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Francija mobilizuoja 
ciją Pirmajai

PARYŽIUS, bal. 29. — Pre
mjeras Doumergue įsakė sumo
bilizuoti Paryžiuje didžiausią 
porciją, kuriai gelbės ir ka- 
ritiomenė, kad neleisti darbinin
kams švęsti Pirmąją Gegužės 
ir paskelbti tai dienai genera
linį streiką.

Paryžiuje bus sutraukta 18,- 
000 policijos, 10,000 gvardijos 
ir 3,000 raitosios policijas, 
sas Paryžius bus apsuptas 
licijos, o Versaliu j e stovės 
ruošta kariuomenė.

Policijos ir kariuomenės
si ruošimai padaryti ir kituose 
industriniuose miestuose.

Vi- 
po~ 
pa-

pa-

Belgijoj areštavo 10 
komunistų

BRUSSELIS, b. 29. — Poli- 
cija čia ir Malinęs areštavo 9 
svetimšalius komunistus ir vie
ną belgą už ruošimąsi prie re
voliucinės agitacijos Primąją 
Gegužės. Malinęs užgriebta 
ginklų ir literatūros^- " *

Bus padarytus >ratos ir 
tose komunistų raštinėse 
dustriniuose distriktuose.

ki- 
in-

Nuteisė kalėjiman
Amerikos fašistų 

vadų Smith
NEW YORK, b. 29. — Ame

rikos fašistų—Khaki Shirts — 
vadas Art. J. Smith, liko nu
teistas nuo 3 iki 6 metų kalė
jiman u*ž melagingą liudijimą 
vienoje svarbioje byloje. Jis 
liudijo, kad fašistinių Khaki 
Shirts sukeltose riaušėse At- 
hos Terzani užmušė Antonio 
Fierro. Pasirodė, kad Smith

Kubos armija pa 
ruošta kovoti 

darbininkus
HAVANA, b. 29. — Kubos 

armija liko apdalinta kulkomis 
ir dujų bombomis, kad galėtų 
kovoti darbininkus Pirmąją 
Gegužės, kada tikimąsi vien 
Havanoje demonstruos apie 
40,000 darbininkų.

Dujų bombas vartoti karei
vius mokina amerikties kapt. 
Moore.

Havanoj sustreikavo pieni
ninkai, reikalaudami pakelti 
algas.

Italija nori dideles 
armijos, “kad iš

vengti karo”
RYYMAS, bal. 29. — Kara- 

liūs Victor Emmanuel didelė
mis iškilmėmis atidarė pasktf- 
tinį Italijos “parlamentą” ir 
perskaitė sosto raštą, kuriame 
jis išdėstė fašistinės valdžios 
nusistatymą.

Jis pirmiausia išgirė fašistinę 
valdžią ir josios nuveiktus “di
delius” darbus, bei jos atsiek
tus didelius ’ektfhominiiri “lai
mėjimus”.

Tarp kitko fašistinė valdžia, 
karaliaus lupomis, pasisakė už 
didelę Italijos armiją, kad tuo 
“išvengti karo”, nors čia pat 
tikrino, kad Italija norinti su 
visais, o ypač su kaimynais, 
geruoju ir taikoje sugyventi.

Kaltina ,kad skiriami 
darb. pinigai paten
ka kontraktoriams
WASHINGTON, b. 30. —Se- 

natorius Copeland, dem., kalti
na, kad daugiau, kaip $300,- 
000,000, kuriuos valdžia išmo-

1‘udijo melagingai, Terzani Ii- kėjo neva algomis darbinin- 
išteisintas, o dabar pats kams, dirbantiems prie valdžios 

projektų, ištikrųjų teko nedar
bininkams, bet suktiems kon
traktoriams.

Darbo sekretorė Perkins ra
gina atstovų butą ištirti kalti
nimą, kad skirti algoms $500,- 
000 pateko Washingtono kon
traktoriams.

ko
Smith atsidūrė kalėjime.

Apkaltino 4 už pri
glaudimų Dillingerio

ST. PAUL, Minn., b. 29. — 
Federalinis grand jury apkal
tino 4 žmones už suteikimą prie
glaudos ir pagelbos garsiąjaru 
Dillingeriui. Apkaltinti yra 
Dillingerio mergina Evelyh 
Frenchette, Mrs. Moore, žmona 
nušauto Dillingerio draugo, Dr. 
Clayton May ir jo slaugė Mrs. 
Salt.

Sakoma, kad busią apkaltin
ta ir daugiau žmonių, kai tik 
jie busią suimti.

IDA GROVE, Iowa, b. 29.— 
Trys jaunos mergaites liko už* 
muštos ir dvi sunkiai sužeistos, 
kai jų automobilius neuataikė 
užbėgti ant tilto ir nusirito į 
upei} ir apsivertė.

(jras nepastovus; kiek šil- 
čiau. ;

Galbūt lietus ir vėsiau*.
Saulė teka 5:48, leidžiasi 7: 

46.

Senatas priėmė oro 
pašto bilių

Chicago, 111. Pirmadienis, Balandis-April 30 d., 1934

f • j s??; .<»

KALINIAI VIETOJE MULŲ

•g*

Kaip “šelpia” badau
jančius

Tilžiečiai Lietuvon eina 
valgyti

Du vaizdeliai, kurie parodo kaip kaliniai Tūeker kalėjimo ūkyje, Arizonoj, buvo naudojami dar
bui, vieton mulų. Gubernatorius Futrcll įsake sustabdyti kalinių naudojimą vietoje gyvulių.

...... ... ........ ....... .. .......

Nauja nacių priemo
nė persekioti kata-

Del žemų kainų nai
kina cukrinių run

kelių pasėlius
SCOTT’S BLUFF, Neb., b. 

29.—Vakarinės Nebraskos ūki
ninkai stvėrėsi 25 metai atgal 
veikusių, naktinių tabako nai
kintojų metodų, -kad sustabdyti 
cukrinių runkelių auginimą ir 
priversti cukraus kompanjias 
pakeltf runkelių^kairias^' .

Apie 700 ūkininkų nesutiko 
su Western Sugar Beet Co. pa
siūlytomis labai žemomis kai
nomis už cukrinius runkelius. 
Valdžia irgi atsisakė į tą daly
ką įsimaišyti. Tad ūkininkai 
užpereitą naktį giliai suarė lau
kus trjuose ūkiuose1, kur run
keliai jau buvo pasėti. Tie ukiJ 
ninkai sako, kad iki kompanija 
neišpildys jų reikalavo, jie ne
leis ir kitiems ūkininkams au
ginti runkelius. Viso sunaikin
ti 600, aktų pasėliųv • ; ' ; r

WASHINGTON, b. 29. — 
Senatas vakar priėmė adminis
tracijos remiamą oro pašto bi
lių, kuris leidžia pašto depar
tamentui išdavinėti laikinius, 
vieniems metams, oro pašto 
kontraktus.

Sovietų Rusija net ir 
vaikus mokins 

kariauti
trisJaunieji komunistai per 

mėnesius bus mokinami karo 
dalykų

Nušoyė kunigą
NEW YORK, b. 29. ■ 

Dominięk Marra, 49 m 
ve klebonijoje katalikų kum. 
Julius Moscati, 58 m. iš Jersey 
City, N. J., ir peršovė jo švo- 
gerką Mrs. Cristina Moscati, 
50 m. Pasalį; Marra, kunigo 
švogerka bdvo jam skolinga 
$249, betįjis 'negalėjo skolos at
gautų no: ’ ’ ‘ ’

—Dailide ne,,Kat 
m., nušo- likų darbininkus

ginigai jam buvo

BERLYNAS, b. 29. — Naciai 
subado naują būdą persekioti 
katalikų ir kitų religinių orga
nizacijų narius, kurie nėra pa
lankus naciams.

Nacių darbo frontas paskel
bė, kad tie, kurie priklauso ka-

VILNIUS.— Iš Balaveckų, 
Daugėliškio valsč., pranešamas 
toks karakteringas vaizdelis 
apie šelpimą badaujančių. Iš 
28 šio kaimo ūkininkų, daugu
mos padėtis yra stačiai tra
giška. Daugis šeimų gyvena 
be duonos, bulvių,neturi už ką 
ir druskos įsigyti. Vasario 
mėn. pradžioje iš kažin kur 
Daugėliškio valsčiun buvo pri
siųstas vienas vagonas miltų, 
tačiau jų daugiausia gavo tie, 
kurie nebadauja. Teisinamasi, 
ėšą, jie dėl to negavę miltų, 
kadangi už miltus nuvežė ak
menų. Tu‘o tarpu ūkininkai 
nevežę akmenų todle, kad dau
gis jų arba visai neturėję ark
lių, arba neturėję i škur prirink
ti akmenų. Neseniai vėl buvo 
prisiųsti 3 vagonai miltų, ta
čiau valsčiaus vaitas jų neiš
dalino, vis atidėliodamas ir da
bar vietoj miltų žadėdamas jau 
rugius.

Ūkininkai nusiskundžia, kad 
jie negalį ilgiau laukti, tuo tar
pu pašalpų dalinimas atidėlio
jamas mėnesiais.

TILŽĖ.—“N. T. K.” rašo:
“Tie žmonės, kurie eidami į 

Panemunę sugaišta valandų va
landas, beveik visi Panemunė* 
j e i/ž pinigus gerai pavalgo. 
Tačiau ne vien tie, bet ir kiti 
tilžiečiai, kuriems koretlės jau 
aimtos, eina nors vieną kartą
per dieną į Panemunę pavalgy
ti. Mieliausiai tilžiškiai valgo 
šiltų dešrų, kurių šaunus ga
balas kainuoja tiktai 10 pf. Ki
toje vietoje po 5 pfenigius par
duoda virtų kiaušių, keptos šal
tos karbonadps (po 10 pf.) ir 
t.t. Labai pageidajamas ir pie
nas; daug tilžiškių ateina jo at
sigerti ,nes jis pigus ir ska
nus. Turgaus budelėse pasku
tiniu laiku lyg grybai po lie
taus, išdygo viena valgykla po 
kitos, čia tilžiškiai už pigiau
sius pinigus pavalgo šiltų ir 
šaltų valgių”.

Tagi tilžiškiai nebegalėdami 
maisto iš Lietuvoj atsinešti, 
bent pavalgyti ateina.

Mokytojai varo akciją 
prieš lietuvių kalbą

ėjęs arba gauti pinigus, arb i 
ją nušauti. Jis ją peršovė. Tuo 
tarpu koridoriun išbėgo ir ku
nigas, kur; Marra nušovė vie
toj, “nė nepagalvojęs”. Moteris 
pasveiksianti; 1-1 ■

Airijos darbininkai 
• skelbia kovų 

fašistams

Ilginėms ir profesinėms orga
nizacijoms negalės priklausyti 
nacių darbininkų organizaci
joms, o tie, kurie priklauso 
abiems organizacijoms, bus iš 
nacių , darbo fronto išbraukti.

Išbraukimas iš nacių darbo 
fronto reikš tai, kad tie darbi
ninkai nebegalės gauti jokio 
darbo, kadangi samdytojai ver
čiami samdyti tik nacių darbo 
fronto narius.

LAKŪNAS JANU
ŠAUSKAS LANKĖSI 

NEW YORKE 
, • '--V '7 ‘ *

Buvo nuskridęs kartu su nie- 
kuriais valdybos nariais AL- 
TASS reikalais

MASKVA, bf 29. — Jaunųjų 
komunistų sąjunga, kuri sako
si tutinti 5,000,000 vaikų-na
rių, gavo įsakymą ,kad visi 
jos nariai turi per tris mėne
sius lavintis militarinio muštro 
ir kitų kariavimo dalykų, taip
gi mokintis aviacijos ir chemi
nio karo.

Pp trijų mėnesių lavinimos, 
kuris tęsis visą šią vasarą, nuo 
gegužės iki rugpjūčio mėn., biri 
padaryti kvotimai, ar visi vai
kai perėjo nustatytą, militari- 
nį “minimumą”. ’ * ’• ••

- DUBLINAS, b. 2^. -4- Airijos 
darbininkų organizacijos susi
rūpinusios delei stiprėjimo gen. 
O’Duffy mėlinmaršikinių, kurie 
turi didelių fašistinių palinki
mų, nutarė paskelbti fašistams 
griežtą kovą. Išleistame atsi
šaukime darbininkai yra kvie
čiami rengti priešfašistines de
monstracijas pradedant nito ge
gužės 6 d. ir šiaip visomis ki
tomis priemonėmis kovoti stip 
rėjantį Airijos fašiztmą, kuris 
jei nebus nugalėtas, gali sunai
kinti pačias darbininkų unijas 
ir nuversti demokratinę val
džią.

' — --r--..... '—*«">"■ . >

Brazilijoj sukilimas?

WASHINGTONAS, b. 29. — 
Rytoj 22 karo laivyno lėktu
vai išskrenda 5,000 mylių ke
lionei sąryšy su laivyno ma
nevrais Koribejos juroje. Jie 
aplankys Ęubą, Haiti, Santo 
Domingo ir Virgin salas.

Senis Dr. Voronov 
vedė jauną merginą

' BUCHAREŠTAS, Rumunijoj, 
b. 29. —Dr. Sergei Voronov, 
kutris pagausėjo bandymais at
jauninti žmones persodinant 
beždžionių Raukas, dabar 64 
m. amžiaus, prieš kelias dienas 
apsivedė su gražia Gertrūda 
Schwaet^» 20 m.?;, 
karaliaus Karolio meilužės Mag*.j žiausiai $18,000,000. Prašoma, 
dą LupescU Abu išvažiavo kad tūlos pinigus duotų fede^ 
“medaus mėnesiui” j Paryžių, ralinė valdžia.

NEW YORK, b. 29. — M6- 
ras La . Guardia paskelbė, kad 
bedarbių šelpimui gegužės mėn. 
Nėv'- York turės iileistiVin|s.

