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Dabar eina masiniai 
areštai Maskvoj

Bolševikai tremia buvusius aristokratus 
nežiūrint kokią augštą vietą jie buvo 

užėmę pačioj bolševikų valdžioj
MASKVA, bal. 3. — Rusijos 

bolševikų valdžia pradėjo naują 
vajų prieš “negeistiną elemen
tą”, kuris primena baisiojo bol
ševikų teroro siautimo laikus.

Dabartinis teroras pirmiausia 
prasidėjo Leningrade ir pir
miausia buvo atkreiptas prieš 
dar išlikusius buvusius augš- 
tesnių luomų ir turtingesnius 
žmones. Apskaitoma, kad ten 
per daugiau kaip mėnesį laiko 
buvo areštuojama po 1,000 žmo
nių į dieną.

Dabar tas teroras persimetė 
į Maskvą ir kaip galima numa
nyti iš paslapčia vaigštančių ži
nių, kasdie areštuojama šim
tai žmonių, kurių vieni uždaro
mi į kalėjimus, o kitus priver
čiama apleisti miestą.

Sulig pilnai užtikimų Žinių, 
“Nadzor” (taip dabar persi
krikštijo visų *nekenčfamoji 
GPU—slaptoji policiją—buvusi 
kruvinoji čeką) ištrėmė vien 
iš Leningrado (buv. Petrogra
do) 25,000 žmonių, kurių vie
nintelis nusikaltimas buvo dau
giausia tik tame, kad jie se
nais laikais buvo užėmę augš- 
tesnes vietas. Jie liko dau
giausia ištremti į Sibirą ir ki
tas tolimas šiaurinės Rusijos 
vietas.

Kiti gi, kurių “Nadzor” ne- 
spėjo suimti, bet kurįe jautėsi, 
kad ir jie gali pakliūti į skai
čių “negeistinų žmonių”, nes 
irgi buvo nors kiek žymesniais 
žmonėmis senaisiais laikais, ai 
tokiose šeimynose augę, sku
biai susikrovė savo turto liku
čius ir tiek pat skubiai savo no 
ru išvažiavo į mažus miestus, 
kur jie nors tūlą laiką galės 
gyventi ramybėje ir laisvėje, 
jei tokis dalykas Rusijoje yra 
galimas.

Daugumoj atsitikimų tiems 
žmonėm liko pritaikintos “minus 
6” ir “minus 15” administra- 
tyvės priemonės, sulig kuriomis 
jie nėra ištremiami į kurią nors 
ypatingą vietą, bet tik jiems 
atimama teisė gyventi nors 
kiek didesniuose miestuose.

Leningrado laikraščiai pri
duoda tam terorui dideles svar
bos ir spausdina ilgas “fabri
kų darbininkų rezoliucijas”, ku
riose “darbininkai” (teisingiau, 
patys bolševikai) reikalauja 
“sumedžioti kiekvieną buvusį 
aristokratą” *ir dar pagirti 
laikraščiuose tuos žmones, ku
rie išvarė iš jų namų tuos “ge
ruosius žmones”.

Del to teroro įvyko ir daug 
keistenybių. Maskvos diploma
tai atsidūrė be savo dentistų 
patarnavimo, nes jie atsidūrė 
naguose politinės policijos.

Pačios slaptosios policijos 
pulkininkas prarado savo žmo
ną, kuri, nelaimei, išvažiavo į 
Leningradą pas savo tėvą, bu
vusį admirolą ir liko užklupta 
jo namuose. Dabar ji yra kely 
į tolimą šiaurę.

Mokslinio instituto galva bu
vo privertas praktiškai atsi
klaupęs ant kelių maldauti žval
gybos viršininko Agranov pa- 
liuosuoti kelis mokslininkus, 
kurių daromi eksperimentai yra 
nepaprastai svarbus visai Ru
sijai.

Keliose Maskvos ligoninėse 
pasiliko vien slaugės, nes visi 
daktarai atsidūrė kalėjime.

Maskvoj ir Leningrade šim
tai žmonių atsidūrė be savo 
.vyrų, o .vyrai—be žmonų.

Matyt, dabartinio teroro ti
kslas yra apvalyti didžiuosius 
miestus nuo prieš bolševikus 
nusistačiusių žmonių, kurie iš
tikus jau senai laukiamam ka 
rui, gali pasirodyti neištikimi ir 
gali pradėti organizuoti opozi
ciją užpakaly linijų. Bet tuo 
pačiu laiku tas gali išeiti ant 
blogo pačiai sovietų
Areštuojamieji jau yra prisi
taikę prie naujų sąlygų, yra pa
sidarę gerai išlavintais specia
listais ir daugelis jų užėmė au- 
gštas vietas pačioj bolševikų 
valdžioje. Pašalinimas tokių 
specialistų iš dirbtuvių ir val
džios aparato gali labai rim
tai sutrukdyti šalies prisiren
gimą prie karo.

valdžiai.

ORĄ!1
Chicagai ir apielinkel federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:
. Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 6> 
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Kapt. Eden išvažiavo 
į Prahą tartis su 
Čechoslovakija

Lenkijai
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Anthony Eden, Anglijos atstovas (viršuj kairėj pusėj), kuris lankėsi Maskvoj ir ten turėjo 
pasitarimą su Stalinu (dešinėj pusėj) ir Litvinovu.

54,000 mirė materijos 
epidemijoj Ceylone

COLOMBO, Ceylon, bal. 3. 
—Oficialiai paskelbta, kad va- 
sario mėn. nuox mąlęrios, epi
demijos šioj saloj mirė 16,000 
žmonių. Nuo lapkričio mėn. mi
rė jau 54,000 žmonių. ’■

Progresyviai laimėjo 
dvi vietas Wiscon- 

sino senate
' CHICAGO-—Gautomis žinio
mis, Wisconsino progresyviai 
antradienio rinkimuose pravedė 
dar.du senatorius į valstijos 
senatą ir demokratai dabar ten 
turės tik 1 balso didžiumą. At
stovų butą progresistai užka
riavo jau? pirmesniuose rinki
muose.

Sinclair demokratai pravedė 
vieną savo šalininką j Los An
gles, Cal., miesto tarybą ir lai* 
mėjo nominaciją kelių kitų. Te- 
čiaus j miesto teisėjus sincĮai- 
ristams pasisekė nominuoti tik 
3 kandidatus.

Upton Sinclair vis dar mano, 
kad bus daug lengviau užka
riauti demokratų partią, negu 
išugdyti, trečią pažangią parti
ją

MASKVA įal. 3. — Moteris 
teisėjas Vera Kirejevą, kuri 
pirmiau pasmerkė mirčiai ke- 
turius kriminalistus, dabar 
mirčiai pasmerkė dar tris plė

šikus. ,’z

Nauja valdžia Ispa
nijoje

MADRIDAS, b. 3. — Premie
ras Lerroux sudarė naują val
džią. Ji užims vietą buvusio 
kabineto, kuris pasitraukė at
mainius mirties sprendimu’s 
pereito spalio sukilimo daly 
viams.

Kabinetas susideda vien iš 
Lerroux partijos (dešiniųjų ra
dikalų) narių. Sudarius kabi
netą prezidentas Zamora palei
do parlamentą mėnesio laikui. 
Per tą laiką bus stengiamąsi 
sutaikinti politines frakcijas.

Dabartinis Lerroux kabinetas 
yra tik laikinas, nes jis kon
grese iš 473 balsų turi tik 
balsus.

Streikuoja

75

PEORIA, III., bal. 3. —Peo- 
rijos gatvekariai ir elektrikiniai 
busai šustojo vaigščioję sustrei
kavus gatvekarių ir elektros 
substoties darbininkams.

Keli kiti Illinois miesteliai 
irgi yra paliesti streiko.

Streikieriai pikietuoja elekt
ros dirbtuvę, 
samdosi 
pagelba 
karius.

nes kompanija 
streiklaužius ir su jų 
bando operuoti gatve-

YORK, k. 31. —VakarNEW • . , . _
pasimirė ketvirta auka riaušių, 
kurias prieš kiek laiko ( buvo 
sukėlę negrai Harlem distrik- 
te.

LIETUVA NORI PA 
NAIKINTI KLAIPĖ 
DOS AUTONOMIJA?

Dabar? kada rinki
mai jau praėjo—

* C —J  ____________

Susirinko valstijos legislatura 
pakelti prekių ir gasolino tak-

>! SUS< ‘

SPRINGFIELD, III., bal. 3. 
—Dabar kada rinkimai Chica- 
goje ir kituose miestuose jau 
praėjo, valstijos legislatura, ku
ri buvo prieš rinkimus posė
džius nutraukusi, šiandie vėl 
susirinko, išnaujo pradėti svars
tyti pakėlimą prekių ir gasoli
no taksų. ■ ( s .

Pirmiau svarstymas nesisekė, 
nes legislatoriai vis delsė, bijo
josi balsuotojų, bet dabar, kad 
rinkimai jau yra parėję, tiki- 
mąsi, kad pakėlimo taksų svars
tymas eis daug sklandžiau ir 
pasiūlymai pakelti taksus bus 
priimti gal ir be didelių ginčų, 
taip kad galima laukti, jog nuo 
liepos 1 d. Illinois gyventojai 
vėl mokės 3 nuoš. prekių tak
sus (sales tax), o ir automobi
listai mokės po lc ant galiono 
taksų daugiau. Dabar jie mo
ka 3c ir Į c federalinių taksų, 
mokės gi 4c ir federalinių tak
sų lc, viso 5c).

Sukelti pakeltais taksais pini
gai eisią neva bedarbių šelpimui.

NEW ALBANY, Kas., b. 3, — 
Šiam miestui taip patiko mote
rų valdžia^ kad ir šiuose rinki
muose išrinko visas moteris 
kandidates. * Meru. irgi išrink
ta moteris.

Mainai žmonėmis

Rusijos industrijų 
gamyba didėja

dabar ji jau 
tautinių ma-

rytų Locarno

MASKVA, bal. 3. — Rusijos 
didžiųjų industrijų gamyba 
sparčiai didėja ir jau baigia pa
siekei numatytas kvotas.

Francija kals auksi
nius pinigus z

. SOFIJA, Bulgarijoj, b. 3.- 
Po ilgų derybų Bulgarija išmai
nė 52 Bulgarijoje gyvenančias 
turkų šiemynas ant 52 Turki
joje gyvenančių bulgarų šeimy
nų.

15 klajūnų sudegė

UNGVAR, čechoslovakijoj, b. 
3.—Iš sudegusios daržinės, ku
rią lankydavo klajūnai, išimta 
15 apdegusių lavonų. Nė vieno 
jų jau nebegaĮima pažinti.

Gar-

PARY.ŽIUS, b. 3. — Kad pa 
rodyti, jog Franci ja nemano nu
eiti nuo aukso pagrindo ir kad 
padidinti žmonių pasitikėjimą 
franku, premieras Flandin įsa
kė nuliet didelį skaičių 100 fran
kų ($6.60) auksinių monetų ir 
paleisti jas apyvarton. Tai bus 
užtikrinimas žmonėms, kad ne
bus daroma franko devaluaci- 
jos.

Pasimirė darbininkų 
arbitratorius

CHICAGO.—Vakar po 
mėnesių ligos ligoninėj 
mirė James Mullenbach, 65 m., 
pasižymėjęs švietėjas ir darbi
ninkų arbitratorius, pastaruoju 
laiku buvęs narys aliejaus, plie
no ir tekstilės darbo tarybų na- 
ryę( Washingtone.

Baigęs mokslus Amerikoj ir 
Vokietijoj, ’ jis per ilgus laikus 
buvo viršininkas miesto nak- 
vyilamio, pagelbininkas vedėjo 
United Charities, viršininkas 
Oak Forest prieglaudos, narys 
mokyklų tarybos,\ taipgi per il
gus metus buvo pirmininkas 
bendros tarybos Hart, Schaff- 
ner <& Marx,o prie dabartinės 
administracijos Washingtone 
buvo žymiausias arbitratorius 
darbiniiikų ir samdytojų santy
kiuose.

................... ■ ■

MADRIDAS, k. 31. — Pre
zidentas Zamora pavedė rezig
navusiam Lerroux sudaryti nau
ją koalicinį kabinetą.

trijų 
pasi-

VARŠAVA, bal. 3. — Angli
jos užsienio reikalų minist?rio 
pagelbininkas kapt. Anthony 
Eden jau* baigė pasitarimus su 
Lenkijos valdžia ir šiandie iš
važiavo į Prahą tartis su če- 
choslovakijos valdžia.

Manoma, jog pasitarimuose 
su kapt. Eden Lenkijos val
džia pasakė, kad ji nieko 
daugiau netrokštanti, vien 
taikos ir išlaikymo status quo 
(dabartinio stovio, reiškia da
bartinių
esanti reikalinga taika, kad ji 
galėtų sustiprėti ekonominiai. 

rKaras gi jai nieko negali duo
ti, nes ji nenori jokių naujų 
žemių, nes ir 
perdaug turinti 
žumų.

Ji nenori ir
sutarties, nes tas atidarytų jos 
šienas kariaujančioms šalims. 
O nepuolimo sutartį x ji jau 
turi padariusi su abieih val
stybėm — ir Vokietija, ir“Ru
sija. \

Lenkija dabar išnaujo ban
dys susiartinti su-Francija ir 
Francijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Lavai sutiko užsukti 
į Varšav^, kai jis gryš iš Ma
skvos.
Gal pakvies Rusiją į Italijos 

konferenciją

LONDONAS, bal. 3. — An
glijos valdžioje stiprėja įsiti
kinimas, ypač po sėkmingų 
kapt. Eden pasitarimų su Lit- 
vinovu, kad į talkininkų — 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
— konferenciją, kuri neužil
go įvyks Stresą, Italijoje, tu
rėtų būti pakviesta ir Rusija, 
kaipo irgi buvusi talkininkė, 
b ir dabar vėl dirbanti išvien 
su talkininkais prieš Vokie
tiją

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Simon prisipažino 
atstovų bute, jog Hitleris tik
rai jam pasakė, kad dabar 
Vokietijos karo oro laivynas 
jau lygynasi Anglijos oro lai
vynui.

LONDONAS, bal. 3. — Ex- 
change Telegraph Co. Rygos, 
Latvijoj, korespondentas pra
neša sekamą žinią:

Pasitikėdama Francijos ir 
Rusijos parama, Lietuvo val
džia nutarė prašyti tautų są
jungos pripažinti pilną Lietu
vos suverenumą Klaipėdos 
krašte ir panaikinti dabartinę 
krašto autonomiją.

Prezidentas Antanas Smeto
na patvirtino valdžios nuospren
dį panaikinti tokią padėtį, ku
ri leido įsimaišyti kitoms vals
tybėmis į, Lietuvos nuomone, jos 
grynus vidurinius reikalus.

Lietuvos kabinetas ruošia 
planizs “sulietuvinimui” Klai
pėdos krašto. Bus reorganizuo
tos civilės ir militarinės admi
nistracijos, kad nusikratyti 500 
metų senumo Vokietijos įtakos 
tame krašte, o ir gubernato
riui bus suteiktos didesnės ga
liok , *

Ir Austrija nutarė 
atsiginkluoti

VIENNA, bal. 3. — Truko 
dar viena grandinė retežiaus, 
kuriuomi talkininkai laike su
rakinę nugalėtąsias šalis, Aust
rijai irgi nutarus pasekti Hit
lerį ir atsiginkluoti, sulaužant 
St. Germain taikos sutartj.
„ Austrijos kabinetas nutarė 
padidinti kariuomenę. Bet dar 
nepaskelbta, ar bus įvesta kon- 
skripcija.

Nesisekė advokatūra 
-pradėjo plėšikauti

iNieko nepelnė
KENOSHA, Wis„ b. 2. — 

Plėšikai užpuolė Chicago & 
North Western geležinkelio sto
tį, surišo du darbininkus ir pa
stvėrė tris maišus pašto siun
tinių. Bet jie nieko nepelnė, ka
dangi siuntiniuose pinigų nebu
vo. Atidarytus maišus vėliau 
rasta paliktus vogtame automo- 
biliuje. '

MILWAUKEE, Wis., b. 2. — 
Policija suėmė tūlą Wm. Brad- 
ley, kuris sakosi buvęs teisėju 
Greensboro, S. C., vėliai? užsi
ėmęs advokatūra. Bet iš advo
katūros negalėjęs padaryti biz
nio, tai pradėjęs verstis plėši
mais. Jis prisipažino apiplėšęs 
daugelį gasolino stočių Mich., 
III. ir Ohio valst., prieš atvyks
tant j Milwaukee, kur laike plė
šimo pakliuvo į policijos ran
kas. A

FREDERICKSBURG, Va., b. 
3.—John Thomas Coleman ir 
jo žmonos kūnai rasti įmesti į 
šulinį. Spėjama, kad tai pa
darė plėšikai.

