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Prezidentas Priešingas 
Skolų Mažinimui

Prezidentas reika
lauja, kad visos ša
lys skolas mokėtų

Skolos nebus sumažintos, bet 
keblumuose esančios šalys 
visgi galinčios dėl skolų de
rėtis

WASIIINGTON, g. 9. —Pre
zidentas Roosęveltas šiandie pa
brėžė, kad Jungt. Valstijos 
stovi už sumokėjimą visų karo 
skolų, bet sutinka tartis su fi
nansiniuose keblumuose atsidu- 
rusiomis šalimis apie sumaži
nimų mokėjimų.

Ar ir šį kartę, birželio 15 d., 
bus priimtas Anglijos ir kitų 
valstybių dalinis įmokėjimas, 
tik parodymui, kad jos neatsi
žada skolų, bus nuspręstas tik 
atsižvelgiant j kiekvienos at
skiros šalies padėtį.

Tokį pareiškimą prezidentas 
davė konferencjoj su lakraš- 
tininkais.

Prezidentas sako, kad dar jo
kių derybų nė viena šalis nė
ra pradėjusi dėl pri puolančių 
mokėjimų birželio 15 d.

Nė gi nė vien*-- šalis nėra 
prašiusi derybų dėl skolų su
mažinimo.

Iš prezidento pareiškimo yra 
aišku, jog Jungt. Valstijos rei

kalauja, kad visi skolininkai 
savo skolas sumokėtų pilnumo
je ir nesiūlo jokių skolos su
mažinimų.
“Mielaširdingumo” pavyzdy^— 

nuošimčių sumažinimas
Jau buvo pranešta, kad Suo

mijai busiąs parodytas ypatin
gas Jungt. Valstijų mielašir- 
dingumas, kaipo vieninteliai ša
liai, kuri ikišiol savo skolą mo
kėjo pilnumoje. Ji yra skolin
ga Jungt. Valstijoms apie 8,- 
000,000. Esą Suomijai bus pa- 
rodyas ypatingas palankumas, 
kuris busiąs pavyzdys visoms 
šalims, ko jos galėjo tikėtis, 
jei jos irgi birtų mokėjusios sa
vo skolas pilnumoj.

Dabar einančiais gandais, vi
sas tas “palankumas” ir “mie- 
laširdystė” Suomijai pasireikš 
tik tuo, kad jai bus sumažinti 
nbošimčiai—palūkanos už sko
lą. Bet pati skola nebus nė 
kiek sumažinta.

Suomija dabar moka palūka
nų 3.5 nuoš. Tos palūkanos 
busiančios sumažintos tik iki 
0.3 nuoš. Tai nedidelė “miela- 
širdystė” ir “palankumas”, nes 
ir dabar Italija moka tik 0.4 
nuoš. palūkanų, nors jos ir pa
grindinė skola buvo sumažinta 
kelis kartus daugiau, negu bu
vo sumažinta Suomijos, Lietu
vos, Latvijos, Anglijos ir kitų 
šalių skolos.

Chicago, 111. Ketvirtadienis, Gegužes-May

Buvęs Chicagos visuomenės įmonių magnatas Samuel In
sull, subudavojęs kelių milionų dol. finansinę imperiją, kuri 
kontroliavo veik trečdalio šalies visuomenės aptarnavimo įmo
nes, kuri betgi žlugo, kaip jis išrodė, kai užvakar kaip kalinys 
liko parvežtas iš Turkijos į Chicago ir tapo pasodintas Cook 
pavieto kalėjiman, kur sėdės iki teismo, ar bent iki kas už- 
sitatys už jį $200,000 kauciją. 
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Illinois atstovų bu
tas priėmė valstijos 

NRA bilią
SPI|INGFIELD, III., g. 9. — 

Po trijų savaičių kovos ir di
delio administracijos spaudinio, 
astovi.i butas po daugelio bal
savimu šiandie 77 balsais prieš 
41 pi 
lių, k 
daro yalstijos įstatymais ir 
geibūs federalinei valdžiai 
kini J 
prie 
dėti i

Bilihs dabar 
kur irgi kils smarki kova iki 
bus surinktas reikiamas skai
čius balsų tą bilių pravesti.

Tam biliui labai priešinasi 
visi valstijos fabrikantai ir 
stambieji biznieriai, tad net ir 
demokratai atstovai už jį bijojo
si balsuoti ir tik gub. Horne- 
riui panaudojus didžiausį spau
dimą, po daugelio balsavimų 
vos pasisekė surinkti reikiami 
priėmimui biliaus balsų skai
čių—77.

ičmė valstijos NRA 
uris NRA įstatymus

bi- 
pa- 
pa- 
vy-

[RA kodeksus, nes dabar 
ų vykinimo galės prisi- 
• valstijos valdžia.

eina senatam

Italija, Austrija ir 
Vengrija sudarė 
ekon. sąjungą

Lietuvos Naujienos
Lietuviai magikai ir fa- 
kirai Chicagos parodoj'e

KAUNAN. — Pranešama, 
kad ' magikas čechanavičius 
ir fakiras BEN-ALLI (Pilkaus
kas) šiomis dienomis gavo iš 
New Yorko, Co. Robert L. Rip- 
Ici sutartis, kuriomis kviečia 
dalyvauti pasaulinėje Chicagos 
stebuklų parodoje, atstovauji 
Lietuvą.

Teko patirti, kad dalyvaus ii 
BEN-ALLI partneris fakiras 
HORO-ALLI (Krakinauskas): 
jie esą pasiryžę savo kimo jė
gų ištverme ir gabumais pada
ryti garbę lietuvių tautai, pa 
sirodant, kad ir Lietuva neat
silieka nuo kitų tautų šioj sri
ty.

Kova su banditais 
provincijoj

Tauragės apskr. banditai nu
žudė ūkininką Šležą ir už
puolė Žagarės vargonininką

Samuel Insull kovo
ja už kaucijos 

sumažinimą
Kreipėsi į apeliacijos teismą, 

kad kauciją sumažinu. Vie
nas teisėjas sutiko tą klausi
mą svarstyti

CHICAGO.— Samuel InsuH 
advokatai jau pradėjo kovą už 
sumažinimą $200,000 kaucijos, 
kurią jam nuskyrė federalinis 
teisėjas Barnes. Jie kreipėsi 
j federalinį apeliacijų teismą, 
prašydami tą kauciją suma
žinti, remdamies tuo, kad to
kią didelę kauciją šiais laikais 
sukelti yra negalima, o kadan
gi Insultas yra 74 m. amžiaus 
ir serga sunkiomis ligomis, tai 
jo taikymas kalėjime stato pa- 
vojun jo gyvastį.

Teisėjas Alschuler visai at
sisakė tą reikalavimą svarsty
ti. Svarstyti atsisakė ir tei
sėjas Evans, nes jis apleidžia 
miestą. Tečiaus trečias teisė
jas, Sparks, tą reikalavimą su
tiko svarstyti šiandie ryte ir 
pranešė maršalui Laubenheim- 
er, kad pristatytų kalinį į teis
mą. Bet Insultas veikiausia i 
teismą nevažiuos, nes jį asto- 
vauja advokatai.

Insultas kalėjime jaučiasi ga
na gerai.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, bet vėsiau.
Saulė teka 5:85, leidžiasi 7:- 

57.-

Kareiviai šaudo 
Graikijos streikie- 

rius; 7 nukauti
ATHENAI, g. 9. —Policija 

ir kareiviai iš kulkosvaidžių šo
vė į streikierių minią Kalama- 
ta uoste, šešius streikierius ir 
vieną moterį užmušdami ir ne
žinomą skaičių streikierių su- 
žeisdami. Nežiūrint šaudymo, 
streikieriai išsilaikė savo vie
tose.

Lavonai nukautųjų tebeguli 
gatvėse.

Streikieriai protestuoja prieš 
dėjimą uoste moderniškų kro
vimo mašinų, kurios išmestų iš 
darbo daug darbininkų.

Valdžios pranešimas sako, 
kad padėtis yra rusti.

3 žuvo lėktuvui susi
daužius

HOISINGTON, Kas., g. 9— 
Warren Jessup, jo žmona, ir 
Houghton, visi iš Coffeyville. 
Kas., kurie skrido j čia viešė
ti, užsimušė jų lėktuvui nu
kritus iš 200 pėdų augštumos 
kviečių lauke, greta vietos air- 
porto.

Nuožmus anūkai
NEW YORK, g. 9.—Mrs. Jo- 

hanna Butler, 62 m., pati skur
do, kad tinkamai išauklėti ir 
nupirkti gražius drabužius, kny
gas ir net pianą dėl savo dvie
jų anūkų, Corneliaus ir Tho- 
mas Murray, 16 ir 18 m. m.

Bet anūkai atsimokėjo tuo, 
kad ją nuožimai sumušė, už
kišo gerklę, ant galvos Užmo
vė užvalkalą ir pririšę kojas ir 
rankas prie lovos, atėmė iš jos 
paskutinius $22, kuriuos ji lai
kė prie savo krutinės. Abu jau
nuoliai tapo areštuoti.

Apkaltino 6 stam
biuosius CIevelando 

bankierius
CLEVELAND, O., g. 9. —• 

Federalinis grand jury, kuris 
tyrinėjo žlugimą dviejų didelių 
CIevelando bankų, apkaltino du 
Union Trust ir tris Guardian 
Trust bankų viršininkus ir bu
vusį pavieto iždininką už klas- 
tavimą bankų knygų ir i# nau
dojimą pašto priga vingiems 
tikslams.

Tarp apkaltintųjų yra Jo- 
seph B. Nutt, buvęs republiko- 
rių nacionalio komiteto iždi
ninkas ir direktorių tarybos 
pirmininkas Union Trust panko. 
Taipgi apkaltintas to banko 
prezidentas Wilbur M. Bald- 
win.

i
Kiti apkaltinimai yra:1 Guar

dian Trust banko prezidentas 
House, vice-prezidentai Fraser 
ir Robinson ir buvęs Cuyahoga 
pavieto iždininkas Alex Ber- 
stein.

Rusija suteikė žydų 
kolonijai Siberijoj 

savyvaldą
MASKVA; g. 9. — Sovietų 

valdžia suteikė didelei žydų BL 
robidžano kolonijai, ; prie Man- 
žurijos sienos, aprybotą auto- 
nomiją-savyvaldą, kad ji galėtų 
turėti savo daministraciją ir 
kad į tą koloniją pavylioti dau
giau žydų.

Toj kolonijoj gyvena apie 
50,000 gyventojų, iš kurių tik 
apie 8,000 yra žydai. Per tą ko
loniją perėjo kelis sykius dau
giau žydų, bet visi pabėgo iš 
jos dėl nepakenčiamų klimato 
ir gyvenimo sąlygų. Apie 1,000 
žydų buvb atvykę iš užsienio, 
daugiausid Amerikos, bet ir jie 
pabėgo. * '

RYMAS, geg. 19. — Italija, 
Austrija ir Vengrija jau susi
tarė dėl ekonominės sąjungos 
ir gal šeštadieny pasirašys su
tartį.

EinanĮ susitarimu, jos viena 
kitai sumažins muitus ir be te 
viena iš kitos pirks nustatytą 
daugį niekurių produktų už jau 
iškalno sutartą augštą kainą.

6 žmonės žuvo lėk
tuvui nukritus Ang

lijos kanalai!
LONDONAS, g. 9. — Fran- 

cijos pasažierinis lėktuvas “Air 
France”, skridęs iš Dieppe, 
Frakcijos, į New Haven, Angli
joj, 
Ang 
kanale susidaužęs lėktuvas su 
šešiais užsimušusiais žmonė
mis. Du jų buvo lakūnai, o 
keturi pasažieriai.

prapuolė skrendant virš 
lijos kanalo. Vėliau rastas

Sustreikavo vari,o 
kasėjai

Karšta diena

Privatinės linijos vėl 
nešioja oro paštą

I ___________

CHICAGO.—Užvakar armija 
paliovė nešioti orto paštą iš 
Chicagos į kitus miestus ir paš
to nešiojimą perėmė privatinės 
aviacijos linijos.

BUTTE, Mont., g. 9.-3,000 
kasėjų ir kitų darbininkų tri
jose 
Co.

Anacanda Copper Mining 
vario kasyklos sustreikavo, 

reikalaudami 30 vai. darbo sa
vaitės ir minimum $1.20 į vai.

CHICAGO.— Vakar karštis 
Chicagoje buvo pasiekęs 94 
laipsnius. Tai buvo karščiausia 
gegužės 9 d. vietos oro biuro 
istorijoje.

Chicagiečiai pradeda užmirš
ti ir lietų, nes didelio Jietaus 
nebuvo jau nuo spalio' mėn„ 
pareitais metais, šį gi1 pava
sarį dar nebuvo tikro lietaus. 
Del stokos lietaus labai kenčia 
ūkininkai, kurie sako, kad vis
kas baigia išdegti laukuose. 
Tad galima tikėtis, jog ūkio 
produktai šiemet bus brangus, 
nes visas derlius bus labai ma
žas. ,

NE\V YORK, g. 9. — Keturi 
kulkosvydžiais ginkluoti plėši* 
kai vakar užpolė Prudential 
Savings banką Brooklyne ir at
ėmė virš $22,000 pinigais.

BREMERTON, Wash., g. 9.— 
Glenn Horn, 19 m., bandė nu

6 darbininkai žuvo 
eksplozijoj

ST. LOUTS, Mo., g. 9. —šeši 
darbininkai sudegė ir kiti šeši 
liko sunkiai sužeisti trijose ėks- 
plozijose Pacific grudų eleva
toriuje pHe upes, South St. 
Louis. ■ ’!

VIENNA, g. 9. — Kadangi 
fašistai nežino ką daryti su 
įkalintais socialistais, nes juos 
teisti kainuotų daug pinigų ii 
be to gali sudaryti valdžiai di
delių nesmagumų, todėl eina 
gand'ų, kad 1,600' socialistų ka
linių busianti suteikta amnes
tija. Tečiaus Dollfussui tikėti 
negalima.

sišauti rūsy to namo, kuriame
kovo mėn. buvo nužudyti 6 
žmonės. Jis gelbėjo apvalyti
namą po žmogžudyščių, kurios 
tebėra neišspręstos, ir galbūt 
pamišo iš pasibaisėjimo. Horn 
veikiausia pasveiks.

WASHINGTON, g. 9. —At
stovas Kenney iš N. J., jnešč 
kongrese rezoliuciją, kuri rei
kalai 
tų 
konstituciją

uja, kad mokytojai prisiek- 
pildyti ir remti federalinę

b: 
uždn 
pijoi 
jis .,.T....... - v -
nias apie katalikų jaunimo su
sirėmimą su naciais Berlyno 
priemiesty verbų sekmadienį.

ERLYNAS; g. 9.
♦audė leisti Berlyno vysku- 
s bažnytinį laikraštį, nes 
buk padavęs klaidingas ži-

Naciai

miesty verbų sekmadienį.

Rumunija bijodamo- 
si nederliaus uždrau
dė eksportuot grūdus

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
g. 9.—Kadangi Rumuunija la
bai nukentėjo nuo sausros ir 
yra rimto pavojaus šios vasa
ros derliui, Rumunijos valdžia 
išleido dekretą, kuris draudžia 
vartoti tyrus kviečių miltus ke
pimui ir taipgi uždraudžia ne- 
aprybotam laikui eksportuoti 
kviečius ir kitus grūdus. Jei 
bus reikalo, valdžia mano im
portuoti kviečius ir kornus ' iš 
Argentinos ir Brazilijos.

Mušeikos šaudo Ala- 
bamos angliakasius

BIRMINGHAM, Ala., g. 9.— 
Du negrai angliakasiai liko 
užmušti, 2 angliakasiai ir kdi 
mušeikos sužeisti susirėmime 
prie Tennessee Coal, Iron and 
R. R. Co. kasyklos.

Apie 300 streikierių bandė 
sulaikyti gabenamus į kasyklas 
ginkluotus mušeikas, kurie ir 
pradėjo į streikierius šaudyti.

Į susirėmimo vietą tuojaus 
išvyko Alabamos milicija, kuri 
kulkosvaidžiais dabar saugos 
kasyklą.

OSLO, g. 9. — Potvyniai 
rytinėj Norvegijoj pridarė di
delių nuostolių ir šimtai ūki
ninkų šeimynų liko be pasto
gės.

JUAREZ, Meksikoj, g. 9.*— 
Meksikos vidaus reikalų minis- 
teris pranešė visoms Meksikos 
valstijoms, kad visų suaugusių 
Meksikos gyventojų turi būti 
nuimtos pirštų antspaudos ir 
kiekvienam turi būti išduotos 
identifikacijos kortelės.

KAUNAS.—Balandžio 20 d. 
apie 7 vai. vakaro Angladagių 
km., Skaudvilės vai., Tauragės 
ap., du nepažįstami ginkluoti 
vyrai įsiveržė į to kaimo gy
ventojo Motiejaus Šležo butą 
ir grąsindami revolveriais rei
kalavo iš Šležo atiduoti pini
gus. Šležas tuo metu stovėjo 
rankas susikišęs į kišenes ir 
kažką į plėšikų reikalavimus 
atsakė, tačiau plėšikai tuojau 
paleidb į Šležą du Šūvius ir vie
toje jį nušovė. Plėšikai nužu
dę Šležą, surišo Šležo berną 
Simaną Urbutį ir, grąsindam. 
ginklais, reikalavo parodyti Šle
žo pinigus. Piktadariai pa
grobę 550 litų pinigų pasišalino.

Dar galutinai nenustatyta 
bet spėjama, kad Balsio su 
Kazlausku darbai.

Vakar apie 8 vai. min. vaka
ro nepažįstamas vyriškis apsi
rišęs veidą skara, ginkluotas re
volveriu, įsiveržė j Naujosios 
Žagarės vargonininko Jono Gri
gaičio butą, atstatė į jį revol
verį Jr užgesinęs elektros švie
są reikalavo atiduoti pinigus. 
Tačiau varginininkas- Grigaitis 
nepabijojo plėšiko, nors jam jau 
buvo atstatytas revolveris į 
kritinę, ėmė gintis, drožė kumš
timi- plėšikui per ranką, kurioj 
buvo revolveris.

Plėšikas gavęs nuo vargoni
ninko Grigaičio keletą smūgių 
visu greitumu nieko nepaėmęs 
nėrė iš Grigaičio buto.

Balandžio 19 d. apie 17 vai. 
nepažįstamas vyriškis Taručiui 
miške, Panemunio vai., Rokiš
kio ap., susistabdė iš malūno va
žiuojantį pil. Stasį Ašmedą, 
gyv. Titulių km., Panemunio 
vai. ir reikalavo atiduoti pini
gus. Tačiau Ašmeda plėšikui 
pinigų nedavė, o vietoj jų stvė
ręs iš rato rungą drožė plėši
kui pora kartų per gavlą, ku
ris vietoje pargriuvo, o pats Aš
meda nuvažiavo. Kriminale po
licija visu stropumu aiškina 
piktadario asmenybę.

