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Pramonininkai Teis
mais Kovoja NRA.

Kentucky kasyklą j 
savininkai teismu

kovoja NRA ,

Wėirton Steel Co 
nenusileidžia, eina 

į teismą

Teisme išgavo prieš valdžią in- 
junctioną, draudžiantį bausti 
Įiasyklų savininkių i už ne
pildymą algų kodekso

Dawson pra- 
uždrausti federalinei

ne
be-

pe-

LOUISVILLE, Ky., geg. 2.4- 
34 vakarinės Kentuvky valst. 
kasyklų savininkai kreipėsi į 
federalj teismą 
šydam i
valdžiai bausti tuos vakarinės 
Kentucky valst. kasyklų savi
ninkus, kurie nepildo NRA ko
dekso ir nemoka NRA kodek
so nustatytų algų savo anglia
kasiams.

Teisėjas jų prašymą patenki
no ir uždraudė distrikto proku- 
rorui tas kompanijas traukti 
teismą. Tą užraudimą teisėjas 
remia tuo, kad NRA esąs 
konstitucinis, ant kiek jis 
čia lokalius biznius.

Kasyklų savininkai savo
ticijoj įvardijoj ir teisėją Lay- 
man, kuris prižiūri kodeksų vy- 
kinimą valstijoje, bet teisėjas 
Dawson jo vardą iš injunctiono 
išbraukė, nes jis vistiek netu- 
rys teisės kompanijos traukti į 
teismą už kodekso nepildymą.

Einant pataisytu'kodeksu, an
gliakasiai turi gauti $4.60 į 
dieną. Bet kompanijos sako, 
kad jos negalinčios tiek mokė
ti ir pereitą savaitę kasyklas 
uždarė.

Kasyklų savininkai sutinka 
mokėti $4 už 7 vai. darbo dieną 
ir tą algų skalę jau priėmė 
nepriklausomoji angliakasių 
unija, bet* manoma, kad United 
Mine VVorkers unija paskelbs 
streiką, jei kasyklos bandys at
sidaryti ir mokėti mažesnę ne
gu kodekso nustatytą algą.

Teisėjas Dawson sako, kad 
kasyklos yra grynai vidurinis 
valstijos biznis ir todėl negali 
būti reguliuojamos kongreso.

Miestai galės bank 
rutuoti

WASHINGTON, g. 2. — Se
natas vakar priėmė bilių, kuris 
leidžia lokalėms valdžioms ban
krutuoti, jei jos nebegali išsi
mokėti savo skolų ir jei su tuo 
sutinka 75 nuoš. kreditorių. Bi- 
lius betgi paliko be jokios ap
saugos darbininkus, kurie per 
ilgą laiką nėra gavę algų.

Atstovų butas tą bilių pri
ėmė jau virš metai laiko atgal 
ir dabar jis eina abiejų butų 
konfeerncijai, kad išlyginti skir
tumus, nes atstovų butas rei
kalavo tik 30 nuoš. kreditorių 
sutikimo.

Labiausiai subankrutijusi 
valstija yra Florida, kur 323 
taksų distriktai nebemoka sa- 

, vo skolų. Po jos seka North 
Carolina, Ohio, Texas, New 
Jersęy ir Michigan. Illinois yra 
dešimta valstija eilėje.

VVILMINGTON, Del., 
Weirton Steel Co. atsisakė nu
sileisti valdžiai ir pildyti NRA 
patvarkymus dėl darbininkų at
stovų rinkimų dirbtuvėse. Tad 
valdžia patraukė ją teisman už 
laužymą kodekso.

Tečiaus ir dabar kompanija 
nenusileidžia ir ruošiasi teisme 
kovoti prieš visą industrinio at- 
gavinimo aktą.

Bylios nagrinėjimas jau pra
sidėjo.

Tos kompanijos darbininkai 
buvo sustreikavę ir kompanija 
prašė, kad NRA sutaikintų, pri
žadėdama kolektyviai tartis su 
darbininkais. Bet kai streikas 
tapo sutaikintas, tai kompani
ja taip pravedė rinkimus, kad 
laimėtų kompanijos unija, o 
NRA atstovus atsisakė įsileisti.

Mušis su komunis 
tais Paryžiaus 

gatvėje
PARYŽIUS, g. 2.—Visgi 

licijai teko parodyti savo smar
kumą malšinant Pirmosios Ge
gužės riaušes Paryžiuje. O po
licijos ir kariuomenes tai dar
bininkų šventei buvo sutraukta 
keli desėtkai tūkstančių, su 
kulkosvaidžiais, tankais ir šar
vuotais automobiliais.

Riaušės ištiko baigianties 
šventei. Prasidėjo jos pietinėj 
miesto daly, būreliui komunistų 
pradėjus akmenimis mėtyti į 
taksikabus. Atvykus policijai, 
komunistai pasistatė barikadą 
siauroj ir trumpoj Rue Natio- 
nale gatvėj. Sukviesta didžiau
si būriai policijos, kuri betgi 
nedryso eiti į gatvę. Tik kai 
paleido prožektorius ir apaki
no komunistus, vandeniu ir du
jų bombomis juos išvaikė ir 
policija barikadą Užėmė.

Mūšyje du policistai liko su
žeisti. 10 komunistų areštuota.

Susirėmimas su komunistais 
ištiko ir Havre, kur kareiviai 
ir policija 1 žmogų užmušė ir 
21 sužeidė.

$25,000,000 namų 
statybai New Yorke
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sykius didesnį baliuną,

tyrimams. Jie ketina keltis birželio mėn.

Kadangi

legislaturos posėdžiuose

karšta, nes jie nebegalėtų

laik-

Da

Kruvina Pirmoji Ge-

g. 2

komen- 
ats. re- 
lt. arba

BOMBAY. 
darb 
sios 
Indi:

r Bombay,, kur policija be 
pasitailėjimo vartojo savo buo-

■

paskesnių 
sėklų dai- 

Z-----. Sėklas mirkoma 125
laipsnių šiltumo vandeny.

Trockis neranda 
prieglaudos
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BOGOTA, Colombijoj, i g.

— Colombia, Pietų Amferikoj, 
valdžia daugelį industrijų dek
retu įvedė 8 vai. darbo i dieną
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ARMIJOS LAKŪNAI SIEKSIS STRATOSFEROS REKORDŲ 
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( undcr the Act of March 3, 1879

VILNIUS. IV. 14. Elta. — 
Vilniaus ūkio banko pranešimu, 
penkiose Vilniaus vaivadijos ap
skrityse nv/matoma parduoti iš 
varžytinių 608 prasiskolinusius 
namus ir ūkius, iš viso 240,000 
ha ploto.

Hitlerizmas Taura
gėje

Nupigino elektrą 
Chicagos prie- 

miesčiuse
CHICAGO.— Illinois preky

bos komisija įsakė Public Ser
vice Co. of Northern Illinois, 
kuri aptarnauja 321 Chicagos 
priemiestį, laikinai nupiginti 
elektros kainas. Nupiginimas 
siekia nu'o 8 iki 15 nuoš.

armijos baliunistai, maj. William E.'Kerner ir ekspertas fotografas kapt. A. W. Stevens 
šią vasarą ruošiasi keltis į stratosferą, kad nustatyti naujus augštumo rekordus ir atlikti svar
bius mokslinius tyrimus. Jie savo kelionei į stratosferą vartos penkis
negu buvo tas, kuriuo kėlėsi į stratosferą pereitą vasarą kap. Settle ir maj. Fordney. Audeklas
tam baliunui užims du su trečdaliu akro žemes. Tik dalinai išpustas baliunas lyginsis augšitumu 
27 augštų dangorėžiui. Pilnai išsipūs jis tik pasiekęs 6b,000 pėdų augštumą. Baliunas bus ap
rūpintas visokiais galiniais instrumentais moksliškiems 
iš vakarinių valstijų. |

Įspėja Insulto liudy 
tojus pasilikti 

Amerikoje
CHICAGO.-— Sužinojus, kad 

daugelis svarbių Insullų byloje 
liudytojų ruošiasi apleisti šalį, 
kai Samuel Insull jau yra j su
gautas ir grąžinamas į Chica
go, distrikto prokuroras Green 
viešai įspėjo, kad visi liudyto
jai turi pasilikti namie, nestio 
liudytojų, kurie bandys išsisu- 
kinėt pašaukimo, ar bandys pa
sišalinti, kad nereikėtų liudyti, 
patys bus patraukti teismai} už 
sutrukdymą teismo.

Tikimąsi, kad Insullų byloje 
bus pašauktas apie 200 liudy
tojų, kurių daugelis liudijo prieš 
grand jury. Todėl jie nė keisti 
savo liudijimą, nė nuo liudiji
mo išsisukti negalės.

NEW YORK, g. 2. — Miesto 
namų statybos viršininkai pa
skelbė, kad tenementų-lušnų 
distrikte, kuris užima 25 blokus, 
lūšnos bus nugriautos ir jų vie
ton bus pastatyti nauji gyve
nami namai, kuriuose galės gy
venti nuo 18,000 iki 25,000 žmo
nių. Atskiri butai tuose na
muose bus nuomuojami po $6 
ar $7 į mėnesį.

Tas projektas kainuos mies
tui apie $25,000,000. Pinigus 
duos federalinė valdžia.

Apsiniaukę, galbūt lietus j 
vakarą; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 7:- 
49.

NEW YORK, g. 2. —Gesare 
Sabelli ir kapt. Pond rytoj ruo
šiasi išskristi iš New Yorko j 
Rymą. Jie ruošėsi skristi ir 
pernai, bet kelionę buvo atidė
ję-

CINCINNATI, O., g. 2. — 
Šiandie ligoninėj nuo plaučių 
uždegimo pasimirė fabrikantas 
William Cooper Procter, 72 m., 
galva Procter & Gamble muilo 
kompanijos.

Italų karininkas nu 
šovė austrą

Francuzai gaudo 
šnipus i

PARYŽIUS, g. 2. — Buvęs 
Lenkijos armijos karininkas 
Stasys Kranas, “pavojingas šni
pas”, liko suimtas su Franci- 
jos armijos kapitonu, kuris jam 
tarnavo, už šnipinėjimą sve
timos valstybės naudai. Krauss 
prisipažino šnipinėjęs ir išdavė 
savo pagelbininką. Bet mano
ma, kad jie yra maži šhipai, 
palyginu^ su pirmiau suimtu 
šnipų biuru, kuriam vadavavo 
amerikiečiai Switz* ir jo žmo-

20 žmonių žuvo vie 
suloj Indijoj

CALCUTA, Indijoj, g. 2. - 
Smadrki viesulą perėjo perSul- 
het mięstą, Assam provincijoj, 
sugriaudama daug namų jir pa
skandindama valtis Surma upėj. 
Viesuloj žuvo 20 žmonių, ir 
šimtai liko sužeisti, taipgi 12 
žmonių pasigendama.

Kaliniai kareiviais : - ■. .
NANKING) Chinijoj,l g. 2.— 

Chinijos karvedys' gėn. Kai- 
shek įsakė/ kad desėtkai tūks
tančių kalinių Chinijos kalėji
muose butų lavinami kaip ka
reiviai.

Austrijos' darbinin
kai miškuose šventė 

» Pirmąją Gegužės
VIENNA; g. 2.

Dollfusso valdžia Pirmąją Ge
gužės pavertė į “džiaugsmo 
šventę”, iš priežasties paskelbi
mo dar neparašytos konstituci 
jos ir neleido socialistams lai
kyti susirinkimus, tai darbinin
kai slapta rinkosi miškuose 
švęsti darbininkų šventę. Te1- 
čiau’s visur skraidė lėktuvai ir 
patemiję į kurį mišką einant 
žmones, tuojaus pranešdavo 
žandarams, kad susirinkimą iš
vaikytų. šimtai »socialistų ir 
apie 50 komunistų liko areš
tuota. *

Tuo tarpu Dollfuss per radio 
skelbė savo nerašytą Į konstitu
ciją ir priinigtynai tvirtino, 
kad. Austrija yra “krikščioniš
ka valstybė” ir kad jis jau pa
sirašė konkordatą su Vatika
nu.

Šiltas vanduo page 
rina sėklas

WASHINGTON, g. 2. 
ryti bandymai parodo, kad mir
kytos šiltame vandenyje sėklos 
yra geresnės, nes Šiltas vanduo 
užmuša daugely bakterijų ir ap
saugo augmenis nuto 
ligų, bet neužmuša 
gurno.

Gubernatorius Hor- 
ner liepia priimti 

valstijos NRA 
»

SPRINGFIELD, III., g. 2. — 
Jau du sykiu nepasisekus vals
tijos legislaturoje pravesti vals
tijos NRA įstatymus, guberna
torius I Horner įsakė demokra
tams legislaturos nariams, kad 
tie įstatymai turi būti priimti 
ateinančią savaitę.

Tiems įstatymams labai prie
šinasi valstijos fabrikantai ir 
stambieji biznieriai ir daugelis 
legislatorių nedrysdami atvirai 
priešinis prezidento Roosevelto 
admnistracijai (nes tai yra ad
ministracijos bilius), visai ne
sirodo
ir todėl bilius negali gauti rei
kiamo 
konai 
prieš

Prigėrė vaikas
CHICAGO.— Vakar Calumet 

ežere bežuvaudamąs prigėrė 
Theodore LUkovich, 8 m*, 742 
E. 105 PI. Jis yra pirmas pri
gėręs bežuvaujant Chicagoj šį 
pavasarį.

balsų skaičiaus. Repu’blL 
gi vienu balsu balsuoja 
tą bilių, nes jį pravedus 

pati valstija gelbėtų vykinti 
NRA patvarkymus ir daugeliui 
fabrikantų ir biznierių pasida
rytų
atvirai NRA kodeksus laužyti.

PARYŽIUS, g. 2. — Franci- 
jos valdžia leido Leonui Troc- 
kiui pasilikti Francijoj dar ke
lias savaites iki jis susiras 
nauja prieglaudą. Jo leidimas 
gyventi Francijoj užsibaigė 
šiandie^ bet jis negalėjo rasti 
jokios šlies, kuri butų sutiku
si jį priglausti.

gūžės Indijoje
šimtai 

ininkų liko sužeisti Pirmo- 
Gegužės demonstracij ose 

oj. Didžiausių sumišimų 
buvo Delhi, kur 100 žmonių 
paguldyta ligoninėj po susirė
mimo tarp streikierių ir polici
jos. Tokių pat susikirtimų bu
vo ii

žes.

VIENNA, g. 2. — Patirta, 
kad Styri jos mieste Krieglach 
italų karininkas nušovė vieną 
austrą. Apie tai mažai kas 
žino, nes žinia yra slepiama ir 
Austrijos laikraščiams uždraus
ta apie tą įvykį rašyti.

Apie 100 Italijos dviratininkų 
fašistų dviračiais vyko j Vien- 
ną, pagelbėti Dollfussui švęsti 
naują “konstituciją”. Bet visa 
kelią italai rado' pribarstyta 
vinių,, į kurias subadė savo 
padangas. Garažai irgi visaip 
trukdė dviračių taisymą, taip 
kad vienos dienos kelionė tru
ko net tris dienas. Delei to ita
lai taip įdūko, kad važiuojant 
per Krieglach, kur juos žmo
nės pasitiko su panieka ir ak
menimis, įtalų vadas nebeišken
tė ir išsitraukęs revolverį žmo
gų nušovė.

Kuomet šiuos italus valdžia 
priėmė labai nuoširdžiai ir už
slėpė, kad jie nušovė austrą pa
čios Austrijos žemėje, tai at
vykęs čechoslovakijos parla
mento atstovas Jaksch tapo 
areštuotas,, Už dalyvavimą slap
tame socialistų susirinkime 
miške. Vėliau betgi Jaksch tapo 
paliUosuotas.

Viennoje Dollfusso valdžia 
vakar suoruošė vaikų ir heim- 
wehro paradą, bet paruduoti te
ko tuščiose gatvėse, net ir tuo
se distriktuose, kurie pritaria 
Dollfussui, nes veik visi gyven
tojai apleido miestą ir išvyko 
į miškus laikyti susirinkimus.

TAURAG.fi. . — Apie Hitlerį 
Tauragėje daug kas kalba, čia 
pat Klaipėdos kraštas, netoli 
Tilžė. Kiekvieną turgadienį ] 
Tauragę atvažiuoja labai dau" 
iš Klaipėdos karšto žmonių, ku
rie čia prisiperka įvairių mais
to produktų. Dabar uždarius 
mažąjį pasienio, susisiekimą, 
tas atsiliepė Tauragėje.

Kiek tauragiškiai nepatenkin
ti Hitlerio represijomis, tiek 
Tauragės vokiečiai. pri jaučia 
naciams, džiaugiasi. Velykų 
trečią dieną vietos vokiečių kul- 
turbundas suruošė vakarą. Į 
vakarą susirinko visi: suaugę, 
seni, jauni, maži Tauragės ir 
apylinkės vokiečiai ir nevokie- 
čiai, kurie įkalbėti esą vokie
čiai. Charakteringa, kad se
niai, lazda pasiremdami, ir tie 
atėjo ‘pasilinksminti”. Be to, 
daug “svečių” buvo iš Klaipėdos 
krašto, net iš Šilutės atvažiavo 
dvasios stiprintojų.

Negalėdami atvirai pareikšti 
savo vokiškumą, tauragiškiai su
galvojo visai “nekaltą” būdą 
parodyti savo patriotiškumą. 
Dekoracijas sudarė taip, kad 
gavosi vokiečių monarchistinė 
vėliava: aukštai nakties juodas 
dangus, vidury baltas fonas ir 
apačioj raudonas laivas. Visa ta 
koįrfbinacija sudaro kaizerišką 
Vėliavą.

Be Tauragės miesto vokiečių, 
kiek teko girdėti, organizuoja
mi ir “kaimų vokiečiai”. Vaikš- 
čioją po kaimus kažkokie ti
pai, lankąsis pas kaimiečius, 
kurie yra’tikri lietuviai, bet tik 
evangelikų tikėjimo, todėl jie 
įtikinami, kad esą vokiečiai, nes 
ne katalikai.

Pasitraukia tautininkų 
sąjungos generalinis 

sekretorius

Ir japonai šventė 
Pirmąją Gegužės

KAUNAS.—Iš atsakingų tau
tininkų sluoksnių teko sužino
ti, kad dėl tautininkų konflik
to su’ ūkininkų vienybe ir Ma- 
riaus-Rastenio straipsniu “Lie
tuvos Aide” ir “Vaire” ir dei 
žemės ūkio ministerio p. Alek
sos kalbos agronomų s-gos su
važiavime— pasitraukia tauti
ninkų s-gos geenralinis sekr. p. 
V. Rastenis.

