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Estijoje Diktatūra
.... ..  III——II ■ ■■ ..... Į

Estijoj paskelbta ka
riuomenės vado 

diktatūra
Diktatūra paskelbta su prezi

dento ir parlamento pritari
mu. Diktatorius kovosiąs na
cizmą

RYGA, Latvijoj, kovo 29. — 
Gautomis iŠ Talino. Estijos sos
tinės, žiniomis, Esltifoj tapo 
paskelbta diktatūra.

Diktatorium, prezidento ii 
parlamento pritarimu, paskelb
tas vyriausias Estijos armijos 
komanduotojas gen. Johan Lai- 
doner.

Diktatorius savo pirmame at
sišaukime paskelbė: “1924 m 
aš prižadėjau pašalinti komu
nizmą Estijoj. Dabar aš pri
žadi.* neleisti įsigalėti naciz
mui”.

Gen. Laidoner paskelbė, kad 
Estijoj užsienio politika nebus 
pakeista ir kad Estija ir to
liau kooperuos su Lenkija i» 
kitomis Pabaltios šalimis. I Jis 
sako, kad padėtis dabar yra 
normalė, numalšinus kovo 13 
d. ex-kareivių sukilimą, kad 
nuversti valdžią. Sukilėliai bir- 
vo susimetę į panašią Vokieti
jos naciams organizaciją. Na
cių propagandą Estijoj dau
giausia veda Vokietijos naciai.

Politiniai neramumai Estijoj 
tęsiasi jau ilgą laiką.

Chicago, 111. Penktadienis, Kovo-March 30 d., 1034

Iš NEW YORKO TAKSIKABŲ DARBININKŲ STREIKO

Dešinėj — streikuojantys taksikabų šoferiai traukia iš taksikabų streiklaužius. Dešinėj — 
cistas ant šalygatvio grumiasi su streikieriu.

Atstovų butas priėmė
muitų bilių

WASH1NGTON, kovo 29. — 
Atstovų butas šiandie 272 bal
sais prieš 111, priėmė bilių, 
kuris suteikia prezidentui ga
lią nustatyti muitus susita
riant su kitomis šalimis.

Turbut tai yra paskutinis 
svarbiausias bilius prezidento 
šalies atgaivinimo programe.

Jis taiko pakelti Amerikon 
užsienio prekybą. Jį priėmus 
prezidentas galės tartis su* ki
tomis šalimis ir sulig susitari
mo su jomis didinti ar mažinti 
muitus.
Veteranų bilius pakels taksus

Kongresui pasipriešinus pre
zidentui ir nežiūrint jo veto

priėmu’s karo veteranų ir val
džios darbininkų bilių, kuris 
padidina valdžios išlaidas $200,- 
000,000 į metus, manoma, ant 
tiek bus pakelti federaliniai 
taksai, kad tas padidėjusias iš
laidas padengti.

Bilius atsteigia senąsias al
gas valdžios darbininkams ir 
senąsias pašelpas karo vetera
nams. Pašelpos tiems vetera
nams, kurie nebuvo sužeisti ka
re, buvo atimtos kaipo eko
nomijos priemonė, kad suma
žinti valdžios išlaidas. Del tos 
priežasties buvo sumažintos al
gos ir valdžios darbininkams. 
Dabar padidėjusias išlaidas pa
dengti teks naujais taksais, ar 
pakeliant senuosius taksus.

800 žvejų prigėrė 
siaučiant t y f u n u i 
Chinijos pakraščiuos
300 žvejų valčių paskandino 

jurų viesulą Kwantung apic- 
linkėje

Samuel Insull laivas 
esąs sulaikytas 

Istanbule

poli

SHANGHAI, kovo 29. — Iš 
pietinės Chinijos gauta žinių, 
kad juroje Kwantung pakraš
čiuose, pietinėj Chinijoj, perėjo 
tyfunas (jurų viesulą), kuria
me žuvo 800 chinfeČių žvejų.

300 Žvejų valčių liko paskan
dintos basiosios audros Tik ke
li desėtkai žvejų, kurie įstengė 
išsilaikyti įsikabinę į laužus, 
liko išgelbėti.

Vėliausiomis žiniomis, tyfu
nas užklupo visai netikėtai pir
madienio naktį Waiyang apie- 
Jinkėj.

Vokietijoje vėl pra
deda siausti anti

semitizmas
BERLYNAS, k. 29.— Pasta

ruoju laiku buvęs kiek aptylęs 
anti-semitizmas vėl pradeda 
smarkėti visoje Vokietijoje. O 
Bavarijoje pasireiškė ir žydų 
pogromų, kuriuose du žydai li
ko užmušti, neskaitant daugy
bės sulystų.

Agitacija prieš žydus plečiar 
si, nors fabrikantai labai norė
tų ją sustabdyti, kadangi dėl 
Vokietijos prekių boikoto užsie
ny labai kenčia Vokietijos eks
portas. Valdžia slapta padeda 
agitacijai prieš žydus.

Pasimirė garsus ban- 
kierius Kahn

NEW YORK, k. 29.— šian
die nuo širdties ligos savo raš
tinėje pasimirė garsui bankie- 
rius Otto H. Kahn, 67 m., vy
riausias partneris bankinėje fir
moje, Kuhn, Loeb & Co., kuri 
pilnai buvo tyriama kongreso, 
kai buvo tyriami Morgan & Co. 
ir kiti stambieji privatiniai ban- 
kieriai.

ISTANBUL, Turkijoj, k. 29. 
—Yra įrodymų, kad laivas Mai- 
otis, kuriuo plaukia Samuel In
sull, yra sulaikytas Istanbule 
(Konstantinopoly) Turkijos val
džios.

Maiotis atplaukė į čią 6:30 
vai. ryte ir turėjo sustoti tik 
tam, kad pasiimti maisto. Mais
to krovimas užtruko penkias 
valandas. Tečiaus ir už 11 va
landų po atplaukimo' laivas te
bestovėjo prieplaukoj. Esamo
mis nepatvirtintomis žiniomis, 
uosto vyriausybė neleidžianti 
laivui plaukti toliaus.

Kitos žinios sako, kad laivo 
įgula grūmoja maištu delei be
tikslio plaukiojimo juromis jau 
11 dienų ir reikalauja trigubos 
algos. Laivo kapitonas grūmo
jąs nepatenkintuosius įkalinti 
laive.
Amerika prašė Turkijos sulai

kyti Insultą
LONDONAS, k. 29. —Reute- 

ris praneša iš Istanbul, kad ten 
spėjama, jog Amerikos valdžia 
prašė Turkijos valdžios areš
tuoti Samuel Insullą, todėl In- 
sullo laivas f ir tapo sulaikytas.

Tirs iš kur Insultai gauna 
pinigų

VVASHINGTON, k. 29. —Fe
deralinė valdžia ruošiasi tirti 
iš kur Insultai gauna pinigus, 
kad jie per 17 mėnesių galėjo 
bylinėtis teismuose prieš jų iš
davimą Amerikai.

San Marino nuteisė 
6 žmones už suokal
bį prieš respubliką

6 žmonės nuteisti bendrai 84 
metams kalėjimai! už suokal- 
btavimą nuvertsi mažiausią 
pasaulyje respubliką

Ma-
ma-

yra

SAN MARINO, kovo 29. - 
12 žmonių taryba nuteisė 6 
žmones bendrai 84 metams ka
lėjimai! už suokalbį sudeginti 
šį miestą ir nuversti San 
rino respubliką, kuri yra 
žiausia visame pasaulyje.

(San Marino respublika
šiąurytinėj Italijoj. Nors ji iš 
visų pusių yra apsupta Itali
jos, bet skaitosi nepriklausoma 
valstybe, buk seniausia visoje 
Europoj. Ji užima 33 ketvirt. 
mylių plotą ir turi virš 11,000 
gyventojų. Ją valdo didžioji 
taryba iš 60 žmonių ir mažoji 
taryba iš 12 žmonių. Gyvento
jai užsiima žemdirbyste, gyvu
lių auginimu ir parupinimu sta
tybai akmenų kadangi, ji ran
dasi Apeninų kalnuose).

Dar 300 žm. trauks į 
teismą už nusuktus 

pajamų taksus

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 6:-
12.

Ką girtumas padaro
CHICAGO.—Užpykęs kam jį 

žmona pabarė kai jis parėjo na
mo girtas, William Seniow, 45 
m. bedarbis, 7425 Palatine Avė., 
peršovė savo žmoną Mary ir sa
vo posūnį Edward Lutecki, 18 
m., paskui sudaužo namuose vi
su^ rakandus ir indus, ir pabė
go prieš pat policijai atvyks
tant. £.

Legislatura nesutei 
kė mokykloms jo

kios pagelbos

Martin Insull paliuo 
suotas už $50,000 

kauciją

LIETUVOS ŽINIOS

Netikėtai išsiskirstė pilnai ne
priėmusi nė vieno biliaus gel
bėjimui mokyklų

Nepriklausomosios 
pieninės bandys 
apeiti ivaldžią

Bandys pirkti pieną tiesiai iš 
žemiaufarmerių ir mokėti 

nustatytos kainos

CHICAGO.— Mažųjų 
klausomųjų pieninių, 
pieną pardavinėja savo sankro
vose po 7c už kvortą, kompe- 
ticija privertė didžiąsias kom
panijas pieną nupiginti iki 8c 
u‘ž kvortą su pristatymu į na
mus.

Dabar ir nepriklausomosios 
pieninės irgi rengiasi pieną pi
ginti iki 6c už kvortą, be 
statymo pieno į namus.

Bet kad ir jos nelabai 
pieną pardavinėti už tokią 
na be sau nuostolio, tai
rengiasi laužyti valdžios kodek
są, kuris nustato pieno kainą 
farmeriams. Jos ruošiasi pie
ną pirkti tiesiai iš farmerių ir 
mokėti Už pieną mažiau val
džios nustatytos kainos. Tos 
pieninės prisipažysta, kad jos ir 
dabar tepasitaiko lik nepildy
mu to kodekso.

nepn- 
kurios

pri-

gali 
kai- 
jos

Austrija uždraudė 
įvežti 100 užsienio 

laikraščių

WASHINGTON, k. 29. — Tei
singumo departamentas ruošia 
bylas dar prieš 300 ar daugiau 
žmonių, kurie yra kaltinami 
nusukę ir nesumokėję pajamų 
taksus.

Budžiava Rusijos an 
glią kasyklose

SPRINGFIELD, III., kovo 29. 
■—Valstijos legislatura šiandie 
netikėtai nutarė išsiskirstyti iki 
už savaitės po nominacijų ba
landžio 10 d.

Legislatura išsiskirstė nesu
teikusi jokios pagelbos Illinois 
mokykloms, kurių daugelis yra 
be pinigų ir jau* senai yra ne
mokėjusios algų savo mokyto
jams. Tarp tokių mokyklų pri
klauso ir Chicagos mokyklos.

Legislatura visą laiką tik ki- 
virčijosi su gubernatorių iš kur 
imti pinigus mokyklų šelpimui. 
Gubernatorius spirėsi, kad ne
būtų liečiami valstijos pinigai, 
nors valstija šiemet turi daug 
daugiau pajamų negu turėdavo 
kitais metais.

Tik vienas bilius yra priim
tas, būtent, kad mokyklų šelpi 
mui birtų panaudoti svaigalų 
taksai, kam Horneris labai prie
šinosi. Bet ir tas bilius priim
tas nepilnai, nes dar reikėjo 
priimti papildomąjį bilių.

Legislatura išsiskirstė pasiū
lius demokratams, kurie legisla- 
turoj yra didelėj didžiumoj.

CHICAGO.—Užvakar parvež
tas į Chicago iš Kanados Mar 
tin Insull, brolis Samuel Insull 
ir galva bankrutijusios $4,000,- 
000,000 Middle West Utilities 
Co., kaltinamas netiksliai su
naudojęs tos kompanijos pini
gus, vakar ryte tapo paliuosuo- 
tas už $50,000 kauciją ir šio
mis dienomis išvažiuosiąs ilsė
tis Indiana valstijoj, nes netu-i 
rys kur kitur važiuoti.

Uždarytas “Musu 
Kelias”

Dr. Wynekoop išvež 
ta kalėjiman

Didelė eksplozija 
Wilkes Barre 

kasykloj
29WILKES BARRE, Pa., k. 

—Smarki eksplozija šiandie 
tiko Dorrance kasykloj, North 
Wilkes Barre, kuri priklauso 
Lehigh Valley Coal Co.

Pirmosios aukos — keturi an
gliakasiai— išimti iš kasyklos 
labai apdegę.

Dar nespėta sužinoti, ar ir 
daugiau žmonių buvo kasykloj 
ir kiek jų žuvo.

(šios apielinkes kaksykiosė 
dirba daug lietuvių).

k. 29.SACRAMENTO, C 
—Policistams susispietė savo 
kambary, vagiliai įsigavo į po
licijos stotį ir išnešė dailydės 
įrankius ir kelias naujas spin
tas.

SAN ANTONIO, k. 29. — 
Kapt. Skaggs, studentas avia
cijos medicinos mokykloje, žu
vo nepaprastoje nelaimėje. Jis 
išskrido su Įeit. Van Meter ir

VIENNA, k. 29. — Valdžia 
uždraudė pardavinėti Viennos 
kioskose 100 užsienio žurnalų, 
ir laikraščių. Tarp uždraustųjų 
yra 10 populiarių Amerikos 
žurnalų. •

Suimta “raudonoji 
princesa”

VIENNA, k. 29. — “Raudo
noji Princesa” Elzbieta Win- 
dischgaretz, vienatinė duktė 
mirusiojo kronprinco Rudolph, 
sunaus buv. Austrijos kara* 
liaus Pfano Juozo Jiko suim
ta už “nelegališką veikimą” 
gelbėjimui įkalintųjų socialis-

MASKVA, k. 29. — Delei di
delio sumažėjimo anglių iškasi
mo, pasidariusio delei bėgimo 
darbininkų iš Donbas anglių ka
syklų, sovietų valdžia nutarė į- 
vesti kontraktinę sistemą, sulig 
kurios darbininkai turės apsi
imti dirbti tam tikram laikui r 
pasirašyti kontraktus, o pasi
traukę ankščiau iš darbo galės 
būti baudžiami.

Tai labai primena senovinę 
laisvą baudžiavą, kur tik tam 
tikru laiku —“ant šv. Jurgio”— 
baudžiauninkas galėjo nuo savi
ninko pasitraukti.

ŠVENČIANT GIMTADIENĮ 
PRIGĖRĖ TĖVAS IR 

SŪNŪS

MIAMI, Fla., k. 29. — švęs
dami dvigubą gimtadienį John 
Grouch, 48 m. ir jo sūnūs Ed- 
ward, 13 m. prigėrė kanale, 
matant moterei, motinai ir 
trims vaikams. Iš priežasties 
gimtadienio, visa šeimyna iš
ėjo pasivaikščioti. Einant til
tu, vaikas įkrito į vandenį. Jį 
šoko gelbėti tėvas, nors ir pats, 
nemokėjo plaukti.

CHICAGO. —Dr. Alice Wyne-
koop, 62 m. daktarė, kuri liko | neužilgo kažkokiu budu iš lėk- 
nuteista 25 metams kalėjiman 
už nužudymą savo marčios 
iRheta, vakar liko automobiliu 
išvetža į Dwight moterų kalė
jimą, už 80 m. nuo Chicagos.

PREZIDENTAS ŽUVAUJA

HARRISBURG, Pa., k. 29. — 
Pennsylvanijos 55 akredituotose 
kolegijose ir universitetuose yra 

Itų vadų, tarp kurių yra ir jos viso 44,295 pilną laiką laukan-
vyras Leopoldas Petznek. tys studentai.

BUENOS AIRES, Argenti
noj, k. 29.— Vokiečių lakūnas 
Hirth leisdamasis sklandytuvu 
(bemotoriniu lėktuvu) iš 6,000 
pėdų augštumos, padarė 74 ap 
sivertimus ore, tuo nustatydą 
mas naująnpasaulinj rekordą.

MIAMI, Fla., k. 29. — Prezi-, 
dentas Rooseveltas išplaukė 
Vincent Astor jachta Nom
inaliai žuvauti Floridos vande
nyse.

Tai yra turbut pirmas atsi
tikimas, kad prezidentas išva
žiavo atostogoms kongresui po
sėdžiaujant.

tl . .....................................

WILKESBARRE, Pa., k. 29— 
7 metų Benjamin Hendrick iš 
Larksville, yra arti mirties nuo 
labai retos ligos, kuri primena 
suakmenėjimą.

tu*vo iškirto. Lakūnas tik ta
da nelaimę pastebėjo, kada jis 
nuskridęs į Loredo ir ten nusi
leidęs, lėktuve neberado savo 
pasažieriaus.

BUENOS AIRES, k 29. - 
Policija areštavo 8 narius “in
formacijų biuro”, kuris grūmo
jimais bandydavo išgauti pini
gus iš kompanijų. Jis paėmęs 
60,000 pesų iš General Motors 
už sutaikymą ilgai užsitęsusio 
streiko.

KAUNAS. — Už straipsnius, 
įdėtus į š. m. kovo 3 d. “Mu
sų Kelio” (68) num. “Laiškai 
ir aukos”, “Austrijos įvykius 
minint”, “Internacionalas viso 
pasaulio darbininkams”, “Au
strijos krikščioniškieji bude- 
lįąi’V “Liaudis dar turi galvą” 
ir “Kaimas šiandieną”* kuriuo
se Jžl urėtaš vien&s Visuomenės 
dalies kurstymas prieš valsty
bės santvarką, Kauno Karo ko
mendantas minėtą “Musų Ke
lio” numerį konfiskavo, laik
raštį uždarė visam karo sto
vio metui, o redaktorių A. Gu
čą nubaudė 300 litų arba 1 mėn. 
kalėjimo.

Vytauto D. muziejus 
šiais metais bus 

baigtas
KAUNAS.—Šių taikų ekono

miniams sunkumams veikiant 
kainas, nukrito ir statybos kai
nos. Statybos atpigimas duo
da progos Vytauto Didžiojo 
muziejų užbaigti pigiau, nekaip 
buvo numatyta. Vytauto Di
džiojo komitetas nusistatęs šias 
palankias sąlygas išnaudoti ir 
V. D. muziejų užbaigti. Kadan
gi tuo tarpu V. D. komiteto 
kasoje užtektinos sumos nėra 
(o reikia per 600,000 litų), tai 
rūmų statybą manoma baigti 
kreditan. Kreditą stengiamas1, 
gauti trejiems metams. Vytau
to Didžiojo komitetas tikisi, 
kad jo nusistatymą baigti kre
ditan V. D. muziejų plačioji 
Lietuvos visuomenė aukomis 
rirhs, kaipjigi šiol rėmė, ir pa
dengs tą kredito naštą, kurią 
V. D. komitetas užsideda ant. 
savo pečių.

KAUNAS.—Geležinkelių vai- 
dybos vyr. direktorius išsiunti
nėjo aplinkraštį visoms savo 
valdžioj esančioms įstaigoms, 
kad jos įspėtų visus sekreto
rius ir raštvedžius iki rūgs. 1 
d. išmokti mašinraščio. Po rūgs. 
1 d. busią paskirti patikrinimo 
egzaminai.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..
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Adv. F.

J. K. Ma-

Dr. M. Vi-

Adv. K. Gugį;
Bučin-

fašistais, pardavikais pravard- 
žiojami.

Susirinkusiems buvo patiek
tos iš anksto tavorščiaus Ga- 
siuno iškeptos rezoliucijos prieš 
fašizmo diktatūras Austrijoj iv 
Vokietijoj ir prieš gresiantį 
karą. Na, o kur rezoliucija 
prieš Kurijos burliokišką dik
tatūrą? Jei nešti rezoliucijas 
prieš juodąją reakciją, tuo pa
čiu sykiu privalėjo išnešti ir 
prieš raudonąją, nes tarpe jų 
dviejų skirtumas tik spalvo
je.