Kiek dar trūksta?
LONDONAS, b. 3. - 

sus laivas Mauretania, per 23 
metus laikęs Ątlantike visus 
greitumo rekordus, ir kuriuo 
teko plaukti .daugeliui lietuvių, 
tapo parduotas kaipo senas lau
žas ir bus išardytas geležga
liams. fe

SHANGHAI, Chinijoj, b. 3. 
—Lyncho teismas pasiekė ir 
Chlniją. Kai 26 m. chinietis 
Liu Chao-chiu iš Kopei provin- 
cios, užmušė savo motiną, su
sirinkusi minia užmušėją sude
ginu

•ū

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta ------ M---------- ------ ------------ ---------------

< Pp. Kairiai, 6918 S. Artesian avė., Chicago, auka,
(Laisvės Paskolos Kuponas) ------------- 2.50

Providence, Rhode Island, per p. B. Simona vičių 12.36 
VISO 
DAR TRŪKSTA

$4,750.00

$453.10

■••y

$467.96
$4,282.04
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Kas Girdėt Kaune ir Lietuvos Miesteliuose reikalinga eksportuojant j už
sienio rinkas.
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Lietuvoj jau Eina Geryn Darbai
Viešieji darbai Kaune ir kitur sumažino bedar

bių skaičių.

Viešieji darbai
Kaune'

Petrašiunuosę bedarbio 
Siimažėjo

n j, spalių mėn. 6 et., o lapkr, pasyviosios apsaugos. LAK pa 
ir grūodžjo mėri. po 7 et. už talpose jad yra daug ekspona 
kiaušinį. tų priešlėktuvinės apsaugos pa

rodai. Daug eksponatų, plaka-

Dabar Kauno miesto savival
dybės vykdomuose viešuose 
darbuose dirba apie 1000 dar
bininkų. Didžiausia partija — 
apie 450 žmonių — dirba Alek
sote: kasa kalną, nuverčia že
mes žemyn — taiso kelią į 
Marvianką. Šiuo darbu siekia
ma dviejų tikslų: padaryti ke
lią ir sustiprinti kalno šlaitą, 
kad jis neslinktų. Kasamas kal
nas turi apie 340 mtr. ilgumo 
ir apie 35 mtr. aukščio. Ke
lias daromas 12 mtr. pločio 
(su ravu). Kelio paviršius bus 
pakeltas vieną mtr. aukščiau 
negu vandens paviršius. Kran
tinės bus betonuojamos, žemės 
reikia iškasti apie 70,000 ktrb. 
mtr. Pinigų šiam keliui ir kal
nui sutvarkyti reikia apie 340,- 
000 lt. Žemės darbai norima 
baigti šį pavasarį.

Darbininkams mokama: 1) 
už ledų nuvalymą nuo kiekvie
no kvadr. mtr. po 15 et. 2) už 
lengvai kasamos žemes kub. 
mtr. 60 et. 3) už sušalusios že
mės kub. mtr. išmetimą iki 2 
lt. 4) už kertamos žemės kub 
mtr. iki 3,6 lt. 5) Jei žemėj 
yra šaknų ar kelmų, tai už jų 
pfcšalinimą
Dirbama dviem 
7 iki 3 vai. ir 
vai.

Darbininkai
10 žmonių vienodo pajėgumo. 
Vidutinis vieno žmogaus uždąr 
bis 3 lt. per dieną. Atlyginiiftas 
išmokamas kas šeštadienį.

Masę darbininkų sudaro fi
zinio darbo darbininkai, bet 
vienas kitas yra ir inteligento 
darbo profesijos žmogus, čia, 
pav., dirba vienas eks-kunigas, 
vienas buvęs nuovados virši
ninkas, buvęs gimnazijoj mu
zikos mokytojas if vienas ad
vokatas.

Jonavos gatvėj už “Makabi” 
aikštės po “Brazilka” irgi ka
samas kalnas, žemė karukais 
vežama į panerį ir čia pilama 
gatvė. Mat, norima pataisyti 
paplaunamą kelią, o be to, kal
ną nukasti.

čia žemės bus supilta apie 
60,OOO kub. mtr. Pinigų darbui 
reik apie 150 tukst. lt.

.Darbininkams mokama nuo / 1karukų po 10 et. Darbininkai 
sako, kad norint 3 lt. per die
ną uždirbti, reik smarkiai dirb
ti.

PETRAŠIŪNAI. čia paskuti
niu laiku prasidėjo viešieji dar
bai.

Prie valsčiaus valdybos yra 
nukasamas smėlio kalnas, ir už
pilami grioviai. Vėliau numa
toma trėsti šaligatviai. Prie tų 
darbų dirba kai’ kurie vietos 
gyventojai — bedarbiai.

Nors darbu ne visiškai pa
tenkinti dėl mažo atlyginimo, 
bet skurdo verčiami turi pasi
naudoti nors ir ta proga.

Klaipėdoj Išdarbių skaičius 
mažėja

KLAIPĖDA. šios savaites 
bėgyje darbo rinkos padėtis 
šiek tiek pagerėjo. Bedarbių 
skaičius sumažėjo 55 asmeni
mis (taigi šią savaitę dar te
bėra 1499 bedarbiai). Vasario 
2 d. buvo įregistruota 1626 be
darbiai. Miesto lentpiuvūse 
bar dirba 911 darbininkų, 
sario pradžioje dirbo ten 
769 darbininkai.

Kuršėnuose vargsta 
darbininkai

da-
Va-
tik

primokama 30% 
pamainom: 
nuo 13 iki

suskirstyti

/o-
nuo

17

po

Prasidėjus cukraus fabriko 
statybai Kuršėnuose, čia atvy
ko iš įvairių Lietuvos vietų 
nemaža darbininkų; tačiau dar
bo tegavo kol kaš tik kelioli
ka. Kiti vaikščioja be darbe 
ir laukia; kol juos priims. Tuo 
naudojasi darbus vykdantieji 
rangovai ir moka darbininkams 
tik po 30 centų valandai, t. y. 
po 2 lt. ir 40 centų dienai.

KIAUŠINIAMS NUSTATĖ
Tvirtas Rainas

Ministerių kabinetas vaka
rykščiame savo posėdyje nusta
tė tvirtas kiaušinių kainas. Pie
no centras surinkimo punktuo
se už kiaušinius mokės: ligi 
spalių 1 d. pO 5 et. už kiauši

Akmens tašymo darbai su
koncentruoti Kartenoje (prie 
Kretingos) ir Vievyje. Kauno 
tašykloje dirba tik apie 30 
žmonių.

Tašykloje praktikuojamas 
naujas dalykas: pradėta is gra
nito gaminti šaligatviams kan
tus. Ligšiol šaligatvių kantai 
būdavo dirbami iš cemento, ku
ris importuojamas iš užsienio.

žemės darbai visur vykdomi 
viešųjų darbų fondo kreditais. 
Tai tiek teko patirti apie vie
šuosius darbus atsilankius dar
bų vietoje.

ATRJUS LlUDtfllŪI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eiideikis

liatllVAC Anrn kili *¥> atvaizdų parsigabenta iš ki- 
DlvLItVvo rlvlv litu*" |Ur> daug pasigaminta ir tebė-

riaWIė* Tai bus bas pradeda nariu dėlė, vaizdinga
# ga pui'VUŪ. Jtj’ JLUZTlTV ouęivcu^o

rėmėjų verbavimą
J c ' nizacijotnis, Betrukus suruoš ir1

patieks Lietuvds visuortieiiėi.
Visi tie darbai padirbti ii* 

tai-1 tebedirbami be jokių iš šalies

i menės, LAK narių rėmėjų su
dėtais pinigais.

Pradedamas- šiųmetinę narių 
rėmėjų kampaniją- LAK tikisi 
ir šiuo atveju, kaip praeityje, 
Lietuvos visuomenė bus uoli ir 
paslanki stot? į gausingas ir 
galingas narių rėmėjų eiles, a,t- 
eis į talką dirbti tą darbą> ku
ris ne kam kitam, tik jai ru
pimas ir būtinas.

Ir šiemet LAK nariatns rė
mėjams paskirta daug didėlių 
ir mažesnių premijų, kurios 
bus paskirstytos burtų keliu.

(L. ž;)

> ir labai naudin
ga paroda: Ją* LAK susitaręs

; ...—----------------- -

Marijonų 5 namai ir juosė: T 
arkivyskupas, T vyskupas ir 
37 kunigai. Jėzuitų 3 namai ir 
16 kunigų. Kapucinų 1 namas 
ir 5 kunigai.

Byla* Kitusr d6l alyvos 
ŠAKELĖS

šiomis dienomis Lietuvos ae
roklubas pradės narių rėmėjų 
verbavimą — visuomenes U. , v , . , , .
ką jo užsibrėžtiems tikslams yį®l\ ^.e^uy^ wJ18^ 
siekti: steigti ir plėsti civilinę 
aviaciją.

Ilgo laiko LAK veikimo pa
sėkoje išjudintas priešlėktuvi
nės apsaugos klausimas ir pa
statytas valstybinėje, plotmėje. 
Įsisteigusioji priešlėktuvinės ap
saugos taryba, į kurią įeina 
žymus asmenys ir kirri gali 
būti pakankamai švari ir kom
petentinga priešlėktuvinę ap
saugą visoje valstybėje organi- 
zupti — tai ir yra 
eitųjų metų siekimų 
gų vaisius.

Padaręs tą vieną 
šių ir rupinimiausių 
LAK grįžo prie savo tiesiogi
nio tikslo, kuris ir yra LAK 
egzistavimo pagrindas — kur
ti ir plėsti Lietuvos civilinę 
aviaciją.

Lietuvos gyventojų gyvo pri
tarimo ir realės paramos dėka, 
LAK toje srityje turi kuo pa
sirodyti ir pasidžiaugti. Išleis
tos 4 civilinių lakūnų laidos, 
įsteigta sklandymo mokykla Ni
doje, kur pastatytas angaras ir 
geros patalpos mokiniams, pa
sigaminta daug sklandytuvų, 
pagaliau įsteigta LAK eskadri
lė, kurioje jau yra 4 savi lėk
tuvai. Nupirktas ir šiomis die
nomis bus iš Anglijos parga
bentas au tožir a s, ^baįgįamas^tą- 
tyti pulk. GiUstaičio konstrukcijų -pranciškonų yra 4 namai

LAK pra 
ir pastan

iš gyviau-
darbu, KIĖK LIETUVOJE KUNIGŲ

GULDYTUVIŲ “SŪRĮ” SKAL 
DANT SUSKALDĖ GALVĄ

KAUNAS. Pelnai gegužės 
imeri. žydint* alyvoms Vienas pi- 
jliėtis ėjo Bažnyčios gatvė. Už 
tvotės žadėjo alyvos, tai pilie
tis panoro vieną alyvų šakelę 
nusilaužti. Laužiant jam šake
lę, suskambėjo revolverio šū
vis. Piliečiui kulka pataikė j 
krutinę ir jis krito be sąmo
nės.

BUvo išaiškinta, kad tą šir
vį paleido p. Skurauskas; Jis 
ir buvo patrauktas kaltinamuo
ju. Vakar kariuomenės teismas 
viešame posėdyje šią bylą 
Sprendė ir Skurauską pripažino 
kaltu nubausdamas jį li/2 me~ 
tų grasos kalėjimo. Skurauskas 
dėl birželio 7 d. įvykių iš ka
riuomenės yra pašalintas.

Bažnytines Lietuvos Provim 
ei jos metraštis “Ėlenchus” pa
tiekia tokių -žinių apie Kiftiigų 
skaičių.

Lietuva turi 5 vyskupijas ir 
Klaipėdos prelaturą. Vyskupi
jas valdo 1 arkivyskupas — 
metropolitas ir 5 vyskupai. Be 
to, yra T tit. arkiv: Pr. Kare
vičius, M. I. C., l’tit. rytų a^ 
eigų vysk. P. Bučys, M. I. C. 
ir iš Rusijos grįžęs vysk. T. 
Matulionis, viso* 2 arkivyšk. ir 
7 vyskupai? Į vyskupų kapitu
las priklauso 17 ^prelatų, 20 
kanauninkų; be to, garbės ka
nauninkų yra 44; dekanų 54. 
Viso kunigų yra į,160. Tarp

ei jos vienavitetis lėktuvas aukš
tajam- pilotažui Anbo Vii. Tad 
netrukus LAK turės 6 gerus 
lėktimis. Be to, leidžia savo 
laikraštį “Lietuvos Sparnai”.

Eidamas aktyvios priešlėktu
vinės apsaugos organizacijos 
linkme — įsigydamas lėktuvus 
ir ruošdamas civilinius lakū
nus, kurie bet kuriuo atveju- 
gali būti panaudoti nuo užpuo
likų gintis, LAK neužmiršta ir

vienuolynai ir $4'3^ kunigų 
.....................  . i? > -----—

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR OftlttURGĄS 

... Ofisas;. Įr Rezidencija:. ..

VALANDOS: Nuo ryto, nuo
1 iki 3 pb piėt riub 6 iki 8;30 vak. 
kasdien; NedSliomiA nub 11 iki 1 n.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.
T

Laidotuvių Direktoriai
_ . y. .. f ... LT _ . _ . —< T'S . _ _ f , ,   Į. 1 __ . - i- i**.

Nariai Chicaęos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijbs.

PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVIČfUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139
--------------------- i------------------------------------------------- ;------ -—i-------- s—;----------------------------------- -

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Streėt Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

CHAS. SYREVVICZE
1344 South 50th Avenue Cicero- Phonė Cicero 294

I. J. ZOLP < ~~
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

----- a------------- ........... r; ,,

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenuė Phones Yards 1741-1742

tACHAlVICZ ir SUNŪS
2314 Wėst ^3r^,Plaęe^ Phones Cgnaį^515~Cicero 5927

ArtBULA^čE Patarnavimas diena ir naktI

RENAVAS. Mažeikių apskr. 
Pavidukio k. kovo 3 d; įvyko 
vienos porelės vestuvės. Jau
niesiems nuėjus gulti, guldy- 
tuvių vakarų, yra skaldomas 
guldytuvių suris. Paimama ka
ladė, kirvis, peilis ir šlėga. Skal
do trys asmenys. Dažnai šias 
(ceremonijas atliekant, ypač ne
blaivam stovy, įvyksta nelai
mių. Neapsiėjo be to ir čia. 
Vestuvininkas Bučys Pov. su 
šlega duodant per sūrį; patai
kė Letukiui Br. j galvą. Nuo 
smūgio galvoj pasidarė trys 
skylės. Gyvybei pavojaus dar 
nesą. St. Miknys.

čių brandos atestatus (baigu
sių aukštesniąją arba jai ly- 
gią mokyklą) arba kariūnų as
pirantų laidų atsargos karinin
kų. Dhr neįsigijusieji nė vidu
riniosios mokyklos mokslo cen
zo policijos valdininkai nuo1 
;1936 m. sausiu r d. tegalės bū
ti toliau palikti tarnyboje da
bar užimamose vietose tiktai 
laikinai einančiais pareigas, o 
neįsigijus jiems cenzo iki 1937 
m. sausio 1 d., jų atlyginimas 
bus viėna kategbrija sumažin
tas. (L. A.)

£ 4

Policininkais bUs priimami tik 
baigę aukštesnįjį mokslą

PROJEKTUOJA ĮVESTI PRI
VERSTINĄ PIENO RŪ

ŠIAVIMĄ

KAUNAS; Vidaus reikalų 
ministeris pulk. S. Rusteika iš
leido apskričių viršininkams ir 
geležinkelių policijos viršinin
kui aplinkraštį, kuriame nuro
do, kad Viešosios policijos po
licininkai butų daugiau kom
plektuojami iš asmenų, turin-

z

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH

Lietuvis Advokatas'
4631 South Ashland Avė.

TeL Boulevard 3800.
Rez. 6515 So. Rockvell SU 

TeL Repūblic 9728

KAUNAS. Dabar tik viena 
kita pieno* perd. b-ve rūšiuoja 
piėninėii pristatytą pieną. Ka- 
dahgi nė visos pieninės pieną 
rušiubja, tai į tas pienines, kur 
rūšiuojama, statytojai pieno 
vengia statyti — ieško pieni
nių, kur pienas nerušiuęjamas. 
Tdčiatf nuo šio pavasario pro^ 
jektuojama įpareigoti visas pie
nines pieną rūšiuoti ir už ge
resnės rųšies pieną bus bran
gia iV mdkahia. 0 kad pieno rų- 
šis butų gerėsnė/ turi būti šva
riai melžiama, pienas pilamas 
į švarius indus, tuojau atšal
domas, šviežias į pieninę pri
statomas ir t. t. Mat, pieno 
švarumas labai atsiliepia į 
sviesto ištVermirigurtią, kas yra

ATIDA! .
Namų Savininkai ir 

Pentoriai'.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit dŽiustan- 
tis Vdmišas UŽ galioną AM

Galionas Maliavos Ag £

Galionas Enamelio ^4 Cg

.Galionas Varnišio išėmė- QKa 
ješ augštos rūšies .... ....
3 pakeliai sienų po- 
pieroš valyklas ..............

