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Renkasi Konvencija Nutarti Streiką Liejiklose
Valdžia Sieksis Įstatymais 

Neprileisti Streiko
i e e

Šiandie Pittsburghe prasidės specialė plie
no darbininkų konvencija. Valdžia 

bandys sulaikyti streiką
PITTSBURGH, Pa., bal. 13. 

—Šiandie traukiniais, busais ir 
automobiliais pradėjo rinktis 
Pittsburghe plieno ir geležies 
liejiklų darbininkų atstovai, ku
rie rytoj pradės specialų Amal- 
gamated of Iron, Steel and Tiri 
Workers konvendiją, kad j nu
tarti, ar skelbti visuotiną strei
kų geležies ir plieno pramonėje, 
ar priimti tuos valdžios pasiū
lymus, kuriuos jau priėmė gele
žies kompanijos.

Svarbiausias darbininkų rei
kalavimas yra pripažinti unijų 
ir ■ įvesti kolektyves derybas. 
Tuo tarpu valdžios pasiūlymuo
se unijos pripažinimo nėra, tik 
sudaroma kokia tai taryba, pa
naši tai, kokia yra automobi
lių pramonėje.

Darbininkai nepasitiki plieno 
kompanijoms, nes jos buvo |r 
pasilieka aršiailsfofr •organizuo
tų darbininkų , priešininkės iri 
ikišiol nesutiko vesti kokias nors i 
tiesiogines derybas su darbinin
kais.

Unijos vadai sako, kad iš 
400,000 plieno ir geležies , lie
jiklų darbininkų, virš 100^000 
priklauso unijai ir kad todėl 
paskelbus streikų visos liejįk
los turėtų užsidaryti.

Streikas, einant pirmesnių 
unijos nutarimu, turėtų prasi
dėti šį šeštadienį, birželio 16 d. 
Tečiąus manoma, kad unijos 
vadai, kaip prezidentas Tighe 
ir kiti, bandys paveikti kon
vencijų, kad ji streiką atidėtų 
ir bandytų toliau tartis su Val
džios atstovais, kad pasiekti pa
lankesnį darbininkams kompro
misą.
Valdžia ruošia įstatymus, kad 

neprileisti streiko
WASHINGTON, b. 13. — 

Skubiai ruošiami įstatymai, kad 
neprileisti gręsiačio generalinio 
geležies ir plieno darbininkų 
streiko.

Tikimųsi, kad galutina biliaus 
forma bus sutarta konferenci
joje su prezidentu Rooseveltu, 
kurioj dalyvaus darbo sekreto
rė Perkins ir kongreso vadai.

Kaip tik bilius bus paruoš
tas, jis tuoj auš bus paduotas 
kongresui priimti, kad kongre
sas galėtų jį tuojaus priimti, 
dar šių savaitę, nes šeštadieny 
kongresas ruošiasi išsiskirstyti.

Manoma, kad bilius taikysis 
suteikti plačias galias Vagne
rio darbo tarybai taikinti iški- 
lančius nesusipratimus pramo
nėje. Bet bus išmesta iŠ pir- 
mesnio Wagnerio biliaus visi 
tie dalykai, kuriems labiausia

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

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

priešinosi fabrikantai, būtent 
biliuas pasiūlymus panaikini
mui kompanijų unijų, kurios 
ir kelia daugiausia kivirčių 
pramonėse.

Pirmesnį j j Wagnerio darbo 
bilių plieno darbininkai rėmė, 
nes jis ne tik siekėsi suteikti 
platesnių galių nacionalei dar
bo tarybai, bet ir ketino panai
kinti kompanijų unijas. Bet 
yra abejotina, kad darbininkus 
patenkintų naujasis bilius.
Bilius jau pasiūlytas kongresui

Po slaptų prezidento ir jo 
patarėjų pasitarimų, bilius jau 
tapo paruoštas ir tuoj aus liko 
pasiųstas kongresui j j priimti.

Bilius siu'lo įkurti prezidenti
nes taikymo tarybas, kurios ga
lėtų pravesti kolektyves dery
bas, einant šalies gaivinimo į 
statymais, taipjau turėtų teisę 
prižiūrėti darbininkų atstovų 
rinkimus, kad darbininkų gru
pės teisingai butų atstovauja
mos dirbtuvių tarybose.

Už priešinimąsi prezidentinės 
tarybos patvarkymams bus 
skiriamos bausmės.

šis bilius taikosi pavaduoti 
senąjį Wagnerio darbo tarybos 
bilių.

Nė nesiūlys valdžios plano
PITTSBURGH, Pa., b. 13.— 

Geležies darbininkų unijos pir
mininkas Tighe paskelbė, kad 
jis nė nesiūlys konvencijai val
džios paruošto plano išrišimui 
ginčo plieno pramonėje. Planas 
bus tik tada svarstomas, jei ku
ris kitas delegatų jį paduos 
konvencijai. Jei valdžia turi ko-< 
kį naujų planą, konvencijai 
mielai jį svarstys. Tečiaus nors 
Johnsonas buvo kviečiamas at
vykti kalbėti konvencijoje, bet 
ikišiol jis nedavė jokio atsaky
mo.

Kompanijos džiūgauja, kad 
darbininkai liejiklose balsuoja 
prieš streiką. Bet unijų vadai 
nurodo, kad tai yra natūralus 
dalykas, nes darbininkai strei
ko nenori ir jie skelbs streikų 
tik tame atsitikime, jei kito
kios išeities nebebus ir jei 
kompanijos ir toliau atsisakys 
skaitytis ir tartis su darbinin
kais ir pripažinti kolektyves 
derybas. j
Gary darbininkai pasiūlys savo 

kompromisinį planų
CHICAGO.—Calumet distrik- 

to, j kurį įeina taipjau Chica- 
gos ir Gary liejįklos, delegatai 
paskutinę minutę išdirbo savo 
kompromisinį planą, kurį pa
siūlys Pittsburghe konvencijai. 
Plano detaliai laikomi paslap
tyje. Delegatai jau vakar iš
važiavo konvencijom

ASHTON, III., b. 13. —šis
miestelis turi daugiau pinigų, er ir milžino italo Primo Car-
negu jam reikia, o skolų irgi nėra už pasaulinį čempionatų, 
neturi. Del tos priežasties Dabar čempionu yra Carnera, 
miestelis panaikino ateinan- nugalėjęs lietuvį Jack Sharkey.
tiems metams taksus miestelio Baer gi stengsis čempionatų iš 
reikalams. Carneros . atimti.

DU PRIEŠININKAI LIEJIKLŲ DARBINilNKŲ KOVOJ

Edward W. Miller (kairėj), vice-prezideritas geležies ir 
plieno liejiklų darbininkų unijos, Amalgamated j Association of| 
Iron, Steel and Tin Workers ir Tom M. Girdler, galva Republic
Steel Corp.

Lenkija iškilmingai . 
pasitiks nacių 

ministeri ♦
VARŠAVA, b. 13. — Lenki-

ja ruošiasi labai iškilmingai 
ir didelėmis ceremonijomis pa
sitikti šių, savaitę ‘ atvykstantį 
j Varšavą .Vokietijos propagan
dos ministerį Goebbels.

Jis čia kalbės apie nacizmų, 
lankysis ir puotaus pas prezi
dentą Mosciskį, Pilsudskį ir už
sienio reikalų ministerį Becką.

Stalino dekretai dėl 
pinties

MASKVA, b. 12. — Stalinas 
išleido visą eilę griežtų įsaky
mų dėl ateinančios kviečių piu- 
ties centralinej Azijoj, Kauka
ze, Kryme ir Ukrainoj.

Komunistams ir jauniesiems 
komunistams įsakoma stropiai 
daboti javus ir žiūrėti, kad 
grudai bu‘tų pristatyti į svir
nus; valstybės ūkių vedėjams 
įsakoma pasinaudoti visomis 
pjaunamomis mašinomis, jas 
sutaisyti ir nepaisyti skundų, 
kad mašinos netinka piovimui 
mažų javų. Javai turi būti iš
kulti ne vėliau kaip už pusant
ro mėnesio po nupiovimo.

Prezidentas pasira
šė .muitų bilių

WASHINGTON, b. 13. — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
pasirašė kongreso priimtų mui
tų bilių, kuris suteikia prezi
dentui galios keisti muitus iki 
50 nv/oš.

Tikimųsi, kad valdžia, sulig 
reikalo mažindama, ar kelda
ma muitus, pradėjus vajų at
gauti prarastus marketus.

Šiandie Baer-Carne- 
ra kumštynės

NEW YORK, b. 13. —Rytoj, 
ketvirtadienio vakare, įvyks 
kumštynės tarp žydo Max Ba-

Perkels į geresnes 
vietas 5,000 ūki
ninkų šeimynų

■■i . ......... ...

WASHINGTOn' b. 13. —Fė
deraline šelpimo administracija 
išdirbo nepaprastų planų—^-per
kelti 5,000 ūkininkų šeimynų, 
kurios labiausia^ fiukeiitejo nuo 
sausros North Dakota į der- 
lingesnius ukiižs toje pačioje 
valstijoje.

Bulgarijos valdžia 
uždare visas politi

nes partijas
SOFIJA, Bulgarijoj, b. 13.— 

Naujoji fašistinė Bulgarijos 
valdžia vakar išleido dekretą, 
kuris oficialiai uždare visas 
politines partijas, išėmus, žino
ma, pačios valdžios partiją.

Sudegė laivas; 17 
prapuolė

NEW YORK,, b. 13. —Nor
vegų prekių laivas Knut Ham- 
sun, prikrautas nitartų, užsi
degė Corribejos juroje ir |taip 
greitai sudegė, kad nė p^gel- 
bos neįstengė per radio pasi
šaukti. 17 jurininkų liko išgel
bėti. Bet kitų 17 dar pasigen
dama ir galbūt yra žuvę kartu 
su gelbėjimosi Valtimis. I

Šiandie Hitleris vyks 
pas Mussolini

» , * -j
--------- ",-------- r—

| RYMAS, b. 13. — Rytoj Ve
necijoj susitiks du diktatoriai 
—Mussolini ir Hitleris. Musso
lini jau dabar randasi viename 
dvare netoli Venecijos. Hitle
ris gi atskris į Veneciją rytoj. 
Hitlerį veikiausią lydės Vokie
tijos užsienio reikalų ministe- 
ris von Neurath.

Abu diktatoriai veikiausia 
tarsis apie sudarymą Vokietijos- 
Italijos sąjungos. Pasitąrymo 
prašė pats Hitleris.

-—■ . .............................. . ......

DĖS MOINES, la., b. 18. — 
Sustreikavo 1,000 darbininkų 
prie valdžios šelpimo projektų. 
Jie reikalauja, kad lygiai vi 
siems butų duodama dirbti 24 
vai. savaitėje nežiūrint šeimy
nos didumo. ,<

Ameriką sutinka 
svarstyti skolų mo

kėjimą prekėmis
Pasiuntė aštrų atsakymą j An

glijos notą dėl pastarosios at
sakymo mokėti skolas

WASHINGTON, birž., 13. — 
Valstybės sekretorius Hull va
kar pasiuntė Anglijai aštrų 
atsakymą j Anglijos notų karo 
skolų klausimu.

Jungt. Valstijos griežtai pa
sisako, kad Anglija ir kiti sko
lininkai turi sumokėti savo sko
las ir kuo greičiau jos savo 
skolas sumokės ,tuo pačioms 
valstybėms bus geriau.

Hull nuneigia visus Anglijos 
pasiteisinimus dėl karo skolų 
nemokėjimo.

Anglija sakė, kad ji negalinti 
mokėti skolų, dėlto, kad ir ki
tos valstybės nėra sumokėju
sios jai savo skolų. Hull į tai 
atsako, kad pinigai buvo sko
linti pačiai Anglijai ir tai be 
sąlygos, kad atmokėjimas pri
klausys nuo kitų valstybių mo
kėjimo skolų Anglijai.

Anglija taipgi sakė negalin
ti mokėti todėl, kad ji negalin
tu sumokėti jau užvilktų, sko
lų, o nesumokėjusi užvilktų-sko
lų, ji vistiek skaitysis skolų 
nemokėjusia šalim. Hull atsakė, 
kad jei Anglija sumokės pilnai 
priklausančią birž. 15 d. sumo
kėti skolų dalį, i buteht $85,- 
670,765.05, tai ji nesiskaitys 
skolų nemokėjusia šalim, ne
žiūrint užvilkto mokėjimo pir
mesnių ' skolų.

Anglija reikalavo, kad skolų 
klausimas butų išnaujo per
svarstytas ir kad skolos butų 
žymiai sumažintos. Hull atsa
ko, kad Amerika sutinka svars
tyti skolų klausimų. Bet pa
siūlymų tam svarstymui turi 
padaryti patys skolininkai, o ne 
skolintojas.

Pagalios, Hull paduoda visai 
naujų pasiūlymą, būtent tų, 
kad jei Anglija ųegali sumokė
ti savo skolų grynais pinigais, 
tai ji galėtų sumokėti Ameri
kai reikalingomis prekėmis.

Tečiaus abu šie pastarieji pa 
siūlymai, t. y. sumažinti sko
las ir mokėti jas prekėmis, tu
ri būti pirmiau patvirtinti kon 
greso.

Amerika, girdi, nenorinti, už
krauti ant Skolininkų nepane- 
Šamos naštos, bet visgi ji tu
ri teisės reikalauti, kad ir sko
lininkai padarytų didelių pastan
gų ir pasiaukojimų savo skolų 
atmokėj fonui.
Anglija nemokės skolų ir pre

kėmis
LONDONAS, b. 13. — Au

toritetinguose politiniuose rate
liuose, pareikšta, kad Anglija 
nemano savo karo skolas mo
kėti ir prekėmis, nes tai dar la
biau supainiotų padėtį.

Tečiaus Hull nota ir pasiūly
mas, mokėti prekėmis iššaukė 
didelį susidomėjimą, kadangi 
nors kelios šalys buvo prisimi
nusios apie, mokėjimų skolų pre- 
kėmjis, Amerika ikišiol reikala
vo,, kad skolos butų mokamos 
grynais pinigais.

Anglai tvirtina, kad Hull 
klaidingai suprato Anglijos no
tų. Anglija buk nesakiusi, kad 
ji negalinti mokėti skolų todėl;

kad kitos valstybės ir jai ne
mokančios savo skolų. O tik 
pasakiusi, kad jei ji mokės sko
las, tai ji bus priversta reika
lauti ir iš savo skolininkų sko
lų mokėjimo, kas iššauktų nau
jų pasaulinį ekonominį krizį.
Francija palanki mokėjimui 

skolų prekėmis
PARYŽIUS, b. 13. — Fran

ci jos oficialiai rateliai gana pa
lankiai pasitiko Amerikos pa
siūlymą Anglijai, kad skolinin
kai dalį skolų sumokėtų prekė
mis. Tas esą gal prisidėsiųs 
prie išrišimo viso skolų klausi
mo.

HAVANA, Kuboje, b. 12. — 
Baigiant trijų dienų iškilmes 
dėl Kubos pasiliuosavimo nuo 
Amerikos kontrolės, buvo mes
ta bomba, kuri užmušė du žmo
nes ir 7 sužeidė. Bet pasitai
kė taip, kad žuvo pats bombos 
metėjas ir jo draugė. Matyt, 
bomba sprogo per anksti, me
tėjo rankose. Juo esąs komu
nistas.

CHICAGO.—šiandie Chicagoj 
viešės franeuteai lakūnai, Mau- 
rice- Rossi ir Paul Codos, kurie 
pernai nustatė skridimu tolumo 
rekordų ir pirmieji perskrido 
Atlantiką į abi puses. P

MALAGA, Ispanijoj, b. 13. 
—Generalinis streikas suparali- 
žavo visų industrijų ir trans- 
portaciją Malagos provincijoj.

LIETUVOS ŽINIOS
Atidarė Vaižganto 

muziejų
KAUNAS.—30. IV universi

teto rūmuose iškilmingai atida
rytas Vaižganto muziejus, ku
riame sudėta įvairus velionies 
daiktai, rankraščiai, knygos, 
etc.

Iškilmėse dalyvavo Ręsp. Pre
zidentas p. Smetona, šviet. mi- 
nisteris inž. p. Šakenis, rekto
rius, prof. Romeris, prorekto
riai, dekanai, profesoriai.

Latviai sunkina Lietu
vos tranzitą

KAUNAS.—Nuo gegužės 1 d. 
Latviai pakėlė tarifus toms 
tranzitinėms prekėms, kurios 
eina iš Lietuvos, o dažniausia 
į Lietuvą per Latvių teritorijų. 
Latviams pakėlus tarifą, dalis 
prekių mėginančios aplenkti 
Lietuvos geležinkelius ir su
kančios Rygos linkui arba ga
benamos juromis ligi Klaipė
dos. Del to esą jaučiama pa
gyvėjimo Klaipėdos uoste.

