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Teisėjas Miller

Esą tas trustas siekiasi Įvesti 
diktatūrą ir pakeisti visą eko
nominę ir politinę sistemą

Suteiks jiems visuotiną amnes
tiją. Bet anarchistai ir to
liau pasiliks kalėjimuose
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TURIN,
Grufpė žydų inteligentų 
areštuota už priešfašistinį 
kimą.

Reikalauja •atsteigti pagrindi
nes algas

labai 
visai 
įves-

Žmonės neturės valdžioje jokio 
balso, nes viską spręs “pa
einanti nuo Dievo valdžia”.

Italijoj, k. 25. — 
liko 
vei-

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily news

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

NAUJIENOS
' Thc Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

'Phone CANal 8500The Lithuanian Daily Newg
second-clasB matter March 7, 19141 at th© Post Offlc® M. W

OTdeir j&e Acft ©f Mfirdn

Automobilių streiko 
nebus, sako Johnson
Automobilių kompanijos ir darbininkai 

veik pilnai susitaikę. Paskutinis 
pasitarimas su prezidentu

WASHINGTON, kovo 25. — 
Ginčas airtomobilių pramonėje 
yra veik visai sutaikintas. Taip 
pareiškė NRA administratorius 
Johnson po dviejų valandų kon
ferencijos su darbininkų atsto
vais Baltąjame Name.

Tik viena smulkmena dar li
kusi neišspręsta kai jis išva
žiavo iš Baltono Namo dar sy
kį pasitarti su fabrikantais.

Bile minutę laukiama prane
šimo iš fabrikantų, kad Balta
sis Namas galėtų paskelbti už
baigimą derybų ir išvengimą 
streiko, kuris birtų palietęs gal
būt apie 250,000 darbininkų.

Jau vakar buvo gimusi vil-

tis streiką išvengti. Bet vis 
dar buvo šiokių, tokių nesusi
pratimų su kompanijomis, ypač 
dėl jų reikalavimo priduoti uni
jos narių sąrašą. Unijos vadai 
sutiko priduoti sąrašą tiktai 
valdžiai, bet ne kompanijoms, 
bijodamiesi, kad kompanijos 
nepradėtų šalinti iš darbo or
ganizuotus darbininkus.

šįvakar darbininkų atstovus 
pasišaukė pats prezidentas 
Rooseveltas paskutiniam pasi
tarimui. Vykdamas į tą pasi
tarimą, Am. Darbo Federacijos 
prez. Green pareiškė, kad pasi
tarimas veikiausia užsibaigs su
sitaikymu.

Kaltina prezidento 
Roosevelto “sme

genų trustą

Geležinkeliečiai at 
metė Eastmano al

gų pasiūlymus

Austrijoje įvedama 
“dieviška” diktato

riaus valdžia

Nusinuodijo $3,500, 
000 Oklahomos alie 

jaus prigavikas
SHANGHAI, kovo 25. 

nadietis C; C. Juliau, apie 40 
m., garsus milionierhfe aliejaus 
kompanijų promoteris, kuris yra 
kaltinamas savo prigavingomis 
kompanijomis išviliojęs iš 
Jungt. Valstijų gyventojų $3,- 
500,009, nusinuodijo Astor 
House hotely.

Jo sekretorė Leonoro Levy, 
su kuria jis gere ir vakarienia 
vo, irgi bandė nusižudyti, bet 
tapo atgaivinta ir jos gyvas
tis nėra pavojuje.

Julian vedė $100,000,000 alie
jaus kompaniją Californijoj,

VIENNA, k. 25.— Diktato
rius Dolll'uss padaręs Viennoje 
didžiausį kariuomenės paradą ir 
parodęs visas Austrijos karines 
jėgas, paskelbė naujos Austri
jos konstitucijos projektą.

Einant ta Konstitucija, prezi- 
dentui-diktaioriui bus suteiktos 
tokios pat absoliutės galios, ko
kias turėjo karalius Franz Jo-
sef, kai jis užėmė sotų sutriuš-1 beĮ jjg Spej0 laiku jos nusikra-

Ispanija paliuosuos 
iš kalėjimą visus 

monarchistus

WASHINGTON, k. 25. —-Tū
las “švietėjas”' iš-*Gary, Ind., 
Dr. Wm. A. Wirt, kuris prieš 
kelis metus paruošė drakoniš
ką Gary planą engimui plieno 
liejiklų darbininkų, parašė laiš
ką kongresui, kuriame jis kal
tina, kad niekurie prezidento 
Roosevelto “smegenų trusto” 
nariai suokalbiaują prezidentą 
tinkamu'laiku pašalinti ir pa
statyti diktatorių, kad pakeisti 
visą šalies politinę ir ekonomi
nę tvarką. Jam nepatinka ir 
pats NRA, kuris buk siekiasi 
prispausti “paprastus žmones”.

Išpradžių į tą laišką niekas 
nekreipė domės, kaipo į reakci
onieriaus sapaliojimus. Bet su
judo visi atgaleiviai ir stengiasi 
kongrese tą dalyką išpusti, kad 
padaryti tyrinėjimus preziden
to Roosevelto patarėjų-moksli- 
ninkų veikimo. Ypač šia proga 
nori pasinaudoti Hooverio re- 
pufolikonai.

WASHINGTON, k. 25.
Pirmos administracijos pastan
gos sutaikinti ginčą dėl gele-; 
žinkeliečių algų nepasiekė,gele-I 
žinkeliečių brolijoms atmetus 
koordinatoriaus ir arbitrato- 
riaus Eastman pasiūlymą, kad 
dabartinės 10 nuoš. nukapotos 
algos pasiliktų dar šešius mė
nesius, pakeliant algas tik ke
lioms darbininkų grupėms, ku
rios ikišiol mažiausia uždirbda
vo.

Eastman taipgi pasiūlė, kad 
butų paskirta tam tikra komi
sija, kuri ištirtų geležinkelių 
padėtį ir duotų savo rekomen
dacijas dėl tolimesnių algų.

Geležinkeliečiai reikalauja, 
kad butų atsteigtos senosios, 
pagrindinės algos, nes algos 
dabar visur pradeda kilti, pra
gyvenimas irgi pabrango, tad 
turėtų būti pakeltos ir geležin
keliečių darbininkų algos.

Munšainas išnyko ir atsirado “geroji” degtinė. Bet ar 
geresnė už senąjį munšainą, yra abejotina. Chicagos sveikatos 
departamento chemikas Jaglowski padarė analizą kelių rusių 
“gerosios” degtinės, pirktos Chicagos saliunuose ir rado, kad 
ji yra niekas daugiau kaip tyras alkoholis, atskiestas vande
niu, glycerinu, įvairiomis rūgštimis, ąžuolo žieve ir nudažytas

• kenksmingais sveikatai dažais.

Čechoslovakija ašt
riai susikirto su 

Lenkija
PRAGA, čechoslovakijoj, k. 

25.—Didelė kariuomenės sargy
ba liko pastatyta prie Lenkijos 
legacijos, gavus žinią iš Var
šavos, kad 18 cechų liko išva-r 
ryta ir daugelis čechų laikraš
čių tapo uždaryti Lenkijos sos-

Peršovė savo vyrą kam 
-rankų nenusiplovė

Prezidentas pasirašė 
Filipinų nepriklauso

mybės bilių

čechoslovakijos pasiuntinys 
Gersa išvyko iš Varšavos ra
portuoti savo valdžiai apie su- 
sidurusią padėtį.

Tai esąs naujas epizodas Če- 
choslovakijos-Lenkijos konflik
te, kuris pradėjo darytis vis 
aštresnis čechoslovakijai pasta
ruoju laiku nupiginus savo pi
nigus.

Šiai dienai yra/šaukiama daug 
protesto mitingų.

Streikai ir lokautai 
La Šalie. III., apie- 

linkėj

HAMMOND, Ind., k. 25. — 
Kadangi John Mazolevvski atsi
sakė nusiplauti rankas einant 
pusryčių valgyti, jo žmona An
tanina pastvėrė revolverį ir jį 
peršovė. Tada jis atėmė iš 
savo žmonos revolverį ir ją per
šovė trimis šūviais. Mrs. Mazo- 
levvski vargiai išliks gyva, bei 
jis nėra kritiškai sužeistas.

WASHINGTON, k. 25. — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
pasirašė Filipinų nepriklauso
mybes bilių, kuri prižada su
teikti Filipinų saloms nepri
klausomybę už 10 ar 12 metų. 
Filipinų legislatura turi priim
ti bilių iki spalio 1 d.

Mussolini numato neg 
rą prezidentą Balta

jam Name

Trys žmogžudžiai nutei
sti kalėjiman

GUADALJARA, Meksikoj, k. 
25.-—Žinios iš Jocotepec prane
ša, kad ten trys žmonės liko 
užmušti ir keli sužeisti susi
rėmime tarp dviejų ūkininkų 
frakcijų.

Trys jauniCHICAGO.
žmogžudžiai, Grobe, 25 m., Tut- 
tle, 26 m., ir Dobkin, 20 m., 
kurie pernai vasario mėn., lai
ke plėšimo nušovė gamblerį 
Merck, 42 m., liko nuteisti vi
sam amžiui kalėjimam

RYfMAS, k. 25, — Mussolini 
laikraštis skaito “aliarmuojan
čiu” dalyku tai, kad baltųjų gi
mimai Jungt. Valstijose spar
čiai mažėja, kuomet gimimai 
tarp negrų nė kiek nemažėja. 
Delei to esą galima tikėtis, kad 
su laiku negrų skaičius tiek 
padidės, jog už kokio šimto 
metų j Baltąjį Namą galės pa
tekti negras.

LA SALLE, III., k. 25. — 
1,300 darbininkų liko be darbo 
La Salle-Peru distrikte, darbi
ninkams sustreikavus dviejose 
cinko liejiklose, o trečiai dirb
tuvei paskelbus lokautą ir už
sidarius.

Pirmiausia sustreikavo Mat 
hiesėn & Hegeler Zinc Co., Lr 
Šalie ir Illinois Zinc Co., Peru 
darbininkai reikalaudami pakelt 
algas 10 nuoš., abiem kompa
nijoms , atsisakius darbininkų 
reikalavimą išpildyti. La Šalie 
dirbtuvėj padėtis yra rimta, 
nes liko užgesintos tarpinamo- 
sios krosnys ,taip kad bus rei
kalinga jas perbudavoti, taip 
kad pasak kompanjos viršinin
kų dirbtuvė negalės atsidaryti 
be metų laiko ir jai tai kai
nuosią $100,000.

Peru Wheel Co., vieton iš
pildyti darbininkų reikalavi
mą pakelti algas, nutarė dirb
tuvę uždaryti ir paskelbti lo
kautą.

kinęs respublikonų revoliuciją tyti ir parduoti kitiems. Bet 
1848 m. kompanija jau tiek buvo su-

Prezidentas galės keisti kon- smukusi, kad naujieji viršinin- 
stituciją kada tik matys rei- kai nebeišgelbėjo ir nuėjo ka- 
kalą, nes valdžia vadovaujasi lejiman. x 
principu, kad “visa valdžia pa- julian po to atvyko j okla. 
eina nuo Dievo”, o ne nuo žmo- homa City, kur tada ėjo dide- 
nių. Todėl žmones šalies vai- hg spekuliacija aliejaus Šerais, 
dymo reikaluose neturės jokio jis 1930 sutVėrė savo alie- 
balso. jaus kompaniją ir paleido už

___________  $3,500,000 serų. Tai buvo vie
na iš didžiausių prigavysęių

Republikonų vadų aliejaus istorijoj. Apie 50 žmo-
anvoviavimcia nių atsidūrė teisme. Pats Ju-
SllVaZlaVlinaS ]jan> j0 draugams užstačius

.— $25,000 kaucijos, pabėgo Chi-
PHEONIX, Ariz., k. 25. — nijon, kur jo negalėjo pasiek

ia įvyko pačių žymiausių re- ti jungt, Valstjias.
.publikonų vadų suvažiavimas, Kadangi’ jis buvo labai išlai- 
kuriame. dalyvavo Hooveris, (|us> įaj vį8l^ pinigus prašvil- 
Dawes, gen. Pershing, buvęs pg ir dabar gyveno paskolomis 
III. gub. Ęowden ir k. Paskui Lg kjįų žmonių. Spėjama, kad 

h;?jis prisiskolino stambias pinigu 
“viėsecr., ’ sumas ir matydamas, kadpri-

Jie tvirtina, kad jų suvažia-1 lipo liepto gaiQ, tad ir nusi- 
vimas neturys jokios politinės 
reikšmės ir apie politkią jie 
nieko nekalbėję, vien pasivie
šėję ir bendrai praleidę atosto
gas.

Italija “rinko” 
lamentą

Siūlo palikti immi- 
gracijos suvaržymą

WASHINGTON, k. 25. — 
Komitetas 48 vyrų- ir moterų, 
kurį paskyrė darbo sekretorė 
Perkins studijuoti imigracijos 
problemą, rekomendavo palikti 
dabartinius įstatymus, kurie su‘- 
varžo imigraciją, tik sušvel
ninant įvažiavimą piliečių šei
mynų.

Ir italai areštuoja
1 žydus

Patvirtino nuteisimą 
Dr. VVynekoop 25 me

tams kalėjiman

Chicagai ir apielinked feden
us oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Nepastovus, galbūt lietus ar 
sniegas; šalčiau.

Saulė teka 5:45, leidžiasi €•- 
07.'

HALLE, Vokietijoj, k. 25.— 
Miesto ir universiteto valdžia 
paskelbė, kad ateityje Halle stu-' 
dentai negali sėdėti minkštose! 
kėdese ir miegoti labai minkš
tose lovose. Taipgi studentams 
bus leidžiama apsigyventi tik 
neturtingiausiose šeimynose. 
Manoma, kad šį pavyzdį pa
seks ir kiti universitetai.

Russell 
Clark, kuris gelbėjo John Dil- 
linger pabėgti iš vietos kalėji
mo, liko nuteistas visam am
žiui kalėjiman. Laike to pabė
gimo liko nušautas šerifas 
Sarber. Du kiti, Harry ,Pierpont 
ir Charles Mackley, kurie irgi 
gelbėjo Dillingeriui tame pa
čiame pabėgime, liko pirmiau 
nuteisti mirčiai.

LIMA, O., k. 25

CHARLESTON, V. Wa., k 
25.—West Virginija nutarė ne
dalyvauti šiemet Chicagos pa
saulinėje parodoje.

t^f.****) ' u.'

CHICAGO.
atmetė reikalavimą naujo nag
rinėjimo bylos Dr. Alice Lind- 
say Wynekoop, 63 metų senu
tės ir patvirtino j ury nuteisi
mą 25 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimai) už nužudymą savo 
marčios Rheta.

Daktarė ketvirtadienį bus iš
vežta į Dwight moterų kalėji
mą, kur ji turės kalėti mažiau
sia 16 metų.

•>

Nacių
' f I’ < I ‘ 1 !■ I

studentų vadas Staebel paskel
bė, kaį mokjniąi tyri pišižy- 

. mėti sporte ir laimėti rudmarš-
• kinių smogikų sporto ženklą
• pirm negu jiems bus leista j- 

stoti į universitetą.

BERLYNAS, k. 25

MADRIDAS, k. 25. — Ispa- 
nija savo trijų metų respubli
kos sukaktuvėse suteiks visuo
tiną amnestiją visiems politi
niams kaliniams, išėmus anar
chistus, kurie dalyvavo gruo
džio sukilime, išrinkus dabar
tinį parlamentą.

