
iThe First and Greatest Lithuanian Daily in America*

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkw<

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500
Wl 00 OUR PAftf

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Entered as second-class mattbr March 7, 1914 at 

under the Act of March
tne Post Office at 
3, 1879

The ^First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halated Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500
■--------- ;--- L---- :..............      . . .. ..... . ____

^Pirmas ir Didžiausias Liėtuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c Chicago, 111. Ketvirtadienis, Birželis-June 7 dl, 1934 No. 134

Rooseveltas prieš referendu
mą Illinois kasyklose

Prezidentas atmetė 
referendumą Illi- t 

nois kasyklose
Rooseveltas parėmė minkštųjų 

anglių tarybos nuosprendį, nt- 
metusj naujosios unijos rei
kalavimą referendumo

CHICAGO. — Dr. John A. 
Lapp, pirmininkas darbo tary
bos, gavo žinią iš Washingto- 
no, kad prezidentas Roosevel
tas parėmė minkštųjų anglių 
tarybos 2-ros divizijos nuo
sprendį, kuriuo tapo atmestas 
Progressive Miners of Am. rei
kalavimas padaryti referendu
mą visose Illinois kasyklose.

Referendumu turėjo būti iš
spręstas klausimas, ar Illinois 
angliakasiai turi priklausyti 
naująjai, Progressive Miners of 
Am. ar senąjai United Mine

Ir Arthur Henderson 
susikirto su Louis 

Barthou
GENEVA, b. fL — Francijos 

užsienio reikalų miništeriš Bar
thou, kuris pirmiau aštriai su
sikirto su Anglijos užsienio rei
kalų ministeriu Simon, dabar 
tiek pat aštriai susikirto su 
nusiginklavimo konferencijos 
pirmininku Arthur Henderson.

Barhou pradėjo išmėtinėti 
Hendersonui šališkumą. Hen- 
dersonas aštriai atkirto Bar
thou ir paprašė Francijos dele
gaciją paduoti kokius nors kon
struktyvius pasiūlymus, kitaip 
jis sušauks generalinės komi
sijos susirinkimą ir paskelbs, 
kad nusiginklavimo konferenci
ja pakriko.

Barthou pajuto pavojų, nes 
jeigu konferencija nutruktų, vi
sas pasaulis apkaltintų Franci- 
ją. Jis ėmė teisintis ir atsi
prašinėti. Hendersonas atsi
prašymą priėmė. Bet Franci j a 
vistiek savų pasiūlymų nepa
davė.

Francija skolinsis 
pinigus karo 

laivynui
PARYŽIUS, b. 6. — Franci- 

jos valdžia skolinsis pinigus, 
kad sustiprinti karo laivyną. 
Abelnai skubiems apsiginkla
vimo reikalams Francija šiemet 
skiria tris bilionus frankų.

ALBANY, N. Y., b. 6. —Vi
soje New Yorko valstijoje pie
no kaina liko pakelta po 1c ant 
kvortos. Pakėlimą nustatė pie
no kontrolės komisija, kad pa
gelbėti nukentėjusiems nuo 
sausros ūkininkams.

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

Dalinai apsiniaukę; gal biskj 
šilčiau.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:- 
22.

Workers of Am. unijai.
Anglių taryba referendumą 

atmetė dar sausio mėn. Tą jos 
nuosprendį patvirtino ir NBA 
administratorius Johnson.

Bet kad kasyklose kova ir 
reikalavimas referendumo ne
pasiliovė, tai Illinois legislatu- 
ra paprašė prezidentą įsimaišy
ti į tą dalyką ir išnešti galuti
ną nuosprendį.

Prezidento nuosprendis irgi 
yra nepalankus naująjai ang
liakasių unijai. O tuo tarpu 
padėtis anglių miesteliuose yra 
labai rusti. Pasidalinimas tarp 
angliakasių yra taip griežtas, 
kad nuolatos tarp abiejų anglia
kasių frakcijų ištinka kruvini 
susirėmimai. Prie senosios uni
jos pasiliko tik daugiausia se
ni, atgaleiviški amerikiečiai, 
kuomet su naująja, unija nuėjo 
visi pažangesni žmonės, kurie 
amerikonų, miestelių valdžių, ir 
kompanijų mušeikų yra nuož
miai persekiojami.

6 žmonės nušauti Is
panijos laukų dar

bininkų streike
Madridas, b. 6.—šeši žmonės 

liko užmušti ir daug sužeista 
smarkiuose susirėmimuose pir
mąja generalinio Ispanijos lau
kų darbininkų streiko dieną. 
Cenzūra betgi buvo tą žinią su
laikiusi.

Valdžia tvirtina, kad streikas 
“nepasisekęs”, kad prie streiko 
prisidėjo tiek mažai darbininkų, 
jog nesą jokio pavojaus javų 
sunykimui laukuose.

Susirėmimai tarp streikierių 
ir civilės gvardijos įvyko ke
turiose provincijose. Du ūkių 
savininkai liko užmušti Man- 
charael, kai ei vile gvardija šo
vė streikierius ir ūkininkus. Ki
toj vietoj ūkininkai puolė civi- 
lę gvardiją ir subadė vieną kor- 
poralą. Gvardija šovė į minią 
ir vieną ūkininką užmušė, o 
tris sužeidė. Trys žmonės li
ko užmušti Aranjueze, civilei 
gvardijai vaikant streikierių 
demonstraciją.

Japonija sutinkanti 
prisidėti prie gink

lų embargo
TOKIO, b. 6.—Nors Japoni

ja dar negavo tautų sąjungos 
pakvietimo, Japonijos užsienio 
reikalų ministerija nemato prie
žasties kodėl Japonija negalėtų 
prisidėti prie kitų šalių ir bend
rai paskelbti ginklų ir amuni
cijos embargo Paraguay ir Bo
livijai, kad tuo sustabdyti karą 
tarp tų dviejų Pietų Amerikos 
respublikų.

SAN JUAN CAPISTRANO, 
Cal., b. 6. — Mrs. Josie Ebar- 
guarry, 33 m., motina 8 vaikų, 
liko rasta kalta už kankinimą 
7 metų dukters, laikymą jos 
vištininke ir marinimą badu. 
Kaimynų vaikas liudijo, kad jis 
atnešdavęs mergaitei maisto.

Motina teisinosi, kad ji mer
gaitės nekankinusi, tik laikiu
si atskirą nuo kitų vaikų, nes 
ji turėjusi “piktas akis”. Mo
tina bus patalpinta beprotna- 
min tyrimams.

JAUNIEJI...

Ar pažįstate? Užpakalyje dviejų nufotografuotų asmenų, 
rodos, matosi “Lituanicos II” motoras, o vyriškis gi panašus, 
į leitenantą Feliksą Vaitkų. Taip, tai jisai, o šalę jo stovi p-ia 
Morta Vaitkienė;' su kuria tik trumpą laiką atgal jisai apsive
dė. Ji yra duktė žymaus Wisconsino inžinieriaus, iš Kohler, 
Wis. Laimingiausios ateities jauniesiems.

Austrijos darbinin
kai nesideda i fa

šistų unijas
VIENNA, b. 6.—Diktatorius 

Dollfuss, po socialistų skerdy
nių, pasekdamas fašistus ir na 
cius, uždarė visas nepriklauso
mas darbininkų unijas ir sukū
rė savo “unijas”.

Nors įstojantiems į tas uni
jas darbininkams buvo prizai 
dėta visokiausių gerybių, o iš 
nestojančių tapo atimtos pašel- 
pos laike bedarbės ar ligos, dar
bininkai vistiek j tas unijas ne^- 
sirašo ir valdžiai j au? kelintą 
kartą prisiėjo atidėti “baigimą 
organizuoti” darbininkus.

Bet nors grumojami ir visaip 
persekiojami darbininkai at
kakliai laikosi ir vistiek neina 
į fašistines unijas.

Prasidėjo automobi
lių kainų karas

DETROIT, Mich., b. 6. — 
Tarp pigesniųjų automobilių iš 
dirbėjų prasidėjo kainų karas 
ir vienas už kitą ėmė piginti 
automobilius. Tas karas kilo 
dėlto, kad Fordas atsisakė pri
sidėti prie pakėlimo kainų ir 
viešai paskelbė, kad jis kainų 
nekels, nes augštos kainos su
naikinančios gerbūvį. Verčiau 
esą kelti algas ir didinti par
davimą. Delei tokio nusistaty
mo Fordas gavo daug užsakymų. 
Bet pakėlusios kainas kompa
nijos pralaimėjo ir todėl dabar 
pačios ėmė piginti savo pigiuo
sius automobilius.

Kadangi kordas moka kiek 
augštesnes algas, todėl jis iki- 
šiol kaip ir neturėjo kivirčių su 
darbininkais, o ir unijai nesi
seka juos suorganizuoti.

Samuel Insull pralai
mėjo pirmą susi

kirtimą teisme
CHCICAGtO.— Samuel Insuh 

pralaimėjo pirmą susikirtimą 
teisme. Prieš kiek laiko jo 
advokatai buvo padavę federa- 
liniam teismui pareiškimą, kad 
Insullas buvo neteisėtai pastver
tas Turkijoje ir todėl negali 
skaitytis areštuotu ir teismas 
negali jį teisti.

Tečiaus po ilgo svarstymo fe
deralinis teisėjas Sullivan nu
sprendė, kad nežiūrint kaip In
sullas liko atvežtas j Ameriką 
ir pristatytas teismui, jis vis
tiek turi stoti teisman ir at
sakyti j daromus jam kaltini
mus.

23 žmonės žuvo aud
rose ir potvyniuo

se Čili ;
SANTIAGO, ■ čili, b. 6. —23 

žmonės žuvo ir 90,000 žmonių 
liko be pastogės iš priežasties 
visos savaitės audrų ir potvy
nių cen tralinėj e čili daly. To
kie potvyniai ir audros dar 
buvo nežinomi toje apielinkėje.

CHARLESTON, W. Va., b. 6. 
—Beveik aklas Andrew McCor- 
mick, 35 m., nušovė savo jau
ną žmoną restorane, kuriame ji 
dirbo. Jis sakosi jos nematęs, 
bet šovęs ton pusėn, kur gir
dėjęs jos balsą. O šovęs todėl, 
kad ji neleidusi jam aplankyti 
du savo vaikus, kurie gyvena 
su? motina.

■■!»■<< ni'.liiį. mJilli^iliHiĮ

PASS CHRISTIAN, Miss., b. 
6.—-Automobily dujomis nusi- 
troškino Moore, 88 m.,, leidėjas 
mažo laikraštėlio Waveland’e.

Henry Fletcher iš
rinktas republikonų 

pirmininku
CHICAGO.— Republikonų bo

sų—nacionalių komitimanų — 
suvažiavimas vakar partijos pir
mininku išrinko Henry Praither 
Fletcher iš Greencastle, Pa., 
vietoje rezignavusio Sanders iš 
Indianos.

Fletcher yra advokatas, bu
vęs Jungt. Valstijų ambasado
rius Italijoje ir Meksikoje.

7 pasmerkti mirčiai 
Rusijos Ukrainoj 

už graftą
KIJEVAS, Ukrainoj, b. 6.— 

Augščiausias Ukrainos teismas 
pasmerkė mirčiai 7 žmones, ku
rie buvo kaltinami dalyvavę or
ganizuotame vogime pinigų ir 
reikmenų iš agrikultūros reik
menų trusto. 24 kiti žmonės 
liko nuteisti kalėįiman nUo vie
nų iki dešimties metų.

Visi nuteistieji žmonės dirbo 
tam trustui. Daugelis jų pri
klausė ir komunistų partijai.

Reikalauja $50,000 
už paskandintą 

laivą
NEW YORK, b. 6. — Fede- 

ralinė valdžia patraukė teisman 
ir uždėjo areštą ant didžiulio 
pasažierinio laivo Olympic, ku
ris geg. 15 d., tirštoj migloj 
paskandino Nantucket pakraš
čiuose* švyturio laivą. Kartu žu-
vo ir 7 žmonės. Už laivo pa
skandinimą reikalaujama $50,- 
000. žuvusiųjų giminės irgi ga
li kreiptis į teismą ir reikalau
ti laivo atlyginimo.

Laivas turėjo užsistatyti 
$500,000 kaucijos ir tik tada 
galėjo išplaukti iš New Yorko.

Gyvą palaidojo
SĮMLA, Indijoj, b. — Pil- 

grirpai patvirtina, kad šama- 
nistų kunigas, bažnyčioj netoli 
Bar^illy liko palaidotas gyvas, 

pačiam prašant. Jis esą

kad jo gyvenimo darbas

jam
buvęs 157 metų amžiaus ir jau
tęs,
užsibaigęs, todėl toliau gyventi 
butų buvęs tik nusidėjimas 
dievams. Jis todėl atsigulė 
duobėj ir jo sekėjai didelėmis 
ceremonijomis jį užkasę.

Pasilaidodamas gyvas, kuni
gas tik prisilaikęs senų savo 
religijos tradicijų, kad gyveni
mas pasidaro tuščias kada užsi
baigia žmogaus naudingumas.

150 žmonių žuvo eks- 
plodavus valčiai

HONGKONG, Chinijoj, b. 6. 
—150 žmonių žuvo šiandie ga
riniai valčiai Yuli eksplodavus 
netoli Canton.

Darbiečiai atlaikė 
laimėjimą

LONDONAS, b. 6. —Valijos 
miestelyje Merthyr Tydfil pa
pildomuose rinkimuose darbie- 
čiai atlaikė laimėjimą, išnaujo 
išrinkdami į atstovų butą dar- 
bietj 8. C. Davies.

. « , -.........—
TOKIO, b. 6. — Nuo vėžio 

ligos pasimirė admirolas Togo, 
kuris pasižymėjo Rusijos-Japo- 
nijos kare.

Lietuvos Naujienos
Neumanininkas A v i - 

žius išgabentas j 
Bajorus

KLAIPĖDA.— Iš 7 suimtų 
neumanininkų, po tardymo 4 
paleisti be jokių sąlygų; du 
paleisti bet bus laikomi polici- 
os priežiūroje ir vienas Eric- 
las Avižius išgabentas į Bajo
rų kalėjimą.

Griūdami rąstai užmu
šė darbininką.

KAUNAS.— Gegužės 15 d. 
apie 17 vai. Alytaus valsč. Pa- 
nemunėliškio km. prie Nemuno 
darant sielius ir leidžiant rąs
tus nuo kranto į vandenį, per 
neatsargumą pateko po rąstų 
darbininkas Juozas Goštautas, 
21 mt. amžiaus, gyv. Panemu- 
nėliškio km., kuris užmuštas.

Italija išsisukinėja 
nuo ginklų em

bargo
GENEVA, b. 6. — Tautų są

jungai pasiūlius, kad valstybės 
paskelbtų ginklų embargo Pa
raguay ir Bolivijai, Italija pa
reikalavo, kad prie to embargo 
prisidėtų ir Rusija su Japoni
ja, nors jos ginklų toms šalims 
neparduoda.

Italija taipjau pareikalavo, 
kad jai butų leista išpildyti vi
sus jau gautus iš tų dviejų val
stybių ginklų ir amunicijos už
sakymus.

Naujas gaisras sker
dyklų apielinkėj

CHICAGO.—Vakar buvo ki
lęs gaisras dviejose laike per
eito skerdyklų gaisro išliku
siose daržinėse prie 42 ir Eme- 
rald gatvių. Tūlą laiką gais
ras gręsė visai lūšnomis apsta
tytai apielinkei. Nuostoliai sie
kia $25,000.

SAN FRANCISCO, b. 6. — 
Federalinis teisėjas Sure atsi
sakė dar sykį apsvarstyti savo 
nuosprendį dėl Thomas Mooney 
reikalavimo jį paliuosuoti iŠ 
kalėjimo, kaipo neteisingai nu
teistą. Pirmesniame nuospren
dyje teisėjas tą Mooney reika
lavimą atmetė.

KALAMAZOO, Mich. — Vals
tijos aukšč. teismas patvirtino 
nuteisimą nudistų kolonijos va
do Fred Ring ir jis liko paso
dintas 60 dienų kalėjiman, taip
gi turės užsimokėti $300 pa
baudos.

MEXICALI, Meksikoj, b. 6. 
—Meksikos valdžia suėmė pen
kis Amerikos lakūnus, kurie 
buvo atvykę pasiimti iš Meksi
kos kasyklų aukso ir jį šmu- 
geliuoti į Ameriką. Jie jau kar
tą buvo* bausti už skridimą ir 
nusileidimą be leidimo.

