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80,000 žmonių badauja Vilniaus krašto kaimuos
Jau yra ir mirusių 

badu valstiečių
Labiausia badauja lietuvių apgyventos 
aipelinkės--Lietuvos pasienyje. Iš prie
žasties bado plečiasi šiltinės epidemija

VILNIUS, 23-11.
Dziennink VVilenski 
smulkmenų apie Vilniau’s kraš
te siaučiantį badą. Esą, Brėš- 
laujos, Dysnos, Švenčionių. Pa
stovų ir Vileikos apskrityse 
pernykštis derlius buvo toks 
menkas, kad tų apskričių gy
ventojai jau seniai nebeturi 
kuo maitinintis, jau nekalbant 
apie atsargas sėjai.

Jau praėjusių metų lapkričio 
mėn. birvo pakeltas pirmas 
aliarmas, bet į jį rimtai nepa
žiūrėta. • Tik gruodžio mėn., 
kada badas virto katastrofa, 
patikėta ir susirūpinta.

Iš pradžių su badu kovojo tik
tai vietinė valdžia. Tačiau greit 
paaiškėjo, kad ji viena neap
sidirbs. Sausio mėn. pradžioje 
paaiškėjo, kad vis daugiau kai
miečių lieka be dtfdpos, bulvių 
ir kitų butirrianslųn produktų.

Badaujančių skaičius ėmė ne
paprastai greitu tempu didėti. 
Badas yra apėmęs šiaurines 
apskritis. Nors daugiausia nuo

Elta. — ■ bado kenčia Breslaujos, Dys- 
praneVi Į nos, Švenčionių, Pastovų ir 

Vileikos apskr. žmonės, tačiau 
ne maža žmonių badauja ir Mo
lodečno ir Voložyno apskrity 
se.

Vietinės valdžios, ūkio orga
nizacijų ir savivaldybių prista
tytomis žiniomis, teks maitinti 
20,000 šeimų. Kiekviena iš tų 
šeimų, vidutiniškai imant, su
sideda iš 4 narių. Iš to išei
na, kaip Dziennink Wilenski 
pabrėžia, kad badauja daugiau 
kaip 80,000 kaimiečių. Tačiau 
tas skaičius nėra tikslus, ka
dangi badaujančių statistika 
dar tiksliai nesudaryta. Ar 
šiaip ar taip, galima tikėtis, 
kad badaujančių skaičius dar 
žymiai padidės, ypač į pavasa
rį. Kaimiečiai, kuriems pritru
ko maisto atsargų, gyvena bai
siomis sąlygomis/

Jau ne vienas yra miręs ba
du. Be to, badas privedė prie 
šiltinės epidemijos, kuri vis 
smarkiau plečiasi. .

Ispanija stveriasi 
griežtų priemonių 
prieš darbininkus

Austrija ruošiasi 
grąžinti turtus 

. Hapsburgams

Bandys smurtu versti streikuo
jančius darbininkus gryšti i

darbininkų

ministeris 
kad valdžia

MADRIDAS, k. 11. — Valdžia 
stvėrėsi griežtų priemonių lau
žyti kilsiančius 
streikus.

Vidaus reikalų 
Alanso paskelbė,
pastatys ginkluotą sargybą prie 
visų viešųjų darbų projektų, 
kur darbas apsistojo dėl strei
kų. Sargyba bandys neprileis
ti galimo sabotažo.

Generalinis prokuroras gi į- 
sakė visiems teismams aštriai 
bausti visas draugijas, kurios 
kursto ar planuoja sukilimus.

Madrido miesto valdžia pa
skelbė, kad ji paims savo kon
trolėn pažeminius traukinius 
ir privers streikierius gryšti į 
darbą. Madride mažiausia 15,- 
000 darbininkų streikuoja pro
testui prieš darbo sąlygas ir 
algas.

VIENNA, k. 11. —Valdžios 
laikraštis įdėjo viso puslapio 
aprašymą konfiskuotų buvusių 
karaliau^ šeimynos turtų ir pa
sisako už tų turtų grąžinimą 
Hapsburgams. Iš to sprendžia
ma, kad valdžia ruošiasi prie 
tų turtų grąžinimo ir, ilgainiui, 
prie grąžinimo Hapsburgams įr 
Austrijos sosto.

Monarchistų vadai skundžia
si, kad tik kitos šalys nepri
taria monarchijos Austrijoje 
atsteigimiri.

Ragina paimti val
džios kontrolėn ba
sus ir vandens kelius

VIENNA, Austrijoj, k. 11.-— 
“Krikščioniška” Vienna uždrau 
dė rodyti Mae West krutamuo 
sius paveikslus, kaipo “nepado
rius”.

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

Dalinai apsiniaukę ir šilčiau
Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:- 

52*

KOMISARAI PAGERBĖ ŽUVUSIUS STRATOSFEROS 
BALIUNISTUS L

Karo komisaras Vorošilov (kairėj), Rusijos diktatorius 
Stalinas ir komisaras Molotov (dešinėj) iškilmingoj laidotuvių 
eisenoj neša pelenus trijų rusų baliunistų, kurie buvo pasikė
lę augštai stratosferon, bet užsimušė nusileisdami žemėn. Jų 
pelenai tapo palaidoti Kremliaus sienoje.

WASHINGTON, kovo 11. — 
Federalinis transportacijos ko
ordinatorius Joseph B. East
man ir tarpvalstijinės prekybos 
komisija pasiuntė prezidentui 
ir kongresui raportą, kuriame 
rekomenduoja įvesti valdžios 
kontrolę bosams, trokams ir 
vandens keliams, kad transpor- 
taciją “iš gręsiančio chaoso iš
vesti į tvarką”.

Gyventojai prašo at 
šaukti miliciją

Buvęs iždo sekreto 
rius Mellon kalti
namas dėl taksu

Traukiamas teisman ir buvęs 
New Yorko meras Walker, 
taipgi kiti du žymus turtuo
liai

Skelbia streiką
CHICAGO.—Rakandų darbi

ninkų unijos paskelbė streiką 
Kroehler Mfg. Co. dirbtuvėse 
Neparville ir Kankakee. Strei
kas turi prasidėti šįryt. Dar
bininkai reikalauja pakelti al
gas.

Londono socialistai 
pirmiausia rūpinsis 

nugriauti lūšnas
Vieton lūšnų bus statomi svei

ki darbininkams gyventi na
mai

Prezidentas Roose- 
velt susiaurino oro 

pašto veikimą
Liepia armijos teikimams nešio

ti paštą tik saugiausiais ke
liais ir esant patogiam orui

VVASHINGTON, 11. —Iš 
tos priežasties, kad benešioda-

Insultas paliausiąs 
kovą ir gryšąs į 
Jungt. Valstijas

Gavo įspėjama, kad Samuel In- 
sull turi iki ketvirtadienio 
aleisti Graikiją

ATHENAI, k. 11. — .Jau pa
siryžęs sugryšti į Jungt. Vais

ini paštą užsimušė jau 10 armi- ,tijas ir stoti teisman, kad a4- 
jos lakūnų ir priėjo iki to, kad remti jam primetamus kaltini- 
į vieną dieną užsimušė keturi mus dėl sirbankrutijimo Chi- 
lakunai, Prezidentas Roosevel- 
tas įsakė karo sekretoriui Dern 
sustabdyti šiuos žuvimus ir 
ateityje paštą nešioti tiktai sau
giausiomis linijomis, geriau-' 
siais lėktuvais ir esant palan
kiam oru‘i, pirmiausia atsižvel- 

|giant į lakūnų saugumą.
Manoma, kad dabar nešimu’ 

pašto bus naudojami senesni, 
labiau patyrę lakūnai.

Prezidentas nurodo, kad skai
čius žuvusių armijos lakūnų 
buvo toli perdaug didelis ir 
kad todėl armijos aviacijos 
korpusai turi ieškoti civilių la
kūnų pagelbos, kad išmokintų 
armijos lakūnus skraidyti sau
giai ir tiksliai. Pasak prezi
dento, šis nepasisekimas su ar
mijos nešiojimu* oro pašto da
vė gerą “militarę lekciją” ir 
parodė, kad armijos lakūnai 
po kelių metų lavinimo, išlei
dus milionus dol., pasirodė toli 
neprirengti ir dar turėtų būti 
lavinami civilių lakūnų.

cagoje savo finansines imperi
jos, Samuel Insull gavo Grai
kijos valdžios įsakymą apleis
ti Graikiją iki šio ketvirtadie 
nio (kovo 15 d.)', nors jis ren
gėsi apleisti Graikiją kiek vė
liau.

Gaudo Capones gan 
gsterius už nesu
mokėtus taksus

BIRMINGHAM, Ala., k. 11. 
— Walker pavieto gyventojai 
pasiuntė gubernatoriui petici
ją, prašančią tuojau* atšaukti 
miliciją, kuri buvo pasiųsta j 
tą apielinkę neva palaikyti tvar
ką angliakasių streiko zonoje, 
nors mažiausių sumišimų ten 
nebuvo. r \

CHICAGO.—Federalinė paja
mų taksų kampanija tapo nu
kreipta į išlikusius Capones 
gangsterius.