- i 37TT——• ■

Francija neturi kur 
dėti Trocki

PARYŽIUS, b. 29. — Fran
cija nesuranda šalies, kuri su
tiktų Trockį priglausti, taip 
kad Francija neturi į kur jį iš
tremti ir tokiu budu galbūt 
Trockis turės pasilikti Franci- 
joj. ' 1

BUENOS AIRES,, b. 29. 
čia gauta nepatvirtintų žinių 
kad Brazilijoj šiandie prasidė
jęs; naująs sukilimąs. , . , . į

Šaudo Indijos strei- 
kierius

BOMBAY, Indijoj, b. 29. — 
Policija puolė 3,000 streikuo
jančių medvilnes audinyčįų 
darbininkų ir paleido į juos 
apie 60 šūvių, apie 15 darbi
ninkų sunkiai sužeisdama.

SUDEGS TURTUOLĖ

MILWAUKEE, Wis., b. 29.— 
Miss Violai B. Lonstorf; 48 m., 
narys vienos iš turtingiausių 
Wisconsino šeimynų, sudegė sa
vo kambary Schroeder hotely. 
Spėjama, kad ji užmigo rūky
dama cigarėtą. Kadangi greiti- 
mi kambariai bttvo tušti, tai 
gaisras negreit buvo pajustas 
ir ją rasta jaui nebegyvą.

WASH|NGtO^ b J 29. 
Amerikos, slaugių ąsoęiacijos 
konvencija įiriritą • kartą pasir 
sakė už #0dinią 3 vąl 
slaugėms.

darbo

LOS ANGELES, Cal., b. 29. 
Manhattan pliažo sargas Alvin 
Bixler j vieną dieną išgelbėjo 
14 skęstančių vaikų.

MICHIGAN CITY, Ind., b. 29. 
—Iš ežero liko ištrauktas kū
nas skenduolio Edward Mag- 
dinsky, 50 m., iš Michigan City.

James-J a- 
ALTASS 
Mackevi-

KLAIPĖDA.—Pastaruoju lai- 
, ku įvairiose vietose susidariu

sios tam tikros asmenų grupes 
ėmė rinkti parašus, kad vietos 

L. mokyklose paliktų vokiečių dės- 

liktų kaipo -svetimas dalykas. 
Karakteringa, kad tokia akcija 
varoma dažniausiai tų mokyk
lų apylinkėje, kur mokytojai 
lietuvių kalbos nemoka. Vadi
nasi, visai aišku, kad tą akci
ją varo patys mokytojai.

Kai kuriose vietos, kur lie* 
tuvių kalba buvusi visai pa
miršta, patys gyventojai ėmėsi 
iniciatyvos rinkti parašus, kad 
pagaliau butų kalbos klausimas 
reikiamai sutvarkytas ir lietu
vių kalbai kreipiama daugiau 
^dėmesio-nėi ligi šiol.

Gavo atostogų ir pabė
go j Sovietus

pasitarė su jais

NAUDOJASI BADAUJANČIŲ 
NELAIME

Daugėliškio valsč., Paringto 
parapijoj didesnėje dalyje da
bar žmonės badauja, iš viso 
maždaug apie 600 žmonių. Pa
stebėtas reiškinys, kad kai kas 
iš svetimųjų nori pasinaudoti 
badaujančių nelaime ir lietuvius 
gyventojus patraukti savo pu
sėn. Kai kam toks nelaimin
gųjų “žvejojimas” sekasi.

CHICAGO.—Pereitą šeštadie
nį lakūnas James-Janušauskas 
su niekuriais ALTASS centro 
valdybos nariais lankėsi New 
Yorke svarbiais ALTASS rei
kalais. * Skrido jie naujuoju 
Lituanica II lėktuvu.

Skrido su 1‘akun 
nušausku jo žmona, 
centro iždininkas J.
čius, centVo sekretorius Ant. 
Vaivada ir Viktoras Grigaitis, 
sunite “Naujienų” Redaktoriaus.

Išskrido jie iš Chicagos kaip
9 vai. ryte ir jau? 1:15 vai. po 
pie (Chicagos laiku) buvo New 
Yorke, kur nusileido Newarko 
Teterboro airporte, o paskui 
apsilankė ir Roosevelt Field.

Būdami New Yorke jie pasi
matė su visais vietos ALTASS 
darbuotomis;
svarbiais reikalais ir, apart kit 
ko, galutinai n įritate aviacijos 
dienas.

New Yorko apielinkėj aviaci
jos diena bus gegužės 13 d. 
; New Jersey gi valst. aviaci
jos diena bus birželio 3 d.

Lakumas su palydovais gryžo 
į Chicago vakar po piet. New 
Yorke prie palydovų prisidėjo 
ir “Vienybės” Redaktorius J. 
Tysliava, kuris kartu atskrido 
į Chicago.

Išskridę iš New Yorko apie
10 vai. ryto (N. Y. laiku), Chi- 
cagoje buvo apie 2 vai. po piet. 
Nusileido FordrLanning* air
porte, kur lakūną laukė dide
lis būrys norinčių pasivažinėti 
Lituanica II ir tų, kurie netu
rėjo progos pasivažinėti perei
tą sekmadienį, Litunica H kr}* 
kštynose, nors jau bitfvo įsigi
ję ir bilietus.

Nors ir pavargęs nuo ilgos 
kelionės, lakūnas visų jų norą 
paskraidyti “baltąja gulbe” pa
tenkino ir iki vakaro skraidė 
su transatlantinio skridimo rė
mėjais.

KAUNAS.—Politinis kalinys 
AbramavičiuS kalėjime gavo 
džiovą, tai gavo atostogų svei
katai pataisyti. Pabuvęs lais
vas jis, matyt, nutarė kalėji
man negrįžti, ir slapta pabėgo 
į Sovietų Rusiją.

Be Abramavičiaus į Sovietus 
pabėgo gavę atostogų dar trys 
politiniai kaliniai—dvi moterys 
ir vienas vyras.

Nuskendo vaikas
VIEKŠNIAI.—Ukiškių kaim. 

Vįekšriių vai. Ūkininko Vove
rio 6 m. vaikas išėjo pažaisti su 
rogutėmis. Bažaisdamas per 
neatsargumą įkrito į duobę su 
vandeniu ir nuskendo.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, II



NAUJIENOS, Chicago, HL

LSS. ŽINIOS
Iš Lietuvių Socialis 
tų Darbuotės Ame 

rikoje

ap- 
bent 
vien 
par- 
bet

Gal šiam mano rašiniui bu 
tų geriau tikęs antgalvis 
žvalga”, nes aš manau čia 
paviršutiniai peržiūrėti ne 
tik politinę ar ekonominę 
tijos ar jos narių veiklą,
abelnai visą darbą, prie kurio 
^prisidėjo ir prisideda socialisti
nio nusistatymo žmonės.

Grynini politiniai-ėkonominis 
veikimas, kuris užimdavo pir
mą vietą socialistų tarpe bėgy
je kelių desėtkų metų, išaugo 
•savo rėmus ir jau dabar juose 
nebesutelpa. Kasdieninis žmo
nijos gyvenimas yra tiek įvai
rus, kad siaurų pažvalgų idė
jos, nors jos ir butų geriausios, 
•negali atsakyti platesnių minių

- įreikalavimams. žmonijai tobu
lėjant ir švelnčjant, švelnėja 
•ir būdas priemonių pereinančių 
iš vienos stadijos į kitą. Pra- 

’dines socialistų kovos už savo 
'teises jau dabar daugiau civi
lizuotose šalyse nėra taip ašt
rios, ir daugelis dalykų, kurie 

į seniau buvo tariami ir svarsto- 
•mi tik slaptuose susirinkimuo
se, šiandien jau pasiekė 
parlamentus, kongresus 
tas valstybines įstaigas, 
tik tenai, kur paprastos
nių asmenų ambicijos ar prie
tarai yra statomi virš visuo
menės reikalų, socializmas yra 
bandoma statyti į šmėklos vie
tą ir juomi bandoma gązdinti 
suaugę vaikai — žmones.

Gilintis į platesnį socialis-1 prastesni už kitas tautas; kad

kč Amerikoj gyvenančiu lietu
vių visuomenę.

Pirmas ir gal svarbiausia 
darbas, tai įkūrimas ir palai
kymas dienraščio “Naujienos”, 
šito jokia kita lietuvių srovė 
Amerikoje, nors ir daug se
nesnė ir turėjusi daug progų, 
negalėjo dėl savo siaurų pa- 
žvalgų padaryti. Socialistų ve
damos ir redaguojamos, “Nau
jienos” netik sumaniai ir są
žiningai atstovauja tūkstan
čiams savo idėjos žmonių, bet 
jos dar sugebėjo prie jų pa
traukti visus blaivai mąstan
čiu^ Amerikos lietuvius.

.Socialistų, gi sąvaitraštis 
“Keleivis” savo lengvomis, bet 
gabiomis, tamsos ir prietarų 
pašaipomis, rauna iš lietuvių 
gyvenimo paskutines tamsos 
piktžoles. Pačios karščiausios 
davatkos, jei ne atvirai, tai 
slapta “Keleivį” skaito, pyk
sta, keikia ir kartti juokiasi 
•ii . savo neišmintingų prieta-

rių audras ir žųva dėl visos 
žmonijos labo, tai lietuvis drą
suolis rausta iš gėdos ir rei- 

(kalauja nuo saviškių paramos 
1 jam tame darbe, kad vėliau 
lietuviams nebūtų metama gė
dos pirštinė į veidą, jog jie yra 
bailiai ir ignorantai.

šiandien jau net rimtesni 
tautininkai negali ramiai klau
syti tų savo “šimtaprocenti
nių” tauškalų, kad socialistams 
rupi vien tik niekinti savo tau
tą. Ir drąsiai jiems primena 
Didįjį Vilniaus Seimą ir kitus 
socialistų žygius, su kuriais 
jie išėjo prieš rusų caro des
potizmu už paliupsavimą Lie
tuvos, nepaisant kad ne vie
nas iš jų už tai užmokėjo sa
vo gyvybę, kuomet tie “šim
taprocentiniai tautininkai” ne
drįso nei išsižioti prieš carą. 
Bet socialistai už tuos darbuts 
nereikalauja jokių komplimen
tų, nes jie 
visuomenes 
butų galėję 
dien, jeigu
tuviai-socialistai 
prieš Lietuvos valdininkų 
gus darbus, tai nereiškia, 
jie eina prieš Lietuvą. Lietu
va susideda iš visų jos gyven
tojų, o ne iš valdininkų. Bet 
užteks apie tai. Kas moka mą
styti tas ir pats supranta, kad 
socialistai nėra savo žmonių 
priešai. Jie yra socialistai tik 
dėl to, kad mato dalykus pla
čiau, negu “šimtaprocentiniai 
tautininkai.”

Stabdžiams atsiliuosuojant.

Einant toliau prie veikimo 
lietuvių socialistų šioj šaly, no
voms nenoroms tenka užkliu
dyti tuos stabdžius, kurie apie 
per 15 metų varžė visų šalių 
socialistų kaip politiniai - eko
nominį, taip ir kulturinį vei
kimą. Tiesa, ta aštri teoreti
nė kova, kuri, tuoj po rusų 
revoliucijos bolševikams už
grobus ten valdžią, suskaldė 
beveik visas socialistines par
tijas, dabar jau kiek sušvelnė
jo. O sušvelnėjo dėl to, kad 
daugelio šalių darbininkai, iš-

žino gerai, kad be 
pritarimo jie ne
to atlikti. Ir šian- 
čia gyvenantįs 

pasako
lie
ką 

blo- 
kad

Kultūros ir progreso darbe, 
šiedu laikraščiai netik remia, 
bet tiesiog vadovauja lietuvių 
tautos žmonėms. Jie nuošird
žiai ‘ rėme transatlantinį Da
riaus ir* Girėno žygį, o tam ne 
pilnai pavykus, stojo remti an
trąjį skridimą, nežiūrint kuo
ne visų srovių priešinimosi. Ir 
į keliatą mėnesių netik pa
traukė į savo pusę skeptiškes 
nius savo pažvalgų • žmones, 
bet nutildė gana rimtus savo 
priešus ir privertė juos drau
ge veikti, įrodydami savo opo

nentams, kad ir lietuviai nėra
. - - _—.—------  —_ ----- ~ r —-—1

tų veikimą tarptautiniame ma-jr jie negali ramiai sėdėti ii 
štabe butų perdaug d^rbo įžiūrėti į tarptautinio maštabo 
Man čia norėjosi tik trumpai įvykius, kurie vystomi po jų’ 
perbėgti tą Amerikos lietuvių nosimi. Kuomet kitų tautų

• socialistų veikimą, kuriame jie drąsuoliai deda pastangas už
ima iniciatyvą ir kurin įtrau- kariauti žmonijai piktąsias ju-

šalių
ir ki-

Vien
pavie-

au dos
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas’
Biznio Korteles 
^aiškus ir Konvertus 
Plakatus

DRAUGIJOMS: PAVIENIAMS .J-’-' ■
Ir '*

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 1 
Kortelės- 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybe. Padarom jas antį specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su. specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalViais.

1739 South Halsted Street Chieagojn.

karto po rusų fbvPlludjos taip 
pasigėrėję bolševizmu, su lai
ku pamate, kad tas bolševiz
mas jiems netik nedavė žadė
tų gerovių, bet dagi atėmė se- 1 
nai jau užkariautas pozicijas. į 
Bolševikų pradėta žiauri dik
tatūros kova netik nenugązdi- 
no proletariato priešų kitose : 
šalyse, bet atbulai, įkvėpė jiems 
drąsos panaudoti tokius pat < 
metodus sunaikinimui darbi- ; 
ninku organizacijų, kokius bol- . 
ševikai naudojo prieš savo opo- 1 
ziciją. Visur, kur tik dikta- ; 
turos šalininkai turėjo šiek ] 
tiek įtakos darbininkų tarpe, ] 
jie ėjo drauge su reakcija prieš i 
socialistus ir jiems pritarian
čius darbininkus tol, kol visi i 
drauge buvo reakcijos parblok- ; 
šti. , v

Dabar, paaiškėjus, kad tar- ; 
pe raudonos ir juodos dikta- : 
turos skirtumas tik spalvoje, 
darbininkai praddda suprasti 
socialistinių išvadV teisingu
mą, o komunistai, netekę įta
kos masėse, suskilo į įvairias, 
frakcijas ir kariauja savo tar
pe.

