62.7^ Šerui. Pana
vų stakų vertės puolimą per tą 
laiką rodo ir kitų statistikų 
kompiliacijos arba sąrašai. Ta
tai gi reiškia įvairių pramonės 
ir biznio įstaigų turto suma
žėjimą.

Tiek apie biržą.
Kompanijų pelnai

Anot New Yorko federalinio 
rezervo banko, 500 skirtingų 
šalies kompanijų pelnas siekęs 
rugsėjo mėnesį 1929 metų 939 
milionus dolerių. Tą patį mė
nesį 1932 metų šių kompani
jų pelnas tebuvęs tik 183 mi
lionų dolerių. Kitaip sakant, 
jis sumažėjo penkius kartus. 
Prie to, daugybės kompanijų 
leistrai rodė aktualį deficitą.

Spalių mėnesį tų pačių 1930 
metų bedarbių skaičius siekęs 
3,924,000; kad

Spalių mėnesį 1931 metų be
darbių skaičius peršokęs 6,801,- 
000; kad

Spalių mėnesį 1932 metų be
darbių kiekis pralenkęs 10,908,- 
000; kad pagalios

Pirmus du mėnesius, t. y. 
sausį ir vasarį, 1933 metų be
darbių skaitlinė buvusi 12,000,-

nacius”. Tokio konflikto fašis

1932 metais nusmuko ant $5,- 
240,000,000 arba 55 nuošim
čius. Tokias skaitlines paduoda 
agrikultūros departamentas.

Apmokėjus morgičių nuo
šimtį, apdraudą ir kitus kaštus 
padengus, farmeriams iš tų 5 
bilionų dolerių su Viršum butų 
likę tik £220,500,000. Bet rei
kia turėti galvoje, kad Suvie
nytose Valstijose gyvena 30,- 
445,000 žmonių, kurie pilnai 
arba dalinai priklauso nuo far« 
mų pajamų. Padalinus minėtą 
220 milionų dolerių sumą tarp 
30 milionų Žmonių, pasirodys, 
kad 1932 metais kiekvienam 
tokiam asmeniui butų tekę po 
$7.25, taip sakyti, už visų me
tų darbą. Bet farmeriai jau 
liovėsi mokėję skolas ir bilas. 
O dėliai to teismai tapo už
versti ieškiniais atkreiptais 
prieš farmerius.

Bankai
Tačiau eikime toliau.
Bankai! Ne vieno ir “Nau

jienų” skaitytojo ' paskutiniai 
Centai tapo uždaryti banke, čia 
betgi kalbėsiu apie kitką.

Reconstruction Finance Cor
poration vasario mėnesio 3 die
ną 1933 metų išleido detalę at
skaitą apie tai, kokias pasko
las ji buvo davusi. Atskaita 
parodė, kad bankai ir trustų 
kompanijos, taip sakant, pini
gų aruodai, buvo didžiausi sko
lintojai iš Reconstruction Fi
nance Corporation. 5,582 ban
kams ir trustų kompanijoms 
išskolinta $850,082,062.02. Tai 
buvo 
skolų 
liams. 
šalies 
buoja

Vis šiurpiau pradėjo gąsdin 
ti publiką mintis, kad ir finan 
siniai šalies milžinai gali su 
klupti 
su taupoms bankeliai, bet tik
ros piniginės citadelės.

Ir ot vasario 14 dieną 1933 
metų, dar prieš užimsiant Roo- 
seveltui prezidento vietą, Mi- 
chigan valstijos gubernatorius 
išleido proklamaciją, kuri įsakė 
laikinai uždaryti visas finansi
nes valstijos įstaigas. Supran
tama, kad tokios griežtos prie
monės gubernatorius ėmėsi tik 
būtino reikalo verčiamas. Dau<- 
gybė bankų kiekvienoj valsti
joj arba buvo užsidarę arba 
jautėsi “prispausti prie sie
nos”. Bėgiu paskutinių dešim-

savo “privatines armijas 
juodmarškinius, Hitleris 
heimwehrą, ir t. t.

Ubagai.

Amerikos Medikalės Asocia
cijos žurnalas paduoda gana 
įdomių žinių apie New Yorko 
miesto ubagus. Jis rašo, kad 
sausio mėnesį policija arešta
vo 370 žmonių, kurie gatvėse 
rankas atkišę prašo iš praei
vių. Visi areštuotieji atsidūrė 
magistrate, kur jie tapd gydy
tojų išegzaminuoti. Pasėkos 
pasirodė štai kokios:

40 jų sirgo vienokia ar kito
kia venerine liga;

110 buvo chroniški alkoho
likai;

25 pasirodė esą chroniški 
narkotikai, o kiti neseniai pri
pratinti prie narkotiškų vais-

jos “nacių”. Jeigu Hitleris pasiųstų savo ginkluotas 
gaujas okupuoti Austriją, tai Mussolini turėtų su savo 
armija maršuoti prieš
tų diktatorius bijo, nes jisai nežino, ką jo “mylimoji” 
italų tauta užgiedos, kai iškils karas. Visi diktatoriai 
bijo karo, nors jie savo akyplėšiškumu nuolatos stato 
savo valstybes j karo pavojų.

Kad Austrija butų stipresnė gintis nuo Vokietijos 
nacionalistų, planuojama ją vėl sujungti su Vengrija, 
atsteigiant Austrų-Vengrų imperiją, štai dėlko Vengri
jos Goemboes kartu su Austrijos Dollfussu nuvažiavo 
pas Mussolini.

Tačiau ši problema yra kebli, nes Austrijos kaimy
nai tam sumanymui yra griežtai priešingi.

tris kartas didesnė pa
siima, negu geležinke-

O visi beveik žinojo, kad 
geležinkelių finansai šlu-

Apskaičiuojama, kad per tą 
laiką daugiau kaip 450,000 pil
nų farmų savininkų neteko sa
vo ūkių. Apskaičiuojama dar, 
kad farmerių rėndaiininkų skai
čius padidėjo 200,000, kad ša
lies ūkininkai bankrotaVo, ne
pajėgė savo ūkių išlaikyti.

Vėl žinoma, kad bendros far- 
mų pajamos -fgross income), 
neskaitant išlaidų, per kalbamą 
“gerbūvio” .dešimtmetį rtukrito 
nuo 1'6 bilionų ant 11 bilionų 
dolerių metams. Vadinasi 
nukrito 30 nuošimčių.

Farmerių padėtis, kaip ma
tyti, iš paduotų aukščiau ke
leto skaitlinių buvo itin liūd
na net “gerbūvio” laikais. Bet 
pasaka nebaigta.

Užėjus depresijai, nuo 1929 
iki 1932 metų pabaigos, farmų 
vertė krito dar 30%.