Pirmiausia tapo apkaltintas 
Hymie (Loud Mouth) Levin, 
Capones šaikos kolektorius vi- 
durmiesty. Dabar tapo areštuo
ti dar du-~Rocco ir De Gražia, 
kurie vadovavo Capones Saikai 
Melrose Parke. Visi jie yra 
kaltinami nesumokėję valdžiai 
pajamų taksų, ‘

. ■ .J jgfiį
u, j

WASHINGTON, kovę 11. — 
Generalinis prokuroras Cum- 
mings įsakė distriktų prokuro
rams patraukti teisman buvusį 
iždo sekretorių Andrew W. 
Mellon, buvusį New Yorko me
rą James J. Walker, kuris da
bar gyvena Franci joj, Thomas 
L. Sidlo, partnerį buvusio karo 
sekretoriaus Newton D. Baker 
ir Thomas S. Lamon, sūnų gar
saus New Yorko bankieriaus ir 
Morgano parnerio Thomas W. 
Lamont. Jie visi (yra kaltina’ 
mi už kriminalį išsisukinėjimą 
nuo taksų mokėjimo.

Įrodymai prieš juos tapo pa
siųsti distriktų prokurorams 
Clevelande, Pittaburghe ir Ne\v 
Yorke, kad jie pašauktų fede- 
ralinius grand jury ir jiem* 
tuos įrodymus pateiktų, kad 
grand ju*ry išneštų apkaltini
mus.

Valdžia šių turčių pajamas 
tyrinėjo Meletą mėnesių. .>

Kad jis ruošiasi išvažiuoti, tą 
pripažysta ir jo advokatai.

Dar vakar ryte jis padarė 
gestą, kad pasiduoda Amerikos 
valdžiai ir užsisakė tris vietas 
ant laivo Aąuitania, kuris ke
ly į Ameriką sustos Graikijoj 
kovo 20 d. Vietos Užsakytos 
jam, jo žmonai ir tarnaitei. Bet 
Graikijos valdžia įsakė apleis
ti Graikiją pirmiau, negu at
plauks tas laivas.

Sulaikė oro pašto 
nešiojimą

WASHINGTON, k. 11. —Ei
nant prezidento Roosevelto j- 
sakymu, oro korpusų viršinin
kas maj. gen. Fovdois visai su
laikė armijos lakūnų nešiojimą 
oro pašto iki bus išdirbti nau
ji tvarkraščiai ir nustatyti nau
ji keliai.

Manoma, kad susitrukdymas 
nešiojime oro pašto tęsis tris 
dienas.

Pierpont rastas kai 
tas, bus nuteistas 

mirčiai
Harrv

Ka

Austrija areštavo 
teikėjus darbinin

kams pašelpų
VIENNA, k. 11. — Dollfusso 

valdžia areštavo dvi Anglijos 
moteris, kurių viena yra gimi
ninga Anglijos karaliui, už tai, 
kad jos teikė pašelpas į didelį 
skurdą patekusioms moterims 
ir vaikams, kurių vyrai ir tėvai 
sėdi kalėjimuose. Jos betgi tuoj 
tapo paliuosuotos.

Austrijos fašistams labai ne
patinka, kad Užsienis šoko gel
bėti ir šelpti aukas pilietinio 
karo, kurį išprovokavo patys 
fašistai 
donoj ų 
gelbėti nukentėjtįsiems likoat 
mestas,

Net ir Amerikos Rau-
Kryžiau‘s pasiūlymas

kaipo “bereikalingas”.

24 žmonės sužeisti 
dideliame gaisre

............   , i '

BERN, Šveicarijoj, k. 11— 
Šveicarijos gyventojai visuoti
nu balsavirhu, 486,000 b, prieš 
416,000 balsų, atmetė valdžios 
pasiūlytus “valstybės apsau 
gos” įstatymu*. Tiems įstaty
mams priešinosi veik visos par* 
tijos

pasiūlytu* < “valstybės

>*• $>>>

LIMA, O 
Pierpont, kuris vadovavo Sai
kai, kuri prieš kiek laiko iš vie
tos kalėjimo paliuosavo John 
Dillinger, liko nuteistas mir
čiai u*ž nušovimą laike to pa- 
liuosavimo šerifo Sarber.
dangi jury nerekomendavo pa
sigailėjimo, tai teisėjas bus pri
verstas jį nuteisti mirčiai elek
tros kėdėj.

Dabar bus teisiami du jo 
draugai, kurie irgi dalyvavo ta 
me pačiame kalėjimo puolime.

Tai yra pirmas pasmerkimas 
mirčiai šiame paviete per pas
taruosius 50 metų.

Dillingeris pirmiau* suruošė 
Pierpont ir 9 kitų kalinių iš 
JMicliigan City, Ind., kalėjimo, 
tai ir jie tuo pačiu atsimolcėjo 
paliuosuodamį ir Dillingerį 4š 
kalėjimo.

Pierpont, kuris esąs inžinie
rius, prisipažino, kad pabėgi 
mas iš Michigan City kalėjimo 
neapsiėjo be papirkimų, 
tvirtai gynėsi, kad ne jis 
šovė vietos šerifą Sarber.

Pirmadieny į- 
partijos narių sirsirinki- 
kuriame bus išdirbti pla- 
Pirmame tarybos susirin- 
trečiadieny bus pradėtas

3, žuvo gaisre

bet
nu-

MONTREAL, k. 11. — Trys 
lavonai liko išimti iš griuvėsių 
išdegusio viso bloko namų Out- 
remoht priemiesty. Nuostoliai 
siekia $1,000,000.

Nedarbas Klaipėdoj 
auga

LONDONAS, kovo 11.—Grio
vimas lūšnų, kuriomis Londo
nas yra taip pagarsėjęs ir vie
ton jų statymas tinkamų ir 
sveikų darbininkams gyventi 
namų, .bus pirmas darbas so
cialistų, kurie paėmė Londoną 
savo valdžion, laimėdami Lon
dono pavieto tarybos rinkimus.

Jie stveriasi už darbo negai
šuodami laiko, 
vyks 
mas, 
nai. 
kime
reorganizavimas komitetų ir vi
sos miesto valdžios.

Herbert Morrison, “Londono 
premieras” ir socialistų vadas 
taryboje jau užėmė savo vietą 
ir tariasi dėl tinkamesnio su
tvarkymo miesto reikalų. Mor
rison darbiečių valdžioje buvo 
transportacijos ministeris, bet 
įis jlpecializuojasi miestų val
džių reikaluose ir toje srityje 
yra* ekspertas. ’

Jis yra nuosaikus, nedarys 
brangių eksperimentų ir nekels 
taksų ,bet nesitiki ir sumažin
ti taksus, nes reikės atlikti 
daug darbų, kurių neatliko pir
mesnė konservatorių valdžia.

Londonui reikia mažiausia 
100,000 naujų namų ir pirmas 
tarybos darbas bus juos parū
pinti. Senoji taryba tifo ne
sirūpino, todėl socialistai ir 
laimėjo rinkimus. Visos lūšnos 
bus nugriautos ir vieton jų bus 
statomi tinkami namai, kuriuo
se už žemą nuomą galėtų 
venti darbininkai.

Socialistai sako, kad su 
nų savininkais jie elgsis
singai, bet jeigu jie bandytų 
trukdyti darbą, tai pasigailė
jimo nesusilauks.

Taipgi socialistai ruošiasi 
tinkamiau sutvarkyti ligonines. 
Įtartu* bus stengiamąsi pasta
tyti daug naujų mokyklų, ku
rių taip labai Londonui truks
iu, nes senoji taryba, dėl eko
nomijos', jų nestatė jau per ke 
lįs metus.

“Darbininkai skaitys taksus 
kaipo žmonių jiems patikėtus 
pinigus ir ui kiekvieną išleistą 
J ieną bandys gauti pilną ver- 
ę”, pareiškė Morrison. “Griež

ta ekonomija bus pakeista iš
mintingu pinigų leidimu, bet 
nc&tsakomingumas nebus tole
ruojamas jokiame departamen 
te” Iv •

gy-

luš- 
tei-

BIRMINGHAM, Ala., k. 11.— 
20 ugiagesių ir 4 žiūrovai liko 
sužeisti $3,000,000 gaisre vi- 
durmiesty, kurį gesinti buvo 
pašaukti visi miesto ir prie
miesčių ugniagesiai. Gąisre su
degė kelios didelės sankrovos.

RUSAS IŠRADUS STRATOS
FEROS DIRIž ABELĮ

MASKVA, k. 11. — Jaunas 
inžinierius Tarasov, 27 m., sa
ko išradęs jungtinį stratosfe
ros lėktuvą-dirižabelį. Jis bus 
kaip dirižabelis su sparnais, bet 

tu’rės ir šešius 
jėgos motorus.

be dujų dar
1,000 arklių
Galėsią skristi 558.9 mylių ,Į 
vai. greitumu.

WASHINGTON, k. 11. — 
NIU administracija atėmė Mė- 
linojo Aro ženklus įvairiuose 
miestuose iš daugelio drabdžių 
valytojų ir prosytojų, kurie sa
vo patarnavimą teikė už daug 
žemesnes kainas, negu nusta
tyta kodeksuose.