HAVĄNA, Kuboj.—Kubos te
roristai pradėjo pulti ir Kuboj 
gyvenančius svetimtaučius.

U ’ / ................................. ..

GALEBURG, III. —Ed. John
son, <65 m., liko užmuštas žai
bo savo ūkio kieme.

MADISON, Wis., b. 6. —Du 
maži vaikai, 5 ir 3 metų žuvo 
gaisre, kuris sunaikino mažą 
pašiurę.

Baisi šeimos tra
gedija

Vyras iššaudė žmoną, vaikus ir 
pats pasikorė

BIRŽAI.—Gegužės 10 d. Bir
žų apskr., Papilio valsč., Skel
tu vų km. gyventojas Kazys Vo- 
dopalas, 35 metų amžiaus dviem 
revolverio šūviais lengvai su
žeidė savo žmoną Marę ir per
šovė 2 savo mažamečius vai
kus: Algirdą 3 met. 6 mėn. ir 
Petrą 2 met. amžiaus. Simus 
Algirdas nuo žaizdų mirė. Ka
zys Vodopalas kėsinosi nužu
dyti ir trečią sūnų, Vladą, 9 
mėn. amžiaus, bet tuo metu 
jam sugedo revolveris. Pats 
Vodopalas po šio įvykio rastas 
pasikoręs. Viso to priežastis— 
šeimos nesantaika.

Stambus gaisrai pro
vincijoje

Išdegė 50 ha miško. Sudegė 
ūkininkas ir jo gyvuliai

KAUNAS. — Gegužės 13 d 
Kazlų Rudos valsč. miškuose i- 
vyko 5 gaisrai, kurių metu iš
degė apie 50 ha miško.

Kazlų Rudos urėdijos Kazlų 
girininkijoje, ties Kazlų kaimu 
išdegė apie pusė ha miško; ties 
Egliniškių km. išdegė apie 4 
ha j’auno, iki 20 m t. miško; 
Agurkiškės girininkijoje — apie 
40 ha ii* Rumšių -girininkijoje 
—apie 8 ha jauno iki 25 metų 
miško—pušyno. Manoma, jog
Šie miškai buvo padegti. Krimi
nalinė policija aiškina gaisrų 
kaltininkus.

Gegužės 12 d. naktį, apie 
10 vai. Pelionių km., Bartinin
kų valsč. sudegė to kaimo gy
ventojo Vinco Račkausko gy
venamas namas, tvartas ii 
kluonas. Kluone sudegė tuo 
metu ten miegojęs Stasys Rač
kauskas, 75 mt. amžiaus, o 
tvarte 4 arkliai, 3 karvės, 2 te
lyčios ir 10 kiaulių. Gaisras 
nuostolių padarė apie 8,430 lt. 
sumai. Turtas neapdraustas.

Kriminalinė policija nustatė, 
kad Račkausko trobos buvo pa
degtos. Įtariamas padegime su
laikytas.

Pasirašė prekybinį su
sitarimą su Belgija

KAUNAS.—Briuselyje Lietu
va pasirašė prekybinį susitari
mą su Belgija. Susitarimas pa
remtas kompensaciniais pa
grindais. Pagal susitarimą Lie- 
tuvt Belgijon galės įvežti ra
guočių, kiaulių, sviesto ir kt. 
žemės ūkio produkųtų, o Bel
gai Lietuvon—geležį, plieną ir 
šiaip geležies dirbinius.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

| Lietuvon
, i

Važiuokite su Naujienų 
Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. į Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
i.
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
* NAUJIENOS, Chicago, UI
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lietuviai juos neremia. Bet kaip 
lietuviai gąii juOs fenįti, jęi^u 
jie lietuviams nieko gerą neno
ri padaryti? r

— Vienas iš Rengėjų.

a.
Ketvirtadienis, birž. 7, 1934

*

NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

Ne Nusiminkite
, ų« ralite rauti pa« savo vaistininką tam 
tikrą TONIKĄ, kuris per ilgą laiką buvo 
v’ieno.' Ifyrttrttih ' Gydytojaus prcskrlpcija. Tai 
yra tikrai gera naujiena dėl vyrų — lik 
reikalaukite z į.. . „...

kąį ir, todėl su Tamsta nieko 
bendra nendriirie turėti. Jeigu 
Ramstai tik bolševikai terūpi, 
tai ir daryk iš jų biznį.

—o—
“Dirvos” Tetule pradėjo py

pkę rūkyti. Tai tau: tokia no- 
iiaŽtyVa buvo, o dabar jau? ir 
pypkė! Kad bent ji negautų 
Vkonsomšeną”,
, Matomai, jai. jau nusibodo 
plepėti, tad pasirinko kitokią 
pla'niogą...

tomobilių į padanges.
Kartu su Artwell buvo ir jo, 

šeši draugai. Jeigu atftomobk 
liūs nebūtų sugadintas, tai jie 
nei savo kaulų nebebūtų Susiri
kę- : » » »

Jacųueline Holt, penkių mė-, 
lesių mergaitėj keistu budū 
nusitroškino. Motina ją padė
jo į lovą, kur kūdikis įsivynio- 
jo į drobulę ir pritroško. Mer
gaitė tuoj tapo nugąberita j ’;li- 
goninę, bet atgaiviriti jds ne
bepasisekė.

» » »
Pereitą rudenį buvo nužudy

ta našlė Irenė De Bųlt,. Visi 
faktai rodė, kad tą Žmogžudy
stę papildė Arthur C. Witsčn. 
Po tos tragedijos JVilson kaž-( 
kur dingo.

Jo ieškoma buvo visuose pa
saulio kraštboše, bet vis be pa
sekmių. Tačiau dabar laikraš
čiai praneša, jog tapo suimtas 
kažkokia Robeft Jonės, kuris, 
esą, yra niekas kitas, kaip tik 
Wilson. Tas‘‘Jonės” ant anglų 
laivo dirbo kaipb prievaizda.

Trumpoj e ateity j ė paaiškės 
ar tas <frJones” yra tikrai Jonės, 
ar Wilšon.

Nuža-Tone3
'NfeHSnfiTr irfeiUnčntM iii Dolerį—pilnaT 
rantuota*. * Jelfu h»a ' nesijausti; tvirtesniu, 
Arba Jeigu ne busite pilnai patenkintas, jūsų 
pinigai bns JtrniH • tfntrgftatl.
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CLEVELĄND, O.—- Seniau* 
mes tiirėjbme nemažai išsila
vinusio jaunimo, lįiėša, 
jo turime gal ir daugiau, bėt 
jis visai kitoniškas ir kitaip 
veikia. Seniau turėjome apie 
šešis lietuvių jaunimo chorUs 
bei kitokių draugijčliįį ir kuo
pų. Lietuvių Vyčių 25 kuopa 
turėjo diflžiau'sj chorų. Saky
sime, 1917 hi. tam dįptui pri
klausė apie 900 narių. Jam ta
da vadovavo Jdnas Greičius. 
Kiti chorai irgi buvo gana 
skaitlingi.

Jaunimas tais laikais nema
žai veikdavo ir kiekvieną nau
dingą sumanymą VemdavOl 
Ypač jis domėjosi lietuvių rei-. 
kalais.

Visai kitaip yra dabar. Jau
nimo turime daug, tačiau jis 
jau labai suamerikonėj^s? Blpr 
'ginusias dalykas yra tas, kad 
jis ne tik nutolsta nuo lietu
vių veikimo, bet ir užsikrečia 
blogais papročiai^ Jam rupi 
boliukių šaudymas, svaigalai ir 
šiaip “linkimas” gyvenimas. 
Pritraukti pHe lietuviško darbo 
jį yra labai sunku.

Kol iš Lietuvos atvažiuoda
vo daug jaunimo, tai ir judė
jimas buvo visai 'kitoks. Tąsyk, 
vyčiai bujote bųjavo. Bet da
bar jie jau smarkiai pradėjo 
smukti. Pas muš kiek gėriau 

I laikosi Gleveląpdp Ėįetuyių 
Kultūros Draugija, ,kurion yra 
;susiburąs kiek pažangesnis jau
nimas. Tas jaunimas vyriau
siai yra atvažiąvęs iš Lįetųyos 
.jau po karo. Priklauso Uip pat 
ir čia gimęs 1 jaunimas, ^kiirts1 
yra. gana darbštūs. Draugijai 
vadovauja Juozas Sadauskas. 
Jam priklauso didelis kreditas 
už tos draugijom išugdymą,

Jaunimo problema tiek paš 
mus, tiek ir Jutur yra gana 
rimta. Mes matome, kad viso
kios mūšų organižačijids, kur 
pirma veikliausi elementu su
darydavo jaunimas, sparčiai 
nyksta. Ir jei nebus pritrauki 
tas čia gimęs jaunimas, tai at
eitis nieko gero nelemia. Bet 
kaip tą jaunimą pritraukti^ 
Tai tikrai rimtas klausimas, 
kuriuo vertėtų susirūpinti, i

— Nuskintas žiedas. į

manote, kad jo jau tokis giliu- 
kis. Vargu taip. Pirmiausiai 
tenka pasakyti, jog p. K. Obe- 
lėpas yra labai prielankus žmo- 
gUs. Jei kas nueina pas jį su 
kokitf nors reikalu, tai jis vi
suomet yra pasirengęs suteikti 
kuo geriausį patarimą bei pa
tarnavimą. Jei reikalas yra, j iš 
neatsisako suteikti ir paramą 
Laikosi jis pilniausio bešališ
kumo: tiek katalikus, tiek so
cialistus ir kitus jis vienodai 
priima ir su visais kuo geriau
siai apsieina. Lietuvių reikalus 
jis niekuomet neatsisako parem
ti.

Na, o kada jis taip draugiš
kai ir nuoširdžiai su visais ap
sieina, tai turi visų pasitikėt 
jimą. Visi jį mėgsta ir visiems 
malortu su juo bįzniškus ir ki
tokius reikalus turėti. Tai, ga
lima sakyti, yra jo pasišekimo 
paslaptis.

Dabar pažiūrėkime, kaip el
giasi kai kurie kiti biznieriai 
Sakysime, reikia pagarsinti ko
kios nors draugijos parengimą 
Ateini su plakatu ir prašai, 
kad jį patalpintų lange. Pasi
žada. Palieki plakatą lange. Bet 
vos tik spėji išeiti, kaip biznie
rius išima plakatą ir numeta

je nepajėgia užgniaužti, štai 
ateina keli gudruoliai. “Et, ką 
čia su mažais stiklais ‘bade- 
riuotis*, še, į šitą pripilk”. Ir 
pakiša bartenderiui didelį ki
birą.

Visur linksma, visur smagu 
Visi vienu laiku šneka, dai
nuoja. Visi stebisi, kad į pir
mą “Naujienų” parengimą su
važiavo tiek, žmonių. “Keturi 
‘pitnikai* šiandien, o visgi, 
matai, kiek čia suvažiavo. 
‘Mąi, mair, tai žmonių.” Ir iš- 
tikro, suvažiavo daug. Vienas

, Gražus, žaliuojąs daržas, su 
daugeliu medžių, kurių pavė
syje linksminosi grupės link
smų Clevelando lietuvių; sve
timi, bet simpatingi veidai; 
Clevelando lietuvių veikėjai- 
lyderiai, na, ir grakščios vie
tinės merginos, kurios pasida
binusios puošniomis suknio
mis ryžosi laimėti pirmą pri
zą savo grožiu, simpatingumi^ paskui kitą automobiliai va- 
ir gražia šypsena.

Malonus vaizdas metėsi į 
akis Neuros darže, Brunswick, 
Ohio, netoli Clevelando, kuria
me to savotiško, ypatingo mie
sto lietuviai mėgsta suvažiuo
ti sekmadieniais ir papikni- 
kuoti. Ir pereitą sekmadienį, 
birželio 3 d., tuo pačiu laiku, 
kuomet Chicagos naujiepie- 
čiai linksminosi “Birutės” dar
že, Clevelando lietuviai nei 
kiek nemažiau uliavojo suva
žiavę į pirmą “Naujienų” pik
niką surengtą jų mieste. !

Susirinko didžiulė, apie tūk
stančio minia, ir jaunų ir se
nų, ir didelių ir mažų. Jau
nieji, nežiūrint, kad saulės 
spinduliai įsijuosę kaitino jų 
veidus ir prakaitu vilgino ka
ktas, šoko, drožė polkas, fok
strotus, valcus į taktą su Apo- 
naičio muzika, kad vėliau pri
bėgti prie senųjų ir ištuštinti 
bonką “papso” ar stiklą alaus. I 
O tie senieji buvo gudresni už 
jaunuolius. Jie neaikvojo lai
ką, kad išvystyti troškulį su
šokus keletą polkų, jiems to 
nereikėjo, alus ir “popsas” bu
vo ir taip skanus. Ir pamažu 
jį gurkšnodami, diskpsavo 
svarbias pasaulio problemas,' 
pradedant nuo temos ar lova 
įvedė Adomą į pagundą, pa
davusi jam obuolį ar kriau
šę, (mat, atrodo, kad autori
tetų nuomonės tuo reikalu 
skiriasi) ir baigiant rimtu 
klausimu, ar NRA yra kam 
verta, ar ne.

Diskusijos paprastai pasi
baigdavo su įvairiausiais bal
sais užintonuota “Oi Suzana” 
“Joja bernelis pas mergužė
lę” ir kitais lietuvių liaudies 
šedevrais. Po to, iš apsukrių 
šeimininkių krepšių pražūdavo 
keliolika kietai virtų kiauši
nių, tuzinas “semičių” ir. ke
li litrai alaus, kris paskatin
davo dabar aptylusius disku- 
suotojus bandyti ištirti Janu
šausko rezignacijos priežastis 
ir, svarbiausiai, kuri iš būrio 
vietinių “mergelių-lelijėlių” 
laimės gražuolės titulą ir 
trauks į Chicago, kad pama
tyti Pasaulinės Parodos ste
buklus.

O tuo tarpu Aponaičio “mii- 
zikontai” drožė polkas, su vie
na ranka manipuliavo instru
mentus, su kita Braukė nuo 
veido didelius lašus prrikaito 
arba traukė gero samariečio 
“užfundytą” alų. Mat to sama
riečio norėta, kad jie užtrauk
tų ypatingai smagią polką ar
ba fokstrotą “I Lpve You 
Truly” ar su kitu panašiu ro
mantišku vardu, o jis su sa
vo viena ir vienintele pašoku 
į tos skambios melė'dijos rit
mą ir meilius žodelius jai į 
ausį šnabždės. Bet vos pasi
baigus romantiškos muzikos 
gaidoms, du musų paukšteliai 
užmiršta apie svajonių ir dau
sų pasaulį ir bėga prie būro... 
“Gee, kaip šilta. Two beers.” 
Kaip neromantiška...

Prie baro gi buvo tikrai di
delis susikimšimas. Apsukrus 
bartenderiai vos spėja virus 
aprūpinti, o dar ir pipirų gau
na, “Nu-gi žiūrėk, man vien 
putas davei. Ipilk^ po šimts, 
kiek alaus.” “Custčmer is al- 
ways right”, pila bartęndcris 
daugiau ataus, pila stiklinę po 
stiklinės, bet troškiilio minio^

/Gražus, žaliuojąs daržas, 
4‘ • i *

žiavo į daržą iki penkių. Ve
• ‘4, • ‘.. » _liau praretėjo, bet pasirody

davo tai Vienas, tai antras, 
trečias automobilis su buriu 
keleivių, kurie pasismaginę 
viename kuriame iš tų kitų 
trijų piknikų, suvažiavo į 
Neuros daržą “paveizėti”, kas 
dėjosi.

O kaip tik tuo laiku čia dė
josi dideli dalykai. Buvo ren
kama gražiojo Ohio lietuvių 
mergaitė. Publika rašė ant bi
lietų kandidačių vardus, argu
mentavo kuri iš jų gražiau
sioji, kurią iš jų žentytųsi, jei
gu galėtų, kuri į akį daugiau 
puola. Didelis nuomonių skir
tumas. “Et, ką tu kalbi. Nusi- 
tepusi, plaukai pasišiaušę, per į gurbą, 
stora. Ot, šita tai nu, nors ap
rėdyk ir turėk už lėlę. Balsuo
siu už šitą...”