Tos jų tarpusavės piovynės 
dar labiau atstume nuo jų ma
ses. Švedijoj, Šveicarijoj, An
glijoj ir kitose šalyse socialis
tai pradeda įvairiuose rinki
muose gauti absoliuti daugio 
mą balsų, o Vienoje, kur so
cialistai buvo to miesto val
dininkais per apie 14 metų, 
fašistams juos užpuolus, dar
bininkai nepagailėjo net savo 
gyvasties, kaUdamiesi ant ba
rikadų su daug ąkaitlingesniu 
ir nepalyginamai geriau gink- 
luottf priešu. O m tisų Ameri
koje, republikonų ir demokra
tų tvirtovėj, kad užbėgite' so
cialistams už akių, patys ka
pitalizmo atstovai siūlo gerin
ti darbininkų ekonominę būk
lę, kad bent trumpam laikui 
išsigelbėjus nuo politinio ban
kroto.

Bet eilinių kapitalistų buka-< 
protiškumas ir to negali , su
prasti; jie veda atkaklią ko
vą ne tik su darbininkų orga
nizacijomis, bet ir su demo
kratiniais prezidento, patarė
jais.

Amerikos socialistai nesi
priešina, bet remia gerus pre
zidento sumanymus tiek, kiek 
jie neša darbininkams naudos. 
Lietuviai socialistai taip pat 
vis tankiau girdi atbundančių 
savo sekėjų balsą, kad laikas 
ir mums imtis rimtesnio dar
bo.

šios pastaboš, nors gal ii 
vietoje, bet nevisai tikslios. 
Juk bus jau kokie* 3-4 metai, 
kaip yra veikiama tiek, kiek 
leidžia liuosos spėkos. Per tą 
laiką, nepaisant sunkios bedar
bės siautimo, jau buvo su
šaukta pora konfėrencijų, su- 
tvarkyta keliatas suirusių kuto- 
pų, perrinkta Pildomasis Ko
mitetas, surengta įvairiose vie
tose keliolika prakalbų ir kon
certų. bei vaidinimų. Vienoj' tik 
Chicagoj, nežiūrint antro trans
atlantinio skridimo darbo, bė
gyje 3-4 mėnesių buvo sureng
tos dvejos prakalbos ir suvai
dinta dvi gražios komedijos. 0 
jei dar priskaityti tas tūkstan
tines mihias, kurias sutraukė* 
socialistinis dienraštis “Nau
jienos”, tai pasirodytų, kad so
cialistų darbas jau nėra taip 
apmiręs.

Tai tiek apie Chieagą. O’ 
kur New Yorkas, Bostonas, 
Detroitas ir kitos kolonijos ir’ 
miestai, kur gal dar daugiau 
darbuojamasi negu, ChioagojJ 
0 jeigu’ dar prie1 to pridėti 
įvairias kitas organizacijas, 
kuriose socialistai veikia, tai 
pasirodys, kad socialistai, jei 
jau ne politiniame, tai bent 
kultūriniame darbe Amerikos 
lietuvių, tarpe lošia ne pasta*- 
tinę rolę. Mano manymu, tie 
draugaį, kurie vis myli k aibe-, 
ti apfe socialistų “neveiklu
mą”, tupėtų mes U į i šalį, tas 
kalbas, bet ateiti į: socialistų 
susirinkimus ir imtis aktyvaus 

I darbo. Tik kartą ^Teikia gerai

.....Į..I/'fl'l 11 ’ ■'-------- ----------------------------------- -■----------------------- 

susitvarkyti, o darbas ir vėl 
eis kaip ėjd seiliau.

Daugelis nusiskundžia, kad 
veikimui trukdo blogi laikai. 
Tas iš dalies gal ir tiesa, bet 
pažvelgus į kelių metų praei
tį, pasirodo, kad ir gerlaikis 
nedaug buvo geresnis. Tuomet 
mes mėginome pasivyti kapi
talistus ir suvis užmiršome esą 
darbininkais. Tik pažvelgtame 
į savo priešus: nepaisant kiek 
jie butų turtingi, jie visuo
met palaiko savo stiprias or
ganizacijas ir net mite pačius 
priverčia visokiais mokesčiai 
palaikyti jų apgailėjus 
liciją ir kariuomenę, 
toj pačioj policijoj bei 
menėj, ar daug mes 
kapitalistų ? * į-;

Bet gal didžiausi® 
priešas, tai ta»-kirminas, ku
ris ardo musų organizaciją iš 
vidaus. Tiems nesusipratimams 
prašalinti tu’ri būti surastas 
būdas, kitaip mus laukia dar 
gana ilgas vergavimas kapita
listams ir jų visokiems klap
čiukams. Štai, vėl jau artinasi 
Pirma Gegužės, tarptautinė 
darbininkų solidarumo švente. 
Bent šį kartą pasistengtame 
pasiliuosuoti nito savo frakci
nių intrigų. Fašizmas ir kitos 
įvairios diktatūros nesnaudžia. 
Jos seka darbininkų jėgas 
daugiau negu mes manome. 
Tas fanatizmas ir pagieža, ku
rią pagimdė komunistų dikta 
turą darbininkų tarpe, darbi
ninkam nedavė < iri neditos nie
ko gera, o kapitalistai daug iš 
to laimėjo. Darbininkų orga
nizacijoms 
laikė visas jų klasinis progre
sas. Taigi šią Pirmą Gegužes 
dieną, visi kas tik dar nepa
laidojo savy žmogaus instink
to, kas tik myli laisvę, lygybę 
ir darbininkų klasės solidaru
mą — vi*si bukime socialistų 
šaukiamuose darbininkų suisi- 
rinkimuose. /

— po- 
Bet ir 
kariuo- 
rasime

musų

susidraskius, susi

J. A-Ha

Pirmai Gegužes.
Khnisyk, brolau! Ko nusiminęs? 
Kas slegia jautrią širdį tau? 
Mnn taipgi sunku ant krutinės, 
Kuomet tave liūdną matau...

Juk ryt bus Pirmoj i Gegužės, 
Gal tuoj gegutė užkukuos? 
O laukiant malonios dienužės, 
Neverta būti sielvartuos.

Rytą, kol da rasa žėruoja, 
žibutės žydi taip gražiai, 
Ir gegutė linksmai kukuoja, 
Pranyks tavo ruožai...

Taip tarė jaunoji sesutė, 
šukuodama gelsvas kasas, 
Kuomet jau rytmečio saulutė 
Ėjo braukti gėlių rasas...

Ak, sese!... ne ryto saulutė, 
Ne gegutė kaukiu mane,
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Ne kokia nors rasoj žibute, 
Bet alkanų žmonių miniai

Man slčgia jautriąją krutinę
Jų ašaros, jų sielvartai,
Kuomet matau aš tokią minią/
Vien skurde, alkyj niiolalfti...

Tiesa, ryt Pirma Gegužes, 
Diena gegutčs ir gėlių, 
Bet ar pajėgs kaitra saulužės 
Nors kiek prašviesti veidus jų?

Ar užkukuos ir jiems gegutė, 
Kaip tiem, kurie blizga šilkuos? 
Ar bepajėgs gamta-močiutė 
Kiek suramint, paguosti juos? 

šiai miestuose, kur lobiai pusta, 
Kur murai, auksas ir šilkai, 
žmonės gamindami juos* žūsta, 
Jie alksta pats ir jų vaikai.

Rytoj sueis į didžią minią, 
Kaip niekad pirmesniais laikais, 
Ir kovos dainą sutartinę 
Užtrauks galingais balsais...

Ar daug vėliavų tarptautinių 
Ryloj pasaulyje plevėsuos? 
Kiek laisvės norinčių krūtinių 
Drąsiai prie josios žygiuos? 
Tai ve, kas spaudžia man krutinę..

Kas slėgia sielą ir jausmus — 
Kiek per šią šventę Gegužinę 
Vargšų iš miego atsibus.

J. A-lla.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos
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tua miestus—vienas persėdimas—vienu bų?

i su visa kelią. Naują mieKojlinul kedfi ap
rūpinta gryno audeklo tųldangahr ir pa> 
duška DYKAI, Porterio, patarnavimas.

Ateikite arba TėtefdMoklte:

Missouri Transit Line 
328 So, State St.
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Safoway siūlo 
skirtingo budo 

patarhatiftui.

J afli pusi 
$500 
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ŽEMOS BUŠU KAINOS VISUR. 
Pašaukite!

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

. Tek Wabash 388«

; Trumpiausias kelias j. 
South’us

407 So?^Wabash Avė. 
. arba Bfevourt Lobbyi — 

. 120 Madison^
TeL Wahash ' 6171
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Southern Limited
407 Sd- tVabash Avė. 

U 7Z Randbfph SK
Tei: Calumet 4668—Waba^h 6171

Expresinis
’ Patarnavimas

NEW YORK
PITTSBURGH 

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus- busai. 
Patyrei mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagią ke- 
lionę f bylę vietą Suv'. Valstijose, 

į Indian Coach Lines 
; 328 So State Street

Tel. HABRISON 6072 
* 'k '<■ '-'ii
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PRANEŠIMAS
visai

STEINMAN,
Ivanauskas

||AGENBECK*WALLACE

Mt. Greenwood, III

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

MEONV'

WASHER 
ALONE

UGHT 
FIDOROI

ABSOLUTELV/ 
QET READY. 
KERE WE GO.' 

AULE UP.

V RE YOU 
^READY? 
LOOKS 
LIKĘ 
OUR 

TRIPIS 
ABOUT

V/E'RE 
ALL 
SĖT. 
ARE 
VOU

MYGOODNESS 
SADIE 

COME 
ON.'

THATA 
CIRL-PRETTY 
NEAR LEPT 
YOU.

/E CAN T 
LEAVE

SADIE, 
THE 

STUDIC 
CAT. 
NO

MAKE 
JTSNAPPY 

CAT?

t o b i ų, stintų, o be 
įvairių vėžiagy

The Paulina Street 
Bath House

Užlaiko Šviesią Grindų Spalvą 
Labai Lengvd Nuvalyti.

Balandžio 20 d. naktį į tris 
vietas musų apielinkėj įsilaužė 
vagiliai. Iš vieno ukininko pa-

Rock Island geležiu 
kelis atsiveža darbi 

ninkus iš kitų 
valstijų

ninko virstąs.—Vietinis.

visiems SLA nariams ir 
organizacijai.

—Ben Alužas, užrašų

vogė tris šimtus vištų 
teliuką ir paršiukus.

pasileidžia kelionėn 
jos traukimas 

Dabar traukia

YOU MEAN 
TO TELL ME V7E 
ARE GOING TO 
SAIU OUT OF 
THAT \Y1NDOW?

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BUDRIKO ‘Lietuvių Programai:
WCFL, 970 k. Nedaliomis nuo 1 iki 1:80 po pietų.
WAAF, 920 k. Nedaliomis nuo 1:80 iki 2 vai. po pietų
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:80 iki 8:30 vaL vak.

Parsiduoda Kiekvienoj Maliavų ir Hardware 
Krautuvėje

Jau bulvau rašęs porų savai
čių atgal, kad Rock Island ge
ležinkelio dirbtuvės (kuri ran
dasi prie Wentworth Avė., tarp 
47 ir 51 gatvių) kai kurie sky
riai pradėjo' geriau dirbti, ypač 
gi pervažos vagonų skyrius.

Teko dar sužinoti, kad kom
panija atsivežė darbininkų iš 
kitų valstijų, kaip Oklahomos, 
Texas ir kitų, kurie dirbę tai 
pačiai kompanijai, bet kurie 
savo valstijoje neturi darbo, 
ba ten dirbtuvės tebėra, užda
rytos.

Prieš tokį kompanijos elgesį 
reiškiama protestų. Nurodo-

Tuščias ir švarus Palangos 
pajurys. Nėra pakrantėje va
sarotojų rūbų, nėra primėtytų 
popiergalių ir tūkstančių žmo
gaus kojų pėdų tyrame smė
lyje. Visus tuos žmonių pėdsa 
kus jura šimtp kartų nuplovė. 
Vietoje jų rūsčios bangos, iš- 
nešusios nesuskaitoma galybę 
rausvų ir baltų moliuskų kiau
tų, juodų, kvepiančių kerpių, 
padabino juros pakraštį. Tos 
kerpės — tai j irtos dovana že
maičiui artojui, tai trąšos jo 
smiltingai dirvai. Be jų jis ne
turėtų duonos. -Tad skuba že
maičiai j pajurj, grėbliais, ša
kėmis prisigriebia jų kiek ga
lėdami, kad paskui išvežtų į sa
vo laukus. Kartn sitf kerpėmis 
bangos priplaka prie kranto 
daugybę smulkių vėžiagyvių, 
žuvelių ir kitų jūrių gyvių. To
dėl greta su žmonėmis darbuo
jasi jūrių paukščiai: kirai van
denyje ir varnos krašte. Dide-1

SLA. 226 kp. narių 
dėmesiui

ma, kad yra daug darbininkų, 
kurie dirbo jai Chicagoj, bu
vo paleisti iš darbo ir dar šian
die turi prašyti paramos iš 
miesto negaudami darbo. Bet 
kompanija tų protestų nepaiso. 
Ji sako, kad čhicagiečių jos 
darbininkų dirba daugiau, ne
gu atvežtų iš kitur.

KodęRtaip kompanija elgiasi, 
šiito tarpu atrodo neaišku. Bet 
nužiūrima, kad kompanija pri- 
sibijanti, jogei ateity galįs kil
ti streikas, darbininkai galį pa
reikalauti geresnių darbo sąly
gų ir unijos pripažinimo. Taigi 
ji tur būt mano, kad kilus strei
kui atvežti iš pietinių valstijų 
darbininkai pasiliks nuolankus 
jai ir patarnaus kaip streik
laužiai.—Senas Petras.