•’ ’ ■ ■ ..

KLAIPĖDA.—Pereitą savai
tę Klaipėdoje buvo pef 1,800 
bedarbių. Pašalpas gavo apie 
950 asmenų. Palyginti su pra
eitais metais bedarbių skaičius 
šiais metais žymiai padidėjo. 
Pereitais metais tuo pat laiku 
buvo per 1,600 asmenų.

Mexico City sniegas, o Oalifor- 
nijoj... karštis

MEXICO CITY, k. 11. —Va
kar iškriko sniegas, kurio Mek
sikos sostinėj nebuvo jau 15 
metų. Tempęratura nukrito 
26 laipsnių.

iki

lt.LOS ANGELES, Cal., k.
—Pietinėj Californijoj siaučia 
nepaprasti karščiai, kokių šiuo 
sezonu nebūdavo. Santa Ann 
karštis pasiekė 102 laipsnius, 
o pačiame Los Angeles—92.

LOS ANGELES, Cal., (k. 11. 
—Vakar buvo jaučiamas mažas 
žemės drebėjimas. Tai buvo 
metinės sukaktuvės didžiojo 
pernykščio žemės drebėjimo, 
kuriame žuvo 121 žmogus ii 
kuris pridarė $75,000,000 nuo
stolių pietinėje Californijoje.

< 
I mnlinu Iiw— —■■■■■■■

CHICAGO.—Valstijos plana
vimo komisija rado 3,00o,6OC 
akrų žemės Illinois valstijoj, 
tinkamos sodinimui miškų.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, II..
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korespondencijos!
Detroit, Mieli

Masinis mitingas ir LSS. 
kuopos vakariene.

116

24 
ir

Socialistų partija vasario 
d. surengė masinį mitingų 
prakalbas, kad užprotestuoti 
prieš Dollfusso surengtas Au
strijoje skerdynes. Prakalbos 
įvyko Cass Technical High 
School auditorijoje, žmonių su
sirinko 2,000 su viršum.

Kalbėtojų buvo keli. Nuo so
cialistų kalbėjo adv. H. Risę- 
man, nuo mechanikų unijos 
M. Smith ir H. Harrison ir nuo 
Anglijos Nepriklausomos Dai- 
bo Partijos J. B. Mathevvs bei 
Jennie Lee. Visi kalbėtojai kuo 
aštriausiai pasmerkė klerikalų 
barbariškų diktatūrų, kuri su
naikino Vienos darbininkų 
apartmentinius namus 
jokios atodairos šaudė 
darbininkus.

Sušelpimui našlių il
čių, kurių tėvai žu*vo bekovo
dami prieš Dollfusso diktatū
ra, tapo surinkta $157 aukų.

Detroito darbininkai yra la
bai pasipiktinę komunistų chu- 
liganiškumu, būtent, išardymu

Yorke masinio darbinin
kų susirinkimo, kur dalyvavo 
apie 20,000 žmonių. Jie dabar 
kuo geriausiai mato, kad ko
munistai vra aršiausi darbinin
kų vienybės ardytojai, 

o a
LSS. 116 kuopa 
gražų parengimų 
ir prakalbas. O

ir be 
pačius

našiai-

provo 
Yorke 
mitin-

O
Kovo 3 d. 

turėjo labai 
— vakarienę
paskui buvo šokiai. Nors ir ga- 
vėnės laikas, bet viskas labai 
gerai pavyko, žmonių susirin
ko apie 200. Jaunuolių dūkių 
orkestras grojo šokiams.

Vakarienė buvo puikiai pri
ruošta ir stalai gražiai, ištai
syti. Iš vietinio socialistų jp- 
kalo •atsilankė trys kalbėtojai. 
Kalbėjo daugiausiai apie* Au
strijos darbininkų kovų prieš 
fašistų diktatūrų. Prisiminė ir 
apie komunistus, kurie 
katoriškai išardė New 
milžiniškų darbininkų 
gą.

Kad šis parengimas buvo sėk
mingas, tai pirmiausiai kredi
tas priklauso rengimo komisi
jai, kuri susidėjo iš draugų J. 
Pelkio, B. Keblaitienės ir M. 
Strazdienės. Tikietų pardavinė
jime B. Keblaitienė sukirto vi
sus, — ji viena pardavė 65 ti- 
kietus. Nemažai pasidarbavo ir 
kiti ku‘opos nariai. Tad visiems 
ačiū.

Parengime dalyvavo ir iš 
Chicagos svečiai. Būtent, A. 
Vaivada iš “Naujienų” ir Frau k 
Bulaw, “Naujienų” korespon
dentas ir kontestantas.

— Drapokas.

Grand Rapids, Midi
Iš SLA 60 kuopos veikimo

Kaip patarlė sako, — tyla 
po audrai. Taip ir musų kuopa, 
praleidusi visokių nelaimių, 
triukšmų, nesusipratimų (net 
miesto policija yra kai kuriuos 
viršininkus dabojus, kad įpy- 
kusios moterys nepaleistų su
puvusių kiaušinių) dabar pra
deda tvarkytis. Viskas jau- ra
mu. Štai pereitas susirinkimas, 
kuris įvyko kovo 2 d., buvo ra
mus ir malonus. J gana trum
pų laikų daug gerų nutarimų 
padaryta, daug organizacijos 
reikalų apkalbėta. Ir vis be 
triukšmo, be barnių. Kadangi

nar 
sa- 
tuo 
nes

geri prizai, užkandžiai ir alaus. 
Kiekvienas SLA 60 kuopos 
rys privalėtų atsilankyti ir 
vo draugus atsivesti* kad 
paremti savo organizacijų,
artinasi seimas. O juk delega
tus vistiek turėsime ‘ j seimų 
siųsti. Tuo tarpų kuopos pini
gai banke uždaryti* todėl ręi- 
kia kokiu nors budu jų šukei* 
ti, kad padengti, delegatu lėšas. 
Nuo šito parengimo, pelnas ir 
bus panaudotas tam tikslui.

šiuos žodžius rašant, dar ne
buvo žinių nuo P. T., kų ji pa- 
darč su musų kuopa. Tačiau 
manome, kad greitai gausime 
pranešimų. —S. Naudžius.

Toronto, Ont
(Laiškas A. L. Graičunui)

Kai kurie nariai pa- apvaikščiojiipas butų surengtas* 
Kovo 3 d. kjiųbas turėjo sa

vo dešimties rąstų apvaikščiojir 
ma, kuris pavykę kuo geriau
siai. Buvo gerų dainininkų ir 
kalbėtojų, 
žauskaiį A. Jadsnukienė ir F. 
Valaikevičius. Kalbėjo Dr. J. 
Jonikaitis, Dr. Rydžikauskas, 
Dr. Palevičius, adv. Uvick, adv. 
Conrad bei musų kliubo pirmir 
ninkas Chas. Steponauckas.

Visiems dąipįpinkams bęi kal- 
bętojųrns. vakaro rengėją^ tą^ią, 
šh’dįiigų ačiū*

Labai, malonu, kad tas musų 
parengimas taip gerai pąvyko. 
Aš visgi prašyčiau kliubo narių 
rimtai pagalvoti apie antrąjį 
transatlantinį skridimą ir tų 
klausimą pakelti sekamąmę. su? 
sirinkime. Nėra mažiausios abe
jones, kad kliųbas galę tų skri
dimo naudai; surengti gražų pa
rengimų, kuris, duotu nęmąžaį 
pelno, Tąį visų- lietuvių, reika
las, todėl čių( pppippnių/ skirtu
mas. turi būtį pądėtąs j šalį.

Petras ir Povilas.

h i rėmimo, 
t reiškė, jog kliubąs privalėtų su 
į mažesne ar didesne auka prisi

dėti. Juo labiau, kad beveik vi
sos lietuvių kolonijos antrąjį 
trąnsątįantąnį skridimą, remia. 
O priegtam. ir pats sumanymas 
yra gražus ir naudingas.,

žinote, tai lyg širšių lizdą 
išjudino. Tuoj balos klampuoto- 
jai ėmė ūžti ir triukšmauti. Pa
galios, dalykai susidėjo taip, 
kad prisiėjo tą klausimą padė
ti L Salį.,

Kiek vėliąu pradėtu kitas 
klausimas svarstyti, Nariai at- 
siminė, kad šiais metais sukan
ka lygiai dešimtis metų nuo to 
laiko, kai tapo sukurtas kliu- 
bąs. Tpdčl kai kurie ir pasiūlė, 
jog reikalinga kokiu pęrs pa
rengimu tas sukaktuves atžy
mėti; Ir vėl širšių lizdas suju
do. Vienas klapipininkas dėjo 
visas pastangas, kad tik suma
nymas butų atmestas. Tačiau 
šį kartą jam nepasisekė. Dide
lė dauguma narių stojo už tai, 
kad dešimties metų sukaktuvių

Kaip ankščiau aš minėjau, 
kad mes pasiųsime 16 dol. 
Laisvamanių Et. Kult. Dr-jos 
Kupiškio skyriau's naudai. Taip 
sakydamas, žinoma, aš neapsi
rikau, nes tai maniau padary
ki su esamais pinigais buvusios 
K. B. K. A. kuopos. Jau ge
rai žinome visi, kad dingo tas 
klubas ir tur būti palaidotas 
amžinai. Tad jau* nėra reikalo 
ir tie 10 dol. laikyti be jokios 
naudos ir laukti ko tai vėl ne
paprasto.

