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Graikija paliuosavo Sam.lnsull; vyksta į Afrika
Insull bandys slėp

tis Ethiopijoj
Susigrąžinusi Samuel Insullą Graikija bet 
gi jį paliuosavo ir jis plaukia į neskelbia 

mą vietą, galbūt Ethiopiją, Afrikoj '
PIBAEUS, Graikijoj, kovo | išvažiuoti, pabėgo slapta, tuo 

Nors Graikija ir buvo pa-1 peržengdamas įstatymus apie 
gavusi Samuel Insull plaukiant! ateivių išvažiavimą, taipgi pa- 
laivu Maiotis jau netoli Egyp-’ niekino Graikiją ir jos vaišin
to ir buvo sugrąžinusi jį į Pi-Į gumą, suteikusią Insultai prie- 
raeus, Ąthenų 
Jimgt. Valstijoms 
siseks tuojaus išgauti Insullą i 
ir jį sugrąžinti į Jungi. Vals- I 
tijas, kad atiduoti jį Chicagos i 
teismui už subankrutijimą sa
vo milžiniškos finansinės impe
rijos. <

Laivas su* Insulhi sugryžo, 
bet Graikijos valdžia tuojaus 
jį paliuosavo dagi nereikalau
dama pasakyti kur jis plauks 
ir laivas neužilgo su Insull iš
plaukė į neskelbiamą kraštą 
Tik tiek Graikijos valdžia išsi
derėjo, kad Insullas praneštų 
per radio kur jis su laivu ap
sistos ir kur išlips į krantą, 
tuo užtikrinant,- Acad jis ne
plauks į kurį kitę Graikijos 
uostą.

žinios, kaip visuomet, taip ir 
dabar apie Insullą labai prieš
tarauja. Pirmiau po kelis sy
kius į dieną ateidavo viena ki
tai prieštaraujančios žinios. 
Prieštaravimai nepasiliovė ir 
Insultai pabėgus. Kuomet In
sullas buvo surastas ant laivo 
Maiotis, žinios sakė, kad buk 
buvęs pasiųstas karo laivas 
Maiotis pasivyti ir jį sugrąžin
ti. Ir karo laivas pasivijęs jau 
netoli Egypto. Karo laivo siun
timą nuginčijo valdžia.

Po to tapo paskelbtos ži
nios, kad Maiotis pats sugryžo 
valdžios įsakytas ir kad jis jau 
buvęs Suezo kanale.

Dabar gi tvirtinama, kad 
Maiotis visai ir nebuvo išplau
kęs iš Graikijos vandenų, nes 
vos išplaukus iš įtosto tuojaus 
sugedo motoras ir laivas il
gą laiką taisėsi. Pašauktas val
džios, jis sugryžo į uostą. Kuo 
met apie sugryžimą sužinojęs 
Insullas, tai ištikusi širdies 
ataka. Bet jo paties ir valdžios 
daktarai rado jį visai sveiką.

Kitos žinios sako, kad jis tik
rai buvęs jau toli nuo Graiki
jos, bet valdžios įsakytas lai
vas gryžo į portą net nieko ne
sakęs laivą nusismadžitfsiam In
sultai.

TeČiaus kai laivas sugryžo 
uostą, Graikijos valdžia apžiu
rėjo Insulto bagažą ir tuojaus 
leido plaukti atgal j jurą.

Valdžia aiškinasi, kad sulai
kyti Insullą ji neturėjusi tei
ses. Sugrąžintas jis tapo tik 
todėl, kad jis, vieton geruoju

portą, vistiek glauda. Parvežtas >į portą, In- 
dar nepa- sielas atliko visus formalumus 

ir todėl tapo išleistas legališ- 
kai. Jis gali plaukti kur tik 
nori, nes jis pasisamdė laivą 
ir yra jo vairuotojas. Už lai
vą jis sumokėjęs $10,000 sam
dos.

Spėjama, kad Insultas plauks 
į Ethiopiją (Abysnijię), kuri yra 
prie Raudonųjų jurų, j pietus ( 
nuo Egypto, Afrikoj. Tvirtina
ma, kad Insulto agentai jau 
ankėsi Abysinijoj ir išgavo 
ten jam prieglauda. Už sutei- 
rimą prieglaudos Insulto drau
gai buk prižadėję suteikti Abys- 
sinijai-Ethiopijai apie $$50,000 
paskolą be jokių nuošimčių.

Bet ko] kas niekas tikrai ne
žino kur Insullas plaukia ir ne
žinos iki jis pasieks savo vie
tą. Net yra gandų, kad jis 
plauksiąs į Monte Carlo.iBe to, 
kad jį juroj pasitiksianti Ame
rikos jachta Vulchter, kuri buk 
išplaukusi iš Istanbul, Turki
joj, kuri pasiimsianti iš negrei
to ir nešvaraus prekių laivo 
Maiotis. (Tokia jachta yra ne
žinoma, nes niekur jos užre
gistravimo nėra. Taigi žinia 
veikiausia yra prasimanyta).

Bandys išvogti Insultą?
ATHENAI, k. 18.—Visus su

judino žinia, kad kokia tai pa
slaptinga jachta, iškėlusi Ame
rikos vėliavą, plaukia, kad už
kirsti kelią Samuel Insull pa
samdytam laivui.

Visur kalbama, kad bus ban
doma Insullą pastverti nuo lai
vo ir parvežti jį į Ameriką. -

Kiti gi mano, kad galbūt pats 
Insullas yra pasisamdęs tą 
jachtą, kad ji nuvežtų jį į sau
gią vietą, nes dabartinis laivas 
Maiotis yra priverstas kas pen
kios valandos per radio rapor
tuoti savo vietą.

Susirūpinęs Maiotis kapitonas 
kelis sykius klausė per radio 
kas valdo jachtą Vaultur, ku
ri sukinėjasi apie jo laivą. To
kia jachta niekur nėra uire- 

, gistrirota. Iš to ir spėjama, kad 
. ji gali badyti pastverti Insul 

lę ir parvežti į Amerkią.

JIEMS PAVESTA TAISYTI KODEKSUS
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Nėw Yorko taksi šo 
feriai skelbia gene 

ralinį streiką
II <f ll^>. ■■'■■i U •

NEW YORK, k. 18. — New 
Yorko taksi šoferių unijos 5.- 
000 narių kaip vienu* balsu nu
tarė paskelbti generalinį taksi 
šoferių streiką. Svarbiausias 
reikalavimas yra pripažinti uni-

Unija sako, kad streikas il
gainiui palies apie 40,000 dar
bininkų, kurių 30,000 priklau
so unijai. Streikas prasidėjo 
dėl kompanijų šalinimo iš dar
bo organizuotų darbininkų.

Dar vienas Dillinge 
rio draugas pas

merktas mirčiai

Jauna pora žuvo 
automobily

Beil, 24 
Miss Lu- 
iš High-

Kita jauna pora, va-

CHICAGO.—George 
m. iš Whiting, Ind., ir 
cille Bassol, 17 m., 
land, Ind.,, sudegė automobilv,
kuris East Chicago, Ind., įva
žiavo į prekių traukinį ir užsi
degė, 
žiavusi tame pačiame automo-
bliy sunkiai apdegė ir randasi 
Ind. Harbor ligoninėj.

Chicagoje automobiliai mir
tinai suvažinėjo du žmones.

N. Y. miestas valdo 
daugiausia lūšnų

Mergaitė išgelbėjo 
tris vaikus; trys 

gi apdegė

Naujas komitetas, kurio pareiga bus pagelbėti preziden- 
pertaisyiti kodeksus ir pašalinti iš jų monopolistines ten

dencijas. Iš kairės į dešinę: gen. Johnson, NRA administrato
rius, adv. Clarence Darrow, komiteto pirmininkas, W. W. 
Neal ir P. F. Mann. Komitetas veiks nepriklausomai nuo NRA-

tui

Susektos didelės au
tomobiliui apdrau- 

dos žulikystės
CHICAGO.—Policija areštavo 

daugiau kaip 100 žmonių sąry
šy su* didelėmis automobilių ap- 
draudos kompanijų prigavystū
mis. Tikimąsi areštuoti dar 
daugiau žmonių ir kad bus iš
nešta apie 150 apkaltinimų.

Tos žulikystės lietė automo
bilių vogimą. Kitas kelis sy
kius išgaudavo apdraudę už 
pavogtų automobilį. Atsirado 
ir žulikiškų kompanijų, kurios 
išmokėdavo apdraudę, nors au
tomobilių atsiimdavo už sko
las.

Nors nuo to vyriausia kentė 
apdraudos kompanijos, bet ne
tiesioginiai sumokėdavo vis 
apsidraudusieji, nes kompani
jos nustato apdraudos kainas 
sulig riziko. • Todėl Chicagoje 
už $100 vagystės apdraudę ant 
mažųjų karų reikia mokėti $9.- 
18, kuomet Milwaukee už tokią 
pat apdraudę reikia mokėti 95c 
ir $1.65 keliuose didesniuose 
miestuose.

Kuba nori parduoti 
žemes bedarbiams

■'............. ' - r

Chicagietis siunokę 
jo virš $1,5000(1 

pajamų taksų
M,

LIMA,, O., k. 17. —Charles 
Mackley;' narys Dillingerio gar
sios šaikos, kuris prisidėjo 
prie Dillingerio paliuosaviino iš 
vietos- kalėjimo, laike kurio li
ko nušautas šerifas Sarber, li
ko pasmerktas mirčiai. Tai jau 
antras Dillingerio liuosuotojas 
nuteistas mirčiai.’ Pirmiausia 
mirčiai buvo pasmerktas Pier- 
pont. Teismo laukia dar vie
nas paikos natys irgi dėl to pa- 
tterKįminimo?g"

CHICAGO.— Vidaus pajamų 
kolektorius Carter H. Harrison 
paskelbė, kad..-vienas chicagio- 
tis šiemet/turės sumokėti pa
jamų taksų $1,593,633.96. Kad 
tiek taksų mokėti jis turėjo 
gryno pelno virš $3,00.0,000 
‘Savo taksus jis mokės bertai-' 
ninėmis dalimis, po arti $400,- 
000 kas 3 men. \ •

Didžiausia korporacija turės 
mokėti virš $350,000 bertaini- 
nių mokesnių. Kaip paprastai, 
jų vardų neskelbiama. (

Abelnai šiemet pajamų tak
sais ikišiol sumokėta $4,000,- 
000 daugiau, negu .pernai. ' Du 
syk daugiau korporacijų mokė
jo taksus, kas parodo, kad biz
nis yra pagerėjęs.

kuriems valdžia tu- 
darbę, 
sumanė

ukius

prezidentas 
išdalinti-' į 

didelius vai-

MussoJini sudarė tri
jų valstybių bloką
RYMAS, >k. 16. —Mussolini 

derybos dėl sudarymo trijų vals
tybių— Italijos, Vengrijos ir 
Austrijos-- ekonominio blokp 
jau* užsibaigė. Ekonominė su
tartis bus gal rytoj 
ta.

Ekonominis blokas 
tam, kad išgelbėti

pasirašy

Francuzų legionie
riai suėmė 150,000 

maurų
RĄBAT, Francijos Morokko, 

k. 18.—Francijos svetimtaučių 
legionas; kuris baigia naikinti 
kelias išlikusias grupes maišti
ninkų, savo vajuje paėmė be
laisviu apie 150,00,0 niauTų.

Šiandie armija vėl 
pradės nešioti 

paštą.

Chicagai Ir aplelinkei tedera- 
lis oro biuras Šiai dienai prana- 
iauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 5:58, leidžiasi 5> 

M.!

Žudėsi Staviskio 
draugas

HAVANA, k. 18.— Kadangi 
Kuboj yra 352,626 registriVoti 
bedarbiai, 
ri surasti 
Mendieta 
smulkius
džios žemės plotus ir paskui 
tuos ukius parduoti išsimokėji- 
mais bedarbiams. Tuo esą su* 
mažėtų susigrūdimas miestuo
se ir butų pašalinti nepatenkin
tieji elementai.

i ■ • '
kuriamas 
Austriją 

nuo nacių, nes Austrija tiek 
priklauso ekonominiai nuo \o- 
ketijos, kad be kitų šalių pa- 
gelbos ji negalėtų atsilaikyti 
prieš nacių ekonominį spaudi
mą

' , • _ v * V—*T—T* 
■..■i''. '

Ir vyrai reikalauja alimonijų

PARYŽIUS, FrančijoJ, k. 18.
■Emile Blanchard, agrikiritu- 

ros aptarnavimo direktorius, 
žudėsi Fontainbeau miške. Jis 
išgėrė nuodų ir persipiovė 
gerklę. Jo padėtis yra kritiš
ka. Jis buvo ieškomas sąryšy’ 
su Staviskio skandalu. Jis yra 
ne pirmas, kuris žudėsi, ar li
ko nužudytas delei šios pagar
sėjusios aferos.

GQTHA, Vokietijoj, k, 18.-— 
Policija išleido įsakymų drau
džiantį pasakoti juokingas 
anekdotus apie valdžios narius. 
Nusikaltėliai busią areštuoja
mi. '

MARLIN, Tex., k. 16. —Ir- 
vin Thompson liko pasmerktas 
mirčiai už apiplėšimą vietos 
banko ir paėmimą $41,000.