Amnestija palies veik vien 
tiktai monarchistus, kurie buvo 
pasodinti į kalėjimą už įvai
rius monarchistų sukilimus ir 
suokalbiavimus nuversti res
publikos valdžią. Kitokių po
litinių kalinių, iki uiimant da* 
bartinei valdžiai savo vietą, Is
panijoje kaip ir nebuvo. •

Tarp pasodintų kalėjiman mo
narchistų yra žymiausi Ispani
jos turtuoliai ir žymus gene
rolai.

Tiems monarchistams, ku
riems pasisekė pabėgti i užsie
nį, dabar bus leista sugryšti į 
Ispaniją.

Visi respublikos šalininkai 
griežtai smerkia tokią amnes
tiją, nes ji sudaro pavojų res
publikai. Klerikališka bedievio 
Lerroific valdžia sako, kad res
publika esanti taip tvirta, jog 
ji gali suteikti pasigailėjimą 
sav^A priešininkams. Daugelis 
"dešiniųjų net nori, kad nuteis- 
tltSjT monarchistų gene?dlat 'biP 
tų pastatyti vadovauti Ispani
jos kariuomenei.

RYMAS, k. 25.
šiandie rinko parlamentą. Vi
sus 400 kandidatų parinko pais 
Mussolini ir visi už juos turė
jo balsuoti, nes kitų kandidatų 
nebuvo ir negalėjo būti.

šią parlamentas bus 
trumpas. Jis tik turės 
panaikinti parlamentus ir
ti korporacijų gildų tarybą.

Kas atsitiko kai krimi
nalistui nepasisekė 

nusižudyti

Kiek dvarininkams 
grąžinta žemių

KAUNAS. — Lietuvoje pri- 
skaitoma per 3,0(X) dvarininkų. 
Pagal žemės reformos įtastymą 
jiems buvo palikta po 80 ha ir 
dvarininkams bendrai palikta 
apie 250,000 ha. Pakeitus že
mės reformos įstatymą dvari
ninkams neliečiama norma pa
didinta iki 150 ha. arba pridė
tą po 70 ha, viso priėta per 
220,000 ha.

Yra nemaža, pav., Žemaiti
joj, ir tokių dvarų, kur 500 ha. 
bet žemės reforma negali savo 
fondan paimti, nes valdo gimi
nės formaliai, atsidalinę, o fak
tiškai kartu.

Girtavęs visą dieną 
šovė savo žmoną ir 

pats nusišovė
CHICAGO.—George Walker, 

63 m., 2820 W. 36- PI., visą 
dieną girtavo ir barėsi su save 
žmona Cornėlia, 63 m. Barnis 
užsibaigė tuo, kad jis mirti
nai peršovė savę žmoną ir pas
kui pats nusišovė. Jo žmona 
pasimirė šv. Antano ligoninėj.

—4--------------
WASHINGTON, k. 25. — 

Alto, Tex.» bankas paprašė pri
siųsti liaują Molinąjį Arą, nes 
senąjį sušaudę plėšikai. Persi- 
šaudyme vienas plėšikų liko nu
šautas, kiti gi du liko suimti.

NEW YORK, k. 25. — Step- 
hen Kiteus, 29 m., kriminalis
tas, bandė pasikarti, bet liko 
išgelbėtas ir atgabentas į ligo
ninę.

Atsigavęs jis pasivogė vo- 
gą, kuri buvo pririšta prie u- 
laužytos kojos kito ligonio ir 
jaja sumušė policistą ii* slaugę. 
Slaugei besiritant laiptais, jis 
peršoko per ją ir bandė pabėg
ti tarp kito policisto kojų. Bet 
policistas atsisėdo ant jo galvos 
ir Kiteus vėl atsidūrė ligoninėj.

Užsimušė
I ■ ■■ ■»!»

ŠIAULIAI.—Libariškių dva
re, Pakruojaus vals. pil. Dūla 
Aleksas, 17 m. amžiaus, be- 
veždamas, gyvuliams šieną, kri
to ir užsimušė.

Kuršėnų valsč., netoli gele
žinkelio linijos Šiauliai-Mažei
kiai, rastas negyvas pil. Rabi
nas Celkus (82 m.). Policija 
išaiškino, kad arkliams pasibai
džius jis iškrito iš vežimo ir 
užsimušė.

VieYUMA, Ariz., k. 25. 
nas žmogus liko užmuštas ir 
28 sužeisti apvirtus ant 
busui.

Pagauti radio trukdy
tojai

KAUNAS.—Sausio mėnesį li
gi 10 d. iš viso už radio truk
dymus pašto valdyba surašė 11 
protokolų. Kaune surašyti 9 
protokolai, o Joniškyje ir Ma
rijampolėje po vieną. Už radio 
trukdymus Kaune surašyti pro
tokolai: miesto ligonių kasai, 
Raudonojo Kryžiaus ligoninei, 
V. D. U. mpterų klinikai, Var* 
po spaustuvei, Poželienės Loby
no krautuvei, .Abelio Lagovį- 

” dirbtuvei, šviesos 
ir Liaugauskienėskelio

ki . 'f

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tą smagi ir patogi. Nealide- 
lipkite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite j musų laivakor- 
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted S t

Chicago, II

čiaus baldų 
spaustuvei 
krautuvei.

_________
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po to atsa

atsakiau

carai

DIDELE PAVASARINE

EKSKURSIJA
O gi štai kodėl!Kodėl ?

Po apie

i

vaziavą }
kvartalus

liktai* 
valka

'Alios Murado sustato 
to Šveičia nedrasky*

paėję prie lai? 
lietuviškai kai

PlCKFoRD

Moderniška 1934 Skalbykla 
THOR arba 
APEX .........
PROSINIMO 
mašina .......
DYKAI Muilas, Rankinis prosas 
ir Basket $5.00 tereikia įmokėti.

Pirksite — 
dabar už $

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

pareiga apie 
socialistinės 
gyvas reikalas

nors pūslėta 
bet broliška 
to negalima

atsiduso tada 
kimus balsai,

“Paleistuvė”, — ima ją šauk 
ti žmones. “Tokia jauna ir t> 
kia graži pradėjo ištvirkauti,’’ 
— apgailestaudavo kai kas, žiū
rėdamos j ramų Iličkos veidą, 
švelnutes lupas ir pilnos liūdo 
šio dangiškas jos akis.

Kaip pačiais tautiečiais, taip 
šiuo jų nupasakojimu mes liko
me giliai sujaudinti.

(Bus daugiau)

nore - 
atsakiau tada 

aš pamačiau ir paži-

sakau, išsi

ai visa 
spaudos 

išties- 
ir pa
ranka : 
pralei-

HOLLAND-AMERICA LINE
Clucagivčiai ir apiėlinkės lietuviai kreipkitės į

Švietė mėnulis, 
bėdos.

Pirmieji vaizdai
Mažytės, susikūprinusios ir 

pakrypusios trobelės iš lentų 
ir skardos. Apie jas palapinės, 
panašios į Lietuvon atvažiuo
jančių vasarot čigonų būdas, 
paskui urvai, (luobos, gaubu
riai, apie kuriuos slankiojo pil
kos ir tamsios žmogystės... Bai
sios... alkanos žmogystės... — 
beduobiai.

Toliau:
Siaurutės ir negrįstos gatve

lės tamsių liktatnių šešėliuos 
išvydau gauruotais veidais vy
rus, dar kiek giliau išblyšku
siais ir skausmų išraižytais 
skruostais moteris, — bedar
biai.

Senesnės, daugumoje, prie 
savęs turėjo vaįkils. Mažyčių 
veideliai buvo išbąlu ir murzi* 
ni nuo verkimo.

Šaldytuvai 
1934 metų 

NOR- 
APEX. 

Kainos nuo $99.00 ir auk
ščiau.

“NAUJIENAS’*
1739 So. Halsted Street

Ofisas atilųras nuo 3 ryto iki 8 vai. vakaro

palapine mirgu- 
ugnelės šviesa

Albe B. Gumbaragis.

tšplyšusis Blanknoto Lapas

Elektrikiniai
Rėfrigefators
AVĖSTINGHOUSE
G E, LEONARD,

škia turtuoliai, bet žmonės, ku 
rie dirbę ištisus 
kuose, dirbtuvėse 
prie geležies, prie plieno 
nės 
m i

The tantalizing flavors of true may- 
onnaiseand true old-fauhioned hoiled 
dressine jicsvly combincd! Smooth 
and velvcty, mado in tbc exclueivc 
Kraft M iručio Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Puikus Liet. Radio Programai: 1________ _____, ... _
po pietų. Ketverkais: WHFC, 1420 k. nuo -7 K30 iki 8:30 vakaro.

II........ ..............III.........................MiMi'nl Iliuli ' • ................... r.mTfi .. . ...........................

Navajo indėnų taryba nutarė pašalinti iš Navajo indėnų genties tarpo visus, kurie nėra tikri 
Navajo indėnai. Genties garbes narystę buvo ąplaikę New Yorko ex-mčras Walker ir daug 
žymių augščiau parodytų mūviu aktorių. Be to, Navajo indėnų vadas Jim Thorpe reikalauja, 
kad indėnus muviuose paliautų vaidinę visokie meksikiečiai, havv^iiečiai ir negrai, kuomet dau
gelis tikrų indėnų yra be darbo. t

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO 
Balandžio (April U-tą d., 1934 

Į KLAIPĖDA 
(per Rotterdamą)

KELIONĖS KAINOS
N'EW YOP.KO I KLAIPĖDĄ:

Trečiąja . Kląąę i vieną pusę ..........  .................
Trečiąja Khiše j abi pusi .............................. .......

^Turistine Klase j vieną pusę . ........................
^Turistinė Klase | abi pusi ............... ...................

Ekonominis krizis 
man šį kartų visų menesį 
kari jų”. Gerai 
nešiu ir aš plaučius kur į Už
miestį pakvėpuoti gardžiausia 
gėlių ir alyvos medelių aroma
tais, kaip tie ponai.

Trejus metus be pertraukos 
džiuvęs pelėsiais atsiduodančia
me kambarėlyje, apie metu*s 
pilna gerkle gėręs gatvės dul
kes, automobilių gazus ir tain 
išgyvenęs viso virš keturius 
metus didmiesčio atmosferoj 
rengiausi dabar išvažiuoti į 
provinciją.

Ir kodėl ne? Prinokę ponai, 
kaip vasarą obuoliai ir išsir
pusios ponios iki pilno raudo
numo, kaip lietuviškos vyšnios, 
išvažiuoja kiekvieni metai vi
sai vasarai, gi man jau ir krū
tinė įdubo besiknisant prie sla-

Priimam į mainus jūsų 
seną šaldytuvų. Keletas 
pereitų motų šaldytuvų, 
kurie dabar parsiduoda

'59.00

tėti, duoda viena dieną mer
gaitei dešimts pęz.ųj.r išstimpa 
gatvėn.

Būdama be darbo, pastogės, 
pinigų ir pažįstamų, „Ilička po
ra mėnesių remiama geros va 
lios žmonių. Bet štai vieną ry
tą Ilieka pasijunta esanti ne 
viena ir nuo šios dienos jai sti 
silpnučiu kūdikiu užsidaro vi
sur durys.

metus fabri- 
tažieriu'ose, 

žino
kime dieną naktį kalda- 

priekalą. sukdami mašinų 
ratus, skaldydami akmenis, pūs
lėtomis rankomis, savo pra
kaitu ir kruvinais pečiais, kro
vę kitiems turtus, juos puošę 
dabinę, jų meilužes nukabinė
ję auksu, deimantais, ruby ir 
safirais, liko išmesti gatvėn nu
mirt badu. Tai žmonės nuo var
totų, darbo žmonės, bet jokie 
valkatos, jokie vabagUndai ir 
vagys.

— O kas toji moteris, — 
rodydamas galvoj pasukimu 
prie palapinės sėdinčios su kū
dikiu moteries, užklausiau ben- 
dratautiėčių, po gero pusvalan
džio.

— Ach 
Ii duslus 
gaila ir mums Iličkos.

Ir ima mums pasakoti. Pa
sirodo, kaukazietė. Prieš dve
jus metus mirus jos tėvui, ėmė 
meilinkautis vienas turtingas 
uruguažas. Ilička būdama jau
na, neprityrusi gyvenime ir 
pilnai nepasižinusi apgaulingo 
Valentino, atsiduoda jo valiai, 
lieka jo vergė, vėliau sugulo-

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS
Namams reikalingų reikmenų: RAKANDŲ, PARLOR 

SETŲ, KARPETŲ, DULKIŲ VALYTOJŲ.
Gražus’Parlor Setas, naujos mado
Moli ai r, vertės $99,00 už ................
9x12 Karpetai po $*g g QQ 
DULKIŲ VALYTOJAI ............

49.00 
" ” *39.00

- *9.50
IIOOVER su HOOVER Factory garantija $«| g gg 
šiame Budriko krautuvės nepaprastame išpardavime 
pirkėjas gali pirkti ant lengvų išmokėjimų ir dar aplai- 
kys gražių dovanų atminčiai.

dabar nutraukiau nuo jo 
— mes priėjome prie “vai-

ir dviejų minu 
kuriuo mes va

Virš metus išnaudojęs Va 
lentinas gražiųjų Iličką pasi 
junta esąs voratinklyje ir bi 
jodamas vėliau iš jo neišs’ 
narpliosiąs, nes Ilička ima dru

Buy gloves with what 
it savęs

i Arą reikalo mokAtl 60c M 
tauriau kad rauti reni 
koiele Llaterine Tooth Paatc, 
didelia tubaa parelduoda ui 
’Oo Ji valo Ir apaauro d**- 
tia Be to raute autauplatJ 
18. ui kurtuoa rali te ■uaiplrk- 
«i pirltlaaltea ar M kitą. 
Nambėrt Pbamaoa) Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

kalbėdami vis

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

Pavyzdžiai, jeigu žmogaus 
dantis yra nešva/us, tai jus no* 
rofns ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už* 
metimas yra daromas ir jums.

Listerifle, dantų tepalas, valo 
dantie nauju badu. Musu che
mikai 
■Itajiisi 
dAė^t dnntu •malš* Ua sun- 
ku« utdavfai* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Rausite per * savo ąphekoriu. 
LaiUbert Pharmecal Co., Saint 
Kitoji*, U. S, A.

nęs užklausė.
— Na, kaip tau atrodo šis 

vaizdas ?
Kelis žingsnius paėjau nie

ko neatsakydamas.
Ką? — paraginamai už

klausė jis Vėl.
— Baisus 

kiau.
— Mes jiems dar baisesni.
Mykolas manęs . nesuprato, 

jis mane, kad šios žmogystės 
baisios, kad jos gali užpulti 
mus kaip ponus ir parsimetę 
žemėn pareikalauti duonos ir 
kai ko daugiau, ners nuo mu
sų jų likimas, jei ir. priklausė, 
tai labai labai mažai

— Ne visai ne tą 
jau pasakyt 
jam
nau dabar juos; man baisus jų 
likimas, tragiškas nykimas... 
lėta mirtis...

Pusgarsiai 
ėjom pirmyn.

Ties viena 
liavo silpnos 
Aplink smilkstantį laužą sėdė
jo keli vyrai ir gėrė matę.

Einame arčiau prie jų, — 
pasiūlė Mykolas.

— Puiku.
— Turi čia cigarėtų?
Aš patikrinau kišenes. Ka

dangi mažai rūkydavau todėl 
kartais cigaretus palikdavau 
namuose.

— Taip, turiu 
sučiupęs už cigarėtų dėžutės

' Kiek arčiau 
žo užgirdome 
bant.

