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Francijos Fašistai 
Ginkluojasi
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Kelios fašistų grupės ginkluojasi ir ruo 
šiasi prie įsteigimo Francijoje dik

tatūros. Policija gi daro kratas
PARYžIUS, kovo 27. —Fran

cijos policija puolė tas politi
nes frakcijas, kurios ginkluoja
si prieš valdžių. Paryžiuje ir 
priemieskčiuose buvo padaryta 
visa eile kratų ir konfiskimta 
šimtai šautuvų ir revolverių ir 
daug amunicijos, durtuvų ir 
kardų.

Policija kratomis ieškojo įro
dymų tvirtinimui, kad kraštu
tinės dešiniosios ir kairioisos 
partijos ginkluojasi “civiliam 
karui”, apie kurį atvirai kalba 
komimistų ir fašistų laikraš
čiai.

(Kita žinia sako, kad kratos 
buvo varomos dviejupose komu
nistų raštinėse, kur ir užtik
ta ginklų arsenalai).

Kratos sekė atstovų buto 44 
žmonių komiteto, kuris tyria 
vas. 6 d. riaušes, paraginimų 
valdžiai, kad ji stvertųsi prie 
monių sustabdyti kelių organi* 
zacijų ginklavimąsi.

Gjngluojasi daugiausia fašis
tinės ir monarchistų organiza
cijos, kurių Francijoj yra ne
mažas skaičius ir kurios atvi
rai kalba apie “tiesioginį Vei
kimų”. Visos tos organizaci
jos yra priešingos demokratinei 
valdžios formai, tik nesusitai
ko dėl diktatoriaus.

Rojalistais (monarchistai) at
virai prisipažysta, kad jie sam
dosi mušeikas, kad iššaukti muš
tynes gatvėse.

Didelė Croix de Feu (degan
čio kryžiaus) organizacija 
sparčiai auga. Nors ji tikrina, 
kad ji buk nesanti nė reakcin
ga, nė nesiginkluoja, bet visi 
jos nariai turi sudėti priešai 
ką aklai klausyti savo vado 
pulk. De la Rocque.

Atviri fašistai, kurie ideali
zuoja Hitlerį ir Mussolini yra 
francistai, kuriems 
kvepalų fabrikantas 
atstovas Taittinger, 
didelės reikšmės dar

“Jaujieni patriotai’ jau pra
dėjo “baudžiamasias ekspedici
jas” visoje šalyje.

Karo veteranų konfederacija, 
prie kurios priklauso įvairių 
srovių karo veteranai, pranešė 
preinierui Doumergue, kad jie 
nepakęs jokio sumažinimo jų 
pensijų ir prigrūmojo stvertis 
tiesioginio veikimo, jei tas jų 
reikalavimas nebiis 'patenkin
tas.

grupės, kurios yra pasiryžusioj 
smurtą atremti smurtu.

Komunistai, nors ir nėra skai
tlingi, bet, kaip tvirtinama, ir
gi slapta ginkluojasi ir kalba 
vis griežčiau1.

Jei niekas nenuramins šalį, ji 
griežtai pasidalinus į karino 
sius ir dešiniuosius ir jeigu 
nors viena kuri pusė apsigink
luos, šalį gali ištikti didelė ne
laimė.

Prof Wolman paskir 
tas automobilių dar 
bo tarybos nariu
WASHINGTON, kovo 26.— 

Leon Wolman, Columbia uni- 
versiteto profesorius, tapo pa
skirtas neutraliniu nariu auto
mobilių darbo tarybos, kuri tu’- 
rėš prižiūrėti automobilių kom
panijų vykinimų 
darbininkais.

sutarties su

vadovauja
Cody ii 

šiuo laiku 
neturi.

Jo paskirimas 
rybos nariu yra 
mobilių darbininkų laimėjimas, 
nes jis yra labai pažangus žmo
gus ir darbininkų reikalų 
mojas. Jis yra NBA darbo 
rybos patarėjas.

Darbininkų atstovu* toje 
ryboje bus Richard L. Byrd iš 
Pontiac, Mich., pasižymėjęs at
letas, 1912 m. dalyvavęs olym- 
piadoje. Jis yra 42 m. am
žiaus, gimęs Illinois. Laike ka
ro tarnavo marinuose, kur bu
vo leitenantu. Nuo 1928 m. dir
ba automibilių pramonėje, o 
pernai pradėjo dirbti automo- 
bilij darbininkų unijose ir ta
po išrinktas Pontiac unijų sky
rių sekretorium. Jis veikiai 
dalyvavo darbininkų derybose 
su kompanijomis ir prezidentu 
Rooseveltu dėl sutaikymo grę- 
susio automobilių pramonėje 
streiko. >

Auomobilių fabrikantų atsto
vu išrinktas Nicholas Kelly iš 
Chrisler Co.

neutraliu ta- 
didelis auto- 

į

li
ta

ta-

Kiek žinoma, prie fašistų de
dasi daugiausia nepatenkintieji 
karo veteranai, kurie slapta 
ginkluojasi. Tokių slapta besi- 
ginkluojančių fašistinių grupių 
yra nemažai.

Tokis slaptas dešiniųjų gim 
klavimasis ir grūmojimas smur
tu verčia susirūpinti ir kairiuo 
sius. BiTvęs radikalų atstovas 
Bergery sako, kad visoje šalyje 
kuriasi griežtos anti-fašistinės

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

Gidera ir biskj šilčiau.
Saulė teka 5:41, leidžiasi 6*- 

10.

FRANCUOS FAŠISTAI RUOŠIASI PRIE PERVERSMO

Marcei? E>ucaiwPremier. Doumergue I/eokt Daudet

te
3;

Numatoma, kad Francijoj netolimoj ateity gali įvykti fašistų ar komunistų bandymas ginklo 
pagelba. nuversti Doumergue valdžių. Staviskio skandalas tik sustiprino komunistus, kurie buk 
dabar pradeda ginkluotis perversmui. Tas pats skandalas išgelbėjo ir rojalistus (monarchis- 
tus), kuriems vadovauja Leon Daudet. Bet didžiausį pavojų valdžiai sudaro plėtimasis fašizmo. 
Nacionalė Karo Veteranų Konferencija, prie kurios priklauso 3,500,000 karo veteranų, ima 
pasiduoti fašistų įtakai ir stato valdžiai savo reikalavimus. Fašistai yra dar tvirčiau užvaldę 
kitas dvi dar karingesnes karo veteranų organizacijas, Croix de Feu ir Les Bricards. Pastarą
ja! vadovauja Marcei Bucard. Yra visiems žinoma “paslaptis”, kad tos organizacijos ruošiasi ir 
ginkluojasi. Jų viršininkai visai neslepia to fakto, kad jos yra pasiryžusios kovoti ginklo pa
gelba, jei valdžia neišpildys jų reikalavimų, kurie siekiasi įvesti Francijoj fašistinę tvarkų. 
Yra ir daugiau didelių fašistinių organizacijų Francijoj, kurios susivieniję gali sudaryti labai 
rimtų pavojų Francijos respublikai.

Dollfussas vėl nebe
• j • - ■ "<*''• *" * * n , v •*susitaiko su fašis

tiniu heimwehru
Neišsprendžia kaip “rinkti” 

Austrijos “prezidentų”. Už
dėjo mokesčius “šalies gyni 
mui”

gi
ant

vai-
va

kad

Nuteisė kalėjiman
Jury rado kaiCHICAGO.

tus ir nuteisė kiekvienų metams 
kalėjiman ir užsimokėti po $3,- 
000 pabaudų Max Levin ir bro
lius Al ir Max Johnson, virši
ninkus Consumers’ Gas and 
Oil Co. už nutukimą valtsijai 
$125,000 gasolino taksų.

3,500,000 politinių 
kalinių vien centrą 

linėj Europoj

Lietuvos Naujienos
Lietuvos žydai važiuo

ja Palestinon
KAUNAS.—Palestinon Išva

žiavo 80 žydų, kurių tarpe apie 
50 darbininkų, keli netekę ad
vokato teisių teisininkai ir šiaip 
smulkių užsiėmimų piliečiai.

Nupiginsią bal. 1 d. 
Chicagoje pieną iki 

8c už kvorta
CHICAGO.—Iš ištikimų šal

tinių esą patirta, kad didžio
sios pieninės, negalėdamos at
laikyti konkurencijos nepri
klausomųjų pieninių, kurios 
pieną pardavinėja daug pigiau, 
nuo baladnžio 1 d. ruošiasi pie- 

I no kainą nupiginti iki 8c už 
kvortą. Tai butų žemiausia 
pieno kaina Chicagoje per 25 
metus.

Borden Co. jau jaskelbė hu- 
piginimą pieno pradedant nuo 
šio sekmadienio.

Bombardupja nepri 
klausomas pieno 

sankrovas

Seniausias studentas 
Lietuvoj 67 m.

Įdomus skaičiai iš Vytauto Di
džiojo Universiteto

981

Rusijos-Japonijos 
nesutikimai baigia 

mi išlygint

VIENNA, k. 27. —Van Ghell 
Gildermeister, holandų kveke- 
ris, kuris jau 12 metų dirba 
paliuosavimui politinių kalinių, 
apskaito, kad vien tik centrali- 
nėj ir pietrytinėj Europoj yra 
mažiausia 3,500,000 politinių 
kalinių, neskaitant kitų didžių
jų Europos šalių, kur 
politinių kalinių irgi 
yra, ypač Vokietijoj, 
ir kitur.

skaičius 
nemažas 
Rusijoje

CHICAGO.— Bombardavimas 
ir daužymas langų nepriklau
somų pieno sankrovų, kurios 
pardavinėja •• 'pieną pigesnėmis 
kainomis, negu didžiosios pie
ninės, tebesitęsia. Užpereitą 
naktį mesta bombą į pieninę 
adresu 8005 Cottage Girove 
Avė., kuri betgi didelių nuos
tolių nepadarė.

Nežiūrint visų
mų ir langų daužymų, 
klaipomos sankrovos 
vieno po kitos visose 
dalyse.

bombardavi- 
nepri- 

dygsta 
miesto

Samuel Insull bėga 
nauju laivu

VIENNA, k. 27. —'Skerdynių 
ruošimas brangiai kainuoja, 
taipjau brangiai kainuoja ir iš
laikymas tokių skerdynių ruo
šini iri privatinių armijų, todėl 
Austrijos valdžia uždėjo nau
jus didelius taksus “šalies 
nimui”. Taksai yra uždėti 
pajamų.

Kad sumažinti tą smūgį, 
džia nupigino cigareti/s ir 
žinėjimąsi gatvekariais.

Nacių laikraščiai sako,
tarp heimwehro ir Dollfusso įs
kilo aštrus kivirčiai dėl būdų 
rinkimui “prezidento”—diktato 
raius. Heimwehr urnai pasida
rė “demokratiškas” ir reika- 

> . . i . • į lauja, kad prezidentas butų ren
AtStOVlĮ DUtclS pri" karnas visuotiniu balsavimu, 
ėmė bilių virš pre- Pollfi^a gi ir jo krikščionys

• i f . * socialai siūlo, kad ji rinktų iš- 
ZldOIltO VCtO likę Austrijos burgomistrai 

----------- , ((merai), kurie didžiumoj yra 
Prezidentas vetavo karo vete- krkiščionys socialai.

ranų ir algfų pakėlimo bilių. Heimwehro vadas princas 
bet butas jį išnaujo pričmė von starhembel.g kreipėsi į Ita- 

liją prašydamas pinigų lieim- 
WASHINGTON, kovo 27. wehro palaikymui. Bet Italija 

Prezidentas Rooseveltas vetavo atsisakg. Mussolini galbūt ma- 
kongreso priimtą bilių atsteigr n0> kad- heimwehr jau atliko 
mui senųjų pensijų karo^vete- savo <|arbą jr kad todėl dabar 
ranams, ki'rie nebuvo sužeisti bug gerjau remti pačia Dollfics- 
kare, ir taipjau atsteigimui se- go vaidgią 
nųjų algų valdžios darbinin „ . ■ ‘ 
kams. Algos ir pensijos buvo eimwe r . ..
sumažintos, kad sumažinti vai- ”!nn?s’ kad. abai

• krikščionių socialų privatine 
ginkluota armija, katalikų smo
giamieji būriai—sturmscharen.

MASKVA, k. 27.— Nesutiki
mai tarp Rusijos ir Japonijos 
pradeda kiek aptilti ir darosi 
aišku, kad tarp abiejų šalių 
jau nebus karo, kurio buvo ti
kėtųsi šį pavasarį.

Ginčas dėl Chinijos Rytų ge
ležinkelio jau baigiamas išspręs
ti. Baigiama susitainkinti ir 
dėl japonų teisių žuvauti Ru
sijos vandenyse.

Martin Insull veža
mas į Chicago

Insullą ir j j veža 
Chicagoj jis bus

spėjama, jis vei-

yra dar ir tuo

CHICAGO.—Vakar Chicagos 
policija perėmė iš Kanados val
džios Martin 
į Chicago. 
jau šįryt.

Chicagoj e,
kiai bus paliuosuotos vfž $75,000 
kaucijų, kurių ruošiasi užstaty
ti jo draugai dar jam neatvy
kus, 
teks 
mo.

taip kad gal jam 
pamatyti Chicagos

ir ne
kalė j i-

Gubernatorius veta 
vo gėrimo prie 

barų bilių

džios išlaidas.
Tečiaus šiandie atstovų butas 

310 balsų prieš 72 išnaujo pri
ėmė tą bilių virš prezidento ve
to. Priėmimas to biliaus pa-1 KETURI DARBININKAI Už- 
didins valdžios išlaidas $200,- MUŠTI SUGRIUVUS SIENAI 
000,000. ——

Prezidentas šiandie pasirašė VERA CRUZ, Meksikoje k. 
bilių padidinimui karo laivyno |27.—Keturi darbininkai liko 
ir po to išplaukė jachta žuvau- užmušti

Streikuoja laivų 
darbininkai

SPRINGFIELD, III., k. 27— 
Gubernatorius Horner šiandie 
vetavo. legislaturos priimtų bi
lių, kuris leido parduoti ir ger
ti alų prie barų. Horner sako, 
kad tas įstatymas esųs “nesu
taikomas su partijos platformos 
prižadais ir blaivybe”.

Dar nežinoma, ar legislatu- 
ra išnaujo bandys tų bilių per
varyti virš gubernatoriaus ve
to. Jei gautų tiek balsų ir ant
rame balsavime, kiek gavo pir
mame, tai lengvai praeitų virš 
veto.

Bilius buvo visai nerimtas: 
jis leido prie baro gerti tik alų, 
bet kitokie svaigalai turėjo bū
ti paduodami prie stalų.

Gubernatorius taipgi vetavo 
bilių, kuris paliuosuoja indus
trinio alkoholio vartotojus nuo 
mokėjimo valstijos svaigalų 
taksų.