KANKAKEE, III., g. 9. — 
Buvusiam gubernatoriui Len 
Small, 72 m., prieš porą dienų, 
buvo padaryta opi pūslės ope
racija. Ligonis jaučiasi gerai 
ir greitai galėsiąs apleisti Ii* 
goninę.

Kaimų ir dvarų skir
stymas

ŠIAULIAI.— IV. 16 d. šiau- 
lių apskrity prasideda kaimų ir 
dvarų išskirstymas. Numatyta 
išskirstyti 35 dvarus 3.276 hek
tarų ploto ir 34 kaimus 11.501 
ha ploto. Iš viso tą darbą dirbs 
15 matininkų. Darbas truk
siąs per vasarą.

DE KALB, III., g. 9. — Du 
federaliniai agentai Carl Kali
mam 61 m., farmoj Jies Sy 
camore, užtiko didžiausį mun- 
šaino varytuvą šiauriniame H 
linois, kuris galėjo j dieną pa
gaminti 2,000 galionų munšaL 
no. 4 žmonės suimti.

FORT W0RTH, Tex., g. 9. 
—Prezidento Roosevelto sū
naus Elliott žmonai šiandie gi- 

(mS 6 svarų dukrelė; <

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
talkas 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, IL
I
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buvo juos

OHIO LIETUVIU ŽINIOS

Central District

Padarome Visiems Greitai
save

mus

kad Cleve

matomai, tuo tikslu, kadWORLD’S LARGEST ELECTRIC SIGN COMPLETED

tai vesti propagandų

kurie 
daiktų 
sekasi

taip pat yra 
ir veikia tarp

Dr. S. T. Tamošaitis išva
žiuoja Lietuvon atostogoms

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
*3.98

turime ga- 
kad ir tas

Jis dalyvauja
parengimuo-

buvo 
didelę

Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš- Į 
kais antgalviais.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

nuo 
turi

World’s largest eleetrie sign as it flashed “Chevro
let** in 14-foot lettersof light aeross Orand Park, Chlcago, 
and out into the darkness for miles, as Mayor Edward F. 
Kelly (left) and President Rufus Dawes of “A Century 
of Progresą” threw*switches offtcially lighting the sign. 
They were guests of M. B. Coyle (right), president

Bandysiu 
žinių apie

. — Lietu- 
stambiausia 
tas bankas 
tokiais pat 
spulkos. Už- 
bankų kra-

parapijos. Bet ką tu padary
si, kad atsiranda daugiau dva
siškių, negu jiems vietos yra. 
O dvasiškiai, kaip žinia, šventa 
dvasia negyvena, 
gi reikalingos visokios 
“marnastys”.

tapo nutraukti 
“milžinas” pra 
pas biznierius 
duodamus pro-

ir svietiškas 
jau padaryta 

paves-

Bankas
yra

Fak tinai

and general manager of Chevrolet. The display is 286 
feet high and 158 feet long. It is illuminated with 
17,240 eleetrie globęs and 1,100 feet of neon tubing. It 
has the largest eleetrie elock in the world. The minute 
hand of the elock.alone is 27 feet long and weighs 1,200 
pounds.

Profesionalai
nemažai
tarpe vienas žymiausių yra Dr.
J. T. Vitkus. Kaipo daktaras

Dides
ne-

Tačiau lietuvia’ 
s i šia i k y- 
nėra gerų 

labai blogas daly-

clevElando mar 
GUMYNAI

lietuvių, bet ir tarp svetim
taučių. Nors jis yra labai už
imtas savo profesijos reikalais, 
bet visgi randa laiko ir lietu
vių visuomeniškiems darbams.

Kitas žymus profesionalas 
yra Dr. T. S. Tamošaitis (den- 
tįstas). Jis yra labai gerbia
mas visų lietuvių. Turi ne tik 
gerų vardų kaipo profesiona
las, bet ir šiaip yra labai drau
giškas žmoguti, 
visuose lietuvių

se. Gazolino stočių patarnau
tojų streikas dar nepasibaigė. 
Sustreikavo 400 Yellow “taksi- 
kabų” šoferiai. Tačiau kita 
taksikabų kompanija pripažino 
šoferių unija, todėl susisieki
mas nelabai tenukentėjo.

Jei tiems streikams vadovau 
tų Bimbos šalininkai, tai “Lais
vė” keltų didžiausj triukšmų ir 
girtųsi, kad Clevelando darbi
ninkai jau “susiprato”. Bet da
bar streikieriai tavorščių ne
nori nei iŠ tolo prisileisti. Mat, 

(Tąsa pusi. 3-Čiame)

Furniture Go. 
3621-23-25 South 
Halsted Street
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris___

Streikų banga
Clevelandas, jei galima taip 

pasakyti, pasidarė labai kovin
gas. Nespėja vienas streikas 
pasibaigti, kaip prasideda ki 
tas. Mažose dirbtuvėse streikai 
eina be paliovos. Eina didelis 
bruzdėjimas ir plieno liejyklo-

Dievo garbei 
ant

Iš kitų biznierių pažymėsiu 
dar ponus Brazauskus 
laiko didelę valgomų 
krautuvę. Biznis jiems 
neblogiausiai.

KA CLEVELANDO 
LIETUVIAI TURI 

IR KO JIEMS 
TRŪKSTA?

jiems ir-
svieto

laikraščiu nenori nieko bendra 
turėti. Jeigu ir toliau Karpa- 
vičiukas neatmainys savo tak
tikos, tai jam gali būti labai 
riestai.

Tarp laikraščių eina didelės 
varžytinės. Kiek galima sprę
sti, “Clevelando Lietuvių ži
nios” turi progos žymiai su
stiprėti, kadangi jas pradeda 
labiau remti biznieriai ir pro
fesionalai bei Šiaip žmonės. Kad 
kokios, “žinios” suvarys “Dir
vų” į ožio ragų.

Dr. Matulaitis 
gana draugiškas 
lietuvių.

Yra dar keli jauni lietuviai 
daktarai, kurie neseniai baigė 
mokslus. Kiek teko patirti, jie 
savo profesijoje turi neblogų 
pasisekimų, šiaip lietuvių vei
kime jie kol kas mažai tepa- 
sižymėjo.

Kalbant apie profesionalus, 
jokiu budu negalima aplenkti 
ponus Vilkelius, kuriuos cleve- 
landiečiai labai mėgsta. P-as 
Vilkelis iš profesijos yra gra- 
borius ir labai puikus bei man
dagus žmogus. P-ia Vilkelienė 
yra žymi pianistė. Clevelande 
vargu yra surengiamas bent 
vienas kiek didesnis koncertas, 
kad p-ia Vilkelienė nedalyvau
tų programe.

Tai tiek šiuo tarpu apie biz
nierius ir profesionalus. Nors 
jie ir nėra vienos nuomones 
žmonės, tačiau visų yra ger
biami. O tai todėl, kad jie yra 
visapusiški ir remiu tai, kas 
verta remti.

“Kultūros Darželis*’. — Mie
sto parke lietuviai turi “Kul
tūros Darželį”. Gaila, kad nie
ko gero apie jį negalima pa
sakyti. Jau bus greit metai lai
ko, kai tapo darželis atidary
tas. Atidarymas buvo iškilmin
gas. Bet tuo viskas ir užsibai
gė. Kiek žinoma, darželio val
dyba turi surinkusi kelis šim
tus dolerių daržęlio ištaisymui, 
bet visiškai nieko/nedaro. At
rodo, kad nei cento nebuvo 
praleista darželio papuošimui.

Tiesiog sunku suprasti, ko 
valdyba laukia. Nejaugi ji ir 
vėl laukia iš Lietuvos vyriau
sybės pagalbos? Sakysime, kad 
prisiųstų vagopų-~r medukų ir 
gėlių. Argi nepakako to, kad 
prisiuntė Dr. Basanavičiaus 
biustų?

Šiaip 
privalo 
gar bos, 
darželį, 
smagu*

parapija susikūrė 
neseniai. Vyriau- 

tikslas. matomai, bi.*vo 
konkurencija Jurginei.

Laikraščiai. — Turime du 
laikraštukus. Vienų nelabai se
niai pradėjo leisti p. Šukys, — 
būtent, “Clevelando Lietuvių 
žinias”. Laikraštukas yra ski
riamas tik vietos reikalams ir 
daugiausiai išplatinamas tarp 
parapijonų. Jis yra mažo for
mato ir šešių puslapių. Vienok 
žinių jame telpa kur kas dau
giau nei “Dirvoje”.

“Dirvos” užsimojimas kur 
kas didesnis. Ji taikoma visiems 
Amerikos lietuviams. O jos tik
slas
už .fašizmų ir diktatūrų. Tarp 
vietos lietuvių “birvos” įtaka 
juo tolyn, tuo labiau smunka. 
Rimtesni lietuviai su tuo neva

į pinigus paversti. Bet kai tik 
laikai pasitaisys, tai ir pini
gus bus galima atgauti.

Bankui vadovauja gana iš
mintingi žmonės. Bet dabarti
niais laikais niekur tegalima 
nušokti. Tačiau yra galvojama, 
kad perorganizuoti bankų ir 
vėl jį pastatyti ant tvirtų pa
grindų. O tada jis galės lie
tuviams daug naudos atnešti.

Lietuvių 
vių Bankas 
įstaiga 
yra operuojamas 
principais, kaip ir 
ėjus depresijai ii 
chams, didelės bankinės įstai
gos susmuko, žmonės pražudė 
milionus dolerių. Vienok Lie
tuvių Bankas atsilaikė. Tiesa, 
jam tenka nemažai vargu pa
kelti. Blogiausias dalykas yra 
tas, kad trūksta grynų pinigų. 
Vi$i nori savo indėlius ištrauk
ti. Dėliai to teko sustabdyti in
dėlių išmokėjimų, kaip tai pa
darė ir visos spulkos.

Banko pinigai yra sudėti į 
nejudinamų turtų. Tas turtas 
nėra pražuvęs. Visa bėda yra

tiksliau sa- 
ki.*r vasaros laiku 

Na, o kas 
tai, manau, 
aiškinti, —

Visiems gerai žinomas Dr. 
S. Tainošaitis gegužės 14 d. 
apleidžia Clevelandą ir išvažiuo
ja į Lietuvų. Išplauks jis iŠ 
New Yorko juros milžinu “Eu
ropa” gegužės 16 d. Už pen
kių dienų jis jau bus anapus 
vandenyno.

Tokiu budu clevelandiečiai 
turės savo “atstovų”, kuris 
Kaune pasitiks “Lituanica II”.

Dr. Tamošaitis mano pralei
sti Lietuvoje du ar tris mėne
sius, o paskui vėl grįš į Cleve- 
landų. Linkime jam kuo lai
mingiausios kelionės.

lias savaites su savo prog^a 
mais ir priverstas 
nutraukti.

Meno jėgų mes 
na gerų. Tai rodo, 
faktas, jog vien tik savo jėgo
mis mes pastatėme visų eilę 
operečių, kaip tai: “Laimų”, 
“Grigutį”, “Papitų”, “Birutę” 
“Natalkų Poltavkų” ir kitas. 
Dainininkų irgi netrūksta. Pri
siminkime tik p. Krasnickų, 
Skirbintų, Graičunų, Kočinskai- 
tę, Rasiliutę, Grigutę ir t. t. 
Tokias šaunias meno jėgas tu
rėdami, mes į galėtumėme daug 
ko nuveikti. Bet^ blogiausias 
dalykas yra tas, kad nėra kam 
vadovauti. Visai kitoks reika
las butų, jeigu mes turėtumė
me atatinkamų draugijų, ku
riai rūpėtų išimtinai kultūros 
dalykai.

— Senas Clevelandietis.

Warehouse 
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TA VORAI GARANTUOTI 
Neatideliokit, veikli greit!

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ......... >.t.......... ....
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .................. «...
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
Dxl2 Felt Kaurai 
dabar po ...................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už */i kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Naujoje parapijoje 
planuojama pastatyti 
bažnyčia. Bet dabartiniais lai
kais apie tai vargu ir svajoti 
begalima. Reikės pasitenkinti 
tuo, kas dabar yra.

landžioti 
remtų jo

. Biznieriams pasidarė 
kad ,.tas gaivalas nori 

į savo rankas paimti ir

Biznieriai. - 
tiekti truputį 
mesnius musų biznierius. Pir
ma vietų, manau, užima ponai 
Obelėnai. Jie turi įsitaisę mo
derniška kepyklų, kuri aptar
nauja, galima sakyti, daugu
ma lietuvių. Be kitko, kepyk
la gamina lietuviškų duonų, ku
rių mėgsta ne tik’lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai. Ji tikrai yra 
gardi. Apie tai liudija didelis 
biznio pasisekimas. Kiekvienų 
diena dirba 20 trokų, kurie iš- 
važinėja duonų krautuvėms ar
ba tiesiai į namus.

Kepykloje dirba keliolika 
darbininkų. Visi jie yra lietu
viai. Be kepyklos, ponai Obe
lėnai pačiame lietuvių centre 
laiko didelę valgomų daiktų 
krautuvę. Jeigu mes turėtumė
me bent kelis tokius sėkmin
gus biznierius, tai didelis skai
čius lietuvių galėtų, taip sa
kant, dirbti pas savuosius.

Ponai Obelėnai ne tik sėk
mingai bizni varo, bet ir auk
lėja labai pavyzdingų šeima. 
Vienas sūnūs greit jau bus 
daktaras, o kitas advokatai 
Duktė irgi eina aukštuosius 
mokslus. Trečiais sūnūs turi, 
matomai, palinkimų į biznį, to
dėl jis pagelbsti tėvams bizni 
tvarkyti.

Antrų vietų S.ZŽ1H4K broliai 
Bružai, kurie turi rūbų siuvy
klų ir kelias drabužių krautu
ves. Pirma jie kartu biznį va
re, bet dabar atsiskyrė. Tiek 
vienas, tiek kitas turi savo biz
ni ir gana sėkmingai verčiasi. 
Gerais laikais jie samdydavo 
nemažai darbininkų. Pas juos 
ir dabar dirba kiek darbinin
kų. žinoma, lietuviams kriau- 
čiams jie atiduoda pirmeny-

Pirmiausiai pradėsime 
parapijų. Clevelandiečiai 
dvi lietuviškas parapijas ir nei 
vienos tinkamos bažnyčios. Kai 
kurie gal pamanys, jog tai juo
kai yra krečiami: kaip gali bū
ti dvi parapijos be bažnyčių?

Tai tikrai keistai skamba 
Well, štai kaip yra: prieš ke- 
liolikų metų šv. Jurgio para
pija pastatė dviejų aukštų mo
kyklų. Tos mokyklos antrame 
aukšte lapo įrengta bažnyčia 
Tai buvo laikinas dalykas, nes 
parapija planavo pastatyti baž
nyčia kitoje vietoje. Bet tain 
ir pasiliko.

Skiepe atliekama visi pasi
linksminimai: šokama dainuo- 

kortavįmo vakarai ren
is tai daroma di- 

po vienu 
kurio matosi kry-

ar taip, clevelandiečiai 
turėti nors tiek savi- 
kad tinkamai papuošti 

Tųsyk ir mums bus 
ir svetinjtaučiai nega

lės tyčiotis bei sakyti, jog “lie
tuviai nebegali surasti 
darželio”.

Kai pernai rudenį pas 
įvyko aviacijos diena, t 
Karpavičius sumanė tų pačių 
dienų prie Dr. Basanavičiaus 
biusto padėti vainikų ir sureng
ti dideles iškilmes. Jis net iš 
Chicagos pasikvietė kažkokius 
“žymius žmones”. Tai buvo da
roma, 
pakenkti aviacijos dienai.

Dabar kaip tik parankiau
sias laikas rūpintis darželio pa
gražinimu*, bet valdyba nieko 
nedaro. Gal laukia kitos avia
cijos dienos, kuri įvyks birže
lio menesį?

To iš p. Karpavičiaus pilnai 
galima 
nėpapi

Svetainės. Lietuviai turi sa
vo svetainę, bet nelabai jų te- 
remia. Visi nori vadovauti ir 
šeimininkauti. Katalikams ar
čiau* prie širdies yra parapijos 
reikalai, nors jie Lietuvių Sve
tainės kontroliavimų turi be
veik savo rankose.

Tautininkai,, galima sakyti, 
neturi jokios reikšmės svetai
nes kontroliavime. Bepartyviai 
stovi nuošaliai, bet prie sve
tainės parėmimo jie daugiau
siai prisideda. Katalikai savo 
parengimus laiko bažnyčios 
skiepuose. Bolševikai turi sa
vo neva svetainę. Jie pasiren- 
davo iš žydo namus, kur ran
dasi jų “Lietuvių Darbininkų 
Svetainė”. Toje svetainėje ir 
yra rengiamos visos tavorščių 
demonstracijos, revoliucijos r: 
t. t. Tik kai sumano labiau 
pasirodyti lietuviams, tai tik 
tada nusisamdo Lietuvių Sve
tainę.

Kai užpernai buvo apdegusi 
Lietuvių Svetainė ir jaja ne
buvo galima naudotis, tai 
si jos labai pasigedo 
niems parengimams niekur 
buvo vietos 
mažai tesirūpina 
mu. Nėra vienybes 
norų 
kas.

Ligi šiol vis kalbėjau apie 
tai, kų mes turime. Dabar ban
dysiu kalbėti apie tai, ko mums 
trūksta. Pirmiausiai mums 
trūksta rimtos kultūrai sklei
sti brganizacijos. Būtent, to
kios organizacijos, kuri rūpin
tųsi lietuvių kultūra, menu ir 
t. t. [Ne nuo vieno jau teko gir
dėti, jog clevelandiečiams bū
tinai reikalinga sukurti drau
gijų, kuri paimtų savo globon 
kulturiniUs darbus bei reika
lus. Sakysime, reikėtų mums 
suvienyti meno jėgas: reikėtų 
palaikyti lietuvių radio valan
dų. Pernai turėjome radio va
landą. Biznieriai jų rėmė. Ne
laimei, programais susirūpino 
“trijų pėdų” milžinas. Jis dar
bavosi tol, kol biznieriai nebe
rėmė radio programų. Bet vos 
tik programai 
kaip tas pat 
dėjo 
kad 
gramus 
aišku, 
viską 
atsisakė programas remti.