— Mykolai, 
štelėjęs jam į 
rėjau

Buvo šeštadienis 
poros valandų karštos kalbos 
su Mykolu, septintą vakaro 
mes išvažiavome. Į Santa Lu- 
cia? Visai ne! Kelionę j ten 
suspendavau porai dienų. Da- 

tamsiųjų 
— pas

LIETUVĄ
Dideliu ir populiariu garliH'Oiti*'^”

> S. S. STATENDAM

Mmenca s 
favorite!

L i.w.‘.»iA

RADIOS. Jums bus links
mos Velykos jeigu jus 
turėsite gailiuose naujų 
radio- su Mkfapląt kruvo- 
je. HČA Victor .AUTO
MATIŠKA; ; ĖSft 00 
Tikra kaina I

Už j tisų seną radįo artia 
grania/oną Tittoiaidos

’61.00
Po valandos 

čių autobusas, 
žiavome, sustojo. Pati paskuti
nioji miesto gatvė.

Tik ką važiavus pro didžiu
lius poros dešimčių aukščio na
mus; moderniškai įrengtus tea
trus, kinus, valstybines įstai 
gas ir parduotuves, per tuk 
stančiais elektros lempų iliu 
minuotas gatves, pro nušvytu 
siais veidais turtuolius ir puoš 
nias jų damas, kurie džiaug 
smo ir klyksmo etere nardė 
pro barus, iš kurių veršėsi ka 
baretiška muzika, o pro jų du 
ris bailiai žvilgteldavo nelai 
mių dukros, ieškodamos nuliu 
diliais akių žvilgsniais klijen 
tų savo kunui... dabar čia tam 
šiųjų liktarnių kvartaluos at 
rodė kaip tai keistai ir nejau

Rengiausi į Santa Lucia, bet 
neišvažiavau. Kodėl? Dėl men
ko mažmožio. Vakar, viską su
siruošęs kelionėn, nuvykau pas 
Mykolą atsisveikinti. Žodis po 
žodžio susiginčijom dėl valkatų 
ir. pagaliau, priėjome prie to, 
i...d jis mane nutempė dar į 
man iki tol nežinomų užkam
pi — tamsiųjų liktarnių kvar
talus.

Daug kam jie nežinomi ii 
liks nežinomais, bet musų po
nams tik “dėl akių” tas neži
noma. Tiek to. Kitaip ir būti 
negali. Patys sau negi nersis 
kilpą ant kaklo. Bet už tai yra 
šventa 
kalbėti 
liežuvii 
t i aniems 
vargus, 
mirštant

$ 99.50 
$170.50 
$130.00 
$227.00

Į abi pusi laivakortSs yra garos per du metu nuo dienos išplaukimo. 
’i’Grjžtntieji keleiviai tarp rugpiučio 13-tos ir rugsSjo 10-tos, turSs 
primokėti po $6.00 skirtumą kainose turistine klesa.

KELEIVIAI PRIVALO TURĖTI ŠIUOS
< DOKUMENTUS.

Lietuvos piliečiai: Lietuvos pasą, leidimą iškeliauti ir leidimą grjžtl. 
Amerikos piliečiui: Amerikonišką^paspoftą ir Lietuvon vizą.

RUOŠIA LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTU

Ramoit NToVA-RFžO

i......-"fy Naujos ZENITH, PHIL-
co, CROSLEY ir kito- 
kios. Didėt? nuolaida ir 
lengvi išmokėjimai.

REKORDAI. Įsigykite šiuos grąžtus Lietuviškus rekor
dus. KAINO PO 59 CENTUS VIENAS.
Kiekvienas pirkdamas nors ir 3 rekordus aplaikys dykai 
gražių dainų knygų su gaidomis.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS {VAIRIAUSIŲ 
LIETUVIŠKŲ REKORDŲ:

*■ T* ' »

rekordai dabar parsiduoda
Į O C - lik P°  ........- WU C

Rekordai yra siunčiami ii- i kitus miestus. Kanadiečiai pirkdami ne
mažiau kaip 6 rekordus prašomi prisiųsti 75c dėl peršiūhtimo lėšų.*

6002—Dariaus-Girėno Atminčiai ir Kareivėliai, S. Rimkus ir E. 
Sadauskaitė • -

3000— Varpelis valcas ir 21 Metai Kalėjime —Stasys Rimkus, solo
3001— Daktaro daina ir 7 Pačios. — Stasys Rimkus, solo
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai—Kazys Pažerskis, solo.

3003—Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Meliodijos—Budriko Radio 
Akordijonistai. .

16038—Lankštingalėlė ir Aguonėlės—Jonas Butėnas, baritonas 
16068—Linksmi Broleliai. Polka švilpinama solo su orkestro akomp. 
16068—Tykus buvb vakarėlis ir Neverkit pas kapą—“Aido” choras. 
16073—Reikia tept, pirma ir antra dalis—A. Vanagaitis.
16076—Oi. sopa, sopa ir Supinsiu Dainužę—J. Kudirka, tenoras.
16078—Mergytė prigavo ir Eina pati j karčiamą—A. Vanagaitis 
16083—Stumbriskin polka ir Vestuvių polka-—Liet. Tautiška Orkest. 
16085—Lietuviškas Džiazas ir Vanaginė polka—A. Vanaąaitis. 
16088—Lietuvoj mados ir Pas drauga Julių—A.'Vanagaitis.
16101—Levendrėlis ir Dzūkų bernučis—Kast. Menkeliuniutė.
16108—Vasaros naktys ir Bėda kad giltinė ne ėdA—Liuda 

Sipavičiūtė.
16124—Dukružėlė ir Kad aš Našlaitėlė—Marė Strumskienė. soprano 
16157—Shenadorlo ir Bernelio polkos—Mahanojaus Lit. Main. ork. 
16162—Zanavykas ir GaspadinS aną dlftrta—Penn, angliakasiai. 
16169—Prirodino seni žmonės ir Kur tas šaltinėlis—M. Petrauskas. 
16173—čigonai ir Vakar vakarėli—Budriko Radio Orkestras.
16174—Bernužėli Nesvoliok it Eisiu, Mamėi pasakysiu—Mikas 

Petrauskas. •

girdi? — kum
pa šonę šnybžte- 

lietuviai.
Taip, tai musų broliai, 

nelaimės prislėgti draugai, be 
darbiai, išstumti kapitalistinės 
valdymo sistemos j gatvę mirt 
badu.

šiurpus šaltis perbėgo mano 
kimu. Ties vienos lindynes an
ga sėdėjo skarmalais prisiden- 
kusi jauna, kokios devyniob- 
kos metų moteris ir žindyda
ma visai mažą kūdikį verkė. 
Kaip ilgai aš bučiau žiūrėjęs 
į ši skaudų vaizdą, pats neži 
nau; 
akis, 
katu

— Lietuviai ?
— Taip, lietuviai, — atsake 

keli balsai veik kartu.
Mykolas mėgino su jais už

vesti pasikalbėjimą, bet aš iš
skaičiau iš jų akių keistą ne
apykantą ir nepatenkinimą 
mumis. Kurį laiką buvęs ne
byliu, dabar išsiėmiau cigare 
tus ir pasiūliau bendratautie- 
čiams. Veik visi ruko. Už ma
žiaus} cigaretą, didžiausias dė
kingumas. Surandame kalbą 
Pas juos dabar pasireiškia ma
lonumas ir geriamas.

Kaip jau žinojome, kad tai 
nėra jokie valkatos, kaip pliau-

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

BUDR1K JEWELRY STORE
3343 S. fitąldaęjĮl St. ,

Radio Programai: Nedaliomis WFCL, k. 1 vai

suteikė Ėjau pirmyn, Mykolas ma
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Lietuvos Naujienos
I ■ ---

Apeliaciniai rūmai apyg. tei
smo sprendimą patvirtino.

Teismas nubaudė Pane 
vėžio komunistus

PANEVĖŽYS. — Nuo vasa- 
rio 27 d. iki kovo 2 d. Kariuo
menės teismo išvažiuojamos 
sesija Panevėžy nubaudė ko
munistus: Mozę Andurą 15 me
tų sunk. darb. kalėjimo, Jotai- 
tę ir Kacaitę po 12 metų, Solo- 
moną Birgerį ir Br. Grigą po 
9 metus, Odę Bermanaitę 10 
metų, Hanę Sevasaitę ir Bajer- 
skį po 8 metus, Kazlauską l1/* 
metų ir Lakaraifcką 1 metus.

Nepaprastas žiaurumas

Komunistų Bylos
KAUNAS. — Kariuomenės 

teismas sprendė kaltinamo ko
munistiniu veikimu Kazio Mar
kausko bylą. Markauskas pir
ma buvo plečkaitininkas, o pa
skui persimetė j komunistus ir 
grįžo Lietuvon.

Kariuomenės teismas Mar
kauską nubaudė V/» metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Kauno apyg. teisme buvo 
sprendžiama byla Berzono ir 
Faifaitės. Juodu irgi buvo kal
tinamu komunistiniu veikimu. 
Berzonas ir Faifaitė nubausti 
po 8 mętus sunk, darbų kalė 
jimo.

Be to, vakar apeliacijos rū
mai sprendė Kėdainių žydų 
banko bylą. Kauno apyg. teis
mas banko valdybos narius iš
teisino, o buhalterį Evenzoną 
nubaudė l’/a metų sunk, dar
bų kalėjimo.

KA11AIČ1AI. — Vasario mėn. 
11 d. Kadaičių pradžios mo
kykloj šaulių surengtam vaka
re V. šakys norėjo palydėti 
iki jos vežimo vieną panelę. 
Tuo tarpu pasigirdo suvis. Bet 
čia jį užpuolė gauja peštukų ir 
mirtinai peiliais subadė. Dėl 
įvykio tardomas mokytojas J 
Gvazdinskas.

Nužudytasis atsitarnavo ka
riuomenėj 1931 met. Ant Mas
čio ežero ledo šaulių rengia
mose arklių lenktynėse 1934 
met. vasario 9 d. laimėjo pre
miją 3-čio laipsnio.

Ką padaro ‘magaryčios’
Vėjas išnešiojo pinigus

MADOS

1363

MALĖTAI. — Malėtų šaulių 
būrys ima statytis sau namus. 
Kad butų pigiau, nuperka dai 
nebaigtą statyti Malėtų vai. 
ūkininko Petro Sabaliausko 
gyv. namą už 2,700 lt. Ir štai 
vasario mėn. 6 d. Petras Saba
liauskas Už parduotą trobesį 
gauna rankpinigių 1000 litų. 
Gavus tiek pinigų užeina j kar- 
čiamą pas malėtiškiams žinomą 
Karifą gert magaryčių, čia pat 
ir sutemo. Išėjus iš karkiamos 
šis žmogelis šiaip taip susigra- 
baliojo kumelę ir važiuos na
mo, bet jam dar parupo pa
žiūrėti pinigų, ar patikrint kiek 
jis pragėrė, ar šiaip kad su pi
nigais parvažiuotų. Vos tik spė
jo praskleist piniginę, siautęs 
smarkus vėjas iš išsigėrusio 
žmogaus nagų šimtines šust ir 
išnešioja po rinką. Ar patam-

Parvažiavo 
Rytą vos

syje suvaikysi? 
žmogus be pinigų, 
prašvitus atvažiavo jau su pa
čia ieškoti. Keletą šimtinių ra
do įšalusias netoli rinkoje, ke
letą rado sąžiningi miesčionys 
kitan kraštan miestelio nuneš* 
tas ir atidavė, tik viena šim
tinėj ar geresnį savininką ra
do, ar kur sniegas ją paslėpė, 
nebegrįžo. Vis tik reikia pasa
kyti, kad tai gera pamoka kaip 
magaryčios gerti ir kad nors 
ir neturtingame purvinam už
kampyje dar .esama sąžiningų 
žmonių. w

Kad žmona negraži, tai 
vyras ją įmetė į upę
KAUNAS. — Apel. 

sprendė 9 
nužudymų.

Tirkšlių 
vydauskas

rūmai 
bylas, kurių 7 dėl

v. gyventojas Do- 
nesenai susituokė

r

l * 3363 — Paprasta bet patraukianti 
suknelė. Tai taipgi naujos mados 
stylius, kuris tinka pavasarinei suk
nelei. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 

' 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

Nuo Itaunatlčkę Skausmu
KMmatUku skausmu kentlJiaial yni

M1 vietas Htn patikėtinu vaistu, tuo- 
IrailaMite maloniu Iii urną, kas liudys.

Tiktai tikrasis tori Inkaro ▼aiabaienkll.

PAIN-EXPELLER

Mirė rašytoja Pušaitė

Howard K. Gross iš Akron, 
Ohio, kuris religinio pakvaiši
mo laiku sudegino krosny savo 
2 metų sūnų John. Gross tei
sinosi, kad taip padaryti jam 
“liepė Dievas”. 

> -

su sena moterim, o kadangi 
ji buvus negraži, tai Dovy- 
dauskas ją nužudė ir įmetė j 
Ventą.

Šiaulių apyg. teismas Dovy- 
dauską nubaudė 12 metų sunk, 
darbų kalėjimo, o Apel. rūmai 
tą bausmę patvirtino.

“Krašto Balso”, Panevėžy, 
redaktoriaus pad. Remeika 
vogdavo iš šaulių teatro viso
kius daiktus ir gabendavus j 
redakciją. Gautus pinigus už 
parduotus daiktus sunaudoda
vęs to laikraščio reikalams.

^Panevėžio apyg. teismas Re
meiką, kaip recidivistą nubau
dė 3 met. sunk, darbų kalėji
mo; Apel. rūmai bausmę pa
tvirtino.

Klaipėdos sąmata ne 
normali

KLAIPĖDA. — Įvykusiame 
miesto seimelio posėdyje vo
kietininkų balsais buvo priim
ta šių metų Klaipėdos miesto 
sąmata 
iuvių frakcijos 
Trukanas, 
dė, kad lietuviai už sąmatą 
balsuoti negalį dėl kultūrinio, 
politinio ir ūkiško pobūdžio 
priežasčių. Klaipėdos miesto są
mata yra per daug didelė, su
daryta pagal Vokietijos miestų 
pavyzdį, neatsižvelgiant į mie
sto ūkišką pajėgumą. Klaipė
dos miesto sąmata sulyginus

8,817,700 litų. Lie- 
atstovas, dr. 

savo kalboje nuro-

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

su Kauno miesto sąmata, išei- 
sa, kad Klaipėdos miesto gy
ventojai moka triskart daugiau 
mokesčių, kaip kauniškiai. Kau* 
ne vienam gyventojui išeina 75 
litai, o Klaipėdoje —202 lt. Iš
laidų skirtumas didžiausias ad
ministracijos aparato išlaiky
me. Kaune visos* savivaldybės 
administracijos išlaikymas at
sieina 1,514,000 lt., o Klaipė- 
doje 2,853,000 lt«r Nors Klai
pėdoje pati savivaldybe moka 
algas ir mokytojams, tačiau, 
palyginti, mokytojų algos ne
užima tokių didelių pozicijų. ir 
turint galvoje Kauno ir Klai
pėdos didumą, darosi visai aiš
ku*, kad Klaipėdos miesto savi
valdybė gyvena per plačiai.

Nemakščiuose mile rašytoja 
Pušaitė (Šveikauskaite —- Kle- 
vinskiėnė). Pušaitė jau rašė 
prieškariniais laikais ir daly
vavo Vilniaus literatų būrely 
spausdindama savo raštus to 
miesto lietuvių žurnaluose ir 
laikraščiuose. Yra išleidusi faS» 
tų rinkinei! “Sniegams tirp
stant”. Didžiojo karo ntotfy ji 
rašė karo vaizdus ir dabar MHh 
Šeši išleisti didelę tokių raštų 
knygą.