NEW YORKO, k. 18. —Pas
taruoju laiku buvo nemaža; 
gaisrų didelėse lūšnose—tene- 
mentitose, kuriuose žuvo daug 
žmonių, nes tenementai jokiu 
apsaugų prieš gaisrą neturi irt 
kilus gaisrui jie pavirsta tik
rais sląstais.

Miestas sujudo tyrinėti kas 
tas dideles lūšnas—tenementus 
valdo. Tai yra milžiniški gy
venami “apartmentai”, bet taip 
seni, kad jokių moderninių pa
togumų ir apsaugos priemonių 
neturi ir yra tirštai apgyven
ti. neturtingų darbininkų. ’*Tie 
namai yra labai seni ir niekad 
netaisomi, nes juos taisyti sa
vininkams nebeapsimoka.

Tyrinėjant pasirodė, kad tie 
tenementai priklauso daugumoj 
New Yorko stambiausiems tur
čiams. Bet daugiausia tų ten-1- 
mentų valdo pats miestas—nei 
400, daugelis kurių net gyve
nimui nebetinka, tečiaus vistiek 
apgyventi skurdžių.

CHICAGO.— Rita McMahon, 
11 m., 4530 Whipple St., pasi
rodė tikra didvyrė, išgelbėda- 
ma ti>» vaikus.

Ji nuėjo pas Biordan 4324 
S. Bichmond St., nuvesti jų 
vaikus į bažnyčią. Mrs. Cathe- 
rine Biordan bandė įkurti pe
čių ir kad pagreitinti įkūrimą, 
panaudojo gasolino. Kilo eks
plozija, kuri uždegė jos ir 16 
mėnesių kūdikio drabužius. Ji 
bėgo gelbėtis į miegamąjį, kur 
nuo jos drabužių užsidegė lova 
ir vyro Daniel drabužiai. Visi 
trys gal mirtinai apdegė ir ta
po išgabenti į šv. Kryžiaus li
goninę, kur daktarai nesitiki jų 
gyvastis išgelbėti. Mrs. Rior- 
don jau mirė ligoninėj.

Kiti trys vaikai šoko bėgti 
lauk ir tai pro liepsnojantį pe
čių, bet Rita pastojo jiems ke 
lią ir išvedė per kitas duris. Du 
vaikus, kurie kiek apdegė, ji iš
nešė iš namo.

I 
1i

CKlCAGO.—Šiandie armijos 
lakūnai vėl pradės nešioti oro 
paštą svarbesnėmis oro linijo
mis.” Oro pašto veikimo cent
ras bus Chicagoje.

rę ■ .>rf. 1„.B.. ..4. .—

SPRINGFIELD. III., k. 18— 
Victor Pritchett, 16 m., sudegė, 
ir kiti trys jaunuoliai skau
džiai apdegė, kai jie važiuoda
mi vogtu automobiliu įvažia
vo į stulpą ir automobilius už
sidegė. Jie prisipažino pavogę 
automobilių ir važiavę į 
tę pasiimti gasęlino. ‘

piies

BROOKLYN, N. Y., k.
Charles Manuel Grace negrų 
vyskupas iš Charlotte, N. C. ir 
va,das kulto, kuris turi ,200,000 
sekėjų, liko rastas kaltas už 
peržegimą Mann akto (išgabe
nimą moteries iš vienos vals
tijos j kitę tvirkavimo tiks
lams). Bausmė dar nepaskir 
ta.

18

SAN DIEGO, Cal., k. 16. — 
Leo Bookman iš savd žmonos 
Esther pareikalavo $200f į mė
nesį alimonįjos, be to dar $7,- 
500 Ir kad jo globai butų ati
duotas jų 4 m^etų sunūs.

LONDON, Ont„ k. 16.—Gar
sus Kanados tekūnas kapt. 
Sparks, užsimušė šiandie susi-

. <•daužius jo f lėktuvui.

Sovietų Rusija reor
ganizuos savo ko

misariatus
MASKVA, k. 16. — Lažai 

Kaganovič paskelbtas komunis
tų partijos suvažiavime “te- 
zis” apie reorganizavimą ko
misariatų, bus baigtas vykinti 
i.*ž mėnesio laiko, sako išleis
tas dekretas.

Niekurie komisarai bus pa
keisti, komisariato “kolegijos” 
bus panaikintos ir bus paskir
ti vice-komisarai, kad 
centralizavus valdžią ir 
žinus biurokratizmą, 
R atsija taip pasižymi.

Chiang Kai-shek ku
ria “Naujo Gyve- 
^nimo’’ kultą

:—r
SHANGHAI, k. 16. —Cliini- 

jos diktatorius gen. Chiang 
Kai-shek pradėjo kurti savo 
“Naujo Gyvenimo” kultą, prie 
kurio dedasi ir visi ištikimieji 
koumintango nariai. Kultos ti 
kslas yra gerinti sentikiai tarp 
žmonių, akstinti Švarumą, nai
kinti gėmbleriavirną, tvirkavi- 
mą, barnius ir auklėti tautinę 
discipliną.

Kaip išrodo, tai griežčiau 
bus geų. Chiang Kai-shek pri
vatinė partija.

Motina nušovė sūnų

labiau 
suma- 
kuriuo

Nuteisė kon traktorių 
už nesumokė jimą 

pajamų taksų

CHICAGO.—Walter W. Mc- 

 

Keom\\ buvęs stambus kon- 

 

traktol^us, kuris gaudavo di- 
ntraktus iš sanitarinio 
o nuteistas 4 mėne- 
an už nesumokė-

; 1 1 1 ■ '

SAN JMAN, Puerto Rico, k. 
18.—-Dvi mergaitės liko mirti
nai ^sumindžiotos ir 18 vaikų 
sužeista panikoj, kuri kilo Eu
reka kintamųjų paveikslų teat- 
x*e.

. . ------------- .. ... .

WĄSHINGTON, k. 18. -Pre- 
zidntas Rooseveltas vakar kuk
liai, tik keliems artimiausiems 
draugams dalyvaujant, atšven
tė 29 metų vedybų sukaktuves.

T
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ROKIŠKIS.— Vasario 11 d. 
sujaudino rokiškėnus ir apy
linkių gyventojus tragedija, i- 
vykusi Rokišky, vietos žinomo 
p. Kaupelio namuose. Savo lai
ku p. Kaupelienė pradėjo ne 
galuoti nervų pairimu. šiomis 
dienomis pagriebusi savo sūnų 
IV klasės gimnazistą, dviem 
taikiais revolverio šūviais vie
toje nušovė.

Kvota vedama, tačiau nieko 
negalima nustatyti, nes pami
šusi p. Kaupelienė nesukalba
ma. Kodėl ji šovė sūnų, taip 
pat negali maesę nustatyti.

MEILE, Francijoj, k. 18. — 
Du darbininkai liko užmušti ir 
keliolika sužeista eksplozijoj 
Fcrges d’Aimis alkoholio ga
mykloj.

delius 
disrikto, 
siams kai 
jimą pajamų taksų. Jis įme
tus iš sanitarinio distrikto 
gavo virkaus 100,000 dol, 
bet nemanęs kad reikia mokė
ti taksus už iŠ valdžios gautus 
pinigus. Dabar gi jis esąs nu- 
sibankrutijęs ir dirba prie 
CWA troko draiveriu.

CAMDEN, N. J., k. 18.
Bohley M. Wood, 49 m., par
davėjas nušovė sąvo žmoną b 
22 m. sūnų Wilbur ir tada pats 
nusižudė.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Jiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
įtaikąs išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ai laivą- ir t. L, kad kelionė bu
ity smagi ir patogi. Neatidė- 
iiokite, bet tuojaus ateikite 
arba, rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vėl- 
tui suteiks

“NAUJIENOS”
.. 1739 So. Halsted St,

Chicago. 11-.
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KORESPONDENCIJOS
Toronto, Kanada Garsinkitės Naujienose

esi

negaliu dova

PAVASARINE

EKSKURSIJATheEnglish&tamii'

CUNARD LINIJOS
LAIVUAQUITANIA

room

Užsisakykite vietas iš anksto

NAUJIENOS
Padarome Visiems Greitai

■J* ■

BIZNIERIAMS

viso

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Atsakymas p. Frenzeliui

per SOUTHAMPTO^Ą 
arba CHERBOURGĄ 

Į KLAIPĖDĄ

šią Ekskursiją lydės lietuviams gerai žinomas PIJUS 
BUKŠNAITIS, kuris jau kelius kartus pasekmingai ly
dėjo S. L. A. Ekskursijas. ’’

esu priešingo

As may be surmised it will 
consist of personą! interviews 
\vith some of the active young 
Pittsbi.Tgh Lithuanians so here 
goeą:

CLARĖNGE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A SeenrUy Savlnjs & CommevcUI 
Bank rulldlng

(DlMCtiy aeroM Street from Patent Office) 
WA8H!NOTON, D. C.

doesn’t care what the neigh- 
bors think.

Edward Baltrušaitis, 
205 'Seneca Street

1739 So. Halsted Street
CHICAO, ILL.

is imperative that 
organizations and 

lend their support 
We urge a 11 our 

do their bit in this 
In the near

Laivas “Aąuitania” yra labai didelis ir perplaukia ju
ras į apie 6 dienas. Tai bus skaitlinga Ekskursija, nes 
visi lietuviai laivakorčių agentai ją remia.

pagaliau, Tamstą pri- 
Ar girdėjai 

būtumėm 
j žodžio už- 

Ne! Ir tą 
pavydo ir 
to, kad aš 

negu Tam-

sipratelis, niekšas ir t.t.
Tamsta ne socialistas, 

demoralizatorius. Tamsta 
muzikantas, kuris griežia 
žmonių nervų....

Oh, kaip , kartais žiauriai 
Tamsta tas stygas tampai....

šis iriano pareiškimas Tam
stai, ir , bendrai šiuo reikalu, 
bu‘s paskutinis. Galėsit ndrs ir 
kalnus ant manęs versti; aš 
busiu kurčia ir nebylė. Aš pa
sitraukiu iš kelio, kad Tamstai 
butų erdviau ir daugiau jau 
nesiginčysim. Taip pat pal i luo
šuoju Tamstą nuo 18-to šimt
mečio franeuziškų reveransų, 
kuriuos Tamsta taip uoliai pil 
dei prie kiekvieno susitikimo 
su manim.

Kaip Tamstai toliau seksis 
— nežinau, o išdavikų galą, 
tur būt, ir Tamsta pats žinai: 
jie paprastai patys , pasikaria...

— M. F. Yokubynienė.

Buy gloves with what 
it savęs .

NSra reikalo 
daurlau. kad 
kotele. I4»U
Sf^Jl vaST ir’rwSraio’ daą;

M.
----------

ive foot two, 
,;,pug nosę v.

likęs
polkas and sųuare 
conservative drepser

mokam M 
•auti gon daatą 
JKO TOOtb PaitO, 

parsiduoda
r cutauptiiu 
ta Muripfrk- 

_____ ar kų kita. 
Pharaaaca) Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muku che
mikai pagalios surado auatata 
kurs iatikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Saint 
Louit, U. S. A.

Pagaliau, kam dar tas gera- 
širdingumas mums primeta
mas pabaigoj Tamstos straip
snio; kam ta ironija?

Tokiems velniams, kokiais 
Tamsta mus nu piešei, gerašir- 
dingumas nepritinka taip, kaip 
nepritinka tie žodžiai Tamstom 
korespondencijos pabaigai.

Tamsta dediesi socialistu, 
bet ar Tamstos darbai atatin- 
ka socializmo idėjai ?

Socializmas laiduoja asmens 
laisvę, ir kaipo prieš tokį aš 
lenkiu savo galvą: bet Tam
stai tas, ir daug kitų socializ
mo principų, yra svetimi. Tam
stos nuomonė: kas ne socia
listas, tas- yra kvailys, nesu-

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su spėėialėm linijom ir lietuviš-

fialtls krūtinėj Ir gerklėj gali 
panhlitrytl rimtas. Palengvink 
Juos | o minutes su Muste- 
role, pagelbsti prnKaDntl Iri- 
tacljfj! Vartok SYK| į VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoju per 25 metus. Roko- 
memluojanios gydytojų ir slau-

exercises. It would 
indeed, if the Lith- 

room would not be 
in time for the de- 

of the “highest school 
in the world”. The 

cer- 
time next

DYKAI 
KNYGELI

Reeord of !•*- 
,, Nieko seimais 
k« daryt!. Susi- 

Ikoml mMlaptyh. 
», rūpestingas pa*

A new feature makes its 
first, appearąnceį jh ^tliis col 
umn this weęki and, want 
of a better name, to be known 
as the Occasional Inlervievve?*,

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus ■ '

and ready for ūse. In all there 
will be about eighteen such 
rooms and several committees 
report that all the funds ne- 
cessary for their rooms have 
been raised or nearly so. There- 
fore, if the Lithuanian room 
is to be opened for this gala 
occasion it 
Lithuanian 
individuals 
and now. 
readers to 
tru'ly noble worf 
future several columns will be 
devoted mainly to a more com- 
plete explanation of the pro
gresą the Lithuaųųms, have 
made and anyone desiring some 
specific or general Information 
is reųuested to communicate 
with writer of this column oi 
\vith a member of the 
committee.

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

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

Tai nebuvo koks veikalas, o 
tik draugiškas pasidalinimas 
įspūdžiais, ir dėl to jokių re
cenzijų nesitikėjau ir nelau
kiau, o ypač niA> Tamstos....

