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Prezidentas paskelbė pa- 
šelpti darbų programą

4 \ " 1 *

Prezidentas radio kalboj išdėstė tikslus 
pašelpų darbu ir tolimesni legisla- 

tyvį valdžios programą
WASHINGTON, bal. 29. — 

Prezidentas Rooseveltas vakar 
vakare pasakė-per radio visai 
šaliai ilgą kalbą, kurioj jis pla
čiai išdėstė pašelpos darbų pro
gramą, taipgi tolimesnį valdžios 
veikimą.

Savoj kalboj prezidentas pir
miausia pareiškė, kad jis dar 
niekad taip nejautęs gerėjimo 
padėties visoj šalyj, kaip jis 
jaučiąs tą gerėjimą dabar. Taip
gi užtikrino, kad dalinant $4,- 
000,000,000 pašelpų darbų fon
dą, nebus daroma jokio politi
nio ar sekcionalio skirtumo.

Dalinant tuos pinigus bus 
žiūrima šių šešių principų:

Kad pašelpų darbų projektai 
butų naudingi.

Kad didelė dalis išleidžiamų 
tiems darbams pinigų eitų dar
bininkų algoms.

Kad didelė dalis tų darbų bu
tų apsimokantys ir kad išleisti 
pinigai bent dalinai su laiku 
su^ryštų į valstybės iždą.

Kad pinigai prie kiekvieno 
projekto butų išleisti laike šių 
fiskalinių metų, kad tuo kuo- 
greičiausia padidint/ darbininkų 
samdą.

Kad projektai turi suteikti 
darbo imantiems pašelpas be
darbiams. v

Kad pašelpų darbai butų iš
dalinti atsižvelgiant i tai, kiek 
kurioj apielinkėj yra šelpiamų 
bedarbių, nes tokiems bedar
biams turi būti parūpinti pir
miausia darbai ir tai jų pačių 
apielinkėj, kad nereikėtų be
darbius kilnoti iš vienos vietos 
į kitą.

Reikalauja prailginti NRA
Bet laikinai pašelpų darbai 

yra tik viena valdžios priemo
nė kovoti ekonominius šalies 
vargus įr blogumus.

Valdžia numato ir platų le- 
gislatyvį programą, kurį kon
gresas turi pravesti dar šiame 
posėdyje.

Pirmiausia turi būti praves
ta ekonominio saugumo bilius, 
įvedantis senatvės pensijas ii 
nedarbo apdraudą, kad žmonės 
jaustųsi ekonominiai užtikrinti, 
jei ir ištiktų nedarbas, ar at
eitų sehatvė.

Paskui turi būti prailgintas 
NRA, kuris užtikrina darbinin
kams minimum algas ir maxi- 
mum darbo valandas, taipgi pa
šalina piktą kompeticiją ir su
teikia darbininkams teisę orga
nizuotis ir kolektyviai tartis su 
savo samdytojais

Kiti prezidento pasiūlymai 
kongresui, kuriuos kongresas 
turi pravesti šiame posėdyje 
yra:

Panaikinti nereikalingas vi-

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

Giedra* maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 5:48, leidžiasi'-7 
46.

suomenės aptarnavimo įstaigų 
“holding” kompanijas.
Praplėsti tarpvalstijinės preky
bos komisiją, kad ji galėtų kon
troliuoti busus ir trokus.

Papildyti federalinius įstaty
mus apie bankus.

’ Kviečia kooperuoti visus 
žmones

Prezidentas kvietė visus žmo
nes kooperuoti su valdžia ir pa
daryti pašelpų darbus švariau-1 
siais, kad prie jų negalėtų pa
sireikšti jokių suktybių. Jis sa
kė, kad “čizelerių’’ yra kiek
vienoje pramonėje, kiekvienoje 
profesijoje ir nuo jų yra labai 
sunku išsisaugoti. Tik visų 
žmonių akylumas gali juos pa
šalinti. Todėl jis ir kviečia vi
sus žmones kooperuoti su juo 
ir padaryti šiuos darbus kuo- 
švariausius ir tiksliausius, kad 
jie butų pavyzdys visam pasau
liui.

“Atėjo laikas duoti sutriuš
kinantį atsakymą tiems cini
kams, kurie sako, kad demo
kratija negali būti teisinga ii 
veikli. Jeigu jus pagelbėsite, 
tą galima padalyti. Aš todėl 
tikiuos, jus seksite šiuos dar
bus kiekviename šios šalies 
kampelyje”, sakė prezidentas. 
“Jauskitės laisvi kritikuoti. Pa 
sakykite man atsitikimus, kur 
darbas gali būti atliktas ge
riau; arba kur jis netikusiai at
liekamas”.
Kongresas koperuos su pre

zidentu
Atstovų buto primininkas 

Byrns prižada, kad kongresas, 
nežiūrint griežtos republikonų 
opozicijos, kooperuos .su prezi
dentu ir praves visą jo legisla- 
tyvį programą. Tai bus pada
ryta iki birželio 15 d.

Taipjau prezidentui liko pra
nešta, kad neužilgo galima bus 
pradėti plačius namų statybos 
darbus 16-koj Amerikos miestų. 
Tam tikslui gal galimai bus su
naudoti $450,000,000. Dalis šių 
darbų bus atlikta dar šią vasa
rą, nes veikiusia pašelpų darbai 
ir prasidės nuo namų statybos.

Del prarasto darbo 
nužudė forema- 

no žmoną
JOLIET, III., bal. 29.—Frank 

Cabetto, 46 m., susilaukė sun
kių laikų. Jo žmona prapuolė. 
Jo sūnūs Barney liko pašalin
tas iš darbo.

Nesugalvodamas kitokios iš
eities, jis pasiėmė revolverį ir 
nuėjo į dirbtuvės formano 
Pasqual Daschanro namus rei
kalauti priimti sūnų atgal į 
darbą. Kada tasis atsisakė tai 
padaryti, Cabetto paleido du 
šuvius. Pirmas šūvis vietoj nu
šovė Daschandro žmoną, bet 
antras šūvis nieko nekliudė.

Nuvežtas į kalėjimą Cabetto 
sužinojo, kad jo žmonos, kuri 
prapuolė bal. 5 d., kūnas liko 
išgriebtas iš kanalo ties Mor
ris, III. Kaip išrodo, ji pati nu
sižudė.

Louisville, Ky. — Du pasažierai tapo mirtinai sužeisti, o pilotas Joseph Vail ant vietos užmuš
tas lėktuvo katastrofoj. Paveiksle parodoma susidaužęs lėktuvas. 
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Anglijos kabinetas 
svarsto Vokietijos 
statymą submarinu

LONDONAS, bal. 29. —žy
miausi Anglijos kabineto nariai 
pradėjo tarpusaVins - pasitari
mus gavus žinių ,kad Vokieti
ja statosi submarinas.

Taipjau gauta slaptų žinių, 
kad Vokietija ruošiasi statyti:

Nuo 5 iki 8 karo laivų 35,000 
tonų įtalpos;

6 kruizerius;
Nuo 25 iki 40 didelių ir ma

žų kruizerių;
Nuo 50 iki 75 torpedinių lai

vų ;
Nuo 40 iki 50 mažų subma- 

rinųį
Kelis laivus lėktuvams ve

žioti.
Del Vokietijos atsiginklavimo 

juroje Anglija mano pasitarti 
su Franci j a ir Italija.

Francija rems Angliją

PARYŽIUS, b. 29.— Iš au
toritetingų šaltinių pareikšta, 
kad Francija laikysis bendro 
fronto su Anglija ir Italija dėl 
Vokietijos atsiginklavimo ju
roje. Bet kadangi tokis atsi- 
ginklavimas vyriausia apeina 
Angliją, tai bus palikta vienai 
Anglijai veikti, Francija gi tik 
Angliją parems. Jei Anglija 
nutars Vokietiją kviesti į laivy
nų mažinimo konferenciją, tai 
Francija nesipriešins.

Bet nemanoma, kad bus siun
čiama Vokietijai protestai, ka
dangi protestai, kaip pasirodė, 
negelbsti.

JOLIET, III., b. 29. — Ke
turi kaliniai pabėgo iš vietos 
valstijos kalėjimo. Vienas jų 
šokdamas iš 25 pėdų augštumos 
nusilaužė abi kojas ir liko su
imtas prie kalėjimo sienos. Ki
tas pabėgėlių irgi neužilgo liko 
suimtas. Kitiems dviems pa
sisekė pastverti tavorinį trau
kinį ir laikinai pasislėpti.

BERLYNAS, bal. 28. — Vi
daus reikalų ministeris patvar
kė, kad jokios žydų firmos ir 
pavieniai žydai negali iškabinti’ 
Vokietijos naciškos vėliavos 
laike gegužinės šventės.

Už trecią partiją
DĖS MOINES, la., bal. 29. 

National Farmers Holiday Assn. 
pąsisakė už organizavimą tre
čios nacionalės politinės parti
jos, kuri atstovautų ūkininkus 
ir darbininkus.

--------- r-------—.— .

Septynių lietuvių by
la dėl Kelly turto 

vėl atidėta
J. J. Bagdono ir kitų byla ati

dėta iki gegužės 20 d. Adv. 
Waitęhes reikalausiąs atskiro 
bylos nagrinėjimo

CHICAGO. —Graboriaus J .J. 
Bagdono; adv. Waitches, Butma 
nienės ir kitų keturių lietuvių 
byla dėl suokalbio pasisavinti 
pabastos Kelly $140,000 ' turtą 
liko teisėjo Miller atidėta iki 
gegužės 20 d., nes vieno kal
tinamųjų advokatas dabar yra 
užimtas su kita byla.

Adv. Waitches advokatas Mc- 
Donnell pranešė teismui, kad 
jis reikalaus atskiro bylos nag
rinėjimo.

“Santa Claus” pasi
mirė

SANTA CLAUS, Ind., b. 29. 
—čia nuo paraližiaus pasimirė 
Jim Martin, 60 m., vietos paš
to viršininkas, kuris plačiai iš
garsino šį mažą 75 gyventojų 
kaimelį. Kąda valdžia ruošėsi 
uždaryti vietos paštą kaipo ne
apsimokanti, Martin griežtai 
prieš tai užprotestavo ir padarė 
tai, kad vietos paštas prieš Ka
lėdas darydavo nepaprastai di
delį biznį. J šį miestelį iš vi
sur buvo siunčiami siur^įniai, 
kad gavus pažymėjiri-^ jog 
siuntinys yra iš Santą įaus. 
Prieš šventes veik visi mieste
lio gyventojai dirbdavo pašte ir 
tai dar reikėdavo daugiau žmo
nių samdytis.

Į čia suplaukdavo ir visi vai
kų laiškai adresuoti “Santa 
Claus” ir Martin į visus juos 
stengdaovsi atsakyti ir vaikams 
pagelbėti. Jis taip išplėtė biz
nį, kad beveik neteko vietos, 
nes jo vieta pradėjo kvepėti ir 
kitiems politikieriams.

Vokietijos policija 
pagrobė du žmones 

Čechoslovakijoj
\hENNA, bal. 29. — Cecho- 

sloyakijos valdžia dabar svars
to ką daryti dėl.paskiausio Vo
kietijos nacių policijos pagro
bimo Čechoslovakijos žemėje 
dviejų vokiečių ir išgabenimo 
jų į Vokietiją. Tokiu pat bu- 
du naciai pagrobė Šveicarijoj 
ir išsigabeno Vokietijon rašy- 
toą Berthold Jakob. Šveicarija 
delei to padavė Vokietijai labai 
aštrų protestą. Dar nežinoma, 
ar taip pat pasielgs ir čecho- 
slovakija.

Nacių policijos pagrobtasis 
yra politinis tremtinys Josef 
Landesburger, buvęs reichs- 
wehro narys ir socialistas. Jis 
čechoslovakijoj išgyveno metus 
laiko. Kitas pastvertasis yra 
nežinomas žmogus, kuris at
vyko traukiniu iš Bacaria į pa
sienio miestelį Boehmisch-Ei- 
sentein. .Į ten atvyko jį pasi
tikti ir Landesburger. Abu juos 
ten ir pagrobė nacių policija. 
Čechijos muitines valdininkas, 
kuris bandė juos gelbėti, liko 
nacių policijos sumuštas ir su
žeistas.

Iš Chicagos j New Yorką į 17 
valandų

NEW YORK, b. 29. — Du 
New York Central ir Pennsyi* 
vania greitieji traukiniai, 
Twentieth Century ir Broadway 
Limited, dar labiau padidino 
savo greitumą ir iš Chicagos 

į New Yorką atvyko į 17 va
landų.

Tai jau trečias pagreitinimas 
transportacijos tarp šių dviejų 
miestų. Išpradžių abu trauki
niai tą kelią galėjo padaryti 
tik į 20 vai. Ir tai skaitėsi ste
bėtinu greitumu. Paskui lai
kas liko sutrumpintas iki 18 
vai. ,o dar vėliau iki 17:45 vai. 
Dabra gi tapo pasiektas 17 vai. 
greitumas. 1

Abu traukiniai kaip iš Chi
cagos liko išlydėti su didelėmis 
ceremonijomis, taip su tokiomis 
pat ceremonijomis liko pasitik
ti New Yorke.

Didžioji Lietuvių Avi- 
acijos Diena

> . ■

Tai lietuvių didybės, meilės ir kilnių jaus
mų diena—gegužės $

Kas tik gyvas važiuos į Lansing aerportą 
pasakyti paskutinį sudiev

Didysis Amerikos lietuvių žy
gis jau čia pat.

Didžioji Chicagos lietuvių 
aviacijos diena jau įvyksta šį 
sekmadienį.

Kiekvienas lietuvis, kurs tik 
brangina lietuvių vardą, nekant
riai laukia tos dienos.

čia kiekvienas trokšta pa
matyti savo įvykintą prakilnų 
darbų.

Tai juk musų centais ir do
leriais tapo sukurtas tas ste
bėtinas oralivis Lituanica II ir 
aprūpintas tobuliausiais instru-
mentais, kokius tik Amerikos 
inžinieriai yra išradę.

Tai yra kuo pasididžiuoti.
Tokio orlaivio dar pasaulis 

nematė.
Ir tai jį realizavo ne kas ki

tas tik lietuviai.
Taigi visa plati lietuvių vi

suomenė šį nedėldienį susirinks 
į Lansing aerodromą pasigerėti 
savo užbaigtų kuriniu, t

Čia gi tas brangus kūrinys 
bus inteiktas į drąsaus lakūno 
leitenanto Felikso Vaitkaus .ga 
bias fankas.

Tai bus širdį sujudinanti ce
remonija.

“Musų mielas lakūne, Vaitkau, 
mes tau inteikiam orlaivį, į ku
rį musų viltys sudėtos, orlai
vį, kuriam lygaus gal dar nėra 
pasauly ir iš tavęs laukiame žy
gio, kuriam lygaus dar nebuvo 
pasauly. Mes tavim pasitikim, 
mes tave išlydim su širdin
giausiais linkėjimais”.

Tokie žodžiai bus ant kiek
vieno lupų didžiojoj Chicagos 
lietuvių aviacijos dienoj ge
gužės 5 d.

Dar gal truks kelių šimtų do
lerių musų narsaus lakūno iš- 
rengimui. Taigi atsilankydami 
aviacijos dienoj savo įžangos 
kvoteriais mes nei nejausdami 
sudėsime tuos kelis šimtus.
Jeigu įstengėm sudėti dešimtis 
tūkstančių dolerių puikiausio or
laivio padarymui, tai juk yra 
mažmožis sudėti dar keletą šim
tų gazolinui, raketoms, apsau
gos intaisymams, guminiam lai
vui, na ir šiek tiek kelionės iš 
laidoms ir laivakortei sugryž- 
ti atgal. Juk butų mums sar
mata, jeigu musų karžygis nu
skristų į Kauną tik su keliais 
doleriais kišeniuje.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti

sukelta ..................   $4,750.00
Kiek įplaukė:

BUVO PASKELBTA ....... .....................  $2,037.82
Stasys Barauskas, Chicago, už laišką ............... $2.50
P-a M. Narvidienė, už bilietėlius už radio, etc.... 4.80

VISO ........       $2,045.12
DAR TRŪKSTA ..........................................................  $2,704.88

GEGUŽĖS PENKTĄ DIENĄ DIDŽIULĖ LEIT. FELIKSO 
VAITKAUS ATSISVEIKINIMO AVIACIJOS DIENA FORD
LANSING AIRPORTE. PUIKUS PROGRAMAS ORE, KALBOS, 
ŽYMUS ASMENYS. Iš VISŲ IŠKILMIŲ PARAMOUNT NEWS 
IR KITOS FILMŲ BENDROVĖS DARYS GARSINIUS FILMUS. 
ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI... ATSILANKYKITE IR PA
MATYKITE PASKUTINĮ KARTĄ PRIEŠ IŠSKRIDIMĄ LAKŪ
NĄ IR LĖKTUVĄ “LITUANICĄ II”.

Aviacijos diena bus amžinai 
atmintina mums diena, čia ap
rūpinsime musų lakūną, kad 
jam netruktų, čia pasigrožėsi
me puikiu orlaiviu, Čia pasa
kysime paskutinį sudiev ir la
kūnui, kuris dėl mūsų garbės 
yra pasiryžęs savo gyvastį pa
aukoti.

Koks gi tai butų lietuvis, 
kurs į tokią dieną nenorėtų at
vykti?

Koks-gi tai butų lietuvis, kurs 
nenorėtų savo širdimi ir kunu 
dalyvauti širdngoj visų lietuvių
iškilmėje?

Del meilės-tragedi- 
ja smuklėje

JOLIET, III., b. 29. — Miss 
Eleanor Hoover, 52 m., senmer
gė užėjo į smuklę su savo bu
vusiu meilužiu chicagiečiu Ed- 
ward Schenkel ir susibarė už 
tai,*kad jis ją pametė; Ginčui 
pasidarius aštriam, ji išsitrau
kė revolverį ir vietoj nušovė 
savo meilužį, o paskui ir pati 
nusišovė.

VOKIETIJA TURI 23,384 
CHORUS

BERLYNAS, bal. 28. — Vo
kiečiai mėgsta dainas ir nežiū
rint nacių uždarinėjimų ir vį^ 
šokių suvaržimų, Vokietijoj vis 
dar yra 23,384 dainos draugi
jos (chorai), kurios turi 873,- 
091 aktyvų narį. Rėmėjų tie 
chorai turi 769,438.

PRAHA, bal. 28. — 20 nacių 
liko sužeista miniai užpuolus 
automobilius, kuriais jie važia
vo į nacių susirinkimą ties 
Znaim.

CAMBRIDGE, O., b. 29. — 
Keistuolis Maurice Brislen, 52 
m., iš keršto nušovė 13 m. kai
myną Charles Paden, kui*is žai
dė su kitais dviem vaikais.

PUNXSUTAWNEY, Pa., b. 
29.—Bevalydamas nedidelį šau
tuvą, netyčiomis nusišovė bu
vęs kongresmanas Clyde Kelly 
iš Braddock, Pa.



NAUJIENOS, Chicago, III.
■ - V..'- - ----- ........... .......---------------

Antradienis, balan. 30, 1935

CHIC/IGOS
*-

r
u? F ■

•>

šis syk didešfii, negu kad yra 
dabar. Žinofha, tas priklau
sysimo kiekVitllO; nario am
žiaus. Kaikurie nariai silpnes
nės sveikatos galį .būt visai į 
bent kurių čia pažymėtų Or
ganizacijų nėpriiriiti, taipgi 
gali būt hč^riiliiti ir dėl se
no amžiaus. i

NAUJAS NARYS

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI-A 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek-storius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, įždininkąs
K. K AIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas

. _______ V. MANKOS, sekretorius__________________P. MILAŠAUSKAS, trustisas.
DR. MONTVtDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. vARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vak ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti j Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halšted Street, Telefonas Canal 0117

K°§al«aų K4 .darys MUSU 
RIAI, ĮSIRAŠĘ ŠIAME PAŠALPAS DRAU-

KONKURSE
(Tųsa)

Auxilija Švažas, 
Adomas Švažas, 
Anastazija Karvelis, 
Francis Kondotas, 
Kastantas Kundrotas, 
Michalina Kondrotas, 
Kazys Vilbasis, 
Antanas Urbelis, 
Marta Brombergis, 
Juozas Vasilkus, 
Juozas Bružas, 
Stella Gabalis.