. Prasidėjo batsiuvių 
streikas

KAUNAS. — Kaune sifetreU 
kavo apie 50 “šteperių” (bat? 
siuviai, kurie gamina viršuti
nes batų dalis). Streikas apc* 
mė apie 20 batų dirbtuvių.

Sustreikavę todėl, kad darb
daviai esą labai riumušę atly
ginimą. “šteperiai” per savai
tę uždirbą ne daugiau* kaip 10— 
12 lt. dirbdami per dieną 
12 valandų. Jie reikalauja 
kelti atlyginimą 20%.

Iškrypėlių klubas
VILNIUS.-

pa

Vilniaus poli
cija paskutiniuoju metu suseki 
vieną slaptą klubą, kuriame 
buvo atliekamos savotiškos or
gijos. Tai buvo homoseksuali
stų klubas, kuris turėjęs ry
šius su tarptautiniais tokiais 
slaptais klubais, • ir laikomas 
Berlyno seksualistų klubo sky
riumi. Slapton savo patalppr 
jie priviliodavo vaikus, • ku-į 
riems mokėdavo piiiiglis. JPoH- 
t jei f u sekus ir pradėjus•■tar.

' i 
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THE TWO ORPHANS
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Visai Nauji Wa>ehou»e Mnatdavlmo Kaina

GRAND
PIANOS

Sąlygos $l.r>o 
> į Ha vai t ę

Nerlftlkuokltę Nei 
Vieno Cento

129
Be 

ĮmokėDIENŲ [pradėkit mokėt. t
IŠMĖGINIMUI gjrželi°mSneŽi jinto
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-filo paatobėtinl nahjl Instrumentai yra paimti IK reyu- 
llatAns Htrtko, su pilnu, tu Etiniu tonu, artistiSku <io- 
tainu.. ir gražių ifibaiginiu., Naujausios mados Grandir 
Upright pianų konstrukcijos. Specialią! pabndavoti dej 
majų ępartmentn, arba namų su mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog- f. o. b. i» warehouse. Jūsų 
sena pianų arba muzikali instrumentų priimsime kaipo 
dalint Imokajimą.

FIRF^ROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 39ih SL

iž VnHrht 
Planų 

VM gerai 
lipomų i*- 
«Wsčlų.

Parduodam! 
tik už eaah 
Pavirinkite 

—tiktai SQ
PO _

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IŠLAIDAS 

Jelru jus manote kramtytu arti- 
moj Ateity, mes galime pasiimti 
jutu zonų planų ir pristatyti jutau 
nauja po to kaip perslkraustyeite 
naujon vieton.

PLATER PIANOS 
Nauji . parsiduoda nŽ 
viri! $460. Pastebė
tina vertybė, ne nau
ji, bet verti dvigu
bai tiek____^7
Sąlygos ftOe Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas Benčius ir 
RolAs,

iki 9 vai. vakaro

ii

014
PiM»

VIRAI. NAUJI 
MAŽI UI’RIGHT

PIANOS

$59
BAtYOOS *1.00

I SAVAITĘ

Tradt

Atdara Pirmadiehiais, Antradieniais ir Trečiadieniais nuo 9 vai. ryto

dymą, pasirodė, kad kai kuria 
Vaikai buvo * jau net Veneros 
ligomis užkrėsti. Suimtųjų tar
pe yra net vienas advokatas.

Ūkininkų bėdos
NAftVYDžlAl. —Daugailių 

kto* $ia keletą metų veikė ran
kinė pieno - perdirbimo bendro- 
yį, kurią geri pienininkai ir 
J.*Vąldybą?. taip nuvedė, kad 
jL932 metais turėjo grietinės nu'- 
griebimo punktu išvirsti. Ka- 
dąĄgi “vadovai” apsukrus bu- 
V0, tai reikalus taip sutvarkė, 
kad dabar nariai (jų 18) turi 
12>000 litų: nuostolių sumokė
ti, o iš “vadovų” gauti nieko 
negali—be garantijų ir neat- 
sakomingi. O likusį pieninė? 
turtą policija iš varžytinių par
davinėja.

Garsinkites “N-nose”

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

(DECORATION DAY)
Daug pinigą ' sutaupysite pirkda
mi paminklus, tiesiog iŠ didžiau- 
šiofc dirbtuvės Amerikoje, Ra
šykite' ąrb£ ‘telefonuoktie musų 
atstovui. Chicagojė. . ..

•! John P.. Stankowicz
6000 So. Hoųore _St.

<;.Tėl^’Grovehill 1965 .
........

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St., Chicago, UI.

TEL. VICTORY 7388-7048.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Rusiška ir Turkiška Pirtte
DOi’GlJKS BATH® 
"•4 it. W ROOSEVELT ROAl 

,n St l.oats Avt Tel Kediu 890?
,no» lietaus .u drasko* «ano> 

ssrimmiag pool
usisa. tf corkiika pirtį* moterim 

leredomis iki 7 v. v. ____

| Vienybe
= SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.
S EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
S « LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.
S VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
[♦] reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie- 
S žais. VIENYBĖ yra geriausia drauge vi*ų lietuvių. VIENYBE 

talpina įvairius straipsnius apie Lietuvų ir visame pasauly gy- 
ss menančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iš viso 
™ pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė- 

je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu- 
It. sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy- 
= tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY- 
EE BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, ąes ji visų 

reikalais rūpinasi. . .
VIENYBĖS KAINA:

Amerikoje Užsieny
$3.00 ...... . metui ......... $4.00

$1.75"... pusmečiui .....  $2.00
, ____ • Brdoklyne ..............
Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 

gaus geru knvgu $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštj. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie
są* ir tiesą.'Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrų 
pasaulio gyvenimo eigų. Jus turėsite geriausių draugų Jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

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

VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 

S . vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero
se mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va
tas jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vienų doleri pini- 
>1 gaiš už kožnų skaitytojų. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti 

5*3 keletą ar keliolika dolerių ir Įsigyti dvasinio mpisto — gerų 
ss knygų. Kviečiame visus lietuvius i Ši vajų stoti. Norintieji laimė- 
ąs ti dovani, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- 
5E ; formacijas suteiksime laišku.

Vajaus Komisija 
g 193 Grand Street, 7 ’ 
ffiiiuiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iiiuiiiini®imimim®iimi
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PUSĖN UCHT R.OOR
: GREIT ISDŽIŲSTA,

Į Išdžius ta su Gintaro Spalvos išbaigimu. ir'^Varnišo Blizgėjimu.
Grindys bus šviesios ir lengvai galėsite jas1 išvalyti.

J Nusipirkite Savo Maliavos arba įidrdulare Krautuvėje.
j * ' . .. , . » ♦. ■ ‘ J - ■***.'' 1 * b .' ■* *■ ■* • *
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Brooklyn, N. Y.

muilins
GARSINKITeS “NAUJIENOSE”
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BUBIS UJORKlM'

VIZA AT A BRHAK!! Fl^ST 
CHAKce Azė had to 

. ADVEteTiSE MV PLACel!
I WANT A <5000 SNAP

B VVMAT? HOT HtS 
INBW SPĖČIAU BAT
B0V? THE 
PAPERS ARe ALu| 
CAR.RV1M' THE.

M4YBC HE'S 
<SbT A chargb 
AėCpiUMT MdftC;

H. U

M

BUB'S ALL PEADV 

TO GOTO CUOfeK 
,FOfe VA. M R BABe.
BLIMP' BŪT WE'D 
U KG TO MAVBE 
EAT SUMP'N'

sutee1’ overa.
THeCSE AND ^Ėėb UP' 
fve Gottcp: go s*gm *

SbME MOVIG CONTRACTS*
MeET in

l Hale am hour. '

1 SUPPoSE A 
FAMOUS GŲV LIKĘ 
HIM IS APT toBĘ.’ 

AeSeMT-MlMDSO/
• J'

<£4.
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UfaiMltyvo kaina ’
Chicagoje — paltu-

i Metams
l Pusei metu ...____

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per ilneliotojuąs 
Viena kopija ..........
Savaitei ..—......... . .11
Minėsiu) ____ __

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams ... ________   17.00
Pusei metu ______  8.50
Trims mlneaiams ■ L75
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam mtaeaiui --------------- .75

Lietuvon ir kitur eisleniuoM 
(Atpigtam)

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

suotojas turėjo vieną tų baliotų mesti į dėžę po valdi
ninkų akių, šitokia balsavimo tvarka tik iš paviršiaus 
skiriasi nuo to rinkimų budo, kurį vartoja Rusijoje Sta
linas. Abiejuose atsitikimuose valdžia rinkikus gali te
rorizuoti, nes ji žino, kaip kiekvienas asmuo balsuoja.

Bet ką toki “rinkimai” rodo? Jie rodo, kad dikta
toriai bijo žmonių! v

rėjas adv. Lopatto už savo pa- riams, kokiais asmenimis mes 
tarimus. Mes pažįstam labai 
gerai ir pono Gegužio politiką, 
kelionės išlaidas ir jų visų dar
buotę dėl SLA “labo”, 
gerbiamieji SLA nariai,

Naujienos eina kaMtten. iMdriant 
eekmadianiua. Leidlta Naujienų Ben
drovė, I7R® 8. Baleted St Chica«o, 
m Tetafauao CANal MM

Metama ___________ :___ 88.00
Pusei metu — —___-   4.00
Trims mtaestams 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu

APDRAUDA NUO NEDARBO
. . -

Didelė socialinės apsaugos priemonė, apie kurią 
buvo tiek daug rašyta ir kalbėta per paskutinius ket
verius su viršum metus, jau yra svarstoma Jungtinių 
Valstijų kongrese. Kongrese tapo įneštas apdraudos 
nuo nedarbo sumanymas, žinomas pagal jo autorių var
dus, kaipo “Wagner-Lewis bill”.

Šis bilius yra paruoštas su pritarimu Darbo depar
tamento sekretoriaus, p-lės Perkins. Bet dar reikšmin
giau yra tai, kad už jį viešai stoja ir prezidentas Roose- 
veltas. Laiške, rašytam atstovui Doughton, prezidentas 
ragina tą įstatymo sumanymą priimti ir nurodo, kad 
bedarbių šelpimo dalyke nebegalima atsidėti ant priva
tinės labdarybės, kaip kad buvo daroma praeityje.

Taigi ir Jungtinės Valstijos, galų gale, priėjo prie 
to, kad valdžia yra priversta pripažinti, jogei darbinin
kų užlaikymas nedarbo metu yra ne “mielaširdystės” 
dalykas, bet valstybės pareiga. Dar taip neseniai šitai 
idėjai buvo priešingi ne tik valdžios šulai, bet ir darbi
ninkų vadai. Visi atsimena, kaip Hooveris kalbėdavo 
su panieka apie “dole” ir kaip jam pritardavo Am. 
Darbo Federacijos prezidentas, Wm. Green.

Nedarbo apdraudos idėją Amerikoje iškėlė pir
miausia socialistai. Jie už ją agitavo per kelias dešim
tis metų. Vienu tarpu socialistų eilėse buvo atsiradę 
karštakošių, kurie pasivadino “kairiaisiais socialistais”; 
ir išėjo prieš tą partijos progtamo punktą, sakydami, į 
kad reikalauti valstybinės apdraudos nuo nedarbo tai 
— “lopyti kapitalizmą” ir “mulkinti darbininkus”. Jie 
bendrai pasmerkė visokią kovą už reformas ir darbi
ninkų būklės pagerinimą kapitalizmo sistemoje. Iš pa
ties žodžio “reforma” jie padarė pasityčiojimo ir ko- 
liojimo žodį “reformistas”, kuris jiems reiškė daug-maž 
tą pat, ką “atžagareivis”, “kontr-revoliucionierius”.

' Iš minėtųjų “kairiųjų socialistų” išsivystė dabarti
niai komunistai. Steigdami savo partiją, jie irgi su pa
nieka atmetė “reformizmą” ir pasisakė už tai, kad dar
bininkai tuojaus keltų revoliuciją ir verstų kapitalizmą. 
Tuo budu nedarbo apdraudos klausimu šitie “revoliu
cionieriai” užėmė praktikoje tokią pat poziciją, kaip ir 
konservatybė Darbo Federacija ir — kapitalistiškoji 
valdžia.

Didžioji ekonominė depresija tačiau privertė ir ko
munistus, ir “federeišius”, ir valdžią savo nusistatymą 
pakeisti. Apdraudai nuo nedarbo paliko dabar priešin
gi tik stambiojo kapitalo atstovai.

•.. ........... . ......*.........*...... ................................................

Apžvalga
ei jos pinigų suvartoti sauvaliŠ- 
kai.

Taigi yra nuostabu, kad 
atsiranda žmonių, kurie taip 
neteisingai puola organizacijos 
viršininką. Stebėtis reikia taip 
pat, kad šitokiam negražiam 
tikslui panaudojama “Vienybė” 
— laikraštis, prie kurio, rodos, 
gana arti stovi ir kai kurie 
SLA/ viršininkai. Argi jie ne
galėtų teisingiau painformuoti 
“Vienybės” redakciją?

Pildomosios Tarybos 
ir seimo delegatu 

rinkimai

Ir ve, 
mes, 

turėdami visas tas žinias apie 
tuos žmones, kurie su išroka- 
vimu, dėl savo labo, skverbiasi 
į SLA Pild/Tarybą. Antri gi 
skverbiasi į SLA seimo delega
tus, kad ten savo vienminčiams 
pagelbėjus atsiekti jų pagei
daujamą tikslą. Todėl turime 
dirbti kuopose, kad prašalinus 
tą visą piktą iŠ SLA. O kad 
*to atsiekus, tai reikia išrinkti 
į busimą* seimą, kaip jau sa
kiau, gerus pažangius ir ištiki
mus delegatus.
žodis dėl Pildomosios Tarybos 

rinkimų
k

Kaip jau žinome, SLA Pild. 
Tarybos rinkimai yra paneigti 
ir todėl jie nebeturi tos svar
bos, kokią turėdavo praeityje. 
Bet vienok mek turim balsuoti 
ir parodyti visiems SLA na- , h

pasitikim ir norim, kad jie val
dytų SLA. Nekalbėsiu čia apie 
opozicijos kandidatų neįcompe- 
tentiškumą ir jų atžagareivlš- 
kas politiškas pažvalgas. Ma
nau, kad mes juos perdaug ge
rai pažįstame iš jų darbų ir to- 
dės apie juos kalbėti neverta. 
Bet visgi bus ne pro šalj pa
brėžti, už kokius kanHidatus 
mes turim balsuoti, štai jie:

Prezidentą F. J. BagoČius 
Vice-prez: Mažiukna 
Sekretorius: M. Vinikas 
Iždininką: K. P. Gugis 
Iždo glob: Mockus, Bučinskas 

ir žolynas
Dr. kvot: I. Bronušas.
Balsuodami už šiuos SLA. 

narius, manau, kad nepadary
sime klaidos, nes tai yra asme
nys, kurie per ilgus metus dir
ba SLA, kaip lygiai ir visuome
nės darbą. Jie yra patys savo 
darbu užsipelnę visuomenės pa
sitikėjimo. Todėl už juos rei
kia ir balsuoti. —K. L.

sumas 
kažin

jūsų 
į tre-

riuo ji pilnai pasitikėjo. Šlio
geris mirdamas surokavo, kad 
ji yra pas jį susitaupius lygiai 
penkis šimtus rublių. Kad po 
jo mirties jo vaikai nenuskriau
stų Barboros, jis jai atidavė 
tuos pinigus auksiniais pini
gais. Paskui tuojau užėjo ka
ras. Barbora pasirišus penkis 
šimtus rublių tarpkišky atsi
trenkė į Šeduvą, bėgdama nu‘o 
karo audros, čia ji pastoviai 
apsigyveno. Šiaulėnų gatvelės 
gale pigiai nupirko gryčią su 
nemažu daržu užpakaly, čia 
vasaromis dirbo ūkininkų lau< 
kuose ir savo darže, o žiemo
mis verpė tų pačių ūkininkų 
vilnas, linus ir pakulas. Dabar 
gi ji begaudavo vasarą daržus 
ravėti, o žiemą plunksnas pe
šioti ir pakulas verpti. Jos pa
vardė buvo nežinoma. Kai ka 
da ir ji pati jos nebeatsimin
davo. Visi vadino ją Barbora, 
šeduviečiai taip pat nežinojo 
iš kur ji čia atsidangino ir ko
kią praeitį turėjo. Visada ji 
buvo paslaptinga, savy užsida 
rius moterėlė. Su nieku ji ne
draugavo ir niekam savo rei 
kalų nepasakojo. Buvo žinoma 
tik tiek, kad ji turi nemažai 
pinigų išskoMnus. Bet gi ne
buvo užmiršta ir nežinoma. 
Viso miestelio moterys ja kal
bėjo. Vienos stebėjosi, kam ji 
taip ubagiškai gyvena kada ne« 
reikia, kitos juokėsi iš jo*? 
skarmalų, o dar kitos pasako
jo buk ji nuvalanti visas gy
vulių nuvaikščiotas gatves bu
vo daržo trašui.

