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Hitleris nusigandęs 
mažėjančio žmonių 

pritarimo

Francija skiria bi 
lioną dol. kariniam 

pasiruošimui
Turėjo bėgti jūron, kad patai

syti pakrikusius nervus. Na
cių viršūnės pešasi tarp sa
vęs

LUXEMBURG^. 16.— Hit
leris pradeda jausti, kad mi
nios nuo jo tolinasi ir daug 
mažiau* jam pritaria, negu pri
tarė metai atgal. Joms jau 
nusibodo nuolatos maršuoti ir 
klausytis tik tuščios nacių pro
pagandos. Propagandos minis- 
teris Goebbels bando ramintu 
kad už nepasitenkinimų yra 
kalti tik “kritikai-išdavikai” ir 
kad pavedus vienų mėnesį pro
pagandą prieš nepatenkintuo
sius vėl viskas bus gerai nacių 
žemėje.

Hitleris jau pradeda supras
ti, kad valdyti ir tvarkyti ša
lį yra daug sunkiau*, negu lai
kyti tuščias prakalbas ir reng
ti visokiausius smurtus. Delei 
to Hitlerio nervai pradeda krik-

jis manė, tai jo ner- 
pakriko. Jis ištisas 

verkęs ir jo draugai 
jį pasivažinėti karo

Balandžio mėn. ,kai jam buvo 
pasakyta, kad Vokietijos finan
sinė padėtis yra daug bloges
nė, negu 
vai visai 
valandas 
išgabeno
laivu Deutschland, kad jis nors 
kiek nusiramintų. Bet ėmė daug 
daugiau laiko, nėfcu ' buvo jo 
draugų manyta, iki—vėl ga
lėjo gryšti prie darbo.

Jį nuolatos vargina ir savi
tarpinės peštynės nacių viršūnė
se. Goergingas nori, kad jis 

x griežtai pasuktų į dešinę, kuo
met Steicher ir Goebbels nori, 
kad jis žengtų kairėn. Kapt. 
Roehm nori didesnės galios 
reichwehrui, o Hindenburgąs jį 
kaltina už sulaužymą savo žo
džio ir sunaikinimą Prūsijos ad
ministracijos.

Kabineto susirinkimai esą la
bai triukšmingi. Kada jie pasi
baigia, tai kiekvienas narių 
bando pasigauti Hitlerį vieną 
ir išgauti iš jo jiems palankius 
nuosprendžius. Eina gandų, 
kad jis ieškąs naujų sau pagel- 
bininkų. Bet tai ne tiesa. Jo 
ministeriai galbūt ir pešasi tarp 
savęs, bet kaip tik jie pama
tys naują žmgų, tai tuoj si - 
sivienys.

Kad nors kiek atgauti savo 
populiariškumą, Hitleris bando 
bent savo kalbose darytis “so- 
cialistiškesnis”. Jis leido ir 
Darbo Fronto vadui Ley pasa
kyti kelias aštrias kalbas prieš 
kapitalistus.

Bet tai darbininkų neapgau
na ir jie pasilieka skeptiški. Jie 
patys mato, kad jų uždarbis žy« 
miai sumažėjo, tuo tarpu pra
gyvenimas augštokai pašoko ir 
jis dabar turi maitintis tik pa
čiu prasčiausiu maistu.

Tuo tarpu jie mato, kaip net 
mažiausi nacių viršininkėliai 
gyvena prabangoj ir važinėjasi 
tokiais puošniais automobiliais, 
kokių Vokietija pirmiau ne
matė. Jie gyvena puikiuose rū
muose, kurie buvo atimti, ar už 
skatikus nupirkti iš žydų.

Darbininkai naciais nebepa- 
sitiki ir todėl renkant dirbtu
vių “vadus”, apie 75 nuoš. dar
bininkų griežtai atsisakė bal
suoti už nacių pakištus kandi
datus.

ONAWA, Ia.» g. 15. — Trys 
plėšikai visaip kakindami at- 
plėšikai visaip kankindami at- 
m., $1,750, kuriuos ji turėjo 
paslėpusi savo namuose.

Pre-PARYŽIUS, g. 16 
mieras Don mergų© įspėjo at
stovų butą, kad Francijos ka
rinis prisiruošimas turi būti 
sustiprintas sausumoj, juroj ir 
ore. Jis paskui kalbėjosi su at
skirais atstovais, ragindamas 
juos skubiai paskirti apie bi- 
lioną dol. kariniam pasiruoši
mui.

Dar jokia valdžia nuo 1928 
m. nebuvo pareikalavusi tokios 
didelės sumos kariniam pasi
ruošimui, kaip Doumergue val
džia.

Jis reikalauja trylikos ir pu
sės bilionų frankų (892,250,- 
000), arba ketvirtadalio viso 
biudžeto, tinkamesniam kariuo
menės apginklavimui, pastaty
mui 4 naujų karo laivų ir pa
statymui ir apginklavimui lėk
tuvų, kurie galėtų atremti kiek
vieną Francijos teritorijos puo
limą.

Vėliau Doumergue valdžia 
pareikalaus dar ’ 2,980,000,000 
frankų ($196,978,000) užbaigi
mui Pareinio ir kitų tvirtovių.

Insullų bylos nagri
nėjimas prasidėsiąs 

birželio 11 dieną
CHICAGO.—Abu broliai, Sa- 

muel ir Marti^ J$ęi$ai susiti
ko pirmą karią po Samuel In- 
sull sugrąžinimo iš Turkijos. 
Susitiko jie kriminaliniame 
teisme, kurio teisėjas Fardy pa
skyrė birželio 11 d, pradėjimui 
nagrinėjimo Insullų bylos.

Abu broliai pareiškė pasi
priešinimus, kad teismas netu- 
rys jurisdikcijos. Prokurorui 
duota iki birž. 4 d. atsakyti į 
tuos užmetimus.

Katalikai kovosią 
prieš “nepado

rias” filmas
H0LLYW00D, Cal., g. 16.— 

Amerikos katalikai per “Le- 
gion of Decency” organizaciją, 
'pradėjo, kovą prieš “nepado
rias” filmas ir už švaresnius 
krutamuosius paveikslus. Tuo 
tarp gi filmos yra cenzūruo
jamos ant kiekvieno žingsnio. 
Jas cenzūruoja paties Holly- 
woodo cenzūra, paskui nacio- 
nalė valdžia, įvairių valstijų 
cenzoriai. Be to ir daugelis 
miestų irgi turi savo cenzorius. 
Dabar gi atsiranda dar. nauji 
cenzoriai!

Užsibaigė ilgas 
streikas

CLEVELLAND Q.» g. 16. — 
Vakar užsibaigė gasolino sto
čių darbininkų streikas, kuris 
tęsėsi visą mėnesį. Streikas už
sibaigė abiems pusėms priėmus 
vidaus Reikalui įsekretorihus 
Ickes ir petrolejaus darbo ta
rybos pirm. Dr. Leiserson pa- 
siulymUs.

O*

Californijos aliejaus milionierius William F. Gettle su sa- 
šeimyna. Jis buvo žmogvagių pastvertas ir išlaikytas keliasvo 

dienas, reikalaujant $60,000 išpirkimo. Bet policijai pasiseku 
užtikti žmogvagių lizdą ir pagrobtąjį milionierių išhiosuoti.

Kaltina Jungt. Vals 
tijas dėl Gran

Chaco karo
LONDONAS, g. 16. — Tary

bos prezidentas Stanley Bald- 
win atstovų bute atvirai ap
kaltino Jungt. Valstijas Už su
ardymą pastangų pereitais me
tais sutaikinti Gran Chaco ka
rą tarp Paraguay ir Bolivijos.

Baldwin sako, kad pasitari
muose dėl baigimo to karo iš
kilo) klaiusimas isustabd|ymo 
ginklų siuntimo abiems ka
riaujančioms šalims. JUngt. 
Valstijos atsisakė prisidėti prie 
tokios sutarties, kadangi esą 
negalima uždėti ginklų embar
go be kongreso pritarimo, o 
kongresas tokio nutarimo nėra 
padaręs.

Anglijai gi vienai skelbti 
ginklų embargo nebuvo pras
mes, jei to nedaro ir visos y ki
tos ginklus gaminančios šalys.

Prašo, kad biržas 
kontroliuotų preky

bos komisija

Tautų sąjunga viską 
nuolatos atide- 

į lioja
PARYŽIUS, g. 16. — Išrodo, 

kad tautų sąjungos obalsis yra 
nedaryti to šiandie ką galima 
atidėti lytdienai, arba neda
ryti jokio griežto nuosprendžio, 
bet visuomet siektis kompro
miso.

štai tautų sąjungos taryba 
jau trys dienos kaip laiko p6- 
sėdį ir dar jokio tarimo nėra 
padariusi, bet viską atideda to
limesniam laikui. Rugsėjo su
sirinkimui liko atidėtas Veng
rijos skundas prieš JugosĮaviją 
dęl pasienio kivirčių. Liks ati
dėtas ir nustatymas laiko ir 
sąlygų Saar plebiscitui. Galbūt 
dar bus paskirta komisija iš
tirti padėtį Saar distrikte ir ra
portuoti kitam tarybos susi
rinkimui. Bet jau ir dabar vie
na komisija tyrė padėtį ir ruo
šia raportą.

WASHINGTON, g. 16. —Pre
zidentas Rooseveltas pareiškė 
savx> pageidavimus kongreso 
konferencijai, kuri bando išly
ginti skirtumus biržos kontro
lės biliuose.

Prezidentas labiau pritaria 
atstovų buto nusistatymui, kad 
biržas kontroliuotų ne specialė 
komisija, o federalinė prekybos 
komisija. Taipgi jis pritaria 
griežtesniems spekuliacijos su
varžymams, reikalaujant “mar- 
džino” 45 nubš. ir kad fede
ralinė rezervo komisija spręs
tų apie kreditus ir paskolas 
brokeriams.

Bandė nusižudyti 
lėktuve

Netekęs darbo nu 
šovė 2 žmones

SHELBYVILLE Ilk, g. 16.— 
Charles Biehler 55 m., prižiū
rėtojas Shelby Country Club,, 
kuris tapo pašalintas iš tos vie
tos, pamatęs vienoj sankrovoj 
žymų golfininką, vietos dem- 
tistą Dr. J. H. Hite ir auto
mobilių pardavėją Arnold H. 
Beem, abu* juos nušovė ir tada 
pats nusišovė.

Abu nušautieji buvo nariai 
komiteto, kuris rekomendavo 
Biehler pašalinti iš darbo.

40 angliakasių žuvo 
Belgijos kasykloj

- Patu

Tik dollfussiniai 
Austrijoj skaity

sis patriotais
VIENNA, g. 16. — Austrai 

liko įspėti, kad tik Dollfusso 
“tėvynes frontas” turi pilną 
monopolį patriotizmo ir valdžios 
darbų. Ir visi kiti, kurie tik 
vadinsis patriotais, be “tėvynės 
fronto” leidimo, galės būti bau
džiami kalėjimu ir pinigine pa
bauda iki 2,000 šilingų ($800).

Be to prie visų valdžios dar
bų, kad ir pačių menkiausių, 
galės dirbti tik tikrieji “pat
riotai”—taigi tiktai “tėvynės 
fronto” nariai.

Tas Dollfusso “tėvynės fron
tas” iš 6,500,000 Austrijos gy
ventoj ų ,turi tik 1,500,000 na
rių. Bet ir tai didžiuma jų 
priklauso tik tam tikrais išre- 
kavimais, o ne todėl ,kad prita
ria Dollfusso valdžiai ir jos rū
šies “patriotizmui”.

Trys milionieriaus 
grobikai nuteisti 

kalėjiman
g. 16.

Lietuvos Naujienos
Tikrino, ar laikos sam- Nenorėdamas savo bro

liui mokėti skolos, jį 
nužudė

dos darbininkų 
įstatymo

KAUNAS, 
mis darbo 
visas Jonavos baldų dirbtuves, 
žiūrėdama ar darbdaviai laikos 
pramonės darbininkų samdos 
įstatymo, t. y. ar sudaro su 
darbininkais sutartis ir kaip 
sudaro, ar išduoda darbo kny
gutes, ar veda atskaitomybę ir 
t. t. Paaiškėjo, kad daugelis 
Jonavos baldų dirbtuvių minė
to įstatymo nesilaiko, tai joms 
surašyti protokolai ir nubaus
tos įvairiomis piniginėmis bau
domis.

— šiomis dieno- 
inspekcija tikrino

Sulaikytas sužverėj’ęs 
hitlerininkas

\ ■■■>■< ..........

BRIUSELIS, g. 16 
rages kasykloj eksplodavus du* 
joms žuvo 40 angliakasių. Iki- 
šiol iš kasyklos išimti tik 31a? 
vpnai.

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

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 5:28, ledižiasi Š> 

04. i

MUNCIE, Ind., g. 16
gis L. Schwartz, 19 m., iškilo 
su lakunu Raymond Williams 
2,000 pėdų augštumon ir ban
dė nusižudyti iššokdamas iš 
lėktuvo. Tėčiaus tą pastebėjo 
lakūnas, paleido vairus ir pa- 
stvėręs geležgalį smogė Schw$r 
rid j galvą. Schwer liko jiri- 
svaigintas ir lakūnas galėjo 
saugiai riusileisti.

Bulgarai užmušė 4 
makedoniečius

■ .... ....
. SOFIJA, Bulgarijoj, g. 16.— 
Oficialiai paskelbta, kad pa
sienio sargyba užmušė keturis 
Bulgarijos mahometonus-make- 
doniečiUs, kurie bandė pabėgti 
į Graikiją.

•7 ‘ -,r
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LOS ANGELES, Cal 
—Dar tik užvakar liko polici
jos išgelbėtas milionierius Wil- 
liam F. Gettle, kurį žmogva- 
giai pagrobė keletą dienų at
gal, kad iišreikaladti $60,000 
išpirkimo už jo paliuosavimą.

Vfkar. fįi trys tų grobikų,
kurte prisipažino prie kaltės, 
liko nuteisti visam amžiui ka
lėjimam Nuteistieji yra: James 
Kirk, Larry Kerringan ir Roy 
Williams. Prokuroras paaiški
no, kad jie prisipažino prie 
kaltės bijodami, kad jury ne
pasmerktų juos mirčiai už su
žeidimą milionieriaus. Tečiaus 
milionierius esąs tik lengvai 
Užgautas ir prokuroras sutiko 
su kalėjimo bausme. Einant 
Californijos gi įstatymais, 
žmogvagiai, kurie sužeidžia sa
vo auką, turi būti teisiami mir- v • •ciai.

Jie tu jaus bus išgabenti San 
Quentin kalėjiman.

KLAIPĖDA.—Iš Panemunės 
(prie Tilžės) praneša, kad penk
tadienį po pietų nacionalistas 
Emilis Vilhelmas, 30 mt. am
žiaus, iš Tilžės, susitikęs ato
kiau nuo gyvenamų namų ūki
ninko E. 10 metų dukterį, ją 
užpuolė, nuplėšė rubus ir, pri
grasinęs nušauti, jei ji šauks, 
kėsinosi išniekinti. Tačiau 
žmonės smurtininką sutrukdė, 
o pasienio policija jį sulaikė ir 
perdavė Klaipėdos kr. autono
minei policijai.