Ties Jurbarku prigėrė 
du žmonės

KAUNAS.— Kauno komen- 
Petras Bunikis ir Marcelė Bu- 
nikytė Kidulių valsčiaus, Ka- 
rališkių km. keldamiesi per Ne
muną į Jurbarko pusę pro kel
to duris su arkliu ir vežimu 
iškrito į Nemunų ir pigėrė. 
Arklys ir Bupikytė už pus vars
čio vakare surasti Nemune, o 
Bunikio lavonas dar nesurastas.

Onuško ežere besforfaudyda- 
mas nuskendo St. Aleksa, 26 
metų amž. Jis sirgęs nuomariu.

PHILADELPHIECIAI 
NUPIRKO PARA

ŠIUTU VAITKUI-
Pereitą sekmadienį Phikt- 

delphijcs lietuviai ne tik suren
gė labai sėkmingą aviacijos 
dieną ir pikniką antrojo tranz- 
atlantinio skridimo naudai, bet 
ir įteikė puikią dovaną lakūnui 
Įeit. Feliksui Vaitkui. Atskiri 
aukotojai sudėjo pinigų nu- 
pirkti $250 vertą parašiutą it 
aviatoriaus kepurę.

Aviacijos dieną ir pikniką ren
gė Philadelphijos Vilniaus Va
davimo Sąjungos skyrius, ku
rio pirimininkas yna J. V. Gri
nius, o sekretorius Z. Jankaus
kas. ‘

Gerai pasisekė aviaci
jos diena New Jersey
Savaitė ankščiau prieš Phila

delphijos aviacijos dieną birže
lio 3 d., įvyko aviacijos diena 
Teterboro airporte, Hasbrouch 
Heights, N. J.

Ji buvo rengiama visų New 
Jersey valstijos lietuvių pastan
gomis ir pasisekė labai gertai, 
nežiūrint to, kad tą pačią die
ną netoliese < buvo kitų stambių 
parengimų.
- - Netv Jersey komitetas jau 
pridavė ALTASS centrui $380 
ir žada sukelti dar bent ket
vertą šimtų dolerių.

Dar dvi aviacijos 
dienos

Lakūnui F. Vaitkui rengiama 
dar dvi aviacijos dienos: birže
lio 17 d. Pittsburghe, ir birže
lio 24 d. Clevelande.

Detroite, dėl SLA. seimo, ku
ris prasidės birželio 25 dieną, 
ir įvairių šeiminių parengimų, 
aviacijos deinos nebus. Bet Įeit. 
Vaitkus atvyks kurią nors die
ną į seimą pasimatyti su dele
gatais ir svečiais.

Bus dedama pastangos, kad 
lakūnas nuvyktų į Detroitą su 
Lituanica II, nes tai bus vienin- 
telė proga daugeliui seimo da
lyvių (ypač tiems, kurie yra iš 
mažesnių kolonijų) savo akimis 
pamatyti lėktuvą, kuriuo Felik
sas Vaitkus šią vasarą skris į 
Lietuvą.

FORT WILLIAM. Ont., b. 
13.—Žalių kirminų šioj apielin- 
kėj tiek priviso, kad jie baigia 
nuėsti visų medžių lapus ir net 
trukdo traukinių vaikščiojimų, 
nes bėgiai taip ' storai aplirr. 
pa kirminais, kad sustojęs gar 
vėžys nebeįstengia pradėti v? 
žiuoti slidžiais bėgiais.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti I •

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, birž. 14, *342

CLEVELANDO
MARGUMYNAI

Naujas profesionalas

Birželio 11 4. baigė inži- 
nierystes mokslus ir gavo dip
lomų Vytautas Kaminskas. Tai 
labai rimtas jaunuolis, kuris 
garbes neieško. Mokslus baigė 
su pasižymėjimu,— kaipo vie
nas geriausių studentų. Kiek 
teko girdėti, jam mokykla 
bandys parūpinti ir darbų.

— Vietinis.
—..o.

Su piknikais ne visiems 
tesiseka

Birželio 3 d. pas mus buvo 
rengiami net keturi piknikai. 
Žinoma, pirmų vietų užėmė 
“Naujienų” piknikas, kuris su
traukė tūkstantinę žmonių 
minių.

Mažų namų savininkai irgi 
turėjo savo piknikų. Tačiau 
jie gatavi yra sau nagus grau
žti, kad tų piknikų rengė. Vie
ta buvo prasta ir už jų reikė
jo pusėtinai brangiai užmo
kėti. Tuo tarpu žmonių susi
rinko tik apie kokis šimtas, — 
ir tai fu vaikais.

Katalikų piknikas įvykę 
naujosios parapijos darže. 
Publikos turėjo vos porų tuzi
nų. Vadinasi, labai nepasise
kė.

Piknikavo ir ALDI. Labai 
mizernai atrodė. Net patys 
rengėjai dabar nenori atsi
minti, kad jie turėjo piknikų.

Pirm birželio 3 d. tai ne vie
nas Petras iš kanapių su pa
šaipa kalbėjo apie “Naujie
nų” piknikų. Girdi, kokius jus 
ten stebuklus rodysite. Iš.yjsų 
jūsų pastangų nieko neišsf

Tačiau tie Tainošiai įsitiki
no, jog “Naujienos” — tai ne 
“Dirva”. Kai “Dirva” rengda
vo savo piknikus, tai ir visi 
kiti stengdavosi tų pačių die
nų savo piknikus bei išvažia
vimus turėti. Ir paprastai vi
siems pasisekdavo, išėmus 
“Dirvų”. Vienok su “Naujieno
mis” išėjo kaip tik priešingai, 
pasisekė tik “Naujienų” pik
nikui, o visi kiti su savo pik
nikais sulindo į skylę.

— Kaimynas.
—o—

Pats save numaskavo
“Dirvos” šoferis nudžiugo, 

kaip geležėlę radęs,, kad jau 
numaskavo Armonų. Tačiau 
jis ne kų kitų numaskavo, o 
tik pats save. Pasakysiu, savo 
žioplumų numaskavo. Kai Ka
ziukas pasveiks, tai jam dar 
ir vėjo teks.

Kalba jis apie “Naujienų” 
piknikų ir nei iš šio, nei iš to 
įvelia Balutį ir Lietuvių Die
nų pasaulio parodoje. Kam 
lai reikalinga?

Armonas juk niekam vaini
ko neuždėjo, kaip tai buvo pa
daryta pasaulinėje parodoje. 
Tai kam apie tai kalbėti?

Matomai, tas šoferis rašo, 
kas tik jam ant seilės‘užeina.

—o—
i Pavėlavo su auka

mušęs Dr. Vitkus. Pas jį nuo
lat sustoja svečiai tai iš Gili- 
cagos, tai iš Pittsburgho, tai iš 
kitur. Ir visus jis maloniai 
priima bei savo automobilį u 

“pa važinėj a. Prieš kiek laiko 
jis susilaukė svečių net iš Lie-

Namuose įvyko šauni puo
ta; svečių susirinko Ulbai 

I daug. Mat, apsivedė ponų Ra-i 
: zeviČių vienturtė dukrelė, tad 
'jie iškėlė jai tikrai atminti
nas vestuves. — Svečias.

Uivos. Kai atvažiavo svečiai iš 
Lietuvos ru Vilniaus reikalais, 
tai pas jį buvo sustoję. Mat, 
profesorius Vitkus yra Dr. 
Vitkaus pusbrolis.

—o—
Aviacijos diena jau čia pat

Ligi aviacijos dienos labai 
mažai laiko beliko. Tikėtis 
kokių nors stebuklų vargu ga
lima, nes clevelandiečiai kaž
kodėl prie jos nesirengia taip, 
kaip reikėtų. Visas darbas 
bandoma suversti Dr. J. T. 
Vitkui, komiteto pirmininkui, 
ant pečių. Tai labai negerai. 
Vienam žmogui viskų surengti 
ir prižiūrėti yra perdaug.

Kodėl gi kiti komiteto na
riai snaudžia? Juk yra išrin
kta spaudos komisija, ~ kų ji 
veikia? Jos pareiga turėtų bū
ti, kaip galima labiau aviaci
jos dienų garsinti. Bet ji to ne
daro. Pas mus yra nemažai ir 
korespondentų, ale jie irgi ty
li. Tik p. Šūkis savo laikraš- 
lukc aviacijos dienų stengiami 
išgarsinti.

Kaip sau norite, bet tai ap
sileidimas. Reikėtų nors da
bar labiau subrusti.

—o—
“Dirva” vėl prabilo

Per kiek laiko “Dirva” ty
lėjo ir neberašė šmeižtų apie 
transatlantinį skridimų. Ta
čiau dabar jai ir vėl pradėjo 
niežėti nagai. Matomai, sudarė 
bendrų frontų su “Vilnimi” ir 
iŠ jos semia dvasinį penų savo 
šmeižtams. v

Na, toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino. Kaziukui, iš 
tiesų, nieko nebeliko daryti, 
kaip tik susidėti su “raudo
nomis masėmis,” nes Cleve- 
lande daugiau niekas su juo 
nebesiskaito. — Vielinis.

Vienas džiaugiasi darbų ga
vęs, o kitas — dejuoja
Geras tautietis susiliko p. 

Greičių ir sako jam: “Tau tik
ra laimė pasitaikė, kai Kaziu
kas susirgo: gavai gerų darbų 
‘Dirvų’ redaguoti.”

Į jai p. Greičius buk atsa
kęs: esu, pasikark su tokiu 
darbu. Viskas butų dar šiaip 
ir taip, jeigu ne tas Jaras su 
savo raštais. Prirašo jis devy
nias galybes, tačiau ir pats jis 
nežino, kų jis rašo. Perskaitai 
jo raštus ir negali surasti nei 
galvos, nei uodegos. O jis vis 
primygtinai prašo, kad aš tal
pinčiau jo raštus netaisęs. Tai 
tikras vargas. — Tautietis.

Susimaišė popieriai
Buvusis “Dirvos” šoferis 

sumanė reporteriu tapti, kai 
jo bosas apsirgo. Tačiau re- 
porteriauti jam visai nesise
ka. Sakysime, jis nuvyko į 
“Naujienų” piknikų, kuris 
buvo laikomas Neuros fermo
je. Pametė jis ten tūkstantinę

Didelis Bankietas
Bankietas rengiamas pagerbi

mui Ohio lietuvaičių 
gražuolių.

Kaip žinia, birželio 3 d. 
Neuros darže įvyko “Naujie
nų” piknikas, kur buvo renka
ma gražuolės. Išrinktųjų gra
žuolių pagerbimui dabar nu
tarta turėti bankietas, kuris 
įvyks birželio 23 d.

Visi, kurie norite musų skai 
sčiaurias lietuvaites pagerbti 
ir kartu su jomis pasilinks
minti, dalyvaukite bankiete, 
kuris įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėje, 920 E. 79-th 
St. Manome, jog tame bankie- 
tę dalyvaus nemažai svečių iš 
kitų miestų. Mat, Clevelande 
susitos delegatai, kurie važiuos 
į SL A. s.eim ų D etr o i t a n. Ta i 
prie progos jie užsuks ir į 
bankietų. Reikia taip pat ne
užmiršti, jog ant rytojaus tu
rėsime aviacijos dienų, todėl 
tikimės jau iš vakaro turėti 
svečių. Teko taip pat nugirsti, 
jog į bankietų atsilankys ir 
lakūnas Įeit. F. Vaitkus.

Tikictus prašome įsigyti iš 
kalno, nes prie dųrų jie ne
bus pardavinėjami. Kainos vi
sai prieinamos. Tikictus gali
ma gauti pas bankieto rengi
mo komisijos narius. Komisi- 
jon įeina šie nariai:

architektas Petras Chernis, 
1555 E. 45 St.; r

p-lė Mary Yucisyl435 E. 92 
Street;

p-lė Adelė Alijauskaitė, 1185 
E. 74 Street;

p-ia Albina Pautienė, 1330 
Giddings Road;

p. Jonas Annonas, 1782 E. 
47 Street;

Bankietas bus tikrai šaunus 
ir smagus, tad pasiskubinkite 
įgyti tikictus, kad paskui ne
reikėtų gailėtis.

—Rengimo Komisija.
—o—

AŠ GIRDĖJAU

GRAŽIAUSIOJI CLEVELANDE

P-lė M. Vaitiekūnaitė ir jos tėvelis. Panelė buvo išrinkta 
gražiausia Clevelanflo lietuvaitė “Naujienų” piknike, kuris įvy
ko Njeuijos darže birželio 3 d. ( Jį laimėjo “tripų” į Chicagos Pa- 
saulinę Parodų. \ '

o vienok iš žmonių buvo ima
ma įžanga, — po dešimtukų 
nuo kiekvieno. Be to, buvo 
pardavinėjami ir Vilniaus pa
sai. Kiek viso įplaukų buvo, . 
man neteko patirti.

— Prakalbose buvęs.i

Oras ir kiti dalykai
■ 4

Oras pas mus nepaprastai 
karštas, — labai reikėtų lie
taus. Bet lietaus vis nėra: per 
visų mėnesį tik du kartu lijo. 
Tai mažai. Dėl sausros gero
kai nukentės farmeriai.

—o—
Kai kuriose dirbtuvėse dar

bai vos tik kruta. Kompanijos 
sako, taip yra vyriausiai dėl 
streikų.

Tačiau yra fabrikų, kur dir
bama visu smarkumu. Tokiu 
budu nekuriems darbo yra pa
kankamai. Su uždarbiu, tai, 
žinoma, kitas klausimas.

T—t©’". .

tik pagauna pakankamai žu
vies pramaįtinimui savo šei
mų, bet perviršį dar ir par
duoda. Tuo budu pasidaro ke
lis centus tabakui nusipirkti.

I Clevelandų buvo atvykęs 
p. A. Vaivada. Jį labai nuste
bino tas faktas, kad vietos ka
talikai yra labai tolerantiški 
ir draugiški.

Turiu pasakyti štai kų: Gle- 
velando katalikai yrą geri 
žmonės ir palaiko gerus san
tykius su visais. Bet jeigu 
jiems kas ant komų mina, tai, 
žinoma, jie tęsyk netyli. O 
šiaip su visais rimtais lietu
viais jie gražiai sugyvena ir 
remia jų parengimus.

Kad taip yra, tai parode 
“Naujienų” piknikas, kuris 
įvyko Neuros darže. I jį atsi
lankė tikrai skaitlingas būrys 
katalįkų. Ir jie kartu su visais 
šauniai pasilinksmino.

Tai yra tikrai gražus daly
kas, kada skirtingų nuomonių

bas. Kas tam kliubui vadovau
ja, tikrai dar nepatyriau. Te
einu [tikiuosi, jog bus bando
ma duoti gerus prbgramus.

Bus smagu; kai oro bango-1 
mis musų ausis pasieks links
mos lietuviškos dainos.

()

Girdėjau, kad p. Ben Ra
kauskas, kuris laiko radio im
tuvų krautuvę adresu 1340 
Russell Rd„ neužilgo ketina sa
vo biznį perkelti į parankesnę

Tikrai girdėjau, jog neužilgo 
įsteigtos 

ga- 
nu-

musų mieste bu^ 
“Naujienų” stotys, kur bus 
Įima paskirais numeriais 
sipirktį laikraštį;

Tėmykite pranešimus!

Iš tikrų šaltinių patyriam, 
jog trumpoje ateityje mes tu
rėsime antrų ; “Naujienų” pa
rengimų parėminiiui “Naujie
nų” ir “Ohio Lietuviu Žinių'.” 

-h-. Viską Žinąs.

ŠIS BEI TAS
Į Clevelandą iš Gali(ornijos ir 

New Vorko—į kalabuzę.

P-as A. Banis, kuris seniau 
gyveno Clevclande, prieš kiek 
laiko persikėlė į PUtsburghų. 
Tačiau savo senosios “tėvy
nės” jis neužmiršta. Jei mes 
turime kokį svarbesnį paren
gimų, tai jis būtinai mus ap
lanko ir dažnai su aukomis 
prisideda.