Farmų
1929 metais 11 bilionų dolerių

“Hitlerio valdžios ambasa
dorius ponas Luther įteikė 
protestą Roosevelto valdžiai 
prieš masinį susirinkimą, ku
ris įvyko New Yorke kovo 7. 
Susirinkimas buvo sušauk
tas protestui prieš persekio
jimą žydų Vokietijoj. Daly
vavo apie 20,000 žmonių.

. Hitlerio agentai nekenčia 
masinių protestų prieš fašis
tinį terorą Vokietijoje.” 
žinoma, kad nekenčia. Ta

čiau tų protestų nekenčia ir 
bimbininkai. Apie tai negali bū
ti mažiausios abejonės, nes ta
me pačiame “Laisvės” numery
je, kur paduota žinia apie Hit
lerio ambasadoriaus Luther’io 
protestą prieš Madison Sąuare 
Garden mitingą, “Laisvės” re
dakcija parašė, kad to mitingo 
kalbėtojai esą “komedijai!tai”. 
Ve kaip ji atsiliepė apie patį 
susirinkimą:

“Tai buvo viena didelė ko
medija, daugiau niekas.” 
Bimbininkų organas, vadina

si, atėjo j pagelbą Hitlerio 
agentui Luther'iui,

Tai nėra pripuolamas atsiti
kimas. Maskvinio raugo “ko
munistai” yra dvasios broliai 
fašistams. Kur tik jie turi pro
gos, jie visuomet fašistams pa
tarnauja.

Neperseniai tame pačiame 
Madison Sąuare Garden’e ko
munistai suardė , įpilžinišką so
cialistų ir darbįpinkų unijų 
protesto mitingą prieš Austri
jos fašistus.

Atrodo, kad komunistai 
Amerikoje yra fašizmo avan
gardas (priešakinis būrys). Ęol- 
kas šioje šalyje fašistų beveik 
nėra, bet komunistai “darbuo
jasi”, kiek galėdami, kad butų

Jungtinių Valstijų valdžia kasmet išmoka daug 
milionų dolerių, šelpdama privatines laivų kompanijas, 
operuojančias daugiausia Pacifiko vandenyse. Bet ta 
pašalpa yra teikiama paprastai pašto kontraktų for
moje, t. y. valdžia padariusi sutartis su laivų kompani
joms, kad ji moka joms tiek ir tiek už pašto gabenimą. 
Laivų linija per ištisus metus, gal būt, pergabena viso 
tik kelis svarus laiškų ir pašto siuntinių, bet ji gauna 
už tai kokį milioną dolerių.

Šitas “kamufliažas” apgauna publiką dvejopu bu- 
du: viena, žmonės nežinojo, kad įvairios privatinės lai
vų kompanijos gauna milžiniškas pašalpas iš federali
nio iždo; antra, tie išmokėjimai laivų kompanijoms yra 
parodomi valdžios atskaitose, kaipo pašto departamen
to išlaidos. Dėka šitų neva pašto išlaidų, Jungtinių Val
stijų paštas dažnai turi deficito, ir kapitalistinė spauda 
kelia triukšmą, kad valdžios įstaiga, girdi, “neapsimo
ka”. Kada pašto tarnautojai pareikalauja didesnio at
lyginimo (jų atlyginimas yra prastesnis, negu viduti
nio darbininko), tai valdžia jiems po nosia pakiša paš
to “deficitą”: girdi, kaip mes jums mokėsime didesnes 
algas, kad jau ir taip paštas neša nuostolį!

Iš Washingtono dabar pranešama, kad Rooseveltas 
ketinąs padaryti galą tokiam žmonių klaidinimui. Jisai 
sutinkąs ir toliaus teikti pašalpas laivų kompanijoms, 
bet tos pašalpos turėsiančios būti žymimos, kaipo pašal
pos, o ne kaipo “atlyginimas už pašto gabenimą”.

Tačiau kodėl privatinių laivų savininkai turi būt 
valdžios šelpiami? Juk jie daro biznį sau, o ne kam ki
tam.

Naujoji Dalyba — angliškai, 
The New Deal — yra vardas 
du’otas eilei patvarkymų, kurie 
tapo priimti kaip įstatymai nuo 
to laiko, kada Franklin D. 
Aoosevelt užėmė prezidento 
vietą.

Šiuos prez. Roosevelto admi
nistracijos patvarkymus ir jos 
darbuotę jiems vykinti gyve
nimai! kai kurie smerkia, o ki
ti giria. Vieni mano juos esant 
nepaprastai drąsiais, net socia
listiniais, kiti vėl tik mulkini
mu žmonių.

Faktas yra, kad jie liečia vi
są šalies ekonominį > gyvenimą. 
Tat ir mėginsiu* apie kai ku
riuos jų čia prabilti.

Suprantama, kalbėti teks tik 
“paviršiu”, ba kiek platesnei 
jų diskusijai reikėtų storoką 
brošiūrą, o ne keletą straips
nelių parašyti.

1. APLINKUMA, KURIOJ 
NAUJOJI DALYBA GIMS

Tenka pastebėti, kad Green’o 
nurodytos skaitlinės yra labai 
konservatyvios ir kad tikrasis 
bedarbių kiekis 1933 metų pra
džioj buvo tur būt keturiolika 
gal dar ir su kaupu, o ne dvy
lika milionų. Darbininkus su
spaudė aršiaušis nedarbas.

Farmerių padėtis
Farmerių padangė atrodė 

taipgi apsiniaukusi. Apskai
čiuojama, kad Pasauliniam Ka
rui pasibaigus ir iki 1929 me
tų biržos kracho, t. y. per 10 
“gerbūvio” (prosperity) metų 
šalies farmų Vertė nupuolė 20 
bilionų dolerių ($20,000,000,-

Rašo V. P.

Prez. Roosevelto Naojoji Dalyba

si traukė1 kaip išdžiu‘vįs! lemo 
nas.

Užsisakymo kaina t
Chicago je — paltu: 

mietams ............. 
Pusei metų 
Trims mėnesiams____
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per iinešiotojus: 
Viena kopija .
Savaitei_______________
Minesiui .... ...... .................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams_______ ______  $7.00
Pusei metų ___________    8.50
Trims mėnesiams ...i 1.75
Dviem mėnesiams ....1.25
Vienam mėnesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur aisieniuose 
(Atpiginta)

Metams —« $8.00
Pusei metų_______ ____ ___ 4.00
Trims mėnesiams__ ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Diktatūros bijotis Amerikos žmonėms nėra ma
žiausio pagrindo, kol šioje šalyje viešpatauja žodžio ir 
spaudos laisvė ir 
mašinerijos savo galiai paremti. Tenai, kur yra diktatū
ros, diktatoriai turi savo “privatines armijas”: Stalinas
— savo žvalgybą, Mussolini
— “nacių” miliciją, Dollfuss
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ties dienų prieš užimsiant 
Rooseveltui prezidento vietą iš 
Federalės Rezervų sistemos iš
traukta $1,500,000,000.

