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Samuel Insull
Pasislėp ė vą siūlo Lenkijai

Sovietų

4 užmušti traukinio
asan Trys

popieros

Lėktuve buvo keturi

Gręsia didelis darbi
ninkų streikas auto 
mobilių industrijoj

Lenkija už koridoriaus grąži
nimą kompensuojama Pabaltiju

15 ŽMONIŲ ŽUVO SUGRIU 
VUS SYKUOS KOTELIUI

Atėjusi jį deportuoti Graikijos policija jo 
jau neberado ir nežino kur jis yra pasislė

pęs. Jo žmona ir tarnai kamantinėjami

Dinamito eksplozijoj 
žuvo 150 žmonių

Redaktorius atsisakė 
mokėti pabaudą

Švedija duosianti so 
vietų Rusijai $30, 

000,000 kreditų

Klaipėdoj prasidės 
smarkus darbas 

lentpiuvėse

Socialistai perėmė 
Londono mies

to valdžią

Paskala duodama, kad Rusija 
pirktų Švedijos prekes ir tu
ri būti atmokėta po 1939 m.

Atmetė gasolino tak 
sų vartojimą 
mokykloms

Lietuvos Naujienos

Sutartys‘ cukr. runke 
liams auginti jau vi

sos sudarytos

Chicago, 111. Penktadienis, Kovo-March 16 d., 1934

SPRINGFIELD, III., 1
Gubernatorius Horner

Susidaužė Byrd lėk 
tuvas

MAŽOJI AMERIKA, Antaro- 
tica, k. 14.—Bluė Blade, vienas 
iš keturių lėktuvų, kuriuos hu- 
sivežė adm. Byrd tirti pietinio 
poliaus apielinkes, susidaužė vi
sai arti Mažosios Amerikos sto- 
feklofi^ 
žmonės, kurie liko tik sukrėsti.

Ir Kanados darbi
ninkai reikalauja 6 
vai. darbo dienos
MONTREAL, Kanadoj, k. 15 

—Popieros darbininkų unijų at
stovai pareikalavo, kad ir Ka
nados laikraštinės 
dirbtuvės jvestų šešių valandų 
darbo dieną.

PAINT ROGK., Ala., k. 15 — 
Mack Woodall prisipažino, kad 
jis “iŠ pavydo” nušovė Hugh 
Jonės, 35 m. ir jo žmoną, ku
rios seserį jis“ yra vedęs. Po- to, 
Woodall pats bandė nusišauti, 
bet tik gal -mittihai susižeidė.

SPRINGFIELD, III., k. 15.— 
Po trijų valandų smarkių deba
tų, atstovų bi.’čas atmetė gu
bernatoriaus pasiūlymą mokyk
lų šelpimui sunaudoti dalį ga 
solino taksų.

Pirmiau atstovų butas pri
ėmė, kad mokyklų šelpimui bu
tų panaudoti svaigalų taksai 
bet gubernatorius tam pasi 
priešino.

Chiniečiai piratai 
apiplėšė norve

gų laivą

BEIAuT, Syrijbj, k. 15. - 
Senas trijų augštų namas, ku
riame buvo kavinė ir hotelis 
vakar sugriuvo ir griuvėsiuose 
palaidojo mažiausia 15 žmonių, 
neskaitant keH6Mkoš sužeistų

“NAUJIENOS” 

1739 So. Halsted St 
Chicago, II..

Nusižudė pabartas 
vaikas

Tibeto uždraustasis 
miestas 'susilauks , 

elektros

Įsakė nuodugniai 
peržiūrėti kalėji

mų knygas

Rado nušautą Mil 
waukee pplicistą ii 

sužeistą moterį

MASON CITY, la., k. 15.
Plėšikai užpoulė vietos banką ir 
pabėgo pastvėrę $52,000. Bet 
jie nespėjd pasigrobti dar ^BL
OGO, sargui paleidus ašarinių 
dujų bombas/

FRANKFORT, Ky., k. 15. -■ 
Louisville redaktorius Vanca 
Armentrout paskelbė, kad jis 
ir»negalvoja apie mokėjimą $25 
pabaudos ir kaštų, kuriuos už
dėjo valstijos atstovų butas už 
tai, kad jis atsisakė pasakyti 
kas parašė pašaipą apie valsti
jos lęgislaturą.

MASKVA, k. 15
Rusija jaučiasi laimėjusi dide
lę pergalę, kai Švedija sutiko 
suteikti Rusijai 100,000,000 
kronų ($30,000,000) kreditų, 
kad už tuos pinigus Rusija ga
lėtų Švedijoje pirktis prekių. 
Tą paskolą Rusija turės atmo
kėti į du metus po rugp. 15, 
1939 m. Tai yra pirma ilga
laikė paskola, kokią Rusija gaite 
po bolševikiško perversmo.

Šį Švedijos ir Rusijos susi
tarimą dar turės patvirtinti 
Švedijos riksdag (parlamen-

ATHENAI, Graikijoj, kovo 
15.—Buvęs Chicagos visuome
nės aptarnavimo įmonių mag
natas Samuel Insull, kurį Ame
rika labai norėjo išgauti, kad 
atiduoti jį teismui už subank- 
rutijimą savo /finalinės imperi- 
jos,nežinia kuV pasislėpė Grai
kijoje, ar pabėgo į kurią kitą

SAN SALVADOR, EI Salva- 
dor, k. 15. — Didelė dalis Li- 
bertad miesto liko sugriauta, ar 
sunaikinta ugnies, eksplodąvus 
dinamitui, kuris biVvo gabena
mas1 iš laivo j krantą.

Eksplozijoj žuvo 150 žmonių. 
Didelė dalis miesto liko ap
griauta. Po eksplozijos kilo 
gaisras, kuris pribaigė naiki
nimo darbą, į krūvą pelenų pa 
versdamas kelis miesto blokus.

RACINE, Wis., k. 15 
icija šįryt buožėmis ir 
nių dujų bombomis puolė 400 
pikietuotojų, kurie buvo susi
rinkę prie didžiųjų vartų J. L 
Gase dirbtuvių, kuriose jau ke
lias savaites streikuoja 1,500 
darbininkų.

Policija taip sumušė Ernest 
Siewert, 61 m., kad jį teko iš
gabenti ligoninėn.

Po to streikieriai nuėjo prie 
miestų salės ir surengė ten de 
monstraciją.

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

Giedra, bet Šalčiau.
Saulė teka 6:02, leidžiasi

kalba buvęs valstybės sekretorius 
kalba New Yorko meras Fiorello

LONDONAS, k. 14. — Ge
neral Electric Co. gavo užsa- 
kymą įvesti elektros šviesą se- 
naviniame uždraustame Tibeto 
mieste Lassa. Tas miestas skai 
tosi šventas, nes jame gyvena 
Dalai Lama ir jokie svetimša
liai negalėjo jį lankyti. Tibeto 
gyventojai gyvena dar primi
tyviu gyvenimu ir su kitomis 
šalimis mažai susisiekia. Be to 
jų Lassa yra sunkiausia pasie
kiamas miestas moderniniame 
pasaulyje.

VINCENNES, Ind., k. 15. - 
Įsakytas pasitaisyti, kitaip bu
siąs pašalintas iš vaidinimo mo
kykloj, ir dar pabartas moti
nos už nesimokįnimą, “Jackie” 
McCaucland, 10 metų sūnūs vie 
tos kontraktoriaus, nusišovė 
šiandie savo kambary neva be» 
sirengdamas eiti į mokyklą.
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FLINT, Mich., k. 15 
vyrai ir viena moteris, visi neg
rai dirbę kavinėj linksminto
jais, liko užmušti traukiniui 
užgavus jų automobilį.

MASKVA. II. 15 d.— Nese
nai suimtasis Vokietijos pilie
tis Štraus, kuris instruktavo 
Estijos hitlerininkus, pasirodė 
esąs Leipcigo universiteto do
centas.

Tardomas štraus pareiškė, 
kad jis esąs hitlerininkų siųs
tas Pabaltijo valstybėms. Esą, 
Vokietijos Lenkijos susitarimu, 
Lenukija turi grąžinti Vokie
tijai Dancigo koridorių, gauti 
Ausriją ir Čekoslovakiją, o 
Lenkija— Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

štraus, sako, kad jis rūpi
nęsis, kad Estija netektų Len
kijai.

šiandie jis turėjo apleisti 
Graikiją, bet kada į jo namus 
atvyko Graikijos policija, kad 
jį deportuoti, tai jo jau nebe
rado. Policija suėmė jo žmo
ną ir visus jų tarnus ir ilgą 
laiką kvotė, bet neįstengė iš 
jų išgauti kada ir kokiais ke
liais Insultas pabėgo.

Iš priežasties Insullo dingi 
mo, mieste vaigšto visokiausių 
gandų ir spėjimų apie jo pasi
slėpimo vietą.

Birvo paėję gandai, kad jis 
išplaukė iš Graikijos buoriniu 
laivu, bet tai nepasisekė pa
tvirtinti. Nemanoma, kad jis 
pabėgęs į kitą šalį nes nėra 
žinių apie jo parėjimą sveti
mos valstybės sienos..

Policija yra linkusi spėti, kad 
jis tebėra pasislėpęs Graikijoj. 
Vienas laikraštis rašo, kad jis 
esąs susitaręs su šmugelnin-

KLAIPĖDA. Elta. — Visos 
Klaipėdos lentpjūvės, kurios tu
ri piauti rusų mišką, pasirašo 
su Lietuvos Banku sutartis dėl 
rusų miško apdirbimo finan
savimo ir jau pirmadienį, va
sario 12 d., pradeda darbą.

, Nors jau daugiau kaip 12,000 
kiemt.miško iš Rusijos atga
benta, tačiau, kilus ginčui tarp 
lentpjūvių ir medžio sindikato, 
lentpjūvės to miško neapdirbi- 
dėjo ir tuo buJdu Klaipėdoje 
buvo žymiai nedarbas. Lentpjū
vėms pradėjus dirbti, daug be
darbių gaus darbo.

Racine, Wis., policija 
muša J. L Case 

f 

streikierius

ko neišėjo. Dabar mes turime 
pripažinti tą faktą, kad tūli 
samdytojai veda planingą kam
paniją laužyti sekciją 7 (a) ša
lies atgaivinimo akto. Mes tu
rime pripažinti tą faktą ir 
atitinkamai veikti. Ne tik kad 
iš darbininkų yra atimamos tos 
teisės, kurias jiems suteikė tas 
aktas, ne tik kad teisingumas 
yra patrempiamas, bet ir tei
singai nusistatę samdytojai, 
kurie yra didžiumoje, taipgi 
negali išpildyti administracijos 
pageidavimų.

KAUNAS.—Kaliošų “Inkaro” 
fabriko darbininkų delegacija 
creipės į darbo inspekciją, ir 
skundės labai sunkiomis darbo 
sąlygomis, tame fabrike. Už
dirbančios darbininkės per sa 
vaitę 8 litus.

VVASHINGTON, k. 15. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green įspėju 
senato komitetą, kad airtomo- 
biliy industrijai gręsia “vienas 
didžiausių streikų šalies isto
rijoje”.

Jis liudijo prieš senato komi
tetą parėmimui Wagnerio bi- 
liaus panaikinimui kompanijų 
unijų. Green nurodė, kad ir 
tas automobilių darbininkų 
streikas gali kilti daugiausia 
dėl kompanijų pastangų pri
versti darbininkus priklausyti 
kompanijų unijoms.

Tai busiąs vienas didžiausių 
streikų šalies istorijoje, saRo 
Am. Darbo Federacijos pre
zidentas

BERLYNAS, k. 15 
nomijos ministerija paskelbė, 
kad vasario mėnesy Vokietijos 
eksportas sumažėjo $24,800,- 
000 palyginus su vasario mėn. 
pereitų metų.

Jau- per kelis mėnesius im
portas vis didėjo, o eksportas 
mažėjo, tečiaus pereitą mėne
sį eksporto sumažėjimas pa
siekė naujų augštybių.

Del tokios Vokietijai nepa
lankios prekybos, reichsbanko 
prezidentas Schacht saito, kad 
galbūt priseis dar labiau su
mažinti, o gal ir visai sustab
dyti išmokėjimus Vokietijon 
kreditoriams užsieny.

Oklahomoj suėmė 
įtariamus žmog- 

vagius

‘SIOUX CITY, la., k. 15. - 
P-lė Florence Parrish, 26 m. 
penki mėnesiai atgal rūkė at 
sigulusi lovoj 
kiai apdegė, kad nebegalima bu
vo ją pagydyti ir j,i šiandie pa 
simirė.

Vokietijos užsienio 
prekyba žymiai 

mažėja

ST PAUL,. Minu., k. 15. — 
šeši vyrai ir dvi moterys liko 
suimti Oklahoma farmoj ir iš
vežti j Oklahoma valstijos, ka
lėjimą, kut bus. kvočiami dėl iš- 

stTf'aui’ banKlėriaiK 
Bremmer, už kurio paliuosavi 
mą liko sumokėta $200,000.

Niekurie vyriausių kalbėtojų New York e įvykusiame Hit 
erio “teisme”, kuriame hitlerizmas buvo teisiamas kaipo civi- 
izaCijos priešas. Viršuj kairėj kalba buvęs gubernatorius Al 

fred E. Smith; dešinėj 
Bainbridge. Apačioj gi 
LaGuardia.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

tiems, kurie pavasary ren
gtai atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t, kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatide- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite Į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

KAUNAS.— Sutartys cukri
niams runkeliams auginti šiais 
metais jau visos sudarytos ir 
Visiems augintojams, kiek ku
riam leista, jau pranešta. Dau- 
giaiteia šiemet ęukr. runkelių 
bus auginama Marijampolės ap
skritoje—1,026 augintojai, 24,• 
406Xkton.MnkėBųf'tdiiHi: Vil
kaviškio apskrityje —642 au
gintojai, 20,<625 ton., Šiaulių 
apskrityje—294 augintojai, 9,- 
767 ton., Kėdainių apskrityje 
—126 augintojai, 8,504 ton., 
Alytaus apskrityje— 155 au
gintojai, 5,316,5 ton., kitur nė
ra nė po 50 augintojų. Visai 
šiemet cukr. runkelių nebus 
auginama Utenos ir Tauragės 
apskrityje. Iš viso šiemet au
gintojų 2,475 su 80,515,0 ton. 
prieš 2,570 augintojų ir 82,- 
280 ton. praeitais metais. 1932 
ir 1931 m. runkeliai auginti 
hektarais: pirmaisiais (1932) — 
55,310 ha ir antraisiais (1931) 
—2,822,5 ha.

Green remia ir Wagnerio 
siūlymą įvesti pastovią nacio- 
alę darbo tarybą su plačiomis 

galiomis taikinti industrinius 
ginčus ir priversti pildyti ta
rybos nuosprendžius, nes jei 
taryba neturės tų galių, tai 
oairs visas šalies atgaivinimo 
programas.

“Kitokios išeities nėra”, sa
kė Green. “Per septynius mė- 
lesius mes bandėme prikalbi
nėjimo metodą. Bet iš to nie-

“Samdytojai, kurie trukdo 
lacionalės darbo tarybos vei
kimą yra mažumoje. Mes ne
turėtumėm ir negalime leisti 
keliems nesiskaitantiems su į- 
^tatymais tyčiomis naikinti į- 
staigą, su kuria kooperuoja ir 
kurią remia dižiuma”.