Naujai pertaisyta ir atidaryta po 
nauju managementu. Mes kvie
čiame kiekviena atsilankyti ir pa
matyti ši moderniška, pastebėti
nai gražu BATH HOUSE. Tre
čiadieniais speciale diena dėl mo
terų. Kaina dėl’ moterų dienos 
tiktai 40 centų.

Visus širdingai kviečia mana- 
geris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE,

Nedėlios vakare 
Gegužės 6 d.

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio 
Accordionų.

Pilsen 
Light 

Floor Oil

Palangos pajurys. ■antai■ “Birutė 
kriok*’. — žemaičio dirvos ir 
paukščių maistas. — Paukš
čių traukimas. — Gulbių gie
smė.

šios gabos jaunuolės, Vytauto Beliajaus mokinės, šoks mo
kyklos parengime gegužės 6 d. Lietuvių Auditorijoj. Jos yra 
Helen Marcinkus,, Collen Andrevvs ir Virginia Inciura.

THOR AGITATOR SKALBYKLA 
Trumpam laikui tiktą!

paukščiai, dažnai randa sau ga 
lą. Užtikdamas dugne žvejų 
padėtas “ūdas”, su užmautu 
ant kabliuko striktu, jos pra
ryja jį ir negalėdamos iškilti 
prigeria. Ir šj kartą, viešėda
mas pajūryje gavau nuo žve-i 
jų šiuo buklu pagautą vieną le-’ 
dinę antį ir vieną taištę. Įdo
mu, kad pastarasis paukščiu 
kas buvo rastas 30 metrų gi
lumoje 
pasinerti. Išilgai visą pakraštį 
traukia paukščių keliautojų bū
riai. Tai daugiausia vandeni
niai paukščiai, iš kurių ypatin
gai išsiskiria žąsys ir gulbės. 
Pilkoji žąsis, naminės žąsies 
protėvis 
aukščiausiai - 
jau pasibaigė 
želmeninė žąsis. Gulbių dabar 
pats traukimas: pulkeliai po 
15 — 25 paukščių kaskart p?.- 

ir išnyksta. Jų esti dvi 
nebylė ir giesmininke 
Pastaroji -nuolat kelia 

Ypatingai stiprų įspūdį

1115-17 S. Paulina St 
arti Roosevelt Rd.

i " 1 'i'": —r-  ........r--............... ... —■—■

vių, kuriomis jos ir minta. Jos 
yra nepaprastai grakščios ii 
gražios, ypač patinėliai; jų gal
va balta ir jie turi uodegoje 
dvi labai ilgas plunksnas, kas 
ir sudaro jų svarbiausią papuo
šalą. Ir jos jau pajukusios pa
vasarį, greit paliks musų jurą 
ir apsigyvens nesuskaitomuose 
ežerėliuose, šiaurės Ledynuo- 
tojo Vandenyno pakraštyje, 

pavasario i n 
Stebėdamas jas pro

sirodo 
rųšys 
gulbė, 
balsą.
daro besiartinantis gulbių gies
mininkių būrys. Jau už kelių 
minučių prieš pasirodant pasi
girsta jų balsai. Jie panašus 
į dviejų tonų klarneto garsą. 
Kai viso būrio paukščiai kar
tui klykia, šiuose garsuose jau
čiama kažin kokia savotiška 
melankolija. Patys gi šie mil
žiniški balti, kaip sniegas, 
paukščiai daro tikrai didingą 
vaizdą.

Prof

Pirmą syk Chicagoje 
Ypatiškai Pasirodys 

CLYDE
BEATTY

PATSAI VIENAS KOVOS SU 
40 Laukiniais Žiau

riais Levais ir 
Tigrais 

Prie jūsų akių!
Įžangos Tikietai geri dėl visko 
Kainos 4000 SĖDYNIŲ — 40c.

Dienos laike (išskyriant šeštadie
ni ir Sekmadieni) Main flooor 
— 80c. Balkonas 40c. Box Sėdy
nės — $1.10. Vak. ir šešt. ir 
Sekmad. Dienos laike Main floor 
80c ir $1,10, Bal. 40c ir 80c. Box 
Sėdynės $1.65. Taksos iškaitytos. 
Tikietus galima nusipirkti dabar 

COLISEUME, LYON & HEALY’S, 
MARSHALL FIELD’S.

tįjiuuttM favoritei

WINEW00D BEERGARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo, 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

The tantalizing fla vora of true may- 
oenaise  and true old-fathionedboiled 
dreMing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the excluaive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFTS MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

SLA. 226 kuopos susirinki
mas įvyks antradenj, gegužės 
1 d., 7:30 vai. vakaro Associa- 
tion House salėj, 2150 West 
North Avė.

Gerbiami SLA. 226 kp. na
riai, tas susirinkimas yra labai 
svarbus. Bus renkami delega
tai į Seim^ Ir šis bus pas
kutinis susirinkimas, kairiame 
galėsime rinkti delegatus. Ba 
iki gegužės 15 d. delegatų man
datai turi pasiekti Centrą.

Visiems nariams yra svarbu, 
kad į Seimą butų pasiųsti tin
kami atstovai. Jeigu gerus de
legatus kitopos pasiųs ,tai ir 
Seimas bus geras ir naudingas

Coliseume
DABAR

Dusyk j dieną — 2 ir 8 vai. vak.
Durys atsidaro 1 ir 7 v. vak.

MILDA THEATRE 
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 30 
“BIG TIME OR BUST” 

taipgi 
“THE W0MEN WH0 DARED”

GEGUŽĖS 1 ir 2 
“EVER SINCE EVE” 

Su Mary Brian, George O’Brien 
ir kitais, taipgi komedija

GEGUŽĖS 3 
tiktai vieną dieną 

“BY GUN JUSTICE” 
Su Ken Maynard ir kitais 

taipgi komedija
GEGUŽĖS 4 ir 5 

“CROSS COUNTRY CRUISE” 
Su Lew Ayers ir June Knight 

taipgi komedija

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v. _____

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 30 
“BOLERO” su George Raft 

Pirmadinj duosime moterims 
indus dykai.

Pradedant nuo Gegužės 1 dienos 
jžanga bus 25c. po 6:30 v. vak. 

iškaitant Antrad. ir šeštad.
GEGUŽĖS 1 d. 

tiktai vieną dieną 
“I WAS A SPY” 

Su M. Carroll, Ji. Marshall 
taipgi komedija

GEGUŽĖS 2 ir 3 
“THE MASOUERADER” 

Su Ronald Colman ir kitais 
taipgi komedija 

Seredoj bus “Screeno” Nite 
$30 cash prizais.

Pilnas pasirinkimas:

LEDAUNIŲ—REFRIGERATORS, 
SKALBYKLŲ, RADIO, DULKIŲ 

VALYTOJŲ
Ant lengvą išmokėjimų.

(Jualily washer with Super- 
Agitator, Loveli Wringer, 
and speed Ironer that irons 
everything in 1/3 the tune 
and with 1/10 the labor.

Alyvuoja, maliavoja ir varnišuoja viską vienu sykiu. 
Priduoda Gintaro spalvos išbaigimą, apsaugotas dideliu 
žibėjimu ir vandens nenuplaunamu varnišo paviršium.

liti buriu plasnoja kirai savo 
galingais sparnais ten, kur van
denyje juoduoja didžiausia ker
pių tirštynė. Kaskart vienas 
jų nusileidžia iki pat vandens, 
kad pagrobtų gyvūnėlį.

“Birutė kriok” sako žvejai, 
reiškia pietų — vakarų vėjas, 
bus lietaus. Jura nerami, jos 
spalva pilkai žalsva-, baltomis 
bangų skiauterėmis, atrodo 
kaip milžiniškas arimas, kurio Jau pabudo 
vagose užsiliko sniego likučiai, stinktai 
Kartkartėmis užeina lietus su ži tironą matai visus jų elge- 
sniegm ar -kruša. Vėjas toks sius, smulkmenas. Nardydamos 
stiprus, kad krituliai eina ly- šios antys, kaip ir kiti jurų 
giagrečiai žemės paviršiui, lyg 
rykštėmis plakdami veidą, lyg 
adatomis durdami odą...

Ūžia ir ūžia jura. Ir pro tą 
užimą kaskart prasimuša skar
dus kirų klyksmai, sudaryda
mi širdį veriančią šiaurės jud
rių simfoniją. Kitą syk, vėjui 
aprimus, pasigirsta ledinių an
čių giksėjimas. Tai tolimos 
Murm-ano ir Norvegijos pakraš
čių viešnios, kurios rudenį pa
sitraukia į šiltesnes juras. Mu
sų jura 
stantiniai šių ančių būriai žie- 
muoja Baltijoje, ypač, sekliose 
vietose. Ties Palangos “tiltu” 
kaip tik esanti toki vos 2 met
rų gylio sekluma. Smiltingame 
dugne gyvena daug smulkių 
žuvelių 
to moliuskų

5 ant™ Skelbimai Naujienose 
Ir dar duoda naudą dėlto, 

VVhippie gatvėj pavogė polici- ^ad pačios Naujienos 
■- - j —Vietinis. yra naudingos

Prezentuoja šimtus Naujų 
įdomybių!
EXTRA

Nauja Atrakcija Pradedant
Antrad. dienos laike

Gegužės 1 d. JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

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

Ryto jvęs Pirmąją Gegužės ne tik socialistai, bet 
kai kuriose šalyse ją švęs ir pikčiausieji socialistų prie
šai. Rusijoje ją švęs bolševikai, rengdami didelius karo 
paradus gatvėse, minių maršavimus, prakalbas miestų 
aikštėse ir t. t

Ją švęs taip pat Hitlerio valdžia Vokietijoje. “Na
cių” spaudos agentai sklebia, kad gegužinė šventė ry
toj busianti Vokietijoje taip iškilmingai apvaikščiota, 
kaip dar niekuomet iki šiol. Milžiniškame gegužiniame 
parade maršuosią milionai darbininkų ir taip pat darb
daviai, profesionalai, valstybės tarnautojai ir kitokios 
grupės.

Nepaprastu iškilmingumu žada Pirmąją Gegužės 
atšvęsti ir Austrijos klerikališkas diktatorėlis DolL 
fussas. Jisai iš anksto sako, kad rytojaus gegužinės iš
kilmės Austrijoje nustelbsiančios didžiausias demon
stracijas, kokias, kada nors yra rengę toje šalyje social
demokratai ir profesinės darbininkų sąjungos.

Trūksta tik dar to, kad gegužinius maršavimus im
tų rengti Italijos diktatorius Mussolini.

Pirmoji Gegužės yra neabejotinai darbininkų šven
tė. Ją įsteigė antras socialistinis internacionalas (1889 
m.). Jos vyriausias tikslas tai — parodyti viso pasau
lio darbininkų solidarumą. Tai kodėl gi dabar ją šven
čia socialistų priešai?

Apie tai, kad Rusijos bolševikai labai neapkenčia 
socialistų, negali būti jokios abejonės. Tikslu sunaikinti 
tarptautihį socialistų judėjimą, jie tyčia įsteigė “tre
čiąjį” internacionalą. Antrąjį socialistų internacionalą 
jie mini su panieka, o betgi vieną žymiausiųjų jo pali
kimų jie stengiasi pasisavinti.

Tas pat yra su Vokietijos “naciais” ir Austrijos 
klerikaliniais fašistais. Tūkstančius socialistų jie, kaip 
žvėrys, išžudė, bet socialistų įsteigtą gegužinę jie šven
čia. Tam, kuris nuoširdžiai pritaria tarptautinio darbi
ninkų judėjimo idėjai, yra biauru matyt, kaip visoki 
raudonmarškiniai, rudmarškiniai ir kitų spalvų despo
tai prieš tą idėją veidmainingai lenkiasi.

Bet reikia nurodyti, kad tas įvairiaspalvis despotiz
mas daro tai ne iš gero. Jisai yra priverstas dengtis 
socialistinės idėjos skraiste, idant jam neišsprūstų iš 
nagų valdžia. Kad ir slėgdamas darbo žmonių mases, 
jisai turi toms masėms pataikauti.

Tai yra pastebėtinas dalykas: diktatoriai, kurie su
trempė žfnonių teises, neriasi iš kailio, stengdamiesi pa
sirodyti žmonių draugais ir jų norų reiškėjais!

Tuo skiriasi šių dienų diktatūros nuo senesniųjų 
despo&sįfeų valdžių. “Dievo patepti” karaliai mažai te- 
paisydavo, ką liaudis apie juos kalba arba mano. O da
bartiniai diktatoriai ne tik giriasi* kad liaudis yra savo 
noru pasirinkusi juos savo “vadais”, bet ir apsimeta, 
kad jie kovoja už jos siekimus ir idealus.

To akivaizdoje tačiau atsiranda gudruolių, kurie 
sako, kad žmonių valdžios mintis esanti atgyvenusi sa
vo amžių!

targa sergame. Nesenai 
Brooklyne buvo suruoštas 
vakarėlis Dariaus ir Girėno 
Fondo. Pelno nebuvo ir, ro
dos, turėta nuostolių. Nuta
rė koncertą turėti, ir tas ne
įvyko... Dabar aviacijos die
nos laukiam. Janušas į Lie
tuvą nulėks ir sugrįš, kol 
Fondas susirinkęs apsvarstys 
ir prisiruoš. Daug suieškotu
me tokiam nerangumui prie
žasčių. Ar tik ne teisingiau
sia bus ta, kad yra žmonių, 
kurie daug kalba, bet mažai 
dirba, ant kitų atsideda.” 
Bet užtai brooklyniečiai yra 

gabus rašyti rezoliucijas. Kada 
dar pereitą rudenį jie buvo 
kviečiami į bendrą darbą, tai 
rinkosi, lipdė visokias sroves j 
daiktą, darė pareiškimus spau
doje, paskui juos taisė... O dar
bas neprasidėjo.

ŠVEDIJOS KOMUNISTAI AT
SISAKĖ NUO SAVO VARDO

Švedijos komunistų partija 
nutarė pakeisti savo vardą j 
“Darbininkų ir Ūkininkų So
cialistų Partiją”.