Tautininkų gener. sekr. esąs 
numatomas p. Vileišis.
*

Nubaudė !žydų 
raščius

TOKIO, g. 2. — Tokio dar
bininkai buvo surengę Pirmo
sios Gegužės demonstracijų, 
kurioj reikalavo tokių algų dar
bininkams, kurios pritiktų pir
mos klesos šaliai. Demonstra
cijų akylai sekė 3,000 policis- 
tų, bet tik keli žmonės bu?vo 
areštuoti.

Prezidentas akstins 
namų statybą

WASHINGTON, g. 2. —Pre- 
zidentas Rooseveltas už poros 
dienų pasiųs kongresui prane
šimą, raginantį priimti įstaty
mus, kurte leistų valdžiai pra
dėti vykinti biliono dol. naujų 
namų statymo ir senųjų taisy
mo programą.

KAUNAS.— Kauno 
dantas “žydų Balso” 
daktorių nubaudė 500 
1 mėn. kalėjimo ir “Volksbla- 
to” atsak. redaktorių 300 lt. 
arba 1 mėn. kalėjimo.

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 tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, II

TAURAG.fi
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Ohio Lietuvių Žinios

Šiandien 
skyrius — 
nios”. Tas skyrius eis kiekvie- 
irą ketvirtadienį. Jame tilps 
įvairios žinios iš Clevelando, 
Daytono, Akrono ir kitų Ohio 
valstijos miestų, kur randasi 
lietuvių.

Sumanymas įsteigti “Naujie
nose” tokį skyrių gimė pas 
clevelandiečiite. Tad jiems pir 
miausiai ir teko darbas pradė
ti. Manome, jog kitų miestų 
lietuviai irgi nieko nelaukdami 
pradės iš savo kolonijų siun
tinėti žinias. Kolkas korespor; 
dencijas siųskite tiesiai “Nau
jienų” Redakcijai, pažymėda
mi, kad jos yra skiriamos 
“Ohio Lietuvių žinioms”.

— Clevelandiečiai.

pasirodo naujas 
Ohio Lietuvių Ži-

CLEVELANDO MAR 
GUMYNA!

“Lyros” choras “atsikratė” 
paskutinės solistės

nuo

Na, tai jau “Lyros^ choras 
nebeteko geriausios savo dai- 
nininkės-solistės. Tikėsite, ar 
ne—bolševikai pašalino ją iš cho
ro. Kodėl? Kas atsitiko? Už
tikrinu, kad jus jokiu budu 
negalėtumėte į tuos klausimus 
atsakyti.

Sakysime, pernai “Dirvos” 
Karpavičiukas duodavo radio 
programas. Kas gi nežino, kad 
Karpavičius yra gryno plauko 
tautininkas ir fašistas. Tačiau 
Bronė Rasiliutė dainuodavo 
tuose programuose. Tavorščių 
akimis 
didelis 
klaida 
šiltute 
kai kalbant
Nieko panašaus! Tavorščiai net 
džiūgavo; girdi, mums yra gar
bė, kad fašistai be musų dai
nininkų negali apsieiti. Ir vi
si Bimbos fetfebeliai, prade
dant Mažeikiene ir baigiant 
Baltriošaičiu, spaudė panelei 
Bronei ranką, kad ji gerai da
ranti dalyvaudama - Karpavi
čiaus radio programuose. Džiau
gėsi jie visi, kad turi gerą dai
nininkę, be kurios net fašistai 
negali

Kas 
Bronė 
ninkė.

žiūrint, tai turėjo bifti 
nusidėjimas. Bet butų 

manyti, jog lyrietė Ra- 
už tai buvo, bolševikiš- 

sudisciplinuota”.

I dabar ji bus liuosa dainininkė, 
kurios jokie fanatikų patvar
kymai nebevaržys.

— Buvęs dainininkas.
• MM f J MHMMK

“Dirvęs” rekordas
Mažasis Kaziukas paliovė di 

džiuotis savo laimėjimais, šie 
metai jam pasidarė tikrai lie
si. Lietuvių Svetainėje po Nau
jų Metų buvo gana nemažai 
parengimų sekmadieniais. Bu
vo koncertų, vaidinimų, balių. 
Visi jie gana gerai pavyko, su1 
traukė nemažai publikos, pada
rė pelno. Tuos parengimus ypač 
gausiai lankė jaunimas.

Balandžio 1 d. “Dirva” irgi 
sumanė surengti didelį koncer
tą. Buvo dalinami ir “kazio- 
niški” tikietai. Nežiūrint į tai, 
j didžiulę svetainę susirinko 
vos apie šimtas žmonių, o jau
nimas visai nei

Clevelandiečiai 
krečia ir sako, 
sulindo į skylę 
priegtam sumušė 
— sutraukė mažiaiteiai žmo
nių.

Kodėl taip atsitiko? Pirma 
“Dirva” su savo parengimais 
sutraukdavo daug žmonių ir 
turecįavo nemažai įplaukų. Tie 
parengimai Kaziukui būdavo 
tikras gyvenimo šaltinis.

Pasisekimas, matomai, apsu
ko Kaziukui galvą. Jis pradė
jo aukštai keltis ir manė, kad 
galės bosauti: diktuoti Cleve* 
lando lietuviams, ką jie turi 
daryti ir ką nedaryti. Iškilo 
antrojo skridimo klausimas. 
Vietos lietuviai tapo išjudinti. 
Bet Kaziukas sumanė visiems 
pasipriešinti ir pradėjo tiesiog 
pieminiškai plūstis. Padarinyje 
-lietuviai atsuko jam nugarą. 
Ir jeigu tie santykiai ir toliau 
nepagerės, tai Kaziukas pasi
liks didelis “sirata”.

— Dirvinis.

Man visa tai labai keistai 
atrodo: matomai, Kaziuko de
šinioji nežino, ką daro kairio
ji. — Vietinis.

Vasalinio sezono atidarymas
Neuros darže birželio 3 d. 

įvyks pirmas didelis “Naujie
nų” piknikas.

Clevelando istorijoje tai bu 
pirmas “Naujienų”

s 
piknikas 

O kaipo pirmas, jis bus ir šaiį- 
nUs, — 
piknikų.

apsieiti.
tiesa, tai 
yra tikrai 
Jiteų chore

nemelas, — 
šauni daiui- 
tai buvo vie

natinė pažiba, vienatinė gera 
solistė. Bet jus tavorščiai esa
te perdaug tamsus gaivalai, 
kad galėtumėte pas save palai 
kyti geresnius dainininkus. Jus 
gerai žinote, kad p-lė Bronė 
Rasiliutė turėjo daug išlaidų, 
daug vargo padėti, kol atsie
kė dabartinio laipsnio daina
vime. Ji nesustojo lavintis ir 
dabar. Bet ar jus bent vienu 
sudilusiu centu prisidėjote!, ar 
kada nors jai pagelbėjote? 
Niekuomet.

štai Pittsburghe įvyksta 
“Naujienų” jubiliejinis vaka
ras, kuriame dalyvauja ir p-15 
Rasiliutė. Tokio baisaus nusi
dėjimo tavorščiai nebegali pa
kęsti. Prasidėjo, taip sakant, 
ujimas ir p-lė Rasiliutė tapo 
iš “Lyros” choro išėsta.

Na, ir ką bimbiniai taip da
rydami laimėjo? Pirmiausiai jie 
nebeteko geriausios ir, galima 
sakyti, vienatinės solistės. An
tra, dabar kiekvienas žino, kad 
tavorščiams fašistai yra arti
mi žmonės, nes pas juos daly
vauti ir tyro kraujo bolševi
kams pilnai galima.

Dėl viso to incidento tenka 
štai kas pasakyti: p-lė Bronė 
Rasiliutė užsitarnaujo kredito, 
kadangi ji nepabūgo fanatikų 
ir apgynė savo teises. Kvailai 
diktatūrai ji nepasidavė. Nuo

nepasirodo, 
dabar juokus 
kad Kaziukas 
ligi ausų, o 

ir rekordą.

skirsis nuo paprast^ 
Jis bus rengiamas, 

taip sakant, Chicagos piknikų 
pavyzdžiu. Bus duodama įvai
rių įvairiausių dovanų. Tikė
site, ar ne, — bet jų bus iš
dalinta apie penki šimtai.

Būtinai atvažiuokite ir pa
matykite: turėsite progos gau- 

dovaną, o taip pat pamatj/- 
kaip chicagięčiai linksmina- 
savo piknikuose.

— Rengėjai. I

ti 
ti, 
si

— o—
Orkestrų klausimu

Balandžio 8 d. Lietuvių Sve
tainėje katalikų draugija turė
jo parengimą. Pastatė scenoje 
veikaliuką. Suvaidino viduti
niškai, primesti daug ką nega
lima. Publikos atsilankė neper- 
daugiausiai, bet vėliau į šo
kius susirinko nemažai lietu
viško jaunimo.

Su orkestru pasielgta visai 
nekaip: pasamdyta kažkoks žy
dų orkestras. Tai tiesiog pasi
tyčiojimas iš lietuvių muzikan
tų, kurių pas mus' yra gana 
daug. Sunku suprasti, kodėl 
neduodama progos saviškiams.

Vyčių “talento” vakaras
Balandžio 22 d. Vyčių ^5 

kuopa Lietuvių Svetainėje su
drengė neva “talentų” vakarą. 
Pasekmės visais atžvilgiais bu
vo prastos: žmonių labai ma
žai teatsilankė, o “talentų” tįu 
visai nebuvo. Vyčiai demon
stravo tik savo “talentus”, ku
rių jie neturi. 'Savo “talentu” 
jie Jiek tegali pasigirti, kaip 
ir Karpavičius.

Kalbant apie talentus, tai 
galima tiek pasakyti: jeigu vy
čiai jų neturi, tai dėliai to per
daug juos kaltinti negalima. 
Taip sakant, iš vandens sūrio 
juk jie negali išspausti, — tai 
visiems aišku. Tačiau visgi rei
kia pastebėti, kad Clęyelande 
yra gabių jauhiK^^iJkūrįų 
talentingumo negali būti abe
jonių. Kodėl vyčiai juos nepįi- 
sikvietė? Kodėl su jais neban
dė susitarti?

Prieš kelis metus vyčių pa
rengimai būdavo labai šaunus. 
Publikos susirinkdavo labai 
daug. O dabai-? Tikra mizeri
ja.

Priežasties toli ieškoti nerei
kia. Clevelande visi žino, kad 
vyčiai pradėjo smukti nuo to 
laiko, kai jie susidėjo su “Dir
vos” vaikėzais, pas kuriuos nė
ra jokio rimtumo.

Well, gera jiems pamoka.
—- Kaimynas.

Balandžio 15 d. Lietuvių Sve
tainėje turųįo parengimą “Ly
ros” choras. Publikos susirin 
ko pusėtinai, — beveik pilna 
svetainė. Programas nors ir 
nebuvo labai geras, bet visgi 
pakenčiamas. Visai kas kita su 
šokiais. Kuriems galams cho
rui reikėjo samdyti italų or
kestrą? Kai pradėjo tas orkes
tras birbinti, tai nors iš svetai
nės bėk.

Tai tik du pavyzdžiai, kurie 
rodo, kad pas mus pradedama 
lietuvių muzikantų nebepaisy- 
ti. Tai labai negerai.

Vietinis.

Stebuklinga auka
i Kiek laiko atgal “Dirva” pa
aukavo penkis dolerius Vil
niaus krašto badaujantiems lie
tuviams. žinoma, “Dirva” tą 
faktą stengėsi labai išbubny- 
ti.

Už savaite laiko toje pat 
“Dirvoje” rašoma, kad penki
nę paaukavo ne “Dirva”, bet 
Kazimieras Karpavičiite I

Dabar galimą tikėtis naujo 
pranešimo. ! Sakysime, kad. ir 
:okfo
le Kazimieras Karpavičius; be>

■ jonia Karpavičienė”.

Grįžo jaunavedžiai i
Tiek anglų, tiek lietuvių laik

raščiai nemažai rašė apie p. J. 
Luizo ir p-lės Salešaučiutes ap- 
sivedimą. Clevelando lietuviai 
buvo tikrai susirūpinę, —- jie 
bijojosi, kad-pęnai Luizai nę- 
apsigyventų kitur, praleidę me
daus mėnesį. Tame atvejyje 
p. Luizos asmenyje butume 
netekę gero orkestrų dirigen
to. Na, o p-ios Lubienės bū
tume pasigedę kaipo geros dai
nininkės.

Tačiau^ ponai Luizai niekur 
kitur ir nemanė apsigyventi, 
kaip tik Clevelande. Praleidę 
medaus mėnesį, jie vėl sugrį
žo pas mus, Apvažinėjo jie daujg 
gražių ir įdomių vietų.

Linkėtina, kad p. Luizas tuoj 
imtųsi savo darbo, — vado
vautų orkestrui, kuris, kaip ir 
pirma, grotų lietuviams lietu
viškus kurinius. i

Pasaulinis.

veikslus, o kiti, sėdėdami ant I 
suolų, kalbasi tarpusavyje vo- 
kiškai. i

Nia, sakau, skubėkime į lie- : 
tuvių darželį, — ten gal rasi
me pažįstamų. Už kelių minu
čių buvome jau prie Dr. Ba- ; 
sanavičiaus statulos. Labai pra- '< 
stas įspūdis, kai apsidairai ap
link. Statula apleista, tarsi i 
Clevelande nėra nei vienp lie
tuvio. Darželyje Dr. Biisana- i 
vičiaus statula atrodo lyg ko 
kia “sirata”, — nei vienos gė
lelės, nei vieno medelio niekur 
nepasodinta. Nei už vieną cen
tą nėra įdėta triūso, kad vie
telė atrodytų jauki, graži.

Pradėjome apgailestauti, kad 
Dr. Basanavičiaus biitetas pa
kliuvo į labai netinkamas ran- i 
kas. Tie žmonės, kurie pasiėmė 
darbą atlikti, nieko nedaro. O 
šiek tiek darbo įdėjus, darže
lis atrodytų visai neblogai. Lie
tuviai čia galėtų susirinkti, pa
sidžiaugti, pasigerėti ir pasi
kalbėti apie įvairius savo rei
kalus, kaip tai daro vokiečiai, 
žydai, italai ir kitų tautų žmo
nės.

Mitais besikalbant, atėjo ga
na senyva lietuvė. Ji pradėjo 
klausinėti, ar tai šioje vietoje 
yra pastatytas paminklas lie
tuviui. Klausinėjo taip pat, 
kaip didelis yra lietuvių dar
želis. Paaiškinome jai. Senuke 
vis išmetinėjo, kad lietuviams 
yra gėda taip nesirūpinti tuo 
darželiu*. Esą, jeigu aš bučiau 
jaunesnė, tai Clevelando lietu
viams padaryčiau sarmatą, — 
papuoščiau darželį, kad jis at
rodytų gražus ir patraukian
tis.

Praėjus dar kuriam laikui, 
prisirinko ir daugiau lietuvių. 
Visi gėrėjosi Dr. Basanavičiaus 
biustu. Sako, Basanavičius nei 
kiek nepasenęs. ^trodo, kad ir 
jis šypsosi pavasario sulaukęs. 
Tuo pačiu laiku visi smerkia 
tuos pomte, kuri£{pasiėmė į sa
vo rankas darželio vadovybę. 
Girdi, rinko ir js u rinko nema
žai pinigų, fyį jie su jais da
ro? Kodėl nesirūpina darželio 
pagražinimu? Reikėtų šią vie
tą papuošti, įtaisyti suolelius. 
Tąsyk smagu butų ir atsilan
kyti bei praleisti vieną kitą 
valandą. ?

Dar kiek pakalbėjome ir pra
dėjome skirstytis. Iš tiesų, nie
ko kito ir neliko daryti, — ne
stovėsi juk kaip stulpas, kuo
met nėra kur atsisėsti. Patrau
kėme link “Birutės” kalnelio. 
Ten, rodosi, irgi susirinkę lie
tuviai, bet jų kalbos tema jau 
kita. Kai kurie kalbą apie To
limųjų Rytų padėtį, o kiti gar
sina Bimbos biznį.

Senelė ir čia bandė prisimin
ti, kad reikalinga gražinti dar
želis, kur raudasi Dr. Basana
vičiaus statula. Bętį keli tuoj 
atkirto: esą, kam mums> sukti 
galvas tais reikalais, kuomęt 
ponuliai nesirūpina; o tai juk 
jų dalykas. Jie iš lietuvių darp 
pragyvenimą ir nuolat renka 
tam darželiui auHų, Ką jie su 
tais pinigais padarė? Juk jei
gu nebūtų Lietuvos vyriausy
bė prisiuntusi į)r. BasanavL 
čiaus biustą, tai mes nieko ne
būtumėme turėję, nežiūrint, į 
tai, kad darželio įrengimui Cle
velando lietuviai sudėjo apię 
pusę tūkstančio dolerių.

Labai gaila. Nejaugi viskas 
taip ir pasiliks ? Argi nieko 
taip ir nebus daroma, kad tin
kamai sutvarkyti “Kultui-os 
darželį”?

blogi: vyrams per valandą mo
kėdavo 86 centų, o merginoms 
— 50c. Balandžio 22 d. Ame
rikos Darbo Federacija sušau
kė savo narių mitingą, kuria
me tapo nutarta paskelbti 
streiką. Balandžio 23 d. prie 
dirbtuvės jau stovėjo pikietuo- 
tojai, kurie įspėjo 
streiką nieiko nežinančius dar
bininkus. Kompanijai buvo pa
statytos sekamos 
pažinti uniją ir 
30 nuošimčių.

Suorgahizuotas 
pirmadienio rytą 
ko, kada 
progos į 
kuris ir

dar apie

sąlygos: pri- 
pakelti algas

pikietavimas 
pilnai pasise- 

ngi skebai neturėjo 
dirbtuvę įsigauti. Jei 
bandė automobiliu i 

kiemą įvažiuoti, tai pikietinin- 
kų buvo sulaikytas ir turėjo 
grįžti atgal, iš kur atvykęs.

Streiką skelbiant, unija turė
jo apie 1,000 narių, bet per 
paskutines kelias dienas narių 
skaičius padidėjo ligi 5,000. Vi
so dirbtuvėje dirba apie 9,000 
darbininkų.