Green sako, kad visuomet 
bus samdytojų, kurie niekad 
geruoju nenusileis, niekad ne
pasiduos viešąjai opinijai. Juos 
galima tik priversti įstatymais. 
O darbo taryba tokių galių 
ikišiol neturėjo. “Industriniai 
įstatymai, kaip civiliai ir kri
minaliniai įstatymai yra taiko
mi keliems, o ne daugeliui”, 
baigė Green.

SHANGHAI, Chinijoj, k. 15. 
—Chinijos piratai apiplėšė nor
vegų laivą Norviken, kuris 
plaukė iš čia į Swatow. Jie |- 
sigavo į laivą kaipo pasažie- 
riai, bet sutartu laiku jie puo
lė laivo įgulą ir laivą užėmė. 
Kad laivas negalėtų prisišaukti 
pagelbos, jie sunaikino ir iš
metė jūron radid aparatą.

kais, kurie jį ir išgabenę į to
kią vietą, kur policija jį nesu
rastų, veikiausia tolimame h 
sunkiai pasiekiamame Graiki
jos kaime.

Eina gandų, kad Insullas pa
bėgo į Thebes, Graikijoj, persi- 
rėdsę, moterim. Bet ir tą po
licija nugina.

Yra dar viena galimybė, kad 
jis pasislėpė Afinų kalne. Ant 
to kalno yra dideli vienuoly
nai, kuriuose gyvena apie 7,000 
vienuolių ir svietiškų “brolių”. 
Tas kalnas skaitosi “šventas” 
ir jame negalima gyventi mo
terims. Jis turi autonomiją ir 
policija vargiai drystų bandyti 
ten suimti Insullą, jei ir galima 
birtų jį surasti vienuolynų lab- 
rintupse. Ten gyvenimas yra 
labai primityviškas, koks buvo 
viduramžių laikais.

Graikijos policija yra labai 
nepatenkinta, kad Insullas pa
spruko ir sutirpo kaip kampa
ras, kad niekur negalima jį su
rasti. Esą tai dėlto, kad poli
cija norėjo elgtis, su juo švel
nia ir mažai jį pridabojo, o In
sullas taip negražiai atsimokė
jęs už Graikijos vaišingumą ii 
suteikimą jam prieglaudos.

LONDONAS, k. 15.— Bėjo 
kių didesnių ceremonijų Dar
bo partija perėmė savo val
džion didžiausj pasaulyje mies
tą—Londoną.

Triukšmingų sveikinimų susi
laukė “Londono premieras” 
Herbert Morrison, kirtis vedė 
socialistų rinkimų kampaniją, 
užsįbąigiiaįą. pUnu^^ocialistų.|4^ 
laimėjimu.

Svarbiausio namų komiteto 
pirmininku liko paskirtas ad^ 
vokatas Lewis Silkin, kuris 
tuoj paskelbė, kad miestas (>us 
nuodugniai peržiūrėtas ir visos 
lūšnos nugriautos. Taipgi bus 
išnaikinti ir butai rūsiuose, ku
riuose gyvena 100,000 žmonių. 
Kartu bus prižiūrima, kad ir 
ateityje nesusidarytų jokių 
lūšnų.
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įsakė 
nuodugniai peržiūrėti valstijos 
kalėjimų knygas, nes ikišiol jos 
buvo taip netvarkiai vedamos, 
kad auditorius negalėjo jose 
susivokti ir baigti darbo.

Peržiūrint knygas surasta, 
kad iš Joliet kalėjimo Raistinės 
yra prapuolusių daug narko:

^HAUJIENOS 
Tlie Lithuanian Daily News

®s second-clao malter March 7, 1914 at the Post Office att Chi<WRou Ml® 
jĮJhe A.ct Mairdbi 80
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WAUKEGAN, III., k. 15. — 
Milwaukee policistas Paul W. 
Kittelman, 32 m. rastas nujau
tas, o Mihvaukee policistė Mrs. 
Lillian Echlbracht sunkiai su
žeista po sudaužymo jų auto
mobilio 2 mylios nuo Wauke- 
gano. Juos rado pravažiuo
jantis automobilistas, kuris 
juos atvežė į ligoninę.

Automobilistas sako ,kad ji 
pralenkė greitai važiavęs poli- 
cisto automobilius ir už kelių 
minučių jis pamatęs tą patį 
automobilių atsimušusį į stul
pą. Policistas bandė atsistoti, 
o moteris buVo išmesta per 
priekinę stiklą. Netoli jos gu
lėjo revolveris.

Policija spėja, kad policistas 
juvo pirmiau peršautas i|* tik 
;ada automobilius susidaužė.

Sužeistoji moteris yra be są
monės, bet jei ir atgaus sąmo
nę ji bus kamantinėjama dėl 
ištikusios nelaimės. Taipgi bus 
bandoma nuimti atspaudus 
abiejų rankų, kad nuspręsti kas 
policistą peršovė.
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North Sidėj, IPittsburgh’o 
miesto daly yra įsikūręs jau
nų mergaičių ratelis, kuris sa
vo švariais parengimais jaunuo
lių tarpe plačiai žinomas ir 
mėgiamas. Ratelio valdybą su
daro šios lietuvaites: pirm. — 
L. Adomaitytė, vice-pirm. — B. 
Rumbauskaitė, sekr. — H. Zin- 
kauskaitė, ižd. — J. Plukiutė, 
parengimų vedėja — S. Micei- 
kaitė.

Teko girdėti, jog musų jau
nuolės šių metų kovo 22 dieną 
9:30 vai. vak. “Pgh Natato- 
riumė” rengia “swimming par- 
ty”, todėl tikisi, jog visi apy
linkės jaunuoliai-ės atsilankys 
i šį jų parengimą. Tuo labiau, 
kad įžanga visai maža. Norin
tieji tikietus įsigyti iš anksto, 
kreipkitės į ratelio valdybą.
Pgh’o Universiteto parengimas 

tautų supažindinimui
Praeitą ketvirtadienį, kovo 8 

d., Pgh’o Universitetas Soldiers 
Memorial Hali Banųuet room 
buvo surengęs visų tautų vei
kėjams (prisidėjusiems prie 
tautinių kambarių steigimo mi
nėtam universitete) priėmimo 
vakarą. tProgramas susidėjo iš 
muzikalės dalies plius universi
teto rektoriaus Bowman įžangi
nę kalbą. Visi svečiai, kurių 
buvo apie tūkstantis, buvo pa
vaišinti Mrbata su užkandžiais. 
Patarnautojomis buvo to pa
ties universiteto studentes. 
Prieš išsiskirstant, Pgh’o laik
raščių reporteriai nufotografa
vo atskirų tautų studentų gru
pes, lankančias šį universitetą. 
Sekančią dieną minėtų grupių 
paveikslai tilpo visuose Pgh’o 
laikraščiuose, šio susirinkimo 
tikslas — supažindinimas at
skirų tautų veikėjų vienų su| 
l itais. Turiu priminti, jog va
karo nuotaika buvo jauki ir 
širdinga, todėl geistina daugiau 
panašių parengimų.

Iš SLA 353 kuopos veikimo 
ši kuopa įsikūrė prieš Susi

vienijimo seimą, įvykusį Chica- 
goje. Nors McKees Rocks Es- 
plen apylinkėje, kur randasi 
minėta kuopa, jau buvo sena 
Susivienijimo kuopa, tačiau 
nuoseklieji Susivienijimo nariai, 
negalėdami pakęsti bolševikų 
triukšmavimų, buvo priversti 
kreiptis jf centrą naujos kuopos 
įkūrimo reikalu. Centrui suti
kus, buvo įkurta nauja kuopa 
po numeriu 353.

Kuopoje yra 18 geram sto
vyje narių, kurie santaikoje 
dirba naudingą darbą ne tik 
Susivienijime, bet ir kitose or
ganizacijose, užimdami atsako- 
mingas pareigas. Na, ir kas gi 
iš pittsburghiečių nežino Senų 
veikėjų Sandos, Imbrazo, Sut
kaus, — jie visuomet pasiryžę 
pagelbėti, prisidėti prie bet ku
rio naudingo darbo. Teko gir
dėti, jog visi kuopos nariai ren
giasi dalyvauti sekančiame su
sirinkime L. A. P. A. svetainė
je, 24 Locus street, McKees 
Rocks, IPa. Minėtame susirin
kime, kuris įvyksta ateinantį 
sekmadienį, kovo 18 d. 2 vai. 

įpp piet bus centro valdybos rin-

visai jaunutė, t. y. nesenai įsi- imtynės tarpe žydriausių kor- 
’kurusi, tačiau per šį trumpą tų lošikų iš visų Pittsburgho 
laikotarpį savo gyvavimo daug dalių. Reiškią, .iš , viso Pitts- 
iii.veikus — ir nestebėtina, jog 
ji (kuopa) finansiniai geriau 
stovi už nekurias kuopas, ku
rių amžius skaitomas dešimt
mečiu.

Balandžio-April 13 dieną jau
nuoliai rengiasi prie baliaus, 
kuris įvyks Lietuvos Sūnų sve
tainėje, 818 Belmont st., North 
Side. Jono Vainausko orkes
tras gros įvairius šokius, pra
dedant polkomis, baigiant fox 
trotais, taip kad seni ir jauir' 
šokiais bus patenkinti.

Prisirengimas prie šio ba
liaus ima daug laiko ir ener
gijos, tačiau kuopoje esant 
šiems veikliems jaunuoliams: 
— J. Vainauskui, P. Miceikai, 
Ivanauskui, p. Krasneckaitei ir 
Ivanauskaitei, visos kliūtys nu- 

pasekmės neabejo-

burgho susirinks į LMD. visi 
geriausieji lietuviški, kortų lo
šimo “šarkai”’ ir “persipiaite” 
tarp savęs (ne su, peiliais, bet 
su kortomis) bei parodys, ką 
kas gali.

Apie visas smulkmenas aš 
jums nepasakosiu, — geriau 
patys sekamą nedalią, kovo 18 
d., apie 8 vai. vakaro, bukit 
LMD., tai ir. matysite, kas ten 
dėsis. ,

Kovo 25 d. luMD. irgi ren- *■*, > v į
gia kortų lošimo vakarą. Lo
šėjams bus duodamos dova
nos. Neužmirškit ir virš mi
nėto vakaro. Tikietus galima 
gauti iš kalno LMD. Name pas 
Albiną Kaulakį• ir p^s komite
to narius.

lis, 1100 Pennsylvania Avė. (“galvų” “pavelenijos”, tai daž-|nė kunigų mokslas nepadaro 
Pastarojo užeiga yra žinoma nai kyla didesnis ar mažesnis 
kaipo Zedler’s Ręstaurant. Rei- skandalas. Jei “galvos” ką pra- 
škia, viso labo 4-rios lietuvis* deda veikti, tai, žinoma, nėra 
kos užeigos, kuriose galima nė reikalo tartis su “uodego- 
gauti ne tik pavalgyt, bet ir mis”. “Uodegos”, tur būt, ge

riausiai žino, kad negalima 
Kitą kartą parašysiu apie ki-; “galvoms” nieko padiktuoti, 

tokius lietuvių užlaikomus biz-jr dėl “galvų” veikimo neke
lia jokio skandalo — reiškia, 
“uodegos” žino savo vietą.

Gal kas paklau'sti, kaip ga
ilėjo atsirasti pas Pittsburgho 
t neuodeguotus lietuvius 
(“galvos” ir “uodegos?”

Geriausiai j šį klausimą ga
lėtu atsakyti Pittsburgho lie- 

v«*uxv, nyns nuvu u. tuvjškas kazionas prezidentas
nuosavu svetainėje Tikieta. L LietlVi Vaizbog Buto na. 
pardannSjama iš kalno gana Ljai kurie turCjo |aimCa 
amo v Ir lai o>i vvoKita nav_ I _
davinėjami sparčiai, jei tik už 
50 centų bus gera vakarienė 
ir tas pats tikietas bus geras 
ir dėl kortų lošimo. O kortas 
lošiant galima bus išlošti ir 
gerų dovanų.

Sei kas dar neturi tikietų, 
tai gali ‘dar gsųiti pas Kliubo 
gaspadorių Domininką Sandą 

— Reporteris.

Dangų žengimo parapijos, ba
landžio 8 dieną 8 v. v., Hipo- 
drom teatre rengia lošimą ir 
koncertą.

Bus suvaidinta linksma dvie
jų aktų komedija: “Sulig nau
jausios mados”. Na, o kam ne
malonu pamatyti šiuos gabius 
jaunuolius-es lošiant, štai jie:

Helena — M. Miller
Juozas, jos brolis — V.

sarskas
Vladas, jo draugas — M. 

bonaitČ, vaikino rolėje
Marė, jo sesutė — H. Dre- 

meikyte
Naste, jos draugė —- B. Rum

bauskaitė
Ona, jos draugė — H. Čeka

nauskaitė ■ '
Tarnaitė — Z. Račauskaitė.
Priedui dar suvaidins: “Te-, 

ta pakliuvo”.
Koncertinę dalį išpildys: Jad

vyga ir Stasė Ph?kiutės, p. 
Millerienė, P. Miceika, O. Val- 
kauskaite ir merginų choras, 
įžanga 35 centai.

Artinasi Aviacijos dienos
Plačioji lietuvių visuomene 

yra pasiryžusi ateinantį pava
sarį pasiųsti lakūną Juozą Ja
nušauską, per Atlanto Vande
nyną tėvynėn. Kad įsigijus rei
kiamą orlaivį ir kad jį priren
gus taip tolimai kelionei, rei
kalinga didoką pinigų sumą, 
kurią, be abejones, nesunku 
sukelti visiems bendrai 
bant.

Nors įvairios kolonijos 
mos sezono laiku, daro 
rius parengimuąz svetainėse, 
tačiau didesniems parengimams, 
kurie sutrauktų žmonių mi
nias, reikalingas, kaip ameri
konai sako, — “open space”, 
kur tos minios ne tik butų 
sutalpintos, bet kad jos 
je vietoje turėtų progas 
tyti patį lakūną ir jo 
mus oro padangėmis.

Geriausia proga minėto tik
slo atsiekimui, 
mas aviacijos dienų aviacijos 
laukuose. Artinasi pavasaris, 
gamta atšils ir mes apleisime, 
nors šventadieniais, aprūkusius 
miestui, traukdami į plačiuo
sius laukus. Na, o jei tik avia
cijos dienos įvyks, tai, be abe
jo, mes atsidursime aviacijos 

f

lauke ir daugelis iš musų pa
kilsime su Juozu Janušausku, 
į dausas, turėdami ne tik ma
lonumo, bet drauge paremda
mi ir patį jo skridimą į 
tuvą.

Kad aviacijos dienos 
pasekmingos, reikalinga 
dabar prie jų rengtis, 
čiant visas organizacijas 
rengimo prisidėti, taip kad ren
gimo valdybon įeitų visi šir
dingi darbuotoj ai ir organiza
cijų atstovai.

Na, pittsburghiečiai, ar ne 
laikas butų ir mums, suglau
dus jėgas, šiuo reikalu susi
rinkti ir pasikalbėti.

