
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

~ NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC.
[ 1739 South Hatated Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8600

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
............................................ ... ■ -Į............... ... .11 II ■..-w.-l ■ I ..................... /

^NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New©

Wwwwil as MCond-elaM matter March 7, 1914 ai fthe Post Offica M CMcmso, W
* mota A et ©f ItlamJbi 3,

/■*»^*-»-^>*^«»«*»*****^**,**l****^*—1 1 1 '.*“•* 
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THt MtHUANlAN DAILt NEW»

PUBLtSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Hatated Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c Chicago, 111. Pirmadienis, Balandis-April 23 d., 1934 No. 96
——... ............................ —. . -- ------------- ---------------- ------------ ----------------------- -------------------- ------- --------------------------------.— ■——-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------—•■■■■............ . ............................................... .......-■■■-—■■....................................................- —-------------------------------------------—.... ......................—..... — ■■" ■ ................................................. .——

Didžiausios Minios Lituanica II Krikštynose
Lėktuvo Krikštynose Dalyvavo

Virš 25,000 Žmonių
Tokių milžiniškų ir įspūdingų iškilmių dar 
nėra buvę Chicagoj. Visi gėrėjosi ir norėjo 
skraidyti naujuoju lėktuvu Lituanica II

Post ir Settle laimė- Už protestavimą pa- 
jo trofejas didino bausmę

CHICAGO.—Dar jokios kitos 
iškilmes nebuvo sutrukusios to
kios milžiniškos žmonių minios, 
kaip vakar įvykusios Lituanica 
II lėktuvo krikštynos Ford- 
Lansing Airporte.

Kas dalyvavo pernykštėje la
kūno Juozo R. James-Janušaus- 
ko pirmoje aviacijos dienoje, 
tas atsimena, kad dar niekad 
pirmiau Chicagos lietuviai ne
buvo turėję tokios dideles avia
cijos dienos. Labai konservaty
viu apskaitymu tada dalyvavo 
15,000, o gal ir daug daugiau 
žmonių. Vakarykštėse iškilmė
se galėjo būti dar kitų tiek 
žmonių. Kiek iš t ikrų jų buvo 
žmonių, sunku pasakyti ir gal 
niekad nepavyks net apytikriai 
nustatyti. Labai konąervaty- 
višku apskaičiavimu, galėjo da
lyvauti magiausia ftr 30,- 
OOO žmonių, ar gal ir daug dau
giau.

Ir tai nežiūrint to, kad pa
staromis dienomis komunistai 
stropiai skleidė lapelius prieš 
Transatlantinį skridimų ir Li- 
tuanicą II. O šeštadieny, die
ną prieš iškilmes, prieš krikš
tynas labai šlykščiai išėjo ir ki
tas dienraštis, kuris neva ko
operuoja su Transatlantiniu 
skridimo sąjunga ir remia drą
sųjį Janušausko žygį lėktuvu 
Lituanica II nulėkti iš Ameri
kos j Lietuvos laikinąjį sosti
nę Kauna.
Lėktuvų “pakrikštijo” Venta 

Kartanaitė
Jau anksti ryte lietuvių mi 

nios pradėjo rinktis erdviame 
Ford Airporte. Atėjus iškil
mių laikui minia buvo tokia di 
dėlė, kad ir erdviame lauke pa 
sidare labai ankštu.

Didelį ir baltų, kaip gulbė, 
Lituanica II lėktuvų “krikšti
jo”, sudaužydama. J propeleri 
šampano bonkų, jauna p-lė Ven
ta Kartanaitė, duktė Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skri
dimo Sąjungos (ALTASS) pir
mininko A. Kartano..

Kalbėjo lakūno Janušausko 
motina

Sąryšy su krikštynų iškilmė
mis buvo pasakyta visa eilė 
prakalbų. Kalbėjo Liettfvos 
konsulas A. Kalvaitis, Naujie
nų Redaktorius P. Grigaitis, la
kūno Janušausko motina ii 
daug kitų.

Chieagai ir apielinkei federa- 
Us oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 4:52. leidžiasi 6:- 
38.

Iškilmes pamatysime kritamuo- 
siuose pavekisluose

Į Lituanica II lėktuvo krikš 
tynų iškilmes atsilankė visų 
krutamu jų paveikslų žinių at 
stovai, kurie nufilmavo visas 
iškilmes, taip kad galėsime jas 
matyti šių savaitę ir visų kru
tamu jų paveikslų teatrų ekrane
Stambios aukos Lituanica II 

skridimui
Po krikštynų iškilmių baltoji 

Lituanica II pasikėlė į dausas 
Pirmieji skrido ALTASS cent
ro valdybos ir garbes nariai, c 
paskui prasidėjo ir publikos 
vežiojimas.

Pirmų sykį skrisdami Lituani
ca II daugelis aukojo stambias 
pinigų sumas. ALTASS centro 
iždininkas J. Mackevičius auko
jo $100, kitas centro valdybos 
narys, p. Narvidas, aukojo $50, 
Lietuvos konsulas A. Kalvaitis 
aukojo $25. Buvo ir daug ki 
tų stambesnių ir smulkesnių 
aukų.

Įdomus programas
Krikštijant lėktuvą buvo gau

ta ir perskaityta visa eilė svei 
kinimo telegramų iš kitų mies
tų.

Tarpe skraidymų buvo išpil 
dytas įdomus programas ore. 
šoko parašiutininkas, o lėktu
vai prikrėtę ore įvairių labai 
pavojingų “šposų*, kokių tik 
galima padaryti su lėktuvu.

Nors pasivažinėjimas Litua
nica II buvo daug brangesnis, 
negir kitais lėktuvais (kas nau
jojo lėktuvo nedaužyt perdaug 
tankiais pakilimais ir nusileidi
mais), bet norinčių pasivažinėti 
naujuoju lėktuvu buvo tiek 
daug, kad visų negalima buvo 
patenkinti. Bet ir kiti lėktu
vai turėjo užtektinai darbo ir 
vos spėjo važinėti norinčius pa
skraidyti padangėse.

Taip tęsėsi iki sutemos, kada 
paskutiniai lėktuvai nusileido 
žemėn ir žmonės pamaži pra
dėjo skirstytis, dalindamiesi į- 
gytais gražiais įspūdžiais ir 
kiekvienas grožėdamasis ir gėrė
damasis naująja LITUANICA 
II, nuolatos atsigryždami, kad 
dar sykį pamatyti baltąjį lėk
tuvų ir savo atminty jį užlai
kyti.

Ak, kad pasileisti juo su Ja
nušausku per platųjį vandeny
ną, j tėvynę Lietuvą!

KANSAS CITY, Mo., b. 22. 
—■Miss Martha Biggerstaf, 50 
m., per 20 metų buvo užtiki- 
ma biznierė, kuriai visos mote
rys patikėdavo jai pinigus. Bet 
dabar jai susirgus ir atsigulus 
ligoninėn, išėjo aikStėh, kad ji 
viso yra išaikvojusi apie $100,- 
000. IŠ Moterų Kliubo, kurio 
ji buvo iždininkė, ji pasiėmė-r- 
$41,000, o likusius pinigus ji iš
viliojo iš savo draugių ir kitų 
firmų.

KUR BUŠO KATASTROFOJ ŽUVO 6 ŽMONĖS IR 1.3 LIKO SUŽEISTA

vaizdai katastrofos ties Lorain, O., kur busas susidūrė su dideliu (treku. Nelaimėj žuvo 6
žmonės ir 13 žmonių liko sunkiai sužeista. Viršuj — abelnas katastrofos vaizdas. Apačioj — 
sudaužytas busas. šone — Miss Auna Reardon iš Detroit, vienatinis buso pasažierius, kuris iš
liko nesužeistas.

150 angliakasių žu 
vo eksplozijoj Jugo 

slavijos kasykloj
Eksplozija kilo Kakanaž kasyk

loj, netoli Sarajevo. Skaičius 
žuvusių galbūt yra daug di
desnis

BIELGRADAS, Jugosavijoj, 
bal. 22 — Nezenzuruota žinia 
sako, kad giliai Kakanaž ang
lių kasykloj, netoli Sarajevo, iš
likusioj eksplozijoj žuvo ma
žiausia 150 angliakasių. Tai yra 
didžiausia industrinė nelaime 
Balkanų istorijoje.

Pirmos žinios sakė, kad žu
vusiųjų skaičius siekia nuo 80 
iki 300 angliakasių. Tikrosios 
priežasties eksplozijos irgi ne
žinoma. Spėjama, kad nuo ci
garete užsidegė dujos. Visi 
inžinieriai išsigelbėjo, nes buvo 
išsikėlę iš kasyklos pietauti.

Oficialės žinios sako, kad iš 
kasyklos jau išimta 24 lavo
nai, bet jie yra taip apdegę, 
kad jų negalima identifikuoti. 
Kita žinia sako, kad jau 76 la
vonai išimti iš kasyklos.

Dar kitos žinios sako, kad 
kasykloj tapo užklupti 250 an
gliakasių, kurie neatsako į jo
kius signalus. Inžinieriai sako, 
kad butų stebuklas, jei nors vie
nas jų išliktų gyvas. Eksplozi
ja ištiko pačioj kasyklos gilu
moj ir užklupti angliakasiai ne
turi kaip gelbėtis. Gelbėjimo 
darbas iš lauko irgi veik nega
limas.

Prie kasyklos dedasi labai 
griaudžios scenos, subėgus šim
tams verkiančių moterų, ieškan
čių savo vyrų ir sūnų.

Į kasyklą gelbėti ir pridabo 
ti tvarkų pasiųsta kariuomenė. 
Bet kareiviu atvirai sako, kad

iš jų darbo nebus jokios nau
dos, neš išsigelbėjusių anglia
kasių kasykloj nepasiseks su
rasti. ■ *

Visa kasykla liko apstatyta 
policijos, kad prie jos negalėtų 
prieiti žuvuusiųjų giminės.

(Sarajevo yra už apie 95 m. 
nuo Bielgrado. Laike aistrų 
okupacijos 1915 m. šioj pači jo 
kasykloj eksplozijoj žuvo 18 
angliakasių. Dabartinė eksplo- 
cija galbūt yra didžiausia ne
laimė pietines Europos anglių 
kasyklų istorijoje. Pereitų sau
sio men. Nelson III kasykloj 
prie Duchcov, čechoslovakijoj, 
eksplozijoj ir gaisre žuvo 142 
angliakasiai. Daugiausia ang
liakasių yra žuvę Couriere ka
sykloj, Francijoj, 1906 m. Ten 
tada žuvo 1,060 angliakasių).

Nusipirko revolverį, 
kad nusižudyti; pa

teko kalėjiman
CHICAGO.— Nusiminęs Da- 

niel Norton, 50 m., 4904 Mag- 
nolia Avė., nusipirko revolverį, 
kad nusižudyti. Bet besine- 
šant revolverį namo, jis tapo 
suimtas ir teisėjas Elliott jį 
nuteisė pusantrų metų kalėji
mai! už nešiojimąsi ginklo.

BERLYNAS, b. 22. — Ber 
lyno vyskupas uždraudė kata
likams studentams dalyvauti 
dvikovose, ar net ir jų žiūrėti. 
Neklausančius grumojama eks
komunikuoti. Naciai, kurie at< 
steigė masines dvikovas uni
versitetuose, prieš tokį vysku
po uždraudimų smarkiai pro
testuoja. Naciai net iri dtaįp 
darbininkų stengiasi | vesti dvi 
kovas.

Francijos užsienio 
reikalų ministeris 
Barthou Varšavoje

Derybose su Lenkijos valdžia 
galbūt palies ir Lietuvos-Len
kijos santykius

VARŠAVA, bal. 22. —šiandie 
į Varšavų atvyko dviejų dienų 
vizitui Francijos užsienio rei 
kalų ministeris Louis Barthou, 
lydimas 12 žymiausių Francijos 
žurnalistų.

Vyriausias Barthou kelionės 
tikslas yra išnaifjo Lenkiją pa 
traukti prie Francijos, nes 
Lenkija pastaruoju* laiku pra
dėjo Francijos šalintis ir vie
ton to glaustis arčiau hitleriš 
kos Vokietijos. Tuo tikslu jis 
turės pasitarimų su Lenkijos 
diktatoritfm Juozu Pilsudskiu ii 
su užsienio reikalų ministeriu 

I Becku.

šituose pasitarimuose galbūt 
bus paliesti ir Lietuvos-Lenki 
jos santykiai, nes prieš išvažiuo* 
damas Barthou? tarėsi ir su Lie
tuvos atstovu Paryžuije.

<

Akla piešėja
MIAMI, Flo., b. 22. — Akla 

motina aviacijos pionieriaus, 
velionio Glenn H. Curtis, apako 
šeši metai atgal ir nusiramini
mo pradėjo ieškoti dailėje—ta
pyboje. Nors niekas nenorėjo 
tikėti, kad aklas galėtų piešti, 
bet ji patapo gera piešėja ir 
gana gerai piešia iš atminties. 
Tapybai ji pašvenčia visą atlie
kamų laiką, tik jos duktė pa
gelbsti jai susirasti reikiamus 
dažus ir spalvas. Ji yra 77 m. 
amžiaus.

PARYŽIUS, b. 22. —Du ame
rikiečiai lakūnai už pasižymėji
mus 1933 m. aviacijoje laimė
jo Harmon internacionalines 
trofejas. Jais yra Wiley Post, 
kuris apskrido apie visų pašau* 
lį ir kom. Settle, kuris baliunu 
skrido į stratosferų. Interna
cionalinę trofėjų dėl moterį! 
laimėjo franeuzė Hiltz, kuri vie
na nuskrido į Aziją ir sugryžo. 
Nacionalinę trofėjų laimėjo 
Lindbergho žmona. Įvairių ša
lių nacionalines trofejas laimė
jo daugelis kitų įvairių šalių 
lakinių.