Po visų kalbų išrinktas ko
mitetas, kuris imsis “bendrą
jį frontą’’ vykinti. Pagyven
sim, pamatysim “tavorščišką- 
jį nuoširdumą“.
Lietuvaitė — Radio žvaigždė

Paskutiniuoju laiku Pitts- 
burgho lietuviai susilaukė nau
jos, gabios dainininkės, pane
lės Julės Andrilionytės asme
nyje, kuri kas šeštadienis 
kontr-alto balsu* dainuoja iš 
Radio stoties W.S.W.

Praeitą šeštadienį p. Andri- 
sudainavo

dainas: 1. “Old Black
2. “Onitą”; 3. “Sancta 

”, ir 4. “Old Folks At 
Linkime jaunai dai- 
geriausios kloties.
automobilio nelaimėje
21 dienos metu jau-

mažos savistovūs, gavo pakvie
timus į šią konferenciją. Iš to 
matyt, kad. prirengiamasis dar
bas buvo ne juokams, l ko»r 
ferenciją atvyko 36 delegatai 
ir keli svečiai. Delegatai buvo 
nuo APLA, nuo APLA 1 ku*e 
pos, kuri dabar yra nepriklau
soma North Sidūje, nuo APLA 
— dabar vad. Liet. Augš. Prie
glaudos 2 kuopa, taip pat ne
priklausoma; paskui eilė kitų 
draugijų, kaip: Liet. Mokslo 
Draugystė, šv. Antano Drau
gystė iš Carnegie, L. Sūnų 
D-te iš Wilmerding ir kitos; 
visų vardus praneš gal pats 
komitetas. Aš nebuvau repor
teriu, tai neužsirašinėjau vis
ko. '

Kiekvienos draugijos dele
gacija buvo prašoma išreikšt 
savo draugijos nuomonę apie 

kalbų 
“Mes

na skirtingų pažiūrų žmones, 
kovai prieš bendrą negerovę.

— Rep> A .

Pittsburgho apylinkes Susi
vienijimo kuopos ateinantį mė
nesį rinks seimo delegatui pa
siuntimui į Detroitą; prie to 
bus ir centro valdybos rinki
mai. Svarbu, kad kuopos iš
rinktų tokius delegatus, kurie 
skaitytųsi su kuopos narių va
lia ir kad centro valdyba bu
tų išrinkta tokia, kuri žiūrėtų 
ne savo asmeninės naudos, 
organizacijos gerovės.

Neapsiriksiu pasakęs,
apsalinti dauguma musų apy
linkės kuopų atiduos savo bal
sus už šiuos pažangiuosius na
rius į Susivienijimo Centro 
valdybą:

Į pirmininkus 
Bogocių;

Į vice-pirm.: 
žukną;

Į sekretor.: - 
nikų;

Į iždinin.: —
iždo globėjus: — 
ir Mikužiutę: 
daktar. kvotėjus:

Bronušą.
Šiuos išrinkus, mes galime 

tikėtis savo organizacijai tik
resnės ateities.

Lietuvių Kapinių Bendrovė 
veikia

Laisvesnieji Pittsbur^io lie
tuviai, matydami,, jog/ jiems 
ar jų. šeimos nariams mirus 
Romos tarnai darydavo įvai
rias kliūtis katalikų kapinėse 
pasilaidoti, ėmė rūpintis savų
jų laisvų kapinių įsteigimu. 
Tam tikslui jau 1918 metais 
iniciatorių grupė ėmė darbuo
tis, kviesdama hisvesniąsias 
dr-jas ir pavienius asmenis 
įkurti “Kapinių Bendrovę“, ku
ri nupirkusi žemės sklypą 
įrengtų laisvas kapines. Jų 
pastangos nenuėjo niekais, nes 
tais pačiais metais gegužės 12 
dieną tapo įkurta ne tik “Liet. 
Kapinių Bendrovė”, bet užmie
sty, gražioje vietoje, bu*vo nu
pirkta tinkama vieta kapinių 
įrengimui.

Bėgyje 16 metų savo gyva
vimo Kapinių Bendrovė išpla
tino daugelį “šėrų”, padarė 
gausybę parengimų ir gautais 
pinigais puikiai sutvarkė minė
tąsias kapines.

» 8 8
Teko girdėti, jog 

Bendrovė, papuošimui 
Liet. Mokslo Dr-jos
je rengia kortų lošimo vaka
rą balandžio 8 dieną. 7 vai. 
vak. Įžanga tik 25 centai.

Atsilankę ne tik paremsi te 
šią kilnią organizaciją, bet 
taip pat turėsite progos paloš
ti kortom ir įšlaimėti daug 
gražių dovanų.

Ir vėl “bendras frontas”
Praeitą sekmadienį Liet. 

Mokslo Dr-jos svetainėje įvy
ko, per tavorščius sušauktas, 
nekuriu dr-jų ir pavienių as 
menų susirinkimas tikslu įkurti 
pastovią organizaciją kovai 
prieš fašizmą ir karą.

Laike diskusijų pasakyta 
eilė kalbų. Beveik visi pasisa
kė už minėtos organizacijos 
steigimą, tačiau atyiresnieji be 

‘dvejojimo pasakė, kad praei
tis pafcodžiiisi, jog su tavorš- 
’čiais bendras darbas 
mas, kadangi jiems 
įsitikinimą asmenys, 
ir geriausiai dirbtų

ska
Dr.

lionytė žavėjančiai 
šias 
Joe“; 
Lucia
Home’’, 
nininkei 
Lietuvis

Kovo
nas lietuvis Petras Antanaitis, 
22 metų amžiaus, gyvenantis 
1822 Careyvvay, savo automo
biliu* susidūrė su priešais va
žiuojančiu. Pasekmėje — ne tik 
abu automobiliai apdaužyti, bet 
smarkiai nukentėjo “Post and- 
Flagg” ofiso langai ir ugnia
gesių vandens stulpas.

Abu “draiveriai“ areštuoti.
Apsidrauskime

Visiems plačiai žinomas vie
tos veikėjas Jonas Katkums pra
dėjo eiti apdraudos agento pa
reigas “Pennsylvania Mutual 
Life Insurance“ kompanijoje, 
kurios buveinė yra “Westing- 
house Building“. Norintieji šio
je kompanijoje apsidrausti, 
kreipkitės į Joną Katkų šiuo 
adresu: 1122 Beaver avemte, 
North Side.

Atsiliepkite
šiomis dienomis buvo ras

tas negyvas lietuvis, jo pavar
dė Kalėda. Patalpintas — “Al- 
legheney County Morgue“. Pa
žįstami ar giminės kreipkitės 
virš nurodytu adresu.

Kapinių 
kapinių, 

svetainė-

neįmano- 
priešingų 
nors jie 
naudinga 

darbininkijai darbą, yra social-

tų lošimo vakaras balandžio 8 
d., Lietuvių Mokslo Draugy
stės svetainėje, Lietuvių Tau
tiškų kapinių naudai. Įžanga 
tik 25 centai. Kortų lošimas 
prasidės 8 vai. vakaro.

— Reporteris.

tai šį kartą dar nieko nerašy
siu, — palaikysiu slaptybėje, 
kol dar galutinai nėra viskas 
prirengta.

Buvo nutarta šaukti 3-čio 
apskrities kuopų pusmetinį su
važiavimą gegužės 27 d. Mi
nėtas suvažiavimas jvyks Lie
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėje, 142 Orr St., Pittsburgh. 
Pa.

Reiškia, šis apskrities suva- 
| žiavimas j ik vieną savai
tę pirm įpskritiesArengiamo di

 

džiojo pikniko. Suvažiavime iš- 
us apie besirengi- 

mą prie pflįniko ne tik apskrL 
ir parengimo ko

darbštumu 
dažnai net vyrus pralenkia. Dėl 
šios vakarienės surengimo dau- 
gįft^i dftri&o pridėjo drg. 
^anckevičienė, Ambrazįene ir 
kitos.

Stelai buvę febai gražiai pa
taisyti, gėlėmis papuošti ir 
skaniais valgiais apdėti. Mote
rys prie stalų patarnavo, tei- 
kė mąądągų ų; ipalonų patar- 
navimą. Svočių tarpe buvo at
silankę ir keletas amerikonų. 
Visi pilniausiai buvo patenkin
ai ir gėrėjosi vakarienės pri- 
rengimu. Pq. vakarienės buvo 
kortų lošimas., žymiesiems kor
tų lošikams buvo išdalyta daug 
gražių dovanų.

! Tur būt, liks ir gražaus pe<- 
no. Savo, feėktii j^u esame ra- 

Įšę> kad LAPA. 2 kuopa buvo 
:surengus bak^. kuris turėjo 
; geriausio pasisekimo.

Dabar vakariene irgi pavy
ko* Reiškia, McKees Rock’o 

rllfe^Wh remia LAPA. 2 
|pos darbuotę.
Itererteris yra klaidingas, 

hr kiti žmonės.
( Jūsų. Reporteris praeitą 
tą padarė klaidą, kurią šiuo- 
mi skubina atitaisyti ir prisi
pažinti prie klaidos. Dalykas. I 
tas: jūsų Reporteris parašė, 
kad kovo 25 d. yra rengiamas 
kortų lošimo vakaras t Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje 
dėl naudos Lietuvių Tautiškų 
kapinių. Tai klaida.

Taip, kortų lošimas įvyko, 
kaip bu*vo rašyta, tik ne dėl 
Lietuvių Tautiškų kapinių nau
dos, bet dėl Lietuvių Mokslo 
Draugystės naudos. Reiškia, 
Reporteris buvo susimaišęs dėl 
kieno naudos buvo rengiamas 
virš minėtas kortų lošimo va
karas.

Dėl Lietuvių Tautiškų kapi
nių naudos irgi yra rengiamas 
kortų lošimo vakaras Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje, 
kuris įvyks balandžio 8 d.

Reiškia, jūsų. Reporteris yra 
klaidingas, ,kąjp ir kiti žmo
nės.
Paremkime Pittsburgho Lietu

vių Tautiškas Kapines.
Nemanykite, gerbiamieji; kad. 

jau jūsų Reporteris rengiasi 
mirti; jei jis jau* pradeda kal
bėti apie kapines bei ragina 
jumis paremti jas. Visai ne. 
Jiusų Reporteris dar nesiren
gia mirti, tik jis nori parašy
ti apie tai, kas yra reikalinga 
parašyti.

Pittsburgho Lietuvių Tautiš
kos kapinės nors ir nėra taip 
įrengtos, kaip kad iš musų kas 
norėtų,, bet kad jos lošia svar
bią rolę musų Pittsburgho. lie
tuviškame gyvenime, tai yra 
neginčijamas faktas. Jei iš mu
sų tautiečių prisieina kai kam 
numirti ir jei jie nėra geruo
se santykiose su Romos kata
likų bažnyčia,, tai kunigai jų 
jau nepriima į savo kapines, 
ir tada, jei ' nebūtų tautiškų 
kapinių, tai kur musų tautie
čiai butų laidojami? Tada, Ii- 

giminėms prisieitų 
vargą, kad 

suradus žemės sklypelį dėl* pa
laidojimo kokių svetimtaučių 
kspinėse tarpe svetimų ir ne
žinomų. O kai turime savas 
tautiškas kapines, tai musų 
tautiečiai pasilaidoja jose ir 
tarpe savųjų Tenai rado vie
tą tokie žymus veikėjai; kaip- 
kad buvo musų dėdė Karolis 
Varašius ir kiti. Tenai randa 
vietą ir vargo žmoneliai, ku
riais niekas nesirūpina arba 
nėra kam rūpintis. Dažnai to 
kiais žmonėmis pasirūpina Lie
tuvių Mokslo Draugyste ir juos 
palaidoja tautiškose kapinėse.

Tai štai kodėl jūsų Repor
teris sako, kadi reikia remti 
tautiškas kapines, 0* paremti 
galima visokiais budais, bet 
lengviausias ir parankiausiai 
tautiškų kapinių parėmimas, 
tai atsifenkyti j tautiškų ka
pinių parengimą arba nors pa
rengimo tikietą nu'sipirkti.

Todėl jūsų Reporteris prime
na visiems Pittsburgho lietu* 
viams, kad yra rengiamas kor-

!
Iš

Pittsburgh, Pa

Lietuvių Kapinių
Bendrovės Atskaita
N uo gegužės 12 d; 1918 nu iki 

sausio 1 d. 1933 m.

Tujrtas
Už žemę užmokėta $8,000.00
Už žemes, dokumentus, čar- 

terį ir tiesas. $278*99*.
Už žemės pianus fe išmiera- 

vimą $62.88.
namo

kuo-

SLA. 3-čio apskrities dar
buotės. Jau pradeda reng
tis prie didžiulio pikniko, ku
rio pekla* efe nuvežimui kuo
pų detegatų | SLA. Seimą.

Ona Ivanau-
iždininkas Kastantas

duos r;

ties komite 
misijos, bet\ir kuopų darbuo- 

 

I tojai iš įžangos tikiėtų platini
mo darbo, us apkalbama ir 
daromi tarimai ir kitais orga
nizacijos svarbiais reikalais. 
Reiškia, SLA. 3-čias apskritis 
dirba. — S. Bakanas.

Kova 15 cL Lietuvos Sūnų 
Svetainėje įvyko SLA. 3-Čio ap
skrities komiteto, posėdis, ku
riame dalyvavo sekami nariai: 
pirmininkas Jonas Milleris, iš
rašų raštininkė 
skiutė,
Šimkūnas, organizatorius S. Ba- 
kanas,, iždo globėjai J. Kizas 
ir P. Marmokas; parengimų 
komisijos nariai: J. K. Mažuk- 
na, Juozas Šimkus ir M. Dal- 
kienė. Neatvyko į šį susirin
kimą dėl nežinomų priežaščių 
sekami komiteto, nariai: turto.1 
raštininkė B. Sabaliauskaitė, 
vįce-prezidentas J. A. Katkus, 
parengimų komisijos nariai J. 
Gataveckąs ir Ipolitas Paukš
tis. J. Gataveckas prisiuntė sa
vo rezignaciją iš komisijos. Re
zignacijos priežastis — tai be
darbė. Esą, dėl, bedarbės net 
nėra iš ko gatvekario fėrą už 
simokėti važinėjant į komite
to susirinkimus. O, pasak 
tavecko,. komitete būti ir 
ko neveikti nėra prasmės, 
zignacija buvo priimta.

žinoma, dėl bedarbės kenčia 
ne tik musų SLA. darbuotojas [pirm didžiojo karo pittsbur- 
Gatasveckas, bet ir daugiau ge
rų SLA. darbuotojų randasi to-' 
kioje pat padėtyje. Todėl dau£ 
nukenčia SLA. reikalai.

Susirinkimą atidarė ir gana 
tvarkiai vedė pirmininkas Jo
nas Milleris. Užrašų raštininkė 
Ona Ivanauskaitė iššaukė ko
miteto narius ir perskaitė pra
eito komiteto posėdžio proto-180 jų, nenorėjų jsileist f savo 
kolą, kuris buvo priimtas. Pa- Į draugijas, jeigu ką nužiūrėjo 
rengimų komisijos pirminin
kas J. K. Mažukna išdavė ra- 

, portą iš komisijos darbuptės.
Pagal p. Mažuknos pranešimą, 
tai dėl rengiamo. SLA. 3-čio 
apskrities pikniko jau yra pa
imtas visiems žinomas Adomo 
Sodnas, Cas.tle Shaunon, Pa., 
birželio pirmą nedėldienį,. Rei
škia, birželio 3 d. Paskui buvo 
svarstoma, kaip minėtą pikni- 

, ką padarius tikrai sėkmingu 
, visais atžvilgiais. Piknikas yra 

rengiamas visoms kuopoms, 
priklausančioms apskričiui irlgai pagyvendavo Pittsburghe. 
pelnas bus išdalintas propor- Čia darbai sunkus, uždarbiai 
cionaliai visų kuopų delegatų Į buvo nedidžiausi. Kiek prasi- 
nuvežimui į SLA. Seimą. Ki
tais žodžiais sakant, šis pik
nikas bus bendras visų kuopų 
piknikas 
naudos.

šiame komiteto posėdyje bu
vo padaryta ir praktiškų žink- 
snių, kad paąkatįnus kuopas 
jau dabar pradėti, darbuotis dėl 
pikniko. Buvo nutarta tuojau pęs. 
pagaminti įžangos tikietus. 
įžangos nutarta imti tik 25 
centai; Įžangos tikietai tuojau 
bus išsiuntinėti kuojoms pro- 
porcionalial narių, skaičiui 
didesniai kuopai daugiau, ma- 
žesniai
nebus siunčiama, kaip> 25 tikie-l.sąvimL kad. na' nemano lavin
tai. Padaryta nutarimas, kad tis, mokytis taip darbuotis, kad 
kuri kuopa parduos 25 tikietus bebūtų sarmatos nuo kitų ko- 
iš kalno, tai grąžins po 20 cen-poiiijĮų, lietuvių, veikėjų.
tų už kožną iš kalno parduotą . 
tikietą, o po 5 centus, pasiliks tiek kritikos. Girdime 
kuopoje. Reiškia, ir kuopai bus | "PittsblUtglip preridtentą.” 
šiokia tokia nau’da iš kalno 
pardavinėti tikietus. O jei ku-| 
ri kuopa negalės parduoti 25 
tikietus, tai turės grąžinti pf- 
ną kainą už parduotus tikie
tus.

Kad palengvinus iš kalno 
pardavinėjimą tikjetų, tai bu
vo nutarta duoti ir dovaną prie 
įžangos. Reiškia, įžangos tikįe- 
tas, parduotas iš kalno, bus ge
ras ne tik dėl pikniko, bet ir 
dėl dovanos.
t Buvo tarta ir kalbėta apie 
pikniko, programą, tačiau apie

Pittsburgh, Pa.
kaip Ko Pittsburgho lietuviams 

trūksta
taisymasKapinių 

$2,134.78.
Kapinių 

$3,967.00.
Kapinių kryžius 
Kapinių, bromas 
Kapinių įrankiai 
Kapinių knygos, 

ir šėrų certifikatai 
Viso labo ......

Kapinių 15 metų

kelio padarymas kar-

$217.00; 
$227.55. 
$602.66.
antspaudai 

$85.58.
$15,575.45 

užlaikymo 
j iškaščiai

Taisymas kapinių ir 
pjovimas $1,702.23

Komitetų algos fe išlaidos, 
$749.69.

Spauda ir mažmožiai $229.03 
Smulkmenos $215.54,

Viso..................... $2,896,49
Už duobių kasymą duobka

siams $1,466.55.
Balių ir piknikų atmokėtos. 

, išlaidos $2,049.17.
Viso 

imta iširau j o svarstyt | Atmokėta, paskola

Petras Volorigėviče atsiėmė 
liepos 7 d. 1-922 m. $1,000.00, 

Petras Volongevičę atsiėmė 
gegulės 15 d. 1923 m. $1,000.00.

A. P. L. A J 8- Kp. atsiėmė 
gegužės 15 d. 1928; m. $500.00.

D. L. K. Gedemino Dr. atsi
ėmė rugpiučio 24 d. 1923 m. 
$500.00.

Norbuto Kliubas atsiėmė lap
kričio 23 d. 1923 m. $1,000.00. 

Jenas Kazlauckas atsiėmė
balandžio 28 d. 1927 m. $385^00. 

Jonas Kazlauckas atsiėmė
gegužės 23 d. 1927 m. $215.00. 

Liet, Mokslo 
ėmė rugpiučio 
$400.00. 

Liet. Mokslo

šį sumanymą. Visų 
branduolys buvo toks: 
visi turime vaikų, mes neno
rime, kad musų vaikai butų 
žudomi, nenorime karo”.

Konferencija įpusėjus savo I 
priimtą dienotvarkį, nusitarė 
įdėti dar vieną punktą: ar mes 
norime dabar sulvert organi-] 
zaciją priešais karą h* fašiz-j 
mą. šis klaupsimas priimta vi
sais balsais. Konf. vedėjas Ra- 
džeris pasakė: dabar gimė nau
ja organizacija. Nutarta var
das jai duoti: Lietuvių Lyga 
Kovai prieš Karą ir Fašizmą.