Iš “Naujosios Aušros” 
susirinkimo

Lietuvių pažangaus jaunimo 
dr-ja “Naujoji Aušra”, kovo 
12 d., 8 vai. vak., p. Plukio na
muose turėjo savo dvisavaiti
nį susifinkimą. Susirinkime da
lyvavo visi nariai.

Be svarstomųjų kuopos rei
kalų, p-lė Ona Valka užkaitė 
patiekė paskaitą temoje: — 
“Cąfnegie Museurri”. Reikia pa
sakyti, jog paskaita buvo visa
pusiai apdirbta, taip kad vi
sus ... suįdomino.

panelių Plukiučių buvo pavai
šinti skania vakariene.

SLA.

galimos ir 
tinos.

Norėdami 
jaunuolius
bui, mes visi kaip vienas pri
valome* atsilankyti į šį jų ba
lių.
Mirtis pakirto jauną gyvybę

Kovo-March 6 dieną negai
lestingoji mirtis pakirto jau
nuolės Domicėlės Viliutės 
vybę.

Domicėlė Viliutė buvo 
metų amžiaus ir visą savo
ilgą amžių praleido Pgh’e prie 
savo tėvelių. Domicėlė Viliutė 
žinoma, kaipo veikli organiza
cijose darbuotoja muzikų tar
pe, kaipo gabi mfenininkč-smui- 
kininkė. Be šavo ^kasdieninio 
darbo, vakarais lanke Pitts- 
burgh’o Universitetą, “Cham- 
ber of Commerce Branch”. Be 
savų nuliutiusių tėvelių, velione 
paliko du brolius ir tris sesu
tes.

Paskutinį velionei patarnavi
mą (laidojant) atidavė visi jos 
draugai ir pažįstami.

šiandieną jos lindi 
broliai, seserys ir visi 
kuriais jai prisiėjo
dirbti ne tik tarpe lietuvių, 
bet ir svetimtaučių, su kuriais 
ji bendradarbiavo: — “Y. W. 
C. A”, “Manchester Education- 
al Club” ir kitur.

Tegu buria jai lengva 
šalies žemelė.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Šis tąs iŠ McKees Rocks, Pa. 
... 1 

Paskutinėmis dienomis teko 
sužinoti, kad LAPA. 2-ra kuo-i 
pa ne juokais Puošiasi prie sa
vo vakarienės ir kortų lošimo 
vakaro, kutrie įvyks kovo 22 d J 
nuosąvioje svetainėje. Tikietai | 
pardavinėjama iš kalno ganai

”e^.Par;|vauti‘Lietuvių" Vakboš Buto] 
- ' - susirinkime lapkričio menesi— I I * I

/1 praeituose metuose.
Dalykas buvo toks: Pittsbur

gho lietuviai rengė aviacijos 
dieną lakimui Janušauskui vi 
sai nepasiklausę ir be sutiki
mo musų didžiųjų “galvų” h 
paties prezidento. Per klaida 
ar per neapsižiūrėjimą musų 
“galvų”, Vaizbos Butas buvo 
išrinkęs kelis atstovus į avia
cijos komitetą. Vaizbos Buto 
“galvos” lapkričio mėnesinia
me susirinkime apsižiūrėjo, kad 
yra padaryta didelė klaida ir 
kad aviacijos dieną rengia ne 

(“galvos”, bet “irodegos” ir kad 
“galvoms” esanti ne garbė sek
ti paskui “uodegas” ir daly
vauti “uodegų” parengime. Tai, 
žinoma, buvo karštų kalbų ii Į 
ginčų. Vienas šulas garbinga? Į 
pareiškė, kad aviacijos diena 
rengia tik “uodegos” ir kad 
reikia dėl to Vaizbos Buto at
stovus atšaukti, žinoma, buvo 
m/balsuota, kad Vaizbos Buto 
atstovai yra atšaukiami iš 
aviacijos komiteto.

Išmintingesnieji Vaizbos Bu- 
ir Pittsburgho “prezi- to nariai buvo nepatenkinti to- 

/ kiu kvailu “galvų” užsispyri-

Clevelando “Mickey 
Mouse” ir Pittsbur

gho “prezidentas”

tos

Biskį įspūdžių iš XMD. komi
teto susirinkimo 

•, \ ** i * •

Nežinau nė kįarp/tai galėjo 
atsitikti, kad jūsų Reporteris,) 
kaip ir netyčių palaikė ątsi / 
durti LMD. komiteto susirin
kime kovo 8 d. ir prisižiūrė
jo, kaip komiteto nariai sun
kiai darbuojas^ idėl .parengimų 
ir kiek daiVg prideda sunkaus 
ir rūpestingo darbo, kad pa*lakui iš Scranton, Pa. 
laikius gyvumą tarpe LMD. na- Tačiau Clevelando fašistų 
rių bei padarius keletą dole-l šlamštelyje buvo parašyta, kad 
rių draugystei.

Susirinkime dalyvavo: pirm. 
A. žvirblis, vice-pirm. J. Mel
ais, protokolų ‘raštininkas P. 
Sliekas, iždininkę A. Zdankus 
i r kontrolieriai Jonas Ambrozai- 
;tis ir A. Pipirąs^lbjnas SMmJ 
lakis, Kliubo gaspadorius, bu- - ;-
vo atėjęs į komiteto sirsirin- tams ir pagadins katalikus dėl k Tačiau Lietuvių Vaizbos Bu
kimą su savo gerais sumany- JŲ susidėjimo su socialistais to lapkričio menesio susirinki
mais dėl draugystes labo. remti antrąjį skridimą/ mas liko istoriniu susirinkimu

Ar taip iš tikųrjų bus, ar ir nuo tada Pittsbu’rgho lietu- 
Pasiiodo, kad visi komite- ne, — par0(jyS trumpa at- viai sužinojo, kad lietuvių ju

to naiiai ii Kliubo gaspado- ejt;is. Ir jei turėsiu laimės bu- dėjime randasi “galvos” 
rius sutartinai dirba dėl (Irau Lj įose prakalbose, tai sužino- “uodegos”.
gystės labo. NorŠ komitete yra gį1U ' - - -
visokių įsitikinimų žmonių, bet 
visi stato draugystės reikalus 
pirmoj vietoj.

Pasimirė jauna lietuvaitė
S. S. PITTSBURGH, Pa. Į 

Kovo 2 d. po ilgos ligos pasi-j 
mirė Ona Bu‘rkiųtaite, 21 me
tų amžiaus. Kovo 6 d. ji bu
vo palaidota Lietuvių šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidotuvėse 
patarnavo lietųyis graborius 
Adomas MareiuUiiis.

o o ; o 
Atidarė naują valgyklą sii 

gėrimais
NORTH SIDE,. pittsburgh, 

Pa. — Kovo 1 d. Motiejus Jur
gelis atidarė naują valgyklą su 
gėrimais, 1501 Wes(ern Avė., 
vardu Chateau Restatrrant. Vis
kas labai gražiai įrengta ir 
mandagus patarnavimas. Gali
ma gauti ųe tik skanus val
giai, bet ir visokie gėrimai.

Prohibiciją panaikinus ir grį
žus legališkiems gėrimams, sa* 
liūnai, kokie jie buvo prieš 
prohibiciją, jau nebegrįžo. Da
bar yra tik valgyklos 
rantai, kur galima gauti ir Iš
sigerti.

Leidimai valgykloms yra rei
kalingi, kad butų galima gė
rimus pardavinėti ir tų leidi
mų gavimas gana brangiai kai
nuoja. North Side, nors ir nė-

“Nau j ienose” ir 
teko pastebėti,' kad Pittsbur- 

t ghe yra rengiama tautiškiems 
| kunigams prakalbų maršrutas, 
būtent, kito. Valadkai iš Law- 
rence, Mass., ir kun. Vaičekau-

žmonių nė ^doresniais nė ge
resniais. Tai tik tušti žodžiai, 
kad katalikystė padarytų visus 
dorais ir prašalintų visus blo
gumus.

Praeitame kunigų “Draugo” 
numeryje kun. Jurgutis jau sir- 
randa vaistus ir nuo depresi
jos. O tie vaistai — tai ta pa
ti katalikystė. Keikia tik “dau
giau katalikiškos dvasios”, tai 
nedarbas išnyks į trumpų lai
kų. Reiškia, kad prašalinti ne
darbą, tai reikia daugiau mel
stis, dažniau bažnyčią lankyti 
ir kunigams daugiau ant mi
šių duoti, žinoma, kad tada 
turėtų sugristi geri laikai ... 
kunigams. Jei kunigų biznio 
depresija nepaliestų, tai vargu 
jie ir prisimintų apie depre^ 
siją ir apie alkanus žmones.

Baudžiavos laikais Lietuvoj, 
kada ponai Lietuvos žmones 
plakė ir lupo nuo jų devynias 
skuras, tai kunigams visai ne 
rūpėjo jei, žmonės kur bada
vo. Mat, kunigų gyvenimas bu
vo užtikrintas. Ir jei žmonės 
dejuodavo nešdami sunkią bau
džiavos naštą, tai kunigai 
jiems parodydavo į dangų, — 

| girdi, danguje gausite sau at
lyginimą už tą vargą šiame 
pasaulyje.

Pasatflj nuo depresijos nepa- 
gydys^ kun. Jurgučio siūlomi 
vaistai, jei darbininkai nesior- 
ganizuos ir nesišvies bei savi
stoviai neprotaus.

Senas Bridgevillietis.

Bridgeville, Pa
SLA. 90 kuopos susirinkimas

tose tautiškų kunigų prakalbo
se kalbėsiąs Clevelando “Mickey 
Mouse” : 
dėntas”.

Iš Clevelando fašistų šlam-jmu ir vistiek dalyvavo lietu* 
štelio burnojimo prieš antrąjį vių aviacijos dienoje, kad pa- 
ęk,rįdųną ;gąų(ii;jpRųdr, i kad’tuo-pėmus Jakiiho ? Jąnušau^ko :kiU 
du “didvyriai” keršys socialisv nią misiją.

Kovo 11 d. • Owls salėje įvy
ko SLA. 90 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių atsilankė 
neperdatrgiausiai. Išklausyta 
valdybos raportai ir padaryta 

i keletas tarimų. Buvo nutarta 
per Centrą užstatyti už kuo- 

!pos valdybą kauciją sumoje 
|’$1,000, pristatant po kaucija 
kuopos iždininką, sekretorių ii 
organizatorius. Nutarta kauci
jos blankas pasiųsti į Centrą 
su šio mėnesio mėnesinėmis 
duoklėmis.

Pildomosios Tarybos balsavi-
ir mai atidėti ligi sekančio susi

rinkimo.: Apie tai bus praneš 
ta narių žiniai per “Tėvynę”, 
kad daugiau narių surinktų.

Susirinkimas buvo ramu’s ir 
draugiškas.

Tik uodega.

Bridgeville* Pa

tur būt, 
mo, negu kuri kita draugija 
ir šiais depresijos laikais. Už 
tai dau'giausiai kredito prL 
klauso draugijos darbščiajam 
komitetui. ' \

O 
kad 
yra. 
keti,
ir faktai: kovo 11 d. buvo su
rengta vakarienė, žmonių at
silankė gana daug ir visi tu
rėjo gerus laikus, —• ne tik 
pasivalgo, išsigčrė, bet ir pa
sišoko prie geros muzikos tiek, 
kiek kas norėjo iki pirmųjų 
ir antrųjų gaidžių, Jcaip kad 
žmonės sako.

Reiškia, ‘ šauniai buvo f atšvę
sta metinė “pusiaugavienes ’ 
šventė.

čionai aš jums papasakojau, 
kad, buM6>, Bėt aš manau, kad 
jums ir kas
dar buK Tafi štai aš jums pa
sakysiu. 4 ausį jlr r#ašau, kad

Vaistai nuo depresijos ir kitų 
blogybių

S. Bakanas.

Rittsburgho lietuvių veikime Dažnai tenką pastebėti Ku-J 
yra visokių įdomybių, visokių pigų “Drauge” Pittšburgho ži- 
veikimų, visokių partijų, reli- nių skyriuje korespondencijų iš 
gijų ir kitokių visokių'dalykų.(Bridgeville. Tose koresponden

cijose ku'nigas Jurgutis, pasi
slėpęs po yslapyvarde, dažnai 

angliakasių 
ištvirkimą,

Apie tai kai kada būna ir laik
raščiuose parašyta.

Pastaruoju laiku Pittsbur 
gho lietuviškoj padangėj, taip! 
sakant, atsirado visai _ nepapra 
Stų dalykų, butent, “galvos” ir 
‘TVodegos”. Kitais žodžiais sa
kant, Pittsburgho lietuviški vei
kėjai yra dalinami arba dali
nasi į “galvas” ir “uodegas”. 
Tačiau yra neginčijamas fak
tas, jkad lietuviškame veikime I kus laikraščius (suprask “D.”) 
yra “galvos” ir “uodegos”, — bei klausytų kunigų, tai, žino- 
ir aš apie tai noriu šiek tiek|ma, Viskas butų šiame pasau- 
parašyti.

Apie “galvas” rašyti, 
gal būt, yra garbingas darbas, I leistuvyščių ir nereikėtų poli- 
o apie “uodegas” kalbėti, ma fijos, žodžiu sakant, katalikiš- 
nau> nėra tiek daug garbės. Bet kas pasaulis bu‘tų tikrai lai- ■« M * . . I •

aprašinėja apie 
vargus, jaunimo 
saumilybę ir kitas šio “grieš- 
nojo” pasaulio blogybes.

O nuo tų visų žmonijos blo
gybių dažnai nurodo ir vais
tus. Pasak to dvasiško rašy- 
tojaus, jei tik visi butų geri 
katalikai ir skaitytų katalikiš-

Kodėl Gydytojai 
Prielankus Skys- 
tam liuosuotojui?

lyj kaip pašmeruota. Nebūtų 
tai, nė vagių, nė plėšimų, nė pa-

ką-^i padarysi, 
“galvą”, tai negalima aplenkti 
ir “ičodegos”, ba kaip “galva”, 
taip ir '‘uodega” priklauso* tam 
pačiam musų Pittsburgho lie
tuviškam kunui. Tik, žinoma, 
skirtumas H:as, kad “galvas” 
visados stovi priešakyj, o “no

rą didelė lietuvių kolonija, bet p^egoš” užpakalyj. Vadinasi, sa- 
jau yra 4-rios lietuvių *|žlair vo viet6.i * visados turėtų “gal- 
komos valgyklos, kuriose ir vos” klai/syti taip, kaip kad 
gėrimai pardavinėjami. Visos |yra Pas visus uodeguotus gy- 
daro neblogą biznį..

Sekami lietuviai ytfa

yra pas visus uodeguotus gy
vūnus.

Tačiau pas mus Pittsburghc 
nėra tos, vienybės tarpe musų 
“galvų” ir “uodegų” ir reikia 
pasakyti, kad tai yra nepapra
stu ir <nenormališka padėtis

virš 
minėtame bizny (valgyklų su 
gėrimais): Williamas Valkaus
kas, 1244 Reedsdąle St.; Mo^ 
tiejus Jurgelis, 1501 įVestęrn , ... . .f , -
Avė.; C. J. Milleris, 1258 Ju-Į^sų lietuviško kūno yejkime. 
ninta St., ir TOUiftmu* “uodegos-’ -kur .-rakinta, be.