Teismas panaikino 
Illinois valkatų 

įstatymus
CHICAGO. —Chicago pernai 

buvo suskatusi teisti žinomus 
kriminalistus sulig naujais vals
tijos valkatų įstatymais, ein
ant kuriais žmonės turintys 
kriminalistų reputacijų galėjo 
būti teisiami 6 mėnesiams ka
lėjiman. Ir pats kaltinamasis' 
turėjo įrodyti, kad jis nėra nuo
latinis laužytojas įstatymų.

Pasiremiant tais įstatymais4 
liko nuteisti kalėjiman . devyni 
žinomi "kriminalistai. Kitų jų 
nusikaltimų valdžia negalėjo i- 
rodyti ir atiduoti juos teismui 
už jų tiesioginius mmikaltimus, 
tad jie buvo teisiami tik kaipo 
valkatos, turį kriminalinę re
putaciją.

Užvakar betgi valstijos augš- 
čiausias teismas pripažino tuos 
įstatymus neteisėtais ir nutei
simų tų žmonių panaikino.

Delei tokio teismo nuosprend
žio bylos ir prieš kelis kitus 
žinomus kriminalistus ir butle- 
gerius dabar turets birti panai-. 
kintos.

$2,500 už nuplakimą 
mergaitės

TOPEKA, Kas., b. 20. -Fe- 
deralinis jury nusprendė, kad 
10 Goodland, Kas., High Sshool 
mergaičių turi sumokėti $2,500 
p-lei Georgia Hill iš Silvis, Ilk, 
buvusiai tos mokyklos mokinei 
už jos išsivežimų į laukus ii 
skaudų nuplakimą ir sumuši 
mą už tai, kad ji nusidėjo tai
syklei nesivesti vaikinų į bas- 
ketball žaidimą. Mergaitės tei
sinosi, kad jos tik juokais ii 
labai švelniai nuplakė. Tečiaus 
p-lė Hill sako, kad tas plaki
mas buvo taip “švelnus”, kad 
ji prarado savo sveikatą.

Goodland miestelis irgi buvo 
patrauktas teisman, bet susitai
kė sumokėdamas $135.

5,000 mokytojų de
monstracija

CHICAGO. — Pereitu šešta- 
dienį 5,000 mokytojų surengė 
demonstraciją vidurmiesty pro
testui prieš užvilktas algas ir 
prieš legislaturos delsimų su 
gelbėjimu mokyklų.

NĘW YORK, K 
detektyvas liko nušautas ; 
toje, o kitas sunkiai sužeistas 
dviejų įmonių, kuriuos jie su
sitiko gatvėje ir bandė kvos*-

BERLYNAS, b. 22.—Johan 
Lohr, prezidentas Katalikų Dar
bininkų Sąjungos ir buvęs Ba
varijos seimo narys, liko ap
kaltintas, kad privatiškame su
sirinkime jis įžeidęs nacių val
džią. Teismas jį nuteisė 10 
dienų kalėjiman ir užsimokėti 
pabaudą. Jis prieš tokį teis
mo nuosprendį užprotestavo. 
Delei to, kad jis protestavo, tai 
augštesnis Muencheno teismas 
nuteisė jį vieniems metams 
kalėjiman.

UETOVOS ŽINIOS
Mokyklų badas Vilni

joje
VILNIUS.— Vilniaus spauda 

ir visuomene susirupinusi švie
timo būkle Vilniuje. Spauda 
kviečia visuomenę susirūpinti 
privatinių mokyklų steigimu, 
nes valdžia aprūpinti kraštų mo; 
kyklomis nepajėgianti.

Tikrų švietimo būklę Vilnijoj 
pasako šie Dz. Wil. žodžiai:

žmones geriausiai įtikina 
skaičiai, tad tegul jie ir kalba, 
'tėgul nupiešia niūrų tikrovės 
Vimidų. ^Skaičius vdikų, kurie 
nepriskaityti nė prie vienos mo 
kyklos yra prašokęs 8,000; at- 
skruose apskričiuose jie tokie: 
Ašmenos apskr. yra 540 vaikų 
be mokslo, Braslavo—800, Pa
stovų—650, Vileikos—950, Dys
nos—1050, Švenčionių —1840 
ir Vilniaus-Trakų —2280. Tų 
Vaikų dalis lanko mokyklas to
liau kaip per 3 klm., dalis mo
kosi namie ir pagaliau dalis 
lanko negausias “Macierzy 
Szkolnej” mokyklas. Atsime
nant ir šias tris aplinkybes, pa
lieka dar apie 6,000 vaikų be 
mokslo, šiai apverktinai būklei 
pašalinti reikia mažiausiai 100 
Vienklasių mokypklų, kuriose 
butų po 60 vaikų vienam mo
kytojui.

1934-35 metams biudžetas 
jau v primtas, mokyklų skai
čiaus padidėjimo valdžios lėšo
mis negalima laukti. Belieka 
vienintėlė išeitis—karštai ape- 
liitot į vsuomenę, kad jir susi
domėtų mokyklų badu pakraš
čiuose ir, kaip visuomet, pa
skubėtų su pagalba.

Ankščiau tuo pat reikalu ra 
šė Vilniškis Slowo. Vilnija ken
čia visokeriopų badų.

MADRIDAS, Ispanijoj, b. 22. 
—Streikų ir demonstracijų ban
ga pasiekė Madridą, kur jau 
prasidėjo generalinis streikas.
;l...... ..................................... ----------------

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Jiem?, kprie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. L, kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Nea įdė
liokite, bet tuo jaus ateikite 
arba rašykite j musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
to) suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, H-
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LSS. ŽINIOS
Karjeristų Socializ

mas
“Draugai!..

klausyti pa-

revofiucijos prie- 
progos naujiems 

nei pasirodyti, 
kuo greičiausia 
savo “gabumų”, 

laikinai demokra

naują Oratorių. Jis, matyt, 
wpa tenkintas pirmojo kal
ba ir paleidžia savo visą ora
torišką karštį: 
Užtenka mums
mokslų! Mums reikia duonos, 
Gana jau mus smaugė ir pa
mazgas ant galvų pylė; jau 
laikas burnas atidaryti.” (Gal 
kad tų pamazgų ir į burnas 
papultų?—J. A.).

Jo žodžiai maišosi su keršiu 
ir apmairda prieš laikiną rusų 
valdžią. Nors ir nesumaningi 
žodžiai 
dega 
tarsi 
kos.

bot pilni keršto už- 
minią ir ji jam ploja, 
visi butų nustoję nuovo-

tattirą Lenino principais ir 
taktika, o po kelinto metų gi
mė dar keli mažesni diktato- 
rėliai. Leninas pagimdė Mus- 
solini, o tas Hitlerį ir jo pa
brolius. Ir taip nužengėme 
keliatą tūkstančių metų atgal 
į biblijos laikus. Karjeristai 
pavertė viro pasaulio organi
zuotų darbininkų darbą Babi
lium) bokšto griuvėsiais, iš ku
rių dabar lenda visokios 
šmėklos.

“Bendras Frontas"

Pora desėtkų metų atgal ro
dėsi, kad socialistų tarpe yra 
tik teoretiniai skirtumai, kū
nijos praktika lengvai galėjo 
išlyginti.

Bet štai 1917 metais įvyk
sta rusų revoliucija. Pirmas 
revoliucijos laimėjimo etapas 
tęsėsi vos keliatą mėnesių.

Nualinta ligi elgčtystės ša
lies būklė ir 
šai nedavė 
šeimininkams 
Karjeristai 
griebėsi visų 
kad nedavus
tinei rusų valdžiai atsistoti ant 
kojų. Iš visų geriausia rusų 
revoliucijos priešams patama- 
vo Vokietijos kaizeris, prisių- 
sdamas į Rusiją užblombuo- 
tame vagone “proletarų dikta
tūros” tėvą Leniną. Karjeris
tų įsigalėjimo laiku man kaip 
tik teko gyventi Maskvoj ir 
būti visa to liu'dininku.

Maskvos gatvės buvo kim
šte prikimštos šineliais apsi
vilkusiais žmonėmis. Tuos ši- 
nelius dėvėjo netik buvę fron
te ir šiaip kareiviai, bet ir dau
gybė civilių žmonių, kurie ta 
“karžygišką” aprėdalą įsigijo 
nuo suvargusių kareivių už ke
lias kapeikas arba už gabalą 
duonos.

Nuvertus Rusijoj caro val
džią. šinelis užėmė aukščiau
sią vietą, ir ku\> jis atrodė pra
stesnis, tuo lengviau su juom 
visur buvo galima pralysti.

Tuose kareiviškuose smė
liuose slėpėsi netik miesto ir 
kaimo beturčiai, bet taip pat 
ir visokie vadai, štai, viena
me Maskvos skverų, vadina
mam “Si/charevaja Bašnia”, 
kelių tūkstančių minia klauso
si kalbos kokio tai jauno ši- 
neliu apsivilkusio žmogaus.

Minia jo klausosi ir karts 
nuo karto entuziastiškai plo
ja. Bet štai, netoli jo atsiran
da antras kalbėtojas ir klau
sytojai pradeda rinktis apie

Ir taip po visą plačią rusų 
žemę šimtai panašių oratorių 
hipnotizuoja mažai išsilavinu
sius, bet revoliucijos karščiu 
uždegtas prasčiokų minias.

Jie visur šaukė, kad rusai 
kuo greičiausia baigtų karą 
su vokiečiais, ir tuo jie pairau 
ke į savo pusę netik kareivius, 
bet ir buvusius caro ištikimus 
žandarus ir įvairius valdinin
kus, kurie dabar turėjo eiti 
pamainyti fronte nuvargu
sius kareivius. “Taika be ane
ksijų ir kontribucijų” vis 
didesnį ir didesnį rado minių 
pritarimą. Perspėjimai, kad 
staigus rusų pasitraukimas iš 
karo fronto gali privesti prie 
apgailėtinų pasekmių, atskirti 
rusus nuo sąjungininkų ir

VATENTS

vis mažiau ir mažiau rado 
pritarimo šinelių minioj. (Ja
lų gale karjeristai pasidaro 
tiek drąsus, kad atvirai išeina 
prieš laikiną demokratinę ru
sų valdžią ir, negavę visos Ru
sijos sušauktam Steigiamam 
Susirinkime didžiumos, užpuo
la jį ir išvaiko.

Tuo užs iliepsnoja pilietinis 
karas, kuris nusineša daugiau 
aukų, negu visi karo frontai.

Dėl to karjeristams “pasise
kė” daugiau gal, negu jie pa
tys tikėjosi. Lenino įsteigta 
“proletarų diktatūra” pasida
ro "liek “populiari”, kad neil
gai laukus ja užsikrečia įvai
rių šalių avanturistai. Tvir
čiausiu Lenino pamėgdžiotoju 
pasirodo Italijos Mursolihi. 
Jis įsteigė savo fašistinę dik-

Karštam komunistinės re
voliucijos upui atvėsus, iš jo, 
pasidarė, darbininkams tik tiek 
naudos, kaip iš atšalusio vul
kano lavos, kurios ugningi 
ftulpai besiverždami viršun 
netik nusinešė daug bereika
lingų gyvasčių, bet laip pat su
naikino ir daug turto atei
nančioms gentkarlėms.

Minios netik neteko savo 
organizacijų, bet ir laisvės jas 
iš naujo organizuoti, o sek
damos paskui pigios rūšies po
litikierius liko suvis sudemo- 
ralizliotos.

Socialistų teorijos pasirodė 
priešų nenugalimos nei iš kai
rės, nei iš dešines. Visi, ku
rie tik sekė paskui juodus ar 
raudonus diktatorius, likosi 
apvilti ir dabar yra bespėkiai 
jiems priešintis. Dabar jau 
ir vėl netik daugiau prasila
vinę darbininkai, bet ir “rim
ti” inteligentai atvirai prade
da kalbėti, kad tik mokslinio 
socializmo keliais einant bus 
galima prieiti prie geresnes 
ateities plačiosioms darbo mi
nioms. Nckurie jų tačiau kal
ba, kad ir socializmas nebus 
galima kitaip įgyvendinti, kaip 
tik griebiantis diktatūros prie
monių.

Apie šį dalyką reiklų pakal- 
atskirai, nes tai yra pla- 
diskusuojamas klausimas.

čia norėjosi išsireikšti 
lik apie taip plačiai da- 

vartojamą terminą “ben
dras frontas”.

šį terminą komunistai 
dėjo vartoti kuomet jie 
“generolais be armijos 
aiškiai
daryti ‘^bendrą frontą” 
lininis” nariais per

&
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Garsusis prohibicionistų va
das vyskupas James Cannon, 
J r., kuris dabar yra 'teisiamas 
už nuslėpimą aukų, kurias jis 
surinko vedimui kampanijos 
prieš buvusį 1928 m. demokra
tų kandidatą 
Smith ir
surinktas aukas ir išleistus pi
nigus kongresui, kaip to reika
lauja įstatymai. Teisme paaiš
kėjo, kad jis dalį surinktų pi
nigų pasiėmė ir savo asmeniš
kiems reikalams.

prezidentus
neraportavimą apie

<*lj iButnrire'n). 
arh* ralyklCė tM 
NKMOKAMOH May-

kn<»lrft vilkindami so 
•pvCncnflmV • a v •

fcNVGKLB

tAtinn” forirte*. Nieko neltnam 
Informuljm k* Maryti, Mušk 

eallM jtihal lalkntnl nulupt y K
Greitu, atsargus, rupestfagu »a- 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered PateKt Attorney 

43-A SeearHy 8«»lnn A Omtncrelsl 
Bank Eulldlng

(Plrectly acrnas Street Irom Patent Offlce) 
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This delicious chfeesfe food is 

DIGESTIBLE AS KILK 
ITSELF!

J Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

!>abai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virinio... kuotankiausiaf!

0

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

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

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tub tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
įnikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų etnales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didėlė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

ŠAME PRICE H|
AS 43 TEARS AGO

25
ounces

t ar-

savo 
kaip 

nepaisy-

kas vadovystę viską numari
no, bet, dar daugiau, atstume 
visus rimtesnius to darbo rė
mėjus nuo kokio nors su jais 
bendradarviavimo.

kol kas bendrafrontiečių 
pe da to nesimato.