S. IIEI.MAN
1411 So; Halsted St.

Tel. CANal 5063.
U,- j fYuafi'ii iu u<iiiuy.t•r jit‘""'iii.. iMAfcb

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W, Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandbs: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčins 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Repūblic 9600
-L  -.' - - - - -.........- - —

IlEArbom 9047 .
Jos. V. Mockus, Jr.

. ADVOKATAS
163 W. Washington St

Kambarys 402
Valandos kasdieri, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Artelia

i

Jarusz
Physięal Thfertipy 

and Midtofe
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo riamuo' 
se ar-ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets irŪ. , 
Moterims ir ateis 

ginpms patari
mai dovanai;

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
HETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAI

Ofiso Tel; Boulevard 5918' 
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 Weat 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

' Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu 4645 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 1980

Optometrically. Akių T^pęcihlistad;
Palengvins akių, itęįmpjmą, kuris 

esti priežastimi galvos’ skaudėjimo; 
svaigimo, akių aptemimu nertootų1- 
mo, skaudamą ąkių karštį, atitaiso 
trumparegystė ir tolirėgystęi Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas , 
elektra, parodančią mažiausias klai 
dar. Speęialė atyda atkreiptam i mo* 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 

; somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
kėlioj nuo 10 iki 12.

1 Daugely atsitikimų akys atitaiso-' 
mos be akinių. Kainus pigiau 

kaip pirmiau.

’4712' South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

>

Fhorie Canal 6122

Dr. S. Biėžis
GYDYTOJA^ ir chirurgas 
2201West 22iid Street
Valandos: nuoi.1^-3 ir 7-—8 

Seredąmis , ir nedėl. pagal sutarti 
: Rez; 6631 Sb. Callfornia Avėmie

Telefonas Reąublic 786$

Tel. OficO Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895 .

Dr, Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

. 6900 So. Halsted St. 
Yalahdos 1^4 tW pWtq, 7—8 vat 

išskyrus seredomis.

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

Teli Ėehtoiod &L07 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nūo 6 iki 8' valandai vrtkare. 

(Apart švėritddieriio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E.' Siedlinskis
GAS DENTISTAS . X-RAY 
4143 Arclier ąvn kamp. Franciscoav.

Ofiso Tėl. Lafayette 8650
Kert. TeL Virginia 0669 ,

DR. G.SERNER

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akte 

' ,i Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nėdėliomia nuo 10 ild 12 v&. dieną.
1 ’

i

•<

M

! Dr. T. Dundulis
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER* AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

Ofiso valandos nuo 2-4 ir , nuo 
• 6-8 v, V. NėdėliOj pagal sutarti

Bhone Boųlev

, , «'.A' ... ‘ I A > ’ ■

AKIU SPECIALISTAS
?7. MĘTŲ PATYRIMO . 

; Pritaiko akinius dčl visokiu aklų

A. Montvid, M. D.
West Toto) Statė Bahk Ėldg; 

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunstock 0597

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

. arti 47th Street 
Valandos, nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sėredoj pagal sutarti.

ii j
v

)khi aklų

i

LIETUVIAI S
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Ndktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl nuo 10 iki IŽatm.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
I 3335 Sa. Halsted St

CHICAGO, ILL.
iii r...... ii m ■■■t iii, .ii

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

i IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams iinbmas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. v

Gydo staigias ir chroniškai Hgha.

elektros' prietaisus.

Valahdbrt nub 10—12 pietų ir 
nuo 6* iki 7:80 vaL vakare;

, Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS .. .

4729 Šo. Ashland Avė*
i ? £<|iic
Nuo 10 ?™2 vd.'mo? iūo’ 2 Iki 4 
vat. po pietų ir riu<* 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nėdėiiomife nuo 10 iki 12 
valandai dieną;__ . . ■> ..

Phone MIDWAY 2880

a

Res. 6600 South Arteslatt Averiuė; 
r Phone Prospect 6659 

Ofisę Tel. Carial 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sb.. Halsted Street
; CHICAGO'. ILL;

Telefonas Yards 0994!
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p’etą
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400 
.... ................ ........................  '_____ i____ ■;...........-........ ' • .

jDKrt J. IvlvvlkUb
3401 ŠaffiJfed Street'
1 Phone Yards 3557

Vai. nud 9:30' iki 8:80' vakaro. 
Nėra ofiso valandų seredomis.

Dr. V* A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ValąhdV's nup' 2 iki 4 ir nud 7 iki 9 
vai., NeaSliomis nuo 10 teį 12 

3443 South HalBted F
ToL Boulevard 1401

i Kiti Lietuviai Daktarai, Ofiso Tel, Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriflkų, Vyrifikų, Vaikų ir visu 
chroniškų ligų.

Ofisas 3192 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—-4, 7—9 vai. vak. Ntr 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12

Dif. Matgėriš
3325 Šo. Halsted ŠL

Valandos: nuo 10 r. jki 2.PO pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

optometr^stas
1801 Sb. AėhIW<F Avė?’.

Kaftpąs 18 St. Phone Cajial 0523 
Valandos' nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioiųs’ iiW 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviikai

,, us

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais ...

REPublic 8340
86. Kedzie Avenue

T



Ketvirtadienis, bal. 4, 1935 NAUJIENOS. Chicago, III
Nariai nares nepamirškite

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
CLEVELANDO MARGUMYNAI

Mano Pastabosjau

nesveikas. Užtai jie

Lafayette 0401

pirtis

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVOJ

visose Ghicagos

jog

keistų dalykų 
pasaulyje pa- 
kuris uždirba

gra- 
kad 
šau- 
turi-

tai bu- 
policis- 
moteris 
Pasisiu-

. Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal-

MARCH, 
West 46th St. 
KOZILAS, 
West 25th Place

geresnis.
nuo to šune- 

žmogelis išsi- 
tas šunelis kur 
butų nebegy-

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies žemele!

Jis taip. pat turi siuvyklą 
adresu 6905 Superior avė.

P-as Brazis yra pasekmingas 
biznierius.

aš esu labai 
atsitraukti 

neklausinėti tų

Matomai, čia žmonės spren
džia apie žmogaus sveikatą iš 
jo ūpo. Jei blbgame upe esi, 
reiškia 
man nešė visokių smilkalų, kuo
met paminėjau, kad mano ūpas 
yra piktas.

M. Mileriene sugrįžo iš Pres- 
byterian ligonines. Dabar ji 
randasi adresu 10320 Wallace 
Street. Yra K. ir D. Susivieni
jimo. narė. Draugai aplankykite 
sergančią narę.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louls A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

rrimming
Rusiika ir turi

Moterims seredomis iki 7

Lijo purvais
Prieš kelias dienas mus pu 

sėtinai apipurvino, 
sfo'g purvu.

Po to lietaus langai atrodė 
labai . negražiai, — tarsi kas 
juos butų apmozojęs purvu. 
Namų šeimininkės, žinoma, tu
rėjo pusėtinai darbo, kol nu
valė langus.

Mirtys, ligonys, kiti 
reikalai roselandie- 

čių tarpe

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys,

vieta. Ateinantis 
įvyks balandžio 19 d 
rašų 10413 S. Michigan Avė

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

ALTASS. skyrius vėl 
dirba.

Kovo 27 <1. ALTASS. sky- 
riauš valdyba sušaukė susirin
kimą. Vyriausiai buvo kalba
ma apie tai, kaip priimti la
kūną Vaitkų, kuris gegužės 9 
d. sustos Clevelande. Tai bus 
jo paskutinis atsilankymas 
prieš išskridimą į Lietuvą.

— Reporteris.

Mirė A. Jucius
KENSINGTON' — Vietinis 

gyventojas Antanas Jucius mi
rė kovo 21 d. Tapo palaidotas 
kovo 25 d. šv. Kazimiero Ka
pinėse. Laidotuvės buvo dide
lės, daug mašinų lydėjo velio-

Bal. 19 — susirinkimas
K. ir D. Susivienijimo susi

Ekskursija Lie- 
yra buvus, nes

pikietavimas, aiškus da- 
aldermonui nelabai tepa- 
Tad norėdamas tą ne-

Laikas subrusti
Noriu atkreipti clevelandie- 

čių dėmesį į tai, jog dabar ei
na “Naujienų** kontestas. Da
bar yra gera proga tą geriau- 
sį dienraštį užsirašyti nupigin
ta kaina. Pasistenkime cleve- 
landiečių tarpe kaip galima la
biau praplatinti “Naujienas“.

Nauja lietuvių krau
tuvė.

Jonas Brazis, žinomas vietos 
biznierius, šiomis dienomis ati
darė naują krautuvę adresu 
404 E. 156 St., Collinwood,

$5.00
Musų

Wave.... 35c

Tai bus didžiausia 
tuvpn kokia kada
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

vimas 
kalai 
kyti.

Tas 
lykas, 
tinka, 
malonumą pašalinti, jis turės 
ka nors veikti.

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
B1SMARK BEER
DIENĄ IR NAKTJ. PASAUKITE TELEFONU

4138 ARCHER AVENUE
Manęs pamatyti vakarais at

eidavo ir jų apšviestesnieji 
žmonės: gydytojai, (kurie gy> 
do vien tik žolėmis), bankų iž
dininkai, įvairus užveizdos ir 
atitaisytojai. . Tie atitaisytoj?!, 
tai savo rųšies teisėjai. Jei 
žmogus nusikalsta; jis jaučia 
sąžinės graužimą. Tada šaukia 
į namus atitaisytoją.

Pavasaris
Pas mus jau kiek šilčiau pa

sidarė. Aną rytą nugirdau prie 
namų vieną paukštelį bečiul
bant. Tiesa, čiulbėjo gana silp
nai. Atrodė, kad ir tas paukš
tis turi pagavęs šaltį.

Bet kaip ten nebūtų, jau 
dvelkia pavasariu. Greit susi
lauksime šiltų ir malonių die-

A. Jucius buvo gero 
žmogus, seniai be darbo 
nesitikėjo darbo gauti, nors te
buvo vidutinio amžiaus žmogus. 
Priklausė prie K. ir D. Susivie
nijimo. Laidotuvėmis rūpinosi 
brolis.

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 m $3.50

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $5.00 IB $6.50 
Permanents dėl kūdikių $ QQ

tiktai ..... ............... .  .. l»vO
MUSU 

SPECIALYBfi
SflSl dažyti Ir baltin- 

y ti permanents 
Puikiausi plau- 

J kų stiliai.

M. ZABINSKIS,
2645 West Thomaa St.

MARTINAS BURBA, /
3024 Poplar Street

IGNACAS SREMOWSKI,
2804 Short St.

MIKAS PENKUS,
1902 West 17th Street

J. KOZIOL,
5208 So. Laramie Avė.

A. RUBENAS,
722 West 31st:St.

FBANK GULĖK,
2840 So. Kildare Avė.

Ypatingas streikas
“Will there be Relief after 

April 1-st?“ Tokiu antgalviu 
23 vardoje pasirodė lapeliai, 
kuriuos išspausdino ir išdalino 
vietos bedarbiai.

Dalykas toks, kad bedarbiai 
patyrė, jog jiems pašalpa bus 
sumažinta arba ir visiškai at
imta. Jie tuoj kreipėsi j 23 
vardos aldermoną Keniiick, 
kad tasai miesto tarybos posė
dyje užtartų bedarbių reika
lus. Aldermonas atsisakė ką 
nors veikti.

Tąsyk bedarbiai paskelbė sa
votišką streiką ir nutarė nuo 
kovo 25 dienos pikietuoti al- 
dermano rezidenciją. Pikieta- 

tęsis tol, kol šelpimo rei- 
nebus tinkamai sutvar-

žmonės pradėjo 
šnibždėti:

Šuniukui vištiena, o vy
rui kiauliena

Vienas darbininkas dirbtu1- 
vėje su ašaromis akyse skun
dėsi, kad jį skriaudžianti žmo
na. Girdi, žmona Šo
niuką, kuris niekur neina, o 
tik visą laiką laksto po kam
barius. žmona tą šunelį viso
kiais budais lepinanti ir mai
tinanti vištos mėsa. Kai jis pa
reinąs iš darbo, tai gaunąs 
kiaulienos, o šunelis tuo pačiu 
laiku mamojąs vištos kulšį.

Dėl tokios padėties jis kar
tą užprotestavęs, bet tai nie
ko negelbėjo, žmona be jokių 
ceremonijų pasakiusi, kad šu
nelis esąs už jį

Patariau jam 
lio atsikratyti, 
gando. Sako, jei 
dingtų, tai man 
venimas.

Kaip matote, 
šiame margame 
sitaiko: žmogus, 
šeimai duoną, yra mažiau ger
biamas už šuniuką...

JONAS MACKIEWICH
4600 Richmond St.

JONAS
2429

JONAS
2859 ___  __________

A. VAUCHAKAS,
1024 Diversey Boulevard

V. GURSKIS,
4854 Roscoe Street

P. LAZARŲS,
1949 Granville Avenue

L. SZEZYPINSKI,
8021 Quin

STASYS ROKAITIS, 
4433 So. ♦ Fairfield Avė.

VELYKOS JAU ARTINASI

a
 Laikas nusipirkti gerus, 

žius, naujus čeverykus, 
Velykoms atėjus, būti 
niai pasipuošusiu. Mes 
me* didžiausį pasirinkimą če- 
verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

EKSPERTU PLAUKU KIRPIMAS 
Kūdikiams IĖą Shingle 20c 

I v v Moterims 35c
Charles Apacanka, Mgr.

PERMANENT ‘-----
WAVE ..........................
Visi Standard Waves 
Taipgi Dažymas ir 
Baltinimas Plaukų 

Specialybe.
Shampoo ir Finger
Shampoo ir Marcei
Manicuring _____ _
Crown Beauty Šhop 

3442 SO. HALSTED STREET 
Crown Departmentinėj Krautuvėj 

Tel. YARDS 2514
Atdara Utarn., Ketv. ir Subatoj 

iki 9 vai. vakaro.

Vadinasi, dabar turės pakai* 
karnai progos išsipagerioti.

Tai jau perdaug
šioje vietoje bent kelis kar

tus buvo minėta, jog Ohio 
valstijos piliečiai be jokio pa
sigailėjimo yra apkraunami 
mokesčiais. Juo tolyn, tuo mo
kesčių našta auga ir darosi ne
bepakeliama. Kaip yra sakoma, 
jau pradėjo lupti devynis kai
lius. Kur nepasisuksi 
ir mokėk. Blogiausias dalykas 
yra tas, kad visi tie mokesčiai 
kraunama be balsuotojų suti
kimo. Sumano legislatu'ra ko
kius mokesčius ir užkrauna, o 
balsuotojams belieka tik čiau
dėti ir mokėti.

Geri tie politikieriai, kol jie 
įsigauna į šiltas vietas, žada 
jie visokių malonių. Bet kai 
įkelia koją į valdišką vietą, tai 
su jais jau nebegalima susi
kalbėti. Elgiasi kaip tinkami.

Mirė J. Lazickas
Šiomis dienomis mirė J. La

zickas, žinomas vietęs biznie
rius. Jis buvo pažįstamas ir 
kaikuriems chičagiečiams.

Velionis laikė laikrodžių krau
tuvę. Parduodavo naujus laik
rodžius ir taisydavo senus. Bu
vo labai ramaus ir malonaus 
budo. Su visais gerai sugyve
no, tad jam ir biznis sekėsi.

Mirė nelaiminga mirtimi, lip
damas į skiepą. Mat, laiptai 
buvo pusėtinai stati ir nepa
rankus. Matomai, paslido ir nu
sirito žemyn. Bekrisdamas la
bai sunkiąi susižeidė. Tapo 
tuoj į ligoninę nugabentas. Bet 
pasveikti jam jau nebebuvo 
lemta.

Velionis, rodosi, paliko vie
ną brolį Teofolį. Laidojimu ir 
visu patarnavimu rūpinosi lai
dotuvių direktorius N. Vilke-

Dėl girtavimo pakliuvo 
j bėdą.

Viena šeimynėlė gaudavo pa
šalpą. Mat, šeimos nariai buvo 
bedarbių eilėse. Tačiau 
jiems nekliudė girtauti, 
tavo ir skandalijosi tiek, 
įkyrėjo kaimynams. Ypač 
pasižymėjo moteris. Kažkas 
nebeapsikęsdamas pranešė po
licijai.

Vieną vakarą prie namų su
stojo 'automobilis su keliais po- 
licmonais. Stovėjo ir laukė įro
dymų. Na, o viduje, kaip ir pa
prastai, ėjo pasilinksminimas. 
Kai skystimėlio pritruko, tai 
moteris išėjo daugiau parsine
šti. Gatvėje ją pasitiko kažko
kia nepažįstama moteris ir už
kalbino. Pasirodė, kad 
ta policistės. žinoma, 
tė tuoj pastebėjo, jog 
jau gerokai įkaušusi, 
lė jai duoti raidą.