LONDONAS, k. 27. — Sa- 
muel Insull apleido savo tavo- 
rinį graikų laivų Maiotis, ku
riuo jis plaukiojo Viduržemio 
juroje ir persėdo į kitų laivų. 
Permainymas laivų įvyko Ita
lijai prkilausančioj saloj Rho- 
dės, pietrytinėj daly- Aegejaus 
juros, sako Athenų žinia.

Jo žmona gi vis dar neranda 
sau* prieglaudos, nes nė 
ei ja nenori jos įsileisti 
niam laikui.

Fran 
ilges

Apkaltino tris Cle- 
i velando bankierius

KAUNAS.—š. m. pradžioje 
V. D. Universitete studentų 
skaičiai atskiruose fakultetuose 
taip atrodė:

Teologijos-Filosofijos fakul
tete—285 stud., iš jų vyrų 227 
ir 58 moterys.

Evangelikų teologijos fakul
tete—26.

Humanitarinių mokslų fakul
tete—503 stud., iš jų 212 vyrų 
ir 291 moteris.

Teisių fakultete (teisininkų 
ir ekonomistų)—1457 studen 
tai; iš jų 1182 vyrai ir 275 mo
terys.

Matematikos—gamtos fakul
tete—337 stud., iš jų 181 vyr*T 
ir 156 moterys.

Medicinos fakultete
stud., iš jų 540 vyrų ir 441 mo
teris.

Technikos fakultete 
stud., iš jų 283 vyrai ir 5 mo
terys.

Visame universitete yra 3,- 
051 vyr., mot. 1226. Vadinasi iš 
viso V. D. Universitete yra 4257 
studentai. Pernai tuo laiku 
buvo 4554 studentai, taigi kri- 
zis Numažino 297 studentais. 
^Ūkininkų./1859 
stud., fabrikantų —124, pirk
lių—561, valstybės tarnautojų 
----- 501 ir kt. Iš tėvų gauna 
pragyvenimą 2305 studentai.

Seniausias studentas univer
sitete turi 67 metus, jis stu
dijuoja mediciną. Jauniausi 
studentai yra keturi, kurie tu
ri po 17 metų. .

Kiek kuri apskritis duodu 
studentų

Iš Alytaus apskr. yra 155, 
Biržų——181, Kauno—517, Kė 
dainių*—115, Kretingos—71, Ma 
rijampolės— 287, Mažeikių — 
92, Panevėžio— 289, Raseinių 
—212, Rokiškio—128, Seinų — 
65, Šiaulių—337, šakių —153, 
Tauragės—103, Telšių—71, Tra
kų—50, Ukmergės—152, U t e- 
nos—137, Vilkaviškio—214, Za
rasų—63, Klaipėdos krašto — 
14, Vilnijos—119, užsieny mo
kosi—752.

Kiek lietuvių ir nelietuvių 
studentų?

Lietuvių yra 3102 stud., len
kų—115, rusų—66, vokiečių— 
68, latvių—18, žydų—886, ara
bų—1, baltgudžių—11, švedų— 
1, gudų—5, totorių —1 ir 3 
nepranešė.

Studentai
moka: anglų—677, hebrajų — 
600, lenkų—1187, rusų —2156, 
prancūzų—457, vokiečių —-2729, 
žydų 488.

288

svetimas kalbas

ti Floridos vandenyse. miesto
sugriuvus 

namo sienai.
statomo

CAMDEN, N. J., k. 27. — 
Apie 3,QQ0 laivų staymo darbi* 
ninku sustreikavo, sustabdy- 
dapii darbų prie 6 statoibų ka
ro laivų. Darbininkai reika
lauja sutrumpinti darbo valan
das ir pakelti algas;ir pakelti algas;

6 žmonės sudegė
. B0WSMAN, Man., Kanadoj, 

k. 27. —Mrs. Wm. Gillespie ir 
jos penki vaikai žuvo gaisre, 

sunaikino jų ūkio namą.
T t

kuris

CįEVELAND, Ohio, k. 27.— 
Federalinis grand jury apkalti
no buvusį Guardian Trust Co. 
prezidentų Arthur House, bu
vusį vice-prezidentą Robinson 
ir buvusį kontrolierių Green už 
suklastavimą banko knygų 1 
netikslų sunaudojimų banko pi
nigų. šis bankas buvo didžiau
sias visoje valstijoje, tupėjęs 
$800,000,00b turto, bet dabar 
yra uždarytas ir likviduojamas.

BERLYNAS, k. 27— Nacių 
valdžia priėmė biudžetų, kuris 
siekia 6,458,281,600 markių. 
Pirmų kartų į biudžetą tapo iš
trauktas ir išlaikymas nacių 
rudmarškinių, tuo juos pųda- 
rant dalimi valdžios aparato. 
Jų išlaikymui skiriama 250,- 
000,000 markių.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink- 
•i laivą ir t t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, 11..

bet tuoj aus ateikite



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS

žinoti

Worcester, Mass
Draugijų atstovai

Musų margumynai

mažas
Svarbiosi prakalbas

Pašalinisčia Kaziukui

EKSKURSIJAWorcester, Mass

Buvęs.

Cieveland, Ohio

RUOŠIA

milžinasNARYS N. R. A

met 
visų

Musu Kolonijos 
Margumynai

Pirkti Gyduoles 
Užrištom Akim 
Blogas Paprotis

po vado-
Dirvelio 

koncerto,

pilnas komiteto sąstatas.
Juozas J. Krasinskias, 

Spaudos Komisijos narys

Nežiūrint ar jūsų užsaky 
mas bus didelis ar 
ji yra ekonimiška ir jus 
busite daugiau patenkinti 
jeigu pirkaite Savo Anglis 
ant išbandymo.

. — “Dirvoje” 
pripasakojama 

nors jis ir

pirkimą Consumers

A. • Ambrozaitis,
Liet. Aviacijos Dienos Komite

to Sekretorius

etephone 
FRANKUI! 
6400

$ 99.50

w................. $1300
.......... . ,$227.90»

motu nuą dienos .išplaukimo.
•tos k rugsšjo lO-tod, turis

girdėti, laik 
dar šj pava

VVyoming Klonio Lietuviai Rems James 
Janušausko Skridimą I Lietuva4- V 4,

Išrinktas Komitetas Aviacijos Dienai 
Birželio 3-čią.

Turite Hurrlspu Ir
Vuliindon' ritld 8 1

pamislij ife apie 
laikraštis jį 

sunaikinti.
bus įvairiau ir

Kovo 8 d. pas mus kalbėjo 
L. Pruseika. Kalbėjo neblogai. 
— ragino prie vienybės ir ben
dro fronto. Kai kuriuos socia
listų darbus truputį papeikė, 
kai kuriuos pagyrė. Bet bim- 
bininkifls tai pusėtinai pavolio- 
jo. Nors prakalbose buvo ir 
ščyrųjų, ale jie nei dvasios ne
išleido. Matomai, jautėsi labai 
mažiukai. Įdomu, kad ir su sa
vo klausimais jie nelindo, — 
tur būt, bijojosi visai susikom- 
prometuoti.

Grįžo 
vos 
ko buvo nuvažiavęs į 
burghą, kur jis labai 
tišką prakalbą išdrožė, 
atgal į Clevelandą, jis 
jo girtis, kad Pittstft.Tgho ne- 
zaležninkai jį aįnaseliu apdo- 
vanojo.

Viskas butų buvę tvarkoje, 
jeigu ne musų katalikiškos da
vatkos, kurios pradėjo jį uiti. 
Pabąr jam ramybės nebus.

Tautininkas.

Vilniaus Vadavimo Skyrius 
bandys surengti aviacijos 

dieną

ČEBATUKĄI! 
Del Velykų 

Smarkus Išpardavimas 
2000 porų visokių čeba- 
tuku "'Naujoviški Styliai 
♦Naujoviškai Padabinti 
♦Visokio Stylįaus Kulnis 
♦Juodi ir Rudi, *Dull ar- 
Patent. *Blond ir Gray. 
Kiekviena pora yra tikras 
Bargenas koky
bei įr kainoje

Iždo Globėjai: Marė šai 
čiutė, M. Banelienė ir J. Več

tokio baisaus:
savo 

jiems 
sako- 

Dirvos”

nkyti-71 Prakalbos

,* C. K. Braze.

NĖRA JOKIO spėliojimo 
apie
Anglies arba Coke todėl, 
kad kiekvienas tonas par
duodamas su neaprybota 
garantija; kad yra augštos 
rūšies, pilno svarumo ir su 
pilniausiu kostumieriaus 
patenkinimu.

Ąspirin.

Tikras Batfer 
Aspirin nėra 
kenksmingas

Karpiuko kvaila politika. — 
“Dirvos” bosas pamatė, kad 
jis yra visų apleistas ir kartu 
pasmerktas. Q to jis susikur
kė todėl, kad pradėjo varinė
ti durnų politiką prieš antrąjį 
skridimą. Savo prestižo palai
kymui jis sumanė suvaryti “į 
ožio ragų” vietos profesiona
lus, veikėjus ir biznierius. Pa
norėjo jis juos “pamakyti” ir 
diktuoti jiems. Savo “Dirvoje” 
jis išvadino juos maklioijais, 
suvedžiptojais ir Grigaičio pa
stumdėliais. Prie viso to dar 
piktai pastebėjo, kad, girdi, 
kur lojate, tai ten ir lakite.

Manė “trijų pėdų

Kovo 28 d. šv. Petro Lietu
vių Svetainėje įvyks labai svar
bios prakalbos. Prakalbos yra 
rengiamos ryšyje su konsilma- 
nų rinkimais.

Kaip žinia, kandidatuoja ir 
musų tautietis Jonas Marcin
kevičius 
kalbėtojai prakalbose išaiškins, 
kodėl balandžio 3 d. mes turi
me balsuoti už J. Martiną.

Visi kviečiami kuo skaitlin
giausiai

(J. Martin). Vietos

Mūsų kolonijos Susivieniji
mo nariai pakugždomis kalba
si, kad Bagočius bus išrinktas 
SLA. prezidentu.

“I bet”, kad Bagočius bus 
prezidentas.

žmonės turėti 
, — laimingos 
Tačiau ta žinia

baisiai paveikė
jis net naktimis ne

dabar susidėjo taip, 
Kaziukui beliks tik 

nusimauti ke- 
atsiprašyti visų profe-

naujo Laikraščio, 
su nekantrumu 
laikraščio, kuris 

P-as

tourtyej 
Night and Morning to kcep 
themClean, Clear and Healthy 
- Write for.Free “Eye Care” 
r or “Eye Beauty” Book 
Murinę Co.,Dept.n. S.,9 E. Ohio St„ Chicago

Presos Komisija: M. šal- 
čiutė, Matas Zujus, “Garso’ 
Redaktorius, V. Žukauskas 
Ed. Dalton ir K. Demikis.

Aviacijos Komisija: J. B 
saliunas, V. Kamarausku«ii 
Ed. Dalton.
Nutarta Aviacijos dienų lai 

kyti sekmadienį, birželio 3, š

t. Mnruhfleld “I.”■ ĮjutvekiH'lH Iki put dijrij 
Ketvirtadienio ir 8c-3tudlenio viikąrtHH i«i 8:30

Baisus dalykai 
baisių dalykų 
apie musų miestą 
priskaitomas prie švariųjų mie
stų. Kai čia gyveni, tai nieko 
baisaus nepastebi, bet kuomet 
paimi Kaziuko gazietą, tai pra
dedi manyti, jog Clevelandą 
jau baigia užkariauti ne tik vi
sokie makleriai, suvedžiotoja: 
ir peckeliai, bet ir šašai bei kir
minai.

Tai tiesiog baisus dalykai. 
Reikia manyti, jog susidarys 
labai didelis pavojus vaikams 
ir, žinoma, Kaziukui, kuris vis 
dar tebesielgia, kaip vaikas.

sekretorius, advoka- 
Lopatto ir Ed. Deltų

LAIV 
UNGA*AMl

HOLLAND-AMERICA LINE
Chicagiečiai ir apylinkės .lietuviai kreipkitės į

“NAUJIENAS” •
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

“Aušrelės” choras 
vyste muziko Jono 
rengiasi prie didelio 
kuris įvyks balandžio 8 d. Va
dinasi, pirmų sekmadienį po 
Velykų. Programas bus įvairus 
ir įdomus, kadangi chorui pri
klauso žymių dainininkų. Bū
tent, Jule Metrikaitė, Jonas 
Emkus ir daug kitų. Teko nu
girsti, kati ir iš Bostono at 
vyks į koncertą visas vežimas 
žmonių.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pail»« ir persidirbę mua*

Exp«lleriu.
Kuomet Jūsų muskulai yra skauda

mi, kuomet i ūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidello fizinio iisitempimo. gerai H- 
aitrinkite su Pain-Expellerlu Ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
lisityynimu pasickslt palengvinimo ken- 
|djimų. Visose ,iaiatin«M, luina 35 a. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutls.
Tiktai tlkraaia turi Inkaro vaisbaženkll.

Nutarta visokiais galimais 
budais darbuotis, kad sukelti 
kiek kapitalo. Jeigu kitą syk 
per nuskirtą aviacijos diena 
lytų, tai kad nors kiek butų 
surinkta pinigų.

Buvo patraukta blankų rin
kimui aukų ir penki šimtai or
laivių ženklelių. Draugijų at
stovai tuojaus išėmė visus 
ženklelius ir daug blankų rin
kimui aukų.

Kurie dar neturite ženklelių 
ar blankų, tuojaus atsišaukit 
pas fin. raštininką, Ed. Dalton, 
94 Logan St., Wilkes-Barre,

SKRYBĖLĖS!
Del Velykų

šaižų. įsivaizduokite 
sau! 5000 naujoviškų 
skrybėlių, matini ‘Pavasa
riniai Styliai. šaunus bry
liui, su vualio efektu. 
Šiaudinės, puikaus crepe 
ir kitokio išdirbinio. Ver
tes1 iki $1.88. 
Pratuštiniinp kaina M

• IŠPLAUKS Iš NEW YORKO
Balandžio (April 11-tą d., 1934 

Į KLAIPĖDA 
(per Rotterdamą)

KELIONĖS KAINOS
Iš NEW YORKO I KLAIPĖDĄ:

Trečiąja Klase i vieną pusę
Trečiąja Klase i abi pusi 

Y-Turistiųe Klase i vienų pusę 
^Turistine Klase i abi pusi ..

I abi pusi laivakortės yra geros pąr dų 
*Grjžtntieji keleiviai tarp rugpiučio 18 , _
primokėti po $6.00 skirtumą kainose 'turistine kleąa.

KELEIVIAI PRIVALO TURĖTI ŠIUOS 
DOKUMENTUS.

Lietuvos piliečiai: Lietuvos pasų, leidimų iškeliauti ir leidimų grįžti.
Amerikos piliečiai: Amerikoniškų pasporta ir Lietuvos visą.

AGENTŲ

šį James-Janušausko trans 
atlantinį skridimą remia visi 
VVyoming Klonio lietuviai. Tat, 
kiekvienas yra kviečiamas pri
sidėti su darbu pasiimti blan
kų ir ženklelių rinkimui aukų.