Jos veikimo programo su
manymas buvo, perskaitytas 
dar jai negimus. Dabar, jai gi 
mus, 
programo punktai. Pataisyt.» 
vienas punktas ;. ^repUi Ameri
kos Lygą kovai prieš karą ir |11 
fašizmą — nubarta eiti išvien 
su bent kokia organizacija, ko
vojančia prieš karą ir- fašizmą 
Amerikoje.

Komitetas išrinktas iš devy
nių ypatų. Jie darbus patys 
pasidalins. Sušauks kitą kon-1'*1 
ferenciją kada matys reika-

Įsikūrė “Lietuvių 
Lyga Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą”
Sekmadienį, kovo 25 d., Liet 

Mokslo Draugystės Svetainėje 
įvyko įvairių liet, draugijų de
legatų ir kelių pavienių kon
ferencija apsvarstymui prie
monių kovai prieš gresiantį 
karą ir be galo įsivyraujanti 
fašizmą; Pasirodė, kad šios 
konferencijos sumanymas kilo 
iš komcnistų ir jų pritarėjų. 
Jų atstovas P. Martinkus, nie
kam neįsipykęs vyras, buvo 
kaip ir organizatorium. Jis ma
tėsi su įvairių sriovių veikė
jais. Gavęs jų pritarimą, pra
šė susirinkt į pasitarimą 16 d. 
vasario. Pakvietė atvirutėmis. 
Pasirodė, kad tą dieną svetai
ne bus užimta; tada iš naujo 
pakvietė susirinkti vasario 22 
d. j Sūnų Lietu’vos svetainę, 
šis pasitarimas išrinko laiki
ną komitetą (pirmininkas P. 
J. Martinkus, sekr. Jonas A. 
Katkus, ižd. Jonas Urbonas) 
ir įsakė sukviest konferenci
ją. Visos draugijos, didelės ir

žolės Ga- 
nie- 
Re-

Tankiai girdime kalbant, kad 
Pittsburgho lietuvių judėjime 
ko nors trūksta. Ko gi trūk
sta? Kai kas sako: trūksta va
dų. Bet tųjų yra. Visose sro
vėse yra “nenuilstančių” va- 

I dų, Iš. tikrųjų Čia ko nors trūk
sta, bet ne lietuviams, o tik 
lietuvių, vadams.

Man Pittsburgho lietuvių ko
lonija buvo gerai žinoma ke- 
lioliką metų atgal,, kada veiki
mas sukosi apie vieną srovę — 
socialistus (nekalbame apie 
bažnytinius veikėjus). Dar

$3,515.72

ghiečiai nusiskųsdavo, kad 
jiems inteligentų stoka. Kitaip 
sakant, gerai išsilavinusių va
ldų stoka. Inteligentais tada ne 
būtinai buvo vadinami tie, ku
rie baigė aukštus mokslus. So
cialistai veikėjai nemėgo tokių. 
Pašalpinių draugijų veikėjai 
(ne; socialistai)! taip pat nem<>

Priimta kelios rezoliucijos: 
prieš Hitlerio valdžios sutartį 
su Lenkija pasmaugt Pabaltus 
valstybių, kartu ir Lietuvos I 
nepriklausomybę; prieš Pilsud
skio valdžią; prieš Lietuvos 
valdžią, kad spaudžia darbi
ninkus ir neturtingus valstie
čius; prieš Amerikos Roosevel- 
to valdžią, jos rengiamąsi prie 
karo ir fašizmo. Užgirta Kon
grese esantis bilius kai dėl be
darbių apdraudos.

Nutarta: prie rezoliucijų pri
dėt, kokį skaičių žmonių at
stovauja ši konferencija. Ap
klausinėj us pasirodė 1067 žmo
nės. Vienas svečias atsiminė, 
kad jo draugija išrinko dele
gatus, bet čia jų nėra. Tas 
atsiminimas padaro juoko. Bet 
iš to išėjo padavadijimas, kad 
reik paduot apvalią skaitlinę 
žmonių: vienuolika šimtų.

- peiegatas Jonas K. Mažiuk- 
na sumanė: kad čia visokių 
pažvalgų atstovai, viens kitam 
priešingi, susirinko, tai susipa
žinimui ir patvirtinimui šio 
bendro fronto reikėtų padaryt 
bankietą — vakarienę,
sumanytojas juokėsi ir pasa-1 
kė, kad jo sumanymas tik juo
kai. Po visų delegatų ju'okų, 
viens įnešė: surengt vakarie
nę. Paremta, vienbalsiai ne 
juokų nubalsuota.

Taipgi visų iškilmingai nu
balsuotas įnešimas: “Kiekvie*- 
na draugija, atsiuntusi savo] 
delegatus, skaitosi šios Lygos 
steigėja ir kiekvienas delega
tas yra tarpininku* tarp šios 
Lygos komiteto ir savo drau-> 
gijos”.

Pats

Dr augi j a atsi- 
16 d. 1927 m

m.

Ije-

ba-

Draugija atsi
ėmė gruodžio 30 d. 1927 
$300.00.

Petras Pivaronas atsiėmė 
pos 29 d. 1932 m. $100.00.

Petras Pivarohas atsiėmė
landžio 27 d. 1932 m. $18.80.

Juozas Virbickas atsiėmė ko
vo 30 d. 1932 m. $25.00.

Viso ...........  $5,443.80
Atmokėta procentais už 

paskolą
Petras Volungeviče atsiėmė 

gegužės 15 d. 1923 m, $100.00.
Jonas Kazlauckas atsiėmė 

gruodžio 30 d. 1927 m. $10.55.
Viso ...........    $110.55

Viso išmokėta iki- sausio 1 
d. 1933 metų ........ $27,542.01. 

Knygų Tvarkymo Komisijos; 
raštininkas Jonas A. Katkuj.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

L. A. P. A. 2 kp, vakarienė fe 
kortu lošimo vakaras gerai 
pavyko.

McKees Ročką, Pa., kovo. 22 
d. LAPA. 2 kuopa buvo suren
gus vakarienę« ir kortų lošimo 
vakarą, žmonių atsilankė gana 
daug ir nuotaika buvo tikrai 
maloni. Reikia pasakyti;

v___ valfaras > pavyko visais atžyiK
” Visų nuotaika buvo širdin- Į giais. Vakarienės surengimui 

ir protinga. Taip ir maty-| daugiausiai pasįdarbavo darbš- 
kad bendri reikalai suarti šiosios motery^ kurios savo

ga 
ti,

ir dėl visų ku‘opų

kusiems 
pakelti didžiausi

esant tikru: inteligentu.. Bet 
abelnai viešuose^ didesniuose 
visuomenės darbuose visi pa
sigesdavo inteligentų. Kokiame 
kliube ąr kitoj, kokioj draugi
joj įvykdavo netikslumas, ne
teisingumas su. finansais. Ta
da nariai sukildavo prieš pa- 

Iprastupsius savo, vadus, išsi
rinkdavo į komitetą socialis
tus, tuos inteligentiškus vyru
kus, kad viską atitaisytų, kad 
draugija vėl. butų sveika.

Bet toki “inMigentai” neil-

trynę, prasilavinę rasdavo ki
tą koloniją, kur jie nuvykę vi
sa galva paaugdavo, garbę įgy
davo. Pittsburghe jie, nieke ne
mokėdami, pradėjo darbuotis 
ir lavintis ir prasilavino; bet 
jei norėjo girtis, garbes dides
nės j ieškot, tai progos nebuvo, 
nes visi žinojo, iš ko jis ki-

or-
Da-

Pradėjo, ir kitos srovės 
ganizuotis, darbuotis sau. 
bar jos bando imti visą lietu
vių darbuotę į savo rankas. 
Bet tarp jų iht^igeiiitiškų vei
kėjų nėra. O. patys dabartiniai 

mažiau. Bet mažiau Įvadai taip pasitenkinę patys

•Spaudoje jau matėm šiek 
apie 

“gal- 
iVas’V “uodegas” fe tt Girdime 
“lenkbernius”, t. y. tuos, kurie 
organizavo balsuotojus, ktfrsty- 
idami balsuot už lenką patrio
tą į teisėjus, šis jų. kurstymas 
ištikro yra tokiu prasižengimu, 
keltis niekada nemenkėja, bet 
auga su* laiku. Jis lietuvių ne
bus užmirštas. Taip pasielgė, 
žinoma, ne inteligentai, nes in
teligentų kaip ir nėra čionai. 
Visgi tai padarė viršūnių va
dai; Jie lyg ir nenor pasidaryt 
inteligentiškais, nesistengia. Jų 

(Tąsą pusi.. 3-čiam) • -

X
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(Tąsa iš pusi. 2-ro) i 
galvos pripustos karšto vėjo. 
Jie dabar Vaizbos Butą vadi
na aukščiausia lietuvių veiki
mo vieta. Kas ką sumanė ir 
pradėjo darbuotis be Vaizbos’ 
Buto, tai jau jiems yra tik I . 
“uodegos“ darbas. Ir “galvos“ i N. S. Pittsburgh, Pa 
neprisideda prie to, nors tai | 
butų tikrai geras visuomeniš
kas, nepolitinis, nepartinis dar
bas. Tokiu darbu, kaip žinoma, 
yra vajus dėl 2-jo transatlan
tinio skridimo. Yra ir kiti dur

tos

pradėjo darbuotis be 
Buto, tai jau jiems

įjuos kritikuot, kada prakalbų 
i sako ir nieko nepasako, kada 
mitingus paverčia j jomarką. 
nemokėdami ar nenorėdami 
mitingų vedimo tvarkos prisi

• laikyti. — A. I..

“šaltos kojos” ir Soho korių 
lošikai

va-

skaityti praeitame nu-
“Pittsburgho Naujie-

bai, kuriuos boikotuoja 
karšto vėjo galvos.

Kame jų dalykas?
Tame, kad jie dar nėra

dais, nėra visuomenės veikė
jais, yra tik klikų meisteriais. 
Patys jų draugai, kur sąžinių į tų lošimo 
gi ir seniau išmoko darbuotis 
visuomenėje, sako viešai, kad 
klikos čia veikia, ir dėl to vi
suomenės darbai labai nuken
čia. Gal būt, tie karšto vėjo 
darbitotojai yra fašistai, kaip 
girdėjau juos vadinant, tai jie 
nė nenori visuomenės išsijudi
nimo prie darbo. Bet, kiek pa
žinau, tie vadai, kaipo žmonės, 
nėra blogi. Visi lietuviai toj 
kolonijoj yra nuoširdus. Dir
va visuomenės darbui gera. Tik 
klikos tifri būt visokiais bu
dais likviduotos.

“Prezidentams“ ir “galvoms“ 
niekas nepavydu garbės, arba 
vadų vardo. Senesnieji visuo
menės veikėjai juos kėlė, ro
dė progas jiems tapti veikė
jais. Bet apsivylė, kada jie pa
sidarė tiktai klikininkais.

Klikų Pittsburghe netrūksta 
Bet visuomenės veikėjų, inte
ligentiškų vadų baisiai trūk
sta. Per SLA. seimą visų mu
sų kolonijų atstovai tatai pa- lių. 
matė.,...

Nedaug ko reikia: reikia tik, 
kad tie klikininkai pradėtų pa- du negali lygintis 
simokinti iš savo klaidų, dary
tųsi inteligentiškais. Prie tolmikais“, o ypač su* musų žy- 
reikia lietuviams netylėt prieš I miausiu kortų lošimo “profeso- 
savo vadų užaugimą. Redk’f* rium“, kuris nelabai senai lau

Teko 
meryje 
nų“, kad North Sidės ir South 
Sidės didieji kortų “šarkai“ 
gavo “šaltas kojas“. Tūlas So 
ho kortų lošikas giriasi, kad 
jie tenai turi gerus kortų lo
šikus, nors jie ir nelankė kor- 

akademijos”. Reiš
kia, sohiškiai turi “savamoks
lius”, kurie ir “akadeničikų“ 
nesibijo.

Apie South Sidės lošikus aš 
nieko nesakysiu, — tai pačių 
southsidiškių dalykas. Bet dėi 
North Sidės kortų lošikų tfž- 
kabinėjimo, tai aš noriu tam 
ponui Soho lošikui pasakyt5, 
kad jis šneka ir nežino, ką šne
ka. Soho lošikai 
negali lygintis su 
lošikais.

Soho lošikas
North Sidės lošikai gavo 
tas kojas“. O dėlto gavo 
tas kojas“, kad neatvažiavo i 
Soho lošti. O jei butų atvažia
vę ir parodę, ką gali North 

Soho tie 
lošikai ne 
‘šaltas ko- 
visai “su

jokiu
North

budu
Sidės

giriasi, kad 
‘šal
dai-

sidės lošikai, tai 
“smarkieji“ kortų 
tik kad butų gavę 
jas“, bet gal butų 
šalę” į ledą ir gal birtų reikė
ję laukti vasaros iki butų ga
lėję atšilti nuo saulės spindu-

Soho lošikai turėtų žinouk 
kad “savamoksliai“ jokiu buįĮ 

su gerais 
profesionalais“ ir su “akade-

I MilSEN

PILSEN KWIK KLEAN
Pusiau minkšta košelė visokiam valvmui. Greitai nuvalo e*
purvą nuo maliavos, varnišio, enamelio, grindų, tile ir 
medžio išbaigimų.

NEPRIIMKITE PAMĖGDŽIOTOJŲ

Reikalaukite pas savo Maliavos ir Hardware 
Dealerj Pilsen Kwik Klean

NUSIPIRKITE VELYKOMS AVALINĘ
DABAR PAS

BOSTON SHOE STORE 
3435 South Halsted Street 

DIDŽIAUSIAS IR PILNAUSIAS PASIRINKIMAS 
JįAUJŲ VELYKŲ STYLIŲ

VYRAMS CERATAIMOTERIMS ČEBATUKAI

$2.45
ir virš.

Del Moterų 
Vyrų 

ir Kudykių
Nupi
ginto

mis
Kaino
mis

Del Moterų 
Nauji Sna- 

keskins
Pilki arba 
Gelsvi 
taipgi

Naujausio Styliaus Pilki, Mėlyni, Juodi su 
didžio ir platumo PUMPS, STRAPS,

Nusipirkite sau pora iš geriausiu.

BOSTON’O CEBATUKU DABAR
JaSKZKrSf." FLOBSHEIM fiEBATV

$2.45 
ir virš.

visokiom kulnim, visokio 
TIES ir OXFORDS.

KARJEROS AUKA

Garsi krutamu jų paveikslų 
aktorė Lilyan Tashman, kuri 
pasimirė šiomis dienomis. Sa
koma, kad ji esanti savo kar
jeros auka. Ji jau visus metus 
sirguliavusi, bet visliek nepa
liovė vaidinti, kad išpildyti sa
vo kontraktą. Kada ji baigė 
savo darbą ir pradėjo gydytis, 
tai jau buvo vėlu jos gyvastj 
išgelbėti.

kė “akademiją“ ir ten specia
lizavosi. O kad North Sidės 
lošikai niekur nebijo nuvažiuo
ti, tai ir yra neginčijamas fak
tas. Soho lošikai tai iš savo 
namų niekur neiškiša nosies; 
tur būt, bijosi pasirodyti nors 
ir su “šiltomis“ kojomis.

Gerai, mes pas juanis atva
žiuosime balandžio 8 
žiūrėsime, ar “šiltos’ 
jos

d. ir pa 
jūsų ko-

yra.
— “Akademiją Baigęs

S. S. Pittsburgh, Pa
Katalikų darbuotojas J. B. 

Tamkevičius susižeidė

Kovo 24 d. katalikų darbuo
tojas J. B. Tamkevičius, kuris 
turi nuosavą rirbsiuvyklą po 
numeriu 2021 Jane St., gana 
pavojingai susižeidė: kairiosios 
rankos pirštą kuone visai nu
pjovė su eleklrikiniu 
malkas bepiaivstydamas

Ant greitųjų nuėjus 
ninę, kuri visai netoli 
si nuo Tamkevičiaus namų, nu
plautas pirštas vėl buvo sudė
tas, gyslos surištos ir dakta
rai tvirtina, kad sugys, jei ne- 
prisimeš kraujo užnuodijimas 
ar kita kokia komplikacija. Ta
čiau tai ims ilgą laixą ir, jei 
sugys, tai vistiek nebus taip, 
kaip sveikas pirštas. O Tain- 
kevičius, 
gu galės 
darbą su

Ponia 
džiasi:

pjūklą

j ligo- 
randa-

kaipo siuvėjas, var- 
dirbti savo paprastą 
sužeistu pirštu.
Tamkevičienė skun-

girdi, per visą žiemą 
mažai bu‘vo darbo, tai viskas 
buvo gerai; o dabar prieš šven
tes darbo daugiau atsirado, tai 
įvyko nelaimė
Kaip bloga, taip bloga žmogui 
darbininkui.

susižeidė.

Soho Pittsburgh, Pa
Puiki proga jauniems vyrams 

prisirašyti prie Lietuvių Mo
kslo Draugystės.

per 6 me- 
mėnesio), 

metų, anj- 
į Lietuvių 
be jokio 
tik užsi

TheEnglishCoiumn;
May 6 has been sėt for Pitts- 

burgh’s Second Aviation Day 
for the benefit of the Trans- 
atlantic flight to be made this 
year by Joseph Janušauskas ia 
the “Lituanica lt”. Lašt Mon 
day at* the meeting of the 
‘Naujoji AiJŠra“ plaus were 
discussed concerning the pos- 
sibility of having a banųuet 
or gathering in which the 
young people in and around 
Pittsburgh would have an op- 
portunity to become acquaint- 
ed with and to pay homage to 
our ‘lone eagle’. We hope to 
have something more definite 
on this subject i n a week or 
two bu*l it would be well te 
keep it in mind that such an 
evening is being contemplated. 
Suggestions, of course, will be 
welcomed.

Lietuvių Mokslo Draugystė 
sausio mėnesio susirinkime pa
darė nutarimą, kad 
nesiūs (iki birželio 
jauni vyrai iki 30 
žiaus bus priimami 
Mokslo Draugystę 
įstojimo mokesties,
mokant narystes metines mo
kestis $1.50.

Tai yra pu4iki proga Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuvių 
jauniems vyrams įstoti į Lie
tuvių Mokslo Draugystę. Lie
tuvių Mokslo Draugystės susi
rinkimai yra laikomi kas an
trą nedėldienį kiekvieno mene" 
šio. 2 vai. po pietų susirinki
mai prasideda. Nauji nariai ga
li prisirašyti laike susirinki
mo. — Reporteris.

itin nruniifir**“^knl; važiuojam 9 9 9 9 MM'
uivnžiuo- ■hmm 99 9w M 9 9 99 ĮMi Mm M ■ ■ BU m M M

sm9I 9rB 99 9 9 ^U9W W 9 9 99 99i 9 9 H9B nauja Juhu nauju Vietų

7 ... ..A
Automobilių paslilPJImaH dy
kai! jolttti ji)H važiuojate 
automobiliu, tai atvažiuo
kite hu visa nava Mina ir 
galMto paakinti <’la auto 
dykai.

27
Taupykite pinigus— 
Pirkite tiesiog f. o. j Sąlygos $1.00 į Savaitę |

t

b. IA wnrehou»io. Juru huiiuh pianas arba muzikalia* 
inBtnimehtaa buu priimtas kaip (mokėjimas.

10 Uprlghf 
Planų

Visi gerai ži
nomų 16<ltr- 
> y b <5ių, ne 
nauji. Pjy. 
luodamt tlK- 
‘.al už cash 
>o ------ gg

Didelės Dirbtuvės įsanė Išparduoti

PLAYER pianai
Nauji Parsiduoda už Virš $450. Cį 
DYKAI Muzikalia Kabinetas, lįr 
Benčius ir Roles.
PaatcMtina Vertybė, ne nauji, bet verti 

du ar trys syk dauginu.