Raidas neilgai truko, 
policijos stoties. Ten girta mo
teris tapo uždaryta Šaltojoje. 
Vėliau įvyko ir teismas. Tei
sėjas pasiuntė moterį šešiems 
mėnesiams j kalėjimą.

Mes turime užganėdintų kostumerių 
dalyse. Tūkstančiai žmonių, kurie pirko pds mus mate- 
riolą, rekomenduoja mus. Klauskite musų kosthriierių 

apie rūšį materiolų, kainas ir musų patarnavimą.
štai keletas kostumerių, kurie pirko pas mus apšildymo 
įrengimus (plantus). (Mes galime suteikti jums tūks

tančius vardų musų kostumerių).

Jaučiausi servuotas. Kuomet 
prisirinko žmonių klausinėti 
apie mano piktumą, aš smar
kiai atsakiau:

— šį vakarą 
piktas; malonėkit 
nuo manęs 
niekų.

Susirinkę 
tarp savęs

—A, jis serga! Reikia jį gy 
dyli! Ir kad pradėjo nešti man 
visokius valgius ir smilkalus. 
Tie smilkalai mane kaip ir nu
ramino. Aš ir vėl pradėjau 
jiems atsakinėti į klausimus 
Aš stebiuosi, kodėl jie nei vie 
ną sykį nepaklausė apie mano 
sveikatą, čia sveikata taip 
branginama; o jie nei vienu 
žodžiu nepasiteirauja apie ma
no sveikata.

Palaidotas J. Šatkauskas
ROSELANDKovo 29 mirė 

J. Šatkauskas, K. ir D. Susi
vienijimo narys. Velionis sirgo 
aštuonias savaites. Paliko žmo
ną, apart kitų giminių.

Palaidotas balandžio 2 d. 
šv. Kazimiero Kapinėse.

J. Šatkauskas buvo Roselan- 
do senas 
daug draugų, užtat didelis skai 
čius jį palydėjo į kapines.

Be jokio Persėdimo 
. Tiesiog

l KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu 

“GRIPSHOLM”

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Kiekvieną rytą mes gauda
vome kitą arklį. Važiuodavom 
kasdien apie šešias valandas. 
Spėju, kad mes padarydavom 
apie trisdešimts mylių per die
ną. Kol įpratau važiuoti užriš
tomis akimis, nesmagu buvo. 
Bet vėliai? ir prie to pripra
tau. Kelis sykius teko keltis 
per upę laiveliu. Vienok ir tuo
met man reikėjo būti užrišto
mis akimis.

Ir taip mes keliavome apie 
mėnesį laiko. Tokia nepatogi 
kelionė man jau ir nusibodo, 
bet reikėjo kęsti. Prieš pabai
gą kelionės, į tą didelį mies
tą, tiek daug kaimuose ir mie
steliuose žmonių rinkosi prie 
kelio, kurio mes važiavom, kad 
vežikas tyčia pasukdavo j ma
žesnius keliukus, kad išvengus 
tų smalsių žiopsotojų.

Vieną vakarą, aš buvau4 bis- 
kį labiau kelionės nuvargintas, nį į kapus

budo rinkimams permainyta diena 
susirinkimas atsilankyti į busimą susirinki- 

po ant- mą, nes yra svarbių reikalų ap
svarstymui. —Korespondentas.

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

M. LEVY
Plumbing and Haating Supply C®.
DIDYSIS OFISAS: 2117 SO. STATE ST.

TELEPHONE CALUMĘT 5366-5367-5368 , 
Reikalaukit musų namų apšildymo inžinieriaus , • r*.' ■ • ■ < ’o v ' -'Z? ‘ ' ■■ j ■, ‘ x

SAU KARSTO 
R VANDENS arba 
GARO ŠILDYTUVĄ - PLANTĄ 

iš senos ir atsakančios įstaigos 
M. LEVY 

Plumbing and Heating Supply Co.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET Tel CANAL 8500

Jeigu atsinešit ši apskelbimų 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.
Su kiekvienu $5 permament duo

da $1 skrynutė Rosepetal 
Pauderio

ROSE PETAL
BEAUTY SHOPPE 

Perkelta 3133 S. Halsted St.
(Auditorija) Tel. Victory 3187

• ... \ \ . * • k

' i
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Editor P. GRIGAITIS

Subscriptioa Rates:
|8.W per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
•8.00 per year in Chicago 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Užsakymo katnh'f
Chicago je — paštu:

Metams ___ ___ ~~ - -■ ■ ■ 88.00
Pusei metų --------— 4.00
Trims menesiams . 2.00
Dviem menesiams —1.50
Vienam menesiui .......  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija - ; 3c
Savaitei___________ —.......  18c
Menesiui-------------------------- -- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams............................  87.00
Pusei metų ... ......................... 3.50
Trims mėnesiams ------- 1.75
Dviem mėnesiams ................  1.25
Vienam menesiui ...............— 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......-.... —......... • ■■>—» 88.00
Pusei metų ........    4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ne; taip blogai su katalikų vi
suomene nėra. Į marijonišką 
“dorą” ir j tas žemas intrigas, 
kurias varinėja p. šimutis, ji 
žiuri su pasipiktinimu.

TEISINGUMAS A LA STALIN

KLAIPĖDOS AUTONOMIJOS KLAUSIMAS

Iš Rygos per Londonu ateina žinia, kad Lietuvos 
valdžia nori panaikinti Klaipėdos krašto autonomiją, 
dėl kurioj nevykįnimo trys didžiosios valstybės aną die
ną davė įspėjimą Kaunui. Lietuvos valdžia reikalaujan
ti, kad valstybės, kurios yra pasirašiusios Klaipėdos 
konvenciją, pripažintų Lietuvai besąlygį suverenitetą.

“Naujienoms” jau teko prieš kiek laiko pastebėti, 
kad kitų šalių spaudoje buvo pasirodę nuomonių, jogei 
hitlerininkų šėlimui Klaipėdoje padaryti galą butų ge
riausia panaikinus to krašto autonomiją. Tai yra opus 
klausimas. Labai gaila, kad Lietuva su juo susidūrė to
kiu neramiu laiku, kada šaltas svarstymas yra beveik 
neįmanomas.

“Naujienoms” teko pastebėti, 
kad paskutiniais savo gyveni
mo metais nabašninkas V, Kap- 
sukas-MickeviČius aklai tarna
vo teroristinei Stalino diktatū
rai ir toli nudardėjo nuo tų par 
žangių ir revoliucinių princi
pų, kuriuos jisai pripažindavo, 
būdamas jaunesnis. Ypač liūd
ną įspūdį daro tai, kad tas 
veiklus žmogus, visą savo am
žių pašventęs idėjiniam darbui, 
prieš pat savo mirtį išėjo vie
šai ginti labiausia nepateisina
mus smurto aktus, kuriuos at
liko bolševikiška diktatūra pa
baigoje pereitų ir pradžioje šių 
metų.

Dėl komisaro Kirovo žuvimo 
nuo Nikolajevo kulkos, Lenin
grade, gruodžio 1 d., sovietų 
žvalgyba, kaip žinoma, suėmė 
daugybę žmonių įvairiuose 
miestuose, ir 117 jų buvo su
šaudyti, o keletas šimtų “nu
teisti” ilgiems metams į sun
kiųjų darbų kalėjimą arba iš
trėmimą. Kapsukas šitą žiaurų 
diktatūros kerštą bando patei
sinti ilgame straipsnyje, kuris, 
tur būt, buvo paskutinis jo ra
šinys. Tarp ko kita jisai (tenai

už sąmokslą arba, konspiraciją, 
t. y. už piktadarybės sugalvo- 
jimą ir suplanavimą. To dėka, 
valdžia gali sugauti ir nubaus- l J .
ti ne tik tiesioginius piktada
rybės kaltininkus, bet ir jų pa
dėjėjus, kurstytojus ir patarė
jus. Toliaus eiti, tai jau butų 
ne teisingumas, bet sauvaliavi
mas, nes nebeliktų jokios ribos 
(tarpe kalto ir nekalto.

Dabar pažiūrėkime, kokį tei
singumą neva darbininkiška so
vietų valdžia pavartojo prieš 
tuos Maskvos nusikaltėlius. Ki
rovo užmušime jie, kaip ma
tėme, nedalyvavo (ir negalėjo 
dalyvauti, gyvendami už šimtų 
mylių nuo Leningrado). Są
mokslo prieš Kirovo gyvybę jie 
nedarė ir net nežinojo, kad kas 
nors rengiasi jį žudyti. O bet
gi jie tapo nubausti, kaip bai
siausi kriminalistai! Už ką? 
Vien tik už tai, kad Leningra
do grupė turėjo “teroristinius 
nusistatymus”, o maskviečiai 
apie tuos “nusistatymus” žino
jo ir juos kurštė.

Nusistatymas tai, tur būt, 
reiškia, įsitikinimas. Teroristi
nis nusistatymas; matyt, yra 
toks įsitikinimas, kad reikia 
vartoti iterorą. Vadinasi, pagal 
bolševikišką “teisingumą”, ga
lima bausti mirtim ir katorga 
žmogų tik už tai, kad jisai žino, 
jogei kitas žmogus turi piktą-

dario įsitikinimą, ir tą įsitikini
mą “kursto”.

Jeigu tokį bolševikiško “tei
singumo” principą mes pritai
kytume Amerikoje, tai išeitų 
taip: Jonas pažįsta Juozą, ku
ris tiki į bolševikų terorą, kad 
buržuaziška valdžia turi būt 
nuversta. Juozas draugauja su 
Antanu, kuris yra tikras ko
munistas ir bando “nuversti 
valdžią”, šaukdamas minią prie 
revoliucijos. Policija sučiumpa 
Antaną ir sušaudo jį už tai, 
kad jisai “vertė valdžią”. Ji 
pagauna taip pat Juozą ir su
šaudo — už tai, kad jisai turė
jo '“nusistatymą”, jogei valdžią 
reikia versti, nors pats jos ver
time ir nedalyvavo. Pagalios ji 
nutveria ir Joną: kadangi jisai 
žinojo apie Juozo “nusistaty
mą”, o Juozas draugavo su An
tanu, kuris atliko nusikaltimą, 
tai ir Jonui kaput!

Tai ve iki kokių nesąmonių 
priėjo Stalino diktatūra, ginda
ma savo despotišką galią. Juk 
tai atsiduoda viduramžių in
kvizicija, kuri žudydavo žmo
nes už tai, ką jie mano arba 
žino, ką kiti mano, šimtmečiai 
progreso skiria žmoniją nuo to
kio pasibaisėtino “teisingumo”. 
Bet Rusijos bolševizmas tą juo
dą, sutrūnijusią reakciją vėl 
kelia iš numirusių.

Ir Kapsukas bandė tai patei
sinti lietuviams darbininkams.

Literatūra ir Jaunimas 
šių Dienų Vokietijoj

Vokiečių literatūroje jauno 
žmogaus Veidas jau senai turi 
simbolinės reikšmės. Klasiniai 
vokiečių rašytojų veikalai, ku
rie yra tikri biografiniai ro
manai, jaunuolį visuomet iš
stato į pačią pirmąją veiksmo 
vietą; tai grynai vokiškas li
teratūros žanras; jo įtaka nė
ra išėjusi iš Reicho ribų.

Visa eilė raštų liudyja, kad 
po karo vokiečių jaunimas 
nelošė pasingo vaidmens; jam 
netenka vaidinti lepaus “tė
vo sdnelio,” kuris, pastovių 
gyvenimo .Sąlygų apsuptas, 
matytų atsiveriant rūpestingai 
tėVų ranka paruoštą karjerą 
ir iš anksto naudotųsi savo 
būsimai vietai skiriama pa- 
garba.

Pokarinio vokiečių jaunimo 
gyvenimas yra kupinas skur
do, kovų ir laimėjimų, ku
riuose jam tenka išsižadėti 
visų “tėvų tradicijų” ir atkak
liai ieškoti “savų kelių”, visas 
vertybes iš naujo “pervertin
ti.” Tai “ieškančiųjų” karta.

Ar surado pagaliau vokie
čių jaunimas tai, ko jis ieško
jo? Ar trečiasis reichas yra 
galutinas jo ilgesių ir sieki-

tojas Ernst Glaeser tą tenden
ciją šiokiu aforizmu išreiškė: 
“Ratas — tai musų tėvai.” šie 
žodžiai yra jo knygoje “Dvi
dešimts antrieji metai,’9 ku
rios jau pati antraštė yra visa 
programa.

Jei vieniems kalti tėvai, tai 
kitiems kaltas parlamentas," 
respublikoniškoji “sistema.” 
Dešinieji aistringai puola sa
vo raštuose tariamąjį korup- 
cingą trr be atsakomybės par
lamentarizmą, kuris, anot jų, 
esąs “senai praėjusių laikų” 
griaučiai, kliudą žengti vokie
čių tautai į “šviesią ateitį”.

Po karo, iki Hitleriui atei
siant, vokiečių literatūra gvil
deno socialinį ir politinį gyve
namojo laiko būvį ir daugiau
siai kalbėjo apie jaunimą. Di
džiausio pasisekimo Vokieti
joj tuomet turėjo (ir dalinai 
tebeturi) autobiografiniai ro
manai rašyti dažniausiai jau
nų autorių, kurie vaizduoja 
savo, dažniausiai labai mar- 
katną gyvenimą, įženklintą 
karo, infliacijos ir ūkiškojo 
krizio blogybėmis. Tuo pat žy
giu, besipasakojant apie save 
stengiamasi nupiešti ir speci
fiški visuomenes bei kartos

Tais laikais, kada buvo rašomas Klaipėdos krašto 
statutas, vargiai galėjo kam ateiti į galvą, kad atsiras 
tokių triukšmadarių, kaip “naciai’*, kurie ardo tarptau
tinę taiką visoje Europoje. Buvo tikimasi, kad, suteikus 
autonomines teises klaipėdiečiams, bus lengviau pada
ryti juos ištikimais Lietuvai. Imkime tokią šalį, kaip 
Šveicarija, kurioje kelių skirtingų tautybių žmonės la
bai gražiai sutinka vienos valstybės rėmuose.

Bet kažin, ar Šveicarijos franeuzai ramiai .koope
ruotų su vokiečiais arba italais, jeigu jie nesijaustų, 
kad jų tautines teises apsaugoja autonomija kantonų 
(valstybių), kuriuose jie gyvena? Tenai yra vokiški 
kantonai, z kuriuose italai arba franeuzai negali domi
nuoti ant vokiečių; franeuziški, kuriuose šeimininkai 
yra franeuzų kilmės gyventojai, ir itališki kantonai, kur 
dominuoja italai. Tie kantonai tai daug-maž tas pat, 
kas šteitai Amerikos Jungtinėse Valstijose. Savo auto
nomines teises tiek Šveicarijos kantonų, tiek Amerikos 
šteitų gyventojai labai brangina.

Žmonės paprastai bijo stiprios centralinės valdžios. 
Todėl ir tose šalyse, kur valstybė nėra suorganizuota 
federacijos pagrindais, miestai ir apskričiai reikalauja 
savivaldybės. Savivaldybės buvo įvestos ir Lietuvoje, 
steigiant nepriklausomą respubliką. Dabar, kai Lietu
voje jau kelinti metai nebėra seimo, tai ir vietinės sa
vivaldybės pražudė daug savo teisių.

Klaipėdos autonomijos panaikinimas butų dar 
stambesnis žinksnis link centralizacijos. Ar jisai Lietu
vos valstybę sustiprintų* tai klausimas. Bet jisai žymiai 
apsunkintų Lietuvai kovą dėl Vilniaus atgavimo. Vil
nijos gyventojai vargiai norės be jokių sąlygų būti po 
Lietuvos valdžia. Dauguma jų kalba ne lietuviškai, ir 
jie bijotų, kad teismuose, mokyklose ir valdžios įstaigo
se jie bus skriaudžiami.