Tuo labiaus nesitikėjau, kad 
praslinkus šešiems menesiams 
nuo to laiko, Tamsta spiausi 
man į veidą ir sužeisi mano 
širdį iki pat gelmių....

Galėjai sakyti, kad aprašy
mas menkos vertes ar visiška* 
bevertis, bet tik nefalsifikuot. 
Sprendžiant iš Tamstos išsi
reiškimų apie mane, aš esu to
kia baisi darbo klasei, kaip ne
liečiamieji indams.

Ir kas 
verte tą daryt? 
Tamsta, kad mes 
kam nors nors pusę 
siminę apie rašinį? 
Tamsta padarei iš 
pagiežos, ir tik dėl 
esu kitų pažiūrų,

Milda Petronėle Virbickaite 
... Born SepL 10, 1910 on Spring 
Hill, N. S. ...no,w lives at 124 
Moultrie St. ... Soho grade 
school ... Fifth Avenue. Higb 
in ‘U/j years with honors ... 
National Honorary Society ... 
basketball team ... H* C* Frick 
Teachers Training School ... 
has teachers certificate and B. 
S. from Pitt... majored in mų- 
sic and physical ed... substitute 
teaching for a year ... now 
works for Allegheny Co. Em- 
ergency Relief (Board as in- 
vestigator ... likęs the work 
and now preferąt sočiai work 
to teaching ... wears glasses 
when reading and, at the movie i 
... weighs 122, 
light ,brpwp įiąir 
chews too much 'gum 
danei n g 
dances

Lašt Thursday, March 8, 
Chancellor Bosvman of the 
University of Pittsburgh in- 
vited a' group of Lithuanians. 
prominent in and around Pitts
burgh, to attend a reception 
tendered by the University that 
evening at the ballroom of 
Memorial Hali, for the various 
nationalities arranging memo
rial rooms in the Calhedrai of 
Learning. About twenty five 
Lithuanians were- present and 
heard of the steps being tak
eli by other nationalities as 
well as their own toward the 
rapid completion of the me
morial rooms as well as of the 
building itself. Dr. Bowman in 
his address stressed the need 
for greater action among the 
committees supervising tik 
raising of funds and urged all 
groups to sėt March 1935 as 
the date when all rooms will 
be ready to participate in the 
dedication 
be sad, 
uanian 
finished 
dication 
building 
school officials feel unite 
tain that by this 
year the greater part of the 
building will be completed and 
ready for u‘se in all school act- 
ivities, and since the ^nation- 
ality memorial rooms occupv 
the first floor it is their de- 
sire that they too be completed

Belgijos karaliaus Alberto laidotuvės Briusely. .Kakalius užsimušė lipdamas į kalną. Paveikslėly 
tolumoj matyt artilerijos vežimas, ant kurio yra Uždėtas karaliaus karstas. (Fotografija per- 

duota per Satfelj).

asmeniškumo, ta 
važinėjau ir pat 

tai ir objek 
tur būt, ma 

Tamsta turėjau vi

Veltui butų įrodinėt Tam
stai, kiek Tamstos straipsnv 
apsilenkta su teisybe ir kiek 
moralės skriaudos padaryta; 
nes jeigu Tamstai kas rody
tų baltą daiktą, ir jis iš tik
rųjų butų už pusnį baltesnis, 
tai Tamsta ginčytum, jog tai 
yra juodas ir tiek. Tą žinau 
ne tik aš, tą žino visi, kas lik 
Tamstą pažįsta.

Viską Tamstai dovanočiau, 
bet u*ž išniekinimą mano šven
tų jausmų 
noti. Turiu omenėje aprašymą 
mano keliones į Jungt. Val
stijas ir atgal, kuriame Tam
sta įžiūrėjai mano minčių fal
sifikaciją.

Tamstos žodžiais tariant, ten 
perdaug asmeniškumo . ir pa
taikavimo proletarams, kuomet 
faktinai aš 
tikinimo.

Kas link 
kadangi aš 
įspūdžius rašiau 
tu save stačiau 
nei, kad 
sur statyt

O kai dėl proletarų, tai, tirt* 
būt, pirm rašymo turėjau pas 
Tamstą atsiklaust, kaip pra
dėt ir kuo užbaigt, kad prole 
tariato neužgauti?

Ir kuo gi, pagaliaus, Tam
sta mane įsivaizdini — tur
tuole?

Rašiau tą. ką mačiau, ką gir
dėjau, kaip mano sąžinė įver
tino ir kaip jausmai atjau-

skaitytojų gavimo 
ės dovanos gero- 

_ . _ . _ . _ »JU gavę va-
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną dolerį pini
gais už kožna skaitytoją. Gera proga kožnam lietukui užsidirbti 
keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio 
knygų. Kviečiame visus lietuvius į šį vajų stoti, 
t i dovani- „ I ____ _
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite:

Vajaus Komisija = 
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. =

... mother died a year ago lašt 
Sept. ... has sister Diana ag e 
6 and big brother Vytautas ... 
likęs Cities Service and Cadi
llac programs on radio ... also 
J. Benny and J. Penner ... Fred 
Waring favorite orchestra ... 
dislikes Gracie Allen ... pre* 
fers legitimate stage* to movies 
... erazy about M and M Moitfse 
... J. Barrymore, Arliss and 
Harding are good says she ... 
reads the better books būt not 
the sentimentai kind ... is sen
timentai herself though ... not 
engaged ... has no particulai 
type of young man in mind ... 
played piano at Lithuanian con- 
certs since age of 9 ... swallow- 
ed her gum tlie first time ... 
was secretary of SLA branch 
40 for a year ... now member 
of young peoples branch 335 
... is corresponding secr. and 
organizer ... is cor. sec. in Lith
uanian Intercollegiate Club 
one pf its, cfyąrter iųembers ... 
^von’t let work . interfere with 
her good times if she can help 
it ... does as she pleases and

taikiu dang reliktą 
Srte patentų. Neri*i- 

noklt vi įklodami »o 
ppaO'IKOjIlilO tavo 
namanyma. Priidų** 
kitę bralilal ar vo
leli dei Innirukebų. 
arba rairklte dėl 
NEMOKAMOM kk/> 
Kotie "Bqw to 
taln a Pateat” I 
rrntton” formoR. 
oi Informacija* 
raiinėjlmnl lal* 
OrMtae, atearguK. 
taniavtmab.

Vizitinės Kortelės 
; * Vestuvėms Laiškai 
'•Sužieduotuvėms

Kortelės
Pasveikinimai, etc.

SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 
EINA DU SYK PER SAVAITĘ.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.
VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBĖ 
talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame P^auj 
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias L „ 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė- 
je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų 
reikalais rūpinasi.

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

$3.00 ....... metui ..........$4.00
$1.75 ... pusmečiui   $2.00 

Brooklyne $3.50
Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kbžrias naujas skaitytojas 

gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai! Užsirašykite Šį seniausią lietuvių laikraštį. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus į švie
są ir tiesą. Jis suramihs Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvepimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime. .

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

vienybės Vajus
SV sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia nauj' 
vajų. Vajininkams (agentams) teikiama di< 
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaityto, 

gaiš už kožną skaitytoją. Gera proga kožnam lietuvei
, _ ,-r —------- —gerų

knygų. Kviečiame visus lietuvius į šį vajų stoti. Norintieji laimė
ti dovana, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in-

PATENTS

r Don’t 
neglect 
Colds

F O R’ ,; š K i n »• R A rr a t i o n ‘š

r Stop " 
Itching 
§ Skin

T-



Pirmadienis, kovo 19, 1934

Didelės Dirbtuves Įsake Išparduoti
mainams šioj ap.o

tai palengvinimas

Atdara Pirmadieniais, Antradieniais ir Trečiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

per

ŽalčiaiArai na^-

Skaitytojų Baisai

EKSKURSUOS LIETUVON

laivo nei savo bagažą

Darius

■MM*

1901
Tra-

Krukonis 
rankas.

laikrašti

ŽINAU 
OUT 

PHICES 
Tradt 

I* 
Y»»»r 
014 

Hm* Ik už fanh 
Pasirinkite 
-tiktai

įmokė 
jimo

Goixy, we Aim't 0 
oirr AS LATG AS 
TVIIS rote A LOKI 
TIME , BU8» VOU 
AlN*T SCAteED .

< AteE you ? /

savo 
leido

trečiam — 
. Viso yra

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogią kelio 
nę, nes nereikės niekur apleisti 
kilnoti.

coutese i scem thb way 
TUlNGS WAS GoiM- AM' I 
FiGUteEO >00*0 BE. AT IT

j ve.u.f W 
LOOKS LIKĘ 
SOMEONES 
TRAILIM' US/ 
\A/MVz IT'S-" 
NO, ITCAM'T

Krukonis real estatu 
nuo 1922 m., t. 
Visą laiką ofisą

DIENŲ
IŠMĖGINIMUI

kurie 
kiti tikisi

Warehouno Jfinardnvimo Kaina

UP HALE DE NIGHT 
gettikt-this BASKET 
O'VITTLES TOGEDOET: 
fct yoz aul to take 
alomg?/^ -----

KRUKONIS IR CO. REAL 
ESTATE, INSURANCE,

Įtemptu dėmesiu laukė 
sas pasaulis.

Dar nespėjus atvėsti 
lai ir nusiminimui po

$5.00 tereikia įmokėti, po 
tam mašina pati per save 
išsimokės

Pros'
APEX,

parodyti kokia svarba

LOOK QUICK, ” 
pEHtMD US.BU8.' 

CVE GOT A 
feeliM"tuat 
SOMEBOby'S < 
FOLUERlN' US?J

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Iš Bridgeporto Lie 
tuvių politiško 

lauko

9-tos Wardos balsuo 
tojams!

r WMV, irs AUMTIE 
1 CUEMATIS, Bue/ 
’AIMT SHE 
GOU-y,WE VVASM’T 
FiGURIM' ON NO 
BQM VOV'AG.E rfj 

i 8ASKET WAS /* 
k WE ?* y

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00
ir turim 

ant

Cinikai ir trukdytojai sakys; 
“Kam gi tokio rizikingo dar
bo imtis?” Mes jiems primin
sime Gorkio poezijos arą ir 
žaltį, žalčiui užtenka ant že
mės šliaužioti ir po urvus lan
dyti. Aras, net permušta į auk 
štų kalnų skardis krutinę, dąr 
kįla į orą, kad išlėkt augščiau 
debesių, kad skraidyti saules 
spinduliuose. Mes džiaugiamės, 
kad pas lietuvius yra. arų dva
sios, drąsos ir filosofijos žmo? 
nių. Mes sveikiname juos!

— A. M.

kad aš jokių bendrų politinių 
sąryšių neturiu su ponu Wait- 
chiu. —Al. G. Kum skis.

P-nas N. Krukonis yra real 
estate bizny kartu su p. A. 
Olszewskiu. Jų ofiso adresas 
toks: 3251 So. Halsted Street.

Ofisas varo reguliarį real 
estato biznį, būtent, užsiima 
mainymu, pardavimu ir pirki
mu namų ir žemės, priima ap- 
draudą, kolektu’oja rendas, pa
rūpina paskolas ant nekilnoja
mos sąvasties, norintiems su
randa morgičių pirkti arba pir
kėjams morgičius. Apdrauda 
priimama, kaip ir kitur, neju
dinamo turto ir personalės są
vasties, nuo ugnies, vagystės

lietuviai turėtų, jeigu butų 
tvirtai organizuoti politikoj.

Bridgeporto lietuvių biznie
rius p. Račiūnas’ apsiėmė už
mokėti klubo elektros bilą 
du mėnesiu.

Klubo susirinkimai yra 
komi kiekvieną pirmadienį 7:30 
vai. vakare Lietuvių Audito
rium. Mokestis tik doleris į me
tus. —Klubo Korespondentas.

Laikraščiuose “Calumet In 
dex” ir “South End Reporter’ 
tilpo rašiniai, kad aš, Al. G 
Kumskis, komisijoj su J. P Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie

tuvą. keliaudamas viena šių Ekskursijų 
Lietuvon.

i •  ... ; • " ■ i < • •* ' 1

Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 
Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

ir nelaimingų prietikių.
Sis ofisas ypač specializuu 

jasi rendoms namų Bridgepor 
te ir turi platų listą namų par 
davimui 
linkėj.

P-nas 
verčiasi 
metus. 
Bridgeporte.

Amerikon jis atvyko 
metais. Kįlęs iš Merkinės 
kų apskričio, Vilniaus rėdybos. 
Nuo mažų dienų gyveno Vil
niuje. Amerikon atvykęs apsi
stojo Bostone ir dirbo, kaip 
bėkeris, prie National Biscuit 
Co. Vėliau buvo pasiųstas kom
panijos į Ohio valstiją, po to 
į Belleview, Ky.

Chicagon atvyko 1912 m. č;a 
turėjo mėsos ir groserio biz
nį. 1921 m. buvo išvažiavęs 
Lietuvos pažiūrėti. Sugrįžęs 
1922 m. užsidėjo real estato 
biznį. Suorganizavo Elta Com- 
merce Co., kurion buvo įėję 
John B. Borden (Bagdžiunas).. 
Anton Bachas ir p. Kaulakis. 
P-nui Bagdžiunui baigus advo-

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

limo mašinos
THOR, PRIMA

.... '19.50
po $49.00, po $59.00

iki $100.00

VVaitches ir Dr. Makar, indor- 
savau S. J. Michudą į 9-to 
Wardo kommitteemanus.