TAURAGE— 1933 m. lapk- 
ričio 1 d. rytą Paežerės k., 
Skaudvilės valsč., viena mote
rėlė eidama į bažnyčią, ant ta
ko rado vos gyvą peršautą Ant. 
Pocių iš Lingvių k. Pašaukus 
daugiau žmonių, sužalotas A. 
Pocius buvo parvežtas į namus 
ir, dar gyvas būdamas, polici
jai ir žmonėms papasakojo, kad 
jį, vakare grįžtant iš darbo, 
pasitikęs brolis Juozas Pocius 
ir peršovęs, matyt, nenorėda
mas jam priklausančios skolos 
mokėti. Peršautas Ant. Po
cius, kęsdamas skausmus, per 
visą šaltą naktį turėjo išgulė
ti lauke, kol jį rado. Antanas 
tą pačią dieną mirė. Gydyto
jui ir policijai apžiurėjus per
šautąjį, jo kūne rasta trys ro- 
volverio kulkų padarytos žaiz
dos: krutinėję sunkiausia, žan
de ir šlaunyje.

Sulaikytas Antano brolis Juo
zas Pocius pradžioje gynėsi, 
bet paskiau prisipažino trimis 
revolverio šūviais nužudęs sa
vo brolį.

Juozas broliui Antanui turėjo 
mokėti 2,500 lt. skolos. Dalį sko
los, 700 lit., sumokėjo. Dar 
buvo likę mokėti 1,800 lt. Gruo- 

d. buvo suėję terminas 
likusias skolas.

atlikdamas baus-
mį Skaudvilės arešto namuose, 
kažkaip pavogė valsčiaus vir
šaičio revolverį ir jį panaudo
jo savo brolio nužudymui.

Balandžio 13 d. Šiaulių apy
gardos teismo išvažiuojamoji 
sesija Tauragėje sprendė minė
to Juozo Pociaus kalt, brolio 
nužudyme bylą ir ji nubaudė 
15 metų s. d. kai.

džio 31 
tnoKĖti

taikinti dokų darb. 
streiką

SAN FRANCISCO, Cal.
16.— Delei ištikusių San Ped- 
ra uoste riaušių, kuriose vie
nas žmogus liko užmuštas ir 
65 sužeisti, Californijos guber
natorius Rolph, Jr., pasiimt: 
telegramą prezidentui Roose- 
veltui, prašydamas arbitracijos 
keliu* sutaikinti dokų ir laivų 
krovėjų streiką Pacifiko uostuo
se.

g-

Už akies išmušimą 4 
metai sunk, darbų 

kalėjimo

Meras paskyrė fašis 
tinę Vienuos mies

to tarybą

Gub. Pincht pralai 
mejo nominaciją

VIENNA, g. 16. — 64 pilie
čiai liko paskirti nariais fa
šistinės miesto tarybos, kuri 
turės “patarti” klerikališkam 
burgomistrui Schmitz kaip val
dyti šį miestą, kurio 60 nuoš. 
gyventojų yra socialistai. ; 
! Vienna. ______ ____...
provincija, bet tik administra- 
tyvė šalies sostinė. Tarybą pa
skyrė pats Schmitz ir jis ją 
gali pašalinti kada tik to pa
norės. Ji turės tik patariamą
ją galią.

PHILADELPHIA, Pa., g. 16. 
—Gubernatorius Pinchot, ku
ris kandidatavo į senatorių, pra
laimėjo republikonų nominaci
ją. Republikonų kandidatu į 
senatorius liko nominuotas da
bartinis senatorius 
Reed, Roosevelto 
ei jos priešininkas, 
kandidatavo kaipo 
šalininkas.

KAUNAS. — Savo laiku Če
kiškės apylinkėj buvo mušty
nės, kurių metu pil. Ramanau
skas pil. Šiitai peiliu išdurt 
akį.

Kauno apyg. teismas Rama
nauską nubaudė 4 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

nebėra federalinė

pa-

TOKIO, Japonijoj, g. 16. — 
Manchukuo valstybėj japonų 
karo lėktuvas liko nušautas ir 
du karįninkai užmušti, kai jie 
žvalgėsi virš chiniečių sukilė
lių stovyklų.

VENICE, Ilk, g. 16. —Rd- 
bert Robertson liko užmuštas 
automobilio nelaimėje. Sužino
jusi, apie tai jo žmona irgi kri
to, vietoj negyva.

SHREVEPORT, La., g. 15.— 
Susidūrus ore dviems armijos 
lėktuvams, užsimušė du lakū
nai, kurių kūnai nukrito } Red 
upę.

David A. 
administra- 
Pinchot gi 
Roosevelto

Naujas potvynis Ga 
lilejos mieste

JERUZOLIMAS, g. 16.—Ant
ras debesio pratrukimas bėgy j 
24 valandų palietė seną miestą 
Tiberias, prie Galilėjos juros. 
Pirmame, debesio pratrukime, 
kuris užliejo miesto gatves, žu
vo 17 žmonių. Manoma, kad 
daug žmonių žuvo ir antrame 
pratrukime. Vanduo užliejo 
gatves ir išnešė iš sankrovų 
visas prekes. Visi gyventojai 
pabėgo į augšteshes vietas už 
miesto* 

ii .... ...... .....

PARYŽIUS, g. 16. — Buvu
siam teisingumo ministeriui 
Rene Renoult liko atimtos ad
vokato teisės už tai, kad jis 
priėmė 56,000 frankų iš der
gei Stavisky.

Bus įvesti požeminiai 
telefono kabeliai

KLAIPĖDA.— šiomis dieno
mis parėjo iš Anglijos į uostą 
vienas anglų laivas su telefono 
kabeliu. Jo didžiausia dalis ski
riama numatytam Klaipėdoje 
įvesti požeminiu! telefono ka
beliui. Kabelio vedimo darbai 
netrukus bus pradėti. Ta pa
čia proga numatyta vesti į 
įžymesnes vietas radio trans
liacijai kabelius.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, IU



OHIO LIETUVIU ŽINIOS bet tėnka

Vietinis.

Smėlio lietus

gražuolių kontėste

Gegu

visai nekokios

Kazimieras

'eko patirti, kad bu

Gegu

nI

Reporteris;

Cleveland, O
Susirgo K. Karpavičius

daugiau niė

fflNEL,

Kaip tik tito laiku atvyko ir 
svetaines prievaizda, kuris pa 
tvirtino, jog Karpavičiui nepa
siseko susirinkimų sušaukti.

švelnią 
sudėta

nebūtų pasisekę
— Reporteris.

-Nau. 
reiškiame

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF!

Darželio valdyba

suteikia 
barzdaskuty klot 
■m komfortą 
■ skutimos

\ . namie

ių kon testas “Naujienų” 
nike birželio 3 d. Neuros

Mirė Agota Kudirkienė
Gegužės 8 d. pasimirė Agota 

Kudirkienė, p. Jono R. Kudir
kos žmona. Ji buvo apie 60 me
tų amžiaus. Paliko vyrų, du sū
nūs ir dvi dukteris.

P-ui J. R. Kt/difkai 
jienų 
gilios užuojautos liūdnoje va 
landoje. —-Naujfenietls.

Pranešimas Ohio liėtuvai 
tems-gražuolėms

Daugelis lietuvaičių teirau j a

Katalikai rengiasi juos 
pasilikti

REPORTERIUI PASI 
DAIRIUS

Well, turėsime vestuves. Ge
rai žinomas dainininkas ir lo 
šėjas p. P. Lūiza birželio 9 d. 
rengiasi apsivesti su p-le A. 
Salaševičiute.

Kaip žinia, Juozas Luiza yr i 
apsivedęs su1 AlvinOs s'esute. 
Abu jie yra dainininkai. Da
bar clevelandiečiai turės ne tik 
p. Luizos orkestrą, bet ir Lui- 
zų kvartetą.

Gegužės 10 d. apie 6 vai. va
karo pasirodė tamsus debesis. 
Visi bėga, skuba, kad išnešus 
sausą kailį. Apsiniaukė dar la
biau. Rodosi, pasipils toks lie
tus, kad apsems visą miestą. 
Vėjas ūžia, tamsus debesis 
smarkiai artinasi. Ir koks vi
sų buvo nusistebėjimas, kai 
virš galvų pradėjo siausti dul
kių verpetai. Smulkus smėlys 
ėmė kristi ant žemės, skverb
tis žmonėms už kalnierių.

Tai buvo tikrai keistas reiš
kinys. Vėliau paaiškėjo, jog tas 
smėlio debesis buvo atneštas 
iš Dakotos valstijos.

daryti iš penkiolikos “veikė
jų”? Su skaitlihgesniu komi
tetu turės Visi skaitytis’/ O to
kiu bildu iš katalikų bus pa
veržta vadovybė.

Taip, tur birt, svajojo Ka
zickas su savb šoferiai, važiuo
damas į sVetaihę. ifet kai nų- 
VažiaVb, tai bado tik tuščias 
svėtaihės siėnas. Veikėjai he-

Lietuviškus demokratus lie
tus išvaikė

Gegužės 13 d. lietuviški de
mokratai naujosios parapijo.; 
darže rengė pikniką. Dar pik
nikas nebuvo prasidėjęs, kaip 
ėmė lyti. Tuo butlu visas biz
nis tapo sugadintas.

Atrodo, kad šį kartą ir gam
ta pasitarnavo republikonanis 
ir nusista’tė prieš demokra-

Atsirado gazolino “but- 
legerių”

Kai dėl streiko užsidarp vi
sos gazolino stotys ir pritruko 
gazolino, tai atsirado daug ge
rų “draugų”, kurie pasirengę 
yra patarnauti. Jie išvažiuoja 
už miesto ribų, kur streiko nė
ra, nusiperka gazoliną ir pas
kui pardavinėja jį kėnais. Jie 
varo tą biznį lyginai tokiu pat 
budu, kaip buvusieji munšai- 
no butlegeriai.

Kol kas policija tų naujų 
butlegerių negaudo.

— Farmerys.

i Gegužės 14 d. tapo išvežta- 
į ligoninę “Dirvos” redakto
rius K. Karpavičius. Sako, su 
sirgęs aklosios žarnos Uždegi- 
,mu.

Nbrs iš žmogaus nelaimės nė 
pridera juoktis, bet clevelan 
diečiai daro savdtiškUs komei! 
tarus dėl p. Karpavičiaus ŠU 
sirgimo. Kai ktfrie sako, jo; 
?‘Ohio Lietuvių žinių 
Adymas įvarė 
torių į ligą.

Kaip žinia, “Naujienos” bir
želio 3 d. rengia pikniką, ku
riame bus išrinkta gražuolė. 
Išrinkta gražuolė turės progos 
dykai nuvažiuoti į pasaulinę pa
rodą. Užtikriname, kad rinki
mas gražuolės bus bešališkas 
išrinks ją stfsirinkūsi publika. 
Tad ne tik Clevelando, bet ir 
aplinkinių miestų merginos yra 
kviečiamos 
dalyvauti.

Piknikas

Janušausko rezignacija lai 
bai sujudino clėvėlandiečius
į Ldkuno J. R. Janušausko ne
tikėtas rezignavimds labai su
judino Clevelando lietuvius. 
Vietos ALTASS skyriaus pir- 
rmiriihkas, Dr. Vitkus, nespėjo 
tiei j telefono paŠdUkimus at
sakinėti. . Daugelis tiesiai ėjo 
pas jį, kad patirti, kas tikrai 

!atsitiko. Dr. Vitkus, norėdamas 
gauti tikslesnių inforinasijų.

CLEVELAND, 0
žės 12 d. šv. Kazimiėro Drau
gija buvo surengusi kortavimo 
vakarą Lietuvių Svetainėje. Pa
sekmės buvo

Kazimierų arba draugijos 
narių nedaug tesusirinko. Pa
šalinės publikos irgi kaip ir 
nebuvo

“Karolio teta” gerai 
pavyko

Gegužės 13 d. Lietuvių 'Sve
tainėje buvo suvaidinta gana 
juokinga komedija “Karolio te
ta”. žmonių susirinko daug. 
Vaidintojai savo roles atliko 
gerai. Mat, kai kurie jų tą ko
mediją vaidino jau nebe pir
mą kartą.

Rengė tą vakarą Aušros Var
tų Moterų Draugija. Iš paren
gimo pelno jai liks, tur būt, 
nemažai.

konteąte gali daly- 
1 “L nuo 16 ligi 

Jei kurios

kam laikui praslihkus atvyko 
trys žmonės, — 
kas nepasirodė;

Ot, čia “vadui^* ir susidarė 
didelis įalvosukis^ kaip JŠ 
trij ų sudaryti penkiolikos vei- 
kėjų komitetą? Gifllvojoj gal
vojo ir nieko nesugalvojo. Tu
rėjo grįžti namo tuščiomis, — 
nesudaręs komitete.

katalikai 
ją priežodį

|| I Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai vj aMaJI skanų, Išb 6 r imu, 

5b-Dėmių ir kitų odos 
erzinimų. Gaukite bonka Žemo 
Saugių ir patikėtinų priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
358. 60c. $1.00.

YOU RtY td 
Night and’ Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wrlte for Free “Eye Care” 
ar “Eye Beauty” Book

Kultūros 
turėjo savo susirinkimą gegu 
žės 11 d 
vo svarstomas klausimas, kaip 
pagražinti darželį, iš kurio da
bar visi juokus krečia.

Jei iiš tikrųjų kas nors bus 
daroma 
mo, tai 
čiausiai 
noms”, 
bai ant

pasiro
Dirvos” redak

Daug kalbų sukėlė katali
kai, nustumdami “Dirvos” bo
są į tfžpečkį. Vieni juokauja, 
kad jis greit bus užmirštas, 
kaip “dr.” Micheles, ir Cleve- 
landė nebeturės jokios įtakos, 
o kiti sako, jog su juo jau ir 
maršruto rengėjai nebesiskaito. 
Pradžioje Kaziukas buvo ga
vęs iš konsulo visas informa
cijas apie rengiamą maršrutą 
ir magaryčioms jo buvo papra
šyta sudaryti komitetą. Tačiau 
federantai iškirto jam šposą 
ir sudarė savo komitetą. Ka
ziukas pasiliko pats vienas.

Bolševikuojanti Namų Savi
ninkų Sąjunga labai yra įtūžu
si ant “Naujienų”. Baisiai jai 
nepatiko, kad “Naujienos” iš
kėlė aukštėn tą faktą, kad Bim
bos »gizeliai sulindo į klebono 
daržą su savo pikniku.
r Klebonas nežinia dėl kokios 
priežasties juos pavarė iš dar
žo. Vadinasi, pranešė jiems, 
kad pikniko jie ten negalės 
laikyti. Dabar Bimbos leitenan
tai išmetinėja, kad “Naujie
nos” jiems pakenkė. Girdi, jei
gu “Naujienos” butų tylėju
sios, tai viskas butų buvę tvar
koje. Na, o dabar reikės ieš
koti kitos vietos.

Reporteris draugučiams ga
li tik tiek pasakyti: perdaug 
nesikrimskite! Atminkite, kad 
birželio 3 d. Neuros darže 
įvyks “Naujienų” piknikas. Tad 
clevelandiečiai tą dieną pikni
ku bus pilnai aprūpinti. •

I Vėlveeta turtingai 
Cheddar Sūrio skoni 
d a u g visokio sveikatų 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikių. Vartokite Kraft Vel- 
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuotankiausiai!