SĄLYGOS 50c Į SAVAITĘ
Warehouw _ Kaina

Visai Nauji Maži C 
Uprijrht , . v

PIANAI
30 

DIENŲ
Nerizikuokite 
Nei vieno cento. BE 

Įmokė
Pradekite mokėti _Banaymui Gegužes mėnesy, J1IT10

fiio pORtebAtlni nauji
instrumentai yra pat- V1SR1 1N RUJ1 
mti ifi reguliaraus sta-
ko, bu pilnu, turtingu KR A Rl 11 
tonu. artfetiAku dezainu 
ir gražiai iibaigti. Na- < 
Ūlos m ado h Grand ir 
unrlght pianų leons- 1 

trukcijos. Specialiai pa 
būdavot! dėl mažų a-

Warehousc Kaln!*^

PIANodlOO
i Sąlygos $1.50
I į Savaitę |

It won’t be often that this 1 
column will include a reprint 
būt we feel the following lit- 
erary gem vvarrants repetition. 
It originally was written a s 
an advertisement for the Cadi
llac Motor Car Co. būt the 
truth it contains applies to o 
motor car, doctor, politician, 
or aviator. It’s title is “The 
Penalty of Leadership” and it 
was in Patchwork that we 
found it.

“In every field of human 
endeavor, he that is first muse 
perpetirally live in the white 
light of publicity. Whether the 
leadership be vested i n a man 
or in a manufactured produet, 
emulation and envy are ever 
at vvork. In art, in literature, 
in music, in industry, the re- 
ward and the punishment are 
always the šame. The reward 
is widespread recognition; the 
punishment, Herce deniai and 
detraętion. Whęp. akman’s work 
becomes a stapdard for the 
whole world, it also becomes 
a target for the: shafts of the 
envious few. Jf his vvork be 
merely medioere; he will be 
left severely, vajone — if he 
achieve a masterpicce, it will 
sėt a million tongires a-wag- 
gihg. -

“Jealousy does not protrude 
its forked tongue at the art- 
ist who/ produces a common- 
place painting. Whatsoever you 
write, or paint, or play, or 
sing, or build, no one wili 
s Iri ve to surpass or to slandei 
you, unless your work bt 
stamped with the seal of ge
nius. Long, long after a great 
work or a good work has been 
done, those who are disappoint- 
ed or enviou‘3 continue to cry 
out that it cannot be done. 
Spiteful little voices in the do- 
main of art were raised 
against our ’own Whistler as 
a mountebank, long after the 
big world had acclaimed him 
its greatest artistic genius. 
Multitudes flocked to Bayreuth 
to worship at the musicai 
shrine of Wagner, while the 
little group of those whom he 
had dethroned and displaced 
argued angrily that he was no 
mtfsician at all. The little 
world continued to protest that 
Fulton could never build a 
steamboat, while the big worlc 
flocked to the river banks to 
see his boat steam by.

“The leader is assailed be- 
cause he is a leader, and the 
effort to equal him is merely 
addcd proof of that leadership. 
Failing to equal or td excel, 
the follower seeks to depre- 
ciate and to destroy — būt only 
confirms once more the sup- 
eriority of that which he 
strives to supplant.

“There is nothing new in 
this. It is as old as the world 
and as old as the human pas- 
sidhs — envy, fear, greed, aih- 
bition, and the desire to su‘r- 
pass. And it all avails nothing, 
If the leader truly leads, he 
remains — the leader. Master

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE ^ ^^
AsbLIa.sI Aua 04IH1» d su mažai vietos.

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

Galutina kaina—Išmainykite savo senų Pianų.

PiUuiKite Ashianu nve. gutvekari ikI lTyhuetilmt-i>«viuu)H kuiv< 
ATDARA PENKTADIENY IR ŠEŠTADIENY 

Nuo 0 vai. ryto Iki O vai. vakaro.

poet, master-painter, master- pelled. Another group was the 
workman, each in his turn is ’ Harmonites vvho settled near 
assailed, and each 
laurels through the

“That which is good 
great makes itself known, 
matter how loud the clamor 
deniai. That which deserves 
live — lives.“

holds
ages.

his

or 
no 
oi 
to

that 
the 

pub-

It is with amusement 
we have been noting in 
American and the Hearst 
lications in particular that the
old scare of Communists is be
ing thrown into the teeth of 
the somewhat gullible Ameri
can public again. When one 
reads the articles it becomes 
evident that the writer has 
little or no idea of what com- 
mtfnism really is. In its simp- 
lest sense it means “a sharing 
in common” and^an applicatiou 
of this principai would be a 
group of people bound together 
for the common good of the 
entire group. The Pittsburgh 
distriet has had several not- 
able examples in the past of 
communistic groups or settle- 
ments although it is true that 
in each case the idea was not 
found practicable and had tol'

Harmony būt we do not know 
if any sign of this attempt ai 
communism is štili visible.

It appears that there are 
cycles in the American news- 
papers of late, when the ‘ter- 
rible’ facts of the bolshevik, 
then the fascist, the socialist. 
the communist are presented 
in turn and now the commi*- 
nist is on the pan. These words 
have become a sort of buga- 
boo whereby the average 
American, when he bears them, 
is ready to condemn anyone 
to whom the word is applied. 
A sane refleetion of the mean- 
ing of each of the words and 
the principles to which they 
apply may show that there 
really is nothing to be fright- 
ened of and it may also show 
that anyone vvho uses the 
words as do some of the 
journalists, that person is to 
be eyed with suspicion and 
little faith put in his ideas.

Edward Baltrušaitis,
205 Seneca Street.

Garsinkitės Naujienose

PATENTS

DYKAI 
KNYGELI

aikiM* daaB rHIkla 
prie patentų. Nertai- 
iraoklt vtlkladaml «n 
•pranKoJIme ■ • ▼ e 
«nm»nyma. Prlelųe- 
kitę braižini ar mo
deli dėl ln»trnk-”ų 
«rba rąžykite uei 
NKMOKAMOfl knr- 
mtCe MHow to Ob-
taln a Patent” tr "Reeord of tn- 
rention” formon. Nieko netmam „ 
ož Informacijas kų daryti. 8nsfc 
ražlnžjlma! laikomi paslaptyje 
Greitas. at«ar<n» rntM*tinra« pa 
-•movi tuną

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Secarlty garines & Commerclal 
Bank Euiltfint

(Dlrectly terasa Street irom Patent Office) 
WASHJNGTON. D. C

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

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.

Stop 
Jtching

be abandoned. We recommend 
to anyone
the town of Economy down 
the Ohio River, to take time 
to visit the old Econoinite 
settlement and we feel su‘re 
you will not regret the visit. 
A guide will explain clearly the 
ideas upon which the colony 
was founded and will eonduet 
you thru the old original, 
picturesque buildings and 
houses. You* may, perhaps, 
come away with a different 
concept of the word com- 
munist and any fear you may 
have had of the word previous 
to your visit will sūrely be dis-

who passes thru

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

(DECQRATION DAY)
Daus; pinigu sutaupysite pįrkda- 
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicago je;

John P. Stankowicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965

'nugų siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto • 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.; žemo

. Ff.OR ,SKIN. ift.Gl TA T. I O N S

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

. BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

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

TEL. VICTORY 7386-7048.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

^14 16 W ROOSEVEl T RO“
»ni St l.oub Avė Tel Katele 890'

«><i« ’teran drasko* «»nr>
«wimtniD8 P°o1

arkiJka pirtn aouum.
eeredomie iki 7 v. v.

t*
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SubMFtption Ratas i
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outride of Chicaflo
|8 00 pe* yea* in Chicaac
<c i*r ropy

UžaiMkymo kaina»
Chicagoje —- paltu: 

Metams • •••< •eoeoaeev •••••••• $8.00
Pusei metu __ ......._________ 4.00
Trims mėnesiams -------- ...... 2.00
Dviem menesiams ..._____ .... 4.50
Vienam menesiui _________  .75

Chicagoj per išnešioto jus: 
Viena kopija -—....----------- 8c

Savaitei ............ ............. . 18c
Mėnesiui__ __________  75c

Entered as Second Clas» Matter 
March 7th 1914 *at the Poat Office 
of ChtcaiKo. III. inder th« <ct of

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metama .......   37.00
Pusei meta ....—---- 8.50
Trims mėnesiams ................. 4.75
Dviem mėnesiams .........  *1.25
Vienam mėnesiui ..........  .75

Naujienos eina kasdien, itakiriant 
(sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drovė, i789 S. Haisted St. Chicaao. 
11) Telefoną* CANaJ 8500

Lietuvon ir kitur aiatenines* 
(Atpiginta)

Metams 38.00
Pusei meta ^4^00
Trims mėnesiams------------... 3.50
Pinigus reikia dusti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu

reiškia, kad darbininkas yra paverčiamas belaisviu. Ji
sai, lyg koks baudžiauninkas, netenka laisvės. Valdžia 
j j pririša prie darbo vietos taip, kaip baudžiavų laikais 
kad būdavo pririšami ūkininkai. Pabėgai iš tau paskir
tos vietos, ir esi prasikaltėlis, kurį policija, pasigavusi, 
gali “etapu” parvaryti atgal ir dar pasodinti į kalėjimą.

Panašus dalykas yra Amerikos pietinėse valstijose 
“chain gang” pavidale. Bet kad tai butų laikoma gera 
^priemone “socializmui budavoti” “proletariato tėvynė
je”, tai iki šiol dar niekas nemanė. Tai originalus Sta
lino ir jo komunistiškos valdžios išradimas.

Kad kokios, jie šitą savo išradimą . parems da ir 
Marksu.

REIKALAUJA PAKEISTI VISUOMENĖS 
PAGRINDUS

Apžvalga
mm i

TEISINGA ŽINIA
Minnesotos šteito Farmer-Labor partija tik-ką pa

baigė savo konvenciją, .priėmusi griežtą platformą 
(programą) ir nustačiusi ‘kandidatus rinkimams. Ta 
partija yra labai stipri Minnesotoje. Vienas jos lyderių, 
Floyd B. Olson, yra valstijos gubernatorius, o kitas Žy
mus partijos veikėjas, Henry Shipstead, yra senato na
rys Washingtone.

Savo platformoje Minnesotos Farmer-Labor parti
ja smerkia kapitalizmą ir reikalauja “visiško musų vi
suomeninės santvarkos perorganizavimo į kooperaty- 
viais pamatais pagrįstą visuomenę (cooperative com- 
monwealth)”. Toliaus, platformoje reikalaujama, kad 
valdžia paimtų į savo rankas ir valdytų visus gamti
nius turto šaltinius, gamybos mašineriją ir transporto 
bei susisiekimo priemones.

Tai yra grynai socialistiniai tikslai.
O betgi kai kurie juokingi žmonės sako, kad socia

lizmas jau atgyvenęs savo laikus!

val-

pir- 
kad

SMŪGIS ROOSEVELTO “DIKTATŪRAI”

Ne tik atstovų butas, bet ir senatas Washingtone 
daugiau kaip dviem trečdaliais balsų parėmė karo ve
teranų bilių, kuriam buvo uždėjęs savo “veto” prezi
dentas Rooseveltas. Tuo budu tas bilius patapo įstaty
mu, nežiūrint į prezidento pasipriešinimą.

Šis kongreso balsavimas yra skaudžiausias smūgis 
Roosevelto autoritetui, koks buvo jam suduotas per vi
są jo prezidentavimo laiką. Daug buvo rašyta ir kalbė
ta apie Roosevelto “diktatūrą”. Pasirodo, kad jisai vi
sai ne diktatorius. Kongresas gali jį ne tik kritikuoti, 
bet ir atmesti jo sumanymus arba daryti nutarimus, 
kuriems jisai priešinasi.

Tačiau, jeigu kongresas ir butų balsavęs taip, kaip 
norėjo prezidentas, tai dar nereikštų, kad jisai yra dik
tatorius. Tenai, kur žmonių išrinkti atstovai kontro
liuoja administraciją, diktatūros nėra, nežiūrint ar jie 
administraciją remia, ar ne. Diktatūra yra tenai, kur 
administracijos galva daro, kas jam patinka, nepaisy
damas atstovų, arba kur jisai jėga ix grasinimais pri
verčia atstovus jo valiai nusilenkti.

Amerikoje to kolkas dar nėra nė šešėlio.

kleri

Doll- 
kleri- 

krikščioniškų socialų”

DARBININKŲ “LAIMĖ” SOVIETUOSE

Amerikos spaudos korespondentas, William H. 
Stoneman, telegrafuoja iš Maskvos, kad Sovietų Sąjun
goje per kovo mėnesį ėmė smarkiai smukti anglių pra
mone. Kokia to priežastis?

-Bolševikų valdžia tiek daug gyrėsi ir tebesigiria 
savo “atsiekimais”, kad gamybos mažėjimui tokioje 
svarbioje {pramonės šakoje, kaip anglių kasimas, rodos, 
neturėtų tenai būti vietos. Bet aukščiaus paminėtasai 
korespondentas sako, kad anglių kasimas nupuolė dau
giausia dėl darbininkų bėgimo iš Donbaso srities.

Mūsiškiai bolševikų papūgos yra tiek daug prirašę 
savo leidiniuose apie tą Donbaso sritį, kad daugeliui 
Amerikos lietuvių darbininkų jos vardas yra žinomas. 
Donbase randasi didžiausios rusų kietosios anglies ka
syklos. Bet darbininkai iš tenai bėga. Bėga ne koki nors 
“kulokai” arba “baltagvardiečiai”, bet “išvaduotieji 
nuo kapitalistiško jungo” proletarai. Ar dėl to bėga, 
kad tenai labai geros darbo sąlygos, laimingas gyveni
mas ir aukštas atlyginimas už darbą?

Darbininkų bėgimas iš anglių kasyklų daro, žino
ma, daug keblumų visai sovietų pramonei, nes be ang
lių negali nei traukiniai geležinkeliais vaikščioti (o įsi
vaizduokite, kad kiltų karas su Japonija ir reikėtų ka
reivius ir amuniciją skubiai gabenti per milžiniškus 
Rusijos plotus į Sibirą!), negali nei dirbtuvės eiti. To
dėl sovietų valdžia sumanė tai negerovei užbėgti už 
akių, į vesdama darbo kontraktų sistemą kasyklose.

Pagal šitą sistemą darbininkai turi pasirašyti, kad 
jie nesitrauks iš darbo per tam tikrą laiką. Jeigu dar
bininkas, pasirašęs tokį kontraktą, jį sulaužytų, <tai Ji
sai bus laikomas “dezertyru” ir bus baudžiamas!

Kiekvienas angliakasys arba fabriko darbininkas 
gali suprasti, ką šitokia sistema darbininkui reiškia. Ji

Bostono “Darbininkas” įdėjo 
žinią po antrašte: “Austrija ta
po iniftokratiškiausia valstybė 
Europoje”, kurioje paduodama 
tokių faktų apie ^naująją, Doll- 
fusso įsakymu parašytąją Aus
trijos konstituciją:

“Naujoji Austrija bus anti
demokratiška, fašistinė 
štybe.

“Naujos konstitucijos 
mas paragrafas skelbia,
Austrija yra federalū valsty
bė ir kad jos įstatymai paei
na iš Visagalio Dievo.

“Visos mokslo įstaigos bus 
valdžios kontrolėje. Nebus 
jokios laisvės spaudai, teat
rui ir radio...”
Pažymėtina čia yra tai, kad 

“Darbininkas” atvirai pasakė 
tiesą apie t^r klerikališkai-fašis- 
tišką valdžią ir jos pagamintą 
valstybės santvarką, — nors 
pats “Darbininkas” yra katali
kų laikraštis ir visur, kur tik 
gali, apgina ir pateisina 
kalų politiką.

Austrijos kancleris 
fussas, kaip žinoma, yra 
kališkos
partijos vadas. IPirma negu ji
sai surengė kruviną skerdynę 
Austrijos darbininkams, jisai 
važiavo j Romą ir gavo spe- 
cialę audienciją pas popiežių. 
Matyt, kad visas tas pasibaisė
tinas smurtas prieš Austrijos 
darbininkus buvo suplanuotas 
su popiežiaus žinia ir pritari
au.

Kai kurie Amerikos laikraš-* 
čių korespondentai praneša, 
kad tikroji valdžia “naujojoje” 
fašistinėje Austrijoje bus ka
talikų bažnyčios rankose. Ne 
be reikalo ir į tą “naują” kon
stituciją Dollfussas įrašė, kad 
Austrijos valstybės įstatymai 
“paeina iš Visagalio Dievo”.

Labai gerai “Darbininkas” 
pasielgė, teisingai painformuo
damas savo skaitytojus apie tą 
“dievybės” skraiste pridengtą 
atžagareivišką fašistišką 
džią.

IR VĖL!

val-

reiškia

užgina 
unijas, 

pagelba

organizacijai bei darbininkų 
atstovybės formai”. Tai, anot 
brooklyniškio organo, 
štai ką:

“Reiškia, kad jinai 
•tai pat kompaničnas 
Jeigu kompanijos
smurto ir grūmojimo savo 
dirbtuvėse suvarys darbinin
kus į kompaničnas unijas, 
Roosevelto valdžiai pilnai pa
tiks. O kad taip bus, tai nė
ra jokios abejonės.”
Sakysime, kad valdžiai “kom- 

paničnos unijos” pilnai -patiks, 
— nors josios paskyrimas tre
čiuoju Automobilių Darbo Ta
rybos nariu prof. Leo Wolmano 
liudija visai ką kita. Tačiau 
kokiu budu iš to išeina, kad 
kompaničnoms unijoms taip 
pat pritaria ii4 Amerikos Darbo 
Federacijos vadai? Tokio daly
ko aukščiaus paminėtoje sutar
tyje visai nėra. O ką kalbėjo 
valdžia, tai ji kalbėjo už save, 
ne už Federacijos viršininkus.

Taigi “ščyrieji” stalincai, ši
taip šmeiždami A. D. F. vadus, 
pamelavo.

“ščyrieji” Stalino garbinto
jai, neva paduodami žinią iš 
Washingtono, rašo savo brook- 
lyniškiam organe, kad “Fede
racijos reakcinių vadų ir val
džios planas užgiria kompanič
nas unijas, prieš darbininkus”, 
čia eina kalba apie Amerikos 
Darbo Federaciją. /

Kokių priekaištų kas neda
rytų Amerikos Darbo Federa
cijos vadams, bet vieno dalyko 
negalima jiems prikaišioti, tai 
kad jie neva pritarią “kompa
ničnoms unijoms” (company 
unions). Jie joms nepritaria ir 
negali pritarti. Jeigu A. D. F. 
vadai stotų už “kompaničnas 
unijas”, tai jie patys sau kištų 
peilį po kaklu. \

Bet kuo štalincai tą savo me
lagingą priekaištą paremia? Ve 
kuo: jie rašo apie sutartį, ku
rią prezidentas Rooseveltas pa
siūlė automobilių fabrikantams 
ir darbininkams, stengdamasis 
sutaikyti kilusį tarpe jų kon
fliktą. Tą sutartį padarius, val
džia, girdi, pareiškusi, kad Ji 
neturi “jokio ypatingo pritari
mo jokiai ypatingai darbininkų

IŠ DARBO
LAUKO 

'f 

................................       II I I II I ■

nių ir šapų išlaidos padidės. 
Dėliai to mes atsidursime to
kioj padėty, kad negalėsime iš
laikyti konkurencijos su pra
mone ir bizniu* tų valstijų, ku
riose apdrauda neveikia.”