Jeigu VVyoming Klonio lie
tuviai užsimoja ką padaryti, ta: 
ir padaro. Todėl suremkime pe-

kad tai bus baisus šūvis, ku
rio visi nusigąs. Bet pasirodė 
kaip tik priešingai, —- savo 
kvailu profesionalų bei biznie
rių puolimu jis dar daugiau 
prisivirė košės, kurią jam teks 
ilgoką laiką kabinti. Net jam 
su dūšia ir kunu atsidavęs “šo
feris” pradėjo zurzėti ir reik
šti nepatenkinimą, štai šimta
procentinis tautietis sumanė 
nuvažiuoti į Pittsburghą ir ten 
savo tavorą išgirti. Vienok šį 
kartą “.šoferis” atsisakė va- 

vadinasi, paskelbė sa
vo rųšies streiką. Todėl teko 
pas kitus pagalbos ieškoti.

Griebėsi “didelis rašytojus 
bei redaktorius” ir kitokių prie
monių: parašė ilgus, ilgus lai
škus ir išsiuntinėjo juos vi
siems, kurių tik adresus turė
jo. Tuose laiškuose irgi pri
pasakojo visokiausių nesąmo
nių. Pasigyrė jis, kad esąs ra
šytojas, redaktorius ir “Kul
tūros” darželio kūrėjas. Biz
nieriams ir profesionalams pri
minė, kad jie iš jo “minių” gy
vena ir todėl privalo remti j< 
parengimus.

Dabar gali Kaziukas pasi
džiaugti pasėkomis. Clevelan- 
diečiai turėjo progos dar la
biau įsitikinti, jog Kaziuko ne 
tik išmintis šlubuoja visomis 
keturiomis, bet jis neturi nei 
paprasto senso ir takto. Man 
teko susidurti bent su keliais 
žmonėmis, kurie “turėjo gar
bės” laiškus gauti. Visi jie tik 
juokus krečia: vieni jų sako, 
kad jiems neįdomu ir jie ne- 
,turi laiko skaityti ilgus Kaziu
ko cirkuliorius, o kiti tiesiog 
pastebi, jog ne Kaziuko nosiai 
duoti nurodymus, ką jie turi 
daryti.

Reiškia, 
išdegė.

Dalykai 
kad greit 
viena išeitis 
purę 
sionalų, veikėjų ir(.biznieiaų 
savo kvailus išsišo^įmu?.

Vienas iš veikėjų

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

Taipgi—kuomet jus nueisite j vai- 
stinyčią nusipirkti Tikrą Bayer As
pirin,—dabokite, kad ji ir gautumėte.

Atsiminkite, jog gydytojai užgina 
Tikrą Bayer Aspirin, kuris atnej 
SAUGŲ palengvinimą nuo galvos 
skaudėjimo, peršalimo, skaudžios ger
klės, skausmų nuo rheumatizmo, 
neuritis ir t. t.

Atsiminkite tiktai tą. Reikalauki
te ir gaukite Tiktą

Mizernas protestas. — Cleve 
lando katalikai sumanė suren
gti protesto mitingą ir prakal
bas prieš lenkų žiaurumus Vil
niaus krašte. Nieko nelaukda
mas, Kaziukas ąurpnhč pats vi
sus “Maurus” nusinešti ir pra
dėjo visomis keturiomis gar
sinti savo mitingą kovo 18 d.

Na, ir surengė. Susirinko 
baisiai didelė žmonių ;“minia” 
iš 60 galvų. Vadinasi, visa ka
pa. Dabar Kaziukas gali gir
tis, kad su juo eina minios.

Reikia apgailestauti, kad 
taip įvyko, šiaip ar taip, mi
tingo tikslas buvo tikrai geras 
ir kiekvienam /lietuviui arti
mas. Bet iš kitos pusės, jokiu 
budu negalima ptiblikos smerk
ti už neatsilankymą. Savo kvai
la politika “Dirvos” Kaziukas 
tiek visiems įkyrėjo, jog cleve- 
landiečiai nebenori su juo skai
tytis bei jo parengimus lanky
ti. Daug kartų jis jau yra pu
bliką suvilęs, todėl ji juo to
lyn, tuo labiau pradeda nuo jo 
atsigręžti.

Well, tegul Kaziukas nors 
kartą bando prisiminti Lincol 
ną, kuris pasakė, jog niekuo- 

negalima visus žmones ii 
laiką mulkinti...

— Katalikas.

STEBUKLINGAS Pavasarinis Prekių 
IŠPARDAVIMAS Kaip tik j Laiką 
WF VIcTATMTG! Penktadieny Mokyklos bus užda- 

1 iVVlVlO rytos—Atsiveskite savo vaikus. 
‘" Apsaugokite savo Radikulius Velykoms!!

^Tik įsivaizdinkite sau! Su pradžia pavasario jus 
w V*/ turite proga nusipirkti puikius .naujus stylius už per- 

nirklio kainas ar dar pigiau. Pastebėtinas atsiliepi- 
mas Chicago’s taupių pirkėjų i musų Mail Order 
įasiulijimą išparduoti musų pervirši labai nupigin

ta tomis kainomis įrodo, kad tikri bargenai musų ko- 
įl stumerių yra invertinami.
|| *X-IollyWood styliai *Su Pamušalu h Naujoviškai Pada
lą binti ♦ Popuiiariški Pavasariniai Materijolai. Ateikite 
p Aukšti — Atsiveskite Savo Drauges •— Parodykime 

Jums Tikrus Bargenus!!! ?

Vilniaus Vadavimą Skyrius 
buvo manęs surengti aviacijos 
dieną ląkunui J? Jąmęs-Janu 
šauskui gegužės Ž0 d., bet pa
sirodė, jog ta ’di&ik- nėra pa
ranki. Mat, šios kolonijos or
ganizacijos gegužes 20 d., ren
gia bendrą pikniką. Kadangi 
daržas tam piknikui jau pa
imtas, tai daryti kokių nors 
permainų jau nepegąlim'ą.

Taip dalykams susidėjus, 
aviacijai paskirta gegužės 29 
d. (kapų puošimo diena). Vie
ta bus paskirta viena iš trijų: 
Grafton Airport (dabar yra 
taisomas), Shrewsbųry Airport 
arba Westboro Airport. Visi tie 
airportai randasi prie didžiulio 
Boston Post kelio, todėl priva
žiavimas yra itin parankus.

Aviacijos surengimui tapj 
paskirta komisija iš vietos 
veiklių žmonių. Būtent, Anta
no J. Katkausko, Stasio Pur- 
vinsko, Jono Dvarecko, Anta
no Janušonio, Jok. Raukčio ir

P. Sapinsko. Spaudos komisi- 
jon įėjo Jn‘ozas J. Krasinskas 
ir Jurgis Mozūrai lis.

Visos Mass. ir Conn. valsti
jų organizacijos yra prašomos 
nieko nerengei, o atvykti į 
Worcesterį ir paremti aviaci
jos dieną, šis miestas yra lyg 
ir širdis Mass. valstijos, — iš 
visų miestų parankiausias pri
važiavimas. fKai komisija pil 
nai išdirbs planus, tai prane
šime daugiau.

Visos vietos lietuvių organi 
zacijos yra kviečiamos prisidė
ti prie aviacijos dienos suren
gimo. Prie to darbo yra kvie
čiamos abi parapijos. Aviaci
jos dienos surengimas yra vi
sų lietuvių reikalas, todėl visi 
privalo stoti į talką.

•Sekamas susirinkimas įvyks 
balandžio 18 d. Lietuvių Pilie
čių Kliubo apatinėje salėje, 12 
Vernon st 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti, kadangi bus renka
mas

į komitetą ir įvairias komi 
sijas išrinkti vienbalsiai šie as 
mc nys:

Pirmininkas: Adv. J. Lo 
palto;

Vice-pirmininkas: J. Vens 
lauskas, V. Kamarauskas, A 
(Jalinskas ir P. Stravinskas

Protokolų raštininku: An 
tanas Aęibrozaitis;

Fin. Rast.: Edvardas Dal 
ton (Deltuva);

Iždininku4: Leonas šeporai

SLA. 318 kuopos susirinki
me pirmininkas A. Kriaučialis 
užvežė K. Šimkoniui į akį. Už- 
vežė taip, kad net jo akiniai 
pabyrėjo. Nors tai ir nemalo
nus dalykas, bet dalinai ir ge
rai. Anksčiau ar vėliau to bu
vo galima tikėtis. Kas nors 
šimkonį turėjo “apšviesti”, nes 
jis yra didelė boba su ūsais. 
Nėra beveik tokio susirinkimo, 
kad jis kitus neišvadintų va
gimis, Židikais, niekšais ir dar 
kitokiais. Tokie “komplimen
tai”, pagalios, turėjo įkyrėti. 
Reikia tik stebėtis, kad ligi 
šiol į tuos “komplimentui” ne
buvo tinkamai reaguota.

šimkonis jau antri metai ei
na kuopos finansų sekretoriaus 
pareigas. Ir štai pereitą susi
rinkimą reikėjo padaryti kolek- 
tą už neatsilygintas mokestis. 
Dėliai to ir kilo faitas.

Reikia manyti, kad nors da
bar šimkonis išmoks džentel- 
moniškiau susirinkimuose užsi
laikyti

Pabėgo “Dirvos” artistė. — 
Oi, bus bėdos Kaziukui! štai 
šiomis dienomis iškirto šposą 
jo radio programų artistė. Kaip 
vietos laikraščiai rašo, jauna 
mergaitė susimylėjo su muzi
kantu ir “elopirio”. Tik neži
nia kur, — į Chicago ar Pitts- 
burghą.

Nebetekęs tos artistės, kuo 
dabar Kaziukas beužpildys sa
vo vakaruškų bei parengimų 
programus ?

DIDELĖ PAVASARINĖ

su dovAna. — “Dir- 
Kaziukas prieš kiek lai- 

Pitts- 
patrio- 
Grįžęs 
prade-

Laukiama
— Katalikai 
laukia naujo 
neužilgo žada pasirodyti 
šūkis jau supirko visas reika
lingas mašinas, kurios yra rei
kalingos prie laikraščio leidi 
mo. Kiek teko 
raštis pasirodys 
sarį.

Na, čia nieko 
sumanė 
laikraštį, 
kloties. ' 
ma 
milžiną 
begalįs miegoti. Nabagui kin 
kos dreba 
kad naujas 
visiškai

Weil, 
miau.

Sek- tys į petį ir dirbkime. ^Paro
dykim kitų kolonijų lietuviams 
ką Wyoming Klonio lietuviai

VVILKES-BARRE 
madienį, kovo 18, Redington 
Hotelyj įvyko James-Janušau*- 
sko transatlantinio skridimo 
susirinkimas ir išrinktas pašto 
vus komitetas, šį bendrą susi
rinkimą parapijų, kuopų, klu
bų ir draugijų sutartinai šau
kė Lietuvių R. K. Susivienymo 
4-to Penna. Apskritis ir S.L.A. 
7-tas Apskritys.

Susirinkime dalyvavo virš 
60 atstovų nuo 28 įvairių drau
gijų.

Atatinkamas kalbas apie šį 
svarbų lietuviams reikalą pa-1 
sakė p. J. B. Šaliunas, Liet. R. į 
K. Susiv 
tas J

__
___

_
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ALTASS ŽINIOSAibė B. Gumba ragis

lšplyšusis Blanknoio Lapas

vakar

2.00

5.00

$104.60Viso long now before

Yra
DIDELE EKSKURSIJA

EASTER

Wiater Carnival

onlv

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

stiprėja, 
tamsiųjų 
daugėja

Dr. A. Bertash pa
sveiko po nukentė- 
jimo auto kolizijoje

faith 
dom.

granted, how- 
good time was

pro- 
and

meet
Baro

Vakar ALTASS Cen 
tran prisiųsta 

$102.60 aukomis

atsi 
mu 
She

them... It is 
is genuine wis

riosa Ponsele, garsi soprano, 
Nino Martini, radio tenoras ir

PIRMYN
SHARPŠ and FLATS

“Vandens Karniva 
lą” ir “Ęarn Dance’ 
rengia Marąuette 

Parko skyrius

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI

Rengia vasarinę eks 
kursiją j Lietuva lai 
vu “Frederick VIII’

Warehou«e Kaina

and a 
John MiUer, 

and John Stanaitis 
some of the culprits...

Virs $6,000 ALTASS ižde
Dabartiniu laiku ALTASS 

ižde yra virš $6,000 neįskai
tant $1,000 ir kitų mažesnių 
sumų, kurios buvo išmokėtos 
už aeroplanų “Lituanicą II” ir 
kai kuriuos instrumentus. Vi
so, apskaičiuojama, ALTASS 
naudai, apimant ir tuos pini
gus, kurie Centrui dar nepri
duoti, sukelta apie $10,000.

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h SI.

(Sąlygos $1.50 į Savaitę |

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

j Klaipėdą ir atgal
Pridtdunt Jung. Valu. Taktus

GREETINGS!
Jacųues Grandmesnil

(Tęsinys)
Atsisveikinome. Grįžome na 

mo, tik įžengęs į mažą tam 
šiųjų liktarnių (kvartalų kam

Trys garsus dainininkai 
Chesterfield progra-• • • ■ v-Omų serijoje

Skandinavų Amerikos linija 
rengia ekskursiją į Lietuvą 
birželio 30 d., laivu “Frederick 
VIII”. Ekskursijos palydovas 
bus J. Januškevičius, filminin- 
kas, kuris važinėja ko koloni
jas demonstruodamas Lietu
voje darytas nuotraukas.

Palydovas lydės ekskursiją 
iki Klaipėdos, kur visiems eks
kursantams bus surengtos pri
imtuves ir bankietas. Infor
macijų reikalu kreipkitės į 
“Naujienų” laivakorčių sky
rių- . (Sp)

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

Quote Dept.
• J

“I hold the. true age of
wisdom is vvhen

We are boys and girls, and
not men and women...

...,we know things because
we beiieve

that

Dainininkus lydės 40 muzi
kų, kurį ves Andre Kostela- 
netz, žymus radio dirigentas. 
Programas finansuos Liggett 
& Myers Tobacco Company, 
“Chesterfield” gamintojai.

DIDELIS \ * 1 * Z^-*****^ 
PASIRINKIMAS V^-****^ 

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

Patenkinimas Garantuotas.

14 Upright | 
Pianų

Vinį žinomų Ii-' 
dirbysčių, var
toti. Parduoda
mi tik už eanh 
Jūsų pasirinki
mui ... po <9

Medinah Pool almost over- 
flowed Saturday wlifen Pirmyn 
members dived into it with all 
their friends, celebrating Pii> 
myn’s Spring Splash Palty, 
The crowd numbered about 200 
— which was very good con 
sidering the chillish weather 
prevailing.

The highlight of the evening 
was the exhibition swimming

BRIDGEPORT — Dr. A, 
Rertash, Bridgeporto žinomas 
gydytojas, jau pasveiko iš- 
po automobilio nelaimės, ku
rioj sunkiai nukentėjo ir jau 
lankosi savo ofise, 756 W. 35 st.