Tai netiesa!
Aš į komisiją buvau išrink

tas, bet kada priėjo laikas 
rinkti kandidatą į committee- 
manus man nebuvo duota jo
kia žinia, šiandie yra skleidžia^ 
mi paskalai spaudoj, kad aš in- 
dorsavau ir remiu Michudą.

Aš remiu Sheldon W. Go- 
vier, kandidatą į committee- 
manus iš 9-to Wardo ant de
mokratų sąrašo (balioto).

Tuo pačiu sykiu pakartoju.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informacijų Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

tuviai
nes jie
jos.

Kad
lietuviams gali būti iš šio po
litiško klubo, nutarta surengti 
dideles prakalbas išaiškinimui 
lietuviams, kokią naudą jie tu
rėtų, jeigu politiškai butų or
ganizuoti.

Šis klubas nepriklauso nė 
vienai partijai; jis rems parti
jų kandidatus pagal nuožiūrą.

Klubas išrinko koresponden
tą aprašyti ne tik klubo susi
rinkimų darbuotę, bet aiškinti 
per laikraščius, kokią naudą

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento

Pradėkit mokėt
Birželio mėnesi

STADENDAM ..................Balandžio 11 d
Klaipėdon per Rolterdamą

UNITED STATES................ Gegužės 12 d
Klaipėdon per Copenhageną

GRIPSHOLM........................ .
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ...................... Birželio 16 d.
Klaipėdon per Southamptoną

GRIPSHOLM .............................. Liepos 3 d.
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD .......   Liepos 12 d
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON .................. Rugpiučio 1 d
* Klaipėdon per Hamburgą

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie
siog Klaipėdon be jokio persėdimo.

PI.AYER MANOS 
Nauji parsiduoda už 
virA $450. Pastebė
tina vertybė, ne nau
ji. bot verti dvigu
bai tiek------ »27
Sąlygos SOc Savaitei 
DYKAI Muzikaliu 
Kabinetan Benčius ir

kus. šitas momentas artinasi, 
kada jauno žmogaus gyvybės 
likimas, ne paprasto žmogaus, 
o stebėtino drąsuolio, kabos 
aukštai ore; kada į virš 80 
valandų bus išspręsta, ar lietu
viai pasižymės garbe aviacijoj, 
ar tylų skausmą tu’rės nukep-

estato padėties 
Krukonis pa- 

tokią nuomonę: 
kad

Sle pastebėtini nauji instrumentai yra paimti (A regu
liaraus Htako, su pilnu, turtinau tonu, artistifiku da
žninu. ir gražiu iAbalgimu. Naujausios mados Grand ir 
Ubright pianų konstrukcijos. Specialiai pabudavoti dol 
mažų apartmentų, arba namų au mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog f. o. b. 16 warehouse. Jūsų 
sena plona arba muzikali instrumentų priimsime kaipo 
dalinį Imokfljlmą.

FIRF^ROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 39th St.

Kovo 12 d. Bridgeporto Lie
tuvių Politikos Klubas laikė sa
vaitinį susirinkimą. Pasirodė, 
kad lietuviai ištikrųjų pradėjo 
interesuotis politika. Klubas 
buvo suorganizuotas iš šešių 
narių. Antram susirinkime pri
sirašė 8 nariai 
ketvirtam — ‘ 
bar penkiasdešimts penki 
riai. Tas labai gražu.

Klubas nutarė turėti pikni
ką 4 liepos (July). Vieta jau 
gauta Willow Springs.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Bridgeporto disitrikte lietuvių 
balsuotojų yra 25%, lenkų — 
25% ; gi airišių tik penktas 
nuošimtis; likusi balsuotojų 
dalis yra vokiečiai, bohimai, 
italai ir t. t. Lietuviai ir len
kai sykiu sudaro 50% balsuo
tojų.

Lenkai kiek geriau stovi po
litikoje šiame distrikte, bet lįe- 

visai nieko nereiškia, 
neturi savo organizaci-

Maytag Mod. 10......  $69.50
Modelis 15 ...........   $79.50
Modelis 30 ............... $89.50

šioj savaitėje specialis iš
pardavimas ant naujų Peer- 
less skalbiamų mašinų

po ......................... $37.50
Prosai, Basket ir muilas dy
kai ir tik už

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IADAIDAS 

Jeigu Jųa manote kraustytis arti
moj ateity, mes galime pasiimti 
Juru šoną plano Ir pristatyti jum* 
naujų po to kaip persikraustysite 
naujon vieton.

katuros mokslą 
perėmė biznį į 

Jis, be to,
“Varpą”.

Kai dėl real 
Chicagoj, tai p. 
reiškė esmėj

Jaučiama, kad real estato 
biznis ima gerėti. Mažai tuščių 
fliatų. Ir krautuvės išrenduo- 
jamos. Daugiau paklausimų 
pirkimo reikalais.

Mano, kad, abelnai, real es- 
tatas neužilgo atsipeikės. Bri- 
dgeporte taksos dabar piges
nės 
mų savininkams. Vienas daly
kas dar stabdo real estato ver
slą, tai kredito trukumas. O 
žmones, kurie turi pinigų, jau 
nebebijo juos investuoti.

Tenkant susitikti su dange 
liu žmonių, matytis pas juos 
viltis ateitimi. Jau k 
yra gavę darbą 
gauti jį.

Kai dėl Bridgeporto, tai čia 
randasi lietuvių ir lenkų baž
nyčios, čia randasi jų mokyk
los, čia yra jų bizniavietės, čia 
yra profesionalų ofisų. Taigi 
išvadas galima daryti, kad 
Bridgeportui lemta pasilikti lie
tuvių kolonija ilgoką laiką, kad 
jis bus puošiamas ir gerina
mas. V. P.

Rusiška ir Turkiška Pirtį
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loaii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietam ir druskos vanos.
«wimming pool.

Rusiika ir turkiika pirth moterimi 
teredomis iki 7 v. e.

VISAI NAUJI 
MAŽI M’KIGHT

PIANOS

$59
S4I.VOOH, si.no

I NAVAITI

■
MCE M0RE.OUI5 
FOUNOUN6S.SICK 
AT HCART, LEPT 
IM THE CABE OF THE 
SEVERE TUTOI2.,DECIDE 
TO HIT THE OPEM ROAD!

THEIRTASK FIMISHED, 
HAVIMG UNITED THE 
8ACHELOR,M(e SVVART 
AMO HIS BRCOe.MlSS 
DE VERe, THEV face 
THE VVORLO LITTLE 
KNOU/IMG WHAT The 
FUTUI2E MAS IN 
STOI2E RDf? THEM

Morgičių nuo

iki $2,000.00
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2324 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678 
CHICAGO, ILL.

KcBIMBIlFIlOll!
SI'fe.. L"'I .4 '.L f I Tnkė Anhlnnd ~ĮgSI jįgl e J aS Avė. Street Cur

iSS Hlai ima UI Sm į3S H I to 3Pt>i Street

Skalbyklos
Pasirinkimas

APEX, THOR. MAYTAG,
PRIMA, VVESTINGHOUSE

EASY WASHER ir
BARTON Skalbvkliu.

JT*

C ......... g- p—f-r

——        ........................ WBĮ.W .migy"   1 •   t Į .' |
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! i • i ■ R n* ■ • • ■ • n* ■ <i Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai i

gedu- 
ištiku- 

sios nelaimės, vėl atsirado lie
tuvių lakūnų, jų tarpe James- 
Janušauskas, kurie tiVri drąsos 
ir jaučiasi esą ganėtinai ga
bus ir patyrę, kad aeroplanu 
pasiekus Kauną iš Amerikos. 
Į šitą rizikingą, herojišką ke
lionę nuspręsta skirti Janušau
ską, kaipo labiau’ patyrusį ir 
drąsos kupiną lakūną. Nors 
pradžioj butą ginčų ir nesusi
pratimų dėl pirmenybes suma
nyme, dabar dalykas taip jau 
išglostytas, kad ir katalikai, ii 
sandariečiai, ir socialistai ir vi
si Amerikos lietuviai, išskyrus 
fanatiškus bolševikus ir įgim
tuos priekabių j ieškotojus, yra 
linkę remti antrąjį transatlan 
tinį skridimą. Amerikos lietu
viai ir Lietuvos žmonės, kaip 
aukos ir pranešimai rodo, yra 
pasiryžę sulošti svarbią rolę 
aviacijoj. Dariaus ir Girėno 
stebėtinas, nors ir nelaime už
sibaigęs, žygis padrąsino ir pa
skatino juos. Pasibaigus srio- 
viniams nesusipratimams ir 
stojus darban vieningai, antra
sis skridimas į Lictu’vą, be 
abejonės, bus įvykdintas. At
siras ganėtinas lietuvių skait
lius, kurie nenorės išleisti la
kūno į tokią tolimą, rizikingą 
ir herojišką kelionę be tinka
mo primosimo į ją. Jie aukaus. 
Jie visa širdimi linkės, kad jam 
šita kelionė pasisektų. Vieni 
Amerikoj nekantriai lauks ži
nių, kiti Lietuvoj jo atlekiant. 
Tai bus įtemptas momentas. 
Tru’kdytojai tykos, kad jis žū
tų, prieteliai džiaugsis išgirdę 
laimingą žinią, arba šluostįs 
gailesčio ašaras, nelaimei

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

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

Nedalioj ,1/val.. po pietų gražus 
progra^nate iš stoties WCFL, 

970 kilocycles.

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu j 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 7386-7048.

Nuo Peršalimų Kratinėje
Vienu iMbuz bodas sulaužyratū per- 

ialimo kratinėje, tai geras išstrynimas 
ra ANCHOK Pain-Expclleriu visos 
krutinta ir po to apdengiant kratine 
ra flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kia gydymasis paliuoraoja susikimiima 
krutinėję visokių glitumu ir skrepliu.

Neapleiskite perialimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie fiavojingu Hgtį. 
kaip plaučiu uždegimas, influenza, gn- 
paa nr irt. Tuojkus iisitrinkita Pain- 
F.xpelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtiugo didumo bo tiku t ės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

Visai Nauji 
GRAND 

PIANOS
Sąlygos $1.50 

į Savaitę

Atlantos okeano perskridi- 
mas nėra da įtokis menkas da
lykas, kaip tūli bando išsivaiz
duoti. Suskaitliuokite visus la
kūnus, kuriems šita kelionė nu'- 
sisekc, ir pamatysite, kaip men
ka yra skaitlinė. Kiekvienas 
perskridimas dar stebėtinas da
lykas ir didelė naujiena visam 
pasauliui. Net kada italas Bal- 
boa vedė geriausiai įrengtų Iii- 
droplanų būrį, kurie ne tik 
skristi, o ir plaukti gali, ir kas 
keli šimtai mylių suktojo pa
silsėti ir mašinas sutaisyti, pa
saulis stebėjosi pasisekimu. 
Aeroplanu per Atlantos okea
ną skristi reikia virš 4,000 my
lių be progos nutūpti, papildy
ti kurą ir pataisyti bile koki 
sugedimą. Kuro prisieina pa
siimti labai daug, jo pristygi- 
mas ir atsiradimas kokios nors 
svarbesnės kliūties mašinerijoj 
ir aeroplano dalyse reiškia ti
krą mirtį lakūnui.

Jeigu jau butų taip lengva 
ir saugu, atsirastų daug skri- 
dikų. Komercinės aeroplanų ir 
skrajojimo kompanijos suruo
štų dažnifs ir pakartotinus skri
dimus per Atlantą. Tautos ir 
valstybės norėtų jais pasigir
ti. Juk didžiuma tautų ir val
stybių dar nėra turėjusios ne 
vieno drąsuolio, kuris butų ry
žęsis į šitokią kelionę.

Lietu’vių mažoj, iki karui 
pasauliui nežinomoj tautoj at
sirado du drąsuoliu 
ir Girėnas, kurie senu, patai
sytu aeroplanu* perlėkė okeaną 
ir nulėkė be sustojimo toliau, 
negu daugelis naujais ir ge
riausios rųšies aeroplanais. 
Truko tik kelių šimtų mylių 
ir jiedu bu’tų pasiekę Kauną. 
Su kokiu nekantrumu visi lie
tuviai laukė šito pasisekimo t 

“ THETWO ORPHANS

PAIN-EXPELLER

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Nary. FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

KVIEČIAME ATIDA-
RYTI ČEKIU

% SĄSKAITAS
Balansas turi būti 

ne mažiau $1(M).
PARANKUS DRAUGIŠKAS



PASTABOS

Kad

LINDBERGHAS, KAIPO ORO LINIJŲ GYNĖJAS
kai valdžia buvo

Sukako jau

Prez. Roosevello Naujoji Dalyba

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

) saiįty- 
kodeksai

LIETUVOS VALDŽIA UžLAI 
KO LENKŲ MOKYKLAS

labiau 
ir kel-

samdinių 
tais net 
ribojimą 
kymų.

— lietuviškos len 
mokyklos

kurias

O tuo tarpu Šiandie patys 
tautininkai giriasi, kad jie len
kams leidžia turėti net daugiau 
mokyklų, negu reikia pagal įs
tatymą. Veidmainiai!