J,ie vis da klajoja apie 
superiotitetą ant masių 
“vieninteliai vadai”,
darni, kad tos masės jau se
niai juos pavarė šunims šė
ko pinuti ir nei klausyt nenori 
ką jie kalba. •

Da daugiau. Kuo mus ben
dra f or liečia i labiau tą frontą 
šveičia, tuo daugiau ant jo 
darosi juodų dėmių ir ant jų 
karjeristinių akinių auga vis 
storesnį sluoksniai dulkių, per 
kurias jau jie vienas kito pra
deda nepažinti.

Bet ar tie jų nepasisekimai 
Ijent ko juos išmokino? Visai 
ne. Štai, jau man gyvenant 
šioje šalyje, per pastaruosius 
septynis metus buvo mėgina
ma sudaryti bent keli “bendri 
frontai”. O kas iš to išėjo? 
Kur šiandie tos tūkstantinės 
organizacijos, Darbininkų Ko
miteto, Darbininkų Tarybų ir 
Darbininkų Lygos, ką apie me
tai atgal buvo į Chicagą su
šaukę iš visos šalies delega
tus, kad bendrai suburtomis 
jėgomis rūpintis bedarbių bū
klės pagerinimu? Jie dingo. 
O kas tame kaltas, jei ne ben
dro fronto karštuoliai? Jie 
netik kad apgaulingu budu su
darė savo “didžiumą” tame su
važiavime, pradėję su žymia 
mažuma ir paėmė į savo ran-

Bet da neužtenka ir to. Fa
šizmo prispaustose Europos 
šalyse socialistai užpuolami ir 
skandinami kraujuose netik 
patys, bet ir jų šeimynos, kaip 
tai įvyko Austrijoj. Amerikos j 
visuomenė, vadovaujama so-l 
cialistų ir darbo unijų, šaukia 
protesto mitingus. O kagi 
tuomet daro “vienatiniai” dar
bininkų “vadai” komunistai? 
Ogi tą patį, ką ir europiniai 
fašistai, tik fu tuo skirtumu, 
kad jie da neturi savo ranko
se kanuolių, bet vartoja kum
štis ir kedes. Tai ve, kaip jie

kuria “bendrą frontą”.
Tikras bendras frontas gali 

būti tik bendrai demokratiniu 
budu darbo masėms susijun
gus ir einant prie vieno ben
dro tikslo — pasiliuosavimo iš 
po kapitalo ir diktatūros.

J. A-lla.

Nuo Reumatlškų Skausmų
ReamatiUrų «kau«tnq keotljimal yra 

mitai palaačrinaml vidutiniu ištryni
ma raliam^ vietų M ANCHOR Palo- 
E*p«llariu. Kai tik iitrintite •kauda
ma* vietų liuo patikėtinu vaiatu, tuo
jau jausite maloni* Mlumų, kaa liudys, 
kad Pain-Kxpelierla dirba savo darbų.

Netlkankinkite, kuomet Pain-Eicpel- 
leria t>u*ali skausmų tokiu psstebėtlnu 
STeltumu. Visose vsiatlnUe kaina SSe. 
& F0«^—skirtingo didumo tonkutta 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienkll.

PAIN-EXPELLER

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonų Įtalpos
“AQUITANIA”.

po w dek

MILLIOMS OK POUNDS USEO Bv out; COVrPNMK NT *

254
1

ECOKOMICAL 
AND EFFICIENT
Double Tested /

planus, kuriais vaduojantieš 
galima butų tinkamai atremti 
savo priešus ir pasiekti geid
žiamo tikslo.

Socialistų tikslas ir siekiai, 
lai .darbo žmonių tikslas ir sie
kiai. Ir -dėl to čia vadai yra 
tik kaipo minios instruktoriai 
ir padėjėjai, o ne diktatoriai.

Tiesa, kad pasiekus geidžia
mo rezultato, bendras darbo 
masių veikimas yra netik rei
kalingas, bet neatbūtinas, 
nes kitaįp jis .?)UM I)a“ 
siektas. Bet vargas su mus 
“bendrafrontiečiAiš”, 'kad jie 
kviesdami minias j bendrą 
frontą, pasilaiko tik sau >toisę 
jomis komanduoti, nežiūrint 
kaip prastai jie apie lai nusi
mano.

Iš paviršiaus tėmijant rodo
si, kad apie sudarymą bendro 
darbininkų fronto bent dabar, 
kuomet jau gyvenimas aiškiai 
parode, 'kad visokie kerštavi
mai ne tik nedavė ‘nieko gero, 
bet Fudcinoralizavo darbinin
kų eiles ir išauklėjo galingą 
priešą, turėtų paveikti į did- 

teikti minioms reikalaujamus žiausius karštagalvius. Bdt

ei ai
Man 
vien

pra
tiko

rodo ir jų pastangos 
su “ei-

Tik vargas lame, kad socia
listai tokių vadų neturi, per 
kurių galvas eiliniai norėtų 
daryti beirdrus frointus su 
karjeristais. Kiekvienas soci
alistas gerai žino, kad minias 
stoti į kovą už savo teises pri
verčia ne vadai, o pats gy
venimas. Vadai tik turi būti 
pasirengę reikalui išlikus pa-

iniuuiHiHiiiiniiiiiitiitiiiiiiiMd
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. y. .. ŽŽ!Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVA1TŲ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA. 

VIENYBĖ per 48 nietus rūpinosi Lietuvos ir lietuvi^ išeivijos 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos .prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugč vielų 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 laikraštihinkai. Vienybė
je yra juokų skyrius TARKĄ, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BE turi įkaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, neš 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. kožbas naujas škaltytojas 

gaus geru knygų $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštj. 
Jis bus Jusu kelrodžiu Jūsų gyveninio eigoje. {Jis ves jus i šViė- | 
są ir tiesą. Jis suramins Jtišų širdis Jūsų liūdesio valančioje. Jis l 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus 'apie bendrą Į 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugų Justi gyve- ; 
nime. I

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

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

VIENYBES VAJUS i
Su sausio 15 diena 'VIENYBĖ skelbia natijų Ąkaitytbjų gavirtio į 
vajų, Vajinihkams (agentams) teikiamą dideles dovanbą gero 1 
tnis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- : 
jiriinkai knygoinis gaus huo $5 iki $25 ir pb vieną ‘doleri bri
gais už košrią skaitytoją, Gera proga kožham lietuviui užsidirbti 
kėleta ar keliolika dolerių ir Įsigyti dvasinio maisto — -----

jį

keletą ar Keliolika aoienų ir įsigyti dvasinio maisto — geru S 
EB knygų. Kviečiame visus lietuvius t Ši Vają štbfi. Noridtiėji liiiinė- n 

■SS ti ‘dovąnr.G, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes ‘iri- <2 
formacijas suteiksime laišku.

S Adresubkite:
S Vajaus Komisija
g 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y, 
®iiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iniiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iiiiin
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LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT
Listeiine -beveik mome -taliaii 
užmuša turinčias bendiumol 
su paprašt^is šalčiais ’bakteri-r 
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai* 
ke 2*£ žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, 'kurie plauna 
gerklę su Listerihe tiktai %. 
teširgo šalčiais, turėjo 
trumpesnius ir M, lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lanibert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

f 

rGEGUŽES-MAY 3 DIENA
Ektikursa'ntai pCtplauks per 'vandenį į mažiau 'kaip 6 ? 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly- j 
dovas — Pins Bukšnaitis.

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

Trečia Klase į vieną pusę .......  $107.50
Į abi pusi .... ...................   $181.00
Turistine Klase į vieną pusę .................... $138.00
Į abi pusi ...................... ........ ....................... $241.00

Nieko nelaukę tuoj aus kreipki tės į “NAUJIENAS” 
informacijų apie reikalingus kelionei ddkumenlus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
A

(lėL

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA, 

SVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

Perdėm Greitas Patarnavimas.
Vienon pusSn v į abi

$2.50....... $3.50
$4.00....... $6.00

$10.80 
$10.00

Ekonomiškiausias

NEW YORK S15
PhiMelphia $14 1 —

28 valandas smagios kelionOs

I’ITTSBURHG  F 9.7 (5
CLEVELAND .,............................  $7.50

J liETRlflT.. $3.75
TOLEDU -----------------------
YOUNGHTdiVN $8. ---------- AKRON 7.50

Bilo kur i RYTUS

f

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST 
jgr LIMĮTEDS—JOKIA n

KITA LINIJA NE |

407 So. Wabash Avė 
arba BrevOoi't Lbbby — 

J120 W. Madifeon 
Tol. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS’

PEORIA, ILL.
QUINCY, ILL
ST. JOSEPH, MO- $6:00.
KANSAS CITY.... $6.00
Du bu«ai kasdien iSvailuoja t virft minė
tus miestus—vienas jtersfidinias—vięnu bu
sti visi) kelią. 'Nauja miegojimui kedfi ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu Ir pa- 
duftka DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telefonuokite:

Missouri Transit Line 
328 So. State St.

Tel. HARRISON OO78

BUDAS

ST. LOUIS $3

DETROIT $3
ŽEMOS BUŠU KAINOS 

Pašaukite:

Į abi pusi 
$5-00

I abi pusi 
$5:00

VISUR.

KELIAUTI

De Luxe Motor Stages 
746 <S. WabaSh Avė.

Tel. Wabash 8886

Trumpiausias kelias j 
South’us

Southern Limited
407 So- Wabash Avė.

72 West Randolph St.
Tel. Calumet 4668—Wabash 6171

Patarnavimas
NEW YORK 

PITTSBURGH
LOS ANGELES

Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagią ke
lione j bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines
328 So State Street

Tel. HARRISON 6078
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Kelios Pastabos dėl
“Lietuvon Vikingų Keliais”

(Tęsinys)
Iki “Varnėnų” apie ketu

ri kilometrai. Už kilometrą 
imama po 50 centų liet. Pa
sirodo, kad Lietuvoje auto 
mobiliau^ samdytojas priva
lo mokėti taipgi už šoferio 
kelionę atgal. Taigi iki tara 
dvarui jr atgal užtektų ko 
kie penki litai. Tegul jau ir 
dešimts. Bet dvidešimt, — 
tai jau paprastas plėšikavi
mas.

Nepanorėjau tapti išnau 
dojimo auka. Užsispyriau ir 
taip pat mikčiodamas tam 
šoferiiri griežta^ drožiau, kad 

•*— “nei jo, nei auto-to-tomo- 
biliaus ne s-s-samdysiu!” 

šoferis sau prašypso, ži
nodamas, kad be jo ne
apsieisiu, nes kito automo- 
biliaus pasamdyti nėra.

Išganymas ir sensacija
Staiga kaip ir iš dangaus 

. pasirodo koks tai apdriskęs 
barzduotas žydas su botagu 
rankoje.

— Ar turi arklius?
— Turiu — atsako.
— Kiek iki “Varnėnų”?
— Penki litai — su nepa

sitikėjimu veide atsako man 
žydas, nes užprašė daugiai 
nei verta.

— Pasamdytas! Nešk ba
gažą j savo kalamašką! — 
pilnai užganėdintas paliepiu 
žydui.

žydas tuoj už mano če
modanus ir pasileidžia bėgti. 
Ašjgąskui jo. Paskui manęs 
stoties viršininkas, šoferis 
sif paauksota kepure, pane
lė iš bufieto, panelė iš tele
grafo ir telefono, visokie 

,. patarnautojai ir šlavikai. Pa
skui visos tos kavalkados 
margų šunų keletą, šunės 
pradėjo loti, kaip ir džiaug
damiesi iš nepaprasto įvy
kio.

Stoties viršininkas, kuris 
siunčia labų dienų savo bro
liui Chicagoje, pradėjo man 
aiškinti ir išmėtinėti, kad 
man kaipo amerikonui ne
pridera važiuoti su tuo žy
du. Tai gėda ir garbės paže
minimas ir dar kas tai to
kio. Priegtam tas žydas sa
vu tuo vežimu veža mėšlą.

— Atpenč, — atsakiau, 
— amerikonas iš tokių tuš
čių dalykų reikalui priėjus 
niekus sau daro.

Visa kavalkada pasilieka 
ant stoties laiptų, o aš su

žydu nueiname prie jo ark
lių.

Ilgas vežimas, šonai kaip 
ir iš kopėčių. Viduj šiaudų 
truputį. Pora arkliukų labai 
neaiškios spalvos. Kitą sykį, 
matyt, butą balty, o dabar 
tai kandžių apėstų su aiš
kiai matomais kaulais iš po 
odos.

žydas įmeta mano čemo
danus ir atsistoja vežimo 
priešaky. Aš apsimaunu ap
siaustu nuo dulkių, užrukau 
cigaretą ir sau ramįąi atsi
sėdu ant vieno čemodanų.

. “Niif, tpru!” šaukia žy
das botagu mosikuodamas. 
Arkliukai pasijudina. Kala- 
maška pradeda šokinėti nuo 
vieno gatvės akmens į kitą, 
šokinėja mano čemodanai, 
šokinėju ir aš drauge su 
jais.

Mosuoju ranka visiems 
prie stoties, tardamas — su
die! Visa stotis juokiasi, ste
bisi ir man atsako ir palydi 
tokiu pat budū.

Tiktai vienas Šoferis su 
gražia auksu papuošta kepu
re piktai lydi mane savo aki
mis ir tyli.

Mat, pikta ir gaila tų dvi 
dešimt litų, kurie jam taip 
netikėtai išspruko. Gaila ir 
man, kad taip pasitaikė. Bet 
ką dabar padarysi. Tenka 
bir-bir-birbinėti su žydo ka- 
lamaška “Varnėnų” dvaran.
Gabiai aprašyta. Beskaitant 

susikuria vaizdas, — prieš akis 
taip ir matai visą tą sceną, vi
są tą sumišimą.