Tačiau šį kartų jis pavėla
vo. Atvyko pas mus birželio 
9 d. Vadinasi, kai jau svečiai, 
iš Lietuvos rengėsi važiuoti 
kitur. Tad p. Baniui nei pra
kalbų neteko girdėti, nei su 
auka prisidėti. —Draugas. (

Svetingumo rekordas
Savo svetingumu Clevejan- 

de rekordų/ ttfr būt, yra su*

minių ir jam visos rokundos 
susimaišė. “Dirvos” piknikuo
se jis buvo pratęs matyti tris 
mašinas ir septynis žmones. 
Todėl jokiu budu negalėjo ti
kėti, jog čia yra piknikas. 
Jam pradėjo vaizduotis, kad 
jis randasi pasaulinėje paro
doje Lietuvių Dienoje.

— Matęs.

ŠAUNIOS VESTUVES.
Birželio 9 d. turėjome šau

nias vestuves, — apsivedė p. 
P. Auksirartis su p-lė M. Ra- 
zevičiute. šliubų ėmė šv. Jur
gio bažnyčioje. Bažnyčia bu
vo nepaprastai gražiai išpuoš
ta ir ceremonijos atlikta įs
pūdingai.

Dabar visi ir visos kalba 
apie “Naujienų” piknikų, ku
ris įvyko Neuros farmoje bir
želio 3 d. Ir visi sutinka, kad 
tai buvo didžiausias ir gra
žiausias piknikas. Pasitaikė, 
kad tų dienų buvo keturi pik
nikai. Tačiau tik “Naujenų” 
parengimas turėjo daug publi
kos, o visi kiti buvo menku
čiai ir sulindo “do dzury.”

—o——

Girdėjau L. Kultūros Darže
lio Radio programų birželio 
9 d. Kalbėjo į<an. F. Kemėšis. 
Jo kalba per radio labai ne
aiškiai skambėjo. Bet kų dary
si, — svečiui tai atleistina.

Buvo ir dainelių, ale jos la
bai įpizernai išėjo. Nejaugi 
clevelandiečiai negalėtų sutai
syti geresnių programų?

—o—
Girdėjau, kad birželio 10 d. 

labai daug vaikučių ėjo į šv. 
Jurgio bažnyčių priimti pirmų 
komunijų. Mergaičių ir ber
niukų buvo susidaręs labai 
gražus būrelis.

— —■' -I.- I.....

Girdėjau, kad p. Adomas 
Dierus apsivedė ir šliubų ėmė 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. '

Kodėl taip, — tai nežinau. 
Bet aš žipau gerai; jęg p. Dite- 
rus nemažai pasįdarbaVo prie 
naujosios parapijos suorgani
zavimo. Dabar, matomai, jis 
jų apleido.

«.■ ■ imliu ■*94""*

Girdėjau, kad susikūrė Cle
velando Lietuvių Radio Kliu-

Dan Rutherfond. 26 metų, iš 
Los Angeles, Cal.J ir Wiliia|m 
Boyer, 20, iš Nevy Yorko, at
sikraustė į Clevelandų pažiū
rėti kas darosi Erie pakran-
įtėse. Viskų rado tvarkoje, tik 
ekspedicijai gręsė galas dėl 
finansų trukumo. Nutarė vy
rukai biudžetų aprūpinti dole
rinėmis, nekreipiant ypatin
gos .domės iš.kur jos ateis.

Ir aplankė vyrukai Ohio Fi- 
nance Company,
Scfuare. Nei notų jiems rei
kėjo rašyti, nei prižadėti at-

140 Public

mokėti už 90 dienų. Pasiėmė 
saujų, pinigų ir švaistydami 
patarnautojams į veidus rev aį 
veriais abu išreiškė savo d 
kingumų ir apleido vietų.

Bet ypatingi tie| Clevelanc o 
policistai. Vos sp^jo jie apsi
dairyti išėję į gatvę, Inoj juos 
už apykaklės du policistiji. 
New Yorke af Chieagoje, pav., 
tokie dalykai beajtsiįibka ’ 
kaip musų du vyrukai gale, 
žinoti, kad (taip įvyks, Chiea
goje policija vaikęsis per ke
lias savaites ir 
čia kaip matai.

Ir atsidųrė abu didvyriai* 
kalabuzėj, fair jierųs finansai 
nereikalingi, tad! policija ir 
atsiėmė iš jų $425—tiek siekė 
“paskola” iš Ohio Financc Co.

Taksi streikas tpbesitssia.
Nors Yellovv Cab Co. da

bar operuoja aįyie' 40 taksio 
kabų Clevelande, vienok strei
kas, -kurį tos bendrovės šofe
riai paskelbė 'gegužės 3 d.,-

n,esugaus,

,y • f-■ ■ ■»■ , \ •''"m■■ 
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dar tęsiasi ir nenumatoma,,
kad jis greitai pasibaigs.

Streikas pasižybiėjo niušty-: 
nėmis, kabų daužymu ir šiaip

jėgos naudojimu iš vienos ir 
kitos pusės.

Priežastis streiko, kiek spė
jama, gludi štai kame. Per 
metų metus Clevelande ėjo la
bai aštri kabų kompeticija. 
Savo laiku buvo apie 7-nios 
bendrovės,1 kurios konkuruo- 
damos, be paliovos mušdavo 
kainas. Konkurencijų atlaikė 
,tik dvi bendrovės “Green” ir 
“Yellow” kabai. Bot J930 me
tais Clevelande pradėjo ope
ruoti kita bendrovė “Zene 
cąbs,” kuri turėdama lengvus 
automobilius, galėjo mažiau 
imti nuo pasažįerų, negu kitos 
dvi bendrovės. Neatlaikė kon
kurencijos ir “Green” bendro
vė, tad liko tik Zonc ir Yel- 
lo^y.

Tebekonkuruodamos to- 
įįau, tos bendrovės, tiefc nu
mažino ratas,.-kad šoferiai pa-, 
sijuto, kad jie negali pragy
venti ir susiorganizavę į uni
jų, Taxicab Drivers Union, 
local 555, paskelbė streikų. 
Zone kompahij a reikalą vintus 
priėmė, Yellow atsisakė tai 
padaryti, pareikšdama, kad 
Zene l^endrove kontroliuoja 
unijų ir yra pasiryžusi “Yel
lovv” bendrovę iš Clevelando 
“išėsti”. Ji gavo indžionkšenų 
draudžiantį ątreikicriąms kliu 
dy.li kabų bperavimų r suor
ganizavusi šoferius į Cab Drį- 
vers Protective Union, tęsė 
kabų operavimų, nežiūrint 
streiko. Dabar operuoja iki 40 
kabų ir mano skaičių greitai 
padidinti.

Yelloyv bendrovė reikalauja 
miesto tarybos nustatyti mi- 
nimųm ratas kabams, bet Ze
ne bendrovė, kuri turi mažus 
automobilius ir kurios opera- 
vimo išlaidas nėra didelės, yra 
tam priešinga.

Svečių iš Lietuvos 
prakalbos

Birželio 8 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje įvyko sve
čių iš Lietuvos prakalbos. Pu- 
blikos s^usirinko pilna svetai
nė. Tačiau su apgailestavimu 
tenka pasakyti, jog kalbėto
jai pepadatė didelio įspūdžio. 
Man tikrai teko pasiekei, jog 
kai kurie laike prakalbų snaų 
dė. Ypač kai kan. Kemėšis 
kalbėjo. Pp.nas Babickas sten
gėsi kiek daugiau gyvumo 
įnešti, tačiau ir jam nelabai 
tesisekė, nes publika ir laike 
jo kalbos nuobodžiavo.

Situacijų išgelbėjo prof. 
Vitkus. Kai jis pradėjo kalbė
ti apie Lietuvos žemės ūkį ir 
ūkininkų vargus, tai publika 
atbudo ir susidomėjo. Ir rei
kia pasakyti, jog jis kalba ga
na gyvai ir įdomiai, 

b Vienas -dalykas man nepati
ko. Būtent, rengėjai nelabai 
katalikiškai pasielgė: svetainę 
jie gavo dykai, kalbėtojai irgi 
nereikalavo jokio atlyginimo,

Musų miesto piliečiai pasi
darė tikri žvejai. Prie ežero 
žmonių būriai knibždėte kni
bžda. žuvavimas — tai šių 
dienų savotiškas sportas. Ir 
ne tik sportas, ale ir pragy
venimo šaltinis. Kai kuriems 
žuvauti tiek sekasi, kad jie ne

žmonės moka draugiškai su
gyventi. O pas įpus tokių žmo
nių yra nemažai.

— Geras.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

M. S. “GRIPSHOLM” , KLAIPĖDOJ

Švedų Amerikos Linijos ipoderniškas baltas motorlaivis “GRIPSHOLM”, 
kuris birželio įnėn. 9 d. ryte š. m. laimingai atplaukė 4 KLAIPĖDA su 
lietuvių ekskursija, su kurijj iš New Yorko išplaukė gegužės 28 d. 4 vai. 
po pietų. Antra švedu Amerikos Linija ekurgija i Klaipėda per Gotihen- 
burgą—Stockholm, rengiamai Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos Ameriko
je, išplauks tuo pačiu motor|aiviu liepos 3 d^ š. m. Iš Pięr 97, gale West 
57tth St., New York, N. Y. 12 vai. dieną. — VPM.

; .. ' .. ' • -' .....  i. : . .' ' . |

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir .užkandžius.

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. WUIow Springs M

Willpw Springs, III.
' I į ■ - ~L ~ i ' .....................rif

................................ U .. ..........

Daktaras r □ WISS1G,j
Kapitonas VU MHF Specialistas JI 

Pasauliniame kare Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRuTbMOTĘĘŲ PįER 28 METJIS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS ; 
YRA. Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos., ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
Sis. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 

jią jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė . 
stančius 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 yal.
4200 Wešt 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

K
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Ketvirtadienis, birž. 14, ’34

(korespondencijos•u -- ---
Kenora, Ontario, 

Kanada
Įvairios žinios.

Jau no kartą “Naujienose” 
buvo rašyta apie tai, kaip Ka
nados darbininkai dirba kem
pėse prie kelio tiesimo. Bū
tent, prie to kelio, kuris yra 
tiesiamas per visą Kanadą ir 
bus žinomas kaipo Trans-Ka- 
nados Kelias. Darbams vado
vauja vyriaUsybe. Jau du me
tai. kai}) prasidėjo darbai. 
Vasaros metu darbininkams 
mokėdavo penkis dolerius 
per mėnesį ir duodavo užlai
kymą. Žiemą mėnesinis už
darbis siekdavo $9.50. Tačiau 
pereitą žiemą buvo pakelta 
50 centų. — vadinasi, per mė
nesį mokėdavo $10.

Aiškus daiktas, 
ninkai negalėjo 
tokiu ubagišku

kad darbi- 
pasitenkinti

Nuo pat pradžios ėjo bruzdė
jimas. Tačiau pereitą žiemą 
tas bruzdėjimas ypač padidė
jo. Kai kuriose kempėse kilo 
ir streikų, kuriems vavovavo 
kairieji darbininkai. Daugiau
siai neramumų buvo I. E. 
kempėse. Bet kadangi darbi
ninkai nesilaikė vienybės, tai 
nedaug ką jie ir telaimėjo. 
Bosai pasišaukė policiją, ku 
rios pareiga buvo suvaldyti 
streikininkus. Kai kur buvo ir 
susikirtimų.

Nors darbininkams ir nieko 
nepasisekė laimėti, vienok jie 
nenurimo ir prie kiekvienos 
progos demonstravo savo ne
pasitenkinimą bei reikalavo 
didesnio atlyginimo. Organi- 
zatyvis darbas taip pat ėjo 
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Bile kur | RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

407 So. Wabash Avė.
Urba Brevoort Lobby —J 

120 West Madison St. ( 
Tel. VVabash 6171 
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Warehouse 
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARBENAI
Jei Pirkaite Dabar

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

»

Neatideliokit, v eikit greiti
$159 Seklyčios Setas, 
dabar ...........................
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ...... .................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas ..... .. ..•«
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po .....................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už Yi kainos. Pasinaudokite 
Sroga iš šių bargenų dabar did- 

iausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte. 
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

?39.50
*29.95
19.75

*39.50
*14.95
*11.95

*3.98

Central District
Furnitūra Co. 
3621-23-25 South 
Halsted Street
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris___

tavo keliu. Buvo jau kalbama 
apie tai, kad gegužes mėnesį 
šios apylinkės visų kempių 
darbininkai rimtai yra pasiry
žę kovoti, tai jie pradėjo ra
minti: girdi, nusiraminkite, 
—jk,s gausite didesnį atlygini
mų. Bet tokiais pažadais dar
bininkai ir pirma buvo rami
nami, todėl bosų pareiškimais 
jie nelabai tikėjo. Dėl visko 
jie laukė gegužės pradžios.

Balandžio mėnesį bosai pa
skelbė, jog darbininkams per 
valandą bus mokama 25 cen
tai. Darbo diena susidėsianti 
iš 8 valandų. Už valgį nuo 
kiekvieno darbininko busią 
atskaitoma 60 centų per die
ną.

Tas pranešimas visus labai 
nudžiugino, nors vis dar buvo 
abejonių, ar kartais nebus tai 
bliofas darbininkams nura
minti. Ant galo, susilaukėme 
ir algų išmokėjimo dienos. 
Išmokėjo po 25 centus per va
landų. Tai buvo tikras mums 
siurprizas.

Kairieji darbininkai dabar 
giriasi, jog tai jų laimėjimas. 
Esą, valdžia pabūgo ir pakėlė 
uždarbius.

Tenka pasakyti, jog algos 
pakelta tik tiems darbinin
kams, kurie dirba Ontario 
provincijos kempėse. Kitur te
bemokama tiek pat, kaip ir 
seniau. Vadinasi, per vasarą 
jie gauna penkis dolerius mė
nesiui.

Kodėl gi Ontario provinci
joje kempių darbininkams ta
po algos pakeltos? Kai kurie 
samprotauja taip: birželio 19 
d. šioje provincijoje įvyks rin
kimai, todėl valdininkai, ku
rie nori palaikyti savo dža- 
bus, stengiasi pasigerinti dar
bininkams. Jau dabar kem
pėse vedama surašinėjimas 
piliečių, kurie gali balsuoti. 
Jų klausinėjama, už kokios 
partijos kandidatus jie pa
duos savo balsus, — konser
vatorius ar liberalus. Kiek 
man teko patirti, tai daugu
ma pasisako už liberalus.

Nepasitenkinimas konserva
toriais yra didelis ne tik tarp 
darbininkų, bet ir tarp faiv 
merių. Todėl Kanados politi
koje laukiama permainos. 
Spėjama, kad liberalai praves 
pakankamą skaičių savo at
stovų, kad sugriovus Bennet- 
t’o valdžią. Ar taip bus, ar 
ne, — netolima ateitis paro
dys.

Na, o dabar grįžkime prie 
gyvenimo kempėse. Darbas 
kempėse jau baigiasi. Nuo 
Fort Williams ligi Draideno 
kelias jau pravesta, ir auto
mobiliai šauja iš vieno galo į 
kitą. Rezultate kai kurios 
kempes liko uždarytos. Už 
poros mėnesių ar greičiau tas 
pat atsitiks ir su
kempėmis, kadangi ir ten pa
sibaigs darbai.

Prieš pabaigą darbininkus 
pradėjo dar labiau spausti, o

kitomis

TURIME
Lietuviškos Degtines 

IR DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Lietuviškas žydukas

MUTUAL LIQUOR 
COMPANY 

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

ypač po to, kai pakėlė algar. 
Bosai visą laiką tik ir akstiną, 
kad greičiau dirbtų. O pasi
priešinti tai nei nebandyk, 
nes pastaruoju laiku į musų 
apylinkę suvažiavo labai 
daug bedarbių iš kitur. Kiek
vieną dieną būriai bedarbių 
ateina į kempes prašyti dar
bo. Todėl bosams labai leng
va pasakyti: “Dirbkite spar
čiau, o jeigu nė, tai į jūsų vie
tą mes pasamdysime kitus.”

Tas bedarbių antplūdis pra
sidėjo gegužės mėnesį, kada 
pradėjo platintis žinia, jog 
Ontario provincijoje kempėse 
dirbantiems darbininkams 
bus pakelti uždarbiai. Pavyzd
žiui, į Kenorą miestelį iš Mo- 
nitobos provincijos tiek pri
važiavo žmonių, kad niekur 
nebebuvo galima juos sutal
pinti. Samdymo ofisas visą 
laiką buvo apgultas. Visi pra
šė darbo, kurio negalėjo gau
ti. Taip tęsėsi per kelias die
nas. Kadangi atvykusieji ne
galėjo niekur gauti nakvynės, 
tai prasidėjo ir bruzdėjimas, 
kuris baigėsi riaušėmis. Atvy
ko policija ir išsklaidė bedar
bius.