Gydytojas buvo sužeistas 
kartu su adv. C. P. Kai. koli
zijoje, kuri įvyko prie 55-th 
(Garfield Blvd) ir Union 
kampo, kuomet girto žmogaus 
valdomas automobilis įvažia
vo į jų karą.

PASIPUOŠKITE VELYKOMS

BERNICE DRESS & LINGERIE 
SHOPPE

3437 So. Halsted St.

Jau yra virš $6,000 ALTASS 
ižde

Nors Marcpiette Park AL
TASS .skyrius nesenai suorga
nizuotas, bet jau stropiai ima
si darbų. Pereitame susirinki
me buvo nutarta surengti du 
parengimu musų lėktuvo nau
dai. Adv. C. P. Kai, pirm, pa
skyrė pastovią komisiją atlikti 
darbą. Į komisiją įėjo p. Sal- 
timieras, Dr. Bložis, ponia Blo- 
žienė, adv. Dobbs, p. Rakaus
kienė, p. J. Juozaitis, p-nia Juo
zaitienė, p. Kartanas, p. Samaš- 
ka ir adv. M. L. Zaretsky.

Kadangi yra reikalas darbą 
atlikti greitu laiku, taigi pir
mas parengimas atsibus bal. 6 
d. penktadienio vakarą. Tai 
bus, “Baru Dance & Card Par- 

♦

ty”, kuri atsižymės visokiais 
juokais, nepaprastais kontestais 
ir dovanomis. Įžanga bus tik 
25c. Taipgi bus alaus, šitas va
karas bus laikomas Lith. Dem. 
Headųuarters, 6823 S. Western 
Avė.

Baigiant apleisti šių gyven
tojų “žemę”, susibūrėme su 
gyvuilško balso žmogaus šau
ksmu. Tur būt, vėl sutraiškė 
automobilius laikraščių parda
vėją, — pamanėm sau. Už ke
lių minučių paaiškėjo, kad tai 
pamišėlis šaukė.

Artimesnieji žmonės pasako
ja, kad kai ateina naktis, tam
siųjų liktarnių kvartaluos gir
dėti dideli šauksmai, aimana
vimai, keiksmas ir graudus 
verkimai. Kiekvieną mėnesį tie 
garsai dauginasi ir 
taip pat sako, kad 
liktarnių kvartaluos 
pamišėlių skaičius.

— Dėlko taip yra 
bėjomės su Mykolu grįždami 
autobusų namo, — kelios de 
šimtys lietuvių, kitos kelios de
šimtys italų, dar kitos rusų ir 
lenkų.

— Ar jų niekas nematė, ar 
jie niekam nerupi?

— Rodos, yra Montevideo 
priemiestyj Cerro lietuvių na
mai, kurie išlaikomi Lietuvos 
valstybės iždo pinigais. Rodos, 
kad juose kun. Radžius įstei
gė lietuvių mokyklą ir restora
ną. Rodos, kad tik du kam
bariai užimti, o visi kiti liku
sieji tušti. Taip pat, rodos, yra 
Argentinoj lietuvių konsula
tas, kuris atstovauja ir kurio 
žinioje yra ir Uruguajuj gy
venantieji lietuviai.

Tad nejaugi kun. Radžius 
nežino, kad Montevideo ryti
niame miesto pajūryje daug

Antras parengimas, kuris bus 
ištikrųjų įspūdingas ir įdomus, 
ir galima sakyt visai naujas 
musų lietuvių tarpe, tai bus 
nepaprastas “Water Carnival” 
Šitas karnivalas, kuris buvo p. 
šaltimiero sumanytas, laikomas 
geg. 12 d., penktadienio vaka
re, Medinah Athletic Club.

Jame dalyvaus didžiai 
žymėję plaukikai, taipgi ir 
sų žymi lietuvaite, Ęmma 
maitis.

Prašome visus liet, visuome 
nes įsidėmėti šitas dienas, j 
dant visi galėtume atiduoti pas 
kutinias pastangas rėmimui ši
to didžiojo lietuviško darbo.

-—M. J.

tingit tonu
Grand' ir^Up/ight 'planų konstrukcijoR. Specialiai pabuda- 
voti dfil mažų apartmontų ar namų nu mažai vietoj. 
___________________________________ Galutinai Numuštos Kainos—Išsimainykite savo ttenų Pianų

bathing suits!
Medinah hąs 

more dinner- 
another aut

uvas

ThUrsday an officers’ 
ing will be held at Miss 
nas’ home, 8605 Marshfield at 
8 o’clock. Members are invit- 
ed to these meetings and can 
here present any helpful sug- 
gestions that they might have.

lietuvių bedarbių vargo ir kam 
čių kankinami, ten gyvena po 
daugumui ir siaučiant juroj 
audroms, lijant ar šalant jie 
neturi kur pasidėti, neturi šil
tesnio ir apsaugesnio kampelio 
nors laikinai prisiglausti.

Nejaugi Buenos Aires mie 
sto Rodriguez Penios gatvės 
ponams net ne į galvą neatei 
na, kad Uruguajuje lietuviai 
miršta badu, kraustosi iš pro
to arba patampa, taip turtin
gųjų vadinamais valkatomis, 
vabagundais ar vagimis ir taip 
keldami tautos vardą, atsidū
rė už geležinių grotų.

Nesinorėtų tikėti, kad kun. 
Radžius, kuris taip lapiškai mo
ka kalbėti apie artimo meilę, 
laikytų keletą kambarių tuš
čių, o savo tautiečiai bedarbiai 
iš šalčio, bado ir skausmų ka
lentų dantimis pamūrėse ir pa
jūriuose, gyvendami po atviru 
dangumi.

Taip pat nesinorėtų tikėti, 
kad Lietuvos konsulatas Bue
nos Aires visai pamiršdamas 
lietuvius bedarbius, džiugantis 
ir už tų visokiose “arbatėlėse” 
ir baliuose, kurie suruošiami 
lietuvių namuose, kurie išlaiko
mi irgi Lietuvos valstybės iž
do lėšomis. Visai nesinorėtų 
tikėti, kad Buenos Aires Nau
jojo Uosto žolėse guli apie 300 
lietuvių, o jei iš tų pačių lie
tuvių ateina kai kurie prašy
ti nakvynės į lietuvių namus, 
už nakvynę nuo anų imama po 
50 centavų.

K*ur artimo meilė? Kur tau
tos ir kolonijos vienybė? Ar 
tai čia patriotizmas?

Montevideo.

Grote Slueckgold, dainuos nau
joje Chesterfield eigaretų ben
drovės radio programų serijo- 
jos, kuri bus transliuojama 
pradedant balandžio 2 d. per 
Columhia Broadcasting System 
stotis pirmadieniais, trečiadic- 
nias ir šeštadieniais, nuo 8-ių 
iki 8:30 vakare Chicagos lai*

It won’t
Pirmyn will be in the spot- 
light again when it presents 
“Abejotinas Asmuo” and “Ka
minkrėtys” next month. Two 
operettas to be presented the 
safne evening! A bargain what 
am! And a dance to follovv!

Little Helen. Vespender, 
Whitney Tarutis, Mrs. Ste- 
phens, Frank Jakavičius, Frank 
Pūkis and Puta (Kniskis, of 
Pickles fame) are participat- 
ing in “Abejotinas Asmuo”. A 
splendid cast, indeed, and it 
ought to be a good show. W> 
ourselves' do1 not know who’$ 
who of’tHvat as far as 
minkretys and 
i s concerned, būt more 
it all next week.

did not even don their bath
ing suits, būt preferred to play 
cards, as did the Millers, o? 
just to šit and watch, as did 
Mrs. Stephens, Frank and Stella 
Pūkis, Helen and Stella Rim
kus, Bunni, Amelia Razmus. 
and hosts and hosts of others.

Take it 
ever, that 
had by all.

sotus
STOMACH 

Ulcer Powder

TREČIOS KLESOS KAINOS

IŠ New Yorko j Klaipėdą.........
į abi pusi

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE 

Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand Su, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
197 Adam* St., N«wark, N. J.

JOHN SBKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon Su, Worceaur, Msm.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’vay, So. Boaton, Mata.

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Hart, Michigan, per
V. Kutulį .................

Supericr, Wis., per
T. Kontrimą ................

Kenosha, Wis., per
p. S. Balčaitį ... ............

Rockord, Illinois, per
p. E. Merkelį ...........

Crystal Lake, Illinois
per p. M. Karpis ....... 1.00

Julius Virbickas, Chi 
tago, III.............. ..........

šv. Stanislovo Dr-ja, 
Town of Lake ..........

Per Wm. J. Kareiva, 
Chicago, III. ..............

Beto, per neapsižiū
rėjimą nebuvo paskelb
ta pinigai, kuriuos už 
ženklelius surinko p. K. 
Kungienė, Chicago, III.

Sekamos kolonijos 
prisiuntė atikas ALTASS cen
trai! :

Malūnininkas’ 
abou

tis, a giri of no mean renown 
as an artful exhibitor of the 
ancient art of splashing aboitft 
the water. Other highlights 
were diving contests, swim- 
ming contests, for members 
and others, with prizes — such 
as rubber dueks, etc...

The most embarassing mo- 
ment of the evening, we fear, 
was suffered by Helen Vespen
der and Wanetta Grybas, when 
the automatic elevator stuck 
between the 7th and ' 12th 
floors. After twenty minutes 
of frantic shouting an$ freez- 
ing, they were resęued 
to march thru the dining room 
in only their 
We hear that 
been getting 
gutests since... 
prised-looking individual
Mr. Stephens whep he felt ten 
eager hands raiše him, 
pell him thru the air, 
laugh when he hit the watei 
with a hearty “smack 
jmighty “splash 
Brooks, 
were 
Vera Neckrosh was ducked 
more than once by the sąme 
young man... Some, of course,

Rusiška ir Turkiška Pirtie
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSBVELT ROAD
arti St. Lonit Avr. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos »ano». 
swimming pool.

Rusiika ir turkiška pirtis moterimi 
seredomis iki 7 ▼. ▼.

VELYKOS! VELYKOS!
MIDLAND BARBER AND 

BEAUTY SHOP
pasirengę padabinti jus Velykoms!

Moteris ir Vyrus
Darbas yra užtikrintas visiems.

Fermanent waving nuo $1.95 iki $6.00 
taipgi ir kiti padabinimai: Shampoo- 
ing, Finger Wave, Manicure, Arch 
Marcelling, Personality Hair Cut, Pa
čiais yra puikiausi su vėliausios ma
dos įrenginiais Brighton Parke.

4182 Archer Avenue
Tel. Lafayette 4639

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisaii ir Akiniu Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829 
. --------------- - — ...............

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoj

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

6iSTUTTGART"
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 d., 19.34 m., 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, MaM.
MR. PAUL MOLIS

1730—24th Su, Dctroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Halatcd Su, Chicago, III. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS
6820 Supartor Av«., Cleveland, O,

MR. C. J. WOSHNBR
2013 Caraon Su, Pittaburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 Al! Nations Bank Building

1200 Canon Su, Pittaburgh, Pa.

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 
CHICĄGO, ILL.

DRESĖS

$2.98 
ir virš.

Naujausio Styliaus
DRESĖS, APATINIAI RŪBAI, PANČIAKOS, 

RADIKULIAI ir KITOS REIKMENYS
DEL VELYKŲ SEZONO

x Prieinamomis Kainomis,
Duokite mums Progą jums patarnauti, 

Jus busite pilnai patenkinta,
Atdara kas vakarą iki Velykų.

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

TEL. VICTORY 7386-7048.

K iii Klabins.

Eta sSį SmR ™ S H O M’ »®į. .Teicu JU“ artimoj ateity manoteĮMeHafiB MM TIį m įy Steku, poiHlkrauKtyti, mos galimo pa-
isla ui Hiimti jutoj gena pianą ir pri-
jShma ES egi fįįj įS afl ĮEa nįs statyti jnm« naują po to kaip

V w UlBBlIvllVlb K. —

HANO^
VISAI NAUJI
Maži Upright
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savaitę

Automobilių pn- 
sUtotymoR Rykui 
Jeigu Ji)« važiuo
jate automobiliu, 
tai atvažiuokite 
bu vilta savo M- 
ma Ir galėsit pa- 
alHtatyti tlykal. ___________________ _

Atdari, Trcf-Indlt'iihilH, Ketvirtadieniais 
Penktadieninis nuo 1> v. ryto Iki U v.

Paimkite Ashland Avė. gatvekarj iki 
TrysdeAImt-ScptlntoR gt.

PILSEH LICHT FLOOR OIL
; GREIT IšDžIŲSTA i

Išdžiųsta su Gintaro Spalvos išbaigimu ir Varnišo Blizgėjimu, 
i Grindys bus šviesios ir lengvai galėsite jas išvalyti.
Į Nusipirkite Savo Maliavos arba Hardtvare Krautuvėje. <
> 1

5. Šie pnstebStlni nauji Inntrupientni yra pn- 
Ev imti IA reguliaraus stako bu pilnu, tur- 
artintlAku dezalnu ir gražiai iftbaigti. Tau- 
o f. o. b. IA warehoune. Naujausios mados

30 
Dienų 

BANDYMUI

Neri7.ikuokite Nei 
Vlėno Cento. Be

Pradėkite Mokttl 
GEGUŽES 

MRN’EHY
IMOKfi- 

JIMO

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

(DECOKATION DAY)
Daug pinigų sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuves Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankowicz

Tel. Grovehill 1965

4 u ,. X
jFta- iii Ji i

6000 So. Honore St,

j' ' ' i/**.V '■ j ’.įfe V. "j»: ; .'.-g:•. * Ai. jį jX|į.
<.3
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1739 South Halsted Street

Telephone CANal 8500

Editgr P. GRIGAITIS

_ 2 . * J by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
|8.00 per year lp Chicago 
8c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
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UŽRlRakymo kaina,
Chicago je — paltu:

(Metams
Pusei metu -------- ...........
Trims mėnesiams _ —_
Dviem mėnesiams _ ____
Vienam minėsiu! 

Chicagoj per iineSlotojua: 
Viena kopija ....... .
Savaitei ____
Minėsiu! —

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu t

Metams _________ —........... 87.00
Pusei metų _____—__ _ 8.50
Trims minesiams .............  1.75
Dviem minesiams .................. 1.25 
Vienam minėsiu! 

Lietuvon ir kitur i 
(Atpiginta.

Metama  88.00 
Pusei metu  4.00 
Trims minesiams--------------050
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

.. $8.00
_ 4.00
.... 2.00
_ 1.50
- .75

— .75 
iUOM

KOMPROMISAS AUTOMOBILIŲ PRAMONĖJE

ne-

Automobilių darbininkų streikas tapo išvengtas, 
kada darbininkų ir fabrikantų atstovai sutiko pavesti 
savo ginčus tarybai (komitetui), susidedančiai iš trijų 
asmenų. Vienas tos tarybos narys turi būti darbininkų 
atstovas, antras — darbdavių atstovas, trečias
itralus asmuo. Tą trečiąjį narį turėjo paskirti preziden
tas Rooseveltas, pagal gen. Johnsono rekomendaciją.