Su šituo veiksniu reikia skaitytis. Juk ir Lietuvos 
žmonės labai nemėgdavo rusų šeimininkavimo savo 
krašte; todėl jie ir už nepriklausomybę kovojo. Lietuva 
turėtų tą jausmą pagerbti ir klaipėdiečiose. kuomet ir 
su “naciais” bus lengviaus apsidirbti.

sovietų 
pasaulio 

“senoji 
Vienas 

buvo per 
Interna-
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Šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Šeimynos Daktaras

AKYPLĖšIšKUMAS

Įdėjęs anonymišką šmeištą 
prieš prof. žemaitį ir Lietuvos 
Aero Klubo valdybą, Marijonų 
organas ne tik neatitaiso to sa
vo biauraus išsišokimo, bet dar 
drįsta reikalauti, kad apšmeiž
tieji asmens pasiaiškintų. Gir
di:

“Bet tame rašte (spaudos 
pranešime apie prof. žemai
čio pareiškimą. — “N.” Red.) 
mes nematome platesnių pa
aiškinimų j jam padarytus 
priekaištus, nematome apy
skaitų, kurių ‘kurstytąja!' 
reikalavo. O tai yra labai 
opus klausimai, į kuriuos rei
kia atsakyti. Jei į juos ne
atsakoma, reiškia, kad kalti
nimai nėra be pagrindo.” 
Norėk ką gero su žmonėmis.

kurie šitaip argumentuoja! 
Reiškia, jeigu koks piktos va
lios gaivalas drėbs nekaltam 
asmeniui nieku neparemtą kal
tinimą, tai pastarasis turi aiš
kintis, rodyti jam “apyskaitas” 
ir atsakinėti į jo “klausimus”. 
Kitaip jisai bus kaltas.

Kultūringame pasaulyje taip 
nedaroma. Kas kaltina, tas tu
ri įrodyti, kad jo kaltinimai 
tikri. O jeigu jisai negali savo 
kaltinimus paremti faktais, tai 
jisai yra šmeižikas.

šiame atsitikime tie žemos 
rųšies priekaištai, kurie buvo 
padaryti prieš L. A. K. valdy
bą, ne tik nebuvo paremti fak
tais, bet jų autoriai nedrįso net 
pasirašyti po jais savo vardus. 
O betgi čikaginių broliukų laik
raštis juos kartoja ir prisispy
ręs tvirtina, kad “kaltinimai 
nėra be pagrindo”.

šitokios rųšies “katalikiška 
dora” vadovaujasi tas organas. 
Ir da jisai pretenduoja atsto
vaująs katalikų visuomenę. Na,

įrodinėja, kad valdžia visai tei
singai pasielgė, mirtim ir ka
torga nubausdama tariamojo 
“Maskvos centro” narius ir va
dus.

Tam “Maskvos centrui”, gir
di, vadovavo Zinovjevas, šaro- 
vas, Kuklinas, Gertikas, Baku- 
jevas, Kamenevas, Fiodorovas 
ir Goršeninas — tai vis stam
bus komunistų šulai, 
valdžios steigėjai ir 
komunizmo lyderiai, 
bolševizmo gvardija”, 
jų, Grigorij Zinovjev, 
eilę metų Komunistų
cionalo (kominterno) pirminin
kas. Bet dabar jarijie ir ją 
sekėjai pavirto, anot Kapsuko, 
“kontr-revoliucionieriais”. Ktio 
jie nusidėjo, kad Stalinas vie
nus jų sušaudė, o kitus pasmer
kė kalėti? štai kuo:

“ ‘Maskvos centras’ vado
vavo Leningrado grupei sū 
Leningrado centru pryšaky- 
je”, rašo buvęs lietuviškų ko
munistų vadas. “Tiesa, tar
dymas nesuteikė faktų, ku
rie rodytų, jog ‘Maskvos cen
tras’ žinojo apie rengia
mą Leningrade pasikėsinimą 
prieš d. Kirovą; nėra taip 
pat davinių, kad Maskvos 

. centras butų tiesioginiai rė
męs teroristinius veiksmus 
prieš partijos ir sovietų val
džios vadus. Vienok tardy
mas išaiškino, kad Maskvos 
centro vadai žinojo apie te
roristinius Leningrado grp. 
nusistatymus (! — “N-nų” 
Red.) ir kurstė tuos nusista
tymus.”
Tai matote, koks baisus nu

sidėjimas. Maskvos komunistai, 
kuriuos žvalgyba pakrikštijo 
“Maskvos centru”, pasirodo, ne
turėjo nieko bendro su Kirovo 
užmušimu. Jie užmušime neda
lyvavo ir jokių teroristinių 
veiksmų prieš Kirovą arba ki
tus valdžios šulus nėrėme. Jie 
net nežinojo, kad Nikolajevas 
rengiasi nušauti Kirovą.

Bet jie Žinojo Leningra
do grupės “nusistatymus” ir 
tuos “nusistatymus kurstė”! Ir 
už tai jie buvo nubausti mir
tim arba kalėjimu. Tik pagal
vokite apie šitokį komunistų 
valdžios “teisingumą'

“ĖuržuaziŠkose” šalyse, pir
ma negu teismas paskiria žmo
gui bausmę, valstybes gynėjas 
turi įrodyti, kad teisiamasai at
liko piktadarybę arba dalyvavo 
jos atlikime, šis įrodymas tu
ri būti tvirtas, neprilcidžiąs 
dvejojimų — “without reasoh- 
able doubt”.

Idant apsukrus piktadariai 
negalėtų išsisukti nuo bausmės; 
yra nustatytos bausmės da ir

»

Rašo DR. M. STRIKOL1S •y
Kadangi daugelis lietuvių 

neturi sau pasiskyrę nuolati
nio daktaro ir kadangi dide
liuose miestuose,j kaip Chica- 
ga, yra tiek daug įvairios rų
šies daktarų, kad musų visuo
menei sunku yriv atskirti tik
rą gydytoją ir chirurgą nuo 
apgaviko ir šarlatano, matau 
nemažai svarbos kalbėti apie 
reikalą šeimyniško arba šei
mos daktarė, jo geras ypaty
bes ir kvalifikacijas.

Šeimos daktaras yra reika
lingesnis ir naudingesnis už 
bet kokį nežinoriią, bet kur 
fpasigavusį daktarą į dėl to, 
kad pirmasis yra nuodugniau 
susipažinęs su visomis šeimos 
narių ligomis praeity ir todėl 
lengviau 
greičiau 
suteikti. 

’ šeimos 
liūgas ir 
pa savo 
draugu ir niekuomet neatši- 
Sdko teikti jiems medikalę pa
gelbą. Ar liga ištiktų vidur
nakty ar lijant ar sniegant, 
kuomet nepažįstamas dakta
ras, manydamas, kad negaus 
•užmokėti nebėgs taip greitai 
sergantiems tokią pagelbą su
teikti.

Ištikus gi sunkesnei ligai' 
arba reikalui operacijos, šei
mos daktaras mažesnį užmo
kestį nuo jūsų paims. Ir .jei- 
gu jus parodysite savo gerą 
norą mokėti po kelis dolerius 
kas savaitę arba kas mėnesį, 
jis greičiau jums patikės, ne
gu koks nežinomas gydytojas 
ar chirurgas. Be to gi, jis ju- 
šu šemynai per daug metų 
tarnavęs, jausdamasis draugi
škas, veikiau duos teisingesnį 
i patam arimą, negu be t koks 
pas jus užkliuvęs nežinomas 
di^ktaras. ?

, Be to; šeimos daktaras, prie 
|Wrio jūsų vaikučiai yra pri- 
•įralę, galės juos nuodugniau 
išegzaminuoti ir tokiu budu 
Iresnę ir tinkamesnę pagelbą 
grėičfatj duoti.

Vra tokių vaistą, kurie nors; 
pasekmingai veikia ant dau^ 
gumos ligonių, vienok ne tik 

pakenkia nekuri^s sergan-

gali surasti ligą ir 
sergantiems pagelbą

daktaras yra reika- 
dėl to, kad jis tam- 

nuolatinių ligonių

nieko gero nedaro’ bet dar iri

tiems. Šeimos daktaras turė
jęs geresnę progą sy rasti, ku
rie tų vaistų jūsų kunui ken
kia, jums jų neparašys.

Neturintieji šeimos dakta
ro, šaukia daug, daktarų sy
kiu. Daktarai gi, žinodami, 
kad tik pirmas atvykęs tegaus 
užmokėti, dažnai nei vienas 
neatvažiuoja arba neretai visi 
ant syk suvažiuoja ir visi rei
kalauja užmokėti, arba visi, 
viens po kitam suvažiavę rašo 
tuos pačius vaistus tik kito
kioje formoje. O ligonis turi 
no tik daktarui, bet ir aptie- 
koriui už (uos pačius vaistus 
du sykiu mokėti. Ligoniai 
turintieji šeimynos daktarą, 
tokių nuostolių nenukenčia.

šeimynos daktaras turi tu
rėti M. D.^—tai yra laipsnį 
Medicinos ir Chirurgijos Dak
taro. Be tokio laipsnio jis 
yra koks nors bemokslis — 
imitacijos daktaras ir neturi 
teisės gydyti ligas.

Be M. D., svarbu yra žinoti, 
ar jūsų Šeimynos 'daktaras 
priklauso prie Amerikos Me- 
dikalcs Asociacijos, ar jis pri
klauso prie medikalių drau
gijų tos valstijos, to miesto ar 
ba to pavieto, kuriame jis gy
vena, nes tarpe neprfklausan- 
Čių prie tokių draugijų yra 
visokių daktarų. Yra kiek ir 
teisingų, bet daugelis ir ne
etiškų ir sukčių—didžiuma 
kurių parazitiškai gyvėna iš 
žmonių, ypač iš svetimšalių, 
kaip musų brolių lietuvių.

Todėl aš sakau, kad laikas 
musų žmonėms susiprasti ir 
nusikratyti nuo apgavikų, 
įvairių šarlatanų—žmonių en
gėjų ir pasirinkti sau teisingą 
ir draugingą šeimynišką dak
tarą ir nešiotis jo kortelę su 
prierašu: “Laikė ligos arba 
isiisižeidirno pašaukite man 
mano šeimos daktarą arba nu 
vėškite mane į tokią ar tokią 
ligoninę ir tada pašaukite 
man mano daktarą, kurio var
das yTa toks ir toks”/ Tą da
rant, ne tik bus galima palen
gvinti daug sergančių, bet iš
gelbėti ir daug rrtirStančių.

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato*

verždavosi pro šėls- 
raštus, pilnus to bręs- 
smarkaus jaunumo, 
kadaise pakrikštijo 
und DraUg” (viesulu

mų taškas? Mes manome, kad 
ne. Tas įsitikinimas susidaro, 
giliau pažiurėjus į vokiečių 
jaunimo atspindį literatūroje.

Vokiečių jaunimas yra be 
galo neramus, ekspliozingas 
ir nuolat besiformuojantis 
elementas—kaip ir jo šalies 
santvarka. Juo stipriau jau
nieji vokiečiai būdavo prira
kinanti prie kokios nors vie
nodos, įkyrios realybes, pata- 
lizuojančios idealistinius jau
nimo polėkius, juo stipriau jų 
temperamentas, viltys ir lu- 
keščiai 
tančius 
tančio, 
kurį 
“Sturm
ir veržimosi).

Jaunųjų vokiečių rašytojų 
dvasia, besiblaškydama tarp 
maišto ir impulsyviško senti
mentalizmo, visuomet atsidau
ždavo į nepaslankią vokiečių 
masę, į vokiškąjį “mittelstand“ 
(smulkiąją mieSČionŽją) su jo 
tradicijomis; ta masė niekuo
met nėra turėjusi su vokiečių 
rašytojų mintimi ir veikalais 
tokio artimesnio kontakto, 
nors ir tąsydama jų vardus, 
ar tai iš fanaberijos, ar pro
pagandos dėliai, kas šiandien 
Vokietijoje labai ryškiai ma
tyti. Ką iŠtikrųjų bendra gali 
turėti rudai apsirėdęs vokie
čių “Spiessbuerger“ (siaura
protis žmogus), ‘‘apsišvietęs” 
viena kita nacių brošiūra ir 
maitinimas propagandos tra
faretais pet tadio, su vokiečių 
literatūros lobiu, dulkėjančiu 
lentynose, sudegintu arba iš
gabentu nuo laužo, liepsnų į 
užsienį?

Praėjusio šimtmečto antroj 
pusėj vokiečių rašytojai kuo 
didžiausiu atsidėjimu studija
vo jaunimo problemą ir jie 
buvo įsitikinę, kad jaunimas 
turi ypatingų teisių ir kad ja
me gludi ypatinga, aukštesnė 
vertybė—nereikia tad stebėtis, 
kad jaunimo didžiumos pasi
sakymas už Hitlerį vokiečių 
masėms buvo lyg ir moralinis 
nacionalsocializmo koncepcijų 
pateisinimas ir jų prakilmimo 
įrodymas. Hitleris tą jaunimo 
mistiką labai sumaniai išnau
dojo savo propagandai.

Kai karas ir jo artimiausios 
pasėkos Vokietijoje. parodė, 
kuktos, gyvenime milžiniškos 
reikšmės turi pohtika, jaus
miniai konfliktai vienos kar
tos su kita, konfliktai tarp tė
vo ir sunaus, mokytojo dt mo 
kifriy, vis labiau ėmė dmgti; 
jiUos pakeitė šociatiniai ir į>o- 
Rikiai konfliktai, Tuomet ir 
naujoji ybkieėhį rašytojų kar- 

|tą pasirinko savo , įrankiu

bruožai, taip kad rašančiojo 
“aš” dažniausiai atsiduria vai
zduojamu įvykiu užpakaly. 
Temos, dažniausiai, — kasdie
ninės, aktuolios; stilius — 
blaivus, protokoliškas. Susidū
rimas sif pačia tragiškiausia 
realybe pasauliniu karu— 
giliai įsiterpė į rašytojo kūry
binę sąmonę, uždėjo jam nau
jų uždavinių: iš faktų nesis
tengiama daryti pamokslas, 
siekiama jų prasmė įskerbti 
masių sąmonei pačiu pasako
jimo veiksmu. Tai literatūri
nei teorija! rašytojas Josef 
Roth davė šiokia formuluotę: 
“Nebėru reikalo, . išniislinėti, 
reikia tik stebėti faktus.”

Tokia knygos antraštė, kaip 
“Dvidešimts antri metai“ yra 
labai charakteringa čia kal
bamai tendencijai: ji iš kart 
traukia skaitytojo dėmesį ir į 
autoriaus jaunumą ir į svar
bią istorinę datą, kuria pa
grįstos romanas. Tome veika
le ir daugelyje kitų žodis jau* 
nimas kartojasi lyg kokia am
žina, perverianti melodija — 
sti liūdna priegaidę, nes auto
rius vaizduoja kokliu budu 
chaotiška aplinkuma neleido 
jam tikrai būti vaiku arba 
jaunuoliu, organiškai plėtotis, 
būti rūpestingai vestam
meilingai saugotam.. Čia vaiz
duojama to jaunimo politiniai 
užsimojimai, jo nusiminimas, 
neturėjimas jokių medžiagi
nių perspektyvų ir netekimas 
socialinio pagrindo, iš kur 
palinkimas dėtis į gaujas ir

it

(Bus daugiau)

bet Jūsų pato*
► \ politinę terminologiją, Rašy*

Elizabeth Reedy
Huton, Mich. — Eližabelh 

Reedy, Ii metų mergaitė, kuri 
prapuolė prieš kelias dienas. 
Spėjama, kad ji yra “kidnepin- 
ta”.
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

sį pasegusiems žmoriSiiis. BiliUs 
buvo perduotas atstovų butui.

Rinkimai plieno liejyk 
loję

Irbsėriiinkai dėdasi 
; savo Universal 
Grocery kompaniją

8 .........
LIETUVOS KELIAI

Plentai yra 
smulkiai su- 

supilti, suro- 
smala aplie

greit, 
mylių

važiuot su
— net 50 
per valan-

yra tik du plen- 
plentas eina nuo

Lietuvoj yra keturių rųšių 
keliai. Pirmos rųšies keliai va
dinami plentais, 
keliai,. žvyro ir 
trintų akmenų 
liuoti ir paviršiuj 
ti.

Plentais galima 
automobiliu? 
ar daugiau 
dą.

Lietuvoje 
tai. Vienas
Karaliaučiaus per Tilžę, per 
Tauragę, Kelmę, šaulius, Joniš
kį ir per Latviją iki Rygos. 
Antras prasideda nuo Eitkūnų 
ir siekia Vilkaviškį, Marijam
polę, Kauną, Ukmergę, Uteną, 
žarasus ir vėl per Latviją nu
tiestas iki DaUgapilio.

Antra rųšis kelių yra vieš
keliai. Vieškeliai yra platus ir 
išpilti žvyru, o žvyras, žino
ma, turi dau4g smėlio. Taip, 
kad sunkaus svorio automobi
liu važiuojant žvyru išpiltais 
keliais, ratai grimsta iki kie
tos žemės.

Nors nėra taip patogu, bet 
galima ir vieškeliais važiuot 
automobiliu, tik reikia važiuot 
vieškelio pakraščiu, kur nėra 
žvyro ir kelias yra kietas. Kai 
reikia vieškeliu važiuoti ir ga
lima važiuoti šalę žvyro, tai 
gali leist automobilių ne dau
giau* kaip' 30 arba užtenka ir 
15-10 mylių per valandą.