Pirmą kartą katalikai taip 
nedraugiŠ|cž 
šų “Vadu’, 
paraitokite 
tarė, hei pakvieie jį į susirin
kimą. “Vadas” dūliai to labai 
Wžsijg$VO ir gegužės 8 d. įsa
kė Višiems Veikėjams susirink
ti į Liėtbvių Svetainę.

Matomai, planato “vadas” 
suvartyti kataliku^ į ožio ragą. 
Jeigu jie gali siid’aV^ii koftii- 
tetą iš devynių žmonių, tai ko-

ghna ir pastebėkite skirtumą. Sun
kesnėse atsitikimuose jums gal rei
kės priiminėti tabletkas reguliariai 
per keletą mėnesių, bet jeigu jus ne
sate chirurgo pagalbos reikalaująs 
asmuo, jūsų skausmai turėtų būt 
vis lengvesni ir lengvesni. NEAT
LAIDUS VARTOJIMAS ATNEŠA 
PASTOVIĄ PAGELBĄ.

Šios tabletkos ne turi savy kenk
smingų daliu. Jos ne apsvaigins jus 
ir ne turėsite jokių blogų pasekmių. 
Jos šokoliadu dengtos, smagios pri
imti,. patogios su savim nešiotis. 
Parduodamos visose vaistinyčiose. 
Maža skrynutė. 50c.

Apie kontestą tirrime štai ką 
pasakyti: / 
vaUti lietuvaitės, 
26 metų amžiaus 
norėtų, kad jų paveikslai tilp
tų “Ohio Lietuvių žiniose”, tai 
malonėkite savo/paveikslus pa
siųsti komisijos nariui J. Ar 
monui, 1782 E. 4PZtii st., Cleve 
and, O. Tačiau turime pabrėž
ti, kad visos kąntestantės, — 
ar jų paveikslai tilps, ar ne, 
— turės lygias teises.

Skiriama yra ’ tVys dovanos 
Pirma dovana 
ma

pasielgė šu mu- 
Karpavičium. Tik 
nei su juo pasi-

CLEVELAND, (Q 
žės 7 d. Katalikų. . 
30-tas skyriūš šu^apkė katali
kiškų draugijų ^tstovųs į pa
rapijos svetaihę.;, Susirinko 40 
atstovų, kurie atstovavo 20 or
ganizacijų. Niėkp. ? nelaukdami, 
atstovai išširihko^ komitetą iš 
rdėvyhių asm^fiį^. .

Išrinktasis k'omltėtas ir ru-« 
pii'isis Odiu’®?' ątvjrk^siuš 
šVėČii?s tihltalnaf priimti bei 
surengti jiems pKaRalbaš. Jau 
tapo susižinota su ’genęraliu 
kdnsulu ir iš jo gabta visos 
reikiėmbs ihfonpAčijoš. Darbas 
tad varomas pirmyn.

Svečiai iš sovietų rojaus
Prieš trejetą metų keli cleve

landiečiai atsisveikino su kapi
talistų kraštu ir išdūmė į rau
donąjį Sibirą laimės ieškoti. 
Ten jie tikėjosi surasti pasa
kišką rojų. Bet štai jau šie
met kai kurie jų pradėjo vėl 
grįžti į kapitalistų šalį. Prieš 
kiek laiko grįžo Pranas ir Ka
zys Maskoliūnai. Jie pareiškė, 
kad bolševikiškos laimės jiems 
jau užteko ir daugiau į sovie
tų rojų niekuomet nebegrįš.

šiomis dienomis iš bolševi- 
kijos atvyko pas tėvus pavie
šėti tavorška Intapene. Prie 
progos ji norėjo pasakyti ke
letą prakalbų ir pagirti Stali
no karalystę. Bet, nelaimei, ka
pitalistų daktarai uždraudė jai 
prakalbas sakyti. Be to, 
jai ir namie kiek galima ma
žiau kalbėti, nes tai gali pa
kenkti jos sveikatai ir dar kai 
kam. Kadangi begyvendama 
Rusijoje ji labai sunyko, tai 
dabar turi prisilaikyti tam tik
ros dietos.

Pasirodo, kad bolševikijoje 
yra ne tik maisto, bet ir lais
vo žodžio badas: negalima ten 
nei tinkamai pavalgyti, nei pa
sakyti tai, ką manai.

Komisarai iš bolševikiško ro 
jaus daro tokį pat biznį, kaip 
kunigai iš dangiško rojaus. 
Well, biznis yra biznis.

— Clevelandietis.

Gauta cįykjai municipalis J 
f ' airportas v y

V ,i nuteYirfi '
mtuViV arijos dieHa 

Clevelande įvyks feirfėlio 24 dJ 
Lietuviai galės naudotis Grand 

pasižadėjo ‘island, kur prįe^vsietą tae-

tų j^iyko orlaivių lenktynės. 
Tai nepaprastai paranki vieta, 
—- ten randasi tūkstančiai sė- 
djriiių ir kiti parankumai bei 
patogumai. Aplink didžiausi ža- 
liitojiantys dirvonai.

Lietuviams tai tikrai didele 
garbė, kad jiems pasisekė gau
ti tą milžinišką airportą. Lie
tuviai bus pirmi, kurie .laikys 
ten savo aviacijos dieną. Nė
ra abejonės, kad apie tą įvykį 
nemažai rašys ir vietos anglų 
laikraščiai.

v Didžiausias kreditas už to 
airporto gavimą priklauso Dr. 
Vitkui, kUris padarė sutartį su 
aerodromo manadžerium, majo
ru J. Berry. Jeigu ne Dr. Vit
kaus įtaka, tai to aerodromo 
jOkitf budu 
gauti.

tai nemoka- 
kelionę į pasaulio parodą. 

Kohtestą laimėjusios dalyvės 
bus paskirstytos sekamai: gra
žiausia lietiivaitė, tipiiigiausia 
lietuvaitė ir populiari ši* ausi?, 
lietuvaitė.
— Pikniko Rengimo Komisija.

CLEVELANDO MAR 
GUMYNAI

Mažų Namų Savininkų Są- 
jūhga jau baigia pakrikti. Tai 
aiškiai parodė gegužės 11 d 
surengtos prakalbos Lietuvių 
^Svetainėje. Buvo garsinta, kad 
‘prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakaro, bet atėjo ir 9 vai., o 
žmonių kaip nėra, taip nėra. 
Susirinko tik keli komunistiš
ki agentėliai, kurie jokių na
mų neturi. Jie tik zuja pu 
kampus ir siūlo savo bimbiš- 
ką literatuTą.

Kai kuriems nusibodo lauk
ti ir jie pradėjo klausinėti 
“rengėjų”, kada bus prakalbos 
pradėtos, jeigu jos įvyks. “Ren
gėjai” atsako, kad, ėšą, dar 
reikia palaukti, gal daugiau 
žmonių susirinks. Girdi, neuž
ilgo baigs savo susirinkimą Dr. 
Vinco Kddirkos Draugija, -t?i 
gal iš ten ateis kiek žmohių.

Kai pasibaigė kudirkihės su
sirinkimas, tai bimbiniai einan
čius narius pradėjo tempti i 
svetainę, kad pasiklausytų pra
kalbų.“ 7 * ------

Ar ne ‘laikas ^fhU’^sWrfin- 
kams atsikratyti tatorščių va
dovybės? Ta neva sąjunga yra 
niekas daugiau, kaip tik hurti- 
bugas. Tavorščiai • visai nieko 
nedaro dėl namų savininkų ge
rovės. Jiems rupi tik visokias 
demonstracijas ruošti bei gin
ti “čainų” reikalus.

Pilsen Kwi|< Klean
Vartokite tiesiog iš keno valym
enamelio arba medžio. ul »Wvino pavirti.ua aienv. išbaigto

PAGAMINTAS Iš GRYNO Mitti
GREIČIAU Ir KAVALKELU NUVALO 

Pirkite Piiaen KWIK aavo M UODUGNIAG.
ir Hardware KrautuvSje.

Su savo gražuole i valsą įstoti, 
Kur sklysta pavasario aidai varsoti, 
Kur muzika> žmonės, draugai 
Tik padeda laiką praleisti linksmai, 
Pašokti, patrypti ir pasisvečiuoti, 
O gal kur pavėsyj ir pasibučiuoti... .. .
Naujiėmj mums piknikan reiks jau važiuoti 
Linksmybes ten lauks juk kiekvieną 
BirutSš darže birželio trečią dieną.

ar tiifes įlau 
Pątfjto, kai) 

Karpavičiaus suširirikiihaš”.
— Šandariętis.

i .. ’ > ’ ’ • • ' . k
• .............. ........... . Ji............

Lietuviu Aviacijos

NAUJIENOS, Chicago, UI 
-^1 !!■ ■■ ................ ..

dirbti ir remti naują lakūną, 
leitenantą Vaitkų, 

Keistas dalykai
jį pažymėti, jbg clevelandiečiai 
su džiaugsmu pasitiko p. James 
rezignaciją. Mat» Clevelandė 
James-JamlšAUSkės išliko ne
kokį įspūdį.

Tikėsite ar ne, bet p. Kaži- 
mieras Karpavičius pasidarė la
bai karingas. Jis net šoko “mu
šti” J. Armoną. Ir ar žinote 
i?ž ką? Nugi p. Armonas pa
sijuokė iš Karpavičiaus šau
kiamo susirinkimo, į kurį nie
kas nesusirinko.

Reporteriui teko savo akimis 
matyti tą sceną. Dalykas buvo 
tokis: gegužes 11 d. Lietuvių 
Svetainėje įvyko Mažų Namų 
Savininkų prakalbos. Einant 
dar prakalboms, apie 20 žmo
nių šnekučiavosi koridoriuje. 
Kaip tik tuo laiku pasirodė ir 
“trijų pėdų” milžinas. Apsidai
ręs, jis nutraukė į skiepą, ’lr 
— o balsus dalykas! — ten 
Armonas pasakoja, kaip Kar
pavičius šaukė visus “veikė
jus” susirinkti į mitingą ii* nie
kas neatėjo. Tokiu budu Ka
ziukas turėjo grįžti hamo, kaip 
musą kandęs.

Kaziukas baisiai užsiiristino • 
kad jo autoritetas yra taip “iŠ- 
nevožijamas”. Jis su įkaitusiu 
veidu prišoko prie Armono. Bet 
tuoj ir atkando dantis, —- pa
matė, kad ne ant sau lygaus 
užėjo. Matydamas, kad jis hė 
galės “šyla” įveikti Armoną, 
pradėjo plūstis, kąip tikras lie
tuviškas piemuo. ' ,į 7

Atmongs tąsyk/ griežtai pk- i®
statė jairi klausimu ar jo ^ telefonu į Chiėago. Ka
kiamas susirinkimas 
Kaziukas niekio ne? 
Įsakyti įp / pradėjo

Kodėl Bile Moteris Turėtu Skaityti 
,SĮ Skelbimą?

vm“ ' APJsL'Sxini p 
vartodama Lydia B.

šios tabletkos yra moksliniai nrj, 
rengtos, klinikos išbandytas yščius 
raminas vaistas. Paprastoj lietuviu 
kalboj tai reiškia moderniški vaistai 
padaryti iš gryniausių ir greičiausia 
veikiančiu sudėtinių dalių, kuriom 
duos pageidaujama Palengvinimą 
moterims, kurios serga nuo mėnesi
nių ligų, šios tabletkos ne tiktai su
stabdo skausmą trumpam laikui. By- 
le koks migdąs vaistas tą padarys" 
Jos pasiekia priežastį to skausmo ir 
neleidžia jam sugrįžti.

Kodėl jums kentėti bereikalingai’ 
Pradėkite vartoti Lydia Ė. Pink- 
ham’s tabletkas savaite prieš sugir

dei darželio pagražini 
už tAi kreditas gTei 
priklausys “Naujie 

klirios užminė, valdy 
kcirno.

— “Naujienietis”.

PROBAK
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Brooklyn, N. Y.
* » . ,

LSS 19 kuopos draugiška va
karienė 30 metų sukaktuvių 

.Lietuvos . spaudos atgavimo 
paminėjimui.

Tikėk ar netikėk, bet tautiš
kas (Petras su bepartyvės par
tijos tautišku Kristijonu vis 
dar gieda tą savo tautišką ka- 
runkėlę, kad, girdi, socialistų 
Brooklyne viso randasi tik šeši. 
Well, atleiskime tiems, kurie 
moka suskaityti vos iki šešių! 
Bet ar “Naujienų” skaitytojai 
tikės man, ar ne, vienok aš 
“ližbomis” galiu priparodyti, 
kad šiame garsiame lietuvių 
patriotų mieste LSS 19 kuopa 
turi daug kartų po šešis; bet 
argi apsimoka ginčytis su to
kiais bepartyvės partijos sto
rais ir ilgais sandariečiais, ku
rie viską suskaito vos iki šešių 
ir, ant galo, prikabina Amen,— 
tik tiek socialistų yra ir atlik
tas kriukis.

Na, lai būna ir šeši. Bet va 
šeši 19 kuopos LSS draugai su
ruošė, taip sakant, visai drau
gišką bankietą gegužės 13 d. 
LSS 19 kuopa surengė šį ban
kietą paminėjimui 30 metų lie
tuvių spaudos atgavimo, šiame 
bankiete dalyvavo tik gana ar
timi tų šešių geri draugai. Po
nų ir ponių čia nebuvo. Daly
vavo tik specialiai kviesti as
menys, tad ir visas bankietas 
turėjo gana draugiškas ypaty
bes. Draugų ir svečių buvo vi
so 46. Na, kaip matote “ličba” 
šeši ant pat galo, šiame ban
kiete bei 30 metų lietuvių spau
dos atgavimo paminėjime dali
nai buvo apibudinta tas istori
nis lietuvių tautos gyvenime 
laikotarpis, kuriame lietuvių 
tauta netekus spaudos merdėjo, 
žaizda, kurią rusų caras pada
rė lietuviškame kūne atimda
mas lietuviams spaudą, turi ga
na apčiuopiamą žymę — am
žiną istorijoje žymę. Bet lietu
vių tauta savo istoriją yra pa- 
puošusi ir gana reikšminga žy
mė, — tai atgavimas lietuvių 
spaudos. Ačiū tiems, kurie vi
są "savo gyvenimą kovojo už pa
gydymą tos skaudžios žaizdos. 
Ačiū jau mirusiam Dr. Basana- 
riČiui, Dr. Kudirkai, Višteliui 
ir kitięms, kurie budino lietu
viu dvasią, būdami užrubežyje. 
Ačiū tiems, kurie gabeno kny
gas ir laikraščius iš Prūsijos į 
Lietuvą ir ten skleidė . tarpe 
lietuvių liaudies, idant palaiky
ti lietuvių kalbą ir jų kultūrą 
pasaulio tautų istorijoje. Lie
tuva atgavo savo spaudą; Lie
tuva atgavo ir saVo nepriklau
somybę, bet Lietuva dar neturi 
laisvos žodžio spaudos. Na, ir 
kieno gi čia dabar kaltė? Lai
kas bėga be sustojimo, žmoni
jos progresas . nesulaikomai 
žengia pirmyn. Amžiai pina 
istoriją. Istorija apkaltina kal
tuosius be pasigailėjimo. Tad 
ir šis lietuvių tautos laikotar
pis, neprigulmingos Lietuvos,— 
ten, kur užgintas laisvas žodis, 
ten nė koks rusų caras, ar Vo
kietijos Hitleris surakino spau
dos laisvę tik dėl savo kvailo 
egoizmo. Istorija pasakys tik
rą priežastį, suras tikruosius 
kaltininkus. Istorija pateisins 
lietuvį, kad jis pasaulio kultū
roje gal kiek ir atsilikęs, bet 
pagerbs jį, kad jis sugebėjo at
gauti savo spaudos laisvę nuo 
rusų caro .ir savo pastangomis 
.su laiku sugebės atgauti lais
va spaudą jr neprigulmingoj 
Lietuvoj.