LIETUVOS VALDŽIA KEIČIA 
SAVO UŽSIENIŲ NUSI

STATYMĄ

nenori 
“išsitiesti 
ritorijas, 
kur

"KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1934 m. num. Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

1 mokykla 
Zarasuose 
draugijos

PROVOKATORIAI VOKIETI
JOS KOMUNISTŲ PARTIJOJE

Japonijos problema. — Prieš 
kiek laiko Japonijos imperato- 

susilaukė sunaus, sosto

ryti 60,000,000 su viršum japo
nų, kurie yra susikimšę savo 
šalyje, kaip, bitės avilyje?

Geruoju ar bloguoju plėsti 
savo teritorijas. Tatai jie ir 
daro. Griebia naujas žemes, 
nežiūrint į jokius protestus.

Prieš kokį desetką melų 
prof. Ross, žinomas Amerikos 
sociologas, pranašavo, kad Azi
joje galima laukti audrų. Jis 
ypatingai pabrėžė tą faktą, 
kad nuolat didėjantis Japoni
jos gyventojų prieauglis neiš
vengiamai turės privesti prie 
kruvinų susirėmimų.

Ilgai nereikėjo laukti. Ir blo
giausias dalykas yra tas, kad 
japonai, matomai, nemano pa
sitenkinti tuo, ką jie ligi šiol 
užgrobė. Savo teritorijas grei
čiausiai jie bandys ir toliau 
praplėsti, štai kodėl dabar tiek 
daug ir kalbama apie tai, kad 
karas tarp Sovietų Rusijos ir 
Japonijos gali bile kada prasi
dėti.

VISUOMET ĮSIKIBĘS

Narių
Vieni metai su viršum, kaip įsi
galėjo Hitleris Vokietijoje. Ko 
gero šUsilaukė Vdkidtijbs žmo
nės? Ndkalbatit jau ajiife kon
centracijų stovyklas ir 'kalėji
mus, kUr kankinama desėtkdi 
tūkstančių nfeva politinių husi- 

’khktellų. žmonių ekortomihis gy
venimas, matomai, irgi pusėti
nai nusmuko.

Apie tai galima spręsti iš 
to, kad per pereitus metus 
maisto krautuvių biznis nupuo
lė septyniais nuošimčiais, paly
ginus Su 1982 m. Na, o sviesto 
sunaudota net keturiolika nuo
šimčių mažiau.

Reiškia, Vokietijos gyvento
jams įteko .labiau diržus suverž
ti ir pasitenkinti mažesniu 
maisto kiekiu. —Ghybis.

Kainų kontrolė.
padidintos algos ir su

trumpintos vdarbo valandos tik
rai reikštų padidėjimą perka
mosios suvartotoj ų pajėgos, 
reikia žiūrėti, kad produktų 
kainos neiškiltų aukščiau už 
algų pakilimą. Ir valdžia su 
pranta kainų kontrolės reika
lą. Bet kontroliuoti kaina? 
Šiandie yra itin sunki užduo-

•7.00 
8.50 
1.75 
1.25

kainas, biznio metodas 
darbo sąlygas, kar- 
produktų kiekio ap 

ir eilę kitokių patvar

nūs 
įpėdinio. Tas įvykis, kaip laik
raščiai rašė, sukėlęs nepaprastą 
entuziazmą. Prie paločiaus su
sirinkusi didžiausia Žmonių mi
nia, kuri meldėsi dievams ir 
dainavo visokias dainas.

Prie naujagimio kūdikio bu
vo padėtas 'Žibantis kardas. To
kia, mat, tradicija arba prieta
ras, jeigu norite. Kardą padėjo 
pats imperatorius, kad jis ap
saugotų jo sūnų nuo visokių 
blogumų ir priduotų jam stip
rumo.

Kardo padėjimas prie nauja
gimio kūdikio yra labai reikš
mingas dalykas. Tai pilnai cha
rakterizuoja dabartinę Japoni
ją, kuri yra apsigiiiklaVusi nuo 
kojų ligi galvos.

Japonijos padėtis yra despe
ratiška. Ji, taip sakant, yra 
prie sienos prispirta. Kiekvie
nais metais ten gimsta apie 
2,000,000 vaikų. Kas juos lau
kia? Nieko gero jie negali ti
kėtis. žemės jau dabar trūksta, 
darbų taip pat. Taip dalykams 
esant, juo tolyn, tuo labiau tu
rės padidėti skurdas.

Bet kentėti skurdą japonai 
Jie nuolat ieško progų 

praplatinti savo te- 
kad turėjos vietos 

pasiųsti savo gyventojų 
perteklių, štai kodėl per pasku
tinius kelis metus jie nesulaiko
mai veržiasi į Kiniją, atakuoja 
Šanchajų, užima ManžUriją.

Laikraščiai nuolat smerkia 
Japonijos mililaristus. Bėt prie 
to militarizmo veda niekas 
daugiau, kaip įtik ekonominės 
sąlygos. Kaip jaU buvo minėta, 
Japonijoje per metus gimsta; 
apie 2,000,000 vaikų.' Tokiai 
mažiukei šaliai tai sudaro tie
siog nepakeliamą naštą. Juo 
labiau, kad mirtingumas paly
ginamai yra nedidelis. Metinis 
gyventojų prieauglis lyginasi 
beVėik 1,000,000. Indijoje, kur 
gyventojų priškaitoma ligi 350,- 
000,000, metinis prieauglis te
siekia tik 380,000.

Japonijos ūkiuose jau dabar 
nebėra vietos, nėra vietos mies
tuose ir fabrikuose. Imigraci
jos patvarkymai, kuriais yra 
apsirubežiavusi, beveik kiekvie
na šalis, neleidžia jiems niekur, 
išvažiuoti. Kas tada belieka da-

Pagarsėjęs lakūnas Charles Lindbergh jau kelintu 
kartu Viešai atakuoja federalinę valdžią už tai, kad ji 
panaikino kontraktus, kuriuos buvo padaręs pašto de
partamentas su privatinėmis aviacijos kompanijomis, 
ir pavedė pašto gabenimą oru armijos lakūnams.

Visi sutinka, kad prezidentas Rooseveltas padarė 
klaidą, be išklausymo nutraukdamas tuos kontraktus 
ir pakeisdamas civilinius lakūnus karininkais, kurių 
dauguma tokiam darbui yra visai nepasiruošę. Bet kuo
met valdžia sumanė savo planą pakeisti ir tuo tikslu 
nutarė sudaryti speciali patarėjų komitetą, į kurį ji pa
kvietė ir Lindberghą, tai šis išreklamuotasai Amerikos 
lakūnas demonstratyviai pasiūlymą atmetė. Dabar jį 
pasišaukė senatas išgirsti jo nuomonę apie įstatymo 
projektą oro pašto reikalams sutvarkyti, ir Lind- 
berghas vėl panaudojo šitą progą "duoti pipirų” val
džiai už aviacijos kompanijų nuskriaudimą.

Lakūnas reiškė ypač didelio pasipiktinimo tuo, kad 
valdžia sulaužiusi "šios šalies tradiciją”, neduodama 
kompanijoms pasiteisinti, kuomet ji atšaukė kontrak
tus. Jisai pavadino "didžiausia neteisybe”, kokią jisai 
matęs Amerikos įstatymdarystės istorijoje, tą naujojo 
įstatymo projekto punktą, kuris draudžia daryti sutar
tis dėl pašto gabenimo su kompanijomis, apkaltintomis 
dėl valdžios apgavimo darant senuosius kontraktus.

Žiūrint iš šalies į tą ginčą, atrodo visgi, kad gar
susis lakūnas nėra bešališkas. Galima peikti valdžios 
išsišokimą, kad ji pasmerkė aviacijos kompanijas, ne
davusi joms balso pasiaiškinti, bet vargiai kas nors ti
kės, kad Rooseveltd administracija užsipuolė ant tų 
kompanijų visai nekaltai. O jeigu jos yra kaltos, jeigu 
jos tikrai nusidėjo taip, kaip valdžia kad apie tai sako, 
tai argi yra teisinga Lindbergho pusėje jas taip karštai 
užtarti ?

Šitaip elgtis pritiktų gal kompanijų pasamdytam 
advokatui, bet ne bešališkam ekspertui.

“Lietuvos Aide” įdėta pasi
kalbėjimas su švietimo minis
terijos I departamento direk
torium Miškiniu apie lenkų mo
kyklų padėtį Lietuvoje, štai ką 
apie tai pasakė tas direktorius:

“Jokių skriaudų lenkų ma
žumai švietimo srityje nėra 
daroma. Jų švietimas ne tik 
nekliudomas, bet dar val
džios remiamas, kaip ir kitų 
mažumų švietimas. Lietuvo
je yra 15 grynai lenkiškų 
mokyklų su 20 komplektų, iš 
jų 1 mokykla su dviem kom
plektais išlaikoma savivaldy
bės Ukmergėje, 
su 1 komplektų 
išlaikoma lenkų 
‘Oswiata’, bet algą mokyto 
j ui apmoka švietimo minis te

•8.00 
4.00 
2.00 
1.50

savo “vežimą” užsienių politi
koje j kitokias vėžes. Iki šiol 
tautininkai buvo priešingi Bal
tijos sąjungos idėjai, sakyda
mi, kad Lietuvai geriausia gy
venti, su nieku nesusidedant. 
Tautininkų oficiozas “L. Aidas” 
tuo klausimu nuolatos ginčyda
vosi su demokratine Lietuvos 
spauda.

Juos privertė savo nusistaty
mą pakeisti, žinoma, daugiausia 
hitlerizmo pavojus.Entered fts Secoftd Clasa Matter 

March 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago. UI 
March 1979

Subscription Ratesj
.00 per year in Canada_t
>00 per year outaide of Chicago
.00 per year to Chicago 

per eopy

Kiti du stambus Vokietijos 
komunistų veikėjai, Waltcr 
Otto ir Fritz Besecke, atvirai 
perėjo į hitlerininkų eiles. Wal- 
ter Otto buvo komunistų frak
cijos pirmininkas Leipzigo apy
gardos seimelyje, o Fritz Be
secke buvo Leipzigo miesto ta
rybos narys.

Šituodu •’revdliutfibnieriai” iš
leido brošiūrą, pagadintą "Vom 
Komn'rtfrJsrnus ttabefr die Schut- 
zhaft feifm Natiotfttl-Sozialis- 
mds’* (nuo komunizmo per ka
lėjimą j nacional-šocializmą). 
Sdvo brošiūroje juodu ne tik 
aprašo savo OtjfiVėrtimą, bet it 
pasakoja, kaip jūodu “darbtio- 
jafci" tarp sOcialdėmoktatų ir 
komunistų, skleisdami "narių” 
cvfcngeHją. \AnOt jų, šis darbas 
tarpe KMUtibtų esąs lėrtgvas. 
bdt įsiskvertdli į socialdemokra
tų stovyklą buvę "daug sun- 
klku”.

Žymus Vokietijos komunistų 
partijos žmogus, kuris buvo vy
liausiojo partijos vado Thael- 
mann’o sekretorius, Alfred 
Kattner, tapo neseniai nuina- 
skuotas, kaipo ilgus metus bu
vęs “nacių” šnipas. Susekę jo 
parsidavimą Hitleriui, komu
nistai jį nušovė. “Nacių” val
džia, atkeršydama už tai, suė
mė 4 komunistus ir juos užmu
šė, “bandant jiems pabėgti”. 
Vienas užmuštųjų yra Scheer, 
kuris po Thaelmann’o suėmimo 
buvo užėmęs partijos vado vie-

rija. Kitos 13 mokyklų su 17 
komplektų išlaikomos lenkiš
kų draugijų. Be Šitų dar yra 
7 mišrios 
kiškos — 
komplektų, kurias išlaiko 
savivaldybės. Be to, veikia 5 
lenkų vaikų darželiai, išlaiko
mi lenkų draugijų.”

Departamento direktorius, to
linus, nurodė, kad lenkai turi 
mokyklas net tokiose viejtose, 
kur lenkų mokinių yra mažiau; 
kaip 32 (mažiausias skaičius, 
kokio reikalauja įstatymas, kad 
tautinė mažuma galėtų turėti 
savo mokyklą).

O ar atsimenate, kokį triukš
mą kėlė tautininkai ir klerika
lai 1926 m 
vai. liaudininkų ir socialdemo
kratų rankose. Už tai, kad 
švietimo ministeris Čepinskis 
leido atidaryti kelias lenkiškas 
mokyklas, prašant lenkams tė
vams, tai tautininkai su kleri
kalais šaukė, kad valdžia žu
danti lietuvių tautą, šituo de
mokratinės valdžios “nusidėji
mu” buvo bandoma pateisinti 
ginkluotas perversmą® Lietuvo-
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viršininkus, samdytiš 
tc>kią pagelbą, pavartoti tokias 
priemones, kurias jis matys 
reikalą pavartoti.

Kodeksai ir pramonė.

Kdd pašalinti peraštrią kdn- 
kurėflciją iš tarpo pramoninin
kų ir biznierių, pradėta rašyti 
kodeksai (kaip ir kokios pra
monės kohstiturijos) pačių pi*a- 
nidnihinkų ir bikr 
kiams pagerinti. ' 
nuskko produktų , it patenavi

Užaisakymo kainai
Chicago Je — paltu:

Metams _ —___
Pusei metu ____________
Trims mėnesiams ..... .......
Dviem mėnesiams______
Vienam menesiui . ......... .