Taigi Wagnerio—Lewiso bi
lius taiko uždėti taksas visos 
šalies plote. O jei kuri valsti
ja išleis savą įstatymą apdrau- 
dai nuo nedarbo ar tuo tikslu 
įsteigs kokius reservų fondus, 
tai, sulig šiito biliiltn, federa- 
lės taksos bus sumažintos to
kia suma, kokia bus mokama 
į valstijos fondus. Ir kadangi 
manoma, jogei valstijos beve-J 
lys laikyti apdraudai nuo ne
darbo sukeliamus pinigus sa
vose ribose, ažitot siuntos į 
Washingtoną, tai tikimasi, jo
gei jos, laikui bėgant, išleis sa
vus, valstijų įstatymus apdrau
dai nuo nedarbo. Tenka pasa
kyti, kad New. Yorko valstijos 
legislaturoj jau yra įneštas 
toks bilius.

Dar reikia pažymėti ir tai, 
kad samdytojo taksos apdrau
dai nuo nedarbo bus sumaži
namos, jogei jis sugebės duo
ti savo darbininkams pastoves
nį darbą.

Ką gi darbininkams siūlo 
Wagnerio—Lewiso bilius?

Pamatinė norma žada bedar
biui užmokesriį po $7 savaitei 
per 10 savaičių kas metas. Be 
to, bilius pripažįsta darbinin
kui teisę atsisakyti dirbti to
kiose vietose, kur darbo sąly
gos bito prastesnės, nei kad di
džiumoj tos ar kitos apielin- 
kės biznių ar dirbtuvių. Dar
bininkui pripažįstama teise 
gauti pašalpą ir tada, kada jis 
atsisakys skebauti arba įstoti 
į kompanijos uniją.

Apdraudos nuo nedarbo bi
lius nežada kažin ko. Bet j>s 
žada visgi kai ką. Q toliau — 
pačių darbininkų užduotis bu
vo, yra ir bus laimėti pageri
nimų. X.

NEW YORKO PRIEGLAUDOS 
“CHIRURGAS”

nie-

turi 
Tų 
vy-

Tyrinėjant Welfare salos,' 
New Yorke, senelių prieglaudą 
ir kalėjimą, išCjo aikštėn skan- 
dališkiausių dalykų. Pasirodė, 
kad kalėjimą valdė patys kali- 
niai-gangateriai, o kalėjimo Vir
šininkas turėjo jų tik klausyti. 
Bet dar blogiau buvo senelių 
prieglaudoj, čia buvo ne prie
glauda, bet tikras pragaras į ją 
patekusiems seneliams. Turbut 
skandališkiausį liudijimą davė 
Charlie Johnson, buvęs virėjas 
ant laivo. Jis prisipažino, kad 
jis gydydavo prieglaudos sene
lius ir net darydavęs jiems 
opias operacijas su peiliuku, 
kuri jis laiko rankbse. Už tuos 
savo ‘‘chirurgiškus”1 darbus jis 
gaudavo , atlyginimą kramto
muoju tabaku.

vaikščiojimo.
Kai susirinkimas pasibaigė, 

tai Kcblaičiai visus susirinku
sius šauniai pavaišino gard
žiais pietumis.

Kas sako, kad Detroito žmo
nės nėra svetngi, tai tas 
kus kalba.

-----o——
Detroito lietuviai irgi 

savo radio programą, 
programų sumanytojas ir
kintojas yra p. J. žiūronas. 
Kiekvieną sekmadienį jis duo
da programus iš stoties WJBK. 
Programo vedėjas yra nusista
tęs linksminti klausytojus tik 
dainomis ir biznierių garsini
mais. Todėl politinio pobū
džio kalboms ten vietos nėra. 
Vienok Fr. Bulaw turėjo pro
gos programe dalyvauti ir to
kiu budu pirmą kartą “subrė- 
kino” priimtą tvaiką.

------- -O-------- ;

Detroito Lietuvių Dailės cho
ro pirmas koncertas ir šokiai 
įvyko kovo 24 d. Lietuvių 
Svetainėje. Koncerte dalyva
vo apie 600 žmonių.

Koncertas susidėjo iš solis
tų, duetų, kvartetų. Pasirodė 
taip pat ir Dailės choras po 
vadovyste p. J. Žiūrono. Pub
likos nuotaika ‘buvo jauki. 
Matomai, ’detroitiečiai yra iš
siilgę koncertų, kurių čia ma
žai tėra rengiama.

----- o-----

------
APDRAUDOS NUO NEDAR- 

BO BILIUS 
. J--

Naujienose jau buvo atkreip
ta skaitytojų domėsis į tai, kad 
vasario 5 d. š. m. senatorius 
Wagner ir atstovų buto narys 
Lewis (iš Maryland valstijos) 
įnešė kongresan bilių darbinin
kų apdraudai nuo nedarbo. 
Tuoj po jo įnešimo vienur ki
tur išreikšta abejonė, ar kon
gresas priims tą bilių kaip įsta
tymą.

Penktadienį, kovo 23 d., pats 
prez. Rooseveltas laišku kon- 
gresmanui Doųghtonui išreiškė 
pageidavimą matyti kalbamą 
bilių įstatymu. Turint omenėj 
prezidento įtaką šaly ir kon
grese, tenka manyti, kad ap- 
drau'dos nuo nedarbo įstaty
mas taps išleistas, ir gal dar 
šioj kongreso sesijoj.

Kadangi tas bilius turi di
delės reikšmės darbininkams, 
tai dar kartą norisi pažymė
ti jo esme.

Bilius reikalauja, kad prade • 
dant liepos mėn. 1 dieną 1935 

’m. iš samdytojų butų kas me
tai kolektuojamos federalės 
taksos suma 5 nuošimčių iš
mokamų darbininkams algomis 
pinigų. Kad tokias taksas turi 
mokėti visi darbdaviai samdan
tys 10 ar daugiau darbininkų. 
Išimtis daroma farmų darbi
ninkams, tarnybai namuose, 
mokytojams, daktarams, gelž- 
kelių samdiniams ir kai ku
riems kitiems.

Apskaičiuojama, kad šių tak
sų suma metams sieks bilioną 
dolerių. Iš jos bus mokama pa
šalpa .bedarbiams.

Bilio autorių ir prez. Roose
velto administracijos noras 
yra, kad apdratidą nuo nedar
bo įvestų atskiros valstijos. 
Bilius, kaip sako jo autoriai, 
ir taikoma viišųpirma šiam tik
slui.. Į ’ . p:/ J; .

Iki šiol, mat, kiekviena pa
stanga įvesti ąpdraudą nUp ne
darbo toj ar kitoj valstijoj bu
vo pasitinkama šitokiu samdy
tojų argumentu: “Musų valsti
joj veiks apdrauda. Musų bfe

Detroit, Mieli.
Is automobilių miesto 

padangės

Kovo 23 d. E. Mikulienes na-

nišką vakarienę. P-ios Keb- 
lienė ir Strazdienė gražiui vi-’ 
sus svečius pavaišino. Laike 
vakarienės Dr.’ J. Jonikaitis 
prirašė prie ALTASS. kelis 
naujus narius ir jukėlė $50.

Vakarienės surengimu 
ginusiai‘rūpinosi Dr. J. 
kaitis ir A. Strazdas.

-----.■■o--——
Kovo 24 d. Keblaičių

muose (2238 East st.) LSS. 146 
kuopa laikė savo susirinkimą,
kad aparti įvairius įbėgančius įkas -čia važiuoti ir darbo ieš 

Tarp kitko pmimin-jkoti

dau
Joni

na

Kovo 25 d. 'Detroito užklupo 
didelė sniego audra. Nuo 
pat Tyto juodi debesys buvo 
užgulę miestą ir automobilių 
tranšporlacija dalinai tapo su- 
paraližiuota. Su gatvekariais 
irgi nemažai buvo vargo.

Šeštadienį ir sekmadienį 
nežiūrint į oro nepastovumą, 
Er. Lavinskas ir Fr. Bulaw 
klaiųpinėjo po Detroitą ir pla
tino “Naujienas”. Atrodo, jog 
bus geros pasėkos. Gaunama 
daug naujų skaitytojų.

o-—* .
Streiko pavojus >automobilių 

pramonėje praslinko. Išėmus 
Frodą, automobilių dirbtuvėse 
darbas eina visu smarkumu. 
Priimama daug darbininkų. 
Bet nėra jokios vilties, kad vi
si bedarbiai galėtų darbą gau
ti. O apie. kitų miestų be- 
tdarbius, tai negali būti nei 
'kalbos: butų bergždžias daly-

reikalus 
urnose (2263 — 24 st.) būrelis ta ir apie 
lietuvių turėjo surengęs šeimy- “Naujienų”

i, — priimama tik tie, ku- 
urengimą ‘Dėtrditc'^ie seniau yra dirbę ir turi 

jubiliejinio Up- p#tyrimą. — Fr. Balau).

MODERNIŠKA ODISeSA

. Z' -•n7
V.„A ‘L , c
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SENASIS SAPNAS

Philadelphia, Pa.
Kas pas mus veikiama

Bankietas, rengiamas VVSS. 
komiteto, finansavimui Antro 
Liet. Skridimo į Lietuvą, pa
garbai lakūno J. R. Janušau
sko-J a mes, striopiai yra ren
giamas. Draugijų atstovai ir 
pavieniai turėjo susirinkimą 
kovo 15 d., Liet. Muzikalėj sve
tainėj. Susirinkime ėmė daly- 
vumą 22 pasiuntiniai, tarpe jų 
ir dvi tautietės pp. A. Pavilio
nienė ir Emilija Balnienė, at
stovės nuo SLA. 135 kp. Be jų 
dalyvavo pasiuntiniai, — pilie
tis Kaz. Zodeiko nuo Lith. Citi
zen Combine ir Nik. Dailyda, 
paskutinis iki šiol darbavos: 
kaip pavienis. Kažin kodėl ne
pasirodė atstovai nito liet, 
draugijos “Lietuva” iš Frank- 
do, piliečiai P. Cinkus ir A. 
Dambrauskas, kurie buvo kvie
sti atvirutėmis, kaip ir kiti?

Rašant šį pranešimą spau
dom iš patikimų šaltinių pra
nešta ir sužinota, kad šiaurės 
Dalies Liet. Repub. Pašelpinis 
Klubas, antras iš didžiausių 
musų mieste, taipogi parinko 
du atstovu, — J. Bendaravičia 
ir A. Tuleikio asmenyse, prie 
VVSS. komiteto darbuotės.

šio klubo prisidėjimas yra 
vienas iš didžiausių ir pasku
tinių pliusų. Kaip matosi, VIL
NIUI VADUOTI SANJUNGOS 
SKYRIUS, Philadelphijbje, tu
ri būt sumuš visus ir visur re
kordus atstovaujančiais nariais 
ne tik Amerikoj, bet ir Lietu
voj. šis liuosai susiorganiza
vęs “kūnas“ susidaro iš 37 as
menų, kurie reprezentuoja 12- 
ką inkorporuotų lietuvių drau
gijų ir organizacijų, nuo ma
žiausių iki didžiausių, ir į ku
rias priklauso apie 5,000 orga
nizuotų vietos lietuvių! Jeigu 
randasi kur nors lietuviškame 
sviete didesnis VVSS, tai phi- 
ladelphiečiai mylėtų išgirsti. 
Vėliaus paskelbsime visų orga
nizacijų vardus ir jų atstovus 
spaudoje.

Ką ir kiek musų komitetas, 
mažesniu būdamas, iki šiol yra 
nuveikęs Vilniui Vaduoti ir Da
riaus-Girėno darbuose, skaitan
čiai visuomenei yra jau žino
ma. Ką jis, būdamas senesniu 
ir tvirtesniu nariais, nuveiks 
ateityje lietuvių apšvietus ir 
kultūros labu*!, ateitis parodys 
Bet kad jame gludi potencia
le jėga, tai nėra klausimo.

Visas galvosūkis musų ko
miteto šiuo laiku, — tai finan
suoti ANTRA LIETUVIŲ 
SKRIDIMĄ. Užbaigę tą darbą, 
musų komitetas atkreips dė-

KĄ, New York-Kaunas ar Chi- 
cago-Kaunas be nusileidimo 
Tai labai reikšmingas lietuvių 
tautos reikalas.

Kviečia širdingai VILNIUI 
VADUOTI SANJUNGOS SKR. 
KOMITETAS,

Z. Jankauskas, rašt.

Detroit, Mieli.
šis bei tas iš musų padangės

Pas mus sniego dar yra li
gi dviejų pėdų. Oras gana vė
sus, nors Velykos čia pat. Dar
bai eina, rodosi, neblogai. Bet 
kai reikia darbas gauti, tai la 
bai sunku. Tiesa, kai kam pa
sitaiko giliukis. Be didelio var
go gauna darbą. Tačiau aš to
kio giliukio neturiu.

» » »
Kiek teko patirti, ponios Mi

kšienės namuose buvo sureng
ta vakarienė antrojo skridimo 
naudai. Pelno likę apie $50. 
Prie vakarienės surengimo ir 
pinigų sukėlimo daugiausiai 
pasidarbavo Dr. J. Jonikaitis, 
A. Strazdas, Keblaitienė ir ki
ti. Vadinasi, pas mus yra en
ergingų žmonių, kurie remia 
kulturinius darbus bei suma
nymus.

Na, o kada Brooklynas at
bus ir pradės veikti? Nejau
gi dar ilgai teks laukti?

» 13 »
šiuo laiku pas mus lankosi 

“Naujienų” atstovas ir kontes- 
tantas F. Bulaw, kuris leidžia 
medaus mėnesį su Lavinsku 
vienoje lovoje. Bet Detroitas 
to dar nežino.

Vakarais jis kartu su Lavin 
sku klampoja po sniegą, ieško
damas naujų prospektų. Atro
do, kad pasekmės bus neblo
gos, kad tik oras pasitaisytų.

» » »
Kovo 25 d. musų naujasis 

ir nepriklausomas choras tu
rėjo koncertą. Pasisekė visai 
gerai, žmonių atsilankė daug. 
Jeigu neįvyks kokių nesusi
pratimų, tai choras galės ne
blogai gyvuoti. Tai bus pui
ku.

Detroitas visgi turi nemažai 
patyrusių dainininkų dar iš 
kompozitoriaus M. Petrausko 
laikų. Jie visi yra laisvų pa
žiūrų žmonės ir norėtų susi
burti į krūvą. Svarbiausia jie 
pageidauja laisvo veikimo.

Naujasis choras ant tų pa
grindų ir susikūrė, — jis yra 
nepriklausomas. Ir jeigu jis 
pasiliks ir toliau tokis, tai, nė
ra abejonės, kad iš visuome
nės susilauks paramos.

Laimingos jam kloties.
— F. Lavinskas.

Vidurnakčio tamsumoje, kai 
visi išvargę nuo dienos darbų 
ramiai miegojo, kažkas phimp 
telejo ant grindų ir neaiškiai 
sudejavo.

— Kas pasidarė, šimeli — 
pribėgus klausė Juozelio moti
na.

— Nelaimė išliko, — aiški
no Juozelis, pats nežinodamas, 
ar jis dar tebesapnuoja, ar jau 
tikrai pabudęs. Kiek atsipeikė 
jęs, viena ranka laikydamas 
pritrenktą galvą, o kita apka
binęs motiną, jis pradėjo aiš
kinti motinai, jog jis taip leng
vai skraidęs padebesėmis ir grį
žęs namo iš kažkokios nežina- 
mos šalies, o dabar jis pasi
jutęs esąs ant grindų, ties lo
va. Jis nedejavo, nors jo gal
va buvo gan apsvaigus nuo 
pritrenkimo. Iš džiaugsmo jo 
širdis smarkiau plakė ir jis no
rėjo viską papasakot motinai 
apie savo sapną, bet sudraus
tas nutilo ir vėl pradėjo pinti 
savo saldžius sapnus.

Mes visi jaunystėje sapnuo- 
davom skraidą. Ne vienam iš 
mus teko iškristi iš 'lovos ?r 
susikulti galvą.

“Lėkčiau*, lėkčiau, kad ga
lėčiau,

Paukščio sparnus kad tu
rėčiau.”
Kiek liaudės dainų, kiek pa

sakų, nusiskundimų, kad žmo
gus negali skristi. Ve, raga
nos, demonai, aitvarai ir kito
kios piktos dvasios iš vienos 
pusės, angelai iš kitos, tai ga
li skraidyti, o žmogui užgin
ta!

Kaip musų kūdikystes die
nose mes sapnuose skraidyda
vo™, taip gilioje senovėje žmo
nės svajojo apie skraidymą 
Graikai paliko mums mitą apie 
žmones, kurie mokėję skristi, 
tai buvę išradėjas Dedalas ir 
jo sunus Ikaras. Kartą Deda
las ir jo sunus Ikaras buvę 
Kretos • saloje ir ten užrūsti
nę karalių Minos. Norėdamas 
išvengti karaliaus pabaudą, De
dalas nutarė skristi iš salos. 
Vašku prilipdęs sparnus prie 
sunaus Ikaro ir prie savo pe
čių, įsakęs Simui neskristi per- 
aukštai arti saules, nes spar
nai gali nutirpti nuo saulės 
kaitros, abu pasileido skristi. 
Ikaras nepaklausė tėvo įspėji
mo ir skrido aukštyn, link sau
lės, tad jo sparnai nutirpo, o 
jis nukrito ir nuskendo Egi- 
jos juroje. Tą juros pakraštį 
ir pavadino Ikaro jura. Deda
las, buvęs labiau įgudęs lakū
nas, nutapė Kumaje ir ten pa
statė dievui Apollo šventyk-

Renesanso laikais, garsus 
menininkas tapytojas, Leonar-

do da Vinci, bandė išrasti lėk
tuvą. Nors jam nepasisekė už
kariauti orą, bet jis paliko 
daug vertingų savo tyrinėjimo 
užrašų. Pradžioje devyniolikto 
šimtmečio, Jurgis Cayley, an
glas, teisingai įrodė, kad sun
kesni už orą aparatai gali skri
sti. 1850 m., žemaitis, Aleksas 
Ilriškevičius, originaliai ir tei
singai aprašė galimumą mecha 
niško skraidymo ir buvo pasi
dirbęs skraidymui mašiną. Ta
čiau pirmu bandymu jo maši
na sudužo. Į pabaigą devynio
likto šimtmečio prancūzai, vo
kiečiai, anglai ir amerikiečiai 
jau atsidėję dirbo, kad galu
tinai užkariavus orą. Galutinas 
mechaniško skraidymo proble
mos išsprendimas priklauso 
amerikiečiams, Wright bro
liams, kurie 1903 m. įsitaisė 
motorą su propeleriu į aero
planą ir pasekmingai pradėjo 
skraidyti. Per amžius žmonių 
sapnuoti sapnai išsipildė.

Su pradžia dvidešimto šimt
mečio prasidėjo
jau išrastų skraidymo 
Nesuskaitoma daugybe 
žuvo aukomis aviacijos 
su i. Išmokęs skraidyti, 
siekia užkariauti
aukštumą. Daromi visokį ban
dymai, išrandama visokių prie
monių, kad butų saugu skrai- 

pasidaro 
susisieki-

tobulinimas 
mašinų, 
žmonių 
progre- 
žmogus

tolumą bei

kurį ištiko nelaimė ir jo lėk
tuvas sudužo, bet jis pats iš
liko gyvas. Sunku butų pasa
kyti, kiek lietuvių skraidė di
džiojo karo metu Amerikos ka
riuomenėje. Aš prisiminsiu tik 
vieną, tai gydytojo Graičiuno 
sūnų, kuris buvo kariškos avia
cijos leitenantas. Karo metu, 
leitenantas GraiČiunas buvo 
skaitomas 
kariškų lakūnų visoje Ameri
kos kariuomenėje^

Prasidėjus bandymams skri
sti per Atlanto vandenyną, su
sirūpino tuo ir musų lietuviai 
lakūnai. Garbingos atminties 
S. Darius iš Lietuvos grįžo 
Amerikon 1927 m. Kai tais 
metais C. Lindbergh nuskri
do iš New York’o į Paryžių, 
ne vienas lietuvis klausė Da
riaus, kodėl jis neskrenda per 
Atlantą. Jis atsakydavo, kad 
tokiam skridimui reikia apie 
25,000 dolerių, o jis tiek pini
gų neturi. Tokį klausimą Da
ri u‘i statė ir vienas lietuvis 
bankininkas, su kuriuo Darius 
norėjo rimtai pasitarti. Bet kai 
turtuolis išgirdo, kad tam rei
kalui (transatlantiniam skridi
mui) reikia 25,000 dolerių, jis 
kaip 
kad 
jojo 
kos

GraiČiunas 
vienas jauniausių

Ar .jis laimingai pasieki Kau
ną? Taip, nes visi lietuviai, 
taip amerikiečiai, taip Lietu
vos žmones visokių paž valgų 
bei partinių srovių išvien re
mia šį skridimą.