Karpavičius “pasimučijo” ke~

Organizatijos. — Visokių or
ganizacijų tai pas muš pilna, 
pradedant republikoniškomis or • 
ganizacijomis ir baigiant sklo- 
kininkų. Pašalpinių draugijų 
randasi irgi pusėtinas skaičius. 
Tačiau tenka pasakyti, jog dai
gumai jų jaU artinasi galas. 
Kai kurios jų ir dabar vos-vos 
gyvuoja, o už metų kitų joms 
bus i reikalingas “graborius”, 
kad formališkai palaidojus.

tikėtis, kadangi jis yra 
astai smulkus žmogiukas 

mėgsta keršyti.

jama, 
giama, 
desnei 
stogu, 
žilis.

Naujoji 
palyginamai 
sias jos 
daryti 
Nors tuo laiku buvo pradėjęs 
ir nedarbas siausti, bet darbas 
buvo varomas į nieką neatsi
žvelgiant. Taip sakant, truks- 
laikys Lile tik ant savo pa
statyti.

Likę užpirktas naktinis kliu- 
bas, pasikviesta klebonas ii 
pradėta pamaldos laikyti. Gy
vuoti nebuvo lengva, —^reikė
jo daugiau finansų sukelti. O 
geriausias tam būdas, — tai 
įvairus parengimai. Kadangi 
vietos niekur nebuvo, tai visi 
parengimai įvykdavo tose pat 
patalpose, kur ir pamaldos. Taip 
sakant, pridengdavo šventie
siems akis ir linksmindavosi. 
Viršutiniuose kambariuose ap
sigyveno pats klebonas. Taip 
per kai kurį laiką ir buvo va
romas “dieviškas 
biznis”. Dabar 
tvarka: kad Dievui 
ta Dievui, o kas žmonėms pri
klauso, tai žmonėms.

Naujoji parapija turi ir di 
delį šventorių 
kant, daržų 
laikoma piknikai, 
piknikuose dedasi, 
nėra reikalo nei 
visko atsitinka.

Reikia pasakyti 
landui pilnai pakanka vienos tik ta, kad jį negalima tuoj jis yra pasižymėjęs ne tik tarp

_____ l""- .



Ketvirtadienis, geg. 10, ’34 NAUJIENOS, Chicago, III.

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
(Tųsa iš pusi. 2-ro)

jie gerai žino, kad kur tavorš- 
čiai prikiša nagus, tai tuoj vi
skų sugadina.

— Vietinis.
—o—

Graži pasilinksminimo 
vieta

Gegužės 3 d. p. Andersonai 
atidarė labai gražių vietų pa
silinksminimu4!. Svečių visuo-

jų knygutes pasiųsti j Centrą 
ir atsiklausti, ar jie suspen
duoti, ar ne.

Katalikai nebesiskaito su 
Karpavičium

Katalikų Federacijos Sky
rius Clevelande gegužės 7 d. 
parapijos svetainėje turėjo sa
vi^ susirinkimų. Dalyvavo visos 
katalikiškos draugijos. Svar 
blausias klausimas buvo, r-

mėt Pilna* Ketvirtadieniais ii kaip priimti iš Lietuvos atvv-
šeštadieniais groja puiki muzi
ka po vadovyste p. Juozo Lui- 
zo.

Tai tikrai šauniausia lietu
vių pasilinksminimo vieta vi
same Clevelande.

Prarado ne tik automobi
lių, bet ir kepurę

Gegužės 5 d. buvo pusėti
nai šilta. Vakare vienas tau
tietis sumanė nuvažiuoti į pa- 
ežerį ir ten kiek atvėsti. Įsė
do į mašinų ir nuvažiavo į j 
Garden parkų pakvėpuoti tyru 
oru. Palikęs automobilių ir ke
purę, jis išėjo “paspaceravoti ’ 
paežerių. Kai sugrįžo atgal, tai 
neberado nei automobiliaus, ne; 
savo kepurės.

— Clevelandietis.

Baliai
Balandžio 28 d. Lietuvių Rp- 

publikonų Kliubas surengė Lie
tuvių Svetainėje balių, žmonių 
visai mažai teatsDankė, nors 
ir buvo dedamos visos pastan
gos, kad sutraukti didelę mi
nių. Kaip mieste šeimininkai 
kad visais budais stengiasi 
lūs su galais suvesti, taip 
rė ir musų republikonai. 
ne tik nesulindo į skylę,
dar vienų kitų dolerį turėję 
pelno. Tokiu budu demokratai 
negalės iš jų juokus krėsti.

kiisius svečius, kurių misija 
yra supažindinti ameri kiečiui 
su Vilniaus reikalais.

P-as Karpavičius tuo labai 
užsigavo ir nutarė 
vb susirinkimų.

Seniau katalikai 
vo į svarbesnius 
pakviesti ir p. Karpavičių. Mat, 
jis buvo skaitomas lyg ir at
stovas laisvamaniškos visuome
nės. Visai kas kita yra dabar: 
katalikai pamatė, kad “Dirva” 
tarp Clevelando pažangiosios 
vistAimenės nebeturi jokios įta
kos, kad pradėjo nebesiskaityti 
ir su to laikraščio 
rium.

Perdaug katalikų 
nei smerkti. Kur tik 
na, tai visuomet Karpavičius 
mėgsta bosauti. Jis paprastai 
tvarkos vedimų paveda savo 
“šoferiui”, o paskui ir šeimi
ninkauja.

Skaudu dabar bus dideliam 
“tautos veikėjui”.

—- Pusiau katalikas.

sušaukti sa-

neužmiršda- 
pasi tarimu s

redakto-

negalima 
neįsigau-

ga- 
da- 
Jie 
bet

Balandžio 29 d. surengė ba
lių ir SLA. 14 kuopa. Publikos 
sutraukė apie du kartu dau
giau nei republikonai. Bet kuo
met republikonai dar ir pelno 
truputį turėjo, tai 14 kuopa 
sulindo į skylę, — pasidarė, 
rodosi, apie $20 deficito.

Kai kurie nariai daro Užme
timus, kad buk baliaus gaspn- 
doriai perdaug išlepinti ir ne
siskaito su išlaidomis. Jeigu 
taip, tai kreditas priklauso po
niai Karpavičinei, 
ninkavo.

ji šeimi-
/

Suspenduota SLA. 14 kuo
pos delegatai

Gegužės 2 d. įvyko SLA. 14 
kuopos susirinkimas Lietuvių 
Svetainės patalpose. Kai kurie 
nariai pareiškė, jog delegatų 
rinkimuose balsai nebuvo tiks
liai suskaityti. Bet tai buvo tik 
mažmožis, štai pakeliama klau
simas, kad p. Kazimieras Kar
pavičius, “Dirvos” redaktorius, 
ir F. žuris nėra gerame stovy
je.. Vadinasi, turėtų būti su
spenduoti. Tiek vienas, tiek ki
tas tvirtina, jog jie nėra su
spenduoti ir gali dalyvauti sei
me kaipo delegatai.

Susirinkimas nutarė jų dvie»-

Clevelandietės prisidės su 
rankdarbiais

Teko pastebėti, kad Chica- 
goje yra rengiama dailės pa
roda. Tas įvykis sujudino ir 
kai kurias clevelandietes, ku
rios rengiasi savo dirbiniais pa
puošti parodų. Kiek teko pa
tirti, p-ia B. Armonienė siųs 
savo rankdarbius į Chicago. Ji 
yra baigusi Panevėžio amatų 
mokyklų ir turi gražių daly
kėlių pagaminusi. Reikia ma
nyti, kad tų pat padarys ir p-ia 
Paulienė, Kauno amatų moky
klos auklėtinė. Turi gražių 
rankdarbių p-ios Bartrikienė, 
Murauskienė ir kitos.

— Tautietis.
—o—

Katalikai organizuojasi
Clevelando katalikai sumanė 

susiorganizuoti, — jie steigia 
Katalikų Federacijos Skyrių. 
Tai bus didelis smūgis p. Kar
pavičiui, kuris buvo patraukęs 
savo pusėn kai kuriuos vyčius. 
Kai susiorganizuos katalikai, 
tai jie greičiausiai su “bedie
viu4” Karpavičium visus ryšius 
nutrauks.

Parapijonas.

REPORTERIUI PASI 
DAIRIUS

Demonstracijos atgarsiai

landė įvyko demonstracija. Lie- dėl, kad jos gražios. Tad joms 
tuvių dalyvavo tik apie tuzi- skirti dovanų nereikėtų, ka
nas. Tai darė tikrai blogų įspu- dangi ; nebus jokios lygybės, 
dį. Bemaršuodamas pastebėjau Nėra juk teisinga laimingai 
ir vienų sklokininkų. Stovi jis daugiai.4 laimės suteikti, o mh- 

Na. žiau lįimingas visiškai užmir-sau nuošaliai ir dairosi, 
sakau, prieteli, kodėl nestoji į 
eiles ir kartu nemaršuoji?

Pažiurėjo jis į mane ir sa 
ko: girdi, ar nežinai, kad Ma
žeikienė mus fašistais pakrik
štijo? Jei ji pamatys, kad mes 
kartu su kitais marguojame, 
tai ji dar daugiau nemalonu
mų mi<‘ms padarys. Toliau, dau
giau. Prisiminėme ir apie juo- 
dosius draugus. Sklokininkas 
sako; jog Mažeikienė ir čia tin
kamai pasidarbavo. Demonstra
cijoje juodukų visai mažai. 
Esu, Mažeikienė per tris me
tus darbavosi. Ir štai dabar 
jos darbo vaisiai kuo puikiau
siai pasirodo: ji tiek discipli
navo juodukus, kad tie ilgiau 
nebegalėjo Bimbos > disciplinos 
pakęsti ir beveik visi išbėgo 
iš komunistų organizacijos.

Tai tiesa. Ku4r ta tavorška 
ne_pasisuka, ten ji viskų suar
do.

du

» B » 
Du nauji kunigai

Gegužės 26 d. rengiama 
dideli baliai naujai įšventintų
kunigų pagerbimui. Tokiu bu
du susilauksime dviejų dvasiš
kių, — K. Petraikio ir Andrio 
laičio. Kiek teko girdėti, An- 
džiolaitis pasiliks Clevelande 
ir šv. Jurgio parapijoje eis vi
karo pareigas. Tos parapijos 
svetainėje jam ir yra rengia
mas pagerbimo baliirs.

Kun. Petraikiui didelės iškil
mės yra rengiamos Lietuvių 
Svetainėje. Reporteris kun. Ka
zį Petraikį gerai pažįsta per 
pusėtinai ilgų laikų. Labai gai
la, kad tam naujam kunigui 
neteks darbuotis tarp Cleve
lando lietuvių. Tai tikrai rim
tas ir tolerantiškas žmogus.

šaunios vestuvės
Birželio 2 d. bus didelės 

šaunios vestuvės. Apsiveda 
nomas muzikantas P. Au'ksa- 
raitis su p-le Mare Radzevičiū
te. Clevelandiečiams abu jau
nuoliai yra gerai pažįstami. Jie 
yra darbštus ir rimti.

Reporteris jau jiems palin
kėjo kuo laimingiausio gyve
nimo. Jis pareiškė tik vienų 
nepasitenkinimų. Būtent, kad 
vestuvės įvyksta prieš pat 
“Naujienų”; piknikų. Tačiau 
jaunieji atsakė, jog viskas tvar
koje. Esu, po vestuvių ant ry
tojaus mes atvyksime ir į pik
nikų.

ir

Ot, ir klausimas!
“Naujienų” pikniko > rengėjai 

pradeda susidurti su visokiais 
keblumais. Mat, jie sumanė iš
rinkti gražuolę, kuri turės pro
gos dykai aplankyti Chicago 
ir pamatyti pasaulio parodų. 
Kandidačių jau nemažai atsira
do. Visos nori kelionę laimė
ti.

Bet čia ir prasideda keblu
mai. Kai kurios merginos ir 
moterys išmetinėja: girdi, gra-šiame skyriuje jau buvo ra

šyta, jog gegužės 1 d. Cleve- žuolės yra laimingos vien to-

PETER PEN

šti. į
Na, jei gudrus, tinkamai iš

spręsk tų klausimų!
— Reporteris.

Cleveland, O
Ar ilgai mes dar kęsime 

fašizmų?

Musų kolonijoje susikuki 
sau lizdų fašizmo garbintojas 
kuris leidžia laikraštį. Per ke 
lis meti.Z jis čia smarkavo ii 
visokiais budais niekino visus 
tuos, kurie nepritaria jo dur
nai politikai. Jam buvo tiek 
jau ragai užaugę, kad jis pra
dėjo su niekuo nebesiskaityti 
Jei kas drįsdavo pasipriešinti, 
tai jis tokį žmogų tuoj piemi- 
niškai išplūsdavo.

Bet, kaip yra sakoma, vie
kam yra galas. Pradėjo kantry
bės pritrukti ir clevelandie
čiams. Fašizmo garbintojo įta
ka juo tolyn, tuo labiau4 ėmė 
smukti. Tatai labiausiai paaiš
kėjo šiais metais.

Pirma Kaziukas sutraukdavo 
į savo parengimus pusėtinai 
daug žmonių. Nors jo ir nela
bai mėgdavo, bet į parengimus 
žmonės visvien eidavo, 
štai šį pavasarį įvyksta 
vos” parengimas, kuris 
labai nįizernas. Publikos

Bet 
“Dir- 
išėjo 
visai

nedaug! teatsilankė ir, tur būt, 
teko nuostolių turėti. Dar ke
li tokie “sėkmingi” parengimai 
ir “Dirvos” bosas visai bus 
privarytas prie “pakaros”.

Pamastė Kaziukas, kad Cleve
lando lietuviai prieš j į prade
da nusistatyti, kad jis sumanė 
atsigriebti tarp mainierių. Ga
na dažnai važinėjasi su savo 
misi jonais ir ieško tamsuolių. 
Nemana 

Kai 
mano s
dar griežčiau nusistatyti. Tų- 
syk Kaziukas fašizmo 
geli jų” galės pats sau skelb
ti

u, kad jų daug suras, 
dėl clevelandiečių, taį, 
įpratimu; jiems reikėtų

“evan-

Lietuvis

1 tetulė pasakys, kad “Dirva" 
nei iš tolo negali prilygti “Ohio 

j Lietuvių žinioms”, kur labai 
|daug įvairiausių žinių iš Cleve- 

Štai, pagalios, susilaukėme ir lando lietuvių gyvenimo. Tuo 
naujo skyriaus “Naujienose”, tarpu “Dirvoje” beveik jokių 
Būtent “Ohio Lietuvių žinias”, žinių nėra. Ten telpa tik gar- 
Ne tik man, bet ir daugeliui sinimai ir nuobodžios Kaziuko 
kitų tas skyrius padarė labai parašytos apysakos.
gerų įspūdį. Su kuo tik tenka Į Aš “Naujienas” skaitau jau 
susitikti ir pasikalbėti, visi rei- per šešiolikų metų. Tačiau nie- 
škia savo pasitenkinimų. Senai, kiAimet jos man nebuvo to- 
sako jie, reikėjo tai padaryti. kjos artimos, kaip pasidarė da- 
Gerai, kad pradedama laidyti bar, kuomet tapo įvestas Ohio 

milžinui”, kuris lietuvių ‘skyrius.
Sveikinu “Naujienas” ir 

“Ohio Lietuvių žinių” vedė 
jus!

Del “Ohio Lietuvių 
Žinių”

ragai tam 
clevelandiečiams jau įgriso ligi 
^yvo kaulo.

Vienas biznierius padarė to
kių pastabų: “Skaitydami ‘Ohio 
Lietuvių žinias’ mes bent ži
nosime, kas dedasi tarp Cleve
lando lietuvių. Kaziukas per- 
laug smart pasidarė: jis žino 
tik rinkti skelbimus, o apie vie- 
tos žinias, visai nesirūpina. Na, 
ir koks gi įdomumas skaityti 
laikraštį, kuris beveik jokių 
žinių nededa iš vietos lietuvių 
gyvenimo”.

Komunistiškiems politikie
riams naujo skyriau‘3 pasiro
dymas labai nepatiko. Jie bė
ginėja vieni pas antrus ir ta- 
riasų kas reikia daryti, kad at
laikius savo pozicijas. Vienas 
sklokininkas jiems davė labai 
gerų patarimų: sako, sušauki
te prptesto mitingų ir išneš
kite rezoliucijų prieš “Ohio Lie
tuvių žinias”. Rezoliucijų pa
siųskite tavorščiui Andruliui. 
Gal pastarasis ir suvaldys 
“Naujienas”, kad jos nieko ne
rašytų apie Mažeikienę, kurios 
asaba privalo būti neliečiama.

Reikia labai abejoti, kad ta 
vorščiai tuo patarimu pasinau
dos: perdaug jau oras atšilo, 
tai kur čia besušauksi masinį 
mitingų, žmonės važiuoja į mi
škus ir apie masinius mitingus 
nenori nieko girdėti.

Kalbama, kad ir p. Karpa*- 
vičiiifs labais susirūpino dėl 
“Ohio Lietuvių žinių”. Kai Jis 
pamatė naujų skyrių, tai, sa
ko, net didesnis paliko.

Visai galimas daiktas, kad 
taip galėjo atsitikti. Kiekviena

— Senas “Naujienų” 
Skaitytojas.
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MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT T

Buk ALTASS nariu

Pilsen Kwik Cote Varnish
Vidutinio įkainavimo varnišus bet turįs augščiausios kai
nos varnišo ypatybes.
GREIT IŠDŽIŪSTA — GAŽUS

TVIRTAS—DEL GRINDŲ, MEDŽIO IŠBAIGIMŲ
IR RAKANDŲ.

ILGAI TARNAUJĄS

Reikalaukite jį Vardu savo Maliavos ir. 
Hardware Krautuvėje.

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

Birželio 16 Ekskursija
New York

Svarbus Pranešimas
Šiuomi pranešame visiems lietuviams, 
kad mes nupirkome per Lietuvos Kon
sulų Chicago j e, Lietuvos Degtinė, kuri 
sekamų savaitę jau bus Chicagoje.

Degtinė iš Lietuvos yrą 
Tikrai Gera.

Prašome sekti musų pranešimus Nau- 
jiėnose ir pasiklausyti pranešimų per 
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,

France” 
Expresinis 

Laivas

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes.

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinkus i Lietuvą.

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR COMPANY

4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803
This advertineniont is not intended to offer whiHkoy for sale or delivery In 

any statė or cotninunity whereln the advertlsing. salo or ūse 
thereof Is unlawful. \

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Perkam 
Lietuvis-

Public ^LMORTGAGE BANKERS kus Bonus
IviLzAlj JlLio X A1 Ui

12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvi.