(Toliau bus)

GIJOS IR KLIUBA!

VĖL BŲRYS JAU
NUOLIŲ ĮSTOJO Į 
CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJA
Kas sako, kad lietuvių jauni

mas nesirašo į lietuvių pašal
pos orgahizacijas? Lietuvių jau
nimas, turbut, nesirašo tiktai 
i tas organizacijas, kuriosjura ’ 11 sa- 

or- 
gy- 
lie- 
ra-

Kiek tenka nugirsti ir laik
raščiuose skaityt, tai musų 
daugelis organizacijų, didesnių 
ir mažesnių, yra gavę paliepi
mus iš Illinois Department ot 
Commerce persitvarkyt, bei 
prisitaikyti prie valstijos įsta
tymų, jeigu nori legaliai egzis
tuoti, o kitaip busiu atiduotos 
prokuroro žiniai; jis uždėsiųs 
savo sunkią leteną. Taipgi to
kioms organizacijoms įsakyta, 
kad negali priimti į savo or
ganizacijų nei naujų narių, nei 
atskirų čielų draugijų, kol ne
gaus iš Director of Commerce 
leidimų.

Sakoma, kad tokias instruk
cijas yra gavę iš Springfield 
sekamos musų didesnės 
gijos, būtent:- Keistučio 
bas, t Ūkininko Draugija, 
bes Mylėtojų Draugija,
Lietuvių ir keliolika kitų. Kų 
/ninėtos organizacijos, darys, 
tai jų pačių reikalas, ‘bet aiš
ku, kad jos turės nusilenkti val
stijos įstatymams, turės susi
tvarkyt taip, kad jų veikimas 
pašalpos ir pomirtinių srityje 
savo narių aprūpinime, eitų su
lig valstijos apdraudos depart- 
mento reguliacijomis. Geriau 
pasakius, jos turės reorgani- 
zuotis — būti Mutual Benefit 
organizacijoms, prisidėti prie 
fraternalių organizacijų arba 
prie Mutual Benefit gyvuojan-

drau-
Kliu-

Teisy-
Jaunų

merdėjimo stovyje, skaito 
vo gyyvenimo dienas; bet j 
ganizacijas, kurios gerai 
vuoja, i tas organizacijas 
tuvių jaunimas skaitlingai
šosi. čia vėl būrys musų jau
nuolių, kurie įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon: Albertas 
Mittskūs, Adelė Lankutis, Au- 
xilija Švažas, Adomas Švažas, 
Juozas Markūnas, Gtasys Mas- 
lauskas, Olga Sinkus ir Vincas 
Stalsis. Jie visi yra darbštus 
jaunuoliai, myli būt su lietu
viais ir lietuvių organizacijo
se.

čių legaliai organizacijų arba 
jos turės būt vien Charitable 
Societies, geriau pasakius, mie- 
laširdystės ir almužnos drau
gijoms.

Ką privalo daryt nelegalės 
draugijos, kad persi

tvarkius
žinoma, jie visos pašalpinės 

draugijos >gali prie įstatymų 
prisitaikyt. Tiesa, jeigu nori 
buf Charitable draugijoms, tai 
joms ir tie patys čerteriai yra 
geri, bet tada jos turės būt pa
rengtos ant aukų principo, o 
ne ant privalomų mokesčių. 
Bet, jeigu bent kuri nors drau
gija nori savo nariams nusta
tyt atatinkamą mokestį, ''taipgi 
užtikrina kiek narys turi gaut 
pašalpos, tai tas išeina iš Cha
ritable organizacijos principo 
ribų, jos tada turi būt Mutual 
Benefit Associations arba Fra- 
ternal Beneficiary Societies 
(Susivienijimai).

Jeigu draugijos bei kliubai 
nori glaustis prie fraternalių 
organizacijų, tai geriausią dė
tis prie sekamų.v legalių^ orga
nizacijų : Susivienijimas į Lietu
vių Amerikoje, Lietuvių • Dar
bininkų Susivienijimo .arba Lie^ 
tuvių . Rymo Katalikų Susivie
nijimo. Bet stojant į šitas or
ganizacijas, jie bus nauji na
riai, eis per daktaro egzami- 
nacijų ir mokės mokestį sulig 
amžiaus. Jauno amžiaus na
riams čia lengva įstoti ir mė
nesiniai mokesčiai yra gana ma
ži, bet deja, visai kas kita se
nesnio amžiaus nariams. Jų mė
nesiniai mokesčiai bus gal še-

Visai kiti principai yra Mu
tual Benefit Associations. Ši
tų organizacijų principas yra 
bendra vįsų. organizacijos na
rių mokestis. Gėriau pasa
kius, jeigu reikia, nariai su
deda visi lygiai į išlaidų ir 
pašalpų fondą reikalingą su
mų pinigų, o jeigu nereikia, 
asesmentų visai nėra. Nariai 
gali mokėtis vien reguliarį 
mokestį ir daugiau jokių iš
laidų nesudarant. Senesnio 
amžiaus nariams Mutual Be
nefit Associations tvarka yra * 
daug prieinaihesnė, negu Fra
ternalių organizacijų, bet jau
no amžiaus nariams yra ge
resnes sųlygos' įstojimo ir mo- 
kejimosi fratėrnhlėse organi
zacijose, negu Mutual Benefit 
draugijose.

Todėl musų draugijos ir 
kliubai, kurie yra verčiami 
valstijos pradėt gyventi lega
liu gyvenimu, iš šitų trijų for
mų organizacijų privalo pasi
rinkt bent kurių vienų. Jeigu 
nori Įiasilikti prie senų Čer- 
terių, tai jos, turi būt pilnoj 
to žodžio prasmėje Charitable 
Societies, paremtos vien ant 
aukų principo, o ne ant biz
nio pamato. Konstitucija tu
ri btit pritaikyta prie čėrtc- 
rio.

Jeigu nori nustatyt nariams 
reguliarius mokesčius ir na
riams užtikrinti pašalpų ta
da turi būt šaka (kuopa) bent 
kurios FraternąJes organizaci
jos arba pastoti Mutual Be
nefit organizacija. Bent kuri 
draugija, jeigucįnori būt šaka 
(kuopa) bent kurio nors mu
sų Susivienijimo, turi kreip
tis į tų organiMcijų centrus, 
kad gauti reikalingas infor- 
lUąęįjas.,; JJ.ę.t. (jeigu;.,iĮorite; pa
stoti , M.utųųį • Benefit draugi- 
jorns, tai be advokato neap
sieisite. Tokiame , atsitikime, 
jeigu pats* advokatas nepažį
sta Mutual Benefit draugijų' 
principo, pasistengs susirasti 
advokatų, kuri^ jąm patars 
kdip gėriau (Iraugijos įregis
travimo darbų -atlikti,

, Bet pravartu priminti mū-i

AKIUMANTAI

SERGANTYS DRAU
GIJOS NARIAI:
Zofija Villis, 
Nellie Bertulis, 
Juozas Ascilla, 
Vincas Briedis, 
Petras Beržinskas,

, Kazys Batutis, 
Adelė Gediminas, 
Juozas Trumpis, 
Ona Račkauskas, 
Klemensas Vaškelis, 
Joseph Riška, 
Magdė Kilikevičienė, 
Augustas Lentz, 
Anna Brown, 
Juozas 
Mary

III., 
Joseph 

field,
Pauline

III.

Baktys, 
Sitkus, Springfield.

Lukaitis, Spring-
III.,
Wečera, Aurora,

i

fe

</■

Well, kas iš chicagiečių ir 
abelnai iš Amerikos lietuvių ne
pažįsta musų mužiko Kazio 
Steponavičiaus, “Pirmyn” cho
ro mokytojo. Taip, jį žino ir 
pažįsta visi, bet dar pirmų syk 
lietuviškas pasaulis išgirs, kad 
jis tik ką įstojo j Chicagos Lie
tuvių Draugiją.

sų pašalpos organizacijoms 
kaikuriuos dalykėlius, kuriuos 
jos privalo žinoti. Organi
zacijos, turinčios mažiau na
rių, negu 500 negali įsiregis
truoti Illinois Valstijoje kai
po Mutual Benefit draugija. 
Bet organizacijai prašant, De
partment of Insurance suteiks 
ilgesnį laikų, kad reikalingų 
skaičių narių padauginus iki 
penkių šimtų. Bet čia organi
zacija gaįi susidurti su gana 
rimtais keblumais. Tokios or
ganizacijos, kurios neturi pen
kių šimtų narių, o nori rei
kalingų skaičių padauginti iki 
pelikių šimtų narių, už kiek
vienų gautų narį turi mokė
ti įstojimą $5.00 ir pinigai tu
ri būt padėti banke Director 
of Insurance vardu. Ne tik
tai kad reikės padėti po $5.00 
už naujus narius, bet taipgi 
ir už visus tuos, kurie dabar 
yra nariai. Kada bus sudėta 
nemažiau $2,500 yaj’de Direc
tor of Insurance, už penkis 
iimtus narių 'po $.1)00 ir bus 
atlikti kiti visi formalumai,

tada valstijos apdbaudos de- 
partmentas suteiks leidimą to
kiai organizacijai legaliai gy
vuoti. Bet atsitikime, jeigu į 
valstijos nuskirtą laikų į 
draugijų nebūtų gauta penki 
šimtai narių, tada pati val
stija įmokėtas narių penkines 
atmoka nariams. Jeigu bus 

įgauta penki šimtai narių, 
draugija išpildys visus valst- 
jos reikalavimus, įmokėtos 
narių penkinės — $2,500 grįš 
atgal į draugijų.

Draugijos, kurios turi ne
mažiau 500 narių ir atitinka
mų sumų pinigų, nesudarys 
keblumų pastoti legalėms or
ganizacijoms. Bet mažoms 
organižacijbms valstija paliepsi 
dėtis prie legalių organizaci
jų, jeigu negali savo organi
zacijos išauginti iki penkių 
šimtų narių. Mažoms organi
zacijoms, galbūt, yra sveikiau
sia dėtis prie legalių organi
zacijų, kaip kad Chicagos Lie
tuvių Draugija arba pasilikti 
grynai Charitable (aukų) or
ganizacijoms. Prastai pinigiš- 
kai stovinčias draugijas var
giai kas norės priimti; joms 
pačioms palieka jubdas var
gas vargti ir vargingas am
žius baigti. Be abejo, protin
gi žmonės organizacijų viršū
nėse visuomet suranda savo 
organizacijoms sveikų ateitį, 
bet vargas, kad pas mus or
ganizacijų vadai dažniausia 
vien nori organizacijoms va
dovauti, bet apie pačias orga
nizacijas turi silpnų suprati
mų. Tokie draugijų vadai 
viens rūpinasi, kad būt va
dais, bet mažai rūpinasi, kad

AKUŠERĖS

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

nariai, kurie mokasi laike 
daugelio metų į jų vadovau
jamas Organizacijas galų ga
le nebūtų nuskriausti.

— Petras Bedalis.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Bouievard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell St.

Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
DEArborn 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
' ADVOKATAS

163 W. Washington St.
; Kambarys 402 . 

netari- ‘ Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

Frank Bulaw
Turbut, visi Chicagos lietu

viai pažįsta žymų kultūros dar
buotojų p. Bulaw — reporte
rį, kalbėtojų, praktišką darbuo
toją. P-nas Bulaw pradėjo ak
tyviai darbuotis netiktai “Nau
jienų, bet ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos konkurse. Nėra abe
jonės, kad p. Bulaw ir čia tu- 
tės gerų pasisekimų.

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Phyšical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms į — * 
mai dovhnei.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Laidotuvių Direktoriai

t

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bouievard 5203-8413 7

-f

* .

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaikė akinius dėl visokiu akių

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street ‘ Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Ųhone Monroe 3377

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optomėtričhlly Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Speciali atydą'atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos niib 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą! akys atitaįso- 

tnos be akihių. Kainos pigiau 
i kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

" ■■ t ..................... .. ........ ..... ..I .r.......................................■■ ■■■■■■■,■■■      I  — . . ■ , ■ ■ ■ . ...■■■1

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

i1 ■ ' ,

Ofisas .ir Akinių .Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliotais ntio 10 iki 12 vai. dieną.

LIETUVIAI LIETUVIAI
■——*....... ..M.... .f*..

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tek Bouievard 5913
Rez. Tek Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nędėliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Bouievard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12*. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez; 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6.380
Rez. Hyde Park 3395 *

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

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis ir siibatomis

KITATAUČIAI

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlin^is
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel, Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

1' ... ~ ~ --------------

Dr. Herzman
iŠ RUSIJOS

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

Gydo baigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7454

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

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

Tek Seeley 7380
• Namų telefonas Brunsvrick 0597

Phone Bouievard 7042
Dr. C. Z. Vezel is

Don t įstas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St, Phone Cartal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir ntio 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlibms^ nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557 

Vai. nuo 9:30 iki 8:30 vakaro. 
Nėra ofiso valandų seredomis.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, huo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nędėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tek LAFAYETTE 3051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenne 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

4

Kiti Lietuviai Daktarai.
A. PETKUS

1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109
' ’i ? k . m ■ ' • - ‘ < ii A j * * > / A \ 9 ._______________ - • , ,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTI
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vak, Nędėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
Tek Bouievard 1401

9

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bouievard 8488

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir < visą 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.
2—4, 7—9 vai. vak. No- 
ir šventadieniais 10—12

Valandos: 
diliomis

$

d
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ĮSPŪDINGOS edris mabie laidotuvės

atsirado daug

organi
ONLY

iš

darbininkai be

paveikė 
lietuvių,

Hooverio Kom- 
kokį neatsako-

nusitęsė 
ėjo po še- 
automobi- 
Grojo net

laiku 
leid

, vieši 
parengi-

nauja dalis

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigu ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas už galioną A 
ir virš............................ I »UU
Galionas Maliavos 
ir 4irš................................
Galionas Enamelio ^4 l%Q 
ir virfi.......... ............... I aUv
Galionas Varnišio išSmė- QCp 
jes augštos rūšies ..........  wwv
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas  .......... fcvv

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

Žiūrėkit, kad visuomet butų Hgo- 
verio garantijos ženklelis prie 
kiekvieno perbūdavote Hooverio, 
jus nusipirksite. Tai yra jūsų už
tikrinimas, kad valyklas buvo 
perbudavotas per 
paniją— o ne per 
mingą pardavėją.

Kiekviena Įdėta 
yra tikra Hooverio dalis... kiek
vienos dalies padarymas tapo at
liktas patyrusių Hooverio eks
pertų. Hoover Specials duoda to
kį pat gerą patamavima kaip

• ir nauji valyklai. GARANTIJA 
GERA ANT VIENŲ METŲ!

Hoover Special Modelis 103 
kainuoja šį $1Q Ql%

mėnesį tiktai .......... Ivivv
Pasinaudokite šiuo nupiginimu 
—tuojaus dabar.

Jos. F. Sudrik,» 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705 
______ CHICAGO. ILL._______

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
Nedėliomis WAAF, 920 k. nuo 

5 iki 5:30 po piet.
Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 

8 iki 8:45 vakaro.
' Kasdien angliški WAAF, 5 vai. 

po pietų.

Laidotuvėse dalyvavo apie 20,000 žmonių 
Progresybės unijos nariai pasiryžę dar 

smarkiau kovoti už savo teises.

tų darbininkas, vienok ta šven
te yra jo Šventė. Todėl viso pa 
šaulio darbininkai vienokiu ar 
kitokiu budu tą dieną pamini 
kaipo savo šverZę.

Nevisur ir nevienu

SPRINGFIELD, ILL — Prieš 
kelias dienas šioje vietoje bu
vo aprašyta Velykų dienos 
tragedija. Būtent, kaip seno
sios unijos vadas su savo bi
čiuliais gengsteriškai puolė
iš mitingo einančius progresy- darbininkams sąlygos 
vės unijos narius ir paleido žia tą* dieną paminėti. Kui 
apie 50 šūvių. Rezultatas to darbininkai daugiau 
buvo tas, kad tapo vietoje zuoti, ten jiems lengviau su 
nušautas Edris Mabie, progre- rengti demonstracijos, 
syvės unijos organizatorius, .mitingai ar kitokie pm-cngi*

Nušautojo Mabie laidotu- Į mai. Kur darbininkai silpniau 
ves buvo nepaprastai didelės susiorganizavę, ten jiems są- 
ir įspūdingos. Progresyviai 
angliakasiai suvažiavo iš visų 
aplinkinių miestų.x Dalyvavo 
taip pat ir moterų taip vadi
namos pagelbinės organizaci
jos. Anglų laikraščiai rašo, 
jog viso į laidotuves susirinko 
apie 10,000 žmonių. Tačiau 
tas skaičius toli-gražu nėra 
tikslus. Kur kas bus zarčiau 
teisybės, jog laidotuvėse da
lyvavo ne 10,000, ale du kar
tu tiek.

Žmonių minia 
apie tris mylias, — 
šis eilėje. Dvi eilės 
lių važiavo kartu, 
trys benai, kurie buvo susidė
ję į daiktu. Viso muzikantų 
susidarė apie 65. Jie maršavo 
priekyje ir be paliovos grojo.

Tvarka buvo kuo geriausia. 
Miestas davė tinkamą ap
saugą. Kiekviename skersgat- 
vėje buvo policija. Visas 6-tos 
gatvės trafikas buvo sulaiky
tas, kol nepraėjo laidotuvių 
procesijai Du poliemonai su 
motorcikliais palydėjo ligi pat 
kapinių. Pats policijos virši
ninkas visą laiką dabojo, kad 
tvarka butų pilnai pavyzdin
ga.

Pagelbinė moterų organiza
cija maršavo pirmoje vietoje. 
Ji nešė visokiausios rųšies iš
kabas su įvairiais užrašais.

Laidotuvių paradas atrodė 
nepaprastai įspūdingas. Dau
gelis sako, jog tai gal buvo iš
kilmingiausios laidotuvės, ko
kios kada nors yra buvusios 
Springfielde.

Prie kapo vyriausią kalbą 
pasakė Joe Picek. Jis pareiš
kė, kad Mabie visą laiką ko
vojo už palaikymą tokios uni
jos, kuri tikrai/ rūpinasi savo 
narių gerove. Jis buvo prie
šingas visokios rųšies gengs- 
teriams, kurie žiuri .į uniją, 
kaip į kokią melžiamą kar
vutę. Vadinasi, uniją naudo
ja savo asmeniškai gerovei. 
Ir kadangi jis buvo nusistatęs 
prieš raketierius, tai todėl ir 
tapo nušautas.

Gražiai sudainavo ir kvar
tetas, kuriame dalyvavo ir 
viena lietuvaitė, p-lė Helen 
Chepulis.

—o—
Atrodo, jog ir vėl turėsime 

laidotuves. Kitas progresyvės 
unijos narys, kuris buvo Vely
kų dieną pašautas, jaučiasi 
pusėtinai silpnas. Mažai tėra 
vilties, kad jis pasveiks.

Iš visur pradėjo rinktis 
progresyvės unijos nariai, 
kurie yra pasiryžę pikietuoti 
Woodside kasyklą. Jaučiama 
pusėtinas įtempimas. Prisibi- 
joma konflikto. —S. M.

lygos sunkesnės ir jie savo 
šventę pamini taip, kaip jiems 
lengviau prieinama.