Už poros savaičių čikagie- 
čiai lietuviai gėrėsis Lituanica 
II, ries lakūnais Janušauskas 
jau rengiasi j Californiją at
siimti musų galingąją Litua 
nicą II.

Kai jau lėktuvas pilnai nu
pirktas, tai sunkesnioji puse 
musų darbo yra nuveikta. Da
bar belieka geras Lituanicos 
II įrengimas transatlantiniam 
skridimui. Reikia visiems ge
ros valios lietuviams dar smar
kiau pasidarbuoti ir prisidėti 
su savo centais, kad mes ga

lėtume išleisti Janušauską si! 
visai gerai įrengtu lėktuvu. Su 
gerai įrengta Lituanica II, mu
sų Janušauskas tikrai pasieks 
Kauną ir nuo mus visų pasvei
kins musų brolius Lietuvoje.

Tada mažo Juozelio sapnas 
išsipildys...

— A. Kartanas.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. iir.tty Luedeke II Dayton rato: * Al 
vdrtojn Krusehen. kad suniažinti svarumo— 
aA netekau 10 svarų j vieną savaitę ir ne- 
tinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lenęvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę laukite- 
lio Krusctien stikle kari to vandene ryte prie! 
pusryčius — tai yra sauyus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 

4 savaitėms visai matai kainuoja.
neeraiaue 
užtenka <_ _______ _ ,_____ _______
Gaukite ii pas bile aptiekininką Amerikoje.
— yr* daug imitacijų ir jua turite aauroti 
savo sveikata.

Zlurfiklte. kad gautumėt Kraaehen Salta
Jeigu Ii pirma bunka neįtikina jut, kad tai 
yra tauriausias būdas nusikratyti rlatoUDM
— -nmirai -siaanH

mesį į DARIAUS-GIRĖNO pa
minklo statymo ir VILNIUI 
VADUOTI apleistus turi tarpu 
reikalus, o taip pat ir pačių 
vilniečių bado klausimą.

Lietuvių Aviacijos Diena pas 
mus nuo pereitų metų yra jau 
nustatyta. “Vytauto Parkas“ 
jau seniai išnuomotas. Laikas 
paskirta birželio 10 d. 1934. 
Tai įvyks prieš pat ANTRA 
SKRIDIMĄ i Lietuvą. Lakū
nas J. R. Janušauskas-James 
oficialiai jau pranešė, kad jis 
dalyvaus asmeniškai pas mus 
ir jau su LITUANICA AN
TRĄJA. Tai smagi ir džiaug
sminga philadelphiečiams ži
nia.

Bankietas jo pagarbai ir fi
nansavimui pas mus įvyks sek-' 
madienį, bal. 15 d. 1934 m.. 
Liet. Tautiškoj svetainėj, 928 
įE. .Moyamensing Avė. Salė ati
daryta bus nuo 3 vai. po pie
stų. šokiai prasidės kaip 4-ios. 
Vakarienė ir turtingas progra
mas kaip 6-šios, paskui vėl mu: 
aika, 'šokiai iki vėlyvos nak
ties. Bal. 15-ta yra nedėldie- 
nis, todėl kviečiame ir iš to
liuos atsilankyti, praleisti su 
mumis smagiai laiką ir turi pa
remti ANTRA LIETUVIŲ. 
SKRIDIMĄ PER A^LAN-TL-

(.ISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taHail 
užmuša turinčias bendrume] 
su paprastais šalčiais bakteri-l 
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su-l 
Skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai- į 
ke 2H Žiemos menesių I 
rodi, kad tie, kurie 'plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., Si. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonu įtalpos
“AQUITANIA

♦I

i

PAS

lietuviai,
1911 m

lietuvis 
Vilkaitis,

Neabejoju, 
laiką sva- 
iš Ameri-

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų , 
Amerikoje.

- Pius Bukšnaitis.

RŪBAI
VYRŲ VISOKIO

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mies
tą Londoną, o iš ten per Kiel Kanalą į Klaipėdą.

Trečia Klase į vieną puse ...... ...
Į abi pusi ..... ...............................
Turistine Klase į vieną pusę ....
Į abi pusi ...... ..............................

Nieko nelaukę tuoj aus kreipkitės į
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”. f
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

dyti. Skridimas oru 
kasdieniniu žmonių 
mu.

Mes, amerikiečiai 
taip jau skraidome, 
pirmas Amerikoje 
skraidė. Tai buvo S.

žeme nutylęs.
Darius visą tą 
apie skridimą 

į Lietuvą.
Dariui ir Girėnui tragingai 

žuvus Vokietijoje, dar vieno 
lietuvio lakūno širdis užside
gė noru sekti jų takais ir nu
skristi iš Amerikos į Kaimą. 
Tas lakūnas, tai Juozas Janu
šauskas.

11U11L itiuti

lUaMaKc,'

YOUREtEj
Night Utid Morning to kėep 
them Clcan,Clęaj? andHėalthy v

Write,įor"Free^Eye Care'* ' 
or Beauty” Book j 

MarineCo.,Dept.H. S.J9 E.OhioSt.j(&ictjo d

Nepaprastos 
Vertybes Velykoms!

TURNER BROS

DĖL
AMŽIAUS IR MIEROS

i

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENA
Ekskursantai perplauks per vahdėnį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gcrAi žinomas ekskursijų paly
dovas

..... ..... $107.50

............ $181.00

............. $138.00

............ $241.00
“NAUJIENAS” dėl

PUOŠNUS
Pavasariniai TŪPK AUTAI
Štai yra top kautai dėl vyrų, kurie mėgsta stylingumą iri 
k o k y b ę už nebrangią kainą. Čia rasite rinktinius 
iš vilnonių materijolų pasiutus ir puošniausius vienlinkiu 
ir dvigubu užsisegimu modelius. Ir čia $ gt iĮ1!Ą: 
taipgi rasite tikrą vertybę kuriai lygios 1 U 
nerasite niekur kitur už $10.00 daugiau ■ 
šios kainos.

= 2 Keiniu Siutai
) j e e ' ''

Mokėkite nebrangiai už savo naujus Pavasarinius Rublis— 
bet gausite rinktinius už savo pinigus, šie puikus 2 kelnių 
siutai duoda jums viską. Korektingą stylių, puikų pasiu
vimą, tikrą worsted materijolų ir kas- 
geriausia — ŽEMA KAINA. Visų spalvų 
ir mieros

<r ■■ f A
ŽEMA KAINA. Visų spalvų > Ali

PASIŪTI 2 Keiniu Siutai ■ • •
Jus didžiuosites savo išžiūra per šias Velykas ir dar ilgai 
po to, jeigu jus dėvėsite vieną šių puikių siutų. Tikras 
custom pasiutas ntbas, pasiutas iš šios šalies puikiausių' 
matdrijolų—kiekvienas siutas yra artisto tveriamas iš 
styliaus ir kokybės. Geriausias Ghicagoje $ A A E A 
pirkinys už tiktai .....    :

Chicago’s Didžiausi Rinktini Siuvėjai 
KAMPAS ROOSEVELT & HALSTED

Atdara šeštadieniais iki 10 vai. vak. Sekmadieniais iki 5 vai, vakaro.

Klausykit musų Lietuvių Radio Programo Seredomis 10 vai. Vakare, > 
» Nedaliomis 12:30 vai. po pietų iš stoties WJJFC, Cicero.

■ r < n ii i i     H ... «i i     ...................... .. I .ii.,Iii   M.      Ii.   į, , ,-Į ..

V .... ==y
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Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA. .

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

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje ~ Užsieny

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

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

gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai! užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštj. 
Jis bUs Jūsų kelrodžiu Jūsų gyveninio eigoje. Jis ves jus i švie
sa ir tiesų. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos /Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

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

VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va
lininkai Knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini
gais už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti 
keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto — gerų 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė
ti dovancs, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite:
Vajaus Komisija

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. g 
lllllllllll®lllllllllll®llllllllll«^



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš “Birutės”
Miko Petrausko darbuote su

Birute

Balandžio 8 d. Lietuvių Au
ditorijoj Birutė stato scenoj, 
pirmą kartą Chicagoj, komp. 
Miko Petrauslko operą “Eg
lė — Žalčių Karalienė”. Ryšy 
su tuo norisi prisiminti keletą 
malonių įvykių iš p. Perausko 
darbuotės chieagiečių tarpe.

Stalo “Birutę"
Kaip jau esu minėjęs pir

miau, po pastatymo scenoje 
veikalo “Kaminakrctys ir Ma
lūnininkas” visa musų teatrą 
lankančioji publika reikalavo, 
kad butų statoma operetės. 
Drama nustojo vertės Reiš
kia, p. Petrauskas davė publi
kai ką tai tokio naujo, ką ji 
pamėgo.

Jeigu paimsime šios dienos 
musų teatrą, tai pamatysime, 
kad chorai stato daugiausia 
operetes ir turi gan gerą pasi
sekimą, nors statoma dažnai 
visiškai ne musų plauko vei-

kališko veikalo, kuris stovėtų 
priešaky ir butų lietuviško po
būdžio, kaip lik M. Petraus
kas. Stasys Šimkus 1919 m. 
būdamas Birutės vadu para
šė “Čigonus” ir “Sugrįžo”, bet 
abu veikalai pasiliko neišleisti, 
ir tik jų ištraukas mes girdi
me dainuojant.

M. Petrauskas 1908 m. sto
vėdamas prie Vinco Kudirkos 
choro pradėjo rengtis persta
tymui, kaip kad jis užvardijo 
ir kaip buvo afišuojama, vei
kalo “Melodrama Birulė”. 
Musų šių dienų rašytojai vi
saip tą gražų kurinį vadina: 
vieni — opera, kiti —. melo
dramą, o aną dieną skaityda
mas p. Kl. Jurgeli'onies straips
nį patėmijau pavadinimą “o- 
peretė”.

Pa vyzdžiui, p. 
išvertė į lietuvių 
įvairių operečių.

Bukšnaitis 
kalbą eilę 
kurios v ra 

remiamos tai bulgarų gyveni
mu, tai italų, tai vėl kitų tau

tų. Tačiau ne vienas iš musų 
kompozitorių neparašė muzi-

Operetės “Birutė” žodžiai' 
yra paimti iš knygutes “Biru
tė”, kurią parašė Liansbergis”, 
ir kuris pats buvo neblogas 
muzikas. Rašančiam šias pa
stabas teko jo chore dainuoti 
Kybartuose 1904-5 m.

Operete “Birutė” yra artima 
mums lietuviams, todėl kad jos 
vaizdai, melodijos ir viso cho
ro liaudies dainos atalinka 
musu sielai, fe

Artistų sąstatas
Štai sąstatas artistų, kurie 

tvėrė istoriją anuo laiku Chi
cagoj vaidindami “Birulę”: 
Malvina Horodeckaitė, Ksave
ras Strumskis, C. Kasputis, M. 
Dūda, Zachbrevičius, Vitkevi
čius, J. Ilgaudas, na. ir visas 
choras.

Geriausios dainininkės anuo
met prisidėjo prie 
pastatymo ir veikė 
Birute. Ir pirmas 
pastatymas pavyko 
žvilgiais. Tą jums 
Dr. Kasputis, kuris
kais buvo didžiausias Birutės 
stulpas. Jisai su M. Pėtraus-| 
k u kartu gyveno ir, i 
vino savo galingą ir

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Geležinkelių koordinatorius ir • arbitratorius ginče dėl ge
ležinkeliečių. algų Joseph B. Eastman (dešinėj) kalbasi su re
porteriais po konferencijos su geležinkelių kompanijų atstovais.

cagos lietuvių 
ra tiško operą 
Karalienė”.

Kitą kartą 
operos artistų

scenoj M. Pel-.la Bertulio. Tai 
‘Eglė - Žalei ii ’ operetė, ir pirmą

paduosiu šios 
astatą. A.

Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn 

darbuotė
Dabartiniu laiku Pirmyn 

choras stropiai rengiasi prie 
savo vakaro, kuris įvyks ba
landžio 15 d. St. Agnės Audito
rijoj.

Tai bus tikrai vienas šau
niausių parengimų. Bus su vai- 

jdinta net dvi operetės—“Ka- 
regis, la-! minkretys ir Malūnininkas” ir 

r gražu I‘‘Abejotinas Asmuo”.
C ___ _  J  TV JT — 1 . . ! . . *

balsą, kuriuo ne kartą ir man |

labai graži 
.. --- i kartą bus

Amerikoj statoma scenoje.
žodžių apie

Paaiškinimas Jonis 
kiečių Kliubo 

nariams

Halsted Exchange Na
tional Bank prisideda 
prie Federalio Kredito 

Vajaus.

Ponktadienis, kovo 30, 1924

dirbėjai Chicagojc įsakė savo 
sandėliui, kuris randasi prie 
So. Ashland avė. ir 39 gatvės, 
išparduoti visą 
Kad išparduoi 
pianus, kainos
žemiausia. Pav. upright pianai 
parduodami po $59.00; grand 
pianai— po $129. Jei kas nori, 
gali pradėti mokėti tik nuo 
liepos 1 d., ir išmokėjimai

šlaką tuojau, 
greišiausia 

numušta juoThe Halsted Exchange Na
tional Bank, 
prie Halsted Si. ir 19tos gat
ves,, nutarė juo pilniausia 
remti federalės valdžios vajų.

Kovo 27 d. tilnasioj Naujie 
nose korespondencijoj antrašte 
“Joniškiečių Kliubo Nariai šel
pia Savuosius” yra netikslumo. 
Tenka pasakyti, jogei Joniš
kiečių Kliu'bas nutarė padaryti 
kolektą, kad paremti sergant’ 
narį J. Butautį.

Turiu pažymėti, kad Joniš
kiečių L. K. Kliubas buvo nu
taręs surengti sergančiam J. 
Butaučiui vakarėli, bet vėliau 
atsisakė, ir vakarėlis neįvyko.

Gimė pas mane mintis, ar 
negalima, pasitarus su keleis 
Kliubo nariais, parinkti aukų 
sergančiam nariui. Atlankiau 
Kliubo finansų raštininką, kad 
gauti namų adresus, čia sek- ( 
rotoriaus žmona, p-nia Vikto
rija Rimdžiuviene, pranešė man 
linksmą žinią, jogei p-nia Mi- 
ravičienė su p. Rindžiu pradė
jo lankyti taip Joniškiečių Kliu
bo biznierius, taip kitus na
rius, kad gauti paramos drgui 
Butaučiui. Ši naujiena man 
buvo labai maloni, nors p. Mi- 
ravičienė ir Bindžius, taip sa
kyti, užbėgo man “už akių”. 
Palinkėjęs jiems gero pasiseki
mo ir padėjęs savo vardą blan- 
koj grįžau namo.

Dar pasakysiu, kad girdėjau 
iš p-nios Miravičienės, jogei kai 
kurie Bubančio geri draugai 
pasižadėjo surengti kokią tai 
parę daug dirbusiam Joniškie
čių Kliubui, bet dabar sergan
čiam dr-gui Butaučiui. Reikia 
tikėtis, kad tie draugai ir dram 
gės savo pasižadėjimą išpildys 
ir suteiks ne tik morales ir 
medžiaginės paramos sergan
čiam, ale ir progos kitiems na
riams susirinkti būreliui 
draugiškai laiką praleisti.

kuris randasi

juo pilniausia bankų kreditų k5čiau kaip (X) savaitei.
biznio įstaigoms, šis bankas 
dabar praneša, kad jis yra 
pilnai prisirengęs telkti pas
kolų biznieriams ir padėti 
jiems finansuoti jų sumany
mus. Jis todėl kviečia biznie
rius ir pramonininkus kreip
tis į jį finansiniais reikalais.

Reikalauja sumažinti 
muitus ant įvežamos 

viskes.

Nuo Sustingusių Sąnariu
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geru, vikrus išsitrynimas su 
ANCIiOR Pain-Expell<riu. įtrinkite 
užtenkamai I‘ain-Exp< llerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu, račiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expellcriu 
vakarais ir rytais iki palengvčs.

Pajn-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 3Sc. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį. <

n a iii runri i
rAIN-tArtlLtK

vinėjimas Suvienytose Valsti
jose. Bet butlegerių biznis ne
išnaikinta. Butlcgeriai iš mun- 
šainės dar tebetarpsta. Kodėl?

Tą klausimą atsako Wm.; 
E. Hull, Hiram Walker and 
Sons, Ine., firmos vice-prczi-j 
(lentas, štai jo paaiškinimas: į

Suv. Valstijose stoka senos 
nusistovėjusios viskės. Ją ten
ka įgabenti į šalį pav. iš Kana
dos. Bet įgabenant reikia mo-! 
keti muitą po $5.00 galionui. 
Dėliai to gera įgabenama vis
ko pasidaro neįperkama did
žiumai žmonių. Jie todėl var
toja butlegerių pigų produk
tą.

Kad 
biznio, 
Hull’o,
įgabenamos iš Kanados viskės.

Queensville SpeciaI 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas F0X HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville SpeciaI 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei yirtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

■Dabar keletas 
patį Pirmyn chor

Choras susideda iš apie as
tuonias dešimtis narių. Išimant 
penkius senius, kiti visi čia au
gęs jaunimas. Tai, kaip ma
tot, yra spėka, ir kas sako, kad 
lietuvių jaunimas ištautėja ir 
nesidomi lietuvių kultūra ir 
daile, tai kalba netiesą, žino
ma, daug priklauso ir nuo tė
vų, kurie savo vaikus paragina 
ir leidžia priklausyti prie pana
šių dailės draugijų.

Pirmyn choras po savo va- 
Ikaro rengiasi Į maršrutą su 
operetėmis. Nori atlankyt Ro- 
selandą ir Cicere, o gal ir dau
giau4 lietuvių kolonijų, žinoma

4352 S.

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7346

parašyta Miko gelbstint tų kolbnijų darbuoto-

Famous Racers Enthuse Over Plymouth Springing

ja Birute, kuri šiandie rengia- vo kieno suvaidinta, 
si pastatyti pirmą kartą Chi-

teko girdėti.
Po šio įspūdingo perstatymo

kiu, kad Pirmyn choras suvai
dins geriau, negu pirmiau bu-

Abejotinas Asmuo” parašy-

Vinco Kudirkos choras, pager-pr ju°kų pilnas veikalas, 
bimui komp. Petrausko irĮminkretį Pirmyn choras stato 
“Melodramos Birutės”, tapo [scenoje pirmą kartą, ir aš t'- 
pavadintas “Birutė”, o vėliau 
— Muzikos ir Dainos Draugi-

30

“Birutės” 
kariu su 
“Birutės” 
visais at- 
pa tvirtins 
anais lai-

pašalinti butlegerj iš 
valdžia turėtų, pasak 
sumažinti muitus ant

Sienų Valytojai
RADIO

“Kaminkrėtys ir Malūninin
kas” operete

; i■ r t f / ’ • i

Petrausko. Tai labai vykęs
Ka-

jams. , 1 h* .
Kas mylite (dainą ir dailę, 

esate kviečiami stot j Chicagos 
Lietuvių chorą pirmyn, ir pa
darykim šimto iigrių chorą. Pir
myn chorui vadovauja gabus 
chorvedis p. K. Steponavičia.