2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

Insurance 
Notary

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

DAUGIAU NEI

1,000,000
(VIENAS MILIŪNAS)

AUTOMOBILIŲ
TAPO IŠGRISUOTŲ 

Per

WAGGONER
GREASING

PALACES
No. 40 MARQUETTE 

ROAD ir 
WESTERN AVĖ. 

 Pranas Navickas manageris
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duonos perviršis, ar badas. Pramonė daug mažiau pri
klauso nuo laikinų gamtinių priežasčių.

Štai dėlko žemės ūkio šalyse yra sunku įvesti pla
ningą ūkį. Jeigu planingai ekonomijai yra lemta ateity
je paimti viršų ant kapitalistiško chaoso, tai ji pirmiau
sia turės įsigalėti pramonės šalyse.

SVEIKATOS SKYRIUS
šj Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ymu. Galvos Skaudėjimas

nepasiduoti į apgavikų
Pajutus savyje ligos

metelių sukako, — perbėgo 
laki mintis per jos galvą: — 
Zarudinas, rodos, geras žmo
gus. Sako, šį metą jis gausiąs 
eskadroną... Tiktai skolų dėl 
jo, tai neapsiginsi! Ir kodėl aš 
tokį nemalonų sapną sapna- 

pati žinau, kad tai 
bet iš galvos neiš-

vau... Juk 
nesąmonė, 
eina!

kurie siunčia musų 
pas svetimtaučius;

SIDABRO REMONETIZACIJA
i — ■ i

Jungtinių ^Valstijų kongresas svarsto sumanymą, 
sulig kuriuo sidabras turi būt paverstas teisėtu “pini
giniu” metalu greta su auksu. Sumanymo autoriai siū
lo, kad metalo atsarga padengimui popierinių pinigų 
butų sudaryta iš 75 nuošimčių aukso ir 25 nuošimčių 
sidabro.

Sumanymo tikslas yra praplėsti, taip sakant, pini
gų papėdę.

Vienas stambus žinksnis šita linkme buvo atliktas, 
kada kongresas įgaliojo prezidentą numušti auksinę 
dolerio vertę ir prezidentas, pasiremdamas tuo įgalio
jimu, paskelbė, kad doleris bus vertas apie 59 auksinius 
centus. Tuo budu su tuo pačiu aukso rezervu (atsarga) 
Jungtinės Valstijos galėjo padidinti savo pinigų sumą 
daugiau kaip 40 nuošimčių.

Bet valdžia mano, kad to negana. Milžiniškos išlai
dos, kurias valdžiai užkrovė bedarbių šelpimas, pagel- 
bos teikimas farmeriams ir namų savininkams ir kiti 
ekonominės rekonstrukcijos planai, reikalauja didesnės 
sumos pinigų.

Yra da ir kitas dalykas. Valdžiai rupi pakelti pre
kių kainas pasaulio rinkose, kad atgytų tarptautinė 
prekyba. Sumažinus auksinę dolerio vertę, prekių kai
nos Amerikoje pakilo, bet kuomet tos prekės būna iš
vežtos į svetimas šalis, jų kaina tenai nupuola. Sakysi
me, kada franeuzai perka Amerikos automobilius arba 
vokiečiai perka Amerikos medvilnę (bovelną), jie mo
ka už šitas prekes tiek pat frankų arba markių, kiek 
jie mokėdavo pirmiau, kada doleris dar nebuvo nupi
gintas. |

Tačiau kaip padaryt, kad prekių kainos tarptauti
nėje prekyboje pakiltų? Kadangi, tarptautiniai mokėji
mai yra atliekami auksu, tai kainas prekyboje tarpe 
tautų negalima pakelti nupiginant auksinę pinigų ver
tę. Kainos pakiltų, jeigu atpigtų auksas, o auksas gali 
atpigti tiktai tame atsitikime, jeigu padidėtų aukso kie
kis pasaulyje. Bet tuo tarpu niekas nepramato, kad tai 
galėtų atsitikti. Dėl šitos priežasties ir kilo sumanymas 
paversti “piniginiu metalu” sidabrą, kitaip sakant, si
dabrą re-monetizuoti.

Pernai vasarą, kada Londone buvo susirinkusi eko
nominė pasaulio konferencija, didžiosios valstybės ne
galėjo susitarti beveik nė vienu klausimu, bet jos pada
rė sutartį apie sidabrą, kuri yra pagrindas dabartiniam 
sumanymui Jungtinių Valstijų kongrese. Amerikos 
valdžia nori padidinti savo pinigų atsargą, pridedant 
25 nuošimčius sidabro prie auksinio rezervo, ir ji pas
kui ketina raginti kitas valstybes, kad tą pat padarytų 
ir jos. Tuo budu visame pasaulyje padidėtų pinigų re
zervai, visos šalys turėtų daugiau pinigų, ir to rezulta
te pinigai atpigtų. O pinigų atpigimas, kaip minėjome, 
pabrangintų prekes.

žodžiu, savo pastangose atgaivinti kraštą ekono
miškai Amerikos valdžia dabar jau priėjo prie to punk
to, kur ji mato, kad vienomis tik savo pastangomis ji 
nebegali daugiaus nieko žymaus pasiekti. Ji mato rei
kalą veikti sutartinai su kitomis šalimis, kad butų per
organizuota tarptautinė pinigų sistema.

Rašo J. P. POŠKA, 
Gydytojas ir Chirurgas, 

Chicago, III.

sveikata, savo vaikų sveikata 
ir savo visos tautos sveikata, 
nes tiktai sveikame ktfne ran
dasi sveikas protas.

Baigdamas noriu patarti — 
nepasitikėti stebuklingais vai-

s tais, 
rankas, 
apsireiškimus, kreipkitės prie 
savo tautiečio, prie savo bro
lio lietuvio gydytojo, kuris 
nuoširdžiai patarnaus ir, jei
gu bus galima, pagelbės ge
riau, negu! svetimtautis, nes 
lietuviui reikia gyventi savų- 
jų tarpe. Yra blogos valios 
žmonių, 
lietuvius
jie taip daro užtai, kad gauna 
atlyginimą; UŽ kelius doleriui 
parduoda savo tautietį. Tokių 
Žmonių reikia saugotis, nepai
sant koki jie nebūtų, nes jie 
yra musų tautos, musų gero
vės priešai, kaip netikri vai
stai arba pati liga.

j ■ I '

Saugokime savo sveikatą, 
nes ji yra musų didžiausia? 
turtas.

III.
gerokai sutemo, jie

EKONOMINIS PLANAVIMAS IR GAMTA

Jungtinių Valstijų valdžia nutarė mokėti premijas 
farmeriams, kurie šiemet mažiaus sės javų ir mažiau 
augins gyvulių. Ji stengiasi tuo budu pašalinti žemės 
ūkio produktų perviršį, kuris spaudžia žemyn tų pro
duktų kainas ir daro nepelningu ūkininkavimą.

Bet šio pavasario orai, gal būt, labiau sumažins ja
vų derlių, negu valdžios premijos. Nesezoniniai karš
čiai ir stoka lietaus grasina išdeginti pasėlius milžiniš
kuose vakarinių valstijų ir vidurinių vakarų plotuose.

Tokiais pat orais skundžiasi, beje, ir kai kurios Eu
ropos šalys. Pavyzdžiui, Rujnaniją taip prigriebė saus
ra, kad valdžia uždraudė gyventojams vartoti grynus 
kviečius duonai ir neribotam laikui uždraudė ekspor
tuoti kviečius j užsienius. Rumanija visuomet užaugin
davo daug kviečių ir daug jų parduodavo kitoms šalims.

I žemės ūkį oras daro labai didelės įtakos. Agrikul
tūros šalyse daugiausia priklauso nuo oro,, ar tenai yra

Galvos skaudėjimas yra daž
niausias atsitikimas žmogaus 
gyvenime, šis varginantis ap
sireiškimas paliečia visus: ir 
senus ir jaunus, mažus ir di
delius. Gal birt, nerasi 
gaus, kuris nebūtų kada 
turėjęs skausmą galvoje.

žmones taip pripratę 
šios kasdieninės “ligos”,

žmo- 
nors

prie 
kad 

mažai tekreipia dėmesio į prie
žastis, nuo kurių skaudėjimas 
gali paeiti. Visa kas yra daro
ma, tai kuogreičiausiai paima
ma ar tai kokių pilių arba mil
telių, kurie buk tai prašalina 
skaudėjimą ir viskas baigta. 
Taip, tie vaistai prašalina gal- 
vos skaudėjimą, bet neprašai 
liną nei priežasties, nei ligos, 
ktfri iššaukia tą nemalonų ap-! 
sireiškimą.. Tos pilės, tie mil- 
teliai tiktai užnuodija nervus, 
kurie neša žinią smagenims; 
kad žmogaus kūne kas nors ne
beveikia taip, kaip turėtų veik' 
ti, kad tas žmogus privalo ieš1- 
koti priežasties arba ligos savo 
kūne ir kuogreičiausiai praša
linti ją. Bet žmogus nenori to 
suprasti. Jis pirmiausia paima 
patentuotų ‘nuodų, užnuodiją 
nervus, galva nustojo skaudė
ti, o liga tegul plėtojasi. Taip 
tie atsitikimai pasikartoja per 
metus, kol pragaištinga liga 
išsisiūbuoja, apimdama visa 
žmogaus kūną ir paguldo j j į 
lovą arba ir ant mirtino pata
lo. žinoma, jeigu galva skau
du nuo išsigėrimo, nuo perša
limo arba nuo persivalgymo, 
tai tas visiems yra žinoma, 
bet jeigu galvos skausmas pa
sikartoja be žinomų priežas
čių, tai reikia jų ieškoti, neą, 
aišku, kad kokia nors pavo- 

j žmd- 
naikiną

kokia 
skverbiasi 

ir pamažu

aišku, kad 
jinga liga 
gaus kūną 
sveikatą.

Svarbiausios ligos, 
iššaukia galvos skaudėj imą!, 
yra, maždaug, šios: džiova ar
ba tuberktflozas, akmenys tuį- 
žės pūslėje, inkstų ligos arba 
nephritos, įvairios širdies li
gos, kraujo nusilpnėjimas arba 
anemia, alkoholizmas, kepenų 
ligos, visokios nervų ligos, reu
matizmas ir smagenų tumorai. 
Pas moteris galvos skaudėji
mas dažniausiai pasitaiko nup 
gendančių lyties organų, šia
me atsitikime moterims skau
da viršugalvį ir smilkinis. Nu
silpusios akys, kurios reikalatf- 
ja akinių, nenormalus prieša
kiniai sainusai irgi pagimdo 
galvos skaudėjimą, šių laikų 
rūpestingas ir sunkus gyveni
mas sudaro pavojingą aukštą 
kraujo' spaudimą, kuris pasi
reiškia galvos skaudėjimu4, nes 
nuo aukšto kraujo spaudimo 
genda širdis ir inkstai.

žmonės, 
nuo aukšto kraujo spaudimd 
dažniausiai miršta nuo širdies, 
arba inkstų ligos, arba nuo apo
pleksijos. Bet jeigu? laiku pa- 
tėmija kraujo spaudimą ir pa
siduoda gydytojo priežiurori, 
tai gali gyventi taip ilgai, kaip 
ir kiti.

Brangieji, matote, kaip yra 
svarbu žinoti nuo kuo skauda 
galvą, kaip svarbu surasti li
gą pačioje jos pradžioje, kol 
ji nesunaikina žmogaus 
katą. Taigi, rūpinkimės

kurioš

kurie nesisaugo] a

svei- 
savo

M. ARCIBAŠEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

tai yra 
bet tai 
scenoje

i

(Tęsinys)
—Velnias žino, ar 

nepadorumas, ar kas, 
yra tiesa. O Lydija
butų efektinga ir tu pamaty
tum.

Nors prie tokios kalbos pas 
visus suvirpėjo instinktyvis, 
godus žingeidumas, bet vi
siems pasidarė nemalonu. Za
rudinas, skaitydamas save iš
mintingesnių už kitus, nusita
rė, jog jis turįs išvesti visus iš 
tos nemalonios padėties.

—Sulig jūsų nuomone, ką 
moteriškė turėtų daryti?... 
Apsivesti?... Į mokslus eiti ir 
prarasti savo talentą?... Juk 
tai butų prasižengimas savo 
prigimtam ; gabumui, kuriuo 
ji yra apdoyanota pačia ge
riausia dpvąųa!

—Oh, — neslėpdamas savo 
juoko, pasakė Sabinas 
žinote, kaip tik vietoj! Kaip 
šis prasižengimas man pačiam 
į galvą neatėjo.

Navikovas piktai nusiiuokė 
ir tinkamai Zarudinui pasa
kė: \

•—Kodėl gi prasižengimas: 
gera motina arba geras gydy
tojas, tūkstantį kartų yra nau
dingesnis už bet kurią artistę!

—Na! — nedasiprotejęį pra
tęsė Tanarovas.

—Argi jums nenusibodo vi
sas tas nesąmones kalbėti? — 
užklausė Saninas.

Zarudinas stisipainiojo pra
dėtam savo aiškinime, kas vi
siems rodėsi, jog kalbėti apie 
tai • yra visiškai nuobodus ir 
nereikalingas dalykas,
vyrai pradėjo iiiuobodžiauti ir 
nutilo. i 

i ,

Lydija ir Marija Ivanovna 
pasirodė balkone. Lydija gir
dėjo tiktai paskutinę brolio 
frazę, bet nesuprato apie ką 
ėjo kalba.

—Kaip greit jus iki nuobo
dulio dasikalbėjote! — links
mai pastebėjo ji. — Eikime 
prie upės. Tenai dabar taip 
gera...

Ir einant jai apsuptai vyrų, 
ji vos-vos vilkosi, o jos tam
sios akys pasidarė ' ypatingai 
žavėjančios, lyg ką spėjančios, 
lyg kalbančios.

—Pasivaikščioki t iki vaka
rienes,—pasakę Marija Iva- 
novna.

—Labai malonu, - 
žvangindamas šporais ir pa
duodamas Lydijai ranką Za
rudinas.

—Tikiuosi, man galima '.su 
jumis? — stengdamasis įkah-

Visi

vanovna pasižiurėjo

tai matė. Jam labai 
suraminti motiną, 

nežinojo kaip visa 
yti. Iš pradžių jam

Marija 1 
j jį su nedasiprotėjimu.

Saninas 
norėjosi 
bet jisai 
tai padar
dagi atėjo į galvą nuduoti, ir 
išpasakoti motinai tokias min
tis, kurios ją suramintų, bet 
nieko negalėjo išgalvoti,, atsi
kėlė, nusijuokė ir nuėjo į stu- 
bą. Šluboje jis atsigulė ant lo
vos ir pradėjo galvoti apie tai, 
kad žmor ės nori visą pasaulį 
paversti 
mę, su visiems vienodais pa
tvarkymais ir papročiais, su 
aiškiais pagrindais, 
naikinti 
laisvę ir 
tai paslaptingos senovės auto
ritetą. Jis 
krikščionybę# kuri, lošia gyve
nime sva 
pasirodė J nuobodžiu dalyku; 
jis netikėtai užmigo ir išmie
gojo iki geroko vakaro.

Marija Ivanovna perlei
do žvilgsnį per jį, sunkiai at
siduso ir užsimąstė. Ji galvojo 
apie tai, kad Zarudinas aiš
kiai yra (prisirišęs prie Lydi- 
jbs, bet ji norėjo, kad tas da
lykas butų rimtas.

— Lydukei jau

džiai kalbėti, deliai ko ant jp 
veido pasireiškė paraudimas#, 
užklausė Navikovas. j

—Kas gi jums 
per petį juokaudama Lydija 
paklausė.

—Eik, broli, eik,
Seninas
apgailėtina, ji nebūtų perdaug 
įsitikinus tuo, jog aš esu jos 
brolis!

kliudo?

klioštoriaus kazar-

kad su- 
visokią individualę 
kad palaikyti kokios

pradėjo galvoti apie

bią rolę, bet tas jam

Kai jau 
grįžo iš pasivaikščiojimo. Gi
lumoj sodo, paskendusio su
temose, girdėjosi gyvi, aiškus 
balsai.

Iškaitusi ir linksma Lydija 
pribėgo prie motinos, Marijos 
Ivanovnos. Nuo jos kvepėjo 
gaivingu šviežiu ir jaunu upės 
bei gražuolės moters kvaps
niu, kuris sukėlė emocijų į- 
tempimą jaunųjų draugijoj ir 
patinkančių jai vyrų.

—Vakarienės, močiute, va
karienės !—gražiai nusišypso- 
jusi paragino ji motiną.—Kol 
vakarienė bus priruošta, Vik
toras Sergejičius mums 
dainuos.

Marija Ivanovna nuėjo 
šti vakarienę, ir išeidama 
vojo apie tai, kad tokios įdo
mios, gražios, sveikos ir iš
mintingos jos mergaitės, kaip 
Lydija, likimas negali būti ne
laimingas.

Zarudinas ir Tanarovas išė
jo sodan, o Lydija atsisėdo 
balkone į supamąją kėdę ir 
mikliai suposi.

Navikovas tylėdamas vaikš
čiojo po girgždančias balkono 
lentas, žvairai žiūrėdamas, į 
Lydijos veidą, aukštą jos kru
tinę ir ištiestas iš po drabužių 
dailias kojas juodose pančia- 
kaitose ir geltonuose tupliuo- 
se, bet ji nepastebėjo nei jo 
žvilgsnių, nei jo paties, visa ji 
buvo pagauta galingų žavė- 
jančių emocijų, kurios ją kan
kino. Ji visai užmerkė akis ir 
spėjančiai viena sau šypsojosi.

Navikovo sieloje ėjo nepa
prasta kova: jis mylėjo Lydi- 
ją, bet niekaip negalėjo su ja 
susirokuoti. Kai kada jam ro
dėsi, kad ji myli jį, kai kada 
—ne. Ir tada, kai jis manė, 
jog “taip”, jam rodėsi pilnai 
galima, lengva, gražu, kad jos 
jauną, grakšti ir švari asme-

Vis tiek pat. Na, 
trys... 
Viens,

kaito,

pa-

ruo- 
gal-

dvidešimt

’SE^S
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Nera dar 
du trvs...v

burnoj

ris nėra vertas Lydijos.
Navikovas žingsniavo lento

mis ir spėliojo:
—.Jeigu užminsiu dešine ko

ja ant paskutines lentos, tai 
“taip” ir, reikia pripažinti, o 
jeigu kaire, tai...

Jam nesinorėjo manyti, kas 
tada bus.

Ant paskutinės lentos jis at
sistojo su kaire koja, apsipilė 
šaltu prakaitu ir tuoj sau pa
sakė:

—Fu, kokia nesąmonė! Lyg 
f 

sena boba... Na... Viens, du, 
trys... su žodžiu “trys” tiesiai 
prieisiu ir pasakysiu. Kaip aš 
pasakysiu ?... 
viens... du...
trijų kartų... 
viens, du...