Vikingai turėjo kokį tai ypa
tingą patraukimą Dr. Kaspu
čiui. Todėl jis, matomai, ir pa
sirinko savo kelionės įspūdžių 
aprašymui dalinai keistą var
dą “Lietuvon Vikingų Keliais”. 
Kas buvo tie vikingai, kur jie 
gyveno? štai ką apie vikingus 
ir jų kraštą rašo Dr Kaspu<- 
tis:

ne

varyt dirbti naktimis. Darbi-[2 dienos per savaitę. O kai ko 
ninkai tam priešinasi ir žada 
streikuoti, jeigu vers per prie
varta naktimis dirbti.

» » «
Joseph Finch Distillery Co., 

degtinės virimo fabrike, dirbo 
apie 2,000 merginų. Balandžio 
18 d. bosas pasakė: “Mergi
nos, eikit namo; • darbo nėra. 
Kai bus darbo, tai pašauk
siu”. .

■, 8 » $
Inland Coal Co. anglies ka 

sykla ilgą laiką buvo uždary
ta. Dabar pradeda dirbti ir 
priima angliakasius. Bet pri
ima tik tuos, kurie pirmiau Čhi 
yra dirbę, šioje kasykloje nie
kados nebuvo pastovuu‘s dar
bo, — padirba kokį menesį ir 
vėl stovi uždaryta kokį metą 
arba ilgiaus.

» » »
McFetridge Bros. Coal Co. 

anglies kasykloje dirbama 1,

da ir dauginus.

McFetridge Bros. Brick Co., 
plytų dirbtuvė, per kurį laiką 
buvo uždaryta. Dabar vėl pra
dėjo dirbti, bet čia darbas ne 
ilgam. Kai gauna Užsakymą pa
daryti kokią porą tūkstančių 
plytų, tai dirba, o kai pabai
gia tai ir vėl stovi uždaryta.

Apie darbų daugumą arba 
mažumą šiuo tarpu negalima! 
teisingai parašyti. O tai dč’ 
to, kad kai kuriose darbavie
tėse šiandien dirbama 5 die 
nas 
gal 
bus 
kai
vėl: šiandien kasykla ar dirb
tuve stovi uždaryta, o jau ry
toj gal pradės dirbti ir dar
bininkus šauks prie darbo.

— Proletaras.

per savaitę, o jau rytoj 
dirbs tik pu’sę tiek, arba 
visai uždaryta ir darbiniu- 
atleisti nuo darbo. Arba

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 23 
“SON OF KONG” 

BALANDŽIO 24 ir 25 
“SLEEPERS EAST”

su Wynna Gibson 
taipgi komedija
BALANDŽIO 26 
tiktai vieną dieną 

“DARK HAZARD” 
su Rogue Robinson, Genevieve 

Tobin 
taipgi komedija

BALANDŽIO 27 ir 28 
“TH1S SIDE OF HEAVEN” 

su Lionei Barrymore 
taipgi komedija

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St. 

BALANDŽIO 23 
“CAROLINA” 

BALANDŽIO 24 
tiktai vieną dieną 
“THE LINE-UP” 

su Marion Nixon ir kitais 
taipgi komedija 

BALANDŽIO 25 ir 28 
“QUEEN CHRISTINA” 

Greta Garbo, John Gilbert ir kiti 
Seredoj bus “Screeno” vakaras 

$30.00 Prizais 
BALANDŽIO 27 ir 28 

“HI, NELLIE” 
su Paul Muni ir kitais 

Penktadieni vakare po 6:30 
DYKAI indai dėl moterų 

BALANDŽIO 29 ir 30 
“BOLERO” 

bu George Raft

[korespondenČuoŠ]
New Kensington. Pa.
Vietos ir apylinkės įdomybės

Balandžio 14 d. SLA. 192 
kuopa buvo surengus šokius 
Ukrainiečių Piliečių Kliubo sve
tainėje. Svečių buvo neperdau1- 
giausiai, — galėjo būt ir dau
giau. Kai kurie šį parengimą 
boikotavo dėl to, kad likęs ba
liaus uždarbis neskiriamas 
Brooklyno bimbukų reikalams.

Bet tie svečiai, kurie atsi
lankė, tai sau* gražiai linksmi
nos — šoko iki pat vėlumos. 
Nors svečių buvo neperdau- 
giausiai, bet man rodos uždar
bio liks nemažai. O likęs pel
nas yra skiriamas paramai Juo
zo Janušausko skridimui iš 
New Yorko į Kauną.

Btfvo ir iš Pittsburgho sve
čių atvažiavę — p. Juozas Bal
trušaitis; gydytoja J. T. Bal
trušaitienė pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, o Stasys Bakanas pa
darė pranešimą apie tai, kad 
yra rengiama Pittsburghe lie
tuvių aviacijos diena dėl lakū
no Juozo Janušausko.

« » »
Harwick Coal and Coke Co. 

savo anglies kasykloj jatf se
niai turi įvedus patriotišką 
įstatymą, — duoda darbą tik
tai šios šalies geriems pilie
čiams. Iki Šiol čia per kurį lai
ką dirbo apie 500 angliakasių 
5 dienas savaitėje.

Dabar darbas sumažėjo, tai 
praeitą savaitę apie 200 pavie
nių — nevedusių angliakasių 
atleido iŠ darbo.. Vadinasi, jei 
neturi pačios ir vaikų, tai kad 
ir geram piliečiui darbo nėra.

Nėra ne duonos. Tai ką, ar tai 
dar negeras patriotizmas.

» » a
Pittsburgh Plate Glass Co. 

savo stiklo dirbtuvėje taipgi 
turi įvedus tikrai patriotišką 
patvarkymą, kad virš 30 me
tų amžiaus darbininkas nega
li gauti darbo, nors jis butų 
visai geras pilietis. Darbą duo
da tiktai jauniems vyrukams 
tarp 20 ir 25 metų amžiaus.

Dabar, kai darbai sumažė
jo, tai daugeliui darbininkų bo
sas pasakė “Darbo nėra. Eikit 
namo” (su patriotišku pridėč- 
ku: kai bus daugiau darbo, tai 
pašauksim). Ir nežiūrint į tai, 
kad tie darbininkai yra geri 
šios šalies piliečiai, turi mo
teris ir daug vaikų, iš kurių, 
matyti, užaugus daug gerų 
šios šalies piliečių.

» »
Hillman Coal and Coke an

glies^ kasykloj praeitą rudenį 
darbas ėjo gerai ir priėmė į 
darbą daug angliakasių
reikėjo nė daktaro egzamina- 
eijos, ne kitokių ceremonijų.

Bet vasario 24 d. 1934 m. 
visus naktimis ir daug dieno
mis dirbusius angliakasius at
leido iš darbo, o likę anglia
kasiai gavo dirbti vos 1, 2 die
nas savaitėje.

Vėliaus, kovo 17 d., vėl dar
bas padaugėjo. Priėmė atgal 
pirmiau dirbusius angliakasius, 
bet turėjo eiti pas daktarą dėl 
egzaminacijos. Ir daug tapo 
atmesti kaipo nesveiki, prie 
darbo netinkantys. Tad dirbo 
dienomis ir naktimis iki balan
džio 1 dienos ir anglį pyle į 
baržas — laivus ant Alleghe- 
ny Upes ir j vagonus ant gelž- 
kelio. Dabar ir vėl darbas su
mažėjo, duoda dirbti tik 2, 3 
dienas savaitėje ir angliaka
sius labai spiria, kad anglį 
švarią kastų.

/■ » « 8 ■
American Window Glass Co., 

stiklo dirbtuvė, šiuo tarpu dir
ba visu smarkumu. Bet man 
neteko patirti apie darbo są
lygas ir uždarbius.

8 » 8
Allegheny Pittsburgh Coal 

Co. anglies kasykloj dirbama 
vieną savaitę 4 dienas, kitą ša 
vaitę 5 dienas, ir nuolat dir
bama. Čia angliakasiams dar 
ir tuo yra gerai dirbti, kad ne
reikia išrinkti stones — akme
nis, 
tiek

viską į karukus pila ir

» »
States Aluminum Co. 
dabar dirbama neva

United 
dirbtuvėj
6 valandas per dieną, bet yra 
ir tokių, kurie dirba 12 valan
dų. čia darbininkai yra orga- 
nizubti į uniją, bet iš tos or
ganizacijos išeina tikras “čop- 
sui”: vieni gauna dirbti 2, 3 
dienas per savaitę, o kiti dir
ba 6, 7 dienas.

Mat, kurie boseliams geres
ni, tie gauna daugiaus dirbti.

Republic Iron and Coal Co. 
anglies kasykloj dirba dieną ir 
naktį ir 6 dienas per savaitę. 
Bet angliakasiai dirba tik 35 
valandas per savaitę. Nors čia 
tapo atgaivinta U. M. W. of 
A. unijos kuopa, bet kol kas 
darbo sąlygų dar nepagerino.

Union Collieries Co. anglies 
kasykloje įdirbama 35 valan
das per savaitę, ir visi anglia
kasiai dirba dienomis. Bet kom
panija nori dalį darbininkų nu-

America’s 

favoritei

The tantalizing flavors of true may- 
onnaiseandtrueold-fashionedboiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

į

i tsakomingi Maliavotojai!

ir apsaugos

Maliava, kuri 
paviršiaus;

Niekuomet nevartoja pigią ma
liavą, nes jie žino, kad už keletą 
daugiau centų jie gali gauti daug 
geresnę maliavą, 
padengs daugiau
lengviau užsidės; priduos ilgiau 
tveriantį gražumą 
pačią maliavą.

■ Pilsen Maliavos Pripažintos Daugelio Kaipo
■ Viršesnis Produktas

Prašykite savo dealerio jums parodyti spalvų kortą byle 
■ kurios f lai, gloss arba hi-gloss Pilsen Maliavų.

Pilsen’o Labelis yra Jūsų Garantija 
Pilno Patenkinimo.

actnOVV/

Išpardavimas geros 
rųšies plumbingo reikmenų 

kaip tik i laiką, jūsų pavasari
niams pataisymams. Šimtai visokių 
dalių specialėmis kainomis, kad para
ginus jus padaryti tas pataisas. Kai
nos garantuotos pakol reikmenų tu
rėsime. Pirkite dabar ir taupykite 
šiomis žemomis SOL ELLIS and 
SONS kainomis!

Skalbimui Loviai
Dviejų dalių 
k o m b i nacijos 
skalbimui lovis 
garantuotas. 
Special

*5.75
Su standų, dvigubu kranu, $O 7 E 
ir trapu ......   I w

- AKIVAIZDOJE 
KILANČIŲ 

KAINŲ!

Virtuvės Sinkos
“A” rūšies su 12” užpakaliu, 
šios vertybes niekuomet nebus 
paantrintos. Didžiausias Chi
cagoje pasirinkimas.
52” roll rim sinka 7K 
tiktai .................. ■ “■ • w
52” roll rim sinka su iš kai
rės pusės kampu $'< f* O E 
tiktai .................. IUiOU
18x24” Kitchenette $E 7 C 
Sinka .................. i U

Per Dvi Savaites Tiktai
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

— LIETUVIŠKŲ REKORDŲ —
Rekordų kaina kaip ir visuomet 75c. Dabar 
parsiduoda tik po 50c. Kanados lietuviai | 
pirkdami nemažiaus kaip 6 rekordus prašo
mi prisiųsti 75c. dėl persiuntimo lėšų.
16137—-Tik su Dievu panitėlia ir žalia girelė—Mahan. L. Orkestras 
16144—Motušaite mielą ir Mergyte jaunoji—K. Menkeliunaitė, sop. 
16147—Katriutės ir Klaipėdos polkos—Mah. L. Mainierių Orkestr. 
16151—Milaširdystė ir Oi, Berneli vienturti—K. Menkeliuniutė 
16155—Saulė tekėjo ir Ganėm Aveles—K. Menkeliunaitė ir

Stankūnas
16158—šią naktelę ir Atneša diedas kukulių viedrą—Menkeliuniutė 

ir Stankūnas . ..
16162—Zanavykas ir Gaspadinė aną dieną—Penn. angliakasiai.
16169—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės—M. Petrauskas 
16173—čigonai ir Vakar-vakarėlj—Budriko Radio Orkestras.
16174—Bernužėli nesvoliok ir Eisiu mamei pasakysiu— Petrauskas 
16178—Karolina ir Panemunis polkos—Worcesterio Liet. Orkestras 
16184—Užburta Pilis polka ir Modemiškas klumpakojis—Budriko

Radio Orkestras
16189—Kunigunda ir Pelėda polkos—Worcesterio Liet. Orkestras 
16197—Merginų bėdos ir Vaikinų bėdos—A. Vanagaitis—Olšauskas 
16198—Paklausykit ir Kelias-VieŠkelis—Olšauskas ir Vanagaitis 
16207—Charlio Jurkes ir Worcesterio polkos—Dirvelis ir jo Ork. 
16222—Artojaus daina ir Svajonių naktys—Stasys Paųras 
16221—Kazokėliai ir Aš už jūrių—Vanagaitis ir Olšauskas 
16230—Tas darželi ir Žydelis iš Vilkaviškio—J. Babravičius 
16239—Tykiai, tykiai ir Žiedukas—Vyrų oktetas
16241—Krupakas, polka ir Lietuvos prezidento maršas — Liet. 

Viešbučio orkestras
16266—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas—S. Pauras ir J. 

Giraitis
16259—Meilės nedainuok ir Akso miglos—Pauras ir Giraitis 
16274—Aš, mergelė Kriaučiukas—V. Niekus ir Ona Raulinaitė 
16275—Daili teta ir žirgelis—Vincas Niekus ir orkestras 
16277—Lietuviškas popuri ir Himnas—Liet. Tėvynė Musų

Kauno choras
16278—Karininkų Fokstrotas ir Norių miego—Liet. vieš, orkestras 
16286—Kanklininkas ir Oi liepa, liepelė—Juozas Olšauskas
16289—Gegutė Raiboji ir Supinsiu dainužę—V. Tamkiutė ir A. 