—Antanėlis

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos. 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausjjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

507 Gudaitis V.
512 Jankus Mrs. Ona (2)
516 Končius August
518 Krasutsky Enaliun
525 Pickus Mrs. Mali
528 Serelis Mrs. Kazys
530 Striogui Tamošiui
531 Waschkevich Michael

Vienas geriausių sienų po- 
pierų valytojų šiandien rinkoj 
yra be abejonės, Absorene. Jo 
išdirbėjai tvirtina, kad Abso
rene yra geriausias sienų va
lytojas. Ir ne stebėtina, nes 
chemikai kas metai daro ban
dymus tą produktą tobulinti 
ir vis tobulinti.

Piami išpardavimas
Vieni stambiausių pianų iš-

Nedėlioję, 
Balandžio 1 d.

Iš W. C. F. L. stoties
nuo 8:45 vai. ryto

■ » »

Bus i klausymus atsakinėjama.
Atsakinės

S. Beneckas,
kuris yra gerai susipažinęs su šv.

Raštu.
Nepamirškite pasiklausyti

VELYKOMS SPECIALS
Štai yra jūsų pasirinkimui gerų Bargenų 

Penktadieny ir šeštadieny, Kovo 30 ir 31 d 
VERŠIENOS KULŠYS sv...........  —........ 4 «!/.»

VERŠIENA DEL KEPIMO sv.

KUMPIAI VELYKOMS sv. .

PUIKUS ROUND STEKAS sv. .
’2=~^^America’s 

favorite!
GERI LAŠINIUKAI sv.

LEAF LARD sv.

CALLA KUMPIAI sv.

3094 — Nepaprasta išėjimui suk
nelė iš šviesiai arba tamsiai geltono 
lengvaus šilkiįio aksomo. Arba jei
gu kam tinka“ šviesiai mėlyno arba 
ružavos snalyos. Sukirptos mieros 
11, 13, 15 i/17 metą amžiaus mer-

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

NAUJIENOS Patiem Depe.
1739 S. Halsted St.. Cbicago. III.

čia įdeda 15 centų it praSan at

siųsti man pavyzdį No

Mitros ............................... per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Billy Arnold and Harry Hartz, dare-dovils of the speodwayę and national heroes in many thrilling races, discuss tho 
distinet advantages of Plymouth’s individual ::ront wheel springing. “This distinetive Plymouth method of springmg 
will ’.essen the physical strain of a 500-mile race and materially reduce the wear and tear on tho car,_ Billy is saying 
to Harry after they had tested the car over almost impassable roads. ■ t
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amother. -
E^cuse »=er$ busti N 'IM 
OM Tg(= FQ0NT PAGE O* 
-THE DAILV Pf^ESS, OEV.

? ADoPTlN'A 
COUPL'E O'IUAIFS!/ g 

. VoU KILL ME,
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_ H AVA/1!

j"

The tantalizing flavoru of truc may. 
onnaiseandtrueold-fashionedboiled 
dressing newly combined! Smooth 
and vefvety, made in the ezdusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'SMIRACLEVVHIP
SALAD DRESSING

» ■ 1 .................. -

(2UM ALOMG 
BACKTO oe. 
apajstmemt, 
Klos, I Got 
IMPOETANT 
BUSINESS TO 
<ĄTrfeKlDTO'.

DO»T UOOK, 
bub! >t aim't 
Nice F&R. YOU 

-TO SGE'f y

8’20 
13’/2C 
12’/2C 
12’/2c

■ 7’/2c 
1O’/2C

PUIKIOS NUVALYTOS VIŠTOS

ECONOMY MEAT MARKET
K. NORKUS, Sav.

2033 South Halsted St.
Pirmos Duris į North nuo A. P. Krautuvės

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

AW? CAN T 
I JUST STEAL 
ONE LOOK??

Honbst!! i 
HANDED TO 
ME 8YTH' 
FAMOUS- 
BABEBUMP 

H<MSELF<< . 
I AIN'T / 
MOOlM' /

VAI! z_

MV! STOP 
IMAT! VUoNT 
. EVEM KNOUJ J 
k him.'į A

roMTHe. 
LeveL ??
i

yjt/LL be 
BGH’HATUM' 
EVGR/ebby

*£:=:« iifli

_____



Valdybos narys an

Northsidiečįų dėmesiui

2343

Atsiliepkite!

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Pakvietimai dalyvauti

Graboriai

Įvairus Gydytojai

eeka, Successor to

OppoSlte Dit Store, 2d Fluor

Telefonas Yards 0994

Advokatai

UŪZAPAS EUDEIKI
Tel, REPUBLIC 3100

Laidotuvėse

Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Nupiovd jam ranką, kad išgel 
beti nuo minties, bet veltui

Rytoj laidojamas 
nuo džiovos miręs 
Rapolas Paciunas

už visą 
kad lai-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

jo ran- 
iržgauta 
neaugi jo 
nepasek-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victo

prisidėti prie Simano Daukanto 
Draugijos

nariams 
neišgali 
ateikite

2122 West Marųuetfae Road 
kampas 67th ir Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

ir nedėliomis pagal susitarime.

Poisonas ir velnio vestuvės

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-80-8:80 
Ncdėldieniais pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800. 

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOOJOMS 
Patarnauja Chica- 
gpje ir ąpjfelipkėje 

DidelS ir graži 
koplyčia dvkai.

4092 ARCHER »V|

— Džiovas buvo puikus vy
ras-kol prohibišeno nepanai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

nutarta sumažinti narių duok
les vienu doleriu per metus. 
Taipjau nariai sutiko ir nuta
rė sumažinti vieną pomirtines 
dali iki laikai pagerės.

Draugijos parengimiai
Simano Daukanto Draugijai; 

šiemet sukanka 41 metai, šioms, 
sukaktuvėms atžymėti nutarta, 
surengti iškilmingą paminėjimą 
spalių 28 d. 1984 m. Lietuvių 
atidi tori j o j. Draugi jos su sirin • 
kime, įvykusiame vasario 4 d., 
nutarta surengti, vasarą sulau
kus, išvažiavimą į miškus, šiuo 
tikslu paskirta komitetas. Jo 
užduotis yra stirasti tinkamą 
išvažiavimui vietą.

Kubos koresponden 
tui ačiū už kompli

mentą

Simano Daukanto 
Draugija

Pradėj’jfei 1934 metus, Si
mano Daukanto Draugija pa? 
darė naujų tarimų draugijos 
ir narių gerovei. Tarp kitko

4631 South Ashland Avemie 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 3200

pastebėjo ji.
— Kodėl?
— Argi nęmatai, kadDžio 

vas poisoną traukia?
Kaip tik tuo momentu Juo 

zas su dvieili draugais šuniu

p. P. Arlauskas, kuris siun
čia laikraščius J. Biečui, Lie
tuvon, prašomas užeiti į Nati- 
jienų ofisą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. Califoruia Avenue 
Telefonas Republic 7868

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 Sq. Hermitage Avenue

SLA. 226 kp. susi 
rinkimas

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanika Avė
Tek Boulevard 4139

Juozapinė Bridge 
oorte

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
T«l. Monroe 3377

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man,

Rytoj rytą į šv. Kazimiero 
kapines bus laidojamas 35 me
tų lietuvis Rapolas Paciuuas, 
60& Richard Street, Geneva, 
Illinois, kuris mirė kovo 27 d., 
po nepasekmingos operacijos.

Velionis sirgo vėžiu per ku
rį laiką. Antradienį rytą bu
vo nuplauta viena jo ranka, 
kurioj buVo jsigrtdeję's vėžis, 
kad išgelbėti velionio gyvybę, 
bet netrukus po operacijos mi
rė. Ji buvo padaryta Alexian 
Brotliers ligoninėje.

Apie metus laiko atgal, Ra
polas Paciunas buvo sužeistas 
darbe, U. S. Wind Engine and* 
Pump Company, kur 
ka buvo skaudžiai 
Nuo to laiko ranka 
ir davė pradžią’ikišiol 
mingai gydomai ligai 
žiui.

Laidotuvės įvyks iš 
salskio koplyčios, kur šiandien 
bus pašarvotas velionio kū
nas.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

i 1327 So. 49th €t.
Tel.. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Ofiso TeL Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191__

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

. Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

dieną.

Taipjau buvo gauta pakvieti
mas dalyvauti ir prisidėti prie 
Naujienų 20 metų sukaktuvių 
iškilmių vasario 25 d. Pakvie
timas priimta, nu'tarta dalyvau
ti ir išrinkta trys atstovai, bū
tent K. Valaitis, J. Racevičia 
ir K. čebutas; jie buvo įgalioti 
dalyvauti Mranigjjųs vardu.

Kovo 4 d. gauta ALTASS at
sišaukimas R. J. Janušausko 
skridimo į Lietuvą reikalu*. 
Draugija atsišaukimą priėmė ir 
nutarė remti skridimą kiek ga
lėdama. Išrinko atstovus da
lyvauti Bridgeporto skyriaus 
ALTASS susirinkime; atstovai 
yra F. Andrėjauskas ir K. Va
laitis.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarimą.
3335 So. Halsted SL 

Tel. BOULEVARD 9199

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____ Draugijos

226 kuopos susirinki- 
įvyks antradienį, balan- 

7:30 vai. vakaroy 
2150

Lachavich ir Simus 
( LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516
' SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

lUUt 
trumparegystę ir tolire 
gia teisingai akinius. 1 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos, telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

PETRAS GLOBIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 27 dieną, 11:45 valandą 
prieš piet 1934 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
JJiinois.

Paliko dideliame nubudime 2 
sūnų Petrą ir Williamą, broli 
Kazimierą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
5538 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
ny kovo 31 dieną, 10:00* vai. 
ryte iš namų į St. John The 
Baptist parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Mount 
OUver kapines.

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

f

Nuliūdę liekame,
■ Sunai ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Kowske, Tol. Yards 
4765.

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

ystę. Priren- 
suose ateiti-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

S TĖVAS 18
Jeigu Norite Dailumo iri Nebrangumo 

Laidotuvėse....^.. Pašaukite.......

REPublic 8840 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių SU fbnia tuo pajįii vardu)

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

DfcNFISTAS
4143 Archer ay., kamp. Francisco av.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Tik pamąstykite, gerbiamie
ji, koks yra musų Naujienų 
populiarumas! Net Kuboje jos 
ttiri skaitytojų ir bendradar
bių—pav. p. iSimonet’ą. Aš ne
abejoju, kad Naujienos atlanko 
ir daug toliau esančias šalis.

Naujienų špaltose buvo idė 
tas mano paveikslas kaip kan
didatės į “Miss Naujienos”. To
li, toli nuo Chicagos, Kuboj, du 
jatinikaičiai tėmijo kontesto ei
gą ir, gal nemažiau, kontes- 
tančių paveikslus. Kaip supra
tau iš korespondencijos, jie iv 
rinkimus į “Miss Naujienas” 
turėjo ten pat, Havanos pajū
ry, tik truputį. ankščiau, negu1 
pas mus, Ghicagoj.

Turiu prisipažinti, kad tik
rai malonu buvo patirti, jogei 
ten Kuboj tuodu ponu* (gal tik 
juodu iš lietuvių ir tėra ten) 
paskyrė man “Miss Naujienos” 
titulą.

Gaila, kad Chicagoj kitoks 
parinkimas padaryta. Tačiau 
pasiekęs Chicagą iš Havanos 
komplimentas yra ypatingai 
malonus man: malonus tuo, 
kad tokia dailia forma išreikš
tas ir ištaip toli atsiųstas. Tru
putį gaila, betgi, kad negaliu 
asmeniškai padėkoti už jį jo 
siuntėjams.

Kandidate į “Miss Naujienos 
No. 2.—Stella Chernauskaitė.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

DR. G. SERNER
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

, Bus renkami de- 
SLA. seimą, kuris 

rin- 
labai svarbus or- 

reikalas. Narių pa- 
apsvarstyti ir iš- 
tinkamesnius dele- 

vis-

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakarp. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Chicagieitė Mrs. Peter Holland, 74 m. senutė, kuri pabėgo 
į Vokietiją, kad paskraidyti zeppclinu, dabar, mokinasi pati 
skraidyti lėktuvu.

Devynioliktą dieną šio mė
nesio pripuolė Juozų diena.

Naujienų skaitytojai gerai 
žino, kad bridžportiečiai ne
praleidžia ne vienos istorinės 
šventės be atatinkamų ir ge
rai pritaikytų tokiam įvykiui 
eeremonijų. šitokiems istori
niams įvykiams tenka priskai- 
tyti ir Juozapinė.

Bet ot nelaimė: Juozapinė 
šiemet pasitaikė pirmadienį!’ 
Matote, viena, žmogus iš po. 
šventadienio jautiesi dažnai; 
pavargęs, o antrą, kaip dar
bo dieną, tai laikas per trum
pas ir nėra jokios galimybės, 
visus Juozus tinkamai pa- 

.gerbti, ba jų čia, Bridgeporto, 
yra keletas šimtų.

Taigi mes pasirinkome šioms 
garsioms iškilniems minėti 
dieną prieš Juozapinę, būtent 
sekmadienį.

Ir vėl suprantama, kad aš 
čia visų Juozapinių iškilmių 
neminėsiu. Pasitenkinsiu ap
rašymu tik tos, kurioj dalyva
vau pats ir kuri galėjo būti 
kaip ir sempelis kitoms.

Mano prietelis Džiovas ne
praleidžia ne vienos Juoząpi- 
nes tinkamai nepaminėjęs. Ne
praleido nė šiemet.

Stalai svečiams apkrauti 
saldžiąja, kareiaja, nuo šaknų, 
ir pora kvortų gerosios (brand 
whiskey).

Svečių, priskaitant mane, 
susirinko aštuoni vyrai ir še
šios leidos. Džiovas pasodino 
mane prie Adomo žmonos.

Tai linksma moteris. Jos 
draugijoj niekuomet nesnausi. 
Kalbos jai ne stoka: vienos is
torijos nepabaigia, o jau kitą 
pradeda. Ir taip be pertrau
kos pasakoja savo prietikius— 
tik spėk suprasti! Na, jau 
buvo bepradėjusi pasakoti 
apie Raseinių Magdę, ale žvilg
terėjo į Džiovą, ir kumšt man 
pašonin:

— Velnio vestuvės bus šį 
vakarą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. MIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Jyvenimo vieta 3139 S. Lpwe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

kino, — aiškino mano kai- 
minka.

Paklausiau jos: “Argi Džio
vas laike prohibišeno negėrė?”

— Kaip negers, gėrė! Bet 
argi namų darbą galima suly
ginti- su tuo paisomu kurį da
bar žmonės geria?

Ir skubiai atsikėlusi kaimin- 
ka tarė: “Einu, kad nepradė
tų varyti:

O Džiovas nei iš šio, nei iš 
to — gi tur būt dėl poisono— 
ėmė siautoti. šeimininkė ma
tydama, kad jau velnio vestu
vės keliama, paslėpė gėrimus, 
nors dar ir “geroji” nebuvo vi
sa ištuštinta.

šeimininkas, musų Džiovas, 
pastebėjęs, kad bonkos kur 
ten pražuvo, pasigavo kirvį ir 
sukapojo šėpą.

Šeimininkė, irgi neapsileis- 
dama, nusitvėrė pokerį ir pra
dėjo vaišinti Džiovą. Ir taip 
pavaišino, kad jis dar ir šian
die rankos nevaldo.

Na, dabar spręskite patys 
klausimą: Ar ne poisonas 
yra šis naujas, fabričnas skys
timas, jei palyginti jį su tuo, 
kurį patys seniau virdavo- 
mes? Paulas.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu aiitdhfibbilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis> 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

Laikai gerėja
Kai kurie nariai buvo apleidę 

draugiją per pastaruosius du 
metus. Bet šiemet vieni ir ki
ti tokių narių sugryžta atgal 
ir apsimoka duokles 
metą. Taigi atrodo, 
kai gerėja.

Šičia noriu priminti 
štai ką: Jei kurie 
duokles sumokėti, tai 
į susirinkimą, pasiaiškinkite, o 
bus padaryta palengvinimų.

Sekantis Simano Daukanto 
Drau’gijos susirinkimas įvyks 
balandžio 1 d. Lietuvių Audi
torijoj, 12 vai. dienos.

Draugija turi 400 narių, tur
to virš $15,000, o sergančių 
šiuo laiku randasi tik 4. Miru
sių šiemet nėra nė vieno. Po
mirtinių už 1933 m. neišmokė
ta dvi. Priežastis neišmok ėji
mo tai nesusipratimai giminių 
ir paveldėtojų tarpe, šiaip gi 
Simano Daukanto Draugija, jei 
nesiranda kikučių, pašalpą ir 
pomirtinę ištuoka punktualiai.

Teko patirti, . kad kai kurių 
draugijų valdybos ir nariai 
svarsto prisidėjimą prie Sinu 
no Daukanto Draugijos. Joms 
patartina padaryti tarimą il
gai nelaukiant, ba juo ankščia’ 
tiro geriau bus tai padaryti b

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 4K. 
racijos. Pig i o m i ► 
kainomis. lengvab 
išmokėjimais. Pri 
t a i kinimas akinių 
teisingas . mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

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

SLA 
mas 
džio 3 d 
Association House salėj 
West North Avė.

Visi nariai malonėkite būti 
susirinkime, 
legatai j 
įvyks šią vasarą. Delegatų 
kimas yra 
ganizacijos 
reiga yra 
rinkti juo 
gatus, ba Seimo delegatai 
ką nusprendžia.

Ben Aluzas, užr. rašt

uiteikia
• * rzdaskutyklofe
mm komfortą

■
 <<kutimos

namie

Lietuviai paktarai

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i erdvesnę ir patogesne 
vietą.

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

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

Phone Boulevard 8483

PROBAK

(PROBAK BLADfc
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Vakar Tautiškose Kapinėse Palai 
(fotas Kazys Makutėnas

Detroit, Mieli., per
Chas. Pacevičius .......

Viso

2.00

$131.00
RADIO

U' ' ------------------------- —

Virš 200 automobilių ir virš 1,000 žmonių 
dalyvavo iškilmingose pakasynose.

M. Makutėniene atrodė sujaudinta

Daugiau narių i AL 
TAS Sąjungą

Bridgeporto skyrius veikia

V. B. Ambrozaitis kalbėjo prie grabo; grojo dūdų 
orkestras

Nei įvairios kalbos, skleidžia- ko atvirame ore, kur vėjas dar 
mos apie jo mirtį, nei gailesčio | tebežnaibo skruostus, 
ir simpatijos žodžiai, išreikšti 
apie jo staigų pasitraukimą iš 
gyvųjų, nebepasiekia Kazio Ma- 
k Uteno.

Vakar 
laidotas

po pietų jis buvo pa- 
iškilmingai Tautiškose 
Kapinėse, kur ilsisi ir 
kitų lietuvių, gal ne-daugelis 

taip tragingai ir žiauriai suti
kusių mirtį. Bet ir juos artimi, 
draugai ir pažįstami savo laiku 
lydėjo į tas kapines su giliu 
liūdesiu ir skausmu, kurį jau
čia, kuomet brangus asmuo pa
sitraukia iš jų tarpo.

Kartą nuėjęs po drėgna, sun
kia žeme ^velionis bus užmirš
tas. kaip ir kiti, galvojo lydėję. 
Gal ji, dėl keistų mirties aplin
kybių netaip greit kaip kitus 
užmirš, vienok užmirš.

Gal visuomenės akyse jo var
do aktualumą palaikys policija! 
tyrinėdama mirties priežastis 
ir k vesdama tuos, kurie, tos 
policijos manymu, galėję prisi
dėti prie jo mirties; nuolat pri
mins buvusiems draugams, pa
žįstamiems jo atmintį landus 
detektyvai, iešką kokių nors 
pėdsakų, vedančių prie minties 
kaltininko, jeigu jis egzistuoja.

Paradoksiškai, netrukus ten 
užtraukė linksmas gaidas dai
nelės ir šokių ir dūdų orkest
ras, kuris tik trumpą laiką at
gal kapinėse ir prie velionio na
mų pynė liūdnas gedulo melo
dijas. Netrukus ir tie, kurie už
suko sušilti ir užkąsti, išsiskirs
tė į visas miesto dalis.