' • 

-'.. i-'-.

mingas.
Bet jeigu 

nigai yra tokie dideli doros 
gai, kaip kad dažnai jie giria
si, tai kaip galėjo atsirasti tar
pe kunigų tokie baisus žmog
žudžiai, kaip Macochas, Smi- 
thas, Olšauskas ir kiti jiems 
panašus sutvėrimai? Tik jau 
niekas kitas geresniu katali
ku negali bu’ti, kaip katalikų 
kunigas ar kunigai, žinoma, jei 
ne ta “bedieviška” policija ir 
“bedieviški” laikraščiai, tai pa
saulis visai nieko nebūtų ži
nojęs ne apie Macochą, nė apie 
Smithą ir nė apie Olšauską. 
Tie žmogžudžiai gal nebūtų bu
vę nė pajudinti.

Reiškia,., kad- ne katalikystė.

jau katalikų ku*
sar-

Gydytojas jums pasakys, kad netinka
mai parinkti liuosnotojai yra paprasta 
priežastis kroniško užkietėjimo.

Byle kuris ligonbutys gali suteikti 
įrodymų kiek daug WHies yra pridarę 
aštrus nuomotojai, kurie sausina sys- 
tenų, silpnina žarnų raumenis ir net 
yra kenksmingi kepenims ir inkstams.

Ant laimės, žmonės urnai grįžta prie 
liuosuotojų, kurie yra skystos formos. 
Kiekis skystaus litrostrotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės priimti “dvigubu kiekį”, diena 
ar dvi vėliaus.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin patai
so vidutiniško žmogaus vidurius taip 
reguliariškai kaip laikrodį į keletą sa
vaičių laiko. Kodėl jį neišmėginti? Kai 
kurias piliules aeba tobktkas gal leng
viau nešiotis. Bet juk abelnai mažai 
“patogumo” byle kuriame iš liuosuo
tojų, kuris priimama tankiai, jus turi
te jį nešiotis su savim kur jus ne ei
tumėt!

Viena tik skonis Dr. Caldv/ell’s Sy
rup Pepsin pasako jumsi kad jis yra 
naudingas. .Gėja skonis, puikus veiki
mas. Saugus dėl nėščių motinų, ir kū
dikių. Pas visus vaistininkus buteliuose 
prirengtas, vartojimui. *Naxvs N. R. A.

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju

st} sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip teras, * vikrus išsitrynima, su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Exnellerio ir anriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-ExpeUcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Paln-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70u— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

AiN-EXPELLER‘



dykai

Skelbimai Naujienose

ŽIŪRĖKITE!
darbininkų štai yra žemos kainos! Pirkite dabar ir taupykite

CERESOTA

CAMPBELL’S TOMATO SOUP

BANANAI Puikus prinokę

dideli No. 2^ ken. 15c

27cTOMATES
No. 1 kenas 3 už 25c

National Automobile Chamber of Conunerce
pak. 9c

Mes priimam visus Pašalpos Grosejio Orderius
HEAD

DIENU 
Bandymui

Šiuo laiku automobilių Industrija moka vidutiniškai algas su
lig valandų, lygias, ar dar augštesnės, kokios buvo 1929 metais. 
Savaitinis uždarbis dabar siekia apie 90% 1929 metų uždarbio, 
kuomet pragyvenimo brangumas lyginasi apie 83% 1929 metų.

15 s v
Pek.

Automobile Company
Autocar Company

Sulig įstatymais ir kodeksu, Industrija mano, kad jos pareiga 
linkui savo darbininkų ne tik ne versti juos priklausyti orga
nizacijai, kolektyvių derybų tikslams, bet ant kiek tai legališkai 
galima, apsaugoti juos nuo vertimo’iš' kokios nors kitos puses, 
pasirinkti tokius atstovus, kurie jiems nėra pageidaujami.

Atkredituoti atstovai, kurios nors darbininkų grupės turės teisę 
kolektyviai tartis bendro labo reikalais.

Jokie darbininkai nebus diskredituojami delei jų pasirinkimo 
savo atstovu. . - '

Ukmergės
V. P.

Sekmadienį įvyksta 
Steponavičių “triju

lės” koncertas
Dalyvauja, apart “žvaigždžių” 

trys chorai ir simfonijos or 
kestras

Little Sport”
Dideli No. 2% kenai

HEAD BRAVORO
Queensville Special

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

Pradekite mokėti
Gegužės mėnesy.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

5514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lonia Avė. Tel. Kcdzie 8902 M

Vanos, lietaus ii druskos vanos.
svimming pool.

Rnsižka ii turkiška pirtis moterims
šaradomis iki 7 v. v. _______

Real estato biznio sritis sa
vo esme apima visų Chicagų ir 
tolimesnes vietas, pavyzdžiui,

PASTABA — Dauguma "Miduest Stores” turi it mėsos skyrius. kur jus 
galite pirkti gera misa, paukltiena ir tt.ui temiausia* kaina*!_

J. NAMON FINANCE CO. 
REAL ESTATE & INVEST 

MENTS

kada daroma biznis iš žemės, 
farmų. Taip ir p. Namono biz
nio darbuotė apima visų Chi
cagų ir .jos apielinkę.

J. Namon užsidėjo real es
tato ofisų 1921 m. Iš Lietuvos 
jis atvyko 1912 m. — iš Ra- 
kaučižnos kaimo, Ukmergės ap
skričio. Tinkamesniam susipa
žinimui su* bizniu yra lankęs 
Northwestern universiteto ko
mercijos departamento skyrių.

Kadangi, kai atsilankiau į 
jo ofisų, jis buvo išvažiavęs iš 
Chicagos, tai apie real estato 
prospektus Cbicagoj teko kal
bėtis su p. A. Grigu.

P-nas Grigas išsireiškė daug 
maž taip:

Atrodo, kad bent Marquette 
Parko apielinkčj tušti f batai

me, kuris įvyko Detroite, Kovo 12,1934 
nustatė sekama pozicija linkui savo

/Vutomobilių Industrijos 
atstovai, kurie dalyvavo National Auto
mobile Chamber of Commerce susirinki-

P-no J. Namono įstaiga ran
dasi adresu 6755 So. VVestem 
Avė. Tai yra erdvi, patogiai 
įrengta vieta.

Čia duodama paskolos ant 
nejudinamo turto, ant algų ir 
personalės sųvasties., Real es
tato departamentas užsiima 
pirkimu, pardavimu ir mainy
mu namų ir žemės. Čia taipgi 
priimama nekilnojamos ir per- 
sonalės sųvasties apdrauda nuo 
ugnies . ir nelaimingų prieti-

Auburn
The
Buick Motor Company

Cadillac Motor Car Company
Checker Cab Mfg. Corp.

Chevrolet Motor Company 
Chrysler Sales Corporation

Continental Automobile Company 
De Soto Motor Corporattion 
Dodge Brothers Corporation

Federal Motor Truck Company 
H. H. Franklin Manufacturing Co. 
General Motors Truck Corporation 
Graham-Paige Motors Corporation

Hudson Motor Car Company 
Hupp Motor Car Corporation 

International Harvester Company

ATDARA PENKTADIENY IR ŠEŠTADIENY 
Atdara nuo 9 vai. ryto Iki O vai. vakaro.

Mes nepasitenkiname vieno
du, prozaišku gyvenimu, mums 
nusibosta vienodas kasdieninis I 
musų darbas ir nustatytos per- I 
eigos, laikas nuo laiko mes jieš- I 
koąno sau permainų, jaučiame I 
išsiilgimų—troškimų, kad pa- I 
tenkinti musų vidujinis- 
dvasinis sųjausmas. Kad tai at- I 
siekus mes einame; į teatrus- 
koncertus, šokius, operas, ba- I 
liūs, prakalbas, mitingus. To- Į 

Ikiuose atsilankymuose gauname 
sau naujų įspūdžių, pasilinks I 
miname, turime progų pareikš- I 
ti savo ūpų,, jausmus, įsitikini- I 
mus, įdėjus, žodžiu, mes pasi
juntame gyvenų kdturingo 
žmogaus gyvenimu. Tiems mu
sų reikalavimams patenkint į- 
vairus žmonės bei organizaci
jos darbuojasi, rengia visokias 
pramogas bei sueigas.

Viena iš tų pramogų musų 
patenkinimui atsibus šį sekma
dienį, kovo 18 d., St. Agnės, 
kuditorijj, ant Archer prie 
Rockwell gatvių, Chicagoj. Tę 
hiitos patieks muzikalų puotų | 
rųusų pamylėti, nenuilstantįs 
“Muzikos Trijulės” nariai p. p. 
K. Steponavičius, Anelė Stepo
navičienė ir Jurgis Steponavi
čius. Jiems dar prigelbės 3 
chorai; “Pirmyn”, “Naujos Ga
dynės” ir “Dailės Ratelio” iŠ 
Kenosha, Wis:, apart to dar ir 
vienuotina Chicagoje Lietuvių 
Simfonijos orkestrą. Manau 
bu’s pirmas šį sezonų taip turi
ningas koncertas, ir apie jųjų 
patybes nėra reikalinga daug 

ir kalbėti kadangi jųjų popu- 
Įiąriškumas yra jau seniai už- 

■ tarnautas ir mums visiems ge- 
’ai žinomas.

Vadovavimas keliuose cho
ruose per eilę metų, vaikučių 
mokyklos, studijos mokiniai, 
draugai ir simpatikai jei visi 

i atsilankytų tai salė pasiroditu 
[ dar maža. Rengia jie panašius 
| koncertus |ik kartų į metų, tat 
j nepraleisime ir šį kartų neat-l 

silankį ir. parodisime jiems, jog i 
jųjų darbų pilnai įvertiname.

Nosįus.% I

Nežiūrint to, atsiliepdama į Prezidento atsišaukimą, Industrija 
rekomenduoja savo nariams, kad dirbtuvėse apimtose automo
bilių gamybos kodekso, vidutiniškai darbo savaitės valandos 
produkcijos darbininkams butų sutrumpintos nuo 40 iki 36 ir 
kad butų tolygiai pakeltos algos viršbuvusių vasario mėnesio 
1934 algų, pradedant nuo ar prieš kovo 31 d. 1934.

nėra. Pasirodęs 1930-33 m. na
mų neva perviršis bi.vo pase
ka to,' kad dėl depresijos žmo
nes susigrūdo po dvi-triš šei
mas viename bute gyventi. Ir 
šiandie dar vedusios jaunos po
ros gal didžiumoj atvejų gy
vena pas tėvus.

Gavusios darbus, jos krau
stysis gyventi atskirai. Ir ot 
dėliai to ir dėliai kai kurių ki
tų priežaščių galima įžiūrėt, 
ateity didokų reikalavimų ma
žų apartmentų ir fliatų.

P-nas A. Grigas yra real es- 
tate jau nuo 1916 metų. Savo 
ofisų praeity laikė Bridgepov- 
te per 14 metų. Amerikon jis 
atvyko 1913 m. iš Dauboriškįų, 
Balninkų valsčiaus 
apskričio.

Puikios
U. Š. A. No. 1

, į - I Mu.v-S

10 Upright 
Pianų

Žirni gerai ži
nomų iAdir- 
> y h vių, ne 
nauji. Par
itindami tik- 
‘ai už eaRh

ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
iiQ šaltinio vanduo yra vartoja
mas F0X HEAD BRAVORO 
įdirbimui Queensvi!le
alaus. Galima pirkti keisais, bač
komis, piisbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų/ mažomis bačkų-

. -s ■ '

\ IŠPARDAVIMAS!

Pelnyčio j ir Subatoj, KOVO-March 16 ir 17

FRANK A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

; Distributoriai
4858 S. Mozart St. Chicago, III 

Tel. Lafayette 7846

Mack Brothers Motor Car Co.
Moreland Motor Truck Company 

The Nash Motors Company 
Olds Motor Works 

Packard Motor Car Company 
The Pierce-Arrow Motor Car Coriipany 

Plymouth Motor Corporation 
Pontiac Motor Compaijy 
Reo Motor Car Company 

Sterling Motor Truck Cpmpiany 
Stewa^t Motor Corporation 

The Studebaker Corporation 
Stutz Motor Car Co. of America^ Ine, 

Walter Motor Truck Company 
The White Motor Company 
Willy’s Overland Company

iMahlitH. Jeigu jus art i
moj ateity kraustysitėa 
nten galim paimti jum) 
•eną pianų ir atvežti 
naujų i jūsų naujų vieta

ima išnykti. Jei ir kitose mie
sto apielinkėse toks pat pro
cesas pasireikš, tai išvadas ga
li būti vienas — kad rendoms 
lemta kilti. O jeigu* rendos ims 
kilti, tai namų savininkai ne
benorės taip opiai namus par
duoti, kaip kad iki šiol norė
jo. Tatai gi lemia namų pa
brangimų.

Dabar dar tas procesas auk
štai neiškilęs, bet jau nekil
tiems butams, už kuriuos mo
kėta $35 mėnesiui, šiandie ten
ka mokėti $40.

šiandie, atrodo, galima pirk
ti sųvastį su numatomu atei
ty pelnu. Kai kurie iš pačių 
lietuvių, turėdami liuosų pini
gų, jau dabar perka sųvastis, 
tikėdamiesi jas pabrangsiant 
ateity.

Lotam s marketo šiuo laiku 
kaip nėra. Bet prasidėjus sta
tybai, atrodo, ir lotų kainai tu-1 duoda naudą dėlto, 
rėš pakilti. O statyba prasidės, kad pačios NaujiehOS 
nes namų perviršio Chicagoj yra naudingos

Queensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Hęad WaUkesha 
Corporation Bravoro.

Gpyrtas' WAUKESHA SALTL 
NIO vandtlo. kuris be pailsto b€-

2 pak. 13c 

kenas 27c

MIDWEST<
300 į

__ IDAHO RUSSET

BULVES

PALMOLIVE MUILAS ....
“SUPER SUPS”..............

A f ‘K’TJNTD” Graham KrekėsbALd&KINU Šaltinė Krekės

APPLEBUTTERJTrowį2
PORK and BEANS “Ladoga 

LIPTON’S Green TEA Vi sv. pak. % sv. pak. 10c pak. 1c gausite 
1c Pardavimas 31c 16c 9c d*<uic
TOIEET TISSUE ‘‘MidweSt'’ ......................  3 roles 17c

B Taupykite nlnigUH—
„ . • ~ Pirkite tlenlor j. o.
j, IA warenotiRe. Juru seimu planas arba muzikalis 
instrumentas bus priimtas kaip (mokėjimas.

Afl I I T A I BALTINTI 24'/, svaru MILIAIS 3 23c

šie pastebėtini nauji 
instrumentai yra pai
mti ift reiruliaraus što
ko, su pilnu, turtinau 
tonu, artlstiAku dezainu 
ir gražiai ifibaigti. Nu

jos mados Orand ir 
Jpright pianų kons

trukcijos. Specialiai pa 
būdavot! dėl mažų a- 
partmentų arba namų 
su mažai vietos.

TAIPGI NEDfiLIOJ .
Atdara nuo 1 vai. po pietų iki 6 vai. vakaro. 

Galutina kaina— „mainykite savo senų Pianą.