Dabar kempėse apie Keno
rą yra pilna darbininkų ir jų 
daugiau nebeima. Pereitą mė
nesį kai kurie darbai (akme
nų skaldymas ir vežimas) pa
vesta kontraktoriams atlikti. 
Kontraktoriai samdo darbinin
kus ir moka jiems po 25 cen
tus per valandą. Dirbti reikia 
10 valandų per dieną. Pirmą 
mėnesį už valgį kontraktoriai 
nuo kiekvieno darbininko at- 
skaitys 60 centų už dieną. Vė
liau, sakoma, bus atskaitoma 
daugiau. Tokiu budu darbi
ninkai visai mažai tegalės 
uždirbti.

Tai toks yra darbininkų gy
venimas Kanados kempėse.

-—o—
Dabar kelis žodžius noriu 

tarti dėl lakūnų permainos. 
Lietuviai, kurie dirba kempė
se, yra labai susidomėję tran
satlantiniu skridimu. Nors jie 
mažai teuždirba, bet savo cen
tais visgi prisideda prie skri
dimo finansavimo. Sekmadie- 
nais, kada turi liuoso laiko, iš 
visų kaimyninių kempių su
sirenka lietuviai ir skaito 
“Naujienas”, kad patirti, kas 
yra/ ALTASS veikiama. Prieš 
kipk laiko mes patyrėme, jog 
rezignavo lakūnas Janušaus
kas, o jo vietą užėmė leitenan
tas Feliksas Vaitkus. Kilo ne
mažai diskusijų, o ypač po to, 
kai vienas lietuvis atsinešė ge
gužės 26 d. “Vilnies” numerį, 
kur įdėta lakūno Janušausko 
pareiškimas.

Visi su didžiausiu atsidėji
mu perskaitėme tą pareiški
mą, — galima sakyti, jį išstu
dijavome. Ne koks pas mus 
pasiliko įspūdis. Skaitant tą 
pareiškimą, nenoromis galvon 
lenda mintis, jog p. Janušaus
kui labai ir labai trūksta rim
tumo ir takto. Nieko tad ste
bėtino, kad ALTASS Komite
tui prisiėjo nutraukti su juo 
ryšius.

Nieko rimto p. Janušauskas 
neįstengė pasakyti savo rašte. 
Pareiškimo tonas perdėm po
lemiškas. Visai negražiai p. 
Janušauskas kabinėjasi prie 
asmeniškų dalykų, kurie pla
čiajai visuomenei neturi ab
soliutiškai jokios reikšmės bei 
svarbos. Kam, sakysime, rei
kėjo jam kalbėti apie tai, kas 
ką myli? Tai juk asmeniški 
dalykai, apie kuriuos nebuvo 
nei mažiausio reikalo kalbėti.

P-as Janušauskas tuo budu 
dalykų padėties neišaiškino. 
Greičiausiai jam tas ir nerū
pėjo, — jis norėjo tik paže
minti ir įžeisti kitus. Jo iš
niekinimas naujojo lakūno 
yra tiesiog šlykštus. Pasaky
siu, — chamiškas.

Bet, matomai, — koks žmo
gus, tokia ir kalba. Jei pas 
ką dar galėjo būti kokių nors 
abejonių, tai su savo pareiš
kimu p. Janušauskas pasirodė 
tikroje šviesoje ir tas abejones 
išsklaidė. Ir mes kempėse dir
bantys lietuviai, p. Janušaus
ko reikalą visapusiškai išna-

grinėję, pilniausiai užgiriame 
p. Grigaičio, “Naujienų” re
daktoriaus, pasielgimą kritiš
kame į momente. Būtent, kad 
jis priėmė rezignaciją.

Kanados 
riais man 
yra pilnai 
pakeitimu.

NAUJIENOS, Chicago, UI,

lietuviai, su ku- 
tik teko kalbėtis, 
patenkinti lakūnų 
Jie užgiriu ALTą- 

ŠS-o Komiteto žygį ir mano, 
kad tai išeis ant naudos.

— Demokratai.

Tarp Chicagos 
LieWių

Pirmyn Choro vajus 
nariams gauti

Dabartiniu laiku Chicagos 
Lietuvių ChoroĮs Pirmyn varo 
vajų naujiems, nariams gaų-

/ j

Golfo mylėtojai yra visi kvie
čiami dalyvauti.

Šį kartą bus įvairesnis tur
nyras, nes turėsime vakarienę 
užbaigę lošti, ir vakarienės lai
ku bus dalinamos laimėtojams 
dovanos; irgi bus atiduotos iš 
pereito turnamento laimėtojo 
dovanos, kurie yra dar neatsi- 
emę. Geistina butų, kad musų 
sąjungiečiai pašauktų mane ii 
padarytų prisižadėjimą lošti ir 
vakarieniauti. Pašaukite Canal 
6122.

Pastaba: Važiuojant j Twi- 
neagles Country Club reikia va
žiuoti SoUithwest Highway iki 
McCarthy road; McCarthy road 
yra iškeltas ir eina tiltas per 
Southwest Highvvay. Tai, ažuot, 
važiuoti po tiltu, reikia pasuk
ti dešinėn į kalną, į McCarthy 
road, ir važiuoti i vakarus iki 
surasite dirvoną kairėj pusėj.

Dr. G. I. Bložis, 
L. G. S. rašt.

Jau šiandie jis yra didžiau
sias Chicagos Rietuvių choras. 
O tai dėka jo mokytojo (K. 
Steponavičiaus, keleto senes
nių veikėjų (kaip Jokuhaus- 
ko) ir jaunesnių jų choro 
rių energijai.

Jau šiandie 
stovi priešaky 
šių lietuvių chorų Amerikoj.

Jau šiandie jam priklauso 
dailiausias ir Inteligentiškiau
sias lietuvių jaunimas.

Gal būt jo rėmėjų tarpe nc- 
užtiksime “aukštą” arba “ti
tuluotų” ponųj ir ponių. Bet 
užtai jame užtiksime daugiau 
demokratiškumo (kas jai'inuo- 
menės tarpe reiškia draugin
gumą), daugiau gyvupio, o 

dąūgįau

na

Pirmyn clioras 
pačių geriau-

O- C' '

kas dar svarbiau 
visuomenės švarios įtakos į 
jaunuomenę, nei kitose musų 
jaunuomenės organizacijose ar 
rateliuose.

štai dėl šių priežasčių lur 
būt Chicagos'Lietuvių Choras 
Pirmyn ir išaugo ir ištobulė
jo. Bet to ne gana. Pirmyn 
choras turi augti dar dides
nis. Jis turi apimti juo pla
tesnius lietuvių jaunuomenės 
sluoksnius.

Nes, visupirma, priklausyti 
Pirmyn chorui reiškia naudą 
pačiai jaunuomenei. Reiškia 
švarią visuomeninę įtaką. Ne 
pinigus, lįet padorią draugi
ją ir kultūrinį užsiėmimą 
liuoslaikiu, taip reikalingą di
džiulio miesto | sūkury.

Pirmyn choras yra reikalin
gas taipgi įvairioms musų or
ganizacijoms, draugijoms, kliu 
bams. Jis reikalingas kaip ne
priklausomų dainos ir muzi
kos mėgėjų būrys, kuriam to
kie ar kitokie demagogai ne
diktuoja, kad ot “eikite ten, 
o nedalyvaukite čia”. Ir tie 
asmenys, kuriems tenka kar
tais veikti visuomenėj, tūrėtų 
ypatingai atjausti Pirmyn^ cho
ro svarbą kaip pagelbą vi
suomenės darbuotėj.

Pati jaunuomenė dalyvau
janti chore gal ir nežiūri į 
Pirmyn choro reikšmę taip, 
kaip ji čia yra atžymėta. Jau
nuomenė veikiausia ima Pir
myn chorą kaip tinkamiausią 
priemonę gražiai ir smagiai 
liuoslaikį suvartoti. Ir todėl 
kviečia savo draugus dėtis į 
būrį.

Bet mes, senesnieji, turėtu
mėm plačiau jo vaidmenį su
prasti. Ir tėvai ir motinos tu
rėtų raginti savo sūnūs ir duk
teris dėtis prie Pirmyn cho
ro, velydami jiems gero. To
dėl reikėtų prisidėti nors ge
ru žodžiu, jei nėra galimybės 
aktyviau pasidarbuoti, kad 
padaryti šį Pirįnyn choro va
jų naujiems nariams gauti jįio 
sėkmingesnių. V. P.

Golfininkų tuma- 
mentas

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
rengia antrą turnamentą, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio 17 d. 
Pradžia 8 vai. ryto. Vieta ta 
pati, kur pirmasis įvyko, bū
tent Twineagles Country Club.

ROUND ABOUT
’ T0WN

with
Polly and Apollo

........r-r— .. , .. ......

pienie grove lašt Sunday. Or, 
was she there, too, and wo 
just somehow missed looking 
at the

We
in the
to be

gone back tb his native shore. 
After vvriting that cordial ar- 
ticle of “Dalinu širdį”, it seems 
that he completely disappeared 
from public notice. Verily, 
verily, he divided and dis- 
tributed his heart until none 
was left at all. (((Now, do you 'vvhen ______ „v
suppose, he is a-pining for j Sūrely, he didn’t think he’d 
some sweet charmer to mend'find ųs there!
those cardiac shreds together 
again? ....and until then, silent 
shall he be!)))

(Ahem, ahem, could we give 
you one or two recommend- 
ations, A. V? Sceing that 
/ou’re a blond, perhaps a bru- 
nette wctfld suit your taste?

What- do you suppose?
What?
I dreamed lašt week that I 

saw “Georgie” Stephens in a 
eloud of smoke, and sure 
enough lašt Sunday in the 
Jefferspn Woods, wherever he 
yent, he left a smoki ng trail 
behind him. Yassur, where oh! 
where can one get a cigar as 
enormouS’and smoky as the one 
you were smoking, Georgie, oi’ 
boy ?

And hold, HOLD 
Miss Violet Svilow, 
pose. Maybe, one 
your1 jolly grou4p 
“sporty” enough to 
copy of that snapshot. ’Twould 
make an interesting eut, al- 
right, alright.

Anna Kairis, too, was to be 
seen a-walking round and 
round the happy picnicers. 
Saying goodbyes, maybe? We 
hear that “Onute” has been 
inųuiring regarding reserv- 
ations to sail to Europe for a 
couple months’ tour of the 
famous places abroad. Don’t 
forget to mail us a card, lucky 
gal, to let us know how things 
look over there. Only please, 
don’t say yotf’re wiąhin’ we 
wėre there, — we’ll be doin’ 
plenty 
selves,

For 
that

it! Yes, 
hold that 
person of 

will be 
mail us a

of such wishing our- 
thank you.
a moment we suspected
Arėjas Vitkauskas had

right time?
also saw Dr. Dundulis 
šame grove. H e seemed 
seapching for someone, 
we glanced at him.

Būt, you see, we manage t< 
be everywhere.

So, what?
— Polly and Apollo.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIM, SPRAGAS. F1STILA8, PRVRITIS 
(NlęžanėloĮ, Pllmj, PROBTATITIS Ir kiton 

skaudžiu VARICl'K Metodu.
Men ypatingai kviečiame tiion, kurie yra ne
tekę viltie* būti pagydytai*. Yra ntaėlok 
nuoNtabii kaip to* riiHėio*. be viltie* Ilgo* 
greit ntalliepia į i| treatmentų.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARIUOSE 
GYSLOS IR VOTYS

We do notice that the Sa-' 'fe ‘Tr,nu lr ""
dauskos sisters prefer dark- 
hair. Yes, ladies, we can ai 
most šwear to it that it was 
you whom we saw lašt Sunday 
inside the Municipal Aįrport, 
with two brunet-gentlemen, 
looking over and taking snap- 
«hots of the various airplanes. 
Tst-tst, we shall have to ask 
you about those Stinsons, 
Fords, Bellancas, and that su- 
perb Condor, .. and any chance 
of finding out WH0 your com- 
panions were?

Would we likę to know? 
Would we!

And would we likę to know 
where Mrs. Kezes was at the 
time we saw Mr. Kezes of 
Peoples Furnititre Company 
fame dining away most heartily 
at a cęrtain table at a certair

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Itougell* fmonių mano, kad Jie kenėla nuo 
RHKI’MATIZMO, NKI’RITIS. NKL'RAIZilA. 
ARTHRITI8. NKRVIAKVMO. arba INKSTŲ 
LIGOS, kuomet Jų liga tikrai paeina nuo 
VARICO8K GYSI.V. YARICOSK VOČIŲ, SU
TINUSIU BLAUZDŲ arba MKALINRS LI
GŲ.
The VARICVR padarė tuk*tanėiua llnknmal* 
—KODĖL NF. JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofi*o Valandon: II iki n kaedien. Antrad. I 
Penklad. 
nuo

ir 
___ liktai nuo 9 iki 6,—Nedėliomis 
0 iki 1 po piet

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-tos lubos Garrlck Theatre Bldg.

ASTUONIOS MOTERYS VIENOJ
ŠEIMYNOJ PASINAUDOJO

Kitas Pastebėtinas Rekordas dėl Lydia E 
Pinkham’s Vegetable Compoųnd

11 ■ ? '■■■■ »

P-ia ALBERf MUNNINGHOFF
122 E. Ninth St., Newport, Ky.
“Kaip mano bobutė taip ir mano 

motina visuomet priimdavo Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compoųnd. 
Mano motina turi Šešias dukteris ir 
mes visos taipgi vartojame. Jeigu aš 
kuomet nors turėsiu dukrele aš bu-

tinai ir jai duosiu. Aš niekuomet 
nesijaučiau geriau savo gyvenime.” 
—P-ia ALBERT MUNNINGHOFF.

Gali būti jūsų motina ar bobutė 
atsidėdavo ant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoųnd. taipgi. Tūks
tančiai moterų tai daro. Jos duoda 
jas savo dukterims kaip jos išauga 
i moteris—jos priima’ prieš ir po 
gimdymui — jos atsideda ant ju su
laukus viduramžio. Jos turi būti ge
ros kuomet 98 iš 109 moterų sako, 
“Jos pagelbsti man.”
“MANO MOTINĄ TAIPGI PRIIM

DAVO ŠIUOS VAISTUS”
“Mano motina priidavo jūsų vais

tus didesni dali savo gyvenimo, ypa
tingai ktiio atėjo Permaina. Ji da
bar yra 63 metų ir Retoj sveikatoj. 
Aš priimdavau juos įėl silpnumo, 
kuomet; buvau jnevedus. Aš taipgi 
juos priimdavau prieš gimdymą ir 
aš turiu dvi puikias > mergaites. Aš 
didžiai rekomenduoju Vegetable 
Compoųnd, ypatingai laike nėštumo. 
Jos padaro gimdymą labai lengvu.” 
—P-ia MARIE LUBECK, 1024 Bos
ton Road, Bronx, New York.

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
“VOGUE” d

TIKTAI 3 DIENAS

Ne Nusiminkite
Jus galite gauti pas savo vaistininkų tam 
tikrų TONIKĄ, kuris per ilgų laikų buvo 
vieno įžymaus Gydytojaus preskripcija. Tai 
yra tikrai gera naujiena dėl vyrų — tik 
reikalaukite

Nuga-Tone
Mėnesinis treatmentas už Dolerį—pilnai ga
rantuotas. Jeigu jiįs nesijaueit tvirtesniu, 
arba jeigu ne busite pilnai patenkintas, jūsų 
pinigai bbs jums sugražinti.

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS 
DUODAME JSJAKiOMS 

KEMIAX TIES J Ę REKORDU

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 191 h PL
Narys ELIlERAL ;

INSURANCE KOKPOR/UTJOS

Ne Daugiau, Ne Mažiau — Naujausi “Vogue” Akiniai.
Štai yra Sensacingas Pasiulijimas, kuris momentališkai patiks kiekvie
nam, kuris nešioja arba reikalauja akinių. TIKTAI TflIS DIENAS, mes 
siūlome šiuos puikius Vogue Stiklo Akinius, puikiame modemiškame 
Balto Aukso Frame, reguliariška $15.00 vertybė, nupiginta šiam Sen
sacingam Išpardavimui, iki $2.98. Visi akiniai pritaikomi laisniuotų 
ekspertų optometristų. Visi stiklai speciališkai šlifuojami, kad jie jums 
tiktų kuogeriausiai, musų didelioj dirbtuvėje per ekspertus artisanus. 
Pilnai garantuojami, kad jie pilnai jums pritiks ir duos pilna užganė- 
dinima arba JIE JUMS NIEKO NEKAINUOS.