Trečios rųšies tai' yra siau
ri keliukai. Mažiau žvyru iš
pilti. Iš kraštų prakasti ravai. 
Ant tų keliukų vietomis išmu
štos gilios duobės, vadinamos 
prasukai. Jei važiuojant tre
čios rųšies keliu susitinki iš 
priešingos pusės ką nors atva
žiuojant, tai vietoms sunku pra- 
silenkt. O kaip kur net reikia 
įvažiuot į ravą ir palaukt iki 
kitas pravažiuoja.

Ketvirtos rųšies — tai yra 
ūkininkų keliai, su kuriais Lie
tuvos
/neturi 
žiuoti 
arklių
duobėms ištrempti. Vežimų ra
tais gilios vėžės išspaustos. 
Vietoms akmenų primesta, ki
tur purvų klanai. Tais ūkinin
kų keliais mažai kas gali auto
mobiliu važiuot, nes automo
bilių ratai yra platesni, ki
taip sakant, netinka į lietuviš
kų ratų vėžes.

Kaip ten nebūtų, kad ir Lie
tuvos keliai nėra taip geri, 
kaip Amerikoj, bet automobi 
lių persi vežęs į Lietuvą, žmo
gus turi didžiausj patogumą. 
Kur tik sumislijai — ten nu
važiuoji. Pavežioji savo gimi
nes, draugus.

O be automobiliaus parva-

žiavęs į Lietuvą negalima taip 
gerai jaustis. Reiktų būt Lie
tuvoj gana ilgas laikas, kad 
pamatyti Lietuvą, atlankyti vi
sus miestus ir miestelius. Su 
arkliais negali taip toli nuva
žiuoti, o traukiniai ir Lietuvoj 
ne visur nuveža. Kad ir ga
lima kur nuvažiuoti, reikia ar
kliu važiuot į stotį ir iš sto
ties. O žmogui atpratusiam 
mažam kratančiam vežimėlyj 
važiuot, tai kad ir netoli va
žiuoji, bet greit pradedi jaus
tis kaip po sunkios vidurių 
operacijos.

(Bus daugiau)

Plieno tarybos patvarkymu, 
South Chicagoje vakar įvyko 
rinkimai Rcpublic Steel Corpo
ration liejyklose. Rinkinių rei
kalavo Amalgamated Associa- 
tion of Iron,' Steel and Tin 
Workers.

Sinclair Oil Company 
i pasirašė sutartį su 

unija
Į Darbininkų rateliai skaito di
deliu laimėjimu faktą, kad Sin
clair Oil Co. pasirašė sutartį su 
International Brotherhood of 
Boilermakers. Sutartis paliečia 
visas bendroves refinerijas 
Amerikoje.

IŠ DARBO

Unijos organizavimas 
Kankakee

Trumpą laiką atgal į Kan- 
kakce nuvyko Carl Linkcr, In
ternational Hosiery Workers 
unijos organizatorius. Jo misi
jos tikslas buvo suorganizuoti 
Bear Brand Hosiery Mills — 
kojinių audyklos darbininkus, 
kurių yra 1,750.

Bet prieš organizatorių ir jo 
bendradarbius, net federalės 
valdžios atstovą, Michael Sher- 
man ne vien dirbtuvės agentai, 
bet ir miestelio viršininkai nau
dojo terorą, visokiais budais 
grąsino ir kliudė darbą atlikti.

Organizatorius skundėsi, kad 
dirbtuvės mušeikos jį persekio
ją be pertraukos, dieną ir nak
tį, o vietine policija atsisako 
suteikti jam bet kokių. pagalbą.

Spaustuvininką unija* 
prieš Sears, Roebuck 

anrf Company
vyriausybė nieko bendro 
ir valdininkai jais va- 

nenori. Keliukai siauri 
patkavoms išminkyti,

Chicagos Tipografine unija, 
skyrius No. 16, pradėjo atkak
lią boikoto kampaniją prieš 
Sears, Roebuck and Company. 
Boikotui pamatą suteikė pati 
departamentinių krautuvių ben
drovė, ignoruodama unijistų 
spaustuves, sako unija.

Sears, Roebuck and' Co. davė 
$30,000,000 spaudos užsakymų 
“žinomai skebų firmai”, R. R. 
Donnelley and Sotis C0., o uni
jistų spaustuvėms — nieko. 
Chicagos uniją remia if kitos 
unijos Amerikoje.

Senatvės Pensijos Mis 
soiiri valstijoje

Missouri valstijos senatas pri- 
čmč senatvės pensijų bilių. Ten 
numatoma mokėti $30 į mene

Šiandien Brighton- 
parkietės kalbės apie 

svarbius dalykus
Laikys susirinkimą, į kurį kvie

čia visas moteris

BRICHTON PARK.—šįvakar. 
7:30 P. M., adresu, 2605 West 
43rd street, įvyks Brighton 
Parko Moterų Kliubo svarbus 
susirinkimas.

Pirmininkė p. A. Zabukienė 
kviečia visas nares atsilankyti, 
nes yra keletas svarbių dalykų 
apsvarstymui. O briglitonpar- 
kietės, kurios dar nepriklauso, 
yra kviečiamos atsilankyti’ ir į 
kliubą prisirašyti.

Rengia prelekcijas
Balandžio 17 d., Hollywood 

Inn įvyks Kliubo rengiamos pre- 
lekcijos sveikatos klausimu. 
Paskaitą skaitys Dr. T. Dundu*- 
lis, tfema, “Moterų Ligos”. Pa
skaita busianti iliustruota.

Kovo 24 d., toje pačioje Hol- 
lywood svetainėje įvyko, pasek
minga Bunco Party? ; Rengimo 
komisija dėkoja ‘ Visiems, kurie 
atsilankė į vakarėlį; radio pra
nešėjams, pp. Budrikui ir į>. 
Krukui iš Peoples Fur. Co., už 
pagarsinimą ir “Naujienoms^’ 
už žinias. Programą vakarė
lyje išpildė Brighton Parko 
Vaikų Draugijėlė.,Rengimo ko
misiją sudarė ppi O. Liulevi- 
čienė, Norgailienė ir A. Zabu
kienė.— (Sp.)

Kovo 30 dieną įvyko didelis 
Universal grocery kompanijos 
mitingas, kuriame dalyvavo 
apie 250 groserninkų.

Musų gerai žinomas pirklys 
if groserninkų organizatorius 
Juozas Bučinskas rūpinasi 
tos uzurminės groserninkų 
ganizacijos steigimu; šitoj 
ganizacijoj lietuviai veikia 
vien su lenkais.
, Įvykusiame mitinge dalyko 
žinovai aiškino, kaip svarbu yra 
visiems groserninkamš dėtis j 
ęruVą, idant galėjus sykiu pi
giau pirkti ir atsilaikyti prieš 
“čeinštorius”.

čeinštoriai jau yra atėmę 
tone ptvsę biznio, ir jeigu mu
sų groserninkai snaus ir toliau, 
;iems bus labai sunku išsilai
kyti.

Sunshine kompanijos at
stovas Smith nurodė, kad tik 
krūvoj susidėję groserninkai 
gali ne tik pirkti pigiau, bet 
ir pasiskelbti laikraščiuose. Be 
pasiskelbimo laikraščiuose šian
dien bizniui nėbegalima gyventi.

Armour Packing kompanijos 
atstovas J. Manillo davė daug 
gerų patarimų apie uzurminį 
pirkimą.

Po prakalbų dar 15 groser
ninkų prisidėjo prie Universal 
gročery kompanijos. Reikia dar 
ient keliolikos , narių ir tada 
kompanija, kaipo groserninkų 
kooperatyvas pradės veikti.

Norėdami prisidėti prie šios 
kompanijos, groserninkai gali 
kreiptis prie Universal grocery 
organizatoriaus Juozo Bučins
ko adresu 4332 So. Artesian 
Avė.

ši- 
or- 
or- 
iš-

V. Insodiėnė sugrį 
žo iš Floridos; ato 
stogavo 3 mėnesius

- CHICAGO LAWN. — Perei
tos savaitės pabaigoje iš Flo
ridos sugrįžo p. V. Insodiėnė, 
3045 West 60th Street.

Ji praleido pietuose apie tris 
mėnesius, apleidusi Chicago šių 
metų pradžioje. Daugiausiai 
laiko praleido Miami, Florido
je, kur p. Inšodienei teko su
sitikti ir su kitais atostogau
jančiais lietuviais.

“Labai pasiilgau savo drau
gų/’ atsakė p. Insodiėnė pa
klausta apie Floridą. “Bet ten 
labai gražu gyventi, ir beveik 
norėčiau apsigyventi, jei ten 
butų ir mano draugai.”

(Sp.)

Chicagon grįžta Pra 
nas Zdankus

Teko patirti, kad iš Lietuvos 
Cliicagon grįžta buvęs “Vyties” 
redaktorius, Pranas Zdankus. 
Lietuvoje jis išgyveno kelis me
ta.

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

ANT 
PIRMU 
MOROIOIŲ 

, i-a-3-jŲ 
I’AGYVK- 
N’IMŲ.

J ■. i t' x •>

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
Pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

, . pagrabaras.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III

CLEARING WINE— 
LIQUOR—BEER CO. 
Parduodame degtinę, alų bačko
mis. keisais ir papsą. Reikalui 

priėjus kreipkitės.

5652 W. 6Wv Pi.
TOL Prosbecf 6012

*

THE DAILY
BUSINESS DIRECTOR Y

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su« 
sirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų* bus galima gauti.

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave„ 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit 
Tel. LAFayette 5723

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne jkorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — StogdengystS 
Dykai Apskaitliavimas.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

PASKOLOS
ANT 

* PATAISYMO 
: >« 

MODERNI- 
ZACIJOS 

NAMŲ.

VYTAUTO 
Building and Loan Ass’n. 

y. P. PIERZYNSKI, Secretary 

4559 So. Paulina St.

i

1 .. Phone YARDS 0140
Jf

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Čia 
susiras it 
ko 
tik 
jums reikia

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

BILE KARAS!. . . Ekspertai išteps 
ratus ir pakeis alyva.
6 kvortas arba
1% galiono
Vartojariie išskirtinai

Produktus.
ATDARA VISĄ NAKTĮ
“Darykit bizni pas mus.

Jūsų kaimynai daro”

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

Viskas už
99c

100% Sinclair

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų • 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARdft 1856—1857

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181._____________

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORAT1NG

šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick
9131 arba Lafayette 5277.____ ■

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI -

Statom naujus ir taisom senus na
mus. Muro. Cemento, Medžio ir Stog- 
dengystė. Lengvi išmokesčiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant namų ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugarą; atima kalbą 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Hermitage AveM Chicago Iii.

RAKANDŲ Bargenai i 
i FURNITURE BARGAINS

BABERYSTES MOK
BARBĖK COLEGE

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų
i » i....... .. .■fam.i.Į.m . ........ . .............................. .

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Westem Avė. 

Detalia rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po' $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modem. 8 d. miėgkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—-$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

I IM IIHI !l!.l -II į

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

, J. PIKIELIS SaV. ..
; 3344 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
• Didelis pąsirinkimas šilkinių’ dre- 
i sity dėl jaunų mergaičių', ntierą 
1 nuo 8 iki 16. Kaina _
i *L95 IR $2.75
Vyrains marškiniai Broad Cloth

95c IR *1-25
Vyrams darbinės ir išeiginės keb

1E ^2.7^
Moterims pančiakos (FulI Fa- 
snioned Hosiery) CQa
(Pirmos rūšies)    wvV 
Vyrams pančiakos, labai d C A 
gražios ...................  ■ JfV
Yard Goodš dėl siu- 'f2I/2 Č 
vimo kvortukų, yąrdas ■ 
Mergaitėms bovelnines 
pančiakos ................ .

Meldžiame atsilankyti i mu
kų krautuvę ir pfersitikrjnti musų 
kainomis, o mes patarhausimę

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina' Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iŠ CBicagos ir viso pa
saulio.

MOKINKIS BARBERYSTfiS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kainą. Barberis visuomet tu
ri darbą.
TRI—CITY BARBER COLLEGE, 

Ine.
809 South State Street

610 W. Madison St. Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

TAIPGI

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago. III

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25* «i 35%. 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfieid

i ■> STOGAI
ROOFING ,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos*9 vai. vakare

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ

' MUZIKALIS
PROGRAMAS

JONAS
Persiskyrė 

balandžio 1 
landą vakare 1935 m., 

; kęs 39, metų amžiaus, „ _ 
Tauragės, apskr.. Kuisių kab 
me.# _ t

Amerikoj išgyvėno1 20 mėtiji 
H Paliko didėliame nubudime
■ moteri Caroliną f po pirtim 

vyrų Samolienė. po tėvais Stu-
■ pelaitė) pudukrą Wandą, se- 
■' šeri1 Oną Yonkauškiėnė, švoge- , 
I ri James ir jų šeimyną. Dėdę 
"1 Juozą Sadauską. 6 tetas ir jų 
I. šeimynas, pusbrolį Stanislovą 
■' Augaųtį ir jo moterį Marljo-
■ ną‘, švogerius Vincenta, Juozą 
■< ir Praną Stupelitis ir jų Šeimy- 
I nas, ir daug kitų giminių, or

Lietuvoje tėvą Bernardą' Ąu-
■ Raiti, močeka ir broli Antaną 
■' ir jo šeitnyną.
■’ Kūnas pašarvotas randasi

4615 S. Paulina St..
■į Laidotuvės ivyks subatoj,
■ balandžio 6 dieną, 9:30 vai. 
■’ iš ryto iš namų i St. Rose of

Lima parapijos bažriyčią, 48th
■ ir Ashland1 Avė., kurioje atsi- 
I. bus gedulingos pamaldos už
■ velionio sielą, o iŠ ten bus
■ 'nulydėtas i šv. Kazimiero ka

pines.
B, Visi a. .a Jono Augaičio gi

minės, draugai ir pažystami 
■' esat nuoširdžiai1 kviečiami da*
■ lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

I Nuliude liekame, 
Moteris, Podukre, Sesuo, * 
Dėdė, Tetos, Pusbrolis, 
ŠVOgėriai, gfttiinės 
ir Draugai.

■ Patarnauja laidotuvių diręk* j 

I torius .1 J; Zolp, Telefonas
BoUlėvard 5230.

AUGAlTis
su šiuo pasauliu
dieną, 11:00 va-

i., sulau-
Ritines KATĖJAI

FURS

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime' klek kaltuos , pataisyti. Mes 
taipgi darėme visokį blėkorystės 
darbi.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN
KANTER

JONAS GRASAS
Persiskyrė su šiuo 

balandžio 1 dieną. 2 
ryto 1935 m., sulaukės 43 me
tu amžiaus, gimęs Šiaulių ap.. 
Triškių paruo., Mickiškių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno ^2 metusi
Paliko dideliame n^lįudime 

moteri Elsie po tėvais G£ygcr, 
sūnų Joną 10 metų, 3 broiNą 
Kazimierą ir švogerka Bronis-^ 
lavą, Juozapą ir švogerkąVero- 
nika ir Pranciškų. uošvienę 
Ona Gayges. 3 Švogerkas ir 

'giminės, o Lietuvoje tėvus, se
seris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1116 W. 18 St.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni balandžio 5 dieną. 8 vai. 
ryto iš namu i Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos panial- 

' dos už vėlionio sielą, o iŠ ten 
' bus nulydėtas i šv. Kazimiero 

kapines.
Visi a. a. Jono ChaSo gimi

nės, draugei ir dažysianti esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi« • 

’ sveikinimą.
Nuliude liekame.

Moteris. Sūnūs, Broliai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių ditėk 
toritis S. P. Mažeika, Telefo 
nas Yards 1138

si.
pasauliu 
valandą KAROLINA PANGONIĘNfi 

po tėvais Stankiutė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 1 dieną, 10:30 valan-- 
dą ryte 1935 -m., sulaukus 43 
metu amžiaus, Rimus Šiaulių 
mieste.

Amerikoj iŠRyveno 30 Pietų.
Paliko dideliame nuliudimė 

vyrą Karolį, dvi dukteris Bro« 
nislavą Smithas ir AnielŠ Gal 
lagher, sūnų Antaną, du bro
liu Liudviką ir Povilą Stan* 
kus ir seserį Petronėle Eidėi- 
kiene anūke ir Riminės.

Kubas pašarvotas randasi 
: 4411 So. Talman Avė.

Laidotuvės ivyks penktadie
ni balandžio 5 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų i Nekalto Prasi*' 
dėjimo Pan. švenČ. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge-1 
dalingos pamaldos už velio
nės sielą, o. iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazihtiero kapines.

Visi a. a. Karolinos Pango- 
nlenės giminės, draugai ir pa
žystami' esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawich ir Sunai
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KAILIO
Palermas, Jakets, Skarfos. čokeriai 

VELYKOMS
$5.00 ir Aukš.