Galva jam
perdžiūvo, o širdis plakė taip, 
jog kojos pradėjo drebėti.

—Užteks jums ten trypinėti! 
—su nekantrumu pasakė Ly
dija, atmerkdama akis, — 
trukdote man klausytis.

Tiktai dabar Navikovas pa
stebėjo, kad Zarudinas dai
nuoja.

Jaunas oficieras dainavo se
novišką romansą:
Myliu aš jus, mano miela, 

gali būti.
Krūtinė mano dar nevisai

- užgęsus...
Dainavo jis ne kvailai, bet 

taip, kaip dainuoja žmonės 
mažai išsilavinę: užmainyda- 
mas išsireiškimus riksmu ir 
balso uždusinimu. Ir Zarudi- 
no dainavimas Navikovui pa
sirodė baisiai nemalonus.

—Kas-gi čia, nuosavas kū
rinys?—susijaudinęs ir nepra
tusiu pykti jausmu, užklausė 
jis.

—Ne... Netrukdykite! — Sė
dėkite ramiai!—griežtai prisa
kė Lydija.
te muzikos, tai į mėnulį žiūrė
kite.

Navikovas atsiduso.
—Geriau jau į jus žiūrėti,— 

nevykusiai išsitarė jis ir pa
manė: —kam Čia reikėjo man 
tokius niekus kalbėti!

Lydija nusijuokė.
—Fe, koks storžieviškas 

komplimentas!
‘ —Aš nemoku komplimentų
• sakyti, — piktai
■ Navikovas.

—Patylėkite... Klausykite!— 
Lydija neapsikęsdama truk
telėjo pečiais.

(Bus daugiau)

Jcigu nemėgsta-

klausys jam. Kai jis galvojo, 
jog “ne,” ta mintis rodė jam 
gėdą ir skurdą; tada jis gau
dė savb mintis ir vadino save 
želnu, netikusiu žmogum, ku-

kam Čia reikėjo man
11 1 11 *1 • •

paaiškino
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Indiana Harbor, Ind
Miršta lietuviai

Musų kolonijos lietuvius už
puolė mirties giltinė. Per visai 
trumpą laiką ji nuvarė į kapus 
bent kelis musų tautiečius. Tai 
didelis nuostolis, kadangi lie
tuvių pas mus ir taip nėra 
daugiausiai.

Neseniai pasimirė gana se
nyvas vietos gyventojas Kur
mis. Velionį? Kurmis buvo lais
vų pažvalgų žmogus, todėl ir 
tapo palaidotas Lietuviškose 
Tautiškose Kapinėse. Jis gy
vendamas skaitė "Naujienas”. 
“Keleivį” ir kitus pažangius 
laikraščius.

Užaugino jis labai pavyzdin
gą Šeimyną, — tris sūnūs ir 
dvi dukteris. Du sūnus — Pra
nas ir Antanas — yra jau ve
dę ir labai gražiai gyvena. Jie 
yra pusėtinai pamokyti ir turi 
gerus darbus Inland Steel kom
panijoje. Jei neklystu, jie ten 
dirba kaipo elektro-tcchnikai. 
Vyresnioji duktė yra vedusi su 
Jonu Rageliu. Jie laiko valgo
mų daiktų krautuvę ir gana 
neblogą biznį daro. Jaunesny
sis sūnūs ir duktė gyvena pas 
ponus Ragelius.

Prieš kiek laiko pasimirė var
pininkas. Vadinasi, žmogus, ku
ris paskambindavo už mirusių
jų dūšias. Tuo pačiu laiku jis 
ėjo ir zakristijono pareigas Šv, 
Pranciškaus parapijoje. Kalbu 
čia apie Antaną Žilinską.

Velionis Žilinskas buvo ne
vedęs ir palyginamai dar jau
nas žmogus. Mirė jis netikė
tai. Tarp vietos lietuvių jis tu
rėjo neblogą vardą kaipo tei
singas ir rimtas bažnyčios tar
nas.

Šiomis dienomis pasimirė p. 
Prano Hendersonp sūnelis, ku
ris buvo vos tik kėlių mėnesių 
amžiaus. Vadinasi, niekam ne
buvo padaręs nei gero, nei blo
go.

Savo laiku p. P. Henderso- 
nas labai dAug dirbo tarp vie
tos lietuvių. '.Per ilgus metus 
jis darbavosi L. P. D. Kliube, 
SLA. 185 kuopoje ir L. B. R. 
P. Kliube. Pastaruoju laiku jis 
buvo pasitraukęs iš lietuviško 
judėjimo ir gyveno sau ramiai 
Tačiau reikia manyti, kad jis 
ir vėl pradės kartu su lietuviais 
veikti.

Paskutinės laidotuvės buvo 
beni skaudžiausios. Pasimirė 
visaį jaunutė Domicėle Surb- 
liutė. šią vasarą ji butų baigu
si aukštesniąją mokyklą. Bet 
mirtis neleido jai nei. to pada
ryti.

Surbliutė buvo augintinė-naš- 
laitė. Tikrosios jos pavardės aš 
nežinau, žinau tik tiek, jog 
kai pasimirė Domicėlės abu tė
vai, tai ją pasiėmė auginti Sur- 
bliai, nežiūrint to, kad jie tu
rėjo ir savo vaikų. Augintinę 
jie mylėjo tiek jau, kaip ir sa
vo vaikus, — leido ją į moks
lą ir rūpinosi jos ateitimi. Do
micėlė tapo palaidota labai iš
kilmingai.

P-as A. 
ir rimtas 
?LA. .185

J. Galeckas 
Strazdienė, *F. 

ir

labai didelis smūgis Strumskio 
šalininkams.

Delegatais tapo išrinkti seka
mi asmenys: 
Moskelis, M.
Budvidienė, S. Darmaitienė 
O. Šimanskienė.

Ambrazevičius, matydamas, 
kad susirinkime yra didelė dau-

guma pažangiųjų, padarė įneši
mą, kad rinkti tik tris delega
tus. Esą, tris, bet gerus. Vadi
nasi, strumskinius. Pažangieji, 
žinoma, suprato, kad to įneši
mo svarbiausias tikslas yra tas, 
kad kiek galima mažiau išrinkti 
progresyvių delegatų. Tuoj ta
po paduotas pataisymas prie 
įnešimo, kad rinkti šešis dele
gatus. Nariai didele balsų dau
guma priėmė pataisymą. Tokiu 
budu strumskinių skymas neiš
degė. —Drapokas.

Gaidžių Rungtynės
Pirmas sąžinės perkratimas”

Surblis yra malonus 
žmogus. Jis įeina į 
kuopos valdybą. ' 

žilas Senelis.

Detroit, Mich
SLA 352 kuopoje laimėjo 

pažangieji

Gegužės 6 d. įvyko SLA 352 
kuopos susirinkimas, kurio 
svarbiausias tikslas buvo iš
rinkti delegatus į busimą sei
mą.

Pasirodė, kad kuopa turi tiek 
narių, jog gali rinkti 6 delega
tus. Tiek delegatų kuopa ir iš
rinko. Atžagareiviai šioje kuo
poje visiškai prarado savo įta-

—Ar tu jau pradėjai savo 
gaidžiui iškarpyti uodegoje 
plunksnas? — paklausė senas 
Kubanas su labai rimta veido 
išreiška savo jauno kaimyno.

—Iš uodegos dar nekirpau, 
bet iš pasparnių ir nuo kaklo 
tai pirmutinę partiją pradėjau,
— su pasididžiavimu atsakė 
jaunasis.

—Tai labai gerai “chico” 
(mažuliuk) — sako senis, — 
bet nepamiršk, kad uodegos 
plunksnos yra nemažiau vertos! 
susidomėjimo, kaip kad ir pa
sparnių, papilvės arba kaklo. 
Jos yra daug stambesnės, todėl 
jomis reikia ankščiau susirū
pinti. O gaidžiui kulnų nagus 
ar nuplovei?

—Kulnų nagų dar nenupio- 
viau, — atsako jaunasis kai
mynas, — bet sekančią sąvai- 
tę manau nuplauti.

—Tai ir pasistenk, sunau ma
no, 
durną sako senis. — Kulnų na
gus reikia paimti dar anksčiau 
į galvą, negu uodegos ar* .papil
vės plunksnas, žinok gerai, kad 
iš karto jį nenupiausi, o po tru
putį kol darbą užbaigsi ir na
gus “užgrūdinsi” ims keletas 
dienų laiko. Ir be to dar, reikia 
nuimti nagų mieras, kad iš 
anksto pataisyti ir pritaikyti 
jiems “kovos nagus”, o paskui 
ir patį gaidį prirengti į mūšį. 
Todėl tas viskas, mano vaike, 
ima nemažai laiko, o to laiko, 
žiūrėk, jau visai nebedaug liko.

Vakar girdėjau nuo Otilijo 
Mėsa, kad jo sūnūs Saturnius 
turi ne tik prirengęs savo gai
dį, bet jau yra padaręs net su
tartį su Conchita Mariposa se
kančios subatos rytą pirmam 
išbandymui. Tik nepasakė iš 
kiek kirto lažybas, bet faktas, 
kad sutartys jau padarytos, o 
“bodegero” (krautuvininkas), 
pas kurį yra užstaityti pinigai 
net atvirai pasakė: “Kad iš 
laimėjusios pusės magaryčios 
bus užtikrintos ir geros”. Iš to 
labai aišku ir galima spėti, kad 
lažybos yra kirstos mažiausia 
po $10 nuo kiekvieno.

Išvada
šitokius ir panašius pasikal

bėjimus tos rųšies sportą my
lintieji kubiečiai pradeda da
ryti tuojau nuo lapkričio mė
nesio pri.eš besiartinantį gai
džių rungtynių sezoną. Nėku- 
rie jų yra taip daug sufanati- 
kėję, kad nieko daugiau nebe
mano ir nei apie nieką dau
giau nebekalba, kaip tik apie 
gaidžių muštynes.

Per ištisą mėnesį laiko, dar 
prieš gaidžių rungtynes, kiek
vienas gaidžio savininkas yra 
labai susirūpinęs savo gaidžiu,
— kaip galima geriau ir man- 
driau juos prirengti į kovą. O 
užsiimti tuo darbu arba sportu 
ir jais pasirūpinti kartais net 
ir labai apsimoka, nes jeigu 
gaidys būna geriau išlavintas, 
ištreniruotas ir “apginkluotas”, 
tai tuo jis būna smarkesnis, 
piktesnis ir greičiau savo opo
nentą nugali. O pinigus, ku
riuos jis uždirba, pasiima jo sa
vininkas.

Gaidžiai, kurie būna renka
mi ir skiriami sportui, yra tam 
tikros rųšies ir visai skiriasi 
nuo kitu gaidžiu. Ispaniškai tas

traukdamas “tabako”

vieno savo delegato. Tai buvo gaidys vadinasi “galio fino

kuris stovi ringo viduryje su 
pastatyta krutinę ir iškelta gal
va j viršų, pamatęs savo opo
nentą daug mažesnį už save, 
laiko tave vyresniu ir, be abe
jo, gal laukia iš mažojo pagar
bos. Bet mažesnis vietoj kad 
jam nusilenkti, šauna ant jo su 
tokiu smarkumu, kad didysis ir 
juste nepajunta kaip šis atsi
randą jam ant nugaros ir savo 
žvėriškais nagais ir snapu ima 
ardyti jam plunksnas. Iš šalies 
žiūrint, tai jau ne be gaidys 
atrodo, o tiesiog vanagas.

Kol paprastas gaidys dar vis 
mėgina atremti jo žiaurias ata
kas, tol mankštinimas eina pir
myn, bet kai jau didysis gau
na “knock-out’ą” ir išsitiesia, 
o mažasis dar biauriau ima 
purtyti jam plunksnas, tada 
“refere” paima mažąjį, apžiūri 
kad nebūtų sužeistas, duoda 
jam truputį atsikvėpti, o pas
kui- jau gerti ir lesti iki soties. 
O tuo pačiu kartu jo “priete- 
lis”, kuris jam padėjo pasi
mankštinti, būna paplautas

butų norma- 
funkcionuotų 
krūtinė butų 

kad nebūtų

mėsai.
Kai jau gaidys yra pilnai 

prirengtas ir gauna savo pono 
visišką pasitikėjimą kaipo atsa
kantis stoti į kovą su jam ly
giu gaidžiu, tada dviejų ponų 
būna padaroma sutartis ir la
žybos. Pasižiūrėti šio sporto su
sirenka nemažas skaičius žmo
nių ir atidžiai seka muštynes. 
Gaidės, kuris pralaimi, visad 
išsitiesia ant grindų ir nebesi
priešina, o antras būna pripa
žintas pergalėtoju.

čių Reporteriai daro skubius pa
žymėjimus
kaip laimėjusi, taip ir pralaimė
jusį gaidį, kuris jau guli išsi
tiesęs. Gaįdys, laimėjęs mūšį, 
būna skubiai nuplautas Šaltu 
vandeniu, išegzaminuotas visas 
jo kūnas, Jo diados užteptos 
vaistais. Ga džio savininkas tu
ri tada progą pasipelnyti. Pir
miausia, jis atsiima pinigus, 
kurie buvo užstatyti laike lažy
bų, o paskui gauna daug do
vanų nuo itų jfanatikų, kurie 
Čjo lažybų už jo gaidį ir lai
mėjo. O paskui atsiranda daug 
tokių, kurie panori nupirkti 
nuo jo tą gaidį, kad paskui pa
tiems laimėti prizus. Toksai 
gaidys ne kiekvienam yra leng
va nupirktų nes jo kaina sie
kia iki $100. Vienok, jeigu sa
vininkas sutinka jį parduoti, 
tai kupčių atsiranda daug, o 
tada ir gaidžio kaina pakyla, 
be abejo, nuperka tas, kuris 
daugiau užmoka.

Visa užbaiga vėl taip pat bū
na gražiai aprašoma laikraš
čiuose, patalpinta laimėjusio 
gaidžio fotografija ir smulkiai 
aprašyti jo veiksmo “prijo- 
mai”: (kaip kirto snapu, kur ir 
kiek kartų pataikė, kaip dirbo 
kojomis ir t. t. O pralaimėju
sio gaidžio fotografija taipgi 
būna įdėta k iek žemiau, — gra
žiai guli išsitiesęs, visas nuil
sęs, o kartais ir nebegyvas.

Josęph Simonet.
Havana, Cuba.

ir fotografuoja, Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vargingai gyvenanti 
šeimyna

dar ir kita bėda: Tie maži na
mukai, kurie buvo kaip ir lįz- 
delis randasi taip pat pavo
juj. Urbonai yra dėkingi pp. 
Pikieliams už aplankymą ir 
užuojautą. Urbonas yra be
darbis. Prisilaikykime papro
čių sergančius aplankyti, tas 
prispaustuosius ir ligonį sura
mins. — Kipšukas.

reikalui, gintį savo pono 
ir naudą, arba mirti po 

kito tokio pat privilegi- 
gaidžio žiauriame mūšy.

gaidys gudrus arba “kytras”. 
Nuo kitų jie skiriasi tuo, kad 
visi paprasti gaidžiai laike su
sirėmimo, gavę skaudų smūgį, 
meta mūšį ir bėga kovos ne
baigę, arba ir visai vienas iš 
jų nepradėjęs mūšio bėga nuo 
antrojo. Bet su šios rųšies gai
džiais būna visai kas kita. Jie 
“kovos lauko” nepalieka ir ima
si tol, kol vienas jų krinta ne
gyvas.

Prieš išrenkant tinkamiausio 
gaidžio, jis būna stropiai apžiū
rimas ir išegzaminuotas: kad 
širdies plakimas 
lūs, kad plaučiai 
kaip reikia, kad 
pakelta ir stora,
aklas, kad snapas kiek galima 
daugiau butų lenktas, kad 
skiautere butų žema ir siaura, 
— kas svarbiausia, kad kojos 
butų tvirtos, o jų nagai ilgi, 
lenkti ir aštrus. Kai gaidys apie 
savo sveikatos stovį ir kūno 
sudėtį gauna reikiamą atesta
ciją, tada jis būna priimamas 
į eilę “atletų” ir suteikiama 
jam didelės teisės. Tada pa
pjauti to gaidžio mėsai “nebe
galima”, nes butų prasižengi
mas jo garbei ir įstatymams. 
Jis turi teisę gyventi ir naudo
tis visomis privilegijomis, o iš
tikus 
garbę 
kojų 
j uoto

Kai jau toks gaidys būna pa
rinktas ir pripažintas tinkamu, 
tai tada jis yra paimtas į pri- 
rengimą jo kovai. Tada jam 
būna po truputį kerpamos 
plunksnos. Pirmiausia nuo uo
degos, papilvės ir kaklo. Iš pra
džios tik viršūnės, o paskui už 
dienos kitos ir iki odos. Uuode- 
goje paliekama tik 3 arba 5 
plunksnos dėl gražumo arba 
dėl jo paties patogumo, kad 
butų smarkesnis. O papilvės ir 
kaklo plunksnos yra kerpamos 
todėl, kad laike muštynių nebū
tų už ko nusitverti bei sukabi
nus snapu jas išrauti. O kad 
laike susirėmimo jis galėtų at
sakančiai dirbti kojomis, tai jo 
abiejų kulnų nagų' viršūnės bū
na truputį nuplautos, o ant jų 
užmauti ir priklijuoti tam tik
ri aštrus kabliai, kurie yra pa
daryti iš jaučio rago.