IŠMĖGINKITE JUOS 10 DIENŲ DYKAI
Tik išmėginkite. Tai viskas, ką mes prašome. Tai yra vfenihtėlis musų 
argumentas. Persitikrinkite už musų riziką, kaip geri, moderniški aki
niai pataisys jūsų išžiūrą,* kaip jie duos jums galimybės matyti toli arba 
arti, skaityti mažiausi raštą arba įverti mažiausią adatp. Atsilankykite 
dėl dykai egzaminacijos ir pritaikymo akinių per Ekspertus Optometris- 
tus tuojaus. Kad patarnauti tinkamai atsilankiusiom miniom šis SEN
SACINGAS KAINŲ PASIULIJMAS be abejo atkreips atida, todėl visi 
ofisai bus atdari iki 9:00 vai. vakaro. Antradieny, Ketvirtadieny ir šeš
tadieny. Pasinaudokite šiuo NUSTEBINANČIU BARGENU ir musų 10 
DIENŲ DYKAI IŠMĖGINIMO PASIULIJ1MU. Bė jokių obligacijų iš 
pirkėjo pusės. ' ’•

Dykai Egzaminacija per Laisniuotus Ekspertus Optometristus.
DR. RITHOLZ OPTICAL CO.

W. Chicago Avė. 
LOOP 

120 S. State 8t. 
174 X. State St.

11 „ _ _ 
3536 W. 2flfh SL 

BERWTN 
6412 W. 22nd St.

Dr. Rithok Puikaus Matymo

Didysis Ofisas ir
SOUTH

S. Anhland Avė.
S. Halsted St.
H. 63rd St.
S. Halsted Si.
S. Park Avė. 
Gommerelat Avė.

Dirbtuvė — 1148—1160
4731
3100
2717 
3318
1240

130

NORTH 
Broadwajr 
Lincoln Avė. 
Milwaukee Avė. 
Lawrenėe Avė. 
Milwaukee Avė. 

OAK PARK 
N, Marlon St.

4634
6307 

843 
6337 
4705 
0121 
11106 S. Michlgan Avė.

Po visą Sali 3,000,000 užganėdintų koatlumerlų dėvi 1 ______  _______ ____
akinius. Krautuvės visose didesniuose Suv. Valst. miestuose ir Kanadoje.

ATDARA VAKARAIS ANTRADIENIAIS KETVIRTADIENIAIS IR SESTADĮENIAIS 
ATSILANKYKITE DEL DYKAI AKIŲ EGZAMINACIJOS

WF8T
S. Crawf6rd Avė.

BERTVTN
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SKOLŲ MOKĖJIMAS PREKĖMIS

Ufaitakymo kalnai
Chicago je — paštu:

htetams ■..M..............M..MM.....
Pusei metų ___ _________
Trims mėnesiams ______
Dvjem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui __ ___________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...____ ___ _______  $7.00
Pusei metų _______ ___ ___  8.50
Trims mėnesiams ____ _____ 1.75
Dviem mėnesiams _____ ........ 1.25
Vienam mėnesiui »___ —__ .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose , 
(Atpiginta)

Metams_________________ _ $8.00
Pusei, metų ........ ~... ...................4.00,
Trims mėnesiams ............—.... 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

.. $8.00

.... 4.00

.... 2.00

.... 1.50
.75

8c

ginčus veikiausia bus pavesta Nacionaliai Darbo Tary
bai (national labor board).

Mums atrodo, kad tas sumanymas gali atsėsti dau
giau žalos^ negu naudos. Jeigu toks įstatymas praeis ir' 
darbininkams bus atimta teisė streikuoti, tai jie jausis, 
kad valdžia neleidžia jiems kovoti už savo reikalus.

SVEIKATOS skyrius
1 .. < ?). » > JĮ., A! ; t Į t ■ > ■* j > I • “'r--- - -

j e. Iš pradžioj tas viskas yra 
apsunkinimas, bet paskiau kai 
priprasi ir išmoksi, viskas bus 
gerai.

Auginant kūdikį reikia turė
ti daug kantrybės. Taipgi rei
kia išsidirbti tani tiktą dieno
tvarkę, kuri daug palengvins 
motinos darbą ir gelbės kūdi
kiui įgyti gerūs papročius. Prie

gero ir sveiko kūdikio augini
mo daug patarnauja gydytojas, 
užtai reikia visuomet kreiptis 
prie jo, gauti ir pildyti jo pa
tarimus. Jeigu kūdikis įgauna 
gerą pradžią, tai ir užauga svei
kas. Jeigu motinos sveikata yra 
prižiūrima prieš gimdymą ir 
po gimdymo*, tai ir motina pa
silieka sveika.

4. i

Atsakydamas į Britanijos valdžios pranešimą, kad 
ji atsisako mokėti savo skolą Jungtinėms Valstijoms, 
iki Jungtinės Valstijos nesutiks padaryti naują sutartį 
dėl tok skolos, valstybės sekretorius Hull tarp ko kita 
patarė Londonui pasiūlyti šiai šaliai atsilyginti “natū
ra”, t. y< prekėmis arba kokiais nors kitokiais dalykais, 
vietoje pinigų.

Tai pirmas kartas, kad Amerikos valdžia viešai už
simena apie šitokį skolų mokėjimo būdą. Labai galimas 
daiktas, kad ji duos tokį pat patarimą ir kitiems savo 
skolininkams, kurie neturi pinigų mokėti skolas.

Bet kokių prekių Jungtinės Valstijos gali priimti 
iš Anglijos? Jeigu jos imtų tokias prekes, kurių yra 
pakankamai šioje šalyje, tai butų suardyta ta pramonė 
Amerikoje,- kuri jas gamina. Jungtinės Valstijos galėtų 
imti už skolas, gal būt, gumą, ciną ir kai kuriuos tro
piškų šalių produktus, kurių yra Britanijos kolonijose, 
bet kurių nėra Amerikos šiauriniame kontinente.

Tačiau dar labiau Amerika butų patenkinta, jeigu 
Anglija pasiūlytų už savo skolą ne kokias nors prekes, 
bfet viėną-kitą salą, kuri randasi netoli Atlantiko kran
tų. Anglai jau įr taip valdo per daug žemių visuose 
kraštuose pasaulio, o Jungtinės Valstijos kolonijų, ga
lima sakyt, neturi. Po pasaulio* karo Anglija savo im
periją labai išplėtė, tuo tarpu kad Amerika negavo nie
ko, nors ji sukišo, į karą begales pinigų. Amerikos pini
gais Santarvė (t. y. Anglija, Francija ir jų talkininkai), 
tiesą pasakius, ir laimėjo karą.

Bet ką galėtų pasiūlyti Jungtinėms Valstijoms už 
savo skolą, sakysime, Lietuva, jeigu ji neturi pinigų 
atsiteisti. Jau butų laikas Kaunui pradėti apie tai gal
voti. /

Kiaušinių, “bekonų” (penėtų kiaulių), sviesto ir pa
našių produktų, kuriuos Lietuva dabar eksportuoja 
daugiausia į Angliją, Amerikai nereikia, nes ji pūti to 
gero turi daugiau, negu gali Suvartoti. “Valstybinė” ir
gi nelabai patogi skolos mokėjimui prekė, kadangi deg
tinės ir Amerikoje netruksią. Visai, panašų gėralą, kaip 
Lietuvos “valstybinė”, pastaruoju laiku, be to, pradėjo 
į Aiberiką gabenti ir sovietų valdžia. Rusų “vodką” čia, 
žinoma, geria Rusijos patriotai, kurių Amerikoje yra 
nemažas skaičius. Lietuvos degtinė tokių koštumerių 
turi mažiau.

, Todėl, kai Lietuvos valdžiai teks surasti prekių, ku
riomis ji galėtų atsilyginti už savo skolą Dėdei Šamui, 
ji turės pusėtiną galvosūkį.

PROF. TUGWĖLL’O KVOTIMAS

Koriservatyvė spauda ir konservatyviai senatoriai 
labai nemėgsta pfof. TugwelFo, kurį jie laiko atsaki- 
mingu už visas rądikališkas idėjas prezidento Roose- 
veltė* “naujojoje dalyboje”. Laikraščiai nuolatos vadi
na jį Roosevelto “smegenų trusto” vadu.

•, Todėl, kada prezidentas paskyrė jį agrikultūros 
sekretoriaus (ministerio) padėjėju, tai senate, kuris tu
ri tėiSg visus prezidento skiriamus valdininkus patvir
tinti arba atmesti, kilo smarkių ginčų. Galų gale, sena
to komisija, kuri svarsto valdininkų paskyrimus, pasi
kvietė minėtąjį profesorių į savo ppfeėdį ir padarė jarii 
viešą ėkzairiiną. ,' 1

Senatoriai klausinėjo p. TugwelFą, ar jisai turįs 
pfaktiško patyrimo žemės ūkyje, ar jisai pritariąs ko
munizmui, ar jisai nesąs priešingas Jungtinių Valstijų 
konstitucijai, ir t. t. Kvočiamasis tą ekzaminą išlaikė, 
i? senato komisija dauguma 16 balsų prieš 2 nutarė re
komenduoti sėnatųi, kad jisai, butų patvirtintas.

Aišku, prof. Tugwell buvo kvočiamas dėl to, kad 
sėnatoriai bijo jo smegenų. Jeigu jisai smegenų netu
rėtų, tat jo patvirtinimas butiį praėjęs be jokios opozi
cijos.

................  r,. ... . ...... . M ■

PAVČJINGAŠ žl^KSjflS

„Žiijiios iš Washingtoiro sako; kad valdžia rengiasi 
skubiai pfavė'sfi kongrese (statymą, kuris Sulaikytų yliei 
no pranidiiėš darbininkus nuo streiko. Tuo įstatymu 
matyt, norima padaryti privalomu dalyku arbitracijų 
darbininkų ir samdytųjų. ginčuose. (Salia spręsti tuok
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Kūdikio Pintieji 
Metai

Rašo J. P. Poška, M. D,

prasmėje. Iš džiaugsmo

Ypatingai labai svarbu

ihas kūdikis geriau auga ir 
sveikesnis užauga, bet motinai 
daugiau nemalonumo prisieina, 
panešti.
kad nuo kūdikio negali pasi
traukti ant ilgesnio laiko, o 
antrd kartais krūtis suplišinė- 
ja ir esti skaudžios, ypatingai 
kuomet kūdikis iria maištą. 
Bėtf šį n'ėmaiohumą galima pra
šalinti. Po kiekvieno valgydini- 
mo reikia nuplauti krūtis Su 
“Boric solūtioh” ir uždengti su 
“1’ėnbiiU” ir “gauze”. Apsaugo
jimui krūčių ntio infekcijos, ar
ba užsirožijimo, reikia vartoti 
“nipple shield”. Tokiu būdu 
krūtis bus ir 
rios. į į

Motinos, besirūpindamos apie 
savo kūdikius, dažnai užmiršta 
apie savo sveikatą, žinoma, rei
kia prižiūrėti kūdikį, bet reikia 
neužmiršti to, kad tik sveika 
motina tegali užauginti sveiką 
kūdikį. Užtai reikia žiūrėti, kad 
ir kūdikis bujotų 
sveikata grįžtų.

Motinos, kurios maitina sa
vo kūdikius savo krūties riai3- 
•tu, privalo prisilaikyti maždaug 
šių taisyklių:

1. Valgyti maistingą valgį: 
daržoves, vaisius, pieną gerti 
nors kvortą per dieną, sriubos 
ir gretinęs dažnai valgyti ir žu
vies taukų 
nors Sykį į 
tą, išėmus 
sius.

2. Poilsis
Motina privalo miėgcįti aštuo- 
Uias Valattdas per naktį, o jei- 

po piėt ko-

Pirmiausiai yra tai,'

ant ilgesnio laiko, o

Tokiu 
sveikos ir šva-

i? motinos

(cod liveroil) imti 
diertą per visa me- 
tris vasaros mene-

būtinai reikalingas

palikti prie 
išeiti pasi- 

oro.

M. ARČIBAŠĖVfiS; Virti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
—Kodėl tiek daug trūgižmo! 

—faukydamūsiš riurmėjo Zą- 
rudinasi pašbkęs, bčt n'e atid
žiai žiurėjo į Lydijo's rankų 
vingi ūš ir ap valius pėčius.

Šis drąsus nesUsivaldantis 
gestas vėl Sukėlė pas jį įsiti
kiu iiną saVo Asmens praėičia.

Buvo panašu, kad lyg butų 
jiedu stovėję ant svarstyklių 
ir kai vienas leidosi žemyn, 
tai ahtrUs kįlo aukštyn. Ir Ža
rų dinas su aštriu pasitenkini
mu pajuto, jog šita mergaitė, 
kurią jis nesužiniai skaitė au
kščiau savęs ir, kurios instin- 
ktyviškai bijojo, dargi laimin
giausioj valandoj, dabar vai
dina, jo supratimu, gailestingą 
ir skandalingą rolę. Šis jaus
mas jam patiko ir sušvelnino 
jį. Zarūdiūas atsargiai paėmė 
josios nuleistas nelaisvas ran
kas ir vos, vos pritraukė prie 
savęs, susijaudinęs ir pradėda
mas tankiai kvėptioti.

t—Na, užtenka... nieko bai- 
satiš neatsitiko!

—JųS taip niaViotc? — iro
niškai, sukaupdama jėgas ir 
kiurėdadias į jį keistu, liūdnu 
žvilgsniu', paklausė Lydi j d.

/—Nė, šUpVantėHih! —atsdkė 
žiurėdaibė į jį kėistd, liūdnu 
Įcabinti, apkėbihkt tdi'p. Itaip 
jis jį pirmiėu apkabindavo ir 
glamohčda'vo^
Į Bet nuo jo'S paplitę šaita’s 
šiurpulys, ir j’o rankos pašidė-

Kūdikio gyvenimas prasideda 
nuo to laiko, kuomet užsimez
ga jo pati gyvybė. Pajutus sa
vyje tą neapsakomai svarbų 
momentą, motina privalo da
boti naują gyvybę taip pat kaip 
ir savo gyvybę. Jeigu kas drįs
ta pakirsti tą naują gyvastį, 
nepaisant kaip greit po užsi
mezgimo, tas papildo žmogžu
dystę, už kurią ir žmonės ir 
Dievas baudžia.

Nors kūdikėlio gyvenimas 
prasideda nito užsimezgimo jo 
gyvybės, viėnbk jo metukų 
skaitlius skaitosi nuo jo gimi
mo dienos, kuomet jis savo 
monotohišku balseliu pasveiki
na šį margą pasaulį. Motinėlė, 
išgirdusi savo kūdikėlio: “uve, 
uve u-u-ve”, staiga, nors dali
nai, užmiršta Savo skausmus; 
ir šypsena ir žingeidumu klau
sia: “Ar viskas gerai? Ar svei
kas kūdikėlis, ar sūnūs ar dūk- 
te?” Mat, motinai pirmiausia 
ir labiausiai rupi kūdikėlio svei
katėlė. Nežinia, kodėl motina 
tiek daug rūpinasi savo kudi- 
kjo sveikata. Gal būt dėl to, 
kad daug privargo benešioda
ma, ar dėl to, kad tiek daug 
iškentėjo begimdydama. Moti
na daugiau rūpinasi-apie kūdi
kį, negu tėvas. Čia motiniška 
meile pasireiškia pilnoje to žo
džio
rieda ašaros per veidą. Nauja 
siela, nauja gyvybė atėjo į šį 
pasaulį! Motinystė didžiausias 
nuopelnas žmonijai, nes be jos 
žmonių rasė išnyktų nuo že
mės paviršiaus.

Laiminga ta motina, kuri tū
lojo gerą progą prisirengti prie 
šios svarbios gyvenimo valan
dos.
kad jos Sveikata* yra gerame 
stovyje. Sveika motina dažniau
siai turi užtektinai gero mais
to dėl savo kūdikio. Nerasi pa
saulyje geresnio ir tinkamesnio 
maisto kūdikiui, kaip motinos 
krūties maistas. Užtai kiekvie
nas gydytojas pataria moti
noms laikyti kūdikius prie krū
ties, jeigu galima. Motinos, ku
rios valgydina savo kūdikius 
krūties maistu, gėriai! apsaugo
ja kūdikio sveikatą ir pačios 
•greičiau atgauna savo sveika
tą. Toks jau yra gamtos įsta
tymas. Kartais pasitaiko, kad’ 
krūtyse nesiranda užtektinai 
maisto, bet vistiek yra geriau 
negu kad visai nebūtų. Dėl ma
žumo maisto nereikia nustoti 
kūdikį valgydinti iš krutiės 
jeigu nbu^t'enkė’ ktfdlkiŪi gaiš
to krūtiėš, tai1 gallūia1 pabaig
ti karvės pienŪ fiUkafhhi at
skiestu, bet. niekuomet nereikia 
nustoti kūdikį imti prie krū
ties. Jeigu neužtenka iš vienos 
krūties, tai reikia duoti iš abie
jų tųbrii įa&ū kaVtii.. Labai 
šVdHkt yra žihdti tai, kad1 krū
tis, is kliribš kūdikis ėmė mais
tą, patiktų jaigu
kūdiki heišėme W tėi 
p6 jb SfdlįgĮū, tŪVi būt išspabk- 
ite iširite. W rišto 
taip griit hėoautiha mpfrio^ 
Mčra, kari' pairilihhš pfe'hb

Pb foėkviė-
ria mbtW pH^^’ dfširiiųti, 
W kūitiriig variHriitoM kui. 
,dii<w ūu^iiariafe
kttdikfe Užaūgė šVėikššhis ir 
atrireaūfi. ..... ....