Mes lietuviai, kaipo dalis 
darbo žmonių klasės, taip pat 
tą dieną paminime, tai pri
sidėdami prie stipresnių ang
lų organizacijų, tai vieni su
rengiame kokius nors apvaik- 
ščiojimus, kurie atvaizduoja 
Gegužės Pirmos šventę. Šiais 
metais Chicągos ir Grand Ra- 
pids lietuviai turės progos vie
ni be svetimtaučių savo šven
tę paminėti. Chicagiečiai be 
kitų kalbėtojų turės ir visų 
mėgstamą adv. F. J. Bagočių, 
kuris gegužės 4 d. kalbės ir 
Grand Rapids, Mich. Prakal
bas rengia LSS. 51 ir SLA. 
60 kuopos. Tai bus nepapras
tas įvykis. Nors gegužės 4 d. 
nėra pirmoji gegužės, bet vis 
vien tą patį reiškia. Mat, ne
sant vietoj gero kalbėtojo, rei
kia pasitenkinti bile kuria 
diena tą šventę paminėti. Ši
tuos parengimus lietuviai tu
rėtų remti kiek galima, nes 
nuo tos paramos žymiame 
laipsnyje priklausys tarptau
tinis darbo žmonių judėji
mas.

Kaip valstybės viena be ki
tos gyvuoti negali, taip ir 
mes lietuviai darbininkai be 
tarptautinio susijtmgimo ne
galėtumėm savo būvį page
rinti, bei atskirai kovoti už jo 
pagerinimą. Mes turime jun
gti savo jėgas į daiktą pir
miausiai savo tarpe, o pas
kui tas jėgas pridėti prie stip
resnių organizacijų, kurios 
veda kovą šioje šalyje už dar
bininkų būvio pagerinimo. 
Todėl LSS. ir ėmėsi to darbo 
šiais metais padaryti pirmo
sios gegužės dienos apvaikš- 
čiojimus žymesniais nuo kitų 
metų, kad tie parengimai su
teiktų daugiau pasiryžimo, 
daugiau vienybės ir daugiau 
solidarumo lietuviams darbi
ninkams. Todėl lai pranyksta 
tarpe mų|sų Inesusipratimai, 
kerštai ir neapykantos, kurie 
nieko gero darbo žmonių kla
sei neduoda, o tik silpnina jų 
jėgas. Tegul su šių metų Pir
mąja Gegužės, atgimstant vi
sai gamtai, atgimsta ir tarpe 
musų vienybė ir draugišku
mas. — 5. Naudžius.

Philadelphia, Pa
Milžiniškas piknikas la- 

kun. F. Vaitkui, — 
Prakalbos gerb. sve
čiui iš Lietuvos adv. 
Skipičiui. —Įteikimas 

K. Gedimino Or-
deno p. J. V. GriniuiPIRMOJI GEGUŽĖS

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Tai štai jau ir Pirmoji Gegu

žės! Ta brangi diena viso pa
saulio darbininkams, kurie vie
nokiu ar kitokiu budu ją pami
ni. Pirmoji Gegužės — tai ta 
šventėj kuri riša viso pasaulio 
darbininkus vienu ryšiu; Pir
moji Gegužes — tai ta diena, 
kurioje darbo žmonės pasiduo
da vienas kitam rankas ir pa
reiškia ištikimybę ir solidaru
mą viso pasaulio darbininkų 
klasei bei ryžtasi dar drąsiau 
kovoti su išnaudotojais. Ta die
na yra darbo žmonių diena. Ne
žiūrint, kokio nusistatymo bu

Balandžio 26 d. Lietuvių 
Muzikalėj svetainėje įvyko 
VVS. skyriaus komiteto skait
lingas •susirinkimas. jAtetovų 
vietos draugijų, klubų, kuopų 
ir pavienių veikėjų pribuvo 
viso 25; jų tarpe ir veteranas 
veikėjas Dr. E. G. Klimas.

Pats branduolys šio susirin
kimo buvo surengti atsisveiki
nimo gegužinę lak. F. Vaitkui 
geg. 26 d. “Vytauto Parke”, 
pirm išskrisiant jam į Lietu
vą. Supuolus progai, buvo da
roma pastangos turėti garbės 
svečią piknike p. adv. Skipitį, 
o geg. 27 d. Lietuvių Muzika
lėj svetainėje parengti jam

paskaitą. Gauta užtikrinimas, 
kad p. Skipitis dalyvaus Phi- 
ladelphijoje abejuose paren
gimuose. Prie to, niekam ne
rikėtai, prisidėjo ir trečia phi- 
ądelphiečiams naujiena; tai 
a, kad už ilgų metų ir uolų 
ietuvybės labui pasidarbavi
mą, musų veteraną veikėją, 
p. Joną V. Grinių, Lietuvos 
valstybės apteikė D. L. K. Ge- 
limino Ordenu! Įteikimas 

augštos žymės j ubiliejatui įvy
ks. laike priėmimo garbinge 
ivečio iš Lietuvos, p. Skipičio, 
leg. 27 d., 8 vai. vakare, Lie 
.uvių Muzikalėj svetainėje.

VVS. skyriaus komiteto 
darbuotė pas mus eina labai 
sklandžiai ir pasekmingai. Tą 
galima pabrėžti dėl dviejų 
priežasčių. Pirma, būtent, kad 
komitetą sudaro draugijų ats
tovai ir pavieniai veikėjai iš
mintingi lietuviai, kurie nu
sistatę veikti lietuvių ir Lietu
vos labui; antra, kad veikiama 
šimtinai prakilnus darbai pa
kėlimo Lietuvos ir lietuvių var
do. Kas gali pasakyti, kad 
Vilniaus Vadavimo darbas nė
ra reikšmingas arba kaip rė
mimas aa. Dariaus-Girėno 
pirmo ir dabar lak. F. Vait
kaus antro skridimo Lietu
von?!

Nors atidėjimas antro skri
dimo šiem metam 
ant nekuriu musų 
bet laikas jau netoli, kuomet 
lak. F. Vaitkus su “Lituanica 
II” iš naujo suvirpins oro sro
ves Phijadelphijos padangė
se. Gegužės 26 d. philadelph- 
iečiai lietuviai ir iš apylinkės 
dar kartą galės pasimatyti su 
“Balta Gulbe” ir tuo jaunuo
liu, kuris lietuvių tautos var
du ir jos garbei leisis toli- 
mon ir pavojingon kelionėn 
išpildyti aa. DARIAUS-GIRĖ
NO testamentą. Šis atsisvei
kinimas bus pas mus paškuti- 
nis, nežiūrint, ar skridimas 
bus lietuvių tautai triumfu 
ar sielvartu, nes po to laiko 
lak. F. Vaitkus stebės tik oro 
palankumą ' leistis per Atlan- 
tiką. Taigi šiuo pasišventimu 
ir aukojimu savo gyvybės at
simokės ir už tas “skriaudas 
ir susivilimus”, kuriuos “pa
pildė” pereitais metais. Da
bar musų užduotis paliko tik 
ta, tai sukelti užtektinai pini
gų apmokėti pilnai visas bi
tas, kad ilgiau nebesutrukdy- 
ti jo pasiryžimą. Musų komi
tetas pilnai tą supranta ir 
eina ALTASS valdybai pagel- 
bon. Kitų kolonijų lietuvių 
draugijos, klubai, kuopos ir 
pavieniai veikėjai taipgi pri
valo pasidarbuoti. Geriaus te
būna perviršis skridimui į- 
plaukų, negu trukumas. z Lai 
būna pamoka kitiems, o mu
sų obalsis turi būti:

“...Jaunoji Lietuva! Tavo 
dvasios įkvėpti, mes stengia
mės šį uždavinį įvykinti. Mu
sų pasisekimas tegu sustipri
na Tavo dvasią ir pasitikėji
mą savo jėgomis ir gabumais! 
Bet jai Neptūnas ar galingasis 
audrų Perkūnas mums butų 
rustus — pastotų mums ke
lią į Tavo kraštą ir pašauktų 
‘Lituanicą’ pas save, tada TŲ, 
Jaunoji Lietuva, turėsi iš 
naujo ryžtis, aukotis ir iš 
naujo pasirengti...

Lak. Kap. Steponas Darius, 
Lakūnas Stasys Girėnas.
Tad mes “iš naujo” ren

giame, ir* aukojame ir su pa
galba naujo lietuvio drąsuo
lio, lak. F. Vaitkaus, žuvusių 
musų karžygių uždavinį ryž
tamės įvykinti.

Komisijos visiems paren
gimams jau paskirstyta. Dery
bos vedamos su orlaivių kom
panija vežioti norinčius pasi
važinėti ore. “Vytauto Par
kas” visiems yra žinomas, tai 
nurodymų jį pasiekti nerei- 
galinga. Nuo City Line pik- 
nikiečius vež busai piknikam

Klausykitės lietuvių valan
domis garsinimų ant radio ir 
gaukite garsinimus lietuvių 
krautuvėse, klubuose ir salė* 
se.

KAIP LIETUVOS GY
VENTOJAI IŠJUOKĖ 

VOKIETIJOS 
KAIZERI

Istorija apie šuny 
mokesti

apsileidusius tarnyboje ir ne
galinčius surasti tokių Svarbių 
valtininkų. Nuo to laiko praėjo 
jau 18 metų, bet sintautiečiai, 
gyvenantieji prie Vokietijos 
sienos, šį įvykį gerai atmena, 
□ar ir šiandien kiekvienas, su 
tam tikrais pagrąžinimais, pa
sakoja apie pasikorusį šunį, ku- 
ds negalėjo vokiečių kaizeriui 
sumokėti nustatyto mokesčio.

Tsb.

tikimo bei priėmimo progra 
mos jau dabar stropiai ruošia 
mos. Turimomis žiniomis, pir 
moji šiaurės Amerikos ekskur
sija į Lietuvą atvyks gegužės 
mėn. pradžioje. Tsb.

UŽ DOLERĮ LIETU
VOS TEISMAS PRI
TEIS® PO 6 LITUS

—Ž. Jankauskas, 
VVSS. Raštininkas.

Nors okupacijos laikais (1915 
1918 m.) vokiečiai elgėsi žiau
riai su Lietuvos gyventojais, 
.įeretai juos kišdami kalėjiman ! 
ir sušaudydami, bet atsirasda
vo žmonių, kurie visokiais bu
dais išjuokdavo ir priešindavo
si kaizerio vyriausybei. Aišku, 
viešas pasipriešinimas retai te- 
įvykdavo, nes gyventojai bu
vo beginkliai. Bet užtat kai
zerio valdžią, ypač kaimtj gy
ventoji, visaip koliodayo ir 
keikdavo už įvairiausius mo
kesčius. .Taip vyriausias vokie
čių karo, vadas generolas Hin- 
denburgas įsakė mokėti už šu
nis mokestį.

Kaimo žmonėms toks naujas 
įsakymas labai nepatiko, nes 
jie nebuvo niekados mokėję 
mokesčių už šunis, kurių kiek
vienas ūkininkas turėdavo. Bet 
įsakymas paliko įsakymu ir 
žandarai stropiai jį vykdė, iš
rinkdami už šunis pinigus. Ku- 
rie laiku nesumokėdavo, tiems; 
buvo uždedamos pabaudos. Dai
lininkas J. Šileika pasakoja 
vieną gana įdomų atsitikimą 
apie šunų mokestį vokiečių 
okupacijos laikais. Suvalkijoj, 
Sintautų apylinkės ūkininkai, 
gyvenantieji netoli vokiečių 
sienos, sumanė išjuokti šį kai-, 
zerio įsakymą ir žandarams iš-: 
kirto negirdėtą šposą.

Vieną vasaros rytą, kai vy-' 
rai laukuose piovė šieną, du vo
kiečių žandarai, jodami vieške
liu iš Sintautų, vienoje kryž
kelėje pastebėjo po medžiu pa
kartą kažin kokį gyvulį. Pri
joję arčiau, * žandarai pamatė, 
kad pakartas didelis rudas šuo. 
žandarai sustojo ir nulipę nuo 
arklių, apžiūrėdami šunį, ^pa
stebėjo prisegtą, prie šuns laiš
ką taip užadresuotą: “Jo Di
denybei Prūsų karaliui ir Vo-; 
kietijos imperatoriui Vilhelmui 
II“, o laiško buvo toks turi-' 
nys: “Negalėdarnas sumokėti 
kaizeriui brangaus “steuerio”, 
pasikoriau... Nusilupkite mano 
skūrą ir sumokėkite mokestį, 
kurį aš palikau skolingas Jo 
Didenybei Karaliui ir Vokiet’.-, 
jos imperatoriui Vilhelmui II. 
Vienas žandaras buvo kilęs iš 
Rytprūsių ir mokėjo lietuviš^ 
kai. Kai šis laiško turinį pa
aiškino antrą j am žandarui, tai 
pastarasis kaip Perkuso trenk
tas, sušuko: “Verfluchtere 
Schweineręi”, ir jiedu greitai 
užsėdę ant arklių nujojo pra
nešti Kreishauptmanui (ap
skrities viršininkui).

Tą pačią dieną buvo sušauk
ti šios apylinkės seniūnai, ku
rie turėjo pasakyti, kam pri
klauso pakartasis rudis ir kas 
čia rašė tokį laišką prie pa
karto šuns. Mirties bausmė 
gręsė tam, ant kurio butų puo
lęs įtarimas. Sušaukti seniūnai, 
apžiūrėję pakjartą šunį, žan
darams atsakė, kad tokio šuns 
savo seniūnijose jie nematė ny 
greičiausiai šuo atgabentas iš 
toliau, žandarai pranešė vokie
čių kariškai vyriausybei, kad 
kaltininką sunku surasti. Ta
da j įvykio vietą buvo atjojęs 
net pats apskr. Viršininkas, bet 
ir šis nieko negalėjo surasti. 
Gi Sintautų ūkininkai, o ypač 
jaunimas, susiriesdami juokė
si, kad jiems pavyko iškirsti 
gerą šposą. Mat, sintautiečiai 
— gudrus vyrukai. Jie savų 
šunų nekorė, bet nuėję į vo
kišką dvarą, atsivedė didelį ru
dą šunį, ir jį savo kaime po 
gluosnio šaka pakorė. AišK--? 
kad žandarams buvo supinu 
pėdsakai ir jie negalėjo suras
ti tikrų kaltininkų. Nuo to nu
kentėjo tik vietos žandarai, nes 
juos iškėlė į kitą vietą, kaip

Lietuvoje ruošiama
si sutikti ir priimti 

užsienio lietuvių 
ekskursijas

Ka&met, ypač vasaromis, 
UŽ jurų-marių, iš už vandeny
nų atvyksta šimtai užsienio 
lietuvių pabuvoti savo tėvynė
je, pasidžiaugti jos laisvu gy
venimu, jos pažanga ir laimė
jimais, aplankyti savo gimti
nes, gimines ir artimuosius. 
Visados užsienio lietuviai savo 
tėvynėje, savo gimtoje žemė
je, kuo nuoširdžiausiai ir gra
žiausiai sutinkami bei priima
mi. Lietuvoje jau pranyko “do
lerinė liga“, kuria ankščiau 
žmonės taip sirgdavo. Dabar 
Lietuvoje į kiekvieną apsilan
kantį ir grįžtantį iš Amerikos 
žiūrima ne per pinigo akinius, 
bet jau tiesiama broliška ran
ka ir Atveriama liętuviška šir
dis. Čia nenori jo išnaudoti, 
stehgiasi, kad mielam svečiui 
savo gimtoje žemėje butų jau
ku, gražu ir gera.

Ypač užisenio lietuvių suti
kimu ir priėmimu dabar smar
kiai rūpinasi Lietuvos organi
zacijos. Jų atstovai atvykstan
čias ekskursijas sutinka Klai
pėdos uoste, pasienio geležin 
kelių stotyse ir kitur. Kaune 
ir Klaipėdoje dabar susidarė 
liet (atskiri komitetai ir užsie
nio lietuvių ekskursijoms su
tikti, priimti ir palydėti. Ko
mitetams vadovauja Užsienio 
lietuviams1 .remti draugija ir 
šaulių sąjunga, šios abi orga
nizacijos savo skyriams-bu 
riąms davė paraginimus, kač 
ir jie kuodaugiausia prisidėtų 
prie atvykstančių užsienio lie
tuvių supažindinimo su Lietu
vos gyvenimu, jos gražesnėmis 
bei istorinėmis vietomis, kovo* 
mis, laimėjimais ir pažanga, 
žodžiu, kad Lietuvoje apsilan
kęs užsienio lietuvis gautų tik 
rą, teisingą vaizdą apie savo 
senąją tėvynę.

Šiemet, sąryšyje su busimu 
viso pasaulio lietuvių kongre
su, Lietuvoje laukiama kur kas 
daugiau atvykstančių užsienio 
lietuvių, negu jų atvykdavo kk 
tais metais. Taip pat laukiama 
ir gausių ekskursijų, kurių su*

Kritus dolerio kursui, Lietu 
vos teismuose 
ginčio bylų dėl ankstyvesnių 
paskolų doleriais. Kai kur į su
tartis buvo įrašyta, kad pasko- 
’ą gražinti tik doleriais, o kai 
doleris krito, tai kreditoriai rei
kalauja užsispyrę — litų. Teis
mas daugiausia priteisdavo už, 
1 dolerį po 10 litų. Tačiau va-' 
kar Kauno apygardos teisme 
sulaukta kitokio sprendimo: 
vienas pilietis buvo paskolinęs 
kitam piliečiui 2000 dolerių ir 

į sutartį nieko nebuvo įrašy
ta apie dolerio pastovumo ga
rantiją, tai apygardos teismas 
aakeitė apylinkės teismo spren
dimą ta prasme, kad skolinin
kas, skolinęs doleriais, doleriais 
gali ir gražinti, arba už 1 do
lerį gražinti po 6 litus.

Tsb.

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulkų 
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

Užsiprenumeniokit 
"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
beį praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
ųžsiprenumeruoj a

"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvęj 5 litai. Užsieny 10 
lįtg.

^Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

HOOVER 
SPECIALS 
are previous models 
reconstructed at the 

HOOVER 
FACTORY/

LIETUVIŠKAS SKLADAS
Mes rekomenduojam Three Feathers de
gtinę arba džinę. Yra gvarantuota per iš
dirbėjus. Jeigu nepatiks, gausite pinigus 
atgal. Mes užlaikome visokios rųšies gė
rimus—Wholesale ir retail kainomis.

United Liquor Distributors
(FRANK DZIMIDAS, Sav.)

2640 W. 63rd St Prospect 0746

tbree

TAUPYKTT 1
IiederalSavings

AND LOAN ASSOCIATION
PINIGUS!

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 
Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

NUO VELYKŲ LIKO
Didžiausis pasirinki
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit į musų 
krautuvę ir pasirinkit.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET
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ĮSPŪDINGOS EDRIS MABIE LAIDOTUVĖS
Laidotuvėse dalyvavo apie 20,000 žmonių. — 

Progresybės unijos nariai pasiryžę dar 
smarkiau kovoti už savo teises.

SPRINGFIELD, ILL.—Prieš 
kelias dienas šioje vietoje bu
vo aprašyta Velykų dienos 
tragedija. Būtent, kaip seno
sios unijos vadas su savo bi
čiuliais gengsteriškai puolė 
iš mitingo einančius progresy- 
ves unijos narius ir paleido 
apie 50 šūvių. Rezultatas to 
buvo tas, kad tapo vietoje 
nušautas Edris Mabie, progre- 
syvės unijos organizatorius.