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450. w M fe- 
DYKAI Muzikalia Kabinetas, W i t 
Benčius ir Rolės. K
Pastebėtina Vertybė, ne nnuji. bet verti 

du ar trys syk daiiftiau.
SĄLYGOS 50c J SAVAITĘ OU I

1 Warehous« Kaina

Visai Nauji Maži
Upright V ra* fe H

PIANAI JĮJĮ
| Sąlygos $1.00 į Savaitę Į

Visai Nauji
GR AND t O 

PI ANOS į jlf 
bųiygos $1.50l || 

į Savaitę Į

SALDUS ŽIRNIAI PCloverbelt

MAIŠYTI DŽIOVINTI VAISIAI Extra Puikus 

“1-2-3“ PYRAGAIČIŲ MILTAI ...... ....... ...........

BAKED MEAT LOAF “Drexel Farins” .........

Dideli 38 unc. džiarai 15c 

... 38 unc. kenas 2 už 17c

“Midwest”
AVIŽOS greitosios • ar reguliarės .....
DE LUXE KAVA “Midwest” .... . . ,
“WHEATIES” Whole Wheat Flakes 
“BISQUICK

C’A’TCITTP TOMAIČIŲ “Snider’s1
LzilijUr Maža bonka 10c

GRUŠIOS Michigan Kiefer

[mokė 
jimo ui

PIANO WAREHOUSE

... 3 už 14c 
3 pak. 22c 
2 ’^27c

“DAISY”
SURIS Relish Combination Pimento 4 unc. pak. gc
CREAM COTTAGE CHEESE Spaustas ........... 2 sv 15c

Didelė 
Bonka ■

2 pak. 23c
20 unc. pakelis 20c

ORANŽIAI SALDŲS NAVELu^n^ TOZ. 21C 
VIRIMUI OBUOLIAI Dideli puikus U. S. 1 ....... sv. 5c
ŠVIEŽI ŠPINAKAI įPuikųs .........   3 sv. 17c
RŪKYTA ŽUVIS Puiki

Fenktadienis, kovo 16, 1934 > \
7——.....................................................  ■■ . ................................- ■ 11 ............................ . .....................................

|Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai 
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Apžvalga
____ ___ ______________________ by
The Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1789 South Halsted Street 
Telaphone CANal 8500

E(»tor P. GRIGAITIS

NAUJIENOS, Chicago, ffi

BRANGUS PAPUOŠALAS

Ražo V. P.

Prez. Roosevelto Naujoji Dalyba

PAKELĖ UŽDANGALĄ

FAŠISTIŠKOS VALSTYBĖS

18

16

3

32

Dr.

krašto gy-

absoliutūs balsų dau- 
ir Gegužio išrinkimas 
su “demokratijos prin-

29
20

20
9

6
6
1

masių veik i - 
tų masių pastangoms pa- 
protiškai ir materiališkai, 
masių tauta juk ir suside-

Prisiraiykitc j mn»ų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumą 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

TAUTINIS, BET NE 
TAUTININKŲ

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

kad dėka 
praėjusiais, t. 
medvilnės der- 
4,000,000 pur>

29
7
A

čionai nesiginčysimeNaujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 8. Halsted St.. Chicago, 
QL Telefonas CANal 8500.

(Tęsinys)
Farmeriams pagelbėti aktas

Metanui........... ............   18.00
Pusei metu . ..... ■ ----- 4.00
Trims mėnesiam* __ ____ , 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

KĄ ŽMONES MANO
-------- -—Tiii-Į. T tTI f ir r r t- --

Tai yra geriausis—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO -r VIDURIU SUGEDIMO

Jeigu i tris dienas nesijausi geriau—atnešk dalį 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINĖ
3201 s; Halsted St., Chicago, III.

TEL. VICTORY 7886-7048.

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00
jr turini 

ant

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 
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Lietuvon ir kitur aiaieninoM 
(Atpigtais)

Belgijos parlamentas svarsto konservatorių suma
nymą pakelti karaliaus algų dviem ir puse milionų 
frankų. Senasis karalius gaudavo ‘‘tik” 9,000,000 fran
kų per metus. Bet ištikimųjų valdinių atstovai parla
mente sako, kad tų pinigų nabašninkui Albertui neiš
tekdavo išlaikyti savo palocius. Todėl jie siūlo pridėti 
pustrečio miliono, idant jaunam jam Leopoldui nereikė
tų “iš savo kišeniaus” mokėti deficitus.

Tuo pačiu žygiu siūloma paskirti karaliaus našlei 
Elzbietai 2,000,000 pensijos.

Konservatoriai ir katalikai Belgijos parlamente 
turi daugumų, ir tie pasiūlymai veikiausia bus priimti.

Laikyti karalių, pasirodo, yra brangus valstybei 
papuošalas. Šiais laikais tokiose šalyse, kaip Belgija, 
karalius daugiau reikšmės ir neturi, kaip papuošalas. 
Valdžia priklauso žmonių renkamam parlamentui, ku
ris skiria ir atstato ministerius. Ministerių kabinetas 
veda administracijos reikalus neva karaliaus vardu, 
bet karalius neturi teisės priešintis tam, kų parlamen
tas nutaria.

O visgi žmonės daugelyje šalių dar nori turėti ka
ralius. Jie jaučiasi “garbingesni”, matydami, kad val
džios priešakyje stovi ne koks nors “paprastas” asmuo, 
bet — karalius! Už šitų malonumų jiems tenka mokėti 
daugiau taksų. Bet ar Amerikos publika, sakysime, ne
neša savo kvoterius ir pusdolerius j kinemategrafus 
(“movies”), kad pamatyti, kaip Hollywood’o princai ir 
princesės vaidina šilkais ir deimantais pasipuošusių po- 
niją?

Italija ir Vokietija, tarytum lenktyniuodamos, sku
binasi įsteigti naują ekonominę santvarką. Mussolini 
pastatė po valstybės kontrole didžiuosius Italijos ban
kus ir sako, kad per tuos bankus valdžia kontroliuo
sianti visą krašto pramonę. Privatinio kapitalo sava
rankiškumas pasibaigęs ant visados.

Vokietija daro panašų dalyką, tik tiesesniu keliu. 
Hitlerio paskirtas ekonomijos ministeris paskirstė visą 
krašto bizni į dvyliką šakų — metalų kasimo ir liejimo, 
mašinų ir elektrikos, finansų, transporto ir t. t. Kiek
vienoje tų šakų visi biznieriai turės patapti tam tikros 
sąjungos nariais, ir tų visų sąjungų galva bus ekono
mijos ministeris.

“Nacių” sistema primena tą “korporacijų valsty
bę”, kurią Mussolini jau seniai yra suplanavęs, bet ku
ri iki šiol dar tėra tik ant popieros. Vietoje sugalvotų
jų, bet niekuomet praktikoje neįvykintųjų “korporaci
jų”, Italijos fašistų vadas, kaip aukščiaus minėjome, 
ėmėsi kapitalo suvalstybinimo per bankus. Bet Ameri
kos korespondentai sako, kad po dideliais Mussolinio 
žodžiais slepiasi visai paprastas dalykas: Italijos ban
kai yra arti bankroto, todėl valdžia noroms ar neno- 
roms turi juos gelbėti; bet kad publika nesuprastų, jo- 
gei fašizmo viešpatavimas privedė Italijos bankus prie 
bankroto, tai gudrusis juodmarškinių demagogas giria
si darąs “istorišką reformą” ekonominiame 
venime. ♦

Didysis Hitlerio planas, matyt, išdygo 
aplinkybių. Telegrama iš Berlyno praneša, 
kiuose Vokietijos emisijos (pinigų leidimo)
dabar tėra viso tik 34 milionai markių, t. y. apie 15 mi
lionų dolerių, rezervo.

Prieš metus laiko tie emisijos bankai dar turėjo 
994 milionus aukso markių popieriniems pinigams pa
dengtu Tada buvo auksu padengti 19.0 nuošimčiai iš
leistų popierinių pinigų. O šiandie jau tėra padengta 
tik 7.7 nuošimčiai! Vadinasi, per vienus metus Hitlerio 
viešpatavimo ir “tautos gelbėjimo” Vokietijos finansai 
susmuko. Na, tai kas dabar daryti? Paskolų užsieniuo
se Hitleris negali gauti. Nieko kito nepalieka, kaip 
bandyti paimti į savo saują pramonę, prekybą ir žemės 
ūkį iii misti jų pelnais.

Iš darbininkų bus sunkiami paskutiniai syvai, kad 
kapitalistų pelnai padidėtų, ir dalis tų pelnų eis Hitle
rio gaujoms šerti.

Daugelis vadina tą, ką steigia Mussolini ir Hitle
ris, “vadybiniu kapitalizmu” 
tiktai tam tikra rųšis parazitizmo, 
“sistemos” vadinama raketų.

iš panašių 
kad pen- 
bankuose

“Vienybe”, netiesioginiu ba
du agituodama už tam tikros 
sroves kandidatus į SLA. Pil
domąją Tarybą, rašo, kad tie 
Žmonės, kurie steigė Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje, —

“padėjo jai (jam) ne tarp
tautinį, bet aiškų tautinį pa
grindą, kurio dėka, ji (jis), 
šita taip syarbi Amerikos lie
tuvių sąjunga, išsilaikė iki 
šių dienų ir, reikia tikėtis, 
laikysis ir su ateinančiomis 
kartomis.”
Lietuviai sutvėrė lietuvių or

ganizaciją, tai visai paprastas 
ir natūralūs dalykas. Ir yra 
yrišku, jogei SLA. iki šiol išsi
laikė dėl to, kad jis buvo ir te
bėra naudingas lietuviškai kal
bančiai Amerikos gyventojų da
liai.

šita prasme SLA. pagrindas 
yra tautinis.

Bet tautinis tai nereiškia 
tautininkų srovės. Tautininkai 
daugeliu atžvilgių yra kenks
mingas tautos reikalams ele
mentas. Daugiausia jie kenkia 
tuo, kad jie priešinasi savaran
kiškam plačiųjų 
mui, 
kilti 
O iš 
da.

Bet tikrumoje tai yra 
Amerikoje tokios y jjL;

Ofieialėse Vilniaus lietuvių 
“sferose” iškilo skandalas. Bu
vęs Vilniaus lietuvių gimnazi
jos mokytojas VI. Sakavičius 
išleido knygelę “Gana itylėti”, 
kurioje jisai iškelia aikštėn 
daug negražių dalykų iš “vi
suomeniniai- tautinio” lietuvių 
veikimo lenkų okupuotame 
krašte. Pavyzdžiui, jisai sako, 
kad Vilniaus Lietuvių Laikina
sis Komitetas mokąs lietuviams 
tėvams po 15 zlotų kas mėne- 
sis, kad jie siųstų savo vaikus 
į lenkiškas valdžios mokyklas, 
o ne į “Kultūros” draugijos 
mokyklą! Jeigu tai yra tikras 
faktas, kad Vilniaus lietuvių 
“veikėjai” suvartoja visuome
nės aukas lietuvių vaikų len
kinimui Vilniuje.

Mums sunku spręsti, ar Sa
kavičiaus revyliacijos a ta tinka 
tiesą. Bet atrodo, kad joks pa
doresnis žmogus negalėtų ra
šyti tokių dalykų, jeigu jie bu
tų prasimanyti. Pats brošiūros 
autorius vadina savo rašinį 
“skausmo balsu”.

Lietuvių “tautinio veikimo” 
šulus Vilniuje jisai plaka be 
pasigailėjimo. Laikinojo Komi
teto pirmininką p. Stasį jisai 
charakterizuoja, kaipo egoistą, 
kuris į visuomeniniai-tautinius 
reikalus žiūrįs, kaip į pasipel
nymo šaltinį. Poną Stašį ir jo 
bendradarbius autorius piešia 
tokiomis juodomis spalvomis, 
kati darosi net koktu skaityti. 
Bet nuostabiausias jo priekaiš
tas Stasio vadovaujamam Lai
kinam Komitetui tai tas, kad 
Komitetas demoralizuojąs Vil
niaus lietuvius savo fanatiška 
kova prieš pažangiąsias organi
zacijas, prieinančia ligi parsi
davimo lenkams. Tas Laikinas 
Komitetas yra kontroliuojamas 
klerikalų, o “Kultūros” draugi
ja yra laisva (“bedieviška”). 
Girdi, ve ką jis daro:

“Pav. kad tėvai nesiųstų 
savo vaikų į lietuvių šv. 
(švietimo) D-jos ‘Kultūros’ 
mokyklą* duodama jiems kas 
mėnuo po 15 auksiną; ir vai
kai lanko lenkų valdiškas 
mokyklas. Tai neauklejima^, 
tai juk nusižengimas ir žmo
nių demoralizavimas, ponai, 
ar Jys žinute, koks tai nusi
kaltimas? Ir nenuostabu: tu
rime lietuvių, kurie jais den
giasi tik dėl pinigų karje-

Kovo ir balandžio mėnesiuo
se šių metų yra Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj Pildomosios 
Tarybos rinkimai, kuriuos ne
žinia kodėl ir kuomi pasire
miant, pirmu sykiu bėgyje 27 
metų, pavadino “Antromsiomis 
Nominacijomis”. Kaip visiems 
jau žinoma, kova eina už pa
laikymą Gegužio “gaspadory- 
stės” S ite i vienijime, ir todėl 
visi užkaboriniai elementai su
kruto dirbti. Veikimas yra po 
priedanga neva patriotizmo ir 
anti-socįalizmo, bet tikrumoj, 
kad įstatyti į vietas asmenis, 
kurie nedrįstų praeities darbe
lių, o labiausiai “investmentų" 
tardyti ir ieškoti, kodėl Susi
vienijimo turtas yra tokiame 
pavojuj, kokiame mes žinom jį 
esant. Todėl p. Gegužis savo 
kandidatais išstatė vargoninin
ką Strumskį į prezidentus, o 
ex-vargonininką Lopattą (ku
rio dėdė kun. Lopatta “Te 
deiun” giedojo, kada vargoni
ninkai ir žokrastijonai padėjo 
klebonams “bedievius” 16-tam 
seime Wilkes Baniuose iš Su
sivienijimo išvaryti)., į iždinin
kus. Bet nereik manyti, kad 
pažangioji, liberališkoji Ameri
kos visuomenė, nežiūrint į po
litiškus persitikrinimus, nesu
prastų tos politikos, ir nėra 
abejonės, kad Susivienijime ne
prigis ta politiška etika, kokia 
yra nekuriu “veikėjų” prakti
kuojama Pennsylvanijos varg
dienių tarpe, “brokeriuose” ir 
“pečėse”, kur per kelias dešim
tis metų Mitchellio-Lewiso ra- 
ketieriai siautė ir kur mūsiš
kiai politiškos akcijos mokino
si. Susivienijimo nariai, mato 
mai, tai gerai supranta, ir štai 
viena iš pirmiausių kuopų bal
savusių dabartiniuose rinki
muose, 226 kp. Chicago, North 
Side, raportuoja sekančius da
vinius:

Prezidentu: »r Bagočius 
Strumskis . 
Gataveckaš

Vice-prez.;
Mikalauskas 
Trečiokas .. 
■Mažiukna ..

Sekretor.:
Vinikas .....
Miliauskas
Raginskas .