Taip pasibaigė Kazio Maku- 
tėno laidotuvės.

Bet ne vienas iš velionio ge
rųjų draugų, gal per didelio 
gailesčio, per didelio skausmo 
nuneštas vaizduotėje matė ne
jaukų paveikslą. Jie įsivaizda
vo, kad, kaip saujos žemės pa
mažu metamos ant grabo pra
dėjo atskirti velionį nuo šio pa
saulio, taip ateityje pamažu 
geležinės durys atskirs pikta
darį ar piktadarius nuo laisvės, 

\ kurią jie prarado iškasdami 
dar vieną kapą. Rep. V.

ALTASS ŽINIOS

ly<lė-

Visos kolonijos Ame
rikoje sujudusios au
koti “LITU ANICAIII”

Ke- 
kai 

ma
ne- 
pla-

Co.,

Praeitą ketvirtadienį laku 
nui J. Janušauskui ir M. 
mėšienei atsilankius pas 
kuriuos biznierius, visi jį 
Joniai priėmė ir nė vienas 
atsisakė prisidėti prie jo 
nuojamo žygio.

New Process Baking
3401 So. Morgan St., kurią už
laiko broliai Kučinskai aukavo 
$2.00; S. Valančius, 3343 Lowe 
Avė., kuris yra J. F. Budrik, 
Ine. menageris — $2.00; Na- 
than Kanter, lietuviškas žydu
kas, 4707 So. Halsted St., už
laikąs degtines sandėlį — 
$5.00; Julia’s Restaurant, 4656 
So. Western Avė. — $2.00: 
Midvvest Pharmacy, 4143 Ar
cher Avė., savininkas Antanas 
Tu'lys — $5.00; Dr. Joseph A. 
Paukštys, 4193 Archer Avė. — 
$2.00; Paul M. Smith, kuris 
užlaiko Smith’s Palm Garden, 
4177 Archer Avė. — $5.00.

Be to, skyriaus susirinkime 
sumokėjo Moterių Draugija 
Apšvieta $2.00, A. Budris, 939 
W. 33rd St. $2.00 ir K. Alek
siu nas, 911 W. 33rd St. $2.00.

ALTASS Bridgeporto sky
rius nutaręs greitu laiku su
ruošti vakarą, kviečiant visų 
srovių artistus dalyvauti išpil
dyme programo. Apie spektak
lio vietą ir dieną bus praneš 
ta vėliau.

M. Kemėšis, Sek r.

Įdomų ir gražų programą 
girdėjau* iš stoties WG,ES pra
ėjusio nedčldięnio rytą, 11 va
landą, kurį transliavo Progress 
Furniture Kompanija, šiame 
programe girdėjau viešnią iš 
rytų, K. Menkeliniutę. dainuo
jant, kuri duoda koncertą at
einantį nedeidienį.

Taipgi duetai, MenkeliniutėB 
su* Romanu ir Progresą Vyrų 
Duetas, skambėjo labai gražiai.

Programo vedėjas, kaip vi
suomet, taip ir šį kartą papa
sakojo plačiai apie biznio 
gą ir abelną Chicagos lietuvių 
judėjimą.

Klausytojas.
____________________________________

Radio
šį vakarą šaunus Radio 

Kliubo programai iš stoties 
WWAE. 1200 k. nuo 6:15 iki 
6:45 valanda vakaro.

Reikia priminti, kad Radio 
Kliubo programai pasižymi aiš
kumu* ir parinkta riiuzika.

Pranešimai su DOVANO
MIS. Kaip ateis 6:15 vai. va- 
<aro, po vakarienės, pasiklau
sykite šio gražaus programo.

Programų vedėjas Antanas 
žymontas.

Iš Metropolitan b u s 
transliuojamos Bori ir 

Crooks dainos

“Birute”’ ir “Eglė- 
Žalčių Karalienė”

Smarkiai agituoja 
už Parką distriktų 
sujungimo įstatymą

ministratoriai atkakliai 
jį kovoja.

prieš

CLASSIFIED ADS

Nurodo, kokią naudą 
naujas patvarkymas; 
balsuoti bal. 10 d.

anteš 
ragina

kandi - 
vietas,

Pasisakydami kokius 
datus remia į valdiškas 
balsuotojai, bal. 10 dienos no
minacijose turės išreikšti savo 
nuomonę apie “CHICAGO 
PARK DISTRICT ACT”, kuris 
reikalauja, kad visi Chicagos 
Parkų distriktai, (viso jų yra 
22) butų sujungti į vieną.

Chicago Park District Cam- 
paign Committee, ku’ri varo 
agitaciją už bilių, nurodo ko
dėl balsuotojai referendume 
turi pasisakyti už bilių: 1. 
Įstatymas uždėtų kontrolę ant 
parkų išlaidų ir biudžetų. 2. 
Sujungtų, centralizuotų parkų 
administraciją į vienetą. Da
bartiniu* laiku visi 22 distrik
tai veikia autonomiškai, deda 
mokesčius, etc. 3. Visuomenė 
galės geriau prižiūrėti parkų 
administravimą, sekdama tik
tai vieno administracinio kū
no darbus, o ne 22. 4. Parkų 
administratoriai negalės leisti 
bonų, kuomet lik sumano. Bo
nų išleidimui įstatymas nema
to referendumą. 5. Užkirs ke
lią politikieriams vartoti favo
ritizmą ir politinių pakalikų- 
darbininkų samdymą nereikal
ingiems darbams.

Apiplėšė Prano Ja 
nušaičio namus

18 APIELINKE. — Užvakar 
po pietų nežinomi piktadariai 
išlaužė duris namų, kur gyve
na žinomas vietinių organiza
cijų darbuotojas Pranas Janu- 
šaitis. Įsibrovę į vidų pavogė 
brangenybių ir įvairių kitų 
daiktų.

PRANEŠIMAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos narių domei. Draugijos mėne
sinis susirinkimas ivyks penktadie
nio vakare, kovo 30 d. p. Masulio 
svetainėj, 6641 So. Western Avė. Su
sirinkimas prasidės lygiai 9 vai.

Dr. T. Dundulis,
Amerikos Liet. Dakt. Dr-jos rašt.
Si mano Daukanto Draugija laikys 

mėnesini 
balandžio 
Chicagos 
3133 So.

Nartai 
nes turime svarbių reikalų kuriuos 
reikės apsvarstyti, taippat pasirū
pinkite savo mokestis apsimokėti.

P. K. rašt.

susirinkimą sekmadieny 
1 d., 1934, 12 vai. dieną 
Lietuvių Auditorium sve., 
Halsted St.
būtinai privalote pribūti,

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj balandžio 1 dieną Liberty 
Grove svetainėje 4615 So. Mozart 
St., 12 valandą per pietus.

Visi nariai-ės skaitlingai dalyvau
kite, nes turime daug įvairių rapor
tu ir tarimų. Atsiveskite jaunuo- 
lius-ės kurie per trumpą laiką bus 
priimami veltui. Kurie esate sko
lingi kliubui būtinai turite atsilan- 
cyti ir užsimokėti, kurie negalite už
simokėti 
^riešingai busite suspenduoti, o ne
turte gal ir išbraukti.

— St. Narkis sekretorius.

privalote pasiaiškinti —

<58

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yardi 8408
ICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamą ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
So. Halsted St. Chicago. 111 
Ofisas 3406 S. Halsted St.

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome { namus. 

JOS. AUGA1TIS,
1608 So. 50th Aye. tel. Cicero 645

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

Financial
Finansai-Paskolos

MES perkame Pirmus Morgičius
Real Estate Bondus ir Kontraktus 
su atrokavimu. Veikiame greit. 

AETNA REALTY COMPANY 
Incorporated, 

201 No. Wells St. 
Kambarys 916. 

Telefonas: Dearbom 0708-09.

Miscellaneous 
{vairus

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

WARSHAWSKI SMELTING CO. 
1617 No. Damen Avė.

Virš 200 automobilių 
laidotuvėse

Suvirs 200 automobilių 
jo velionį Kazį Makutėną į ka
pines; suvirs tūkstančio susi
spietė apie kapą, į kurį velionio 
kūną slepiąs grabas pamažu 
nugrimzdo.

Iš graboriaus A. Masalskio 
koplyčios, 3307 South Lituani- 
ca avenue. velionio kūnas buvo 
nuneštas prie namų, kur ilgus 
metus gyveno, 3464 South Li- 
tuanica avenue. Gedulingo mar
šo garsai sklido liūdnai nuo tų 
namų, kuomet kūnas pradėjo 
artintis prie jų su paskutiniu 
sudiev. Tie patys liūdni muzi
kos garsai sutiko velionį ir ka
pinėse.:

Koplyčioje kalbėtojas Vincas 
B. Aml^-ozaitis jautringais ir 
vaizdžiai^ žodžiais piešė velio
nio eulogiją; kad visi suprastų, 
ir velionio lietuviai draugai, ir 
jo svetimtaučiai pažįstami, tas 
kalbėtojas ir kapinėse išreiškė 
liūdną paskutinį sudiev K. Ma
lt utėnui anglų ir lietuvių kal
bomis, pabrėždamas kokiose 
nelaimingose aplinkybėse jis 
turėjo pasitraukti iš tarp tų, 
kuriems jis buvo draugingas 
kuriuos su linksma šypsena 
geru žodžiu sutikdavo.

M.

Iš keturių kontinentų aukos 
plaukia į ALTASS centrą; 
vakar gauta $131.00.

Laiškai iš įvairių kolonijų 
su aukomis “LITUANTCOS II” 
skridimui pluoštais plaukia j 
ALTASS centrą kiekvieną die
ną. Stambios lietuvių koloni
jos, mažos, mažai žinomos ko
lonijos miestukai, kaimai siun
čia savo centus ir dolerius, kad 
šis antrasis lietuvių užsimoji
mas įveikti platųjį Atlantiką, 
pasisektų.

Įdomiausiai yra tas. kad au
kos skridimui plaukia net iš 
keturių pasaulio kontinentų, 
jeigu skaityti Pieninę Ameriką 
atskiru nuo šiaurinės kontinen 
tu. Aukos atėjo iš Europos, 
iš Azijos, iš Pietinės Amerikos

United

siunčia
Kuba,

ir 
ir

Makutėnienė atrodė 
sujaudinta

didžiai sujaudinta jvy- 
ceremonijų prie kapo,

Lyg 
kių ir 
raudojo velionio žmona Marija 
Makutėniene. Jai, lyg atrodė 
•ten buvusiems, gaila buvo per
siskirti su asmeniu, kurį kar
tais impulsyviškai, kartais ne- 
atjaučiąs likimas suvedė su ja 
šioje Šalyje. Bijodami, kad ji 
neapsvaigtų, nejpultų histeri- 
jon laikė ją artimi jai žnionės.

Pakvietė lydėjusius j namus
Ceremonijoms kapinėse pasi

baigus, M. Makutėniene pakvie
tė lydėjusius velionį užsukti j 
savo namus “Birutės” 
Didžiuma lydėjusių, 

gyvenimo reikalų 
nutraukė namo, o

darže, 
matyt,

kasdienio gyvenimo reikalų 
šaukiami, nutraukė namo, o 
dalis sustojo užkąsti šį tą, kad 
numalšinti alkį, kurį sukėlė 
nustosimas pietų, lydint velio
nį ir ištraukti stiklelį, kad su
šilti, praleidus virš valandą lai-

ir iš gerųjų “these 
States” ir Kanados.

Aukas prisiuntė ar 
Argentina, Brazilija,
Hawaii, Meksika, Kanada, Ala- 
ska, Filipinų Salos ir musų se« 
nasis kraštas — Lietuva. Pa
staruoju laiku, kolonijoms pra
dėjus siųsti pinigus ALTASS’- 
ui po to kai buvo išsiu’ntinėti 
laiškai, raginanti aukas gra
žinti, skridimo Fondas smar
kiai paaugo. Ižde yra apie $6,- 
500, neįskaitant sumų, kurios 
jau buvo išmokėtos už aero
planą ir instrumentus. Apskai
čiuojama, kad viso pinigų iž
de ir kolonijos (dar neprisių- 
stų) ALTASS turi apie $10,- 
000.

Vakar Centran iš kolonijų 
buvo prisiųstos sekamos au
kos:

Dayton, Ohio, per
p. M. Pauparas . ......

Hudson, N. Y., per 
p. J. Savinčius ...........
Aurora, III., per p. J. 
Czerbauskas .............

Cambridge, Mass., 
per p. A. Waleyka ....

Amsterdam, N. Y., 
per B. Stankevičių ....

Tunkhannock, Pa., 
per p. J. živatkauską

Canton, Ohio, per
p. John Valas ...........

$13.00

20.50

13.25

4.00

64.00

^Birute"
Chicagiečių meno ir kultū

ros pažyba “Birutė” tai Pet
rausko ir kitų darbuotojų 
įkurta dailės žvaigždė. Kaipo 
tokia, ji turi nepaprastai gra
žią ir vyliojančią istoriją, me
nininko akimis žiūrint. Kiek 
“Birutė” davė chicagicčiams 
per savo gyvavimą sceniškų 
vaidinimų, dainų ir muzikos 
parengimų, tą gerai žino ir 
atmena kiekvienas chicagietis- 
tė. šiandie, kuomet “Birutė” 
su savo vedėju p. Byansku 
ruošiasi pastatyti scenoje svar
bų veikalą, mes visi turim pa
remti jos darbuotę.

“Eglė — Žalčių Karalienė”
Opera “Eglė — Žalčių Ka

ralienė” yra parašyta koinp. 
Miko Petrausko. Ji yra vie
nintelė originališka lietuviška 
opęra. Gerb. Mikas Petraus
kas kalbamą operą rašė apie 
dešimtį metų. Opera buvo 
vaidinta pirmą kartą Bostone, 
Mass., ir ten turėjo geriausio 
pasisekimo. Dabar, kuomet 
Mikas Petrauskas jau yra ži
lagalvis ir kuomet jis švenčia 
savo 60 metų jubiliejų, jo A- 
merikos duktė “Birutė” yra 
nusitarus pagerbti savo myli
mą tėvą ir tuo tikslu stato sce
noj, balandžio 8 d., Lietuvių 
Auditorijoj, kaip 6-ta vai. vak. 
kalbamą operą.

Nežinau, ar da yra reikalo 
ką nors sakyti ir raginti žmo
nes, kad jie kaip galėdami prie 
šio taip svarbaus darbo prisi
dėti) — jei ne kuo kitu, tai 
atsilankymu į kalbamą vaka
rą. Manau, kad parengimas, 
yra taip svarbus, kad kiek 
vienai lietuviškai sielai jis yra 
taip artimas, jogei raginimai 
nebereikalingi. Aš bent tiek 
pasivelysiu priminti, kad ne- 
pamirštumėt balandžio 8-tos 
dienos ir visi, kas tik gyvas, 
atviktumet į Lietuvių Audito
riją pamatyti operą “Eglė — 
žalčių Karalienė”.

Liutkų Kazys,

Taip bent jie sako. Didžiu
ma Chicagos visuomenės ir 
politinių organizacijų įstatymą 
remia, o dabartiniai parkų ad-

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
>uikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
llack Gold. Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Grundy MirJng Co.. Cedarcrest 2011

Furniture & Fixtures

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

MADOS MADOS DIDŽIAUSIA WHOLESALE Deg 
tinęs Pardavėjai paves 
Chicagos ir priemiesčių

išskirtiną 
teritoriją 

vyrams patyrusioms pardavinėti re- 
tail krautuvėms, tokioms kaip ta
vern, maisto krautuvėms, bučernėms, 
tabokos, kendžių, kavos, gėrimų ir 
panašioms, kooperuosime skelbimuo- 
e ir pagelbesime išplėtoti. Reikia 

$1000.00 cash ir gerą pilnai apsau
gotą užtikrinimą Del ypatiško 
simatymo atsišaukite

315 No. Ada St.

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

pa-

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $09.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šin. 
jarlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
jario setas $39.00, 7 šm. valg. 
cambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

Garsinkitcs “N-nose

šį šeštadienį, 12:40 vai. die
nos, iš Metropolitan operos 
(New Yorke) bus transliuoja
mos per radio veikalo “Ma- 
non” dainos. Dainos pagarsėję 
dainininkai Crooks ir Lucre- 
zia Bori. Patartina pasiklau
syti tų dainų.

Buy gloves wlth what
l . ’

it savęs
IHAtm rnikalo z mortU 60* ar 
dautiau kad rauti cer* daata 
kolele Ltatenae Tooth Paate, 
lldfille tubaa parsiduoda ui 

4 valo ir apšauto dan
tie Be to rallte rataupinV 
•8 nl kuriuoe rallte auripirk- 
<1 pirlUudter ar M lite 
.•mberi Pharataoal Oo. ■

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

BAKING K 
powder ; 
DoubleTested/ j

Double Action/y
11’25 

6uneės I
254

SAMEPRICE

4542YEARS 
T AGO ;
MILLIONS Or P0UNDS, UStD 

; • BY OUR COVfRNMENT
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OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS i SS 
COUNTY OF COOK t °

Sutikmėj su prisirengimu Sekcija 
34 Primary Rinkimo Teisė Illinojuje, 
aš šiuomi liudiju, kad spalva popie- 
ros kuri bus vartojama partijų Pri
mary baliotams laike Primary Rin- 
dmu, kurie ivyks Cook Paviete iš
skyrus miestus Bervvyn, Chicago ir 
Chicago Heights, Town of Cicero ir 
Villages of Evergreen Park, Morton 
Grove, Stickney ir Summit, Antra
dieny, Balandžio-April, lOth 

934 turės būt kaip seka:
Oemocratic Party .... Ružava (Pink) 
tepublican Party .... Balta (White) 

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

ANTSPAUDA
ROBERT M. SWEITZER 

County Clerk of Cook 
County, Illinois.

MODERNIŠKI BARAMS FIXCERIA1 
UMUS PRISTATYMAS

4 pčdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir Šviesos, cold piping. 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
: šlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučernių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

A. D TAIRŲ, Baterijų, Ignition dalis, 
r visas įrengimas kainavo apie 

$1200, jeigu pirkaite šia savaitę pa
aukausiu už $325.00. Atsišaukite 
tuojaus. Illinois Business Sales Co., 
3319 North Clark St.

PARSIDUODA saldainių ir šal- 
;akošės krautuvės rakandai, soda 
fountain saldainių šiokėsis ir maiši- 
mui sodos mąšina ir kiti dalykai rei
kalingi krautuvėj. 10744 So. Michi- 
gAn Avė. Tel. Pullman 4253.

SVEIKATA YRA TURTAS
Aš turiu daugelio metų patyrimo 

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

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

2889 — Paprasta bet graži ir leng
vai pasiuvamą suknelė. Ja galėsite 
pasisiūdinti i keletą valandų, 
kirptos mieros 11, 13, 15 ir 17 am
žiaus mergaitėm.

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

Su-

REAL ESTATE
Biznie pamatuota! teMngumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU8 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priiirašykite | matų epulkt

TEL. LAFAYBTTB 1083

2608 West 47th St.

REIKALINGA patyrusi moteris 
i restauranta už virėją ir prie sand
vičių. 4171 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia ___

— — — — — ~ »

REIKALINGAS duonkepys dėl 
lietuviškos ir latviškos duonos ke
pimo, turi būti patyręs.

3339 So. Lituanica Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No......... .............

Mieors ............................ per krutini

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Tel. Englevrood 5840

STOGDENGYSTE IR BLĖKORYSTE
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, arba mainysiu ant automobilio 
arba mažo namo; 1429 W. 51 St., 
Lafayette 6993.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Farms For Sale
-ŲMH-JĮydąvjmuj_______

PARDAVIMUI 10 akerių žemes ir 
4 kambarių namas, vištinyčia, bamė, 
elektriką, telefonas ant 108-tos ?r 
Central Park Aye. Savininkas 10337 
So. Spaulding Avė.

t„. .........