Diena bėgo greitai. Kur nors 
apie dvyliką Barbora išsrėbė 
antrą bliudą kuopustų. Prade- '
jus temti, kai jau nebesimatė . 
verpti, ji iššliai/kė trečią bliu
dą kuopustų. šį sykį vietoj 
dviejų suvalgė tris riekes duo
nos, kad butų tvirčiau. Bet jos 
sveikata šiandie vistiek buvo 
prasta.

Pavalgius Barbora nesi j aus
dama atsirėmė į sieną ir tru
puti Vžsnudp. J£ neužmigo # ir., 
pati žinojo, kad nemiega, bet« 
ji negalėjo pasijudinti. Jos* 
akyse stovėjo nebūti vaizdai: 
keturios vištos,' du katinai ir 
nupenėtas meitėlis. Vištos vi
sos keturios deda, katinai piau- 
na žiurkes, o nupenėtą meitė
lį ji pati ruošiasi paskersti. 
“Bala tas vištas ir katinus. 
Bet nupenėta kisidė 
pro šalį,

Staiga ji pašoko ir apsidai
rė. Jos akys buvo sunkios ir 
pavargusios. Ir pirštai buvo pa
vargę. Ji visa buvo Ubai pa
vargus.

Laikrodžio ji neturėjo, bet 
įpročiu nujautė, kad dar ank
sti eiti pieno parsinešti. Ji už
sidegė lempą. Truputį paver
gus pasuko knatą žemyn, pac- 
k^fi -dar sykį pasuko jį žemyn 
ir dar kartą pažiurėjo į švie
są ar nebūtų galima si.1 ma
žesne apsieiti. Lygiai kaip šį 
rytą, kaip visą penkioliką pra
eitų metų.

Kai jau buVo metas eiti pie
no4 parsinešti, Barbora šį va
karą ėmė nervintis ir pykti. 
Ji žiurėjo pro langą į baisią 
Šudrą, bet audros nesimatė. 
Visi langai lygiai kaip šį ry
tą, kaip vakar ir užvakar te
bebuvo per colį aptraukti ledu 
ir šerkšna. Bet iš visko buvo 
jai/čiama, kad oras tebėra pra
stas, tebepūsto ir vėjas tebe- 
siunta ir kad nežmoniškai šal
ta. “Butų geriau jei nereikė
tų eiti,”

Man, kaip ir daugeliui kitų 
SLA narių/šiuo laiku turi ru-i 
pėti SLA Pildomosios Tarybos 
ir seimo delegatų rinkimas.

Tiesa, praeitas SLA seimas 
Pittsburghe patrempė SLA vH 
suotinį balsavimą po fašistiš-į 
kais batais. Dabar pats balsavi
mas Pild. Tarybos atliekama 
lyg kokia tai komedija. Duoda
ma nariams balsuoti ir rinkti' 
Pild. Tarybą, o potam suvažia
vime tam tikra „klika politikie-" 
rių patrempia jų balsavimą ir 
daro tai, kas pageidaujama jų 
politikai. SLA nariai neturi pa
miršti to viso, kas atsitiko 
Pittsburgho SLA seime. Kiek
vienas SLA narys privalo pa
vartyti pažangiosios spaudos 
aprašymus apie Pittsburgho 
SLA seimo darbus. Taip pat 
turėtų peržvelgti ir kalbamo 
šeinio protokolus,' ir pamatyti1 
ten užrekorduotuš' balsavimus 
už išteisinimą SLĄ Pild. Tary
bos. Tas protokolo rekordas 
aiškiausiai parodo btivusio SLA 
seimo sąstatą delegatų ir kaip 
jie gynė Susivienijimo reikalus.

Turint visa tai1 galvoj, kuo- 
į pų darbuotojai ir pažangus na
riai privalo gyviktišiai susido
mėti ne vien Pild. Tarybos rin-

ANTANAS TULYS.

Pienu Mokėti Procentai
' ' v .1 , 1 1 l' ' . "l ■ I

PRADEDA “KUNKULAS 
VERSTIS” 

\ II •' i 
šiais metais . SLA. rinkimų 

kampanija eina palyginti ra
miai. Tačiau, besiartinant sei
mo laikui, kai kurie žmonės 
jau pradeda karščiuotis ir ga
na smarkiai. atakuoti spaudoje 
vienus arba kitus kandidatus 
į Pildomąją Tarybą. Štai “Vie
nybes” kovo 23 d. numeryje 
vienas asmuo, po pseudonimu 
“Lietuvė”, labai piktai puola 
SLA. iždininką, Kazį Gugį. Ji
sai ( ar ji) rašo, kad iždininkas 
laikąs pas save dideles 
Susivienijimo pinigų ir 
ką su jais darąs.

“Leiskite atkreipti 
akį”, sako ta Lietuvė,
čio 1933 m. bertainio atskai
tą, atspausdintą Tėvynėj 
1933 m. lapkričio 24 d. San
traukoje ‘SLA. Abelnas Tur
tas’ matome štai ką: Pinigų 
bankuose $17,025.05, o pini
gų pas iždininką $9,1,320.1^! 
Vadinasi, SLA. iždininkas su 
savim turi daugiau, negu 

s penkis sykius tiek pinigų, 
nekaip bankuose SLA. var
du. Įdomu, kiek SLA. iždi
ninkas moka organizacijai 
nuošimčių už tą milžinišką 
pinigų sumą? O jei organi
zacija tų nuošimčių iš iždi
ninko negauna, tai kas su 
tais pinigais daroma? 
skaitos nerądo.” 
Kritikas nepasitenkina 

tuo. Nors jisai pats* (ar 
sako, kad atskaitos nęrbdo, kas 
su tais pinigais yra daroma, 
bet jisai aiškiai kaltina iždinin
ką, kad jisai naudojasis Susi
vienijimo pinigais įsidėdamas 
sau į kišenių nuošimčius. Ve jo 
žodžiai:

“Savo laiku SLA. iždinin
kais turėjo būti ir buvo as-lkimais, bet ir seimo delegatų 
menys, kuriems rūpėjo ne rinkimu. Reikia dėti visas jė- 
savo, bet organizacijos gero- gąs, kad kuo mažiau, išrinkus 
ve. Seniau SLA. iždininkui tų elementų ~į busimą SLA sei- 
nebuvo leista pinigų turėti mą, kurie iš praeito seimo pa- 
daugiau, kaip tik einamiems tys save pasidėjo ant juodo lis- 
reikalams. Kiti pinigai turėjo to ir kuriuos mes gerai žinom 
būti įvesdinti atfba įdėti ban- kaipo SLA atžagareiviškus po- 
kuose SLA. vardu. Nuošim- litifcierius. Jiems SLA reikalai 
čiai (procentai) ėjo į SLA. tįk 1aėk terūpi, kiek jie gaus 
iždą. Kas per keletą vėles- iš SLA pasinaudoti savo labui, 
niųjų metų pasidarė, kad nei Taip sakant, pažinkime juos iš 
kasos bei iždp globėjai, nei jų darbų tr pagal tai duokim 
prezidentas, nei sekretorius jiems tokį atlyginimą, kokį jie 
netgi patys nemato (ar gal patys yra užsipelnę. Aš čia ne- 

' nenori matyti?), kaip ir kur noriu juos įvardinti, nes tai
SLA. pinigai laikomi.” . užimtų perdaug vietos laikraš- 
Matote, kAip ifefi čia nuva- tyje. Bet kaip sakiau, jų visų 

žinota. Iždininkas Gugis, girdi, vardus galima matyti buvusio 
rūpinasi ne organizacijos, bet Pittsburgho seimo protokole, 
“savo gerove”. Jisai kažin ką Todėl, gobiamiejiz SLA nariai 
darąs su SLA. pinigais, o kiti ir narės, jeigu jus norite, kad 
Pild. Tarybos nariai nemato SLA seimai nemindžiotų Susi-' 
arba dengia tokį organizacijos vienijimo konstitucijos; ir da 
skriaudimą! daugiau/jei jus norite, (kad ju-

O tuo tarpu šitie “Lietuvės” sų, kaipo narių, teisės butų ap- 
priekaištai neturi mažiausio saugotos ir jūsų balsavimai 
pagrindo. Nes jokių erganiza- nebūtų |patrėmpti;®| tūlų poli# 

rius metus įvedė tokią tvarką, kad kandidatus į parla- rijos pinigų iždininkas Gugiš tikierių batais, tad 'kiekvienas 
mentą nominuoja fašistų partijos generalinė taryba, ir mve ne,a‘ko- visl Susivie- jūsų privalote dalyvauti kuopų

teises SLA ir išrinkti į busimą 
seimą tik tokius delegatus, ku
riuos jus pažįstate kaipo pa
žangios dvasios, žmones, ir ku
rie, pagal jūsų įsitikinimą, gan 

Įlės ir sugebės ginti jūsų ir SLA 
į reikalus.
i Mes matėm, kaip - Finansų 
[Komisija nubildėjo-į New Yor- 
ką “tvarkyti” SLA reikalus. 
Nuvykusi ji net neturėjo tiks
laus rapbrto išduoti Pild. Tary- 

| bosu suvįžiavimui. Mes matėm,

JUODMARŠKINIAI “RENKA” PARLAMENTĄ

Vakar Italijoje buvo neva parlamento rinkimai.
Parlamento tikrąja to žodžio prasme Italija seniai 

nebeturi. J; panaikino Mussolini, atimdamas žmonėms 
teisę ir galimumą laisvai rinkti savo atstovus. Tikras 
atstovų rinkimas yra negalimas ten, kur žmonės netu
ri teisės organizuotis j politines partijas, daryti susi
rinkimus ir svarstyti valdžios reikalus. Tos teisės yra 
Italijos žmonėms atimtos.

To ne gana. Juodmarškinių diktatorius bijo, kad 
žmonės, ir neturėdami teisės organizuotu budu daly
vauti rinkimų kampanijoje, vistiek gali išrinkti atsto
vus, kūne jo^nenorės klausyti. Todėl jisai prieš penke-

> At-

da ir 
pati)

t, kandidatu vardai yra dedami | baiiotn,. Statyti ki- 
tokius kandidatus uždrausta, žmonės gali balsuoti tik-1 
tai už juos arba prieš.

Balsus paskui suskaito Mussolinio komisarai, šito-1 Visas skirtumas turpp tų 
kiose sąlygose “laimėjimas” yra diktatūrai užtikrintas.' dviejų sumų, kurias paminėjo 
Reikia tiktai stebėtis, kam, dar tie “rinkimai” iš viso rašytojas “Vienybėje”, yra tas, 
yra daromi. Matyt, ir diktatoriai jaučia, jogei žmonių kad $17,025.05 yra padėta-'tau- 
renkamos valdžios idėja šiandie yra taip stipri pašau- .iTT&kiJ
lyje, kad ją visiškai atmesti nebegalima, štai net ir 8ą8kiaitoje (checking account). 
bolševikiškoje Rusijoje “renkama” kas kelinti metai 
sovietai, kurie paskui “renka” centralinį^ vykdomą ko-1 kad dabar yra .įvesta tokia iž-

i bankuose, ir tai ne asmeninėje 
" Gugio sąskaitoje,,bet SLA. są

skaitoje*

Prie įto dar reikia pastebėti

ginti ten

aštraus sniego. Vėjas ūžė ir 
beldėsi.

Prie ratelio Barbora svajo 
jo. Svajojo tą pačią seną sva 
jonę. Trys malonus paveikslai 
ją džiugino: šiandie* ji uždirbs 
kitą litą, višta dės, katinas pa
pjovė žiurkę!

Puiku! Ji verpia ūkininkų 
pakulas, višta deda, o katinas 
apgina ją nuo žiurkių!

Pakulos, višta ir katinas sto
vėjo jos galvoj visą dieną — 
visą praeitą penkioliką metų! 
Malonesnio nieko nebuvo jos 
pasauly, kuris visas sutilpo toj 
mažoj jos laužynėj. '

Kai tik truputį prašvito, ji 
užputę lempą. Verpti be lempos 
btfvp dar tamšu. Ji prisipylė 
bliudą kuopusių. Kol suvertė 
į alkaną pilvą kuopustus ir dvi 
Riekes duonos, žvirgžduotos 
duonos, buvo jau1 galima verp
ti be lempos. Kailinių ranko
ve patraukė per lupas ir vėl 
atsisėdo prie ratelio.

Višta išlindo iš palovio ieš
koti maisto. Višta buvo alka- 
nesnė už Barborą. Kadangi 
šiandie višta buvo su kiauši
niu, tai Barbora skupiai nu
metė nuo stalo jai duonos plu
tą,

Tuojau nušoko nuo pečiaus 
ir paskutinis šių namų gyven
tojas — juodas katinas. Kati
nas buvo naktį suėdęs žiurkę, 
bet dar iš kitų dienų buvo al
kanas ir nušoko atimti iš viš
tos plutą. Barbora gerai žino
jo savo^seną katiną. Jam gu
lėjo prie ratelio gatavas pliau- 
skagabil^tpateistii

-H— fckač ! tu 
tau /žiurkės nein 
borą paleido > katinui įpiliaūs- 
W r ■

Barborą šį rytą jau (du sy
kius sukeikė. Lai&e įlindus į 
pusnį ir dabar. Ir 46 
užmiršo. Pagraibyti juridą tar
ką gale lovos pakabintą ■— bū
tinai pirma pagraibyti juodą 
tarbą, — ir “Tęva, musų1” su
kalbėti. šiandie ji pradėjo die
ną truputį netaip, kaip jai rei
kia.

Ji buvo ' pradėjus septintą 
dešimtį, maža, menka ir susi 
traukus, rudas akis paslėpus 
giliai kaktoj; bet dar tvirta. 
Jos praeitis

Nušiurpus ir dantis kalenda-. 
ma Barbora išlindo iš šilto gųo-* 
lio, kurį sudarė kiėta ir siąu-į 
ra medinė lova su šiaudų ku
liu, pašukine paklode ir dide
liu, minkštu pagalviu1 iš apa
čios ir pilka, lopuota. kaldra ir 
senais kailiniais iš viršaus. Ko-j 
jos palietusius molinę aslą sa-, 
vaime atšoko ir susirietė prie 
išdžiuvusių Barboros šlaunių.