Ir balsavo publika. Jos bal
sai nusvers kuri iš gražuolių 

|yra populeriausia. O teisėjais 
buvo, pp. Petras Cherniss 
architektas, p. Laucius — še
rifas Cuyahoga apskrityje ir 
p. Martinaitis — vietinis vei- nuostolių. Kada nariai tai su- 
kėjas. Didžiumos publikos

Pasakykite dabar, ar tokis 
biznierius gali tikėtis pasise
kimo? Juk jis gerai žino, kad 
draugijos nariai anksčiau ar 
vėliau patirs apie tai, kad taš 
biznierius neremia jų parengi
mą, nežiūrint to, kad tai jam 
nieko nekainuoja: juk plakatą 
išstatyti lange nesudaro jokių

‘ Girdėjau, kad Stepas vaikš- 
tįnėja po Detroitą ir teirauja
si apie SLA. ir TMD. seimus.

“Dirva” vis laukia, kada jis 
iš teh sugrįš su raportais. Bu- 
tl) tikra nelaime, jei jis ten 
paklystų.

i “Ohio Lietuvių žinios” su- 
širgdino daug gerų politikierių, 
jię , serga kažkokia nežinoma 
liga. Sakoma, kad nei dširta- 
rai/tos ligos nežino. Ko gero, 
bus reikalingi X-špinduliąi, ką d 
tą Ilgą sukasti.

SvirUnėlis.: ■ ■ H:-
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turėjo pusėtinai sunkų darbą, 
kol išrinko gražuolę. Publika 
irgi gerokai įkaito belaukda
ma nuosprendžio. Ręikja ati- 
duoti kredltaš rengiino komi
sijai, kad jį pakvietė teisėjais 
būti bešališkus žmones, kurie 
j / ' I i ' ‘i ‘j * f

prikįąuso įvairioms srovėms. 
Butčritl teisėjų/ p'ateigas ėjo 
architektas Petras Chernis, 
Šv. Jurgio parapijos'darbuoto
jas, p. S. Laučis, miešto val
dininkas, ir p.' J.. Martinaitis, 
žynius Clevelando sklokininkų 
darbuotojas.

Apie teisėjus štai kas gali
ma pasakyti: jie visi yra skir
tingų nuomonių ' politikos 
klausimuose. Tačiau gražuolės 
klausimu jie visi susitarė ir 
savo nuosprendį padarė vien
balsiai. !
, Žinoma, visur yra ir bus 
nepasitenkinimų, o ypač to
kiame opiame klausime, kaip 
gražiausios merginos išrinki
mas. Visos kontęstąntes bu
vo gražios, tad ,iš, jų išrinkti 
gražiausią buvo tikrai sunkus 
uždavinys. Tačiau su teisėjų 
parinkimu sutiko ir dąuguma 
publikos. Tad jei vienas ki
tas zurzia, vienok niekas ren
gimo kdftiisijai negali 'primes- 
ti, kad ji biitb šališka. Ji pa
kvietė į teišėjus bešaliįkus Ir

Ligi šiol Cleveiando istorijo
je 1877 m. skaitėsi ’ sausiausi. 
Tais metais gegužės menes; 
buvo 67 šimtosios colio dalys 
lietaus kritulių, šių metų ge
gužės mėnesiš tą Rekordą su
mušė, nes lietaus kritulių te
buvo tik 58 šimtosios colio da
lys.

Kadangi šiemet pasitaikė ir 
labai’ karštas Oras, tai pasė
liams padaryta laibai daug ža- kompetentiŠkiis. žmones, kurie . ' ‘ ' i ’.'A - •’' '!»*» k ‘i! "j liklos. r

Clevelando naujieniečiai pla
nuoją surengti antrą “Naujie
nų? parengimą, apie ieprį 
smulkesnių žinių įraneŠime Vė - 
Haū. Tame parengime bus dąug 
kp riaujp ir visokių pąšĮlįpks- 
minimų.

Naujien iečių grupė turi j pui
kių siirnąhymų, ir todėl piląai 
galima tikėtis, kad parengimas 
biis krio puikiausias, dengėjai 
yra pilriąi žjšitikinę, jog jiems 
pasiseks 'suruošti tokią pra- 
m6gą, kuri ilgai pasiliks cleVe- 
ląndipčių atmintyje.

vi • « < i t

Visi tėmykįte bei skaitykite 
‘Naujienas” bei “Lietuvių Ohio 
žinias”/ icūr tilps pranešimai 
apie busimą parengimą. Jei ga
lite, tai būtinai užsirašykįte 
‘‘Naujienas’/ /— mpiąms, pusei 
metų .arba’ .i įtrjnų5,/, mėnesiams. 
Mes žinome,, r. kad j dabar yra 
sunkus laikai. Bet kiek galite, 
tiek remkiteC

Rašykite ir daugiau žinučių 
į mūšų skyrių apie tai, kas de
dasi j lietu vių kpldnij čse Ohįo 
valstijoje.

Dirbkįtrip, kiek kas galime, 
pasekmės bus gerės!

— Dirbu ir aš.

šavo pareigą ailikio ’liuo ge
riausiai;

Vakarop atvyko žmonių ir 
iš kitų' piknikų. Jie ndt nuste
bo, kpi pariĮąlė miisiį’ pikni
ke tukštaiitipe minią. Ypač 
juos stąiiind/las/faktas, kad 
čia susirinko tiek daug inte
ligentiškos pųbjikos, biznierių 
ir Veikėjų/ ‘‘Naųjieiių*’ ‘ pikni- 
fcąv visus kitus ičis 
|)ĮknikŪs šuSįąrė į ožio ragą. 
Kąi kųirįę pareiškė .pegėidąvi- 
rną, kad: įr dąiįgiąų tokių pik
nikų bųfų siiTęhgta. Mat, Šis 
piknikas pasižymėjo dideliu 

‘dtaūgiškuniri:l susirinko ‘Čia 
paujieniečiai, katalikai,, šklo- 
kininkąi ir kitękie ir. visi sau 
inalūūiai ir smagiai linksnii- 

,rnosi.
Vienas iš. didžiausių pikni

ko papuošimų buvo p. B,, Rą- 
kąųskįo įrengtas garsiakalbis, 

muzikos ir. dainų melo
dijas išnešiojo po visą dąr- 
žą. (j muzikos ir dainų, tik
rai netruko.

‘Pras Vaivadą buvo spęcią- 
(iįi ųattykps'.iA Chicagos.. Jis 
(lirEję pusėtinai d?rbo L>e- 
fraukdąmąs paveikslus gra- 
žųolip/ ir kitĮĮ. kąi kurie tų 
paveikslų pasirodys ir. “Ohio 

‘Lietuvių Žiniose*’. Jam taip 
pat teko gražuolėms išdalinti 
gėlių bukietus. O /tie bukietai 
btivb tikrai. šalinus.' ’ AčYu už 
tai p. Jurgiui Sįdabrui, nes • • J » 11 i • •jis juos paddvanojo.

Jei neklystu, ‘trii sunkiausiai 
teko dirbti p. K. Obelėnui (St. 
Clair kepyklos savininkų su- 
nųi)« kuris.”ne tik. vežė 'dykai 
trokąis žmdnes į pikniką, bet 
įr. pačiame ^piknike visą lai
ką buvo užimtas, ’ — jis vos 
tik spėjo pristatyti papsą, alų 
ir kitus dalykus. Gana sun
kiai dirbo |r ponios K, Kar- 
veląvįčiene . bei B. Arftionic- 
nė,. p.p. P. ’Pąulips, P, .Krilbįc- 
įas,_ K. Kilaiti^ P, Andrijau
skas, P/ Vyšniąuskąs, M., Rai- 
nis, It karyęląvičius bęi kiti, 
kurių vardus nesužinojau,.

Pono Aponaičįo orkestras, 
kaip ir paprastai, labai šau
niai grojo.

Diena pasitaikė graži, bet 
truputį perdaug kąrštu. O kė
liai to ir pas publiką nebu
vo pąkąnkąmai enęrgijost kad 

“trauktį’/ virvę bęi dalyvauti 
įvairiose rungtynėse. Rengėjui, 
taip sakąnt, nprčjo yi/ų ;pro- 
granią išpildyti/ bet saulutes 
karšti. 'pmjMįįn neįėję; ta- 
tai padarytis

— Reporteris.

» » »
Mąrgaret Antelę D}, metų 

mergaitė, prigėrė Perkirta mau-‘ 
dykloje. Jos brolis plaukiojo 
visai netoli ežere, o tėVaš ste- 
bėjo beiškylą. Tačiau nei vie
nas, nei kitas‘nematė, Kada ji 
pasinėrė vandenyj. Tik už po- 
įjos Valandų jie jos ;pašildo, 
kada jau* jokios pagalbos ne
bebuvo.

’ »
Sunshine Candy kompanijos 

dirbtuvėje įvyko gaisras. Ug
niagesiai turėjo sunkiai .'dirbti 
apie pustrečios valandos,/ kpl 
sulaikė gaisrą. Kai kiltie jų 
vos nėpritroško nuo dųnių. Ap- 
škaičiuojąma, kad. niiįstolių 
buvo padaryta už $5,00b.

NEW LONDON, O, — šio
mis dienomis čia pasimirė po
nia Eliza CaHęr, sulaukusį 119 
metų amžiaus. Ji buvo 'gimusi 
Kęntucky valstijoje, ’tligį pat 
minties ji jautėsi gerai, •— pUs 
ją nepasireiškė sUsėhėjfmo po
žymiui/ ' • 01 1

Jos draugai mano, jog ji 
buvo seniausia moteris visoje 
Ohio valstijoje;

žino, tai, aiškus dalykas, jie

neremia jį. ‘ . 1 1 ’
Kalbu* iš patyrimo, kadangi 

man pačiam teko su tokiais 
dalykais susidurti. Prieš kiek 
laiko turėjau progos būti ren
gimo komisijos nariu. Nuėjau 
pas vieną biznierių. Jis tuoj bę 
niekur nieko pareiškė, jog su 
tuo parengimu nenorįs niekę 
bendra turėti, kadangi jis esąs 
bolševikas.

Tas pasiaiškinimas labai kei
stas. Sakysime, jeigu aš bo
čiau sumanęs iš jo ką nors 
pirkti, tai jis mielai butų ma
no pinigus paėmęs, nežiūrint 
to, kad aš bolševikams nepri
klausau. Tame atsitikime jis 
nebūtų atsisakęs man patar
nauti. 
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Na, dabar aš klausiu jūsų, 
ar tas biznierius gali tikėtis 
iš. manęs ir visų kitų, kurie to 
prirehgimo pasisekimu buvo už- 
intėresuoti, paramos ? žinoma, 
kad ne. Mes jam dabar pasa
kysime: daryk biznį su bolše
vikiško rojaus rėmėjais, neš 
tu su kitais nenori nieko ben
dra turėti,!

B « O
Viena ar kita draugija su

mano turėti parengimą. Ji lei
džia pinigus garsinimams P 
deda pastangas, kad kiek ga
lima dąugiau žmonių sutrauk- 
ti.‘ Ren^ėjrii bėginėja su pla
katais pas biznieriui. Prašo, 
kad tuos plakatus languose iš
statytų.' Kai kurie biznieriai 
pasižada. Bet vos tik rengėjas 
išeina pro dūris, kaip jo pla
katas atsiduria gurbe. Ir tai 
po to, kai jie su šypsena vei
de priėmė iš rengėjo ačią už 
prielankumą ir patarnavimą. :

Aiškus dalykas, krid rengė
jai savo draugijų susirinkimuo
se raportuoja apie tų biznie
rių “prielankumą”. Na, o na
riai, išgirdę toki raportą, pa
daro nuosprendį: jeigu tiems 
biznieria’ms gaila vietos langė 
musų plakatams,' tai ‘ tegul jie 
sau žinosi, mes sif jais ne
darysime biznį.

: Nesakau, kad visi biznieriai 
taip elgiasi,1 bet jų yra* Ir jie 
dažniausiai nusiskuhdžia, kad

nuomone ir tų trijų teisėjų nekaip žiuri į tokį biznierių ir
nuomonė subėgo į vieną daik
tą. Publikos akimis žiūrint, 
p-lė Marija Vaitlekuniutė bu
vo populeriausio ir tuo pačiu 
laiku ir gražioji būrio mergi
na. Panašiai manė ir teisėjai, 
tad jai ir teko būti išrinkta 
pirmąja gražuole, su dviem 
titulais, populcriausioji ir gra
žiausioji mergina. Antroji sa
vo grožiu buvo p-lė Aleliau- 
skaitė, o ’tipingiausia lietuvai
te — p-lė Ona* Chesauskaitę. 
P-lė M. Vaitiekūnaitė laimėjo 
“tripą” į Chicagos Pasaulinę 
Parodą, p-lė Chesauskaitė — 
kelionę į Pittsburglio Aviaci
jos dieną. Atrodo, kad ir p-lei 
Aleliauskaitei teks keliauti.

Pradėjo artėti ir vakaras, 
kuomet tos ceremonijos pasi
baigė. Bet linksmumas dar ne
buvo pranykęs. Nesinorėjo va
žiuoti ir apleisti, didelį būrį 
naujų pažįstamų, daugelį tų1, 
kuriuos teko ir pirmiau pažin
ti ir pasidarbuoti. Pasakius 
sudie sušilusiam, nepaprastai 
energingam p. Armonui, p-iai 
Armonienei, p. Kulbickui, ma
loniems pp. Bartnikams ir vi
siems kitiems, teko išvažiuoti 
su Dr. H. Vitkum, kad sekan
tį rytmetį išplasnoti iŠ dieve- 
lando į Detroitą, o iš. ten at
gal į Chicago su pluoštu ma
lonių įspūdžių iš smagaus 
Clevelando. — X.

( J.IAELANIM) MAR
GUMAI

Oras pas muš sausas. Die
nomis pusėtinai šilta, bet , nak
timis atvėstai Tik viėną pųs- 
dięnį gerokąi palijo, tai ir vis
kas. Bet; (ką darysi, tyįd ‘Die
vulis ant musų užsiruštipo ir 
džiovinai1

o

~ Vieno 
reporteris sumanė 

kaip dabar žmones 
kai . prohibicija 

atšaukta. Jis aplankė 
ir. šimtus vietų, kur

MUSŲ BIZNIERI AI
CLEVELĄND, O.—Pas mus, 

■kaip 'ir kitūr, yra smulkių ir 
stambių biznierių. Kai kurie jų 
verčiasi neblogai ir tiiri žmo
nėse pasitikėjimą. Vadinasi, 
savo kostumerių yra remiami. 
Kiti pusėtinai skursta ir vos- 
ne-vos prisilaiko. Kodėl taip 
yra? Kodėl vieniems biznie
riams sekasi, o kitiems ne? ži; 
noma, gali būti nemažai prie
žasčių. Aš bandysiu čia primi
nėti vieną jų, kriri man meta
si į akis. Manau, kad ta prie
žastis yra gan svarbi.

Člevelrindiečlai gerai žino, 
kad p. K. Obėlėnas yra tikrai 
pasekmingas biznierius. Gal

Vincas Greičius dabartiniu 
laiku redaguoją “•pirvą”. Jį jo 
gal butų v ir hębldgas ^dakto- 
riūšl Savo laiKp Jis redagavo 
“Santaiką”/; kurį vėliau susi/ 
tuokė sU ‘‘‘Dirva”/ir pagimdė 
mažiuką „ ^iMta^>u*Sprągįlą.

Tetulę ir "daug .dar vi- 
sokįų. .kvarabų,, ,

Matomai', Greičių^ visus juos 
dabar stiprina.

—o—•
Nors “pirvab įr. liguista bęi 

sumenkus, bet vistiek nori ka- 
talikus prie savęs, pritraukti. 
Bet katalikai nei nemano tai 
daryti.. Ąi;' aiš^iš. p.Antano 
Vlhmai^pareJŠktino, kųę sa, 
koma, jog* kątaųkai neis, bet 
“Dirva”, k&i pasveikę gali/pas 
juos ateiti. • !
.. .tr . 'u- y

Vienas mtfcjį bįžnieriųs iš
didžiai pareiškė: į girdu aš esu 
bolševikas, todėl J nieko bendra 
su “Naujienų” pikniku neno- 
'rįiųju^ėti? ' į. Į?/ H ‘ 3

Kažin kaip tam smarkuoliui 
patiksi jei mes pasakysimei la* 
būt - g'ėrui, meš hė&mfe; bolševi-

, ‘CjLEyj^AND, o, 
laikraščio 
sužinoti, 
“lįnksmiąasi 
jau liko 
dęsčtkųs 
pardavinėjama svaigalai. Ir štai 
savo ilgąme aprašyme pasako
ją to tyrinėjimo įspūdžius.