Liutkiutė
16024—Pamylėjau vakar ir Vai vatge; varge—Kastas Sabonis 
26054—Kad nėr alaus ir Barbora—A. Vanagaitis
26064—Agota ir Mes geri žemaičiai—A. Vanagaitis
26070—Dzūkų kraštas ir Kudlius—J. Olšauskas su kanklių akomp.
26072—Ukvei! ir Senas bernas—Vanagaitis ir Olšauskas
26081—Gieda gaideliai ir Gražus bernelis—E. Rakauskienė
26079—Vai kilkim ir Brazilija—Antanas Vanagaitis
26081—Gražus bernelis ir Gieda gaideliai Olšauskas ir Rakauskienė 
26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva—Olšauskas 
26090—Kam man anksti kelti ir Ant kalno malūnėlis—Olšauskas 
26075—Oi kas sodai ir Tris dzienas—Kipras Petrauskas
26028—Dul dul dūdelė ir Bernužėli nesvoliok—Kipras Petrauskas
3000— Varpelis valcas ir 21 metų kalėjime—Budriko Rad. Orkestras
3001— Daktaras ir 7 Pačios — Budriko Radio Orkestras
3002— Meilės karalaitis ir 4 Ratai—K. Pažerskis ir Budriko ork.
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Melodijos — Budriko

Akordionų Orkestras.

Radio Pigumai Šioje Savaitėje
12 TŪBŲ 1934 CROSLEY RADIO trumpųjų ir ilgųjų? 
bangų. Pagauna visur, vertės $80.00. dabar už
7 TŪBŲ RADIO, 1934 metų už ......... ..........................

$18.00 MAJESTIC RADIO už ........................................

8 TŪBŲ RCA VICTOR RADIO už .............-.............

ZENITH RADIO IR VICTROLA KRŪVOJE už .......

10 TŪBŲ STEVVART WARNER RADIO už ..............

PHILCO RADIO 11 TŪBŲ Vertės $150.00 už ..........

49.00 
*29.00 

9.50 
*29.00 
*49.00 
*49.00 
*79.00 
*19.50

Chicagoje žemiausia 
Kaina ant 

TOILETO SĖDYNIŲ 
Sunkus beržo mahoga- 
ny sėdynė su kabliais 

*1.19
Balto Celluloid Sėdy
nė garantuota $1.95

TIKRI
CHICAGOS KRANAI

IŠ METALO 
Iš CHROMO

Geriausias k r a- 
nas koki pinigas 

gali nupirkti.
.95

MAUDYNEI 
KRANAI

Greitas spaudimas, 
chromo baigti, tin
ka visokio įtaisy
mo. $ 1 
Maudynėm ■

žemiausios Kainos Chicagoje 
Tank Heaterių! 

Dome Viršus 
52-galionų 
įtalpos. Ga
rantuotas 125 

svarų vei
kiančio spau

dimo.

*6.95
82-gal. įtalpos $8.25

2118-22 So. State St
Tel. Victory 2454 

4606-08 WEST 22ND ST. 
Lawndale 2454—Cicero 130

Atdara: State St. ir Grand Avė.
Nuo 8 v. ryto iki 7 v. vakaro.

Nedėlioj iki piet

ant
Karštas 

' vanduo 
greit ir 
ekono
miškai. 
100 ga
lionu 
įtalpos.

P13.75

AUTOMOBILIŲ RADIO, 6 TŪBŲ už .........................

Skalbyklų Pigumai
VARTOTI MAYTAG už.... *49.00
FEDERAL VARTOTAS .... *15.00
PEERLESS NAUJAS .... *37.00
WESTINGHOUSE ............ *49.50THOR .................................... ... *49.50
APEX ............................ — *49.50

ELEKTRIKINIAI MOGLIAI—PROSAI PO 
$19.50, $29.50, $49.50

3945-47 LINCOLN AVĖ.
Lakeview 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ. 
National 0066

Atda.ra: Lincoln Avė ir 22nd St. 
Nuo 8 v. ryto iki 7 vai. vakaro.

Pirm., Treč. ir Penkt. nuo 8 ryto 
iki 9 v. vak. Antr., Ketv. ir šeštad. 

Nedėlioj uždarytos.

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzię 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

Krautuve Rakandų, Muzikos, Radio, 
Accordionų.

l
BUDRIKO Lietuvių Programai:

WCFL, 970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų.
WAAF, 920 k. Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų 
WHFC,1420 k. Ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak.

dm
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VALDŽIA IR GELEŽINKELIŲ DARBININKAI

Prezidentas Rooseveltas iššauks stiprią opoziciją 
geležinkelių darbininkuose savo patarimu geležinkelių 
kompanijoms prailginti dabartinę algų sutartį bent pu
sei metų. Geležinkelių darbininkų algos buvo nukirstos 
10 nuošimčių su tuo supratimu, kad tai bus tik laikinis 
pasiaukojimas iš darbininkų puses, iki pisitaisys biznis. 
Bet kompanijos sako, kad biznis dar vis esąs blogas ir 
kad jos neturinčios iš ko mokėti didesnes algas, ir 
Rooseveltas šitame klausime pritaria kompanijoms, o 
ne darbininkams, kurie reikalauja, kad butų grąžintos 
senosios algos.

Šis konfliktas tarpe prezidento ir geležinkelių dar
bininkų žymiai sumažins valdžios ir jos naujosios da
lybos” populerumą. Geležinkelių darbininkai yra pusė
tinai gerai susiorganizavę, ir jų vadovybė yra pažan
gesnė, negu Amerikos Darbo Federacijos. Nuo prezi
dento Wilsono laikų geležinkeliečiai paprastai remda
vo demokratus, o kai nabašninkas La Follette kandida
tavo į prezidentus, tai jie rėmė nepriklausomąjį sąrašą.

Nusivylimas Rooseveltu paskatintų geležinkelių 
darbininkus galvoti apie atskiros darbininkų partijos 
steigimą.

tokia pat privatinių žmonių organizacija, kaip ir aukš- 
čiaus paminėtosios Dukros. Bet jos konvencijoje “drau
gas” Trojanovskbs nepasirodė 
frako. Kodėl “proletarinės valdžios” pasiuntinys turėjo 
parodyti daugiau simpatijos anti-komunistinei organi
zacijai, negu komunistų partijai?

Komunistai meldžiasi Maskvai. Maskva juos moki
na vesti griežčiausią kovą su kapitalistais, buržujais ir 
kitokiais darbininkų priešais. Jie ir “veda”, keikdami 
piktais žodžiais socialistus už jų tariamą pataikavimą 
buržuazijai, ardydami “oportunistiškų” darbininkų or
ganizacijų susirinkimus ir šaukdami proletariatą prie 
“pasaulio revoliucijos”. Bet štai Maskva atsiunčia į šią 
šalį savo oficialius įgaliotinius. Atvažiuoja “draugas” 
Litvinovas: Wall-stryčioi bankieriai iškelia jam ban- 
kietą. Jisai su jais valgo ir geria,, o “draugai” Fosteris, 
Browderis, Bimba, Mizara ir visi kiti Amerikos “pro
letariato vadai” negauna prie jo prieiti nė iš tolo.

Iš New Yorko “draugas” Litvinovas nukeliavo į 
Romą, ir tenai “draugas” Mussolini jam taip pat iškėlė 
bankietą.

Dabar atvyko kitas “vienintelės pasaulyje darbi
ninkų valdžios” pasiuntinys, ir vėl ta pati istorija, ar
ba dar prastesnė. Trojanovskis eina į susirinkimą po
litinės organizacijos, kuri yra visiems žinoma, kaipo 
reakcijos lizdas. Eina tenai, sėdi tarpe “garbingų po
nių” ir džiaugiasi, kad turi progos susitikti su “aukš
tąja draugija”. O prie komunistų partijos susirinkimo 
jisai neprisiartina nė už šimto mylių.

Tai kieno gi draugai yra sovietų valdžia ir jos at
stovai?

Ir kas yra Amerikos komunistai? Ar ne Maskvos 
pastumdėliai?

Apžvalga
“DRAUGO” PAŠVINKUSI

BOMBA

nei su fraku, nei be
ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo

iš minios, iš 
aukštagalvių 

grožio aristo- 
Mirono platus

žiurek, gražus rūbai, 
malonus vei- 

Džiaugsmas, draugingu-
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LENKTYNĖS

Vokietijos Hitleris pradėjo imti 20 metų amžiaus 
jaunuolius į tam tikras stovyklas, kuriose jie yra "mo
kinami kariško muštro. Tuo budu jisai faktinai atstei- 
gia visuotiną kareiviavimo pareigą Vokietijoje, tik ji
sai dumia kitoms šalims akis, atskirdamas tuos rekru
tus nuo reguliarūs armijos, kad atrodytų, jogei jie su 
kariuomene neturį nieko bendro.

Kadangi “nacių” valdžia pradeda mokinti vyrus 
karo amato vienais metais jaunesnius, negu kad tai 
daro kitos šalys, tai Vokietijos armija netruks pasivyti 
ir pralenkti savo kaimynus.

Pastebėtina, kad tuo pačiu laiku suskubo didinti 
savo karo jėgas ir Rusijos bolševikai. Jie eina toliau ir 
už Hitlerį. Kuomet Vokietijos “naciai” muštravoja ne
pilnų metų jaunuolius, tai sovietų valdžia rengiasi da
ryti kareivius iš moterų ir vaikų, šituo klausimu “pats” 
prezidentas Kalininas parašė straipsnį “Pravdoje”, kur 
jisai reikalauja, kad moters ir vaikai butų mokinami 
vartoti gazines maskas, o ypatingai kaip atremti ata
kas iš oro. Kaimai turį būt paskirstyti tarpe įvairių 
karo distriktų, ir kaimų sovietai privalą rūpintis, kad 
kiekviename distrikte visi, kas tik gyvas, gautų tą tiri- 
litarinę “apšvietą”.

Bolševikai, žinoma, militarizuoja kraštą dėl to, kad 
jie nori “apsiginti” nuo priešų. Bet “naciai” taip pati 
kalba apie apsigynimą. Charakteringa yra tai, kad dik
tatoriškos valdžios visuomet jaučiasi “priešų” apsiaus
tos iš visų pusių. Juo narsiau diktatoriai kalba, juo bair 
liau jie elgiasi.

DRAUGAS TROJANOVSKIS IR JO DRAUGAI

Washingtone neseniai laikė savo konvenciją labai 
“patriotiška” ir labai atžagareiviška moterų organiza
cija -*• Daughters of American Revolution (Amerikos 
revoliucijos dukros). Tos organizacijos metitiiai šuva? 
žiavimai visuomet pasižymi savo smarkiomis rezoliuci- 
jomis prieš komunizmą, prieš pacifistus (pasaulio tai- 
kos rėmėjus), už armijos stiprinimą ir t. t. Bet šiemet 
patriotiškosios poniutės pasikvietė į savo konvenciją, 
kaipo garbės svečią, sovietų Rusijos pasiuntinį, tavorš- 
čių Aleksandrą Trojanovskj* Ir ar manote, kad “prole
tarinės valdžios” atstovas to kvietimo nepriėmė? Kur 
tau jisai nepriims!

Ambasadorius Trojanovskis, pasipuošęs gražiais 
rūbais, atvyko į konvencijos salę ir tapo pasodintas 
tarpe pačių “aukštųjų” svečių, estradoje, ir išsėdėjo te
nai visą vakarą. Ar jam buvo kokia pareiga tos orga
nizacijos susirinkimą “pagerbti” savo atsilankymu? 
Žinoma, kad ne. Juk D. A. R. yra privatinė organiža- 
cij’a, su kuria jisai jokių reikalų, kaipo valdžios atstos 
vas, negali-turėti.

Bet kiek anksčiau buvo kita konvencija: CleVe- 
lande. Ją laike Amerikos Komunistų Partiją. Ji yra

šeštadienį, Chicagos lietu- , 
viams besirengiant prie avia
cijos dienos ir lėktuvo “Litua- j 
nicos Antrosios” “krikštynų”, 
pasirodė Chicagos Marijonų or
ganas su antgalviu per ištisą 1 
puslapį, skelbiančiu, kad “Li- 
tuariica II gaus alkoholio krikš
tą”. Po tuo antgalviu ėjo kiti, 
mažesnėmis raidėmis t. išspaus
dinti obalsiai: “Socialistai tfuk- 
do skridimą partijiniais sume
timais”, ir “Laistamaniai rtesi- 
skaito su katalikiškos tautos 
jausmais”.

Taigi “Draugas”, kuris bu
vo neva pasižadėjęs su ALTA
SS kooperuoti, staiga, nei iš 
šio, nei iš to, paleido bombą.

Ta fcemba priklauso smirdan
čių bombų rųšiai. Ji yra “už- 
provyta” melu, veidmainyste ir 
demagogijai.

“Draugas” meluoja, pasako
damas apie kokiits tai “socia
listų trukdymus” ir “partiji- 
nius sumetimus”, kuomet Visi, 
kurie veikia ALTASS valdybo
je arba lokaliuose komitetuose, 
žino gerai, kad jokių trukdy
mų ir partyviškumų tos orga
nizacijos darbe nėra. Ypatin
gai iŠ socialistų,pusės. Socialis
tai savo darbu ir savo spauda 
yra daugiau prisidėję prie šio 
reikalo, negu kuri kita srovė. 
Bet jie savo partifies politikos 
į jį niekuomet nekišo.

Marijonų laikraštis, toliaus, 
visai ne Vietoje kalba apie “ka
talikiškus jausmus”. Niekas tų 
jausmų nenorėjo užgauti, ir nū 
vienas sveikai protaująs asmuo 
nemanė, kad “Lituanicos II” 
“krikšty įlomis” bus kieno nors 
jausmai užgauti, — išimant 
bimbininkų jausmus ir tų dzim- 
dziškų gyvūnėlių; kurie iŠ sa
vo patvorio kiauksi prieš trans
atlantinio skridimu rėmėjus. 
Amerikoje tokios “krikštynų” 
ceremohijos juk yra visai pa
prastas dalykas.