Skubindama ir drebėdama, 
susirietu^ į kamuolį ant lotas 
krašto, menka ir sudžiuvus mo
teris apsitulojo vilnonėmis ko , 
jinėmisj valiukais, vilnoniu si
jonu ir tais lopuotais, nuo lo
vos- kailiniais ir tuojau1 bėgo 
krosnies užkarti. Po krosnimi; 
buvo- iš" Dakaro ^padėta* keli 
žabai ir kętųri pagaliai ir pri
ruoštas virti kuopustų puodas. 
Iš tų keturių pagalių turėjo 
užtekti šilumos visai dienai ii 
nakčiai, iki rytoj ryto.

Kuopustams reikėjo dar spir- 
gių, kurias ji visada palikda
vo rytą įdėti, bijodama, kad 
kartais katinas palindęs po pe
čių nėišlaižytų. šį rytą jos svei
kata buvo prasta: galvą gėlė 
ir po krutinę skaudėjo. Todėl 
ji galvojo tvirčiau pavalgyti, 
kad sveikata pasitaisytų. Ji pa 
kabino pusę šaukšto spirgių 
įdėti į kuopusius. Bet paskui 
pažiurėjus į pusiau nusekusią 
spirgių puodynę ir pagalvojus, 
kad turi jų ištekti iki vasa
ros, ji suvertė atgal į puody
nę pusę spirgių. Kuopustams 
teko paprasta porcija, kuri 
duoda tik kelis taukų lašus pa
viršiuj. Paskvd ji išėjo į lau- ’ 
ką laukinėti. čia ji' nemaloniai 
išsimaudė dideliam pusny tuo
jau prie durų.

Buvo negirdėtai šalta žiema. 
Baisi pūga. Aštrus sniegas vie
sulą maišėsi ore, o ru‘stus vė
jas kaukė ir čypė pro triobų 
kertes. .

Barborą lauke negaišo. Nu
bėgo už gryčios keitės, vie
nas, du Ii* už minutes šildėsi 

f 

rankas prie kepurių jau- įsi
degusių pagalių. Negaišo ji ii 
prie krosnies. Krosny užsidegė 
balaną, o Su balanos lempą ir 
atsisėdo prie seno ratelio.

Silpna švięsa pilkai apšvietė 
tik metro ratą, bet ji. dar tru* 
pūtį, prisuko knatą, paskui dar 
sykį pasuko jį žemyn, ir dar 
kartą pažiurėjo į šviesą iš apa
čios, kur ji sunkiai besilaikė.

Barboros kvapas greitai vir
to į baltą miglą ir krito žemyn. 
Jos rankos buvo sugrubusios 
nuo šalčio., Vienok ilgais me
tais įpratę j tį darbą pirštai 
'Vikriai pešiojo ir vertė į plo
ną siūlą spaliuotas ir prastas 
pakulas. ' .

Lauke siautė pūga. Langai 
.per colį ledu ir 
traukti braškėjo

nritetą, o sis “renka” vyriausiuosius komisarus. Boise- po kontrolė/ kpkios ^eniauš ne/ 
vikų sovietai būna “renkami” rankų pakėlimu. ibuvo’

' taraite vakar vto.
su kandidatų vardų ant m6jjdarija ir visai Pildomai Ta- šimtai dolerių su viršum. Mes 
spalvuotas su žodžiu “taip”, rybai nutarus. Iždininkas todėl taip pat matom* kokias siimas

Ibuvo, nes dabar visi pinigų kaip Finansų Komisijai be jo- 
įvesdinimai ytfa atliekami tik kio pasipriešinimo, buvo nutar-

'Dar
Bar-

tai ne 
ji galvoja.

buyo jteikta po du baliotu 
kiekvieno: vienas baliotas 
o antras baliotas baltas su
S. • -V,. /.• < • - ■ •

žodžiu “ne”. Kiekvienas bal- negali ne vienų centą orguniza- • pinigų'ima SLA. Jegalis patu- 
• t

»•* -■ ' ■* .. i . <2. 4, -r. .. ' s.
<4.

ę /ja?

-y

šerkšna 
ir rėkė

ap- 
n’i‘o

Jos praeitis — vienoda, be 
spalvų. Ji neturėjo didelių nuo- 
tikiu,* dėl lprių butų reikėję 
giliai džiaugtis, arba skaudžiai 
kentėti. Ji pražiopsojo gyveni
mą pas Šliogerį, prie vokiečių 
rubežiaus ištisus trisdešimts 
metų jam už meęgą tarnau
dama. Nuo penkiolikos iki ke
turiasdešimt s pęnkerių metų j j 
jam plukė, kaip kumelė,' bėgo, 
skubino ir rūpinosi kaip sau. 
Niekur ji neišėjo, nieko nesi- 
pirko, niekur neišleido. Savo 
algą dėjo ,t pas gaspadorių, k u-:

ji galvojo. *
(Bus 'daugiau)
—I III linu Ii II —........ ...

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

Garsinkite “N-nose*

■ . ,, \ A
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Pirmadienis, kovo 26, 4984

Ino Amerikos Legiono Posto 
|Bokso ir Rungtynių turnynas, 
balandžio 13 d., St. Agnės Au
ditorijoje, Rockwell ir Archer 
avenue.

Tleriausi Chicagoje kumšti
ninkai ir ristikai dalyvaus ta
me turnyre, į kurį žada su
traukti tūkstantį su vh*š lie
tuvių, rpėjant iš bilietų plai- 
nimosi. Nors parengimas 
įvyks tik už trijų savaičių, bet 
“ringside” vietų jau net dabar 
pradeda trukti. Matyt, kad 
turnyro rengimo komisija, ko
operuojant su ALTASS dirba 
įsijuosusi.

SLA. šokiai bal. 28 d.
Kitas reikšmingas parengi- 

i “noturos”, 
lyra iškilmingi Aviacijos šo
kiai, kuriuos balandžio 28 d., John Charles Lewe, žymus 
Lake Shore Athletic jClube, 247 asmuo Chicagos ir Cook apskri- 
Eart Chestnut street, rengia čio politiniame gyvenime, ku- 
darbščioji SLA. 208 Moterų ris trumpą laiką atgal tapo 
kuopa. Surengusi pasekmių- ALTASS garbės nariu*, paau
gus šokius Dariaus-Girėno pa- kaudamas antram skridimui 
minklo fondui, Congress vieš- per iždininką Justiną Macke- 
butyje, organizacija vėl meta- vičių $25.00. 
si į darbą, kad prisidėti prie 
“LITUANICOS ILsios”,

ALTASS ŽINIOS
V'............................................"l. 1

Naujos aukos “U 
TUAN1C0S n-sios” 

skridimui
šeštadienį į ALTASS centrą 

buvo priduotos sekamos au
kos “LITUANICOS II -sios” 
skridimui, kuris įvyks šią va
sarą:
South Lee, Mass. T. Ur

banavičius ................... $2.00
Philadelphia, Pa., per A.

Tvaranavičių ............... 96.66i ................. ruuis reiKsimiigu
Carbondale-Simpson, Pa. 20.00 (ina8, visai kitokios 
Kewanee, 11., per L. Vaiš

vilą .........................  9.00
Petras Petkunas, Chicago 5.00

Viso $132.66

Rengiama eilė įvai 
rių parengimų AL 
TASS naudai bal. m
Dariaus-GirSno postas priside

da su sporto tutrnyru, SLA.
• 208 Moterų kuopa-g i rengia 

iškilmingus šokius: darbuo
jasi ir kitos organizacijos.

‘'LITUANICOS” Il-sios” skri
dimo laikui artėjant, įvairios 
lietuvių organizacijos netik 
Chicagoje, bet ir po visas ko
lonijas sujudo rengti parengi
mus skridimo naudai ir rinkti 
aukas. Kiekvieną dieną per 
paskutines kelias savaites į 
iždą įplaukia iš įvairių/ kolo
nijų po šimtą su viršum do-

Chicagos sekantį menesį yra 
rengiama eile didelių parengi
mų skridimo naudai, iš kurių 
žymiausi bus Dariaus ir Gire-

f

BRONISLAVA KRAUJAMS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dieną, 4 valandą ryto 
1934 m., sulaukus 15 metu am
žiaus, gimus a. a. Bronislava 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motina Pauliną, tėvą Augustą, 
dėde ir tetą Povilą ir Agnieš
ką Kraujeliai ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2841 W. 23 St.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
kovo 27 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš nąmu i Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines.
' Visi a. a. Bronislava Kraują- 
lis giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami > 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Mdtina, Tėvas, Dėde, 
Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachawicz ir Sunai, Tel. 
Ganai 2515.

HAUJffiNOS, Chieago, Ui

ALTASS garbės 
narys

Mr. Lewe yra artimas lietu- 
kuri'viams žmogus, geras jų. drau- 

jau neužilgo pradės plasnoti gas, dirbęs kartu su jais ir 
tarp jų per 13 metų. Gyvai 
seka lietuvių gyvenimą, Jis 
užima “Master in Chancery” 
vietą Circuit teisme ir vado
vauja demokratų partijai Cook 
apskričio miesteliuose išimant 
Chicago.

Lietuvos link. Kad gerai ją 
įrengti, kad kuo daugiausiai 
atsitolinti nuo katastrofos gali
mybės, darbščiosios narės triū
sia. O mes galime jų darbą 
įvertinti ir kartu prisidėti bent 
dalele prie suteikimo “LITUA- 
NICAI Il-ąjai” galingų spar
nų, atsilankydami.

Cicero organizacija rengia 
Bunco Party

Parengimas balandžio mė
nesį rengia ir visi ALTASS 
skyriai Chicagoje, bet dar vie
nas pažymėtinas organizacijos 
parengimas yra Lietuvos Sese
rų Tautiškos Draugijos, Cicero 
Bunco Party ir šokiai skri
dimo naudai, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje, balandžio 28 
d. Bilietai iš anksto parsiduo
da po 25 centus. Prie vaka
ro rengimo daugiausiai dar
buojasi pp. June Vainorius, 
1331 So. 48’th Ct., ir Suzana 
Gulbinas, 1531 So. 49th Ct.

rius surengė prakalbas skridi
mo naudai.

Aukų skyrius surinko $51.55. 
Visų aukotojų pavardės bus 
paskelbtos artimoje ateityje. 
Iš kalbėtojų prakalboje dalyva
vo P. Grigaitis. “Naujienų” re
daktorius, lakųnas Juozas R. 
James-Janušauskas, adv. A. A. 
Dobbs, F. T. Puleikis ir A. Vai
vada. Prakalbas vedė ALTASS 
Brighton Parko skyriaus pir
mininkas p. E. Chepulis.

riu. še tau, še tau. Ar užten
ka?” Kumštys lekia nuo vieno 
žando. į kitą. Vėliau šūvis. 
Skausmo pilnas riksmas. Pasi
rodo kraujas. 'PikCadaris bėga, 
bėga ir Žiopsotojai žiūrėti kas 
atsitiko. .

Scena Town of Lake, šeš
tadienio vakaras. Ambulansas 
nugabena sužeistą; į žandą pa
šautą, Joseph Matusky, 40 me
tų amžiaus, 4523 South Paulina 
street, ligoninėn. Policija sui
ma lietuvį Stanley Butkų, 19 
metų amžiaus, 5345 So. Pau
lina Street. Jis prašęs degtuko 
ir jis paleidęs Šųvj. Suimti ir 
William Kosėk, 21, 4405 South 
Marshfield avenue ir John 
Andrzejewski, 18, 4451 South 
Marshfield avehtte, kaipo liudi
ninkai. ;

Apart to, Šeštadienį Town of 
Lake bOVo rami naktis...

Palaidotas iŠ išgąs
čio miręs A. Pi

lipavičius
Apsirgo po lapiplešimo jo biz« 

rtio viėtos, Town of Lake

“Lituanicos” koman 
da pralaimėjo 
Lifschultz’ams

Lietuvių lošikai neparodė susi- 
grojimo krepšiasvydŽio tur- 
nyfe Diariaus-Gireno pamink
lo naudai. *

“Lituanicos” komanda, suda
ryta iš geriausių lietuvių lošė
jų, šeštadienį vakare pralaimė
jo krepšiasvydŽio rungtynes 
Lifschultz Fast Ffeights ko
mandai, su kuria susidūrė 132 
Regiment Armory, prie Madi- 
son ir RockUell gatvių. Rezul
tatas 32:18 Lifschultz’ų nau
dai. ,

Turnyras buvo surengtas Da
riaus ir Girėno paminklo fon-

Vai.-—8:80 A. M. iki 8:30 P M 
Tel. RARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATI ST

M.

Opposite D' Store, 2d Fluor | 

....... —................... . 
Lietuvės Akušerės

Puikiai pasisekė AL 
TASS prakalbos 
Brighton Parke

$51.55 sukelta “Lituanicos II” 
skridimui; kalbėjo P. Grigai
tis, Janušauskas.

BRIGHTON PARK. — Apie 
4C0 žmonių vakar po pietų su
traukė j Hollytvood svetainę, 
2417 Wes<t 43rd slreet, kur 
Brighton Park ALTASS sky-

Siunčiame Gėlės Telegrama i vistf 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams 

, Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3816 So. Halsted St.. Chicago. 111.
Phone Boulevard 7814

ii

Kartais ir už degtu
ką tenka pastatyti 

gyvybę pavojun
Apie tai liudija kulka Juozo 
• Matusky žande; ją ten suva

rą lietuvis Stasys Birikus.

T0WN OF LAKE. — “Ar 
turi degtuką?”

—“Neturiu”.
—“Ką sakai, neturi?”
—“Neturiu, neturiu. Kas tau, 

ar negirdi. Ir pagaliau ko tu 
nuo manęs nori, ko prisikabi
nai?”

—‘‘Aš tau parodysiu ko no-

T()WN OF LARE.—Nors jų 
revolveriai ir nešovė, kulkos 
nevarsto oro, bet šie plėšikai, 
padaugino Šv. Kazimiero kapi
nes dar vienu kapu, kuriame il
sėsis senas Town of Lake ko 
Jonijos biznierius A. Pilipavi 
čius.

Jis buvo palaidotas kovo 21 
d., patarnaujant grab. J. Eu- 
deikiui, ir lydimas didelio bud
rio žmonių, giminių ir draugų, 
su kuriais užmezgė ryšius bu- j 
damas biznyje ilgus metus, ad
resu 4512 South Wood street. j

Kovo 14 d., į biznio vietą at-i 
ėjo du* ginkluoti plėšikai. Už- 
kamandavo iškelti aukštyn ran
kas. Grąsindami šausią puolė 
prie susirinkusių įstaigoje juos 
kratyti. , Surinko $30.00. Tuo 
tarpu švaistė ginklais, Vienas 
jų taikydamas į krutinę vėlio
nio Pilipavičiaus žmonos. Bai
mė, kad piktadariai ją neuž
šautų taip sujaudino A. Pilipa
vičių, kad tą vakarą atsigulė j 
lovą ligotas žmogus. Iš lovos 
ir nebeatsikėlė. Buvo apie 50 
metų amžiaus.

Plėšikai dingo nepalikę jokių 
pėdsakų.

—Senas Petras.

Mrs. Anelia

t

DAUG ŠILU MUS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

PRANCIŠKUS TUTINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 25 dieną, 1:40 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kunigiškių kai
me Pasvalio parap., Biržų ap.

Paliko dideliame nuliudimo 
sūnų Pranciškų ir giminčs.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1500 So. 50 Court Cicero.

Laidotuvės jvyks kovo 28 die* 
ną, 8:00 vai. ryto iš namų i 
Švento Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin- 
Sos pamaldos už vėlionio šie- 

h o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Tuti
no gimines, draugai ir pažįsta- 
fni esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimu 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Hunus ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109

VERONIKA MATULEVIČIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dieną, 4 valandą ryto 
1934 m., sulaukus 60 metų am
žiaus, gimus Mariampolės mie
ste.