Dabar, kai gaidys jau yra 
pilnoje “uniformoje ir apgink
luotas”, tai jį pradeda labai le
sinti, kad butų stiprus ir galin
gas. O kad jis perdaug neišei
tų į lašinius ir nesudribtų, tai 
būna kas dieną masažuojamas 
arba tiesiog mankštinamas su 
bet kuriuo kitu paprastu gai
džiu. Gaidys, kuriam prisieina 
padėti jam “treniruotis”, būna 
nelaimingiausias paukštis ant 
šios žemės. iPatsai “ringas”, ku
riame jis mankštinasi, būna 
pataisytas ant lygios vietos, o 
ringo šonai ir
dratiniu tinklu. Į tą ringą įde
da parinkę vieną didelį papras
tą smarkų gaidį, o kandidatą j 
čempionus prinešę prie ringo 
rodo jam pro dratas, kas ten 
toks viduje. Gaidys, kuris prieš 
nieką nelenkia galvos ir turi 
karštą temperamentą, kaip be
matant jo kūne užsidega krau
jas ir jis pradeda dūkti su to
kiu įsiutimu, kad beveik jo ne
begalima sulaikyti.' Tadą ringo 
durys būna atidaromos, o jis 
įleidžiamas vidun ant “nusi

viršus aptverti

mankštinimo“ I Antras gaidys,

Kova už čempionatą
Kai toks gaidys bėgy trijų 

mėnesių padaro keletą laimėji
mų (yra gaidžių, kurie turi net 
visą laimėjimų), tai jis 
pasidaro tikrai nepaprastas gai
dys. Jo kaina kaip 4 bematant 
pašoka iki 10 ir net 20 dolerių. 
Iš jų būna išrinktas vienas, 
kuris turi didesnį pasisekimą 
rungtynėse, kaipo kandidatas 
kovai už čempionatą. Tada jis 
būna nufotbgfafuotas, aprašyta 
jo visa biografija, nuopelnai 
bei laimėjimai ir viskas pa
skelbta laikraščiuose sykiu su 
pridėta jo fotografija. Antras 
gaidys, kuris jau iŠ praertų me
tų skaitosi čempionu ir turi di
delius pasisekimus, taipgi yra 
skelbiamas laikrašty. Tais gai
džiais tada būna susirūpinę ne 
tik jų šeimininkai, bet ir daug 
kitų fanatikų. Jų bokso imty
nės būna plačiai aprašomos, iš
garsintos ir nurodyta diena, 
valanda, kur jos įvyks. Į tas 
gaidžių muštynes už čempiona
tą suvažiuoja ir sueina net po 
kelis tūkstančius žmonių^ Daug 
iš jų kerta lažybas tai už vieną, 
tai už antrą gaidį. Europiečiui 
toks sportas išrūdytų- kvailu, 
juokingu, bet kubiečiai net ir 
inteligentai tą sportą įvertina 
su rimta pagarba. Mat, čia 
Amerikoje jau turi būti toki 
mada, kad griebiasi net ma
žiausios priemonės bile tik ga
lima uždirbti pinigą. Gerai. Pat
sai ringas, kur tie gaidžiai mu
šasi, būna ant pakeltos vietos, 
kad-visi sėdintieji aplink gale- 
tų gerai matyti. Jų dviejų ko
va eina iki galutinos pergalės 
be sustojimo. Kartais baigiasi 
greit; kai vienas iš jų sudras
ko antram gurklį su pritaisy
tais ant kojų aštriais ‘‘kovos 
nagais”. O kartais užsitęsia net 
15 minučių iki vienas iš jų vi
sai nuilsta ir nugriuva. Bet 
sudraskyti gurklį ne visada pa
sitaiko, nes kaip vienas, taip ir 
antras iš pasiutimo dirba mik
liai kojomis ir snapais, kad šo
kant ai- kertant vis pirmojo ko
jos atsimuša į antrojo kojas. 
Greičiausia mūšį pralaimi tas 
gaidys, kurio skiauturė būna 
didesne, nes tada antram grei
čiau pasitaiko sužeisti pirmojo 
skiauturę, iš kurios pasipylęs 
kraujas užlieja jam akis ir jis 
nebegali gerai matyti.

Kai jau vienas iš jų nuveik
tas gražiai atsigula, ištiesia ko
jas ir padeda galvą, tada mu- 
šys skaitosi baigtas, o antrasis 
paskelbtas čempionu* Laikraš-

Leads Greatest 
Industrial Choir

Tom Lewie, leader of America’s most 
uniqu« singing ėrganization, caught in 
a series of action pietures. Mr. Ltwis 
ia diractor of the Chrysler Mala Choir, 
comprisad of 185 voices. Each member 
toiltt by day on the automobile assembly 
linas, in the machine shops and loading 
docks. Under Mr. Lewis’ direction this 
choir has mastered the most difficult of 
choruBOB and will be heard the evening 
of May 1 in a concert in Orchestra Hali, 
Detroit. A part of the concert will be 
broadea^t over a national hook-up and 
by short wavo to all points of the world.

Įdomus choras
Detroite gegužes 1 dieną, Or

kestras salėj 185 Chrysler Mo- 
ors korporacijos darbininkų cho
ras dayė koncertą. Dalis to 
koncertu buvo transliuojama 
per radįo iš 185 Columbia tink
lo stočių. Ir kam teko girdėilo stočių 
šios dainos, tas galėjo pasige
rėti.

Chrysler Motors kompanijos 
darbininkų choras gyvuoja 8 
menesius. Vedėju yra Tom 
Lewis. Choristų amžius siekia 
nuo 19 m. iki 64. Tapti cho
ristu statoma vienas svarbiau 
sias reikalavimas— tai mėgti 
dainą. : Ir ot vaduojantis tokiu 
reikalavimu4, kalbamas choras į 
trumpą 8 mėnesių laiką jau pa
jėgia pasižymėti taip, kaip ne
pajėgia Į pasižymėti daug kur 
kas senesnių chorų.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 i vai, vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Pripuolamai teko aplankyti 
vieną Chicagos lietuvių Šeimy
ną gyv. ant Kostner avė. po 
No. 5408, Viktorą ir Marijoną 
Urbonus. Jie yra prispausti di 
džiausios nelaimės dėl sun
kios ligos jųjų vienintelės 
dukrelės, kuri serga jau ke
lintas mėnuo ir nesikelia iš 
lovos.

P-lė Urbonaitė yra baigusi 
Higlit School ir gavusi scholar 
ship iš Dailės Instituto, nes 
pasirodė esanti nepaprastų 
gabumų piešime paveikslų ir 
muzikoje. Prie tos nelaimės

Roselando Altass su 
sirinkimas penk

tadieni 
«br

A. Balčiūno sveainėj, 158 E. 
107th Street, penktadienį 7:30 
vai. vak. įvyks svarbus Altass 
skyriaus valdybos ir narių su
sirinkimas Sporto Kumštynių 
ir Bokso—vakaro reikalu. Bilie
tai jau pagaminti ir reikia juos 
išplatinti ir parengimą gerai iš
garsinti publikoje. Visi nariai 
prašomi būtinai susirinkime at
silankyti.—Altass Valdyba.

Saulutė karščiau sužibėjo, 
Pavasario dienos atėjo, 
Tad nėra ko laukti, 
Jau reikia į pikniką, traukti. 
Naujienos jau pikniką rengia 
Smagiai, kaip smagiau tik įstengia. 
Jau krūmai žaliuoja < 
Ir gėlės visur mirguliuoja, 
Jau pievos pavirto kilimais, 
Jos džiaugsis žmonių parengimais, 
Paskleis jos vėsumo 
Ir duos mums tikriausio smagumo. 
Kad šiltos jau darosi dienos, 
Jus piknikan kviečia Naujienos 
Smagiai atsilsėti, 
Su savo draugais pašnekėti, 
Pašokt, pasėdėt, padainuoti, 
Tarp medžių liuosai pakvėpuoti, 
Šio-to pamatyti 
Ir muzikos pasiklausyti... 
Tas piknikas bus kuopuikiausias 
Birutės darže, patogiausias. 
Tai prašom kiekvieną 
Ten būti birželio trečią dieną.

Alex. Khučinsko Daržo Atidarymas
įvyksta

Nedėlioję, Gegužės 13,1934
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir nepažįstamus, jaunus ir 
senus. Veltui įvažiavimas ir pasilinksminimas prie geros muzikos 
iki vėlumui. Pakvėpuoti tyru oru, kaip tiktai žolinai ir miškas 
sužaliavo, o dulkiu nėra.

82nd and Kean Avenue
WILLOW SPRINGS, ILL.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
B1G TREE INN

{vyksta Gegužės 12 ir 13 d., 1934 m.
Kviečiame visus pažinties draugus ir drauges j musų iškilmingą 
atidarymą. Bus veltui skanios vištienos užkandžiai — alus ir kiti 
gėrimai ir gera muzika; linksminsimės iki ankstybo ryto. — Pasircn- 
duoja daržas pigiaus negu kitur. — Kviečia savininkas

J. MIKNIS
Archer Avė. Rd., Willow Springs, III.

6 blokai nuo Kean Avenue.

BIRUTES DARŽO ATIDARYMAS
Pirmas piknikas su degtine ir geru alum, šokiai prie 

gero beno. Įžanga veltui. Užkandžiai veltui, 
z

Užprašau visus draugus ir* pažįstamus atsilankyti.

M. MAKUTENIENE 
79th ir Archer Avė. 

Justice Park, III.



NAUJIENOS, Chicago, III

KONTESTO EIGA

Naujie

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAITLIUS
Senas

Laipsnis Ketvirtas—Reikia 8,000 Balsų Laipsnis Antras—'Reikia 2,800 Balsų

darbas pla

J. SINKUS savai

Turi 2805 balsųTuri

O. Vilienė rašo

DOM. ŽUKAS

Turi 1750 balsų

Wentworth Senas

daugiau

BARNIŠKI9
Belmont

Turi 1167 balsų

P. ATKOČIŪNAS

1G31 S. 48 Ct

Turi 1530 b;

NON GRADUS

NARBUTAS
M. BALČIŪNAS

Turi 240 balsų1033 W. 103 St.

Turi 280 balsųTuri 713 balsų
kad vėliau užimtų

AZAKEVIčIA
ADAMS

Pittston
Turi 180 balsųTuri 200 halsų

Turi 110 balsų

Turi 125 balsu

NAUJOKAITIS

Turi 80 balsųKAVALIŪNAS

Turi 80 balsų Z. A. JUCAITIS

TnH 80 bhlsų

o*-

komentarų 
iš artimes- 
O tolimes-

kad aš 
Electric

Končiai už- 
15-kos men. 
pp. Končiai

balsų ir 
‘Nuinber

ANT. RUŽAS

3409 Williams Avė. 
•1

Detroit, Mich.

laimėjo 
Bulavvas. Ar jie

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford. III. 
Turi 1130 balsų

M. KOVAITIĘNE 
700 S. 9th Street 

Herrin, III.;
Turi 40 balsų

Bet tikimasi, kad jis visas kliū
tis nugalės ir pradės darbą 
visu smarkumu

J. MAČIULIS
906 Prescott St 
Waukegan. III. 

Turi 1688 balsų

ONA VILIENfi 
(Uždrovaite)

1646 N. Irvlng Av.
Turi 685 balsų

9424 Bumside Avė 
Chicago, III.

užsirašė “Naujienas”
P. Navickas yra

6941 S. Talman Av 
Chicago, III.

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St, 
Hkmmond, Ind. 
Tu y 760 balsų

M. Karčiauskas, 238 W. 51 
St., kuris užlaiko gražią bar- 
zdaskutyklą ir yra gerai pa
tyręs barzdaskutis, atsinaujino 
“Naujienas”.

5059 So. Wells

P. DEVEIKIS
1518 So. 48th Ct 

Cicero. J11.
Turi 27Q8 balsų

kontestantai, at- 
kąd kontestas užsi- 

diena Gegužes. 
T. Rypkevičia, 

Kontesto vedėjas

ALBERT DIKSAS

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė.

Chicago
Turi 188 balsus

E. NORGAILIENE 
4459 So. Richniond 
Tel. Lafavette 5647 
Turi 2735 balsu

Jos savininkais 
broliai česokai, Jo-

26 Palmerston Avė,

Ontario,

P. MART1NKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
17069 balsų

kuris užlaiko ali 
Naujienas”.

Fr. Lavinskus 
7445 Prairie Avė, 

Detroit, Mich. 
Turi 215 balsu

Toronto, 

Canada.

Turi 100 balsų

V. TUMOSAITE 
3252 N. Nagle Avė. 

Chicago. III.
Turi 1928 balsų

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

John’s Meat Market ir gro- 
3300 Beach Avė. North- 

nepraleis-

Lietu- 
turi geresnes 

Taipgi ir

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

Cleveland, Ohio.

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

ANT. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 
Turi 2990 balsų

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 13086 balsų

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago. III.
Turi 1507 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av 

Chicago 
Turi 415 balsų

B. Putrimas, 4858 So 
gerų automobv 

J. Petrol, I*

K. G. URNEžiS 
4607 S. Talman Av. 

Chicago.
Turi 1996 balsų

atsinaujino “
ir davė garsinimą
Pluskis

kuris užlaiko alinę, atsi 
naujino “Naujienas”

Mother’s Restaurant, 7259 
So. Vincennes Avė., kur yra 
gaminami lietuviški ir kitokia 
valgiai 
nas

namus, 
pašaukti 
5136.

Pp. Navickai, 2138 Green 
wich St.
15-kos men 
labai laimingas, šios depresijos 
visai mažai jaučia. Visą laiką 
gana neblogai dirba. Gana gra
žiai gyvena. Pp. Navickai au
gina vieną sūnų ir vieną duk
terį, kuri yra Pirmyn Chore 
narė.

P. D. Rof ir pp. 
siraše “Naujienas” 
Kaip p. Rof taip ir 
užsiima namų prižiūrėjimu.

Įsikalbėjus su* pp. Končiais 
patyriau, kad anot jų 
voje jaunimas 
gyvenimo sąlygas 
pp. Končiai mano savo vyriau
sią dukrelę išleisti į Lietuvą 
mokintis, 
aukštesnę vietą Lietuvos įstai
gose ir t.t. Labai pagirtinas su
manymas. Linkiu pasisekimo 
jaunai lietuvaitei!

Ačitf visiems, kurie per ma
ne užsiprenumeravote “Naujie
nas1 
ne

A. uzdrav.mtis
4031 S. Talman Av 

Chicago

Turi 1246 balsų

Dingo Frank Bulaw 
energija kontesto 

darbuotėj

3341 S. Auburn Av 
Chicago

Turi 179 balsų

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

Turi 598 balsų

J. VILIS

2185 N. Spaulding 
Avenue

Antano Ražaičio 
biznis:

valgomų daik- 
vaikinus, nors 
tolokai nueiti.

nusiperitama,

Šie užsirašė Naujienas per 
mane 
Kostner Avė., 
lių pardavėjas
Pocius, Joe Kaulas, D. Gura, 
Joe Svitorius
Kateliavas, L. Shultz, 
raitienė, St. Raymond 
kšas.

Tariu ačiū už biznį
O dabar pranešu*, 

pardavinėju
Cleaners, šaldytuvus (Refrige- 

(Tąsa 7-am pusi.)

ELS1E MARTIN
4508—8th Avė.

Kenosha, Wis.
Turi 2840 balsų

valgyklą ir kambarius pavie- 
niems, atsinaujino “Naujie* 
nas”.

Lauksiu, kad ir vėl ma- 
pasišauksite dėl užrašymo 

“Naujienų” ar nupirkimo skel
bimų kortos. Laikas jau visai 
trumpas, meldžiu neužmirškite 
manęs, nes kontestas jau bai
giasi.

Labai lauksiu atviručių.
O. Vilienė, 

1646 N. Irving Avė., Chicago.

V. BUD VI DUS 
4094—9th St. 

Ecorse, Mieli.
Detroit

Turi 400 balsų

sens, 
saidietės moterėlės, 
kitę neaplankiusios šios bučer 
nės-grosernes. 
yra jauni 
nas ir Tadas.

čia gausite daug geresnius 
produktus ir teisingą svarą, ne
gu tose jsigarsinusiose didžio
siose kompanijose, kur daž
niausia patarnavimas nėra ge
ras. Aš pati tankiai nueinu pa
sipirkti visokių 
tų pas šiuos 
man gana yra 
Jeigu 
tuomet šie vaikinai atveža į

O dar geriau*, galima 
telefonu.

Šimkus, F 
A. Ged 
A. Dau

J. SIP1ALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1470 balsų

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 260 balsų

P. Page, 7005 So. Halsted 
St., kuris užlaiko gražią alinę, 
užsirašė “Naujienas”.

J. Marcinkevičius, 1036 E. 
93rd St., kuris užlaiko alinę, 
(p-nia Marcinkevičienė yra se
na veikėja vietinėse draugijo
se), atsinaujino “Naujienas”.

Wm. Krikščiūnas, 9227 So. 
Cottage Grove Avė., kuris už
laiko alinę, o penktadieniais 
duoda veltui žuvies, atsinauji
no “Naujienas”.

P. Petkus, 8746 So. Cottage 
Grove Avė 
nę, atsinaujino

J. Wartelka, 5716 W. 64th 
St., kuris užlaiko jvairių maž
možių krautuvę, saldainių, etc., 
atsinaujino “Naujienas”.

A. Razgus, 6227 So. 
land Avė., kuris užlaiko 
atsinaujino “Naujienas”.

J. Kairelis, 6727 So. 
land Avė., kuris užlaiko 
užrašė “Naujienas 
giminaičiui Al. Meiliui.

Visiems, kurie darė biznį per 
Seną Petrą tariu širdingai ačiū. 
Reikalui priėjus, šaukite tele
fonu CANal 8500 ar laišku.

Petras.

Ash- 
alinę, 

| Lietuvą

Seno Petro Biznis 
Konteste

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė.
Gr’d Rapids, Mich.

Turi 160 baldu

A. FRENZELfS 
262 Logan Avė. 

Tbronto, O. Canada
Turi 200 balsų

asmenys darė biznį per 
Petrą:

Gužau^kiene, 5119 South
Avė., kuri užlaiko

Kas su juo atsitiko? Kodėl 
jis atsiliko kontesto darbuo
tėj? Mat, kai gyveno nevedęs, 
tai ir konteste buvo pirmuti
nis, o kai tik apsivedė, tai, ro
dos, ir sušliopo jo visos pa
stangos konteste!

Daug maž tokių 
man tenka girdėt 
nių mano draugų, 
nių kolonijų lietuviai, kur man 
pirmiau teko lankytis “Nau
jienų” reikalais, net paragini
mo laiškus siunčia, kad pra
dėtąjį darbą tęsčiau toliau.

žinot, draugai 
tint spaudą yra gana sunkus, 
o kai daugiau* sunkumų žmo
gus pajunti ant savo kupros, 
tai ir pakinkliai sulinksta. Bet 
gyvenimo apistovoms pasikei
tus, aš vėl stosiu prie darbo ir 
trumpoj ateityje pamatysite to 
darbo pasekmes.

— Frank Bu!aw.

Sekančią savaitę, gegužes 15 
d., kontestas užsibaigia. Todėl, 
visi kontestantai yra prašomi 
priduoti preriumeratas ir visus 
balsus nevėliaus gegužės 16 d., 
1934 ryto.

Iš šios savaitės kontesto pu
slapio atrodo^ kad Senas Petras 
surinks daigiausiai 
liks kontestantas 
One”.

Laivakortei 
Petras ir F. 
norės pasinaudoti, tai nuo jų 
priklauso. Atrodo, kad jie nu
sitarę pasiimti cash. Automo
bilių iki šiolei nėra nė vienas 
laimėjęs ir atrodo, kad nelai
mės. I

šią savaitę labai gerai se
kėsi darbuotis p. Martin iš Ke
nosha, J. Mačiuliui iš Wauke- 
gdno, poniai Norgailienei, A. 
Savickui iš Rockfotdo ir dar 
keletai kitų. Bet už vis geriau
siai, tai Seųam Petrui.