Balandžio 29 d. itaija turė
jo susirinkimą. Nutarė pirma
dienį grįžti į darbą, šiuo lai
ku galinga tik tiek pasakyti, 
jog šį tą 
mės.

darbininkai visgi lai- 
G^lu tinas susitaikymas 

palikta komiteto nuožiūrai.

dar tebesitęsia, bet 
jau taip nebetrūksta, 
buvo pereitą savaitę, 
kurios kompanijos pa

Gazolino stočių darbininkų 
streikas 
gazolino 
kaip tai 
Mat, kai
sirašė sii unija sutartį ir ati
darė stotis. Gazolino' išvažinė- 
tojai grįžo į darbą, laimėdami 
streiką. Tik didžiosios kompa
nijos nepasiduoda, 
galima spręsti, ir jos bus pri
verstos t 
prarasti 1

bet, kiek

aikytis, jeigu nenorės 
biznį.

— Clevelandietiso

Cieveland, Ohio

4$ penkinę paaukavo

“KULTŪROS DAR 
ŽELIS”

Pereitą sekmadienį pasitaikė 
labai graži pavasario diena. 
Tad mes nutarėme aplankyti 
;taip vadinamą Kultūros dar
želį, kur randasi Dr. Basana
vičiaus biustas. Patraukėme per 
parką, štai ir vokiečių darže
lis. Puikiai įrengtas, žmonių 
pilna. Vieni traukia statulų pa-

Vietinis*
yL-- M

Cieveland, O.
TT?

paskelbimu

Fisher kompanijoj streikas už
sitęsė vieną savaitę laiko

•UMMMMMMM«M^*MMi»

Prieš streiko
Fisher Body dirbtuvėje gyva
vo taip vadinama °kompanič- 
na” unija. Tačiau Šalia jos pra
dėjo organizuotis pačių darbi
ninkų unija. Be to, ir bolševį 
kai ėmė savo unjją kurti.

j Palyginus su kitomis dirbtu 
Vėmis, uždarbiai prieš strei
ko paskelbimą neliuvo labai jau

tik apie tuzinas.

ne dau-

sti demonstrantus. Jiems teko 
laukti apie pusę valandos.

Policijos labai mažai kur te
simatė, todėl patiems demon
strantams teko tvarką gatvė
se daryti. Pirmoje eilėje ple
vėsavo raudona socialistų vė
liava, paskui sekė komunistų. 
Lietuviai nešė savo vėliavą. Tai 
buvo gražiausia iš visų. Ji dar 
išliko nuo 1919 m. Socialistų 
kuopai ji kainavo, rodosi, apie 
125 dolerius. Tačiau lietuvių 
demonstracijoje labai mažai te
dalyvavo,
Tai vis Mažeikų vadovybės vai
siai, kurie visus išvaikė, pra
vardžiuodami fašistais, išdavi
kais ir t. t.

Stebėtina, kad ir negrų la
bai mažai tesimatė,
giau, kaip šimtas. Daugiausiai 
dalyvavo slavai, italai, etc. Vai
kai demonstravo sU užrašais, 
kad jiems butų duodamas pie
nas dykai. Bendrai imant, tvar
ka buvo gera ir vistas pasi
baigė ramiai, jeigu neskaityti 
nemalonaus įvykio gatvekary
je.

Payne gatvekaris turėjo lau
kti, kol praeis demonstracija. 
Viena senyva leidė ėmė karš 
čiuotis ir demonstrantų adresu 
siųsti nelabai gražius kompli
mentus. Girdi, jie šiokie ir to
kie neturi teisės gatvekarius 
sulaikyti. Atsirado senyvas 
žmogus, kuris padarė pastabą, 
kad ta moteris visai be reika
lo tūžta 
mus. To 
tė tuoj 
Įsimaišė
dė sudrausti moterį. Bet kur 
tau, — juo tolyn, tuo labiau 
ji ėmė rėkauti ir koliotis, — 
girdi, aš esu amerikone, tad 
niekas man čia negali pasaky-

Ketvirtadienis, geg. 3, 1934 

ti, ką aš titaiu daryti.
Kiek pavažiavus, leidė tiek 

įkaito, kad be niekur nieko puo
lė senyvą žmogų mušti, — už
važiavo jam per veidą. Pasta
rasis nepasiliko skoloje: trau
kė jai atgal taip, kad toji iš 
sitiesė gatvekaryje. Išbyrėjo 
jos visi tepalai ir pagražini
mai. Konduktorius turėjo pa
gelbėti jai atsikelti. Bet vos 
tik atsistojo ant kojų, ji ir 
vėl panorėjo faituotis. Nieko 
kito konduktoriui nebeliko da
ryti, kaip tik negarbingai “ame- 
rikonę” išmesti lauk iš gatve- 
kario.

Laime, kad tuo gatvekariu 
važiavo beveik visi demonstran
tai, kurie viską matė ir girdė
jo. Jeigu butų pasitaikę dau
giau tokių temperainentališkų 
ponučių, tai gatvekaryje, ko ge
ro, butų galėjitei įvykti tikra 
revoliucija.

— Reporteris.

Vyrai — Atyda!
Štai yra speeiali* praneMman. kuriu bu* įdo
mint kiekvienam vyrui, kuria pasieki “vidur
amži" ir jaučia reikalingumą tam tikro 
gaivinančio TONIKO. Kad nuteikti Kalimu- 
mn tukntančiamn. kurie dAl kokios nors 
prtežnutiea atidėlioja užaiaakyti

Nuaa-Tone
tiesiog nuo distributorių. S| Gydytojau* pre- 
Hkripclja dabar parduodama visose vaisty- 
n.včiose. Vienas Doleris už mčnesio treat- 
mentą — bukite savimi raukite butelį Šian
dien — garantuotas.
iipiljiiiipĮy^yi^  ̂ || ....... ...... |iBiiįį||I|Į...imi.. „m... ..... imi.. . nawaiwi—

bei daro išmetinėji- 
tik ir reikėjo: poniu- 
šoko žmogų kolioti. 
konduktorius ir ban-

Pirmosios Gegužės demonstra
cija pavyko gįerai

tt-

Miesto’ centre

Darbininkų šventės demon
stracijoje dalyvavo apie 10,000. 
Iš visų trijų miesto dalių su
sirinko žmonės j Public aik
štę su daugybe raudonų vėlia
vų bei iškabų su įvairiausiais 
reikalavimais.
buvo pastatyti du garsiakal
biai. Kalbos tęsėsi per dvi va
landas. Kai kurie pasakė gana 
karštas kalbas. Paskui visi su
sirikiavo į eiles if^benams už 
traukite maršus, pradėjo eiti 
link! Euclid av. Vėliau pasuko 
į E, 9 st. ir maršavo tiesiai. 
Automobįliai ir gatvekariai pri

 

versti bijivo sustoti ir pralei-

YOURtYtd
Night and Moming to ke«p 
them Ckan, Clear and Health?

Write f ar Free “Eye Care** 
or **Eye Beawty** Book 

Muias C»^ Depe H. S.,9 E. Ohio St^Ciucafo
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Alyvuoja, maliavoja ir varnišuoja yiską vien 
Priduoda Gintaro spalvos išbaigimą, apsaugota 
žibėjimu ir vandens nenuplaunamu vaniišo paviršium
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M Užlaiko Šviesią Grindų Spalvą 
Labai Lengva Nuvalyti.

Parsiduoda Kiekvienoj Maliavų ir Hardware 
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ELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA,

ŠVARU, 
, SMAGU, 
PARANKU

v

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

Pcr<RSm Greitas Patarnavimas.
Vienon pueSn 1 abi

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

$10.80 
$10.00

Ekonomiškiausias

NEW YORK S15
Philadelphia $14 1 V

28 valandas smagios ^keliones

PITTSBURHG___
OLKVKLAND- ------
DETROIT..
TOLEDO --------
YOUNGST)WN $8.

PEORIA, ILL.
QUINCY, ILL.
ST. JOSEPH, MQ- $6.00....
KANSAS CITY.... $6.00....
Du busai kasdien išvažiuoja į virš minė
tus miestus—vienas persėdimas—vienu bu
sti visą kelią. Nauja, miegojimui kėdė ap- 
3lipinta gryno audeklo apdangalu ir pa

puška DYKAI. Porterio, patarnavimas.
Ateikite arba Telefonuokita:

Missouri Transit Line 
328 So, State St 

Tel. HARRISON 6072

BUDAS

--------- *0.7ft 
--------- *7.00
--------- *3.70
AKRON 7.00

Bile kur į RYTUS

ST. LOUIS $3
DETROIT $3

’#■

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST
V 1IMITEDS—-JOKIA - 
■ KITA LINIJA NE ■

Į abi pusi 
$5-00

Į abi pusi 
$5 00

ŽEMOS BOSU KAINOS VISUR. 
Pašaukite:

De Luxe Motor Stages
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 8886

KELIAUTI

Expresmis 
Patarnavimas

NEW YORK

Trumpiausias kelias j 
South’us

407 So. Wabash Av© 
arba Brevoort Lobby — 

120 W. Madison - 
Tek VVabash 6171 

prąSomę pamįnStl, “NĄŲJIĘNOS”

Southern Limited
407 So* Wabash Avė. 

72 Weąt Randolph St.
Tel. Calumet 4668—Wabąsh 6171

LOS ANGELES 
žemos Kainos visuomet. 
Patogus miegojimui Krėslai. 
Dideli, moderniški, puošnus busai. 
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos |r porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagia ke
lione i bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. HARRISON 6072

i.W
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A

gali kiek-

Address

City

Birželio 16 Ekskursija
New York

THE GEEVUM GIRLS

peštynes, kova
Versalio sutar-

22 savo amžiaus metus. Stan
kaitis ją gavo kartu su pasoga

Už to- 
paduno- 
priimti 

didžiųjų

Veliuonos valsčiaus, Gystėnų 
kaimo ūkininkas Stankaitis Jur
gis turi vištą, kurią drąsiai ga
lima laikyti seniausiu šios ru

dei Austrijos užval- 
tik dalele didžiosios 
tarptautinių rungty- 
vedama gana plačiu

Joms
“pa-

MAŽAS 
PAKELIS 

50 CENTŲ

Su Ken Maynard ir kitais 
taipgi komedija

GEGUŽĖS 3 

tiktai viena diena 

“BY GUN JUSTICE”

Arba kur prasidės busimas 
karas

Su Lew Ayjrfs ir June Knight 
taipgi komedija

SENIAUSIA LIETUVOJ 
VIŠTA

GEGUŽĖS 4 ir 5 
“CROSS COUNTRY CRUISE”

kraštams. Jos 
gyvos, nei mi-

jgaio. Turėdama tiek metų viš
ta atrodo dar gerai, tik nebetu-

ir bado kraštus. Tai 
ryškiai? pavaizduoti 
kad ir šitokio fakto: 
Čekoslovakiją, visos

kanizavimas”,

dar- 
Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo.

šita ekonominė negerovė

kad pietrytinės Europos “bal- nųjų rinkų, padunojaus kraš- 
arba -jos padali- tai negalėdami pakeisti j utis 

ijiimas po karo į visą eilę smul- naujais, atsidūrė ties bedugnės 
kių, mažučių valstybėlių, buvo kraštu.
Viena iš liūdniausių Versalio

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

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitu parengimų; 
žas duodamas veltui. " _ ............. ,

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes. 
Padarome visokius popierius ir dokumentus. 

Siunčiam pinigus į Lietuvą.

juos rekomenduoti ir

E m m a Hyd<h

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

, Perkam 
i Lietuviš
kus Bonus

REAL ESTATE
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvį.

2608 W. 47th St, Tel. Lafayette 1083

■ " ■ Į,- ‘ ,■ į Jjf, ■ į y ’ ■'.i. 'i, ’ i'.’.’ ..i?,. /■'. Y,
f. ‘ , >*J ,r"*1!' 1
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PRIE MĖLYNO 
DUNOJAUS

Iki paskutiniojo Didžiojo ka
ro Balkanų pusiasalis buvo va
dinamas Europos “parako sta
tine”. Dabar šitą baisų, gąz- 
dinantį darbą vykdo visa piet
rytinė -Europa, ir dalimi taip 
vadinamas Padunojaus basei
nas. Į šitą mazgą įeina Austri
ja, Vengrija, Bulgarija, Jugo
slavija, Rumunija ir Čekoslo
vakija. Tai visos tos valstybes, 
kurios siekiasi arba girti prie 
gražiosios Dunojaus upės.

Kova, kuri vyksta musų aky
se aplink Austriją,
vieną valandėlę sukelti naujas 
skerdynes, naują didelį karą. 
Bet kova 
dymo yra 
kovos ir 
nių, kuri
ratu už viešpatavimą paduno
jaus baseine, Balkanuose ir vi
soje pietrytinėje Europoje. Pa
galiai? tą kovą galima pavadin
ti — kova dėl Versalio sutar
čių revizijos.

Dabar visiems gerai žinoma,

BANKAS 
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

IN SU R A NCE KOR POR A C1J ()S

- DAUGIAU NEI - 

1,000,000 
(VIENAS MILIONAS) 

AUTOMOBILIŲ 
TAPO IŠGRISUOTŲ 

Per

WAGGONER
GREASING
PALACES

No. 40 MARQUETTE
ROAD ir 

WESTERN AVĖ. 
Pranas Navickas manageris

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.

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

Įskaitant Antrad. ir šeštad.

GEGUŽĖS 3 
“THE MASQUERADER” 

Su Ronald Colman ir kitais 
taipgi komedija 

Seredoj bus “Screeno” 
$30 cash prizais.

GEGUŽĖS 4 ir 5 
“MANDALAY” 

Su Kay Francis, Ričardo 
ir kitais, taipgi

“Kilters of the Chapparel”

Nite

Cortez

Tačiau negeresnė padėtis pa- 
sutarties pasekmių. Gal niekur sidarė ir didesnėse padunojaiK 
taip stipriai nejaučiamas eko-1 pramonės, dirbtuvių ir fabrikų 
nominis krizis, kaip šitose Bal- • valstybėse, nes savo ruožtu jų 
kanų valstybėse. Kodėl? Eko- žemės i.‘kiu besiverčią kaimynai 
nominis krizis išsišakojo ir pa- ' apsitvėrė nuo likusio pasaulio 
didėjo čia dėl to, kad dėl nai.\ neperžengiamomis muitų sie
ju valstybių “balkanizavimo”.1 nomis. Tų valstybėlių subied- 
arba jų susiskirstymo į ma- nėję, krizio užėsti gyventojai 
žas valstybėles, buvo sugriau- be galo sumažino pramonės 
ta prieškarihė ūkiškoji ir eko-‘dirbinių pirkimą ir vartojimą. 

Tokiu budu Čekoslovakijos ir 
Austrijos fabrikų išdirbinių 
įvežimui buvo užduotas smar
kus smūgis. Be to, reikia at
siminti, kad čia dar veikė di 
džiųjų pramonės kraštų kon
kurencija. Visa tai pastūmėjo 
į žiauriausią, skaudžiausią kri- 
zį visas padunojaus žemės ūkio 
ir pramonės šalis.

Turime priminti, kad net tais 
laikais, kai pas mus apie krizį 
niekas nekalbėjo, — pietryti
nėje Europoje viešpatavo sun
kus metai. Dabartinis krizis 
tas valstybes pavertė tiesiog į 
nelaimių 
padėčiai 
pakanka, 
išskyrus 
padunojaus valstybės nustojo 
mokėjusios savo skolas kitoms

Romiškoji vienybė, buvo pa
naikinta didžioji Austro — 
Vengrijos monarchija.

Kiekviena valstybė, buvusi 
Habsburgų monarchijos paval
dinė, atgavimi po karo laisvę, 
skubėjo kuo greičiaus:ai atsi- 
rubežiuoti sienomis, muitais ir 
t. t. nuo buvusių savo kaimy- 
rių. Tatai pįistumčjo prie eko
nominių boikotų ir prie tikro 
ekonominio karo tarp tų visų 
valstybių. Toks karas bi?vo ty
čia kurstomas Versalio sutar
ties sumanytojų. Netrukus pri
ėjo prie to, kad tokie žemes 
ūkio kraštai, kaip Rumunija. 
Jugoslavija, Vengrija, Bulgari
ja, nustojo rinkų save kaimy
nuose, labiau išsivysčiusiuose 
savo pramone, pav. Čekoslova
kijoje ir Austrijoje, kurios de1. 
visokių ekonominių peštynių valstybėms ir pasiskelbė visai 
pradėjo pirkti sau reikalingus bankrutavusios, 
grūdus ir žemės L‘kio prekes 
ne aukščiau minėtose Balkanų' krizis, bankrotai, badas iššau- 
valstybėse, o Amerikoje ir Ka- ke tose valstybėse luomų ko- 
nadoje. Nustoję svarbiausiu sa- vos paaštrėjimą, kilimą revo- 
vo žemės ūkio išdirbiniams se- bucinės nuotaikos. Dažnai mes

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos

;r; .French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

Insurance 
Notary 
Public MORTCAGE BANKERS

Tokiu budu matome, kad ši- vesdamas prieš 20 metų žmoną.
’ — paduno- Jis užsimanė ištirti, kaip ilgai 

kaimiečių, valstiečių maištus ii4, ūkiškai suirusioms šalims. Jau jaus valstybėmis, kaip ir prieš gali višta gyverjti ir nutarė pa- 
tJt. Tai vis krizio ir blogo gy- perdaug dideli ten prieštaravi- karą, negali pasidalinti didžio- ‘soginę laikyti ligi jos amžiaus 
senimo padariniai.

Matydami tokią baugią, gąz-i 
dinančią, padėtį Balkanuose, i 
poversalinūs Europos didžio
sios valstybės nutarė imtis žy
gių gelbėti padunojaus skundo 
ir apniktas ašarų šalis, 
pradėta teikti pinigines 
galbas”, padėti “suvesti” biud
žetus ir t. t. Paskolos ir pa
šalpos vis dėlto maža ką tepa
dėjo paduno jo 
tebegyvena nei 
rusins.

Svarbiausios 
prasidėjo tarp 
ties šalininkų ir prieš Versalio 
sutartį nusistačiusių valstybių, 

y. Vokietijos, Vengrijos ir 
iš dalies Italijos. Tas didžiųjų 
valstybių peštynes arba nepa
skelbtą, jau vykstančią patam
sėję kovą galima, pavadinti ko
va dėl “anšluso”, arba dėl su
sijungimo Vokietijos su Aus
trija. Kova dėl to “anšluso” 
ypatingai paaštrėjo atėjus į 
valdžią Hitleriui, kuTis žūt būt 
nori prijungti prie Vokietijos 
Austriją ir padaryti tokiu bu
du didelę, galingą valstybę, ku
rios bijotų Europa, ir kuri iš 
savo pusės lengvai galėtų ve
džioti u‘ž nosies visas paduno
jaus valstybes ir iš jų sunkti 
sau reikalingą naudą.