5 Tokia buvo mintis., kalbų, ku
rias pasakė svečiai minėtos 
LSS 19 kuopos surengtame 30 
metų lietuvių spaudos atgavi
mo paminėjimo bankiete gegu
žį 13 d. 1984 m., Motinų die
noje. —Rytietis. * . •
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rGarsinkitės “N-nose”

r

Brooklyn, N. Y
Iš musų padangės

čiaLietuviškame pasaulyje 
žmones, 
tesidomi 
Jie dau- 
tai, kur

nieko svarbaus nėra, 
kaip atrodo, mažai 
bent kokiu judėjimu, 
giausiai galvoja apie 
nueiti, išsigerti bei paūžti. Tai 
beveik ir viskas, žinoma, ne vi
si taip daro, bet visgi didelis 
nuošimtis.

Bimbos šalininkai, tie nenu
ilstami barškalai, jau visus 
mus apdeklamavo, apjuodino 
ir išniekino. Vienok nežiūrint 
į tai, kur tik nepasisuktum, 
jie tuoj lenda j akis ir kaulija 
aukų. O jeigu aukų negauna, 
tai išvadina fašistais, skloki- 
ninkais ir kitokiais.

Pastaruoju laiku laisviečiai 
labai susirūpino skridimo rei
kalais. Prirašo visokiausių nie
kų. Tuos, kurie remia skridi

Vėjo Malūno Šalyse
Kaip krizis kamuoja Olandijos 

ir Danijos ūkininkus.

Olandija guli prie marių. Vi
sas tos šalies pakraštys nusė
tas žvėjų laiveliais. Anksčiau 
Olandijos moterys nešiojo se
noviškus kuodus viršum gal
vos, bet dabar to nėra. Seniau 
žvejai rūkė molines pypkes ir 
svajojo kiekvienas įsigyti po 
automobilį. Tai buvo svajoto
jai, išdidus tos šalies vaikai, 
kaip lordas Deterdingas ir ju
drus kaip vėjiniai malūnai, Į 
Olandiją jprafeta žiūrėti kaip į 
vėjo malūnų kraštą. Tiesa, ma
lūnai seniai išnyko, kaip pas 
mus pakelėse smutkeliai, ir jų 
globai sudarytos draugijos, — 
“Vėjo malūnų gerbėjų draugi
jos”.. Viskas keičiasi. Vėjo ma
lūnus pakeitė ilgainiui garu ir 
elektra varomos mašinos.

Malūnams niekas negrėsė, 
žmonės puolė prie juros. Olan
dija — šalis tradicijų ir pro
greso. Žmonės pripratę Šitame 
mažame krašte kovoti su jura. 
Tokiu budu gimė sumanymas 
nusausinti Pietų Jurą -į-'Ziu- 
derzee. Buvo išskaičiuota inži
nierių ir mokslo žmonių, kiek 
Olandija gaus iš nusausintos 
juros žemės hektarų ir kiek 
parduos silkių. Sumanymas pa
sirodė nekvailas, ir žmonės 
įniko į naują darbą. Jurai sau
sinti buvo pastatytos nepapra
stos mašinos.

Tiesa, su jura olandai apsi
dirbo ir didžiausius užkariau
tos žemės plotus užsėjo kvie
čiais. Bet pasirodė, kad tuo 
laiku pasaulio svirnuose gulė
jo. 630 milionų bušelių kviečių, 
kurie puvo, pelijo ir niekas ne
norėjo pirkti. Krizis! Duona— 
ne senoviškas rūbas, ji nebijo 
mados pasikeitimų. Duona rei
kalinga visur ir visiems. Bet 
žmonės pasirodė kvailesni už 
mašinas: jie prasiskaitė. Kiek
vienais metais visų šalių ūki
ninkai sėjo vis daugiau ir dau
giau kviečių, — Kanadoje, Ar
gentinoje, Australijoje grudų 
atsargos augo, jų kainos krito 
ir ūkininkai nusiminė.

Olandijos ūkininkai pradėjo 
galvoti, ką butų galima pada
ryti iš neparduotų kviečių, kur 
juos dėti. , ■ ' ?

Kada išmintingieji pasaulio 
ekonomistai sako,, kad pasauly 
perdaug duonos, nereikia per
daug jų kalbų paisyti. Pasauly 
atsirastų keliasdešimt milijonų 
alkanų burnų, kurios, suvalgy
tų svirnuose ir elevatoriuose 
pūvančią duoną. Kaip neaugtų 
grudų atsarga, nedarbas dar 
sparčiau auga., , i :

Tokiu budu biržos visam pa
sauly pradėjo žymėti menkas 
parduotų grudų ’ sumas. Bankai 

mą, vadina skebais. Pikta, ma
tomai,, jiems darosi, kad Ame
rikos lietuviai yra įtiek susido
mėję transatlantiniu skridimu 
ir aukoja pinigus.

Visai kas kita butų, jei, sa
kysime, skridimą planuotų bol
ševikai. Tąsyk visos komunis
tiškos varnos pradėtų karkti, 
kad tai nepaprastai svarbus 
žygis ir jį reikia visais gali
mais budais remti. .Bet kadan
gi dabar skridimu rūpinasi pa
tys lietuviai ir lietuvis lakūnas 
yra pasiryžęs į musų senąją įtė- 
vynę nulėkti, tai laisviečiai kaip 
įmanydami trugdo darbą.

Tegul bolševikai neriasi iš 
kailio ir niekina tą darbą, ku
rį remia viso pasaulio lietuviai. 
Tuo jie nieko neatsieks. Dar
bas jau yra įpusėjęs ir jis bus 
užbaigtas, nežiūrint to, ar jis 
bimbiniams patiks, ar ne. Ligi 
šiol nieko naudingo, nieko kul
tūringo bimbiniai nepadarė. Jie 
pasižymėjo griovimu viso to, 
ką kiti bandė . sukurti. Toks 
jau jų natūras, — jie. turi 
griauti, ką kiti būdavo ja.

Frank Lavinskas.

pirkliai

bankrutavo. Ūkininkai susiver
žė diržus. Tarptautinėje kon
ferencijoje Rymo mieste, per
nai 42 valstybių atstovai pra
dėjo svarstyti kaip sunaikinti 
kviečių atsargas.

Po to atstovų ; suvažiavimo, 
daugely kraštų, o taip pat ir 
Olandijoje sugalvojo išmintin
gieji žmoneliai iš kviečių pa
daryti su denatūrato ir dar 
kažkokių gudrybių pagalba 
maistą karvėms. LAi grudus 
ėda galvijai! Viso pasaulio kar
vės pradėjo ėsti puikius, kvie
čius — “manitobu”, arba “bar- 
lėtu”. Karvės ėcĮe, kviečius, ir 
davė pieną. Na, ę iš pieno mu
šė sviestą ir slėgė surius. Ro
dos, jau surado išmintingieji 
žmonės gerą išeitį: jeigu kvie
čius neperka 
šersim karvėms. Bet į visą ši
tą. reikalą vėl įsikišo skaičiai. 
O skaičiai yra ; reikalingi pla
ningam ukiui. Bet yra visokių 
skaičių. Sakysim Prancūzijoje, 
Montę-Karlo, ^garsiame lošimo 
ir “kortožninkų” mieste išeina 
laikraštis, kuriame nerasite nei 
telegramų, nei pasiskaitymų 
apie Dėdę Anuprą,.' žodžiu* nė 
^vienos raidės. Tas margas laik
raštis perpildytas tiktai' skai
čiais, ; Arba spausdintais Nume
riais.. Puskvailiai lošikai per
skaito tą laikraštį nuo. prad
žioj iki galo. Tie skaičiai nie
ko nepasako, —- tik atsimini
mai apie vakarykščius pralo
šimus. Bet lošikai vis dar no
ri suprast slaptą skaičių kal
bą. Apdujėlius lošikus galima 
gydyti bepročių ligoninėse. Bet 
ką pasakysi apie tuos žmones, 
kurie laužia galvas dėl kvie
čių, anglies, vario, sviesto, li
nų ir odos perteklių. Juk tie 
žmonės blaivus ir protaują. Jie

* • •_ * • • ’ i
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SIETELIAMS MALIAVA
D|1 sietelių ir medžio —

juoda* ...„.i......;., kvorta
LIPIMUI plasteris dėl užpildymo 

... . -M** ise baksas ■ 
• "H......................................' .i . r ■

O’CEDARS naujas, pats per save 
pdlįšuojas vaškas. Uždėkite’ir jis 
pats išdžius pąinteyvC
KARŠČIO NEBIJĄS ENAMELIS 
dėl garinių ir virtuvės /Am 
pečių—juodas paintė “V v

... < * ’ • • 1 *
’ *’ *-'* t. ’ !

Yanas Hardware and 
Paint Company 

2747 WEST 63rd STREET 
, . Tel. Prospectl?»7 ..

NAUJIENOS, Chicago, III
■ . ................. .......................,,.... ... i.... .........r*1 -' ■ *.. ... .....

mėtosi, blaškosi ir neišsigalvo* 
ja, ki.T surasti rinkas, kur par
duotu savo gaminius,, kaip ra
sti išėjimą iš krizio.

Ant sprando ūkininkams nu
krito dar vienas skaičius: pa
sirodė, kad perdaug gyvulių, — 
jaučių, karvių ir veršiukų.

Danai kažkada Sėjo taip pat 
kviečius. Paskum jie paliovė 
tai darę, suprato, kad jie nepa
sivys Amerikos. Amerika turi 
į valias žemės, o danai gyve
na mažose salelėse. Turtus ir 
laimę susikraift jie galėjo tik 
kruopščiu darbu. Jie pradėjo 
auginti raguočius ir kiaules.

Dąnai daug ko pasiekė; kri
zio užėslame pasauly , Danija 
atrodė dar laiinės ir aukso ša
lis. Gražus, raudonais ir žaliais 
stogais olandų ukininkų namu
kai. Prie namukų sodeliai, čia 
beveik kiekvienas ūkininkas tu
rėjo automobilį ir gėrė vyną. 
Atrodė, kad laimingieji Lietu
vos ukininkų draugai — olah- 
dai pradės tuojau gerti šam
paną ir skraidyti orlaiviais.

Bet ir čia į visą biznį įsi
maišė nelaimingi skaičiai. Pra
sidėjo krizis. Kaip ir anksčiau 
pienines dirbo puikų sviestą, 
kaip ir anksčiau kiaulės vedė 
po dvyliką paršiukų. Bet nu
stojo kiti kraštai ir valstybės 
pirkusios iš danų puikųjį svie
stą ir kiaules.

Niekur taip gerai negyveno 
karvės, kaip Danijoje. Danija,
— bendrai šalis puiki. Jos žmo
nės mandagus, namai švarus. 
Ūkininkai Danijoje taip pat gy- 
veno neblogai, bet karvėms tai 
galėtų pavydėti musų smulkus 
ūkininkėlis. Karvės gyveno pui
kiuose tvartuose, su vanden
tiekiais. Kiekviena karvė turė
jo po kaklu ypatingą knygutę, 
kurion buvo užrašoma šįs tas 
iš karvės gyvenimo.

Bet Anglija, Vokietija, Pran
cūzija sumažino įsivežimą svie
sto. Sviesto kainos nepaprastai 
krito, Daug blogiau atsitiko da
nams su įriedą. Anksčiau danų 
mėsą pirko vokiečiai, bet kai 
Vokietiją užgulė krizis, jie nu
stojo valgę tiek daug mėsos ir 
pradėjo misti bulbėmis. Danai 
vėl pradėjo galvoti,
ryti su karvėmis? Iš pradžių 
jie buvo sumanę dirbti mėsos 
konservus, bet pakely jiems at
sistojo Argentina. Toje Argen
tinoje visko perdaug: ir kvie
čių, ir vilnų, ir mėsos. Argen
tina parduoda mėsos konser
vus pigiau, negu jiems kainuo
ja skardinės dėžutes padirbi
mas. Ką gi sugalvojo vargšai 
danai? ....... ...

Mažame Lelando salos mies-
- ........ .. l Ii. ii  .................. .... ................. i ,, ■

ką da-

Pirmoji šiais Metais Tiesioginė MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803

Thia advertiaement 18 not intended to offer vhlakey for sale or delivery in 
any etate or community whereln the adverUeinr, sale or uie 

thereof ia unlawful.

Į KLAIPĖDĄ
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje

IŠPLAUKIA Iš NEVjT YORKO

Gegužes 281,1934
Moderniškuoju baltu motorlaiviu 

^GKIPSHOtM’r

(Tuo pačiu laivu iki Klaipėdos)

Trečiąja Klase ......
Turistine Klase ... 

Cabin Ęlaše .........
Vaikams nuo 

aisti jų Revėriue*’ ir Pagalvės 
mokesčiai atskirai.

Mes dar turime keletą gerų kambarių ant šio laivo, to
dėl pasiskubinkite jeigu borite turėti smagią kelionę.

Kreipkitės į NAUJIENAS pako! nevėlu.

rašo anglų “Times” ko- 
aš pamačiau

te, ■ 
respondentas, 
paškutinį Europos technikos 
laimėjimą. Ūkininkai vedė svei
kas, gražias karves į skerdyk
lą. Mėsos kainos puolė diena 
iš dienos ir kad sustabdytų tą 
kritimą, valstybė patarė naikin
ti [galvijus. Iš pradžių papjovė 
nesveikas karves. Paskum pra
dėjo piauti silpnas ir nevai
singas karves. Dabar pjauna 
sveikas ir pieningas karves. Ty
li žiūrėdami į šitą skaudų reiš
kinį ūkininkai, tyli skerdyklo
se veterinoriai. Kiekvieną sa
vaitę taip tylėdami danai pa
pjauna po penkis tūkstančius 
raguočių. '

šeši procentai riebalų eina 
muilo gamybai, o kiti 
nikos reikalams.

įMaskovo mieste, ■

tech-

Naskovo mieste, — toliau 
rašo anglų korespondentas, — 
aš mačiau dar keistesnę maši
ną. Toji mašina su triukšmu 
paverčia! raguočių mėsą ir kau
lus j rausvą mišinį. Tą mišinį 
vėliau verda, presuoja, iš kiu
rio pasidaro žemės spalvos ply
telė. Tai maistas kiaulėms. Taip 
atrastas išsigelbėjimas iš kri- 
zio: reikia naikinti karves, kad 
galima butų jų mėsa penėti 
kiaules.

Bet neturim užmerkt akių. 
Pasaulinis krizis neaplenkė ir 
kiaulių giminės. Kiaulių ir be
konų kainos taip pat nežmo
niškai puolė. Eksportas suma
žėjo. Beveik kas savaitę ang
lai sumažina kiaulių įvežimo 
skaičių visoms šalims.