Sakysime, kada pastatoma 
naujas laivas, tai jisai “krikš
tijama”, suriftišarit šampano 
bonką J jo briauną. Tokių 
“krikštyti^’ paveiksiąs kiekvie
nas žmogus galėjo ne kartą 
matyti laikraščiubse arba kine
matografuose, kur rodoma 
įvairios naujienos. Jeigu “Drau
gas” piktinasi, kad trim tikslui 
vartojama, anot jo, “prancū
ziškas vynasv, o ne “švęstas 
vanduo” su krapyla, tai aišku, 
kad jisrii neriUsimanOį kaip ci-

vilizuotame pasaulyje elgiama- 
si. Daug protingesni už “Drau
gą” pasirodė katalikų darbuo
tojai kolonijose ir jų atstovai 
ALTASS valdyboje, nes nė vie
nas jų nėra kėlęs jokių protes
tų dėl to Lituanicos “krikšto”; 
tiesą pasakius, nei centro val
dyboje, nei komitetuose dėl to 
nebuvo nė mažiausio ginčo ar
ba nesusipratimo.

Jeigu mes norėtume “Drau
go” jagamasčiams duoti tinka
mą atsakymą į jų veidmainin
gą klyksmą apie “alkoholio 
krikštą”, tai mes galėtume 
jiems kai ką pasakyti apie 
“mišiauną vyną”, kuri kunigai 
vartoja šventoms apeigoms. 
Bet tuščia jų! Tas jų gremėz
diškas išsišokimas daro tokį 
koktu įspūdį, kad stačiai nesi
nori tikėti, jogei tai butų bu
vęs sąmoningas laikraščio re
dakcijos darbas. Gal būt, 
“Draugo” redaktoriui kur nors 
pasišalinus savo reikalais, atėjo 
koks nevaliejus su “aukštu au
toritetu” ir, atsisėdęs į redak
toriaus kėdę, “pritepė”...

Mes neabejojame, kad vi
siems protaujantiems katali
kams buvo geda, pamačius to
kią šlykštybę pirmame pusla
pyje laikraščio, kuris sakosi gi
nąs jų reikalus. Jie kaip rentė 
.tranzatlantinį skridimą, taip 
rems ir toliau, ir žioplos Mari
jonų provakacijos jų nesude- 
moralizuos.

IŠGELBĖTA AUSTRIJOS
darėiNInkų Vėliava

buvo gatavas jai padėti. Juk 
ir šiam rately mainėsi veidai. 
Pamaži nyko seni, pažįstami 
veidai ir pamaži atėjo jauni, 
nepažįstami užkariauti čia 
sau vietų. Pastarieji šoko ki
toniškus šokius, elgėsi kitaip. 
Jie buvo žvalus, linksmi ir

■... ■>
(Tęsinys)

Jiedu skyrėsi 
tų parinktųjų, 
minios. Tikras 
kratijos žiedas,
pečiai ritmiškai judėjo sulig 
kitų vyrų galvų.

— Lietusiai yra gražus ir 
kultūringi žmonės, — sakė Al 
dona
graži maniera, 
dai 
mas, viltys ir simpatija visoj 
salėj. Moterys ypač moka rė
dytis.

— žino ir seka madas, žino 
rūbams vietą.

— Moka apsieiti.
— Ir atviri, nuoširdus žmo

nės.
— Ir nepavydus.
Jis dešimtą kartą pabučia

vo jos plaukus.
—Kas tau darosi šį vakarą?
—Man rodosi, kad aš pirmą 

šokį su tavim šoku.
—Seniai 

čiau.
—Didele aistra 

ve, Aldona.
Jis jautėsi jai
Tarp šokių Mironai Sustojo 

vidury salės. Tuojau susida
rė ratelis draugų. Juokas ir 
linksma kalba skrido į visas 
puses. Rately buvo Vienas pri
pažintas rašytojas, garsus ir 
malonus chirurgas ir dar kitas 
daktaras, provizorius, advoka
tas ir keli inteligentiški biz
nieriai.

Buvo čid susirinkus neor
ganizuoto ratelio publika, ku
ri visada dalyvauja prašmat
nesniuose lietuvių parengi
muose. Beveik visi jie pasipa
žino vienas kitą, maž-daug ži
nojo vienas kito gyvenimų, 
komfortą, perteklių ir drau
gus. ’

Prie ])irrribs progos Mironas 
atsiprašė draugą ir išėjo’ į ka- 
ridorių, kad butų patogu pri
eiti savo1 stehografistę, kuri 
stovėjo prie durų lyg ir užmir
šta.

Jo žmona' buvo pažadėjus 
šokį tam romantikui chirurgi
joj-

I Mironas priėjo brangią savo 
darbo draugę, Salomėją, kuri 
pagaliau užgeidė įsiveržti į šią 
parinktųjų draugiją. Mironas

tave tokį bema-

aš myliu ta-

nusidėjęs.

Salomėja priklausė tai dide
lei didžiumai moterų, kurios 
labai mažai skiriasi viena nuo 
kitos. Ji Čia buvo dingus, su
simaišius tarp kitų ir nepaste- 
bama. Ji nebuvo Aldona, kuri 
pakliuvus į būrį moterų ne
dingsta, bet dar daugiau išky
la į aikštę savo moterišku 
tobulumu, dar daugiau pasi
rodo smalsioms vytų akims, 
kurios ieško moterų būry mo
ters. Jos plaukai buvo pilkai 
juodi, akys—pilkos ir veidas 
paprastas. Plaukė iš jos kaž
kas primenąs vidurnakčio 
tramvajų, kursuojantį iš mies
to, visą užimtą grindžių plo
vėjų, kurios grįžta namo iš 
darbo. Jų veidai vienodi, bruo 
žai vienodi, kalba paprasta, 
ta pati. Jos visos sudaro ben-

kur yra 
linksmus ir nori, 

butų linksmas, 
baigiantis, Mironas 
Salomėją ir pava-

Socialistinis Darbininkų in
ternacionalas 1924 metais įtei
kė vėliavą Austrijos judėjimui, 
pažymėdamas tuo Austrijos 
darbininkų nuopelnus kovoje 
su reakcija, šita vėliava buVO 
vartojama stambesnėse darbi
ninkų demonstracijose ir svar
biuose masiniuose mitinguose.

Bet Vasario mėnesį, kada 
klerikalų ir fašistų gaujos už
puolė Austrijos darbininkus, 
tai ir ta vėliava buvo patekusi 
į darbininkų priešų', rarikas. Ta
čiau dabar ji yra išgelbėta ir 
randasi saugioje vietoje Brho 
mieste, Čekoslovakijoje.

Konspiracijos sumetimais nė
ra skelbiama, kokiu budu vė
liava buvo atgauta iš fašistų 
nagų. Netrukus ji bus perduo
ta respublikos gynČjų buriui.
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ftattjfeitas galinta gauti 
nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelfttrin, 284 Ttemont St. 
Bostonu Mass.

Salomėjos veidas nebuvo 
toks, kaip tų grindžių valyto
jų. Bet jis nesiskyrė iš kitų 
jaunų veidų. Smulkiau pažiu
rėjus į jį, radai jame šaltą 
protą ir aštrų sąmojų. Dvasioj 
Salomėja priklausė kitam pa
sauliui.

Dekoltė pritiko jai ir rodė 
gražiai jos laibo ir ilgo kūno 
vingius. Ji buvo .dvideštims 
trejų metų. Jos vienas prieša
kinis dantis buvo atsikišęs.

—Kaip aš išrodau?—klausė 
jis.

—Labai gerai. Puikiai.
—Kontrastas?
—Puikus.
Jis vilkėjo šviesiai pilką 

garuitorią, rausvus Marškinius 
ir raudoną kaklaraištį. Kiti 
vyrai, visi jo draugai, buvo 
apsivilkę taksidais, kietomis 
krūtinėmis marškiniais ir sta
čiais kietais kalnieriais. Jis 
nemėgo to formalio vienodu
mo. Nebuvo čia pasirinkimo, 
dvokė kažkokia tradicija, pa
mėgdžiojimas. Visoj salėj jis 
vienas buvo šviesiai apsitai
sęs. Kiti visi buvo juodi.
. ........ Ill'il.i i Ii. m « MII.' .y.'fci..

Jis mokino Salomėją naujo 
šokio, kurį jis greitai pagavo 
ir paskui gražiai šoko.

Pertraukoj jis pirko jai li
kerio, supažindino ją su pa
garsėjusiu chirurgu. Paskui 
dar su keliais ir žiurėjo, kad 
ji išeitų šokti sekantį šokį.

Netrukus atėjo katilionas. 
Salė ūžė birbynių ir Unksmių 
krikštavimų trukšmu. Visokių 
spalvų balionai kilo į orą. 
Žmonės maišėsi, lakstė, darė 
visokias figūras, pasimetė su 
draugais. Virš galvų švaistėsi 
spalvuotas popieris. Greitai 
pradėta sprogdinti balionai. 
Didelės šypsos, juokas ir link
smus žodžiai visuose veiduo
se. Tai momentas, 
kiekvienas 
kad kitas

Vakarui 
suieškojo 
dino:

—Važiuojame pas mus.
Būrys linksmių žmonių iš

važiavo pas Mironus gražiai 
pabaigti gražų vakarą.

Užprašytieji gyrėsi: “Va
žiuojame pas Aldoną.”

Sekantį rytą, nuėjęs į darbą, 
Mironas buvo jau užmiršęs 
praeitą vakarą ir praeitą nak
tį ir to vakaro gražiąją, ža
vinčią Aldoną. Jis galvojo už
praeitu vakaru, užpraeita die
na ir naktimi. Jo akys sto
vėjo Justina. Jis beprotiškai 
jos ilgėjosi. Tuo pačiu laiku, 
kai Justina rašė laišką jam, 
jis rašė jai. Tą pačią valandė
lę, būdami toli Vienas nuo ki
to, jiedu gyveno tomis pačio
mis mintimis, tais pačiais il
gesiais ir tomis pačiomis vilti
mis.

Asmeniška jo koresponden- 
1 cija buto seniai nutraukta. 
• Jis buvo nupratęs, užmiršęs 

rašyti asmeniškus, juo labiau 
meilės laiškus. Bet didžiai 
nusistebėjo, paėmęs plunksną. 
Dabar jis pamatė, kas buvo 
užmesta giliai jo širdy. Už
mesta, bet dar nepamesta. 
Stebuklingi žodžiai tartum 
svetimi jausmai riedėte rie
dėjo į trieilės laiškų. Jis rašė 
savo jaunų dienų draugei:

“Mano myliirioji I Brangi 
Justina! — Meilė yra keistas 
ir baisus reikalas pradėju- 
siarii senti. įsimylėjęs gali pri
daryti didesnių beprotysčių už 
girtą. Kaip girtas, taip ir my
lintis neatsako už savo elgesį, 
bei charakterį. Šiandie ir aš 
už save neatsakau.

(Bute daugiau)
M .m-f . --------
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Z?

Susivienijimas Lietu
viu Draugijų ir Kliu- 

bq Bridgeporte

gatvės mugę. Iš jo rašinėlio 
atrodo, kad “Buvęs” valgė va
karienę ant Maxwell, nuo ku-i 
rios apsirgo pavydo liga.

Kai dėl Juozo Saurio mtizi*! 
kos, tai “Buvęs” gali nelieti 
ašarų. Mat, Sauriui lygių mu
zikų čia Amerikoj, lietuvių 
tarpe, nėra. Tatai ir kiti mu
zikai pripažįsta. J. Šautis mu-

Susivienijimo metinis susi
rinkimas įvyko utarninke, 27-tą 
dieną kovo, 1984 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijos saloje.

Prezidentas Tarnas Janulis 
atidarė susirinkimą 8-tą valan
dą vakare; viršininkus, atsto
vus ir atstoves paprašė užim
ti savo vietas ir meldė užsi
laikyti ramiai svarstant Susi
vienijimo reikalus.

Likosi peršaukti vardai vir
šininkų. Paaiškėjo, kad virši
ninkai visi pribuvo. Toliau per
šaukta vardai draugijų ir kliir- 
bų; pasirodė, kad atstovai bu
vo iš 7-nių draugijų.

Likosi perskaitytas protoko
las iš paskutinio Susivienijimo 
susirinkimo; protokolas vien
balsiai priimtas.

Raportą nuo Auditorijos Bo
nų savininkų išdavė komitetas 
Martinas Z. Kadziauskas; ra
portas priimta.

Prezidentas pakvietė naujus 
viršininkus užimti savo vietas, 
nes senieji viršininkai savo 
dinstą jau pabaigė. Visi virš’- 
ninkai užėmė vietas, senasis L* 
dininkas A. Kaulakis perdavė 
kasą naujai iždininkei p. Ro
žei Mazelauskienei. Paaiškėjo,

kad Susivienijimo turtas yra 
$5,893.15. Naujus viršininkus 
atstovai ir atstovės pasveikino 
rankų plojimu.

Naujuose reikaluose pakelta 
daug klausimų Draugijų ir 
Kliubų labui, o taipgi iškelta 
klausimas apie Chicagos Lie
tuvių Auditoriją. Tie visi rei
kalai buvo diskusuoti nuodug
niai, pasiremiant faktais, kad zikos nerankiojo, parašė savą, 
Susivienijimas yra kaip cen- h tokią melodingą, kad džiau- 
tras ir sumanytojas svarbiau- $a8i vis* Kas supranta muzi- . ... . ... . . . . 'ką.

Tenka tarti žodis ir apie Vai
dintojus. Kur įeina tokie žy
mus lošėjai kaip J. Lukošiūte,
K. Pažerškis, O. Juozaitienė,
L. ir J. Norkui, V. Dambraus
kas, K. Svcnciskas, L. Tenzis, 
K. Smaguris, A. Ančiutė 
daug kitų, tai 
džiaugiasi. O 
mendantas ir 
“Buvęs” noro, 
tina. Taipgi “Buvęs”, mesda
mas gniūžtę purvo jaunimui, 
savo “didybes” neįrodo, jeigu 
rimtos kritikos parašyti nesu
geba. Buvęs ir Matęs.

šių dalykų, ir tik per tokį Šilu
si vieni j imą galima daug gero 
nuveikti. Nutarta ir toliau už- 
briežtą naudingą darbą veik
ti.