F. D. Rooseveltas užėmė pre
zidento vietą kovo mėnesio 4 
dieną. O jau* kovo' 6 dieną jis 
išleido proklamaciją paskelbu
sią bankų “šventę”, remdama
si karo padėties teise suteik
ta dar prez. Wilsonui. Padė
tis ne tik atrodė, bet ir tikru
moj biivo rusti visoj šaly. Rei
kėjo jį gelbėti, ir gelbėti vei« 
kiai.

(Bus daugiau)

Nedarbas
Pažvelgtame j darbininkų pa- 

dėtį. Apskaičiuojama, nors tik
ros skaitlinės n£ra žinomos,

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
17.00 per year outeide of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

Entered as Second Clasi Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Kovo 7 d. New Yorko Madi
son Sąuare Gardene, įvairių žy
dų organizacijų Sąryšis sušau
kė milžinišką mitingą užpro
testuoti prieš barbarišką Vo
kietijos “nacių” politiką. Mitin
gui pirmininkavo New Yorko 
meras La Guardia ir, kaipo 
kalbėtojai, jame' dalyvavo bu
vęs gubernatorius Al Smith ir 
keletas kitų įtakingų Amerikos 
visuomenėje asmenų.

Akivaizdoje 20,000 susirinku
sių žmonių, susigrudusių milži
niškoje Madison Sąuare Gar
den patalpoje, buvo padarytas 
kaipir teismas hitlerizmui. Kal
bėtojai vienas po kito iškėlė 
aikštėn Vokietijos “nacių” pik
tadarybes, ir prie griausmingų 
publikos aplodismentų buvo iš
neštas sprendimas, pasmerkiąs 
Hitlerio diktatūrą, kaipo civili
zacijos priešą.

Kada žinios apie tą įspūdin
gą anti-fašistinį mitingą pasie
kė Vokietiją, tai “nacių” spau
da išplūdo ir išniekino, kaip 
įmanydama, susirinkimo rengė
jus ir kalbėtojus. To .ne gana. 
Hitleris įsakė savo ambasado
riui Washingtone, kad jisai 
įteiktų Amerikos valdžiai pro
testą prieš toki “tyčiojimąsi” 
iš “nacių” valdžios. Net Brook- 
lyno “Laisvė” pastebėjo, kaip 
nemalonus buvo tas Madison 
Sąuare Garden susirinkimas fa
šistiškiems Vokietijos diktato
riams, nes ji kovo 10 d. paduo
da tokią žinią iš Washingtono: paruošta jiems difva

Visiems teko stoti prieš tei
sėją. Du šimtai liko nuteisti 
bet nuosprendis tapo sulaiky
tas. Visi pasiųsta į tam tikras 
įstaigas, kur jie bus tinkamai 
prižiūrimi.

Sergantieji veneriŠkomis li
gomis, chroniški alkoholikai 
bei narkotikai tapo patalpinti 
atatinkamose įstaigose, kur 
jie turės pasilikti tol, kol nc- 
pa'sveiks. ‘

—Dr. A. L. Graižantis.



Mikolai

Garsjnkites Naujienose

Skro

OPT.DR. VAITUSH
Ofiro T«l. Bo.lc.td 5915

Lietuves Akut erės

DR. C. MICHEL

Graboriai

Morgan St,

Opposlte pnv -j Stove, 2d Flpor

Lafayette 5572

Telefonas Yards 0994

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

YČIA DYKAI

Chicagos Lietuvių 
Auditorijos Bond- 
holderių Komitetas

suklupdę visus ant že- 
pasiūmę $30.00 pinigais 
kvortas degtinės, pabč-

atsibuvo
125 kp.

Ambulancę Patąrnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

iš ten į kapines, patarnaujant 
graboriui Stanley Mažeikai.

$4.00, 
netei-

Turi nemažai valgyklų ir 
pyklų; pastarųjų skaičius 
augo

Rytoj laidojamas 18 
metų lietuvis plėši- 

kas-A. Skrodis

8343 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

Scenoje statė melo 
dramą “Graži 

Mageliona”

Buvo pašautas, kuomet bego 
iš krautuves ^gvogęs $4.00.

Sek- 
Teatrališkas 

C.S.P.S. 
veikalą 

SusirinkoMelrose Park orga 
nizuojasi į talką 

ALT ASS’ui

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avemip

mažiausias
mo-

1— iki 35 
Iš viso buvo 

Nėra 
ne-

Jta. 6600 South Arteliui Avsnsw 
Phone Prospere 6659 

Ofiso Tel.

Northsidės moterys 
veikia

Nortb West Side Moterų 
Klubas smarkiai rengiasi prie

DR. V. A, ŠIMKUS 
_ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbięagoje 
ir ąpfeHąHjs. 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV

Lietuvių sostinė- 
Bridgeportas ne 
vien “tavernais’ 

pasižymi

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th V Halsted Sta.) 

Ofiso valandos nuo 1-2. nuo 6<30-8<30 
Nedėldieniais pagal sutarti

K. Ūkelis yra senas naujie 
nietis ir draugiškas žmogus.

----- Senas Petras.
Draugijos sudaro bendrą fron 

tą; įaų renką aukas

A. MASALSKIS
GR AB ORIU S 

3307 Lituanica Avė
Tei. Boulevard 4139

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

2400 W. itoūoo St. '* 
Vai. 1 iki 3 po fflRZ ’ *

TA Seeley 7330
Namų telefonas Bran*wick 0597

463 Į South Athland Aotnos 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso TeL Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35tb St

(Cor. oi 35th S Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-« 

Nedeldieniais pagal sutartį.

ADOMAS SKRODIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 11 diena, 2 valanda ryto 
1934 m., sulaukės 18 moty am
žiaus, gimęs Cįicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Emilija Skrodienę po 
tėvais Kibartadtė. broli Joną, 4 
dėdes Justina. Joną, Liudvika 
ir Adolfą Kibartus, 2 tetas 
Liudvika švagždienę ir Zofija 
Vaičikauskiene. 5 pusbrolius, 6 
pusseseres ir giminės.

Kūnas pašarvotas. randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu* 
anka Avė.

Laidotuvės i vyk s ketverge ko
vo 15 diena, 8 vai. ryto iš ko- 
Slyčios i šv. Jurgio parapijos 
ažnyčią, kurioje atsibus gedu

lingos pamaldos už Valionio 
siela, o* iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Skrodis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam ‘ paskutini patarnavimą ir 
atsisvfhkinima.

Nuliude liekame,
Motina. Brolis, Dėdes, 
Tetos, Pusbroliai. 
Puseserės ir Giminės.

Laktųtuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

vo p-lė Z. Bajorinaitė, (Mąge- 
liona), L. Gritis (Petras), J. 
Goštautas, (Jonas Cireso). Ki
tose rolėse buvo L. Griciūte 
J. Parkauskas-Parker, A. Lia 
kas, A. Norbutaitė, Z. Dargu- 
žaitė, A. Liakas 
tis ir kiti.

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUB 
T«fct#ių» Virgiui. 0036

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vaL:Nuo 2 iki 4 k nuo 6 iki 8 

valu Ncdclioj pagal sutarimą 
Ofiso TcL: Boulevard 7820

I. į: •!. 1 ,ilr i " ' H „Uit, 11 * /'!■•<g' ’■ *4- t*

Namą Tek: Prospect 1930

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialiitae

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegyste k to- 
Ikegystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią i__
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Ne
rišlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

į Phone Boulevard 7589

SIMON M, SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St 

Tel. Monroe 3377

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

W46 West 46th St. 
Tfį Boulevard 5203 ir 84 Į3

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct

arti 47, 
Valandos nop 

Sttadoj Pasai UBUrtį.

pečius kainuoja tuks- 
dolerių. O prie to, iš- 
kepėjiai ir Lt.

esamų Bridgeporto

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugu©. 

Nariai.______ . ___

Phone Cana! 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 k 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Resideacije 6631 So. Californit Aus.

Telefonas Republic 7868

A L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai rytt: 
nuo 6 iki 8 valandai vakarą- 

•Pfrt iventedienio ir ketmrtedienio.

mąs, kad mane kaltintų, esu pri-? 
verstas apie įvykį viešai pra
nešti per laikraštį savininkams.

A. Booben.

T0WN OF LAKE 
madienj vakare 
Klubas “LIETUVA’ 
svetainėje vaidino 
“Graži Mageliona”. 
apie 200 žmonių vaidinimą pa 
matyti. Svarbiausiose rolėse bu

BRIDGEPORT.—Musų Brid- 
geportas, taip vadinamas lietu
vių sostinė, yra turtingas ne- 
vien lietuvių užeigomis-“Ta- 
vern’ais”, bet ir lietuvių val- 

■ i t ' 1 > <' ‘ *

gyklomis bei duonkepyklomis. 
Pastarosios turbut yra svar
biausios. Juk įsigerti galima 
gaut ir šiaip krautuvėse; gro- 
sernėse, cigaretštoriuose ir t. 
p. Valgyt galima pasigamini 
ir namie. (Juk dar dauguma 
žmonių ir gaminas valgius na
mie), o su duona, jau* kas I9- 
ta, bile pečiuj jos neiškepsi, o 
panašių duonai kepti pečių pas 
Chicagos gyventojus neteko ma
tyti. Je, Mahanojuj (Saulės 
sostinėj) mačiau: ten nekurię 
lietuviai “jardo” galę turi pa- 
simirravoję plytinius pečius. 
Moterys tuose pečiuose kraja- 
viškai iškepdavo gardžios duo
nos. Ir Chicagos moterys kai-

Ląchavicli ir Simus 
METUVią GRABORIUS 

Pa!?r»a°ia knopigiaoiiaj.
MtoK ? ’no’qdarbu busite užganėdinti. 

Tėįcąnąl 2515 arbą 251 e 

2314 W. 23rd PL Chicago
Cicero, 01 

T«l Cfc.ro S937

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
TA REPUBUC 3100

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

JOHN B. BORDEN
LIETUVIU ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos O iki 5 

W. Side: 2201 W. 22 SL (Cermak Rd.) 
Panodfilio. Seredoa ir Pėtnyčlos vak. G iki 9 

Telefonas Ganai 6122

Mėnesinis susirinkimas įvy
ko kovo 9 d., G. Šukys ir K. 
Z. Kadzevkis pranešė, kad me
tinė atskaita dar nėra padary
ta, bet jau auiįitorius dirbą ir 
greitu laiku* ją baigs. Aš da
viau įnešimą, kad metinės at
skaitos proga saukti bondhol 
derių susirinkimą, bet G. Šu
kys pasisakė prieš tai ir jį 
parėmė K. Z. Kadzevskis, S. 
Kunevičia ir A. Antanavičienė.

Nutarta per vasaros mėne
sius mokėti menadžeriųi $8.00 
algos į menesį. 'S. Kunevičia 
davė įnešimų, kad pavesti vi
sos auditorijos reikalų prižiū
rėjimą G. Šukiui, išskiriant pa 
rengimus, kuriuose turi būti 
J. Jakaitis—menadžeris. G. 
Šukys pasisakė prieš tai, nors 
pirmiau jis reikalavo, kad Au
ditorijos prižiūrėjimas butų pa
vestas jam.

-Kiek aš žinau bonų savinin
kai tikėjosi, kad po metinės 
atskaitos padarymo susirinki
mas bus sušauktas. Nenorėda-

VINCENTAS MIKNEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 13 diena, 4:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukės 43 me
tu amžiaus, jrimes Mariampolėg 
apskr., Liudvinavo valšč., ši
mulių parap.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Joną, 3 pusbrolius, Vin
centą, Juozapa ir Joną Ascilus. 
ir dau« kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
S. P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 16 diena. 1:30 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Miknevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Brolis, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

anai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Strttt 
CHICAGO, ILL.

Praeitą sekmadienį 
susirinkimas S. L. A. 
pas A. Prabaščių, ant 22-ros iri 
Lake galvių. Nariai sušaukti 
krivūlės būdu, todėl svarbesni’ 
kuopos reikalai atidėti iki se-j 
kančio kuopos susirinkimo.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridinio Sąjungos. 
Laiškas priimtas ir pradžia 
aukų padaryta, nors nevisi 
aukavo. Mat kiti laukia ben
dro aukų rinkimo. Todėl šiuo 
kartu neužteks, reiks dar au
kauti. Nekurie sako, geriau 
gauti vieną auksinę spilkutę, 
negu kelias sidabrines.

M. Šeštokas.

DR. Ą. L YUŠKA
2422 Rd.

kampas 67th k Artcsian Ava.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų . ią 

nedėliomis pagal susitarimą.

rių komitetas. Jų priekyje sto
vi p. Zalatoris. Susirinkime 
taipgi nutarta surengti Velykų 
šokius, kuriame dalyvaus J. 
Steponavičių orkestras ir dai
nininkai. šokiai įvyks L. L. 
svetainėje.

—Klubo raštininkas.

DOMICĖLĖ ŽUKIENĖ 
po tėvais Voželaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 11 dieną, 6:15 valandą va
kare 1934 m., sulaukus 67 me
tu amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Tenėnų parap., šerlau- 
kių kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų,
Paliko dideliame nuliudirhe 

savo mylima sūnų Adomą, se
serį Bronislavą Vensklene, 8 
brolius Silvestrą Voželj, Kazi
mierą ir Joną Raktus, žentą 
Antaną Jesaitis, anūkę Valeri
ją ir gimines, o Lietuvoj se
serį Marijoną.