Nušautojo Mabie laidotu
vės buvo nepaprastai didelės 
ir įspūdingos. Progresyviai 
angliakasiai suvažiavo iš visų 
aplinkinių miestų. Dalyvavo 
taip pat ir moterų taip vadi
namos pagalbinės organizaci
jos. Anglų laikraščiai rašo, 
jog viso į laidotuves susirinko 
apie 10,000 žmonių. Tačiau 
tas skaičius toli-gražu nėra 
tikslus. Kur kas bus Irčiau 
teisybės, jog laidotuvėse da
lyvavo ne 10,000, ale du kar
tu tiek.

Žmonių^ minia nusitęsė 
apie tris mylias, — ėjo po še
šis eilėje. Dvi eilės automobi
lių važiavo kartu. Grojo net 
trys benai, kurie buvo susidė
ję į daiktų. Viso muzikantų 
susidarė apie 65. Jie maršavo 
priekyje ir be paliovos grojo.

Tvarka buvo kuo geriausia. 
Miestas davė tinkamą ap
saugą. Kiekviename skersgat- 
vėje buvo policija. Visas 6-tos 
gatvės trafikas buvo sulaiky
tas, kol nepraėjo laidotuvių 
procesija. Du policmonai su 
motorcikliais palydėjo ligi pat 
kapinių. Pats policijos virši
ninkas visą laiką dabojo, kad 
tvarka butų pilnai pavyzdin
ga.

Pagelbinė moterų organiza
cija maršavo pirmoje vietoje. 
Ji nešė visokiausios rųšies iš
kabas su įvairiais užrašais.

Laidotuvių paradas atrodė 
nepaprastai įspūdingas. Dau
gelis sako, jog tai gal buvo iš
kilmingiausios laidotuvės, ko
kios kada nors yra buvusios 
Springfielde.

Prie kapo vyriausią kalbą 
pasakė Joe Picek. Jis pareiš
kė, kad Mabie visą laiką ko
vojo už palaikymą tokios uni
jos, kuri tikrai' rūpinasi savo 
narių gerove. Jis buvo prie
šingas visokios rųšies gengs- 
teriams, kurie žiuri į uniją, 
kaip į kokią melžiamą kar
vutę. Vadinasi, uniją naudo
ja savo asmeniškai gerovei. 
Ir kadangi jis buvo nusistatęs 
prieš raketierius, tai todėl ir 
tapo nušautas.

Gražiai sudainavo ir kvar
tetas, kuriame dalyvavo ir 
viena lietuvaitė, p-lė Helen 
Chepulis.

—o—
Atrodo, jog ir vėl turėsime 

laidotuves. Kitas progresyvės 
unijos narys, kuris buvo Vely
kų dieną pašautas, jaučiasi 
pusėtinai silpnas. Mažai tėra 
vilties, kad jis pasveiks.

Iš visur pradėjo rinktis 
progresyyės unijos nariai, 
kurie yra pasiryžę pdkietuoti 
Woodside kasyklą., Jaučiama 
pusėtinas įtempimas. Prisibi- 
joma konflikto. —S. M.

tų darbininkas, vienok ta šven
tė yra jo Šventė. Todėl viso pa 
šaulio darbininkai vienokiu ar 
kitokiu budu tą dieną pamini 
kaipo savo šverjtę.

Nevisur ir nevienu laiku 
darbininkams sąlygos leid 
žia tą dieną paminėti. Kui 
darbininkai daugiau organi
zuoti, ten jiems lengviau su
rengti demonstracijos, vieši 
mitingai ar kitokie parengi
mai. Kur darbininkai silpniau 
susiorganizavę, ten jiems są
lygos sunkesnės ir jie savo 
šventę pamini taip, kaip jiems 
lengviau prieinama.

Mes lietuviai, kaipo dalis 
darbo žmonių klasės, taip pat 
tą dieną paminime, tai pri
sidėdami prie stipresnių ang
lų organizacijų, tai vieni su
rengiame kokius nors apvaik- 
ščiojimus, kurie atvaizduoja 
Gegužės Pirmos šventę. Šiais 
metais Ghicągos ir Grand Ra- 
pids lietuviai turės progos vie
ni be svetimtaučių savo šven
tę paminėti. Chicagiečiai be 
kitų kalbėtojų turės ir visų 
mėgstamą adv. F. J. Bagočių, 
kuris gegužės 4 d. kalbės ir 
Grand Rapids, Mich. Prakal
bąs rengia LSS. 51 ir SLA. 
60 kuopos. Tai bus nepapras
tas įvykis. Nors gegužės 4 d. 
nėra pirmoji gegužės, bet vis 
vien tą patį reiškia. Mat, ne
sant vietoj gero kalbėtojo, rei
kia pasitenkinti bile kuria 
diena tą šventę paminėti. Ši
tuos parengimus lietuviai tu
rėtų remti kiek galima, nes 
nuo tos paramos žymiame 
laipsnyje priklausys tarptau
tinis darbo žmonių judėji
mas.

Kaip valstybės viena be ki
tos gyvuoti negali, taip ir 
mes lietuviai darbininkai be 
tarptautinio susijungimo ne
galėtumėm savo būvį page
rinti, bei atskirai kovoti už jo 
pagerinimą. Mes turime jun
gti savo jėgas į daiktą pir
miausiai savo tarpe, o pas
kui tas jėgas pridėti prie stip
resnių organizacijų, kurios 
veda kovą šioje šalyje už dar
bininkų būvio pagerinimo. 
Todėl LSS. ir ėmėsi to darbo 
šiais metais padaryti pirmo
sios gegužės dienos apvaikš- 
čiojimus žymesniais nuo kitų 
metų, kad tie parengimai su
teiktų daugiau pasiryžimo, 
daugiau vienybės ir daugiau 
solidarumo lietuviams darbi
ninkams. Todėl lai pranyksta 
tarpe mų|sų )nesusipratimai, 
kerštai ir neapykantos* kurie 
nieko gero darbo žmonių kla
sei neduoda, o tik silpnina jų 
jėgas. Tegul su šių metų Pir
mąja Gegužės, atgimstant vi
sai gamtai, atgimsta ir tarpe 
musų vienybė ir draugišku
mas. — S. Naudžius.

PIRMOJIGEGUŽĖS
GRAND RAPIDS, Mich. —
Tai štai jau ir Pirmoji Gegu

žės,! Ta brangi diena viso pa
saulio darbininkams, kurie vie
nokiu ar kitokiu budu ją pami
ni. Pirmoji Gegužės — tai ta 
švente, kuri riša viso pasaulio 
darbininkus vienu ryšiu; Pir
moji Gegužės — tai ta diena, 
kurioje darbo žmonės pasiduo
da vienas kitam rankas ir pa
reiškia ištikimybę ir solidaru
mą viso pasaulio darbininkų 
klasei bei ryžtasi dar drąsiau 
kovoti su išnaudotojais. Ta die
na yra darbo žmonių diena. Ne
žiūrint, kokio nusistatymo bu

Philadelphia, Pa.
Milžiniškas piknikas la- 

kun. F. Vaitkui. — 
Prakalbos gerb. sve
čiui iš Lietuvos adv. 
Skipičiui. —Įteikimas 
DLK. Gedimino Or- 
deno p. J. V. Griniui.

Balandžio 26 d. Lietuvių 
Muzikalėj svetainėje įvyko 
VVS. skyriaus komiteto skait
lingas •susirinkimas. jAtetovų 
vietos draugijų, klubų, kuopų 
ir pavienių veikėjų pribuvo 
viso 25; jų tarpe ir veteranas 
veikėjas Dr. E. G. Klimas.

Pats branduolys šio susirin
kimo buvo surengti atsisveiki
nimo gegužinę lak. F. Vaitkui 
geg. 26 d. “Vytauto Parke”, 
pirm išskrisiant jam į Lietu
vą. Supuolus progai, buvo da
roma pastangos turėti garbės 
svečią piknike p. adv. Skipitį, 
o geg. 27 d. Lietuvių Muzika
lėj svetainėje parengti jam

paskaitą. Gauta užtikrinimas, 
kad p. Skipitis dalyvaus Phi- 
ladelphjjoje abejuose paren* 
gintuose. Prie to, niekam ne
rikėtai, prisidėjo ii’ trečia phi- 
adelphiečiams naujiena; tai 
a, kad už ilgų metų ir uolų 
ietuvybės labui pasidarbavi- 
ną, musų veteraną veikėją, 
). Joną V. Grinių, Lietuvos 
valstybės apteikė D. L. K. Ge- 
limino Ordenu! Įteikimas 
mgštos žymės jubiliejatui įvy
ks laike priėmimd garbingo 
>večio iš Lietuvos, p. Skipičio, 
*eg. 27 d., 8 vai. vakare, Lie 
.uvių Muzikalėj svetainėje.

VVS, skyriaus komiteto 
darbuotė pas mus eina labai 
sklandžiai ir pasekmingai. Tą 
galima pabrėžti dėl dviejų 
priežasčių. Pirma, būtent, kad 
komitetą sudaro draugijų ats
tovai ir pavieniai veikėjai iš
mintingi lietuviai, kurie nu
sistatę veikti lietuvių ir Lietu
vos labui; antra, kad veikiama 
šimtinai prakilnus darbai pa
kėlimo Lietuvos ir lietuvių var
do. Kas gali pasakyti, kad 
Vilniaus Vadavimo darbas nė
ra reikšmingas arba kaip rė
mimas aa. Dariaus-Girėno 
pirmo ir dabar lak. F. Vait
kaus antro skridimo Lietu
von?!

Nors atidėjimas antro skri
dimo šiem metam 
ant nekuriu musų 
bet laikas jau netoli, kuomet 
lak. F. Vaitkus su “Lituanica 
II” iš naujo suvirpins oro sro
ves PhiĮadelphijos padangė
se. Gegužės 26 d. philadelph- 
iečiai lietuviai ir iš apylinkės 
dar kartą galės pasimatyti su 
“Balta Gulbe” ir tuo jaunuo
liu, kuris lietuvių tautos var
du ir jos garbei leisis toli- 
mon ir pavojingon kelionėn 
išpildyti aa. DARIAUS-GIRĖ
NO testamentą, šis atsisvei
kinimas bus pas mus paškuti- 
nis, nežiūrint, ar skridimas 
bus lietuvių tautai triumfu 
ar sielvartu, nes po to laiko 
lak. F. Vaitkus stebės tik oro 
palankumą ’ leistis per Atlan- 
tiką. Taigi šiuo pasišventimu 
ir aukojimu savo gyvybės at
simokės ir už tas “skriaudas 
ir susi Vilimus”, kuriuos “pa
pildė” pereitais metais. Da
bar musų užduotis paliko tik 
ta, tai sukelti užtektinai pini-, 
gų apmokėti pilnai visas bi-' 
las, kad ilgiau nebesutrukdy- 
ti jo pasiryžimą. Musų komi
tetas pilnai tą supranta ir 
eina ALTASS valdybai pagel- 
bon. Kitų kolonijų lietuvių 
draugijos, klubai, kuopos ir 
pavieniai veikėjai taipgi pri
valo pasidarbuoti. Geriaus te
būna perviršis skridimui į- 
plaukų, negu, trukumas. Lai 
būna pamoka kitiems, o mu
sų obalsis turi būti:

“...Jaunoji Lietuva! Tavo 
dvasios įkvėpti, mes stengia
mės šį uždavinį įvykinti. Mu
sų pasisekimas tegu sustipri
na Tavo dvasią ir pasitikėji
mą savo jėgomis ir gabumais! 
Bet jai Neptūnas ar galingasis 
ai&rų Perkūnas mums butų 
rustus — pastotų mums ke
lią į Tavo 'kraštą ir pašauktų 
‘Lituanicą’ pas save, tada TŲ, 
Jaunoji Lietuva, turėsi iš 
naujo ryžtis, aukotis ir iš 
naujo pasirengti...

Lak. Kap. Steponas Darius, 
Lakūnas Stasys Girėnas.
Tad mes “iš naujo” ren

giame, ir- aukojame ir su pa
galba naujo liėtuvio drąsuo
lio, lak. F. Vaitkaus, žuvusių 
musų karžygių uždavinį ryž
tamės įvykinti.

Komisijos visiems paren
gimams jau paskirstyta. Dery
bos vedamos su orlaivių 'kom
panija vežioti norinčius pasi
važinėti ore. “Vytauto Par
kas” visiems yra žinomas, tai 
nurodymų jį pasiekti nerei- 
galinga. Nuo City Line pik- 
nikiečius vež busai piknikam

Klausykitės lietuvių valan
domis garsinimų ant radio ir 
gaukite garsinimus lietuvių 
krautuvėse, 'klubuose ir salė* 
se.

paveikė 
lietuvių,

—2. Jankauskas,
, • VVSS. Raštininkas.

KAIP LIETUVOS GY
VENTOJAI IŠJUOKĖ 

VOKIETIJOS 
KAIZERI

Istorija apie šunų 
mokesti

šuo. 
nuo 
pą- 

laiš-
Di- 
Vo-

apšileidusius tarnyboje ir ne
galinčius surasti tokių svarbių 
valtininkų. Nuo to laiko praėjo 
au 18 metų, bet sintautiečiai, 
gyvenantieji prie Vokietijos 
sienos, šį įvykį gerai atmena. 
Dar ir šiandien kiekvienas, su I ; 
tam tikrais pagrąžinimais, pa
sakoja apie pasikorusį šunį, ku
ris negalėjo vokiečių kaizeriui 
sumokėti nustatyto mokesčio.

Tsb.

Lietuvoje ruošiama
si sutikti ir priimti 

užsienio lietuvių 
ekskursijas

Nors okupacijos laikais (1915 
1918 m.) vokiečiai elgėsi žiau
riai su Lietuvos gyventojais, 
įeretai juos kišdamį kalėjimai) 
ir sušaudydami, bet atsirasda
vo žmonių, kurie visokiais bu
dais išjuokdavo ir priešindavo
si kaizerio vyriausybei. Aišku, 
viešas pasipriešinimas retai te* 
įvykdavo, nes gyventojai bu
vo beginkliai. Bet užtat kai
zerio valdžią, ypač kaimų gy
ventoji, visaip koliodayo ir 
keikdavo už įvairiausius mo
kesčius. .Taip vyriausias vokie
čių karo, vadas generolas Hin- 
denburgas įsake mokėti už šu
nis mokestį.

Kaimo žmonėms toks naujas 
įsakymas labai nepatiko, nes 
jie nebuvo niekados mokėję 
mokesčių už šunis, kurių kiek
vienas ūkininkas turėdavo. Bet 
įsakymas paliko įsakymu ir 
žandarai stropiai jį vykdė, iš
rinkdami už šunis pinigus. Ku* 
rie laiku nesumokėdavo, tiems; 
buvo uždedamos pabaudos. Dai
lininkas J. Šileika pasakoja 
vieną gana įdomų atsitikimų 
apie šunų mokestį vokiečių 
okupacijos laikais. Suvalkijoj, 
Sintautų apylinkės ūkininkai, 
gyvenantieji netoli vokiečių 
sienos, sumanė išjuokti šį kai
zerio įsakymą ir žandarams iš
kirto negirdėtą šposą.

Vieną vasaros rytą, kai vy
rai laukuose piovė Šieną, du vo
kiečių žandarai, jodami vieške
liu iš Sintautų, vienoje kryž
kelėje pastebėjo po medžiu pa
kartą kažin kokį gyvulį. Pri
joję arčiau,' žandarai pamatė, 
kad pakartas didelis rudas 
žandarai sustojo ir nulipę 
arklių, apžiūrėdami šunį, 
stebėjo prisegtą.prie šuns 
ką taip užadresuotą: “Jo 
denybei Prūsų karaliui ir
kieti jos imperatoriui Vilhelmui 
IF’, o laiško' buvo toks turi-1 
nys: “Negalėdamas sumokėti 
kaizeriui brangaus “steuerio”, 
pasikoriau... Nusilupkite mano 
skūrą ir sumokėkite mokestį, 
kurį aš palikau skolingas Jo 
Didenybei; Karaliui ir Vokieti-, 
jos imperatoriui Vilhėlmui II. 
Vienas žandaras buvo kilęs iš 
Rytprūsių ir mokėjo lietuvi^ 
kai. Kai šis laiško turinį pa
aiškino antrąjam žandarui, tai 
pastarasis kaip Perkuso trenk
tas, sušuko: “Verfluchtere 
Schweineręi”, ir jiedu greita: 
užsėdę ant arklių nujojo pra
nešti Kreishauptmanui 
skrities viršininkui).

Tą pačią dieną buvo sušauk
ti šios apylinkės seniūnai, ku
rie turėjo pasakyti, kam pri
klauso pakartasis rudis ir kas 
čia rašė tokį laišką prie pa
karto Šuns. Mirties bausmė 
gręsė tam, ant kurio butų puo
lęs įtarimas. Sušaukti seniūnai, 
apžiūrėję pabartą šunį, žan
darams atsakė, kad tokio šuns 
savo seniūnijose jie nematė ir, 
greičiausiai šuo atgabentas iš 
toliau, žandarai pranešė vokie
čių kariškai vyriausybei, kad 
kaltininką sunku surasti. Ta
da j įvykio vietą buvo atjojęs 
net pats apskr. Viršininkas, bet 
ir šis nieko negalėjo surasti. 
G(i Sintautų ūkininkai, o ypač 
jaunimas, susiriesdami juokė
si, kad jiems pavyko iškirsti 
gerą šposą. Mat, sintautiečiai 
— gudrus vyrukai. Jie savi 
šunų nekorė, bet nuėję į vo
kišką dvarą, atsivedė didelį ru
dą šunį, ir jį savo kaime po 
gluosnio šaka pakorė. Aišku, 
kad žandarams buvo supinti 
pėdsakai ir jie negalėjo suras
ti tikrų kaltininkų. Nuo to nu
kentėjo tik vietos žandarai, nes 
juos iškėlė į kitą vietą, kaip

■

(ap

tikimo bei priėmimo progra
mos 
mos. 
moji 
sija
mėn. pradžioje.

jau dabar stropiai ruošia- 
Turimomis žiniomis, pir 
šiaurės Amerikos ekskur- 

į Lietuvą atvyks gegužės 
Tsb.

UŽ DOLERI LIETU 
VOS TEISMAS PRI
TEISĖ PO 6 LITUS

Kasmet, ypač vasaromis, iš 
už jufų-marių, iš už vandeny
nų atvyksta šimtai užsienio 
ietuvių pabuvoti savo tėvynė
je, pasidžiaugti jos laisvu gy
venimu, jos pažanga ir laimė
jimais, aplankyti savo gimti
nes, gimines ir artimuosius. L 
Visados užsienio lietuviai savo ' 
tėvynėje, savo gimtoje žemė-b 
je, kuo nuoširdžiausiai ir gra
žiausiai sutinkami bei priima
nt Lietuvoje jau pranyko “do
lerinė liga”, kuria ankščiau 
žmonės taip sirgdavo. Dabar 
Lietuvoje į kiekvieną apsilan
kantį ir grįžtantį iš Amerikos 
žiūrima ne per pinigo akinius, 
bet jau tiesiama broliška, ran
ka ir Atveriama liętuviška šir
dis. čia nenori jo išnaudoti, 
stehgiasi, kad mielam svečiui 
savo gimtoje žemėje butų jau
ku, gražu ir gera.

Ypač užisenio lietuvių suti-l 
kimu ir priėmimu dabar smar
kiai rūpinasi Lietuvos organi- 
zacijos. Jų atstovai atvykstan
čias ekskursijas sutinka Klai
pėdos uoste, pasienio geležin 
kelių stotyse ir kitur. Kaune 
ir Klaipėdoje dabar susidarė 
liet atskiri komitetai ir užsie
nio lietuvių ekskursijoms su
tikti, priimti ir palydėti. Ko
mitetams vadovauja Užsienio 
lietuviams1 remti draugija ir 
šaulių sąjunga, šios abi orga
nizacijos savo skyriams-bu 
riąms davė paraginimus, kad 
ir jie kuodaugiausia prisidėtų 
prie atvykstančių užsienio lie
tuvių supažindinimo su Lietu
vos gyvenimu, jos gražesnėmis 
bei istorinėmis vietomis, kovo
mis, laimėjimais ir pažanga, 
žodžiu, kad Lietuvoje apsilan
kęs užsienio lietuvis gautų tik 
rą, teisingą vaizdą apie savo 
senąją tėvynę.