Chicagoj per iineliotojus:
Viena kopija ...........
Savaitei __________ 
Menesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
painu

Metamą ___ ____
Pusei metu____
Trims menuliams 
Dviem menesiams 
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _______
Pusei metu 
Trims menesiams

Darbininkai — taip dėvintys 
overoles, taip nešiojantys bal
tus kalnierius — sudaro dide- 
ę šalies visuomenės, šalies pro
duktų pirkėjų dalį. Jei jie tu
rės geresnius uždarbius, tai 
daugiau pinigų išleis įvairioms 
reikmenoms, tai veikiau gai
vins pramonę.

O darbininkų unijos, kaip ži
noma, iki šiol buvo bene reik
šmingiausios priemonės taip 
algoms pakelti, kaip darbo lai
kui sutrumpinti.

Iš prez. Rooseveltd ir jo pa
tarėjų kalbų galima spręsti, jo- 
gei jų manymu ši depresija 
gimė visųpirma dėl gamybos 
perviršio. Taigi Atsižvelgiant į 
dabartinį Amerikos pramones 
našumą, galima* iy yra reikalas 
dirbti trumpesųeš valandas, 
kad daugiau žmonių turėtų 
darbo, kad/ daugiau perkamos 
pajėgos butų šaly; kad pasto
viau* šuktųsi pramonės ratai.’ ■ =

Tai ve kodėl dar šiomis die
nomis prez. ‘Rooseveltas parei
škė, jogei reikią dar 
'trumpinti darbo laiką 
ti darbininką algas. Thi ve ko* 
dėl NRA administratorius John
son paskelbė, kad reikia bent 
kokia dešimčia nuošimčių sti- 
trumpinti darbo laiką ir 'to 
Ifįti pat fidbšimčiu pagelti dah 
bininkų ■ algas. 1 :

Bostoniečių atybai
Naujienas galima feauti 

nusipirkti kasdien ptts p. M 
Andehnan, 284 Tremont St,

Kada prez. Rooseveltas už
ėmė ofisą, šaly buvo apie 14,- 
000,000 bedarbių. Daugybė ki
tų darbininkų dirbo nepilną 
laiką, dalindamiesi darbu tarp 
savęs. . ' : liuonr:■

Apystovoms spaudžiant, siai/- 
tė nuožmiausios varžytinės, ku
rios numušė daugelio darbinin
kų algas žemiau galimumo iš 
jų gyventi, o produktų kainas 
žemiau kaštų jiems pagamin- 
;i. Tokia padėtis demoralizavo 
taip pačią gamybą, taip jos 
produktų paskirstymą (distri
bucijų).

Kas teko daryti Roosevelto 
administracijai ?

Birželio 16 d. prezidentas už- 
gyre kongreso priimtą Nacio- 
nalį Pramonei Gaivinti Aktą 
— National Industrial Recovery 
Act, trumpai — NIRA arba 
NRA.

Tas aktas, galima sakyti, yra 
Naujosios Dalybos kampinis 
akmuo, yra jos pamatas.

Pirmame akto paragrafe pa
reiškiama, kad dūliai plačiai iš
sišakojusio nedarbo ir pramo
nės demoralizacijos šalis yra 
atsidūrusi opioj padėty. Kad 
kongreso tikslas yra pašalint’ 
kliūtis tarp valstijinei ir už
sienio prekybai cirkuliuoti, kei
ti abelną šalies gerbūvį, palai 
kyti darbininkų ir pramonės 
bei biznio vedėjų (manage- 
mento) bendrą akciją, pašalin
ti nešvarią (unfair) 'konkuren
ciją, pakelti suvartotoj ų perka
mąją pajėgą, sumažinti nedar
bą ir palengvinti bedarbių pa
dėtį, pagerinti darbo sąlygas 
ir kitaip gaivinti pridnonę it 
taupyti ghmtos ttirtus šaly.

šiam tikslui siekti aktas su
teikė prezidentui plačią galią 
steigti tokias agentijaš, Skirt; 
tokius

Darbininkai remia NRA.
šios šalies organizuoti dar

bininkai, , bendrai imant, remia 
NRA ir jo vykinimą gyveni
mam Kai kurie samdytojai ir
gi pritarią. Bet kiti, ypatingai 
iš stambesniųjų, rodo griežto 
priešinimo — labiausia patvar- 
kymamSi kurie pripažįsta dar
bininkams teisę organizuotis.

(Pabaiga bus)

•8.00 
4.00 

_  _ __________________2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Per Estijos nepriklausomybes 
sukaktuves, vasario 24 d., bu
vo surengtas tų sukaktuvių pa
minėjimas ir Lietuvoje. Kari
ninkų ramovėje, Kaune, įvyko 
prakalbos, kuriose dalyvavo 
Estijos atstovai Lietuvai ir vi
sa eilė Lietuvos vyriausybes ii’ 
visuomenės atstovų. Tarp kitų 
kalbėjo ir užsienių reikalų mi
nisteris Zaunius.

Savo kalboje ministeris Zau
nius pareiškė, kad Lietuva de
danti į savo užsienio politikos 
pagrindą “mažųjų kaimyninių 
valstybių solidarumo” idėją. 
Esą, jeigu Lietuvai reikėtų pa
sirinkti, ar patapti dalim ku
rios nors dideles valstybės, ar 
jungtis su Latvija ir Estija, 
tai ji “nedvejodama pasirinktų 
tikresnį: mažųjų tautų* solida
rumo kelią”. Toliaus p. Zaunius 
nurodė, kad pats likimas ver- 
čiąs Lietuvą ieškoti geresnio 
susipratimo ir artimesnių ry
šių su savo kaimynais šiaurėje. 
Jisai pasakė:

“Musų vyriausybes politika 
yra Baltijos valstybių solida
rumo politika, ir mes ją su
prantame taip, kad niekuo
met neatsisakysime tartis si 
savo kaimynais Visais mtis 
liečiančiais klausimais../’ 
Lietuvos universiteto rekto

rius, prof. Roemeris, išsireiškė 
dar (griežčiau, būtent:

“Baltijos sąjunga ~ pa- 
ciflkacijos ir saugomo ele
mentas Grandinėje, kuH iŠ 
dabartinio chaoso veda j !po 
litinį Europos sutvarky’iną.” 
Šitie pareiškimai liudija, kad 

Lietuvos valdžia jau pasuko

(Tęsinys)
Na’cioiialis Pramonei 

Aktas.

Mašinerija NIRA vykinti.
Visos šalies pramonei kon

troliuoti ir gaivinti reikia pla
čios ir gerai išteptos mašine
rijos. Mašinerija yra. Svarbiau
sios jos dalys randasi Wash- 
ing'tone.

Vyriausias bosas (jei neskai
tyti prezidentą) yra gen. John
son. Jis oficialiai -taria pasku
tinį žodį kodeksų priėmime ir 
patarime prezidentui juos pa
sirašyti. *

Be to, yra nacionalė pramo
nės taryba. Atstovaujanti pra
monės ir biznio interesus, ir 
nacionalė darbo taryba, atsto
vaujanti darbininkų interesus. 
Dar yra dvi patarėjų tarybos, 
viena kurių teikia patarimų 
pramones tarybai, o kita — 
darbo tarybai.

Atskirose valstijose, mies
tuose ir OpskričiitOše Veikia 
vietines tarybos, mėginančios 
Vietos keblumus phšaliriti. Ka
da jos nepajėgia jų pašalinti, 
tai paveda reikalą Washingto- 
no taryboms.. ,

Kodeksai ir darbinirikiai.
Visą šalį ypač^nustebino aiš 

kus NIR/* pripąžinimas teises 
darbininkams cfyganįzuotis ir 
kolektyviai derę|ią (per savo 
išrinktus atstovus) su* samdy
tojais dėl darbo • sąlygų.

Tenka pasakyti, kad šios tei
sės pripažiniinąaj^yra brangus 
darbininkams. Bet galų gale 
nereikia dūliai to perdaug ste- 
jėtis.

Kad pramonė atsipeikėtų, 
reikia publikai jos prekes pirk
ti. O publika jas pirks, kai tu
rės perkamos pajėgos, kitaip 
sakant, pinigų.

Civiliai darbai.
Nors, be abejonės, prisidėjo 

ir paprastas atjautimas bedar
bių padėties, tenka betgi ma
nyti, kad ne menkesnę rolę ci
vilių darbų programe lošė iv 
sumetimai, jogei 4,000,000 dar
bininkų algos ir materiolo už
sakymai ryšy su tais darbais 
bus stipriu "kiku” pramonei į 
kelnių 
dėti.
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Pirmadienis,' kovo 19, 1934

JUOZAS KEMĖŠIS

To prašo Lietuvos žmonės Boulevard 7820

Pluoštas žinių

BOULEVARD 9199

arsinkites “N- nose
mo

8, Sueceasor to

vien
Lietuvės Akušerės

savo

DR. C. MICHELjvei

bilte

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Atidarė naują valgyklą

Phone
Visi Telefonai

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUOĖIKI
Tel, REPUĘLIC 8100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J

(Neturime sąryšių su firma tu

Šitie plėšikai tai bu 
vo tikri “čypskeits’

Padarė “holdupą’ 
W. Neffo aludėje

vių diena, visi sueikim, nes tai 
musų lietuvių opera. Tai mu
sų siela yra atvaidinta su dai
na. Eikim pasigėrėti. profesionalis 

jis praleidęs

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel, Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republie 9723

6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
•9 vai. vak. Ne

Banditai pradėjo kraustyti 
moteriškių ridikulius ir regis- 
terį. Viso pelnė apie $250.

vakarėlis labai

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

gydytojas ir chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas rn chirurgas 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
vai., Nędėliomis nuo 10 iki 12

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Apleisdami krautuvę, bandi
tai pastebėjo, kad mažasis Al
bertas laikė ką tai suspaudęs 
savo rankutėje, “ką tu ten turi 
rankoje”, paklausė jie grūmo
dami. Atplėšė. Albertuko su
gniaušiu kumštį. Ten buvo 40 
centų. Banditai paėmė ir tuos 
pinigus.

Vyrai Pardavinėti 
Naujus Žemos Kai
nos Buick auto

mobilius

Choro repeticijos eina kiek
vienų pirmadienį ir antradie 

svetainėj. Ten 
liuluoja musų lie-

d.—8:80 A. M. iki 8:80 P 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

• SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

nį, “Sandaros
siūbuoja, 
tuviška daina, kuri veržiasi iš 
jaunų čiagimusio jaitaimo krū
tinių. Ta vieta randasi prie 814 
W. 33rd Street.

Atėmė 40 centų nuo keturių 
metų lietuviuko Alberto 
Viščiulio

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 7330
Namų telefonas Brunswiek 0597

NORTH SIDE — šeštadie
nio vakare du banditai atėjo 
į lietuvės Lucile Viščiulienės 
“Beauty Shop”, 1573 Milwau- 
kee avenue. Apart klienčių, 
įstaigoje buvo savininkės ir 
jos keturių metų sūnūs Alber-

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

WEST SIDE — Lietuviai A. 
Shurnas ir D. Poškus, šiomis 
dienomis atidarė naujų biznį 
— valgyklų, adresu 2437 So.

rinkimo ,padidėjo dviem na
riais. Prisirašė prie klubo 
dvi puikios moteriškės, Emili
ja Žamokslis ir Minnie Dail
ias. Gaila, kad nesužinojau 
ar jos ponios ar panelės.

Poni Krenčienė, klubo narė, 
buvo gana rimtai susirgusi. 
Buvo padaryta operacija ir 
dar tebeguli Augusta ligoninė
je. Joniškiečių klubas velija 
jai greitai pasveikti ir vėl sy
kiu su jais darbuotis.

Nariai įsitėmykite, kad susi
rinkimai bus laikomi sykį kas 
antrų, mėnesį, antrame penkta
dienio vakare 7:30 vai. G. 
Krenciaus salėj 4600 S. Woad 
St. 'Sekamas susirinkimas bus 
gegužio 11 d. Baltas.

“Eglė, žalčių Karalienė”, 
operų Miko Petrausko, “Biru
tė” stato balandžio 8 d., Lie
tuvių Auditorijoje! Kokia tai 
maloni žinia! Visa lietuviškoji 
Chicaga privalo užsirezervuoti

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4695-07 So. Hermitage Avenue

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

giios Nariai.________ •

Opposlte D- Store, 2d Floor

ANGELINE TRENT 
(TEREVIČIĘNĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 dieną, 2 valanda po 
pietų 1934 m., sulaukus 27 me
tu amžiaus, gimus rugpiučio 
17 d., 1907. Cleveland, Ohio.

Paliko dideliame nuliudime 
mylima vyra Augustina, mie
lus tėvelius, 2 seseris Marijoną 
ir Sofija, 3 brolius Tadeušą, 
Augustina ir Vladislovą, 2 švo-( 
gėrius, Simoną ir Nikędimą ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3244 W. 111 St., Tel. Beverly 
0223.

Laidotuvės įvyks Trečiadieny 
kovo 21 dieną, 8 vai, ryto iš 
namų j St. Christinos parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Angeline Trent gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliude. liekame,
Vyras, Tėvai, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje < ir apielinkčje 

Didelė ir graži 
kopMia dykai.

4692 ARCHER AM

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.