Iždininku :
G ūgis .......
Lopatto .... 
Mažeika ....

Iždo GJob.:
Mikužiutė . 
Mockus .....
Bučinskas . 
Januškevič 
žolynas .... 
šlikas .......
Kvotz.: 
Bronušas ... 
Staneslow . 
Graičiunas

bama apie demokratybę, ir prie 
tos demokratybės, kaip žinom, 
pretensijas turi ir nekurie sa
vos rųšies sandariečiai. Aišku, 
kad aš čion nekalbu apie tik
ute, senus veikėjus sandarie 
čius, kurie demokratiją supran
ta taip, kaip ir visas civilizuo
tas pasaulis; čion kalba eina 
apie tos rųšies “sandariečius”, 
kurie sandariečiais lieka tiktai 
tada, kada reik ar į Susivieni
jimo ofisą “r.unyti” (kaip p. 
Strumskis), arba kai reik ko
kį nors iš tos idėjos biznį da
ryti. Ir štai Pittsbtfrglie Strum
skis savo bučkiu pardavė bro
lį Bačiūnų ir jo “armiją” Ge 
gužiui už tai, kad ateityje jis 
remtų Strumskį, o musų pseu-

do-demokratai, seime už ma- 
žiauriai balsų gavusį SLA. kuo
pose Gegužį (atminkit, kad 
rinkimuose gavo: Bagočius’ 
3172, Bačiunas 2123, o Gegu
žis tiktai 1981), balsavusieji, 
teisinosi štai kaip: tiesa, Ba
goČius gavo 3172 balsus, bet 
opozicijai sudarius koalicijų, 
koalicijos delegatai atstovavo 
sykiu* (Gegužio ir Bačiuno) vi
so 4104 balsus, todėl Bagočius 
negavo 
gumos, 
sutinka 
cipaiš”.

Mes
apie praeitį: tas jau istorijos 
dalykas. Dabar svarbu yra, kad 
visi pažangieji savo kttopų bal
savimuose dalyvautų ir iki vie
nam už pažangiuosius kandida
tus balsuotų, nes tai yra mu
sų moralė priderystė ir Susi 
vienijimo labas to reikalauja.

Kuopietis,

Prezidentas Raoseveltas, ifž 
ėmęs ofisą, paprašė farmerių 
vadus ir savo patarėjus patiek
ti jam planą, kaip padėti far
meriams. Toks planas tapo pa
ruoštas, ir prezidentas įteikė 
jį kongresui, rekomenduoda
mas priimti jį kaip laikiną prie
monę.

Po ilgokų debatų, su dau
geliu pataisų, kongresas tą pla
ną priėmė. Tai buvo Agricul- 
tural Adjitetment Act (žemdir
bystės suderinimo įstatymas), 
kurį prez. Rooseveltas pasira
šė gegužės mėnesio 12 diena.

Aktas numato dvi farmerių 
bėdų pamatines; iptiežastis. 'Vie-; 
na jų esanti ta, kad farmų 
produktų kainos perdaug že
mos, palyginti su kainomis 
reikmenų, kurias farmeriams 
patiems tenka pirktis. O an
troji — tai skolos spaudžian- 
čios farmerius.

Su’lig šiuo taškaregiu, pirmo
ji akto dalis taiko farmų pro
duktų kainas pakelti, o antro
ji

Taigi pažangieji kandidatai 
gavo absoliučią daugumą bal
sų. Vienok ir čia, reikia pate- 
myti, ne viskas tobuloj tvar
koj: 1931 ta kuopa nominaci
jų laike davė 54 balsus, 1932 
rinkimų laike davė 51 balsą, 
o 1933 metų nominacijose ja J 
tik 37, ir dabar rinkimuose tik
tai 37 balsus. Ar kuopa nega
lėjo rinkimų laike sušaukti vi- 
site narius? Galėjo, bet.kas nors 
biskutį tingėjo, nes visur kaip 
pas mus, taip, tur būt, ir ki
tose kuopose, sakoma, kad “bal
savimai » negiliuoja”, seimas 
rinks, nes politikieriai taip su-i 
tvarkė, ir kol nariai politikie į 
rių užmąčia's naują •j(įdu. ^- 
gočiau’s pagaminta)} JcęnštiUi- 
cija neatmainys, “neužsimoįuf 
ne balsuoti”. Vienok taip ma
nantys nariai labai klysta, ir** 
štai dėlko: —

Pittsburgho seime, kuriame 
man teko dalyvauti) bpvp kai

Kotas išskolinti farmeriams dar 
$200,000,000.

Kitas vėl fondas paskoloms 
farmeriams numatyta (irgi per 
R. F. G.) suma $50,000,000.

Pagalios, sulig Farmoms Kre
dito Aktu (prez. užgirtu bir
želio 16 d. 1933 m.), nužiūri
ma įsteigimas keturių farme
riams kreditų teikti įstaigų. Ir 
šioms įstaigoms operuoti ak
tas įgalioja paskirti fondą, ben
dra suma kurio siekia $120,- 
000,000.

Tenka pasakyti, kad jeigu 
kam kongresas paskyrė 1933 
m. tikrai, stambią subsidiją, 
tai ji tapo‘paskirta, sulig žem
dirbystės Aktu, farmeriams 
pagelbėti.

O betgi net simpatizuoja 
Roosevelto Naujajai Dalybai 
žmonės abejoja šio akto išmin
tingumu. Apie jo kritiką gal 
teks kitoj vietoj pakalbėti.

(Bus daugiau)

Apskaičiuojama, 
šios priemonės 
y. 1933 metais, 
liūs sumažinta 
dų (balęs).

Panašia priemone nužiūrėta 
pašalinti iš sėjos apie 15 nuo
šimčių viso šalies kviečių der
liaus, t. y. daug maž 9,600,000 
akrų žemės.

Praėjusį rudenį, kaip žino
ma, valdžia supirko 4,000,000 
kiaulių, kad sumažėtų šios mė
sos kiekis markele ir tuo bū
du pakiltų “porkčiapo” kaina; 
o paskerstųjų kiaulių mūsa iš
dalinta bedarbiams 1933-34 me
tų žiemą.

Ką parode tikras, negailes
tingas gyvenimas — ar žem
dirbystei suderinti aktas išpil
dė jo autorių viltį?

Net Naujienose tilpo vieno 
kito ūkininko korespondenci
jos, kurioj pažymima, kad ne
kuriu farmų produktų kainos 
pakilo. Yra tačiau" davinių, ku
rie rodo, kad farmerių perka
mos reikmenos pabrangusios. 
Taigi klausimas ar, bendrai 
imant, farmerių padėtis page
rėjo, dar tebeginčijamas.

Priemonės farmų skoloms 
palengvinti

žemdirbystės aktas įgalioja 
federalinius ūkio bankus išly
sti farmoms paskolų bonus iki 
sumos $2,000,000,000. šios su
mos numatyta naujoms pasko
loms farmeriams, pirkimui far
mų morgi&U ar išmainymui 
ant pirmiau išleistų bonų. Nuo
šimtį už šias paskolas farmc 
riai turės mokėti tik 4-tą.

Toliau, farmoms paskolų ko 
misionierius, per Reeonstruc- 
tion Finance Corporation, įga-

skolas palengvinti.
Kaip norima kainas kelti? 

Numatoma plati procedūra. Es
mėj aktas įgalioja vyriausybę 
dėti pastangas susiaurinimui 
svarbiųjų javų sėjos ploto, su
mažinimui gyvulių (kaip kiau
lių) prieauglio ir pieno ir jo 
produktų kiekio. Viltis deda
ma, kad, sumažėjus farmų pro-1 
dūktų kiekiui, jų kainos pa-, 
kils.

Pagunda farmeriams susiaurin
ti gamybą

Bet kaip įvesti farmerius į 
pagundą, kad jie sumažintų 
sėją? šį klausimą atsako agri
kultūros sekretoriaus darbuo
tė. Jis pav. tapo įgaliotas pa
daryti kontraktus su medvilnės 
augintojais. Kontraktai reika
lavo sumažinti 1933 m. sėją 
bent 30%, palyginus su pir
mesnių metų sėja. Kontraktai, 
bei to, reikalavo, kad paliuo 
su"ota nuo sėjos žemė pasilik
tų nesuvartota komerciniams 
produktams auginti. Iš savo pu
ses agrikultūros sekretorius su
tiko mokėti rendą arba atlygi
nimą už nevartojamą žemę.

Padengti išlaidas, surištas su 
akto vykinimiV gyveniman, ag- 
rikulturoą sekretorius tapo įga
liotas uždėti speciales taksas 
farmų produktų pirkliams ar
ba tų produktų apdirbėjams. 
Ii* šios taksos turi būti tokios, 
kad kaina sumokama farme
riams už produktą bii’ty pakel i 
,fa ant lygios mainuose su pra
monės pagaminamais produk 
tais. Viena dalis taksų tpri pa
dengti išlaidas surištas su ak
to arba. įstatymo vykinimu, c 
kita tekti farmeriams, kaip 
renda už nedirbamą ž

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE
NATIONALBA|I
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Narys FEDERAL 

1N SU RA NCE KORPORACIJOS

H. IKIE WICZ
MORTGAGE BAHKERS

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

J. LUKAS BAKERY
3339 Lituamca Avė.

, CHICAGO. ILL.
šeštadieny, Kovo-March 17 d. ir 

Nedėlioj, Kovo-March 18, 1934
Pradedant Iškilmingu Atidarymu, šeštadieny Kovo 17 ir Nedė

lioj Kovo'18 d. adresu Litaanica Avė.. Ji LUKAS BAKERY 
bus atidaryta dėl biznio su pilnu ir įvairiu pasirinkimu. Musu spe
cialybė yra Lukas lietuviška juoda duona, balta duona, ir kuopiU 
niausiąs . pasirinkmas - kavos keksu, dough-nut. rolls, ir kiti pui
kiausio padarymo kėksai.

Vislfąp bus šviežia uos mes tkepąme du syk i diena, išryto 
ir popiet. . ' ,

Dovanos bus duodamos fcu pirkiniu Iškilmingo Atidarymo die
nomis, ŠEŠTADIĘNY, KOVO ,17 <L, auo 5 vai. ryto iki uždarymo, 
10 vai. vakare ir NEDftLIOJ, 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 LUKAS, Vedėjas.
P. S. Pasiklausykite musu pranešimu per “Margutis Radio” 

penktadieny, kovo 16 d. kaip 9:45 v. vak., taipgi Nedėliok
........... I1........ ..

.''k
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Banditai apiplėšė 
ofisą didmiestyje; 

pelnė $3,000.00

Artinasi Velykos ir 
Piršlybų sezonas

Bet šios didelės piršlybos įvyks 
kovo 25 dieną

Vakar rytą, apie 9 vai. 'trys 
banditai užpuolė Henrici’s res- 
taurantų firmos ofisą, trečiame 
aukšte, 71 West Randolph st., 
ir privertę visas tarnautojas 
sugulti ant žemės pasigrobė iš 
kasos $3,000. Vagys visi jauni, 
buvo painformuoti iš vidaus, 
nes žinojo kur pinigus ieškoti.

Pullman ir Calumet 
dirbtuvės pradėjo 

dirbti
Apie 5,000 grįžo į ahu gelžkelio 

vagonų fabrikus

Kedziė Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shųtkus knygius, F. Margevi- 
člus, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko
misija, T. Dundulis kliubo dakta
ras. 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

aiškinti, paprastai sukondcnsavus nu
sipieštų toks paveikslas įsivaizduo
kite sau šimtus didelių dirbtuvių ir 
ūkių. Pačiame centre randasi dide
lė worehouse. " _
house yra keletas šimtų krautuvių.

Sunkias linijas, kurias matote pa
veiksle, pravestos nuo dirbtuvių ir 
ūkių i warehouse, yra gelžkeliai. 
Juo veža maisto produktus karais į 
warehouse. “... . . . .
warehouse i krautuves yra auto — 
trokai, kurie kasdien pristato mais
tu i krautuves.

Visai arti tos were- 
iisę yra keletas šimtų krautuvių. 
Sunkias linijas, kurias matote pa

yra gelžkeliai.

Lengvesnės linijos, iš

Matote, Velykos jau nebeto
li, todėl ir piršliai darbuojasi, 
kad kuo geriausiai atsiekus sa
vo tikslo. Sakoma, kad norima 
apženyti tuos žmones, kurie 
bijosi ženytis ir jau yra sulau
kę žilo plauko.

Kad ryškiau nušvietus pirš
lybų dalyką, kuris savo laiku 
Lietuvoj buvo labai įdomus, 
grupė žymių scenos mylėtojų- 
mėgejų susitarė ir 25 d. kovo 
Lietuvių Auditorijoj statys sce
noje po vadovyste K. Jurgelio- 
nio labai juokingą dviejų aklų 
komediją “Piršlybos”.

Veikalas labai gražus ir juo
kingas, o sąstatas vaidilų, ma
nau, sugebės jį pilnai tiksliai 
suvaidinti, štai vaidilų pavar
dės: Petronėlė Milerienė, A. Za- 
vistaitė, Gulbinienė. Tai, taip 
sakant, musų scenos žvaigždės 
ir apie jas komentarai nerei
kalingi, nes jos chicagiečiams 
yra gerai pažįstamos.

O štai vyrų sąstatas: Dra
mos tėvas Vaitekūnas, jaunas, 
bet gerai pasižymėjęs vaidini
muose Tarutis, A. Rutkauskas, 
kuris da neseniai pradėjo vai
dinti, bet turi geri; gabumų, o 
štai ir Kemėšis, kuris pusę sa
vo amžiaus yra išgyvenęs ant 
scenos. Tik gaila, kad neturi 
artisto diplomo. O kas nežino 
Stasiūno, juk ir jis nekartą 
yra buvęs ant scenos.

Vakarą rengia LSS Centra- 
linė Chicagos kuopa.

Ratrfits II.,

“Easy Out, Indiana’'
kai piktadai’is J. Di-

pabėgo iš kalėjimo

Po to’, 
Hingeris tragikomiškose aplin
kybėse
Crown Point, Indiana, tas mies
tukas yra visaip pravardžiuoja
mas. “Clown Point”, “Wooden 
Gun”, ctc. Tūlas gudruolis, no
rėdamas pasityčioti iš mieste
lio, pasiuntė laišką savo drau-

Uždėjo 
Ind.”

gui, kuris ten gyvena, 
ant voko, “Easy Out, 
Laiškas nuėjo.

Juozas Bružas atidarė 
naują alinę

Senas “N-nų” skaitytojas ir 
rėmėjas, Juozas Bružas, kuris 
užlaiko valgyklą, aludę ir “rui- 
minhauzę” dėl pavienių, 2100 
West 59th Street, atidarė dar 
vieną alinę adresu 6000 South 
Carpenter st. Naujos vietos ati
darymo puota įvyksta kovo 17 
d. Visi Juozo ir p. Helen Bru
žienės draugai tėmykite “Nau
jienose” garsinimą kovo 17 d., 
apie užkvietimą į atidarymą.

Senas Petras.