Pftsak jo, “spykizįų” dar 
šiandien galitna užtikti pusė
tinai daug. Kadangi legalė deg
tinė; yra ganą blaiigi/ tai tęii 
pardavinėjąma miinšiiinas, — 

‘toRis pat/ kalį ir prieš :prdhi- 
biciją. Skirtumas tik tas/jog 
munšaino
ųuųipirkt/ už 20 .centų. VadL 
riasi, dČI., konkUreričijos tas 
“štofąs” įžymiai atpigo.

RepVrtėris šriko, jog kai ku
riose vįetošė mūnšąinas nei 
kiek, n?rą‘ blogesnis nei pras
tesnės riįšįes lesale degtinė.

Pąsdkoja reporteris ir apie 
Visoliius' ‘ “naftinius kliubus”, 
kur Visko galima gauti. Bęt čia 
nieko haųją, kadangi tų “kliu- 
bą” I ir pfema būyo' pakanka
mai daug. J 
, ,1 ‘ w
1 Jairies > r *•* ‘

ganą briirigi, tai ten 

kąiį ir prieš iprdhi-

paintę dabar galima

. I 1 , ■ ’ ’•

Jairięs Artwell/ Brewery 
prtvėi’š lipijos agentas, tiesiog 
stčbUklirigu būdų išlikę. nuo 
miftięįs. Kąžkokįe piktąciariai į 
a:kūtomobiUo inžiną įdėjo du 
r balus dinamito. Xaimei, pik- 
tdSrilriai/ 'bedėdami dinamitui 
sugadino inžiiią. Negalėdamas 
Važiuoti, Artvvell pradėjo žiu- 
riėti, ‘ kdme Adalyk'as bėi ieško
ti /’trobelio”. Jn tą‘ trbbelj jis 
surado, ■— buvo -įdėta 1 pakan
kamai dinamito, Kad - iškelti au-

.ki

žvalgas.

Ką Reporteris paty

Piknike
; Syarbiausią į “Naujienų” 
pikniką susirinkusių žmdnių 
kaišęs temą buyo gražuoles 
rinkimas. Kur nepasisuksi, vi- 

tik ir kalba apie tai, kąm 
turės, tekti gražuolėj, titulas, 
yįsokių diskus!j ų, visokių nuo- 
mority.
,, Šąicp, buvęs atsilankęs ir 
“Dirvos*’ boro šoferis,/kuris šį. 
kartą turėjo eiti reporterio pa
reigas. Vadinasi,. turėjo naują 
“(įzabą”. Giriėjaū^ kąd fas už- 

lenuv kai .pamate tūkstantinę 
žmė’nįų minią. Bę to, buvęs 
labrii nepate.hkįntas, kęd gra- 
^ūblės nebuvo apluik, jį ve- 
daiifos.Mat/ vrirgšas įsiyai?da- 
ycįWd jis randasi “Dįjyojė”, 
kiir gąIi, dainininkes ' visaip 
i*nii^tray8ti. Bet Čia buvo Vi* 

cleteiandięcįų; piknikas, to
dėl ir tokių1 špbsų. nįe^riš ne* 
niahė krėsti.'

Teko pastebėti, kad teisėjai
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Mcdikališka prie

kada

Naturalizavi

Ar man negalite

Sugrįžimo leidimai

Yra

Willow Springs, III

Setas

Central District
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FROM 

BEHIND 
THE 
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CASTLE.
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THOUGHT VOU 
COULO GET 
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CASTLE. y

Palengvinkite ir 
Kontroliuokite Pe
riodinius Skausmus

turėjo 
kada 

“Lais- 
dikta- 
burnų. 
“Lais-

HOLt>
TIGHT 

EVERYBODV/

redakto
Lais

IT3 , 
NADCXZ 
THE 

V/INDJAMMPR.

iegamo kamb 
dabar ........

c!2 Kaurai,

Stovio perinai

RBMEMBER 
THE 

ROARfNC 
WE HEARD.’

407 ŠoTWabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 0171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Neužbaigta Polemi 
ka su “Laisvės” Re 

daktoriais !

Amatorių Naktis
PALOS INN

lllth St. prie 47 Avė.- Yt bloko j 
rytus nuo Cicero Avė.

Gera muzika, šokiai ir lošimas

Kam jus Varnišuoįate 
Savo Grindis?

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS ysnam

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

swimming pooL
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v. _____

Ar jums priseina kentėti nUo strė
nų skaudėjimo,i galvos skaudėjimo ir 
kitų nepakenčiamų skausmų kas mė
nesi? Ar jus kenčiate nuo kramps, 
taip kad» iūms priseina būti lovoje? 
Ar pikstą širdis? Kiek visokių vais
tų jums prisėjo vartoti be pasek
mių? : '■ ‘

Nenuliuskite. Štai yra kas nors, 
kas beveik.tikrai jums pagelbės. Pri
imkite Lydia E. Pinkham’s Tablet- 
kas- kėletą dienų prieš tai kaip 
tikitės susirgti ir stebėkite skirtumą, 
šis moderniškas Yščinių Skausmų 
ramintojas ne tiktai atneš jums pa
geidaujama palengvinimą nuo perio
dinių skausmų, bet jisai veikia ir į 
pačia ligą. Nuolatinis vartojimas at
neša pastovias pasekmes.

Dengtas šokęliadu—Parduodamas 
vfeos^xVStiny?iose--Patogioj blėki- 
nėj dėžutėj. Didesnio didžio galima

CCC stovyklos
Klausimas.

pasakyti ar bus kitas prisirašy
mas prie taip vadinamų “Civi- 
lian Conservation Corps

SEREDOMIS, SUBATOMIS 
IR NEDEGIOMIS.

Skanus valgiai ir didžiausi 
stiklai alaus.

Seredoj, Birželio-June 
13, AMATORIŲ 

NAKTIS 
Bus išdalintos 4 brangios 

dovanos.
Kviečiame visus atsilankyti. 

MRS. FREDA DANIELS.

dabar 
$125 
bario 
Lova, 
ir Ma 
Didelė 
Refrifl 
9x12 
dabar 
Elektri 
dios ų_ .. 
proga iš šių bargenų dabar did 
ziausioj ‘ ...............................
rakandu
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

žinio leidimus po sausio 1 d., 
1932 m., gali paštu pasiųsti jų 
aplikacijas tiesiog į Comniis- 
sioriėr of Immigration and 
Naturalization, Wasliington, 
D. C. Su kiekviena aplikacija 
būtinai reikalinga ateiviui pa
siųsti pašto piniglaįškį ant tri
jų dolerių ir dvi atskiras foto
grafijas, su jo parašu ant fo
tografijos 2,/2x2,/2 colių didu
mo.
Kuomet sugrįžimo leidimai 

' atsakoma.
Daugumas aplikacijų atsa

koma todėl, jog imigracijos ir 
natūralizacijos viršininkai ne
gali pertikrinti ateivio legališ- 
kų įleidmų nuolatiniam apsi
gyvenimui. Jeigu aplikantas 
atvažiavo prieš birželio 29 d. 
1906 m., ir čionais nuo tos die
nos išgyveno, tai jam išduos 
sugrįžimo leidimų, kad nors 
jiš ir nepamena dienos atva
žiavimo ir laivo vardo, ant

/HITHER 
ARE 
WE 

drifting 
WOKIT

Camps”? Kiek metų tos grupės 
vyrai privalo turėti?

Atsakymas.—Kitas prisirašy
mas įvyks liepos 11 d. 1934 m. 
Jauni vyrai tarpe 18 ir 25 me
tų, gerų doriškų ypatybių, ge
ros sveikatos, nedirbantieji ir 
neapsivedę, gali prisirašyti ant 
šešių mėnesių. Vyrai, kuriu 
artimos giminės užrašyta ant 
pašalpos sųrašų (relief rolls), 
ir kurie sutinka paskirti nors 
dalį jų algos savo šeimynoms 
visuomet gauna pirmenybę. 1 

—FLIS.

jis atvažiavo. Jis turi 
dokumentinius da- 

apie gyvenimų šioje 
Rankos 

uždarbio resytės, 
arba gimi-

Raportas šito Komiteto, ku
ris buvo paskirtas daryti ty
rinėjimų apie Ellis Island ir 
imigrantų gerovę ir padaryti 
rekomendacijos Darbo Depar
tamentui buvo pasiųstas Dar
bo Sekretorei kovo mėn., 1934 
metais.

Idant visi žmonės, kurie tik 
interesuojasi šiuo reikalu ga
lėtų pasinaudoti šituo rapor
tu, Komitetas tų raportų at
spausdino. Apmokėjimui at
spausdinimo lėšų, bus imama 
75 centai už kopijų. Kopijas 
galima užsisakyti ir per Fo- 
reign Language Information 
Service, 222 Fourth avė., New 
York City, ir čekius tai orga- 
hizacijai pasiųsti.

Raportas susideda iš 150 
puslapių su sekančiu turiniu:

Tūkstančiai žmonių prade
da mųstyti apie kelionę į Eu- 
ropų. Todėl nebus pro šalį 
vėl atkartoti, kaip galima 
gauti sugrįžimo leidimus. Visų 
pirmiausia sugrįžimo leidimas 
nėra absoliutiškai reikalau
jamas dėl sugrįžimo į šitų ša
lį, ir nėra tokis svarbus, koks 
yra Amerikos pasportas, kuris 
duodamas vien tik Amerikos 
piliečiams. Jis yra tik legališ- 
kas dokumentas, kuris turi as
meniškų aprašymų ir fotogra
fijų ateivio, jį įdentifikuoja 
ir parodo, kad tokis ateivis 
grįžta iš laikino aplankymo 
užsienyje. Turėdamas sugrį
žimo leidimų, ateiviui jau ne
reikia vykti pas Amerikos 
konsulų išgauti nekvotinę imi
gracijos vizų sugrįžti Ameri
kon; tas daugumoj atsitikimų 
gaišina daug laiko ir žmogus 
kenčia visokių nesmagumų. 
Daug ateivių nepamena jų at
važiavimo tikrų laikų ir laivo 
vardų, ant kurio atkeliavo į 
Suv. Valstijas. Jeigu jie negali 
parodyti legališkų įleidimų 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Suv. Valstijas, tai Amerikos 
konsulas turi atsakyti išdavi
mų nekvotinės vizos. Ir todėl 
mažai ateivių vyksta užsienin 
be sugrįžimo leidimo.

Gauta net milijonas apli
kacijų dėl šitų sugrįžimo lei
dimų. Aplikacijas reikia pa
duoti ant tam tikros blankos, 
“Form 631”, kurių galima 
gauti iš imigracijos ir natūra
lizacijos ofisų už dykų. Ateivis 
turi pristatyti visus svarbiau
sius faktus apie jo paskutinį 
įleidimų į Suv. Valstijas, kaip 
ir apie savo pilnų asmeniškų 
aprašymų, namų adresų, biz
nio vietų, kada ketina išva
žiuoti ir kelionės priežastį. 
Sugrįžimo aplikaijas reikia 
paduoti asmeniškai imigraci
jos ir natūralizacijos ofisui. 
Bet žmones, kurie atvyko po 
liepos 1 d., 1924 m., su kon
sulinės imigracijos vizomis, 
ir tie,'kurie legalizavo jų bu
vimų, ir tie, kurie gavo sugrį-

Valgomo Kam 
Setas, dabar 
Springsas 

tracas .......  ....
Ss įtalpos 
aeratoriai .......
Felt Kaurai

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

kurio 
pristatyti 
rodymus 
šalyje per tų laikų 
knygutės 
mokyklos rekordą 
mo cerlifikatai vaikų gimusių 
šioje šalyje, afidavitai dviejų 
liudininkų priimama kaipo 
tinkamas darodymas.

Jeigu įvažiavimas įvyko po 
birželio 29 d. 1906 m., sugrį
žimo leidimas nebus išduotas, 
kol legališkas įvažiavimas 
nuolatiniam apsigyvenimui yra 
pilnai įrodytas. Atsitikimuose 
tų, kurie atvyko prieš birželio 
3, 1921 m., jie gali legalizuoti 
jų buvimų ir gauti sugrįžimo 
leidimų. Kaina tokio legaliza
vimo nesenai sumažinta nuo 
$20 iki $10.

Ateiviai, įleisti į Suv. Valsti
jas kaipo studentai, negali 
prašyti sugrįžimo leidimų, nes 
jų įleidimas nebuvo dėl nuo
latinio apsigyvenimo. Ir su
grįžimo leidimai neduodami 
ateiviams jūreiviams, kurie ir
gi tik laikinai įleisti. Tas pats 
sii ateiviais, kurie laikinai 
įleisti po liepos 1 d. 1924 m. 
Bet išėmimas padaroma atsi
tikime ateivio, kuris gali da- 
rodyti, kad jis buvo įleistas 
nuolatiniam apsigyvenimui ir 
jog jo išbuvimas užsienyje bu
vo tik laikinas. Tokiuose atsi
tikimuose sugrįžimo leidimas 
bus išduotas.

Kadangi nebuvo kvotos su
varžymų prieš birželio 3 d. 
1921 m., ateiviai laikinai įlei
sti į Suv. Valstijas prieš tų 
skaitomi kaipo įleisti nuolati
niam apsigyvenimui. Jeigu to
ki ateiviai buvo išegzaminuo
ti, ir užmokėjo taksus, jie gali 
gauti sugrįžimo leidimus.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. * Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos siausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Are. Tel. Crawford 5578

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

;urniture Go. 
1621-23-25 South 
Halsted Street
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris

Warehoiise
Aptuštlnimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

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

$159 Seklyčios Setas, $ 
i ••••• ••»••• •••»••••••••••

DALIS L— Amerika ir Alei 
vis.

DALIS II
Skyrius! - 

mės.
Skvrius 2—Priėmimas ir iš 

egzaminavimas ateivių.
Skvrius 3 

žiūra ir gydymas.
Skyrius 4— Visuomeniškos 

gerovės veikimai.
Skyrius 5— Valdymas ant 

Ellis įsi and.
DALIS

Dalykai.
Skyrius

jimai.
Skyrius

mai.
Skvrius
Skvrius

cerlifikatai
Skyrius 

na.
Skyrius

ateivių.
Skvrius

miliacija.
Skyrius 

mas.
DALIS

Ellis Island Komite 
to raportas

Lietuviškas Žydukas 
NATHAN KANTER

MUTUAL LIQU0R
COMPANY

4707 So. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Tas liečia ir ateivius neku
riu ypatingų klasių, įleistų 
nuo birželio 3 d. 1921 aktoriai, 
artistai, pamokslininkai, dai
nininkai, slauges, minis toriai 
visų tikėjimų, kolegijų ir se
minarijų profesoriai ir atei
viai prigulimieji prie pripa
žintų profesijų ir taipgi atei
viai pasamdyti kaipo nami
niai tarnai galėjo reikalauti 
nekvotinio stovio. Daugelis iš 
tų sakė, kad čionais pasiliks 
lik laikinai ir taip jie yra 
užregistruoti. Toki ateiviai, su 
jų žmonomis, ir neištekėju
siais vaikais ligi 21 m. am
žiaus panašiai įleisti, rokuo- 
jami, kad atvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui. Pristatant da- 
rodymų, kad jis yra narys 
paliuosuojamos klasės, kuo
met jis atvažiavo, rekordas 
bus pamainytas nuolatiniam 
apsigyvenimui ir tųsyk bus 
galima gauti sugrįžimo leidi
mas.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

39.50
29.95
19.75
39.50
14.95
11.95
3.98

(kiniai Refigeratoriai ir Ra- 
iž Yt kainos. Pasinaudokite ----- . ~ ~

ir puikiausioj lietuvių 
krautuvėje Bridgeporte. Daktaras

Kapitonas 
Pacauliniamo kare

NEW YORK
PHILADELPHIA ....

28 valanda* etnarlo* kelionė*
PTTT8BURHG________ __________  E0.7S
CLKVELAND___________________ |7.SO
DETROIT- .3
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Bile kur i RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

Garsi Bonnie Parker.
ko nušauta Louisianoj kartu su 
savo labai garsiu meilužiu plė
šiku Clyde Barro\v.