•Paskelbdami apie šitą atmai
ną partijos varde, jos vadai 
paaiškino, kad tai nutarta pa
daryti tikslu išvengti painia
vos. Mat, Švedijoje yra dvi ko
munistų partijos: mažesnė, ku
ri yra prisiglaudusi prie Mask
vos, ir didesnė, nepriklausoma. 
Ta stambesnioji nepriklausomo
ji komunistų partija tai ir at
metė komunistišką vardą, ne
norėdama, kad darbininkų ma
sės maišytų ją su maskviške 
komunistų organizacija.

Švedijos parlamento atstovų 
rūmuose yra 107 socialdemo
kratai (iš 230 visų atstovų), 2 
staliniški komunistai ir 6 ne
priklausomieji komunistai, ku
rie dabar vadinsis socialistais. 
Nepriklausomieji komunistai 
remia socialdemokratinį minis- 
terių kabinetą. Tie komunistai 
kartu su socialdemokratais tu
ri parlamente 113 atstovų, tai
gi tik 2 balsų jiems trūksta iki 
7U8ČS.,

Vienas socialdemokratų at
stovas, beje, buvo neseniai pa
šalintas iš partijos už discipli
nos laužymą. Jisai flirtavęs 
su nepriklausomųjų komunistų 
partija.

PASAKO TIESĄ APIE GYVE
NIMĄ BOLŠEVIKIJOJE

t ■, ■ ■ .

Fiziškoje kovoje su diktatoriais darbininkai dauge
lyje šalių pralaimėjo. Bet idėjinėje kovoje darbininkai 
pasirodė nenugalimi, nes ir jų priešai yra priversti pa
mėgdžioti socialistinius obalsius ir socialistinio judėji
mo formas.

Taigi, nežiūrint į visas diktatūrų pergales, darbo 
žmonėms nėra reikalo nusiminti. Tas idealas, už kurį jie 
kovoja, bus anksčiau ar vėliau įvykintas. Tik jiems rei
kia daugiau susiklausymo ir sutarimo. >
..............

Apžvalgą
>» ■■»i m

kilimas Kryme turėjęs įvykti 
kilus karui tarpe Rusijos ir Vo
kietijos.

SĄMOKSLAS PRIEŠ BOLSE 
VIKŲ DIKTATŪRĄ KRYME

Lietuvos laikraščiai pakarto
ja Londono “Morning Post” ži
nią, kad sovietų politinė polici
ja (GPU) susekė Sevastopoly 
sąmokslą prieš sovietų valdžią. 
Sąmokslininkai, kurių tarpe esą 
daug komunistų, norėję pa
skelbti .Krymo pusiausalj nepri
klausoma respublika. Suimta 
daugiau kaip 300 žmonių. Su-

NEW YORKAS ESĄS 
APSNŪDĘS

ra-

žinoma, dalinai, savo kontr
revoliucinį tikslą buožes at
siekė. O tas atsiekimas ta
me, kad buožėm pavyko ne 
tik patiem išpjauti savo gy
vulius, bet pasisekė suagi- 
tuot didelę dalį tamsesnių 
biednųjų ir vidutinių valstie- 

. čių, kurie ėjo į kolektyvus, 
kad išpjautų savo gyvulius, 
kokius turėjo... žinoma, tam
siam valstiečiui, kurio psy- 
chologija yra persiėmus pri
vatine nuosavybe, tokia buo
žių agitacija labai greit pri
gijo ir daug

(piece-work), tai darbininkas 
labai pailsta, skubindamas dau
giau Uždirbti.

Darbininkų algos
Dabar apie algas. Buvęs ame

rikietis rašo:
“Sunkiosios pramonės dar

bininkai uždirba į mėnesį, 
nuo 150 rublių iki 400 rub
lių, lengvosios pramonės dar
bininkai uždirba nuo 130 iki 
250 rublių į mėnesį, ir tar
nautojai nuo 100 iki 175 rub
lių.” 
O kiek rublis yra vertas?

Popierinio rublio vertė yra apie išnaikinta.
du arba- tris auksinius centus- Toliaus rašytojai sako, kad 
1 okiu budu tos algos yra be įįe neprieteliai buožės dar nuo- 
galo mizernos. Auksu apskai-1 diję gyvulius, čįepiję jiems 
čiuojaht, sovietų pramonės dar- limpančias ligas id t. t.
bininkai ir tarnautojai uždirba tokiu buįju raguotų
per menesį nuo kokių 2 iki 8 galvijų ir kiaulių skaičius pa

lyginus su 1916 \ metais, su
mano, mažėjo ant pusei Vot kodėl 

nėra | trūksta pas mus mėsiškų ir 
pieniškų produktų.”

bininkai ir tarnautojai uždirba

arba 10 dolerių!
Bet gal skaitytojas 

kad rusui darbininkui 
svarbos, kiek jo alga turi ver
tės auksu, nes jisai viską per
ka popieriniais rubliais, o ne 
auksiniais pinigais? Bet tai yra 
klaida. Amerikos koresponden
tai yra daug kartų rašę apie 
įvairių prekių kainas Maskvo
je ir kituose Rusijos miestuo
se. Pasirodo, kad už porą balų 
tenai žmogus turi mokėti po

“Laisvė” išspausdino vieno 
buvusio amerikiečio, J. Kreivė
no, laišką iš Maskvos, rašytą 
draugams Hudson’e, Mass. Ji
sai rašo apie darbininkų algų 
nelygumą ir maisto trukumą 
Rusijoje. Kai kurie jo paduoti 
faktai yra gana įdomus, ir pa
stebėtina yra tai, kad jie pilnai 
patvirtina tą, ką “Naujienos” 
daug kartų yra rašiusios tais 
pačiais klausimais.

Pirmiausia apie darbo valan
das. Atsimenate, kaip prieš po
rą metų Maskva pasiskelbė įve
danti 30 valandų savaitę, ir 
Stalino gizeliai tuomet triubijo, 
kad darbo valandų atžvilgiu 
bolševikija esanti progresyviš- 
kiausia šalis pasaulyje. Bet pa
klausykite, ką pasakoja Krei
vėnas :

“Požeminiuose darbuose dir
ba 6 vai, į dieną, sunkioj 
pramonėj viršutinėse dirbtu
vėse 7 vai. ir lengvojoj pra
monėje, taipgi tarnautojai 
dirba po 8 vai.” 
Taigi nięko ypatingo. Ame

rikoje daug-maž tokios pat dar
bo valandos, tik lengvojoje pra
monėje (sakysime, rūbų siuvi
mo dirbtuvėse) dirbama trum
piau; tarnautojąi (ofisų darbi
ninkai) taip pat dirba papras
tai nepilnai 8 vai., nes šešta
dieniais darbus pasibaigia apie 
pietus.

čia tačiau reikia pastebėti, 
kad Kreivėno paduotos skaitli
nės yra tik “pavyzdingos”, o 
ne tikros. Sovietų pramonėje 
labai daug dirbama viršlaikio, 
jr kadangi tenai plačiai vaito-

č

usė gyvulių

epiję jiems

“Ir tokiu bu du raguotų

Pusę savo gy- 
išnaikino, ir 

žmonės neturi

ne Stalinas ir 
kurie užsimanė

Puikus bolševikų politikos re
zultatas, ar ne? 
vulių ūkininkai 
dabar Rusijos 
ką valgyti!

Kalti, žinoma, 
jo komisarai,
jėga suvaryti valstiečius į ka- 
zionus dvarus. Kalti “buožės” 
ir “kontr-revoliucionierlai”. O 
dauguma tų “buožių” yra toki 
baisus kapitalistai, kad jie viso 
teturėjo, gal būt, po keletą ar
ba kelioliką dešimtinių žemės 
ir vieną arba dvi karves.

Pasirodo, kad po 16 metų 
bolševikų viešpatavimo Rusija 
šiandie, maisto atžvilgiu, stovi 
prasčiau, negu pasaulio karo 
laikų. O juk badas Rusijos žmo
nes privertė 1917 metais sukilti 
prieš carizmą! Iš paties Krei
vėno liųdymo matyt, kad Ru
sija šiandie badauja labiau, 
negu prie caro.

Tai toki yra bolševikiškos 
“revoliuęijos” vaisiai.

■ ■ ■■f"

jo gerkle buvo jau 
- balsu, siūlydamas 

pirmame

suskarmalėju-

prašančiomis akimis

sukčiaujantis, apgaulingas tu
rinys murkdo nesąmoningų 
masių protą ir kūną lūkesčių, 
vilčių ir skurdo dumble!

Kitas vyras šaukė tik krūti
niniu, 
išrėkta,
“New Deal”, kurio 
puslapyje plazdeno mėlynasai 
aras ir žadėjo nunešti į aukso 
kalną kiekvieną, kuris klausys 
prezidento Roosevelto.

Pro mane slinko sulysusios, 
sustingusios,
sios, susigužusios, savo kupro
se sunkią gyvenimo naštą ne
šančios, išblyškusios, su almu- 
žnos 
žmogystos.

Vienoje iš jų pastebėjau 
keletą lietuviškų bruožų, ame
rikoniško gyvenimo dar ne vi
sai ištrintų.

Neskustas, išsekęs, kaulin
gas jo smakras klimpo labai 
sunešioto palto atbrizgusioje 
apikaklėje. O didžiąmatikč jo 
kepurė, matyti, baisiausios 
gyvenimo darganos buvo nu
plakta: taip sumurkšlinta ir 
Šlykšti ji atrodė. Iš po jos 
skaudingai žybčiojo beviltiš
kos jo akys.

Aš ėjau šalia jo.
Jis manęs betgi nematė.
—Atsiprašau. Jei aš neklys- 

Įtu, tai tamsta esi lietuvis? — 
nies užklupto ežio šeriai, barz-|j<jaU9jamaį prašnekau į jį. 
da tuoj įtikino konduktorių, jis tylėjo.
kad čia tikrai esama skurdin- a§ vjg gjau gajia j0, 
go gyvenimo labai apvalkioto Mudviejų žinksnių ritmas 
ir ligi kaulo smegenų įšalusiokftisiaj šlubavo. Mano gyvos, 
bedarbio. Todėl jis leido man Į lanksčios kojos* mat, tarsi že- 

o jo vos-ne-vos 
ardamos minkštą

am atike jo 
baisiausios

v*

AL. MARGERISA

“FLAPAUZE”
*

Maestro Vėjas taip viesuliš- 
100 rublių, už moterišką dresę I kai dirigavo šokančiom snie- 
po 150 rublių ir daugiau. Per- guolėm, kad jos vingių vin- 
vedę tas kainas j auksinius pi- ^Qis sukosi apie mano langą, 
pigus, rasime, kad jos atatin- Kartais — ar apsvaigę ar į 
ka daug-maž 2 arba 3 ameriko- manc įsižiūrėję — jos griuvo 
niškus dolerius, ir t. t. Ameri- langan ir bučiavo jo stiklą 
koje tokius daiktus (tik daug šaltomis savo lupomis, 
geresnes rųšies) perkant dole- atidariau langą, kad jos 
Kais, kaip tik ir tenka mokėti pr J?™110 
tas kainas.

Vadinasi, 
rublio vertė 
ma auksu, 
gauna popierinius rublius už I. 
savo darbą, lai, nęrs tų rublių 
atrodo daug, bet tikras jo už
darbis yra kelioms eilėms ma 
žesnis, negu prasčiausio “leibe. 
rio” Amerikoje.

Rusijos darbininkai visai ne
galėtų iš tų mizernų algų pra- 
gyvent., jeigu nebūtų “uzdai-y- mcHfe mokyklos, kaip aš, - 
tų krautuvių, kurios parduo- L, myjgjo snieguoles ne sielai 
da jiems pačius butinų-butb Ket širdimi, 
liausius daiktus papigintomis Aš iSsirengįaUl alsUtojąM 
rainomis. Tose krautuvėse ta- įuollc lange ir 
čiau prekių visuomet tiek ma- L|lieguollų mylimas 
žai, kad valandų valandas žmo- o baltais peteliškių sparne- 
gus turi išstovėti ilgoje “uode- ]iais plevesuodamos ir bale- 
goje”, iki jisai sulaukia progos tuodamos snieguolės dabar 
šį-tą nusipirkti. | bučiavo gangreit visą mano

Žemiaus pamatysime, ’ 
Rusijoje šiandie darbininkams 
neištenka net paprasčiausių 
maisto produktų.

Kėdė! tokia algų nelygybė?
Bet puola į akį keistas daly

kas: komunistų valdomoje pra
monėje matome labai didelius 
algų skirtumus^ Kodėl vienam

r * 

žmogui mokama per mėnesį tik 
100 rublių (t. y. 2 arba 3 do-1 kėmis paspringusį kambarį — 
leriai), kuomet kitam 400? Juk Apsirėngiau ? suskurusiais 
pavalgyti, rodos, kiekvienam drabužiais, iŠ harta pasisvei- 
žmogui reikia lygiai. Kreivė- kindamas su kandimis, dulki
nas tą nelygybę aiškina taip: |mts ir nemaloniu kvapnu-

■S iP''?11

Brooklyniškū “America’ 
šo apie įvairių kolonijų veiki
mą antrojo tranzatlantinio skri
dimo naudai ir, pastebi:

“Nors kiek ir paraudę, pri
sipažinkime, kad entuziazmo 
neturime, ligi šiol mažai nu
veikę esame ir dar mažiau 
susirūpinę. Jaučiame kaž ko
kį nesutarimą... žodžiu, le-]jtmia akordinė darbo sistema

skusta, pasišjaušiusį, lyg šu-

kad čia tikrai esama skurdin-
ritmas

I šiltos moterų lupos 
prekyboje rusiško alJ vnusil)(!^0, . ..
yra apskaičiuoja- Aš Snieguolių
Jeigu darbininkas ...1 Mano šuniukas sėdėjo pliko

je asloje ir išplėstomis savo 
akių lėliukėmis žvilgčiojo į 
snieguoles. Paskui jis tingiai 

r | priėjo prie lango, įsikibo pry- 
šakinėmis kojomis į langiny- 
čią ir išsitiesęs gaudė snie- 
gųojes ilgu savo liežuviu. Jis, 
mat, ne žmogus, — nėjo tokios

man

šaltų

džiaugiausi

kad I kūną.
Kai kurių bučkiai buvo vi

sai trumputėliai, kai kurių po- 
ijgįai, o kai kurių taip ligi, 
kad jos ištirpo meiles įkarš
tyje ir vilgė bei gaivino mano 
kimo jau gerokai pagyvenusią 
odą.