Vokietijai kovoje už t Versa
lio sutarčių panaikinimą pade
da fašistinė Italija, kuri panai
kinus Versalio sutartis, norėtų 
ant savo kurpaliais užtempti 
pietrytinių Europos valstybių 
likimą. Be to, Italija žūt būt 
nori užimti vadovaujomąjį vaid
menį padunojuje. Iš čia išplau
kia ir Italijos glaudus santy
kiai si Vengrija, kuri pasida
rė Italijos imperializmo paly
dovė prie Dunojaus.

Itališkas imperializmas, paki
šęs ginklą po skvernu eina, iš 
tiesęs rankas biįk jau į pagal
bą, buk jau draugiškumą rody
damas visoms mažoms, vargin
goms Balkanų valstybėlėms. 
Visi Italijos planai tačiau kiek
vienam aiškus, jį nori šiokiu 
ar tokiu budu paliuosuoti pa- 
donojkus valstybes nuo Pran
cūzijos piniginės ir politiškos 
priklausomybės, kad galėtų pa
ti ten išplėsti savo prekėms rin
kas ir Balkanų arkliuką įkin
kyti j savo fašistišką, imperia- 
listišką vežimą.

žinoma, prieš tokiuos italų 
planus, norus ir bandymus 
griežtai stovi prancūzai ir vi
si tie, kuriem dar brangi ir 
pravarti tebėra Versalio sutar
tis.

Svarbiausią rolę šitame klau
sime vis dėlto vaidina pasko
los. Prancūzija pati, o taip pat 
ir Tautų Sąjungai tarpininkau
jant sukišo j padunojaus val
stybių ukius ir pramonę mil
žiniškas pinigų sumas. Tuo ji 
tyčiomis paviliojo j savo pusę 
plačiuosius Dunojaus baseine 

■ turtuolių sluogsnius. Už šį ge
rą darbą Prancūzija gavo tei
sę stebėti ir kontroliuoti padu
nojaus valstybių politiką ir kuo 
daugiausia išvežti į / jas savo

skaitome laikraščių pranešimus prekių. Ret piniginė prancūzui 
apie ten vykstančius alkanų I parama mažai ką padėjo toms tuo skaniu kąsniu'

sios valstybės.
Kaip ir prieš Didįjį karą

Balkanai pasilieka visokių gin- rį nagų, kurie nukrito, ir ne- 
čų, nesutarimų ir kivirčų vie- jje<lcda kiaušinių. Tsb.
ta. Toji “parako statinė” gali' 
būti padegta vienu kartu iš 
kelių vietų. Karo pavojus čia 
ypatingai rimtas, aštrus ii 
kiekvieni.4 atveju galimas.

U.”

rkai, perdaug gilios krizio žaiz
dos. Pati slegiama negerovės 
ir krizio, Prancūzija mets iš 
meto vis mažiau pradėjo šelp
ti ir skolyti Dunojai/s valsty
bėms. Tada kilo mintis padu 
nojaus valstybes pertvarkyti 
jų prieškarine tvarka. Pirmiau
sia toji mintis kilo ir pribren
do Prancūzijos ministerio Tar- 
dje sugalvotame plane, pagal 
kur j reikėjo didžiosioms val
stybėms tam tikru susitarimu 
priimti visą tų kraštų žemes 
ūkio gaminių įvežimą, 
kią paslaugą, žinoma, 
jaus valstybės turėjo 
mainais didelį kiekį 
valstybių fabrikų pagamintų ’ ries paukščiu Lietuvoje. Mini- 
prekių. Bet ir čia nieko neišėjo, ma višta tuo tarpu pradėjo jau 
Tuojau Vokietija ir Italija grie
bėsi tą planą laužyti ir truk
dyti jo įgyvendinimui.

Dabar dėl įsikurdinimo ir 
viešpatavimo savo piniginiais 
kapitalais Balkanuose, arba pa-i 
dunojaus valstybėse, kovoja iš 
vienos puses Prancūzija, iš ki-l 
tos — Italija ir Vokietija. Be 
to, pačios Dunojaus valstybės 
save gelbėti sugalvojo taip vad. 
Mažosios Antantės planą, ku
rio tikslas kovoti už nau'jų rin
kų suradimą ir už Versalio su
tarties reviziją, šitą Mažosios 
Antantes plano vadovavimą no
ri paimti į savo rankas taip 
pat didžiosios valstybės.

Gegužis Jau Čia, 
Kaip Yra Jūsų

Skilvis?
Geguž's jau čia, mėnuo gražiausi 

žydėjimo, het kaip yra jūsų skilvis? 
Jeigu jus norite dž’a”gt s ši mėne
si, apsaugokite sayo skilvį, vartokite 
Triner’io Kartųjį Vyną 
regul i oriškai. Jeigu jūsų kūnas yra 
apsaugotas nuo ligų, tai kiekvienas 
gegužes mėnuo yra jums kaip rojus. 
Triner’io Kartusis Vynas yra stebė
tinas vaistas. Jis prašalina blogą 
apetitą, užkietėjimą vidurių, galvos 
skaudėjimo, nemiegi, silpnumą ir 
kitas ligas, kurios paeina nuo vidu
rių nereguliariŠkumo. Gaukite pas 
visus vaistininkus. Jos. Triner Cor
poration, 1333 So. Ashland Avė 
Chicago, III.

The Lithuanian Youth Society
3259 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Please find enclofed 50c for subscription to the forth- 
coming issue of THE FURROW (Vaga), which will con- 
tain the best literary stories and poetry written by the 
Lithuanian youth.

Name

State

BUK AKTYVIŠKA KIEKVIEN 
DIENA MĖNESY

Jokia darbšti namų šeimininkė ne nori praleisti kas me
nesį vieną arba dvi dienas lovoje. Jokia jauna mergina 
ne nori atsižadėti to smagaus laiko kuriuo džiaugiasi 
kitos merginos. Jokia moteris kuri priversta dirbti ne 
gali dėl ligos išlikti iš darbo ir nustoti savo mokesties. 
Ar jus mėginote Lydia E. Pinkham’s Tablelkas? Gauki
te butelį šiandien. Priimkite juos reguliariai ir stebė
kite kokį skirtumą jie padarys.

LUCILLE HOECK
519 Marųuette Gt, Davenport, Iowa
/‘Mano duktė Lucille turi aštuo

niolika metu. Ji baisiai kentėjo 
nuo ‘cramps’, kurie vertė ją būti 
lovoje vieną arba dvi dienas kas 
mėnesi. Lydia E. Pinkham’s Tab- 
letkos jai pastebėtinai pagelbėjo. 
Ji dabar visai nebeturi skausmų. 
Ji pasakė savo draugėms kaip ste
bėtini šie vaistai yra.”

—Mrs. A. Hoeck.

“Aš PADARAU VISĄ SAVO 
DARBĄ”

“Aš turiu 20 metų. Aš visuo
met jaučiuos apsvaigus ir kartais 
gaudavau kaip ir širdies skaus
mą. savaitė prieš. Aš visuomet 
turėdavau būti lovoje keturias ar
ba penkias dienas kas mėnesi. 
Nuo to laiko kaip pradėjau var
toti Lydia E. Pinkham’s Tablet- 
kas, aš pati padarau visą savo 
darbą ir esu ant kojų visą die
ną. Aš daugiau nebekenčiu,”
—Madaline GiHispie, R. R. No. 3, 

Box 68, Gosport, lindiana.

MRS. R. KRAMER
808 E. Ogden Avė., 

Milwaukee, Wis.
“Aš kentėjau nuo periodinio 

galvos ir strėnų skaudėjimo. 
Lydia E. Pinkham’s Tabletkos 
prašalino tą skausmą ir susta
bdė nerviškumą. Aš dabar ga
liu padaryti visą savo darbą. 
Aš manau, kad jūsų vaistai 
yra stebuklingi.”

Mrs. R. Kramer.

EMMA RYDE
R. F. D. No. 3, Box 58, 

x Salem, W. Va.
“Aš buvau nusilpus, nerviš

ka, ir nerim/u visa laiką, ir 
kenčiau periodiškai. Aš pama
čiau Lydia E. Pinkham’s Tab- 
letku skelbimą Comfort Žur
nale ir jie man pagelbėjo. Aš 
noriu 
kitoms moterims.”

LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS

Lyd i a E. Pinkliam Medicine Company, Lynn, Massacn usetts

*
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The Lithuanian News Pub. Co.» Inč.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

Entered as Second Class Mat te r 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem-* Ben
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FINANSINIO KAPITALO KARALYSTĖJE

Yorko bir- 
bilioną do- 
depresijos

spekuliaci-

Senato komisijos advokatas Pecora iškėlė aikštėn 
įdomų faktą, kad brokeriai (pirkėjai ir pardavėjai šėrų, 
bonds’ų ir t. t<), kurie priklauso prie New 
žos, per paskutinius šešerius metus turėjo 
lerių pelno. Ketveri iš tų šešių metų buvo 
metai.

Brokeriai padaro pelną daugiausia iš
jos, pirkdami įvairias vertybes ir paskui jas parduoda
mi. Be to, jie tarpininkauja publikai vertybių (šėrų, 
bonds’ų ir t. t.) pirkime ir pardavime ir paima už tai 
tam tikrą komisą. Pagalios, jie patarnauja įvairioms 
firmoms, paleisdami j biržą jų “stakus” ir tuo budu pa
dėdami joms sukelti kapitalo bizniui vesti.

Vadinasi, brokeriai patys nieko negamina; jie už
siima tik prekyba. Bet jie yra ypatingos rųšies pirkliai. 
Jie pirkliauja ne prekėmis, bet investmentais. Invest- 
mentai yra tam tikros rųšies kapitalas, būtent, finansi
nis kapitalas.

Dabartinėje ekonominėje sistemoje kiekvienas biz
nis yra paremtas kapitalu. Pirmiausia kapitalas pasi
reiškia formoje pinigo. Kad asmuo arba kompanija ga
lėtų įsteigti, sakysime, dirbtuvę, jam arba jai reikia 
tam tikros sumos pinigų. Už tuos pinigus perkama (ar
ba nuomuojama) troba, mašinos ir įvairios žaliavos 
(medžiagos). Pinigai, taip sakant, įdedama į daiktus, 
arba “investuojama”.

Pagalios, samdoma darbininkai, ir prasideda dar
bas., Darbininkams mokama algos, o biznio savininkas 
pasiima prekes, kurias jie padaro, ir parduoda, jisai 
turi gauti už prekes daugiau, negu jam kaštavo jas pa
gaminti, idant jam atliktų pelno. Jeigu jo prekės nepar- 
siduoda arba jisai gauna už jas mažiau, negu jos jam 
kaštavo, tai jisai turi nuostolį.

Toks, trumpai sakant, yra pramoninis biznis.

to Roosevelto šalininkai nori pravesti įstatymą, kuris 
uždėtų apinasrį biržai.

To įstatymo sumanytojai ir rėmėjai nori, kad butų 
suvaržyta spekuliacija biržoje. Jisai yra kreipiamas 
pirmiausia prieš brokerius.

Kas yra biržos spekuliacija ir kaip ji daroma?
Spekuliacija yra kelių rųšių. Kiekvienas žmogus 

gali spekuliuoti ir laikas nuo laiko spekuliuoja. Kada 
žmogus perka namą, tikėdamasis jį vėliau parduoti su 
pelnu, jisai spekuliuoja. Milionai žmonių Amerikoje 
nuolatos užsiima spekuliacija, pirkdami “stakus” (kom
panijų akcijas, Šerus) ir juos pardavinėdami. Brokeriai 
šitoje spekuliacijoje jiems paprastai patarnauja.

Bet tai palyginti nėra pavojingas dalykas. Blogu
mas kyla iš to, kad brokeriai, norėdami uždirbti dau
giau komisų, dažnai įbruka publikai niekam nevertų 
“stakų”, bonds’ų ir kitokių vadinamų vertybių. Šituo 
tikslu jie vartoja visokių apgavingų, priemonių, apie 
kurias čia imtų daug laiko kalbėti. Paprasti žmonės ne
žino, kurių kompanijų Šerai kiek verti arba kurie 
bonds’ai neša tikrą nuošimtį. Jiems nesunku akis ap
dumti. Tie brokeriai, kurie; veikia New Yorko biržoje, 
Wall-strytyje, yra ypatingai išgudrėję šitame amate.

Vyriausybė ir kongresas, galų gale, susirūpino tuo 
dalyku ir dabar svarstoma planas, kaip tam blogumui 
užkirsti kelią. i

Artimiausią ryšį su brokeriais turi stambieji ban
kininkai; dažnai bankai atlieka ir brokerių pareigas. 
Visi jie yra susispietę biržoje, prie Wall-stryčio, ir su
daro kartu tą didelę finansinio kapitalu jėgą, kuri kon
troliuoja, galima sakyti, visą ekonominį krašto gyve
nimą. Kaip advokato Pecoros iškelti aikštėn faktai ro
do, "jie net ir sunkiausios depresijos laikais pasidaro 
milionus pelno. Nearia, nesėja ir nepjauja, bet. jų aruo
dai kupini!

Mes šiandie gyvename finansinio kapitalo viešpa
tavimo gadynėje. Tą milžinišką jėgą pastatyti po vi
suomenės kontrole bus keblus uždavinys. Bet kuomet 
ji bus suvaldyta, tuomet kapitalizmo jungas bus numes
tas nuo žmonių sprando.

?

_______________________________________________ Ketvirtadienis, geg. 3, 1934
Valgydinimas kūdikio nuo gi- Įlokalas išrinko Mooney delega-

mimo iki dviejų metų
Kūdikis turi būti prie krū

ties laikomas nemažiau, kaip 
devynis mėnesius, kuomet mo
tina yra normališkame stovy
je. Dar nėra išrasta tokio mai
sto, kuris galėtų būti palygin
tas su! motinos pienu. Vaikas. . x. , , .
geriausiai išvysto savo galvos, mvir say° <lraugo» ir kovotojo 
žandų kaulus, dantis ir bur
nos raumenis, kuomet yra mai
tinamas krūtim. Mažas kūdi
kis tarpe valgių turi gauti už
tektinai atvirinto šalto van
dens. Tai reiškia, jeigu vai
kas valgydinamas kas šešios 
valandoš, tai po valgio trečią 
valandą reikia duoti jam van
dens. Kuomet kūdikis yra tri
jų mėnesių, tuomet duoti vie
ną kartą į 
kos, vienį 
sumaišius f 
vandeniu, 
batinj ši

tu j unijos konvenciją Chica- 
goj, kuri įvyks šią vasarą. Išr 
rinko didžiausiu skaičių balsų 
paduotų kada nors už kurį nors 
lokalo kandidatą važiuoti į kon
venciją.
į Mooney, žinoma, pasiliks ka- 
Jėjime, Bet darbininkai neuž-

dieną apelsinus sun- 
arbatinį šaukštuką 

su šaltu atvirintu 
nedaugiaus kaip ar- 

_ ukštutką. Apelsinos 
sunką palengva dauginti. Ka
da vaikas būna vienų metų, 
duoti jam pusę apelsino sun
kos. Apelsino sunką galima pa
keisti toiįieičių sunka, jeigu 
vaikas mėgsta.

Pradedant kifdikį valgydin
ti dirbtiniu maistu, reikia būti 
labai atsargiai: pradėti duoti 

ažą dalį, kad ne»u- 
o viduriukų ir nesu- 
normališko virškini- 

bas sutrukdo normai) 
ir augimą. Kuomet

Apžvalga
DANIJOS SOCIALDEMOKRAL 

TAI STIPRĖJA

T* •nken metai, 
ios priešaky

je stovi socialdemokratai. Prem
jero Stauningo kabinetas buvo 
sudarytas 1929 metais. Jisai

Jau beveikę... 
kai Danijos vai

dar neturi daugumos parla
mente, todėl be liberalų para
mos jisai negalėtų išsilaikyti.

Bet socialdemokratų dalyva
vimas valdžioje nėkiek neken
kia partijos augimui. Sausio 
mėnesio 1 d. 1929 m. Danijos 
socialdemokratų partija turėjo 
149,120 narių, o šių metų sau
sio mėn. 1 d. jos narių * skai
čius buvo 190,070. Tai reiškia, 
kad partija paaugo 40,950 nar
nų.

labai atsar, 
visai po m 
gadinus j 
stabdžius 
mo, nes 
vystymąsi 
vaikaš jaii šešių mėnesių, rei
kia prade
arba kvie auį n.v>3^ u uuuui pu 
labai mažą dalį — iš ryto apie 
dešimtą valandą. Dešimts mė
nesių vail|ą reikia pratinti prie 
daržovių
— ta sriuba valgydinti apio 
antrą vai 
galima bą: 
ba kriauš 
vienų me 
truputį du< 
ba “zwibac 
sipratys
pas kūdikį kokiomis komplika
cijomis,
klausti nįedicinos gydytojo pa
tarimo.

ti virti jam avižinę 
hinį košę ir duoti po

sriubos, piene virtos

andą popiet. Taip-gi 
ndyti duoti obuolį ar 
ę. Kuomet vaikas jau 
tų, reikia duoti po 
uonos su sviestu ar-, 
jh”, iš ko vaikas pri- 
kramtyti. Pasirodžius

už darbo žmonių interesus, nors 
jau bus daugiau nei dešimt me
tų, kai jis tapo išplėštas iš jų 
eilių.

Kova su šmeižikais
Daug Amerikos unijų yra 

tokių, kurias galima pavadinti 
konservatyvėmis. Jas tenka 
vadinti konservatyvėmis ne to
dėl, kad jos eitų ranka rankon 

Ssu kapitalistais ir buržuazija 
Įprieš darbininkus. Jas tenka 
vadinti konservatyvėmis todėl, 
kad perdaug povai taikosi be
sikeičiančioms gyvenimo apy- 
stovoms.

Jas galima raginti veiklesnei 
darbuotei, greitesniam pasiga
vimui progų, kurias siūlo gy
venimas; galima įrodinėti jų 
klaidas. Bet kritika turi būti 
draugiška; kritika turi būti to
kia, kokią vartoja žmonės, ku
rių visų interesai yra bendri, 

I kurie siekiasi vieno tikslo, tik 
ne vienaip gyvenimo klausi
muose orientuojasi. Tokios kri
tikos siekiai yra visų pirma 
įtikinimas kitaip manančių, pa
kreipimas savo pusėn rimtais 
įrodymais, nesumušamais fak
tais.