Paaiškėjo, kad prirengti ir 
atsakančiai naujus sumanymus 
kitam susirinkimui perstatyti 
reikalinga yra keletas sąvaičių 
laiko, todėl nutarta sekantį Su
sivienijimo susirinkimą laikyti 
26-tą dieną birželio, 1934 m.

Baigiant reikalus svarstyti, 
prez. Tarnas Janulis padėkojo 
už skaitlingą atsilankymą ir 
gražų užsilaikymą. Susirinki
mą uždarė 10-tą valandą va
kare.
Martinas Z. Kadziauskas, Sek r.

5325 W. 23rd Place.

Besirengiant laku 
nui į kelionę

MADOS

J
: f

Janušauskai Lakunėli, 
lai tau šviečia Saulužėle 
laimės kelių per Atlantą 
į Lietuvą musu šventą. 
Tavęs laukia tenai broliai, 
lakunėliai ir artojai, 
lauk Sesutės lietuvaitės 
žemaitietės ir aukštaitės. 
Sodin kvietkas po darželius, 
kad sutikti lakunčlį.
Aplankyk ir Vilniaus kraštą.

kalną Gedimino, 
nes tai širdis musų tautos 

taip didvyriai ją vadina...
Miestelį Palangos 
•* ir kalną birutės, 
ku‘r žaliuoja pušelės, 

netroškina dulkės.
Aplankyk ir visą Lietuvą, 

nes gimtinė ten tavo buvo.
Frank Krasauskas.

“Gražuolė”
111.

2892

Naujienų No. 92-me š 
buvo rašyta apie Lietuvos 
čių Dainos choro dviejų aktų 
operetę, kuri tapo pastatyta 
scenoj Lietuvių Auditorijoj ba
landžio 15 d.

Tas rašymas yra vienpusiš
kas, nes rašinėly ieškota tik 
blogų pusių, o prieš gerąsias 
užsimerkta.

Tiesa, operetę parašė jau
nas, gabus vaikinas J. Poška. 
Už tai reikia atiduoti jam kre
ditas. Ir jeigu daugiau tokių 
J. Poškų atsirastų, tai nereik
tų mums vis tas pačias ope
retes kartoti, bet galėtumėm 
gėrėtis naujomis, kaip kad 
žmonės gėrėjosi operete MGra- 
žuole”.

“Buvęs” kalba apie Maxwell

ir 
jais vyčiai tik 
jei Kauno ko- 
ncsulošū sulig 
lai jam atleis-

Išvažiavo j rytus su 
pirkti čeverykų

KarvyBRIDGEPORTAS
Poticha, savininkas Boston 
Shoe storo, 3435 So. Halsted 
Street, išvažiavo i rytus supir- 
kiniui čeverykų pirmiausia i 
New Yorką, paskui Bostoną ir 
kitus centrus kur randasi če
verykų išdirbystės centrai.

Pasiryžęs supirkti vien tik 
vėliausio stiliaus čeverykus, 
kaip moterims, vyrams ir vai
kams, 
atgal

Ateinančią sąvaitę bus 
iš pirkimo kelionės.

žvalgas.

Cicero, III
SLA

mą ateina. Gerai butų, kad jiel 
dažniau susirinkimus lankytų, 
tai rasi susirinkimai butų gy
vesni. :

Busiman Susivienijimo Sei
man išrinkta trys delegatai ir 
kiekvienam jų paskirta po $20 
iš kuopos iždo.

žinutė suvėlinta todėl, kad 
du* rašė j ai pasitikėjom vienas 
kitu ir ne vienas neparašėm.

— J, 1.

Mirė Fr. Dubinski
Frank Dubinski mirė balan

džio 17 <1. kauntės ligoninėje. 
Northsidėje gyvena velionio 
vaikai — Anna, Nellic ir Char
les. Dėliai platesnių informa
cijų kreipkitės į A. Balchuną, 
727 West 11 Place; phone Ga
nai 3423.

Atrodo, kad jie lietuviai
šeštadienį valstybės gynėjo 

ofiso policija areštavo du bro
lius Juozą ir M. Galias, 3122 W. 
53 St. Gallasai yra kaltinami 
tuo, kad operavę “biznį” nu rė
dymui pavogtų automobilių. 
Galias — pavarde atrodo lig 
butų lietuviška.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

301 kp. vakaras ir šokiai

SLA. 301 kp. parengimas, 
įvykęs šeštadienį, bal. 7 d., pa
sisekė neprasčiausia. Kuopa 
turės ir kelioliką dolerių pel
no.

Susirinkimas, kuris įvyko -an-( 
trą dieną po baliaus, t. y. baL 
9-tą, bu‘vo gana skaitlingas fa,i 
galima pasakyti, triukšmingas, 
kas musų kuopos istorijoj yra 
dar naujanybė. Triukšmą kėlė 
daugiausia tie nariai, kurie per 
metus vieną sykį į susiririki-į

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi1 
pasaulio dalis. ' *

Kvietkininkas
Giles Dėl Vestuvių, Bankietams Iri 

Pagrabams
Pristatome i visas miešto dalis j

3316 So. Halsted St., Chicato, III.
Phone Boulevard 7814

2892 — Stebėtinai graži ir paskiau-* 
sios mados suknelė. EfektiŠkai iš- 
rodvs jeigu bus pasiūta iš vienos 
spalvos materijolo su baltu atlasu 
padabinta. Sukirptos inieros 11, 13, 
15 ir 17 metų amžiaus mergaitėm.

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

ONA GRIGONIS 
po tėvais Jovaiš

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 21 dienų, 9 valandų 
ryto 1934 m., sulaukus 46 me
tų amžiaus, gimus 'Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., 
Nocėgalo ‘kaimo.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

dukteris Josephine ir ’Helen, 
sūnų Petrą, 2 seseris Helen 
Jovaiš ir Alice Vasnauškas ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu* 
anica Avė.

Laidotuves jvyks seredoj 'ba
landžio 25 dienų, 8 vai. ryto iš 
•koplyčios i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nies sielų, o iš ten 'bus rtUly* 
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Grigonis gi
minės, draugai ir .pažįstami 

«eaat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunūs, Seserys, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188. 

džiunas turto rašt.; 1500 So. 48 TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. STBS valdyba 1934 metams: Pet-
Jasiunas kas. globėjes; Dr. A. ras Killis pirm., 3847 S. Lituanica
Manikas sergančių narių kvotėjas, Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm.,
8008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 3252 So. Halsted St.; Steponas
bonemonai: A. gaidukas, 4038 Narkis prot. rašt., 1900 W. 35lh
Ardher Avė., tel. Lafayette 6719, St.; Feliksas Kasparas fin. rašt.,
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 3584 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
St., tel. Lafayette 2418. ris ižd., 6630 So. Western Avė.;
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 

sekmadieni kiekvieno mėnesio. So. Francisco Avė.; Antanas Vil-
—-——------------------------------------- kiskis kas. glob., 827 W. 33rd St.;
GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ Povilas Sakalauskas maršalka, 3600

ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo I
valdyba per 1934 metus: GeorgeMedalinskas, pirm., 233 S. Centfal Ljgi^en^ CHrn
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., “e\d į
3508 Gunderon Avė., Berwyn, IR.; st South
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 Š.| 12-ta vai. dieną.
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 

i maitis ir M. Davldonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

dėldienį, Lawler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St., kaio 1 vai. po piet.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
9 •

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 sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

-Ir, • „1 6900 So. Halsted St."IGarsmkites N-nose | išskyrus seredomis

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

ffnU,*raštV,F^kUasna-lest^ priežastimi galvos skaudėjimo,

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE
TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 8220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče,_3220 So.
ris, 8534 S.’Lowe Avė.; kas. rašt. I svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius «•». skaudama akių karštu atitaiso 
K. Laucius. 8317 S. Lituanica Avė.; trumpareKyst« ir toUro«Bt«. Priren- 
kasos- globėjai E. Blumas, 3233 K “ teisingai akinius. Visuose atSiti- 
Lime St. ir J. Malinauskas. 3409 kimuose egzaminavimas daromas su 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, elektra, parodančių mažiausias klai- 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri- das. Spociale atyda atkreiptam i mo- 
žiurėtojas P. Petraitis, 3159 So. kyklos vaikus Kreivos akys atitai- 
Halsted St. somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir- dSlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 

ma penktadienį, 7:30 vai. vak., Chi- ker »u,se P’f1™8: kaiP Juvo Ph™|au* 
cagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 So Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
Halsted St. mos be »kimų. Kainos pigiaukaip pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phone Boulevard 7589

756 W. 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-80-8:30 
Ncdėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

. —   ■■■■■■..........■■■■■■■— ——

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central EVanš- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 3322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikiene, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. u 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth $t. Maršalka A. Tan
ke. 3239 S. Union Ąvenue.

tz1 T n pi] ay """ ................   *.. ............................ .

Physical Therapy DR. G. SERNER and Midwife 1
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

DR. MARGERIS
3323 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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. C. MICIIEL. 0. D
—----- LnCTUVIS

d. l. k. Vytauto draugijos Graboriai
valdyba 1934 metams: T. Janulis, ------------- ----------------- Kreivu akių specia-
pirm., 8430 So. Morgan St.; A. Telefonas Yards 1138 listas. Vaikų kreivas
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 0J 1^ T) H/Io akis ištaiso be ope-
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 1 . IvluZvIKu racijos. Pigiomis
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. I kainomis, lengvais
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. GraborillS ir išmokėjimais. P r i-
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis taikinimas akinių
ižd., 2603 W.?69th St.; A. Ružins- l>alzaiHUOtOjaS teisingas mažiems
kas kontrolės rašt.; J. Barčius Moderniška Koplyčia Dovanai ir dideliems. Pata-
apiek. iždo; F, Kunevičia maršalka. Turiu automobilius visokiems reika- rimai dykai.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė- lams. Kaina prieinama. 4£K4 AaKlnnrl Avf*

nesi kas trečią antradienį. Chicagos 3319 Lituanica Avenue 4 u .19 hihn
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak. nuTr<Ar>r» tt t Pri® 47th St. ant 2 lubų._____ _________ —______________ CHICAGO, ILL. p Teh Boulevard 1242
AMERICAN LITU. CITIZENS 

CLUB of 12th WARD valdyba 
1984 metams: J. Švitorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis, 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut.j 
rašt., 8159 S. Halsted St.; J. Nau-

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Vai.

r b i iw

8:80 A. M. iki 8:80 P. M 
Tėl. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

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.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENffISTAS

4148 Archer av., kamp. Francisco av.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 

• I rurgas ir akušeris. 
Gydo staigias ir chroniškas ligas, 

vyrų, moterų ir vaiku pagal nau-
Tel. Kenwood 5107 jausius metodus X-Ray ir kitokius

----- elektros prietaisus.
nuo 9 iki 11 valandai ryte į. Laktoj}ja;
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 1084 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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

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

Simon M. Skudas IVALANDOS..^ valan(Jai ryte 
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS L narf Tentadienfo 7r“lS?ririad?eido 
Patarnavimas geras ir nebrangus APart Šventadienio ir ketviriamenio

71S W. 18th St A M D
’l Tel. Monroe 8377 A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg.
2400 Weati Madison Street 

Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI

Visi Telefonai

Yards 1741 -1742

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.l
Tel. Boulevard 4139 DK. U. L. VEAEL18

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

_________________ I Dentistas Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
m i t____________________ c< a ui j a vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

TM. Lafayette 8572 4645 So. Ashland AVC. vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
J. LlUleVlClUS arti . 47th Street valandai dienų.
GRABORIUS IR Valandos nūn 9 iki 8 vakaro. I Phone MIDWAY 2889 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- • 
goję ir apielinkėjel 

Didelė ir graži 
koplyčia HVkai.

M092 ARCB1R »V1 Į

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

Seredoj pagal sutarti.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIO
— IR— . ■]

|TE V A S w
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo

Laidotuvėse........ Pašaukite...__

REPublic 8340
!5340 So. Kedžie Avenue

(Neturime sąryšiu bu firma tuo pačiu vardu)

--------  ■" —---------- Telefonas Yards 0994

DR. T. DUNDULIS Dr. MAURO KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4631 South Ashland Avenue 

f------ --------- ;| 4157 ARCHER AVENUE Ofisp valandos:

IT T> 1 Telefonas Virginia 0036 Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
iAjJlAl Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

GRABORIUS I 6-8 v« v. Nedėlioj pagal sutartį Į ®ez. Telephone Plaza 3200
1646 West 46th St.

Tel. Boulevard 5203 ir 8418
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dVkai.

DR. A. L. YUŠKA
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
— .........    . . Telefonas Grovehill 1595
- . • i • n Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4
I 11* \lini1Q ir 7-9 po .pietų, seredomis po pietųJuuVilti VIVII 11 Olllllld ir nedėliomis pagal susitarimą.

| LIETUVIS GRABORIUS L,, g6no’qnll,h T. V? AMnZ 
Patarnauja lai.lotuvtee kuopigiausiai ' 6 “ on® Prospect 6659A ( 
Reikale meldžiame UteiSauktt, o mu- ofiso Tel. Canal 0257
2314 W?u23rd P1Y C&o Z- ZALATORIS

Tel Canal 2515 arba 2516 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Tel. Canal 2515 arba 2516 1821 g<) HaIgted gtpWt ,
1439 S. 49™ Cicero, UI. I CHICAG0- 1LL- ’

Tel. Cicero 5927i r nimAVAC I DR- V-1W
J. J. BAUDOMS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (ęj. M. Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Liūdnoje valandoje paveskite savo vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
rūpesčius man. 1 3343 South Halsted St.

2506 West63rdSt I Tel. Boulevard 1401
Tel, REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St.
CICERO, ILL. x

Ofiso Tėl. Victory 6893
Rėz. Tel. Drexel 9191

Dr. A. Ae K01H
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Blst Street

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

diena.

Advokatai

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell S t.

Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue • [Utarn.. Ketv. ir $ub. vaį?.. 7 iki 9
Telefonas Repubbc 7868 Telefonas lRepublic 9600,Telefonas ‘RepuĖilic 9600, -



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, bal. 23, 1934

ALTASS ŽINIOS Bruno Kaciucevvič, 3911 
Greenshnw St..........