Ofiso Tel. Boulevani 5918

DVb«I
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Jauna ir energinga Birutės 
valdyba daug turi darbų, bet 
dirba su dideliu* noru, nes tai 
jiems tenka ta pirma garbė 
rengtis prie pastatymo pirmos 
lietuvių operos “Eglė, žalčių 
Karalienė”.

i Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

DR. T. DUNDIJUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AfcENUfc 
Telefonas Virginia 0036

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

‘Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišąpkti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23^PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

DR* VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos ’ skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam 
kyklos vaikus, Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj 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

WEST SIDE — Penktadie
nio vakare trys jauni plėšikai 
užklupo lietuvio Walter Neffo 
alinę, West Sidėje. Buvo ap
siginklavę su revolveriais, ku
riuos atstatė . į užeigoje buvu
sius pirkėjus ir patarnautojus. 
Jie išėmė iš regišterio pini
gus ir prasišalino. Klientų ki
šenių nekrėtė, nes, matyt, bu
vo labai “bizi”. . Ž,.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
* chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. < 
■» arti 31st Street 

Valandos: 2—4
deltomis ir šventadieniais 10—12 

dieną. z

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

KAZIMIERAS NAUJOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 15 dieną, 9:00 valandą ry
te 193-1 m., sulaukęs 52 metų 
amžiaus, gimęs Jurbarko mie
te, Raseinių apskr. ...

Amerikoj išgyveno 32 metus. 
VRaliko dideliame nuliudime 
giminės ir gerus draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
kovo 20 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš I. J. Zolp koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Naujo
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

P-s Antanas čėsna, 4501 S. 
Paulina St. rūpinasi laidotuvė
mis.

Birutės solistai ir choristai 
lavinasi, mokosi kiekvienų die
nų, nustoja miego, vargsta, 
kankinasi, pasilsi ir vėl dainuo
ja. Tai daroma, kad pagerbti 
kom. Mikų Petrauską ir mums 
chicagiečiams sirteikti progą 
nugirsti kurini operos formoje 
nuo mus. Birutiečiai prašo tik 
65c, na ir ką daugiau galima 
sakyti ?

Birutė skelbia įžangos 
tų pardavinėjimą. Juos galite 
gauti pas birutiečius išankslo 
nusipirkus už 65c, prie durių 
75c. Ir tai už pamatymą ope
ros, kuri statoma pirmu kar-

Reikia 2 Buick 
Salesmonų

‘ L1 !

Kurie gali priduoti įrodymą, kad 
yra patyrę ir turi gabumą par
duoti automobilius. Turi būt 
energingi ir ambitiški. Su gera 
reputacija ir turi plačią pažintį 
tarp lietuvių. Mes duosime tam 
tikrą atlyginimą ir 100% pro
cento kooperaciją. Buick auto
mobiliai visuomet gaunami de
monstracijai.

Nuolatinis darbas. Tinkami vy
rai turės gerą progą pasidaryti 
gana pihigų. Matykite M R. 
GORDON, šiandien nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pįet.

6647 Š. Western Avė.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: , , ?

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

Apart šventadienio 4r ketvirtadienio

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette 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 nedėliomis pagal susitarimą.

Draugiškas 
gerai pavyko. Nora Gtfgis su
teikė gražią dovaną nariui, ku
ris prirašė daugiausiai naujų 
narių. Tų garbę apturėjo pirm, 
p. šerelis, o antrų vice-pirm.
A. Gedvilą. Vadinasi, prezidi- 
jumas darbuojasi.

— Ten buvęs.

J. Byanskas, choro vedėjas, 
K. Jurgelionis režisorius, No
ra Gugis, rūbų ir scenerijų 
tvarkytoja, visi jie dirba, pla
nuoja naktimis ir dienomis ir 
dėlto, kad mes, publika, sau 
atsisėdę gerėtumčs. Lai balan
džio 8 d. būna jų darbų 
tinimo diena.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoi pagal sutarti.

Aleksandras Pilipavičius
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 17 dieną, 10 valandą vakaro 

1934 m., sulaukės 50 metų amžiaus, gimęs Raseinių apskr., Paši
lių parap., Ajučių kaimo, Kauno rėdybos.

Išgyveno Amerikoje 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Teklę no tėvais Zatorskaite, 

sūnų čiprioną, dukterį Oną, brolį Martiną, brolienę Antosią ir jos Sek 
myną, dvi seserų dukteris Zofiją Weličką ir vyras Stanislovas h 
jų šeimyna Domicėlė Kamarauskienę, vyras Kristopas ir jų šei
myną du dėdės čiprijoną Zatorskį ir Aleksandrą Petkuną, švoger- 
ka Juzefą po pirmu vyru Barkauskienė, po* antru vyru Weličkieno 
ir švogerį Joną Weličką ir jų šeimyną, dėde Kazimierą Gapševičią 
ir dvi dėdienės Zofija ir Wladislavą ir jų šeimynas. Lietuvoj du 
broliu Leonas ir Juozapas ir brolienės, tris seseris Barborą Bagdo
nienę, Domicėlę Navickienė, Petronėlė Jakubauskienė, švogerka 
Ameliją ZaiČienė, švogeris Jonas ir duktė Vanda ir dėdė Jonas 
Petkunas ir dėdienė ir jų šeimyna ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4512 So. Wood St.
Laidotuvės įvyks seredoje kovo 21 dieną, 8:30 vai. ryto iš na

mų i Šv., Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. t

Visi a. a. Aleksandro Pilipavičiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir .suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sūnūs, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Juozapas Eudeikis. ir Tėvas.
Tel. Republie 8840. > -

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Graborius
KOPLYČIA PYKAI 

4830 West 15th S 
CICERO, ILL.

DR. G. SERNER
__ Tel. 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 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubas laikč savo re
guliari susirinkimų kovo 9 d. 
G. Krenciaus svetainėj, 4600 
So. Wood St, Susirinkimas 
nebuvo skaitlingas, bet jo 
Urarka tai buvo pavyzdinga, 
nes naujasis klubo pirminin
kas B. Barniškis moka siste- 
matiškai vesti susirinkimų.

Baliaus komisija pranešė 
kad jų vakaras buvęs pasek
mingas ir davęs pelno su virš 
$26.00, Pikniko rengimo ko
misija pareiškė, kad piknikas 
įvyksiąs gegužio 27tą d. Svi- 
lainio darže, Jfustice Park, su 
trims dideliais išlaimčjimais.

Knygų revizijos komisija 
paaiškino, kad knygos esan
čios vedamos tvarkiai ir visų 
atskaitos sutinkančios. Kasos 
globėjų raportai davė supras
ti, kad klubo turtas jau siekia 
apie tūkstantį dolerių, 
komisijų raportai tapo 
balsiai užgirti.

Nutarta, kad nariai 
duokles palys užsimokėtų, o 
ne per kitą, idant išvengti pa
našių nesusipratimų kaip su 
Svilainio nuotikiu. Taipat na
riams svarbu žinoti, kad jų 
duokles turi būti užmokėtos iš- 
kalno ne melus pasivėlinus, 
kaip iki šioliai buvo daroma. 
Dabartinė valdyba elgsis ir 
laikysis konstitucijos visuose 
klausymuose.

Turiu už garbę pranešti, 
kad klubas, nuo pereito susi-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

1Q5 W. Monroe SU prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. gide: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio. Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

UUrn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republie 9600.

LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i s |K|ggii 
kainomis, lengvais 
šmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių W 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

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

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 

Nedėldieniai's pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Nediplomuotas 
artistas. Sakoma 
pusę savo amželio ant scenos. 
Tat jis ne vaidina, bet gyvena 
prieš publikų, šį kartų jį gau
sime matyti sekmadienj, kovo 
25 d., Lietuvių Auditorijoje 
veikale “Piršlybos”. Tai dvivei
ksmė juokinga komedija. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Rengia 
LSS. kuopa.

DR10“Š.C BIEhs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*
2201 West 22nd Street

Valandos: 1——3 ir 7—8
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
“■Si JSSS-4S”

Dr. MAlJIiiCE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

OfisO valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Ttelephone Plaza 3200

Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4«45 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek 2 \ 
Namų Tel. Prospect 1980

Dr. Charles Sega!
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 8:30 vai. 
Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

L O VEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

Laidotuvėse.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių sų firma tup pačiu vardu)

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS , M

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Pavyzdingas Joniš- 
kiečių L. ir K, klubo 

susirinkhnas

Leavitt Street. Valgykloje bus 
gaminami lietuviški ir ame
rikoniški valgiui.

žvalgas.

Beabejo, visi įdomauja kam 
*,enka ta pirma garbė dainuo
ti vadovaujančią rolę “Eglės”, 
žalčio ir kitų. Šekit “Naujie
nas”, kurios suteiks jums 
daug įdomių informacijų.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių, automobilius visokienjs reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 
and Midvvife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt.

' / Moterims ir mer
ginoms patari- 

________________ mai dovanai.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis
' * DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i erdveshę ir patogesnę

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

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

Phone Boulevard 8483
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PRANEŠIMAI

MADOS MADOS MADOS

Cicero miestelio

MORTGAGE BANKERS

2608 West 47th St.

(Adresas)

RINKITĖS 
naujienose

LIETUVĄ 
NTURA

arba studijoj 
Rezidencija

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Prieš naujo knygyno 
statymą Ciceroj Chicagos Draugijų 

Kliubų Valdybos 
1934 metams

PARDAVIMUI bučernės ir groser- 
K-j nauji fikčeriai už trečią dalj 

ros kainos, greitam pardavimui.

PETRONĖLE MILLERIENE

Dar dvi stambios au 
kos “LITUAN1CAI 

ANTRAJAI Iš 
Lietuvos

Iš Cicero Liuosybes 
namo kreditorių 

susirinkimo

per kratine

Prisiraiykitc | mtuų apniki 

TEL. LAPAYETTE 1083

Pirmadienis, kovo 19, 1924

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

.Chicagietė Dr, Ąlicc Wynekoop, 62 m., kuri tapo nuteista / w y
metams kalėjiman už nužudymą savo marčios Rhcta. šalę 
stovi jos advokatas W. W. Smilh.

Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J, Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:80 
va), vakarė.

Help U'anted—Malė 
Darbininkų Reikia

15 VYRŲ, gero karakteriaus gaus 
apmokama darbų sulig savo gabu
mų, atsišaukite, 203 No. Wabash 
Avė., kambarys 812, nuo 9 vai. ryto 
iki piet

Kokia pastebėtinai elegantiška 
_* _ _.ji£tų tokią suknelę dėvi

'“r 6, r-.„
Apatinių nibas ir kelnaitės.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Kiltis pirm., 3847 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th

SIUSKIT PEFfc 

NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

PARDAVIMUI Valymo ir Kriau
čių šapa, įsteigta 5 metus, gera vie
ta, su pagyvenimo kambariais užpa
kaly. Bargenas už cash. 4016% 
Archer Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusy na 
rnuose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd Si 
Tel. Eng!ewood 5840

Cicero pardavė 
$500,000 vertės 

bonų

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

Namų marketas, 
rendos ir real estate 

biznis '

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm. 934 W. 
Marguette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

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

2122 W. 63 St.

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU8 
SIUNČIAM PINIGUS 

LAIVAKORČIŲ A

PARDAVIMUI lunch ruimis su 4 
kambariais, prie dirbtuvių, biznis iš
dirbtas. Parduosiu už $100.

2721 So. Halsted St.

Cicerd, 
vement 
rinkimas atsibus kovo 20 dieną, 8 
vai. vakare Liberty Svet..* ant 14 
gat. ir 49 Ct. Cicero. Visi nariai 
esate raginami atsilankyti ant šio 
susirinkimo, ir atsivesti naujų narių. 
Bus svečių kalbėtojų. Neužmirški
te skaitlingai pasirodyti kovo 20 d. 8 
vai. vakare. < ' Valdyba.

Personai 
Asmenį} Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui našlio ar
ba senbernio, kuris turėtų biskj pi
nigų, aš turiu biskj skolos. Esu 33 
metų, vidutinio ūgio. Be vaiky. Ra
šykite Box 94, 1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Lietuvių Iin p ro
ki ubas paskutiniame 

usirinkimc pasisakė 
naujo knygyno statybą 

eikiančioj

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III, valdyba 1934 metų; S. 
Mažeika.pirm., 8149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace Stu J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaųdanskis mar
šalka, 3180 S. Halsted St..
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą trečiadienj 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių. Auditorijoj, 8183 So. 
Halsted St.

St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3584 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm* Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Antanas Vil- 
kiskis kas. glob., 827 W. 33rd St.; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Natkis 
korespondenas. 1900 W. 35th St.
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3138 South 
Halsted St. 12-tą vai. dieną.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar. jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekoiyatės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

Tel. Victory 4965 
8216 So. Halsted St.

Tel. CANAL 4674
: . NANCY’S 
BEAUTY SHOPPE

PERMANENT WAVING 
Musų

KENDŽIŲ, grosernės ir ice cream 
krautuvė pardavimui. Kaina $250. 
5404 Princeton Avė., Tel. Boulevard 
1282.

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

Liet. Socialistu Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa rengia perstatyti juo
kingą 2 aktų komediją “Piršlybos”. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St., kovo 25 d., 6:30 vai. vak. 
Po perstatymo šokiai prie Geo. Ste
ponavičiaus orkestros.