Kūnas pašarvotas, rąndąsi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny kovo' 15 diena. 8 vai. hrto 
iš Eudeikio koplyčios i Šv, • 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vglionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtu i Šv. Kazi
miero kapine i.

Visi a. a. Domicėlės įuldengs 
giminės, draugaj ir 
esat nuoširdžiai kviečiamą da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 

Hunus, Sesuo. Broliai 
žentas, Antikė Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab.
J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741.
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4442 South Wtittrn Avtnut 
Tel. Lafsyett* 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 ralanda: ryte 
□no 6 iki 9 valandai vakare

Jeigu Norite DaMa ir.NetagUfflO 
Laidotuvėse Pasaukite., .v..

REPublic §340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių eu firma tuo pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augičiat> 

Moderniška koplyčia dykai 
68 tV I8tb St. Tel. C*nd 

CHICAGO ILL

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS

Grįžę 0 Surppot ir oil ptaksihuoja 
eenoįoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. U. 2-6 P. M 
7-9 P. Ii. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal ensitarimą.
3335 So. Halsted St 

TeL BOULEVARD 9199

MELROSE PARK — Kaip 
girdėti, vietos ir apielinkės lie
tuviai bruzda ir gąlvoją kaip 
daugiau sukelti kapitalo dėl 
antros Lituanicos, su kuria 
Juozas Janušauskas šią vasa
rą skris į Lietuvą. Stropiai 
vielos draugijos organizuojasi 
į bendrų frontą ir beabejonės, 
kad melrdseparkiečiai gali 
parodyt supraisą kitoms lie
tuvių kolionijoms. Tik šiuom 
kartu gal kiek sųsitrugdys vei
kimas, dėl sudegimo P. Vai
čiūno svetainės, bet netrukus 
viskas susitvarkys. Yra dau
giau svetainių.

Reikia primint, kad draugi
jos, kurios laikydavo susirin
kimus minetoj svetainėj, ap- 
laikė didesnius ar lųąžesnĮus 
nuostolius. Sudegė šėpos, kny
gos, vėliavos, čarteriąi ir kiti

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Pbysical Tberap' 

& Midwif( 
6109 South Ąlher.,,

; Pbont

Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar |i- 
goninėse- duodu ma

V I ssag« eleetrie tteat- 
fcĮĮffrSŽZ ment k magnttk

X. blankets ir t. t.
Moterims ir mergi
noms patarimai 4o 
vanai.

gydytojai,...7
DR. HERZMAN

- IS RUSUOS -
Gerai lictųviaųu) žinomas per 15 me 

ras kaipo priyrri gydytojas chira^as b 
akušeris. .

Gydo staigias U chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todui'^-Ray Ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
X034 W. 18th SU netoli £2 _ f 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
ano 6 iki 7:30 vaL vakaro. 

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Bįįįįt^ ^^55 « Central 7464

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

L 0 VELKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago; UI. 

Phone Boulevard 7314

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
Street
Utį 8 vakare

Ofiso Tel. Lafayette 7081

Dr. V, E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Ari&ęr av^ kamp. Franciscoav.

BRIDGEPORTAS — Rytęj 
ryta šv. Kązųniero kapinėje 
bus laidoj amas 18 metų lie
tuvis jaunuoliu Adomas 
dis, 819 W. 34th Place, 
prarado savo gyvybę už 
kuriuos bandė įsigyti 
singu keliu.

Jis buvo pašautas šeštadie
nį, kuomet su draugu užklupo 
Henry Chett’o į valgomųjų 
daiktų krautuvę ir bandė ją 
apiplėšti. Krautuvės savinin
kas, 3635 West 31st place vy
damasis bėgančius jaunus plė
šikus, kurie pasivogė tik $4.00, 
pradėjo į juos šaudyti. Sėb
ras Adomo Skrodžio pabėgo, 
bet jį krautuvininko kulkos 
kliudė, į vidurius ir į dešinių 
koją.

Pašautas, Skrodis sugriuvo. 
Tuojau jį tučmė policija ir 
nugabeno į kalėjimą Bridge- 
wellyje, ligoninę. Ten sekma
dienį jis mirė. Jo vardas ir 
adresas patirtas iš viešojo kny
gyno kortelės, kuri buvo ra
sta jo rūbų kišeniuje. Vėliau 
jį pažino ir motina, p. Emili
ja Skrodiene, atsilankiusi į li
goninę. Kas buvo A. Skro
džio kompanijomis žygyje, ne
žinia.

Kūnas bus nugabentas į šv.

BRIDGEPORT.—Kovo 11 d., 
apie 11:30 naktį trys plėšikai 
atėjo į K. Ūkelio aludę, 3436 
South Lituanica avenue, du 
Užsidengę veidus paltų kam
pais, o vienas neuž 
šis atrodė kaip “murfis”-airis

Vai.—8:8,9 A- M- iki 8:30 P. M 
Tel. HARrison 07§l 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Dr, Charles Segal
OFISAS 

4729 So, Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. pp pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakato. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. v
w Pfcoąę MIDWAY 2880

.. Visi Telefoąai:

Yards 1741 -1742

Apiplėšė šiuos žmo 
nes ir dar juos 

suklupdė

LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o mis 
kainomis, lengvais lolSB! 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė, 

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

DR. C. K. SUAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Ffcoro HBMLOCR 7«2»

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

į Kreivas Akis
Utaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

bunco parly, kurios pelnas yrą 
skiriamas J. Janušąu'sko skri: 
dimo Fondan. Neseniai jos su
rengė panašią pramogą dėj Da
riaus Girėno paminklo, kurį 
pasisekė labai gerai, nes likq 
pelno rodos $25 su viršum. Tad 
dabar turėdamos daugiau pū? 
tyrimo, tikisi padaryti ir pel
no daugiau1. Bravo Northsidė^ 
moterys! Minėta Bunco party 
įvyks ųedelioj, 3 vai. po pietų, 
J. Grigaičio svetainėj.

—Moterų Draugas.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
, Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems taika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

Utarnlnko, Ketverto ir Subatoe vai 
Telefonas BepubUc 0600

DR. RUSSELL
Lietuvy*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

OIUo valandos B Ud 6 Ir 6 Ud 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni it patogesni vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

tais iškepa gardžios duonos ir daiktai. Ugnis viską sunąiki 
paprastuose kuknios pečiijosęj 
bet tik retkarčiais ir tai tik 
ketvirtainės-pirago.

Ką palyginsi prie moderniš
kai įrengtų duonkepyklų, kur 
vienas 
tančius 
lavinti

Prie
liet, kepyklų prisidėjo dar vie
na. šiomis dienomis parsidan
gino. į Bridgeportą p. Jonas 
Lukas-Lukoševičius ir savo na
me, 3339 So. Lituanica Avė., 
užsidėjo duonkepyklų (bakery). 
Kovo 17 d. t. y. subatoj bus 
“grand openingas” .