žinoma, krūtimis

gu galima numigti 
kią vėlaiidą laiko.

■h

3. Jeigu yra ką 
kūdikio, tai reikia 
vaikščioti ant tyro

4. Reikia prižiūrėti, kad Vi- 
dūriai nebūtų' kieti, įlėš tas at
siliepia riė tik ant motinos, bet 
ir ah’t kūdikio sveikatos.

5. Kūdikis privalo būti val- 
'gydinama's reguliariai ir visad 
tiibih pačiu lėikū.

b. Motina tūri žiūrėti, kak 
jai ir kūdikiui kasdien reika
linga, kad viskas butų tvarko-

—Bet pakaks... kogi striu
kai, mhno kįatūte! — rtūblan- 
kiai ir švėfiifu tohū jis tarė.

—Prašali nėlysii įrie ma- 
ijęs.. Čia a£... Šalin gi!

Lydi j a sūpyktiš jėgą* 
ištrūko iš jo rankų.
j ZarudiŪas: fiziškai dėl to įsi

žeidė, kad net1 baimės srū'Vė 
pati per sd^e išnyko.

■ —Vėldia’s žino! — p'amišrė 
jts: — susidėk su jomis!.,.

—Kasgi šii’ tavįiii? — sušier- 
žihęš pakldušė jiš. O dnt jo

............... . <■■■» x,.-'k-• '■v .

veidų pasirodė rausvi taške
liai.

Ir šis klausimas lyg butų 
viską Lydijai išaiškirtęs. Ji 
greit uždengė veidą rankomis 
ir visiškai dėl Zarudino ne
lauktai, apsipylė ašaromis. Ji 
vėrkė visai taip, kaip papras
tai verkia kaimo moterys: už
sidengus veidą rankori, pasi
lenkus visu kūnu į priekį ir 
pTatęsdam'a klykė. Ilgi plaukų 
pluoštai nusikabino' per šla
pią veidą, nuo ko ji pasidarė 
visiškai hebegraži. Žarūdinas 
šiišimhišČ. Šypsodamašis ir bi
jodamas ją įžeisti savo šypse
na, jis pasiryžo nuimti jos ran 
kaš nu6 Veido, bet Lydija stip
riai ir ncatlėisdama laikė jas 
ir verkė.

—Ak, Viešpatie!^—išsiveržė 
iš Zarudino lupų.

Vėl jis norčjo rėkti ant jos, 
patraukti ūž rankos, pasakyti 
ką nors šiurkštaus.

—Na, dėl ko ypatingo t ii 
bl'iaūji?... Susiėjai sil manim... 
na? ir dabar jau bėda! Bet 
kodėl ypūthigai' tūojėus, kas 
tėkš? Tik Sustok gi! — aki- 
mbju: Sušuko jis ir truktelėjo 
jos ranką.*

Lydifoš galva SU šlapiu vei
du ir pasileidusiais plaukais 
sukrutėjo ir tuoj nutilo, palei
do tankas, susigldUditS ir su1 
Vaikišku išgąsčiu žiūrėdama į 
jį iš apačios į viršų. Beprotiš
ka mintis apie tai, kad dabūr 
kiekvienas gali ją muštf, stai
ga dfngtelėjo jai į galūą?

Jis pėrejo kelis kartus per 
karibaiį*, tari^yd’arias ūsus 
an| drebančių lūpų.

Bu’Vū ramu ič už lan*go to
liai supesi, gdl btit, paukščių1 
šūjūdinri^ plonos niėhžio ša
kelės; ZarūdiUas vargu nuga
lėjęs* sūve,’ priėjo prie Lydi- 
još’ ič atsargiai pakėlė ją. Bet1 
ji tūtoj* išsuko iš jto' ič skersa1 
afkfŠus alkėn^, tdlp' Kirto jam 
po smakru, kad net jo dantys 
gerokai žnbk'telėjo.

—Lo vėlbių! — sUVėke Za-

rudinas, supykęs nuo skaus
mo ir dar daugiau — nuo to, 
kad smūgis buvo nelauktas ir 
juokingas. •

Nors Lydi j a nepastebėjo ši
to pliaukštelėjimo, bet instin- 
ktyviškai pajuto Zarudiną 
juokingu ir moterišku retumu 
ji pasinaudojo:

—Kas per išsireiškimas! — 
erzino ji.

—Juk šitas bile ką gali iš 
kantrybes išvesti! — neman
dagiai pasakė Žarudinas: — 
nors, ant galo, kad sužinoti 
kame gi dalykas!

, —Jus juk jau žinote? — to
kia pat ironija, kaip ir jis tęsė 
Lydija.

Tęsėsi tyla; Lydija užsispy
rusi žiurėjo į jį ir jos veidas 
degė. Zarudinaš staiga paba
lo, greit ir vienodai pilka sro
vė apdengė jo veidą.

—ko-gi jus?... Ko-gi jus ty
lite? Sakykite ką nors, ne
liūdėkite! — pradėjo Lydija 
ir jos balsas perėjo į isterišką 
rėkimą, kuris ją pačią iŠgąsdi- 
bb.

—Aš... — ištarė Zarudinas 
ir jo apatinė lupa pradėjo 
virpėti.

—Taip, niekas kitas!* Dėl 
pašigailėjimo jus! — veik rė
kė Lydija, kukčiodama nuo 
pikto ir atkaklaus verkimo.

Iš jo ir jos, lyg Butų išsilau
žęs kokis tai aiškumo, grožio 
ir švelnumų laukinis žvėris, 
kuris vis labiau ir aiškiau ma- I tesi.

Eile kombinacijų su minti
mis užyicšpatavo Žarų dilio 
galvoj, lyg būtų pilna jo galva 
pelių prilindusi. Pirma mintis 
buvo ta, kad kuo greičiausiai 
baigti reikalus su Lydija, ir 
duoti pinigų, kdd ji pasisteng- 
tų atsikratyti savo naštos... ir 
tuo užbaigti visų istoriją. Ka
dangi jis savo šitą planą skai
tė geresniu sau ir, būtinai, 
Zarudinas tb nepasakė Lydi- 
jai.

• —Aš, tiesa, nesitikėjau... — 
sumurmėjo jis.

.—Tu nelaukei! • 
kine šaukė Lydija
gi jus drįsote to belaukti?...

j —Lydija... aš juk nieko gi... 
t—rėkė Zarudinas, bijodaniaš 
to, ką jis ndįejb pasakyti, ir 
įjausdamasis, kad pasakys 
į Bet Lydija ir be žodžių su- 
iprato jį. Atkakli b’ąimė su- 
jdaikė gčdžiįt jos veidą. Ji be
jėgiai nuleido rankas ir atsisė
do ant lovos.

—Tai Uėsgi man lieka daly
ti, — keistu užsimąsčiusiu to- 
nii’ kalbėj’d ji, lyg šad. — 
'Nusiskandinti, ar ką?
* —Bet kodėl taip?.'..——

(Bus daugiau)

- kaip Tau-
— bet kdip
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KUR LĖKTUVUI SUSIDAUŽIUS ŽŪVO 7 žMO'nėŠ
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Kairėj — miškas Catškill kalnuose, kur pereitą šeštadienį siisidaužė sktidęš iš Nebark, N. J. j Chicago pasažiėrinis lėk
tuvas. Miške matyt praškiebas, kur nukrito sūšidhužęg lėktuvas ir kuris buVo surastas tik po dviejų dienų ieškojimo. De
šinėj
j aria, kad lėktuvas atsimušė j kalną ir susidaužė. Arba galejb pirmiaū ištikti ėkfcįiloiija, nes lėktuve rasta chemiko su sa
vim gabentų ekšploduojančių medžiagų, taipgi slaptų karo laivyno dokutnėntų.

- griaučiai sušidaūžiisid ir SŪdegūšiū lėktŪVd. Jariė žUvo 7 žrrtonės — 4 pasažiėriai, dh lakūnai ir patarnautoja. Spe-



NAUJIENOS, ChleagO.JU.

Mirė Robert Raginis

Iš miesto salės

sJkaud-! Lietuviai Daktarai

Phone Boulevard 7589

Lietuvės Akušerės

nudumū

Graboriai

Retas įvykis

DR. HERZMAN

l

Moterims nevalia — M.

Roseland

Visu

LA1DOJAM PIGIAU NEGU KITI

Phone Canąl 6122

Mokyklų taryba ieško•>

CICERO, IIA

jąms ir kitiems mokyklų ta
rybos samdiniams.

pir- 
ad-
va- Idrž. 2

iš New
s ve-

Automobilių nelaimėj, kurioje 
trys lietuviai liko sužeisti, 
P. Beldžius-Balčikoius mirė;
4. Kairis ir P. Aimanas yra 
kritiškoj padėty.

Buvo pasižymėjęs sporti
ninkas

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
OfU«B 4«45 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 
vak. Nedalioj pastai sutarimą

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare. 
Tel. Ganai 8X10 

Rezidencijos telefonai; 
Hyde Park 6755 ar Central 7464

lotu-
180

važiavo, 
vos pa-j 
į ravų.i 
negilus,!

pačių mašinų 
Jie

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

DR. MARGERIS 
I 3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Res. 6600 South Artesian Avenuę. 
Phone Pjrosnect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

25 METU PATYRIMO A. k. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue 

TeL Lafayctte 4146

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

I. J, ZOLP
PRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicere ,3724. Koplyčia dykai.

Ketvirtądieinis, birž. 14, *34 1

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

Cor. of 85th and Halsted Ste.
f I Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Dr. OMl KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vaL Nedčl. nuo 10 dld 12 
Rez. Triephone Plasta 2400

DR. V. A. SEMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 Iki 4 h nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. RUSSELL 
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL 

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

JOSEPH J, GRISH 
lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė- 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 16515 So. RockvreH SL 
Tel. RepubUc 9728

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
Seredomis ir nedfil. pagal sutarti. 

Refr 6631 So. Califonnia Avenąe 
Telefonas Renublie 7868

.m ■ i »'TT»T'U   M1,111>!■ iw« 1 1 ■» r « >»w

Tarp Chicagos 
Lietuvių

II - Tr . I ■ I . . ....■■■—

CHICAGOS 
ŽINIOS

Statistikos skaitlinėmis, ku
rias paskelbė policijos komi- 
sionierius Ali man, kriminaliai 
nusikaltimai -Chicagoj per pir
muosius 1934 metų penkius 
mėnesius sumažėję 21 nuo
šimčių, jeigu palyginti jų skai
čių per tų patį laikotarpį 1933 
m.

Konstatuodamas tų faktų 
meras Kelly pareiškė: “Chica
gos rekordas apsjvalymui nuo 
kriminalių prasižengimų yra 
pažymėtinas... Kooperuojant 
valstybės gynėjui, teisėjams ir 
kitiems viršininkams, hudlu- 
mai ir gengsteriai yra veja
mi iš Chicagos”.

Tarp kitko, iš komisionie- 
riaus Allmano raporto maty
ti, kad 1934 metais per pir
muosius penkius mėnesius au
tomobilių buvo pavogta 4,- 
915, kuomet per tų patį laikų 
1933 metais jų buvo pavogta 
11,253.

Nušovusi vyrą pati 
nusišovė

Mrs. Dorotby Elwell, 
minu gyvenusi Chicagoj 
resu 6231 So. Park Avė. 
sario mėnesio š. m. 15 dienų 
nušovė savo vyrų James >E1- 
wellį. Praėjusį antradienį ji 
papildė saužudystę Missouri 
viešbuty, Kansas mieste. Ne
galėjo užmiršti vyro nušovi
mo, nors teismas išteisino 
jJh

Henry Postiech, 26 metų, 
3225 No. Montic.ello Avenue, 
užmušė automobiliu Edvvardų 
Swiderį, 21 m., 4323 Šo. Wood 
St. Nors niekas neįsitėmijo jo 
karo, nė laisnio ir nemanė jį 
nužiūrėti, Postiech vėliau at
vyko į policijos stotį ir pasi-, 
davė policijai. Tenka pasaky
ti, kad itin mažai tokių auto
mobilistų yra.

“Ladies first” — visur gir
dėtis obalsis. Jis vykinama kai 
kuriais atvejais net perdaug, 
entuziastiškai. Bet štai Chica
goj tapo atidaryta valgymui 
vieta adresu 332 North Michi-i 
gan Avė. Jų lankyti gali tik 
vyrai. Moteriškės gi nepriima
mos čia.

5,000 gavo kolegijų ir 
universitetų diplomas
šiomis dienomis vieni ga

vo, kiti dar gaus diplomas 
kaip lindynių, kad jie ir jos 
baigė kolegijas ir universite
tus Illinois valstijoj.

Pavyzdžiui De Paul univer
sitetas bus išdavęs 291 diplo
mų; Loypla — 656; Nortb- 
western išduos 1,350.

Taksų mokėtojai susi
lauks bilas

Begiu ateinančių 10 dienų 
taksų mokėtojams bus išsiun
tinėtos 1932 m. asesPieptų hi- 
los. Tos bilos jau bus patai
sytos sulig teisėjo Jareckio 
sprendimu, kuris numušė tak
sas nedidcliams namams 15 
nuošimčių.

Chicagos mpkyklų taryba 
kreipėsi j Siiprcme teismų pra
šydama išleisti įsttkypių H. O. 
Uphąmui, miesto komptrolie- 
riui, pasirašyti $28,000,000 mo
kyklų bondsus, už kuriuos ta
ryba tikisi gauti iŠ federalės 
vadžios paskolą, kad apmo
kėti užvilktas algas mokyto-

Atidarys milžiniška 
Zoologijos darža

Liepos 1 dienų bus atidary
tas publikai naujasis Chicagos 
zoologiškas daržas, kuris ran
dasi Brookfield miestelio žemė
je, tuoj už Riverside. Dienų 
prieš tai, birželio 80-tų, bus 
daržo įkurtuvių ceremonijos, 
kurioms vadovaus Chicagos 
Zoologinės Draugijos preziden
tas, John T. McCutcheon. Pa
kvietimai į itas ceremonijas va
kar tapo išsiuntinėti spaudos 
atstovams ir įžymesniems Chi
cagos miesto, Cook kauntės ir 
valstijos valdininkams.

Tas zoologijos daržas yra 
vienas didžiausiųjų pasaulyje, j 
jį jau yr«a Atgabenta daug žvė
rių iš įvairių kraštų ir dar ga
benama vis daugiau, šiandie 
atveš iš N.ew Hampsbire tris 
žirafas, du Afrikos drambliu, 
vienų Afrikos nosaragį, ir dvi 
zebras ir didelį orang-utangų 
iš Californijos.

Pirmyn choras per 
kelia pamokas i Mel 

dažio svetainę
Chicagos Lietuvių Choras 

“Pirmyn”, kurio pamokos ifci- 
šiol buvo laikomos Gage par
ko svetainėj, dabar pamokas 
perkelia atgal į buvusių Mil
dažio svetainę, 2244 W. 23rd 
Place. Pamokos ir toliau bus 
laikomos kas 'penktadienį, šio 
penktadienio pamoka bus jau 
bu v. Meldažio svetainėj.

ši permaina pamokų vietos 
ypač bus paranki North So
diečiams, kuriems ikišiol to
li buvo lankyti pamokas Gage 
parko sv.ck Todėl .choras ti
kisi, kad į jį dabar sugryš 
•daug senųjų narių. Kviečiame 
ir naujus narius prisidėti prie 
šio linksmaus dainininkų bū
rio.