Aš buvau sumanęs tuos pi
nigus paaukoti Laisvamanių 
Et. Kult. Dr-jos Kupiškio sky
riaus nau'dai ir sykiu pasiųsti 
Tamstoms, žinoma, jei butų 
buvusi mano vieno galia, tai 
jau senai tai bučiau padaręs, 
bet kai randasi kuopa su ke
letą narių, tai to vienas nega
liu padaryti. Veik visi vienmin
čiai pritarė. Jei mano ranko
se tkbutų pinigai, tai birt vis
kas gerai, bet dabar tai nega
lima Išgauti iš kuopos be tam 
tikro kuopos narių nutarimo. 
Greitoj ateityje aš manau su
šaukti kuopos narių susirin
kimą ir pravesti tų dalykų 
oficialiai, sulig daugumos nu
tarimų. Ir tada aš raštiškai 
pareikalausiu, kad butų ati
duoti tie pinigai.

Balčiūnas ir Karaliūnas prie 
tų pinigų sukėlimo neprisidė
jo nei per aguonos grūdą; 

tie pinigai yra surinkti iš vi
suomenes, kuri pritarė laisva 
jai minčiai. Jei tie žmonės au
kavo tam tikslui, tai ir turi bū
ti jam sunaudoti, o ne kur 
pražudomi, kaip atsitiko Chi- 
cagoj.

Su šiuo laišku pasiunčiu 
“money orderį” sumoje 6 dol 
O kada atgausime tuos 10 dol., 
lai vėl pasiųsiu.

šie 6 dol. yra gauta iš bu
vusio vakaro.

— A. S. Kovoliunas.
Pinigai $6.00 aplaikyti ir biVs 

nevilkinant pasiųsti Laisv. Et.- 
Kult* Dr-jos Kupiškio skyriui.

Tuo tarpu tariu širdingą 
ačiū.

— Dr. A. L. Graičunas.

Hamtramck, jMich.
Iš ALP. Kliubo darbuotės

Kaip galima išgelbėti tuos 
vargšus, kurie yra įklimpę j 
klampynę ir negali iš jos iš
bristi, — tai nėra lengvas dar
bas. Dalykas tas, kad ir pačiam 
tenka klampynėj atsidurti ir 
sykiu su jais susipurvinti.

Reikia pasakyti, kad musų 
draugijose ir kliubuose nema
žai randasi tokių, įklimpčlių, sutriukšmo, ne Darnių. Kauangi i

susirinkimai darosi trumpesni, kuriais tiesipg nėra galimybės 
todėl nutarta kitą susirinkimų susikalbėti. Dažnai pasitaiko 
pabaigus pašvęsti kokių valan- taip, kad jei nariai sumano ko
dų ar daugiau pasilinksminimui. t kį naudingu darbų atlikti, tai 
Mat* kuopa turi ir savo muzi^.tie klampuotojai tiesiog lipa 
kantus. <

^Penktadienį,
|ant sienų ir visokiais budais 

kovo 16 d., 8 trukdo bei priešinasi naudin- 
valandų vakaro, Lietuvos Su- giems sumanymams.
nų ir Dukterų D-jos svetainėj Taip atsitiko ir pas mus- 
nuW surengti Bridge, Pedro ALP. Kliubas pakelė klausimų 
k Bunco Party. Bus duodama kai dūh lakūno Janušausko pjp

Rodėsi, it aniolas kiniai neretai virsta nepager-nudabintu.
žengia į dangų, į berybę, į bimu vienas antro. Kada ten- 
svąjonių viešpatijų. Paskui jų ka susitikti savo draugų, kurio 
sękė apšiyiętą su žibintuvu nesi matęs ilgų laikų,—kaip 
rankoje kaipo simbolis. Greta malonus yra rankų pasikraty- 
ėjo pažaųga, išmintis, dail$, mas, kaip geri yra jausmai, 
mokslas, darbas, tautos meilė kaip laimingas momentas 
ir( kiekviena iš tų esybių nešė- žmogaus gyvenime.
si su savim ženklų kuris pa-1 Besėdint* ir bęlaiikiant pro-
sake, kų. atstovauja, o tuo pa- gramo tėmiju, įeina senas ma- su kiaulėmis atvažiavai, — jis 
čių įąiku orkestrus grojo tau- no draugas p, J. Jankus. Bė- juokais pastebėjo.
tos* himnų. Publika stovėjo, gu pas jį.
Paskui išėjo darbininkų vie-j —
nybė, dvi męrgaitęa susinėrę Senai besimatėme, — sakau, unis išvažiuoja iš Rockfordo į 

Hęllp, daktare! Na, kas Chicagų. Tai viename jų įsi- 
Kaip vis- lindęs, ir atvažiavau aš pri

dedu.
Mudu su Dr. Biežiu — tai 

kęs su juo, būdavau sveikinu kaip kirvis su kirviu, kai susi- 
einava.

—Heilo, Dr. Lowman... iš 
kur tai girdisi balsas.

Atsigręžiu į to balso pusę. 
Dr. Davidonis sveikina mane, 
duodamas rankų.

(Bus daugiau)
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Iš Rockfordo į Chicagą ir atgal
(ILGA, ILGA KORESPONDENCIJA)

Peckelioja Dr. P. G. Luomons

ra- 
jo-

Aš, ve, ne redaktorius, o 
šaut šių korespondencijų 
kių plunksnų nevartoju—tik 
tokių mažytę mašinukę su gu- 
zikučiais. Spausdinėju tuos 
jos guzikučius, kaip vargoni
ninkas vargonų klavišus ir 
čia korespondencija su ilga uo 
dega tik driekiasi, tik drie
kiasi. Vyručiai, prie progreso 
eikite!...

Pasku seka “Naujienos”, 
mergaitės pasirengusios trum
pais baleto kostiumais, nuo
gomis kojikėmis, kaip ant te
kilo nudirbtomis. “Čia,” sakau 
?au, “tai skanus, kąsnelis vy
rams.” Net ir pats pradėjau 
jausti didesnį kraujo spaudi
mą savo gyslose, o čia dar 
Adomo obuolys ėmė ir užkišo 
man gerklę. Tai, sakysiu,, vy
rų žaislai —ta dailioji lytis. 
Kiek dėl jų širdies, skausmo, 
kiek ašarų; kiek džiaugsmo ir 
suvilimo. Ta dailioji lytis — 
tas poetų sapnas ir svajones. 
Myliu aš jas... Bet nežiūrint 
meilės, redaktoriai varo jas į 
gurbą. Tai niekadėjai!

Po to seka būrys moterų, 
kurios reprezentuoja “Lietu
vos žinias”, pasirengusios lie
tuvaičių kostiumais.

Dabar išeina Aldona Malela 
su puošniu ružavos ^palvos 
kostiumu, perstatydama poezi
jos simbolį savo gražiu šokiu: 
graži, kai lelijukė; meilutė, 
kaip angelas; vikri, kaip stir- 
nukė. Bravo, Aldute!

Čia vėl pasirodo buvusi Ste
lbi Staniuliutė (Voight), komi
škai pasirengusi visokiais po
pieriais ir su ilga uodega. Ji 
perstato ilgų, ilgų korespon
dencijų, tokių, kaip mano, čia 
redaktoriai su ilgomis žirklė
mis pradeda tų, taip sakant* 
korespondencijų karpyti ir 
mažinti. Į trlimpų laikų ilgą 
uodega ir kiti tos naujienybes 
pridėčkai jau gulėjo ant ėst-' 
rados. Bet korespondencija, 
apkarpyta kiek galima, vis? 
liek plikomis kojinėmis, nube* 
go į spaustuvę.

Gyvai buvo gražus persta
tymas “Naujienų” spaustuves, 
bet tų dalį jus jau matėte! 
“Naujienose”, tai ir užteks.

Ir taip ėjo pirma dalis 
‘.‘Naujienų” jubiliejaus pro-; 
gramo: gražus kostiumai, gran 
žus šokiai, malonios dainų

lis, bet kiek pas jį energijos, 
kaip aiškus, jp balsas kaip lim
panti kalbą. Pirmos rųšies 
žurnalistas.

Trečią dalis programo buvo 
kąrunąvojimas. “Miss Naujie
nos”. ši laimė ir garbė teko 
panelei Birutei Laučiškaitei. 
Aukšta gražiai nuaugusi, tam
siais plaukais, dailiai pariestu 
smakriuku, turinti lųąlonų 
švelnutį veidukų'— tai tikras 
meilės glėbis kokiam doram 
jaunikaičiui, Ilgokai žiurėjau 
į jos akutes, bęt negalėjau pa- 
tėmyti, kokios spalvos. Gal 
ta maloni jos 'šypsena buvo 
mąnp užžavėjus,! ir -taip, nega
lėjau pro jų pamatyti akių 
spalvos. Paskui ji pamažu li
po laiptais į savo sostų, balta
me rūbe blizgančiu sidabru

rankomis, ir šįam punktui or- 
kęst^aą užgrpjo darbinįųkų 
hįmpų. Ifr tąįp, viskas graliai 
ėjo iki pat galo.