Dabar Danijos ir Olandijos 
ūkininkai galvoja kuo butų ga
lima pakeist karves ir kiaules. 
Dabar jie pradėjo veisti sodus. 
Jie parduoda vaisius užsie
niams. Bet ką gali Žinot, kad 
ir kitos šalys nepradės veisti

I ■ . :
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

ŠAME PRICE today 
AS 43 YEARS AGO

25 
ounces 

for 

25*
BAKING 
POVVDER

ECONOMICAL 
AND EFFICIEHT

SoubleTested/
Double Actionf

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

Ten 
$97.50 

$121.50 
$143.00

Ten ir atgal 
$167.00 
$212.00 
$265.00

amž. pusė laivakortes.

sodus ir kad obuolių, kriaušių 
ir slyvų kainos visai 
puls?!

Mes perdaug gerai manėme 
apie laimės šalis — Daniją ir 
Olandiją. Niekur .taip nepalie
tė krizis ūkininko, kaip šitose 
kultūringose ir gražiose šaly
se. Kiekvienas žemės gabalas 
čia aplaistytas jų prakaitu. Ir 
danai su olandais pamatė, kad 
jų likimas surištas su viso į 
crizj įgrimzdusio pasaulio li- 
<imu.

Gi ukininkų ir ekonomistų 
pastangos kovoti su krizių, pa 
ceičiant kviečius į raguočius 
tarves į kiaules, kiaulių augi
nimą į sodų ūkį — nevaisingi 
vėjo malūnai. Kai dar šiek tiek 
puti — sukasi, bet kai kvapo 
nebėr — ir malūnai sustoja. .

Kada gi baigsis tas nelai
mingas krizis pavertęs gražias 
ukininkų sodybas į neužsėtus 
tyrlaukius? I. E.

nenu-!

AMERIKOS DOLERIAI
YRA SIUNČIAMI J

Visas Dalis Pasaulio

niKGSlN OKI) Eiti Al

UŽSIENIŲ SKYRIUS

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir l!Mh PL
INSURANCE KORPORACIJOS

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, UI.

SvarbusPranešimas
Šiuorni pranešame visiems lietuviams, 

g kad mes nupirkome per Lietuvos Kon- 
|||S|| sulą Chicagoje, Lietuvos Degtinė, kuri 

sekamą savaitę jau bus Chicagoje.
Degtinė iš Lietuvos yra 

Tikrai Gera.
Prašome sekti musų pranešimus Nau- 

_ | jienose ir pasiklausyti pranešimų per
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,

NATHAN KANTER

Birželio 16 Ekskursija
New York

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos 
' ‘ • • t

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

z Siunčiam piniyus i Lietuvą.

Perkam 
Lietuviš- 

MOCTGAGEBANKERSdF-kus Bonus

Insurance
Notary
Public _____

REAL ESTATE
, 12 metų teisingumu pamatuotas biznis.

* ’ , Susipažinkite ir remkite lietuvj.

2608 W. 47th St, Tel Lafayette 1083
> •: • T. ■ ... ■
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOŪGLASBATHS /ĮĮĮMIĮITT' 

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

' > swimminj? pool I
Rusiška ir turkiška pirtis -

Moterims ^gėdomis- iki 7 v. ▼._______ '

<7

Warehouse 
Aptušlinimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirksite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TA VORAI GARANTUOTI 
Neatidėliokit, neikit greiti

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ...........................
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .................... ...
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ....................... W«W
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.

*39.50 
*29.95 
19.75 

*39.50 
*14.95
*11.95 

*3.98

Central Districi
Furniture Co. 
3621-23-25 South 
Halsted Street

• JOSEPH JOZAITIS, 
. Manageris_____ _

Ar esi Altass nariu?

. ^French Line 
3* “Ule De

France” 
Expresinis 
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plinta nepaprastai greitai, ap- 
imdamos vis naujas ir naujas 
apylinkes. Kadangi karo metu 
bet kuris mediciniškas saugo
jimasis bus ypatingai apsun
kintas, tai greitu laiku visą 
šalį gali apimti limpamųjų li
gų epidemija. Kas nežus nito 
šautuvų, kulkosvaidžių, pa
trankų, nuod. dujų, tas žus nuo 
baisių ligų, 

i ' .

Tokiais ginklais mano pra
bilti ateities karas. Gali būti, 
kad yra susigalvota ir. dar ki
toniškesnių žudymo. būdų, ku
rie šiandien laikomi didžiausioj 
paslaptyje. Sakysim, kalbama 
apie mirties spindulius, apie 
lėktuvus, valdomus radio ban
gomis ir t. t.

Kas bus, močiute, kas bus?..
C. Cemkus.

MONOPOLIZUOTAS “PATRIOTIZMAS”
r...■■■■■ i.......... i' i

Austrijos valdžia, padariusi ginkluotą “pučą”, su- 
monopolizavo ne tik politiką, bet ir patriotizmą. Kanc
lerio Dollfusso organas “Wiener Zeitung” įspėjo visus 
tos šalies gyventojus, kad be valdžios autorizavimo nė 
vienas žmogus neturi teisės vadintis “patriotu”; jeigu 
kuris taip vadinsis, tai bus baudžiamas katėjimu iki še
šių mėnesių ir 2,000 šilingų pinigine pabauda.

Klerikališkai-fašistiškas Austrijos diktatorius drau
džia žmonėms vartoti žodį “patriotas” dėl to, kad jisai 
nepakenčia kompeticijos jo partijai, kuri vadinasi “pa
triotišku frontu”.

Jau seniai: pastebėta, kad “patrioto” skraiste labai 
dažnai mėgsta slėptis įvairus kenksmingi višuomenei 
elementai. Nenuostabu, kad Dollfussas dabar tą titulą 
pavertė išimtina savo partijos nuosavybe.

MONARCHIŠKAS SENTIMENTAS

Kasmet apie šį laiką visos Amerikos spauda paduo
da, baisiai svarbią žinią apie Amerikos miŪonierių žmo
nas ir dukteris, kurias Jungtinių Valstijų ambasadorius 
pristatė Anglijos karaliui ir karalienei. Turtingi ameri
kiečiai laiko tą progą pasirodyti anglų karališkai porai 
aukščiausiu garbės laipsniu.

Šiemet tos garbės jau susilaukė 13 moterų iš Ame
rikos, ir dar 8 laukia savo eilios.

Jungtinės Valstijos yra respublika. Per pusantro 
šimto metų jos gyveno po valdžia, kurią išsirenka patys 
žmonės. Į šią šalį nuolatos bėgo žmonės, kurie negalėjo 
pakęsti monarchiško despotizmo ir troško laisvės., Bet; 
pasirodo, kad tarp turtingųjų sluoksnių šioje Amerikos 
respublikoje dar tebėra stiprus monarchiškas sentimen
tas.

Kada kapitalistas susikraują kelis milionus dolerių, 
jisai nori kuo nors išsiskirti iš kitų žmonių, ir ryškiau
sias būdas to pasiekti tai — patekti į “Dievo pateptų” 
valdovų kompaniją.

Jeigu Amerikos milionieriai turėtų galią, tai i šioje 
šalyje koks nors karūnuotas Jurgis butų pasodintas į 
sostą.

EKONOMINIS PLANAVIMAS ESĄS PAVOJINGAS

Ketvirtadienis, geg. 17, ’34 
piojo po kalnus. Miškas buvo 
taip žalias ir gražus, visur 
buvo tyku, šviesu, kad pas 
nei vieną sieloje neliko nieko, 
kas butų buvę tamsaus, rū
pestingo ir pikto.

—O t, — pasakė uždusęs 
Riazancovas: —jeigu žmonės 
daugiau šokinėtų ir bėgiotų, 
tai devyniosdešimtys ligų pas 
. uos nebūtų.

—Ir blogo taipgi, — pasakė 
Lėlė.

—Bet blogumų pas žmogų 
vis bus perdaug,

’Vanovas, nors tas, ką jis pa
sakė; niekam nepasirodė įdo- 
niu, protingu, bet visi nuo- 
irdžiai nusijuokė.

Kol arbatą gėrė, saulė pra
dėjo leistis, o o upė lyg auksu 
apsiliejo ir tarp medžių • drie
kėsi ilgi, kreivi šviesos spin
duliai*

—Na, ponai, eisime prie lai
velio !
moji, aukštai pasikaičius dra
bužius, pasileido bėgti prie 
upės. — Kas greitesnis!’

Kas v bėgdamas, kas žings
niu,, visi traukė paskui ją. Su 
dideliu juoku; ir šukavimu 
visi lipo į: didėlį, margai nu- 
malevotą: laivelį.

—Atstumk! — jaunu, link
mių halsu sušuko Lydįja.

Laivelis lengvai pradėjo ei
ti tolyn nuo kranto, palikda
mas užpakalyj plačiai išjudin
tas vandens juostas, kurios iš- 
siskirsdhmos į abi pusi net 
krantus siekė.

—Jurgi Nikolaevičiau, ko gi 
- paklausė Lydi-

1*

t*'

kad auka jau yra pilnai, pri
rengta ilgesniam gydymui, ta
da jam duoda didelę bopką nu
dažytų vaistų, dažniausia pa
saldintą burokų rašalą, bei ki
tų tirpalų, žinoma, ligonis 
tuos “vaistus” ‘ geria, iki jam 
nusibosta. Kuomet ligonis pra
deda nusiskųsti, kad tokių 
“vaistų” vartojimas jam nei 
kiek negelbsti* tuomet šarla
tanai pakeičia rašalą j kitokią 
spalvą dąžniausia pipirais pa
kartintą. Jie vėl ligonį verčia 
net po prieverta gerti tą jų 
kartų skystimą dar ilgiau, nors 
patys žino gerai, kad. tas jų 
kartus skiedinys irgi ligoniui 
niekę negelbės. Reiškia, šarla
tanui žmonių sveikata yra 
menkniekis. Svarbiausias jų 
tikslas kuodaugiairsia tai gau
ti dolerių nuo lengvatikių žmo
nių. Visiems yra gerai žinoma, 
kad tokie šarlatanai pirmiau
sia išgydo žmonių kišenes. To
kie “specialistai” bei “profeso
riai” taip gerai išvalo žmonių 
kišenes, kad jose dažniausia 
nei dulkių nebelieka.

Kuomet šarlatanai pastebi, 
kad ligonio kišenėse daugiau 
dolerių jau nebėra, kad jo 
sveikata žymiai nusilpnėjusį, 
kad pats ligonis beveik; nebe1- 
sukalbamas, piktas, nervuotas: 
ir nustojęs jais pasitikėjimo, 
tai tuomet; jie pataria tokiam 
ligoniui kuogreičiausia važiuo
ti kur nors j šiltus kraštus ty
ru oru pakvėpuot^. Kad: atsi
kratyti ligonio su ištuštinto
mis kišenėmis, jie pagaliau 
pradeda jį bauginti, kad jo 
sveikatai jau yra rimtas pavor 
jus ir kad (tolesniam laikui pa
silikti antį vietos jau. nebega
lima.) Mes tavęs toliau gydy
ti nebenorime? nes tų musų 
patarimų neišpildai ir pats ne
užsilaikai taip, kaip mes 1 
buvome sakę užsilaikyti < bei 
ryti. Reiškia^ viskas musų , 
užbaigta su; tavimi.

(Bus- daugiau) *
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ŠARLATANAI BEI 
APGAVIKAI

Rašo DR. P. Z. ZALATORIS.
Gydytojas ir Chirurgas 

Chicago, III.

ku- 
tik.

ga-

Be. abejo, teko daug sykių 
girdėti nuo žmonių ir nemažai 
skaityti laikraščiuose, kad to
kie ir tokie žmones, pasivadi
ną neva “daktarais” stebuk
lingai gydo visokiausias ligas, 
— tiesiog daro stebuklus gy
dyme. Jie sakosi žmonėms, kad 
esą dideli “profesoriai” ir, su
prantama, jų gydymo būdas 
skiriasi nuo gerų daktarų. Jie 
buk permato visą ligonio 
ną ir jo visas ligas vien 
akimis pažiūrėję i jį.

Kad daugiau* biznio sau
vus jie giriasi kiek sumanyda
mi visiems žmonėms, ypatin
gai, sergantiems, kokius ste
buklus jie gali padaryti, žino
ma, tokie “daktarai” yra nie- 
<as kitas, kaip tik. šarlatanai 
bei apgavikai. Jie taip daro, 
cad patraukus žmonių dėmęsį 
ir tuo budii juos parsikviesti i 
savo ofisą. O kuomet tokiems 
šarlatanams pavyksta kokį 
nors nesusipratėlį žmogų įtem
pti į savo ofisą, tai tuomet jie 
;okiam žmogui tiesiog peri 
prievartą įkalba kokią nors

Įkalbėję žmogui kokią 
ligų, jiė ją paskui “gy-

dar kaip gydo?... Tokie

ligą, 
nors 
do.” 
' Ir
šarlatanai tuojau pasižiūri ge
rai į ligonį, paima jo kišenės 
pulsą ir pradeda savo auką li
gonį “gydyti” žodžiais- Jie sa
vo ilgomis kalbomis bei ligo
niui nesuprantomais žodžiais 
(kurių dažniausią ir jie patys 
nesupranta) jį taip įbaugina^ 
kad jam net kinkos pradeda 
drebėti iš baimės.

Kada šarlatanai jaučiasi;

Vienas konservatyviško nusistatymo- profesorius, 
aštriai kritikuodamas ekonominę ir finansinę Roosevel- 
to politiką, įrodinėja, kad valdžios pastangos įvesti pla
ningumą pramonėje, žemės ūkyje, susisiekime ir preky
boje,, esančios labai pavojingos. Vadinasi, be plano gy
venti geriau.

Žmogus negali pasistatyti stubos be plano. Kriau
čių^ negali pasiūti rūbo, pirma nesuplanavęs, kaip me
džiagą kirpti ir kaip sukirpto audeklo šmotus sujungti 
į daiktą*. Šiaueius, siūdamas batą, tempia odą ant kurr 
palio, kuris yra niekas kita, kaip iš anksto padaryta, 
reiškia*— suplanuota, bato forma. Bet visuomenės gy
venime norima apsieiti, beplana!

Kur. nėra plano, tenai! viešpatauja anarchija. O 
anarchijos vaisiai tai*-—depresija, nedarbas, minių 
skurdas,.

Tačiau, jeigu ekonominis planavimas yra toks pa
vojingas dalykas Amerikos biznio šulų, akyse, tai kodėl 
jie taip karštai simpatizuoja, Italijos fašizmui? Musso- 
įini yra herojus Amerikos kapitalistams. Jie gėrisi ta 
“tvarka’’, kurią, juodmarškiiuų. diktatūra įvedė Italijon 
je. Amerikos bankininkai, yra. paskolinę. Mussolinio vab 
džiai šimtus milionų dolerių, kad tik ji butų stipresnė 
ir ilgiau gyvuotų. , i

O fašistiškoje Italijoj? ekonomiško planavimo yrą 
daug daugiau, negu, Roosevelto reformose. Tenai visas 
biznis yra pastatytas po diktatoriaus kontrole.