Ar darbininkai laimėjo, ar pralaimėjo, priimdami 
tą kompromisą, priklauso nuo to, koks bus tos Automo
bilių Darbo Tarybos sąstatas. Nulemiantį balsą tarybo
je turi trečiasis, neitralis josios narys. Vakar buvo pa
skelbtas jo vardas. Jisai yra Leo Wolman, Columbia 
universiteto profesorius.

Šito asmens paskyrimas trečiuoju tarybos nariu 
reiškia, kad darbininkų reikalai toje įstaigoje bus pil
nai apsaugoti. Nes Leo Wolman yra pažangaus kryps
nio ekonomistas, pasižymėjęs ypatingai savo nuodugniu 
žinojimu darbo sąlygų pramonėje. Per daug metų jisai 
buvo socialistų dienraščio “Forverts” ekonominis pata
rėjas. Taigi automobilių pramonės darbininkai gali juo 
pilnai pasitikėti.

Todėl yra pagrindo manyti, kad, atsisakydami nuo 
streiko, šios pramonės darbininkai nepadarė klaidos.

PRAMONĖS KONFLIKTAI

Susirėmimai tarpe darbininkų ir darbdavhj Ame
rikos pramonėje pastaruoju laiku įvyksta vis dažniau. 
Dar nėra užbaigta konflikto taikymas automobilių in
dustrijoje, o jau eina prie krizio geležinkelių darbinin
kų ginčai su kompanijomis ir vis griežčiau stato reika
lavimus mainieriai anglių kasykloms. I šituos susikirti
mus valdžiai tenka taip pat įsikišti, jeigu ji nori, kad 
ekonominiame krašto gyvenime butų atsteigti norma
liai santykiai

Tie pramonės konfliktai liudija, kad biznis Ameri
koje ėmė atsigauti, bent stambusis biznis. Jeigu pa
žvelgsime į pirmesnes depresijas, tai pamatysime, kad 
joms praeinant visuomet kildavo daug streikų. Nesun
ku suprasti, kodėl jie kyla, kada biznis po depresijos 
ima atsigriebti. Bizniui pradėjus gauti daugiau pelno, 
darbininkai atsisako toliaus dirbti už tokias žemas al
gas, kokios jiems buvo mokamos per blogiausią jį krizio 
laiką. Bet kadangi darbdaviai retai kada savo noru pa
sinio darbininkams pakelti algas, tai jiems tenka stoti 
j kovą.

Atrodo, 
įžengusi.

kad į tokį laikotarpi Amerika dabar yra

DIEVAS — AR KUNIGAI?

ras po Londono savo didumu 
miestas Britanijoje.

Glasgowo administraciją dar- 
biečiai perėmė j savo ranka® ir 
jie vykina jame socialistini pro
gramą: stato naujus gyveni
mus beturčiams, duoda pašalpą 
biednuomenės vaikams, lankan
tiems mokyklas, ir t. t-

pasirodyti, pateko į Vokietijos 
hitlerininkų “Preusische Zei- 
tung”. Kaune stebimasi, kokiu 
budu1 vokiečių laikraštis gavo 
tą Voldemaro straipsnj. Val
džia pradėjo tyrinėjimą. Jeigu 
ji surasianti, kad straipsnj tam

“nacių” organui pasiuntė pats 
Voldemaras, tai jisai busiąs pa
trauktas atsakomybėn.

Matyt, kad uždarytojo “Tau
tos Balso” štabas palaiko arti
mus ryšius su Vokietijos hitle
rininkais.

ANTANAS TULYS
KOMUNISTAI VISTIEK PA

TARNAVO KAPITALISTŲ 
PARTIJAI

Rašydami apie Londono 
kauntės rinkimus, vakar mes 
nurodėme, kad komunistai sten
gėsi pakenkti Darbo Partijai, 
statydami savo atskirus kandi
datus ir tuo budu skaldydami 
darbininkų balsus. Laimė tik
tai, kad komunistai turi ma
žai pasekėjų Londone, todėl jie 
nestengū atitraukti daug balsų 
nuo Darbo Partijos. Jie iš viso 
surinko tik 4,741 balsą, kuomet 
darbiečių kandidatai gavo 280,- 
811 balsų.

Tačiau tąja skaldymo politi
ka komunistai vistiek padarė 
žalos Darbo Partijai. Dviejuose 
distriktuose jie padėjo laimėti 
konservatoriams. Tuose distrik
tuose (Kensington, North) kon
servatorių kandidatai paėmė 
viršų ant Darbo Partijos kan
didatų mažiau kaip 200 arba 
300 balsų daugumomis. Tuo gi 
(arpu viename jų komunistų 
kandidatas gavo 234 balsus, 
antrame 252 balsus, — atitrau
kiant Darbo Partijai kaip tik 
tiek balsų, kiek truko konser
vatoriui iki pergalės.

Kandidatavo, beje, tuose rin
kimuose ir komunistas Saldat- 
vala, seniaus buvęs atstovas 
parlamente. Jisai irgi ėjir prieš 
Darbo Partiją Battersea dis- 
įtrikte. Bet už jį paduota tiktai 
577 balsai, kuomet darbietis- 
soci&listas gavo 8,334 balsus.

“UŽTEPĖ”

Agituodamas prieš F. J. Ba- 
gočiaus kandidatūrą į SLA. 
prezidentus, sandarieČių laik
raštis drebia jam į akis “me
lagystes” ir “demagogijas” ir 
suranda, jogei jo “asmens ver
tybė ir tinkamumas” esą toki, 
kad jisai negalįs jais pasigirti.

Jeigu šitokiu budu ims ir ki
ti laikraščiai atakuoti nepatin
kamus jiems kandidatus, tai 
žmonės, kurių vardai yra užra
šyti ant Pild. Tarybos rinkimų 
baliotų, bus iki seimo taip “su- 
peizuoti”, kad delegatai bijos 
bent vienam jų duoti savo bal
są.

“Sandarai” Bagočius pasiun
tė sveikinimą ir parašė straips
nį J jos jubiliejinį numerį, tai 
ji dabar jam už tai atsilygina.

PLANUOJAMA PABALTIJO 
MUITŲ UNIJA

Pienu Mokėti Procentai
žiūrėk, ką aš parsine-

šiau!

gerą,

Jis
sušnibždu

nebesi- 
iš ku'- 
sniegą 
ją at-

(Tąsa)
— Eik, tu gyvate!
Barbora išėjo labai supykus 

ir susijaudinus. Ji jautėsi bai
siai prastai. Jai rodėsi, kad 
jos širdis slinksta žemyn. Tuo
jau už durų ji pavirto į snie
gą ii* nebegalėjo atsikelti. Iš 
karto ji vartėsi į vieną pusę 
ir į kitą, spyrėsi ranka ir ko- 
ja, bet atsistoti negalėjo. Pa
skui ji nusilpo ir jau 
tampė, kaip grįždamas 
tės bernas ją rado į 
įlindusią. Bernas įnešė 
gal į gryčią.

Kai ji atsigavo ir sušilo, Mal
ka pasisiūlė:

— Gal parvesti namo?
— Jau geriau parvesk, vai

keli. Aš manau, aš sergu. Ir 
pieną išliejau. Gal jau pasku
tinės dienos...

— Ar labai silpna? — klau
sė Mfilka.

— Labai blogai.
— Gal ką valgysi? Gal bus 

tvirčiau? — siūlė Malkienė.
— Gal dešros šmotelį ir im 

siu. Jei turite išvirtos. Gal bus 
tvirčiau.

Malkienė padėjo ant stalo 
pusę karštos, garuojančios ir 
gardžiai kvepiančios dešros ir 
didelę riekę šviežio pyrago, ku
rį iškepė bankietui.

Dešra kvepėjo pipirais, svo
gūnais ir dar kažin kito labai 
šviežiu.

Viena musė atlėkė nuo lubu
'S'; 11

prie dešros.
— Mes visi tokie ponai. Ge

riau viens kitam gerą, negu 
blogą, — sakė Malkienė.

— Taip ir aš sakau. Geriau 
viens kitam gerą, negu blo
gą. Svieto nepragyvensime. Sa
ko, lietuviu'! padarysi gerą, jis 
tau du sykius atsimokės. Bet 
man pieno, kai dabar nerei
kia, taip aš greitai ir supyk
stu.

— Galėsim duoti vieną kum
pį. Paskui dar ką nors... Avie
nos kiek, kai papjausim avė- 
lę,

Ką? — nujausdama ką 
ji linksmai paklausė. 
Nežinau. Gal vekselius, 
išvertė tarbą ant stalo. 
Vekseliai!

jo žmona.
— Vekseliai! — taip pat su

šnibždėjo jis.
Jiedu maloniai pasižiurėjo 

vienas kitam į akis.
— Taip jai ir reikėjo. Grei

tai nusproks, kam paliks?
— Ve musų! Ką darysim?
— Ogi į ugnį. Matai, raga

na, kiek jinai pinigų turi. Dvi
dešimt vekselių. Dar gal ne vi
si.

— Ar nepapulsim? — klau
sė žmonos vyras abejodamas.

— Duokš man, — Malkienė 
paėmė vekselį ir priėjo prie 
židinio, kuris buvo dar neuž- 
gęsęs. Malka nusekė paskui ją. 
Ji suplėšė vekselį į keturias da
lis ir įmetė į žarijas. Tuojau 
iškilo iš popierio kraštų graži 
liepsnelė. Jų akys nušvito. Ii 
kai užgeso ugnis, o vekselis pa
virto į pelenus, jų abiejų aky
se pasirodė džiaugsmo ašaros. 
Ilgai jau nebesibučiavę, dabar 
pasibu'Čiavo. Jiem rodėsi, kad 
jie iš naujo pradeda gyveni
mą, kad jų bėdos pasibaigė. 
Jiem pirma rodėsi, kad tas vek
selis papiaus juos kada nors.

— Ne juokas dabar atiduo
ti penki šimtai 
bėjo Malka.

— Neįje (tię 
būdavo užaugo
lė, arba pardavei karvę ir tu
ri kelis šimtus litų. O dabar 
po litą krapštyk, krapštyk. Ka
da tu čia sukrapštysi penkis 
šimtus? Tegu ji dabar pučia!

— Ve, ir Onos vekseliai. 
Abudu kartu, šeši šimtai iš 
viso.

— Duok man.
— Gal palikt?
—- Kam ?

Malkienė sudegino ir savo 
sesers pasirašytus vekselius. O 
kitus išvartė, išžiūrėjo, suskai
tė visų vekselių sumą, kuri bu
vo 4,600 lt. Daugiau pažįsta
mų parašų neradę, sukišo vek
selius atgal į tarbą.

— Duok man spirito su kam
paru ir vieną dešrą. Aš sku
binsiu su vekseliais atgal.

— Matai, ragana, tiek pini
gų turi, o dvasinasi. Negali nė 
dešros nusipirkti. Beveik rei
kėjo visus sudeginti. Paskui 
galėtų ubagauti.

— Kad durna bu'vo, tai kas 
kaltas? Galėjo sau kaip žmo
gus gyventi, pavalgyti, apsi
taisyti. Butų užtekę.

Moteris suieškojo spirito su 
kamparu ir paragino

— Skubink, kad 
stų.

Malka 
Barboros 
begulėjo, 
galvą ir
Jis negalėjo atgal ant sienos 
tarbos pakabinti. Jis užsigulęs 
ant senės duoti jai spirito su 
kamparu išgerti, numetė tar
bą į aslą prie sienos ir lovos.

— Va, išgerk spirito su kam
paru' ir bus geriau. Atnešiau 
ir šviežią dešrą. Galėsi rytoj 
išsivirti. Padedu ją ant stalo.

— Pavožk po bliudu, kad 
paprašė

Ji atsigavo, pakabino 
atgal ir ėjo prie dešros, 
kažin kaip netyčia nu- 
Bet 

kada
kaip ji galėjo nu- 
kablis yra riestas? 
tarbą prie lempos 
•ar visi vekseliai

litų, — pašte

vyrą: 
nepasigę-

vėl bėgčia 
triobą. Barbora te- 
bet nebe užsiklojus 

jautėsi daug geriau.

nubėgo j

katinas nesuėstų, 
senė.

Mintis apie dešrą davė jai 
naujos 
sušalus 
užuosti 
Bet jai

JąiKąi. Pirma 
javai, ar kiau-

sveikatos. Dešra buvo 
ir suvyniota, todėl jos 
bu'vo beveik negalima, 
rodėsi, kad visa gry-|

čia dešra kvepia. Jai bėgo sei
lė. Kai tik Malka išėjo, Bar
bora tuojau užsikaitė pusę 
dešros.

Katinas nušoko nuo pečiaus 
ir atsitūpė po suolu' iš kur ga
lėtų matyti, kaip verda deš
ra.

Pagaliau Barbora ištraukė iš 
puodo išvirtą dešrą, kuri labai 
garavo, gražiai ir skaniai iš
rodė ir kvepėjo visoj gryčioj. 
Nešdama dešrą ai) t stalo ir
rydama seiles, Barbora galvc- 

Kaip čia taip umu tokie
Pirma 

duoti ”

jo: 
geri jie pasidarė? 
nė kojos nenorėjo 
čia pat Barbora žvilgterėjo į 
sieną, kur jos brangi 
rėjo kabėti. Tarbos 
Ji greitai numetė ant 
rą, kurią tuojau ir 
Prisiskubino 
graibė kablį,
buvo pakabinta. Tarbos nebu

tarba tu- 
nesimatė!. 
stalo deš- 

užmiršo.
prie sienos, ap- 
ąnt kurio tarba

vo! Ji baisiai išsigando. Bet 
tuojau netyčia koja užmynė 
tarbą. 
tarbą 
Tarba 
krito, 
kristi,
Ji prisinešė 
persitikrinti 
tebėra. Trijų ji tuojau pasige
do. Paskui pervertė dar kartą, 
kitą, dešimt kartų! Vistiek 
Malkos ir jo žmonos sesers 
vekselių nebebuvo.

Malka pavogė juos!
—Vienuolika šimtų litų kaip 

į ugnj Įmesta, — Barbora bal
su kalbėjo ir graudžiai verkė.

Staiga ji pajuto kažin ką bai
sų prie jos artinantis. Ji dar 
turėjo sveikatos, bet kažin ką 
jautė. Jautė, kad kas baisus ar
tinasi. Ir greitai artinasi. Aiš
kiai ji pamatė ateinančią mir
tį. Ji pažino ją, jautė ją, matė 
ją! Tai buvo mirtis! Pražūtis! 
Galas! >

—Dieve, paimk mane į savo 
raukas! — ji šuktelėjo.

šiaip taip ji dar nusikrapštė 
prie kaimyno langų paprašyti 
jai pašaukti pati kleboną.