Rašo Dr. P. G. Luomons
Kada prasidėjo mano leng

vo tono aprašymas apie “N.” 
jubiliejaus vakaro “N.”, nuo 
to laiko prasidėjo mano pole
miška kova su “Laisvės” Ko
munų tu ir jos redaktorium.

Kada aš pasiunčiau 
vės” redaktoriui savo 
mų apie jo išdergimų manęs 
“Laisvės” ėdi tori ai e, No. 75, 
1934, tai “Laisvės” redakto
rius, vietoj talpinti mano at
sakymų, pasakė, kad nenorįs 
eiti su manim į tolesnę pole
mikų, ir tuomi užbaigė daly
kų. Tur būt, niekam nėra taip 
lengva eiti į polemikų su ki
tais žmonėmis kaip redakto
riui. Redaktorius, mat, gali 
pradėti polemikų bile su kuo 
kada tik nori, ir jų užbaigti, 
kai jau nėra jam kitokio iš
ėjimo, — kada tik nori. Užsi
kabinai ant žmogaus bereika
lingai, išpliauškei savo dema
gogijų. pastatei dalykų “savo 
pusėj”, ir daugiau neduok sa
vo “priešui” išsižioti. “Lais
vės” redaktoriui teisybės ir 
rimtumo nereikia paisyti 
(sic?).

“Laisvės” redaktorius 
laisvę užbaigti dalykų, 
tik jis norėjo. Jis yra 
vės” redaktorius ir jos 
torius. Jis man uždarė 
Tas aišku. Vot tau ir 
vės” laisvė!... Bet aš jaučiuo
si, kad aš dar vis tebegyvenu 
Amerikoje, kur “Bill of Rights ’ 
ir “Freedom of Speech” dar 
tebegyvuoja. Žiūrėsiu ar “Nau-

Puikiausį atsakymą galite rasti kiekvienoje bonkoje

: PILSEN 2 HOUR VARNISH į
■ JIS priduoda grožį ir Turtingumų.

JIS apsaugoja ir Užlaiko.
JIS padaro daiktus lengvai nuvalomais.
JIS yra augštos rųšies su Tvirtu Varnišu.
JIS galima vartoti byle kur—viduj ar išlauko.
JIS išdžiųsta labai greitai.

■ Jūsų Maliavos ir Hardware Dealeris ■
S Ji Užlaiko. 5
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jienoj” alinis man šių pasku
tinę laisvę. Čia seka mano at 
sakvmas “Laisvės 
riui, atsakymas, kurio “ 
ve” netalpino.

Atsakymas “Laisves 
redaktoriui

“Laisvės” No. 75, kovo 29 
d., redakciniame straipsny 
“Laisvės” redaktorius, apgai
lestaudamas mano atsakymų 
Komunistui už jo publiškų iš- 
vadinimų manęs bepročiu, sa
ko: “Užuot sukritikuoti d. Ko
munisto pastabų, padarytų dr. 
Luomonsui, jis nervuotai ko- 
liojasi tamsios bobelės 
žiais.”

Aš koliojuosi?!... Kur, 
ir kaip aš kų iškoliojau 
liškai nr ypatiškai, pirm ne
gu Komunistas mane “Lais
vėj” publiškai išvadino bepro
čiu? Kas sakė, “daktare, nd- 
eik pas daktarų”? Ar ne Ko
munisto yra tie žodžiai? Kas 
iš lietuvių nesupranta, kų tie 
Komunisto žodžiai reiškia? Ar 
tokiais žodžiais ir prasmėmis 
Komunistas galėjo padaryti 
“gerų, mandagioj formoj, pa
stabų”, kaip “Laisvės” redak
torius kad sako. Kas tų bobiš
kumų pradėjo? Kas pirmas 
tokiu tonu pradėjo kalbėti? 
Ar ne Komunistas? Ar ne Ko
munistas pirma mane bepro
čiu apšaukė (nes tik tokių 
prasmę bendrai skaitytojas te
gali gauti iš pasakymo, “dak
tare, nueik pas daktarų”) ? O 
“Laisvės” redaktorius tai pri
ima už rimtų kritikų ir nori, 
kad aš jų taip priimčiau. Jei 
yra galima viešai išvadinti 
žmogų bepročiu ir tai skaity
ti už rimtų kritikų, tai aš, ger
biamieji, visai nesuprantu, kas 
galėtų būti nerimta kritika-pa- 
staba.

Aš pilnai sutinku su “Lais
vės” redaktorium, kad “toks 
lietuvių laikraštijoj pasireiški
mas” yra negeras. Bet ar ne 
laikraštis “Laisvė” tai pradė
jo? Toliau jis sako: “O po
draug ir tolerancijos stoka”. 
Kas pirmas tos tolerancijos ne
teko? Ar ne Komunistas?

Nebandykit patys pirma ap
silenkti su teisybe ir rimta 
kritika. Dabar gal bus aišku 
ir nereikės daugiau gailėtis 
“Laisvės” redaktoriui.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FEDERAL
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c

kų įstaigų ir tradicijų, kurioms grasinąs pavojus iš 
“naujosios dalybos” puses.

šie naujos mados kryžiokai reikalauja, kad valdžia 
remtų biznį, bet biznio nekontroliuotų. Juos veikiausia 
rems stambusis kapitalas, taip kad “karas” jiems bus 
geras pragyvenimo šaltinis.

? i:

!į ' 'f
... . Snbaetlption Kates:
Y 7$8.00 per year in Canada
*$700 per ”yeaf oūtslde of Chicago 

J’’$8:00 per year’in Chicago
8c per ęopy j

Ehtafed as Second Class Matter 
Manh 7th 1914 at the Post Office 
of, Chicago, 111. under tha act of 
MifrehSra 1879.
... .......................—.1 .M I..............      |

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem’ Ben- 
drwri, <1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsisakymo kainai
Chieagoje — paštu:

Metams ........ ......... ........ ...
Pusei metų  ------ ----- J.,
Trims mėnesiams .. ....... .
Dviem mėnesiams  ........ r
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija

—<i Savaitei «.«.«««..........18c
Mėnesiui --i-------- , . ,

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
‘ paltu:

Metama _______ _ ________ ‘ $7.00
Pusei metu _______ 8,50
Trims mėnesiams ___________1.75
Dviem menesiams __________ 1.25
Vienam minėsiu! _ __________ .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
. (Atpiginta) •
Metams
Pusei, metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
. 4.00

2.50Anglija ir skolų klausimas
Anglijos valdžia nutarė paliauti mokėjusi savo sko- 

ląAmėrikai, iki Amerikos valdžia nesutiks jų žymiai 
/sumažinti, šitokio nutarimo buvo galima laukti. Ang- 
; lai Jau seniai jautė, kad skolų reikale Amerika su jais 
elgėsi aštriau, negu su kitomis šalimis. Darydama su
tartis dėl karo školųšu įvairiomis valstybėmis, Ameri
ką ddvė >labai didelių nuolaidų italams. Mažesnių nuo- 
laidų gavo franeuzai ir kai kurios kitos šalys, Bet ang

elai vistiek mokėjo savo Skolą punktuališkai. Tik kuo
met užpernai Vokietija paliovė mokėjusi reparacijas 
anglams, tai anglai ėmė mokėti Amerikai dešimtą dalį 
toj ką jie turėdavo mokėti, — tuo tarpu kai franeuzai 
visai sustojo mokėję Amerikai.

Anglai tęsė tuos mokėjimus, tikėdamiesi, kad Jung
tinės Valstijos, galų gale; susimylės ir sutiks iš naujo 
tartis dėl skolų. Bet Jungtinių Valstijų kongresas pri
ėmė rezoliuciją, draudžihnčią valdžiai daryti kokių 

‘nors kompromisų su skolininkais. Tuo budu kelias į de- 
<rybas dėl karo skolų tapo uždarytas, ir anglai, netekę 
vilties geruoju susitarti su Amerika, nutarė pasekti 

1'franeuzų pavyzdžiu ir visiškai sustabdyti skolų mokė
jimą.

Šitas anglų elgesys' reiškia, kad dabar paliaus karo 
‘skolas mokėjusios ir tos šalys, kurios iki šiol mokėdavo, 
bent dalį savo skolų. Jos visos lauks, iki Amerika pakeis 
savo nusistatymą ir pareikš sutikimą sumažinti skolas. 
Jeigu Amerika to nepadarys, tai tos skolos bus tiesiog 
“nulifikuotos”, nubrauktos nuo knygų. Amerika tuo 
budu neteks kokių 12 bilionų dolerių, kuriuos jai yra 
kaltos įvairios šalys.

Butų buvę išmintingiau Amerikai derėtis iš naujo, 
‘ dėl tų skolų. Jeigu ji butų pusę jų dovanojusi, tai kitą 
pusę butų gavusi. O dabar jr gal negaus nieko. >

SVEIKATOS SKYRIUS
4šj Skyrių Tvarko ir Prižiūri AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

fl. N.u—I.l.«ll il.ll’l     H, .1 Į .  ...............IJjmita I

Vasarai AtėjusRašo Dr. S. Biežis, gydytojas ir chirurgas, Chicago, III.
gUs išvartoj a kur kas mažiau energijos, negu žiemą ir todėl reikia daug mažiau valgyti. Geriausia mėsos, ypač riebios, pasitenkinti visai mažu

kiekiu, o • daugiau valgyti pieno, visokių daržovių ir vaisių. Taip vadinamas lengvas valgis turi būt naudojamas per visą vasarą. Vandens nereikia skupeti, ’ tačiau reikia vengti labai šalto su ledais, ypatingai kada žmogus gerokai sušilęs. Karštmety taipgi teikia saugotis visokių svaigių j ų gėrimų. Vanduo arba lemona- das yra geriausias gėrimas ir jų niekados nereikia skupėti.Kiekvienas žmogus ''turėtų laikyti sau už pareigą — sustiprinti ‘savo sveikatą vasaros metu, o tai gali padaryti be ypatingų išlaidų. Mat, saule, oras ir 1.1, ko! kas daf nė- taksuojami.ra

_ ______________ ______ ^Ketvirtadienis, birž. 7, 1934 liai gulėjo karštoj, dulkėtoj Ii žolėje.Kambariuose buvo vėsu ir smagu. Sodo atspindžiai švelniai žaliavo ant lubų ir, su ypatingu gyvumu, kai viskas nurimo kaitros ramumoje, lengvai šupčsi langų užlaidos.Pakvipo vandeniu ir žuvimis. Zarudinas rūpestingai 'vaikščiojo iš kampo į kampą ir su ypatingu papročiu ir išlavintu, fbet 'nerangiu judėsiu, rodydamas' stambius : baitus savo dantis, rūkė papirosą. Tanarovas, visas apsiblausęs nud prakaito, vienuose marškiniuose grilėjo ant divono'ir vogčiomis atidžiai sekiojo jį savo mažomis, jtiodomis akimis. Jam būtinai buvo rėika- lingi 50 rublių. Bet jis jau du kartus, prašė Zarudiną pinigų ir, riedrįsdaiiias prašyti trečią krirtą, nekantriai laukė, kol pats Zarudinas prisimins.Zarudinas prisiminę, bet lygyje paskutinio mėnesio jis pralošė štėptyiiis Šimtus rublių ir jam buvo gaila pinigų.—VČliau dar du Šimtu ir pusę, — mišlč jis, nežiūrėdamas į Taharovą ir laipsniškai susierzindamas nuo kaitros 
' : 1 " : • ■ j ■ ’l,ir1 nusivylimo;—keista, iš tikrųjų !... Mes, suprantama, geruose Santykiuose, bet, ant galo,' kaip jis neturi gėdos... Kad nors atsiprašytų, jog taip daug skolingas ir jau kitaip atrodytų!... Neduosiu! — su žiauria ir kartu linksma' mina paniisle jis.įėjo liiažas, šlakuotu veidu, ištukęs kareivis. Jis žvairai ir nevykusiai atsistojo frontan ir, nežiūrėdamas į Zarudiną, pasakė:—Jūsų 1'mylišta, pavelykite pasakyti,1 jog kaip jūsų didenybė reikalavote alaus, tai visas alus yra išsibaigęs.Zarudinas dar su didesniu sūsijaudįriiriiu, nepritoįįiai žvilgterėjo į Tanarovą.—Ot; tau! — pamislč jis:— bala žino, atrodo, kad, ant galo, darosi tas1 neįmanoma!... Žino; kad Įias mane rięra atliekamo skatiko, o ‘išsimano dar airius!...--Degtinė . taipgi baigiasi, — pridūrė kareivis.—Eik po velnių... ‘Pas tave du rubliai i pasiliko ir nupirk ko reikia, — su dideliu įky- rejimu atsikirto Zarudinas.-^-Visai nę. Nieko neatliko.—Kaipgi taip,’tu'meluoji!—
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tstaptelėjęs paaiškino Zarudi- nas.—Tai kas iš to, jūsų didenybė, liepele skalbėjai atiduoti, tai aš vieną rublį ir 70 skatikų atidaviau, o trisdešimt kapeikų kabinete ant stalo padėjau, jūsų didenybė...
■ t' ,—Taip... — nevykusiai rausdamas ir nuduodamas įsidrąsinęs, atsiliepė Tanarovas: — aš vakar pasakiau... negerai, Žinote... Visa savaitė vaikšto moteriškė...Raudonos dėmės pasirodė ant glaudžiai nuskustų Zaru- dino žandų ir po jų plona oda negerai trukščiojo raumenys. Jis tylėdamas perėjo per kambarį ir staiga apsistojo prie Tanarovo.—Dalykas yra ne menkas,— žiauriu pasitenkinimu, lyg į- sižeidęs, surėkė Zarudinas:— bet principe... Dėl kurios priežasties, pasakyk, gerbiamasis!—Aš...naręvas—Ne, jau aš tave paprašysiu!—skubiai, tuo gi kutenančiu tonu, pertraukė Zarudinas: —ant galo, tu galėjai man pasakyti... Taip, tikrai nemalonu!Tanarovas nesąmoningai judino lupas ir susimaišė, daužydamas virpančiais pirštais perlamutro papirosų munštu- ką. Zarudinas dar truputį palaukė atsakymo, paskui greit pasigręžė ir raktais barškindamas, priėjo prie stalo ir darė stalčiuką.—Taip piktai, bet ramiaipaduoda-

Vasara yra geriausias meto sezonas savo sveikatai sustiprinti, atsparumui pakelti, kad žiemos metu daugiau butų jėgų atsilaikyti prieš įvairias lir gas. Todėl visi, be išimties, turtėtų tuomi naudotis, kiek tik galima. Tai galima padaryti, be ypatingų lėšų ii’ be važiavimo į tam tikrai įrengtus resor- ttos.Vasaros naudingumą daugelis supranta ir naudojasi, tačiau kai kurie perdaug perdeda ir pasidalo sau neriiaužai žalos. Vietoje ‘sustiprinti savo sveikatą, kartais net pasigamina tulaš ligas. Taigi svarbu žinoti, kas gėra, o‘kas kenksminga. Kai kūrie mano, jeigii tiilo dalyko truputis yra gerai,' tai juo daugiau, tuo bus drir nau- dirigiau. Praktikoje gi'kaip lik būna atvirkščiai.Saulė yra musų energijos bei sveikatos šaltinis. Vasara jos turime daugiausiai ir dėlto reikia ja naudotis. Šaulės spinduliuose visiems, neišskiriant ne kūdikių, reikia būti kuodau- giausiai. Išpradžios, kuomet žmogus dar nėra nei kiek įdegęs, turi būti atsargus ir labai palengva pratintis, nes staigus įdegimas yra taip pavojingas, kaip kad nusiplikytum karštu vandeniu, šis pavojuj būna dar rimtesnis tiems, kurie turi silpną širdį ir nesveikus i inkstus. Kūdikiams irgi labai neigiamai atsiliepia. Spinduliai‘turi paliesti pliką odą, jei norima iš jų turėti naudos, nes per drabužius Ultravioletiniai spinduliai, veik Visai nepereina. Taigi saulines maudynes'reikia imti visai nusirengus. KarŠtmečiuose,. ypač Vidudieny, pavojinga ilgai būti Saulėj, ypatingai neapdengtagalva, neš ’labai’ lengvai ga-. Įima perkaisti, iš ko net prare- čiais 'silpnesni miršta, žodžiu < sakant, perdėj imas gali labai daug'kainuoti.Maudymasis yra naudingas net trim atžvilgiais: žmogus gauna progos pabuvoti' saules spinduliuose, ■ pakvėpuoti > tyru oru ir pagalios paširiiankštiriti beplaukiojant. Tačiau ir Čia reikia atsargumo,nes ’randAši tūlų pavojų. Mažai mokąs plaukti neturi eiti į gildtną, rįęs yra ‘ galimybės 'prigerti. Gerokai įšilus' nereikia šokti) į Šaltą vandenį. Viešose maudynėse, kur susigrūdimas'būna didelis, dažnai vanduo bima 'nešvarus, ku- ‘riuo “galima' apšikrėšti vienokia ar kitokia liga. Tokiose vietose ypatingai reikia vengti nardys mosi.Miškuose reikia apsižiūrėti kokį vandenį geri, ries upelių ir šaltinių vanduo nevisados būna sveikas. Kartais tokiame vandeny randasi pavojingų bak- terij ų, kurios gali prigūrhinti itin rimtą vidurių ligą. Valdžios prižiūrimose virtose vanduo būna dažnaį egzaminuoja* mas ir jei rūhdasi sveikas, tai pridedama iškaba, kad toks Vanduo gerti yra Saugus. Bė tokio valdžios patilfHniiho daug geriau pakęsti troškulį, negu rizikuoti savo sveikatą. t)ar praktiškiau, 'tai važiuojant f miškus Užtektinai' pasiimti Vandens iŠ1 namų. ‘•Karštame ’’ laikotarpy žmo-

M. ARCIBASEVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M A “N A S

pradžia buvo Ta-
nusagste visą dangų. Kvepėjo šviežia žeme ir rasa apkrapy- ta žolė.Jurgis kažkodėl bijojo, kad jo anie nepastebėtų. Jam buvo skatidu, kad jis negali prie jų eiti, kad tarp jų it' jo stovi kas tai nesuprantamo, lyg”’butų dargi'' ndsamas dalykas, tuščias, bet visiškai artimas.Jis jautėsi ėSąs vienui vienas. Pasaulis su savo vakarinėmis f Spalvomis* ugnių žiburėliais, žvaigždėmis, žmonėmis ir gaVšais, oru ir šviesomis huo Jurgio' atsiskyrė. Atsiskyrė nud to mažyčio ir lyg mažame kambarėlyje užsidariusio Jurgio, kuris klajojo ir verkė.Vienumos jausmas' taip apėmė jį, kad kai:jis ėjo prų šalį dėžės, šimtai arbukų, gulinčių ant žemės ir pabalusių nuo sutemų,1 primine jam išmėtytas ' pb lauką žmonių kaukoles. XVI. . ....Vasara išbujojo, pripildydama gamtą šiluma ir šviesa. Atčodė, kad tatp mirgančio mėlyno dangaus ’ ir įkaitintos žemės,’<kylu virpėdamas auk* siiiis l rūkas. Karštame atmosferos miraže tirpo ir leipo.nuo kaitros nesijudiną medžių lapai. Lyg ’mregodahii, medžiai stovėjo, o trumpi, skysti šešė-

(Tęsinys)—Mano karalaitė piksta... Leliutytė! — pasakė Riazan- Čovas ir 'patempė f ją į save, prisiglausdrimas lupomis prie jos šlapių, kvepiančių plaukų.Ir šiltas jo prisiglaudimas buvo taip' žinomas ir laimingas, kad jos krutinėjo pasidarė greita permaina. Pirma negu ji spėjo susigriebti, jos rankos beveik prieš jos norą, apšisuko apie stiprų kietą Ria- zančovo sptandą ir po ilgų, nesąmoningų' bučkių, Lėle pasako :—Aš hnt taVęs baisiai pikta... tit biriurus!Ir jai pačiai buvo nesu- pVarit'ama, kad nieko čia liėrą Baisaus, nė nesiiprantamo, ne slegiančio, "nė nepataisomo. Galų 'gale kas jai darbo! Bile tik mylėti ir būti 'mylima šito didelio, gražaus su tokia plačia krutinę žmogaus.Pietaujant ji sarmatinosi žiūrėti į Jurgį, kuris kukliai žiurėju į seserį. Lėlė, "gavusi progą, lyg jausdamos! kalta, jam ‘ pra'šriibždė j o:■—Aš pati biaurį...Jurgis kreivai nusišypsojo. Gilumoj sielos jis nudžiugo, kad viskas pasibaigė taip laimingai, bet stengėsi Save priversti žiūrėti Šito 'pilietiško kantrumo ir pilietiškos lai* riiės. Jis tada išėjo šrivo kambarin, kur beveik iki vakąro Vienas ir išsėdėju. Kai 1 prieš sutemas kiek prašvito ir1 (langus pragiedrėjo, pasiėmęs’ šautuvą ■ išejd medžiptk į tą vietą, kur Vakar buvo įsu Ririzancb- vu. Apie Visa, kas pralojo, Jiii’- gis stengėsi negalvoti.Po lietaus visos balos bUVvandeniu užlietos. Jam pasigirdo ' daitgybe Visokių naujų garsiį ir’ten, ir čia, žole judę* jo, kaip-gyva,' paslaptingo gy- vehimo verčiama judėti. \Varles sutartinai!iš Visiį jėgų‘Kurkę 'Visokiais ‘ balšais. Kažkoks paukštis irgi knarkiančia, ‘nįhialbnia ’.ftatida, panašia į trrr, “trrr; pritaTe varlėms; hntys taipjau kažkur kčikštavo ir jis: lienbrėjo šaudyti. ‘Jis^Užšimete‘WtW£ ant peties ir grįžo "jiaino, klausydamasis ir žvalgydamasis į tuos skambančius ™ gyvūnėlių garsus ir gilias, tamsias bei ryškias vakaro spalvas.—Gera, — galvojo jis, —viskas gerai, tiktai] žmogus neberas.Tolumoje jis pamatę' žiburėlį’ ant dėžes ir ap^Vięštąs Kuzmos '• ir to paties Shnirio figrtras, /kurie sėdėjo prie pat ugnies.’-^-Ką jis čia daro, gyvena, arv,ką? — nusistebėjęs ir fdo- inaudam'asis jpąmislė Jurgis.Kuzma kažką pasakojo ir juokėsi, rankbmis mosikuodamas. Juokėsi1 ir Saninas. žiburėlis kai ž’vąkele dar ruža- Vai, o ne raiidonai, dege kaip paprastai naktį kad dega; viršuj tykiai 'ir ramiai -žvaigždės

ati-nupirk, kas
tempera-

KABINASI ANT' SIENŲ

(Bus daugiau)

SKURDUS ŪKININKO LIKIMAS

O
■ 14

nusistebėjęs ir įdo

rci- pa-

Partinis fanatizmas pas komunistus nebežino ribųj 
HNė apie vieną dalyką jie negali pakalbėti arba parašyti 
1 ’be plūdimų, tiesos iškraipymų ir savo partinės propa-* 

gandos Kišimo, ’
Štai ‘rašo komunistų laikraščiai apie darbininkui 

s streikus dėl būvio - pagerinimo ir jų kovą su darbdaviais 
G dėl dhįjos pripažinimo, ir ve kaip jie tą didelį masinį 

jtidčjiihą ^piešia: “Dabbo Federacijos lyderiai jau išdą-i 
v ve1 Tolfedo visuotiną streiką”; “Bendras unijistų froh-į 
’ tas (? — “N ” Rėd.) prieš bandymus parduoti plieno 
‘‘ darbininkų generalinį streiką”, ir t. t. '•

Tai tik antgalviai tų neva žinių, kuriomis komu- 
"nisti| spauda “informuoja” savo skaitytojus. O visas 
"žinių tekstas pilnas visokių melagingų ple'palų apie tai, 
K kaip darbininkų vadai ir unijų viršininkai “apgaūdiriė* 
ja” ir “parduoda” darbininkus;1 kaip jie pataikauja ske- 
bams, pritaria išnaudotojams ir kitokiais budais ardo 
darbininkų jėgas ir tarnauja darbdaviams.

" Kitoje vietoje jie rašo apie Tautiškų Kapinių iškil
mę Chfcdgoje, Kapų Puošimo' dienoje. Ko jau, 'rodęs, 
komunistams reikėtų karščiuotis >dėl šitokio dalyko? 
Juk kapines j partijos kromelį nepaversi, nes jeigu bu
tų laidojami jose tik vienos partijos žmonės, tai pa- 

‘ Šioms kapinėms rgffeftai Ubutų kapai. Bet vilkas neiškėn- 
čia nestaugęs. Net ir kapų iškilmę komunistai paverčia 
kokiu*tai 'partinių ‘rietenų jomarku, 'įvairiais -'žioplais 
Epitetais pravardžiuodami ne jų partijos kalbėtojus, 
[prikaišiodami jiems “užmiršimą” darbininkų reikalų ir 
visaip “bustydami” saviškius.

Ąpįe'žnibnes, kurie šitaip be jokiq pagrindo nuola
tos šaukia ir draskosi, sakoma, kad jie “kabinasi ant 
feieny”. "Partini^ fanatizmas ne tik atėmė komunistams 
^gabliriią'^rotauti, bet tiesiog pavertė juos ligoniais.

;0RGANŽZUOS KRYŽIOKUS KOVAI Už 
“AMERIKONIZMĄ”

Prohibicijos laikais gyvavo organizacija, kuri va
dinosi "Crusaders” — kryžiaus kariautojais — ir-agi- 
ftavo už "asmfens laisvės” atsteigimą. Ji turėjo savo 
‘skyrių' ir' ChicdgOje. Dabar pranešama; kad tie kariau- 
ftojai-'-planuoja ‘suinobUizuoti savo jėgas visame krašte 
ir-pradėti-koyą -už apgynimą- ir-palaikymą -amerikoniŠ-

5-25 r 
795
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kia...sake jis kareiviui mas šimtą rublių.—Klausau, — atkirto kareivis ir, pasisukęs į kairę, išėjo.Zarudinas greit,irieritingai subarškino raktais ir smarkiai uždare stalčiuką. Tanarovas atidžiai pasižiurėjo į šitą stalčiuką, kur stovėjo jam reikalingi penkiasdešimt rublių, sekė jį liūdnomis akimis ir, atsidusęs pradėjo godžiai rūkyti papirosą. Jis bijojo ir jautėsi įžeistas ir tuo pačiu kartu jis bijojo pasakyti tai, ką jis manė, kad Zarudinas dar labiau nesupiktų.—Ir kas jam pora rublių... —galvojo jis:—juk jis žino, kaip man pinigai yra reika-
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Apipiešė geležinkelio viršilą

Byla, prieš advokatus

Didžiausia gėlių paroda

BIRUTE
Lietuvės Akušeres

Insull teisme pirmadieni

one

Buržujui pietum Maskvoj

Padėkavone

Nuliūdę liekame.

T-FTET

-iOl

■si

Ambulance Patarnavjmąs Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vąrgonai Dykai!

mažiems
Pąta-

specialistė 
ted St.

. Frank J. Corr, buvęs miesto 
aldermąnas ir po mero Cerma- 
ko nušovimo ėjęs laikinai Chi
cagos mero pareigas, tapo pa
laidotas įtrečiadienj Holy Septfl- 
cher kapinėse.

Aldermanas Corr 
palaidotas

A. A. KLEOFA STONIŲTfi, kuri mirė Gegužės 31 dieną ir 
palaidota tapo Birželio 2 dieną, o dabar ilsisi Lietuvių Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilus ir negalėdama atšidėkaVot tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją i tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cąnal 0257

nervuotu- 
ių karštį, atitaiso

Maskvoj, aukštas valdininkas 
man pareiškė, kad Rusija daro 
didelj eksperimentą, demokrati-

Specialistas. 
kuris

TĖVAI IR SESERIS.

Swing and then pass, each 
loss, trips the other on the 
grasš.

In and out, more about, 
Merry voices laugh and shout.

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

kaltinamas 
manipu

liacijomis ir netiksliu panaudo
jimu (misuse) Suv. Valst. paš-

Mark W. Wąlton, 38 metų, 
išvirto per langą ir nugriuvo 
tris aukštus žemyn iš Aųuitania 
viešbučio, 832 Argyle st. Wal- 
ton, budąmas prie lango, pęr 
binoklj tčmįjo pasaulinę paro
dą. Sunkiai sužeistas.

Pasirodo, kad anksti trečia
dienio rytmetį vagiliai įsibrio- 
vč į Livengwoodo ir jo žmonos 
kambarį Maryland viešbuty, 
900 Rush šit., ir pavogė pinigų 
$1,065" ir p-ios Livengwood 
gražnas vertės $2,200.

Jęhn G. Livengwood, Mis- 
souri, Kansas & Texas geležin
kelio kontrolierius, raportavo 
policijai apie ištikusią jį nelai-

1439 -S. 49
Tol. Cicero 5927

V . ____ 1. ' —-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Daugiau darbų baigusiems 
mokyklas

Atsiklausimas baigiančių šie
met mokyklą Nortfiivestern 
universiteto studentu rodo, kad 
ciidęįsnis jų nuošimtis nujnąto 
gaiiptiybę> gauti darbą, net tų, 
kurie baigė tą pačią mokyklą 
porą ar trejetą metų, atgaį..

Laidotuvės įvyks šeštadieni. birželio 9 dieną. Iš namų 8 va
landą iš ryto bus atlydftą j Nekalto Prasidėjimo Panelės Šventos 
Marijos parapijos bažriyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą.-Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

A.IASALSKIS
GRABORIUS 

507: Lituąnica Avė 
Tel. Boųlevard 4139

Teisėjas Thomas A. Green 
nubaudė Balphą Wilsoną, 32 
m., ir Albertą Homaną, 35 m., 
60 dienų kalėti ir po $100 pi
niginės bausmės sumokėti. Tei
sėjas nubaudė juos už tai, kad 
jie operavo gembleriavimo įtai
sus kamivale suruoštame prie 
287 North Clark st. Po to tei
sėjas pasiėmė kirvį ir įėjęs iš 
teismo kameros į policijos sto
tį sulaužė gemblcriavimui įtai
sus, kuriuos policija buvo atė
musi iš Wilsono ir Romano.

Mokinys traukia mokytojus 
teisman

! Amerikos Kvietkių Draugiją 
yra paruošusi didžiausią ir įvai
riausią visoj šaly parodą. Vie
ta Chicagos pasaulinėj parodoj,

įlntil; .tljie bąli was done,
Maybę we can pateh the bąli 

In time for the next game.
! Drinking pop and beėr kept 
dthėrs cooF and talkative. To 
a certain yoūng gentleman it 
pays to be a hard worker for 
thėre he is in popųląr demand 
at picnics. Girls, you can gutess 
who that is. If you cari’t 
this littlc hint ougth to help, 
He is tall, dark, and handsome.

Just how do some girls and 
fellows managę to stay so cool 
looking on such days?

Whp was that fair mąid who 
ęame late and then walked 
arouųd the grove tired looking 
ąnd angry? You ask, her why 
she was sp angry.
Well, our director has giyen 
this Thursday (June 7) to us 
to enjoy as we please andwants 
us back 100% on June 14

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gubernatoriaus Hornerio su
manymu Chicagoj, 18 ir 19 dd. 
birželio, įvyks konferencija, 
kad svaiginančių gėrimų kon
trolei patvarkymus apsvarstyti.

Ketųrių /‘sausų” valstijų -tė
tušiai atsisakė savo atstovus į 
konferenciją atsiųsti. Tos vai* 
stijos yra: Oklahoma, Kansas, 
Alabama ir North Carolina.

Mrs. Anelia K. Jarusz
\ J______ ' Physical THėtapy

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
sė ar ligoninėse, 
duodu massage

■ < electiric treat-
ment ir magne- 

OH tie blankets ir tt.
. Moterims ir mer- 

.... gįinoms patari
mai dovanai.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJA§ 
Patarnavimas keras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
TęJ. Monroe 8377

inas 
man 
jus 
$25,000.

Paduotame Circuit teismui 
skunde Gardner tvirtina, jogei 
mokytojai pasakoję kitiems, 
buk Grant Gardner sukęs lai
kydamas kvotimus iš franeuzų 
kalbos, ir atsisakę išduoti jam 
kreditus, su kuriais jis galėtų 
persikelti j kitą mokyklą.