Prieš 11 metų p. J. Lu'kas 
turėjo keptuvę, 738 W. 31st St., 
Bridgeporte. Buvo išsikėlęs į 
Brighton Park, ir po 11 “lai
mingų” metų vėl sugrįžo į 
Bridgeportą. Sveikinu naujį 
gerą suriedą biznierių. O su- 
bątoj, kovo 17 d. ateisiu 3339 
So. Lituanica avė. /nusipirksiu 
duoną, ilgą juodą, ir atsiimsiu 
savo gražią dovaną.

—Juozas Grušas.

1 ' 'T’ ,r  ■

UOZAPAS EUDEIKIS

CICERO.— Raudonos Rožės 
Klubas tai viena iš stipriausių 
pašalpos ir sporto organizacijų 
šioje apielinkėje.

Pereito penktadienio vakare 
šemetų svetainėje įvyko pa
prastas mėnesinis susirinkimas, 
(turis tačiau nebuvo visai pa
prastas, nęs jame buvo priima
mi i Hlu^ą vedę vyrai— 
metų amžiaus. 7’“‘ n 
priįmta 13 naujų narių 
to susirinkimo, kad į klubą 
įstotų keletas naujų narių. To
riu budu jis tarpsta, auga.

Spalių mėnesį klubas rengia
si švęsti 20 metų ju'biliejų 
Pirįsij;engiant prie jubiliejąus. 

sidenpęs. klubas nutarė vasaros metu 
rengti išvažiavimų, kad sukelti 

Išsiėmę revolverius atkišo juos pinigų iškilmių fondui. Tam 
į bartenderj, savininkų ir du tikslui darbuojasi net 7-ių na- 
kostumeriu.

Plėšikai ištuštino registerj 
iškraustė ten buvusių kišenius 
Po to 
mes ir 
ir dvi

Ofiso Tek Victory 6893 
Reą. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GKISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athląod Avė. 
Ttl. Boulevard 2800 ftfz. 6515 Su. Rocktoeli Si. 
Tek Repąblic 9723



Trečiadienis, “kovo 14, 193-1

ALTASS ŽINIOS

atsilan

vai

CL ASSIFIED ADSivyks

West

Mac

RADIO
SPORTAS

Rainbo Fronton rišt y nes

kepame du syk į dieną, išryto

PRANEŠIMAI

anasįtsi kitus

Koresp.

tuo- 
pra-

Naujieno-
“Lietuvon

Side 
visų

butų galima darbas 
—Motinos Sumiš.

PritiraSykta i matų spnlką 

TEL. LAFAYBTTE 1083 

2608 West 47th St

Susirinkimo pradžia 
vakare.

Naujos rūšies vai 
gyklos kostumeris- 

“Dievas užmokės

Furniture & Fixtures
Rakandai-Į taisai 

-^WM*A^*A*A*^^^*^AR********»*<*****—■

CASH arba ant išmoksimo Sto- 
rage išpardavimas. 3 kab. įrengimas 
$79. Įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas American Storage 
423-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

Jau du metai prabę 
go kaip gero drau

go nebeturime

Farms Fo< Mate 
Pardavimui

nes mes

lakūnas, Justinas

Šiandien įvyksta 
ALTASS skyriaus 

susirinkimas 
18-toje Ap.

REIKALINGOS moteris prie sor- 
tavimo skudurų. Continental Paper 
Grading Co., 1451 So. Peoria St.

džia 3 vai. po pietų.
Lietuvių Piliečių klubas su 

šiuo pirmu pasirodymu1 nesu
stos, rengs visų eilę paskaitų 
artimoje ateityje.

Visus kviečia atsilankyti,
Rengimo Komisija.

Kumskio kandidatūros i 
Bus progra- 

Kviečiamo 
lietuvaites pi'ie-

Po visko bus už-

Kitas Budriko puikus pro
gramas bu'na ketvergo vaka
rais, iš stoties WHFG nuo 7:30

• a ' i

vakare. • Mikas.

REAL ESTATE
Bltcb pamatuotai teki ogu mw

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NEW YORK   ------------ $ 7.00
LOS ANGELES ....................... $25.00
I visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu 1c. už mylią 
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

REIKALINGAS janitoriiis unijis 
tas pagelbininkas.

19 No. Latrobe Avė.

PARSIDUODA pilnas bučemės 
įrengimas, parduosiu visus kartu ar
ba atskirai, dėl informacijų šaukite 
telefonu Pullman 4337, 11853 So. 
Michigan Avė.

RENDON saliunas su visais nau
jais įtaisymais. Pelninga vieta 
Stanley, 10419 So. State St., 2 lubos, 
tarpe 5 ir 6 vai. vakaro.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

Dar vienas radio 
programas

Gera proga lietu 
viams pasilavinti 

anglų kalboje

■

PARDAVIMUI tavernas su ar be 
namo, pigiai. Atsišaukite F. Kalal, 
615 West 16th St., Tel. Canal 0394.

18 APIELINKR. — 18-to* 
apielinkės lietuviai, kaip ir vi
sų kitų kolonijų, Chicagoje, 
tautiečiai, nenorėdami atsilikt? 
neprisidėję prie Antro Lietu-

POPIERUOJAME IR PENTINAMS
1934 m. popiera 7c. Rolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome į namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

Halsted st., kuri savo paikiais 
programais nuolatos linksmina 
lietuvius, šiame programe bu
vo išpildyta rinktina reproduk
cijos muzika ir keletas dainų: 
“Kazbek” — 
langos Juroj” 
te” — duetas

Pirmam programe, nuo 1 iki 
1:30 iš stoties WCFL, daina
vo harmoningas Ascilos ir Gu’~ 
nauskienės duetas ir p. ! 
skas, baritonas
žingeidu pasiklausyti Makalų 
šeimynos ir Budriko muzikali-

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englevrood 5840

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

15 VYRU, gero karakteriaus gaus 
apmokamą darbą sulig savo gabu
mų, atsišaukite. 203 No. Wabash 
Avė., kambarys 812, nuo 9 vai. ryto 
’ki piet.

turįs. Magaryčiomš, 
daug j j nepęrsekioti, . 
tas kostUmeris, 1 kuris 
neturi.—Senas Petras.

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės, nevedąs, patyręs. Atsišaukite 

6330 So. Keeler

Real Estate For Sale
Namai-Žcml Pardavimui_____

KAMPINIS namas su saliunu 
Chicago Height, parduosiu ar mainy
siu ant privatiško namo Chicagoje. 
Gera vieta, gera transportacija.