Klebonas tuojau atsiskubino. 
Į Jis jau seniau buvo kalbėjęs su 
Barbora. Jis rado ją visiškai 
silpną. Greitai ji turėjo apleis
ti šį pasaulį ir palikti tą pilką 
gryčią, kurioj ji taip vieniša iš
gyveno penkioliką metų. Nebe
užuodė ji nė to skanaus dešros 
kvapo. Buvo ji dešrą užmiršus. 
Katinas po suolu ją baigė.

Barbora gavo išrišimą, pa
siskundė klebonui ką Malka jai 
padarė ir prašė klebono nedo
vanoti tam vagiui. Paskui pa
sakė, kad visą turtą, gryčią, 
daržą ir vekselius paliekanti 
klebonui. Kadangi klebonas 
to tikėjosi, tai jis čia pat su 
savim turėjo popierių rašyti, 
rąšalo, liudininkus ir net žmo
gų, kuris moka greitai ir gerai 
trumpą testamentą parašyti.

/Paskui gyvastis pradėjo pa
maži Barborą apleisti. Ji išsi-M 
žiojo, akis išvertė, kartą sma-’’ 
giai truktelėjo dešinę koją ir 
nurimo. Ji mirė lengvai.

Sekamą sekmadienį per pa
mokslą klebonas minėjo Barbo
rą, kaip buvusią gerą žmoną, 
kuri mokėjo gyventi ir kartų 
paskelbė nabašninkės skolinin
kams, kad jis dovanojus 25% 
skolos tiems, kurie bėgy puses 
metų išpirks iš jo savo pasira
šytus vekselius.

Pardavęs savo kraštą Italijos fašistams ir ginkluo
ta jėga sunaikinęs teisėtą respublikos santvarką, Aust
rijos klerikališkas kancleris Dollfussas paskelbė naują 
konstituciją.

Ji atima sprendžiamą balsą žmonėms valstybės rei
kaluose. Žmonių renkamos atstovybės Austrija, sulig 
ta konstitucija, neturės. Kraštą valdys prezidentas.

O iš kur prezidentas gaus savo galią? Dollfusso 
konstitucija sako, kad tos fašistiškos valdžios pamatas 
busiąs — Dievas. Bet New Yorko “Times” korespon
dentas praneša, kad fašistiškoje Austrijoje tikruoju 
valdovu busianti katalikų bažnyčia, t. y. kunigija. Doll
fussas jau rengiąsis pasirašyti su popiežium naują kon
kordatą, kuris užtikrins kunigams privilegijuotą pafiėtį 
valstybėje.

Tai mat kokiam tikslui reikėjo žudyti Vienos dar
bininkus ir armotomis bombarduoti jų namus!

pre- 
pir-

kad Estų
rūmų 

turėjęs pa- 
Kaune apie 
ekonominės

Tos

Apžvalga
......................

GLASG0WĄ VALDO 
DARBIEČIAI

Britanijos Darbo Partija val
do ne tik Londoną, bet ir di- 
džiausiąjj Škotijos miestą 
gową.

Glas-

“Elta” rašo, 
kybos ir pramonės 
mininkas, J. Puhk, 
sitarimų Rygoje ir 
penktos Pabaltijo
konferencijos sušaukimą, 
konferencijos dienotvarkėje pir
muoju punktu esą numatoma 
muitų unijos klausimas.

Anot p. Puhk, muitų idėjai 
esą pritarimo Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje. Jai įgyven
dinti, turėtų būti suvienodinti 
tų kraštų ūkio įstatymai. Siū
loma 
ūkio 
kuri 
bą.

Muitų unija butų stambus 
žinksnis prie Pabaltijo Sąjun
gos įsteigimo, nes suvienijus tų 
trijų kraštų muitus, Lietuva, 
Latvija ir Estija pasidarytų 
ekonominiu atžvilgiu kaip 
na šalis.

paskirti iš vyriausybių ir 
atstovų 6 narių komisiją, 
atliks prirengiamąjį dar-

Miesto rinkimai Glasgowe, 
kaip ir daugumoje kitų Britą* 
nijos miestų įvyko pereitą lap
kričio mėnesį. Tuose rinkimuo
se Darbo Partija turėjo di
džiausių laimėjimų visame sa
vo gyvenime. Ji padidino savo> 
atstovų skaičių municipalitetuo
se (miestų valdžiose) 242 ir 
laimėjo pilną kontrolę 25-se 
miestuose, kurių tarpe yra ir 
Škotijos sostinė Glasgovv, anty

DRAUGAI

vie

- prižadėjo Malkienė.
Labai dėkui. Su'sirokuo- 

sim, jei sveiki gyvensim. Aš 
su pinigais nesiskubinu, bite 
tik viskas gerai.

Barbora suvalgė visą padė
tą dešrą ir pyragą. Paskui ap
silaižė. Matėsi, kad yra dai 
alkana. Per ilgą išbadėjus, ji 
negalėjo greitai privalgyti.

Paskui Malka parvedė ją na
mo, paguldė į lovą, nutaisė ir 
užklojo.

Senę betvarkydamas, jis pa
stebėjo sienoj kabančią ju'odą 
tarbą. Truputį ją kumštelėjęs 
užgriebė joj esančius popie
rius. — Gal čia jos vekseliai 
sukrauti? -— jam dingtelėjo.

— Gerai užsiklok. Esi su
šalus, — tarba rūpindamas, jis 
patarė jai ir patardamas užklo
jo ir jos galvą. Tuo pačiu sy
kiu jis įsikišę į antį juodą tar- 

‘bą.
— Kažin kas.' Tamstų gry

čioj besėdėdama ėmiau slabti. 
Ar tos šviežios dešros, ar kas, 
kad man taip negerai pasida
rė, — murmėjo ji iš po ne
švarios kaldros.

— Aš tuojau atnešiu spiri
to s u kamparu. Tuojau bus 
geriau.

Kad atneštum. Aš labai 
prastai jaučiuosi.

—- Tuojau atnešiu. Mes tu- 
prižadėjo

Lietuvos valdžia uždarė Vol
demaro “Tanios Balsą”, bet 
vienas straipsnis, kuris buvo 
skirtas tarrr laikraščiui ir ne
gulėjo dėl laikraščio uždarymo1 sigyrė Žmonai

rime pilną butelį, 
išeidamas.

Malka bėgte parbėgo namo. 
Šhvo gtyčioj apsidairė ar nė
ra berno, arba mergos, paskui 
užkabino duris ir smagiai pa-užkabino duris

■ u i v
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Juda, kruta, prakai-1
. *11 f v U1UVUU VULUZiltlAlIUl 11 Ūpu 11U-tllOJB Uclbcir Cicero tuvių remiamas, balsavimo die-

viu kandidatu, kuris neva su 
dideliu entuziazmu ir u‘pu lie-

LemOht, Blue Island, Worth 
Schiller Park, Kiver Grove, Lu- 
Grange ir Bellwood.

turėjau linksmą, be jokių
Ginčių —lik pasidekojant p. I įdavęs
Rypkevičiui už sutvarkymą vi-|ginklą planuotą pavartoti suo- 
sų reikalingų dokumentų.

“Kiekvienam važiuojančiam I kalėjimo.
Lietuvą patariu kreiptis į “ "

‘Naujienų’ laivakorčių skyrių na jj teisinti jo pamišimu. Na, 
r susitikti su p, Rypkevičiuin, L žinotc> durniJ žmogų negaIima 

kuris kiekvienam patarnaus j įteigi. Ąr ne?
teisingai, duodamas visokias ' 
informacijas ir sutvarkydamas 
visus reikalingus dokumentus. Į

"Antanas Bulinavičius,
Skaudvilė".

Už ką? Gi už tai, kad jis 
kaliniams už $6,000

Amerikos Lietuvių Daktarų 
...,,.. J? r?u?j ________

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 
Namu Tel. Prospect 1930

lietuviai
P-no Jirkos advokatai mėgi-

su-

vauti

Politikierių nutverė

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai

Avė

U

Opposite D

Yards 0994

9

326 S

756 W. 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 
NedSldieniais pagal sutarti.

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 8200

I Lietuviai Daktarai
I Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- . . • •

Vestom

Sekamą trečiadienį, balau

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

kalbini kaliniams pabėgti iš

Ofiso Tel. Lafayette 7031 
YT YTY ZY • !!• 1 •Dr. V. E. Siedlmskis

DENg-ISTAS 
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

*

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJĄS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

SLA. 36 kuopos 
susirinkimas

Tiki, kad darbas atneš teigiamų 
rezultatų ateinančiuose rinki
muose, balandžio ntėn.

CICERO.—Judą, j kruta, dri- 
ba ir rūpinasi Cicero lietuviai 

diio 4 <1., Lietuvių Auditorijo- Ne J* t*®10- Jie P«S,W 
je įvyks SLA. 36 kuopos susi- P™laužti ledus, nuversti muro 
rinkimas. Susirinkimas bus 31e,,ą- kur* Jiems keh« Pa3toJu8‘ 
svarbus tuo, kad bus Pildomo-. m.etų metus- . 
sios Tarybos balsavimai, o' Top siena yya čekai, ainaų 
taip pat delegatų rinkimas į kitataučiai, kurie vadovauja Ci- 
seimą. Visi kuopos nariai pri- cero kurie valdo mies-
baletų tame susirinkime daly- tuk* ° lietuviams, kurių yra 
>«ud, nes reikalinga išrinkti ke?j dykstančiai, ikišiol nei pra
tinkami delegatai į seimą, kur sižioti nedavė.
bus svarstoma naujosios kon
stitucijos priėmimas.

Nurys.

Siekia laimėjimo ateinančiuose 
rinkimuose

nai atėjus nepadarė jokio 
^show”.

Kad supažindinti tuos lietu
vius su kandidatu, kurie jo ^ne
pažįsta! ir kad sukelti fondą 
kampanijos lėšų padengimui, 
bal. 4 d., s. v. Antano ‘Parapi
jos svetainėje yva rengiama 
bunco party. įžanga busianti 
25 c. Jau dabar bilietai plačiai 
paskleisti po koloniją.

Draugijos Lietuvos ‘Kareivių 
atstovas, K. P. Deveikis.

— ..................—1^1 !■ .

Mount Greenwood 
irgi žada ateiti AL- 

TASS į taiką

Platina bilietus j 
SLA. 208 kuopos 

šokius
Moterų organizacija dirba 

rengimui šokių Lake Shore 
Athletic Clube, bial. 28 d.

RAPOLAS PACIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 27 dieną, 1:45 valandą po 
pietų 1934 m., sulaukęs 40 me
tu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno apskr., Balnikų parap. 
ir miestelyj.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterj Kazimiera (po pirmu 
vyru Matulienė) 2 dukteris Bi
rute ir Mildred, 2 sūnūs Ed
vardą ir Liudviką, podukrą 
Melvina ir žentą Herbert Ges- 
ke ir giminės Amerikoje, o Lie
tuvoj seną tėveli Jurgi, broli 
Lauryną, seserį Marijoną ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
608 Richard St., Geneva. III. 
Penktadieny kovo 30 d. 2 vai. 
po pietų iš namų bus atlydėtas 
i Masalskio koplyčią, 3307 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
kovo 31 d., 9:30 vai. iŠ ryto iš 
koplyčios i Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten gus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rapolo Pači u no 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini natarnavima ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A.Masalskis, tel.Boulevard 4139

Ciceriečiai pasiryžę įgauti į 
valdišką vietą savo žmogų ir 
dirba sušilę, organizuoja, agi
tuoja, kad ateinančiuose rinki
muose, kurie įvyks balandžio 
pradžioje jų kandidatas išeitų 
laimėtoju.

Tuo kandidatu yra A. F. Po
cius, kuris “runija” į mokyklų 
trustees vietą ir jau* turi su
būręs prie savęs didelį būrį lie
tuvių pritarėjų. Pavieniai as
menys, draugijos per savo spe
cialiai paskirtus atstovus dirba 
jo laimėjimo užtikrinimui. Ci
cero lietuviai bando palaidoti 
savitarpį pavydą, neapykantą, 
kad atsiekti teigiamų rezulta- 
tu-

Adv. K. Gugis, kuris netikė
tai pasirodė paskutiniame A. 
F. Pociaus rėmėjų susirinkime, 
pareiškė, kad blogiaušia lietu
vių yda, pavydas, ikišiol daug 
kenkė lietuvių pastangoms nu
veikti ką nors teigiamo, suar
dė daug gražių planų. Dėlto ir 
lietuvių figuTavimas politikoje 
yra beveik zero.
Nenori ateities atsikartojimo

Bet Ciceriečiai bando tą ydą 
palaidoti, dirba visi išvien. Ma
no, kad nepasikartos praeities 
įvykiai, neatsitiks vėl kaip pra- 

i eityje atsitiko su vienu lietu-

MT. GBEENWOOD.-— Veikli 
lietuvių kolonija Mount Gireen- 
woode ikišiol neprisidėjo prie 
"LITUANICOS II” finansavimo 
darbo, bet dabar girdėti, kad 
jau pradeda susirūpinti.

Kalba apie surengimą pra
kalbų ALTASS naudai, kurio 
se galėtų dalyvauti ir pats la
kūnas Juozas B. James-Janu- 
šališkas. Apart to, girdėti, 
kad Mt. Greenwoode vietine 
SLA. kuopa rengia didžiulį pa
rengimą—sporto ir šokių va
karą tuojau po Velykų.

Butų gerai, kad Greenvvoo- 
das neatsiliktų nuo kitų Chica- 
gos lietuvių kolonijų ALTASS 
reikalu.—B. W.

SLA. 208-tos Pirma Moterų 
Kuopa rengia vakarą puikioj 
Lake Shore Athletic Club sve
tainėj, šeštadienį, balandžio 28 
dieną. Visas pelnas skiriamas 
ALTASS fondui.

Svetainė didele, puiki, prie 
ežero, ir pirmą kartą lietuviai 
rengia vakarą toje vietoje. Ir 
kad tokiam naudingam tikslui 
musų kuopa rengia šį vakarą, 
tai komisija ir visos 208tor 

i kuopos narės deda visas pastan
gas, kad šis vakaras kito ge
niausiai pavyktų.

Bilietus galit gaut pas 208tos 
kuopos nares, ir ALTASS Cent 
rą. Kaina bilietų tiktai vie
nas doleris ($1.00) ir užtikri- 
nam, kad labai linksmai pra
leisite vakarą, ir prisidėsite 
prie Antros Lituanicos Skridi
mo į musų Tėvynę Lietuvą.

Alkviečių Chicagon p. Stefa-; 
ui ją Mąrtušauskaitę

P-s Klikna, prisiuntęs “Nau- 
. ienoms” p, Butinavičiaus laiš- 
<ą, parkviečia Chicagon iš 
Lietuvos savo pusseserę p. Ste
faniją Marlušauskaitę. Ji at
važiuos aplankyti gimines ir 
pamatyti Pasaulinę Parodą.

Kiek čia seniai, kai Chica- 
gos didvyriais net pačių lietu
vių tarpe įtapo paskelbtas me
ras Cermakas ir jo artimiausia 
šeima, šiandie gi tapo areštuo
tas advokatas Jirka, buvusio 
mero Ccrmako giminietis.