Kitokią tačiau taktiką varto
ja komunistai. Jų argumentai 
tai šmeižtai, kolionės, įtarimai 
ir provokacijos, atkreiptos ypač 
prieš žymesnius ne jų plauko 
darbuotojus. Kokios gi šios 
taktikos pasėkos?

štai kokios: Vadinamose kon- 
servatyvėse unijose komunis
tai neturi drąsos nė pasirodyti.

Taip yra jie diskreditavę save; 
taip izoliuoti jie tapo. Kas lie
ka jiems daryti? Well, jie “vei
kia” pažangesnėse unijose, kur 
reiškiasi daugiau pakantos, kur 
trokštama didesnes darbininkų 
vienybės. Bet ir čia komunistų 
padėtis nenormali. Nieko nau
jo, nieko konstruktyvaus į uni
jų darbuotę įnešti jie nepajė
gia. Pasilieka ir čia tik šmeižti 
ir žolioti ne jų plauko žmones. 
Lazda tačiau turi du galu, ir 
ve galima pastebėti jau, kad ir 
pažangiose unijose prasideda 
komunistų izoliacija, ir vienur 
kitur pradėta vyti komunistus 
lauk iš organizacijų už šmeiž
tus, už provokacijas, už kolio- 
nes unijų darbuotojų.

Kovo mėnesį padidėjo samda
Darbo sekretorius 

Perkins paskelbė 
apie samdą privačioj 
|?asak Perkins, kovo 
m. privačioj pramonėj 
419,500 darbininkų daugiau, 
negu vasario mėnesį. Nuo ko
vo mėnesio 1933 m., t. y. per 
metus laiko, j privačią pramo
nę priimta 2,750,000 darbinin
kų.
Unijistų skaičius auga nepap

rastai sparčiai
Amerikos Darbo Federacijos 

sekretorius Frank Morrison šio
mis dienomis pranešė, kad per 
pastaruosius dešimtį menesių 
prie Federacijos prisidėjo 1,300 
federalių lokalų. Tai yra loka- 
lai, kurie priklauso Federacijai 
tiesioginiai, o ne kuriai nors 
sudarančių Federaciją tarptau
tinių unijų. Tų tarptautinių \ 
unijų lokalų ir narių skaičius \ 
padidėjo dar žymiau, ne kad 
federalių lokalų skaičius.

šis unijistų padidėjimas yra 
52 kartus didesnis nei 1932 
metais ir 22 kartus didesnis, 
nei 1929 vadinamais “gerbūvio” 
metais. —X.

Frances 
skaitlines 
pramonėj, 
mėnesį š. 

dirbo

**.
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visuomet patartina
AL. MARGERIS.

“FLAPAUZE”

Prekybinis biznis yra šiek-tiek skirtingas. Pirklys, 
pradėdamas biznį, perka ne mašinas ir žaliavas, bet 
gatavas, jau padarytas prekes. Jo pasamdyti darbinin
kai ne gamina prekes, bet patarnauja pirkikams — par
duoda prekes, prižiūri jas, pristato ir t. t. Pirklio užda
vinys yra parduoti prekę tiek brangiau, negu jisai pats 
už įmokėjo, kad tuo skirtumu jisai galėtų padengti 
savo išlaidas ir jam dar šiek-tiek atliktų pelno.

Pirklys gali savo biznį vesti su pelnu, kuomet pra
monininkas turi nuostolių, ir atbulai.

Bet brokerio biznis dar labiau skiriasi nuo pramo
nininko biznio. Brokeris, kaip minėjome, pirkliauja in- 
vestmentais. Per juos publika deda savo pinigus į biznį, 
ir biznieriai su jų pagelba sukelia reikalingus bizniui 
kapitalus. Brokeriai yra finansinio (piniginio) kapitalo 
atstovai.

Jų svarba ekonominiame gyvenime yra didelė ypa
tingai dėl to, kad šiandie beveik visi stambesnieji biz
niai yra akcinių bendrovių rankose. Bizniui steigti or
ganizuojama bendrovė, kurios nariai sudeda reikalingą 
kapitalą, pirkdami akcijas (arba serus). Akcijų savi
ninkai valdo biznį. Akcijos eina iš rankų į rankas ir 
tuo budu keičiasi biznio savininkai, bet biznis palieka 
vis toks pat.

Brokeris yra tas žmogus, prie kurio kreipiasi biz
nio steigėjai (čia kalbame apie stambiuosius biznius), 
pirma negu jie pradeda biznį. Su jo pagelba jie sukelia 
pradinį kapitalą. Toliaus, kada biznis jau eina, prie jo 
kreipiasi akcininkai (šėrininkai), norėdami savo akci
jas parduoti, ir kreipiasi kiti žmonės, kurie nori jas 
pirkti. Ji$ai patarnauja bendrovei, kada jai reikia su
kelti daugiau kapitalo, padidinant akcijų skaičių, išlei
džiant bonds’us arba užtraukiant paskolą.

Taigi brokerio funkcijos (veikimas) dabartinėje 
kapitalistinėje sistemoje yra svarbios. Stambusis biznis 
be jo negalėtų apsieiti.

Yra tam tikra rinka, kurioje brokeriai veikia. Ji 
vadinasi birža. Svarbiausias jos centras Amerikoje ran
dasi New Yorke, prie nedidelės Wall gatvės. Apie “Wall 
Street” nuolatos girdima spaudoje, viešose prakalbose

- ir privatiniuose žmonių pasikalbėjimuose. Dabar apie 
“Wall-strytj” daug kalbama ir kongrese, nes preziden
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Burnos Higiena
Rašo Dr. G. I. BLOŽIS, | 

Den tįstas
Chicago, Illinois

I 
(Tęsinys)

Nėštumo metu ir kūdikiui 
esant prie krutinės, be abejo 
nės, kad motina, turinti norim- 
liškus dantis bus sveika, jeigu 
prisilaikys sekančių principų.

1. Užlaikys švariai kūną ir 
dantis.

2. Prisilaikys kasdien prie 
tam tikro mankštinimosi.
’ 3. Turės pakankamai doram 
pasilinksminimui.

4. Užtektinai šviežio cro, 
ypač miegant.

5. Išvengs barnių.
6. Užlaikys švariai burną va

lydama dantis su šepetuku tris 
sykius į dieną arba po kiek-
vieno valgio.

7. Dažnai duos daktarui iš
egzaminuoti dantis; nemažiau, 
kaip du kartus, kuomet būna 
nėščia ir kuomet kūdikis prie 
krutinės. į

8. Pasakys daktarui savo pak 
dėtį, kad jis nelaikytų perilgai 
kėdėj e.

9. Neatidėlios dantų taisyrpą, 
nes tam yra pavojus.

10. Apleidimas dantų gali nu
teikti įvairių ligų ir atsiduoti 
kebliame padėjime.

11. Dandų skaudėjimas, puj- 
liavimas ir bėgimas kraujo iš 
smegenų yra labai pavojingas^ 
o tą galima pataisyti. i '

Dantų viarllojimas
Beveik keistai skamba, 

met kalbama apie dantų Varto
jimą lyg mes nežinotumėm, 
kam dantys reikalingi, Nors ir 
žinome, bet nevisuomet tą da
rome, ką žinome. Kartais ir 
priešingai pasielgiant su 
žinojimu.

Dantys yra vartojami n 
geram sukramtymui, bet 
sveikatai. Nevartojamas 
kas genda; genda net ir gele
žis, rūdija pamesta drėgnoje 
vietoje. Na, o ką benorėti su 
minkštesniais dalykais. Taigi, 
neužmirškime: dantys yra gam
tos suteikti, kad j Uos vartoti, 
bet kuomet, mes jų derančiai 
nevarto j ame, tuomet jie genda; 
genda ir raumenys, kurie dan
tis palaiko, negaudami jiems 
deramo pasimankštinto. Aiškus 
dalykas, deramai vartodami 
dantis gaunathe dvigubą nau
dą: vieną, dantią palaikome ge
ram stovyje, o kita, maistą 
daugiau įvertiname, smulkiai 
šukramtydami ir taipgi paleng
viname viduriams suvirškinti, 
nes maisto virškinimas prasi- 
deda burnoje ir kiek geriau j| 
sukramtysime, kiek daugiau 
su seilėmis sumaišome, tiek 
greičiau jis būna suvirškintas; 
Tada nebus progos gauti y^du- 
rių užkietėjimo. Dar turiu pa- 
tėmyti, kad /niekuomet nereikia 
valgio; nugerti vandeniu, nes 
tas trukdo virškinimą.

kuo-

savo

e vien 
ir JU 
daly- 
gele-

IŠ DARBO

Komunistai “pergalėtojai”
Per eilę motų New Yorko so

cialistai įtartu su darbininkų 
unijomis rengdavo demonstra
cijas pirmą gegužės dieną 
Union Sąuare aikštėj. Ir šie
met Gegužės Pirmą jie ruošėsi 
apvaikščioti milžinišku mitingu 
Union Sųuare aikštėj ir gavo 
iš mero leidimą tam tikslui.

Bet štai, tūlam laikui praslin
kus, komunistai paskelbė, kad 
jie turėsią mitingą Union 
Sąuare aikštėje tuo pačiu laiku, 
kuris buvo paskirtas socialis- 
tams.

Unijų ir socialistų mitingas 
tapo perkeltas j Madison Sąuare 
salę. Tapo perkeltas ten pat, 
kur dar neseniai komunistai iš
provokavo kruviną susirėmimą.

Taigi komunistai išėjo “per
galėto jąi”. Bet vargšai nesi
džiaugia. Mat, kito kruvino su- 
sirėmittio iššaukti nebu.: pro
gos. O gal jie ir mėgins pakar
toti skerdynes Madison Sąuare 
Garden salėj?

šį klausimą atsako vienas iš 
viršininkų unijos, kuriai pri
klauso apie 40 000 darbininkų: 
Lai, girdi, mėgina; patirs ką 
jiems Unijistai velija!
^^homas ‘ Mooney išrinktas 

delegatu
Thomas Mooney sėdi kalėji

me kaip auka kapitalistų suo
kalbio nukryžiavoti darbininkų 
judėjimo darbuotoją. Visi įro
dymai, kad Mooney yra suokal
bio auka, visos pastangos, visi 
prašymai paliuosuoti Mooney 
iki šiol nieko negelbėjo.

Bet San Francisco molderių

kuriai pri

(Tęsinys)
Aš taip sau čia atėjau. Įspu- 
tik taip sau čia atėjau. Įspū
džių ieškau — iš bedarbių gy
venimo. Rašyti apie tai ketu. 

I *
Vis dėlto jį įtikinti nepajė

giau. Jis jautė, jis manė, jis 
tikėjo, kad tas žiupsnelis “by- 
ncų”, kurį bedarbis “flapau- 

Izėje” gauna, yra taipjau būti
nas ir malonus man, kaip ir 
jam, — iki paskutinio taško 
išalkusiam ir nusilpusiam be
darbiui.

Jis užsitraukė, kiek tik ga
lėjo, kepurę ant ausų, įklimpo 
savo nuvytusiu smakru į su
dėvėtos apikaklės atbrizgas ir 
...vėl skendėjo viso pasaulio 
apleisto ir paniekinto bedar
bio nykybėj...

O aš lėtai ėjau lygiagreta 
su juo, perkratinėdamas sa
vo galvoje viską, ką šian
dien pri^stebė'jhu.

Kai 
rrison 
bloku 
gatvės, 
vieną 
rambiai slenka lyg ir žmo
nės. Tai šiurpus šešėliai, atro
dą, lyg jie butų tikros žaltvy- 
kšlės, kilusios jš Chicagos 
biednuomenės apgyventų slu- 
mpsų—pelkių • ••

Mudu patekome į jų sukurį 
ir pro siauras duris įsisuko
me vidun, čia. mano nepažįs
tamasis padavė prievaizdai 
bedarbio bilietą, į kurio nuga
rą jis įtnušė datą, ir baigta. Su 
manim tačiau elgėsi kitaip. 
Pažiūrėjęs į mano bilietą pa
sakė, kad jis tik valgiui tetin
kąs, o ne lobai. Aš 
turįs gauti kitą bilietą, ir tiek.

-—O, tamsta, — sakau,— aš 
neatėjau čia pastogės ir lovos 
—kad ir šitoje aštraus šalčio 
sugniaužtoje naktyje — ieško
ti. Nę, Aš atėjau tik savo drau 
go, Jono Lazęlausko, atlankyti.

mudu pasiekėme Ha- 
gatvę ir paėjome du 
j rytus nuo Halsted 
aš pamačiau, kad į 
persigyvenusį namą

Mes sykiu augome. Aš noriu 
jam padėti.

Mane leido; daugiau — da
vė ir palydovą, kad po visą 
namą išvadžiotų ir, tokiu bu
du, aš savo draugą, Joną Laz- 
dauską, tikrai susirasčiau.

Visų pirmiausia mudu perė
jome skersai didelį kambarį, 
pilną durnų, smarvės ir žmo
nių — žmonių, po bedarbiško 
skurdo našta sugniužusių, nu
smurgusių, protiškai sugrubu
sių bedarbių; paskui atsidūrė
me dar erdvesniame ir tirš
čiau prirūkytame kambaryje. 
Čia ilgame suole glaudžiai sė
dėjo būrys lietuviškų veidų. 
Aš nuėjau tiesiai į juos, o ma
no palydovas, manydamas, 
jog aš savo jaunų dienų drau
gą jau susiradau, pasitraukė.

Poaukštis vyras, sulysęs, su
sidėvėjęs, su juoda tankia 
barzda ir ant akių užtraukta 
sulaužyta skrybėle, dainavo 
lietuviškas dainas, sausa ran
ka, kaip choro dirigentas ba
tuta, kapodamas tirštą orą, o 
plačiu, prasižiojusiu pusbačio 
galu “mušdamas į taktą.” Jis 
vos tik buvo pradėjęs “Sėjau 
rūtą, sėjau mėtą,” ir kai paė
mė “sėjau lelijėlę”, jo gerklė 
tartum užsiraukė ir balsas 
visai sukiužo. Jis nusišypsojo 
cementine šypsena, kuria visi 
čia į jį bežiūrėdami ir jo 
dainavimo besiklausydami 
Šypsojosi, truktelėjo kelis kar 
tus papirosą ir uždainavo 
“Ant tėvelio dvaro s/kalai

Paskui, valandėlę 
šiek tiek /šilčiau

“Aš

j

į’

sako —

krypavo.” 
patylėjęs, 
nusišypsojęs, sudainav 
pasėjau žalią pupą”, -ir baigė 
savo koncertą su “Per girią 
girelę,” kuri, Šiaip ar taip, iš
ėjo geriau, nekaip kitos, nes 
dabar ir jo mimika nebuvo 
tokia cementinė, ir gestai tvar 
kingesni, ir pagaliau balsas 
netaip labai girgždąs.

(Bus daugiau)
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Seno Petro įspūdžiai 
Madison gatvėj

visą savo gyvenimą ištuštino 
daug statinių ir butelių, vie
nok “velnias jo negriebė”. Mi
rė 10 metų atgal ir pereitą 
savaitę duobkasis atkasęs tė
vo grabą ir pažiūrėjęs į lavo
ną, “Jis po dešimts metų gra
be 
ta*

geriau atrodė negu ‘tams- 
dabar”.

Senas Petras.

Marąuette Park ren
gia iškilmingu va- 
kara ALTAŠS’ui

šįmet bus

Madison gatvė yra žinoma 
Cliicagojc dviejais atžvilgiais. 
Pirmiausiai kad dalina miestą 
į šiaurę ir pietinę dalį; antra, 
kad toje gatvėje, pradedant 
nuo šešto šimto vakaruose 
apie mylią nuo miesto centro, 
yra susispietusi biednuomenė, 
ir vargšai — savo laiku buvę 
sveiki, 'protingi ir produkty
viai žmones.

Šiandie gi, tie žmones dėl 
nedarbo, ir dėl kitų priežas
čių yra nustumti iki žemiau
sios rūšies gyvenimo.

_ Vieni nuodingų gėrimų su
naikinti yra amžini ligoniai; 
kiti — nedarbo kankinami at
sidūrė vargo bedugnėje; treti 
prie tokio gyvenimo jau pri
pratę nuo senų laikų. Gyvena 
jie visi Madison gatvės “flop- 
hauzėse”, kuriose gali gauti 
nakvynę už 10c arba labda
ringų organizacijų pastogėse. 
Jie didžiumoje ir valgo miesto

Dalinu širdį
Mano vardo — gimimo die- 

ną — balandžio 25-tą — kon
certo — puotos “Ramova Gar- 
dens” — teatro salėje įvykdy
mo ir papuošimo dalyviams 
širdiųgai dėkoju!

Už suteikimą tokios progos 
pabuvoti su geriausiais žmo
nėmis — Rengimo Komitetui: 
Dr. A. L. Davidoniui, Adomui 
Grybei (taip pat 
mininkavusiam), 
eini, Dr. Suzanai 
Bernice Brijunas,

mano eiles

cesijos. Daugelis senųjų kon
cesijų, kurios pasirodė netin
kamos ir negeistinos buvo pa
naikintos ir jų vieton naujos 
paskirtos.

Pasaulinės Parodos “Jomar- 
kas” — Midway,
perkelta į šiaurinę salą, o jo 
vieton pastatyti charakteringi 
egzotinių kraštų “kaimai”. Di
delis dalis pernykščių “Jomar- 
ko” koncesijų — panaikinta,

Bendrai, visa Paroda šįmet 
yra žymiai pakeista ir — žy
miai pagerinta, i

Dainrninkai, žymus kalbėtojai 
dalyvaus i programe

Žada paimti nagan 
neatsargius “dvi

vėrius”
Illinois legislaturoje kalbama 

apie įvedimą įstatymo, kuris 
reikalautų, kad automobilių 
valdytojai išlaikytų tam tikrus 
kvotimus ir galėtų važinėti au
tomobiliais tik gavę leidimą. 
Apart to, norima įstatymu pri
versti šoferius atsakyti finan
siniai už nuostolius, kuriuos jie 
padaro numušę kitą automobi-

MARQUETTE PARK.—Dai
nininkai K. Sabonis, čiapas. 
Juozaitienė ir daugelis kitų; 
kalbėtojai Justinas Mackevįčius 
—ALTASS iždininkas, Dr. A. 
L. Davidonis, I L. šimutis, P. 
šaltimieras, A. A. Dobbs ir Dr. 
J. Poška—dalyvaus iškilminga
me ALTASS vakare, kurį ren
gia Marųuette Parko skyrius.