Jeigu* dar ateinančią 
tę visi taip pasidarbuotų, tai 
nekurie laimėtų automobilių ii 
keletas iš jiį laivakortes.

Gerbiami 
minkite, 
baigia su 15
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NAUJIENOS, Chicago, III.

rators), plaunamas mašinas, 
radios, laikrodėlius ir taisau 
gerai laikrodėlius. Gerbiami, aš 
krautuvės neturiu, bet aš pa
dariau kontraktą su Wholsale 
House kompanija. Taigi, ku
riems reikia minėtų daiktų, aš 
galiu nuvežti jus į Wholesale 
House ir išsirinksite, ar tai 
plaunamą mašiną ar šaldytu
vą ar kitką *ir nupirksite daug 
pigiau, negu kitur. O Electric 
Cleanerius, radios, laikrodėlius 
atvežu jums į namus už daug: 
mažesnę kainą, negi* krautu
vėse.

Reikalui esant parašykit ar
ba pašaukit.

■ Anton Ražaitis,
3408 So. Halsted St.

Tel. Yards 1797.

John Shimanauskas, atsinau
jino “Naujienas”. Pp. Shima- 
nauskai yra seni Kenosha biz
nieriai, užlaiko aludę, 1361 52 
St. Matyt, biznis puikiai seka
si. Neseniai nusipirko nau j į 
automobilį, ir dabar sau pui
kiai važinėjasi po Kenoshos 
didmiestį.

širdingai ačiū tiems, kurie 
prisidėjo prie mano darbuotės 
ir padidino mano balsų skai
čių.

Elsie Martin.
f

Kontestantas K. G. 
Urnėžis rašo:

į Venus Tumosa rašo:
Liko dar tik kelios dienos 

kontesto ir aš, nors savo tik
slo nepasiekiau, bet nenustoju 
vilties laimėti.

Aš labai širdingai dėkoju 
tiems, kurie mane parėmė šią 
savaitę.

Pp. A. Palton, 3337 Harding 
Avė., paėmė “Naujienas” nuo 
manęs ir sako, “Dabar mes 
gausim ‘Naujienas’ kasdien.”

Pp. VVideikis, 107 East 4th 
St., W. Frankfort. Illinois, at
siuntė pinigus į “Naujienas” 
ir davė man balsus.

Pp. W. Steponaitis, 2727 N. 
Evergreen Avė., paėmė “Nau 
jienas” ir sako, kad jie jas 
myli.

Nepamirškite, kad dar liko 
kelios dienos kontesto ir kas 
norite gauti “Naujienas”, aš 
mielai atvažiuočiau jas užra
šyti. Ačiū.

Venus Tumosa,
3252 N. Nagle Avė.,

. Palisade *4683.

Iš Kenosha, Wis.:
Smagu yra darbuotis, kuo

met turi žmonių, kurie įverti
na tavo darbą. Neapsiviliau, 
kuomet sakiau, kad mano drau
gai man pagelbės. Kadangi 
kontesto laikas jau visai prie 
galo, tai Visi, kurie buvo pa
sižadėję užsirašyt ar atsinau- 
jint “Naujienas”, suskubo sa
vo prižadą išpildyt. Tariu šir
dingą ačiū sekamiems asme
nims: Jonas Kanišauskas, už
sirašė “Naujienas” 15 mėn.; 
taipgi Stasys Jocius užsirašė 
“Naujienas”. P-as Jocius užlai
ko aludę, 3221 60 St., Keno
sha, Wis.. Jim Gachas, atsinau'- 
jino “Naujienas”. P-as Gachas 
yra senas Naujienų skaityto
jas. Jis sako, kad be “Naujie
nų” jis nė vienos dienos ne
būtų. Ačiū Frank Jankauskui. 
Jis mane suvedė j pažintį su 
pp. Gachais.

Yra ieškomas Kazimieras 
Chinga, kuris prapuolė perei
tą antradienį. Jo automobilis 
buvo rastas prie 115 ir kana
lo. Buvo manoma, kad ir pats 
ten yra, bet uošvis girdėjęs, 
kad pražuvęs jau apsuko drau
gus.

K! Chinga gyveno adresu 
4515 So. Sawyer avenue ir už
laikė “repair shop” prie Archer 
ir Sawyer avenue. Jeigu kas 
jį patėmytų, malonėkite pra
nešti uošviui, kuris gyvena 
5421 So. Mozart street.

» » »
Gegužės 8 d., tai yra Sta

nislavų diena, pp. S. Skamenas 
ir p. Skamenienė sukvietė savo 
artimus draugus pas save, 
6235 So. Kolin avenue, ir pa
vaišino juos skaniais p. Ska- 
menienės pagamintais valgiais. 
Visi svečiai linksminosi iki vė
lybos nakties. Išsiskirstė linkė
dami pp. Skamenams ir jų tri
jų metų dukrelei laimingos at 
eities.

» » »
Esu širdingai dėkingas tiems, 

kurie darė biznį per mane šią 
savaitę: T. Aleksiunui, kuris 
užlaiko alinę, 2023 South Ash
land avenue; J. J. Zimančiui, 
702 West 31st Street, kuris 
užlaiko barzdaskutyklą jau 
daug metų ir yra patyręs ta
me amale; prailgino “Naujie
nų” prenumeratas 15 mėn.

Universal Shoe Store, 3337 
South Halsted savininkai Zalec
kis ir Martin yra gabus biznieu 
riai, kurie mokėjo ir sugebėjo 
išplatinti biznį. Krautuvėje 
galima pasirinkti įvairiausių 
čeverykų, kurie parsiduoda ne
brangiai ir yra tikrai geri. Jie 
užsisakė “Naujienas” 15 mėn.

Kontesto laikas jau baigiasi. 
Kas dar negauna “Naujienų”, 
malonėkie paskubėti.

Iki pasimatymo,
—K. G. Urnėžis, 

4607 So. Talman avė.

pranešti bet kuriam iš kontes- 
tantų atsilankyti, o mes greit 
tai padarysime. Kontestantai 
nori padidinti savo balsus prieš 
pabaigą, tad kviečia visus į tal
ką.

šiais metais buvo nelengva 
darbuotis, bet gerų draugų re
miami, mes pajegėm surinkti 
kelius šimtus balsų. x

Tariu širdingą ačiū seka
miems asmenims: Pp* Bany, 
6000 So. Hermi tage, pašaukė 
mane per telefoną ir užsirašė 
“Naujienas” dviem metams. 
Pp. Baniai yra linksmo budo 
žmonės, ktfrie užlaiko bučerno 
ir grosefnę ir teikia gerą pa
tarnavimą kostumeriams.

Vincentas Petrošius, 4345 S. 
Fairfield Avė., užsirašė “Nau
jienas” 15 menesių.

A. Dabulskis, 4517 So. Rock- 
well St., užsirašė “Naujienas” 
15 men. Ačiū tamstai ,kad pa
šaukei per telefoną. Taip pat 
ačiū Mr. & Mrs. Rakauskams, 
1358 E. 61 st., kurie užrašė 
“Naujienas” 15 mėnesių.

CHICAGOS ŽINIOS
Motociklininkų kon

testas

PETRAS ZALATORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 7 dieną, 5:00 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj.

> Paliko dideliame nuliūdima
giminės ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi Elena 
Kasparavičienė.
. Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni gegužės 11 dieną,. 8:00 vai. 
ryto iš J. F. Eudeikio koply
čios j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas I 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Zalatoriaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Giminės ir Draugai. \

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Rašo E. Norgailienė:
Gerbiami “Naujienų” skaity

tojai, nepamirškit, kad jau* bai
giasi kontestas ir teliko tik 
kelios dienos. Taigi, tie, ku
rie liko neaplankyti, prašomi

Siunčiame Gėlės Telegramų i vist 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gilės DU Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted SL, CUcage, DL 

Phone Boulevard 7814

A. A.

EDVARDAS GURINĄS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9, 1934, 8 vai. 20 min. 
ryte po ilgos sunkios ligos.

Paliko nuliūdime tėvą Antaną 
motiną Zdfiją (po tėvais Lata
kais, seseri Augeniją 14 metų, 
dėdę Kaz. Lataką ir jo šeimy
ną, pusbrolius Kazimierą ir 
Praną Gurinus, pusseseres Oną 
Indriekienę ir Kristiną Grigutie- 
nę ir jų šeimyną.

Kūnas pašarvotas namuose 
4258 S. Campbell Avė. x

Kviečiame visus gimines ir 
draugus dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą.

Laidotuvės jvyks šeštadieni 
gegužės 12 d., 1 vai. 30 min. 
po pietų iš namų i Tautiškas 
kapines. 

. t

Patarnauja graborius J. J. 
Bagdonas.

karą. Bus liaudies šokįai, žais
mės, muzika 
meksikonų, ’ 
negrų, palestiniečių.

Parengimai ketvirtadienį 
(šiandie) ir penktadienį, gegu
žės 10 ir 11-tą. Pradžia 8:15 v. 
vak., įžanga 25c.

— lietuvių, rusų, 
kroatų, vokiečių,

žodis - kitas apie pašau 
linę parodą

Pradedant gegužės 10 diena 
jokie automobiliai ir įtrokai ne
jus leidžiami įvažiuoti j pasau- 
inės parodos vietą, išėmus tuos 
kurie pristato parodai reikme- 
nes.

Judamieji paveikslai, .vaiz
duoją Chicagos pasaulinę paro
dą 1933. m., yra rodomi įvairio
se šalies dalyse, kad sudominti 
pūbliką šių metų paroda.

šių metų paroda atsidarys 
gegužės 26 d. Daugiau kaip 
10,00.0 kariuomenės maršuos 
ryšy su parodos atidarymo iš
kilmėmis.

Gub. Horner, meras Kelly ir 
Rufus Dawes vadovaus proce- 
cijai parodos atidarymo dieną.

Įspėtas apie holdapą banke 
vienas policijos skvadas pasivi
jo banditus. Ties namais 1718 
Gilpin place banditai paliko sa
vo karą ir pabėgo pėsti.

i

Pieno kampanijos prašo 
indžionkšeno prieš 

j AAA.
Keturios kompanijos, prista

tančios pieną Chicagos gyven
tojams, kreipėsi į federalinį 
teismą Chicagoj prašydamos iš
duoti indžionkšiną prieš Agri- 
kutural Adjustment Act. pa
tvarkymus nusakančius taisyk
les pieninių bizniui Chicagoje ir 
apielinkėjė.

$100,000 bondsų sukelta 
Samiii Insultui pa- 

Huosuoti-

nesutiko advokato prašymą iš
pildyti.

Ar esi Altass nariu?

~’==s^Americq*s

favorite!

The tantalizing fla vora of trac may- 
onnaiseand true old -fashioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and veivety, made in the esclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------Itoffljos^Nari^-------------

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tet: Boulevard 7820 
Namu 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—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis

Ofiso Tel. Boujevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

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

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

Windy City Motorcycle Club 
of Chicago rengia metinį mo- 
torciklininkų kontestą prie 
miestelio Gary, III. Parengi
mas įvyks gegužės 20 d.. Tarp 
kitų numerių bus mėginimas 
užvažiuoti motorcikliais ant 
tam tikro kalno. Pernykščių 
metų tokiame pat parengime 
ne vienam kontesto dalyvii 
nepavyko atlikti šis žygis.

Žydai ir krikščionys ap
simainys tikybos 

tarnyba
Protestonų bažnyčia — Con- 

gregational church ir žydų si
nagoga — Washington Boule
vard: temple padare įdortrią šu
tantį.

iPenktadienio vakarą sinago
gos nariai bus svečiais Warren 
avė. bažnyčioj, čia rabinas at
liks pamaldas, kunigas pasakys 
pamokslą, o žydų choras padai
nuos.

Sekmadienio vakare bažny
čios nariai bus svečiais sinago
goj. Čia 
mokslą, 
nuos, o 
das.

rabinas pasakys pa- 
bažnyčios choras dai- 
kunigas atliks pamal-

Tarptautinis vakaras
Henry Booth House, 701 W 

14 Place, rengia tarptautinį va

Jisai nukentėjo
Du banditai pasivijo karą, 

kuriuo važiavo Joliet keliu Eric 
Von Hamback, Amerikos auto
mobilių asociacijos kontesto ta
rybos narys. Piktadariai atėmė 
iš Hambacko auskarių vertės 
$3,455, drabužių vertės $350 ir 
pinigais $70.

Adv. Floyd Thompson krei
pėsi į teisėją Samuel Alschule- 
rį, kad jis paliuosuotų Šamą 
Insullą iš kalėjimo ant $100,- 
000 bondso. Esą, Insull nega
lįs sukelti i $200,000, ba ir $100.- 
000 pavykę sukelti tik dideliu 
vargu ir pastangomis. Teisėjas

Išmokėjo dali algų 
kauntės darbinin

kams -k'
Trečiadienį išmokėta algos 

kauntės darbininkams už dvi 
savaites vasario mėn. šių me
tų. Už tas dvi savaites kaun
tės samdiniai gavo $600,000.

Banditai užpuolė banką
Trečiadienį prieš pietus trys 

banditai v/žpouė West Thirty- 
First Street State Bank’ą. Re
volverių rankenomis jie sumu
šė banko prezidentą Chap, kai 
šis mėgino jiems pasipriešinti.

Bet piktadariams teko sku
biai nešdintis, <kai juos užtiko 
šerifo padėjėjas ir policinin
kas. Tarp banditų ir valdžios 
atsovų įvyko šaudymasi. Ban
ditai paspruko automobiliu. Po
licininkas tapo pašautas.

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos. 

Akiniai pritaikomi atsakančiai. 
Valandos nuo 10—3 po piet. 

2201 W. 22 St.-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu

4605-07 So. Hermitage Avenue

UOZAPAS EUDEIKh
____ !

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo
Laidotuvėse___ Pašaukite...... i. į

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu bu firma tuo pačiu vardu)

Lietuvės Akušerės
Mrs. Ahelia K. Jarusz 

PhysitSal Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-| 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj 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. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai paktarai

DR. MARGER1S
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

________Graboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modernišką Koplyčia Dovanai 

Turiu adtčmobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

rr-1 Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

TeL Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

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.

DR. G. MICIIEL. 0. D

J. F. RADZIUS
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 
Patarnavimas ^eras ir nebrangus 

718 W1 18th St
Tel. Monroe 8377

' LIETUVIS

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

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

BALSAMUOTOJAS

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Litiianica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

1092 IARCH1R BKVl

I. J. ZOLP 
GRABOBIUS 

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

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- 

____gijos, .Nariai.___ _

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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.

. Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
* DENKTSTAS
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 vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49
Tel.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

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

Tel. Canal 2515 arba 2516

Ct, Cicero, III 
Cicero 5927

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL Vietory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

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

dieną.

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel. REPUBLIC 3100

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL ■ 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9723

Tel. i
Anfnn

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

So. 49 Ct.
ERO, ILL4

Cicero 2109
as Petkus

1410 
cic:

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rez. 6631 So. Califomia Avenue 
Telefonas Republic 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600
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KE1STVTO LOAN AND
HUILDING ASS'N. No. 1

dien mes turime virš 20 pana
šių įstaigų Chicagoje.

šiai įstaigai plėstis 
tiulis pakenkė 1910 
bankų nunešimai, 1925 
—Bishopo-Harringtono

Keistučio Skolinimo ir Bu- 
davojinio Bendrovė No. 1 tapo 
uždėta ir įkorporuota kovo 25 
1897 metais. Pirmieji įkorpo- liacijos ir 1931 ir 1932 
ruotojai buvo: Lawrence Azu-’— bankų užsidarymai, 
kas, . (
mieras Pocius, Jonas Koloj in- dien stovi 
skis, Juliau Ostnnvski, Kaži-'netik lietuvių, 
mieras Kusiavvicz ir 
Pakinis.

Iš viršminėtų, Juozas 
skasl. kuris buvo vienas 
mųjų pirmininkų, dar 
bar tebėra narvs ir šėrininkas 
šios įstaigos. P-as J. W. Za- 

įstaigos no
siai dienai i Loan Lygos, 
direktorius Building and

ir pla- 
metais 
metais

metais
,---- -----  ----------------- - , -------c -------- „---- , bet ji
Juozas Gurinskas, Kaži-duos laikus pergyveno ir šian- 

kaipo pirmutinė 
bet ir svetiin-

Frank taučių tarpe.
įstaigos turtas siekia $900,- 

Gurin- 000.00, o reservai viršija $100,- 
iš pir- 0(X).0() dėl apsaugos ir apdrau- 
ir d a-

vietą nuo

s, o 
šios

NAUJIENOS, Chicago, Iii,

įdomus Altass vaka
ras Marąuette parke

dalyvautų metiniame susirinki
me.—Barn iškis.

taras, taipgi iki 
tebėra narys ir 
šios įstaigos.

Pirniininkystes 
1911 metų iki 1931 metų užė
mė a. a. Ben M. Butkų 
dabartinis pirmininkas 
bendrovės yra visų gerai žino
mas Bridgeporto gyventojas ir 
veikėjas Antanas J. Zalatoris.

Sekretoriaus pareigas yra 
ėję Kazimieras Pocius. Simo
nas Pilackas ir dabartinis sek
retorius Jonas P. Evaldas, ku
ris užėmė minėtą vietą 1911 
metais.

Adv. Jonas Kuchinskas, vie
nas iš autoritetų budavojimo 
ir skolinimo teisių, yra šios 
įstaigos teisių vedėjas ir pata
rėjas.

Keistučio Skolinimo ir Bu
davojimo Bendrovės No. 1 di
rektoriai ir valdvba susideda 
iš sekančių: Antanas J. Zala
toris, pirmininkas;, Tanias S. 
Janulis, vice-pirmininkas; Jo
nas P. Evaldas, sekretorius; 
Stanislovas S. Stanevicb, ka- 
sierius; Stanislovas F. Martin- 
kus, direktorius; Jokūbas J. 
Maskoliūnas, direktorius; Izi
dorius A. Pupauskas, direkto
rius; Jonas W. Zachareivicz, 
direktorius; Jonas Mazclaus- 
kis, direktorius; Jonas Byans- 
kas, direktorius; Jonas Gau- 
bas, direktorius, Kazimieras 
Deniereckis, direktorius.

ši įstaiga buvo pirma 
tverta, ir šiandien ji yra 
na iš didžiausių lietuvių
pe. Jai pravedus kelią, šian-

dos šios įstaigos narių.
Keistučio spulka priguli ir 

vra narvs Federal Home Loan 
Banko, Illinois Building and 

United States 
Loan Lygos

Lithuanian Building and LoaYi 
Group of Cook County.