PADĖKAVON£

ANTANAS VANAGAS
Kuris mirė ir palaidotas ta

po kovo 19 diena, 1934 m.. o 
dabar ilsis Tautiškose kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutini patarna
vimą ir palydėjo ii i tą neiš
vengiama amžinybės vietą.

Plačiai žinomi Clearingo dar- ; 
buotojai pp. J. šaštokai rūpi
nosi laidotuvėmis. Pp. šašto- 
kai reiškia draugams ir pažįs
tamiems širdinga ačiū už 
skaitlinga dalyvavimą laidotu
vėse.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėje!

Povilas.

c

GLOBIS
šiuo pasauliu
11:45 valandų

PETRAS
Persiskyrė su 

. kovo 27 dieną, 
prieš piet 1934 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 2 : 
sūnų Petrą ir Williamą, broli 
Kazimierą. . 1

Kūnas pašarvotas, randasi
Į 5538 So. Lowe Avė. -

Laidotuvės jvyks penktadie
ny kovo 30 dieną, 9:00 vai. 
ryte iš namų i St. John fThe 
Baptist parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vę|ionio sielą, p iš 
ten bus nulydėtas i Mount 
Oliver kapines.

Visi a. a. Petras Globis gi
minės, draugai ir nažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sunai ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kowske, Tel. Yards ' 
1765.

Kazimieras Makutėnas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15-tą dieną, 1934 metuose, 

sulaukęs 53 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Rokiškio apskr., Jūžintų 
parap., Neliubiškio kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metu:;.
Priklauso prie Teisybės Mylėtojų Draugijos.
Paliko dideliame nuliūdime liioteri Marijoną (po tėvais Dičiučč), 

dukterį Oną, suną Joną, pusbroli Justiną Chepųni (Luther, Mich,) 
ir giminės Amerikoj, o Lietuvoj seserį Oną ir švogerj Boleslovą 
Sakalą ir giminės. *

Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės, jvyks Ketvirktadieny, Kovo 29-tą dieną, 1-mą vai. 
po pietų iš koplyčios bus nulydėtas i Tautiškas kapinėj.

Visi a. a. Kazimiero Makutėno giminės, draugai Ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
cj " : . ■ . “ ‘ ‘

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis,
Boulevard 4139

Moteris, Duktė, Sūnūs, Pusbrolis ir giminės.
Telefonas’

3,739 CWA darbinin
kai dirbs balandžio 

mėnesi

Antanas Butinavi 
čius duoda visiems /

gerą patarima
Sausio mėnesį išvažiavo į Lie

tuvą; rašo apie kelionę

N AU JIENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

ažrskT&igrsL
Tel. BOULEVARD 9199

Ankščiau buvo skelbta, 
su kovo pabaiga; CWA 
trauks visus darbus ir atleis 
darbininkus. Prisirengdama 
darbų likvidacijai, CWA ad
ministracija pamažu atleidinė- 
jo darbininkus ir baigė pro
jektus. Vienok, kovo pabaigoj 
Illinois Emergency Relief komi
sijai bus perduoti 18 CWA dar
bų projektų, prie kurių tebe
dirbs per kurį laiką 8,739 dar- 
bininkai-bedarbiai. Tie darbai 
yra prie mokyklų rūmų ir ki
tų valdžios nejudinamo turto 
remonto, informacijų rinkimo, 
žemlapių gaminimo mokslo ži
nių rinkimas, etc.

18 projektų apima Chicago,

kad
nu- Trumpą laiką atgal Frank 

Klikna, 2445 Blue Island avė. 
gavo laišką nuo chicagiečio 
Antano Butinavičiaus, kuris 
sausio menesį išvažiavo į Lie
tuvą “Naujienų” laivakorčių 
agentūra. Jam patarnavo ke
lionės prirenkime. Jis plaukė 
Švedų Amerikos linijos laivu.

Laiškas skailiba sekamai:
“Dėkingas 'Naujienoms’ "
“Esu didžiai dėkingas ‘Nau

jienoms’, tuo, labiau ‘Naujie
nų’ laivakorčių i skyriaus vedė
jui p. Rypkevičiui. Kelionę

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
gįinoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i erdvesnę ir patogesne 
vietą.

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

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

Phone Boulevard 8483DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
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 sutarti.

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

LOV EIKIS
^Kvietkininkas

■GėlėR Dėl Vestuvių, Bankietaraa 
Pagrabamą

Pristatome i visas miesto dalis
tt 16 Se. Halsted St., Chięai

Phone Boulevard 7314

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
lAIDOMM PIGIAU NEGU KITI

Anibulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J F FIIHFIK IC
. 1 ■ *

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

UOZAPAS EUBHK1C
IEVAS .w

Jeigu Norite Dailumo ir Niebrangumo 
Laidotuvėse.....,,. Pašaukite..

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia k Dovanai 

Turiu autOihobiliūs visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope / 
racijos. Pig i o m i - Į 
kainomis. lengvai4- M 
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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

J. F. BADŽIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: , , .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Lafayette 35721 TJoTTHcrtftCiT Lnilpvičiiits ueilUSMS
graborius ir 1645 So. Ashland Avė.
BALSAMUOTOJAS arti 47th Street
Patarnauja Chica- Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 
goję ir apielinkėje Seredoj pagal sutarti.

Didelė ir graži I —     .,,  ........ .....—— -——

40^2P»BCHERkįivi DR. T. DUNDULIS
IT *7AT D GYDYTOJAS IR CHIRURGASe J. ZjUJUIT 4142 ARCHER ABENUE

GRABORIUS I Telefonas Virginia 0036
1646 West 46th St.

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.
— — ■    — - -r—    

Lachavidi ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai
Reikale me|«žiąme atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
......
Telefo:

J. J. BAGDONAS
Liudnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

4830 West 15th St
CICERO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2122 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nerišliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
TYD P *7 *7AT ATfYPTC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

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

dieną.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
;Valandos: — 1—3 ir 7-^-8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. California Aveųuo 

Telefonas Republic 7868

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland A ve.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell S t.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9
Telefonas Republic 9600.
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Trečiadienis, kovo 28, 1934

Iki šeštadienio nežinojusi, kad vyras pra 
žuvo, sako Makutėnienė

Duktė Anna Makutėnas ir policistas J. Conneely liudijo 
koronerio tyrinėjime apie velionio pražuvimų

Rytoj įvyksta jo laidotuvėsi; daug žmonių lanko koplyčių

kovoIki šeštadienio ryto, 
17 <1., p, Marija Makutėnienė 
nežinojusi tikrai ar jos vyras 
Kazys Makutėnas dingo ar tik 
laikinai, kelioms dienoms kur 
užtruko pas kokį pažįstamų 
biznierių.

Tokia išvada padaroma iš 
jos pareiškimų prieš korone
rio jury, pomirtiniame tyrinė
jime, kuris įvyko pirmadienį 
po pietų graboriaus A. Masals
kio koplyčioje, 3307 South 
Lituanica avenuc.

Nežinojo ir kiti, kad jis din
go, iki penktadienio vakaro, 
kuomet kas tai pranešė į ve
lionio biznio vietų, 3-1G-1 So. 
Lituanica avenuc, kad jo For
das buvo atrastas prie ežero 
kranto, netoli 5-l-tos gatvės.

Malė velionį paskutinį 
kartų kovo 15

Velionį matė paskutinį kar
tų kovo 15 d., apie 12 vai. die
ną. kuomet apleisdamas alinę 
savo darbininkams, sunui Jo
nui Makutenui ir žmonai, kuri 
buvo ten tuo laiku, pasakė va
žiuojąs savo reikalais ir ne
trukus sugrįšiąs. Po to, ji, sa
ko M. Makutėnienė, su sūnu
mi išvažiavusi į daržovių rin
ką, prie Randolph gatvės, ir 
apie penktų valandų grįžo at
gal į vyro alinę, Bridgcporte. 
Bet jo dar nebuvo.

Manydama, kad jis kur už
truko, neatkreipė į vyro ne- 
pasirodymų perdaug domės ir 
išvažiavo į Justicc Park, kur 
ji užlaiko “Birutės” piknikų 
daržų.

Simus Jonas penktadienį at
vyko pas tėvų, bet vis dar jo 
nerado. Jis irgi neatkreipęs 
į nepasirodymų perdaug dė
mesio, iki sekantį rytą nepa
tyrė, kad automobilis yra at
rastas ir kad Kazys Makutė
nas dingo nepalikęs jokių 
pėdsakų.

Lindijimai neįdomus
Nuobodžiai liudijo M. Ma- 

kutenienė.
Blackstone viešbutyje, 
ko Amerikon 24 met. atgal... 
atidarė alinę... gimė Lietuvo
je... nežinojo kiek metų turėjo., 
etc...* ji šaltai atsakinėjo į ko
ronerio klausimus, kuriuos šis 
klausė vien dėl formalumų, o 
ne todėl, kad tardymas suda
rytų ypatingos svarbos nu
sprendime, kaip velionis Ma
kutėnas sutiko mirtį.

Duktė motinai į talką
Laiks nuo laiko sušlubuo

davo jos anglų kalba ir tuo
met į pagalbų ateidavo M. Ma- 
kutėnienės duktė, Anna Ma
kutėnas, kuri atrodė gal tru
putį daugiau sujaudinta tos 
procedūros, negu M. Makutė
nienė.

“Ar turėjo velionis apdrau- 
dos-‘insurance’ ir kiek?” už
klausė coroneris J. English, 
žvilgterėjęs į jų iš po savo aki
nių.

“Rodos, kad turėjo, beit kiek 
nežinau-” Nežinia, esą, nei kam 
palikęs...

Jury abejoja
Vienok šių liudijimų užteko 

šešiems koronerio jury na
riams, kad sukelti juosq abejo
jimą apie velionio mirties ap
linkybes, kur} jie parodė išneš
dami atvirą nuosprendį. Velio
nio sudaužytas veidas, akis, no
sis, kitos smūgių žymės sulošė 
didesnę rolę nuosprendžio pa
daryme negu liudininkų pateikti 
faktai.

Bet svarbiausias faktas, ku
ris nusvers Kazio Makutėno 
tragediją ar vienon ar kiton 
pusėn dar 'tebestovi prieš suin
teresuotų, policijos ir k 
ir laukia išrišimo

Ramiai Dirbo 
atvy-

Kur buvo nuo 12-/os iki 
8 vai. vakare?

buvo Kazys Makutėnas 
nuo 12-tos valan-

Kur 
kovo 15 d 
dos dienų iki aštuonių vakaro, 
su kuo jis buvo, su kuo kalbėjo 
ir kokiu budu jo automobilis ir 
jis atsirado prie ežero tokiu 
laiku? Mat, 8 vai. vakaro, anot 
liudininkų, kuriuos kvotė poli
cija, automobilis ten atvažiavo.

Ar velionis nuvyko prie eže
ro. tuo laiku, (tamsoje, pažiūrėti 
kiek žuvų į jo tinklų pakliuvo? 
Vargu. Ar buvo vienas? O jei
gu vienas, tai iš kur kraujo žy
mės jo automobilyje, kodėl ve
lionis visas sumuštas ir sudau
žytas, kodėl atrodo, kad auto
mobilyje lyg ir grumtasi?

Gal pasiseks tuos klausimus 
kuomet nors išrišti, gal pasi
seks policijai užtikti įtariamus 
pėdsakus.

O tuo iarpu būriai žmonių 
lanko velionį, kuris yra pašar
votas graboriaus Masalskio 
koplyčioje. Komentarų visokių 
išgirsi, išgirsi ir įtarimų, karš
tu protu sulipdintus tragedijos 
išrišimus.

^Pastebėsi ir iš pasalų mestus 
žvilgsnius į velionio artimuo
sius. Nejauku.

Manoma, kad šiuo nauju 
kompanijos patvarkymu bus iš
dalinta darbininkų tat’pc apie 
$1,000,000 kas metas. 

----- ---
Monkey biznio teismas

of

of 
’n 
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States he was an instrumentai 
factor in the Sočiai istic move- 
ment among the students iii 
Lithuania fighting for the 
country’s freedom. As a re- 
sult he is especially ųualified 
to understand young people and 
their problems and to suggest 
possible Solutions.

To de»al with nutnber 
problems

For instance, the ųitestion 
vvhether youpg. Lithuanians 
America should go away
eling to Lithuanian movements 
will be taken up in his dis- 
cussion. And štili farther, if 
they do eling, what should they 
do to make themselves more 
useful?

Then there is that yet un- 
solved problem: should the 
young people learn the Lith
uanian language, and if so, 
why?

Another topie to be interpret- 
ed is why the various beliefs 
among Lithuanians cannot 
agree, leading irom a sketeh 
of what the older people did 
in Lithuania knd how they 
came to be what they are to- 
day.

Ali these phases of Lith
uanian pieture will be dealt 
with in Mr. Grigaitis’ lecture 
tomorrow.

drabu- 
pramo-

bendrai

HEASONS FOR

gjjjgnjjĮ HRHU

1. Yra VISUOMET ŠVIEŽUS.
2. Nesiklijuoja ir ne trupa.
3. Nuvalo VISĄ PURVĄ.
-1. 10c išvalo vidutiniškų kambarį.

Kodėl vartoti pigų ir nežinomą 
Sienos Popierai Valytoją, kuo
met ABSORENE parduoda
mas jums su “Pinigus Grąžin
sime” garantija.

„cleans 
**ALL PAPER!

^•NOOvZ SHAŪtS

Išorine

soreog

musų tauta pasidarė tiek žy
mi, kad ir Amerikos policijos 
terorų John Dillingerį mums 
primeta.

Cicero kolonija dar kartų 
pabrėžia faktų, kad lietuviai 
yra čempionų tauta, nes, štai, 
ne kas kitas kaip lietuvis stu- 

I donas. Gudaitis pasirodė ge- ____
riaušių Morton Junior kolegi-'a»>t 46tos ir Wood gatvių, 8-tą vai.

1 i .*-• vakare. Vif --------A! 1 —’—lošėju, atsilankyti.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio PatarnavimaB _ _

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimds, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, IR 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Suaukavo $42, nu 
pirkimui vainiko 
K. Makutenui

Start House-to- 
House Canvass 

for ALTASS
$1,000 goal of some localities 

as contribution to Trans- 
Atlantic Flight.

The local organizations of 
Cook County, including North 
Side, Town of Lake, Cicero, 
Bridgeport, Brighton Park, 
Marquette Manor, Roseland,

Geras velionio Kazimiero
Makutėno draugas Dominikas 
Stotkus, 901 W. 35th st., su
rinko $42 aukomis nuo kitų.ve- Į isįh "^StreeL^lJ'ave
ionio pažįstamų nupirkimui pnitiated a house įp house cam- 

vainiko. paign for inereased member-
Aukavo sekami asmenis: Do- sllip in ALTASS, both in the 

mininkas Slotkus, Paul Luzan, $2.00 and upwards class, and 
leddy Janusas, Jonas Grėbas, jn the 25-cent silver pin class.
Tony Roswell, Mikei Lis, Jo- The drive is on. Within 4
seph Kazmoski, Carl Svilainis, weeks, these locals feel that
Dany Kundrot, Stanley Varnis, they can each raiše $500 and
Charles Valantas. upwards in this campaign.