Juozapo ir Dukrelės Ju- 
zefinos varduvės

Šitie plėšikai savo 
darbą atliko 
nuodugniai

BBIDGEPORTAS. — Juozas 
Ivinskas ir jo dukrelė Juzefina, 
3430 So. Halsted st., kovo 18 
d. rengia iškilmingą varduvių 
puotą. Mat, nors varduvės iš
puola pirmadienį, bet sekmadie
nį yra daugiau laiko linksmin
tis. Ryt apie tai bus plačiau.

Senas Petras.
Naktį, 

plėšikai 
Valaičio 
avenue. 
plėšikai

Sunkiai serga And 
rius Zlatariuškas

18 APIELINKĖ. — 
iš kovo 11 d. į 12-tą, 
įsibriovė į lietuvio M. 
aludę, 1828 Canalport 
Niekieno netrukdomi
sau šeimininkavo alinėje. Rytą 
atsikėlęs srvininkas rado iš
laužtas duris, nerado registerio, 
cigarų, laikrodžio ir gėrimų.

žvalgias.

Ligonis Frank Mik 
liūnas

Vasario mėnesi pradėjo dirb
ti Pullman ir Calumet dirbtu
vės, kurios stovėjo, galima sa
kyti, uždarytos per porą metų. 
Minimos dirbtuvės išdirba ge- 
ežinkelių pasažierinius vago
nus, Pullman ir paprastus va
gonus Kaip Pullman, taip ir 
Calumet dirbtuvės yra vienos 
bendroves.

Kiek teko patirti, tai seka
mas skaičius darbininkų grįžo 
dirbti. Pullman dirbtuvėse — 
1,500, Calumet — apie 1,500. 
Gerais laikais tose dirbtuvėse 
dirbdavo iki 18,000 darbininkų. 
Dar daug Pullman darbininkų 
yra bedarbių eilėse.

Darbas yra daugiausiai nuo 
šmotų. Kompanijos yra išskai
čiuota, kad darbininkas gali už
sidirbti iki 80 c. r valandą, bet 
mažai tokių yra, kurie gali tiek 
šmotų padaryti. Didžiumoje pa-r 
daro iki 68 centų, o amatinin
kai kiek daugiau.

Kaip (Pullman dirbtuvės pra
dėjo dirbti, tai Rožių žemės pi
liečiai paliko linksmesni. Be
darbė buvo įvarginusi Roselan- 
de kaip darbininkus, taip ir 
biznierius. Mat, daugelis rose- 
landiečįų tose dirbtuvėse dirba. 
Visas biznio pagerėjimas pri
klauso nuo darbo žmonių, o ka
da dirbtuvės buvo uždarytos 
per porą metų, tai, žinoma, vis
kas apmirė Rožių Žemėje.

Senas Petras-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAgELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagolb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. JanušauskČas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

sį pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8183 S. Halsted St, 7:30 
vai. vakare.

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. SJTATE' 'ST.
OppoSite DrGARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 

ir MOTERŲ PAšELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Centrą] 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas; nut. rašt., 233 S. 
Central Avė,; Chas, Katela, fin. 
rašt., 4676 W. E'nd Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani-. .. 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- racijos, 
maitis ir M. Davidonis iždo, globė- r®111®™}®* . 
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. | ^mokėjimais. 
Karoblis, lingonių lankytojas.
Susirinkimus laiko kas antrą . . ..j „

dėldienį, Lavvler Hali Svet., 3929 W. | ^„ąmeliems. Pata- 
Madison St., kain 1 vai. no Diet.

DR. C. MICHEL
LIBTUVISĮ

Kreivu akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope*

Pig i o m i s 
lengvai*

t a i kinimas akinių 
ne_ Į teisingas mažiems

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm* 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
3306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas menesį pir

mų penktadienį, 7:30' vai. vak., Clti- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3138 So 
Halsted St.

Laiškai Pašte

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams
SUSIVIENIJIMO.-LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rast., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

ma trečiadieni 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So. 
Halsted St.

Šie laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina į 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Windo\v” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiamę 'sąraše pažymėta.

13 Lileik Leon
33 Zablocki Anton

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chičago, III.
Phone Boulevard 7314

Viršui mes nupiešėme jums labai 
reišku paveikslą kaip kasdien mais
tas yra išdalinamas ir pristatomas į 
miestus. Toks pat reiftkus paveiks
las yra kaip “Midwest Stores” orga
nizacija operuoja savo biznį. Ji 
tvarko 800 krautuvių, kurios yra at
skirų žmonių savastim. Maistas pri
statomas į šias krautuves iš vienos 
centralinės warehouses, kuri pri
klauso tiems krautuvninkams.

šį sugabi distribucija maisto ir 
[groseries produktų suteikia “Mid- 
vvest Stores” kostumeriams proga 
padaryti ne mažas sutaupąs. Pir
miausia nepaprastai didelė pirkimo 
pajėga reiškia, kad “Midwest Stores” 
nuperka maisto produktus pigesne 
kaina ir todėl už pigesnę kainą ir 
parduoda savo kostumeriams. Dabar 
matote, kodėl kainos yra daug že
mesnės “Midwest Stores” krautuvė
se. Toliaus neužmirškite, kad visi 
produktai atsiunčiami tiesiog nuo 
išdirbėjų ir manufaktūrų ir kasdien 
išvežiojanti po visas krautuves. To
dėl produktai yra visuomet šviežus 
ir gerame stovy.

Del kostumierių patogumo, “Mid- 
west Stores” kas savaitę garsina sa
vo išpardavimus per laikraščius. 
Perskaitykite šios dienos skelbimą, 
paskui pasinaudokite proga taupyti 
savo sunkiai uždirbtus centelius.

Apskelb.

rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

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

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midw'ife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie ti| e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims iftr mer
ginoms patari
mai dovanai.

s3
iŠ

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos. Nariai. _____

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofteaa 4645 S.. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarime 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

VALANDOS 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvir

tadieniais pagal sutarimą. 
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tek Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St

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

Ncdėldieniais pagal sutartį.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

DR. VAITUSH, OPT. I 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

DR. MAR6ERI0
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 
vietą.

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.DR. G. SERNER
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- 

Nariai.ij

A. K. Rutkauskas, M.D
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Tel. Canal 3110 
. Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fin. rašt, 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So.

Pirkimo Pajėga!ROSELAND. — Per kurį lai
ką sunkiai sirgo vietinis biz
nierius Andrius Zlatoriuškas, 
1C805 S. Michigan avė- Jis per
gyveno kritišką periodą. Buvo 
manoma, kad nebeatsįlaikys 
prieš plaučių uždegimą, bet ge
ri gydytojo vaistais ir p. Zla- 
tariuškienės rūpestingas pri
žiūrėjimas ligos smarkumą nu
galėjo.

Nors 
geriau, 
iki jis
grįžti alų sinkuoti.

Senas Petras.

Mes girdime ir skaitome daug apie 
pirkimo pajėgų. Ką tai reiškia? Ka 
ji daro? Daugelis krautuvių ir kom
panijų sako, kad jie turi didelę pir
kimo pajėgų ir dėl tos priežasties 
gali parduoti savo prekes už- daug 
pigesne kainų I

Kad jums ši klausimu pilnai iš-j

Frank Mikliunas, 4917 South 
Komensky avė., kuriam Dr- 
Dundulis padarė operaciją, gu
li German Deaconess ligoninėje, 
54th ir Morgan sis., kambaryje 
nr. 124. Lankymo valandos — 

pp. ir 7—8 vakare.

DOMINIKAS SPA1TIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 15 dieną. 7:20 valandą ry
to 1934 m., sulaukęs 58 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap.. 
Ramygalos parapijoj, Aukšta
dvario kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdimo 

aunu Juozapą, 2 seseris, Emili
ja Gedminienę ir jos šeimyną 
ir Oną Svikienę ir jos šeimy
ną ir giminės, o Lietuvoj sūnų 
Antaną ir dukterį Agniešką.

Kūnas pašarvotas. randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
kovo # 19 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi- 
rmero kapines.

Visi a. a, Dominiko SpaitiM { 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliud- liekame,
Hunus, Seserys ir Giminės, 

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

dabar ligonis jaučiasi 
bet užtruks kiek laiko 
galės apleisti lovą ir

KAZIMIERAS SURVILA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 dieną, 1:30 valandą po 
pietų, 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap« 
skričio, čičinų parap., Vaiku* 
čiu kime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

sesers sūnų Mykolą Stalauskj 
ir jo šeimyną, giminės ir drau
gus. o Lietuvoj moterį Marcelę 
ir 3 sūnūs Feliksą, Joną, ir Ka* 
žirni erą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S .Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
kovo 17 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku- 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Survilos 
giminės, draugai h* pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskuti} patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sesers Hunus ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo- 
nas Yards 1741.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
\ ■

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

UOZAPAS EUDEIKI
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.__ _ pašaukite.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių eo.-firma tuo pačiu ; vėtdu)

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje

Didelė ir graži 
kophr*’n 4vkai.

'4092 &ROHUR ĄVį

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER ABENUE 
Telefonas Virginia 0036

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516
• SKYRIUS’
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel, Cicero 5927

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marąuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimų.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DiR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 8192 So. Halsted St. 

arti 31st Street
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaE, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St.
Tel. Republic 9723

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. Califontia Avenue
Telefonas Republic 7868

JOHN B. BORDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St, prie Clark
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio. Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600.

11 'V-l . ' > ■ v- '
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Penktadienis, kovo 16, 1934

ALTASS ŽINIOS RADIO

nevisai

lelen

Graži Mageliona

Kai

Wau

PRANEŠIMAI

PANELE RAŠO
CLASSIFIED ADS

Raštininkas,

>er mane, gausite

bučemės

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

Juozas Kuzmickas 
išrinktas 18-tos Ap. 
ALTASS pirmininku

vienas 
ringio

1 vai,
3749 So,

ALTASS skyrius 
Northsideje per

organizuotas

Petkas American Storage 
68rd St Atdara vakarais

Ne auga geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paika* 
nlnlmo)

BRIDGEPORTAS 
NESIBIJO

PARDAVIMUI kriaučių šapa, ge 
, vieta dėl gero kriaučiaus.

6629 So. Ashland Avė.

MEAT MARKET ir grosernė mai 
nysiu j bungalow ar 2 flatų. Rašy 
kitę Box 91, 1739 So. Halsted St.

Didžiausias pasirinkimas 
y.Pfil valgyklų, bučemių

ce-pirmininkas—
tas; raštininkas

iždininkas—St

Sekmadienį Wauke 
ganau atvažiuoja 

lakūnas Janu
šauskas

iš stoties
kalbėjo M r.
States At-

Sekmadienį, kovo 18 d., pir
mu kartu lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas, kuris ren
giasi pasileisti per Atlantiką į 
Lietuvą šią vasalą, ątvažiuoja 
į Waukeganą.

Jis dalyvaus koncerte ir pra
kalbose, kurias Lietuvių Audi
torijoje, prie 9th ir Lincoln

PARSIDUODA pilnas 
įrengimas, parduosiu visus kartu ar
ba atskirai, dėl informacijų šauk'te 
telefonu Pullman 4337, 11853 So. 
Mięhigan Avė.

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera 

daug pigiau nei 
Sempeliu knygas pristatome i namus.

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

Su kitais ALTASS vialdybos na
riais dalyvaus koncerte ir 
prakalbose Lietuvių Audito
rijoje.

— Juozas 
trečiadieni 

išrinktas pirminin- 
ALTASS 

, kuris buvo suorgani- 
susirinkime, p. Bagdo-

Mes suradome, kad geriausias bū
das atversti prie OLD GOLDS yra 
pakviesti j j išmėginti OLD GOLDS 
tiktai keletą dienų ir tuomet su dū
mais išnyks visi jo faktai.

kalbėti apie 
pradeda

iš vieno

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

BARGENAS. Pardavimui 6 kum 
bariu namas, didelis basementas. ga 
radžlus Brighton Parke. Atsišau 
kitę po pietų.

4035 So. Campbell Avė;

Joseph Triner remia 
antrą transatlanti

nį skridimą

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

PARDAVIMUI Alaus Tavem — 
gera vieta — išdirbta, 6 kambariai 
pagyvenimui, pigiai.

2122 W. 63 St.

rinkti pirmadienį, kad aptarti 
jarbo planus ir pradėti veiki
mą antro lietuvių transatlanti
nio skridimo naudai viehoje iš 
seniausių
Cbicagoje. Organizaciniame su 
sirinkime jau buvo padaryt 
gera pradžia, nes gauta kelio 
lika narių į ALTASS, kurie pri 
sidėjo su* stambesnėmis auko 
mis. Skyrius laikys susirinki
mus kas dvi savaiti, trečiadie- 
liais, p. Bagdonienės svetai 
nėję.

Rutkauskas, Tarutis 
bet galima pilnai pasitikėti 

Kvieslys.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
laikys mėnesini susirinkimą sekma
dieny kovo 18 d. K. Gramonto svet., 
4535 S. Rockwell St. 1 vai. po piet. 
Viši nariai malonėkite skaitlingai ir 
laiku susirinkti, nes po susirinkimo 
ivyks paskaitos, prelegentu bus Dr. 
Kasputis, taigi nariai ir visuomenė 
privalote skaitlingai dalyvauti ir pa
sinaudoti ta proga ir įsigyti daug 
moksliškų patarimų. Sekretorius.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
susirinkimas įvyks kflyo 18 d 
no pietų J. Garbužo svet, 2. ....
Halsted St. Visia nariai malonėkite 
dalyvauti nes bus daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo, taipgi nepamirš
kite, kad eina vajus del_gavimo.nau
jų narių.

Draugija 
susirinkimą 
7 vai. vak.

mus, nes žinau, kad jie sten
gėsi viską padaryti taip, kad 
butų kuo geriausia, bet mato
te negalima ant scenos sukur
ti patiems gero vaidinimo, jei
gu mokytoj as-režisorius tau 
tiksliai nepasako kaip turi tą 
Ar kitą sceną vaidinti. Todėl 
jeigu antru kartu “Lietuva” 
Klubas ką vaidins, tai butų la
bai gerai, kad pasirūpintų gau
ti gerą režisorių, o) tuomet, aš 
manau, bus galima suvaidinti 
daug geriau.

Negaliu praeiti nepastebėjęs 
ir apie sufliorių, kuris taip bal
siai sufleriavo, kad ant balka- 
no buvo gerai girdėti.

Vargas ir su publika, kurios 
buvo tik apie 150. Suprantama, 
kad dėl įtiek mažai publikos ne
apsimoka ką nors mokytis ir 
vaidinti. —Kazys.

Pardavimui 2 augščių 5 kam
barių namas, naujai išdekoruotas. 
Tinkamas pasiulijimas nebus atmes
tas. 5846 So, Fairfield Avė., 2-ros 
lubos.

Kooperuos su Bokso ir Risty 
nių turnyro rengėjais, Da 
riaus ir Girėno kareivių kuo

Wfliikegano 
limo

Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa rengia perstatyti juo
kingą 2 aktų komediją “Piršlybos”. 
Jetuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal

sted St., kovo 25 d., 6:30 vai. vak. 
?o perstatymo šokiai prie Geo. Ste- 
jonavįčiaus orkestros.