Šiemet, sąryšyje su busimu 
viso pasaulio lietuvių kongre
su, Lietuvoje laukiama kur kas 
daugiau atvykstančių užsienio 
lietuvių, negu jų atvykdavo kh 
tais metais. TaipVpat laukiama 
ir gausių ekskursijų, kurių su-

Lithuanian News Loan & 
Building Association

' (Naujienų Spulka)
Yra priimta i FederaI Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą FederaI Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
an| gero namo, galite kreiptis i

Naujienų Spulkę 
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

Užsiprenumeruoki!
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Ęina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvęj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Kritus dolerio kursui, Lietu
vos teismuose atsirado daug 
ginčio bylų dėl ankstyvesnių 
paskolų doleriais. Kai kur į su
tartis buvo įrašyta, kad pasko- 
’ą gražinti tik doleriais, o kai 
doleris krito, tai kreditoriai rei-’ 
kalaųja užsispyrę — litų. Teis-' 
mas daugiausia priteisdavo už, 
1 dolerį po 10 litų. Tačiau va-’ 
kar Kauno apygardos teisme: 
sulaukta kitokio sprendimo: | 
vienas pilietis buvo paskolinęs 
kitam piliečiui 2000 dolerių ir 
i sutartį nieko nebuvo įrašy
ta apie dolerio pastovumo ga
rantiją, tai apygardos teismas 
pakeitė apylinkės teismo spren
dimą ta prasme, kad skolinin
kas, skolinęs doleriais, doleriais 
gali ir gražinti, arba už 1 do
lerį gražinti po 6 litus.

Tsb.

HOOVER 
SPECIALS 
are previous models 
reconstructed at the

HOOVER 
FACTORY

ONLY

Hco- 
prie

valyklas buvo
Hooverio Kom- 
kokį neatsako-

nauja dalis

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai. ■
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas už galioną <4 A A 
ir virš.............................. ■
Galionas Maliavos QCa
ir virš............... ..... .............
Galionas Enamelio $1 CQ
ir virš. ....... ................... ■
Galionas Varnišio išėmė- QCf* 
jes augštos rūšies ...........  vvv
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ................ favv

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 6063.

Žiūrėkit, kad visuomet butų 
verio garantijos ženklelis 
kiekvieno perbūdavote Hooverio, 
jus nusipirksite. Tai yra jūsų už
tikrinimas, kad 
perbudavotas per 
paniją— o ne per 
mingą pardavėjų.

Kiekviena jdėta 
yra tikra Hooverio dalis... kiek
vienos dalies padarymas tapo at
liktas patyrusių Hooverio eks
pertų. Hoover Specials duoda to
kį pat gerų patarnavimą kaip 

• ir nauji valyklai. GARANTIJA 
GERA ANT VIENŲ METŲ!

Hoover Special Modelis 103 
kainuoja šį C4 Q AE
mėnesį tiktai ............
Pasinaudokite šiuo nupiginimu 
—tuojaus dabar.

Jos. F. Budrike.
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705 
CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
Nedeliomis WAAF, 920 k. nuo 

5 iki 5:30 po piet.
Ketvertais WHFC, 1420 k. nuo 

8 iki 8:45 vakaro.
Kasdien angliški WAAF, 5 vai. 

po pietų.

LIETUVIŠKAS SKLADAS
Mes rekomenduojam Three Feathers de
gtinę arba džinę. Yra gvarantuota per iš
dirbėjus. Jeigu nepatiks, gausite pinigus 
atgal. Mes užlaikome visokios rųšies gė
rimus—Wholesale ir retail kainomis.

United Liųuor Distributors
(FRANK DZIMIDAS, Sav.)

2640 W. 63rd St. Prospect 0746

PINIGUS! IįFederalSavings
W AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO
Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 

Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per FederaI Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokojimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

NUO VELYKŲ LIKO
Didžiausis pasirinki
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit j musų 
krautuvę ir pasirinkit.

Kainos čeverykų dabar nebrangios. 
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET
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Užsakymo kafnS!
Chicagoje — paštu: •’

Metams.------- --------------- -
Pusei metą. ..~—
Trims, mėnesiams —__
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui —-—

Chicago] per iinešiotojus:
Viena kopija .... —
Savaitei_____
Mėnesiui .....__ ...-----—

Suvienytose Valstijose^ ne Chicegoj, 
paMai ’ ’-•*

Metams —- ----------------- $7.00
Pusei metų_____ —------ - 3.50
Trims mėnesiams  —_ 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui —-—;—« 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta),

Metams ....................  —. $8.00
Pusei metų ~   4.00 

f Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymą

$%0Q 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

“TRUKDANTIEJI’’ ĮSTATYMŲ SUMANYMAI

Jungtinių Valstijų Prekybos Rupiai (vaizbos buta$) 
savo konvencijoje Washingtonę paskelbę biznio apžval
gos raportų, kuriame sakopia, kad privatinės kompani
jos Ąmerikpje jau tuęį pąskyrusios netoli 20 bilionų do
lerių savo biząio plėtimui, kas suteiktų uždarbį ketu
riems milionams darbininkų per dvejus metus, jeigu ta 
milžiniška suma pinigų, butų į(0ta į biznį. Bet neleidžia 
tų pinigų kompanijos, laukdamos, kpj praeis politinis 
netikrumas, kurį dabar pergyvena kraštas.

Idant šių nętikrumas kaip galint greičiaus išnyktų, 
Prekybos Rūmui savo raporte reiškia pągęidayįmą, kad 
butų atidėti į šalį trukdantieji biznį įstatymų sumany
mai, kaip antai : apdraudę nuo nedarbo, bilįus apie’ ban
kus, bilius apie 30 valandų darbo savaitę, Wagnerio bi- 
lius apie ginčų sprendimų tarpe darbdavių ir darbinin
kų ir kai kurie kiti įstatymų sumanymai,

Šitų įstatymų sumanymų kapitalistai nemėgsta, Jie 
vadina juos, “trukdančiais”, kadangi jais siūloma apsau
goti darbininkus arba sustiprinti valdžios kontrolę ant 
tam tikrų biznių (kaip, pay. bankinio biznio, geležinke
lių ir t. t.). Kapitalistai reikalauja sau neaprėžtos lais
vės, pirma negu jie pradės dėti į bi^nį daugiau, kapitalo:

Šitas stambiųjų Amerikos biznierių pareiškimai 
rodo, jogei jie yra atsakopiingi už tai, kad dar tebesi
tęsia depresija ir masinis nedarbas Amerikoje. Jie pri
sipažįsta, kad, privatinį kapitalas galėtų ūmai atgaivin
ti biznį,, jęigu jisai to norėtų, bet jisai to nęnori, kadan
gi jam nėra užtikrinta teise išnaudoti darbininkus taip, 
kaip jam patinku.

Sunku butų aiškiau ir atviriau išreikšti egoistiškus 
kųpįtalo, siekimus.

KA$ IŠVADUOS DARBININKŲ KLASĘ ?

turi išvaduoti patys save, jeigu jie neri susilaukti užtik- 
?^Sn®s; ateitie^, Jų negalį išvaduoti nei koki 

nors diktatoriai, nei pasišyentusieji didvyriai, nėi, mįe- 
laširdingi ponai. Jie turi patys kovoti dėl savo teisių ir 
geresnės būklės. O kad ta kova butų sėkminga, tai jie 
turi organizuotis ir šv.iestist

Kitpkią kelio nėra, ir jeigu ka$ siūlosi kitokiomis 
priemonėmis padaryti darbininkus laimingais, tai jo pa
sakų neverta nė klausyti.

jų įsakymu yra labai paten
kinti ir tiki, kad žaliavos ir 
pramonės gaminių kainos bus 
tinkamai sutvarkytos.

Tsb.

Šiandie,, kuomet yra tiek daug visokių dąrbp žmo
nių “vaduotojų”, kurie siūlosi suteikti jiems Ui^yę ir 
medžiaginę gerovę, yra pravartu kiekvįenaip darbiųinr 
kuį pasvarstyti, iš kurios pusės jisai gali, pasitikėti 
greičiausią to išvadavimo sulaukti.

Aiškus dalykas, kad daugelis tų, kurie dedasi dar- 
bmmfe draugais ir geradėjais, nori tik panaudoti juos 
savo tikslams. Taip buvo, praeityje,, kada karaliai ir ki
tokį ponai kalbėdavo apie savo “meilę” darbo žmonėms, 
bet tikrumoje lupdavo npų jų devynis kąįjjųs. Istoriją 
aprašo, kaip senovės laikuose buvo nežmoniškai elgia
masi. su vergais, o paskui su baud^įąupįnkais. O kas 
buyo tie vergui įę baudžiauninkai? Jie buvo tų lailfų 
darbininkai, kurie savo darbu ir prakaitu gamindavo 
turtus ir penėdavo savo ponus.

Kada tie varguoliai imdavo nerimti ir priešinti^ 
savo išnaudotojams, tai šie panaudodavo prieš juo£ 
smurtą; o kai pasirodydavo, kad jėga nepasiekia tikslų, 
tai jie vartodavo švelnius žodžius ir grąžius pažadus.

Panašių veidmainingų pažadų darbįnįųka.iųs! tenka 
neretai girdėti ir dabartiniais laikais. Bet darbo žmo
nėms gudrėjant, išnaudotojų gražios kalbos vis mažiaus 
įr mažiaus gali jiems apdumti ą<kis.

Tačiau pastaruoju laįįių priyiso, kitoniškos rųšies 
tariamų liaudies draugų. Tai, būtent, tie, kųw darbi
ninko neišnaudoja ekonomiškai, kaipo jo datbdaviaį 
Priešingai, jie dagi išnaudotojus smerkia ir reikalaują 
darbininkams “teisingumo”, “laisvės”, “gerovės” ir kitų 
pagirtinų dalykų. Jie dažnai kalba per radio, leidžiu 
knygas, rašo laįkrąščiuo^e ir rengia mitingus, pasako
dami apie darbo žmonių valgus ir kapitalistiškos sistę- 
iųos blogumus. Jie sako darbininkams: “Mes esame jū
sų gynėjai ir užtarėjai. Eikite su mumis ir jus 1$- 
vesimę iš dabartinės priespaudos į geresnę ateitį!”

jų išganymo receptai yra labai įvairus. Kuriais gi 
jų tikėti? Kaip tarpe jų atskirti savo tikrų draugų nuo 
vilko avies kailyje? x 5

Tikriausias, budų^ p.atįrti, kąs yra nuoširdus darbi
ninkų draugą^ o. kas yra ąpsiųiętėįis, yrą toks: reikia 
gurėti, kokiu keliu siūloma darbo žmogui eiti. Ilgas 
žmonių patyrimus, įroįę, kad tįk tie gerumai turi pa
stovių vertę, kuriuos jįę įgyją sąvo. pastangomis.

yrą. ir sų

Senų Senovės Raštas
Bę rašto, be spausdinto žo

džio, negali kilti jokia kultūra 
bei ciyjlįžąciją. Pasakytas žo
dis bei mintys be rašto tuojau 
žūva. Įvairus naudingi išradi
mai neužrašyti irgi greitai žū
va be jokios naudos. Be rašto 
ir spaudos, žmonės vis toj pat 
vietoj trypia visą savo gyveni
mą, lyg kažin kokiame užbur
tame rate ir jokiu budu negali 
pakilti aukščiau sąyo žiniomis. 
Pavyzdžiui,, paimkime dabarti
nes laukines tauteles. Kaip jos 
gyveno prieš tūkstantį metų, 
taip ir dabar gyvena. Jokių pa
gerinimų. bei patobulinimu ne
įvedė. Tas pats buvo ir senų 
senovėje, kada visi žmonės bu
vo laukiniai. Kįek laiko jie 
taip gyveną bę jokio rašto—ne- 
žįnią^ kadangi iš tų laikų neliko 
jokių užrašų. Senų senovėje 
ne vienas žmogus musų plane
toje— Žemėje nežinojo jokią 
rąstą, Tai matome iš iškase
ną. Taip pat Jąr ir šiąųdįę 
yrą tokią, tautelių bę rašto, kaip 
pavyzdžiui, negrai, Amerikos 
indėnai, australięčiai ir t.t.

Abėcėlės istorija yra labai 
ilga. Ji tobulėjo labai lėtai, 
tūkstančiais metą, žmogus tik 
per tukštanČią tūkstančius me
tą priėjo šią dienų laipsnio. 
Sugalvoti ir tobulinti abėcėlę 
veritė būtinas reikalas, nes pa
daugėjus žmonių ir pasidarius 
sudėtingesniam gyvenimui be 
rašto negalėjo jokiu budu su
sitvarkyti. Abėcėlės istorija 
prasidėjo piešiniais. .Tai buvo 
urvinių žmonių raštas. (Urvi
niais (trogloditais) yra vadina
mi todėl, kad jie gyveno ur
vuose, patys pasidarę ar pačios 
gamtos savaime susidariusiame 
urve, kuris jiems atstojo tro
bą; tuo laiku jokių trobą dar 
nebuvo ir nemokėjo statyti). 
Jie tuose urvuose ant sieną 
piešdavo įvairias gyvulių bei 
žvėrių figūras. Daugiausiai jie 
piešdavo tuos gyvulius, kuriuos 
medžiodavo, pav.: stumbrus, ei 
nius, laukinius arklius, mamon- > ’ 
tus ir t. t. Tas figūras, vaizdus 
ie iškaldavo su akmenine yla

tai padaro greitai ir paprastai. 
Pavyzdžiui, nupiešia tris sau
les — tai reiškia tris dienas, 
nupiešia kojas — tai reiškia 
“eiti”; nupiešia vandenį — reiš
kia “gerti” ir t. t.

Egypte tie piešiniai buvo va
dinami “jeroglifais” (tai yra 
graikų kalbos žodis, kurį lietu
viškai išvertus, bus “šventi raš- 
tai”). Taip juos pavadino grai
kai. O šventais jie pavadino dėl 
to, kad tais laikais juos rašė 
tik Egypto kunigai ant savo 
šventnamių ir kitų valdinių na
mų, nes liaudis dar nemokėjo 
taip rašyti. Liaudis .tuo laiku 
buvo spaudžiama ir neturtinga, 
turėjo rūpintis tik duonos kąs
nį, užsidirbti ir mokytis j ero- 
glįfų skaityti neturėjo visai ir 
lai^o. Egyptiečiai rašė jęrągli- 
fais daugiau kaip keturis itųks- 
tąnčiųs metų. Ir per tą laiką 
tas rašymo būdas vis keitėsi, 
pradžioje jis buvo labai ilgas. 
Kiekvienam, žodžiui reikėjo at
skiro piešinio. Bęt buvo daug 
žodžių, kurių piešinių nebuvo 
galima išreikšti, pay., būtį 
djTįsti, krebždėti, šlamėti ir t.t. 
Tokiems žądžįams buvo sugal
voti įvairus, ženkleliai. Tuomet 
tas jų raštas pasidarė dar sun
kesnis, nes reikėjo išmokti at
mintinai daugiau tūkstančio, to
kių įvairių ženklelių. Bąbiląnie- 
čių raštai buvo dar sunkesni ir 
painesni. Jie tią-ęjo milžinišką 
skaičių įvairių ženklelių. Jų 
rašymas buvo sudptas iŠ 12,000 
raidžių! O kinų > raidynas . tai 
viršiją visus,' — jjš turį 50,000 
raidžių ! Dėl to kįnuosė yrą Dar
bai sunku išmpktį. rašto. Vien 
savo abėcėlės mokosi gana il
gai. Dėl to mokslhs prieinamas 
tik tųrtingęsniesįems.

LIETUVIŠKAS KALK
AKMENIS TIKS CUK

RAUS FABRIKUI
11 * v , > ✓ t ♦ '

Ligi šiol cukraus fabrikas 
naudojo tik užsieninį kalkak
menį, kuris reikalingas cukraus 
apdirbimui. Dabar fabrikas už
pirko 10,000 tonų kalkakme
nio akmens Lietuvą j e, nes pa
sirodė, kad Lietuviškasis kai 
kuriais atžvilgiais geresnis, už 
užsieninį. Už kalkakmenį ir jo 
pervežimą teks suipokėti apie 
2,080,000, lijtų. Tsb.

AUDINIŲ PRAMONĖ 
LIETUVOJE 

■ v ; U ' > <■

Central, statis. biuro ligšiol 
turimomimis žiniomis, šiemet 
sausio mėn. Didž. Lietuvoje 
buvo 6 vilnų audyklos, Xuri°" 
se dirbą 226 darbininkai, šilko 
audyklų yra 4 įmonės, kurio
se dirbą 477 darbininkai, ir li
nų audyklų yra taip pat 4 įmo
nės, kuriose dirba 522 darbi
ninkai. t \ Tsb.

SVIESTO EKSPOR- 
TAS PAKILO

Per koyo mėn. Ęįenocentrąs 
sviesto viso šięmęt eksportavo 
8,936 centnerius. Pernai per 
tą patį laiką buvo ekspąrtųą- 
tįa 6,549 cęntnęriai. Tuo budu 
šiais, ląetąįą, palyginti su per
nykščiais sviestą eksportas pa
kilo net 36,45%. Visą nuą me
tų pradžios, iki balandžio 1 die
nos šiemet sviesto ekspąrtuo- 
ta 21,825 centneriai, o praei
tais; matais 18,316. centnerių. 
Pirmos rųšies eksportuoto 
sviesto procentas šiemet paki
lo nuo 75 iki 90.

Tsb,
.. < M į.J.t f-. į.........

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“Tte Daina”
Šimtai lietuvišką dainą anglą 

kalboje. Grąžąs vertimas.

Lietuves ir Jietuvįą tautinės dva
sioj isteriją.

Puikiausia knyga visam musą 
jąuąimuį pasįskąitytL

“The Daina” yra parašyta Lie-r 
tiivosrašytojo: Katzenelenbę- 
geno.

s ■ t \ ■' ' ■ • e

Ęąįną$2>v

Tėvai, nupirkite, dovaną savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise,

B LIEHJVOS
Lietuvoje griežtai 
tvarkomos prekių 

kainos
ie iškaldavo su akmenine ylat Neseniai ' Lietuvoje kainų 
dėtoje sienoje, dažnai akmeni- tvarkytojas įsakė visiems pre

kybininkams sužymėti prekių, 
kainas. Jas žymėdami, preky
bininkai daug kur pasielgė ga
na nesąžiningai, sužymėdami 
aukštesnes prekių kainas, ne
gu buvo ankščiau, šis nesąži-, 
ningumas privertė kainų tvar-; 
kytoją išleisti naują įsakymą. 
Naujuoju įsakymu nepagrįstas 
prekių kainų kėlimas draudžia
mas. Visos dirbtinai padidin
tos kainos turi būti sumažin
tos ligi tų, kuriomis prekės bu
vo pardavinėjamos prieš pirmo
jo įsakymo paskelbimą. Tiesa ? 
kainų, tvarkytojas leido preky
bininkams kai kurią prekių 
kainas ir pakeltai, bet tik su jo

nėję. Tą vaizdą vietomis nuda
žydavo juodai, kitą visą raudo
nai nutepdavo.