Pirmadienio vakarų, birž.
4 d., prie 26 ir State gatvių 
įvyko baisi nelaimę, 
smarkumu automobilis trenkė 
į trokų, apversdamas trokų, 
kuriuo važiavo trys lietuviai 
ir vienas svetimtautis — visi 
roselandiečiai. P. Beldžias^ 
troko savininkas, į Mcrcy li
goninę nuvežtas tuoj pasimi
rė. P. Almonui, jaunam vai
kinui, kuris įtrokų valdę, sjtir- 
ing rato dalis atskilusi vidu
riuose įsismeigė. Jisai dar at
sikėlęs iš griuvėsių įbego į 
restoranų vandens atsigerti ir 
sukniubo ten. Jo likimas esųs 
kritiškas. A. Kairis sunkiai su
žeistas keliose vietose; skaud
žiai sužeista galva; jo gyvy
bė yra pavojuj. A. Kairis yra 
įGplden Star k'liubo narys. A. 
Origsby, svetimtautis, važiavęs 
sykiu su lietuviais, buvo leng
viau sužeistas, ir jau rodos 
ligoninę apleido.

Povilas Bejdžius-Balčikoms,
—... . ............ i" 1 '—‘■■y?1?1 . T*111 *.
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Kvietkininkas
GfUs Dil Vestuvių, ĘąąkįeJiHnp p 

Pagr ebams
Pristatome i visas miesto dalis 

3346 So. Hafeted SL Chicago. III 
Phųne Bouląvard 78J4

J. J. Bagdonas 
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rupesčįus man. 
506 West 63rd St 
Tel. REPUBLIC 3100GARSINKITE 

NAUJIENOSE

kuris buvo pašarvotas Anta
no Bielinio namuose,' 126 E. 
105 gatvė, penktųdienį tapo 
palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse. Pagraba^ buvo dide
lis, virš seplynių dešimčių 
automobilių važiavo į kapi
nes.

P. Beldžiaus užriemimas bu
vo ledų pristatyti. Jisai gaųa 
plačiai buvo žinomus roscJan- 
diečiams. ♦

Daugiau nelaimių su auto
mobiliais

Kapų puošimo dienų, geg. 
30-tų, j. M. Pučkorius, važiuo
damas namo iš kapinių .turė
jo nelaimę. Pirma jo važia
vęs automobilis staigiai susto
jo. Nors J. M. Pučkorius su
spėjo savo mašinų sulaikyti, 
visgi į sustojusių inųšinų įva
žiavo. Jo moteris, V. Pučko-! 
rienę, nors nepavojingai, bet! 
buvo užgauta gana 
žiai.

Paskui Pučkorius 
Stanley Jonikas. Jisai 
spėjo pasukti mašinų 
Jo laimei ravas buvo 
tai Jonikas išvengė neįtrenkęs; 
į Pučkoęių mašinų ir Į su juo 
nieko blogo neatsitiko. J. M.' 
P.učkoriaus mašinų taisant, S. 
Joniko mašina stovėjo šalia 
kelio. Lig akli, keli vaikėzai, 
važiavusieji pro šalį, (Užkabi
no S. Joniko mašinų, pramuš
dami lajerų ir 
aplankstydami. 
savais keliais.

šeštadienio vakarų 
d., A. Packovieius, 
Buffalo, Mieli., važiavo 
čiuosna pas pp. J. M. Pučko
rius — tai V. Pučkorienės se
suo su visa savo šeima. Jiems 
važiuojant Perry Avenue sker
sai 101 gatvę, prie pat pp. J. 
M. Pučkorių namų į jų auto
mobilį įvažiavo mažas lenkiu
kas neturėjęs nei šviesų, nei 
laisnio. Trokiuko šoferis pa
sisakė esųs bedarbis. A. Pac- 
kovičiaus mašinų sužalojo nors 
ir nedaug, bet ponia Packovi- 
čieuė išsigando labai.

Untanas.

• Eleanor G. B,«own iš Dayton,į 
Ohio, būdama U metų apako; 
ir regėjimo nebeatgavo. Bet 
ji vis,tiek visas klintis nugalėjo; 
ir sujaukusi 46 m. amžiaus ga-l 
vo Filozofijps Daktaro laipsnį 
iš Columbia universiteto. Ji yrą 
pirmoji akla moteris pasiekusi! 
tokio augšto mokslo laipsnio.

I I . ...............................o—-J—

sirinko ką nors gerų išgirsti,, 
nes šiame susirinkime delega
tai turėjo išduoti raportų iš 
Amalgameitų kriaučių konven
cijos, kuri atsibuvo Rochestery. 
Biznio agentas Kairis pranešė! 
apie Chicagos kriaučių padėtį. 
Paskui ponas K. Rugis ir drau
gas Bertašius praneš.ė apie! 
konvencijų, kas buvo tariąma, 
ar atmesta visokios rezoliucijos, 
štai pavyzdys: kada paimta 
svarstyti viena rezoliucija, ku
rioje buvo rekomenduojama, 
kad nedarbo laiku nereikėtų 
darbininkams mokėti mėnesi
nes duoklės, bet butų lipinamos 
į knygutę .nedarbo stampos, tai 
ši rezoliucija tapusi atmesta; 
bet kadą tapo patiekta rezoliu- 
.cija viršininkams mokėti pen
sijų, tai tas sumanymas likosi 
priimtas. Prie to, buvusi atmes
ta rezoliucija, kurioj rekomen
davo numažinti algas viršinin
kams. žinoma, šitokie tariniai 
kriaučiams darbininkams visai 
nemalonus. Tas ir stumia dar
bininkus nuo organizacijos.

Dar turiu priminti, kad, kaip 
visiems jau žinoma, komunis
tai į susirinkimus ateina visa
dos su gražiomis frazėmis. Tai
gi j įe .pasirodė su jomis ir šia
me susirinkime. Bet kad ta- 
'vorščių buvo tik septyni balsai, 
tai jų “giesmės” perniek nuė
jo, nežiūrint to, jogei trys ščy- 
ros tavorškos labai karščiavosi.

šiaip jojkių svarbių nutarimų 
šiame susirinkime nebuvo pa
daryta. —Kriaučius.

Chicągo Griaučiai
Chicagos kriaučių padėtis vi

sai nepavydėtina. Tur būt nei 
viena išdirbystč nėra tokioj 
prastoj padėty, kaip siuvimo. 
Viena, daugelis kriaučių jau; 
po kelis meftus nedirba. P ku
rie dar ir neva dirba, taj irgi 
visai mažai. Daugejis jau pra
rado ir savo namelius, nes ne
begalėjo išlaikyti juos savo už
darbiu. Kiti seniai stovi bread 
lainej. O kada pagerės kriau
čių darbai, tai nėra numatoma.

štai birželio 8 dienų įvyko | 
lietuvių kriaučių 269 lokalo au-- 
sirinkimas, į kurį kriaušiai su-

Visi Telefonai: į

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Pieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 80 Meto 
4605-07 So. Hermitage Avenue

MARQUETTE PĄRK. — Už
vakar pasimirė jaunuolis Ro- 
lėrt R agi nįs, pasižymėjęs al
ėtas ir sportininkas. Jis buvo 

Tilden aukštesniosios moky-1 
dos auklėtinis, kur lošė fut
bolų, basketbolų, beisbolų, o 
taip pat buvo žinomas kaipo 
geras rįstikas. Jis ėjo futbolo 
aukto kapitono pareigas. i. - 4

DR. VAITUSH, OPTPasimirę Raginis visai ne- ę LIETUVIS 9
ikėtai, sulaukęs vos 20 metų 0ptometrjc»lly Akiu Specialistas, 

amžiaus. Bemėtydamas bolę, esSdpTfa"ai£W“alvo.“^au«K 
,is įdrieskė rankų ir gavo Lsyaigimo, akiu aptemimo, nenruot 
erau j o užnuodi jimų. Už kelių lmo-* 8kaudama .akįų. karšti, atitaii 
valandų išsivystė ligą, nuo 
kurios žandai tampa surakin
ti. Nuo tos iigos dažniausiai 
iėra jokios pagalbos.

Velionies kūnas yra pašar
votas namuose, i___ __—
Campbell Avė.

Laidotuvėmis rūpinasi gra-|4712 South Ashland Av< 
jorius J. J. Bagdonas.

Mrs. Anelia K. Jaruszl
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avęnue 
Phone ' 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage! 
eleetirie ir e at
meni ir maeme- 
tic blankets ir tt.. ..
Moterims ir mer- Priteikime akinių dėl visokiu akių;

maTTovanal ’l ^VALANDOS:

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika |
Graborius ir 

Baizamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai ; 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis
, ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo
Laidotuvėse....... Pašaukite...... .

REPubhc 8340 rr < r, • m n . .eton Morgn st.
5340 So. Kedzie Avenue 4. L. llflVldOJllS, M J). Valandos nuo X0—12 pietų ir

(Neturime sąryšių su firma tuo 1 A
pačiu vardu) 4910 S. Michigan Avė.

----------- ------------------------- 1----- -- —- Tel. Kenwood 6107
J. F. RADZIUS VALAND g valandai ryte 

Inaorporated nuo 6 iki 8 valandai vakare.
LIETUVIŲ GRABORIUS Apari šventadienio ir ketvirtadienio.

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. —----------------------------- ------------------ '
Moderniška koplyčia dykai. ą MDIVTVTD M D i668 W. X8th St. TeL Canal W4 į VIV, (

CHICAGO., LLL. West Town štate Bank Bldjr.
----------------------------- 2400 West Madison Street

w*r znj j | Vai. X iki 8 po pietų, 6 iki .8 vak.Simon M. Skudas NamlJ 0B97
GRABORIUS dr BALSAMUOTOJAS "
Patarnavimas geras ir nebrangus Phone Boulevard 7042

7i8W.i8thSt DR. C. Z. VEZEL’IS
Tel. Monroe 3377 | DeijtistaS

4645 So. Ashland Avė.! 
artj 47th Street

Valandos nup 9 ild 8 vakaro. 
«• Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DŪMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 4RCRER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS i

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

"'.f<■■■■■.. '!'"»>"i1 .< r < ■».! '

Tel. Lafayette .8572 
J. Liulevičius 
graborius ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnaują Chioę- 
goje ir apielinkėje

Didelė ir graši 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganSdinti.
2314 W, 23rd PJ., Chicągo 

Tpl. Canal 2515 arba 25X6 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cfc, Cicere, DL 
Tel. jCicero 5927

IM ...................  »■■■■!■ meili.... .. II I » isyyy— i i—

Tel. Ciąero 2X09
Antanas Petkus 

Graborius 
PLYCIA D’

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1o preso Lietuvos žmonėsr 
laįp pataria Lietuvos bankai

trumparegystę ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai-1 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 

6808 South Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

į| Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.,

| Jei spaudos raštas išrodo dvigubas.
1 Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
i akinių.
Dr. John J. Smetana

OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštos i I2>TTC!T T/YC!

Pastebėkite mano iškabas I*'* ' JL*S JaUoLJvm
Valandos nuo 9;30 ryto iki 8:30 va-1 Gerai lietuviams žinomas per 35 

karo. Room. 8. metus kaipo patyręs gydytojas chi-
Phone Canal 0^23 rurgas ir akušeris.

h n" ......  j 11 ;.. 11........ ......Gydo staigias ir chroniška^ ligai.
Lietuviai Daktarai

| Amerikos Lietuviu Daktaru Dreu-Uj^ “^u. 7 .
I **^^*****>j 'Ofisas ir Laboratorija:

Amerikos Lietuviu Daktaru

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Valandos 1—4 po piety, 7—8 vaL vak 

išskyrus seredomis

Ofiso Tek Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.

Td. Victory 5904
> Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

— Nedčldieniais pagal sutarti.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
1 Rez. Tel. Virginią 0669
Dr. V. E. Siedlinskis

UENTISTAS
4143 Archer »vM kamp. Francisco av.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OtflSO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 tiri 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8;80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M£DWAY 2886

Oftoo Tel. Calųmet 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

Dr. A. A, ROTU
Rusas Gydytojas 4r Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų & irisų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. N*- 
dfiliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.
jUJ.'J II i'l.. jr■ T 

Advokatai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Pagedėlio, Seredos 
Pčtnyčiąs 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: .6459 S. Rockirell Street 

Telefonas Republic 3600... .  ,1 
Jpseph V. Mockus

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dienomis Mieste 

163 W. Wa8hinr<on SL 
Kambarys 4P2 . TeL pearbojm 9p47 

Vakarais nuo 6 iki 9 
»* ■
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KLAIPĖDA SIUNČIA “LITUANICAI II” 
APIE $2,000

Sukėlė pinigus vien Klaipėdos krašte rink
liavos budu ir parengimais

Lietuvių kolonijos Amerikoje prašomos skubiai 
pinigus siųsti, neatidėlioti

Jau anksčiau buvo skelbta, 
kad Klaipėdos krašte pa t riet i il
gi lietuviai sukėlė apie $2,000 
“Lituanicos II” naudai. Klaipė
diečiai surengė rinkliavą, lote
riją, eilę parengimų. Jų darbas 
buvo apvainikuotas gausiais 
vaisiais,
$2,000 ir dabar tuos pinigus 
siunčia 
cagoje.

Kuomet Lietuva taip daug 
prisideda su savo gausiomis

...... ..  ■■ —I

Darbštaus ALTASS 
rėmėjo-Unity Club 

piknikas

nes, štai, pelnė apie

ALTASS centrui Chi-

aukomis prie “Lituanicos II” 
kelionės pasisekimo užtikrini
mo, kad butų galima ją kuo ge
riausiai įrengti, Amerikos lie
tuviai irgi nesnaudžia ir renka 
ar jau surinko stambias sumas 
pinigų. Daug jų dar neprisiųs- 
ta centrui, tad tos kolonijos, 
kurios iki Šiol neatsiskaitė ra
ginamos tai skubiai padaryti, 
nes suvilkinimas gali sutruk
dyti Įeit. Vaitkaus kelionę į 
Lietuvą su “Lituanica”.

T0WN OF LAKE. — Vie
nas iš veikliausių Town of 
Lake klubų, Unity Club, kuris 
taipgi labai daug pasidarbavo 
ALTASS naudai, šį sekmadienį, 
birželio 17 d., rengia savo pik
niką. Tai bus didžiulis pikni
kas, į kurį atsilankys daug vie
tinių ir kitų kolonijų lietuvių.

Parengimas įvyks Sunset 
Grove, prie 135-tos ir Archer 
avenue. Įvairus prizai, dovanos, 
lenktynės ir didelis programas 
laukia atsilankiusių.
gros smagi muzika. Visi ragi
nami atsilankyti.

čiuška chicagiečiams yra žino 
mi lošėjai ir dainininkai. Vai 
čiuška buvo Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro pirmininkas per 
keturius metus ir lošimuose 
imdavo komiškas roles; buvo 
mėgiamas tų laikų lošėjas.

Dominikas Kuraitis palieka 
savo vietoj gerai chicagiečiams 
žinomą ir mėgiamą dainininką 
Kastą Sabonį, palikdamas jam 
visą galią ir atsakomybę bizny.

Kuraitis yra pirmas lietuvis 
General Motors gamybos dyle- 
ris ir pirmas ir vienintelis 
tuvis dyleris Bridgeporte.

Rep.

riio kokioj wardoj gyvena, ar 
kokioms partijoms ar srovėms 
priklauso. Ba kliubas stengia
si tapti dideliu ir veikliausiu 
kliiibn Marųuette Parke. Me
tine mokestis vyrams 50 cen
tų, moterims 25 centai; už 
įstojimą nieko nereikia mo
kėti.

ponas Juozas Hertmanavi- 
čius bus kalbėtojas. Jis pasa
kys namų savininkams daug 
pvarbių dalykų apie Home 
Loan paskolas. Galėsite pa
čiuoti klausimus, į kuriuos bus 
atsakyta. Esate kviečiami vi
si juo skaitlingiausia atsilan
kyti į šį susirinkimą ir pri
sirašyti prie kliubo.

Po susirinkimo bus šalto 
glaus, šio kliubo susirinkimai 
įvyksta kas tretį penktadienį 
kiekvieno mėnesio 7:30 vai. 
vakaro, Gimimo Paneles Šv. 
parapijos svetainėj, prie 
Washtenaw ir 68-tos gatves.

Taipogi kliubas rengia pik
niką, kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 17-tą d., buvusioj Svo
tai nio vietoj prie Kcan Avė. 
įžanga veltui. Kviečia visus 
atsilankyti. B. J. Z.

Senas veikėjas, Jo
nas Buragas, serga 
ir randasi ligoninėje

Pilietybes pamokos
.. [• ~ .................. '■ / Z'

Illinois valstijos lėšomis ne
seniai tapo išleista brošiūra 
antrašte “Lessons for Natuliza- 
tion in Citizenship”. Brošiūros 
autorius yra • advokatas 
Charles P. Schwartz. Bro
šiūra yra vartojama kaip va
dovėlis Illinois Emergency Re- 
lief Commission pamokose apie 
pilietybę. Brdšiurą Naujieno
se galite gauti veltui.