Vainikas buvo gražus, su West Side, Marųuette Man- 
auksinėm raidėm ir' atneštas į Or, and Town of Lake feel that 
A. Masalskio koplyčių, 3307 they can raiše $1,000 each. A 
Lituanica avė. vakar vakare- friendly compėtition between

Tai gražus pagarbos gestas these three has been aroused.
velioniui Kazimierui Makutenui They v^oįrid likę to see all the
nuo tų, su kuriais jis bendravo other locals get into it and ex-
pirm negu buvo pašauktas į tend to them a challenge.
anų pasaulį. (Sp.) The results of this campaign

---------------- will be published by each local 
j organization from time to time

TheEnglishColumni
J It is their aim to exceed 

funds raised by outside local 
PCrirtfllfic in committees. It is hoped that

• lllljįalllu Iv au other locals will take up the 
draaa T ifh Ilnivorci. cbanenge> Each locai, however, UiVdd LdUL vili V vi oi is COgnizant of the fact that

4-wr P111Į1 locals witb a lesser Lithuanian
V , V1UU llllll0U<lj population may not be able to 

--------- - compete with them, and in con- 
Will discourse on problems of sidering: their returns, allow- 

young Lithuanians at lecture ance wiR be made.
at Consulate ___________

■Ml

“What can the young Lith- 
uanian generation do for it- 
self?”

This ąuestion will be an- 
swered by Mr. Pius Grigaitis, 
editor of the Lithtfanian Daily 
News, in his lecture tomorrow 
night before the Lithuanian 
University Ghib at the Lith-

Apdrauda Wrigley 
kompanijos dar

bininkams

Jau nuo sausio 4 dienos Chi- 
cagoj yra nagrinėjama alder- 
mano Oscaro Nelsono, profeso
riaus Sųuires ir 16 kitų asme
nų byla. Jie visi kaltinama tuo, 
kad užsiėmę “rakietu.” 
žiu dažymo ir valymo 
nė j Chicago j.

Chicagos didlapiai,
imant, kelia didelį lertnų dėl 
tos bylos. Tačiau, jei pažiūrėti 
į jų bešališkai, itai matyti, kad 
kai kurie politikieriai, kaip 
Courtney ir kiti, taikosi sau 
pigaus kredito pasidaryt! ir dis
kredituoti kai kuriuos politinius 
konkurentus, kaip pav. alder- 
manų Nelsonų ir kitutf.

.. .. .į n. .'., t* 
; ’ l'* • '

Kiek kaštuoja meilė
' —n.— —. III

Jau kurį laiką atgal pagarsė
jo p-ia Myrtle Blacklidge tuo, 
kad iš jos sukčiai išlošė, rodo
si, kozyrų gėmy keletą desėt- 
kų 'tūkstančių dolerių, kai ji 
ėjo valstijos pinigui rinkėjo pa
reigas.

Ponia neteko valdžios džabo. 
Ir nuo tada prasidėjo tikrosios 
jos bėdos. Ir dar Šiomis dieno
mis vargšė pateko šaltoj on. Už 
ką?

Gi už tų, kad ji pasisavinusi 
kurio ten vedusio policisto mei
lę. Policininko moteris nustatė 
ir teismas pripažino, kad poli
cininko meilė yra verta apie 
$7,000. O kadangi p-ia Black
lidge tiek pinigų neturėjo už
mokėti, tai jai vargšei tenka 
pakutavoti kalėjime.

I “Prez. Rooseevltas
tarpe dabar kilo klausimas: . .v • . •. • n
kiek verta motefs ar vyro mei- KlSBSl Kilt nereikia 
lė amerikoniškais doleriais ir -----------
dabartiniu depresijos laiku, ka- žinote politikierių praktikų? 
da visokių tavorų kainos yra Jei esi kontraktorius ir politi- 
nukritusios ženilhU produkcijos pierius, thi gali tikėtis gauti 
kaštų?

Klausimas yr# ypač rimtas 
šiuose nepastoviuose š.eirnynįšilku buvo ir demokratų 
kos laimės laikuose, kada visos Chicagoj p. Nash’ui.
valdžios pastangos dedamos Bet štai prez. Rooseveltas su- 
įvesti “fair codės' of industry”. manė perversti viską aukštyn 

 kojomis. Ir pareiškė jis esmėj

KvieClB- Į nares Visas Politikieriai užimantys aukš- 
moteris, suinteresuo- tas vietas demokratų partijoj 

iou nnlitilra ruri arba Pasitraukti tl» vie- Idb pvlllin.a arba išsižadėti pelningų
kontraktų.

Demokratų 
Nash, dabar 
neketina nei 
systės demokratų partijoj Chi- 
cagoj ir Illinojuj, nei išsižadėti 
riebių kontraktų.

Kitas raundas priklauso- Wa- 
shingtono administracijai.

jos krepšviasvydžio
Per sezonų, padare 84 goalus, 
kuomet jo artimiausias konku
rentas įmetė sviedinį į krepšį 
tik 55 kartus.

Gazolinų stočių užveiz- 
dų dėmesiui

Max 
and

PRANEŠIMAI

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus.

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

........... i. ............................. . .......... .

Moterų Piliečių Lygos susirinkimas 
jvyks trečiadieny kovo 28 d., 1934, 
Fellow Ship House, 831 W. 33rd PI., 
8:00 vai. vakare. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti. Raštininkė.

Lithuanian Improvement Associa- 
tion of Town of I^ake laikys svarbų 
susirinkimą ketvirtadieny kovo 29 

jd., šv. Kryžiaus parapijos svetainėj 

vakare. Visi prapertieriai "malonėkite 
_ . Valdyba.

Lith. Republican Club of Brighton 
Park susirinkimas bus laikomas se- 
redoj kovo 28 d. 7:30 vai. vakare. 
2608 W. 47th St. Persiorganizavimas 
ant ^geresnių pamatu, valdybos bus 
rinkimas. Visi lietuviai neatbūtinai 
susirinkite j šj susirinkimą.

Sekretorius

ALUS VELYKOMS. Baksas alaus 
(Fox) tik už $1.95 ir kiti gorimai už 
žemiausia kaina — didelis pasirinki
mas. Mes pristatėm. Peter Mušinskas 
Tavern, 6914 So. Westem Avė. Tel, 
Hemlock 0948.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-I taisai

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

Ik

STORAGĖ RAKANDŲ BARONAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $85. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

Sam Levin ir Al. and 
Johnson, Consumers Gas 
Oil kompanijos viršilos, praė
jusį antradienj tapo nubausti 
sumokėti $3,000 kiekvienas pa
baudos už tai, kad buvo pada
rę suokalbį apgauti valstija ir 
nemokėti $125,000 taksų.

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga kviečia į nares visas mote
ris, kurios yra suinteresuotos 
politiniu veikimu. 10 centų į 
mėnesį atidarys kiekvienai du
ris j ta organizacijų.

LMPL susirinkimas įvyksta 
šiandie, kovo 28 d. Fellovvship 
svetainėje, 831 West 33rd place, 
8 v. v. Susirinkime bus patiek
ta arbatėlė ir kalbės lietuvis 
kandidatas į Cook apskričio ko- 
misionierius, Al. G. Kumskis

—•Narė.

Įvairių tautų spulkų 
lyga rengia vakarų 

draugams

kontraktų.,,.
Aišku kaip diena. Taip aiš- 

bosui

bosas Chicagoj, 
pareiškė, kad jis 
pasitraukti iš bo-

Dr. Winecoop 25 
kalėti

DR. BAKER’IO pagarsėjęs vadovė
lis “Sveikata ir Grožybė”, 128 pusla
piai. Pastebėtinai {domios informaci
jos apie svąikatos ir grožės sekre
tus, komentarus apie meilę, apsive- 
dimą ir tt. kartu dėl išmėginimo pa
kelis Suthol Tablets ir Sulpherb Tab- 
lets pasiunčiami bile adresu. Rašykit

MEDICAL AGENT
284 Tremont St., Boston, Mass.

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernės pikčeriai. mažai vartoti, par
davimo priežastis, turiu du biznius.

4554 So. Paulina St.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas. 
Black Gold, Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Gruody Mirjhg Co. Cedarcrest 2011

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY. ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS l 
COUNTY OF COOK i °

Sutikmėj su prisirengimu Sekcija 
34 Primary Rinkimo Teise Illinojuje, 
aš šiuomi liudiju, kad spalva popie- 
ros kuri bus ■ vartojama partijų Pri
mary. baliotams laike Primary Rin
kimu, kurie ivyks Cook Paviete iš
skyrus miestus Berwyn, Chicago ir 
Chicago Heights, Town of Cicero ir 
Villages of Evergreen Park, Morton 
Grove, Stickney ir Summit, Antra
dieny, Balandžio-April, lOth A. D., 
1934 turės būt kaip seka: 
Democratic Party .... Ružava (Pink) 
Republican Party .... Balta (White)

LIUDIJIMUI KURIUO, aš^prieto 
pasirašau savo ranka ir dedu County 
of Cook antspaudą, šią 26 dieną 
Kovo, A D., 1934.

ANTSPAUDA
ROBERT M. SWEITZER 

County Clerk of Cook 
County, Illinois.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas tekinsima

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
bario setas $39.00, 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. Westem Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00. Nauji — Vartoti Par
lor, Miegkaribario ir Valgomojo Kam
bario Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, OrientaliŠkio Styliaus Kaurai 
— $10—$15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

.......................................I  II , ——..................................  III I I —

Help Wanted—Malė -
1 Darbininkų reikia

REIKALINGAS bučerys, nevedes. 
kambarys ir mokestis .

2519 W. 71 St

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

~^*WWWVWWWWWWMfc*A***WWWWW**Wl*****»*'

REIKIA keletą moterų, geros iš- 
žiuros; smagus darbas, gera mokes
tis gerai darbininkei. Patyrimo ne
reikia. Atsišaukite 203 N. Wabash 
Avė., kambarys 812, tarp 9 ryto iki 
pietų.

REIKALINGA patyrusi pardavėja 
prie kautų ir siutų. Edelman Bros. 
1247 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
- -- -

REIKIA apie namus padirbėti 
žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
kių, gera alga, geri namai. Lee 
Employment Agency, 1631 Benson 
Avė., Evanston, priešais Davis Ele- 
vated Stotį, Tel. Davis 8116.

Antradienį, kovo 27 d., pra
nešta, kad kramitamosios gumos 
išdirbėjų, 
direktorių ir bonų savininkų 

uanian Coosulate, 100 E. BeHe-|metiniame susirinkime nutarta 
vue Place. The talk, which js duoti atlyginimas darbininkams 
the second in a series being netenka darbo. Tas at- 
presented by the Club, is to pykinimas bus aukštesnis tiems 
begin at 9 p. m. and is oper. darbininkams, kurie gauna ma
to the public. |žesnes algas, ir žemesnis gau

nantiems aukštesnį apmokėji
mų.

Kompanija nutarė įvesti š 
one of Į atlyginimą, kaip galima spręst 
among | iš laikraščių pranešimų, liuosa 

valia. Ir todėl tenka abejot 
dėl jo naudingumo Amerikos

the public.
Fought for freedom 

Lithuania
Mr. Grigaitis, who is 

the foremost leaders 
Lithuanians in America, has 
been the editor of Naujienos

of

Wrigley Company,
nariams ir

itų akis Į for some twenty years. Prior darbininkų organizuotam
• to his arrival in the United jimui. .................. ...........

Pagalios užsibaigė daktarės 
Alice VVynekoop teismas. Ji, 
kaip žinoma, kaltinta tuo, kad 
nužudė savo sunaus žmonų. 
Moteriškei paskirta 25 metų 
terminas Dwight/pataisos įstai
goj.

Kai kas gali manyti, kad 
bausmė sunki. Bet kai rimtai 
pamuštai, tai abejonė paima, 
kur šiandie * žmogui parankiau 
gyventi — ar vadinamoj “lais
vėj”, ar už grotų, kur vietos 
saugumas ir pastovumas yra 
užtikrintas?

Executive Committee of Cook 
County Building and Loan 
Groups, prie kurios priklauso 
įvairių tautų (ir lietuvių) spv.l- 
kų sąryšiai, balandžio . 4 d., ren
gia Šokius ir pasilinksminimo 
vakarą. \

Vakaras yra rengiamas spul
kų darbuotojams,
visiems kitiems tų organizacbl 
jų ' simpatizatoriamsi Vieta — 
‘Sokol Chicago Hall> 2337 South 
Kedzie avenue, o data balan
džio 4 d. Įžanga 40 centų.

„ —.......... .

Tų lietuvių “nesubyty- 
si”; ir Cicero turi 

čempioną
.. . ..... .

CICERO — Turime daug lie
tuvių čempionų,* Buvusį čem- 

’pionų Sharkey, golfininkus
judė- Burke ir Goodmaną> Emina

Shemaitis, Bagaliau.1

Pririraiyicta | matų apniki 

TEL. LAPAYBTTE 1083 

2608 West 47th St

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU tėvo Jokūbo Vitkaus 
paeina iš Telšių apskričio, Plungės 
parapijos, 
sington, III.
rašų, Stanislovas Vitkus, 4511 So. 
Wood St., Chicago, III.

Pirmia’us gyveno Ken- 
Atsišaukite šiuo ant-

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

■*

Planuoja atidaryti tris 
naujas kolegijas

Apšvietos tarybos biudžetas 
1934 m. numato atidarymų tri
jų vadinamų jaunuolių kolegi
jų (junfor colleges) vietoj už
darytos tarnai Crane kolegi
jos.

---------------—

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEDADS I
I- - - ------------ - ---- --- --------------------------------------

Miscellaneous 
įvairus

MOKAME augščiausią kainą už 
senus auksinius daiktus, senus lai
krodžius, auksinius dantis, 

f' WARSHAWSKI SMELTING CO.
— -.... 1617 Na. Damen Avei

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

3641 So. Morgan St.

REIKIA partnerio arba parduo
siu pirmos klesos Tavern, visi elek- 
trikiski fixturiai, 
įstaiga.

naujos mados

WHITY’S 
425 E. 63 St. 
5 iki 8 P. M.

PARDAVIMUI Tavom labai pi
giai priešais Stock Yardus. Gera 
vieta dėl visų. Priežastis pardavi
mo turiu kitų vietų.

4314 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui__

W**WWWWM*^*AAAMM*mA*******W**'**»***************

PARDAVIMUI kampinė, biznio 
prapertė, 2 flatai, 2 krautuvės, vis
kas išrenduota. T ‘
parduoti; apleidžiu miestų, 4300 So. 
Ashland Avė; 2 fl. užpakaly.

PARDAVIMUI kampinė,

Priverstas tuojaus
2 fl. užpakaly.