2600 Jackson Avė.
So. Chicago Heights, III.

Tel. Chicago Heights 4422

šiandien Rainbo Fronton 
svetainėje įvyks gana įdomios 
ristynčs, kuriose dalyvaus, taip 
sakant, nauji talentai, nauji 
ristikai.

Proinoteris. Howell toje vie
toje surengė jau visų eilę ris- 
tynių ir turėjo didelį pasise
kimų, kadangi jis vis gauna 
naujų ir gbrų Hstikų. Situation Wanted

Darbo Ieško

BRIDGEPORT 
atgal, tūlas lietuvis bedarbis tik
ėjo į 35th Street Valgyklų, ku
ri randasi prie kampo 35th ir 
Halsted gatvių. Užsisakė val
gyti. Pavalgęs persižegnojo. 
Mat Dievo paprašė, kad pavyk
tų sveikam valgyklų apleisti.

Ir pradėjo eiti per duris. 
Kuomet valgyklos savininkė 
paprašė užmokesčio už valgį, tai 
klientas pasakė, kad. Dievas už
mokės, o kad ne Dievas tai in
dų plovėjas, nes Jis pinigų Tie- 

pataręs 
nes iįą 

pinigųKiekvienų sekmadienį turėsi
me malonumų pasiklausyti dai 
vienų pusvalandį lietuviškų dai
nų ir muzikos iš stoties WAAF, 
920 k. nuo 1:30 iki 2 vai. po 
pietų.

Taip ir pereitų sekmadienį 
tuo pusvalandžiu teko gėrėtis. 
Programas leidžiamas pastan
gomis Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvės, 3417 So.

WEST SIDE 
kolonijoje yra šaukiamas 
organizacijų atstovų ir darbuo
tojų susirinkimas suorganiza
vimui Amerikos Lietuvių 
Transatlantinio Skridimo Są
jungos skyriaus šioje koloni
joje. Reikia išrinkti valdyba, 
ku’ri tvarkytų skyriaus darbų

44 akerių farma, % mylios i rytus 
nuo Lemont, visi geri budinkai, 
elektriką; įplaukos $6.00 i dieną. 
Turiu parduoti dėl vyro mirties.

MRS. PETER MARKIEWICZ, 
McCarthy Rd.

(buvus 1Ž8 St.)
Tel. Lemont, III. 421-J.

vių transatlantinio skridimo, 
šiandien šaukia pirmų steigia
mąjį susirinkimų p. Bagdonie
nės svetainėje, 18th ir Union 
gatvės.

Susirinkime bus išrinkta sky
riaus valdyba ir bv.‘s padaryti 
planai veikimui. Iš centro da
lyvaus keli nariai ir lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas. 
Visi vietiniai darbuotojai, drau 
gijų atstovai, draugijų valdy
bos ir visi suinteresuoti skri
dimo reikalu, prašomi

ir jam vadovautų.
Sekamų organizacijų valdy

bos ir atstovai yra kviečiami 
susirinkti ketvirtadienio, kovo 
15 d., 7:80 vai. vakare, Z. Ba
rausko svetainėje, 2244 West 
23rd Place: Lietuvos Ūkinin
ko Draugija, Aušros Vartų 
S.P.M. Vyrų ir Moterų Dr-ja. 
šv. Kazimiero Vyrų ir Moterų 
Dr-ja, Aušros Vartų S.P.M. 
Moterų ir Merginų Dr-ja, West 
Sidės Namų Savininkų Dr-ja, 
Baltos žvaigždes Klubas, Lie
tuvių P.D.P. Klubas, Spulka 
Simano Daukanto, S.D.K. Ge
dimino Spulka, Lietuvos Vy
čių 24 kuopa, Moterų Sų-gos 
55 kuopa, Labdarybės Sų-gos 
7 kuopa, šv. Kazimiero Aka
demijos Rėm. 10 skyrius, Ma
rijonų Kolegijos Rėm. 19 sky
rius. . .

Visų tų draugijų ir kitų vie
tinių organizacijų valdybos ir 
nariai prašomi atsilankyti. Su
sirinkime kalbės sekami veikė
jai ir ALTASS centro nariai: 
John Borden, Juozas Janušau1- 
skas — 
kevičius

William Duoba
Juozas Petraitis
Anthony Linkus 
J. A. Simanavičius

REIKALINGOS patyrusios mote
ris. prie sortavimo popieros. Conti
nental Paper Grading Co., 1451 So 
Peoria St.

So. Kal
vai. vak. 
Geo. Ste-

Dr. C. Kasputis kai 
bes į ALPP klubo 

narius

Liet. Socialistu Sąjungos Chicagos 
Centrais kuopa rengia perstatyti juo
kingą 2 aktų komediją “Piršlybos”. 
Lietuviu Auditorijoj, 3133 
sted St., kovo 25 d., 6:30 
Po perstatymo šokiai prie 
ponavičiaus orkestros.

Veikale režisoriauja Kl. 
nis, J 
scenos veteranai, 
lerienė, A. Zavistaitė, Gulbinienė, 
Vaitiekūnas, Stasiūnas, Kemėšis, Ma
kalu Juozas”, Rutkauskas, Tarutis 
ir t. t., bet galima pilnai pasitikėti 
juoku puotos vakaro. Kvieslys.

Bridgeporto Dr-stė Palaimintos Lietu
vos susirinkimas įvyks kovo 14, 8 v. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Malonėkite į laiką pribūti nes yra 
daug apsvarstimų.. Taipgi atsiveski
te jaunų vaikinų ir jaunų merginų, 
nuo 18 m. iki 25 m., kurie bus pri
imami į draugiją be įstojimo mokes
čiu. Valdyba.

Lietuviu 9 wardo Demokratų Kliu- 
bas. rengia susipažinimo susirinkimą 
šiandie, kovo 15 d. 1934, Balčiūno 
svetainėj, kampas 107th ir Indiana 
Avė., 8 vai. vakaro. Minėtas susirin
kimas yra šaukiamas dėl parėmimo 
L. G. Kumskio 
County Commissioner. 
mas ir geri kalbėtojai 
visus lietuvius ir li< ____  ___
čius ateiti ir susipažinti su musų lie
tuviu kandidatu. Po visko bus už
kandžiai ir gėrimai.

, Kviečia Komisija.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas ivyks 
kovo 15 d.. 1934, 8 vai. vakare.. Al- 
miro Simans sVet., 1640 N. Hencock 
St. Malonėkite atsilankyti į laiką ir 
nauju narių atsivesti. Valdybą.

■ ............... 1( # .

Dariaus ir Girėno Bridgeporto ko
lonija šaukia svarbų susirinkimą ko
vo 14, 1934, šv. Jurgio svetainėj, 
7:8į0 vai. vak. Visos darbininkės ir 
darbininkai kurie dirbo pereitos rink
liavoj dieną, ir draugystės, malonė
kite atsiųsti atstovus, visi esate kvie
čiami atsįlankyti.