Aš turėjau aiškų tikslą.

Nuėjau į tamsų, žemės dul

važiuoti iki artimiausios f/op 
Jiouse be jokio atlyginimo.

Tramvajuj atsisėdau vie
kas.

Žiurėjau pro langą į snier
guoliu nubaltintus --------

mes ‘nesiekė, 
besivilko, 
sniegą, lyg atbukę žagrės no
ragai išpurusią dirvą,

Pasiekę kitos gatvės kampą, 
guolių nubaltintus namus,!nustojome apsidairyti mašinų, 

----šaligatvį ir juo skur Apgriuvusio, išmirusiais imi 
bančius į save įsitraukusius gajs namo prieangyj stovėjo 

trejetas vyriškių.
išprašiau savo akis iš L susivėlusių, pražilusių 

lango ir kreipiau jas kiton usų jr barzdos kyšojo dugnu 
pusėn, jos smarkiai susidūrė aukštyn pinta, prilaikoma su
su šalia sėdinčios žmogystos džiūvusios ir drebančios ran- 
didelėmis rudomis akimis. kos.iJojc šokinėjo Jr smego 

šita rudų ir mėlynų akių Raitas skystimas.
kolizija, be abejo, įvyko atsir Paskui ta pati ranka davė 
liktinai. Juk visai neįtikėtina, pintą kitam, o jos savininkas 
kad ji butų turėjusi noro bei fcaJhėio: 
malonumo prosuoti savo karš-1 
tais žvilgsniais susiraukšlėjo 
sius mano drabužius ir — vei
dų, Veikiausiai buvo taip, kadlįyiij\kaud^ 
ji taikė pro langą į snieguoles,1 ... *
p pataikė į mane kaip tik tuo 
momentu, kada aš atsisukau 
prieš ją. Ir aš dabar tiksliai 
žiurėjau pro langą kitos tramr 
vajaus pusės, kad ir ją sykiu 
matyčiau,..

Rudi jos garbiniai pūpsojo 
jos apikaklėje. Balta megstinėl Gera degtinė,’Kiti sako —nuo- 
smaila jos kepuraitė atrodė, dai. Jla, ha, ha! 
kaip apvožta lelija ant jos —Na, gerkime,

stulpus,

žmones.
O kai pražilusių

kos. Jojc Šokinėjo .ir smego

Paskui ta pati ranka davė

—Gerkime, bičiuliai! pilki
me į galvą naujos dalybos 
naujų spindulių, kad išblaš-

besis musų sieloje, kad nu
skaidrintų musų gyvenimą pa
vasario saulė... Jla, ha, ha!

—Gerkime, bičiuliai! čia 
naujosios dalybos naujoji de
gtinė, vadinasi, gera degtinė. 
Ha, ha. ha! Visą dolerio ket
virtį už šitą pintą užmokėjau.

kaip apvožta leliją ant jos
galvos. Jos žvilgsniai Raibėjo I pinoto — Rooseveltas... naujo- 
kažkokįais burtažodžiais, tik ji dalyba... geroji degtinė... pa
širdžiai —- ne protui — tesur vašario saulė musų sieloje... 
pramaniais. Savo sterblėje ji|Ha, ha, ha., ha, ha‘ ha! 
laike žvilgančias pačiūžas,

bičiuliai 1

Na, baikime šilą pintą, 
pritvirtintas prie ypatingų ba-jdžcnlelmcnai!.. Ar nestovime 
tukų. . gerų laikų prieaušryj? Ha, ha,

nas tą nelygybę aiškina taip: m^s
“Kodėl taip? Todėl, kad 

tam tikro maisto dar vis P^s Ir išėjau į Halsted gatvę 
mus trukumas — ypač mė- ę.hicagoje.
sos, pieniškų produktų ir rie- ^ita atšiaurioji gatvė dabar 
balų. Todėl ir dalinama, km b«vo 
rie sunkiau dirba, tie gauna ' 
daugiau ir >tt.” 
Vadinasi, dėlto nelygiai mo

kama už darbą, kad trūksta 
maisto. Tai reiškia, kad žymiai 
daliai darbininkų nemokama nė 
tiek už darbą, kad jie už savo 
uždarbį galėtų pavalgyti. Dir
ba jie pįlną laiką, bet ne duo
nos pilnai neužsidirba’! Tai ve 
kokia darbininkų “gerove” bol
ševikų valdomoje žemėje.
Dėl kolektyvizacijos išnaikinta 

puse gyvulių
Bet kas pasidarė, kad žem- • 

dirbystes šalis 
pakankamai maisto? Ve kas: | 

“Kada 1930 ir 1931 me-l 
tais”, pasakoją tas Maskvos 
gyventojas, “prasidėjo visu 
platumu ir smarkumu kolek- speigas 
tyvizavimas žemės ūkio, tai tramvajų, 
klasinis priešas .(buože) pa- o dulkių ir kandžių dikta- 
ųaudojo visokius., budus, kad turos smurtu nuo koto nuval- 
pakenkti kolektyvizacijai ir,'plyti seni mano drabužiai, ne.

si,' nelyginant niergaitė prieš 
pirmąją komuniją.

šiukšlių užgultą 
suodžiais ;
mu$ ir atspurusius stulpus 
dailino ir dorino baltutėles 
snieguolės. Taį kaip žiedui pa
vasarį plika®* šlykščias vyš- 
nes.
šaltis, išsiaštrinęs savo dan
tines, vįską kandžiojo ligi: 
kraujo.

Vargšes snieguolės net ver
kė iš skausmo.

O kai aš lipau ant ją nuo
dėmingomis ąavo kojomis ir 

Ta i triuškinau angeliškus jų spąr- 
nepasigamma | neiĮuS> j.QS gaRiu, krūtininiu 

balsu spiegte spiegė. \
Rct ne ilgai.
šaįtais ir kietais, kaip plię-

i nas, nagais, nusitvėrė mane 
*ausų ir įvilko į

tukų. . Lgerų laikų prieaušryj? Ha, ha,
Netrukus ji pakilo ir nuėjo, ha! Gerų laikų prieaušry?...

•O aš gi tik tiek temačiau, kaip Ha, ha, ha! Prosperito prieau- 
kitoje tramvajaus pusėje sč- žry, džentelmenai, prosperito 
dįs vyriškis nėrė su savo žylL prieaušry... Ha, ha, ha!
geniais į jos kojas, kurios bu- Pinta vaikštinėjo iš vienų 
vo tiesios, apvalios ir dailios, lupų į kitas. Paskui ji atsigulė 
tarytumei nutekintos. sniege, tos pačios išdžiuvusios

Laikąs buyo ir man pradėti rankos, tik iau mažiau dre-

grindinį, 
apkerpėjusius na-

tarytumei nutekintos.
Laikas huyo ir man pradėti | rankos, tik jau mažiau dre 

pančios, ten pasiųsta.
Aš dar ilgiau norėjau stebė-

jos pėdomis.
Ir aš išlipau Halsted ir Ma 

dison gatvių pietrytinėje ker-hi šitą rūsčios gyveninio ironi- 
tėje.

Tuoj skendėjau svaigių snic 
guolių baisioj suomaštyj. Tikhietuvis jau klipMavo skersai 
jas dabar it temačiau ir jau-įgatvę, ir aš turėjau vytis jį, o 
čiau savo lupomis, veidu ir pasivijęs, taikiau į jo sun- 
pljkomis rankomis. Tiek daugi kių kojų šlubuojantį taktą. 
(Člą jų buvo. i Aš laukiamai tylėjau, ar jis

Šiaurrytinėje gatvių kertėje kartais neprabils į mane, bet 
spinksojo pro tirštą snieguolių] iš jo lupų, kaip iš Žemės, nė 
debesį ža)ia šviesos diską.

Tiesiog į ją aš ir nuėjau.
Aukštas apskudurejęs vyriš-įsčių eiles, 

kįSi labai garsiai šaukdamas, jo 
pardavinėjo didlapius.

Ąš stovėjau ir jį stebėjau.
Kiekvieną kartą, kai jis! Aš labai įdėmingai stebėjau 

pardavė geltonlapį ir gavo du šitų eilių dar šiek tiek gyvą 
eęntu, jo veido mina taip su- 
džiugėjo, kad rodos kas butų;
ėmęs ir visą kibirą šypsnio] riavo pro pykčio ir keršto pa
teli suvertęs.

Jis, matyt, visai 
kad šilų geltonlapių

jos persunktą nepaprastą 
žmogų, bet mano tariamasis

žodžio.
I Jis sustojo gale ilgos žmogy- 

, o aš •— užpakaly 

čia buvo dvi tokios eilės.
I Ilgos. Ir vis ilgėjo.

-medžiagą.
’ Mano akys beprotiškai žibu-

gautus antakius, nes mano 
nežinojo, j širdis giežė apmaudą!

visadosil (R,us daugiau)



kain 1 vai. po piet

Palaidojo McDonough’ą

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai

I)r. Weeks, SucceaBor to

LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI

Ofiso Tel. Vidofy 6893

UOZAPAS EUDEIKI

Suimtas politikieris kai 
tinamas žmogžudyste

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Illinois legislaturos na 
riai išvažinėjo namo

specialiau 
ted St

o mu
rinti,

iteago

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Bedarbiams pašalpa 
Illinois valstijoj

756 W. 35th St 
Cor. of 36th and Halsted Sta. 

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

įuo 2 iki 4 
i 8:30 vaL 

Nedėliomis nuo 10 iki 12*

11.-8:30 A. M. iki 8:30 P. M, 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Visi a. a. Juozapo Navar- 
dausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ii 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nū lindę liekame.
Moteris, Duktė, Broliai,' 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra* 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Jtepubiie aiea

lionkos 8 metų dukterį,
Italionkai už tų žygį džiurė 

paskyrė bausmės <$25 sumokė
ti ir 180 dienų kalėti.

Kad nepasikartotų toks pat 
atsitikimas, prie mokyklos pa
statyta sargyba. Sargyba da
bos, kad italionka ir vėl neuž
pultų mokytojos.

rašt., 3220
Gulbinas fin.

J. Ma-

i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės istatu.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2348

Laikraštininkas pasiga 
vo didelę pasaką

JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm.

CHICAGOS 
ŽINIOS Teisėjas Jarecki neseniai iš

nešė nuosprendį, kad taksos 
ant mažų namų Cook kauntė- 
je butų numuštos 15 nuošim
čių.

Bet pasirodo, kad tie mažų 
namų savininkai, kurie savo 
taksus už 1931 ir 1932 m. su
mokėjo pilnai, negali laukti 
15 nuošimčių permokėtų taksų 
sugrųžinimo. , Taigi Chicagos 
rcalstatininkų taryba reikalau- 
ja< kad butų išleistas specialis 
įstatymas numušti ateity tak
sas tų namų savininkams, ku
rie jau buvo sumokėję jas, kai 
teisėjas išnešė nuosprendį.

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virsima 0669

Tebemedžioja Dillingerį 
ir jo sėbrus

kiskis kas. glob., 827 W. 33rd St.; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St.
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St, 12-ta vai. diena.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

Amerikos Lietuvių Daktarų

šeštadienį tapo palaidotas 
Joseph B. McDonough, buvęs 
Cook kauntės iždininkas. Ties 
bažnyčia prie 37 gatvės ir 
Union avė., iš kurios mirusio 
kūnas išlydėtas į kapines, bu
vo susirinkusi 14—15 tūkstan
čių mįpia.

A. A.
JUOZAPAS NAVARDAUSfcAS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
balandžio 29 dieną, 4:55 valan
dą ryte 1934 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Gaurės pa
rapijoj, Globių kaime, Rasei
nių agsk.

Amerikoj išgyveno 31 metasi
Paliko dideliame nuliūdimą 

moterį Petronėlę, dukterį Ju
zefą, du brolius Joną ir brolie
nę ir Petrą, seserį Prancišką 
ir švogėtį Antaną Valentu dą! 
pusbrolius Joną, ir Petrą Ką- 
vedlaus, ptfssesėrę Cną JOrtū- 
Šiene ir jų šeimyną, švogerką 
Oną ir Rapolą Tamašiunus, o 
Lietuvoj brolį Izidorių ir dvi 
seseris Marijoną ir Petronėlę,

Kttnas pašarvotas, randasi 
3628 W. 6Jth H

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 3 dieną, 8:30 vai. rytą 
iš namų i Gimtinio Pan. šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku, 
riojė atsibus gedulingos pairtai* * 
dos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimieto 
kapiens.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Dar taksų numušimo 
reikalu

’lobėjai E. Blumas, 8233 
t. ir J. Malinauskas, 8409 

teisėjas K. Valaitis, 
. __ j.; ligonių pri- 
Petraitis, 3159 So.

Fedcraliai agentai ir valsti
jos vieškelių policija šeštadie
nio vakarų skubinosi į Albion 
miestelio apiclinkę Indiana 
valstijoj Dillingerio ir jo sėb
rų gaudyti. »

Mat, pagal Albionų trys ban
dytai grūmojo kukosvaidziu 
farmeriui. Pastaris pažinęs 
vienų banditų kaip Van Mo
terį, Dillingerio leitenantų.

Mokyklą saugo nuo 
moters

Advokatai, .., 

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashląrid Avė. 
o Tel. Boulevard 2800 

Re& .6515 .So.* Rockwell St» 
tel. RepUbhc 972®

Siunčiame Gėlės Telegramų j vist

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Antanas Vii-

Pirmos Gegužės minė 
jimas

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR . 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja: Cliica’- 
goje ir apielinkęje 

Didelė ir graži 
..koplyčia, dykai. 

jl092 IARCH1R {AVI

Neseniai įširdusi italionka 
nuplakė Hammond, Ind.< mo
kytojų. O nuplakė už tai, kad 
mokytoja buk persekiojusi ila-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jorias Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna koŽną mėne

sį pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. Vakarė.