Ir baltų ženklelių parchio 
ta už .....................

Nauji ALTASS na
riai Brighton Parke Viso

Petras Matyošaitis, 4400 
So.

J. ir

Anna
3.00

Artesian Avė......... $2.00
M. Čiurlionis, 4400 
Artesian Avė.........
Svetiks, 4634 So.

Mozart St. ..................
Alex WaiČiulis, 3440 So.

Emerald Avė.................
Stanley Toleikis, 4544 So.

Washtenaw Avė..........
Arthur llorn, 6559 So.

Washtenaw Avė..........
Frank Srlius, 2518 West 

39th PI. ..... ..... . .
Petras Grybas, 6127 So.

Maplewood Avė..........
T. K. Olszevvski, 2424 W.

47th St.........................

prezidenhu. Mat tapo surasta, 
kad Cepek užrekordavęs kaip’ 
savo asmeniškų paskolą iš 
banko $15,000, kuomet tikre
nybėj turėjo būti užrckordiio- 
ta tokios paskolos $91,200 
ma.

CLASSIFIEDflDS jgiama x bankielas. Vieta: 
CaiTs Rostaurant, 3211 VVest 
Roosovelt Road, arti Kcdzic 
Avė. įžanga 50c. asmeniui.

šešto kongresinio apskričio 
Socialistų Partijos skyrius 
kviečia kitus socialistų loka- 
us ir tų lokalų pavienius na
rius atsilankyti i šį apvaikš- 
čiojimą.

su-
Business Service 

Biznio Pątarnųvimaą  
Tel. Yardi 8408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkrausime ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Su pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PERKA USTYTOJAS
>368 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.
---------O---------

dedanti iš penkių asmenų, de- 
2.00 da pastangas, kad sutraukti 

•juo skaitlingiausią publiką į 
3.00 viršminėta vakaru. Tikietm* 

—------  platinama sėkmingai, ir kai
$27.00 kurios draugystes užsisakė net

Rinkėjas Frank Krasauskas po 100 tikietų. Pavieniai asme
nys irgi perka tikietus, nes už 

j 25c ne tik gražų koncertą iš- 
• j klausys, bet ir pasišoks prie 

•geros muzikos ir prakilnų dar
bą parems, t. y. antrą trans
atlantinį skridimą.

Kurie dar neturite 
apsirūpinkite jais iš 
Tikietus galima gauti 
misijos narius K. Genį, Jurgį 
Pocių, W. Ascillą, G. Jankų ir. 
J. Tarulį.

Platesnis šio p įrengimo ap
rašymas tilps po komisijos su
sirinkimo, kuris įvyks antra
dienį, bal. 24 d.

Gerbiami lietuviai ir lietu
vaitės, taip jauni taip seni, vi
si esate kviečiami paremti ši 
musų prakilnų darbą, kad Ci
cero nepasiliktų paskutinėj tarp 
kitų kolonijų vietoj.

Gausi auka skridi 
mo naudai Chicagos mokyklos

Tardė teisėjus
Suv. Valstijų atstovų 

komisija tardė federalį 
ją VVilkcrsoną ir teisėją 
ter C. Lindlcy. šie teisėjai
tardyta ryšy su resyverių by
lomis, 
mų yra, 
bvlomis 
incnvs
ypatingai daug pelno.

buto 
teise- 
Wal-

BRIGHTON PARK. — 
nebus tiktai vienintelis toks as
muo visoje ALTASS organiza- 

jcijoje, kuris taip gausiai prisi- 
2.00 [dėjo prie antro skridimo. Tas 

asmuo yra Jacob IPoczulp. Jis 
nemažai prisidėjo prie suren
gimo Naujų Metų aviacijos ba
liaus ir dabar tapo garbes na
riu. Paaukavo $25 per Brigh
ton Parko skyrių antram skri
dimui.

Jacob Poezulp yra Vytauto 
Building and Loan Ass’n. di
rektorium, priklauso prie SLA 
122 kuopos ir yra
draugijų nariu. Visados gausiai 
remia visokius kulturinius bei 
labdarybės darbus, 
yra 
Oak 
lių.

Iš 
yra
Kiekvieną dieną su (roku aptar
nauja Chicagos ir apielinkės 
bučierius, pristatydamas viso
kius mėsos produktus. Jo adre
sas yra 6924 So. Fairfield avė. 
Telefonas Hemlock 9688.

F. T. Puteikis.

2.00

2.00

2.00

2.00

5.00

2.00

Cordials and Liąueurs
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 

Almond
ir kiti likeriai.

The Cloister Co. 
IŠDIRBYSTfi ■ 

3251 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 0505 

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas. 

Thu atvertiaement i* no» tnt*ndM
offer whl»key for aale or delirery in any 
statė or community wherein the adver- 

tiainir. sale or ūse thereof is unlawful.

to

Ar Ii kietų, 
anksto, 
pas ko-

keliolikos

N e mažai 
prisidėjęs prie sušelpimo 
Forest institucijos sene-

profesijos Jacob Paczulp 
rūkytos mėsos biznyje.

Cicero, III
Cicerieciai ruošiasi ALTASS 

parengimui

CHICAGOS ŽINIOS
Socialistai rengia 

bankieta

Ciceriečiai stropiai ruošiasi 
' ALTASS vietinio skyriaus pa
rengimui, kuris įvyks šeštadie- išreikšti 
nį, gegužės men. 5 dieną.

Veikiančioji komisija,

Socialistų Partijoj) šešto kon
gresinio apskričio skyrius ką 
tik užbaigė metus veiklios dar
buotės.

Dėka nuoširdžios paramos 
šiai darbuotei tų draugų, ku
rie priklauso kitiems sky
riams, o taipgi dėka Socialis
tų Partijos spaudos, skyrius 
sugebėjo per visus metus ruo
šti reguliariai paskaitas, reng
ti diskusijas einamo gyveni
mo opiais klausimais.

Kad paskatinti draugus to
lesnei veikliai darbuotei ir kad 

padėką kalbėtojams
ir prelegentams, dabar, balan

sus!- džio 28 d. 9 vai. vakaro, ren-

Keletą paskutinių metų ypač 
aštrini jaučiama Chicagos mo
kyklų sistemos ydofi. Kokios 
jos yra? Visų jų čia nesumi- 
nesi. Bet verta atkreipti do
mėsis į keletą paduodamų že
miau skaitlinių, rodančių kaip 
suvartojama pinigai skyriami 
mokykloms.

Chicagoj’.
Mokslui 67.3% v i šori 

sumos
Operavimui trobesių 
Palaikymui trobesių 8.0% 
Kitoms išlaidoms 5.5%.

65-Azuo.s’c kituose didžiuliuose 
soties miestuose:

Mokslui 77.5% visos 
sumos.

Operavimui trobesių 
Palaikymui trobesiu 3 
Kitoms išlaidoms 3.8%.
Ką tos skaitlinės sako? Pa

mate jos rodo, kad iš skyria- 
mų mokykloms fondų pačiam 
mokslui (mokymui) Chicagoj 
tenka daug mažesnis nuošim
tis pinigų, negu kituose mies
tuose. Bet Chicagoj daug di
desnis nuošimtis pinigų, nei ki
tuose miestuose, tenka mokyk
lų vadinamai “biznio adminis
tracijai”, kurioj spiečiasi įvai
rus politikieriai arba jų pro
teguojami džiartitoriai, pečku- 
riai, ofisų klerkai, sitenografės, 
inžinieriai ir kiti.

Piliečiai moka taksas tikėda
mi, kad mokyklos suteiks jų 
vaikams juo daugiau reikalin
gos gyvenimui žinijos, o mies
to tėtušiai stengiasi kuo dau-

pinigų

pinigų

&

oks čystas kaip tas 
stiklas vandens

llovvard Scolt, kuris sukūrė 
dabar jau užmirštą technokra- 
tijos teoriją. Nesenai jis apsi
gyveno Californijoj ir vėl ban
do savo technokratiją atgai
vinti.

Kaip žinoma, kaltini- 
kad ryšy su resyverių 
Chicagoj kai kurie aš
ių firmos pasišlavg

Mokytojų demonstraci
ja Chicagoj

giau sumokamų fondų nukreip- 
politikierių maitinimui.ti

100 bilionų cigaretų 
kas metai

Apskaičiuojama, kad Suvie
nytose Valstijose kas metai su
rūkoma daugiau kaip šimtas 
bilionų cigaretų.

Daug skirtingų rūšių cigare
tų šioj šaly gaminama. Bet 
Lucky Strike atrodo visų po- 
puliariškiausias. Tas jų po- 
pulerumas turi keletą priežas
čių. Ir viena svarbiausių jų 
yra tur būt ta, kad jie dirba
ma iš tikrai gero tabako, bū
tent yra mišinys gero turkiško 
ir naminio (t. y. Suv. Valsti.) 
tabako.

šeši tūkstančiai Chicagos mo
kytojų, mokyklų auklėtinių ir 
auklėtinių tėvų surengė de
monstraciją šeštadienį ir mar- 
šavo vidurmiesčio gatvėmis.

Mokytojai reikalauja sumo
kti jiems $32,000,000 (arba 
icnt tos sumos dalį), kurie yra 
užvilkti nedamokėtomis algo
mis.

Kai kurie maršuotojų užrašai 
buvo ytin vykusiai parašyti, 
pavyzdžiui —

“Chicago Owes Teachers Pay 
Since Lašt May”.

“Is Chicago Killing Educa- 
tion?”

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2yn2
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

----- o-----

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS.
1608 So. BOth Avė. tel. Cicero 645

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Mes taisom visokių išdirbysčių auto
mobilius. Gjilime ir jūsų namuose pi
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tel. Lafayette 1329

Bankininkas rasta 
kaltas

Illinois aukščiausias teismas 
patvirtino Cook kantus krimi- 
nalio teismo apkaltinimą iš
neštą Rudolphui A. Cepekui, 
Millard State banko buvusiam

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
yra naudingos

PRANEŠIMAI
Lietuviu Piliečiu Darbinnikų Pa- 

šelpinis Kliubas turės savo mėnesin 
susirinkimą nedėlioję 22 diena ba- 
andžio 1934 m., 1 vai. po pietų, Mel- 

dažio salėje, 2242 W. 23 Place.
Visi nariai malonėkite pribūti, 

daug svarbių dalykų turime apsvar
styti, bus duoti raportai apie fi
nansini stovi, kontrolės komisija su
teiks daug dalykų dėl labo kliubo 
delei nutarimo.

M. Z. Kadziauskas koresp.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na 
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Furniture & Fixtures
Rakąndai-Itaisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų įvairių daiktų. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda- 
ra vakarais. —o—

SCHAULER STORAGE 
4644 N. W este m Avė.

4 kambarių rakandai — 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
tališkio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

$95.00.
* *i

Importuoti Kiniški, Orien-

Geros išlygos arba cash.
Atdara kasdien iki 9, 

Nędėlioj iki 5.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžiu kaurai.

$100 importuoti kaurai. .... $20 ir $25 
$200 importuoti .kaurai .... $30 ir $35 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor. miegkambario ir valg. kamb. 

setai $35. įsteigta virš 30 m.
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
ris prie sortavimo popieros atkarpų. 
Sangamon Papten Grading Co. 1449 
So. Sangamon St.

■—O.....

REIKALINGA moteris prie sor
tavimo skudurų. 4 dienas i savaitę, 
10 valandų i dienų. Algos $15.00.

1140 So. Fairfield Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai..

Tavo apielinkes ir miesto vy
riausybe prižiuro jog vanduo 
kurį geri yra čystas.

Ir žmonės kurie gamina Ches- 
terfield cigaretus prižiuro jog 
viskas kas tik juose įdėta yra kaip 
reikia būti.

Viskas, kg tik mokslas apie tai 
žino arba pinigai gali nupirkti 
yra vartojama padaryti Chester- 
field cigaretę, kuris yra lengves
nis, cigaretų geresnio skonio.

Garsus mokslininkas sa
kė: “Chesterfields yra 
toki cysti kaip vanduo 
kurį geri."

PARSIDUODA valgykla, biznis 
geras, jokios priežasties nėra. 
Mothers Restaurant, 7259 So. Vin- 
cennes Avė. ir Wentworth kampas.

(ylicstcrliekl
— cigaretas, kuris LENGVESNIS ,

cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

Vienoj apielinkėj per 24 m. 
Insurinam namus, rakandus 
ir automobilius nuo ugnies 
ir vagių geriausiose kompa
nijose. Darome visus lega- 
liškus dokumentus pirkime 
ir pardavime namų žema 
kaina.
NOTARY PUBLIC

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolų 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
. 809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

PARDAVIMUI Beer Tavern su 
Lunch Room, arti dirbtuvių. Pigiai, 
priežastis našlė, persunku vienai ap
sidirbti. 2408 W. 16 St

PARDAVIMUI Restauranto biz
nis — gera vieta ir nebrangiai.

3517 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS 2 augščių mūrinis nh- 
mas su basementu 4—4 kambarių 
flatai. 927 W. 18th PL Taksos užmo
kėtos, titulas be skolų, telefonas 
Lawndale 7596.

EXTRA
$27,000 vertės už $16,000.

Kampinis 3 flatų, Storas pilnai 
įrengtas su taverno fixturiais, 2 ka
rų garadžius. Mainysiu ant far- 
mos. morgiėiu arba mažesnio namo. 
Reikia tiktai $4000.

3934 W. 16th St.

PARDAVIMUI 1% medinis namas, 
6 kambariai, furnace Šiluma. Parda
vimo priežastis išvažiuojame i Eu
ropa. 6046 So. Tripp Avė.

PARSIDUODA du namai, vienas 
medinis, kitas mūrinis, gerame sto- 
vyj. Savininkų galima matyti vi
sados. 5654 W. 64th Place.

į PARSIDUODA naujas namus $u 
aludės bizniu, arba atskyrei 82 and 
Kean Avė., Willow Springs.

‘ KUCHINSKAS