Fašizmas yra smerktinas- dėl to, kad jisai panaikit 
no asmens laisvę. Pirma negu jisai ėmė planuoti eko
nominius, reikalus, jisai suvaržė visas žmonių teises, pa
vertė žmones belaisviais^ Bet Amerikos .kapitalistai jo 
už tai neniekino.Jfe kelia riksmų- ne prieš žmogaus- as
mens pavergimų, bet prieš ekonominio gyvenimo regu
liavimų- Jie reikalauja sau nevaržomos; teisės daryti

....... ............ ................ ~ * ■1.................................ji
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(Tęsinys)
Bakterijos,

Ateities kare pasirodys dar 
naujas ginklas, praeituose, ka-? 
ruošė beveik nevartotas -— 
bakterijos. Visiems, tur. būt, 
yra žinoma, kad beveik v-išas 
baisiąsias ligas sukelia tam ti
kri mažyčiai - gyvūnėliai, vadii 
narnos bakterijos. Jų yra be 
galo daug įvairių rųšių: vie
nos sukelia, vienokias .ligas, ki
tos kitokias, vienos daugiau 
pavojingos, kitos mažiau ir t. 
t. Maliarija, drugys, tifusas, 
Skarlatina, cholera, džiova, si
filis ir kitos baisiosios • ligos- 
Vis tai yra bakterijų darbas. 
Vienos; ligos,, kaip žinome, yra 
nepaprastai limpamos (|ifuąas, 
cholera^ škarlatina in ktj), ki
tos mažiau limpamos arba, kh 
tiems žmonėms ir visai , nepa-. 
vojingas. Kai kurias bakterijų 
pušis žmogus . išmoko) nųgąlę-, 
ti, bet dar yra ir tokių, su ku
riomis kovoti žmogui sunkiai 
tevyksta. I ' • f * 
j Ir. štai sugalvota, kad bak
terijos vis dėlį tė butų labai 
puikus karo ginklas.. šiandien 
£ikrai yra žinoma, kad daugu
moj valstybių specialiai labo-, 
ratorijose yra veisiamos, ir. au^ 
ginamos įvairios bakterijų rų- 
šys- ir. tyrinėjami budai,, ku
riais. galima, butų, jas panau
doti kilus karui?. Visos tokios 
laboratorijos Vra prisidengu- zinicnjus, 
sios labai gražiais vardais: josllatinos, drugio.

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
—Gyvenimas, tai yra kova!
—Bet dėl ko... ne gi dėl sa- 

vęs; ne už kieno kito reikalus* 
ant šio pasaulio? — liūdnai 
pastebėjo paslaptinga mintis.. 
Bet, Jurgis nudavė negirdįs in 
pradėjo galvoti apie ką kitą. 
Bet tai nesisekė ir buvo neį
domu, mintys akimirka sukė
si ir vėl grįžo prie to paties 
rato. Jam buvo liūdna, sun
ku ir koktu iki pat kruvinų

n I f ’ 1 į 1 . ,ašarų.

Gavusi nuo Lėlės raščiuką 
Lydija Saniniutė perdavė jį 
broliui. Ji manė, kad jįs atsi
sakys, jį priimti. Ji ir norėjo, 
kad jis nepriimtų. Ji jautė, 
kad naktyj, prie mėnulio švie
sos, ant upės jai bus taipgi 
gera ir malonu. pasimatyti j su 
Zarudįnu, kad visa, tai bus į- 
(Sotnu, gęra ir linksma ir kar
tu su tuo,.jąi.buvo lyg.ir.geda 
prie brolio susitikti. su. Zarudi- 
nu, kurį brolis sekioja ir. visa 
Širdžia neapkenčia.

Išsyk noriai sutiko.Saninas., j; r j‘ , į i
Į t Diena buvo visiškai be de
besų ir nelabai , karšta. Buvo 
skaudu, aklins bežiūrint į 
dangų; visas dangus mirgęjo 
nuo baltai-auksinių saulės 
spindulių. Oras buvo tyras ir 
lėngvas..

—Į laiką ten pribus panelės,, 
tai ir susipažinsime... — maši-

tau. 
da- 
jau

buk tai tyrinėjančios nuodin-t 
gus p mikrobus ir jų veikimą 
tam, kad surastų budus sėk
mingiau su jais kovoti, žodžiu,’ 
barančios žmonijai be galo nau
dingą darbą.

Koks baisus ginklas iš tier 
sų yra bakterijos, sunku net ir 
įsivaizduoti. Vienas tyrinėtoją# 
nurodo, kad jomis galima bu
sią veikti tokiu budu: Užnuo
dyti tifuso, choleros ir kt. bai
siomis, nuodingomis ir nepa
prastai limpamomis, bakterijo
mis priešo šalies upes, ežerui 
ir kitus; vandenis. Tokiu budin 
■visa.šalis liktų be vandens, ar
ba neišvengiamai žūtų nuo bąL 
šių ligų,. Apmėtyti - iš lėktuvui 
tankiau .gyvenamas vietas smar
kiai; limpamų ligų, bakterijo-i 
mis: maro drugio, choleros ir 
kt; Ligos greitai plėstųsi i)* 
galėtų žūti ištisos apylinkėj 
Apmėtyti iš lėktuvų bakterijo- 
loįinėmis bombomis priešo už
sėtus laukus, tuo budu suimta 
kinant visą derlių ir šalyje sui 
keliant badą. Paleidžiant J 
priešo pusę • smarkiai limpami; 
ligų bakterijomis Užkrėstas 
žiurkes, peles, ir kt., kurios 
krašte limpamąsias ligas 
šiai išplatintų.. Bakterijos 
nuod. dujas yra daug ir pati
kimesnis ginklas: dujos išąj- 
sklaido? jšgąrupja, .brangiai kai
nuoja, o > tuo tąrpjf . limpjamų^ 
ligų., bakterijos (choleros* dę• 
Sihterijos, šiltinės, tifuso, škar

. maro ir t. iįL
.......... . ... ? A > ■ V ■
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- pastebėjo
*

><*

ai ir susipažinsime... — 
nališkai pasakė Lydija 
; —Tai gerai! — atsakė Sam
ias. — O prie to oras pats ge
riausias. Važiuojam.

Nuskirtu laiku atvažiavo 
Zaritdinas ir Tanarovas su 
blėčiA eskadrono liheika, į ku
rią buvo užkinkyta pora • didė
tų arklių 1 iš kariuomenės 
mlko.

—Lydija. Petrovna< mes^- jau 
aukiaml’ — linksmai: sušuko 

Zarudiiiąs,. apsirengęs- švariais 
baltais-, ir puošniais < rūbais*

Lydija buvo apsirengusi 
šviesiais* lengvais rūbais su 
ružavu/puošniu plosČium k 
labai j plačia juosta* nubėgo 
nuo priangib ir; padavė Zaru- 
dinui abi; savo rankas.. Zaru- 
$nas momentaliai ir reikš- 
mtegąi sulaikė ją prieš save, 
apžiūrėdamas jos figūrą atid- 
žlais. žvilgsniais*

•--Važiuokim,- važiuokim, — 
suprasdama jo žvilgsnius., ir 
sarmatlyyaif pasižiurėjus? su
šuko > Lydi j ą.

Išvažiavę iš miesto jie pasi
vijo kitą lineiką, kurioj sėdė
jo Lėlė | ir Jurgis Svarožičiai, 
Riazancovas? Navikovas, Iv li
no vas^ ir; ’ Sėmionovas. Jiems 
buvo ankšta ii* nepatogų, bet 
visgij jie. buvo patenkinti ir 
draiigiški.<. Tiktai t vienam Jur- 
giui SvarožIčiūL'. pn vaklarikš- 
čio pasikalbėjimo /sii<.Semiono^ 
vu, buivd.lyg ir; nesmagu. Jam 
rodėsi nesuprantama ir dargi 
trupvitį Jnemalčnū, kad • Semio^ 
rtovas- juokauja, ir. berupestinr 
gąi ‘ šneLaph knip,. ir. visi * kiti. 
Jurgiu negalėjo suprasti, kaip 
Šemionovas gali juoktis dėl 
Viško/kas i Vakar jų buvo khj- 
Mta, • '■

-Argi, jis gąlpjo tada veidr 
maimauii,. ar, ką? ■— galyojp 
Jurgiš Žvairai pasižiūrėdamas 
į sergantį studentą. — Argi 
jau jis Jš>viso nėra taip labai

IŠš abiejų i lineikų, pasipylė 
ap8imamantyš4 susitikimai ir

, ■ .... . ‘

pasisveikinimai. Navikovas, 
perdėdamas*. nušoko nuo savo 
lineikos ir per žolę nubėgo 
prie Lydijos* Tarp jų dviejų 
tęsėsi tylus susitikimas ir di
dingas draugiškumas. Abu 
buvo labai linksmi, ir, drau
giški.

Jiems bevažiuojant, melsvoj 
padangėj matėsi kalnas ir; kį- 
lant į kalną, žibėjo kliošio- 
riaus langų stiklai- ir matėsi 
baltos sienos. Visas kalnas bu
vo apdengtas žaliuojančiais 
medžiais ir žiūrint į žaliuojan
čių ąžuolų viršūnes, kalnas at
rodė nelygus. Tie ąžuolai au
go ant salų ir pakalnėj, tarp tų: 
ąžuolų tekėjo plati, ir rami 
upė.

Jie pasuko arklius -nuo grį
sto kelio ir nuvažiavo pert 
minkštą ir tyslią.žolę, prilenk
dami ją ratais priė žemės. 
Arklių kanopų minkštas kuk- 
šėjhnas vos buvo galima gir
dėti, kai jie ėjo ir mynė žalią 
ir stačią žbl£. Pakvipo vande
niu ir žaliuojančiu ąžuoliniu 
inišku. 1

Pažymėtoj vietoj, ypatingai 
yisiems patinkamoj- piėvutėj, 
ant* žolės, buvo patiėeta marš
ka ir sudėta pyragaičiai. Jų 
laukė anksčiau atvažiavęs stu
dentas ir dvi mažhrusių kos
tiumuose panelės? kurios juo
kaudamos gamino arbatą - ir 
užkandžius.

Arkliai, gindamies nuo.mu
sių-ir purtydami-galvas ir« mo
sikuodami ; uodegomis; sustojo. 
Atvažiavusieji buvo kelionės 
atgaivinti ir pasitenkinę oro 
gražumu, miško ir vandens 
kvepėjimu, visi kartu pasipylė 
lauk iš abiejų lineikų.
1 Lėlė pradėjo garsiai .'bučiuo
tis, su dviem panelėmis, ku
rios virė arbatą. Lydija, su
silaikydama pasisveikinimo, 
perstatė jiems savo brolį' ir 
Jurgį Svarožičių. Panelės žiu-t 
rėjo į juos sii jaunystės žavin
gumu ir malonuhio pilhu. jau^ 
smu. : 1
‘ —Rodės, jus dar-nepasipažį- 
štatč, — greitai1 susigavo- Ly
dija. — čia mano brolis? Vla
dimiras Pėtrdvičiųs, o čia — 
Jurgis Nikolaevičius Svaroži- 
čiUsi
’ Saninas, šypsodamasis, švel
niai ir* stipriai paspaudė' Jur
giui ranką, kuris neatkreii>e 
jį > jokio dėmesio.: SaniUui bu
vo .įdėmus - kiekvienas (žmogus? 
it jis niėgo < susitikti su nau
jais .žmonėmis, Jurgis gi ; skun
dėsi, kad! įdomių žmonių yra 
labai mažai, ir dėl: to .jis* ne
paisė įsigyti) naujų i pažinčių.

Ivanovas- jiiu truputį pažino 
Sabiną irr.ką jis > girdėjo apie 
j uos, , j am patiko. Jis su pasi
tenkinimu pasižiūrėję į Seni
ną ir, pirmas priėjo prie* ja 
ir pradėję.. kalbėti. Semipno- 
vas. indeferentiškai padavė 
jam -savo tranką.
, —O j dabar, galima, iri pasv 
linksminti! — sušuko; Lėle:— 
nusimųiimui- padarysime gan 
U/ 4 . v-'
. Iš syk visiems būva nešinai 
gli. todėl^. kad. daugelis matė 
Kaipo draugai draugus pirmą 
ięartą, Kai. pradėjo užkan- 
dŽiauti.ir vyrai iŠgęrė po ke
lias burnas degtinės, o mote
rys vyno,, nęsmagųmaa išnyko 
ir visi pasidarė linksmesni, 
Daug gėrė, jųpkav<x kalbėjo, 
—kki kada labai vykusiai,’ — 
bėgiojo įirįė tvenkinio, if lab

Į«

sušuko Lydija ir pir-

jus tylite-?
ja-Svarožičių.- 1

—Nėra-kas kalbėti, — nusi
šypsojo Jurgis.

—Nejaugi?'— pratęsė Lydi
ja, užrietusi galvą į viršų, ma
nydama, kad visi vyrai prie 
jos meilinasi

—Jurgis- Nikolaevičius ne
mėgsta niekus pliaukšti,*.— 
pradėjo > Semionovas».
jam.M

—Ir jam reikia rimtos te
mos?

—Žiūrėkite^ štai- rimtai te
ma!
štu rodydamas- į krantą.

Tenai,, pakriaušyje, tarpe 
mazguotų seno > nukrypusio 
ąžuolo šaknų, juodavo siaura, 
šiurpi, žolėmis užaugusi skylė.

—Kas tai? — paklausė šaf- 
rovas, . kuris gimimu paėjo iš 
kitos vietos...

—Čiat yra. urvas, 
Ivanovas.

—Kokis urvas?
—O,,bala jį žino. Sako, buk 

čia kada Jai yra buvęs netikiu 
pinigų fabrikas. Juos visus, 
khip reikia sugaudė... Baisiai 
biauru, kad tai “kaip reikia”, 
—pridėję. lyanovas. u

—Ir tuoj aus čia netikrų de
šimtukų fhbriką įsteigtum? 
—paklausė Novikovas; ’

—Kodėl?.’., rublines, drauge, 
rublines!

H-m... — prakošė Zarudi- 
has ir • lengvai • paspaudė' pe
čiais* Jam nepatiko • Ivanovas 
ir* jo juokavimų jis- nesuprato.

—Ir... mat? išgaudė;. o > urvą 
užvertė. Jis užgriuvo an dabar 
ten niekas neįeina. Kai aš bu
vau dari mažytis, aš ten land
žiojau; Tenai yra. gan. įdomu.;

—Kur bus neįdėmu!!— suli
ko) Lydija, — Viktoraii Serge- 
jičiau; eikite ten... . Jus smar
kus!

Ras ją. buvo keistas. tonas, 
ypalingai prie, žmonių ir prie 
šviesos: jį. norėjo išjuokti, ir 
prikišti Zarudinui tai, kad jis 
aną,vakarą, .jiem dviem esant, 
pareiškė biaurų abejojimą.

—Kam? — nedasiprotėjęs

atsišaukė Jur

pertraukė Lydija.

• K

I**

?

ir
*

suriko Zarudinas, pir- r< *

atsake

prakošė Zarudi-

i
pasėdė

pridėjoz. i ■

paklau-

—Kam? nedasip.ro tėjęs
paklausė Zarudirias.,

—iš eisiu, .— atsišaukė Jur- 
gįs ir nusigąndęs paraudo, 
kad nepamanytų, jog jis veid
mainiaują.

—Gėras dalykas! — 
Ivanovas. , .
’’ — GM*ir tu eisi? — 
sė Navikovas. 1 r

—Ne, aš geriau čia 
siu, ‘ ’ 1

1 Visi nusijuokė.
Valtelė prisiartino1 prie 

kranto ir sustojo: Juoda skylė 
kabojo jau ant “pat galvos.

(Btrs d-v-’-piau)

Z.

nedasip.ro
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Amerikos Lietuviu DaktaruMARTIN INSULL IRGI LAUKIA TEISMO

Automobilis užmušė

Teatruose
pradedant

šiomis Insultai teisme

Ofiso Tel. Boulevard 5913

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia

atidėta iki birželio 11 d

Graboriai

elektrai ir

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

J. F. EUDEIKIS

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
Tel, REPUBLIC 3100

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

General Electric Ray Corpo 
ration trobesio (2012 W. Jack

specialistė 
ted SL

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

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

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

Chas. Katela, fin 
M. Ka

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplvčia dykai.