Nors visi jie buvo savo pro
tų ir žiniąmis. lygus, bąį aįsir 
rasdavę, vienas kitas i^ giminės 
narsesnes, drąsesnis^ kurį mirus, 
norėdavo pagerbti. Tam tikslui 
jie pradėjo statyti paminklus, 
(be parašą). Pąvyz^įųi, būvą, 
gyveno koks nors garsus jų 
yadąs aę žymus, narsus karys. 
Jis nori, kad jo garbė ir žygiai 
nebūtų greitai; užmiršti. Tai pa
ima ir sujcraųpą nedidelę akme
nų krūvą. Ta akmenų kruva^ 
tąs pąminklas ir padės atmin
čiai, jei jis bus žąipąįų akyse.
Tą pąmįnkĮą ir jo vadą ppisi- žinia ir tik tada, kada joms 
mins kartų kartos ir be raštą, pabrangstą žaliava. Prekybinių-

Egypto paminklai buvo su 
piešiniais, kurie palikdavo dąy 
didesnę atmintį.

1 Vietoj rašto, Viena Amerikos 
tautelė — actekai, vartojo ma^- 
geįiuą. Tąį bu'vp ląbąi sunkus 
būdas. Žiūrėdami į jų užraišio- 
jimą ir kokios jie spalvos, jip 
mokėdavo išskaityti. -Tais maz
geliais buvo užrašyta atminčiai 
pasakojimai apie Meksikos ka
ralių darbus.

Mes savą miųtis. rašome žą- 
džiais, o laukiniai — piešiniais. 
Jiems piešinys tąą pats, ką 
miums dabar žodis. Pavyzdžiu;, 
vienas piešinių pagalba parašė 
ištisu pasakojimą apie sayo žy
gius ąųt medžio žievės. lk

kai, norėdami pakelti kainas, 
turi tvarkytojui paduoti pra- j 
šymą, drauge išdėstant? kainų 
kęlimo priežastis. Kas. neklau
sys, šio kainų tvarkytojo įsaky
mo, tas' bus baudžiamas pini
gais ligi 15,000. litų arba areštu 
ligi 6 mėn. Lietuvoje, ypač ūki-, 
ninkai, tokių kainų tvarkyto-

piėšiniąis.
_ ... ... v1

mums dabar žodis. Pavyzdžiu;, 
__ - ' ■ .. .

o jie

Turinys:
Kaip lengvinti ūkio sunkumus.
Eur.ąpps Daugus niaukiasi.
Jaunosios, kartos krize.
Abisinija.: Afrlkęs dalybose.
Gyvenimas. :
Poezija, Apisakos ir t. t.

Gajimą gauti • v 
NAUJIENOSE 

Kaina “45c.
.Tai naujas ir įdomus * numeris, tik 

ką gautas iš-Lietuvos.

£ ’ ■ '*■ |r - - p • r -A w ,,
• • * * >* • '? 1 * x * > ,/< n > t • ' i »> , J t 1 v • **^>»*»^.*»* * •' • «* • ' • r ______

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
T T^TTl TVFl'M JL/LIL 1 V V M

Gegužes-May 2$ d., 1935
Be jokio Persėdimu 

Tiesiog
I KLAIPĖDĄ 

Motorlaiviu 

«GRIPSHOLM”

■

Tai bus dięlžiaųsię, Ekskursiją Lię-r 
tuvon kokia kada yrą bjuyųę,. nes 
Chicagps ir visos Amerikos lietuviai 
yažiudg. su šja Ekskursija. :

Ekskursija yra ųžgirta Lietuviu 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Kas. tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą,, jaiojąus kreipkitės i Naujie
nas dėl infų^rųacijų apie dokumen
tus. jr. užsisakykite sau vietą iškaL 
n,o, ' •

Kas pirmus ųžsifegistrups, tas 
gaus, geresnę vietą ant laivo.

■ , . : ' e , F ' • 'T -

4-.^ « A - - f* ’

{ Ekskursijos Palydovas
KASTANTAS AUGUSI 
^Naujienų**-' Redakcijos 

. ■' ' Narys. '
l

Dėl ęlątesnių informacijų krcipĮkitės į

NAUJIENAS
h. 1 A:wir ’ :">'»• m"- ’

1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. CANAL 8500
» z . ‘ y j . ii . ... .. , .z.',;...-
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Puošnioj salėj iškilmingas istoriškas 
Bankietas Mano Pastabos

Rašo ŽEMAITIS

Viena iš puošniausių ’ salių 
Chicagos viešbučiuose yra Con- 
gress Kotelio “Aukso Kamba
rys”—Gold Room”. Prašmat
niausiai vakarai yra ten ren
giami. Tad yra tinkama ir gra
žu, kad gegužės 3 d. Istorinis, 
Iškilmingas Lietuvių Bankietas 
įvyktų tokioje salėje. „

Joje sutelpa daugelis šimtų 
žmonių. Į ją ir suplauks šim
tai lietuvių iš visos Chicagos 
ir apielinkčs. žmonės, kurie 
vadovauja lietuvių kultūriniam 
gyvenimui, kurie palaiko gyvy
bę musų organizacijose ir sto
vi jų priešakyje. Tai bus ke
liais atžvilgiais reikšminga ir 
svarbi lietuvių sueiga.

Bankiete dalyvaus trys 
bus Lietuviams žmonės.
Rapolas Skipitis, Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti pir
mininkas, kuris tą dieną at
vyks Chicagon ir supažindins 
Lietuvius su Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongreso idėja ir nušvies 
kitus svarbius klausimus, lie
čiančius Amerikos Lietuvių 
ateitį.

Leit. Feliksas Vaitkus, kuris

netrūkūs Vairuos “Lituanicą 
II” per Atlaritiką, į Kauną neš
damas Musų Senąjam Kraštui 
amerikiečių geriausius linkėji
mus, ir adv. F. J. Bagočius, di
džiausios Amerikos Lietuvių Or
ganizacijos, SLA. prezidentas.

Įvairios organizacijos jau 
ruošiasi tam bankietui. Jos 
rezervuoja stalus, kad bankiete 
būti bendrai, grupėje, ir gra
žiau praleisti laiką. Iš tokių 
draugijų yra Lietuvos Dukterų 
Draugija, kurios delegatė į 
Bankieto rengimo komisiją yra 
p. Millerienė. Tos draugijos 
pirmininkė yra p. Grigonienė, 
o sekretorė—p. Dudonienė. P-a 
Millerienė, kaipo delegatė, sun
kiai ir energingai dirba.

—-Į keletą dienų su tavim 
gali atsitikti visai riestai. Ka
ralius yra labai užsirustitięš 
ant tavęs.

Kai aš išgirdau tuos žod- 
žius, mano visi plaukai pasiL 
šiauše ant galvos. Kuogrei- 
čiausiai nusiskubinau prie Ju
zės. Susitikau ją sodne. Kokįs 
didelis malonumas buvo mu
dviejų susitikimas! Sunku it 
aprašyti.

MIRĖ PRANAS 
NAINIS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys, Pranas Nainis, baland
žio 25 d. atsisveikino su šiuo 
pasauliu ir sykiu su musų 
Draugija. Velionis paėjo iš Bur- 
niškių kaimo, Joniškio parapi 
jos. Amerikon atvyko prieš 
trisdešimtis mėtų. Liko nuliu

svar- 
Adv.

gra- 
pro- 

įvairiais

dę moteris, duktė ir brolis Vin- 
tas, ta®gi'didelis Skaičius to
limesnių giminių. Velionis Pra
nas buvo gero budo žmogus 
— tylus, iiihtas, Visiems veli
jo gero. Gaila, bet motinos gam
tos toks įstatymas: kas gimę^, 
tas turi ir-mirti.

P. Labutis.

Emma Pocius ren
giasi važiuoti 

Lietuvon

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vėdaums tikslu pagelbsti muša skaitytojams su
sirasti/kur galima nusipirkti įvairių paprast? ir nepapnast? 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų^ ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengyste 
Dykai Apskaitliavimas.

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.Emma Pocius, plačiai žinoma 

chicagiečiams biznierė, neužil
go rengiasi kartu su savo duk
rele važiuoti Lietuvon atosto
goms. Atostogauti ji mano po
rą mėnesių.

Dabartiniu laiku jinai yra 
Emma’s Castle Gafe savininkė, 
644 N. State Biznis toje 
vietoje yra labai gerai išdirb
tas.

Prieš išvažiavimą j Lietuvą 
ji norėtų savo biznį parduoti.

SIUSKflHEk 
NAUMENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėse 
^9 pataria Lietuvos banl®

Čia

(Ikorporuota)
JsteiRta — 15 metų

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA, PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Jau mes visai arti mieste
lio. O gamta graži. Pavasaris 
pačiame savo gražume: med
žiai pilnai išskleidę lapus; žo
lė žaliuoja; gėlės žydi, oras 
tyras. Iš sykio man čia pati
ko. Kaip įvažiavome į mies
telį, mano palydovas apvaži
nėjo kelias gatves; parodė, 
kaip miestelis atrodo. Pas
kiau nuvažiavome ir išlipę 
apžiūrėjome gražiuosius uni
versiteto namus. Čia viskas 
taip švaru ir malonu, jogei 
aš beveik Užmiršau savo visus 
vargus ir rūpesčius.

» « »
Aš, gyvendamas šiame 

žiame miestelyje, turėjau 
gos susipažinti su
žmonėmis. Jie man išpasako
jo, kaip* mokslas čionai yra 
vedamas. Studentai turi mo
kytis net keturioliką metų. 
Kuomet baigia mokyklą, jau 
yra pilnai subrendę ir senyvi 
vyrai. Egzaminai sunkus; jei 
kuris neišlaiko egzamino, jo 

NorthsidEs SLA. 226 kuopaįketuriolika ,netll mokslo ne- 
__ i__ Tturi gyvenime jokios praktiš

kos vertės. Užtai kiekvienas 
studentas stengiasi būtinai iš
laikyti egzaminus.

» 8 »
Už trijų savaičių, sykiu su 

savo palydovu, grįžau į mie
stą. Nors per tą laiką mano 
sveikata pasitaisė, bet kai nu
ėjau į inužikalį banką, kitas 
iždininkas, pasišaukęs mane 
į savo kambarį, pradėjo pa
sakoti, jog apie mane jau 
plačiai kalba visame mieste.

—Na; o ką apie mane kal
ba? — paklausiau.

—Sako, kad tu\sergi. Taipgi 
turi laikrodėlį ir nori į šią šalį 
vėl įvesdinti mašinas.

Aš pazmejau- pirmiau šį 
iždininką, kaipo rimtą ir tei
singą žmogų. Buvau tikras,! 
jogei jis nemeluoja. Išgirdęs 
jo kalbą, aš dar labiau susirū
pinau. O jis dar pridūrė: !

rezervavo stalą bankiete. Pa
našiai padare ir Chicagos Lie
tuvių Draugija. Stalus jau už
sakė darbuotojai, vieną—Brid- 
geportiečiai, kitą— Ciceriečiai. 
Šiomis dienomis užsisakys sta
lus ir kitos kolonijos. Jos ragi
namos tai kuo greičiausiai pa
daryti, kad iki penktadienio bu
tų galima kuo pilniausiai susi
tvarkyti.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

M A LEVO Si

susirasit
ko
tik
jums reikia

V 55^

Vaizdas Lietuvos lauky, čia 
matome piemenėlį ginant gy
vulių bandų, prie sriaunaus 
upelio. Ta pati vieta, kur aš 
prieš tris dešimt tris metus at
gal raliuodavau piemeniškas 
dainas.

Važiuojant to Lietuvą nega-. 
Įima nepastebėti piemenėlio, 
kaimų ir vienkiemhj ganyklos 
nėra aptvertos tvoromis. Visur 
gano arba daboja gyvulių ban
das maži piemenėliai.

Ant plento Balbierišky j, pra
važiavus Suvalkiją, Kauno link
mėje matyti Nemunas. Jo 
krantai apaugę tankiais krū
mais. Iš kraštų^ nusidriekę ža
lios lankos. Gerėjantis gražia 
aplinkuma, iš kur tai atbėga 
mažas piemenėlis, persigandęs, 
—uždusęs ir iš to smarkaus be 
gimo nei žodžio pratart negali. 
Kiek patylėjęs ir dvasią atga
vęs prabilo,—“Dėde, ką dabar 
darysi? Ar varysi mano1 kar
ves iš čia ? Jos tik dabar su
bėgo; aš jas tuoj išvysiu iš čia”.

Aš negalėjau dasiprotėti, ko 
tas piemenėlis taip persigandęs 
ir susirūpinęs. Pagaliaus paaiš
kėjo, kad jis patėmijo mane 
traukiant Nemuno ir apielinkių 
paveikslus ir manė, kad per žiū
roną skaitau karves kiek kar
vių j svetimas pievas subė
go.

“Eik čia, Vaikeli”— užkalbi
nau. “Kaip tavo vardas”? 
“Baltrukas”,— nedrąsiai atsa
kė vaikas kepurę Suspaudęs po 
pažasčia.

“Kam jus mane klausiat, ką 
aš darysiu su tomis karvė
mis?”

“Tos karvės, dėde, subėgo ne 
į savo ganyklas ir aš maniau, 
kad jus suskaitę jas varysite 
namo arba praneši gaspadotiui. 
Q aš už tai turėčiau labai nu- 
kentėt”.

“Gerai, Baltruk, bėk suvaryk 
karves į savo ganyklą ir tuoj 
vėl sugrįžk”.

Tuos žodžius išgirdęs Baltru
kas kai zuikis pašoko ir teki-

LinUVONIRATGALSUBUICKU
Rašo DOMIN1KAS KURAITIS

Nhl .......  ĮĮ I II I
... ......t—-T'. - •

nas pasileido prie bandos. Už 
kelių minučių sugrįžo.

“Aš čia, dėduk, ką sakysi?”
Aš noriu paklausti, Balt

ruk, ar galima tavo paveikslas 
nutraukti?

“Mano paveikslas?” 
“Taip”.

“Butų gerai, kad ir ’ mano 
visą šeimyną nutrauktumėt”.

“Ar tu sakai ir karvės?” 
“Taip”.
Pasitaiso piemenėlis savo 

apykaklę, apsiaustą su purvi- 
Išsitiesia kai ka

štai, pasirodo jo

nepabosta čia vie

na skarele, 
reivis. Ir 
paveikslas.

“Ar tau 
nam”, — paklausiau.

“O ką darysi, kad ir nuo
bodu? Kaime butų daug ge
riau. Ten musų daugiau su
sirinktų. Mes ir padainuot 
gražiau galėtumėm. O dabar 
tuos kaimus išdalino į vien
kiemius ir reikia vienam dūli
nėti pakrumiais”.

Mums besikalbant karve 
pradėjo eiti skersai plentą į 
avižas. Vaikutis susiraukė ir 
suriko “Balčiuke!”.

Karvė, matyt suprasdama 
jo komandą sugrįžo nuo plen
to1 į ganyklą.
? Karvės, matyt, turi bijot, 
kad ir mažo kamandieriaus. 
Nes jis apsiginklavęs Su ilgu 
botagu ir supančiuotas karves 
greit gali pavyt.

Užbaigiau pasikalbėjimą su 
savo įpėdiniu. Padaviau jam 
$1.00 dovanų. Vaikas iš 
džiaugsmo pasigriebęs pabu
čiavo ranką ir nuėjo savo ke
liais, o aš sėdau į Biliką, — 
važiuoju toliaus.

(Bus daugiau)

ATIDA!
NAMU SAVININKAM ?} 

ši budflvbjimo įstaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per šį mene
sį. ĄPSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI.
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 

! viškų ir bese- 
mento išlygini- 
maą, naujus mu 

Į rihius frontus, 
krautuvių patai
symas, šinglia- 
vimas porčių ir 
namu, plumbin 
gas ir šilumos 
įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION CO 

3653 West 26th Street 
Telefonai: 

ROCKWELL 0750 
LAWNDALE 1875

ni

randasi

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams. _ _
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

JOSEPHlNE ISDONAITė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 29 dieną, 12:55 va-', 
landa po piet 1935 m., sulau-. 
kus 25 metu artižiaus, Rimus ■ 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdimi 
dyi seseris Anna Isdonaitė, 
Stella Zaremba, švogerį Juo
zapa, 3 brolius Juozapa, An
taną, švoRerka Stella, Aleksan-' 
dra, švoRerka Anna ir 1 daug 
kitu Riminių.

Kūnas pašarvotas
3254 Lowe Avė.

Laidotuves ivyks pėtnyčioj, 
ReRužės 3 diena. 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Jurgio parapijos 

• bažnyčia, kurioje atsibus ge- 
dulinRos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Josephine Lsdonai- 
tes Riminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seseris, Broliai, Švogerkos 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Didelis Išparda; 
vimas visokių 
ma^evll ir v a r- 

h * š °‘_________
~ Vili Skrynam maleva

Galionas 79c
VARNIš REMOVER QQn 
Galionas ............................
MALEVA $1 n n
Galionas    ........... ■3 Kenai Popieros * 9^0

Valomosios .......... ******
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pierų su didele nuolaida.
Yanas Harchvare and 

—•-vamr company •—į“ 
2747 W. 63rd St. Tel. Bros. 1297

TAIPGI
Bridgėpoft5 Hardvvare 

and Paiht Corp.
3214 So. Halsted St. Victbfy 7261

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

. J. PIKIELIS Sav.
3344 So. Halsted St.

CHIGAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas Šilkinių dro
šiu dėl jaunų mėrRaičių. miera 
nuo 8 iki 16. Kaina .

«1w95 1K >2475
Vytams marškiniai Broad Cloth

95c IB H.25
Vyrams darbinės ir išeiginės-keb 
nes

51.25 IE >2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery)
(Pirmos rūšies) ..............wvv
Vyrams pančiakos, labai IEa 
Rražios w W
Yard Gbods dėl siu-
vimo kvortukų,* Vardas ■ “ V 
Mergaitėms bovelmhes *14% a 
■pftiičižikos        I v v

Meldžiame atsilankyti į mu
sų krautuve ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogetiausiai.k — .........   /

AKORDIONAI
ACCORDIONS

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai MetižiaRa ir Malkos 
Lietuvi pardavėjų rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273
PIANO ACCORDIONAI žemiausio; 
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85. 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Spėcial $115, Dy
kai Lekciios. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti šį amata mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
piRia kaina. Barberis visuomet tu
ri darba. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street
610 W. Madison St.

KNYGOS
BOOKS

• Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicasro. III.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V.
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORAT1NG

Šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darba už že
ma kaina.

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicero, IIL

. Tel. Cicero 645

RAKANDŲ Bugenai
1 FURNITURE BARGA1NS

- - - . - - - - ------ - -11 - - ■ -

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įstėigta

100 proof — S1.20 paintė

ZUBROYKA—Smirnovo igQ
1818 m. Maskvoje

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

apdrauda. Ekspertai Rrazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja suliR 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150.

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė. 

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kainb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BO1LERS

KRAUTUVES
STORESParsiduoda visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir restauracijose. 

blSTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Partt 2900—Chicago, UI. 
Spečialės kainos dėl urmo ■’ sandėlių, dealerių ir tavernų.

' 1 ' * ! ' f

Rusiška ir Turkiška Pirtis1
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROADi
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 89021 ®
Varios, lietaus ir druskos vhnbs.

.... ,swimniing pool.
, Rusiška .ir -turkiška pirtis

Moterims sėredoinis iki 7 v.' y. I

. ’ NAUJAS BIZNIS
Naujai atidaryta grosernė, cigarų 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Taipgi visokių Žalumynų.

Prie progos patarnausiu krausty
me ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Carialport Avė.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar' numažintos 
2501 IKI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 Iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas MaTshfield

STOGAI
ROOFING

MES REKOMENDUOJAME
GUARANTEE

DeBBIack 
Label”:iWJ

Mere h the Sėcret/ gesnei
40% l yur old whl.ke,
17% 4 y..i-oId whlikę, . ųSįĮŽaBKH
3% 17 ye»» old whl»k.y Qfl~*Sp

40% Flne,l neutral oplrito Įįįž, 
j<»% GOOD TASTE

This fine blend
ingf 60 per cent 
aged whiskey 
is the nation’a 
“good taste” f 
favorite.

kWHISKEYj

4707 So. Halsted St

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIQIIOR 00.