Paliko dideliame nuliudime 
sumį Pranciškų, marčią Oną, 
seseri Mikasę WilH ChičagOje, 
o East St. Louis, III. 3 dukteris 
Hellen, Mary ir Julia ir žentą 
Da Gezell.

Kūnas išvežtas iš J. J. Bag
dono kopi, nedėlios vakare i E. 
St. Louis, J, Kesley 1101 N. 
9 St. E. St. Louis, III,

Laidotuvės įvyks antradieny, 
kovo 27 dieną, 8 vai. ryto iš 
Kesley koplyčios i Mt. Carinei 
kapines E. St. Louis,, III.,

Visi a. a. Veronikos Matule
vičienės giminėj}, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai nasktitinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

A
Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Marti. Sesuo, 
Dukterys ir žentas.

Laidotuvėse patarnauja gTa 
borius J. J. Bagdonas ii* J 
Kesley

AmbUIance Patarnavimas Dieną ir N ak t j 
Modefniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą

4605-07 So. Hermitage Avenue
■ . X. . . i...  1 1. ...... I M- 4 - L M. .

dui. Pagal vietos didumą, suri-l 
rinko nepcrdaugiatisiai žmonių, 
turie, tačiau, su įdomumu se-j 
kė krepšiasvydininkų susirėmi
mus. Lietuvių mergaičių iš Ci
cero komanda pralaimėjo savo 
oponentams, o Al. G. Kumskia, 
Boosters supliekė €. P. Kai 
Boosters komandą. Turnyre 
buvo atsilankęs ir garsusis la
kūnas Jimmie Mattern, kurs da
bar lošia vieno Chicagos vieš
bučio scenoje.

. .........i.,,,,,,.,., i,.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu inassage 
eleetirie tr e at
meni ir inagne- 
tic blankets ir tt.
Motėtims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prespect 1980

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervtiotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sul 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam l mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
5er .pusę pigiaus, kaip buvo5 pirmiau.
laiigėly atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto 

DR. C. MICHEL

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo Iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

į ’ Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 DR. BERfASH
756 W. 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:30 

.Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesne 
vietą.

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS

Kreivu akių specia
listas. Vaikų kreiva? 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i O rji i - 
cainomis. lengvai* 
išmokėjimais. P r i 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

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

Avė.
I

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
.756 W. 35th St

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drail-

DENfflSTAS
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

J. F. KADŽIUS
Inčorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Tel. LafayettC 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnaują Chica
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
kopija dykai.

<092 ARCHER AM

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5208 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai,

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopįgiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-
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2314 w. 23rd ri., Chicago 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS „ .

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tėl. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.'C rvtŽlMS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAiN
IŠ RUSIJOS

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

(Šydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nąu- 

, jaUsius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 , 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHIC/HO, 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 2880

DR. T. DUNDIIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER ABENUE 
Telefonas Virginia 0036

Telefonas Yards 0994 , .

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

A Ofiso valandos:
NUO 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 Iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

♦

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesiah Avė.
Telefonas Grovehill T595;

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

ir nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avėtum. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofišo Tel, Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. Ą. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

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

dieną.

Advokatai

9

CICERO, ILL.

■ j ’b* 'vU'.&a* -igS

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius 
koplyčia dykai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
' Tel. Boulevard 1401

DCs.“fi®is
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2201 West 22nd Street 

Valandos* ■— 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti.
Rųz.So. Califomfe Avęuue 

Telefonas Republic. 7868

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland" Avė.
* Tel. Boulevard 2800 

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

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panelio. Setfed. ir Pčtn. vak. 6 Iki 9

Telefonas Canal 6122 
Natnąl: 6459 S. Rockwell Street 

UUfh.. Ketv. ir Shb. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600.
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MICHIGAN EŽERE ATRASTAS KAZIMIE 
RO MAKUTĖNO RUNAS

Kūnas plūduriavo prie ežero kranto, neto 
Ii 59-tos gatvės; šiandien coronerio 

tyrinėjimas
Policija vakar atrado lavoną pasirodžiusį visai prie kranto 

ilgai ieškomo lietuvio, kuris Fordą, iš jo patykomis išslin- 
pražuvo suvirš savaitę laiko, ko sugniužęs, vilties, noro gy- 

-------— I venti netekęs Kazio Makutėno 
Pražuvusio lietuvio Kazimie- pavidalas ir lyg šešėlis tr.au- 

ro Makutėno misterija išsirito, tkė prie vandens, 
bet išsirišo tragingai.

Vakar antrą valandą po pie-’tys daužėsi.
tų jo kūnas buvo išgriebtas iš šniokščiančios vilnys, šaltas, 
Michigan ežero, prie 59-tos gal- tamsus ežero vanduo atrodė 
ves. | geresniu prieglobsčiu Kaziui

Iš tarpo lyčių, jo kūnas, vi- Makutėnui, negu šis pasaulis, 
sas aptrauktas ledu, sustingęs, kuriame jis matė spindulį lai- 
su .rūbais, išplaukė j paviršių mes, kad vėliau paskęsti tam- 
ir lengvai vilnių siūbuojamas fojė ir nesmagumų, ncmalonu- 
slinko prie kranto. Budri po- pių sūkuryje.

Vėjuota, vilnys šniokštė, ly- 
Bet tos lytys,

licija netikėto reginio patrauk
ta, nuėjo pamatyti kas tas 
tarp ledų juoduojantis daik
tas galėtų būtį.

Už kelių minučių pp. Maku*
tėnų šeimyna gavo liūdną ži- 3307 Lituanica avenue, kur

kelių minučių pp. Maku-

Makutėno kanas Masalskio 
lavoninėj

Jo kūnas dabar guli grabo- 
riaus Masalskio lavoninėje,

šiandien įvyks koronerio tyri
nėjimas. Kuomet įvyks laido
tuvės nežinia.

Per eilę metų K. Makutenas 
miero Makutėno. Policija, eže- užlaikė alinę adresu 3164 So. 
ro krantų sargyba per kelias Lituanica avenue, Bridgepor- 
dienas budėjo, tikėdama 
surasti, gyvą ar negyvą, 
pėdsakų neturėjo,

nia.c

Pražuvo kovo 15 d.
Ilgai buvo ieškota Kazi-

jį te. Jis tą vietą apleido kovo 
Jokių j 15 d., po pietų, kad daugiau 

užtiko tik nebegrįžti, nors išeidamas pa- 
Makutėno Fordą, kuris stovė- sakė, kad “išvažiuoja reikė
jo apmiręs prie ežero kratno, lais, ir tuojau grįš”. Be 
netoli 54-tos, kur dabar jau charakteringa, kad buvo 
miręs dažnai eidavo žuvauti, j tik grįžęs iš laidotuvių.

Keli bedarbiai sake matė tą kartais tas nepastumejo
automobilį Stovintį ilgą laiką, prie pragaištingo žygio? Žmo- 
bet nematę žmogaus, kuris bu- na, P. Makutėnicne gyvena 
tų iš jo išlipęs. Bet jų akys Justicc Parke ir yra savininkė 
nebuvo užtektinai budrios. “Birutes” daržo. Turėjo ir 
Nes, kuomet jie, suinteresuoti, sūnų ir dukterį. Buvo apie 
suįdominti žiurėjo į staigiai 47 metų amžiaus.

to, 
ką

jo

Vargingas kaimiečio 
gyvenimas Lietuvoj, 

sako K. Saikus
Liūdnus įspūdžius persi vežė iš 

senojo krašto, kur nuvyko 
apsigyventi.

Lietuvoj dabar madoj 
“bekonus”. Tie bekonai 
viską: miltus, grudus, 
juos maudo, šukuoja, 

sausai

$*

Mrs. James Roosevelt, prezidento marti, krikštija riulei 
džiamą į Vandenį Quincy, Mass., naują Jungt. Valstijų torpe
dinių laivų naikintoją Farragut.

vo vice-pirmininku Lietuvių 
Keistučio ^Pašalpos klubo, yra 
finansų raštininkas šv. Antano 
d r-joj e. Yra senas “Naujienų” 
skaitytojas.

Linkiu ligoniui kuo greičiau
siai pasveikti pilnai.

W. Sharka.

Pamačius “Piršly
bas prisimena “ge
ri laikai” Lietuvoj

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
tie “Piršliai” lankėsi vakai 
vakare

Štai kolonija, kuriosĮjęs.* Vakaras įvyks t
/ yra turė- 
tuoj po Vė

Pfriftadienis, kovo 26, 1934

■■■

Vargas, vargas su ta 
meile; bet $25,000 

širdį sulopius I
.............r -—- ■

Kartais meile yra labai brangi, 
kaip parodo šis pavyzdys

nei depresija, nei 
bedarbė neiveikė

Mount zGreenwoodo lietuviai 
pasiryžę išsklaidyti ir pas
kutinius tamsius debesis'

lykų.
Mes visi jau" žinome, kad to

kie parengimai traukia lietuvių 
jaunuomenę arčiau prie lietuvių 
tautos ir jos vardo mylėjimo.

—Vėjavaikis.

..■ -------------- -

CIASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI v

jau* 
apie- 

kirrių 
musų

Furniture & Fixtures
RakandabĮtafsai

JAUNA pora turi paaukauti 4 
kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappell, Hyde Park 
4069,

■»|. I .I.ys ■pyyp—■ RI, Ii.        ■ I I

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $800 kau
rai $35. Parlęr, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $80 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

I. <■ ■ - — ,FT!W 1........... .. ............ ....... .... . ..................

PARSIDUODĄ bučernės ir gro- 
sernės pinčeriai, mažai vartoti, par
davime priežastis, turiu du biznius.

4654 So, Paulina St.
TJeatimti RAKANDAI
• TURI BŪT PARDUOTI 
, UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros Išlygos, be procentų. 8 šm. 
pąrlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
bario sot|s $39.00, 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE
1 428 W. 63rd St.

Lietuvių Demokratų Lyga laikys 
svarbu susirinkimą šį antradieni, ko
vo 27 d. Lietuvių Auditorijoje, 8188 
S. Halsted St., 8:00 vai. va.

šioji Lyga yra neseniai. sutverta, 
bet gali didžiuotis jos narystė, ypač 
jaunimu.

šiame Lygos susirinkime atvyks 
žymus demokratų partijos kalbėtojai, 
taigi prašome visus lietuvius, senus 
ir jaunus, skaitlingiusiai atsilankyti, 
kova 27 d. Lietuvių Auditorijoje.

— Narys.

Draugijų Valdybų ir Gold Bonsų 
Atstovų, Chicagos Liet. Auditorijos 
Korp. susirinkimas įvyks pirmadieny, 
Kovo-March* 26-tą 1984. Auditorijos 
svet., 3183 So. Halsted St. 8 vai. 
vakare, šiame susirinkime bus ap
tarta kaip palaikyti Chicagos Lietu
vių Auditorija, lietuvių rankose, to
dėl yra kviečiami draugijų valdybos, 
kurios priklauso prie Chicagos Liet. 
Auditorijos, taipgi atstovus kurie 
yra išrinkti atstovauti Gold Bonsus.

. . Korp. Valdyba.

Cicero Lietuvių Organizacijų de
legatų dėl Pociaus išrinkimo i mo
kyklų Trustisus susirinkimas atsibus 
parmadieny, kovo 26 d., 8 vai. vak. 
Liuosybės svetainėje, 49 Ct. ir 14 St. 
Visi delegatai malonėkite atsilankyti.

A. Tumavich, rašt.

Greater Pullman Geresnės Valdžios 
Kliubas rengia Lietuvių Bunco Party 
utarninko vakare kovo 27, 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Michudą Headąuarters 
10655 S. Michigan Avė. Visi lietu
viai iš Ęoselando, West Pullman ir 
iš Kensington esate širdingai kvie
čiami atsilankyti, nes įžan
gos nebus. Yra duodama daug do
vanų, taigi ateikite ir išlaimėkit, nes 
viskas uždyką. Valdyba.

Ciceros Lietuvių Demokratų kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus kovo 
26 d., 1934, Ciceros L. L. mažojoj 
svet., 14 St. ir 49 ,Ct.. Pradžia .8 
vai.’vak. Kviečia visus dalyvauti.

’ Valdyba.

Roseland Greater Pullman Geres- 
nėsValdžįos ’ Kliubas kviečia, drau
gus ir drauges į susirinkimą, kuris 
ivyks' panedėly, kovo 26. 8 vai. vak., 
naujoj Vietoj “Lietuvių Michuda 
Headųuarters”, 10655 S. Michigan 
Avė. Prašome ateiti kaip nariai ar
ba svečiai ir pasiklausyti svarbių ži
nių dej musų lietuvių 9-tam Warde.

Valdyba.

■ , Į ■ I , ,1, Į-R-,.,— ■»   , , . „

Help Wan(ed—Femah

MT. GREENVVOOD. — Kiek 
teko nugirsti ir patirti apie 
šios apielinkes lietuvių gyveni
mą ir jų visuomenės darbus, tai 
linksma klausytis. Netik links 
ma klausytis, bet ir gyventi 
tarp jų yra malonu. Kiek pa
tyriau, tai pasirodo, kad šioj 
apielinkeje lietuviai nemiega, 
ir daug daugiau nuveikia vi
suomenės parengimais 
nimui, negu šios 
linkės svetimtaučiai, > 
yra, daug daugiau, negu 
lietuvių.

Visų labiausiai darbuojasi 
šioj apylinkėj SLA 178 kp. 
Šios kuopos parengimais netik 
vieni lietuviai užsiinteresuoja, 
bet ir svetimtaučių jaunimas 
laukia jų nekantriai.

Nepasidavė bedarbiai
Nors bedarbė ir didžiai spatt 

dė šios apielinkes gyventojus, 
bet lietuviai nepasidavė, nenu
lenkė galvas, bet vertės kaip 
galėjo. Dabar, kaip pavasa
ris išaušo, sklaidos sunkių lai
kų debesiai ir, kad ‘tuos debe
sis visai išsklaidyti ir praėju
sius sunkius laikus užmiršti, 
SLA.. 178 kp. lietuviai rengia 
balių, šokius ir kumštynes. 
Kiek patirta, tai šios apielin- 
kės lietuviai rengiasi prie di
džiausio ir įdomiausio vakaro,

REIKIĄ keletą moterų, geros iš
žiūrės; imagus darbas, gera mokes
tis getai darbininkei. Patyrimo ne
reikia. Atsišaukite 203 N. Wabash 
Avė., kambarys 812, tarp 9 ryto iki 
oietų.

REIKALINGĄ mergina prie abel- 
no namu darbo, virti nereikia. Turi 
nakvoti ant vietos. $7.00. Telefonas 
Edgevvater 0889.

MERGINA abelnam namų dar
bui, skalbti nereikia. Turi nakvoti 
ant vietos. 1008 Bonnie Brae, arti 
Chicago Ir.Harlein Avė.

— ' * 1

Help Vtamted—Male-F emate

REIKIA apie namus padirbėti 
žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
kiųi gera • alga, • geri namai. Lee 
Employment Agėncy, 1631 Benson 
Avę., Evąnston. priešais Davis Ele- 
vated Stoti", Tel. Davis 8116.

Lietuvaitė Eleanora Orentai
tė, jauna graži 25 metų mergi- 

i na, dirbanti Węst Thįrty First 
State Banke už prezidento sek- 
retorką, niekuomet nemanė, 
kad jai teks įsivelti į šitokį ne
malonumą. Ji tvirtina, kad ji 

, nekalta, užmetimams nėra .pa
mato, ir kad nieko bendro su 
jai primetamu reikalu neturi.