1092 0LRCH1R IAV1

konvencijoj bus diškusuojama 
visapusiai ir net keliais atve
jais.

CITIZENS 
valdyba 

Švitorius pirm.. 
P. Jurgelionis 

, Petraitis nut. 
J. Nau- 

1500 So. 48 
rašt.; J.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockweli St 
Tėl, Republic 9728

Illinois bankininkai ruo 
šiasi konvencijai

jį kaltu dėl su- 
įstaigos, kuriai 
buvusi nelegaliai

agelb. P. Grigo- 
Jnion Avė, nut,

nupigins elektros 
šviesos kainą

2201
Valandos: 1—3 it 7—8

Seredomis ir nedėk pagal sutarti. 
Rez.. 6631 So* California Avehue 

Telefonas Republic 7868

Karoblis, lingonių lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrų ne- 

dėldienj, Lavvler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St„ kain 1 vai. po piet.

Valandos 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

dienų.

rašt. A. Gudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S; Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

antrų septintadienj Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
j draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir nlergai- 
tes, patarnavimas visiems vienuodab 
sulig draugystės istatu.

Sužaloti Pasauliniame 
kare Amerikos ve

teranai

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DENKTSTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av<

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta; vlce-pirm.

i, 3220 S. Union Avė.; 
Kuneviče, 8220 So.

fin. rašt. F. Kas pa

tą džiurė, pasak 
buvusi štai 

Sena Cook kauntės kon-

son blvd.) du langų plovėjai — 
Engelbert ir Johnson — nukri
to žemėn nuo ketvirto aukšto 
Abu sužeisti ir nugabenti ligo
ninėn.

Du langų plovėjai nu 
krito žemėn

GAKFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Bervvyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė, 
rašt., 4676 W. End Avė,.
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
rnąitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A.

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 St. 
Tėk Boulevard 1401

“The House of Roth- 
kitokie numeriai.

pradedant

momis kainomis, 
Illinois kompanijos 
mesnėmis.

Taigi gal kainos
bus numuštos netolimoj ateity

Peikia teisėją Wilker 
šoną

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St.,, Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. 3133 S. Halsted St, 7:30 
vai. vakare.

Ateinantį pirmadienį ir ant
radienį Chicagoj įvyks Illinois 
Bankininkų Associacijos kon
vencija. Iš paduodamų iš anks
to pranešimų apie konvencijos 
programą matyti, kad ypatin
go dėmesio bus kreipiama į 
NBA kodeksus ir kad jų nau
dingumas ir pragaištis šaliai

Ofiso Tel. Victory 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 Slst Street

9 vak vak. Ne-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2615 arba 2516 
SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

POVILAS TALMONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 15 dienų, 9:00 valan
dų ryto 1934 m., sulaukęs pu
sę amžiaus, gimęs Kretingos 
apskr., Vevirženų parap., Me
lagių kaimas.

Paliko dideliame nuliūdima 
draugus ir drauges, Lietuvoj 
sūnų Povilų ir dukterį Agnieš
ką posūni Antanų Daukšų.

Buvo narys Keistučio Paš, 
Kliubo.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605. So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni gegužės 18 dienų, 8:00 vai, 
ryto iš J. F. Eudeikio koply
čios j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge-> 
dulingos pamaldos už vėlioi 
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero1 kapines.

Visi a. a. Povilas Talmontas 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse .ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Draugai ir Draugės.

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

Kad palengvinti sužalotų Pa
sauliniame Kare Amerikos ka
reivių likimą, Chicagos organi
zacija vardu Disabled Ameri
can Veterans of the World War 
pradėjo šitokį darbą:

Ji kolcktuoja rėksus, metalą, 
popieras, įvairų laužą, dėvėtus 
drabužius ir namų rakandus. 
Daiktai, kuriuos galima patai
syti, yra atnaujinami ir ati
duodami turintiems šeimas ve
teranams atsidurusiems sunkioj 
padėty. Nepataisomi daiktai 
parduodama, o pinigai eina į 
paramos fondą.

Dėka šių priemonių daugelis 
karo veteranų išgelbėjama nuo 
patekimo. į labdarystės sura- 
šus (charity rolls). Dėka šių 
priemonių 'taipgi ne vienas as
muo gauna sveiką ir lengvą už
siėmimą, koks yra pakeliamas 
sužalotojo sveikatai.

Jeigu kas turi nereikalingų 
drabužių, rakandų ar kitokių 
daiktų, tai gali patelefonuoti 
Randolph 4015 arba Dearborn 
1906, o organizacijos trokai at
važiuos ir paims aukojamus 
daiktus. Ir ne svarbu, ar didelis 
tų daiktų kiekis bus ar mažas, 
visvien už aukas organizacija 
bus dėkinga aukotojams.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm 
nienė, 3322 S

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.

Siunčiame Gėlės Telegramų. į vist 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7814

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
Sirm., 8480 So. Morgan St.; A.

[ąziiiauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečių antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

Kriminalio teismo teisėjo 
Fardy kameroj trečiadienį su
sitiko Martin ir Samucl Insu
ltai. Mat, bylos jiems yra iškel
tos čia.

Martino Insulto bylos nagri
nėjimas atidėta vienai dienai. 
Jo advokatai argumentuos, kad 
džiurė įtarusi 
bankrotavimo 
jis vadovavo, 
išrinkta.

O nelegali 
Insulto advokatų 
kodėl 
stitucija sakanti, jogei kaun
tės džėla turinti būti kur nors 
vidumi iesty; tuo gi tarpu džiu
rė įtarusi Martiną susirinko 
kauntės džėloj, prie 26 gatvės 
ir California avė., t. y. toli už 
pažymėtų kauntės konstitucijoj 
ribų.

Remdamasis šiuo argumentu 
Martino Insulto advokatas Nor- 
thup ir reikalauja išmesti bylą 
iš teismo.

Šamo Insulto bylos nagrinė
jimas

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris iįžd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm; Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

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

Oriental teatre 
penktadieniu bus patiektas vaiz
dingas kamivalas; paveikslas 
“Once to Every Woman”.

Roosevelt teatre 
dienomis bus rodomas paveiks
las “Laughing Boy”; kitokie 
numeriai.

McVickers teatre — rodoma 
paveikslas “Viva Vilta!” kito
kie numeriai.

United Artists teatre — pa
veikslas 
schild”;

Chicagos teatre 
penktadieniu, kas savaitė laike 
pasaulinės parodos, bus patie
kiama nauja scenos produkcija; 
šį penktadienį produkcija vardu 
“Thirty Day Princess”; kitokie 
numeriai.

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

AMERICAN LITH.
CLUB of 12th WARD 
1934 metams: . J.
4819 Tripp i Avė 
pirm, pag.; P. 
rašt., 3159 S. Halsted St, 
džiunas turto rašt.. 
Ct.; J. Manikas kontr. 
Jasiunas kas. globėjos.
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas; 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų DraU' 

gijos Nariai._________ _

DOMININKAS BARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 16 dienų, 1:00 valan
dą po pietų 1934 m., sulaukęs 
54 metų amžiaus, gimęs Pra
peršos kaime, Ramygalos par., 
Panevėžio ap.

Paliko dideliame nuliūdima 
draugus ir pažįstamus, o Lie
tuvoj 2 broliu Povilą ir Juo
zapą, 2 seseris Anastaziją Ker- 
duliene, Barborą Di r šiene ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Radžiaus koplyčioj, 668 West 
18 St.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
gegužės 19 dieną, 2:00 vai, po 
pietų iŠ koplyčios i Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Domininko Barau
sko giminės, draugai ir pažis
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse^ ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude > liekame,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 85 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 3044 N. Califor
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, 111.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė,
Laiko susirinkimus po pirmo kas

Kongreso komisija tyrinėjusi 
resyverių praktiką Chicagoj iš
davė raportą. Raportas tą prak
tiką vadina “aiškiu ir paprastu 
raketų”. Kadangi tas raportas 
liečia Illinois federalius teis
mus, tai gal dar federaliam tei
sėjui Wilkersonui įteks nuken
tėti. Ką atatinkamos įstaigos 
šiuo reikalu tars, 'ateitis paro-

Illinois pirklybos komisija 
daro tyrinėjimus, kurie liečia 
mokestį už elektros šviesą Chi
cagoj.

Komisijos patarėjas adv, 
Booth tarp kitko pareiškė, kad 
apie 20 Illinois elektros kom
panijų numušusios kainas už 
šviesą, bet Edison Common- 
wealth Company nuo 1928 me
lų šviesos ratų nepigino.

♦Pasak Booth’o, Edison kom
panija turėtų parūpinti šviesą 
chicagiečiams tokiomis jau že- 

kaip kitos 
jei ne že-

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 atkreipiant 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. KARL NURK AT
Gydomos Akių ligos.

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

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

nut. rašt. 
Union Avė , __
ras, 8534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.: 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Ld 
8806 
žiūrėtojas P. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir- 

mų. penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8138 So 
Halsted St.

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sūsanna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. 1

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

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

John Fried, 73 metų, gyv. 
adresu 524 So. Lawndale avė., 
išlipo iš Kedzie avenue gatve- 
kario ties namais 1301 South 
Kedzie. Važiavęs pro šalį auto
mobilis užmušė Friedą. šoferis, 
David Begar, areštuotas.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

f Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

I Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICEBO, ILL,

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

r TĖVAS ”
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuę pačiu vardu)

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 J8. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

we Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
So. Union Avė.; ligonių pri- 

Petraitis, 3159 So.

Martin J. Insull (dešinėj), kuris nesenai buvo parvežtas 
iš Kanados, tariasi su savo advokatu John E. Northrup apie 
prieš jį užvestą valdžios bylą dėl subankrutijimo Insullų finan
sinės imperijos. Dabar, kada ir jo vyresnis brolis Sainuel In
sull irgi tapo pargabentas j Chicago, galbūt abiejų jų byla bus 
sujungta į vieną, nes abu yra kaltinami dėl tų pačių nusidėji-

Rės. 6600 South Artesian Avenue. 
Phohe Prospect 6659 

Ofiso Tek,Canal 0257 , .
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tek Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška' Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
Ipms Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

CHICAGOS 
ŽINIOS

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

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

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

J. J. BAGDONAS
Uudnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
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reikėtų atkreipti

MADOS MADOS MADOS
3.00

Cicero

(Miestąj ir vaht.)

IMPERFECT IN ORIGINAL

Rengiama nepaprastas Naujie
nų piknikas Birutės darže ry
šyje su 20 metų Naujienų 
jubiliejaus apvaikščiojimu.

bet neturėjo pro
su savo draugais, 

ir kitų kolonijų

Kiekvieną dieną au
kos plaukia “LITUA- 
NICOS D” skridimui

PARDAVIMUI Tavern arba 
imsiu partneri* E * 
na vesti visa bizni.

laiškai yra atėję iš Europos 
jie priklauso, tegul nueina i

į pašto (Clark ir Adams
Įsiimti. Reikia klausti prie

PARDAVIMUI Alaus Tavern, vie
ta gerai išdirbta, pigiai greitam par
davimui. 2122 W. 63rd St.

Salė užpaka- 
Renda už visą namą

Dr-gijos Lietuvos 
Dukterų susi

rinkimas

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo, geri namai, gyventi 
ant vietos. Tel. Nevada 1880.

j. Du blokai 
leikos, parduosiu pi-

Ir štai jos rengia pik- 
ir tais pačiais Naujie- 

kad

Heip VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

JAUNA mergina dėl abelno namu 
darbo, gyventi nt vietos, kuri mėgs
ta kūdikius. $5.00 savaitei. Dorches- 
ter 7745.

i. Kilęs iš 
Gyvenąs Chicagoje. 

išvardyti asmenys yra

CICERO. Parsiduoda dailiai jreng 
tas Tavern su modemiškomis sėdy
nėmis, vieta išdirbta per daug me 
tu. Priežastis pardavimo, savinin 
kas išvažiuoja i Colorado.

4932 W. 14 St.

Kam 
vyrit 
gatvių) 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tiscd Wihdow” lobCj nuo Adams 
gątvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

i 13. Kamenckuį Pranas.
17. Pętryla Vanda 
23. Sitgzda Mrs. A.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžiu kaurai

$100 importuoti kaurai ....
$200 importuoti kaurai ....
$275 importuoti kaurai ....L ..... ‘ * '* ' *

setai $35.
Atdara vak. ir Nedalioj 

RAPP STORAGE
5746 So. Ashland Avė.

Iš visų Amerikos Kraštų tie 
tuviai siunčia pinigus skri 
dimo įvykinimui; nuošird 
iiai remia įeit. Feliksą Vait-

Ketvirtadienis, geg

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

Parlor, iniegkambdrio ir valg. kamb. 
setai $35. Įsteigta virš 30 m.

PARDAVIMUI Tavern biznis iš
dirbtas per daug metų, labai geras 
kampas, parduosiu pigiai.

2001 Canalport Avė.

Prapuolė Pranciška Vinckie- 
nė,. 45 m. amžiaus moterių. Gy
veno ji Clearinge adresu B715 
West 64 place.

Artinantis “Naujie 
nų” Piknikui

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

Tel. Lafayette 1329

Tarp Chicagos 
Lietuvių

PARDAVIMUI grosernė ir bučer* 
nė, geras kampas, rezidencijos dis- 
triktas, biznis išdirbtas, nėra kom- 
peticijos, pigi renda, kambariai gy
venimui, geras stakas ir rakandai 
Lietuviais tirštai apgyventa, iš prie
žasties ligos parduosiu pigiai.

2801 S. Union Avė.
Telefonuokite. Victory 4996

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Ėxpertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendau ninku 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 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

REIKALINGAS janitoriaus pagel 
bininkas, unijistas. Atsišaukite.

Mike Williams, 493!) Broadway

Lietuvių Improvement Kliu
bo susirinkimas įvyko 15 d. 
šio hienesio Liuosybės svetai
nėje. Narių dalyvavo vidu
tinis skaičius. Tik nebuvo 
finansų raštininko p. J. Bar- 
tašiaus. Jis buvo New Yorke 
konvencijoj kaip delegatas nuo 
Chicagos lietuvių lokalo.

Šiame Improvement kliubo 
susirinkime nieko daug nenu
tarta, tik išklausyta eilė ra
portų, kuriuos išdavė veikian
tieji komitetai. Tarp kitko ra
portų išdavė ir rinkimų ko
misija, būtent apie rėmimų p. 
Pociaus kandidatūros. Rinki
mų rezultatai jau seniai žino-

Tai lekcija ateičiai.
Cicero avenue yra taisoma, 

bet gatvekariai bėgioja. Gat
vės viduris palieka sugriuvęs, 
ir lai daro, daug nesmagumo 
važiuojantiems. šitame rei
kale darbuojasi komisija.

Kliubo narys, geras demo
kratų rėmėjas, p. Bersenas tu
rėjo miestelio darbų, bet da
bar pasiskundė* jogei tapo at
statytas. 4 Už kų?

Ugi už tai, kad rinkimų die
nų rėmė lietuvį p. Mockų, ku* 
ris irgi yra demokratas. Ot 
tau ir politika! Suprantama, 
kliubas už savo narį, taksų 
mokėtojų, turėtų užsistoti ir 
reikalauti priimti tų narį at
gal f darbų. N. Raščjas.