Mes pertaisysimb jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsit© naujai styliuotą’ 
peiermuA^e). adlerbLum 

įsteigta 1906
6510 S. Halsted St. Normai 5150

Visose Alinėse 
Mutual Trij< 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

Jau laikas pasiųsti savo gimi- 
lįėms dovanėlę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ Pi- 
riigų Siuntimo Skyrius mulo- 
iiiai jums patarnaus*

1 f

! Lithuanian News Loan & 
Btrilding Association

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

; Kad padidinti spulkos veikimą' 
ir kapitalą Federal Home Loan 

į Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo itaiite kreiptis i

Naujienų Spulką 
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius 
U ' Iii' i ui i’ ' m 11 ■ ii ii i i   i i ii ' ■■■ ■'

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tei. YARDS «8«3

*UifFil - OmriV- I ..............................  ' FY1.

Siutai ir Topkautai 
dėl Velykų M PADAROM ant V f O KF 
UŽSAKYMO ■ V V 

ir virš.
Atdara vak, iki 9 v. v. Nedėlioj 

nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L & F TAILORS

8516 So.. HALSTED STREET.

SIUSKIT PER 
MAOJIĖHAS 
PINIGUS UETUVOH

To prašo Lietuvos žmonės r
pataria Lietuvos bankai .
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ALTASS Valdyba dėkoja 
Nežinomam Aukautojui

Reiškia gilią padėką už $410.00 vertės do
vanų ALTASS bazarui

Anonimiškas Chicagos lie
tuvis užpirko Progress Furni
turc Company rakandų krau
tuvėje, 3222 S. Halsted strcet, 
įvairių naujų daiktų už $410 
ir padovanojo juos ALTASS 
Bazarui.

i Žinią apie tai ALTASS Val
dybai davė krautuves vedėjas, 
J. Kalcdinskas, kuris įteikė 
ALTASSui per “N.” redakto
rių P. Grigaitį laišką su pra
nešimu apie stambią Nežino
mojo Aukotojo auką. Pro
gress Furniturc Co., be to, pa
žymėjo, kad ji pareikšdama 
savo dėkingumą Nežinomam 
Aukotojui už didelį užpirki
mą, pati paaukauna bazarui 
$30.00 vertės gražią klėtką ka- 
narkoms.

Antradienio vakare, prezi
dento A. G. Kartono namuose, 
2557 XV. 66th Street, įvyko 
ALTASS valdybos susirinki
mas, 
tarė 
tojui 
Co..

ALTASS Valdybos padėka 
skamba sekančiai:
Padėka Nežinomam Auko
tojui ir Progress Furniture 

Company
ALTASS Valdyba savo posė

dyje, balandžio 2 d., 1935 m., 
vienbalsiai nutarė išreikšti gi
lią padėką duosniam lietuviui, 
kuris nupirko Progress Furni
ture Company krautuvėje už 
$410.00 daiktų ir juos paaukojo 
ALTASS Bazarui.

Valdyba taip pat nutarė iš
reikšti nuoširdžią padėką Pro
gress Furniture Co., už jpa 
atskirą $30.00 vertą dovaną ir 
už pasižadėjimą šitas dovanas 
be atlyginimo pristatyti į ba- 
zarą.

Iš laiško su Progress Furni
ture Co., vedėjo, p. J. Kaledins-

$7.-

Co.

kuriame vienbalsiai nu- 
pareikšti padėką Auko- 

ir Progress Furniturc

ko parašu, kurį perdavė muma 
“Naujienų” redaktorius, mes 
matome, kad Nežinomasai Ant
rojo Transatlantinio Skridimo 
Draugas nupirko ir paaukojo 
šias brangias dovanas:

Philco Combination Radio už 
$198.90.

General Motors* Frigidaire už 
$121.89.

Maytag Plovylclė už $60.69.
Westinghouse Prosas už 

09.
Waffle Iron už $3.01.
Floor Lamp\už $10.20.
Table Lamp už $6.07.
Smokeris už $5.05.
O Progress Furniture

nuo savęs pridėjo labai gražią 
klėtką kanarkoms už $30.00.

šitos dovanos bus gražiausias 
papuošimas ALTASS bazarui, 
kuris įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, balandžio IŠ ir 
14 d., ir mes neabejoame, kad 
toks nepaprastas to Aukotojo 
ir Progress Furniture Co., duos- 
numas paskatins plačiąją lietu
vių visuomenę dar labiaus rem
ti trans-atlantinį skridimą, ir 
ypatingai prisidės prie bazaro 
sėkmingumo.

Mes, ALTASS Valdyba, svei
kiname Progress Furniture 
Company, kuri savo tarpe turi 
tokių prakilnių koštumerių, kaip 
šis Nežinomasai Aukotojas, ir 
linkime geriausio pasisekimo jos 
biznyje.

ALTASS Valdyba
A. G, Kartanas, Prezidentas 
P. Grigaitis, Vice-prez.
M. Narvid, Vice-prez.
Wm. J. Kareiva, Vice-prez.
A. S. Vaivada, sekretorius
J. Mackiewicz, Iždininkas
B. Bitautienė
Dr. A. L. Davidonis
Adv. A. A. Dobbs •
J. Hertmanavičius
Geo. J. Stungis.

“Lietuviai nebijo vo 
kiečių” tvirtina laiš 

ke, chicagiečiui
“Numušią jiems snapą”, sako 

Lietuvos gyventojas savo gi
minaičiui

autorius drąsiai rė-
“Lietuva už bekonus

Vokietijai nepar-

smarkiai

Kačkaus- 
sako:

Chicagietis K. G. Urnėžis, 
4607 So. Talman avenue, gavo 
laišką iš Lietuvos, kuris įdo
miai nušviečia Lietuvos gyven
tojų nusistatymą kivirče su Vo
kietija.

Laiško 
žia, kad 
Klaipėdos
duos, (mat, dėl Klaipėdos Vo
kietija nustojo pirkti iš Lietu
vos), ir kad “kas bandys pul
ti Lietuvą, tas gaus 
per snapą”.

Kaunietis, Leonas 
kas laiške tarp kito

Kenčia ūkininkai,
šitoji didžioji nacionalistų by

la sukėlė susidomėjimo visam 
pasaulyj. Vokiečiai ant Lietu
vos labai supyko ir jokių biz
nių su mumis nebevaro. Taip, 
pavyzdžiui, ankščiau mes daug 
pardudavom sviesto, lašinių, o 
dabar nieko, žinoma, dėl to 
kenčia Lietuvos ūkininkas, kad 
nėra kur produktų parduoti. 
Vokiečiai sako: Jum bus gerai, 
tik jus nespauskit Klaipėdos 
vokiečių, o mes jiems atkerta
me: Lietuvos už bekonus nie
kam neparduosim, nes Klaipė
dos kraštas yra Lietuvos su- 
verinitete ir Čia lietuvis turi bū
ti šeimininkas.

“Lietuva nenori Lenkijos 
paramos”

“Buvo pasklidę gandų, kad 
vokiečiai žada pulti Lietuvą ir 
Lietuva norinti ieškoti para
mos pas lenkus. Kai dėl puto
jimo, tai taip, bet, kad Lietu
va susiženytų su lenku — to 
niekas Lietuvoj nemano dary
ti. Kas žino musų, jaunųjų 
lietuviukų nusistatymą prieš 
lenkus dėl Vilniaus pagrobimo, 
tai tas bijo apie kokią nors są
jungą ir kalbėti, o jei jis iš
drįstų apie tokią bičiulystę pa
kalbėti, tai butų nulinčiuotas 
kaip Chicagos gatvėse... * Da
bar jau? nebe tie laikai, kad 
koks vokiečių biurgeris ką už
simanys, tą ir padarys. Visi 
norime būti laisvi: ir maži ir 
dideli; ir visi turime lygią tei
sę pasauly laisvi būti—ar tu 
busi vokietis nuo Reino, ar iš 
samanotos gryčiutės lietuvis; 
“Dėde, buk tvirtas, nes męs da
bar esame tvirti kaip cemen
tas. Kas norės pagrobti mus, 
tas gaus per snapą taip skau
džiai, kaip jis nesitikėjo gau
ti...”

. /

Ui

vo du mažu namukus ant vie
no loto, arba, ant tų namų, 
kuriuose būdavo krautuves ar 
kitos biznio įstaigos.

Kadangi buvo pamatyta, 
kad toks patvarkymas yra ne
teisingas ir skriaudžia namų 
savininkus, tai buvo pakeisti 
IIOLC įstatymai. Po pakeiti
mo, aukščiau suminėtos rūšies 
namų savininkai , taipgi gali 
kreiptis su aplikacija ir gau
ti paskolą.*

Kongresnianas Sabatb, savo 
pareiškime spaudai, ragina 
visus savininkus tuo nauju 
patvarkymu pasinaudoti. Jei 
aplikacija buvo priduota pra
eityje, tai reikia kreiptis į 
HOLC ofisą ir pareikšti, kad 
pagal naujus įstatus jie turi 
teisę paskolą gauti. Kurie 
dar nepadavė aplikacijos, tu
ri tai padaryti nelaukdami.

A. J. Sabatb toliau pareiškė, 
jeigu savininkas matys, jog jo 
aplikacija buvo atmesta ne
teisingai, tai jis yra pasiryžęs 
lagelbėti ir padaryti viską, 
cas galima, kad paskola butų 
išduota. (Sp>)

Keistučio Kliube da
bar “tikra darby 

mete”
Šį sekmadienį kliubo 
cimas; rengia šokius,

susirin- 
pikniką

keistu

Trys “didelės žmog
žudystės” Chicagos 
Lietuvių Auditori jo j

prie to paremsime chorą, kuris 
daugiausiai susidedu iš jaunuo-

Pranas 1 J aka vi či u s 
dys, J. Sdrcevičitis 
užmuštasis

Pa prašiai žmogaus

žmogių- 
tris kgrt

Pas Joniškiečius 
pradėjo didėti 

veikimas
Rengia vakarą ‘ kokio dar 

buvę”
nėra

An-tho-ny Holds my hand-m-m-m
........... ....................... f... (Stelmok)

Jerry Me Back to Old Virginny
............... ....................... (Bruchas)

(Gapshis) 
. (Blozis)

CLftSSIFIEŪADS Į

šiuo tarpu pas mus 
tiečius eina tikra darbymetė. 
Valdyba turėjo bendrą susirin- 
umą su komisija, kovo 27 d., 
Hollywood svetainėj. Įvairiuose 
diubo darbuose tarp valdybos 
ir komisijos nėra pilno susi
tarimo. Kas tai iš dalyvių pa
stebėjo, kad vienur-kitur asme
niškumai jsiskverbia ir jutos 
reikėtų mesti į šalį.

' 1 * Okeistučio Kliubo susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, balan

džio 7 dieną jvyks kliubo me
lasinis susirinkimas, 12 vai. 
per pietus, Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43 st. Musų vi
sų narių pareiga dalyvauti su
sirinkime, aktyviai dalyvauti 
diubo visuose darbuose. Neda
lyvavimas susirinkimuose yra 
silpninimas organizacijos jėgų 
ir nustojimą žinių apie tai, 
kaip eina. kliubo reikalai. Po 
susirinkimo Dr. Zatfba duos 
prelekciją sveikatos klausimu.

Pavasariniai šokiai
Gegužės 18 d. Keistučio 

Kliubas rengia linksmus pava
sarinius šokius Hollywood sve
tainėj, 7:30 
dėtai labai • 

25c.
Aišku, ne

pareiga dalyvauti parengime, 
bet kvieskime ir pašalinius, 
ypač jaunimą j musų pavasa
rinį parengimą.

Biznio komiteto posėdis
Kovo 31 d., pas drg, Buishą 

buvo biznio komiteto susirin
kimas. Komitetas energiškai 
imasi prie vasaros parengimo 
ir pavasario šokių. Didžiausia 
komiteto rūpestis,, tai kuo tin
kamiausia prisirengti prie kliu
bo pikniko, kuris bus birželio 
16 dieną Liepos darže. Pikni
ke bus laimėjimas. Išleis seri
jas ir jų platinti gaus kiek
vienas narys ir narė, žinoma 
neverstinai, bet kiekvieno prie
volė. Todėl, stengkitės įsigy
ti serijų platinimui.

Liet. Keistučio Kliubo finan
sinis stovis priklauso nuo mu- 

stengkimės pa-

nebėra, 
kai jį vieną kartą nužudo. Bet 
žmogžudyste, kuri įvyks ne
trukus Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, bus truputį skirtin
gesnė. s

Ten vienas geras žmogus 
bus nužudytas net tris kartus. 
Ir, tikėk ar ne, bet baisusis 
žmogžudys, kuris savo auką 
tris kartus galabins, bus ne 
kas kitas, kaip lik Pranas .la
ka vičius;

Jo auka bus gerai žinomas 
J. SarceviČius, kuris pagaliau 
pasirodys, ištrivos tris nuga- 
labininnis ir jo baisiosios die
nos tebepaliks musų gyvųjų 
tarpe.

april fool šposas
Nenorėdamas, kad jus pa

manytumėte, jog čia krečia
mas koks suvėluotas April 
Fool šposas, skubame panešti, 
kad visi suminėti kruvini dar
bai bus tikrai atlikti. Verta 
priminti toliau, kad jie bus 
atliktai su muzikos akompa
nimentu ir dainomis, 
bus paimtos iš 
kingos operetės 
taras".

Toje operetėj 
žmogžudystės, 
kalbame. “L 
pasirinko tą kurinį savo atei
nančiam pasirodymui scenoje, 
Velykų Dieną, balandžio 21.

i,
Rezervuokite sau vietąl

Nenorėdami jūsų nubaidyti 
nuo atsilankymo Auditorijon 
priduriame, kad gal žmogžu
dystės nebus tiek kruvinos, 
kaip čia pripasakojame, ir už
tikriname, kad viskas pasi
baigs laimingaių Taipgi už
tikriname, kad tjjųs kartu su 
artistais labai džiaugsitės pa
sekmingu dalyku išsivystymų.

Už privilegiją i būti liudinin
kais visų čia suminėtų daly
kų jus turėsHe sumokėti tik 
60 centų. ir padarykite tai 
;dabar, kad užtikrinti sau vie- 
tą.»< O bilietais'aprūpinti jus 
galį kiekvienas iš “Pirmyn” 
choro narių. , — a.

kurios 
linksmos, jyo- 
“Bailusis Dak-

ir įvyks visos 
apie kurias 

PIRMYN” choras

“Cukrinis Kareivis” 
— graži puota, bet 

tik ne pilvams
vai. vakare. Ti« 
žema kaina, tf;

tik kliubo narių

Jis didvyris skambioj operetėj: 
perstatys publikai sekmadienį

Svarbu namą savi
ninkams, ieškantiem 
paskolos iš H. 0. L. C.
Yra palengvinti patvarkymai 

kurie pirmiau negalėjo, da 
bar galės gauti paskolas

sų visų. Todėl 
sidarbuoti.

Piknike bus 
mąs: dainuos 
rai. A

Owner’sPraeityje, Home
Loan Corporation atsisakyda
vo duoti paskolas ąnt tų ha- 
mų, 4curių savininkai z turSda-

r. ■„

$ i
•ii

geras progra- 
net penki cho-

Taigi jau dabar rengkimės 
prie kliubo pikniko.

J. D. Bendokaitis, 
Korespondentas.

■&?

iij

Jpniškiečių L. K. Klubas tu
rėjo savo susirinkimą kovo 31 
d. Laike susirinkimo prisira
šė 3 nauji nariai. Klubas dau
gėja nariais.
' Komisija patiekė pilną ra
portą iš rengto vakarėlio. Pa
sirodė, kad dar paliko ir kiek 
pelno. Pikniko rengimo komi
sija pranešė, kad paimtas Lie
pos (įaržas 26 d. gegužės. Pa
likta visas darbas atlikti komi
sijai.

Musų klubo nares moterys 
nesnaudžia— davė sumanymą, 
kad dar surengti kokj nors va
karėli užbaigiant žiemos sezo
ną. Tokis' sumanymas buvo 
priimtas visų susirinkime buvu- 
šių narių su pakilusiu upu. Va
karas yra rengiaihas šeštadie
nio vakare, balandžio 6 d., sve
tainėj, 4600 So. Wood str.

Tai bus labai žingeidus va
karas ir dar pirmas tokis Chi- 
cagoje. Bu‘s šokiai ir silkių va
karienė, keksai ir kitoki ska
numynai; namie kepti. Prašome 
visų atsilankyti ir patys tikrai 
patirsite, khd dar pirmas tokis 
vakaras yra rengiamas Chica
go j e—B. B.

Jimmy Had a Niekei
Erneat and Truly

Call Me Back (P) Al O’Mine
....................... (Micevicz, Gulbin)

Lonely Elaine ..........   (Lėkis)
NO,—No,—Nora ............... (Gugis)
Steven Tho’ You’re only make 

believin’, Laugh Clovvn Liugh
................... (Derring, Bergaila)

Marta, Rambling rose of the wild 
wood ......................   (Puišis)

Little Joe, little Joe .... (Puišis,
Putrimas)

There’s a Little Dutch Mill-(er)
.. (Mr. and Mrs.) 