žemiau paduodama jos ver
timas lietuvių kalba. Supran
tama, norintieji gauti pilietybes 
popieras, kai jie yra kvočiami 
teisme, atsakymus turi duoti 
anglų 
rinys 
anglų 
gauti.

Štai
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

VALDŽIA
Suvienytų Valstijų valdžia 

yra respublika. Respublika yra 
laisva šalis. Balsuotojai yra 
valdovai respublikoj. Suvienytų 
Valstijų valdžia yra padalinta 
į tris šakas: (1) įstatymų lei
dimo Šaką, (2) pildomąją šaką 
Ir (3) juridinę šaką. įstatymų 
leidimo šaka daro įstatymus. 
Pildomoji šaka vykina įstaty
mus. Juridinė Šaka aiškina į- 
statymus. ,

—----------- -- ---------------------------1-----------

išrenka du 'Suvienytų Valstijų 
Senatorius kiekvienoj valstijoj 
šešiems metams. Suvienytų 
Valstijų viceprezidentas yra 
senato pirmininkas.

Atstovų butas turi 435 na
rius. Atstovų buto nariai yra 
vadinami Suvienytų Valstijų 
atstovais. Kiekvienos valstijos 
piliečiai renka Suvienytų Vals
tijų atstovus dviems metams. 
Kiekviena valstija išrenka vie
ną atstovą maž daug iš 200,(MM) 
žmonių, i.videšimt septyni at
stovai išrenkama Illinois vals
tijoj. Atstovų buto nariai iš- 

pirmininką (speakerį) 
buto feusirinkimams pirminin
kauti.

lie-
chicagie- 
Vaidinto- 
serga ir 
State Ii-

šokiams

M.

St Jokubauskas jau 
sugrįžo iš ligonines

Ketvirtadienis, birž. 14, ’34
partamentas yra žinioj sekre-1 < 
toriaus, kurį paskiria prezi
dentas. šie dešimt sekretorių 
laiko susirinkimus su preziden
tu ir yra vadinami prezidento 
kabinetu. Prezidento kabine
to nariai yra vadinami (1)
valstybės sekretorium, ((2) iž
do sekretorium, 3) karo sekre
torium, (4) generaliu advokatu 
(prokuroru), (5) generaliu paš
tininku, (6) laivyno sekreto
rium, (9) pirklybos sekretorium 
ir (10) darbo sekretorium. Pre
zidentas ir jo kabinetas gyve
na Washingtone.

(Bus daugiau)

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENG.YSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965 

—O—

Kastas Sabonis už
ima Kuraičio vietą

Jaučiasi, “kaip namie*' ir 
linksmesnis.

Gerai pažįstamas 
čihms senas teatrų 
jas, Jonas Buragas, 
šiuo laiku randasi 
gonbutyje — Dunninge, North
Narragansett Avė. ir Irving 
Park Blvd. Butų geistina, kad 
Burago draugai aplankytų tą 
scenos darbuotoją, kuris dau
gelį metų scenoje veikė.

kalba. Todėl ir jos tu- 
turi būti studijuojamas 
kalba toms popieroms

brošiuros vertimas:

n

PREZIDENTO OFISAS 
i .

Prezidentas ir jo kabinetas 
yra Suvienytų Valstijų val
džios pildomoji šaka. Preziden
to ofisas vykdo Suvienytų 
Valstijų įstatymus ir veda vi 
są valdžios biznį. Prezidento 
ofisas yra padalintas į dešimtį 
departamentų. Kiekvienas de-

PRANEŠIMAI

r

MORTGAGE BANKERS

REĄL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras 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 ryto iki piet. įžymus 
namai originalfo 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.

Su 
įsta

SVARBUS PRANEŠIMAS NAUJIE
NŲ SPULKOS NARIAMS

Yra išsiuntinėta visiems Lithuania 
News Loan and Bldg. Ass’n (“Nau
jienų spulkos”) nariams pakvietimas 
j gėrininkų metini susirinkimą, ku
ris įvyks birželio 21 d. Naujienų 
Name. '

[Yra būtinas reikalas visiems na
riams dalyvauti. Kurie negalite da
lyvauti, malonėkite pasirašyti ant 
laiške įdėtos blankos (vadinamos 
Proxy) ir priduoti ar pasiųsti savo 
ištikimai ypątai, kad galėtų jus at
stovauti šiame susirinkime.

Spulkos Sekretorius.

—O---
TeL Yardi 8408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

NuveŽame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, IU 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, 111-
TEL. KEPUBL1C 8402

Pocahontas mine run $"7 tonas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Plačiai žinomas Chicagos 
lietuviams biznierius, Do
minikas Kuraitis, pardavė
jas Buick ir Pontiac auto
mobilių, apleidžia Chicagą 
3 mėnesiams. Keliauja Lie
tuvon ir vežasi naują 
Buick’ą. Važiuoja aplankyti 
savo seną tėvuką, gimines, 
ir ketina aplankyti visas: 
Lietuvos žymesnes vietas, 
neaplenkiant nei Vilniaus.

Kuraitis važiuoją vėliau į ru
denį, nes biznis neleidžia anks
čiau išvažiuoti. Išplauks iŠ New 
Yorko liepos 25 dieną laivu 
Europa, išlips Bremene 31 d. 
liepos. Išbus Europoj rugpiutį, 
rugsėjį ir pusę spalio. Rašys į 
“Naujienas” visus savo kelionės 
įspūdžius antrašte: “Lietuvon 
Buick’u ir atgal”.

Jau Kuraitis iš anksto turė
jo progą palikti Buick’ą Lietu
voj, kai parsiveš. Nesutiko, nes 
užsimokėjo už abi puses — 
“round trip”, ir mano visur va
žinėtis automobiliu, išskyrus 
Rusiją.

Karą paliks Vilniuj. Keliaus 
traukiniu į Minską, kur yra 
daug Jietuvių. IŠ ten j Maskvą, 
iŠ Maskvos į Leningradą, kur 
turi savo kūdikystės draugą 
gyvenantį ^eningrade.

į Rusiją automobiliu važiuo
ti negalima, nes yra trys prie
žastys, kurios neleidžia. Jos yra 
sekančios: reikia palikti ant 
Rusijos rubežiaus 2 kartu tiek 
pinigų, kiek Automobilis kaš
tuoja; antra, tarp Minksko ir 
Maskvos kelias visai nepava
žiuojamas automobiliu; trečia, 
gazolino negalima gauti, išsky
rus Minską, Maskvą ir -Lenin
gradą.

Kuraitis važiuoja su žmona, 
kuri yra visai n&mačiusi Lietu
vos. Drauge su Kuraičiais va
žiuoja Thomas Miller su žmo
na; pastaroji taipgi atvežta į 
Ameriką maža jauna mergaitė 
ir visai Lietuvos neatsimena.

Kuraitis mano padaryti sur- 
prizą Pranui Yanulioniui, iš 
Kupiškio parapijos, ir Kastan
tui VaiČiuškai, kurie apleido 
Ameriką jau apie 14 metų ir 
yra buvę Chicagoj. Geri Kūrai* 
čių draugai Yanulionis su Vai-

Stasys Jokubauskas, “Pir
myn” choro darbuotojas, ku
ris išgulėjo du mėnesius šv. 
Kryžiaus ligoninėje, praeitą 
ąntradienį, birželio 12, sugrį
žo į* savo pirmykštę buveinę, 
adresu 1516 N. Kedzie avė.

Vaikščioti dar mažai tegali, 
bet su kriukiais pats sau gel
bsti kiek galėdamas. Sako, 
gulėti lovoje tiek nusibodę, 
kad ir su kriukiais, o geriau 
busią bandyti vaikščioti.

Ligonis džiaugiasi, kad Dr. 
M.( T. Strikolis rūpestingai jį 
prižiūrėjo ligoninėje; pržiurės 
ir namuose. Kairė koja dar 
“kastinge” tebėra, o su deši
ne, pasiramsčiuodamas 
kiais, bando vaikščioti.

Būdamas ligoninėje Stasys 
turėjo daug lankytojų.
vo tos dienos, kad kas iš drau
gų jo neaplankytų. —Buvęs.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubas

kriu-

Nebu-

Jaunas vaikinas iš 
Cicero užmuštas 

Kalifornijoj
Vakar gauta žinia Ciceroj, 

kad EI Centro miestely, Kali
fornijoj, geležinkelio kieme 
traukinys užmušė jauną 15 
metų vaikiną Pranciškų Pail
gą, kuris Ciceroj gyveno ad
resu 1409 So. 48th Crt.

į Pranciškus Pailga buvo 
Raudonos Rožės kliubo na
rys.

Marąuette Park
Lietuvių Demokratų kliubas 

15-toj wardoj praneša, kad jo 
susirinkimas įvyks penktadie- 
n|, birželio 15-tą d., 7:30 . vai. 
vakaro naujoj vietoj, būtent 
Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos svetainėj, prie 
Washtenaw ir 68 St. Ęliubas 
per trumpą laiką žymiai pa
augo, tat senoji vieta pasida
rė permaža susirinkimams.

Mes, nariai, privalome skait
lingai atsilankyti į šį susirin
kimą, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būti ap
tarti, ir atsivesti nors po vie
ną savo draugą ar draugę ir 
prirašyti prie musų kliubo. 
Nariais priimami lietuviai ir 
lietuvaitės, ir nedaro skirtu-

Lietuvių Keistučio Kliubas 
rengia puikų pikniką arba 23 
metų gyvavimo šventę sekma
dienį, birželio (June) 17 d., Bi
rutės darže, prie 79th St. ir 
Archer Avė., Justice Park, III. 
Programas begalinis.

Dalyvaus trys didžiausi cho
rai: Kanklių choras po vado
vyste p. A.- Kvedero; Pirmyn 
mišrus choras po vadovyste p. 
K. Steponavičiaus, ir Naujos 
Gadynes choras po vadovyste 
p. G. Steponavičiaus, šitie cho
rai tikrai visuomenę palinks
mins. O prie to bus dar vienas 
geriausių Chicagoje garsialkal- 
bių (loud speaker), kUrį su
teikė keistutiečiams dykai Sil- 
ver Cup Bread Co. šitas gar
siakalbis išnešios garsą po vi-, 
są apielinkę kuo toliausia.

Bus trys poros žymiausių ris- 
tikų, dvi poros smarkiausių 
kumštininkų. Trys didžiausi 
laimėjimai: naujutėlis $100.00 
vertės parlor setas, dovanotas 
Peoples Furniture Co. ant Ar
cher Avė.; brangus wrist 
watch vyrui arba moteriai, do- 
yajiotas Mr. Newaro (Neva- 
rauuko) ant Archer Avė. 
$100.00 vertės gyvas “Ožis”— 
ir šiur jis bus; jį dovanojo po 
nia A. Vaškerevičienė. iš Mt. 
Greenwood. Bus daug kitų 
dovanų, kurių čia negalima ir 
suminėti.

Dovanas galėsite laimėti ir į 
daržą su tuo pačiu tikietu įei
ti. Įsigykite tikietą iš anks
to iš kliubo valdybos arba ren
gimo komisijos. Taipgi kurie 
turite paėmę serijas, pasisteng- 
kite jas sugrąžinti. Ypatingai 
yra svarbus serijų kuponai, rei
kia jie priduoti ne vėliau? kaip 
birželio 17 d. iki 5 vai. po pie
tų. ■ ' '

Pastaba: visiems prie daržo 
tikietų kainos bus vienodos, o 
ne pagal serijas.

šiame piknike bus priimami 
jaunuoliai ir jaunuolės j kliu- 
bą be įstojimo (mokesties). Tai 
prisirašykite visi.

Ši yra paskutinė jūsų pro
ga. Nepamirškite.

—Komitiečikas.

KONGRESAS
Kongresas yna vardas 

vienytų Valstijų valdžios 
tymų leidimo šakos. Kongre
sas daro Suvienytų Valstijų įsta
tymus. Kongresas turi 531 na
rį. Kongresas yra padalintas 
į du butus. Vienas butas yra 
vadinamas senatu, o kitas bu
tas yra vadinamas atstovų bu
tu. Kongresas susirenka mies
te Washingtone.

Suvienytų Valstijų senatas 
turi 96 narius. Senato nariai 
yra vadinami Suvienytų Vals
tijų senatoriais? Balsuotojai

. ■' L' ■ i ,

12-to Wardo Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas laikys pusmetinį su
sirinkimą sekmadieni, Birželio 17 
d. 1934, K. Gramanto svet., 4535 S. 
Rockwell St., 1 vai. po piet. Taigi 
visų narių yra privalumas atsilan- 
kyjti; nes yra daug svarbių kliubo 
reikalų aptarimui.

P. J. Petraitis, Nut. Rašt.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduoto ias dėl Pocahon- 
tai?, Black Gold, lump ar egg, $6 00. 
Mine run, $5.75; Screenings $4.75. 
Grundy Mining Company, Cedarcrest 20h: / Mu.bc,,.,
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P. CONRAD

PHOTOGRAFAS 
Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

$25,000 PRAVAUMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, tadlos, $10.50, Springsai $2. 
Nauji matrosai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JO YČE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais į

—O—
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taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

h

K
2678 — Naujos mados suknelė su naujoviškom rankovėm. Joie 

dysite ne tiktai ptonutė, bet ir jaunutėj Galima siūdinti iš šilko
batisto.Sukirptos mieros 14, 16, 18,

Norint gauti viėną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti jia^ubtą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti niierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą; Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. 'Gali
ma pasiųsti pinigus arba pašu
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, PattęnrDept., 1739 
So. Halsted St.,Chicago, III.

.J. ■ ■a1 J iii

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.• ‘ 1 ft
Čia įdeda 15 centą ir praSaa

siųsti man pavyzdį No..

Mieros

at-

per krutinf

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

/' ................ . "■
SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 

LEPIOS KOJOS
Athlete Foot, Dedervinė, Niežuoti 
kojapirščiąi, —• Gąukite ūmią pa
geltą. Tiktai 50c. už treatmentą. 
Reikalaukite tubjaus,—šiandien.

TRI DEE LABORATORIES 
_ N. Clark St. 
Chicago, Iii.

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

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 50®3

Mes pristatom | visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien Ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popięrą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 97* ir virš, 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ....... 97*
Varnišas, kuris išdžiūsta i 4 va
landas ........................... $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ....................... $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįni šepetį sienines popieros va
lymui.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengė 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 
i Draugijos ofisą, 1789 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.

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose.

skaityto- 
prašomi 

eiti j taš 
skelbiasi

Personai ’
Asmenų Ieško 

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, geistina kad butų bisk| 
pasiturinti, arba butų biznierka. Aš 
esu vaikinas, vidutiniško amžiaus, 
neblogai atrodantis, bizniavas žmo
gus ir pasiturintis. Rašykite Box 
124, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA jautienos kaulų sortuo- 
tojų “beef boners”, mokestis nuo 
štiikų, nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Guggenheim Packing Co., 
37th and Iron Sts.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKIA patyrusiu moterų prie 
sortavimo skudurų. 736 Tilden St, 
Halsted arti Vąn Buren St.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų.

1801 N. Leavitt St.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas pečiu 

apšildomas. Skalbykla, gąradžius. 
2721 So. Millard Avė., % mylios į 
West nuo Kedzie.

RENDON kampinis Storas su alu
dės barais, vieta gera arti prie dirb
tuvių, renda pigi, tinkamas ir kito
kiam bizniui. 4800 So. Wood St 
Tel. Virginia 1564.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroj vietoj labai gerai išdirbtą per 
25 metus. Renda pigi, — 6 kamba
riai su visais patogumais. P. Kam- 
pikas, 8213 So. Pamell Avė.

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigare
tę, iefe cream ir mažmožių krautu
vę su namu arba be namo. Agnės, 
1609 So. Halsted Street

PARSIDUODA alaus Tavom, biz
nis išdirbtas gerai, randasi arti dirb
tuvių. Shvininkas apleidžia miestą. 
5059 So. Wells St

PARDAVIMUI aludė, kampinis 
biznis, seniai išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai. Priežas
tį patirsite vietoje, 7200 S. Green St

PARDAVIMUI Tavem, tris me
tus biznis išdirbtas už prieinamą 
kainą. 1034 W. 69 St.

PARDAVIMUI Tavem su nuosa
vybe arba viena Tavem, Praėjusi 
mėnesi {plaukė $2600. Dėl informa
cijų pašaukite Bbulevard 2165.

PARDAVIMUI Tavem. Pilnai i- 
rengtas su barais, stalais, stiklais. 
Viskas kas reikalinga. Pigiai par
siduoda. Tel. Vincėnnes 3147. 7121 
So. Halsted St.