Tel. Yards 0803

DON’T
l NEGLECT
' A COLD

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia Trieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 

' per gydytojus ir slauges. Visi 
■ vaistininkai užlaiko.

OUICKLY

URIHL

REDDENED^WM^r 
fe EYES

RECOMMENDED 
fe P0R40YCARS

TfiE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
lAr jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime Įdek kaštuos pataisyti. Mos 
taipgi darome visokį blikorystls 
darbų.

8216 So. Halsted Street. 
Tel. VTCtorv 4965.

STIKLAS
GLASS

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO., Ine.
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. Tel. Yards 6482

Preferred fcy millions 
to mayonnaise..

Rinktini dalys, 
SU plaktos Iki J 
švelnaus V smetoj| 
nuoto miSl- z- j 
nio Kr a f t 
Miracle Whlp 
mašinoje. .
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Puošnioj salėj iškilmingas istoriškas 
Bankietas

Viena iš puošniausių' salių 
Chicagos viešbučiuose yra Con- 
gress HoteliOy “Aukso Kamba
rys”—Gold Room”. Prašmat
niausiai vakarai yra ten ren
giami. Tad yra tinkama ir gra
žu, kad gegužės 3 d. Istorinis, 
Iškilmingas Lietuvių Bankietas 
įvyktų tokioje salėje.

Joje sutelpa daugelis šimtų 
žmonių. į ją ir suplauks šim
tai lietuvių iš visos Chicagos 
ir apielinkės. žmones, kurie 
vadovauja lietuvių kultūriniam 
gyvenimui, kurie palaiko gyvy
bę musų organizacijose ir sto
vi jų priešakyje. Tai bus ka
liais atžvilgiais reikšminga ir 
svarbi lietuvių sueiga.

Bankiete dalyvaus trys svar
bus Lietuviams žmones. Adv. 
Rapolas Skipitis, Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti pir
mininkas, kuris tą dieną at
vyks Chicagon ir supažindins 
Lietuvius su Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongreso idėja ir nušvies 
kitus svarbius klausimus, lie
čiančius Amerikos Lietuvių 
ateitį.

Leit. Feliksas Vaitkus, kuris

netrukus Vairuos
II” per Atlantiką, į Kauną neš
damas Musų Senąjam Kraštui 
amerikiečių geriausius linkėji
mus, ir adv. F. J. Bagočius, di
džiausios Amerikos Lietuvių Or
ganizacijos, SLA. prezidentas.

Įvairios Organizacijos jau 
ruošiasi tam bankietui. Jos 
rezervuoja stalus, kad bankiete 
būti bendrai, grupėje, ir gra
žiau praleisti laiką. Iš tokių 
draugijų yra Lietuvos Dukterų 
Draugija, kurios delegatė į 
Bankieto rengimo komisiją yra 
p. Millerienė. Tos draugijos 
pirmininkė yra p. Grigonienė, 
o sekretore—p. Dudonienė. P-a 
Millerienė, kaipo delegatė, sun
kiai ir energingai dirba.

Northsidės SLA. 226 kuopa^ 
rezervavo stalą bankiete. Pa
našiai padarė ir Chicagos Lie
tuvių Draugija. Stalus jau už
sakė darbuotojai, vieną—Brid- 
geportiečiai, kitą— Ciceriečiai. 
šiomis dienomis užsisakys sta
lus ir kitos kolonijos. Jos ragi
namos tai kuo greičiausiai pa
daryti, kad iki penktadienio bu
tų galima kuo pilniausiai susi
tvarkyti.

LIETUVON IR ATGAL SU GUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

■m——i  I I————*

Vaizdas Lietuvos lauky. Čia 
matome piemenei} ginant gy
vulių bandų, prie sriaunaus 
upelio. Ta pati vieta, kur aš 
prieš tris dešimt tris metus at
gal raliuodavau piemeniškas 
dainas.

ban-

pra- 
link-

Jo 
kru-

Išsitiesia kai ka
štai, pasirodo jo

nepabosta čia vie-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

gra- 
pro- 

įvairiais

—Į keletą dienų su tavim 
gali atsitikti visai riestai. Ka
ralius yra labai užsirūstinęs 
ant tavęs.

Kai aš išgirdau tuos žod
žius, mano visi plaukai pasi- 
šiaušė ant galvos. Kuogrei- 
čiausiai nusiskubinau prie Ju
zės. Susitikau ją sodne. Koks 
didelis malonumas buvo mu
dviejų susitikimas! Sunku it. 
aprašyti.

dę moteris, duktė ir brolis Vin
cas, taipgi didelis skaičius to
limesnių giminių. Velionis Pra
nas buvo . gero budo žmogus ' 
— tylus, riifttas, visiems veli
jo gero. Gaila> bet motinos gam
tos toks įstatymas: kas gimęš, 
tas turi ir mirti.

P. Labutis.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

MIRĖ PRANAS 
NAINIS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys, Pranas Nainis, baland
žio 25 d. atsisveikino su šiuo 
pasauliu ir sykiu su musų 
Draugija. Velionis paėjo iš Bur
biškiu kaimo, Joniškio parapi 
jos. Amerikon atvyko prieš 
trisdešimtis mėtų. Liko nuliu

Emma Pocius ren
giasi važiuoti 

Lietuvon

ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra včdainas tikslu pagelbsti musy skaitytojams su- 
atrasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimųr ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Jau mes visai arti mieste
lio. O gamta graži. Pavasaris 
pačiame savo gražume: med
žiai pilnai išskleidę lapus; žo
lė žaliuoja; gėlės žydi, oras 
tyras. Iš sykio man čia pati
ko. Kaip įvažiavome į mies
telį, mano palydovas apvaži
nėjo kelias gatves; parodė, 
kaip miestelis atrodo. Pas
kiau nuvažiavome ir išlipę 
apžiūrėjome gražiuosius uni
versiteto namus. Čia viskas 
taip švaru ir malonu, jogei 
aš beveik užmiršau savo visus 
vargus ir rūpesčius.

» » »
Aš, gyvendamas šiame 

žiame miestelyje, turėjau 
gos susipažinti su
žmonėmis. Jie man išpasako
jo, kaip mokslas čionai yra 
vedamas. Studentai turi mo
kytis net keturioliką metų. 
Kuomet baigia mokyklą, jau 
yra pilnai subrendę ir senyvi 
vyrai. Egzaminai sunkus; jei 
kuris neišlaiko egzamino, jo 
keturiolika metų mokslo ne
puri gyvenime jokios praktiš
kos vertės. Užtai kiekvienas 
studentas stengiasi būtinai iš
laikyti egzaminus.

» » «
Už trijų savaičių, sykiu su 

savo palydovu, grįžau į mie
stą. Nors per tą laiką mano 
sveikata pasitaisė, bet kai nu
ėjau į mužikalį banką, kitas 
iždininkas, pasišaukęs mane 
į savo kambarį, pradėjo pa
sakoti, jog apie mane jau 
plačiai kalba visame mieste.

—Na, o ką apie mane kal
ba? ----p akla u siau.

—Sako, kad tu\sergi. Taipgi 
turi laikrodėlį ir nori į šią šalį 
vėl įvesdinti mašinas.

Aš pažinojau pirmiau šį i 
iždininką, kaipo rimtą i? tei
singą žmogų. Buvau tikrus,? 
jogei jis nemeluoja. Išgirdęs 
jo kalbą, aš dar labiau susiru-i 
įpinau. O jis dar pridūrė:

SIUSKflHEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
k# pataria Lietuvos banl»

GARSINK ITfS 
NAUJIENOSE

Emma Pocius, plačiai žinoma 
chicagiečiams bizniere, neužil
go rengiasi kartu su savo duk
rele važiuoti Lietuvon atosto
goms. Atostogauti ji mano po
rą mėnesių.

Dabartiniu laiku jinai yra 
Emma’s Castle Gafe savininkė, 
644 N. State £t. Biznis toje 
vietoje yra labai gerai išdirb
tas.

Prieš išvažiavimą į Lietuvą 
ji norėtų savo biznį parduoti.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

MALEVOS!

vimas visokių 
malevij ir v a r- 

n i š o._________
Skrynam maleva 
Galionas 79c

VARNIŠ REMOVER QQa 
Galionas ........ ..... ..............
MALEVA $1.00
3 Kenai Popieros O K f* 

Valomosios .
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pierų su didele nuolaida.
Yanas Hardvare and 

Paint1 Company ‘ 
2747 W. 63rd St. Tel. Pros. 1207 

TAIPGI
Bridffeport ■ HafflWare 

and Paint Corp. 
3214 So. Halsted St. Victory 7261

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. 
Didelis pasirinkimas Šilkiniu dre- 
siu dėl jaunu mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

$1.95 IE $2475
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR *L25
Vyrams darbines ir išeiginės kel* 
■nes

51.25 IE 52.75
Moterims pančiakos (Fųll Fa- 
shioned Hosiery) 
(Pirmos’ rūšies) ..... 1.......
Vyrams pančiakos, labai *1 Cm 
gražios ..................   IOG
Yard Cftods dėl siu- ? U p
vimo kvortuku,' Yardas ■ .
Mergaitėms bovelnihes 1 <1% mm 
paričiakos ....... .............. I vw

■Meldžiame atsilankyti i mu
su krautuve ir persitikrinti musu 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai. 

l_____ 2_ S:_ _____________________j

Čia 
susirasit
ko
tik
jums reikia

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

• BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

AKORDIONAI
ACCORDIONS

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėją rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273
PIANO ACCORDIONAI žemiausio; 
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85, 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 

Į120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lekcijos. WALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland

i Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

I Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barbens visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street
610 W. MadisOn St.

KNYGOS
BOOKS

MUZ. MOKYTOJA
' MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATING

šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už le
mą kaina. , .........

1608 S. 50 Ave„ Cicerd, HL 
. Tel. Cicero 845

Važiuojant po Lietuvą nega
lima nepastebėti piemenėlio, 
kaimij ir vienkiemių ganyklos 
nėra aptvertos tvoromis. Visur 
gano arba daboja gyvulių 
das maži piemenėliai.
-Ant plento Balbieriškyj, 

važiavus Suvalkiją, Kauno 
mėje matyti Nemunas, 
krantai apaugę tankiais
rųąis. Iš kraštų nusidriekę ža
lios lankos. Gierėjatttis gražia 
aplinkuma, iš kur tai atbėga 
mažas piemenėlis, persigandęs, 
—uždusęs ir iš to smarkaus bė 
gimo nei žodžio pratart negali. 
Kiek patylėjęs ir dvasią atga
vęs prabilo,—“Dėde, ką dabar 
darysi? Ar varysi mano’ kar
ves iš čia? Jos tik dabar su
bėgo; aš jas tuoj išvysiu iš čia”.

Aš negalėjau dasiprotėti, ko 
tas piemenėlis taip persigandęs 
ir susirūpinęs. Pagaliaus paaiš
kėjo, kad jis patėmijo mane 
traukiant Nemuno ir apielinkių 
paveikslus ir manė, kad per žiū
roną skaitau karves kiek kar
vių j svetimas pievas subė
go-

“Eik čia, Vaikeli”— užkalbi
nau. “Kaip tavo vardas”? 
“Baltrukas”,— nedrąsiai atsa
kė vili kas kepurę Suspaudęs po 
jjažasčia.

“Kam jus mane klausiat, ką 
aš darysiu su tomis karvė
mis?”

“Tos karvės, dėde, subėgo ne 
į savo ganyklas ir aš maniau, 
kad jus suskaitę jas varysite 
namo arba praneši gaspadotiui. 
O aš už tai turėčiau labai nu- 
kentėt”.

“Gerai, Baltruk, bėk suvaryk 
karves į savo ganyklą ir tuoj 
vėl sugrįžk”.

Tuos žodžius 
kas kai zuikis

nas pasileido prie bandos. Už 
kelių minučių sugrįžo.

“Aš čia, dėduk, ką sakysi?”
Aš 'noriu paklausti, Balt

ruk, ar galima tavo paveikslas 
nutraukti?

“Mano paveikslas?” — 
“Taip”.

“Butų gerai, kad ir ' mano 
visą šeimyną nutrauktumėt”.

“Ar tu sakai ir karves?”
“Taip”.
Pasitaiso piemenėlis savo 

apykaklę, apsiaustą su purvi
na skarele, 
reivis. Ir 
paveikslas.

“Ar tau
nam”, — paklausiau.

“O ką darysi, kad ir nuo
bodu? Kaime butų daug ge
riau. Ten musų daugiau su
sirinktų. Mes ir padainuot 
gražiau galėtumėm. O dabar 
tuos kaimus išdalino į vien
kiemius ir reikia vienam dūli
nėti pakrumiais”.

Mums besikalbant karvė 
pradėjo eiti skersai plentą į 
avižas. Vaikutis susiraukė ir 
suriko “Balčiuke!”.

Karvė, matyt suprasdama! 
jo komandą sugrįžo nuo plen
to’ į ganyklą.

Karvės, matyt, turi bijot, 
kad ir mažo kamandieriaus. 
Nes jis apsiginklavęs šu ilgu 
botagu ir supančiuotas karves 
greit gali pavyt.

Užbaigiau pasikalbėjimą su 
savo įpėdiniu. Padaviau jam 
$1.00 dovanų. Vaikas iš 
džiaugsmo pasigriebęs pabu-'l 
čiavo ranką ir nuėjo savo ke-! 
liais, o aš sėdau į Bitiką, — 
važiuoju toli aus.

(Bus daugiau)

W ATIDA! 
r NAMU SAVININKAM 
ši budavojimo įstaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ši mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 
viškų ir bese- 
mento išlygini? 
ma'% naujus mu 

Į rinius frontus, 
krautuvių 'patai
symas, šinglia- 
vimas pbrčių ir 
namų, plumbin 
gas ir šilumos 
įvedimas.

Pafsiduoda

• Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. 111

RAKANDŲ Bargenai
i FURNITURE BARGAINS

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

išgirdęs Baltru- 
pašoko ir teki-

. ^-4

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

LAVVNDALE
CONSTRUCTION C0.

3653 West 26th Street 
Telefonai:

ROCKWELL 0750 
LAVVNDALE 1875 f

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

(■

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — SI .20 paintė >
ZUBROVKA—Smirnovo J-j
visose degtinės' krautuvėse, kliubuose ir restauracijose.

blŠTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD 
Spetialės kainos dėl urmo ;

Tel. Rogers Park 2900-r-Chicago, III. 
sandėlių, dealerių ir tavernų.

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemos kainos ir 

apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teise 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkiniu.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150.

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalis rakandų skyrius. $450 .varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$85 ir $350. 10 daik. valg. Jtatnb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

KRAUTUVES
STORES

Nąujai 
tabako 
tuvė.

Prie 
me ir

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
_ pristatysiu anglis. 
GEORGE GURNEVIČIUS 

2030 Carialport Avė.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25 c na 35 %

Lengvi ižmokčjimai nuo 12 Iki 24 
mėnesiu- Kreipkitės visuomet j

LEVINTHAL PLUMB1NG
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
■_____ kampas Matshfield ______

STOGAI
ROOFING

randasi

GUARANTEE

<

4707 So. Halsted St

MM*

QUICKLYv--y?

O

NEGLECT

Preferred fey millions 
to mayonnaise

Rinktines dalys „ 
nuplaktos iki 
Švelnaus smeto- 
nuoto miši
nio K r a f t

■ Miracle Whip 
mašinoje.

-OR Your

E y ES
•>. RECOMMENDED 

. F0R40YEARS 
rjr

DeB Black 
kabei-

40% l yMr old whl.ke» 17% 4y«ar old whiikc, ,
3% 17 year aid whl»k»y 

40% Flneyl neulral «plrll»
Į 100% COODTASTB

Į This fine blend 
c o n t a i n-: ., 
ingf 60 per cent 
a ged whiskey 
is the nation’s

Į “good taete” 
favorite.

a. TIRED 4
Breddened^. .. „

- EYtS .r

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
-Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime Įdek kaštuos, pataisyti. MOs 
taipgi darome ' visokį blikorystls 
darbe.

8216 So. Halsted Street.
_______ Tel. VTCtorv 4965.

STIKLAS 
GLASS

JOSEPHINE ISDONAITė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 29 diena, 12:55 va-, 
landa po piet 1935 m., sulau- 
kus 25 mėtų amžiaus, gimus’' 
Chicago, III. j

Paliko dideliame nuliūdimu 
1 dyi seseris Anna Isdonaitė, 
Stella Zaremba, švogerį Juo
zapa, 3 brolius Juozapa, An
taną, švogerka Stelių, Aleksan
drą, švogerką Anna ir 1 daug 
kitu giminių.

Kūnas pašarvotas 
3254 Lowe Avė.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
1 gegužės 3 diena. 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Jurgio parapijos 

• bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Josephine Isdonai- 
tes giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Seseris. Broliai, švogerkos 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S'. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

< \

pOUGLAS RATUS 
3514-16 W. liOOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vados, lietaus ir druskos VAnos. 

swimining pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredotnis iki 7 v. y.

DON’T

A COLD

MES REKOMENDUOJAME
Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis . veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame atiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO„ Ine.
Glazing Contractbrs

4351 S. Halsted St. Tel. Yards 5482

1*1, z 
O NATHAN KANTER

MUTUAL
LUįUOR CO

Tel. Yards 0803

IMS

IMPERFECT IN ORIGINAL
G



6
i ............ . ........................................... . .......................... ............... . ..... .r

Antradienis, balan. 30, 1935
■11.1^1,^11 i ■ i .„i,, , f—w——.—i.■ ........................ . .......

Istorinis Lietuvių 
Bankietas

■ i r.

Kaip apsirėdyti einant j ban- 
kietą

Lietuvių istorinis bankietas, 
kuris įvyksta gegužės 3 dieną 
Congress Kotely, nėra forma- 
lis, tai yra, nėra reikalo pasi
puošti toxedo, frakais ir šlebė- 
mis. Kas nori, gali pasipuošti, 
o kas mėgsta dėvėti kasdieni
nius, tamsius arba šviesius ru- 
bus, jie šiam bankietui yra pil
nai tinkami. Todėl dėl apsirė- 
dymo nesirūpinkite. Apsirėdy. 
kite švariai, bet jums patin
kamais drabužiais.

Stalai organizacijoms ir gru
pėms

Jaukiau^ svečiai jaučiasi, ka
da jie gali valgyti, kalbėtis ir 
juokauti pažįstamų ir draugų 
būrely. Lietuvių istorinis ban
kietas yra tvarkomas taip, kad 
kiekvienos organizacijos nariai 
galėtų sėdėti prie vieno stalo. 
Stalai bus rezervuoti grupėms ir 
kolonijoms. Kas nenorės mai
šytis tarp nepažįstamų, tas bus

pasodintas tarp saviškių. Jau 
kelios organizacijos ir grupės 
turi rezervavusios sau stalus.

Supažindinimas ir vakarienė
Congress Kotelio Gold Rū

mas bus atdaras nuo 7 vai. va
kare svečiams rinktis*-

Nuo 8 vai. vakarę prasidės 
formalis svečių supažindinimas 
ir pasisveikinimas su pp. Ski
pičiu, Vaitkum ir Ėagočium. 
Privatiški pasišnekučiavimai tę
sis iki pusės po devynių.

Lygiai kaip 9 ir 30 minučių 
jau visi sėdės prie stalų ir val
gys vakarienę.