Gražus, savotiškas ir ilin 
žiųgeiduą buvo spektaklis. 
JUęlę girdėjau, kūrėjai ir tvar
kytojai šio programo pradėjo 
sąvo darbų gana vėlai prieš 
jubiliejaus įvykimų. Viskas 
lufčjo būti sutverta nau
jai; ir. žodžiai, ir muzika, ir 
prkestracijos; Aišku, buvo 
dąug darbą. Bęh mano supra
timų, tąą jiems laibai pavyko. 
IJž tųį; garbė tenka, ppetui-lite
rauni Jurgelioniui už žodžius; 
p. Petrui Sarpąliui už muzikų; 
Georgę Victor.ui už? orkestraci
jas*

Su draugais besjmaisant.
Atsilankyti į tokį didelį pa

rengimų kaip šis kad buvo, 
tai visad yrą. proga susitikti 
su savo senais draugais iš vi
sų pakampių. Kaį gyvenau 
Chicagoje, tai; turėjau daug 
draugų arba, taip sakant, bu
vau sugyvenęs daug draugų ir 
pažįstamų. Gi išvažiavus į 
Rockfordų gyventi reikėjo nuo 
jų atsitolinti. Nebuvo jau tiek 
progų siisįęitr su jais, tik ret
karčiais, kaip, šįo vakaro at
sitikime, kur buvo minia žmo
nių, ir jų tarpe daug mano 
—musų draugų ir pažįstamų.

Emersonas savo straipsny 
“Friendship” (Draugingu
mas) maždaug yra, taip, pasa
kęs: “Kai susitinki su draugu, 
—manyk, kaęį jo-nesi matęs 
daug metų; ką!; perąiskiri su 
juo,—inąnyK kad jo nematysi 
daug metų,” Tas maždaug rei
škia kad retuose susitikimuose 
draugingumas yra gilesnis ir 
nuoširdesnis. Gi da^ni susiti-

>-
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pagauna programus iš, Lpndpno, Paryžiaus, Bęrliiio, 
Maskvos. Kaina už 4 daiktus ..............
Stalelis, Pasaulio GJpbąs ir Radįo Ęog

PHILCO BABY GRAND RADIO

s __

69.50
20.00

Visai naujus radįps visų Amerikos žinomų išdirbysčių 
jus rasite BŲDRĮKO Krautuvėje

PHILCO TŪBOS po

JOS. F. BUDRIK,
tNCOhPORATED 

' ' • *

3417-21 So. Halsted Street
Teh Boulcvand 8167-4705

H.B.A
us.

melodijos, žavejanti muzika.
Po trumpos pertraukos išei

na! p. Grigaitis,, vyriausias 
“Naujienų” redaktorius ir at
lieka a pirų dalį programo sa? 
yo trumpa, bet labai turinin
ga ir efektinga kalba.. Iš pa-, 
žiūros, rodos, nedidelis vyru-

BUDRIK JEWELRY STORE
i 3343 S [alsted St.

■ ..... ...................................................... ..........., ■ >  —■—!   . J................ ..............................

WCĘL, 970 k; Nedėlipinis: gražus programas įmo 1 iki 
.• ' į 1:30 vai. po pietų.
’ WAĄF, 920* k, taipgi NedeįiomĮs nuo 1 :$0 įfci 2 vai. - 

Kaip tik pąsibaigs prbgramąs įš WČFL stoties pasukite 
radio diąl ant 920 Ipl. ir išgirsite naujų, pusvalandį lie-

‘ tuyių programo.

nų draugų matau, štai, va, Dr. 
Bložis.

—Heilo, Dr. Luomons! Kas 
jus čia atnešė tokiame ore?— 
jis sako.

Su juo ir Dr. Biežis.
—Heilo, Dr. Biežis — sakau, 

rankų kratydamas.
—Heilo... Tai pats, tur būt,

—Taip—sakau. —Kiekvieną 
Helio, Juozai! Kaip tau?... dienų du traukiniai su kįaulė-

tave čia atnešė!;..
kas!?” —jis pratarė

Senesniais laikais,, susiti-

jį šiaip: “Heilo, Joe Blow”, 
O jis mane: “Kaip tau, su
džiūvėli?”

Sakysiu, biskį skirtumas...
Laike programo pertraukos 

išeiimr aludės link pasirūkyti, 
čia/žmonių pilna, sausakim- 
šai?Netrukus galybes savo se-

.........-.................. . 111 ——A ..... ..... ......................... " — I

EKSKURSIJOS LIETUVON
Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie

tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 
Lietuvon.

Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo
Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

STADENDAM........................ Balandžio 11 d.
Klaipėdon per Rotterdamą

UNITED STATES......................Gegužės 12 d.
Klaipėdon per Copenhageną

GRIPSHOLM.............................. Gegužės 28 d,
Tiesiog Klaipėdon »

BERENGARIA ....................... Birželio 16 d.
Klaipėdon per Southamptoną •

GRIPSHOLM ................................. Uepos 3 d.
Klaipėdon per Gothembųrg

STUTTGARD ........   Liepos 12 d.
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON .............  Rjugpiučio- 1 d.
Klaipėdon per Hamburgą , V

Laivai Gripsholm. ir Stųttgard plaukia tie
siog- Klaipėdon be jokio; peĘąėdjpio-

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogių kelio
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo, bagažų 
kilnoti.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informacijų Kreipkitės. į

NAUJIENAS
f 1739 So. Halsted St. Chicago, I1L
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Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIU LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuviu iSeivijos 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet. >k . Lietuvos-prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBĖ 
talpiną įvairius straipsnius ąpie Lietuvą ir visame pasauly gy- 
venancius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iŠ viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrė laikraštininkai. Vienybė
je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoją visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuko Rimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų

== reikalais rūpinasi.
= VIENYBĖS KAINA:
S! Amerikoje Užsieny

$3.0Q ........ metui .......  $4.00
$1.75 ... pusmečiui   $2.00

S' Brooklyne ................ $3.50

B Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1984 m. kožnas naujas skaitytojas 
gaus gfirų knygų $1.00 vertes # veltui*

—■ Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštį. 
ss Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie- 
ss są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
B"" pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 

pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresųolęUę:

| LITHUANIĄN PRESS CORPORATION 
ra 193 Grand St,, Brooklyn, N; Y;
3 VIENYBES VAJUS
—s Su sausio 15 diena. VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
S vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero- 
sss mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
Sjininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po’vieną dolerį pini

gais už kožna skaitytoją. Gera proga kpžnam lietuviui užsidirbti 
teleto ar keliolika dolerių ir įsigyti- dvasinio maisto — gerų 

1 "’ime visus lietuvius i šį vajų stotį. Norintieji laimė-

mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va

cnygu. Kviečiame visus lietuvius i šį vajų stotį. Norintieji laimė
ti dovani :,, lai kreipiasi žemiau paduotų, antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite:

g 193 Grand Street, ĘrookJyn, N. Y. 
siiiiiliiiiraiiiiiiiiiiiM



Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti

Atdara Pirmadieniais, Antradieniais ir Trečiadieniais nuo 9 vai. ryto

25 metus KL Jur
ma

me

arsinkitės Naujienose

važinėji po kitas 
nesistengi aprupin- 
lietuvius. Juk jūsų 
padaryti visus lie-

FIRF^OOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 39th Si.

FINAI. 
CUT 

PRICES 
Trati* 

la 
Y»ur 
oia 

Plu*

jis v: 
gelbsti

Take Ashland 
Ava. Street Cnr 
to 391 h Street

kaip 
nusi- 
laiku

Kazimierų varduvės 
pas Joniškiečius

Kas naujo Steponą 
vičių koncerte!

Moderniški Chicagos 
keliai—ir seno

viški keliai

SĄLYGOS 91.00 
l SAVAITĘ

Stasę ir 
1118 East 
ir nuošir- 
vaišinami

Warehouao Jfipardnviino Kaina

Marionos Rakaus
kaitės dešimties me 

tų scenos darbo 
sukaktuvės

12 Uprfght 
Planų 

Via! kerai 
žinomi} ifi- 

dirbyadių.
Parduodami 

tik už eaeh 
Pasirinkite 

—tiktai $q

daros įdomesni, 
publikos su ta 
ir tomis pačio- 
bet kas kartą

Tarp Chicagos 
Lietuvių

nenuilstantysis meno 
ir meistras, Kl. Jur- 

paskendo scenos 
Nespėjus praeiti

Dainuos net trys pagarsėję 
chorai

ginio sau pelno 
pasiaukavęs menui gali tai ] 
daryti. Tat ir sakau, kad 
Jurgelionis yra chicagiečių 1 
tuvių tikras meno turtas. ( 
būt, kada nors, kaip nors, i 
rasime būdą kaip jam už 
parodyti musų dėkingumą.