Koncertas— prakalbos įvyks 
Parapijinėje svetainėje, 68th ir 
Washtenaw avenue antradienį, 
gegužės 8 d., 8:30 vai. vakaro.

Vakaras bus įdomus margas 
i ir rengiamas kilniam tikslui, 
tad reikia tikėti, kad visi Mąrq- 
iuette Parko lietuviai skaitlin
gai į jį susirinks. —Al.

|mų, surengdamas čia didelį 
koncertą. Vietinių gi didelių 
parengimų kaip ir nebūna, nes 
gal jokia kita Chicagos dalis 
nebtfvo tiek nukentėjusi nuo de
presijos, kaip Roselandas. Ta 
.depresija labai apsunkino vie
los meno mėgėjų darbuotę ir 
net visai atėmė norą darbuotis, 

į ar ką nors! rengti. Tad "labai 
gerai, kad “Pirmyn” choras su
manė vėl mus aplankyti ir duo
ti mums ką nors gražaus, ne
paprasto.

Tad visi 
taipjau ir apielinkes 
kviečiami šį sekmadienį 
Balčiūno 
gražiu koncertu ir operete 
“Abejotinas Asmuo”. Paskui gi 
bus šokiai prie nepaprastai sma
gios Jurgio Steponavičiaus mu
zikos. Padarykime šį vakarą 
atmintiną ir tinkamai pasitiki
me svečius.—Jokūbas.

bus ir pats i?ž save kalba, tai 
komitetas nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti, rengiamam 
bankiete, nes tik bendrai dirb
dami ir vieni kitų parengimuo
se dalyvaudami galėsime pilnai 
atsiekti savo užbrėžtą tikslą.

Minėtam vakarui prašome bi
lietus pirkti iš anksto, kad 
maž-daug numatytume kiek

- svečių galima tikėlis.
— K. Kat—nė.

roselandječiai, o 
lietuviai 

būti 
svetainėj pasigerėti 

koncertu

Lietuviai golfininkai 
rengs turnamentą

visi 
kitę

revoliucionieriai, nepraleis- 
progos!—Raulas.

Laiškai Pašte
laiškai yra atėję iš Europos 
jie priklauso, tegul nueina j

lų ir amatininkų
Tarp tų vargšų — “bobos” 

yra ir žmonių, kurie savo lai
ku buvo užsiėmę profesijomis, 
kurie baigė universitetus ir 
kitas aukštas mokyklas. Įdo
mu ir smagu išgirsti juos ko
mentuojant apie šių dienų gy
venimų ir bendrai filozofuo- 
jant įvairiais klausimais.

Kartą teko nugirsti “salavei- 
šių” bekalbant į paniurusį 
“hobos” būrį. Pasakojo jis 
jiems, kad niekuomet su mer
ginoms “nevaikščiojęs”, 
kęs, degtines ir alaus 
riąs, tabako nevartoju?,
liukais nelošęs ir yra 54 me
tų amžiaus. Jėzus esąs jo 
širdyje, o numigęs — tiesiai 
trauks pas Seną Petrą, kad ati
darytų jam duris į dangų.

Užbaigus “salaveišiui” kal
bėti, prabilo vienas Madison 
gatves pilietis. Sakė, mano tė
vas būdamas tik 6-ių metų jau 
mokėjo keikti, pradėjo rūkyti 
12-kos metų sulaukęs, ir su 
merginomis trankėsi, ir 15 me
tų am. būdamas pradėjo 
maukti degtinę ir alų ir per

neru-
negė-
ark-

Warehouse
flptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARBENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia . įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI
Neatidėliokit, neikit greit!

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ...........................
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ................. ......
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Didelės įtalpos 
Refrižeratoriai .......
9x12 Fe lt Kaurai

*39.50 
*29.95 
19.75 

*39.50 
*14.95 
*11.95 

dabar po ....................... $3<98
Elektrlkiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dioa už Vt kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje . Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

vakare pir- 
Chas. Po-

A. Slakis, 
Mrs, Firant, 

“Moterų Dirvos** Redakcijai
Sofijai Sakalicnei, “Naujienų” 
Redakcijos nariui K. Augustui 
ir Dr. A. K. Rutkauskui (daly
vavusiam su 
“Arėjas” deklamavimu 11 me
tų sūnumi Alfu, man gėlių glė
bį perdavusią dukterimi, ir 
vyr, sunumi).

Už koncerto — puotos pas
kelbimą per radio — “Mar
gučiui” ir Peoplcs Furniture 
Co. ’

Už neužmirštamą menišką 
vakaro papuošimą — daininin
kei Anelei Steponavičienei, pi
anistei Josepbine Schultz, dai
nininkui Stasiui Rimkui, artis
tei Polai Tendžiulytei (dcklia- 
inavusiai mano eiles “Testa
mentas”) ir orkestro vadovui 
G. Steponavičiui.

Už draugiškus mano dar
buotes apibudinimus ir širdin
gus linkėjimus kalbose: Lie- 
tuvos konsului Chicagoje p. A. 
Kalvaičiui, Dr. A. Zimontui, 
rašytojui A. A. Tuliui, “Nau- 
. ienų Redakcijos nariui A. Vai
vadai, Adomui Grybei.

Už atminimo knygos linkė
jimų įrašams papuošimą — 
dailininkei Bernice Balickai- 
tei, ir už visus linkėjimų įra
šus toje knygoje.

Už palankų paminėjimą — 
laikraščiams: “Sandarai” (ir 
atsilankiusiam Redaktoriui 
V a i d y 1 a i), “Naujienoms”, 
“Draugui” (ir atsilankiusiam 
nariui Ignui Sakalui), “Vie
nybei”, “Amerikos Lietuviui”, 
“Garsui”, “Tėvynei”, “Darbi
ninkui” ir kt.

Už nemokamą gražių pro
gramų išspausdinimą — spau
stuvininkui J. K. Valinskui, 
3352 So. Halsted Str., ir už ne
mokamą fotografiją progra
mai — fotografui A. S. Precin, 
4309 Archer Avė.

Už linkėjimus: telegrama — 
Lietuvių Dailės Meno Rateliui 
Brooklyne, N. Y.; Philadlphi- 
jos lenkų laikraštyje “Jednosc” 
išspausdintomis man skirto
mis eilėmis su draugiška in
formacija — Kaziui Vidikaus- 
kui, laiškais — “Gyvenimo 
Ruožų” “Tėvynėje” rašytojui
A. B. Strimaičiui, ir Strazdų
B. ir EI., ir visiems kitiems-

Už gėles — Lovcikiams, 3316 
So. Halsted Str., ir kt.

Už ĮCpmitetui prieinamą 
koncerto — puotos nufotogra- 
f avimą — fotografui Petrui 
Konradui.

Visiems — už dalyvavimą, 
atsiminimą ir dovanas.

Visiems, visiems —■ 
širdį išdalinu —

A r Sjas Vitkauskas.

Įstatymai taikomi prieš tuos 
“driverius”, kurie yra neatsar
gus ir pridaro daug žalos ki« 
tiems automobiliams.

Roselandas laukia 
“Pirmyn” choro ir
‘Abejotino Asmens”

Klaidos atitaisymas
Penktadienio “N-nų” nume

ryje žinioje apie 18-tos Apie- 
linkės ALTASS įsibrovė klai
da: turėjo būti pasakyta, kad 
$2.00 skridimui aukavo Kazi
mieras Kazanauskas, 5730 
Broadway.

■.i . ———i

ROSELAND.
čiai nekantriai laukia ateinan
čio sekmadienio, gegužes 6 d., 
kada didelis Chioagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn” atsilankys į 
Roselandą ir Balčiūno svetai
nėj pastatys naują gražią ope
retę “Abejotinas Asmuo” is 
dar duos koncertą,

Choras lankėsi čia prieš por i 
įmetu ir paliko gražių atsinį?’.ii-

Roselandie-

Central District

Išnuomavo ir išpar 
davė visas koncesi 

jas Pas. Parodoj

Ir SLA. 134 kp. į tai 
ką ALTASS skri

dimui
Rengia bankietą skridimo nau

dai gegužės 16 d.

SLA. 134-ta moterų kuopa 
eina talkon lakūno Janušausko 
skridimui fondą padidinti. Ko
miteto narės, p. O. Biežiene, 
p. K. Jakubkienė ir kitos rū
pestingai darbuojasi rengime 
bankieto, kurio visas pelnas 

lakūno Janušauskoskiriamas 
skridimui.

Furnitūra Co. 
3621-23-25 South 
Halsted Street
JOSEPH JOZA1TIS, 

Manageris

Pasaulinė Paroda, kuri atsi
darys gegužės 26 d., jau išpar
davė ir išnuomavo visas kon
cesijas ir žemės sklypus, skir
tus tam tikslui.

Parodoje yra 51 naujas kon- 
cesionierius ir 55 naujos kon-

v

■■
,. . . w.. r 17* ’• ".M'I

Paskutiniame Lietuvių Gol- 
fininkų Sąjungos susirinkime 
nutarta rengti golfo turnamen- 
tą -kaip greitai bus galima gau
ti tinkamą lauką. Apie tai bus 
pranešta vėliau per laikraščius, 
tad nariai prašomi juos sekti.

Golfininkai, kurie norėtų tap
ti LGS nariais, prašomi kreip
tis į valdybą ar pas vaistinin
ką A. Bielskį.

Dr. G. I. Bložis,
L. G. S. Raštininkas.

šie
Kam
vyriausįji paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tiscd Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

920 Mureikiene MrjonTt
933 Rtmkela John
936 Sartauskieni Kazimiera
940 Shileikis Charles
945 Stulga Marijona ir Jonas 
955 Watter Miss Auguste

Revoliucija!
MARQUETTE PARK.—Kri

kščionys demokratai šaukia pro- ( 
letariatą beveik prie ginklo. Jei-! 
gu netikite, paimkite “Draugo” i 
1-mos gegužės numerį ir pa-’ 
tys persitikrinsite, šaukiamas 
mass-mitingas bažnytinėj sve
tainėj. Krikščionių demokratų 
vadai pirmiausiai pasimels, o 
paskui kalbės apie pirmos ge
gužės reikšmę. Kalbėtojai bus

CLIMAX, Sieninės Q .25 C 
popieros valytojas ** už»**** 
SEA Craft Spar Var- $4 Efi 
nišas ............... Galionas I-O**
Int. Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip ir maliava, 
džiūsta išlengvo, kaip 92 C 
gloss arba enamel—kvorta**“"** 
Baltas Enamelis, išdžiūsta j 4 
valandas ........... kvorta 76c
Yanas Hardware and

Paint Company
2747 WEST 63rd STREET 

Tel. Prospeet 1297

Bankietas įvyks gegužio 16
d. 1934 m., trečiadienį, 812 < kunigai, o gal ir vienas kitas 
W. 33rd Spr., antram aukšte.

tikslas labai svar- las pratars keletą žodžių. Taigi
pašalietis, o kad kas gal ir Rau-

Kadangi

uckies visuomet
visais atžvilgiais yra malonūs jūsų gerklei

taty apvalūs, taip kieti, taip pilnai prikimšti—be liuosu
galu—'štai kodėl, jūs atrasite, Luckies neišdžiūsta

egstame papasakoti apie puikesnį 
tabaką Luckies—rinktiniausį turkišką ir 
naminį, ir tiktai lengvus, švarius viduri
nius lapus— 
“It’s toasted

Mes

•jie turi geresnį skonį—be to, 
’—dėl garkles apsaugos. Bet 

mes lygiai taip pat didžiuojamės ir kaip 
Luckies yra padaromi. Jie yra taip apva-

lūs ir kieti, taip laisvi nuo liuosų galų. 
Štai kodėl Luckies užsilaiko gerai-—kodėl, 
jus atrasite, Luckies neišdžiūsta—tai svar* 
bus dėsnis kiekvienam rūkytojui. Luckies 
visuomet—visais atžvilgiais!—yra malo
nūs jūsų gerklei.

Luckies visuomet yra malonus jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
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NAUJIENŲ DOVANA KONTEST ANTAMS

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAITLIUS
Laipsnis Ketvirtas—Reikia 8,000 Balsų

Turi 15502 balsy

Laipsnis Pirmas—Reikia 1100 Balsų

KONTESTO EIGA

J. SINKUS T. Rypkevičia,
Kontesto vedėjasTuri 2607 balsy

BARNIŠKIS

DOM. ŽUKAS

Turi 1167 balsų

P. ATKOČIŪNAS

1634 S. 48 Ct

Turi 1370 balsų Turi 1246 balsų

NON GRADUS

VILIS

NARBUTAS
M. BALČIŪNAS

Turi 240 balsų
1033 W. 103 St,

sekmadieniai laisvi
Turi 280 balsųTuri 713 balsų

KAZAKEVIČIA
ADAMS

ANT. RUŽAS
Pittston3409 Williams Avė, Badaugienė,Turi 180 balsųTuri 200 balsu Detroit, Mich

Turi 110 balsų

Turi 125 balsų

Turi 120 balsu

NAUJOKAITIS

Turi balsų
I V .<•

Turi 80 balsų Z. A. JUCAITIS

80 bhlsųTuri

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St 
Hammond, Ind. 
Turi 760 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St
Waukegan. UI

Turi 1328 balsų

ONA VILIENfi 
(Uždrovaitė)

1646 N. Irvlng Av.
Turi 635 balsų

J. METELIONIS
1015 Ouarry Avė. 

Gr’d Rapids, Mich,
Turi 160 balsu

Canada.

Turi 100 balsų

9424 Burnside Avė 
Chicago, III.

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė 

Rockford. UI. 
Turi 790 balsy

7445 
Detroit, 
Turi 215 balsy

Ketvirtadienis, geg. 3, 1934

ANT. RAŽAITIS 
3408 S. Halsted St 
Turi 2810 balsų

5949 So. Kedzie.

ALBERT DIKSAS

Lavinskus
Prairie Avė, 

Mich.

ELS1E MARTIN
4508—8th Avė. 

Kenosha, Wis.
Turi 1940 balsų

E. NORGAILIENfi 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafavette 5647 

Turi 2335 balsų

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė,

Chicago
Turi 188 balsus

M. ŠEŠTOKAS
1323 N. 35th St 
Melrose Prk, III

Turi 1596 balsų

A. FRENZELtS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų

V. TUMOSAIT E 
3252 N. Nagle Avė. 

Chicago, III.
Turi 1848 balsų

Community Motors, Ine. 235 E. 33rd St.
turi išstatę šį automobilių savo Salesruimy ir jį galima pamatyti bile kada. Community 
Motors

2135 N. Spaulding 
Avenue

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48ch Ct, 

Cicero. III.
Turi 2508 balsų

šią savaitę iš pirmo laipsnio 
tiktai vienas Ražaitis persikė
lė į augštesnj laipsnį. Kas, at
sitiko su kitais kontestantais? 
Jau tik dvi savaitės laiko be
liko iki ikontesto pabaigos, o 
“Non Gradus” skyrius stovi 
ant vietos. Draujgai, sukruski
te, nors šias 2 paskutines sa
vaites.

Ine., sako, kad kontestą laimėjęs šį automobilių, pilnai bus patenkintas.
Jau Naujienų Kontestas eina prie pabaigos. Todėl koritestantai pasiskubinkite surink 

ti reikiamų skaitlių balsų, kad šį automobilių laimėti.

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av, 

Chicago, III. 
Turi 1327 balsų

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St 

Chicago
Turi 13086 balsų

D. SUGDINIS
212 E. Clark St 
W. Frankfort. III.

M. ROVAITIENfi
700 S. 9th Street 

Herrin, III.
Turi 40 balsų

J. SHOLTEMAN
7029 S. Artesian A v* 

Chicago 
Turi 315 balsų

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago
Turi 260 balsų

3341 S. Aubum A v 
Chicago

Turi 179 balsų

Seno Petro Biznis 
Konteste

Senas Petras 
(Tąsa 7-am pusi.)

ONA 
KAčERAUSKIENE 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157 

Turi 598 balsų

26 Palmerston Ava* 

Toronto, Ontario,

K. G. URNEŽiS 
4607 S. Talman 

Chicago.
Turi 1896 balsu

šie asmenys darė biznį per 
Seną Petrą:

P. Mureika, 6236 So. West- 
ern avenue, kuris pirmiau už
laikė valgyklą adresu 2517 West 
69th Street, dabar užlaiko daug 
didesnę ir gražesnę vietą prie 
Western avenue, aukščiai* pa
duotu adresu. Gamina lietuviš
kus ir kitokius valgius. Užsi
rašė “Naujienas” 15 mėnesių.

Kiti, kurie taipgi užsiprenu
meravo “Naujienas” yra: J. 
Bružas, 2100 West 59th Street, 
kuris taipgi užlaiko valgyklą, 
alinę ir “ruiminghauzę”, kur 
(turi gerų kambarių pavieniams; 
A. Kasulis 
kuris Užlaiko alinę ir penkta
dieniais veltui duoda žuvies, o 
šeštadieniais vištieną; A. Lie
pa, 1621 South Halsted Street^ 
kuris užlaiko bučernę ir gro- 
sernę ir turi didelį pasirinki
mą maisto reikmenų.

P. Medenis, 6205 So. Went- 
worth avė., kuris užlaiko alinę 
ir cigarų krautuvę; A. Gedvi
las, 1701 So. Canal Street, ku
ris taipgi užlaiko alinę ir val
gyk!?.

Atsinaujino “Naujienas” ir J. 
Lieppa, Archer and Kean avė., 
Justice Park, kur užlaiko Jus- 
tice daržą piknikams ir išva
žiavimams. Jis sako, kad dar 
yra keli 
Ten pat p. Lieppa užlaiko už
eigą, kur turi alaus ir yra vie
tos pasišokti.

Dienraštį atsinaujino ir se
kami: St. Czyz, 7850 Archer 
avenue, kuris yra senas chica- 
gietis, buvęs namų pardavinč- 
jimo biznyje, o dabar užlaiko 
gražią alinę; M. Sriubas^ 1737 
South Union avenue, kuris už
laiko gražią alinę ir yra drau
giškas žmogus; D. Gricius, 2451 
West 69th Street, kuris taipgi 
iš namų statytojo virto alutii- 
ninku; Mrs, 
4119 So. Francisco avenue, ku
ri užlaiko grosernę ir turi di
delį pasirinkimą maisto pro
duktų 
So. Campbell avenue, kuris už
laiko alinę; (penktadieniais ten 

, duoda žuvį veltui)
4358 So. California avenue, ku
ris taipgi užlaiko "alinę. Naujai 
ją išpuošė.