Stalus jau rezervavo
Lietuvos Dukterų Draugija, 

Lithuanian University Club, 
SLA. 226 ir 36 kuopos, North- 
sidiečių grupė, Chicagos Lietu
vių Draugija.

Tik trys dienos iki bankieto
Ar jau turite bilietą? Ar no

rite valgyti prie vieno stalo su 
gavo organizacijos nariais?

Šįmet iškilmingiau 
negu kuriais kitais 

metais
Pirmos Gegužės iškilmės Chi

cagos Lietuvių Auditorijoje

šį metą chicagiečiai lietuviai 
darbininkai pasirengę apvaikš
čioti darbininkų šventę Pirmą 
Gegužės iškilmingiau kaip ka
da pirmiaus.

Gegužės 1 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 8 vai. vakare atsibus ma
sinis apvaikščiojimas, iškilmės. 
Kad padarius tą įvykį js^tiflifi- 
gesniu, iškilmių rengėjai, Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa, pakvie
čia iš rytinių valstijų žymiau
si tarpe Amerikos lietuvių kal
bėtoją, ypatoje advokato F. Ba- 
gočiaus. Kas apie jį nėra gir
dėjęs? Per apie 30 metų tarpe 
lietuvių jis yra pasakęs dau
giau prakalbų, negu bet kuris 
kitas kalbėtojas; yra suorga
nizavęs daugiau SLA. ir LSS. 
kuopų, negu bet kuris kitas or
ganizatorius.
Užpuolimai, pasikėsinimai ne

atšaldė
Bagočius yra pergyvenęs 

daugiau užpuolimų, pasikėsini
mų ir šmeižtų nuo priešingų 
įsitikinimų žmonių, negu kas 
kitas. Vienok, ir šiandieną jis 
tebėra vienu iš žymiausių figū
rų tarpe Amerikos lietuvių. Jam 
persekiojimai, šmeižtai, kerštas 
ir net keli užpuolimai ir sumu
šimai neatšaldė ūpo ir pasiry
žimo darbuotis lietuvių švieti
mui ir kulturinimui. Nors jis 
iš to nepasidarė nei turtų nei 
pragyvenimo, šiandien vėl jį 
matome vadovaujantį didžiau
siai lietuvių organizacijai kaipo 
josios prezidentu — būtent S. 
L. A.

Chicagiečiai jau gana seniai 
kaip turėjome progą girdėti jo 
prakalbų, tat šiąją Pirmos Ge
gužės šventę turėsime progą 
vėl jį išklausyti ir pasigerėti 
jojo iškalba ir ypatingu styliu- 
mi.
šviesesnio rytojaus pranašas

Kas nesidžiaugia klausyda
mas Naujienų redaktoriaus P. 
Grigaičio prakalbų ? Tai yrą 
savos rųšies pranašas švieses
nio rytojaus, kuris kviečia ir 
rodo kelią darbininkų pasilipo-- 
savimui, per pačių darbininką 
solidarumą ir apšvietą.

O kam nėra žinomas dakta
ras A. Montvidas, tas neatlai- 
dusis socializmo evangęlijos 
skleidėjas? Nepaisydamas ar 
kam jis patinka ar ne, vienok

kur tik jis eina, vis tą pačią 
evangeliją skelbia, kaip sako
ma, “nuo pat savo jaunystės 
dienelių”.

Visi šie trys kalbėtojai, ne
pakeičiamai tipingai ir įžymiau
si tarpe Amerikos lietuvių, da
lyvauja Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojime. Apart prakalbų, 
taip jau bus ir muzikalis pro
gramas pateiktas per “Pirmyn” 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų 
chųrus po vadovyste K. Stepo-, 
navičiaus, dainuos tai dienai 
pritaikintas revoliucines dai
nas.

Būtina pareiga
Tat, kiekvienas darbininkas 

turi skaityti sau už būtiną pa
reigą dalyvauti šiame darbinin
kų šventės — Pirmos Gegužės 
apvaikščiojime, parodant savo 
pasiryžimą apginti darbo žmo
nių reikalus, pareikšti protes
tą prieš darbininkų, ypač at
eivių, teisių varžymą ir paro
dyt savo solidarumą.

Draugas.

Rado dingusio ber
niuko kūną upėje
Per ilgą laiką Chicagoje ėjo 

didelis sujudimas dėl 4 metų 
berniuko Richard Max Per- 
rott. Tas berniukai pražuvo 
balandžio 4 d. Kur jis dingo, 
kaip dingo nei policija nei de
tektyvai negalėjo patirti. Bu
vo manoma, kad berniuką pa
grobė kidnaperiai ar koks pa
mišėlis.

Bet vakar mažo berniuko 
kūnas buvo rastas Chicagos 
upėje, prie Western ir Nelson 
gatvių. Apie tai buvo duota 
žinia tėvams, kurie gyvena 
adresu, 4110 N. Maplewood 
Avė.

Horner maldauja pi
nigų pašalpai iš 

fed. valdžios
Prižadėjo, kad 3% sales lax 
įstatymas praeis legislaturoje

Gubernatorius Horner krei
pėsi į Washingtoną maldaute 
maldaudamas pinigų bedar
bių šelpimui. Jis prižadėjo, 
kad Illinois legislatura išpil
dys federalės valdžios reika
lavimą ir praves 3% sales 
tax įstatymą.

Federaiis bedarbių šelpimo 
administratorius Hopkins su
stabdė pinigus Illinois, kai 
valstija vis neprisirengdavo 
parūpinti savo dalį pinigų 
šelpimui. Pati valstija turi 
parūpinti $3,000,000 į mėnesį, 
o federalė valdžia — likusius. 
(Viso šelpimui reikia apie 
$10,—-12,000,00).

Jeigu legislatura skubiai pa
didintų sales ,tax mokesčių 
įstatymo nepriims, ir jeigu fe
deralė valdžia nepaklausys 
Ęornerio maldavimų, tai visa 
pašalpa sustos rytoj’rytą.

Mažiukų orlaivių di- 
dėlės lenktynės 
Aviacijos dienoj

Aviacijos dienoj gegužės 5
d. bus didelė proga musų jau
niems aviatorams pasirodyti.

Daugybė musų vaikų dirba 
mažiukus aeroplanus, kurie 
gali paskraidyti ore.

Tie musų vaikai turi dide
les ambicijas. Iš jų su laiku 
gali išeiti dideli lakūnai avia
toriai.

Tai labai pagirtinas daly
kas, kad jie užsiima aeropla-
nų darymu. <

Kad paakstinti tą jų darbą, 
didžiojoj aviacijos dienoj ge
gužės 5 dieną įvyks Jų;.darbo 
aeroplanų lenktynės.

Visi vaikinai, kurie dirba 
aeroplanų modelius, yra kvie
čiami atsivežti savo darbo mo
delius aviacijos dienoj į Land- 
ring field.

Čia kiekvienas turės progą 
parodyti, kaip geras yra jo 
aeroplano modelis ir kaip toli 
jis gali nuskristi.

Tam,, kurio aeroplanas nu
skris toliausia, bus duotas pir
mas prizas.

Antram toliausia nuskridu
siam — antras prizas.

Trečiam — trečias.
Ketvirtam — ketvirtas.
Penktam — penktas.
Prizai bus duoti cash pini

gais.
Visi Chicagos lietuvių vai

kai, kurie tik turi pasidarę ma
žiukų aeroplanukų, yra kvie
čiami juos atsivežti ir daly
vauti aeroplanų modelių lenk
tynėse didžiojoj Lietuvių 
Aviacijos Dienoj gegužės 5 d.

SLA. 226 kuopa re
mia geg. 3 bankieta

NAUJIENOS, Chicago, III.
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PIRMAS TARP ŽYMIŲ KALBĖTOJŲ

Advokatas Fortūnatas Bagočius, prezi
dentas Susiv. Liet. Am., specialiai kyies- 
tas svetys kalbėtojas, kalbės Darbininkų 
šventės — Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
me, trečiadienį, gegužes 1 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted♦str., Chica
go, III.
Pradžia 8 vai. vakare. Apart adv. F. Ba- 
gočiaus, taipjau kalbės “Naujienų” re
daktorius Pijus Grigaitis, Dr. A. Mont
vidas, dainuos Pirmyn choras ir Ghica- 
gos Lietuvių Vyrų choras, po vadovyste 
K. Steponavičiaus. Kviečia

LSS. Chicagos Centnalė Kuopa.

Teismo klerkas už 
mušė žmogų su 

automobiliu
J. Lenkartas suvažinėjo auką 

prie 35-tos ir Ashlandi

Municipalio teismo klerkas 
Joseph Lenkąrtas, 6910 South 
Talman avęnuę, mirtinai suva
žinėjo žmogų jprie 35-tos ir 
Ashland Avenuę,

Sunkiai sužeistą auką Len- 
kartaš nugabeno-pats į St. Paul 
ligoninę, kur jis netrukus mi
rė.

Užmuštasis buvo James Cro- 
mis, 30 metųfl- ^ZSbs Š. Green 
St.. '• į

RADIO
s •*

Saboniai, Sauris, Čiapas
Primintina, kad šiandien, 7- 

tą valandą vakare, iš stoties 
WGES. įvyksta reguliaris an
tradienio radio programas. Jo 
išpildyme dalyvauja grupė žy
mių dainininkų, kaip tai K. 
Sabonis, „ Mrs. Sabonis, Mrs. 
Sauris, A. čiapas ir kiti.

Kalbės Dr. Siedlinskas, 
D.D.S., dalyvaus čajis Kepu
rė; bus gražios muzikos, įdo-

PRANEŠIMAI
DARBININKU ŠVENTĖ — 

PIRMA GEGUŽĖS.
Bus iškilmingai apvaikščiojama 

trečiadieni, 1 diena gegužės (May) 
1935 m., Lietuviu Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St., Chicago, III., pradžia 
8 vai. vakare.

Kalbės gerbiamas svetys, specia
liai pakviestas, SLA. prezidentas 
advokatas F. Bagočius, “Naujienų” 
redak.orius Pijus Grigaitis ir dak
taras A. Montvidas. Dainuos Pirmyn 
choras ir Chicagos Lietuviu Vyru 
choras po vadovyste Kaz. Stepona
vičiaus ir tu chorų solistai, due
tai ir t. a.

Visuomenė yra kviečiama skait
lingai atsilankyti ir sykiu apvaikš
čioti viso pasaulio darbo žmonių 
šven! e. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c y patai. Rengia Lietu
vių Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa.

Kviečia Rengimo Komisija.

$

Cicero jaunuoliai ati
dengia didelę pa

slaptį
Pasiaiškina, kodėl iki šiol “taip 

mažai nuveikė”

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija. t I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpa ligoje yra 
3-jų skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi, čia, 
priimamos ir čielos draugystės bei* 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugiją 
priklauso 1900 nariu, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje. ,

Isirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visą diena, n 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai. ryto 
1 v. P. P.

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted SL
Taipgi, jsirašyt Draugijon galima 

ir per musu konkuršantus.
S. L. A. 36 kuopa laikys mėnesini, 

susirinkimą gegužės 1 d., 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
3133 S. Halsted St., prašau pribut 
visų nariu, bus svarbus reikalai, bus 
renkami darbininkai dėl pikniko. 
Atsiveskit naujų narių prisirašyti 
prie S. L. A.

J. Balčiūnas rašt.
I

Ass. Liet. Namu Savininku Brid- 
geporte laikys mėnesini susirinki
mą trečiadieni gegužės 1 d. 7:30 
va), vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai namų savininkai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbiu 
reikalų,‘kuriuos būtinai turėsime ap
tarti ir kurie dar nepriklausote prie 
susivienijimo malonėkite ant šito 
susirinkimo prisirašyti.

S. Kunevičia rašt.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

. MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš persikraustant pašaukite 
LAFAYETTĘ 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.
* ; —■ o —

PATAISYMAS IR DALIS

IŠGRĘŽIMUI roles dėl . Skalbia
mos Mašinos. Refrigeratoriams 
Motorai, Fenai.

O. HLADILEK
5225 So. Kedzie Avė., Chicago. III. 

Tel. Hemlock 6226 ‘

t urmture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, vicokio didžio su Coil • Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fix|ures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ......  $25.00 *
$300 kaurai ..............   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo • kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernės icebak- 
sis, scales ir blakas. Viskas gera
me stovyje. 3254 S. Morgan st. 2 
augštas, užpakaly.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

BARBERYS pilnai patyręs savo 
amatą, paieško darbo vakarais. At
sišaukite Box 251, 1739 South
Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Suthside bijo gaisrų 
epidemijos

Trumpą laiką atgal Rogers 
Park distrikte beveik vienu lai
ku kilo H gaisrų. Viename 
gaisre žuvo sena moteriškė ir 
sunkiai apdegė viena jauna 
mergaitė.

Namus padegė mažas 12 me
tų berniukas, kuris labai “mė
go” matyti “fajerus” ir “firę 
inžipus”.

Keturi panašus gaisrai vakar 
kilo Burnsidėje. Manoma, kad 
tuos gaisrus sukėlė jauni “fa- 
jerų” entuziastai.

Po tų įvykių policija nusi
gando, prisibijodama, kad tokie 
Šposininkai neiškirstų panašių 
šposą Southsidėje.

Kuopos valdyba nutarė 
vuoti stalą

ręzer-

N0RTH SIDE.-— Bal.
SLA. 226 kuopos valdyba, sa
vo susirinkime, nutarė remti 
p. Skipičiui, adv. Bagočiui ir 
Įeit. Vaitkui rengiamą bankie- 
tą geg. 3 d. Congress hotely. 
Taipgi buvo nutarta rezervuo
ti stalą prie kurio galės sėdėti 
kuopos valdyba ir jos nariai.

Jau praeitame susirinkime 
kuopa nutarė prisidėti prie ren
gimo šio istoriško bankieto. 
Tat visi valdybos nariai entu
ziastiškai platina bankieto bi
lietus tarp narių ir pažįstamų.

SLA. 226 kuopos nariai, atė
jusieji į bankietą, yra prašo
mi sėstis prie musų kuopos sta-' 
lo. Taip darys visi organizaci
jų atstovai.—Narys.

28 d.

mių pranešimų ir t. t. Kąip ži
noma, šie programai yra leid
žiami per Peoples Rakandų 
Krautuves, kurjose šiomis die
nomis eina didžiulis pavasari
nis išpardavimas, Ss.

- . 
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Suėmė du vagis; pa
pilde 100. apiplėšimų

.......

Policijai vakar pasisekė su
imti du vagilius, kurie prisipa
žino papildę 100 įvairių apiplė
šimų. Jie taipgi išdavė vieną 
brangių daiktų krautuvininką, 
kukiam vogtus daiktus parduo
davo.

Suimtieji yra Ąllan La Ma, 
47 metų, buvęs kalinys, ir Sa- 
muel Miner, 55 pietų amžiaus, 
480 Deming Plące.
---- .-------- r-—rrTO-r- ■ ■■■■. ■;..............  —
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Pinigų Siuntiiįo Skyrius at
daras kasdien ’riuo 8 ‘v. ryto, 
iki | 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuoF 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

CICERO. — Per šį visą se
zoną, kuomet įvairios draugi
jos bei organizacijos rengė sa
vo parengimus, teatriškus va
karus, šokius, koncertus vieti
nis, jaunimas gan mažai pasi
rodė. žmonės ėmė klausinėti 
viens kito, kodėl taip? Bet tie
sos niekas nežinojo. Dabar gi 
tiesa išeina aikštėn.

Jaunimas rengėsi, kad paro
džius visuomenei ką jis gali pa
daryti scenos veikmėje. Visi 
tie, kurie norėjote pamatyti 
jaunimą lošiant, šokant, dainuo
jant, dabar turėsite savo pro
gą. Tad visų atydai!

Lietuvių Raudonos Rožės 
jaunameČių Kliubas rengia di
džiulį Koncertą Jr Šokius Sek
madienyje, Gegužio 5-tą dieną, 
May 5, 1935, Lietuvių Liuosy- 
bes Svetainėje, prie 14 Street 
ir 49 Court, Cicero. Įžanga su
lig sunkių laikų, labai pigi, tik
tai pehkioliką centų, 15c. Du
rys atsųlarys šeštą valandą va
kare, programas prasidės ly
giai puse po šešių, 6:30 P.M. 
Po programų! bus šokiai, prie 
geros orkestros, “Silver Cres- 
cents”.

Programas bus visas išpildy
tas jaunimo. Tai beveik pirmas 
toks vakaras Cicero j e.

Visi kurie norite smagiai lai
ką , praleisti, neatbūtinai atsi
lankykite. Direktoriai Bronis
lovas Marcinkus ir Valentinas 
Vaišnora visiems prižada tiek 
juokų, kiek dar nei vienas ne
turėjo.

Programas bus įdomus, Su
sidės iš lošimų, šokių, dainų. 
Visiems geriausias laikas už
tikrintas.

Tie kurie matėte šiuos ar
tistus pirmaus, žinote ką jie 
gali ir vėl įeisite pamatyti. Tie 
kurie dar nematėte — well, at
eikite ir persitikrinkite apie jų 
gerumą, o nesigailėsite.

“Reporteris”.
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Financial
Finanšai-Paskolos

SKOLI^AM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
mentą. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Western Avė.

MERGINA prie namų darbo, pa
tyrus su kūdikiais. Gyventi vie
toje, geri namai. $3 j savaitę. 1110 
S. Sacramento Blvd., įlevada 6291. 
X/ —O— /

PATYRUSIOS skudurų sortuoto- 
jos. Economy Rag & Paper Co., 
1560 N. Sheffield Avė.

MERGINA prie abelno namų dar
bo. Mažas apartmentas, skalbti 
nereikės. Kūdikis, gyventi vietoje.

Rogers Park 7309
—O—
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

b,——— ’ i— "

A splendid cheese 
food for children

MERGINA prie abelno namų dar
bo. Geri namai.

Lake View 5109

REIKALINGA mergaitė arba mo
telis prie namų darbo. Gyvenimas 
ant vietos. , I i

Tel. Willow Springs 62
ii ................... . ■->■■■■......................... ....I.— ■■! —

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
vimo skuduru. Westem Paper Grad- 
ing Co., 1101 So. Fairfield Avė.

MERGINA patyrusi prie abelno 
namų darbo. švari. Geri namai, 
maža šeimyna. Nuosavas kam
barys. Keystone 0789.

Help Warited—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vedusi pora be vai
ku dirbti ant ūkės, moteris pagel
bėt prie stubos darbo. Rašykit ant 
kokiu sąlygų dirbsite. H. Koplcwski 
R. 4, Dowagiac, Mich. •

It spreads 
sllces 

toasts 
melts

irs SIMPLY 
INEXCUSABLE

You cannot expect to mokė 
friends socially or in Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yobrself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmaca! Company, St. Louis, 
Missouri.

(.ISTERINE 
ends halitosis 

Kilis 200,000,000 germ*

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos — mergi

nai ar vyrui. 3308 So. Union Avė. 
Pirmos lubos, užpakaly.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU restaurantą lietuvių 
apgyyentoj vietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Eagle Restaurant, 1745 
So. Halsted St. Tel. Canal 1547.

PARDUODU savo pusę tavernos 
biznio. Priežastis — liga.

6648 'So. Ashland avė.
; 1 I”. I—................ I ■■■—

EMMA’S CASTLE CAFE
644 N, State St.,

Labai gera vieta ■— gerai išdirbta 
per ilgą laiką — Gera proga biz- 
niškiems žmonėms. Važiuoju j 
Lietuvą atostogoms.

644 N. State St.

Farms for Sale
A Ūkiai Pardavimui

ANT RENDOS gera farma — 99 
akrų — netoli Chicagos.

1607 So. Crawford Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemš Pardavimui

2 AUGSTŲ akmeninis frontas — 
mūrinis namas. — 15 kambarių. 
Kaina $6000. $2000 imoket.

4336 S. Union Avė.