Chicagietis

1,500 metų prieš Kristaus 
gimimą, 3434 metų atgal, Kre
tos saloje, kuri yra netoli 
Graikijos, buvo pastatytas ke
lias, kuris ir dabartiniu laiku’ 
yra tiek geras, kad su auto
mobiliu juo galima važiuoti iki 
60 mylių i valandą.

Atsiminus, kad Chicagoje tik 
keletą metų atgal pastatyti ke-

Gerai žinome, kad M. Rakaus
kaitės dainos kelias lietuvių 
išeivių tarpe ilgesnį laiką tu
rėjo gerą pasėkų bei laimėji
mų. Su lietuviško darbo pasi
ruošimu ji atėjo V. Operon, kur 
dirba jau platesniu mostu, gi
lesniu požiūriu ir išaugo savita 
artiste, rimta menininke.

Debiutavusi “Carmen” ope
roj, M. Rakauskaitė sėkmingai 
kure didžiąsias partijas: Tos- 
ca, Aida, Liza (“Pikų dama”), 
Rachilė (“žydė”)

Nuo Reumatlžky Skausmu
Jtamatlita) akatuara kantdjtaal yra

Valstybės Operos solistė Ma
rlena Rakauskaitė mini dešim
ties metų scenos darbo Lietu
voje sukaktuves. 1923 metais, 
pakviesta iš Amerikos, stojo V. 
Operon, kuri tuomet stengėsi 
vienam dainos židinin suburti 
visas pasižymėjusias lietuviškas 
meno pajėgas.

Šiandien lietuvių 
bendro musų kultūros 
nimo jau nebeišskiriama 
dis. Menui palankioji 
menė suaugo su scenos 
veikėjais, bendrai džiaugiasi jų 
pažanga ir laimėjimais.

M. Rakauskaitė be pertrau
kos dešimts metų dirba Vals
tybės Operoje pirmųjų solistų 
eilėje, atlikdama atsakomingas 
dramatinio soprano partijas.

su mažai violos. Taupy 
o. b. i A waroliouse. Juhi;

Labai daug parduodame 
- 100% degtinė (straight 

Taipgi parduodame 4 rųšių romą. Pristatome i visas 
Del kainu, rųšies degtinės ir romo, pašaukite musų 

VENCKŲ, jis jums maloniai patarnaus.
tiktai alinių savininkams (wholesale) kainomis.
IŠPARDAVIMAS TIKTAI PIRMADIENY IR

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IŠLAIDAS 

Jeigu Jqr manote kraustytis arti
moj ateity, mes galime panlimtl 
jūsų seni* planą Ir pristatyti jums 
nauja po to kaip perslkrauetysltc 
naujon vieton.

nas. Taip pat laukia ir p-lė B. 
Šidlauskaitė, 4302 S. Francisco 
avė., Brighton Park. Ji irgi no
ri Naujienas užsiprenumeruoti. 
Tu, brolau, 
kolonijas, o 
ti Chicagos 
“losungas”
tuvius “Naujienų” skaitytojais. 
Wake up, young fellow! Step 
on the gas!

Negaliu praleisti nepaminėjęs 
Joniškiečių L. K. Klubo tėvelį, 
Julių Butautį, kuris gyvena 
pas pp. Šalkauskus. Nusiskun
dė, kad jo liga neina geryn. Jo
niškiečių Klubo nariai, buvę 
geri jo draugai, visai jį. užmir
šo, niekas jo neaplanko. Jam 
ii* dabar rupi Joniškiečių orga
nizacija. Jeigu jėgos pavelytų, 
stotų ir vėl į darbuotę. —R. Š-

niam parengime. K. Steponavi
čius yra jo mokytojas per be
veik 4-ius metus.

Toliau—dainiuos “Naujos Ga
dynės” choras, kuris yra jau- 
nausias choras Chicagoje, bet 
jau spėjo pagauti publikos 
simpatija savo energingu dar-

opera iš 
gyve- 
gran- 

visuo- 
darbo

Capturęd Fvag of SAhn>rbrisTA«

¥01) R Erto 
Night and Moming to keep 
them.Clean, Clear and Healthy 

Wr£te jot Free “Eye Care” 
or “Eye BeaMty” Book

Murino Co-Dept. H. S.,9 B. OWcSt.,Qlca|«

pagarsėję 
Gal būt kiek mažiau 
girdėtas choras tai 
Ratelio” choras iš 
Wis., kuris skaičium 
yra kiek mažesnis,

VIRAI NAUJI 
MAŽI UVK1GIIT

PIANOS

cialio atžvilgio, bus daug įvai
rumo.

Norintieji įstoti gali kreip
tis į bet katrą valdybos na
rį, kuris suteiks informacijas 
ir prirašys i Sąjungą.

Pereitame golfinnkų Sąjun
gos susirinkime buvo rinkimas 
valdybos 1934 melams. Į val
dybą įėjo sekanti asmenys: Mr. 
D. Pi vari imas, pirmininkas; N. 
C. Pozulp, vice-pirmininkas: 
Dr. G. I. Bložis, nutarimų raš
tininkas; Dr. S. Biežis, fin. 
raštininkas; J. Vitkus, iždinin
kas; Mr. J. C. Miller, pro.

Artimoje ateityje golfininkų 
sąjunga turės vėl susirinkimą, 
apie ku'rį bus pranešta laikraš
čiuose.

Dr. G. I. Bložis, G. S. Rast.

Paryžiaus policijai atrėmus monarchistų ir komunistų demonstraciją, ant šalygatvio guli sužeis
tieji. Apskaičiuojama, kad tose riaušėse, kurios kilo dėl Staviskio aferos, 20 žmonių liko užmuš

ta ir daugiau kaip 1,000 žmonių liko sužeista

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

BALANDŽIO II? 1934
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

Kadangi užpraeitą sekmadienį, 
kovo 4 d., buvo Kazimierų die
na, tai ir męs susirinkę gražus 
būrelis , pas įžymius Joniškiečių 
Klubo darbuotojus, 
Praną Šalkauskus, 
65 Street, šventėme 
džiu pp. Šalkauskų 
linksmai ir malonioj nuotaikoje 
leidome laiką. Vienam jaunuo
liui pritariant pianu, Kazimie
ras Andrėj unas puikiai sudai
navo “Volga Boatmen” ir “Vai 
varge vargeli”. K. Andrėjunas 
manė, kad vargelį jau paliko 
Lietuvoj, bet pamatė sugrįžęs, 
kad ir čia tas pats vargelis jį 
lydi, auga, bujoja ir šakojas. 
Taigi kai šiais depresijos lai
kais yra vietoj tokią dainelę 
padainuoti.

Prie musų senesnių buvo jau
nuolių. Ypatingai gražų įspūdį 
padarė pp- Šalkauskų sūnūs Al
bertas, 21 metų amžiaus, darbš
tus ir geras ekonomistas. Jo 
“sweetheart” taipgi simpatiška 
mergaitė ir kada nors bus ma
loni porelė. Pranas, Jr., 19 me
tų, lanko Chicagos universitetą 
ir yra; gabus moksle. įPrie to 
abudu dideli sporto mylėtojai, 
sveiki, pilni energijos jaunuo
liai. Pp. Šalkauskai priminė 
man, kad jie laukia atsilankant 
Naujienų kontestanto Frank 
Bulaw; nori užsisakyti Naujie-

Subtelinga ir trapi scenos 
veikėjų dalia. Jų kūryba ei
na su aktoriaus amžiumi, su 
sveikata. Aktoriaus, daini
ninko gyvybė žaidžia kūrybos 
dvasia. Paminklinės liekanos 
rusena tik žiūrovų sielose. Sce
nos veikėjų sukaktuvės užak
centuoja lyg ir jų ryšį su vi
suomene, lyg ir jų dvasinį, j 
scenos meną įdėtą turtą.

šioms sukaktuvėms paminėti 
M. Rakauskaitė Valstybės Ope-

1934 m. ko-
Carmen”.

šis choras būdamas vos dvie
jų metų amžiau^, jau turi pa
statęs visą eilę operečių ir kon
certų ir sutraukė didelį būrį 
Chicagos gerų dainininkų į sa
vo tarpą ir kas kart atsižymi 
geru dainavįmu, ką liudija di
delė publika jų visuose paren
gimuose.

Šį chorą nuo pat jo įsteigi
mo vadovauja Jurgis Stepona
vičius, jaunas, bet jau gerai 
žinomas pianistas ir “Stephens 
Reveliers” orkestrus vedėjas.

Steponavičių koncerte, kuris 
įvyks sekmadienį, kovo 18 d., 
St. Agnės Auditorium, “Nau 
jos Gadynės” choras dainuos 
ištraukas iš operetės “Vogtas 
Čigonas”. O apie kitus chorui 
ir programo eigą bus daugiau.

—Frank Bulaw.

liai yra tokie prasti, kad, 
sakoma “ir velnias koją 
laužtų”, tai apie musų 
nuopelnus negalima jau 
daug girtis.