Visiems, kurie darė biznį per 
Seną Petrą tariu* širdingą ačiū. 
Reikalui atėjus šaukite telefo
nu, CANal 8500 ar laišku, nes 
kontesto laikas baigiasi su ge
gužės 15 d. —\

šį naują 1934 metų, 8 cylinderių

Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks 25,000 balsų šiame “Naujienų 
Kontesie.

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St. 

Cleveland. Ohio. 6941 S. Talman 
Chicago, III,

A. U2DRAV.UTIS 
4031 S. Talman Av 

Chicago

Dabar oras atšilo, darbai pa
gerėjo, tik reikia smarkiaus pa
dirbėti. Susiėję savo pažįsta
mus, kurie dar neturi Naujie
nų, paaiškinkite, kad laiko la
bai mažai beliko pasinaudoti 
proga gauti Naujienas nema
žinta kaina, žinote, kad dabar 
užsirašiusieji ant metų gaus 
Naujienas per 15 mėnesių.

J. SIPLALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1390 balsų

Ui'PiS T < s:' ■’ ’ri?

V. BUDVIDIS 
4094—9th St.

Ecorse, Mich.
Detroit

T”1 160 bals,> -

■ t

■

t .
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KONTESTO EIGA
(Tąsa iŠ pusi. 6-to)

B. Barniškis rašo

nes jau kontestas eina prie 
pabaigos. Malonėkite mane pa
remti pranešdami atvirute, o aš 
pribusiu pas jumis į namus ir 
patarnausiu.

B. Barniškis, 
9424 Burnside Avė.

Atsilankiau kontesto reika- 
W. Junkarį, 10627 

Jie nusiskundė
Jais pas
Hoxie avenue.
bloga padėtim. Patsai p. Jun- 
karis mažai dirba ir apart to 
liga kankina žmogų. Yra labai 
bloga gyventi, jeigu tiktai vie
na ypata visoj šeimynoje dir
ba ir tai tik kelias dienas į 
mėnesį, šiek tiek surankioję, 
panaujino prenumeratą. Junke
rių visa šeimyna yra labai sim
patinga, galima visokiais klau
simais pasikalbėti.

J. Slavinskui, 6000 Prairie 
avė., prisiminus apie “Naujie
nų” kontestą, sako ir mano 
prenumerata jau pasibaigusi 
štai jums pinigai, tegul laik
raštis eina ir toliaus. Mat, p. 
Slavinskai yra 
žmonės. Pirmą 
silankiuS pas 
labai gražiai 
svečias.

J. Kuosaitį, 
avė.,
“Naujienas”, sako, 
rai” ir užsimokėjo 
tą už 7 mėnesius.

K. Bayelis, 865 E. 87th PI. 
ntfšisk/ndč blogais laikais, bet 
gi i 
mok

j/ Kurnėta, 4439 So. Camp
bell avė., nors yra ilgą laiką 
be darbo, šiaip taip sutaupęs 

Naujienų”, prenumeratos
Sa-
Pi-

akery savininkas, 11731 
Indiana avenue, Phono 

3322, užsisakė 
15 mėn. Jo ke-

ŠOKS GEGUŽĖS 6 DIENĄ

labai draugiški 
kartę man ap
juosiąs, buvau 
priimtas, (kaipo

8042 
pakalbinus

Prairi? 
užsirašy ti 

“labai ge- 
prenumera-

alėjo prenumeratą užsi- 
i už 15 mėnesių.

dėl 
užsimokėjo už 15 mėnesių, 
ko, tokiu budi* man atsieis 
giaus.

Visiems, kurie per mane
sinaujino “Naujienas” ir nau-

at-

kontesto darbe, tariu širdin
gai ačiū. Lauksiu kas daugiau!,

ELZBIETA RADZEVIČIENĖ 
(po tėvais Bitautaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės i dieną, 3 valandą po 
piet 1934 m., sulaukus 52 me
tų amžiaus, gimus Šiau
lių apskričio, Šaukėnų parapijos.

S
A_ikoj išgyveno 28 metus, 

to dideliame nuliūdima 
idomą. 5 dukteris Elzbie- 
žentą Kasinąką, Juozapi- 
žentą Julijoną Norvaišą 
ą ir žentą Mares, Mari

jona ir Oną, seserį Anielę ir 
švogerį Juozapą Baleką, bro
lienę Antaniną ir jos vyrą Juo
zapą Stankevičių, du pusbro
lius Antaną Slaponavičiu ii 
Praną Bitautą, o Lietuvoje mo
tiną Kastanciją, seserį Felici
ją ir broli Jurgį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1418 So. 48th Ct., Cicero, III.

laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gegužės 5 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i Sv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Radzevi
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, Sesuo, 
Žentai, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A.Petkus, tel.Cicero 2109

su- 
va-

bo.

K. G. Urnėžis rašo:
Mtfsų kontestas jau artinasi 

prie pabaigos. Vis lengviau pro
spektus surasti. Kas dar ne- 
užsifaše dienraštį pasiskubinki
te, i^es jau tik dvi savaitės laiko 
beliko.

štai, mums gerai žinomas 
biznierius, p. Ambrose, Rose- 
land 
Šou
Coinmodore 
“Naujienas” 
pykloje kepama skani lietuviš
ka duona. Man teko su juo 
sipažinti Kaune ir sykiu 
žiavome laivu į Ameriką.

Vincas Petrikaitis, 6836
Rockvvell Street, yra nuolati
nis “Naujienų” skaitytojas. 
Darbai truputį pagerėjo, tad 
reikia pakviesti “Naujienas” i 
namus. Vincą laikraštis lankys 
per septynius mėnesius.

Mike Urbaitis, 6224 South 
Talman avenue atsinaujino 
“Naujienas” 15 mėn. Jis yra 
senas “Naujienų” skaitytojas 
ir malonus žmogus. Kiek lai
ko atgal sirgo, bet dabar jau 
jaučiasi gerai.

Visiems tariu širdingą ačiū.
K. G. Urnėžis,

4607 South Talman ava.

Kazys Dulinskas, vienas jau
niausių ir geriausių šokėjų Lie
tuvių Baleto mokykloje. Seka
mą sekmadienį Lietuvių Audi
torijoje kartu su kitais Vytau
to Beliajaus mokiniais jis išpil
dys programą.

Dar kartą tenka priminti, 
kad gegužės 6 d. programas su
sidės iš įvairiausių šokių — is
paniškų, čigoniškų, orientališ- 
kų, rusiškų, lietuviškų ir kito
kių.

pirmininkas, turi daug pažįs
tamų, tai ir lankytojų yra ne
mažai. Choristai ir choristės 
gėlių jam nemažai atneša, o 
jau cigaretų ir literatūros — 
tai, sako, užverstas iki ausų.

Sveik, Stasy! —Lankytojas.

Tarp Chicagos
Lietuvių

5 . ‘

Šeštadieni laidos 
A. Juška

L 5 .f

Antano Juškos laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gegužio 5-tą die
ną, 2-rą vai. po pietų

Kūnas pašarvotas šiandieną 
6 vai. vakare po No. 3308 Ever
green avė. Graboriai patarnau
ja J. J. Bagdonas ir Ant. Pet
kus. Tel. Republic 3100 ir Ci
cero 2109.

Giminės.

Stasys Jokubauskas 
sveiksta

Prieš trejetą savaičių Stasys 
Jokubauskas, puldamas nuo ko
pėčių St. Agnės Auditorijoj, 
nusilaužė abi kojas. Jis randa
si šv. 
kam b. No. 
do Dr. M.

Ligonis 
džiaugiasi,
tingai jį prižiūri.

S. Jokubauskas yra Chica- 
gos Lietuvių Choro “Pirmyn”

Kryžiaus ligoninėj, 
315. Prižiūri ir gy- 
T. Strikolis.
jaučiasi gerai ir 

kad daktaras rūpės-

ANTANAS JUŠKA
Persiskyrė 

balandžio 30 
iš ryto 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs birželio 13 d. 
1882 metais Nendriniskių kai* 
me, Kvietiškės valsčiaus, Ma- 
riampolės parapijos ir apskr.

Paliko dideliame nuliūdime / 
3 seseris Marijoną Teiberienę i 
Spring Valley, 111. Uršulę/į 
PauŽiene ir švogerį Paužą Chi- | 
cago, III., Elzbietą Bruzgiene I 
Cicero, III., brolį Vincentą Ma-|| 
riampolės mieste Lietuvoj irH 
keturias pusseseres Julijoną 
Galskienę, Adelę Gilienę Pitts-V® 
burgh, Pa., Magdeleną Micke-\| 
vičien? Pittsburgh, Po. ir FJz- y; 
bietą Ančiurienę ir kiti giminės, y

Kūnas pašarvotas, ranuasi ' 
3308 Evergreen Avė., Chica- 
go. BĮ.

laidotuves įvyks subatoj ge
gužės 5 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Antano Juškos giminės, draugai

su šiuo pasauliu 
dieną, 1 valandą

___ ___ ir pažįstami esat nuo- 
širdži^"’kviečiar^"\lalyv^ti”TaWotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
SESERYS, PUSSESERES IR GIMINĖS 

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas Tel. Republic 
3100 ir Anton Petkus Tel. Cicero 2109.

Rezidencijos Tel. Belmont 8512.

[vairios žinios iš Ci
cero Altass, bizniai 

etc.
Rengia didžiulį vakarą 
TASS’ui šeštadienį, geg. 5 (1.

visiCICERO. — Tėmykite 
kaip pasirodys Cicero gegužės 't* 'I ■ • ■ ■
5 d. Tai bus visų Cicero orga
nizacijų vatais ALTASS nau
dai. Vyrai, moterys, darban! 
Parodykite ką Cicero gali. To 
vakaro komisija deda visas pa
stangas padaryti jį įdomiu ir 
pasekmingu. Žinoma, jie vieni 
to padaryti negalės — reika
linga visų parama ir pritari
mas.

Baliuje atsilankys du kalbė
tojai iŠ ALTASS centro valdy-

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

ir

bos ir pats lakūnas Janušaus
kas, kuris sekančią dieną išva
žiuos i j kolonijas su aviacijos 
dienohiis ir nebegrįš iki birže
lio pabaigos.

Graborius Antanas Petkus 
naujoje vietoje

šibmis dienomis populerus 
graborius Antanas ĮPetkus per
sikėle naujon vieton — 1410 
S. 49th Ct. Tai yra buvusi Jo
no EUdeikio graži vieta. Da
bar kad ją pamatytumėte! 
Naujai perdekoruota, patogus 
kambariai gyvenimui, kuriuos 
užėmė pats, p. Petkus. Paran
kus ofisas ir erdvi koplyčią. Vi
si parankamai vietoje.

Nors p. Petkus jaunas savo 
profesijoje, bet pasekmes turi 
gerasį nes yra atviras, šimpa-, 
tingaį sąžiningas. Priklauso 
vietoj draugijoms, Lietuvos 
Kareivių, Raudonos Rožės 

i ir dar keletai mažesniųklubu 
organizacijų. Apie persikėlimą 
naujen vieton tėmykite skelbi- 
mą šiame lai.kraš>tyje dieną iš 
dienos.

Eks-ciceriečiai pp. Rimdžiai • 
vėl grįžo į Cicero 
Rimdžiai vėl pas mumis, 

arė gražią krautuvę p. A. 
Lieko name, 14th ir 49th

Pp.
Atsic
Milia
avende. Tas labai smagu. Tu
rėsi rr
pirkimui reikmenų.

Tik suprantama, p. Rimdžius 
turėt

e vėl savo tautietį pasi-

ir ki

čiąją

Tau

j skelbti laikraštyje ofi- 
atidarymą, vadinasi duoti 

tiems biznio, o tik 
E.ščius galima pasiekti 

visuomenę.
i tiška Seserų 

ALTASS
i p jau buvo

’ Tautiškos seserys turė- 
rengimą ALTASS naudai, 

gana pasekmingai,

Kai 
t u vos 
jo pa
Jis praėjo

Draugija 
narė 
skelbta,

kių | 
nuo i

per 
pla-

Lic-

KVIEČIAM!
: !| !'-■ ' / J.

i * ' ŠE '

si sveiki Chi&gos ir apiofin- 
lietuviai, vyrai ir moterys, 
15 iki 48 metų amžiaus, esa- 
uoširdžiai kviečiami rašytis į

CHlICAGŲS LIETUVIŲ DRAU
GU^. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Dr . ..
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
sava tėję, sulig nario priklauso
mo 'skyriaus, pomirtine yra $250. 
Išira ., ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Drai gijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedčly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nu 
ba it 
kad' 
vyk|s 
šynp) reikalų.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!

augija juokiu , pašalpą ser-

Jšymui malonėkite atvykti į

o 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar- 
elefonu praneškite Draugijai, 
norite įsirašyti, tuomet at- 
inųsų atstovas Tamstos įra-

, I Telefonas
Canal 0117

r1 į... .
' . r

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Dieną ir Naktj

•F

svečius mandagiai

Anksti šeštadienį vakare Liuo- 
sybės svetainė jau buvo pilna 
ir nepratuštėjo iki vėlumos. 
Rengėjos
vaišino ir tas tik galima iš mu
sų “leidžiu” pusės. '

Dabar bet kurią dieną mar 
tysime, kad Draugija tampa 
ALTASS garbės nare. O kaip 
buvo padarytas pirmas atsi
šaukimas, tai nekurtos iš sese
rų triukšmavo, kad nieko ne
duoti. Bet matyt, kad ne visos 
narės siaurai galvoja.

Penktadienį Raudonos Rožes 1 
klubo susirinkimas

Raudonos Rožės klubas turės 
savo mėnesinį susirinkimą 
penktadienį, gegužės 4 <1., že
mėtų svetainėje, 1500 S. 49th 
avė. Klubo nariai bukite susi
rinkime. Pasiimkite pikniko.se-< 
rijų.

Remontuoja Grant Works
Coal Yardą (

Savininkas ir vedėjas Grant 
Works Coal Yard, 16th ir 49th 
Ct., Adomas Bernadišius, šio
mis dienomis remontuoja sa
vo erdvų jardą ir rengia vietą 
naujam “s'takui”
Skelbs plaitų pasirinkimą įvai
kių anglių. Orderius pristato į

visas apielinkes su naujais tro
pais, tik reikia pašaukti Cicero 
311.

Dar galima pridurti, kad A., 
lernadišius kaipo tikras lietu

vis, savo tautiečiams patarnau- 
ja su trokais išvažiavimuose ir 
visi jo( darbininkai taipgi lietu
viai, kurie tarnauja sąžiningai.

Lietuvos Kareivių Draugija 
mokės $200.00 pomirtinės 
Draugija Lietuvos Kareivių

turėjo nepaprastą susirinkimą 
pomirtinių reikale. Nustatė
mokestį nariams $4 į metus, o 
pomirtinės išmokės $200. Do
lerinė mokestis pasinaikina. Ją 
reikėjo seniai panaikinti, o vis
gi randasi vienas-kitas, kuris 
vis dar nori laikytis senos siste
mos. Naujas patvarkymas įei
na galion su sausio 1 d., 1935.

“N.” Reporteris.

Amerikos Lietuvių Daktarų

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 1930

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—i po piety, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

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

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

Tuojau pa-

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany

Aveąue 
Phone 

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley Pį Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modęrniškat Koplyčia Dovanai 

Turiu *aiitomd^)ilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanįca Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Mpnroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituąnica Avė 
Tel. Boulevard 4139

i®
Tęl. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

1092 SARCH1R «V|

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
’"6į.Įgyiir' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

DR. C. MICIIEL. 0. D.
LIETUVIS

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

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Lietuviaipaktarai

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEUS
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENHTSTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS;

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

Phone MIDWAY 2880

Ambulance Patarnavimas 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So, 49th Ct.
Tęl. Cicero 8724. Koplyčia dykai

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

JUOZAPAS 
U

Lachavich iri Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia: 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti, 
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S, 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 5^27,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedelioj pagal sutarti

I, ... ........... Į..........UI I. .IĮ . ..... įlįll.»IW,|IIR,yiH

Res. 6606 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CH1CAGQ, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų Ilgy

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 2-r4. 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite........

(Neturime sąryšiu bu firma tuo pačiu vardu)

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai,, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted 3t.
Tel. Boulevard 1401

9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9723

Tel, REPUBLIC j 3106

Tel. Cicero 2^0$

Graborius
KOPLYČIĄ DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO, ILL.

Phone Canal 612?DR. S. B&S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos; — 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti. 

Rez. 6631 $o, Californią Avenue

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas RepuUic 9600,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Drg. Grigaitis, Poška 
kalbėjo Pirmos Ge

gužės iškilmėse
Iškilmingai atšvęsta darbininkų 
šventė Chi. Liet. Auditorijoje

Antradienio vakare, 1 d. ge
gužės, Lietuvių Auditorijoj at
sibuvo darbininkų šventės — 
Pintos Gegužės iškilmingas ap- 
vaikščiojimas, surengtas Liet, 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
centralinės kuopos.

Programas buvo įvairus ir į- 
spudingas; kaip 8 vai. vakare 
A. Zymotas atidarė programa 
pasakydamas trumpą fž^ginę 
kalbą ir pirmą perstatė daini
ninką J. Čepaitį, kuris sudaina
vo solo “Kalvis”—prie piano A. 
Kairiutc.

Toliau perstatė P. Pošką, 
“Naujienų” redakcijos štabo 
narį. Jis savo imponuojančio^ 
kalboj plačiai aiškino apie rei
kšmę darbininkų vienybės — 
apie unijas ir jųjų bujojimą 
paskatiniais laikais šioje šalyje. 
Pasirodė, kad V. Poška yra taip 
jau geras kalbėtojas kaip ir 
rašytojas.

Po o kalbos trys jaunos pa
nelės—Trilikaitė, šimkaitė it 
štrumaitė, “Pirmyn” choro ar
tistės, sudainavo kelias dainas. 
Vėl kalba. Pasirodė jaunas kal
bėtojas nuo Socialist Party. Sa
vo trumpoj, bet vaizdingoj ang
liškai pasakytoj kalboj pasvei
kino lietuvius darbininkus ir 
linkėjo dau’g vaisių darbininkų 
kovos lauke. Vėl daina. Ne
galėjus dainuoti panelei O. 
Skeveriutei, jos vietoje daina
vo J. Čepaitis. Publika neno
rėjo jo paleisti, šaukia šcėhon 
ir tiek.