Našlė negali vie

3859 Šo. Emerald Avė,

Moters sūnūs ir švogeris Ja- 
nos Juodis, 7130 So. Talman 
avė., prašo pranešti, jei kas ži
note kur ji randasi. Jau bus 
ketvirta savaitė kai namiškiai 
nežino kur ji dingo.

—K. G. Urnežis.

SIUSKIT FEk 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
tab pataria Lietuvos bankar

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

Prapuolė lietuvė 
moteris

Atbol, Mass., per
Marcinkevičių ...

Golfininkų turna 
mentus

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA. 
Prisirašykite i musų spulką.

j TEL. LAFAYEETE 1083

2608, West 47th St.,

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
jrengta, barai, stalai, stiklai,. pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui. Salė užpaka
ly saliuno, . “ * _
$30.00 mėnesiui^ 7301 So. Peoria St. 
Vincenries 4985.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted Št.» Chicago. III

Čia įdedu 15 centų k prašau at* 

siųsti man 

Mieros 1

ėnesinis susirinkimas {vyks 
17 d. 1934 m., 8 vai. vak. 
Ihnans svet., 1640 North

Gerbiami nariai mate-

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo 
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St
. Englewood 5883-5840

pavyzdj No......,......—.... 

per kratine

Proga Naujienų 20-ties me
tų jubiliejaus apvaikščiojimo, 
pirmiausia Chicago j buvo su
rengtos iškilmės, kuriose da
lyvavo keletas tuksiančių nau- 
jieniečių ir kitų pažvalgų žmo
nių. Po to, ir kitose lietuvių 
kolonijose įvyko panašus pa
rengimai ir praėjo su geriausio
mis pasekmėmis.

Daugelis čikagiečių dėl tūlų 
priežasčių negalėjo dalyvauti 
tose Naujienų iškilmėse ir dau
gelis kitose kolonijose gyvenan
čių lietuvių nesuspėjo surengti 
panašių pramogų. Reiškia, 
Naujienų jubiliejaus metai pra
eis, bet ne visi Naujienų skai
tytojai turės progų susieiti ir 
padaryti tų laikų smagesniu, 
malonesniu viename naujienie- 
čių šeimos būrely. Tačiau Nau
jienos stengias visiems savo 
skaitytojams suteikti tuos “at
laidus 
nikų - 
nų jubiliejaus metais 
suteikti progų tiems, kurie ne
galėjo dalyvauti aukščiaus mi
nėtose iškilmėse, ir tiems, kit- 
rie dalyvavo, 
gos susitikti 
Tų pat daro 
lietuviai.

Bet ypač 
atydų j tai, kad šiais Naujienų 
jubiliejaus metais .rengiamas 
piknikas Chicagoj atsi|y$g§ 
ne tik kaipo piknikas sureng
tas jubiliejaus metais, bet bus 
dedama pastangos, kad jis skir
tųsi nuo visų pirmiau rengtų 
piknikų. Kad skirtųsi taip var
du, taip ir programo eiga.

Vakar buvo pranešta Naujie
nose, kad Europos čempionas, 
ristikas Karolis Požėla, daly
vaus ‘‘Naujienų” piknike, kurį 
malonu bus kiekvienam matyti. 
Ir ne tik du pagarsėję chorai 
dalyvaus išpildyme * programo, 
bet ir “Benas Lietuva”, Be to, 
dalyvaus eilė dainininkų-solistų, 
kalbėtojų ir “Miss Naujienos’*, 
Birutė LauČiškaitė, ir kitos 
gražuolės, kurios dalyvavi Nau
jienų 20 metų jubiliejaus iškil
mėse*

Minėti choristai, dainininkai, 
solistai ir kiti programo daly
viai stropiai, rengiasi, kad šiam 
Naujienų jubiliejiniam piknike 
pasirodyti kuo geriausia. Nėra 
abejonės, kad jie padarys dide
lį progresų ir visi meno mėgė
jai turės smagumo juos išgirsti.

Manoma, kad ir visi Naujie
nų kontestantai, kurie platino 
dienraštį visose lietuvių kolo
nijose, pasirodys piknike, o ko
kių jie rolę vaidins, teks vėliau 
pažymėti.

Vien tik iš to, kas pasakyta 
aukščiau, galima spręsti, kad 
programas taip meno ir muzi
kos talentais bus turtingas, 
taip ir daugeliu garbės svečitį, 
kurie dalyvaus piknike.

Visi, kurie atsilankysim į šį 
piknikų, turėsim smagumo žar 
lių medžių pavėsy susitikti su 
savo draugais, praleisti keletu 
valandų tyrame ore ir pasinau
doti visa -tuo, ką Naujienos 
įteiks Švęsdamos 20 metų su
kaktuvių jubiliejų.

Frank Bulaw.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai______

$25.000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 Šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50. Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų įvai
riu daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$160 parlor setai $26. 9x12 orientallBką 
kaurų Pat. $20.60. Riefiuto tnedllo valr. 
kamb. setai $20, $124, mtevk. setai $39. 
3 kambarių pilnas įrengimas $99, už caeb 
arba iSmokfijimo. AMERICAN STORAGE, 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedfil* 
dieniais.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Weatern Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioi iki 5.

Dr-jos Lietuvos Dukterų 
svarbus susirinkimas įvyks šeš
tadienį, gegužės 19 d., 7 vai. 
vakaro Mark White Square 
Parko paprastoj svetainėj. Vi
sos narės malonėkite atvykti 
paskirto laiku. Turėsime iš
rinkti darbininkes busiančiam 
išvažiavimui, kuris įvyks bir
želio 10 d. p. Kučinsko darže 
Justice Parkč, 111.

Kviečiame visus draugus, pa
žįstamus, ir iiepažįstariius, jau
nus ir senus dalyvauti. Pasi
linksminimas prie geros muzi
kos iki vėlumos.

Kviečia visus,
—Rengimo Komitetas.

A fortnight of gallavanting. 
University Club dinner-dance. 
An -evening of; poetry-read- 

ing by Mr. Tysliava,
Violin renditions by Valeria 

Chap.
Lithuanian Musical at The 

International House, University 
of Chicago.

And, of course, a few oither 
parties, rendezvous, tete-ar 
tetes, automobilc ridės, and air- 
plane ridės, maybe.

...which makes us bethink 
ourselves of Lieutenant Felix 
Vaitkus, the new pilot of Li- 
tuanica II. A very nice young 
man be he, say we. Collegiate, 
dapper, friendly,... and t have 
you heard him speak Lith
uanian ? H’ray for Felix! He 
can do just about everyithing. 
(...even escape the women’s 
wiles! Yes, he is štili single*)

’Tseems there are a number 
of interesting HEmen štili 
availabįe, including J. Tysliava.

Anyway, we enjoyed his dra- 
matic reading, or, we should 
say, reciting. Especially, im- 
pressive was his “Duona”.

And, talking of authors, we 
have a pleasant Įt>it of Informa
tion about šomeone we just 
leamed of. Phyllis Duganne is 
•the pen name of a young Lith
uanian maiden of the statė of 
Pennsylvania, who writes for 
the popular magazines. Yes- 
sirees, she writes her charm- 
ing stoties and sėlis them to 
the well-known popular maga
zines, if you please. We’ll be 
looking for a book soon, Phyl-

Pastaba: Meldžiu nepamiršti, 
kad sekantį sekmadienį bus Lie* 
tuvių Golfininkų Sąjungos tur- 
namentas. Turnyras bus tur
tingas, nes kiekvienas four- 
somes gaus dovanų. Kitais žo
džiais, vienas iš keturių ge
riausias. lošėjas gaus dovaną.

Sąjunga kviečia visus lietu
vius golfininkus į pirmąjį šių 
metų turnamentą. Lošimas pra
sidės aštunta valandą ryto. Mel
džiu nesivėh.'oti.

Važiuojant j Twineagles 
Country Club reikia važiuoti 
Southwest Highway iki Mc- 
Carthy road. McCarthy road 
yra iškeltas ir eina tiltas per 
Southwest Highway. Tai, 
ažuot važiuoti po tiltu, reikia 
pasukti dešinėn į McCarthy road 
ir važiuoti į vakarus iki surasi
te dirvoną kairėje pusėj. Ra
site ten jau jite laukiant L. G. 
S. komisijų, būtent Mr. I. Vit
kų, Dr. S. Biežį ir mane.

Dabar laukuose yra labai 
gražu, medžiai lapoti pradėjo, 
galite persistatyti koki malo
nė ir viliojantys vaizdai golfo 
dirvonuose laukia jus.

Dr. G. I. Bložis, rašt.

prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti ftiierų ir aiš
kiai parašyti sato vardų, pa
vardę ir adresuis Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
mi pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St;, Chicago, III.

PARDAVIMUI Tavern su namu, 
yra license. Parsiduoda pigiai. 

601 Root St,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras prie abelno 
darbo lauke, kuris moka prižiūrėti 
medukus ir žolyną. Už darbą duo
siu kambarį, valgi ir rublis. Labai 
geri namąi dėl žmogaus, kuris nori 
dirbti. 1887 So. 49 Ct.. Cicery.

PARSIDUODA FARMA
40 akerių su budinkais, prie gero 

kelio, 2 karvės ir 12 vištų, žemė tin
kama visokiems javams. Esu senas 
ir singelis. Kainuoja dvyliką šimtų, 
prašom atsišauki ant adreso.

MATH PALIONES 
White Cloud, Mich.

Jar? The Strikol sisters. And, 
why not? One has captivating 
auburn locks 
fair blpnde with a law degree 
Blonde and smart,*.. looook out 
n)en. —Polly and Apollo.

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

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6. $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti i 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, petnyčioj 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 LAUKIAMI 
Telefonas

Canal 0117

2642 — Šioje suknelėje jus atrodysite “smart” ir karščiams atėjus 
jus džiaugsitės ją pasiiivę. Tinka iš byle kurios lengvos materijos. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, tdipgi 86, 38,< 40 calių per krutinę.

Help Wanted—Maie-r emaie 
Darbininkų Reikia______

REIKALINGAS vyras arba mote
ris, posenis, prie ūkės namų dar
bo. Burdas ir drabužiai. Rašykite 
Tony Vylonis, R. 7. Box 126, Do- 
vvogiac, Mich.

Humbold Park Lietuvių Politikos
Kliubo ‘ 
gegužės 
Almiro 
Hancack St, _ ____
nokite atsilankyti ant Šio susirinkimo 
aptarti ką šią vasarą pradėsime veik
ti. Valdyba.

Anolher charmer we had the 
privilege of learning abęnt is 
Vei’a Jasukevičius, who has 
been attending the University 
of Chicago for the lašt few 
yeurs. Where have you been 
hiding, Vera, that we have not 
come aeross you beforo in this 
big city ?

Miss Vera dirt the announc- 
ing ųt Ihe Lithuanian Musicale 
at j the International House, 
lašt Friday, į and we enjoyed 
listening to her “eute” accent. 
You see, Vera hails froni Lith- 
uania, and we mušt gi ve her 
cr^dit: shę certainly has a nice 
command of our complicated 
English sounds.

Likewise, the studenl A. 
Grybe has maSjtered our lan- 
guage capably enough, enough. 
lt Įwas a dignified speech he 
jave at the opening of the 
program.

And, of course, our Čonsul 
Kalvaitis, as usual, left a very 
agreeable impression with his 
bri^f address.

Būt, my oh my, arcn’t we in 
the serious mood today? Ėvery- 
thing we tell of is just soOso.

Here’s a bit of gossipy pro- 
phesy: twįo blesscd events in 
the near future; one on the 
North side and one on the 
South side. Umhum, we’ll tell 
you1 who when the blessed 
evedts are events.

And do you know who is be- 
coming more and more popu-

Rockford
• Savickų ..................... 52.30

East Hampton, N. Y., per
p. J. Dobų ........ ;..... . 40.00

Jackson, Mich., per p. F.
, Kuchinskas ................. 5.00
Waukegan, III., per p. J.

Mačiulį ir K. Vaitekūnų 64.31 
Jonas Ivanauskas, Chica-
ga2.00

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, UI 

Ofisas 8406 S. Raistai St.

Paskutinėmis dienomis A- 
merikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjunga gavo 
apie $500.00 aukomis “LITU- 
ANICOS H” skridimui, kuris 
įvyks liepos ar rugpiučio mė
nesį šį sezoną.

Visur lakūnas leitenantas 
Feliksas Vaitkus buvo priim
tas su atviromis rankomis ir 
dideliu nuoširdumu. Išreikš
dami savo paramą naujam 
“LITUANICOS IF* valdytojui, 
lietuviai siunčia aukas, ir tarp 
jų įeina sekamos sumos:

Chicagoje, pp. Mackevičius, 
Kareiva ir Vaivada gavo iš 
organizacijų, asmenų ir rin
kėjų ............................. $200.00
Rochester, N. Y. p. J. Shi-

linis .....................   2.00
Jamaica, Richmond Hill,

p. P. W. Shalinis su
rinkta .....i................... 10.50

Duquesnc, Pa., per p. C.
Ričkauską .................. 14.50

Great Neck, N. Y., per p.
Jonų Yogį ..................... 5.75

Worcester, Mass., per p.
A. Dūdų......................... 7.50

Crawfordsville, Ind., per
p. J. Vaitiekų .............. 6.00

SLA. kuopa 74 ........   5.00
johnston City, III. per p

J. H. Alikonį ..........
Bentleyville, Pa., per

F. Kondfatų .......Lv...
Baltimore, Md., per p

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

29% AKERIAI, 5 karvės, 3 ark
liai, vištos, 8 akeriai kviečių, 6 ake
liai dobilu, kaina $2600. Three Oaks, 
Mich. 3037 So. Throop St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA lotas Sun Duons 
Parke dėl vasarnamių, 
nuo Michigan L “ 
giai. 8500’ So. Union Avė.

Business Chances

PARDAVIMUI Tavern su namu 
ar be namo. 4049 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 5617.

Musical Instruments
Muzikos ______

$208, yra priklausantis mums ba
ltiniais ant $1200 B a b.v Grand Piano 
ir $208 nupirks šį pianą. Tinka
miems žmonėms be imokėjimo. Tik
tai $2.00 | savaitę. Telefonuokite 
arbą pamatykite tuojaus.Mr. l’ierce, 
Credit Manager, Wabash 6900, 
Baklvvin Piano Co., 323 South 
Wabash Avė.

Personai
; ; ■... , Ąąmenų Ieško___________

, PAIEŠKOJIMAS NR. 60.
Šie asmenys gyvena Amerikoje 

yra ieškomi:
Čepulis Vincas. Kilęs iš Joniš

kio miesto, Šiaulių apskr. Iki karo 
gyveno Sunderland, Mass.

Kavaliauskas Antanas. Kilęs iš 
Šiaulių aps. Gyvenąs Chicagoje ar
ba Oglesby, III.

PlasČinskienė Zofija, Eidimtaitė. 
Kilusi iš Viliampolės. Gyvenanti 
Chicagoje, West Pullmane.

Skinkis Vytautas. Gyvenąs Chica
goje.

Stumbrys Leonas. Kilęs iš Pa
nevėžio aps. Gyvenąs Philadel- 
fijoje.

Tzygengauzas Viktoras, 
Kauno miesto. r

Aukščiau ę \ ‘
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nori; apie juos žinotų yra prašo* 
mas suteikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
1000 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.