Ir aš ten buvau

‘Piršlybos”. Pasta 
kovo 25 d., Liet

Musų 
mėgėjas 
geltonis 
darbuotėje 
Naujienų nepamirštinam jubi
liejaus pokiliui, kuriam jis tiek 
laiko ir energijos padėjo, gir- 
džiame, kad dabar vėl'kuo ne 
kas vakaras darbuojasi reng- 
damas-režiseriuodamas “Biru
tės” “žalčių Karalienę” ir L. 
S. S. C. C. kuopos rengiamą 
perstatymą 
rasis įvyks 
Auditorijoj.

Per apie 
geltonis yra tiek artimai susi
rišęs su scena, kad kas tik ne
rengtų kokį spektaklį, nesijau
čia galįs pilnai pateikti publi
kai autoriaus įdėtas į veikalą 
mintis be Kl. Jurgelioniu pa- 
gelbos. Visi prie jo kreipiasi, 
reikalauja pagelbos 
siems darbuojasi 
Įsivaizduokime; per tiek metų, 
tiek praleisto laiko, pastangų 
ir energijos, be jokio medžia- 

tik žmogus

* Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
turėjo metini susirinkimą San
daros svetainėje, 814 W. 33rd 
Street, Chicago, Illinois. Vie
nas iš svarbiausių, tai buvo 
konstitucijos peržiūrėjimas ir 
priėmimas. Ji greitu laiku bus 
atspausdinta ir išdalinta na
riams.

Metinė duoklė už 1934 
tus tik du doleriai, ir u: 
čią duoklę nariai turės teisę 
dalyvauti turnyro lošimuose. 
Moksleivis bei jaunuolis, yra 
priimamas už 50c į metus, ir 
jis turės tą pačią privilegiją, 
kurią suaugę turės, mokėdami 
po du doleriu.

Priklausydamas prie sąjungos 
gaus 25% pigiaus lošti nuro
dytame arba parinktame Są
jungos kurse. Antras dalykas, 
musų pro. J. C. Miller parū
pins mums golfo lazdas ir be
lės nužemintomis kainomis. 
Trečias dalykas, bei jau iš so

STATENDAM
Tiesus ir parankus susisiekimas i. KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ 

per Rotterdamą.
x Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja manda

gus ir prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip 
jvairųs žaislai, koncertai, judomi paveikslai ir tt.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS:
Ambraziejus J., 168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Amerikos Lietuvis, 14 Vernon Street, Worcester, Mass.
Atlantic Travel Service, K. Sidabras, Prop.,

342 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Bartkevičius P., 678 N. Main St., Montello, Mass.
Dirva, 6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio.
Molis P., 1730 — 24-th St., Detroit, Mich.
Naujienos, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Sekys J., 483 Park St., Hartford, Conn.
Trečiokas A. S.. 197 Adams St., Newark, N. J.
Varašius A., 1200 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienybė Travel Bureau, 193 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
Washner C. J., 2013 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Žemantauskas J., 130 Congress Avė., Waterbury, Conn.

Musų Chicagos Me 
no Turtas Kl. Jur 

gelonis

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAJ3 BATUS

1514-16 W ROOSEVELT ROAF
irti St. Louii Av«. Tel. Kedzie 8902 mĮ

^•no» lietau* ir draiko* *•««*»
«wimming pool x

Kaaiika it turkiška pirtim moterimi .
įeredomir iki 7 v-_______ _______

Carmen, roję pirmadienį, 
Gražirip, Leonora (“Trubadu vo 12 d. dainuoja 
ras”), Tamara (“Demonas”), Spektakly be kitų solistų ma- 
Neda (“Pajacai”), Madame Joniai sutiko dalyvauti ir p. K 
Buterfly ir dešimtys kitų. I Petrauskas.

Kas metą ■Steponavičiai ren
gia savo koncertą ir rodos, kad 
kas kartą jie 
Nevargina jie 
pačia muzika 
mis dainomis, 
duoda, ką nors naujesnio

Dainuos net trys 
chorai.
Chicagoj 
“Dailės 
Kenosha, 
daininikų 
kai nekurto Chicagos chorai, bet 
dainavime (mano manymu) g9- 
li lygintis su bile kariais cho
rais. šis choras į vienus me
tus Kenoshoje pastatė bent 
dvi operetes ir vieną koncertą 
ir dalyvavo kiekvienam žymes-

Kai tik Htrinrits skauda
ma* yfatM fino pstlkltlnu vaistu, tuo- 
Java laūaita maloni* iUum*, kas liudyt, 
kaa raua-JbvaUaria dirba tavo darbi.

Maafkaaldoklte, kuomet Paln-ExpaJ- 
teru nugali *kau«ma tokiu pastebėtinu 
risltismū Višnu vmitlnlM kaina 3Sa. 
V rftt.- rinrftrrff didumo bonkutta.
Tikta! tikrasis turi Inkaro vaitbaienldU

M Nebesirūpinkite dėl
| °d°s niežėjimo, Pląi

skanų, Išb ė r i m ųj 
... . Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

M Ir M11 w 91 Ifaa l ES w

GERIAUSIA DEGTINĖ CHICAGOJE
Mes parduodame 64 rųšis degtinės.

O. F. D. 90% maišyta ir Chief Black Bird 
whiskey). 
dalis miesto 
atstovą BRUNO

Parduodame
SPECIALIS

ANTRADIENY.
First American Pints, Ali American qts.

TELEFONUOKITE DEI KAINŲ.

OLD FORT DEARBORN
Wine and Lipuor Co„ Ine.
4250 Archer Avė., Tel. Lafayette 2114

This advertisement is not intended to offcr vhlskey for sale or delivrry tu 
any etate or community whcrein the advertising, sale or ūse 

thereof is unlawful.

HOUAnmmerką
DIDELE EKSKURSIJA

Visai Nauji 
GRAND 

PIANOS
Sąlygos $1.50 

____ į Savaitę

PtATEK PIANOS
Nauji parsiduoda už 
Virfi $450. Paatel>5-

• tina vertybė, ne nau
ji. bet verti dvigu

bai tiek-- *27
Sąlygos 50c Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas Bent’iue Ir 
Rolė*.

iki 9 vai. vakaro

...-dr I .
SĄMOJO

Nicaragua sukilėlių vadas gen. Sandino, kuris per kelis metus kovojo su Jungt. Valstijų 
rinais ir “Amerikos imperialisteįis” pataikaujančiais valdžiai. Nicaragua prezidentu išrinkus Sa- 
casa, gen. Sandino su juo susitaikė ir sudėjo ginklus. Tai buvo metai atgal, šiomis dienomis 
gen. Sandino su savo broliu ir dviem kitais savo karvedžiais buvo atvykęs į sostinę Managua, 
kad susitarti su prezidentu apie paskutinių gen. Sandino kareivių nusiginklavimą. Tečiaus gen. 
Sandino ir jo sekėjus pastvėrė nacionalė gvardija ir juos nužudė. Prez. Sacasa pasmerkė 
žmogžudžius ir prižadėjo juos nubausti. Viršuj kairėj — Sandino sukilėlių vėliava. Apačioj -r- 
Amerikos marinai, kurie tapo atšaukti iš Nicaragua, gen. Sandino sutikus sudėti, ginklus.

PAIN-EXPELLER

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

PAR A N K l’S- 1 JR A U( JIŠK A S 
TVIRTAS

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
Narys FEDERAL

INSl’RANCE KORPORACIJOS žemo
FOR . S KtN i Q RiTATl O N Š

Stop | 
Įtching 
3 Skili

•■/•S:

Ale pastebėtini nauji inetrutnental yra paimti ifi toru- 
llaraUB Btako, bu pilnu, turtinim tonu, artlBtlfikn do-

RuL/r frražlu, lAbaitrlmu. NaujauHloa mados Grand ir 
uprlffht pianų konstrukcijos. Specialiai pabndayoti d«>l 
mažų apartmentų, arba namų su mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog f. o. b. ifi wareliou8e. Justi 
sena plane arba muzikali Instrumentų prilrnBlmo kaipo iiollnl 1 V X C * m M

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento Be

Pradėkit mokėt Įmokė-
Birželio mėnesi jimo

DIENŲ PradlidTniokėt Im<>kė- 
1SMCGINIMUI JimO

Kl M' 1r'“1'-' ' ■
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NAUJIENOS
Che Lithuanian Daily New* 

Published Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Į III     —     ■■ >1111    <111 M III —t

Editor P. GRIGAITIS

SubscriptiOD Ratea: 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outaide of Chicago 
$8 00 per year ip Chlcagc 

per ęopy

Entered aa Seeond Clast Matter 
March 7th 1914 ai the Poat Office 
of Chicaro. 111. onder tb« aet of 
Mnrrh 1S79

Užaiaakymo kaina t
Chicagoje — paltu:

Metama
Pusei metu ______ ___ ____
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui —;-------

Chieagoj per išnešioto jus:
Viena kopija 
Savaitei -----------------------
Mšnesiui_____ _

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
paštu:

Metam* ________
Pusei meti ------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur aiaieniuose 
(Atpiginta)

ŽMOGAUS GYVASTIES KAINA

Naujiena* eina Kasdien, ^skiriant 
oekmadienfri*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, i7R9 S. Halffted St. Chicajro. 
(11 retafotifo CANai 8600

88.00 
4.00 
2.00 
1.60 

.76

17.00
8.50 
1.76 
1.25 
.75

Metama ______.......— ____  $8.00
Pusei metu  ----------------------- 4.00
Trim* mėnesiams -------- ------  2.50
Pinigu* reikia siųsti palto Money

Orderiu karto su užsakymu

VIENA IR LONDONAS

dar 
bet

Kada Austrijos klerikalinė valdžia su pagelba 
‘Tieimtvehro” gaujų, kurias buvo apginklavę Italijos 
fašistai, sulig Mussolinio komanda begėdiškai užpuolė 
socialdemokratus ir užgrobė Vieną, tai įvairus pseudo- 
radikalai sušuko, kad Austrijoje tapo mirtinas smūgis 
suduotas demokratiniam socializmui. Kruvinoji Doll- 
fuss’o pergalė, girdi, įrodo, kad demokratijos keliu ei
dami darbininkai negalį nieko pasiekti.