5825 W. 
Bakutis 

ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružifis- 
kas kontrolės rašt.; J. BarČius 
apiek. iždo; F. KuneviČia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečia antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

Tel. Cicero 2109 if 859-J
Antanas Petkus

Gi-aboritis
KOPLYČIA DYKAI , 

wwmMSt.
CICERO, ILL.

Vokietijos spauda paskyrė 
Bernardų Newmanų aprašinė
ti Chicagos pasaulinę parodų.

Savo apartmente Eastwood 
Beach viešbuty Nevvmanas pie
tavo su trimis merginomis, su 
kuriomis neseniai buvo susi
pažinęs.

Vidun įėjo du vyrai ir grū
modami revolveriais pareiškė: 
“This is a stickup”.

Newman atidavė piktada
riams $6,500 pinigais ir $300 
vertės žiedų. Vėliau Newman 
paaiškino policijai, kad jis 
husipažinęs su panelėmis Dol- 
ly Jean Arvisen ir jų drauge 
Dorothy Buckholtz. Merginos 
paaiškinusios jam, kad Chica
gos bankuose laikyti pinigus 
yra nesaugu, ha bankai ban- 
krutijų, kad geriau pinigus iš
traukti iš banko ir laikyti pas 
save. Jis paklausęs merginų 
patarimo, ir ot kas atsitiko.

Weil, kaip ten nebūtų, New- 
man gavo medžiagos pirmai 
didelei savo pasakai apie gy
veninių Chicagoj.

nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3584 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos 
Lime 
S. Lowe'Ave.; t _ 
3306 So. Union Avė. 
žiūrėtojas P. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma penktadienį, 7:30 vai, vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So 
Halsted St.

Kam juokai, 
mirtis

Falšyvas alarmas pašaukė 
ugnėgesids į gaisro vietų. Be
siskubindamas ugnėgesių veži
mas apvirto prie Orleans ir 
Division gatvių. Nelaimėj už
simušė ugnėgesis George Lub- 
ben, 33 m., 8237 So. Bishop st. 
o kitas ugnėgesis, John Stra- 
men, sunkiai sužeistas.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KL1UBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2688 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fift. rašt., 4685 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 8838 So. 
Kedziė Avė.; T. Tamuliofiis mar- 
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko
misija, T. Dundulis kliubo dakta
ras. 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0086.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldienį kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dieną, Libertyi Grove avė* 
tairtėie, 4615 S. Mozart Street.

is. 6600 South Artesian Avenue.
Pilone' Prospect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, itL.

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

vak, Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Šeštadienį suimtas ir padė
tas kauntės kalėjime John J. 
McLaughlin, buvęs seniau Illi
nois legislaturos narys. Mc- 
Laughlinui iškelta kaltinimas 
dėliai suokalbio pavogti (kid- 
napyti) Edwardų Bremerj, St. 
Paul miesto bankininko. Iš 
Bremerio už paleidimų kidna* 
peri a i reikalavo $200,000.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUĖ 
Telefonas Virgihia 0086

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Setedoj pagal sutarti.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero. 8724. Koplyčia dykai

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.

K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

gtinoms patari
mai dovanai.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 3322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 38 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue. DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Evelyn Frechette, viena iš 
Dillingerio meilužių, kuri pa
gelbėjo Dillingeriui pabėgti iš 
St. Paul, Minu. Ji tapo suimta 
Chicagoj e, bet federaliniai 
agentai nieko iš jos ncišgavo.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marąuette Road 

kampas 67th ir Artesian AVe.
Telefonas. Grovehill 1595 

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

ir iiedėliomis pafcal susitatimfc

Kovo mėnesį skaičių šeimy
nų gyvenančių Illinois valstijoj 
ir gaunančių pašalpų iš vi
suomenės fondų pašoko 17.3 
nuošimčių. Nužiūrima, kad 
tai buvo paseka paleidimo iš 
darbo žmonių dirbusių civilių 
darbų samdoj.

Kovo mėnesį visoj valstijoj 
teikta pašalpos 212,620 šeimy
nų, o visas skaičius asmenų 
gavusių pašalpos siekė 795,832.

Iš 212,620 šeimų gavusių pa
šalpos, 94,279 gyveno Cook 
kauntėje.

Iš 795,832 asmenų gavusių 
pašalpų, 355,540 gyveno Cook 
kauntėje, 431,467 kitose kalin
tose ir 8,825 asmenys buvo per- 
sikeliantys (transients).

Nariai 2000 lokalų ir Cent- 
ralinių organizacijų susirinks 
1 d. gegužės Massonic salėj, 
32 \Vest Randolph St., 8 vai. 
vakaro Gegužės Pirmai Die
nai minėti ir prisidėti prie va
jaus, kad suteikti pagelbos 
nukentėjusioms dėl Dollfuso 
terroro Austrijoj.

Kalbės Douglas Anderson, 
Illinois valstijos socialistų 
partijos pirmininkas ir Samu- 
cl Laderman, Pocketbook 
Workcrs unijos menedžeris. 
Chicagos universiteto prof. 
Maynard C. Krueger pirminin
kaus.

Norman Thomas kalbės ge
gužės 1 d. per radio National 
Broadcasting Company tinklų 
(NRC) nuo 2:15 iki 2:30 vai. 
po piet pagal rytų standarti
nį laikų. Chicagoj Thomaso 
kalbų transliuos WCFL ir 
WMAQ stotys.

E Oppotlte Dovis Store, 2d Flpor

L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metatns:’ T. Janulis, 
pirm,. 3430 So. Morgan 'St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rocktvcll St.; P. Kiltis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė 
Kadziauskas. turto rašt 
23rd PI., Cicero, Itl.;

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

GARFIĖLD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1984 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
8508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katcla, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili
maitės ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

dėldienį, Lawler Hali Svet, 3929 W. 
Madison St

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIŪS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Illinois legislaturos nariai iš
važinėjo namo praėjusį šešta
dienį. Republikonų partijos 
lyderiai, sakoma, ateinančio 
rudens vajų varys obalsiu 
“nereikia NRA kodeksų”.

Kąįjj^žinoma, Illinois legis- 
laturoj yra bilius, kuria taiko- 
st pavesti NRA kodeksų pildy
mo priežiūrų gubernatoriui. 
Republikoiiai šiam biliul griež
čiausia priešinasi. Ir ateinan
čių rinkimų vajuje kovų su 
NRA kodeksais jie ketina pa* 
daryti žymiausiu savo agitaci
jos punktu.

Antrų vertus, demokratų va
dai pareiškė, kad jie mielu no
ru priimsiu republikonų “iš
šaukimų” ir varysiu vajų sto
dami užNMA.

PhtonS Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

CYDYTOiAS I 
2201 West

Valandos: — 
Seredomi

Kvietkininkas
Gilės Dil Vestuvių, Bankietams ii 

Pagrabants
Pristatomą i visas miesto drtlfs 

3316 So. Halsted St, Chicago, III 
Phrtne Boulevard 7814

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai’
6900 So. ]

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak.
išskyrus seredomis

AMERICAN LITH. ClTIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Švitorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P.. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globčjes; Dr. A. 
Manikas sergančiu narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tįel. Lafayette 6719, 
K. Gramantaą. 4535 S. Rockwel) 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadienį kiekvieno mėnesio.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwbll St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A, 
Ambutis, 16000 So. Lihcoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikyto jas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuŠkeviče.. 6936 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septihtadiėnf Antano Česnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame

J CHIRURGAS 
52fta Street 
1—8 i* 7^-8 

ir nedėk pagal sutarti. 
So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laborątorija:
1084 W. ISth SU netoli Morgan St. 

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6t55 ar Central 7464.... ... .

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. G. SERNER
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Ate.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: , 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
vai. po pietų ir nuo 7 
vakaro, 
valandai. dieną.

Phone MIDWAY 2886

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hėrmitage Avenue

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi- 
cago, lll. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag*, 660( 
St.; S. Kunevičius nut 
S. Union Avė. 
rašt., 3144 S. Wallace St.
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Lirtudanskiš mar
šalka, 3180 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

JOHN R BORDEN 
LIETUVIS advokatas

105 W. Monroe SU prie Clark 
Tel. State 7660:, J Valandos 9—5 
W. Side: 2261 W. 22 St. CetmakRd. 
Panedėlio. Sered. ir Pėfn. Vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Natini t 6452 S. R<»ckweH Street 

Vtam. Ketv. ir SW. va*. 7 iki $

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bąhamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Dr. MAiiiUCEkAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso vahmdo&:
Nuo 10 įki 12 dieną, 2 iki 3 t>o pietų

7 iki 8 vat NedOl. nuo 16 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

ii ... fu '-n-m ... .... .. .. ....f.... ............ —

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškė Vyriškų, Vaikų k 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Kalstei SU 

arti 31st Street ..
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak/ -Nė- 
dėliomis ir šventadieniais 

dieną.

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaušiai 
Reikale meldžiame atsišaukti,

2314 W. 23rd PI., Ch
Tel. Canal 2515 arba 2516 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct„ Cicero, UI.

Tel. Cicero 592? 
------   t------- a—»—..

J. J. BAGDONAS
Liūdnojo valandoje paveskite savo 

_ ., rūpesčius man.F TĖVAS ”
Jeigu Norite Dailumo ir NebrangUmo 

Laidotuvėse.____Pašaukite.......

REPublic 8340
5340 So. Kedzle Avenue

(Neturime sąvyšią su firma' tuo pačiti v^rdu)_______

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 4, 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvai.* 
išmokėjimais. P r i 
t a i kinimas akinių V
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

prie 47th St. ant 2 lobu.
Tel. BOulevard 1242

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
alartdos ndo, 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
Vai.,' Nedėliomis ntio' 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401



PirmadienisNAUJIENOJ Chicago, III

PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADS

EXTRA EXTRA Darbininkų Šventė

turčius

u ris galėtų

Kas radote?

ALTASS ŽINIOS MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

alsted Str.Apvaikščiojimas

enybės šventę

For Rent

CLASSIFIEDADS

Labai prašmatni suknelė.

per kratinę

(Vardas ir pavardė)

nulemtos ir 
ijos už nuo-

$20 ir $25 
$30 ir $35 
$40 ir$45

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Visuomenė 
atsilankyti. 
Valdyba.
Auditorijos 
viešą susi*

ir aiškumo.
Galite paimti

Mes 
gystės

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

4038 Archer A venų e
Phone Lafayette 6719

valandos, 
minią ir 
protest:

- darbinin- 
iškilmingai

1 d. gegužės

susi-
1 d.

NAUJIENOS Pattem Dept.

.1739 S. Halsted St.. Chicago. III 

čia {deda 15 centų ir prašau at* 

siųsti man pavyzdi No................... 

Mieros

and Liąueurs
Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuem^iel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot

Brolybės Kliubo 
darbuotės

aptiekoriu. 
Co„ Salnt

ja, kuomet karo 
darosi aiškesni,

PARDAVIMUI bučerhė ir groser- 
nė, vieta išdirbta, parduosiu pigiai 
nes 2 bučernės per sunku užlaikyti 
galima bus pasirinkti. 714 W. 14 PI 
arba 2033 S. Halsted St.

sekmadienį popiet J. Garbuzo 
svetainėj, 3749 So. Halsted St.

A. Zalagėnas, koresp.

Lietuvių Motery Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas įvyk
sta gegužės 1 d., 8 vai. vakare. San
daros svetainėje, 814 W. 33 St. Visos 
narės malonėkite susirinkti skaitlin
gai, nes turime daug reikalų aptarti 
draugijos gerovei. Sekretorė.

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus.
1608 So. 50'th Ava

Cicero ALTASS skyriaus 
rinkimas antradienį, geg.

riaus 
sais

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

PAIEŠKAU darbo ant farmos. esu 
45 ir patyręs, galiu karves melžti.

Tel. Virginia 0108

Ryi ->j švęsime Pirmąją Gegužės 
Lietuvių Auditorijoj

JOS. AUGAITIS, 
_ __.j, teL Cicero 645

REIKALINGOS patyrusios skudu 
rų sortuotojos, junk šapoj, M 
Greenberg, 1020 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI Beer Tavern, biznis 
išdirbtas, geri (taisymai, parduosiu 
pigiai iš priežasties ligos. Pusę 
arba visa. 6648 S. Ashland Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 4 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti Jums riti 
pirmin.

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

Llsterine, dant 
dantis nauja bu 
■nikai pagalios kurs rftikro i 
damas dantų emalis

Paprasta bet elegantiška. Tinka 
>. Sukirptos mieros 14, 16, 18,

Draugystė • Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini su
sirinkimą gegužės 1 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes bus daug 
svarbių dalykų svarstoma dėl drau
gijos labo ir malonėkite užsimokėti 
užsilikusius mokesčius. Valdyba.

Trys merginos, kurios buvo su Dillingerio šaika, kai ji buvo užklupta Little Bohemia rezorte, 
Wisconsinc. Visa šaika pabėgo atsišaudydama, bet merginos pakliuvo policijai., Tečiaus visos 
trys dar ir ikišiol nėra pasakiusios kas jos yra ir iš kur jos paeina. Policijai nepasisekė nė jų 
pavardes iškvosti. v

ant karto ponams 
pasakytų: Gana 

mus ant juoko 
irgi žmonės, tu- 
pasakyti. Be 

prakaito, atsidė- 
nėra laimės; ge-

PARDAVIMUl restauracija arti 
teatro vieta išdirbta, visa arba pusė. 

3517 So. Halsted St.

Miscellaneous
> > i įvairus' . ■ *

GRAFLEX KAMERA
Nepapraslo greitumo 

Nauja kainavo $125. 
ją tuojaus už $42.0Q.

Naujienų ofise
1739 S. H; ’

Help Wanted—Malė 
. . Darbininku reikia

REIKALINGI salesmonai parda
vinėti draft alų ir degtinę. Taipgi 
pardavinėti su trokais.