Buvo šitaip. Tūla ponia 
Frances Matįie^n, r 35, 2071 
East 71 s t streėt primeta p-lei 
E. Orentaitei,, kųyi' gyvena Ro- 
selande, 10157 S’. Morgan st., 
jos vyro paviliosimą. Kadangi 
“ideališka" meilė jvyro ’įr 
jos yra suardyta^ ir, 'kadangi 
jos širdis plyšo jįŠ, skausmo”,, 
tai dabar reikalauja iš lietu 
vaitos $25,000, kad tą širdį su 
Wti: • :■
! Ji toliau sako, kad p-lč Oren
taitė jos vyrą paviliojo loŠda- 
ma su juo “bowling” alejbše, 
kur abu -lankydavosi. Vienok, 
tik prabegtinai paminė j o . fak
tą, kad ji jau per kurį laiką 
gyvena persiskyrusį su vyru.

MADOS MADOS

Personai
Aąmenų Ieško__________

PAIEŠKAŲ tėvo Jokūbo Vitkaus 
paeiną iš Telšių apskričio, Plungės 
parapijos. Pirmiaus gyveno Ken- 
singtdn, 1)1. Atsišaukite Šiuo ant
rašų, Stanislovas Vitkus, 4511 So. 
Wood St„ Chicago, III. 

CIASSIFIED APS ]

j:

Tel CANAL 4674 . . . .
/ NANCY’S 

BE AUT Y SHOPPE 
PERMANANT WAVIN6 

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

2302 So. Leavitt St 
CHICAGO, ILL.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
m u o se arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62ndSt 
Tel EnKle«ood 5840

'■-f T'-—- .......... T", ........ .. .....- f

PAIEŠKOJIMAS NR. 56
šie ašmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi: • -
Apželtas Stepas. Kilįs iš Darbėnų 

vaL, Kretingos apš. Gyveną^ ’Chica- 
goje.

Bružas < Stasys. Kilęs iš Žarėnų 
vaK, Telšių aps. Gyvenąs Chicagoje.

Dugnas Jonas. Kilęs iš Pandėlio 
vai., Rokiškio aps. Gyvenąs Chi- 
cagoje.

Glušauskas Jonas. Kilęs iš Ūd
rijos vai., Alytaus aps.

Jančev&is Karolis. Kadaise gyve
no Gencsco, North Dakota,

Kesminas Juozas. < Kilęs iš Ma
žeikių aps. Gyvenąs Racine, Wis.

Klikūnas Juozas. Kilęs iš Pane
vėžio miešto. Gyvenąs Chicagoje. >

Kopūstai Aleksas ir Vincas. Kilę iš 
Pabaisko yal,; .Ukmergės aps. Kadai
se gyveno Centraha, III.

Kulikauskas Jonas.' Kilęs iš Pa- 
švintinio parąp^ .Šiaulių aps.

Laučiunas-Pusienas Jonas. Kilęs 
iš Pandėlio vai., fcokiškio aps. Gyve
nąs Chicagoje; . > >

, , Lilionis Ignas." ’.Kilęs iš Aluntos 
vai;, Utėpos ’ aps.’ Gyvenąs Chicagoje.

Maškauskas Simonas. Gyvenąs Chi
cagoje. .

Miliūnas Stasys. Buvęs Amerikos 
kariumenėj. Kadaise gyveno Brook- 
lyn, N. Y. /

Pinkaųskas Kazys. Kilęs iš Pašyin- 
tinio parap., Šiaulių aps.

Sadauskas Juozas. Iki 1925 tar
navo U. S. A. kariuomenėj.

Stučjnskas Izidorius. Gevenąs ant 
farmos netoli Philadelphia, Pa.

Tylą Jonaą. .Kadaise gyveno Chi
cagoje sulig adresu: 10155 So. State 
Street.

Urbonavičius Povilas. Kilęs iš Ro
kiškio aps. Gyvenąs Cleveland, Ohio.

Vienys Petras. Kilęs iš Eiriogąlos 
miesto. Kadaise gyveno Akron, Ohio.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti Ir kiekvienas kas 
ką nors ąpie juos žinotų yra prašo
mi suteikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai įvertinta. ,

Lietuvos Konsulatas,
100 Epst Bcllevue Place, 

Chicago, Illinois.

Prisijuokė vakar tie žmofočs; 
atsilankęs į Chicago Lietuvių 
Auditoriją pamatyti veikalo 
“Piršlybos”, kurį scenoje statė 
LSS. Centralinė Kuopa. Dido
kas būrys publikos susirinko 
pamatyti komediją, apie kurią 
buvo daug prirašyta laikraš
čiuose ir daug prikalbėta.

Gyvai, vykusiai'dalykas buvo 
suvaidintas ir ar prisėjo išneš
ti iš salės, vieną kitą žmogų 
nuslopukį nuo , nuolatinio kva
tojimo, pakol kas neteko gir
dėti, bet labai galimas daiktai, 
kad taip įvyko.

Aktoriai veikale
“Piršlybas” režiseriavo ne

pavaduojamas scenos srityje 
Kleofas Jurgelionis, o roles iš 
pildė sekami aktoriai: Pelešis 
—B. Vaitiekūnas; Bimbilas — 
Vytautas Tarutis, Blynas—Jo
nas Stasiūnas; Baltanosis — 
Juozas Kemėšis; M. Šarkaitė 
—Petronėlė Millerienė; M. Per- 
juostpilvienė— Juzė Gulbinie 
nė; Cicilija—Adelė Zaviš'taitc; 
Rožytė—Bronisė Abraškaitė ir 
Motiejui— . Antanas Butkaus 
kas, Jr.7 4 M.'

Primena geruosius .laikus
Korespondentui A. K. Sargui 

kūrinys priminė tuos “geruo
sius laikus” Lietuvoje, kai pas 
merginą atvažiavo jaunikis su 
piršliu. “Man rodos, kad tai 
būdavo smagiausias dalykas”, 
jis sako,“ ypatingai žiemos me
tu. Prisirišęs skambalą , prie 
rogių Ir dumia pas <merginą; 
Nuvažiavęs visokių < prašmatny
bių susilaukia. Priverdą jam 
dešrų, padeda sūrio, sviesto dar 
ir degtinės ' bonką pastato ir 
vaišina kaip kwniįaikštį.

“0 kartais būdavo ir atvirkš* 
čiai. Jeigu4 jaunikis nepatikda 
vo, tąi net nei vandens nepa
siūlydavo. Visokių {komedijų 
pasitaikydavo, kartais labai juo
kingų, kartais labai rimtų”.

O Senas Petras pasakoja, kad 
pamatas veikalą tiek atjaunė
jęs, kad jaučiasi, neblogiau už 
tą McCormicką, kuris važiavo

f * * W\- 
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I Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
lyra naudingos

MARQUETTE PARK.—Liūd
nus įspūdžius iš Lietuvos par
sivežė K. Saikus, kuris nesenai 
grįžo atgal Chicagon (kovo 5 
d.), praleidęs senoje tėvynėje 
19 mėnesių.

Trumpą laiką atgal pp.. B. 
ir V. Saikai surengė sutiktuvių 
vakarėlį p. K. Saikui, broliui, 
savo namuose, 6404 So. Rock- 
well Street, į kurį sukvietė gra
žų būrelį savo draugų. Po ska
nių valgių, kuriuos pagamino p. 
Šaikienė, po gėrimų, kuriais 
svečius pavaišino p. B. Saikus 
ir po dviejų dainų, kurias su
dainavo dvi seserys p-lės Ona 
ir Jane Julevičiutės, naujai grį
žęs iš senojo krašto buvo pa
kviestas kalbėti apie Lietuvą.

Negalėjo Lietuvoje gyventi
{domių dalykų pasakė kalbė

tojas, patyręs apie Lietuvos 
gyvenimą per 19 mėnesių. At
sibodo, sako, Amerikos gyveni
mas, tad nutarė važiuoti atgal/ 
planuodamas ten iii savo amžių 
užbaigti. Bet, apsiriko. Būda
mas laisvas žmogus, negalėjo 
jokiu budu prisitaikyti prie ka
talikiškos Lietuvos valdžios.

Buvo priverstas grįžti atgal, 
nors jis ir Lietuvoje turėjęs 
gerą gyvenimą. Trečias Saikų 
brolis Šeduvos miestuke turi 
vaistinę ir dvarą. Planavo savo 
brolį amerikietį, K. Saikų, pa
skirti gaspadorium. Vienok 
jam, amerikiečiui, tas gyveni
mas nepatiko. Visur cenzūra* 
laisvės suvaržymas, pilna šni
pų. Laisvas Žmogus negali nei 
žodžio ištarti.

Kalbėjo su ašaromis akyse
Kai' pradėjo K. Saikus kalbė

ti, tai net ašaros pasirodė jo 
akyse. Sako, nuėjęs aplankyti 
kaimynus, kumečius.^ Vienas 
turją^ftA.yaiįkųs, kįtas i\et 11*. - ,

be stogą, kai lie- j žinomas brightonparkiečiams*' net j Paryžių pas daktarus at
tua ll]|ar-- vandua visur--J3ėg®4 Dirba įvairiose draugijose. Bu-IjaimČti.

t.' w ‘ '

vaikai purvini, voliojasi po 
dumblynus. Tiek susijaudino 
p. Saikus, kad* vos galėjo kal
bėti.'
Džiaugėsi, kad 4 vaikai numirė

Tęšė, 
auginti 
suėda 
kasdien
ant svarstyklių deda, 
laiko, o vaikai lietuje ir volio
jasi purvini. Niekais jais.nesi
rūpina, nei tėvai, nei valdžia. 
Sako, vieno žmogaus visa šei
myna susirgo kokia tai liga. Iš 
karto mirė net keturi vaikai. 
Motina tiesiog džiaugėsi. “Die
vas man palengvino”.

Lietuvoje yra daug jaunimo, 
anot p.' Saikaus, daug jo priau
ga, bet darbų beveik nėra. Kai 
mergaitės negali apsivesti, tai 
eina į miestelius darbų ieškoti, 
o ten, žinot, kas jų laukia. Lie
tuvos valdžia žmonių gerove 
beveik ir nesirūpina. Bet val
dininkai taip pat smarkus, kaip 
ir Amerikos. Jeigu kas turi ko
kį valdžios darbą, tai su juo 
negalima nei susikalbėti.

žada daugiau įspūdžių
Daugiau K. Saikus nepasako

jo, nes ypatiškai aplankysiąs 
“Naujienas” ir ten pasidalin
siąs plačiau su įspūdžiais. Pp. 
paikai yra seni “Naujienų” 
skaitytojai ir žymus veikėjai, 
daugiausiai pasidarbavę North- 
sidėje. —C. D.
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OFFICE OF cbUNTY CLERK 
O F COOK COUNTY, .ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS į SS , 
COUNTY OF COOK f ..

Sutikmėj su prisirengijpu Sekcija 
34 Primary Rinkimo Tėiąė Illinojujo, 
aš šiuomi liudiju, khH spalva popie- 
ros kuri bus vartojama partijų Pri- 
mary balionams laikę Primary Rin
kimų, kurie įvyks Cook paviete iš
skyrus miestus Berwyn, Chicago ir 
< Jhicago Heights, Town of Cicero ir 
Villages of Evergreen Park, Morton 
Grove, Stickney ir Supirnit, Antra
dieny, Balandžio-Aprilj 10th A. D., 
.984 turės būt kaip seką: 

Democratic Party ....:Ružava (Pink) 
Republican Party ..i. Balta (»i

LIUDIJIMUI KURIUO, aš prieto 
pasirašau savo rankįtlr dedu County
of Cook antspaudą,*:'čia’. 26 dieną 
Kovo, A D., 1934; T T '

ANTSPAUDĄ Y/-r : ’’ 
ROBERT M.t SWmZER 

County Cįerk of Codk?SR8^V^lljnois. -

Namo pargabentas 
ligonis Pranas 

Mikliunas

M

>

BRIGHTON PARK. — Per 
kurį laiką Evangelical ligoninė
je gulėjo sunkiai sirgęs Pra
nas Mikliunas, 4917 So. Ko- 
mensky avenue, kuriam Dr. 
Dundulis buvo padaręs opera
ciją. Rūpestingai prižiūrimas ir 
gerai gydomas ligonis tiek pa
sveiko, kad galėjo grįžti namo, 
kur dabar guli. Dar negreit ga
lės grįžti prie savo darbo.

Pranas Mįklįunas yra gerai

s

VA

3497 — Labai paprasta bet elegan
tiška sporto suknelė. Tinka bile 
progai. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. ;

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą btan- 
kutęarba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą, Kiekvieno pa
vyzdžio kBina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu suz užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattefrn Dept.. 1739 

ISo. HaJsted St., Chicago, III,

Business Service
Biznio Patarnavimas_____

Tel. Yardi 8408
\ICTOR BAGDONAS

■ < <. Perkraustome ant vietos^
. Nuvežame ir 1 tolesnias vieta* 

Supakavimas, Storage. Cratinv 
Persiuntimas

. RAKANDU R P1ANV 
PEKRAUSTYTOJAS

<68 So Halsted St Chicago 
Ofisas 3406 S. Halsted SL

—O—

n

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

.■s H/

., Bteab pamasomes ttMaszav 
(N8URANCB. 
PERKAM LIETI “C&S!?.

Prbinlykitę^

TBL. LAFAYMHH||H| 
2608 Wėat 47th St, 

..... .. ....... i' .......................................................   ■■■—■i

H ' I........... ...... «I|IW|H« ,
| GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytbjfii prašomi 
pirkinių reikalais eiti j 'tas 
"krfintiiveR. skelbiami
Naujienos^

. ii nu i i
■ ■. ? < z- f

B 10’3

>■

PIRKITE ANGLIS Iš KASYKLOS
Lump, Egg ar Nūt ...................
Mine Rųn ..... .............................
Screening Anglis .......... .........

Pirkti reikia nemažiau kaip 
nai ar daugiau. 

Tel. VICTORY 6375

Miscellaneous
, <___ įvairus

MOKAME aUgščiausią kainą už 
senus auksinius daiktus, senus lai
krodžius, auksinius dantis.

WARSHAWSKI.SMELTING.CCL
i 1617 No» Damen Avė.

$6.25 
$6.00 
$4.75
2 to-

____  
STOGDENGYST® IR BLEK0RYST6 

Ar josu stogas reikalauja patai
symo ? Pašaukite mus Ir mes api- 
prekiuosimę. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROGFING 
COMPĄNY 

Tel. Vietory 4965
B216 So, Halsted St. . » % 

'"i— »i n u. ii, f y i"   -....

PARSIDUODA aludė ir restauran- 
tas, pardavimo priežastis liga. Biz
nis gerai išdirbtas. .

; 8641 So. Morgan St/
BĄRBERN® IR BEAUTY SHOP. 

įsteigta 6 metai, geroj vietoj, labai 
mažai kompetidjos, 3 pagyvenimui 
kambariai, rendp, $25 mėnesiui. 
Įrengimas kainuoja virš 81600. Da
ro pultui bizni, aavininkas eina i 
kitą bizni. Tai yra pastebėtinas 
bargenas dėl gerai einančio biz
niaus. Paaukaus už $600. . Atsi
šaukite tuo jaus.
ILLINOIS -BUSINESS SALES CO.

8819 NortH Clark St.,
> Bųcldnghan) 1881

..N..I ., | <į ........ . . . „
ALAUS Tavera pardavimui pi

giai. Nauji,. moderniški fixUiriai 
Pigi rępdft. Cozy Tavern, .

, 2018 CaUalport Avė. - -
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