“ tMėnbniis Miestfe ' 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel.. Dearborp 9047 
‘Vakarais nuo’ 6 Iki 9 

Res. 5349 So. HtfrmHage .Avė.
Tel Prospect 1610

SKYRIUS: •
Cicero, UI.

Grant Ghrdner, 18 metų, ra- 
išdirbėjo sūnūs (pritaria- 
savo tėvo), traukia teis- 
Harris mokyklos mokyto- 
ir ieško iš jų atlyginimo

Nuliūdę:
VYRAS, SŪNŪS, DUKTERYS, PUSSESERES, 
ŠVOGERIAI IR GIMINES.

Laidotuvėms patarnauja graboritis J. Eųdeikis ir Tėvas. Tą-? 
lefonas REPublįc 834į0.

DR. VAITUSH 
lietuvis 

Optometrically Aki
Palengvins akiu tempimą 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo 
mo, skaudamą . „
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nUo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
?er puse pigiaus, kaip buvo pirmiau, 

langely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

Ofiso TeL. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR BERfAStt
756 W. 35th St

Cor. of 35th and Halsted Ste.
Ofiso valandos nuo1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutartį.

šaukia konferenciją likeriui 
kontroliuoti

Gal ir Chicagos komunistai 
surengs p-tii Knox’ui pietūs, 
kai jis sugrįš namo?

; Frank Knox yra buržuaziškę 
dienraščio “The Chicago Daily 
!News” leidėjas. Neseniai jis 
jaukėsi Maskvoj, o dabar rašo 
įapie tai iš Paryžiaus. Vienas jo 
straipsnių prasideda šitaip:
I “Prie pietų, kuriuos iškėlė 
įRusų valdžios užsienio ofisas

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

A. K. Rutkauskas, M,D 
4<42 South Wcstern Avenue 

'Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakari).

JOHN B. BOJ
Ofiso valandos: 1Ki 

Vakarais: Pane<
Pėtnyčios 6 iki 9‘ 

Telefonas Ganai 1178 
Namai: 6459 . S.,, Rockvell

* ' Telefonas RbpUbtfę' wį0

Męs atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse Žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugamb. Dėkavojame grabo r i ui A. Ma
salskiui, kuris Kavų' geru ir' Mandagiu patarnavimu garbingai1 nu
lydėjo ją į amžinastį, o mums palengvino per kęs t i nubudimą ir 
rūpesčius, dėkavojame Pirmyn Choro nariams, smuikininkei Bej-- 
nice Darešiuter, p-iai Steponavičienei ir Jurgiui Steponavičiui už 
muziką ir dainas, ir p. V. Ambrose už nuoširdžią prakalbą. Taip
gi p-niai Millerienei ir p-lei Bąroniutei už suraminimą ir pagelbą 
musų liūdniausioj valandoj, ir pagalios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylima dukrele; ir se
sute sakome: ilsėkis šaltoj žemelėje.

Jau porą dienų septyni Illi
nois vyriausio teismo komisio- 
nieriai tyrinėjo vidaus reikalų 
ministerįo Haroldo L, Ickes 
skundą prieš du Chicagos ad
vokatus.

Tie advokatai yra J. M.. Mal- 
min ir C. L. Larsen. Vidaus 
reikalų ministeris Ickes kalti
na juos tuo, kad jie reikalavę 
vienam jų, būtent Malminui, 
parūpinti Virgin Islands guber
natoriaus vietą, žinoma, reko
menduojant prez. Rooseveltui 
jį kaip kandidatę. Pašak Ickeso, 
•tie advokatai grūmoję iškeltį 
jam skandalingą bylą, jeigu jis, 
Ickes, nesutiksiąs jų reikalavi
mą išpildyti.

Malmino ir Larseno elgesį 
Ickes skaito juodlaiškiu (black- 
mailing) ir reikalaują, kad teis
mas nubaustų juos.

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna A Slakis
Moterų ir vai 

: 6900 So. :___
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak.

išskyrus seredomit

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.
■ . < . i ■ -xin .r*.. --------- i,

J. F. EŲDEIKIS
Laidotuvių Direktorius, per 30 Metu..4 V- r-t-vl ’ K rx- t? )fy,:r *H

4GQH7 So. . Ayęhtieo

Liūdnoje valandoje .paveskite savo 
L'" 1 ‘ rupesč|tts'man.

2506 West 63rd . St
Tel. REPtJRLięW

> F. BADŽIUS
! u Tncorporate'd z * "
s LIETUVIŲ . GRĄBORIUS..

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
: ’ MbUėimfška koplyčia dykai.

668 W. ’18th kSt. Tel.. CanaI 6174 
CHICAGO, ILL.

Dr. KARL NURK AT
Gydomos Akių ligos.

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

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

(Thursday). By that time theKy Amerikos Lietuvių Daktarų 
Lithuanian Program for the 
Century of Progress ou'ght to 
be ready to work on. See you 
all at Sandara on June 14 
(Thursday) at 8:00. Until then 
enjoy these summer days.

—Helen.

Marijona Magdalena Marozienė 
(Po tėvais Ramanauskaitė)

Ofiso ’ valandos: * P I 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 Vai. Nedėl. nuo 10 iki 1Ž 
-Rez. Telephone Plaza 2400

4.. V“!- VI ‘l... į n .1

Dr. A. A. ROTU 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaitui ir. visų 
chroniškų ligų ' 4

Ofisas 3102 So. Hąlsted SU 
drti 81st .

Valandos: 2—4. 7—9 
daliomis ir šventadieniais. 10—12 

diedą.'

JuozapasEųdeikis 
ir Tėvaą

Jeigu norite dailumo ir nėbrangumo 
Lėidotdvėse..-...;i>ašaukite.k..„.
REPublic 8340 

5340<Sd. Kedžie Avępąe, 
' (ięeturiilie ’sąfysiu Su fifma tuo 
t v'i’ 'pačiu vardu)' '! 7 ''

BALSAMUOTOJAS 
Pątathauja Chica- 
goje; it apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Trečiadienį prasidėjo rinki
mas džiures byloj, kurią iškė
lė p-lė Mąrgaret Molyneaūx, 28 
m., prieš Sidney IPhillipsoną, 
gyv. 666 Sheridan road. Pane
lė kaltina Phillipsoną, kad jis 
per dvyliką metų draugavęs su 
ja, o dabar atsisakęs vesti ją. 
Ieško $500,000 už širdgėlą.

Telefonas Yards 0994 _____ _

Dr. MAURICE KAHN

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEUS
756 W. 35th Si.

(Cor. of 35th and Halsted S ta.) 
Gyvenimo vieta 3139- S.. Lowę Avė, 

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

- Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. RUSSELL 
lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 5 dieną, 1934 m., 9:00 
vai. vakaro, sulaukus pusės amžiaus. Kilo iŠ Kauno rėdybos, Tau
ragės apskričio. Sartininkų parapijos, Putoklių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 88 metus. Paliko dideliame nuliudimfe vyrą Augustą, sūnų 
Alfted, tris duktėris Marijoną, ir žentą Frank O’Brien, Magdaleną 
ir Bronislavą, pusseseres Grigaliūnienę, Girštautienę ir Rimkienę 
ir jų vyrus; o Lietuvoj seserį Barborą Lukoszienę ir švogerj, ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 4139 So. Campbell Avė. ’

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER, AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

______ Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley R. Mažeika
Graboriusir

dr.p c; ŽT1vMl’is
Dęnitistaš

4645 So. Ashland Avė.
' arti 47th Stteet ’ 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

POVILAS BALCZIKONIS 
o

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 5 dieną, 1:00 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Truskavos parap., Ąžuo- 
lytės kaimas. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Paliko didelia
me nuliudime sūnų Richard, 
5 metų, broli Antaną, brolie
nę Ievą ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoj motiną, brolj ir tris 
seseris. Kūnas pašarvoitas, ran
dasi 126 E. 105th St.

Laidotuvės ivyks Birželio 8 
dieną, 9:00 valandą ryte. Iš 
namu bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Povilas Baįczi- 
konis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Sūnūs, Brolis, Brolienė 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Siunčiame Gęlės Telegramų j vi« 
pasaulio dalis. • __

L O V E LKIS 
Kvietkininkas

Gilės Di| Vestuvių, Bapkietams ir 
” P4grabains ■

Pristatome i visas nliegto dalis 
3316 So. Hąjsted St, Chicago. I1L 

Phone Boulevard 7814 ;

Graceful melody,
Ripįiėst harmony,
Thį*u the aisles čf the trees, 

came ėchoįng,—a t Naujienos 
pienie lašt Sųnday.

Did our męmbers have a 
good tirpė or dRį thęy? Seęing 
them in variouš actions . i. * ’ i': r. . r t
would say they did.

Dancing as usual was one 
yery enjoyąble atUactions for 
many. Isji’t that ( where you 
were Johnnįe at the time we 
were singing? Tęo bad we 
didn’t think of a 21-gun salųtc 
for our presidqnt. Būt I am 
sure yoų will agree tfyąt ,on his 
past record lic can be forgiyę.n 
for this incident.,

Will the young lady with. 
.pink gloves and hąt tell us girls 
(for there are unite a few o f 
us whp wish to know) what 
strange power you possess over 
these men, wlto keep lingering 
at your side?

Where were the members 
who received liekets and then 
didn’t appear? I sų'ppose you- 
all have good excuses by now?

Didn’t .thę sophistįcatęd danu 
ąels largė white hat jodk stun- 
nįng? 'Wby even our popular 
secretąry’s friends didn’t re- 
ęognįzę her . with those sun- 
glasses. ’

Who’3 favoritę sport seems 
to be ridiųg around the grove 
and attrąčtifig girls with his 
^motorcyęle?

Hįąrę is another call that 
many of our own answered.

Cpme on, ’ let’s all be jolly, 
>and play a game Of volley.

That’s fine, all fall in line, 
there’s youy place, herę. is mine.

'Pirmadienį, birž. 11 d., Sa 
muel Insull bus pristatytas fe 
deraliam teismui 
įnelegalėmis bankroto

4729 Sq. Ashlaiul
2 lubos 

CHICAGO. TLL.
OFISO VALANDOS

Nuo 1Q iki 12 vai. ryto, nUo,2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

' Phone MIDWAY.288fl

JOSEPH J. GRISH 
'Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
j Tel. Hoūlevard 2800: '*

Rez. 6515 So. Ropkvrell SL

Buredomis ir ! hfedėl.1 * pagal sutartį.
i R?\.6?82’ Telefonai 'Kenubue 7868

■ į. 1.....1 nbb.W I. U.... l?fa> U.... . hi’n I .... .

DR. STRIKOnS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND.JAVE. 

Ofiso vaį.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
:'vak. Nedėlioj Dagiai sutarimą 
. Ofiso Teį.: BoUlevąrd 7820/J 

Namų Tel. Prospect 1980'

I J. ZOLP 
i • GRABORIUS

1 1646. West 46th St.
Tel. Boulevard. 5208 ir. 8418 

1327-Se, Ct,.

Lachavich ir Simais
LIETUVIS. GRABORIUS 

>atdrhhuja laidotuvėse kudpi'gištisiai 
Reikale, meldžiame atšišaukti, P ihh-

DR. C. MICIIEL. 0. Dj
LIETUVIS

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

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

DENKISTAS
4143 Archer av.. kąmp., F^ancisco

- įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojau chi
rurgas ir ‘ akušeris. •1 ' J

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

Ofįąas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SC. netoli Morgan SL 

Valandos' nuo 10^12 pieta ir’ 
t nuo 6 iki 7:30 vai. vakarę.

Tel. Canal 8110, ’ 
Rezidencijos’ 'telefonai:.

Hyde Park 6755 ar Central 7484. £

Dr. Charles JSegaL
Avo.

• Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted SL 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- 

gijos. Nariai. . , _ .

Davidonis, MJI
4910 S. Michigan Avė.

' f tel. Keriwood 5107 
VALANDOS:

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

Ąpart šventadiepio ir ketvirtadienio

' A,, MONTVID, M. D.
Wėst Town State Bank Bldg. 

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

Tel., Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

, DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vąjandps nuo 2 iki 4 jr nuo 7 iki 
vai., Nėdėliomis nuo 10 iki 12 

3848 South Halsted St.
, j Tęt. Boulevard T401 

....... —■"■■'iii—-i..i iii i   . i. i m.    

. Phoiie Canal 6122
DR S. BIEŽIS



Tarp Chicagos 
Lietuvių

iš kolonijų paskutiniu metu. 
Trumpą laiką atgal ALTASS 
pridavė $16.15 Gary, Indianos 
Lietuvių Draugijų centras. Pi
nigus prisiuntė vietinis vei
kėjas p. Paškauskas.

AlTASS ŽINIOS
, . Į

Brighton Parko AL
TASS skyriaus ge

neralinė atskaita

Padėkos žodis

Brighton Parko ALTASS 
skyriaus komiteto įvykusia
me susirinkime, birželio 1 d,. 

11934 suvesta sekanti generali
nė atskaita nuo pat komiteto 
įsikūrimo:

ĮPLAUKOS I
Sausio mėnesį per K. Pet

rauską narinės aukos $18.00
Per J. Romaną auka nuo 

Lietuvių Piliečių klubo 5.00
Pelnas nuo baliaus įvy

kusio sausio 6 d. ........... 82.55
Per K. Dauskurdą nari

nių aukų ...........    8.00
Per Edvardą Čepulį, na

rinių aukų ..................... 20.00
Per Frank Krasauskį 

narinių aukų .................  21.00
Vasario men.:

Per Joną Gasparu i tį 
smulkių aukų .................. 3.00

Dar už tikietus nuo
baliaus ............................ 1.25

Narinių aukų ............. 2.00
Kovo mėn:

Narinių aukų ..........  2.00
Per W. šarką auka nuo

D. L. K. Vytauto Gvar
dijos, Town of Lake ......  5.00
Balandžio mėn.:

Pelnas nuo įvykusių pra
kalbų kovo 25 .............. 51.55

Per Frank Krasauską na
rinių aukų ................. 20.00

Per Joną Barškietį nari
nių aukų ..................... 20.00

Per Frank Krasauską 
narinių aukų .............. 27.00
Gegužės mėn.:

Per K. Petrauską nariHlij 
aukų ............................ 29.00

Per Edvardą Čepulį 
narinių aukų .................. £.00

Per A. Rimdžių 
smulkių aukų ..................... 75

Per W. šarką pelnas 
nuo parengimo Keistučio 
kliubo ............................  45.00

Per Iz. Leistrumą nari
nių aukų ......................... 8.00
ir smulkių aukų ..........  13.30
Birželio mėn.:

Pelnas nuo įvykusio 
baliaus gegužės 13, ....... 21.40

Per Iz. Leistrumą ....... 2.50

Lietuvių Tautinių Kapinių 
komisija puošimo dienai sureng
ti taria širdingą ačiū:—

Lietuvių Tautinių Kapinių 
puošimo dienos programe daly
vavusiems — p. p. Steponavi
čiams ir choristams; taipgi kal
bėtojams, Naujienų redaktoriui 
P. Grigaičiu*!, Dr-ui Zimontui ir 
St. Strazdui, nes šie kalbėto
jai savo kalbas pašventė išim
tinai tos dienos reikalui. Ačiū 
už mandagias ir gražias kalbas.

Bet su ketvirtu kalbėtoju iš
ėjo kitaip. Jis, tik palipęs ant 
platformas, pareiškė, kad kal
bėsiąs komunistų partijos var
du. Taip ir buvo. Vos spėjo 
priminti kapinių puošimo die
nos reikšmę, na, ir pradėjo rėž
ti prakalbą apie juodveidžius 
ir jų reikalus ir kaip lietuviai 
turi vienytis su* jais. Matyti 
tačiau buvo, kad ne visiems lie
tuviams ši kalba patiko, ir sto
vėdami būreliais jie patylomis 
siulijo komunistams vieniems 
tą “bendrą frontą” sudaryti.

Trečias choras—Kanklių ir 
Aido chorų sudėtis—sudainavo 
neprastai.