šiai depresijai baigiantis 
jau yra paskolinta $60,000.00 
ant pirmų mortgičių, daugiau
siai taisymui namų.

Patartina visiems prisirašy
ti prie šios tvirtos ir saugios 
įstaigos, kuri 
kelių kitoms 
goms.

Raštinė yra 
adres u
Chicago, III.

MARQUETTE PARK.— Ant
radienio vakare vietinės para
pijos svetainėje įvyko prakal
bos ir koncertas, surengtas “Li- 
tuanicos II” skridimo naudai.

Nors žmonių atsilankė ma
žai, bet už tai nuoširdžių šio 
skridimo darbo rėmėjų, nes su
rinkta suvirš $30.00 aukomis, 
įžangos nebuvo.

į susirinkusius kalbėjo Al
tass prezidentas p. A. Karta- 
nas, adv. A. A. Dobbs, p. Rač- 
kienė, p. Povilas šaltimieras— 
vakaro vedėjas, adv. C. P. Kai, 
Dr. Poška, A. Vaivada ir paga
liau, lak. Juozas R. James-Ja- 
ni.’šauskas.

Muzikalį programą išpildė eilė 
artistų, tarp jų p-lė Ančiutė, p. 
p. Saboniai ir keletas kitų. Vy
kusiai eiles deklamavo p-lė Ven
ta Kartanas.—M.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės pastogės

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienj, geg. 13-tą d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
12-tą vai. dienos. Nariai-rės ma
lonėkite skaitlingai susirinkti, 
o labiausia tie, kurie esate pasi
likę su mokeslimis.

Teisybės Mylėtojų Draugystė 
gerai gyvuoja. Turi ganėtinai 

600 narių. Mes 
veikėjų, bet ne

be didžiumos pri- 
nutarta rengti iš
būt abejotina ar

yra pravedus 
lietuvių įstai-

atdara kasdien
840 Wcst 33rd St.,

NN.

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės užpirko 
40 akru žemės

m.

su- 
vie- 
tar-

BANKAS 
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

IN SU RA NCE KORPOR ACI JOS

PvriEKA, Gražiausių 
piešinių, taip pigiai kaip 

už role 
CALCIMINE visose spal- *7 g 

25c išcalsimuos vidutiniško 
didumo lubas. 

YANA’S BEST Plovimui Paude- 
ris
SOVOGAON REMOVER ir Blea- 
cher—vienas kenas padarys abu 
darbu .................. 50C ^ena8
Yanas Hardware and 

Paint Company 
2747 WEST 63rd STREET 

Tel. Prospect 1297

2 25c

Balandžio 29 dieną 1934 
Lietuvių Tautiškų kapinių 
trustisai turėjo specialį susi
rinkimą kapinių ofise ir ap
žiurėjo žemės plotą už kapi
nių, kuris eina iki j5at Kork. 
Visą tą plotą užpirko. Žemė 
paimta 40 akrų iš Welem Ra
škęs už $16,000.

Gegužės 6 d. Lietuvių Tau
tinių Kapinių ofise reguliaria
me trustisų susirinkime komi
sija pranešė, kad jau kontrak
tas pasirašytas. Abiejų pusių 
advokatai ruošia taitulus ga
lutinam tranzakcijos uždary
mui.

Buvo atsilankiusi kapų puo
šimo dienos komisija. Ji pra
nešė, kad bus puikus progra
mas, keturi kalbėtojai ir trys 
chorai.

Metiniame lotų savininkų 
susirinkimė buvo išrinkta ko
misija ir nutarta turėti du 

! chorai. Tat komisija buvo pa- 
i kvietusi chorus Pirmyn ir 
Naujosios Gadynės. Bet balan
džio 15 d. laikytame lotų sa
lininkų susirinkime komunis
tai pasirodė labai nepatenkin
ti, kad Kanklių choras nepa
kviesta. Taigi nutarta ir ko
munistų choras pakviesti.

Rodosi, čia nieko tokio. Ko
misija jau turėjo sudariusi 
programą ir visą spaudą. Tik 
nebuvo įdėtas į programą 
Kanklių choras. Trustisų su
sirinkime trys komunistai bu
vo nusistatę visiems padiktuo
ti, kad taptų sunaikinti pro
gramai, kuriuose nepaminėtas 
komunistų choras.

Tai dabar kyla klausimas: 
ar komunistams rupi kapinių 
gerovė, ar savo ambicijos, 
taip sakyti, savo kromelio 
garsinimas? O jau tuos tris 
bolševikuojančius trustisus 
pavadink komunistais, tai jie 
sienomis lipa ir šoka į akis ir 
šaukia kaip už liežuvio karia
mi.

Ar galima surasti kur dides
nius veidmainius? Iš tokių 
veimainių visko galima tikė
tis. Jeigu jie paimtų viršų 
balsavimuose, tai kapinėse 
Lenino pantaplis taptų aukš
čiausia šventenybe.

Vienas trustisų.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

' į;
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Joniškiečių L. K 
Kliubas rengia iš
kilmingą pikniką

Joniš- 
pikniko 
Gurskis, 

Baltas,

Praeitą sekmadienį 
kiečių L. K. Klubo 
rengimo komisija, St. 
J. Gasparaitis ir K. 
buvo nuvažiavę apžiūrėti Lie
pos daržą, kuriame atsibus 
Joniškiečių piknikas, kad su
žinojus kiek reikės darbinin
kų išrinkti piknikui, 
ninkai teks išrinkti 
čiaine susirinkime.

Joniškiečių kliubas 
vienu parengimu 
vis daugiau publikos, taip 
kad svetainės bei daržai, kur 
pirmiau rengdavo, pasidarė 
permaži.

šių metų vasario sezono 
atidarymui Joniškiečiai paė
mė Liepos didžiulį daržą, ku
ris yra puikus, erdvus ir su 
gražia dar nenuminta žole, 
dideli lapuoti ir”pavėsį tei
kiantys medžiai, erdvi šo
kiams estrada, daugybė stalų, 
prie kurių šimtai žmonių ga
li susėdę baliavoti.

Tai tokioje Vietoje joniš
kiečiai ir jų rėmėjai gegužės 
27 d. iškilmingai atidarys šio 
sezono darbuotę.

Visi kliubo nariai būtinai 
turite atsilankyti į sekantį su
sirinkimą, kuris atsibus gegu
žės 11 d. G. Krenčiaus svet., 
kad butų iš ko darbininkai 
piknikui išrinkti. —Baltas.

Darbi-’ 
ateinan-

su kek- 
susilaukia

Chicagos Liet. Mote 
rys rengia labdary 

bes vakara
Chicagos Lietuvių Moterų 

Draugija, bene vienintele lietu
vių organizacija Chicagoje, ku
ri didžiumų darbo pašvenčia 
nelaimingųjų sušelpimui, sek
madienį, gegužės 13 d. rengia 
labdarybės vakarų.

Tai bus šokiai ir balius — 
“Supper-Dance”, kuris įvyks 
gražiame Socthmore viešbutyj. 
Vakaro pradžia 7 vai. v., o va
karienė bus pateikta 10 vai. va
kare. Bilietų kainos $1.25. Vi
sas pelnas skiriamas labdary
bei. z

Svarbų žinoti vi 
siems nariams

dienomis išvažiavo 
j Evangelical ligon- 
So. Morgan St., mu- 
narė Bose Kentrus, 

Drau-

turto ir apie 
turime gabių 
galima veikti 
tarimo. Buvo 
važiavimas,
jis įvyks. Abelnai imant, 1934 
metai Draugystei yra sėkmin
gi, net dar tik vienas mirė, o 
ligoniai yra tik 3.

Šiomis 
operacijai 
būtį, 5421 
sų jauna
3645 So. Wallac.e St. 
gai-ės, aplankykite ją liūdnoj 
valandoj. Aš nuo savęs veliju 
jaunajai narei ištvermės, kad 
pergyventi nemalonų likimą.

Kitas nelaimingas musų drau
gas Laurinas Yurevičiuš, 6940 
So. Artesian avė., neteko kojos, 
o medinės dėl neturto nepajė
gia. įsigyti. Todėl jo artimieji 
rengia Bunco IParty šeštadienį, 
birželio 16-tą d., Gim. Jau. šv. 
parapijos svetainėje, 68th and 
Washtenaw avė. Kurie atjau- 
čiate šitam labdaringam su
manymui, tai įsigykite tikie- 
tus iš anksto.

Taipjau neužmirškite musų 
draugą Joną Jąkubonį, kuris il
gą laiką išbuvo,, ligonbuty su 
sulaužyta ranka. Dabar jau jis 
galutinai pasveiko ir dirba sa
vo barbernėj, 3135 So. Halsted 
St., Lietuvių Auditorijos name. 
Paremkite jį atsilankydami, o 
jis jums mandagiai patarnaus.

St. Narkiš. sekretorius.

Joniškiečių K. L. Klubas lai
kys susirinkimą gegužės 11 d., 
7:30 vai. vak. Krenčiaus svet., 
4600 So. Wood str. Visi nariai 
malonėkite atvykti j susirin
kimą. Kurie nemokėjote šiais 
metais duoklių, tai malonėkite 
užsimokėti. Prisilaikydami Klu
bo įstaų taipgi turėsime išrink
ti darbininkus musų piknikui, 
kuris bus gegužės 27 dienų Lie
pos darže, Justice Park.

Yra ir daugiau svarbių rei
kalų aptarti. Butų labai ge
rai, kad kuo daugiausia narių
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Beliajus’s Dance 
Recital

• On May 6 a.t thę Lithuanian 
Auditorium, Mr. Vytautas Be- 
liajus and members of the 
“Lietuvių Baletas” gavę a dance 
recital. There were a number 
of guest dancers.

Cleo for instance gavę a bit 
of her opera singing. Every- 
one fell for it.

Charles Dulinskas did that 
Hula dance marvelously, and 
it was the talk of the eve- 
ning. Could Charlie wiggle.

As usual Mr. Beliajus did 
his dancing better then he 
always does.

If you weren’t there 
sure missed a lot. And 
only that we i danced to
other half Of Stephens Reve- 
lers. There! — Venas.

you 
not 
the

lers. Thcre!

Advokatai Kai ir Za 
retsky perkėlė 

savo ofisą
Advokatai Charles P. Kai

M. L. Zaretsky perkėlė savo 
ofisą naujon vieton, būtent ad
resu 188 West Randolph Street, 
kambariai 182^.-1825. 
nas pasilieka senasis 
4690. Palaikoma
Bridjgeporte adresu 756 West 
35th St.
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finantai-Paskolo*

dieną, 8 vai. vakare pas 
ofise, 2G08 West 47 St. 
pribūti ir atsivesti nau- 

Kviečia Valdyba.

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki. $300 

1647 WEST 47th STREET
to fly wįthout

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią______

REIKALNGA mergina . prie namų 
darbo.

4118 So. Maplewood Avė.

TAVERN pardavimui už bargeną 
bu laisniu ir visu staku.

7013 So. Westem Avė.

for the

Ace who flcw with1 r1-

CLASSIFIEDADS

KENDŽIŲ, smulkmenų, cigarų ir 
cigaretų krautuvė. Salė dėl šokių, 
vestuvių ir susirinkimų. Įsteigta 
15 metų. Turiu parduoti dėl kito 
bizniaus. 5064 W. 30 PI. Cicero.

.........  —........... i

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu ar be namo. Vieta iš
dirbta per daug metu visai pigiai.

4605 So. Paulina St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ___

PARSIDUODA Tavern iš priežas
ties ligos, labai pigiai.

5347 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, savininkas apleidžia miestą, 
pigiai greitam pardavimui.

2018 W. 21 PI.

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$150 parlor notai $26. 0x12 orientaliAkų 
kaurų Pat. #20.50. Riekto medtio valx. 
kamb. actai $20, $124. ntierk. actai $30. 
3 kambarių pilnai Irenaiman $00. u* rasto 
arba iftmoMjtmo. AMERICAN STORAOE, 
423 W. 03rd St. Atdara vakaraia ir nedėl- 
dieniais.

-------- O —

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

Prilhvitz telis sonie 
interesting stories 
experiences. 
men interested 
may come to

Daugelis mergai
čių prieš dvide
šimts metų am
žiaus reikalauja 
toniko ir regulia
toriaus. D u o kitę 
savo dukrelei Ly- 
dia E. Pinkham’s 
Vegetable C o m - 
pound per atei
nančius keletą mėnesių. Pamokinki
te ją kaip apsaugoti savo sveikatą 
šiuose kritiškose laikuose. Kuomet 
ji bus linksma, sveika moteris ir mo
tina, ji bus jums dėkinga.

Parsiduoda visose vaistynyčiose.

JUfdiaĘBidchainrs 
Vegetable Compoima

zinius, 2647 So. Kdzic Avė.; 
Anthony J.. Gedvilas, 4177 Ar
cher Avė.; Edward Petkus, 
1436 So. 50th Avė.; Matty 
Picnias, 4546 Troy St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFLST 

Fotografuoju jūsų na 
muose nrhp studHoi 

Studija
420 W. 63rd St.
Enjdewood 5883-5840

Evcry red-blooded

REIKIA patyrusių siuvėjų prie 
perkelinių dresių. N. R. A. alga- 
Elias Garment Co.. 3408 West 
Roosevelt Road,

Vn Į .................   ■■■■■■ I. .1

Business Service 
Biznio Patarnavimas

A,.-’

1 Gerinau 
lUdet’s Sųuadron 
pvar. M r.

J mighty 
about his 

Young 
aviation

———I— charge or obligation. It be-
Every red-blooded young gins at 8 o’clock in room 209 

man and hoy who has been'at 309 So. La Šalie St. which 
hoping and waiting eagerly is the head ųuarters of the 
for some fortunate cvent National Flying Clubs Asso- 
which will ęnable him to learn ciation. The follwing young 

cxpensive incn have bcconic inlercsted 
schools or private lessons wilf in the new_cluh; Chester Ara
be thrilled to learn of the for- 
mation of the j Lithuanian 
Flying Club.

The recent preparations for 
the trans-Atląntic flight have 
stirred the imagiriations of 
our young folks untill they all 
want to leo 
the primary purposes of the 
flying club.is to provide an 
opportunity for the young 
man of limitcd ineans to find 
out w(icthcr he is adapted to 
aviation and to hclp him pre- 
parc for th<^ many opportuni- 
ties opening up in the indus- 
try.

Lessons will be given to 
beginners in the Club at $4.50 
an hour, while a person flying 
alone can ūse an airplane for 
only $2.50 an hour. This is 
about one third the cost of 
schools or comincrcial air- 
ports.

Lectures are given each 
week for the beginners in the 
ciub rooms and this Thurs- 
day the speaker will be Mr. 
Kurt Prilhvnz the well known

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

Tel. Lafayette 1329

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

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

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

------ O------

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.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi

cagos Centralės kuopos susirinkimas 
atsibus penktadieni, gegužės 11 d., 
8 vai. vakare, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti ir draugus atsi
vesti prirašimui i kuopą. Apart 
svarstimo organizacijos reikalu — 
moteris dar žadėjo parūpint susirin
kusiems koki! tai “šurum-burum”.

Kviečia Valdyba.
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas’*fVyk§*‘pėtnyčioj ge
gužės 11 d. Amalgamated Centro 
name 333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vakare. ^Malonėkite visi daly
vauti. I Kviečia Vldyba. ?

■7--------------
Liet. Republikonų Kliubas iš 

Brighton Parko susirinkimas įvyks 
gegužės 10 
Pietkevičių 
Malonėkite 
vauti.

Joniškiečių Kliubas laikys susirin
kimą gegužės 11 d., 7:30 vai. vak. 
Krenčiaus svet.į 4600 So. Wood St. 
Visi nariai dalyvaukite 
me.

KUOMET JŪSŲ 
DUKTĖ VYSTOSI

Į MOTERĮ

sutelkia 
barzdaskutyklofe 

MM komfortą 
skutimos 

namie

pomicelė Klimas, 4435 So. 
Honore St., važiuoja į Dangvi- 
tų kaimą* Užvenčio vai., Šiau
lių apskr. Važiuoja paviešėti ke
lius mėnesius. Taipgi Pranas 
Utakis, gyvenantis adresu 552 
W. 18 St., važiuoja į Barniškių 
kaimą, Šiaulėnų vai., Šiaulių 
apskr.—irgi paviešėti.

Jie apleidžia Chicagą gegu
žės 11 d. 9 vai. Standard Time, 
laiku iš La Šalie stoties.

—»T.<Rypkevičia.
't ' ♦ *' ' .A ■:<

■A

h

Nlght and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wrtte for Free ^FyeCare* 
or tfEye, Beauty” Book

Morise Co^Dept. H. S., 9 B. Obio St.,CHceto

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

Visi sveiki Chicagos ir apielin- 
kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis i 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengveąnis būdas Įsirašymo.

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti Į 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite Įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

f .................................................... ........... ...

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimafl

Tel. Yarda 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS .
3358 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkals. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų 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. Ąrmitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

Miscellaneous 
įvairus

IEŠKAU pirkti išdirptą Pieno 
Rautą, darbas turi būt garantuotas. 
Rašykite Box 114, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia_

REIKALINGI 3 geri salesmonai 
pardavinėti liųuori ir vyną. Komi- 
šinas ir bonus. Daniels Distributing 
Co., 9 So. Clinton St. Tel. Dearborn 
7897.

. REIKALINGA 2 moteris dirbti 
virtuvėje. Atsišaukite tuojaus.

Tel. Willow Springs 62

3234 SO. HALSTED St. Storas ir 
6 kambarių apartmentas. Moderniški 
namai. Storas turi gražius langus 
tinkamus dėl vyrų ir moterų rūbų 
krautuves. Apartmentas gražus, tile, 
wainscotting ir maudynė, stikliniai 
porčiai. Naujas pečius ir refrigera- 
torius. Naujai išdekoruosime. Taip
gi 2 karų mūrinis garadžius. Puiki 
proga tinkamam asmeniui.

Randolph 4449.

TAVERN pardavimui su laisniu ir 
barais, biznis gerai išdirbtas šalę 
didelio teatro. Savininkai greit iš
važiuoja i Lietuvą. New Region 
Tavern, 6822 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, fumace šiluma, 2 karų ga- 
radžius, lotas 180x30, cementinis žu
vų prūdas, yra vaisinių medžių ir 
viskas gerame stovyje, $1500 įnešti, 
$3500 mortgičių.

3504 N. Keating Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas 1752 
Humbold Blvd už $3000, lengvais iš
mokėjimais. Pašaukite 
Maik, Tel. State 5105.

Benny