Po dainų vėl kalba. Perstaty
tas “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis. Matyt publika dau
giausiai ir susirinko, kad iš
girsti jį kalbant. Sutinkamas 
su griausmingais aplodismen
tais. Manau, drg. Grigaičiui 
nėra malonesnės temos kalbėti 
kaip apie darbininkų reikalus, 
jų kovas ir idealus. Man daug 
kartų teko girdėti jį kalbant, 
bet šį kartą kalbėjo su kokiu 
tai užsidegimu, su nauja ener
gija ir upu, kuris pripildė klau
sytoją džiaugsmu ir entuziaz
mu dalyvauti Gegužės apvaikš- 
Čiojime. Programą Užbaigė 
“Pirmyn” mišrus choras, vado
vaujamas K. Steponavičiaus 
Sudainavo keletą dainų ir tuo- 
mi programas pasibaigė.

Publika kultūringa, jausli, 
atydi; susirinkusi, kad pasida
linti jausmais ir įspūdžiais dar
bininkų šventės. Po programo 
skirstėsi iš lengvo, pasikalbėda
mi, dalindamiesi įgytais įspū
džiais iš kalbų ir pakeltų min
čių. Tai buvo draugingas ma
lonus Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimas.'—N osius.

----------------------------- \

Pirmoji Gegužės Chi- 
cagoje praėjo ramiai
Tūkstančiai dalyvavo demon

stracijoje, miesto centre

Chicagoje Gegužės Pirma 
švęsta ramiai, be jokių riau
šių. Buvo surengta demopstra- 
cija, kuriai vadovavo komuni
stai. Union parke susirinko de- 
sėtkai tūkstančių darbo žmonių 
nevien komunistų, bet ir viso** 
kių grupių, tautų ir spalvų, 
kurie pritaria Tarptautinei 
darbo žmonių Šventei.

Susirikiavusi, demonstracija 
ėjo iš Union parko Randolph 
gatve iki Michigan avenue. Pa
ėjusi kelius blokus Michigan 
avenue^ patraukė j Grant Park, 
kur kalbėtojai pradėjo drožti

kalbas. Gatve einant, taipgi 
Grant Parke plevėsavo daug 
raudonų vėliavų, kas kai ku
riems labai nepatiko.

“Chicago Daily Tribūne” re
porteris rašo, kad anot komu
nistų demonstracijoje dalyvavo 
net 25,000, bet policijos ap
skaičiavimu, tebuvo 4,000. 

|Nors demonstracija buvo ne
va komunistų, joje dalyvavo 
didelė dalis nekomunistų, bet 
visokių pažangiųjų žmonių, 

. kurie visuomet švenčia Gegu
žės Pirmą.

Juokinga darėsi matant kaip 
didžiosios krautuvės ir viešbu
čiai buvo apstatyti policija. At
rodo, kad policija bijojo, kad 
tos darbininkų minios — algi- 
niai vergai — pabus pamatę 
tuos daiktus, kuriuos jie paga
mino už mažą atlyginimą, bet 
kurių negali gauti, ir panorės 
juos pasiimti sau'. Buvo desė4;- 
kai apsiginklavusios policijos.

Senas Petras.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 

žinios
—-----—-t—

Gegužes 6 įvyks susirinkimas
Sekantį sekmadienį įvyksta 

Keistučio kliubo susirinkimas. 
Geistina, kad nariai-ės skait
lingai dalyvautų, nes yra 
svarbių raportų ir tarimų. 
Susirinkimas įvyks Liberty 
Grove svetainėje, 4615 So. Mo- 
zart St., 12 vai. dieną.

Įvyko balius
Praeitą nedėldienį įvyko 

Keistučio kliubo rengiamas ba
lius Hollywood svetainėje. Pu
blikos buvo vidutiniškai. Bu
vo atsilankęs lakūnas Janu
šauskas, kuris trumpai kalbė
jo ir dėkavojo už užuojautą. 
Baliaus pelnas eis 2 trečdaliu 
ALTASS reikalams ir vienas 
trečdalis Dariaus-Girėno pa
minklui. Pagal vieno iš ko
misijos narių pareiškimo, pel
no liks apie $80.00 (aštuonios- 
dešimts dolerių).
Nariai nesupraskite klaidingai

Visi nariai-ės, kurie gavote 
nuo finansų raštininko naujas 
aplikacijas malonėkite jas 
urnai išpildyti ir prisiųsti at
gal. Baigiant galutinai sutvar
kyti kliubo reikalus, pasirodė, 
kad yra daug aplikacijų ku
rios yra nevykusiai išpildy
tos, o nekurtos ir neda- 
pildytos. Todėl kliubas nuta
rė, kad tie visi nariai, kurių 
aplikacijos nėra formalios, tu
rės išpildyti naujas.
— S t. N ar kis korespondentas.

Liaudies koncertas 
nenusisekė finan

siniai
-

I

Pereito šeštadienio vakare 
Lietuvių Auditorijoje įvyko 
taip vadinamos “V. Stančiko 
teatralės grupės” Liaudies 
Koncertas, apie kurį norisi 
tarti keletą žodžių.

VirŠminėta grupė, regis, 
tik šįmet pradėjo veikti, gi 
p. Stančiką aš pažįstu kaipo 
gerą ^mogų, turintį gerų norų. 
Tačiau būti geru žmogumi ir 
turėti' gerus norus, nėra pa
kankamai “magneto”, kad pri
pildyti Auditoriją su publika 
ir užtįkrinti pasisekimą, nepai
sant kokius artistus sukvies
tam.

Taigi, publikos šio koncerto 
pasiklausyti susirinko mažai. 
Programą p. Stančikas turėjo 
įdomų ir gražiai sutvarkytą, 
mums teko gėrėtis smuiką 
Suen Baben bei p. Petruševi
čiaus. Vėliaus jų abiejų su
grota keletas gražių duetų. 
Taip pat buvo malonu pasi
klausyti p-lės Gricaitės, kuri 
tari malonų balsą ir jau pusė
tinai palavytą. Dainavo ir J. 
Romanas, kuris ypatingai bu
vo geram balse šiuomi atve
ju. Neblogą įspūdį darė grupė 
šokėjų p. Baliej aus ir save ge-

NAŲJIENOS, Chicago, UI. Į

Hagenbeck-Wallace cirke dresiruojant Hutus ir tigrus.

14 tonų žvėrių klau
so jo komandos ir 

botago
Aštrus liūtų ir tigrių nagai ir 

nasrai Hagenbeck - Wallace 
ciiko treniruotojui nekarta 
pranašavo mirtį

Du kart į dieną Hagenbeck- 
Wallace cirke, kuris dabar link
smina tūkstančius Coliseume, 
galima matyti laukinių žvėrių 
aktą, kuris nevienam gal plau
kite ant galvos pastatys. Ta
me akte pasirodo Clyde Beatty, 
vienas iš žymiausių Vygrių tre- 
niruotojų, kuris, ' atrodo nei 
baimės neturi, nei savo gyvy
bės paiso.

Pamačius jį, beginklį, tik su 
botagu rankoje, įeinant į ap
tvarą, kurioje randasi 14 tonų 
žvėrių tik trumpą laiką atgal 
importuotų iš džiunglių ir ku
rių nasrai ir nagai jį į sekun- 

rai užsirekomendavo akordi- 
jono grojikas p. Sereika. Tai
gi, kaip minėjau, programas 
buvo geras, bet man labai gai
la p. Stančiko grupės kad tu
rėjo panešti deficitą. — T. B.

West Side Altass sky
rius šaukia susi

rinkimą
Altass Westsidės skyrius 

šaukia susirinkimą visų vieti
nių organizacijų valdybų at
stovų, darbuotojų ir komisijos 
narių; susirinkimas įvyks 
penktadienį gegužės 4 d. James 
Barausko svetainėje, 2244 W. 
23 PI. 7:30 valandą vakare. 
Visi prašomi būtinai atsilan
kyti į susirinkimą, nes bus 
renkama darbininkai Altass 
Baliui, kuris įvyks gegužės 19 
d., toje pačioje svetainėje. 
Westsides Altass Sk. Valdyba.

CHICAGOS ŽINIOS
Kabinasi prie buvu
sio mero Thompsono

Illinois valstijos generalis 
prokuroras Otto Kerner reika
lauja atskaitų iš buvusio mė- 
ro Thompsono. Kerner krei
pėsi į teisėją Wm. V. Broters 
prašymu, kad jis, teisėjas, įsa
kytų įduoti atskaitą iš kolek- 
tų nukentėjsiems dėl patvynio 
1927 m. (asmenims.

Apskaičiuoja, kad Thomp
son šiam tikslui sukolektavo 
$139,772.47. Gi tik $35,917.35 
tebuvę išleista nukentėjusiems 
šelpti. Taigi Kerner dabar rei-

dę paverstų į kraujo ir mėsos 
masę, žiūrėtojas sudrebi ir lyg 
ant adatų sėdėdamas ir kvapą 
suėmęs lauki to momento, ka
da vienas iš liūtų ar tigrų už
simanys pamėginti jo žmogie
nos.

Daug kartų Clyde Beatty te
ko siteidurti su giltine akis 
aikiii, bet jis neįveikiamas. Ne
randa didesnio smagumo kaip 
botagu suvaldyti žvėris, kurie 
tik trumpą laįk^, atgal drasko
si po Afrikos nepereinamai 
džiungles. Jam smagu įveikti, 
išdresiruoti tuos žvėris, kad jie 
jo rankos pamojimo klausytų, 
Bet kartais pasitaiko, kad jie 
“siteinaravija” dr/ .tuomet — 
blogai — apie pasekmes nerei
kia pasakoti.'

Cirkas užbaigs gastroles Chi
cagoje sekmadįępį. Bilietus da
bar galima gauti Coliseume, 
prie Wabash avenue. Seansai 
du kart į dieną — po piet ir 
vakare.

kalauja, kad Thompsonas su
grąžintų $72,000, ba tie pinigai 
buvę išleisti nelegaliai, ne tam 
tikslui, kuriam jie kolektuoti.

Sutiko nesižudyti
Mrs. Lydia Schmidt reika

lauja skirybų nuo savo vyro 
Edwardo, gyvenančio adrcu 
4845 West Congress St. Pati 
pareiškė teismui, kad jos vy
ras keletą kartų grūmojęs nu
sižudyti. Tad ^teisėj as, advo
katai ir abu Schihidtai, sustab
džius teismo procedūrą, pasi
šalino į teisėjo < kambarius, ir 
čia iš vyro gauta prižadas, kad 
jis nesižudys. >,

' ..........

Nušovė, kad nebėgo pa
kankamai greitai

Morris Krinsky, skalbinių iš- 
vežiotojas gyyenąs adresu 
1259 So. Kildai^ave., tapo api
plėštas ir nušautas holdape. 
šiomis dienomis suimtas James 
Patten, 2609 West 16 st., pri
sipažino, kad M Jis dalyva
vęs holdape padarytam Krins- 
kiui. O Krtnšky tapęs nušau
tas todėl, kad nebėgęs pakan
kamai greitai tolyn nuo hol- 
dapo vietos* kai jam buvę pa
liepta bėgti kuo greičiausia.

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

Jis tai tikrai surado 
ką nors naują

Trečiadienį teisėjo F. Fardy 
kameroje, kriminalio teismo 
trobėsy, buvo paskirta tyrinė
ti Martino i Insulto byla. Mar
tin praeity buvo $30,000,000 
Middle West Utilities kompa
nijos galva. JH dabar yra 

. '■ ■ ■

Ketvirtadienis, geg. 3, 1934 .  .   4,....... ... .... . .
traukiamas teisman dėl tos 
kompanijos bankroto.

Bet štai ką pareiškė Marti
no advokatas John E. Northup 
teisme. Esą, džiure įtarusį 
Martiną buvo nelegaliai išrink
ta. Taigi ji neturėjo teisės iš
nešti nuosprendį. Kodėl ji bu
vo nelegaliai išrinkta?

Gi ve kodėl: Džiure savo 
niosprendžiui išnešti Martino 
Insulto byloj susirinko krimi- 
palio teismo trobėsyj prie 26 
gatvės ir So. California avė. 
Tuo gi tarpu sulyg konstituci
ja, kuri apribavo Cook kauntę, 
jos teismabutis privalo rastis 
visą laiką teritorijoj tarp 
kinzie, Vari Burrcn, Franklin 
gatvių ir ežero.

Kadangi Cook kauntės kri- 
minalio teismo trobėsis randa
si už minėtos teritorijos ribų, 
tai džiurės nuosprendis, išneš
tas tame trobėsy ir liečiąs 
Martiną Insullą, esąs nelega
lus.

Teisėjas F. Fardy paskyrė 
gegužės 15 d. nagrinėti įtari
mus džiurei, kuriuos padarė 
iidv. Northup.

Aldermonas teisme
1 ' , p

Penktadienį prasidės alder- 
mano Baullerio bylos nagri
nėjimas. Aldermanas yra kal
tinamas tuo, kad jis pašovęs 
policininką John J. Aherną 
suirutėj kilusioj saliunc.

Byla prieš merą ir poli
cijos komisionierių

Majestic teatro vardu advo
katas Phijlip R. Davis iškėlė 
Circuit teisme bylą. Jis rei
kalauja, kąd teismas uždraus
tų merui Kelly ir policijos ko- 
misionieriui Allmanui trukdy
ti rodymą paveikslo vardu 
“Hitlerio teroro viešpatavi
mas”.

Dalykas toks, kad meras 
įsakė Majestic teatro vedėjams 
pakeisti paveikslo antraštę į 
sekamą: /‘Hitlerio viešpatavi
mas”; ir toliau jis liepė išme
sti kai kurias paveikslo sce
nas.

MADOS MADOS

3171 — Viena iš šauniausiu; šio 
sezono bliuzkų. Tokia gražią bliuz- 
ka jus gal nematėte? Geriausia iš- 
rodvs iš vienos kokios spalvos ma
terijos. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20. taipgi 86, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE 
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Laukia Šamo Insullo
Distrikto prokuroras Dwight 

H. Green antradienį pareiškė, 
kad du jo padėjėjai pašvenčia 
šiomis dienomis visą savo lai
ką sugrupavimui faktų ir do
kumentų reikalingų kvotimui 
Šamo Insullo, kai jis pasieks 
Cbicagą.

Išreiškiama nuomonė, kad 
Insultai pasiekus šią šalį, kai 
kurie žymus piliečiai gali pa
siskubinti išvykti į užsienį; iš
vykti, kad neprisei'tų duoti lin
dynių Insullo byloj ir nerei
kėtų parodyti savo rolių bu
vusioj Insullo “imperijoj”.

Western universiteto prezi
dentai Hutcbins ir Scott; tarp 
radikalų esą Wilsono laikų ka
ro ministeris Baker, preziden
to- žmona, p-nia Rooscvelt, 
stockjardų kompanijos viršila 
Harold M. Swift ir kiti.

Tenka pasakyti, kad baimė 
radikalizmo tikrai apsuko gal
vas kai kurioms “patriotiš
koms” Šios šalies ponioms.

CLASSIFIED ADS
h———............

Business Service . 
Biznio Patarnavimas

Visi “radikalai” Tęl. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS

Tūla ponia Albert W. Dil- 
ling, iš Kenilwortho, išleido 
neseniai knygą, kaip ir kokį 
rankvedį “patriotams”. Šioj 
knygoj ji surašė vardus žymes
nių asmenų nusikaltusių “ra
dikalizmu”. Suprantairfa, ji 
pati yra “patriotė”.

Kas yra tie radikalai? Pasak 
p. Dilling, su radikalais gimi- 
niuojasi Chicagps ir North

Perkraustome ant vietos 
N u vežame ir i tolesnias vietas 
SuDakayimas, Storage, Cratina 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANU 

PFKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 134-tos Moterų kuopos 

mėnesinis susirinkimas jvyks gegu
žės 4 d., 8-tą vai. vakare, McKinley 
Park svetainėje, So. Western Blvd. 
ir 39 St. Visos narės esate prašomos 
atsilankyti skaitlingai ir kurios esa
te užsilikę su mokesčiais, malonėki
te užsimokėti, kad neliktumėt su
spenduotos . Sekretorė.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieni gegužės 4 d., 7:30 
vai, vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
būtinai turime aptarti, kurie esate 
šiais metais dar neužsimokėję mo
kesčių, ant šito susirinkimo malo
nėkite apsimokėti.

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

Tel. Lafayette 1329 ,-----r ----... -----------------
NAMŲ SAVININKU ATYDAI 

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

į———   II,

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

S. K. raštininkas.

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PŪBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

■■■■■■ 1 
Furniture & Fixtures

Rakandai-Jtaisai
$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, 
It* daug kitų {vairių daiktų. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais. f

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$160 parlor Metai $25. 9x12 orieptaliftkų 
kaurų Pat. $29.50. Riefiuto medžio valr. 
kamb. setai $29. $124, mle<k. setai $39. 
3 kambarių pilnas {rentimas $99. už cash 
arba ižmpkfijlmo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedfel- 
Uenlals.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Studija
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

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

setai $85. Įsteigta virš 30 m.
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

Ateikite su manim 
Įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos' ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jusij žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

Į

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

REIKALINGAS Aludės “City” 
laisnis, 1934 m. ir aisboksis. 'Kas 
turite parduoti pašaukite o

Canal 9409

Musical Instruments
PARDAVIMUI Italian Piano Ac- 

cordian, pigiai, visai kaip naujas.
4244 So. Ashland Avė.

NATHAN KANTER

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
prie sortavimo skudurų. Humboldt 
Junk Co., 1675 N. Western Avė.

4707 So. Halsted St.
TeL YARDS OęOS

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai

CICERO parsiduoda bučernė ir 
grosernė su namu ar be namo, ar
ba kas turite kokią nuosavybę Lie
tuvoje, priimsiu j mainus. Kąm rei
kalinga toki vieta, meldžiu atvažiuo
kite, nesigailėsite.

1308 So. 49th Avė.
Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Tel. Canal 2687.

PARDAVIMUI krautuvė ir 9 kam
bariai, rendos $40.00. Parduosiu tik 
už $425.00. 1143 W. 56 St

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

100 AKERIŲ žemės Californijoj, 
mainysiu ant rooming house arba 
ant kokio biznio. Esu našlė Anna, 
ap. 4, 1637 W. Adams, Chicago.