Kuo širdingiausiai dėkojame 
taipgi Antanui Žymantui. 
Peoples Furniture. kompanijai 
ir Jos. F. Budrikui už didelę 
paramą Lietuvių Tautinėms Ka
pinėms— kad jie nepasigailėjo 
laiko ir transliuodami radio pro 
gramus, veltui kapinių pikniką 
garsino. O ypatingai dėkingi 
Budrikui, kuris suteikė tokius

yra, lošia pašažėmis vaidina
mą “indoor bąli” arba “soft 
bąli”. Kai kurie įrodinėja, 
kad tai kenkia gerai lošti 
“bard bąli”. Tad darinkta ko
misija, kad ištirti ir duoti lo
šėjams pasirinkti arba vieną 
ar kitą. Ir jau teko girdėti, 
kad lošėjai pasirinko “soft 
bąli”. Tai reiškia, kad atsisa
ko nuo kliubo seni lošėjai. 
Ant greitųjų yra organizuoja
mas naujas jaukias iš jaunes
nių ne kliubo narių. Atrodo, 
kad kliubas susilauks “naujo 
kraujo“ Na, tai parodys atei
tis.

Dabar visų dėmesis atkreip
tas į rengimą pikniko, kuris 
atsibus 10 dieną birželio Li- 
b.ušė Parke, Stickney, Illinois. 
Vieta randasi netoli Cicero if* 
paranki privažiuoti iš visur. 
Nariai platina serijas visu 
smarkumu, suprantama, ne 
visi. Iš viso ko atrodo, kad 
piknikas bus nepaprastas. Ir 
turėtų taip būti, nes šiemet 
kliubas švenčia 20 metų jubi
liejų. Tas piknikas bus prisi
rengimu prie metinio parengi
mo spalių mėnesį, jeigu busi
me gyvi. O dabar visų mintis 
būti piknike, pasimatyti šit 
senais pažystamais.

Kliubo nariai! Kurie turite 
pardavę serijas, tai stengkitės 
sugrąžinti kotelius komisijai, 
kad ne vienas pirkėjas nelik
tų suvilios. Serijoms sugrą
žinti paskirta vieta adresu 
4917 W. 14 st. Kurių serijos 
pasiliks nesugrąžintos iki po 
pikniko, tai jos skaitysis par
duotos, ir platintojai turės 
užmokėti už jas pilnai.

—Kliubo sekretorius.

RADIO

NAUJIENOS, Chicago, UI.
„...c...,,——.............. ..............................................—... |. ...»..................              , ................ ... ,

standing’iii oho $pdt» passing there was no initialion that 
■day on account of somebody’s 
illhess.
jnšt annised thernselves to the' 
best of their ability... and, by 
the way, pleasc bear in mind 
that the Lambda Mu Delta* 
fraternity is a FRATERNITYJ 
būt, the lašt meeting was held, 
ai the home of a certain char-' 
ming MISS Ėslellc... (Is that 
why there was no. writc-up?).1 

Laminu Delis, 
next 

Pretly, pretly, 
pleads Polly))).

the (trinks around. Mr. Poška 
is not such a bad host, or 
friend, to have iš he. Mr. and 
Mrs. Ortakis?

A. too, was more thirsty 
day than on any other

and so, everybody

that
day that we have evor hoard 
of.

And “llail, hnil!” — was 
the gang 011 there!? You bet. 
Both PIRMYN and BIRUTĖ 
wcre proseni in goodly num- 
bers.

Būt, wait, we mušt mention 
the fact that we missed one 
good vietini. He is always 
good material vvhen wc see 
him anywhere būt this time ))ej visjtc(i and d 
Anhony Vm vada was in (Je- fwec( voi(Jcd mnl<'kn8_ Thį' 
yelamh am we <h< n happen o(hcr d ()n(j of ,cm camc to

(((Pleasc, 
mayn’t I comc to your 
meeting? 
pleasc? -

i Not only “Misses” have un-
usual charm, nowadays, būt 
a ceriai n rcporler i s forever

i Crane Coal Co 
5332 bo. Long Avc 

Chicago, Ali.

Pocahontas mine run tonas

Ketvirtadienis, birž. 7, J 934

gerus garsiakalbius, kokių Tau
tinės Kapinės niekuomet nėra 
turėjusios.

Dar norėtųsi priminti tau
tiečiams, kad reikalui esant 
reikėtų neužmiršti ir paremti 
šiuos lietuvius biznierius, kaip 
jie kad remia kitus.—Komisija.

Padėka

Viso įplaukų ..........  $414.30
IŠMOKĖJIMAI.

Sausio men. pasiųsta Centro 
Iždininkui J. Mackevičiui

...........................  $139.55
Balandžio mėn. pa

siųsta ............................. 170.00
Birželio mėn. pa

siųsta ............................  70.00

Ačiū Naujienoms ir p. Ryp- 
kevičiui už patarnavimą, kuris 
buvo suteiktas mums, kai per
eitą vasarą važiavom į Lietu
vą. Ten išbifvom 10 mėnesių 
ir sugrįžom atgal.

Tris kartus buvome Lietu
voj, Naujienoms patarnaujant.

Ačiū p. Rypkevičiui už popie- 
rų sutvarkymą.

Septynius kartus plaukiau per 
vandenyną, ir paskutinę '‘kelio
nę geriausią tarėjau. Iš Biržų 
iki Chicagos kelione ėmė 10 
dienų.

Laivas buvo Bremen. Plaukė 
iš Bremeno tiesiai j New Yorką.

Labai įdomų programą gir
dėjau iš stoties WGES praėju
sio sekmadienio rytą. Tai yra 
programas duodamas Pro- 
gress Furniture krautuvės. 
Šios krautuvės programai vi
sados yra gražus ir įdomus. 
Praėjusio sekmadienio pro
grame teko girdėti visiems 
mėgiamą dainininkę Helen 
Bartush, kurios dainavimas 
visados sužavi klausytojus. 
Be to,’ ji sudainavo du duetu 
su programo vedėju. Taipgi 
labai patiko advokato Gugio 
paaiškinimai, ir aš manau bus 
įdomu visiems ir toliau girdėti 
panašius advokato Gugio pa
aiškinimus. Lauksiu kito sek
madienio. — Klausytoja.

ROUND ABOUT ' 
T0WN 

with
Polly and Apollo 

h........................ /

to follow him out there, ... 
much to our chagrjn, since wė 
hear that those Cleveland 
“Misses” are the. kind 
shouldn’t iniss seeing.

Oh, well. To console 
selves, >ve found eut 
“extra paper” news:

The wedding bells 
pealed their chimes i n the 
very rccent past for Feliv 
Vaitkus and his choscn-onc of 
Kohler, Wisconsin. Congrats! 
Best Wishes. She wiil ūn* 
doubtedly inspire you to fly 
aeross the ocėan more sūrely 
and ąuickly, and to return 
without too ’muęh* delay in 
the fašeinating “land of the 
rue and golden locks.”

More ncws: “Doc” Naikelis 
is the pround ancestor of a 
bonny 
boru a 
pretty 
“wife” 
distant

Štili
may remember, lašt week we 
said we’d gi ve the Lambda 
M u Delta corrėspondent a 
chancc to write up their meet
ing before we did. BŪT, ... no 
write-up, yet.

And, of coursjb, ąot! ...‘cause

one

our- 
so m e

have

little lassic, who was 
week oi* more ago to 
Anele Saikelis, the 

whoin Doc found i n 
Pittsburgh.

more ųęws: As some

his office to pay him a smil-| 
ing visit, and then a sccond 
one caine... and so, the first, 
hurried away through the 
back door... Now, if a third 
one had comc, ... ’twould 
been a mighty good story for 
us, perhaps?

— Polly and Apollo.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood Šviesoms.
420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840
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Business Service 
BiznioPatarnavImaz

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West D i vision St. 

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

have

PRANEŠIMAI
Svarbus Lietuvių Demokratų Ly

gos susirinkimas jvyks birželio 7 
d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.

. Susirinkime dalyvaus visų politi
kos klubų delegatai, veikėjai ir na
riais Bendro visų pol. klubų pikni- ■ 
ko rengimo, komisija išduos rapor
tą, bus ir kiti svarbus pranešimai. 
Nesivėluokite. — J. L. L.

Kriaučių Lokaias 269 A. C. W. 
of A. susirinkimas jvyks pėtnyčioj, 
birželio 8 d., Amalgamated Centro 
Name, 333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vąl. vak. Malonėkite dal”vauti visi, 
nes delegatai išduos raportą iš kon
vencijos. — Valdyba.

Koseland. — Penktadieni. Birželio 
Balčiūno sve-8 d., 7:30 vai. vak., 1 

tainėje Įvyks Kiiubų ir Draugijų 
Susivienijimo susirinkimas. Bus 
svarbių raportų, pranešimu ir bus. 
svarstoma svarbus reikalai Susivie-1 
nijimo labui. Visi nariai ir narės i 
būtinai atsilankykite. Taipgi kvie- j 
čiame tuos, kurie nori prisirašyti 
prie Susivienijimo. Dabar geriausia 
proga prisirašyti.

j 'j,. Sekretorius.

susirinkimas.

-i

MADOS MADOS MADOS

MORTGAfiE BANKERS

REAL ESTATE

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

$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
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PEKKĄM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar iij8 turite Athlote'e kojas. Deder. 

vHę, Pūsles, Degančias ir Niežuotas ko
jas? Ar jus norite umis pagelbą? Prl- 
siųskite 50c. dėl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, III.

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus. 
1411 So. Halsted St.

Tel. CANAL &0«3
Mes pristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 97^ v*r^‘
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ....... 97<

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE. 5746 South Ashland 
Avenue.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo draugės Mary 
Zelonis, su kuria turėjau saliuną 
ant 21-mos gatvės ir Ashland Avė. 
apie 10 metu atgal, žinantieji pra
šomi man pranešti arba ji pati lai 
atsišaukia. *

MRS. ANNA BUDRIS
716 W. 18th St., Chicago

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

WVWWMVWMVMWWW^>>**^^*<*%*,*******^^***A^

REIKALINGA suaugusi moteris 
ar mergina prie namų darbo prida
boti vaiką. St Andrešiunas, 634 W. 
18th Street.

REIKIA patyrusiu moterų prie 
sortavimo skudurą. 736 W. Tilden 
St. (arti Van Buren & Halsted StM

Viso Centro iždan 
skridimo naudai ....... $379.55

Už 2,000 plakatų ....... 8.88
už 500 tikietų .............. 3.75

Viso išmokėta ....... $392.10
Lyginant įeigas su išmokė

jimais balansas skyriaus iž
de liko $22.20.

už tokią gausią paramą ge
raširdžiai lietuvių publikai ir 
darbuotojams priklauso nuo
širdus ačiū.

—F. F. Puteikis, Sekr.

Kas važiuoja Lietuvon, Nau
jienoms patarnaujant, tai re
komenduoju laivus Bremen, Eu
ropa, Columbus. Visi, broliai 
ir seserys, keliaukite šia lini
ja ,nes daug parankumų yra 
keliaujant ja.

—Mrs. Emilia Adam,
Music Shop, 901 Maxwell St., 

Chicago, *111.

Cicero, III.
Raudonos Rožės Kliubo 

darbuotė.

Jaunam didvyriui leitenantui 
Feliksui Vaitkui...

Baltimorės Lietuvių Moterų 
Piliečių Klubas prisiuntė 
ALTASS centran $5.00 auką 
“LITUANICOS IF skridimui j 
Lietuvą.
’ Laiške, po kuriuo pasirašė 
klubo pirmininkė p. J,ulė M. 
Rastenienė, sako, “Lai musų 
jaunas didvyris leitenantas 
Feliksas Vaitkus užbaigia 
sėkmingai Dariaus-Girėno žy
gi”

Tai tik viena iš daugelio 
aukų, kurias ALTASS gavo

Pereito penktadienio vaka
rą atsibuvo prieš-pusmetinis 
Raudonos Rožės Kliubo susi
rinkimas p. šemetų svetainė
je, 1500 So. 49 avė. Narių at
silankė gana daug.

Kai oras yra toks karštas, 
koks buvo praėjusį penkta
dienį, tai niekas nenori sėdė
ti svetainėje keletą valandų. 
Todėl susirinkimas ėjo gana 
sparčiai. Komisijos davė pra
nešimus apie savo darbuotę. 
Ligoniai yra trys, gerai pri
žiūrimi. Kiiubų federacija tu
rės išvažiavimą, tikietai plati
nami.

Besbolo jauktas veikia ne
blogiausia. Dirba perdaug; tai

Well, did you see us?
We mean at NAUJIENOS’ 

picnic.
Anyway, wc saw you... and 

you, and YOU.
Mrs. Gugi? claims she was 

beside the bar once... to think 
we were lucky ’nuff to see 
her just at that particular 
time.

Būt, Mrs. August simply 
cannot deny that she was 
there twice, thricė,... we stop- 
ped counting.

(How do we know? Where 
do you suppose we were on a 
day as thirsty as that day 
was?).

And so, we got to see V. 
Poška, too. He said he was 
just a-going to walk around 
the bar, būt if we were štili 
seeing straight, he was just

s 2693 — Augesnei moterei vasarinė suknelė. Tinka iš byle kurios 
vasarinės, lengvos materijos su baltu apikakliu. Naujoviško styliaus kal- 
nierius. Joje atrodysite plonutė ir smagi. Sukirptos mieros 86, 38, 40, 42, 
44 ir 46 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S, Halsted St., Chicago,«111,

Čia jdedu 15 centų k prabų at

siųsti man pavyzdi No....... ..................
. ! \ • . 4

Mieros ...............___ ... per kratine

(Vardas k pavardė)

(Adresas)

(Miestas k valst.) 

. ................i ................................... e

Varnišas, kuris išdžiųsta j 4 va
landas ................
Dutch Boy. Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnj šepetį sieninės popieros va
lymui.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai ^atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominių 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
j Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

CLASSIFIEOADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTE IR BLĖKORYSTE 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

‘ Tel. Yard« 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas

8858 So. Halsted St. Chicago. III 
Ofisas 8406 S. Halsted St.

NEWYORK$10, LOS ANGELES $16 
Keliaukite dideliuose limosinuose— 

Pigiau, greičiau ir parankiau. Taipgi 
nupiginta busų kaina visur.
Room 506 — 82 W,. Randolph St. 

Tel. Randolph 0989

For Rent
STORAS RENDON. Tinka dėl Ice 

Cream parterio — pieno stoties, be- 
kernės arba ofiso. $15 mėnesiui.

3328 So. Halsted Street

RENDON kampinis Storas su alu
dės barais, vieta gera arti prie dirb
tuvių, renda pigi, tinkamas ir kito
kiam bizniui. 4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564.

RENDON Storas su aludės barais 
ir gražia svetainė. Renda pigi, su 
pragyvenimo kambariais. 4512 So. 
Hermitage Avė.

IEŠKAU 4 ar 5 kambarių apie 
Bridgeportą. Esame tiktai 2 žmonės, 
nėra vaikų. Olga Kareivas, 1742 S. 
Union Avė.

Furnishėd Rooms
TURISTAMS KAMBARIAI

Lietuviai kurie atvažiuosite i Pa
saulinę Paroda, sustokite pas Lietu
vi Stanislova MartiSiu apsigyventi. 
Kambariai gražus ir pigus. Tiktai 
2 blokai nuo Worlds Fair.

3741 Ellis Avė.. Chicago.
Oakland 4537 . ,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

DEL labai svarbios priežasties par
siduoda gerai išdirbtas tavern. Biz
nis eina labai gerai. Taipgi namas 
Englewood apielinkėj, arba abu kar
tu. 7005 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI aludė, labai geroj 
vietoj, biznis išdirbtas, arti dirbtu
vių, dviejų gatvekarių kampas. 6 
kambariai gyvenimui. Turi būt grei
tai parduota. 2023 S. Ashland Avė.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką i Tavern bizni. Biznis išdirb
tas gerai. Vienai persunku.

821 W. 84th St.

PARSIDUODA Alaus Tavern; 
biznis gerai išdirbtas ir randasi art! 
dirbtuvių. 3749 So. Halsted St.

PARDUODU TAVERN. Gera kam
pinė biznio vieta. Parduosiu pigiai 
todėl, kad turiu kitą bizni.

6000 Carpenter St

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu
vykla, vieta išdirbta per daug me
tu. DauR darbų Ir nebrangiai. 4550 
So. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas, greitai ir 
nigiai. iš priežasties ligos, yra tur- 
kish bath. 3318 So. Morgan St.

CICERO. Parsiduoda dailiai įreng
tas Tavern su moderniškomis sėdy
nėmis, vieta išdirbta per daug me
tų. Priežastis pardavimo, savininkas 
išvažiuoja' i Colorado.

4932 W. 14th Street