NĖR dviejų žmonių Siame sviete 
panašios išveizdos ... panašaus 

pasielgimo. Taip yra ir su tabaku . ». 
lygiai kaip su žmonėms.

Nėr dviejų lapų, kurie panašūs viens 
j, kitę.

Ir tas pats su cigaretaisyr. nėr dviejų 
rūšių kurios panašios.

Toliaųą, netik tabakai. įvairūs bet 
tabakų priežiūros budai skirtingi.

Tų, Tamsta gali suprasti.
Taip gerai žinai kaip ir mes, jog 

kiekvieni išdirbėtas vartoja skirtingas 
tabako rūšis, kitaip sumaišo, pritaikina 
ir suvienija. *

Mes darome viskų, k| tik mokslas 
apie tai'žino ir pinigai gali nupirkti, 
padaryti CHESTERFIELD tokį gerų 
cigaretę kokį pagal išgalės galima 
padaryti.'

Mes tikime Jog jie jums patiks.. Jie 
“nepanašūs į kitus”.

PARDAVIMUI 2 augŠtų mūrinis 
namas 6 ir 6 kambariai. Turiu par
duoti dėl Žmonos mirties.

2810 *So. Emernld Avė., 2 fl. •

Jurgelio- 
vaidylos yra visiems žinomi 

Kaip tai: P. Mi-

Babrąvičius, “Pa- 
— Dolskis, “Ony

BRIGHTON PARK.—Ameri
kos Lietuvių Piliečių ir Pašal
pos klubas kovo 18 d., rengia 
paskaitų Gramonto svetainėje, 
4535 South Rockwell Street, ir 
prelegentu pakvietė Dr. C. 
Kasputį. /

Daktaras kalbės apie dantis, 
nurodydamas kas, kaip, kodėl 
apie dantis ir jų ligas. Jis yra 
žinomas nevien kaipo geras 
savo srities žinovas, bet taip
gi kaipo autorius, pagarsėjęs 
raštais, kurie telpa 
se” ,po antgalviu 
Vikingų Keliajs”.

Į prelekcijas yra kviečiam 
visi, be lyties skirtumo, mote

BRIGHTON 1PARK. — Brigh- 
ton Parko apielinkėj randas 
gana didelė mokykla Kelly Jr. 
High School, prie Archer ir 
Califomia gatvių, kurioje yra 
duodamos pamokos bedarbiams 
Civil Works Educational Ser
vice. Ir tos mokyklos Commu- 
nity Council nariu yra B. R. 
Pietkicwicz. P. Pietkiewicz pa
reikalavo, kad mokyklos “su- 
pervaizeris” duotų lietuviams 
progų atskirai pasimokyti ang
liškai. šis atsakė, jeigu susira
šytų nemažiau kaip 12 norin
čių lankyti pamokas, mokytoją 
duosime.

P-as B. R. |Pietkiewicz au
kauja kambarį pamokoms vel
tui, tiktai lietuviai turėtų nu
eiti į Kelley Jr. High School 
užsiregistruoti pasakydami, kaži 
mes norim mokytis atskirai pas 
B. R. Pietkiewicz, 2608 W. 47 
St. Ir kaip tik susirašytų 12 
norinčių pamokas lankyti 
jaus 
dėti.

Nede- 
LUCAS BAKERY 

Musų spe- 
duonn, balta duona, ir kuopil- 
dough-nut, rolis, ir kiti pui-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
J. LUCAS BAKERY 

3339 Lituanica Avė.
CHICAGO, ILL.

šeštadieny, Kovo-March 17 d. i 
Nedėlioj, Kovo-March 18, 1934

Pradedant Iškilmingu Atidarymu, šeštadieny Kovo 17 
lioj Kovo 18 d. adresu 3339 Lituanica Avė,, 
bus atidaryta dėl biznio su pilnu ir įvairiu pasirinkimu 
cialybė yra Lucas lietuviška juoda 
niausiąs pasirinkmas kavos keksų 
kiaušio padarymo keksai.

Viskas bus šviežia — i 
ir popiet.

Dovanos bus duodamos su pirkiniu Iškilmingo Atidarymo die
nomis, ŠEŠTADIENY, KOVO 17 d., nuo 5 vai. popiet iki uždarymo, 
10 vai. vakare ir NEDfiLIOJ, KOVO 18 d. nuo 7 vai. ryto iki piet.

Ateikite anksti ir gaukite dovanas dykai. Susipažinkite su šia 
nauja Bridgeporto Kepykla, kuri jums mandagiai patarnaus.

JOHN LUCAS, Vedėjas.
P. S. Pasiklausykite musu pranešimų per “Margutis Radio” 

penktadieny, kovo 16 d. kaip 9:45 v. vak., taipgi Nedėlioj.

IEŠKAU darbo prie valymo na 
mų. Esu patyrusi, dirbsiu už ma 
žai. Petrilienė, 723 W. 17th St. J 
lubas, užpakaly.

Ketvirtadienį
ALTASS skyriaus 

susirinkimas
Westsidėje

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas. 
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

Business Service 
BiznioPatarnavim—

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. IU 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

■ < .L/i

šmingas, gyvenimas suveda
vienus su kitais į pažintį ir rys ir vyrai, Įžanga veltui. Pra

padaro jurts ^raugais. Rodos 
visai neseniai, kaip daugelį ir 
kitų, taip ir Povilų Pilkį gyve
nimas iš netyčių supažindino 
su p-le Juzę Lebrikaitc. Pa
žintis — draugiškumas, ir mei
le šeimyniškame gyvenime. Iš
auklėjo dvi gražias dukreles, 
Eleną ir Kristynų. Pats ne
senas, žmona dar jauna, duk
terys jau “čiclos” merginos. 

Sadau- Tėvai jų dar stiprus. Gyveni
mas sekasi, rods lik gyvenk. 
Laimė ir santaika žydi jų 
tarpe.

Drg. Pilkis nuoširdus ir 
draugiškas, netik su savo šei
mynos nariais, bet ir su vi
sais kitais žmonėmis. Dirba, 
triusiasi, veikia, kad dar pa
sistūmėti į priekį, kad pada
rius geresnes sųlygas kaip 
savo taip ir kitų.

Bet štai užeina audra įsisu
ka vėsulos ir nulaužia tvirčiau- 
sį ąžuolų (šeimynos galvų). 
Nuliūdo drg. Pilkio šeimyna, 
liūdna ir mums neturint savo 
tarpe gero ir nuoširdaus, drau
go. v R. S.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė arba gro- 
sėmės fixturiai labai pigiai už pir
mą pasiulimą, 4228 So. Wells St. 
Tel. Boulevard 4713.

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS

DUODAME ĮSTAIGOMS * 

REMIANHES J V REKORDU

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FKBERAI.

INSURANCE KORPORACIJOS
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