—Ghostie.
ton i te (Thursday) 

—Chief.
Don’t forget 

and next Monday nite.

PRANEŠIMAI

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina j vyriausi j j paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window” 
klausia laiškų.

905
907 
908 
912 
916 Jankovic Ivan 
924 Maža Adolf 
937 Slimkus Ana 
941 
942 
944

/Daugeliui turbut įdomu žino
ti kas tas do “Cukrinis Karei
vis”... Bus galima jį matyti 
Auditorijoj Šį sekmadienį, ba
landžio septintą.

Tai yra trijų aktų įdomi ope
retė, kurios suvaidinimui rei? 
kalinga sumanumo ir nemažų 
spėkų. Taigi šį ąunkų darbą ir 
pasiėmė “Naujos Gadynės” cho
ras, kuriam vadovauja jaunuolis 
Jurgis Steponavičius. Jo ilgas ir 
sunkus darbas Ms užbaigtas 
sekmadienį, balandžio 7 d., Lie
tuvių Auditorijoj, perstatant 
“Cukrinį Kareiviį”.

Neužsiimą makliorologija
Kaip jau Chicagos lietuviams 

ir daugeliui svetimtaučių yra 
žinoma, Steponavičiai yra mu
zikėlė šeimyna—ųe užsiima ko
kiom tai maklioitologijoms, bet 
rūpestingai darbuojasi menui 
bei muzikai. Galima pilnai ti
kėti, kad ir Šis “Cukrinio Ka
reivio” suvąiclinimite bus pilnai 
sėkmingas ir kiekvienas atsi- <1 _ - -a .M. O ,

Budruis Kazimeras
Dilun John
Dugą Anna ' ' 
Gufskis Antanas

Venckni Juozapui 
Vertalkai Mykolui 
Zdanowich Frank

BIRUTE

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučernėm, Kepyk
lom, Delicatessen {taisai, ir t. t. 
Specialus įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus. 

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

ANT PARDAVIMO — visi gro- 
semės fixčeriai — Visus ant sykio 
ar atskirai. 3324 S. Halsted St

Personal 
Asmenų ieško

PAIESKAU Valentino ir Stepono 
Rumčiky, pirmiau gyveno Chicago- 
je. turiu labai svarbu reikalą. Jie 
patis ar kas apie juos žino, prašau 
pranešti, busiu dėkingas. B. C. Ku- 
cukas, 701 N. Elm St. Kewanee 
III.

BRIDGEPORT— Emergency Edu- 
cational Program mokytoja, p-lė 
E. Mikužiutė, šiandien pradės pilie* 
tybės pamokas lietuviams nepilie- 
čiams. Ji dėstys anglų ir lietuvių 
kalba.

Pamokos bus laikomos Fellow- 
ship House rūmuose, 831 W. 33rd 
Place. Pradžia 7 vai. vakare. Moks
las yra veltui, tad visi nepiliečiai 
raginami klases lankyti ir. prisi
rengti prie pilietybės išsiėmhno.

Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimų ketverge balan
džio 4* d, 1935 m. 8 vai. vak. kliub-! 
auzėj 2001 North Avė. Draugai, 
malonėkite atsilankyti i susirinki
mą. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti i kliubų. M. Chepul rašt

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- Į 
cas Kliubas laikys čvertmetinj susi
rinkimą penktadieni balandžio 5 d 
7:80 * vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku .pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
Mitinai turime aptarti. Kurie esate 
šiais metais dar neužsimokėje pri
klausančių mokesnių ant šito susi
rinkimo malonėkite apsimokėti, kad 
netaptumet suspenduoti.

S. Kunevičius rašt.

18-tos Apielinkės — Lietuviu Va
karinės žvaigždės Pašalpos Kliubo, 
mėnesinis susirinkimas ivyks penk
tadieni balandžio 5 d., 8 vai. vak 
G. M. Chernausko svet., 1900 So. 
Union Avė. Visi kliubo nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite naujų 
narių. B. žolynas sekr.

Help Wanted—Malė 
Darbininką reikia

INVESTIGATORIUS dėl accident 
kėsu, su 
nėmis. 
torijų. 
Halsted

patyrimu apseiti su žmo- 
Priduokit savo veikimo is- 
RaŠykit Box 239, 1739 So. 
St.

Draugai,

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jus jau pasiuntėte jiems ką 
nors? Jie už atmintį jums bus 
dėkingi. NAUJIENŲ Pinigu 
Siuntimo Skyrius jums tame 
gali patarnauti.

REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt gera patyrimą. Atsišau- 
kit laišku Box 225, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

«w*^WW^**W*^**WWW^«W^WW^**S*WW*^*l*************-^^****r

MERGINA virš 18 atsakinėti te
lefoną. ir prie lengvaus namu dar
bo. Alga, kambarys ir užlaikymas. 
703 S. Marshfield Avė. Seeley 1882.

MERGINA prie abelno namu dar
bo. pagelbsti prižiūrėti 4 metu ber
niuką. 
6497.

Geri namai. Hyde Park

REIKALINGA augusi moteris ar 
mergina prižiūrėti vaikus ir namus. 
Turi būt ant ‘ vietos. Atsišaukite, 
8239 S. Halsted St. 1 lubos.

For Reni
OFISAI RENDON 

8464 S. Halsted Street
2 ofisai tinkami dėl profesiorialy, 

garu apšildomi, nebrangi renda.
Pašaukite

MR. GORDON
YARds 4329

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS — biznis gerai iš
dirbtas ir tinkamai įrengtas. Par* 
dosiu visa arba priimsiu, pusininką 
jeigu patyręs biznyje. Gera proga 
geram žmogui. Priežasti patirsite 
vietoj. Kreipkitės: 1725 W. 63rd St.

. TAVERNAS pardavimui. Turi 
būt parduotas . tuoiaus. nes apleid
žiu Chicagą. 6001 S. Halsted St.

it out on the

Don’t forget next Monday, mem- 
bers. As you might know, it’s our 
monthly meeting nite. A little of the 
time will be used for rehearsal and 
a lot of time for the meeting. You 
members, who were accepted lašt 
month can take
members accepted this month.

’Member when Joe Putrimas (226 
Ibs) did the dance of the dying 
swan ? Think up something better 
for the newcomers—we all likę to 
laugh, ainit?

lt looks likę Millie lošt her old. 
pal Mary permanently, and teamęd 
up with Elaine. Wonder what hap- 
pened to Mary?

Lašt Thursday Joe Vespender 
proved his ability as a pinocle 
playęr, būt I guess he got cold feet 
Monday.

What’s your invalid excuse for 
missing rehearsal' lašt Thursday, 
Sarge ? Not that anyone cares—just 
eurious. f ;

I wish a certain blonde woulc 
make googoo eyes at me 
I fall...

I wonder just how many glassses 
of beer the girls put in the bread 
basket yhen they have thąt short 
intermission ? 1*11 bet I could pick 
out the heaviest drinkers.

With his pipe going as fast as his 
brains Pres. Stelmok is doing some 
heavy thinking.

Incidently theres a nice awarc 
avvaiting the members who can 
induce a tenor 4o come to rehearsal.

CLASSIFIEDADS
Business Service 

_______ Biznio Patarnavimas,

MOVING
Prieš peršikraustaht pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St.

EXTRA PARDAVIMAS. Barzdas- 
kutykla gražiai irengta; biznis 
gerai išdirbtas’ 1827 S. Halsted St.

* LUNCH ROOM ir Tavem parda
vimui. Dirbtuvių apielinkėi. 6 pa- 
(rvvenimui kambariai užpakaly. 
5642 W. 65 St. Tel. Hemlock 5303.
V"

TAVERN parsiduoda, biznis iš
dirbtas per daug metu. Vienai 
moteriai perdaug darbo.

8749 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapos 
įrengimai. Geri, labai pigiai. Krautu
vė nuomai su kambariu gyventi. Ge
ra vieta, 1054 W, 59th St.

woulc

avvaiting the members
J .. v
I, myself will get him a discount at 
“Cohens’ Clothing” on a new Baste* 
sult.

Here’s a little something from‘ 
' Ghostie...

THERE’S A LITTLE BIT OF YOU 
IN SOME SONG

.’..... (Buzevičius/ 
(Vi z gar d) 
(.Gedvilas) 
(Winskite'

K-K-K-Katy ., 
Svvęet Adeline

lankęs bus pijnab užganėdintas. , 
Patartina visiefos ęhieagie- ’Birmlngham Bertha 
čiams skaitlingai atsilankyti, Ths“^rt^eBe ’ *00nU£‘,oz^ 
nes visiema bUs^^nagU^ pariŽ^’ (I wMa Go Where You Go 
reti turtingo muzikėlio veikalo,

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus. 

STAR WIND0W SHADE CO. 
z I. H. HRUBY, Prop.

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6189, Chicago. III. 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome uždangalus.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur, 
mus duodame dykai,

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE W0RKS 

8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8748

145 AKERIAI Michigane 
mokėti — geri budinkai — 
— 2 arkliai — 8 galvi iai - 
lių — kalakutai — vištų 
mašinerija, gera žemė/ 
ant Chicagos namo — 
Chicagoje.

H. A. PADY 
4452 S. Califomia 

Lafayette 9594

- iš- 
miSkas
- kiau-
- visa 

Mainysiu
Savininkas

Avė.

Apskaitliavl-

'-Furniture & Fixtures 
 Rakandai-Įtaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

— Shovvkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai —- Barbecrue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenu kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
staka. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 

3 ir taupykite. 
,us už miesto gy-

GREEK AMERICAN STORE 
FIXTURE CO., 

14 N. Franklin Street 
Tel. CENtral 4561 

Chicago. III.

AMERICAN planų 
Aprupinam ir toliau 
venančius biznius. 
THE

" - ..... . -........
Išparduodame Baru Fikčerius, viso
kio didžio su Coli Baksais Ir Sinkom 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisteriūs ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTffEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St, CALumet 5269

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PASINAUDOKITE proga kol dar 
marketas nesukilo — moderniškas 
du flatis, po penkius ruimus, karš
tu vandeniu apšildomi, su sleeping 
porčiais. 30 pėdu lotas, randasi tarp 
70 ir 71mos Artesian Avė., viskas 
bus apmokėta up to date už sekamų 
sumų $7800.

Į Kitas yra geras pirkimui arba 
mainymui ant cottage, 2 flatai po 
penkius- ruimus su govemment pas
kola ant 18 metų, randasi -tarp 70 
ir 71st So. “ ‘ 

Bizniavas 
Western ir 
rity lease’o 
brangiai.

Maplewood Avė.
namas ant 69 tarp 

Rockwell St„ dėl secu- 
arba galima pirkti ne-

FARMA
Žemės, namas, barnė.• 24 akrai, ____  _

summer resortą La Port. Indiana, 
geras bargenas.

Atsišaukite
2502 W. 69 St.

BIZNIAVAS mūrinis namas 8 Da
tai ir Storas, parduosiu arba mai
nysiu. Agentams komisas.

1049 W. 59th St. ’

PARDAVIMUI 2 Datų namas po 
7 kambarius adresu 3826 S. Wash- 
tenaw avė. Kaina $2500. Atsišau
kite Tel, Columbus 5344.

i

- ■ ■

........... (Byanskas, Miczevicz)
, a.

&
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ngresas šiandien balsuos dėl 5 bilionu dol. darbu bila
stuva protestuos

V okietijai
mtaręs rezignuoti Klaipėdos krašto 

gubernatorius Navakas
AS, bal. 4. — Kalbama, kad Lietuvos valdžia protes- 
jtijai dėl Vokietijoje įvykusių prieš Lietuvą demon- 
del vokiečių grūmojimo atkeršyti lietuviams už Lie- 

no pasmerkimą 91 Klaipėdos nacio, kurie suokalbia- 
ą atplėšti nuo Lietuvos ir prijungti atgal prie Vokie-

u kalbama, kad Klaipėdos krašto gubernatorius Nu
iręs rezignuoti.
įmenės teismas vakar perskaitė motivuotą sprendimą 
nacių byloj ir nuteistiems davė 14 dienų apeliuoti į 
iį teismą.

Bden po pasi- Vokietijos naciai vėl 
su Čechoslo- dūksta ant Lietuvos 
gryšta namo dėl Klaipėdos

s su čechoslovakijos 
reikalų ministeriu 

uvo visai trumpas

Sako, kad Lietuva norinti visai 
pasigriebti Klaipėdą. Vokie
čiai nenori jokių visuotinų 
sutarčių

bal. 4. — Anglijos 
dkalų ministerįo pa- 
i kapt. Afithony Eden 
VaršaVos ir po trum- 
imo su čechoslova-

BĘRLYNAS, bal. 4. — Vo
kiečiai, kurie buvo įdūkę dėl 
Lietuvos teismo pasmerkimo 91 
Klaipėdos nacio, dabar vėl liko

nio reikahi ministe-J sujudinti iš Ry^os per Londo-

Metropolis, III. -- Miesto išvaizda viesulai praūžus. Tapo sugriauta 50 trobesių. Padaryta daug 
• nuostolių.

VISI NESUTIKIMAI TARP SENA 
ATSTOVŲ BUTO LIKO IŠLYG1

WASH1NGTON, bal. 4. —šiandie vakare naujo 
buto ir senato konferencijoj liko išlyginti abiejų kong 
nesutikimai dėl $4,800,0000,000 pašelpų darbų biliaus 
butas rytoj galutinai tą bilių priims. Vėliau jį priim 
tas, nes jau jokių pataisų prie jo nebus galima duo

Konferencioje senatorius Glass (demokratas) buv 
tas nusileisti ir savo pataisas atsiimti. Jis ypač nore 
pataisą, kad tais pinigais valdžia negalėtų statyti ele 
čių ir vesti platų lūšnų griovimo ir naujų namų sta 
gramą. Bet visgi kovą pralaimėjo. TeČiaus jam pa 
apie pustrečio mėnesio sutrukdyti biliaus priėmimą.

Konferencijoje nepraėjo ir pataisa apie mokėjii 
biams esančių tojie apielinkėje algų.

Šerifas nušautas be- Nesusitaiko d 
darbių riaušėse šelpų darbų

Austrija planuoja |- 
vesti konskriptuo- 

tą armiją
VIENNA, bal. 4. —Austri

jos valdžia praneš tautų sąjun
gai, kad ji nutarė atsteigti 
konskriptuotą armiją ir nebe- 
pildyti St. Germain ir Ameri
kos stuarČių,. kurios draudžia 
Austrijai turėti•‘^didesnę kaip 
30,000 kareivių armiją. Kon- 
skripčiją Austrija planitoja i-

Apiplėšė kalinį.
CRANE, Mo., b. 4. — Dide

lio sujudimo čia pagimdė kai 
miesto kalėjimo kalinys ėmė 
bėgioti gatvėmis šaukdamas:

“Policija! Policija! Kur poli
cija?”

Pasirodė, (tad plėšikas įsilau
žė j kalėjimą ir atėmė iš ten 
surasto vieno kalinio $17. Iš
eidamas plėšikas betgi užmiršo 
uždaryti kalėjimo duris.

Teisia buvusį iždo 
sekretorių Andrew

Mellon
PITTSBURGiH, Pa., bal. 4.— 

Jau ketvirta diena savo byloje 
dėl nesivmokėjimo pajamų tak
sų liudija pats Andrew Mellon, 
bankierius, aliumino karalius ir 
buvęs prie trijų prezidentų iž
do sekretorius.

Valdžia kaltina, kad jis 1931 
m. nesumokėjęs pajamų tak-

GALLUP, N. M., bal. 4. — 
šerifas Carmichael liko nušau
tas ir penki kiti žmonės su
žeisti vietos bedarbių riaušėse, 
kurios kilo delei jų nario iš
metimo iš birto.

Taikos teisėjas Riekei tardė 
išmetimo bylas. Į teismą bandė 
įeiti apie 100 bedarbių minia; 
kuriai kelią bandė pastoti še
rifas su savo pagelbininkais. Bet 
iš minios pasigirdo šūviai ir 
šerifas krito negyvas, du jbpa*- 
gelbininkai sužeisti. Trys be
darbiai irgi liko peršauti.

Paskiausiomis žiniomis dar 
vienas sužeistųjų mirė.

WASHINGTON, b. 
stovų buto ir senato 
ei j a vis dar neįsteng 
kinti dėl $4,800,000,' 
pų darbų biliaus.

Senato atgaleiviai 
vesti niekurias pat 
“tiesioginius darbus”, 
skirtieji pinigai eitų 
šia tiesioginiems da 
jie prisibijo, kad vi 
išpirkti niekurias di 
pati jas operuoti. A 
to nariai tam priei 
tai ^siaurintų prezide 
ir, pagalios, kad t 
pasipriešino ir pats 
tas. f