Veikale režisoriauja Kl. Jurgelio
nis, o vaidylos yra visiems žinomi 
scenos veteranai. Kaip tai: P. Mi
lerienė, A. ,Zavistaitė, Gulbinienė, 
Vaitiekūnas, Stasiūnas, Kemėšis, Ma
kalu Juozas”, Rutkauskas, Tarutis 
ir t. t., bet galima pilnai pasitikėti 
juokų puotos vakaro. Kvieslys.

North West Lietuvių Moterų Kliu
bo susirinkimas jvyks antradieny, 
kovo 20 d. 1934 m. P. Valiulių bute, 
3247 Beach Avė., 7:30 vai. vak. Na
rės malonėkite susirinkti j laiką.

M. K., sekr.

CICERO 
finansų komisija trumpą lai
ką atgal pardavė Chicagos bro
keriams, H. C. Speer and Co., 
.$500,000 bonų, kuriuos bandė 
nepasekmingai parduoti per 
metus su virš laiko, ši bend
rovė moka 100 centų už dolerį, 
bet pasiims 7% už bonų par
davimą biržoje, po $75,000 bo
nų kas mėnesį iki visi bus iš
parduoti.

Iš pinigų bus atmokėtos už- 
silikusios algos, “žali čekiai”, 
ir kitos sąskaitos, padarytos 
prieš sausio 31 d., 1933.

$250,000 bonų lieka nepar
duota. Kažin už kiek tuos 
parduos. Gyventojai, sako esą 
nepatenkinti miestelio elgesiu.

Cic. Pilietis.

D. L. K. Vytauto Draugiją laikys 
mėnesini susirinkimą antradieny, ko
vo 20 d. 1934 m. 7:80 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3133 So. Halsted St.

siuomi nariai kviečiami būtinai pri
būti, nes tai bus svarbus susirinki
mas. Randasi nauju reikalu apsvar
styti kurie esate užsilikę su mokes- 
timis tai būtinai pasirūpinkite apsi
mokėti. Nut. rašt.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm.,

Naujoviško styliaus bliuzka. Kiekviena moteris turėtų tokią 
M. Nukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 86, 88 ir 40 colių 

neis su naujoviškom ran- 
F ateinančiam baliui? V Su- 

18, 20,, taipgi 86, 88 ir 40 colių per krutinę.
Sukerptos mieros 12, 14, 16. 18,

Chicagiečių lietuvių scenos 
Žibutė su* neišsemiama energi
ja ir vikrumu. Turbut niekas 
tiek laiko ir energijos nėra 
paaukavęs Chicagoj lietuvių 
scenai kaip ji. Sekmadienio 
vakare, 6:30, kovo 25 d., ma
tysime Lietuvių Auditorijoj 
kaip ji drovisi piršlių ir kaip 
gailisi vainikėlio, veikale “Pirš
lybos”. Stalo LSS. Chicagos 
kuopa.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 260$ W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 

JSusirinkimus laiko kiekvieną mė
nesi kas trečią antradieni, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jęnkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8534 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, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8806 Sol’* Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadieni, 7:80 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St

The winds of March do blow, 
bųt the y will blow unheeded 
by the crowd of merry mer- 
men and mermaids at 'Pirmyn’s 
“Splash” Party, Saturday, 
March 24, at the Medinah Aith- 
letic Club, 505 N.^Michigan avė.'

Besides swimming, dancing 
and entertainment, Emma She-i 
maitis our famous Lithuaniair 
aųuatic star and Al Ratelio, 
the city high school diviiig 
Champion, will climax the even- 
ing’s events with a few exhi- 
bitions, ( ,

Tickęčs are fifty cente and 
can be secured from any mem- 
ber of the ‘Pirmyn Chorus. Get 
your tickets early and join us 
in a splashing good time. ■—M.

2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.: Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenavv Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 8838 So. 
Kcdzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, 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-ma nedėldieni .kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street. ‘

CICERO 
vement 
savo 
prieš 
Ciceroje ir veikiančioji komi
sija pasiuntė miestelio virši
ninkams protesto rezoliuciją 
tuo reikalu. Sako, senieji vie
šo knygyno rūmai tebėra pa
tenkinanti.

Toliau paaiškėjo, kad klubo 
adv. Kizas buvo išrinktas į 
Cicero Klubų tarybos 1934 val
dybą. Toliau, Cook County 
Civic League pranešė, kad ji 
pasiryžusi kovoti už vieno 
procento taksus.

Klubo indorsuotas kandida
tas į mokyklų trustecs A. Po
cius pranešė, kad turi politi
kieriai nori suskaldyti lietu
vių balsus ir į precint kapito
nus stato po kelis lietuvius 
kandidatus, kad kitataučiai 
galėtų laimėti. Jeigu butų sta
tomas po vieną kandidatą, 
laimėjimas butų užtikrintas.

Lietuvių Improvement Klu
bas paaukavo kiek ankščiau 
$50 ALTASS skridimui. Vei
kia bendrai su ALTASS sky
riumi Cicerą kolonijoje, kuris 
paskutiniu laiku pradėjo gy
vai veikti. Cic. Pilietis.

Ibprafc Lietuvos Žmonėstr 
pataria Lieuivos banh

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAšELPINIO Kliubo 
valdyba per 1984 metus: George 
Medalinskas, pirm., 283 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
8508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.: M. Ka
ziunas, iždininkas, 8508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

dėldienj, Lawler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. po piet.

CICERO
atgal Liuosybes svetainėje įvy
ko jos direkcijos sušauktas 
kreditorių susirinkimas pasi
tarti kaip sustiprinti bendro
vę, kad apmokėjus aukštas 
taksas. Direkcija padavė su
manymą, kad kreditoriai do
vanotų bendrovei vienų metų 
nuošimčius, nes tai butų dide
lė parama. Tas reikalas buvo 
plačiai apkalbamas ir pasiro
dė, kad tie, kurie turi paskoli
nę mažas sumas, lengvai dova
notų, bet vienas proletaras, 
kuris turi investavęs stambią 
sumą, pareiškė, kad negali.

Bendrove gerai stovi
Man bendrovės reikalai ge

rai žinomi. Patys viduriniai 
reikalai stovi gana gerai. Jo
kio pavojaus nėra, nežiūrint, 
kad raudonieji turi susukę ten 
savo lizdą. Bet tai pačių šei
mininkų apsileidimo ir neran
gumo kaltė.

Kreditoriai sutiko dovanoti 
vienų metų nuošimčius, 
šiol visi gaudavo penktą, 
geras- investmentas šiais 
presijos laikais.

Patys šėrininkai ir kredito
riai turėtų imti domėn tuos 
visus reikalus ir apvalyti ben
drovę nuo skolų ir gauti divi
dendus už savo Šėrus. Tas 
galima lengvai padaryti, nes 
šerininkų yra suvirš 400.' Tik 
reikia susitarti, reikia vieny
bės. Toji siaura raudonųjų 
diktatūra turi visų pirmiau
siai išnykti.

Vienas ii senesniųjų.

Real Estate For Sale 
Natnąj-BemĮ Pardavimui

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
n'ųnas 6 ir 6 kambariai. Turiu par
duoti dėl Žmono* mirties.

2810 So. Emerald Avė., 2 fl.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago. III

Čia {dedu 15 centų it pralau at* 

siųsti man pavyzdi No

"Mieros

bė. Taipgi pilnas 
, ’atarnavimas.

... JRUMSTA, Sav.
2302 So. Leavitt St

• * CHICAGO. ILL.

šeštadienį, pranešėme, kad 
Lietuvos Aoro klubas išsiuntė 
ALTASS’UI 10,000 litų (apie 
.$1,600) auką antram transat
lantiniam skridimui. Bet Lie
tuva, matyt, toli gražu nema
no nustoti su 10,000 litų, nes ir 
kitos aukos nuolat plaukia.

štai, šeštadienį atėjo iš Lie
tuvos dvi pašto perlaidos 
.$34.68 ir $16.07, o po atskiru 
voku laiškas, kurį pasirašo p. 
A. Venožinskis, Lietuvos Že
mes Ūkio Ministerijos Žemės 
Ūkio departamento direkto
rius ir A. Žygelis, Buhalteri
jos skyriaus viršininkas.

Laiške sako:
Pranešame Tamstų

kad mes Žemės Ūkio ir Veteri
narijos Departamentų centro 
tarnautojai paaukojome lakū
no Jonušo-Janušausko trans
atlantiniam skridimui paremti 
Lt. 215„ — $.31.68, kuriuos pa
siuntėme Chicagon 1931 m. 
kovo mėn. 2 d. per Kauno pa-

Kovo 13 d. Balchuno svetai
nėje, 158 E. 107th St.' Rose- 
lande, 9-tos Wardos Lietuvių 
Demokratų Kliubas vienbalsiai 
indorsavo Shelon W. Govier 
kaipo demokratų kandidatą dėl 
išrinkimo į 9-lo> Wardo commi- 
tteeman ir Al. Kumskį į demo
kratų kandidatą j County ko- 
misionierius.

SusiHnkime ddtyVil^b svečiai 
)r. J. Poška ir Leslie V. Beck.

šiandie S. W. Govier, vienas 
iš Chicagos žymiausių politikie
rių, deda savo pastangas nomi
nuoti Al. G. Kumskj į County 
Komisionierius ant demokratų 
Galioto. Komisija iš trijų buvo 
išrinkta pereiti draugijas 9-toj 
Wardoj. Komisija susidaro iš J. 
Rakausko, S. Zilewicz ir Al. G. 
iumskio.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 20 d. Baldin
io salėje, 158 E. 107th St. 

Kiekvienas lietuvis iš 9-tos 
Wardos (Roselando, West Pull- 
mano ir Kensingtono) yra kvie
čiamas prisirašyti prie Lietu
vių Demokratų draugystės. 
Duoklės yra 50c į metus vy
rams ir 25c moterims. Kurie 
neišgali mokėti bus veltui pri
imami. —Koresp.

• nuteikia 
ha rzdask uty klot 
—a komfortų 

skutimos 
namie

Chicagoje tebekrinta žemyn, ar 
jau gal kyla. J tai p. B. R. Riet- 
kiewiczius atsakė maž daug 
taip: girdi, su namais jau ne
bėra taip blogai, kaip kad ne- 
kurie kad mano. Nekrutamų 
nuosavybių kainos su pirma 
diena vasario pakilo 10%. Tai 
esanti tikra tiesa, nes taip pa
duoda Chicago Title and Trust 
Co. O kaslihk rendų, tai irgi 
pasireiškė didesnis pareikalavi
mas nuomų ir tie namų savi
ninkai daro sau nemažai skriau
dos, kurie laiko rendauninkus 
veltui net po 5 ir 6 mėnesius. 
Dabar kiekvienas galėtų šiek 
tiek nuomas apsimokėti; t Ne- 
kurie sugrįžo j savo senuosius 
darbus, o kiti gavo darbus prie 
CWA. Net ir tie galėtų šiek 
tiek mokėti, kurie gauna pašal
pas iš valdžios. Jeigu kurie 
reikalauja, kad nuomas užmo
kėtų valdžia, ji moka.

Real Estate biznis, abelnai 
kalbant, su naujais metais pa
sirodė daug gyvesnis, sako p. 
Pietkievvicz. Namų pirkimas ir
gi šiek tiek pradeda pasireikš
ti, nes turintieji pinigų ieško 
bargenų. Numato, kad taipj il
gai nebus, rendos pradės kilti. 
Namų Manadžerių Susivieniji
mas nutarė su pirma diena ge
gužės mėnesio pakelti rendas 
nuo $2l/2 iki $5 už flatą.

Taigi Chicagoje Real Estate 
biznis pakrypo daug į geresnę 
pusę. —Motinos Sunirs.

Be to, minėtam reikalui. Že
mes l’kio Departamento ag
ronomas referentas Kazys Pet
ruškevičius, savo 15 metų dar
bo Nepriklausomoje Lietuvo
je sukaktuvių proga, paauko

ji 6.07, kurie tai
pogi persiųsti Chicagon 1934 
m. kovo mėn. 3 d. per Kauno 
paštą.

Su pagarba,
A p. Vienožinskis,
Žemės Ūkio Departamento 

Direktorius.
A. Žygelis, 

Buhalterijos Skyriaus 
Viršininkas.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Aną vakarą užėjau pas Brigh- 
ton. Parko realestatininką B. R. 
Pietkiewicz, kuris turi savo 
Msų .2608 W. 47th St. * Tarp 
kitko paklausiau^ kaip dabar 
stovi, nekrutamų nuosavybių 
marketas, -ar vis Ttiamų"

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard» 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKR AUSTYTO JAS
<58 So. Halsted St. Chicasro. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Illinois. — Lietuvių Impro 
liubo labai svarbus susi

Rakandai-Įtaisai
JAUNA pora turi paaukauti 4 

kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 į Chappell, Hyde Park 
4069.

2814 — : 
sau pasisiūdinti, 
per krutinę.

2569 — r 
kovem. Kuri ne norėt 
kirptos, mieros 12, 14, 1 

2952 —
20, taipgi 36 Ir 881 colių per krutinę

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
praSonie iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
n u mer j, pažymėti mierą ir aiS- 
kini parašyti šavo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ni n pasiųsti pinigus arba paar
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikta adresuoti: 
Naujienos, Pąttęrn Pept„ 1739 
Sos Huk ted St.^QJncago, III. ,

( PROBAK BLADE)