Veikale režisoriaųja Kl. Jurgelio
nis, o yaidylos yra visiems žinomi 
scenos veteranai. Kaip tai: P. Mi- 
erienė, A. Zavistaitė, Gulbinienė, 

Vaitiekūnas, Stasiūnas, Kemėšis, Ma
kalų Juozas”i 
ir t. t., I _/ .. , .
juokų puotos vakaro

šytas
dejas
eigą to didelio ugnies išparda
vimo (“Fire Sale”) ir pateikė 
domių žinių apie abelną veiki

mą čikagiečių. —Rep. XXX.

Fafms For Sale 
Ukiaj Pardavimui

PARDAVIMUI gasolino stotis su 
Road House ir 20 akerių farma. Ran
dasi ųž Kenosha, Wis. 60 mylių 
nuo Chicagos. Savininkas 4920 West 
14 St. Tel. Cicero 4572.

FARBifA. 120 akrai, 40 apdirbtos 
žemes, gyvuliai, mašinos, geri bu- 
dinkai, vanduo, 3 mylios nuo Rhei- 
lander, John Rodė, Box 552, 
Rhinelander, Wis.

Jžanga į parengimą yra tik 
10 centų asmeniui, o pradžia 2 
vai. popiet. Visi Waūkegano ir 
apielinkės lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami atšilai!kyti Wauke- 
gano ALTASS skyriaus paren
gimai!.

Bet to skyriaus darbas ne
prasidėjo su šiomis prakalbo
mis. Jis jau darbavosi nuo se
niau ir sukėlė “Lituanicos H” 
naudai apie $50, kuriuos pri
siuntė j Centrą keletą dienų at-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

CAŠH arba ant išmokėjimo Sto- 
rage išpardavimas. 3 kab, įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—-arba skyrium 
Klauskite 
423-425

I MODERNIŠKI BARAMS FlXčERIAl 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš- 
I ki veidrodžiai. ir šviesos, cold piping 
I work tables, kabinetas, pilnas įren- 
I girnas už $217.50 ir augščiau. — 
I Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
I vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
I išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 

JlChicagoje^.— Del valgyklų, bučemių 
I delicatessen, duonkepyklų ir tt. 
I JULIUS BENDER. Ine.

/1910-915 W. Madison St. Monroel710

DIDŽIAUSIAS BARGENAS, 6 
kambarių karštu vandeniu apšildomas 
bungalow, South West kampas 107 
ir So. Maplewood Avė. Lotas 
135x225. Kainavo $23,000, parduo
siu už $10,000. Prieinamas sąly
gos.

Savininkas 
Tel. Kedzie 4111

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
ir 6 lotai. Parduosiu pigiai ar pa- 
renduosiu, atsišaukite 1021 W. 60 
St. Englewood 2116.

Pirmadienį vakare vietinės 
parapijos svetainėje įvyko 
Northsidės ALTASS skyrių 
bendras susirinkimas, kuriame 
dvi grupės buvo sujungtos į 
vieną ir perorganizuota sky
riaus valdyba.

Skyriaus pirmininku išrink 
tas K. čepukas. Vice-pirminin- 
kais p.p. Plečkaitis, adv. Pet
raitis ir Jokubauskas; raštinin
ku p. Mastavičius; finansų rast. 
P. Mi'ller, iždo globėjais p.p. 
Taškunas ir šniaukštis, o iždi
ninku p. C. Kairis; maršalka 
išrinktas J. Vilis.

Skyrius yra nutaręs rengti 
didelį balių balandžio menesį, 
Wicker Park svetainėje.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMAtfENT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

7:30 v. A. Balchuno
yra šaukiamas

Roselando skyriaus

Aukavo sekami asmenys:
SLA 1 O-tas apskritys — $5.
Jonas Skrusdiš, Gasparas 

Grinius, Mikola® Ambraziunas, 
Vilimas Gabris, Antanas Ruk
šėnas, Jonas Vasiliauskas, Jo
nas žičkus, Kazimieras Vaite
kūnas, Kastantas Tautvaišis, 
Martha Matejaitiėnė, Jonas Jo
čius, Antanas Jočius; Antanas 
Zakarauskas, Jurgis Urmonas, 
Juozas Martišius, Stanislovas 
žiburka, Povilas Leškis, Jonas 
Staškus, Jonas Urbonas. Jonas 
Pocius, visi aukavo po $2.

iPfanas Kranž ir Juozas Se- 
delskis aukavo po 50 centų, o 
po 25 centus: Juozas Daug vi
las, B. Daugviliene, Petras Šid
lauskas, Veronika Šidlauskienė, 
P. Urmonienė, Juozas Dačkus, 
Andrius Užemeckis, Kazimie
ras Bukas ir Juozas Leškis.

Viso $48-25. .
Visiems aukotojais širdingą 

ačiū taria rinkėms Juozas Ma
čiulis, 906 Prescotį st., Wau- 
kegan, III., ir ALTASS su la
kūnu Janušausku. 

' J'
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šįvakar 
svetainėje 
ALTASS 
valdybos, narių ir rėmėjų susi 
rinkimas. Susirinkime bus iš 
duoti raportai iš praeities dar 
bo ir daromi planai ateičiai 
Susirinkime dalyvaus ir A. L 
T. A. S. S. centro valdybos sek
retorius, kuris praneš apie cen 
tro darbuotę ir kitas i n forma- 
cijas liečiančias skridimą.

spaudos
Apart 

dalyvaus 
ir solistės p-lės ( 
iš Kenosha, Wis., 
vietine

Joseph Triner, vienas iš vir
šininkų Joseph Triner Bend
rovės ir Illinois .valstijos bokso 
ir ristynių komisijos preziden
tas, pasisakė už antrą lietuvių 
transatlantinį skridimą, kalbė
damas su ALTASS valdybos na
riu p. P. šaltimieriu.

18 APIELINKĖ 
Kuzmickis-Uktverr 
vakare buv 
k u 18-tos apielinkės 
skyriau 
zuotas
nienės svetainėje, 18th ir Union 
g-vės.

| susirinkimą atsilankė bū
rys vietinių organizacijų veikė
jų ir kolonijos lyderių, kurie 
nuodugniai apsvarstę dalyką ir 
painformuoti ALTASS vice
prezidento Wm. J. Kareivos, 
nutarė skyrių organizuoti ir 
išrinko valdybą, susidedančia 
iš sekamų asmenų: pirminin
kas—J. Kuzmickis-Uktveris; vi- 

fonas Zymon- 
-Pranas Janu- 

šaitis; iždininkas—St. Miežis
I

Iždo globėjai bus darinkti at
eityje.

Naujoji valdyba nutarė susi-

visi profesionalai, bus sutrauk
ti parengiman, kad ištikrinti 
atsilankiusiems sporto mėgę 
jains tikrą “exciting "progra
mą. Ir kas nepasdarytų “ex- 
cited”, kuomet du pirmos rųšies 
kumštininkai pradeda imtis, 
apsimainydami smūgiais, kurie, 
rodos, ir stiprų vyrą į blyną 
suplotų. O ką 
tikus, kai jie 
kitą svaidyti 
kampą į kitą.

Nors bal. 13 d 
arti, bet rengimo komisija jau 
prakaituoja, ir, turėdama to
kius talkininkus kaip p. Trinerį, 
tikrai atsieks geras pasekmes.

Lietuvos Dukterų laikys 
šeštadieny, kovo 17 d., 
Mark White Parke pa

prastoj svetainėj, susirinkimas yra 
svarbus todėl kiekviena narė privalo 
atsilankyti ir apsvarstyti draugijos 
reikalus. Taipat turėsime ir naujų 
raportų reikale rengiamo velykėlių 
šokio, kurį patieks dr. O. Mažeikienė, 
b- to yra nutarta rengti draugišką 
išvažiavimą. Komitetas yra išrinktas 
tam darbui pradėti. Tad gerbiamos 
narės atsilankytite paskirtu laiku, 
kad galėjus greičiau užbaigti susi
rinkimą. A. Dudonienė, nut. rašt.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo išbaigimas, kieto medžio grindis 
2 karų garadŽius. Padarykite pa- 
siulijimą. J. G. Mežlaiškis. 2552 W 
69th St.

PAJIDAVIMUI Valymo ir Kriau- 
čiu šapa, įsteigta 5 metus, gera vie 
ta, su pagyvenimo kambariais užpa 
kaly. Bargenas už cash. 4016’4 
Archer Avė.

šį vakarą Radio Kliubo lin
ksmas programas iš stoties 
WWAE., 1200 kilocykles, nuo 
6:15 iki 6:45 vai. vakaro.

Kaip tik pavalgysit vakarie
nę, tuojau atsukite savo radio 
ir pasiklausykite šio šaunaus 
irogramo,

šių programų vedėjas Anta- 
las žymontas.

Jis pareiškė darysiąs kas jo 
galioje, kad paremti šį lietuvių 
žygį, ir nepasitenkindamas vien 
žodžiais, pridūrė, kad panai
kins visita valstijinius taksus 
Bokso ir Ristynių Turnyrui, ku 
ris yra rengiamas skridimo 
naudai St. Agnės Auditorium 
baj. 13 d. Apart to suteiksiąs 
kitas lengvatas, kad parengi
mas atneštų kuo daugiausiai 
pelno tikslui, kuriam jis yra 
ruošiamas.

Minimą Bokso ir Ristynių 
Turnyrą rengia ALTASS nau
dai Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno kuopa, kooperuojant p. 
P. šaltimierui ir p. Wm. J. Ka
reivai, ALTASS valdybos na
riams.

Anot p. šaltimiero, kuris or 
ganizuoja sportininkus turny
rui, tai bus pirmas tokios rū
šies parengimas lietuvių tarpe. 
Geriausi kumštininkai, ristikai,

Nuolatiniame nedėlios ryto 
programe, kuris yra duodamas 
per pastangas Progress Fumi- 
ture Kompanijos 
WGES 11 vai., 
Waitches ir Ass’t 
torney C. P. Kai.

Labai gražiai padainavo solo 
Bartush ir programo ve- 

Dainavo Progress Mai- 
kvartetas. Programo ve- 

plačiai paaiškino apie

PANELĖ RAŠO: “Man patinka 
jūsų mandagus atsikreipimas ir 

prašymas palyginti OLD GOLDS su 
tais kurius dabar rukau ... vietoj to, 
kad manę bombarduoti nemandagiais 
reikalavimas. Aš vartoju kitos išdir- 
bystės cigaretus per 5 metus. Bet jūsų 
mandagus priėimas pertikrino manę 
išmėginti OLD GOLDS.”

Męs nereikalaujame jokio kredito 
už musų bešališkumą link kito as
mens.

Šiandie ALTASS su 
sirinkimas Rose- 

lande

gatvių, rengia
ALTASS skyrius to skrid 
naudai. Karlu sii lakunu pra
kalbose dalyvaus pp. šaltimie- 
ras, ALTASS valdybos narys ir 

Montvidas, ALTASS 
komisijos narys.
chicagiečių, parengime 
eilė vietinių veikėjų 

L Klivickaitė 
ir B. Malela, 

Taipgi dainuos vietinis 
šv. Baltramiejaus choras, po 
vadovyste p. žilinus.

Kovo 11 d. Teatrališkas Klu
sas “Lietuva” vaidino keturių 
veiksmų, šešių paveikslų melo
dramą “Graži Mageliona”.

Veikalas, kaip sceniško me
no, taip ir lietuvių kalbos gro
žiu, mažai kuom pasižymi. Prie 
to, pats veikalo siužetas yra la
bai mitiškas-legendariškas ir ja
me mažai galima rasti realaus 
žmonių gyvenimo vaizduotės-

IPerstatymas bendrai buvo 
silpnas. Iš artistų pasižymėjo 
kiek daugiau p-lė J. Gričiutė, 
Alvarijos, grafo pačios, rolėj, 
ilioštoriaus tarnas P. Mikolai- 
tis ir senelė, Mągelionos prižiū
rėtoja, p-lė Z. Dargužaitė, vai
dino pilnai gerai. Bet užtai pa
čios žymiausios rolės buvo iš
pildytos silpnai. Nenoriu už
gauti čia vaidilų mėgėjų jaus-

SVEIKATA YRA TURTAS
Aš turiu daugelio metų patyrimo 

gydime ir praktiškoj psychologijoj. 
Visoki goiteriai, rupturos, vericose 
gyslos, tumeriai, silpni nervai, rhe- 
matismas ir t. t. lengvai pagydomi.

D. B. POPOVICH, 
Ofiso valandos: 9—12 v. ryto 
2360 Clybourn Avė., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis gerai išdirbtas, pardavimo 
priežastis einu į aludės biznį. Box 88 
1739 So. Halsted St.

UŽ $1.00
Gerkite alučio kiek tik norite, 
valgykite kiek patinka pas

New Deal Cafe
2023 S. Ashland Avė.
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Subatomis kovo 10 ir 17 dd., nuo
8 iki 2 vai. ryto.
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Kviečia / .
ALEKSYNAS IR RAČKUS

Prieš kiek laiko Roselando 
jaunieji ristikai, taip sakant, 
metė pi|fš|inę Bridgeporto 
Health Kliubui. Teisingiau sa
kant, to kliubo ristikams.

Per kelias dienas bridgepor- 
tieėiai laikė seimą ir nutarė pa
daryti tokį pareiškimą:

Esame pasirengę nors šian
dien susitikti su* roselandiečiais 

matraso ir palamdyti juos, 
mes juos “pačiupinėsime”, 
jie daugiau nebesmarkaus

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOĘ BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratimr 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
358 So. Halsted St. Chicasro. Ui 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namal-Žemt Pardavimui 

-»-^<*«M«ai«MR#w*ss«ewR*i*s*<^******a’*<***<****'^^^i****,****M'

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas 6 ir 6 kambariai. Turiu par
duoti dėl žmonos mirties.

2810 So. Etnerald Avė., 2 fl.

EXTRA BARGENAS
Grosernė ir bučernė su ar be na

mo. Nėra kitos krautuvės per 12 
blokų. Mažas įmokėjimas. Privers
tas parduoti dėl ligos.

1526 No. 85th Avė., 
Melrose Park, III.

Tel. Melrose Park 2118
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CLASSIFIEDADS
Personai

Asmenų Ieško.
PAIEŠKAU draugų Domininko 

Yuškos it Franciškaus Skevis. Malo
nėsite atsišaukti ar kurie žinote pra
nešti, Joe. Strikaitis, 6002 South 
State St.

PAIEŠKAU dėdės Motiejaus Sto
nio, paeina iš Tauragės apskr.. Gir
diškės miestelio Apolionija Tamošai
tienė, po pirmu vyru Bartkienė, 1517 
So. 49th Avė., Cicero, III.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

15 VVRŲ, gero karakteriaus gaus 
apmokama darbą sulig savo gabu
mų, atsišaukite, 203 No. Wabash 
Avo.« kambarys 812, nuo 9 vai. ryto 
iki piet.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

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

Mergina, užtikima, prie abelno na
mu darbo ir prižiūrėjimo 3 kūdikių. 
Geri namai. 3411 Grenshaw St., Tel. 
Kedzie 8814.

For Rent
PARENDUOJU bizniavą namą 

su kambariais, tinkama vieta saliu- 
nui prie miškelio kur vasara busta 
visokių piknikų. A. Yuktonis, 10655 
S. May St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

—o—
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PARDAVIMUI tavernas su ar be 

namo, pigiai. Atsišaukite F. Kalal, 
615 West 16th St., Tel. Canal 0394.