115 So. Francisco Avė.

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

ną.
Dabar eina klubo vajus nau

jiems nariams prirašyti. Prisi
rašymas i kliubą bus nemoka- 

minėtos išvažiavimo

REIKALINGA mergina prie abel 
no, lengvą namu darbo. Geri na 
mai ir mokestis.

Tel. Fairfax 3831

DR. M. KAHN
Turintis ofisą adresu 4631 So. 
Ashland Avė. praneša, kad 
nuo gegužės 1 d. permaino sa
vo gyvenimo vietą ir jo tele
fonas bus PLAZA 2400.

Šiomis dienomis Dominin
kas Kuraitis, Milda Auto Sales 
savininkas, pirko penkias lai
vakortes per “Naujienas”; ke
turias laivakortes žmonėms, o 
penktą automobiliui, kurį Ku
raitis vežasi į Lietuvą ir mano 
apvažiuoti juo septynias skir
tingas šalis ir parsivežti atgal 
į Chicagą ir parodyti lietu
viams, kad Pontiac yra tikrai 
geras automobilis, kuris gali 
atlaikyti ir Europos kelius.

Su pp. Kuraičiais ' važiuoja 
pp. Milleriai, iš Northsidės,, 
gerai pažįstami northsidės lie
tuviams. P-nia Millerienė tu
ri Beauty Shop adresu 3307 
Lawrence Avė., Room 5. P-nas 
Milleris yra vienos didmiesčio 
krautuvių Head Clerk.

Kuraitis mano padaryti apie 
9 tukstančiAs mylių kelionės, 
nuo Chicagos iki Chicagos, ir 
niekur neimti traukinio, visą 
kelionę atlikti Pontiac automo
biliu. Jis pasižadėjo rašyti 
įspūdžius į Naujienas-iš visos 
kelionės, o ypatingai iš Lietu
vos kaimo gyvenimo, nes ma
no apvažiuoti visą Lietvą, ne
aplenkdamas nė Vilniaus.

Jisai vyksta North German 
Lloyd Linijos laivu Europa. 
Kadangi p. Kuraitis pardavinė
ja1 Buick ir Pontiac karus, tai 
buvo užklaustas, kodėl ne 
Buick’ą vežasi Lietuvon, o 
Pontiac’ą. Jis atsakė, kad

tu tepalai, valo 
era* Musu che- 

_ surado sustato 
šveičia nedrasky- 

,____________ "j T" «»•
Iras uždavinia pagalios tapo iš
rištai.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo 
Lainbert Pharmacal 
Levis, U. S. A.

Pirma Gegužės 
kų šventė —- bus 
apvaikščiojama 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st., 7:30 Vai. vakare, 
programas susidės iš prakalbų, 
dainų ir muzikos. Kalbės Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis, 
o Paul Rassmussen angliškai, 
dalyvauja “Pirmyn” choras po 
vadovyste K. Steponavičiaus, 
choro solistės ir rusų mandolinų 
orkestrą- įžanga tik 10 centų 
ypatai lėšų padengimui, bedar
biams su pašelpos kortomis 
įžanga veltui. Visi yra kviečia
mi kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti ir sykių švęsti darbininkų 
kovos

Kuomet pasaulyje reakcija ir 
fašizmai 
debesiai

Thla
offer
State _____________„ ______  __

Usiriff. sale or ūse thereof Is unl*-

Šituation Wanted
Darbo Ieško

Pirma Gegužės, darbininkų šventė 
bus iškilmingai apvaikščiojama su 
prakalbomis, chorais, solistais ir tt., 
gegužės 1 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hals
ted St., Chicago. Rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos Centra- 
lė kuopa. Jžanga bus tik 10 centų 
ypatai lėšų padengimui, 
yra kviečiama skaitlingai

jo supratimu, Buick esąs per-| 
sunkus važinėjimui po Lietu
vos kaimus 
lengvesnis ir pakankamai tv 
tas visai tai kelionei atlikti.

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

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yąrds 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA 
NAMU TREŽIURA

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Studija
420 W. 63rd St,
Englewood 5883-5840

Vienybėj ga- 
kovoj mus, viltis. Lai 
išnaudotojai supranta 
priklauso ateitis.

Nosius.

Keliauja i Lietuvą 
Pontiac’u

Kliubo susirinkimai yra lai
komi kiekvieno niėnesio trečių

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

4 kambariu rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
talio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

tikimės, kad įtos drau- 
., kurios priklauso prie 

Federacijos 12-to sky- 
ateis mums į pagelbą vi- 

galimais budais. —J. T.

Chicagos Lietuvių 
Korp. Direktoriai šaukia 
rinkimą, visų Draugijų Valdybas ir 
Goki Bonsų Atstovus. Susirinkimas 
ivyks pirmadieni, balandžio 30, 1934. 
Auditorijos svet., 3133 S. Halsted St. 
8 vai. vakare. Kviečiame visus Di
rektorius, Draugijų Valdybas ir taip
gi Gold Bonsų Atstovus, būtinai da
lyvauti šiame susirinkime Bendrai 
veikiant visoms draugijos gal galė
sime palaikyti Chicagos Lietuvių Au
ditoriją lietuvių rankose. Valdyba.

Ramygalos Aido Kliubas laikys su
sirinkimą J. Barausko svetainėje, 
buvusio Meldažio, antradieny, gegu
žės 1 d. 8 vai. vakare. Kviečiame 
skaitlingai susirinkti. Ramygalietis.

Johanna Jankauskienė, 110 
E. 110 PI., Chicago, aviacijos 
dienoje pametė branzalietą. 
Labai apgailestauja, nes jai bu
vo brangi dovana. Kas radote, 
malonėkite pranešti į Naujie
nas ar jai ypatiškai.

RENDON Storas tinkamas dekta
vern arba boardingauzės. Aštuoni 
arba keturi kambariai. Nebrangi 
renda. 8253 S. Normai Avė.

2708 Labai prašmatni suknelė, 
iš byle kurios ■ lengvos, margos materijos 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
• Norint gauti vieną ąr dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašytį 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, Pąttęrn Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA moteris hotelyj 
dirbti, lovas kloti.

1246 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI 2 barbernės, 2 krės
lų. Viena randasi Marųuette Park, 
o antra ant Bridgeporto. Parduosiu 
katrą norėsite. 7022 So. Artesian 
Avė. 2 lubos.

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$150 parlor notai $25. 0x12 orientalifckų 
kaurą Pat. $20.50. Rtofiuto medžio val<. 
kamb. setai $20, $124, mieffk. setai $39. 
3 kambarių pilnas (renrimas $00, už canh 
arba ifimoMJimo. AMERICAN STORAGE, 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedčl- 
dieniais.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai 

$100 importuoti kaurai .... 
$200 importuoti kaurai .... 
$275 importuoti kaurai .... 
Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

Pirma Gegužės visame pa
saulyje yra pripažinta kaipo 
darbo žmonių šventė. Ta die
na nėra skirta, kad pasilinks
minti, kad kam pareikšti dė
kingumą ar nuolankumą. Ne, 
darbininkai neturi kam ir nc- 

jprivalo dėkoti, nes jiems nic- 
ikas veltui nieko neteikia. Dar
bininkai kitiems lobius sukrau
na, palovius išstato, 
išpuošia ir gerybių prigamina; 
o patys vien skurdą kenčia, 
pastogės neturi, paniekinti, iš
juokti tik vargu dalinas.

Pirma Gegužės — tam yra 
skirta, kad darbo žmonės gru
pei! suėję pareikštų skriaudi
kams savo likimą; ne malda, 
ne nusiskundimu, nė susimylė- 
jiino prašytų, bet drąsiai vie
ningai visi 
valdonams 
jums, ponuliai 
laikyti, mes 
rim kai ką 
musų darbo, 
jimo ir jums 
ra jums lėbauti, didžiuotis, 
turtus žarstyti, įsakymus duo
ti, mums pereigas nustatyti.

Pirma Gegužės — šiandie 
musu švente, minion susirin-

Help Wanted—Female 
_____  Darbininkių Reikia_______

REIKALINGOS patyrusios mote 
ris prie sortavimo skudurų. M. Chap 
man & Co. 2834 S. Loomis St.

mes darbo žmonės negalime 
dėti ir laukti likimo 
Sueikime į skaitlingų 
pareiškime griežtą 
prieš tai. JtvieČia

Liet. Soc. Sąjungos 
Chicagos kuopa.

Susirinkimas bti'vo skaitlin
gas ir tvarkus. Raštininkas M. 

Pontiac yra daug Batutis perskaitė nutarimus. Iš 
jų paaiškėjo, kad kliubas gra
žiai tvarkosi ir jo nariai drau
giškai sugyvena. Į kliubą įsi
rašė du jaiVni nariai, drg. Pet
raitis ir Adomaitis.

Iš raporto apie ligonius pa
aiškėjo, kad vienas sirgęs narys, 
J. Sunkus, atsimaldavo. Pašal
pa jam išmokėta .

Parengimų komisija raporta
vo, kad kliubo išvažiavimui yra 

CICERO. — ALTASS vieti- paimtas daržas Dambrausko 
nio skyriaus veikiančioji komi- farmoj, Willow Springs. Išva- 
sija šaukia visų draugysčių at- žiavimas įvyks birželio 24 die- 
stovų susirinkimą antradienį,; 
gegužės 1 dieną šv. Antano pa-1 
rapijos svetainėj, 8tam kamb. | 
8 vai. vakare.

Gerb. draugysčių bei klubų' mas iki 
atstovai, kurie remiate antrąjį dienos, 
skridimą į Lietuvą, kviečiami i 
esate skaitlingai Mtšilankyti į 
virjhninetą susirinkimą, kur 
turėsime išspręsti daug nau
dingų dalykų Lituanicos Ant
rosios naudai.

Parengimas, kurį rengia vie
tinis skyrius, jau čia pat.. Tu
rėsime išrinkti darbininkus, ku
rie darbuosis tame parengime, 
o jų reikės daug, nes tikimės 
skaitlingos publikos. Viena ko
misija, be jūsų pagelbos, viską 
nuveikti nepajėgs, todėl prašo
mi esate pagelbėti kuo kas ga-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
N u vežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratiną 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. Ib 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

BRIDGEPORTAS: —Lietuvių 
Piliečių Brolybės Kliubo Ame-j 
riko j- susirinkimas įvyko balan-' 
džio 15 d. J. Garbuzo svetainėj, 
3749 'So. Halsted St.

MADOS MADOS MADOS

Gorčiais
CLOISTER
CLOISTER
CDOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER Almond 

ir kiti likeriai.
The Cloister Co.

ISDIRBYSTĖ
3251 So. Morgan St 

Tel. Boulevard 0505
M. ROŽENSKI, 

lietuvių atstovas.
•(▼ertisement Is not intended to 
whiak«y for sale ort dellvery Jn any 
or communily wb«$in tbe adver*

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui_____

PARDAVIMUI 3 flatų namas su 
Storu. 815 W. 51st St, Labai pigiai. 
Telefonas Wentwbrth 7210.

Pirma gegužės artinasi. Dar
bininkų šventė ateina. Drbar 
žmonės jau pabudo „iš po ilgos 
depresijos ir nusiminimo, suju
do, subruzdo ir nusistatę, kad 
taip blogai ilgiau negali būti, 
suprato, kad tos nelaimės nėra 
būtinos, keno noi 
užkrautos ant žm< 
dėmes, bet tik pasekmės nesu
gebėjimo darbo žmonių tinka
mai tvarkytis, nes tik nuo jų, 
kaipo didžiumos žmonijos, tas 
priklauso.

Taigi pabudę pradėjo grum
tis su savo priešais ir beieško
dami ginklų surado ne kardą 
ar šautuvą, bet tvirtą ir didelį 
politišką sąryšį darbininkų — 
darbo žmonių vienybę.

Nėra jėgos, kuri galėtų su
vienytas darbo jėgas pergalėti, 
nėra tokio 
atsilaikyti prie"“ją. Todėl nėra 
abejonės, kad ir kaip kas nė 
trukdytų, kaip kas nė ardytų 
tą darbą, vistiek bus prieita 
prie darbininkų pergal/s ir vi
sos žmonijos gerovės/

Todėl su ramia - Aąžine ir 
džiaugsmu širdyje lauksime ir 
atėjus iškilmingai ir rimtai 
švęsime Pirmąją Gegužės. Bet 
ir švęsdami turim 
musų geriausio ginklo 
nybės ir tuom ginklu prigrū
moti musų priešą.

Rytoj, Pirmąją Gegužės sku
bėkim visi į Lietuvių Audito
riją, 3133 S. Halsted st., 7:30 
vai. vakare, kur atsibus iškil- pasivergimą 
mingas apvaikščiojimas tos 
šventės. Neužmirškite, kad ten 
būti ne tik smagumas, bėt ih 
priedermė kiekvieno darbinin
ko. —V. Miszeika.

jog be musų triūso, atsidavi
mo kitokis butų ir jūsų liki- 

neužmiršti mas. Mes turim kantrybę ir 
vie-1 ištverumą, pripratę skurde, 

pilni pakantrumo; bet nema
nykit kad lauksim be galo kol 
jus pakeisite savo supratimą, 

nųmesit trupinius nuo sa
vų stalo, kad mus pasotint už 

Mes reikalaujam 
teisingo atsiteisimo už musų 
darbą, energiją, pasišventimą.

Pirma Gegužės—darbo žmo
nių švente, ką kvięčia ir jun
gia visus be skirtumo; į vie
nybę, kovą, solidarumą, kad 
galingoj brolijoj pareikšti sa
vų stiprumą.

Darbininkai, visų tautų, ti
kėjimų, pažvalgų ir suprati
mų; sujungkit rankas į galin
gą žiedą, pirmyn į kovą už sa
vo teises ir būtybę, lai neatsi
lieka nei vienas 
lybė, 
mus 
mums

Business Service 
BlznioPatarnavImas

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

Tel. Lafayette 1329

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku 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 BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

F^urniture & Fixtures - 
Rakandai-Įtaisai

$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 (vairių daiktų. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.
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