Austrijoje socialdemokratai turėję visą galią savo 
rankose, kai įvyko 1918-19 metų revoliucija. Bet, užuot 
panaudoję tą galią kapitalistų, dvarininkų ir kitokių 
ponų išnaikinimui, Austrijos socialdemokratai sušaukė 
steigiamąjį seimą ir įkūrė demokratinę respūbliką, ku
rioje visi piliečiai gavo laisvę ir lygias teises. Tačiau 
dabar, darbininkų išnaudotojai demokratiją sutrempė 
ir jos steigėjus sušaudė kanuolėmis.

Akivaizdoje šitokios baisios lekcijos, girdi, ar dar 
galima tikėti, kad darbininkų klasė, eidama socialde
mokratų rodomu keliu, kada nors pasiliuosuos nuo ka
pitalizmo jungo?

Ir toliaus, sako tie socialistų kritikai: kaip galima 
iš viso tikėtis, kad perėjimas iš kapitalizmo sistemos 
į socializmą įvyks taikiu, laipsniškų reformų, o ne kru
vinos kovos keliu? Juk Italijos, Vokietijos ir Austrijos 
pavyzdžiai rodo, kad, kai tik buržuazija mato pavojų 
savo viešpatavimui, tai ji tuojaus griebia ginklą ir be 
pasigailėjimo darbininkus žudo. Jeigu darbininkai ne
nori, kad juos išskerstų kapitalistai, tai jie turi imti į 
ranką šautuvą ir prie pirmos progos nudėti savo, išnau
dotojus ir įsteigti savo diktatūrą —- taip, kaip Rusijoje 
kad padarė bolševikai.

Kai kam šitie komunistų, “sklokininkų” ir kitų ne
va revoliucionierių argumentai imponuoja. O betgi jie 
visai neišlaiko kritikos.

Pirmiausia, jeigu buržuazija taip neapkenčia demo
kratijos, kaip rodo Austrijos, Vokietijos arba Italijos 
pavyzdžiai, tai yra visai neišmintinga sakyti, kad de
mokratija esąs buržuaziškas dalykas. Buržuazija dėl to 
ir griauja demokratiją, kad demokratija yra naudinga 
darbininkų klasei!

Antra, nereikia įsivaizduoti, kad demokratija ab
soliučiai užtikrina darbininkams pergalę. Jokia priemo
nė tokio užtikrinimo negali duoti. Bet demokratijos ke
liu eidami darbininkai būna stipresni, negu eidami ki
tokiu keliu. Imkime tą pačią Vieną: ji sugebėjo gintis 
nuo klerikalizmo ir fašizmo per keturiolika su viršum 
metų, tuo tarpu kai Budapešto (Vengrijos) darbinin
kai, kurie buvo bolševikų pavyzdžiu įsteigę “sovietus”, 
susmuko per porą mėnesių; Romos ir Milano (Italijos) 
darbininkai, kurie irgi buvo pasirinkę bolševikišką tak
tiką, buvo nugalėti 1923 metais.

Trečia, neužmirškime to, kad Vakarų Europoje 
darbininkai buvo sumušti visur, kur kilo pilietinis ka
ras. Pilietiniame kare sugriųva demokratija ir pralai
mi darbininkų judėjimas. Ir tai natūralūs dalykas: 
darbininkų klasė nėra militarizmo klasė. Darbininkai 
yra turto gamintojai, o ne gyyasčių naikintojai.

Sovietų Rusija čia negali būti pavyzdys pramoni
nių šalių proletariatui. Rusijoje bolševikus išgelbėjo 
nuo žuvimo ūkininkai, kurie buvo suinteresuoti tuo, kad 
jiems tektų dvarų žemė. Tačiau bolševikų diktatūra pa
čius darbininkus pavertė valdžios vergais.

Dabar palyginkime Vieną su Londonu. Vienoje 
darbininkai buvo sumušti. Londone jie tik-ką laimėjo 
didžiausią to miesto istorijoje pergalę. Tokiu pat budu, 
kaip Londone, gali netolimoje ateityje darbininkai lai
mėti visoje Anglijoje. Ir jie tikrai laimės.

Ekspertai apskaičiuoja, kad užmušti vieną žmogų 
pasaulio kare kaštuodavo apie $25,000. Viso buvo už
mušta pasaulio kare koki 13 milionų žmonių. Galite su
skaityti, kiek pinigų tatai kaštavo. z

Busimam kare žmonių žudymo darbas bus 
brangesnis. Mat, technika tobulina ne tik ginklus, 
ir apsigynimo įrankius.

Karuose tarpe laukinių žmonių vartojama peilis, 
vėzdas ir lankas su vilyčioms. Tai . vis gana pigus įna
giai. Šiandie vartojama šautuvai, mašininės kanuolės, 
didelės ir mažos armotos, tankai, aeroplanai, granatos, 
bombos ir nuodingieji gązai. Viena didelė armota kaš
tuoja daugiau, negu visos laukinių žmonių armijos 
amunicija. Bet užtai ir apsigynimo priemonės, kurios 
vartojama dabar, yra milžiniškos: tvirtovės iš gelžbe- 
tono, tranšėjos, gūžinės maskos, kanuolės į orlaivius 
šaudyti ir t. t.

Karas tolyn darosi vis brangesnis ir brangesnis 
dalykas. Gal tame bus civilizacijos išgelbėjimas.

, ,—....«... . .................m.—

SVEIKAS PROTAS PAeME VIRŠŲ

Paskutiniuose rinkimuose į Ispanijos parlamentą 
praėjo vienas komunistas — Jose Antonio Balbantin. 
Telegrama iš Madrido dabar praneša, kad tas atstęvas 
pasitraukė iš komunistų partijos. Savo rezignaciją ji
sai pamatuoja tuo, kad komunistų atakos prieš socialis
tus kenkia darbininkų klasės reikalams.

Tai, be abejones, tikra tiesa. Komunistai yra des
potizmo garbintojai. Jie neapkenčia laisvo, savarankiš
ko darbininkų judėjimo taip pat, kaip fašistai, hitleri
ninkai ir kiti atžagareiviški elementai. Tenai, kur ko
munistai neturi valdžios, jie chuliganiškai užpuldinėja 
socialistų ir darbininkų unijų mitingus (kaip, pav. jie 
užpuolė Madison Sąuare Garden mitingą New Yorke), 
šmeižia jų vadus ir griauja jų organizacijas. O Rusi
joje, kur valdžia yra komunistų rankose, visos teisės 
yra darbininkams atimtos. Kas tenai nemoka duoklių 
komunistų partijai, tam valdžia neduoda jokio geresnio 
darbo; o jeigu kas drįsta valdžią pakritikuoti, tai jį 
suima žvalgyba ir uždaro į kalėjimą arba išgabena į 
koncentracijos stovyklą.

Taigi joks sveikai protaująs žmogus negali kartu 
priklausyti komunistų partijai ir kovoti už darbininkų

General view 
o f bath houses

prieš kiek laiko prezidentas Rooseveltas šventė 52 m. gimtadienį, tai visoje šalyje buvo ren- 
kurios pirmininku ir yra

Kai 
giamos pramogos, kurių pelnas ėjo Warm Springs, Ga., Foundation, 
pats prezidentas. Tą draugiją įkūrė pats prezidentas gydyti sergančius paraližium jaunuolius. 
Prieglauda randasi Warm Springs, Ga., kur yra sveikatos šaltiniai ir kur pats prezidentas turi 
savo vasarnamį. tPats Rooseveltas ' keli metai atgal yra sirgęs vaikų paralyžium, dar ir dabar 
mažai gali vaigščioti. Tečiaus jį pagydė Warm Springs vandenys, todėl jis ten ir įsteigė ligo
ninę sergantiems ta liga vaikams gydyti.

SVEIKATA
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Baso Dr. T. Dundulis

Dvokiantis Kvapas

Joseph Simonet

Kaip aš praleidau šventadienį

gių galima lengvai susilaiky
ti, einant į pramogą. Minėtas 
ligas galima prašalinti vaistais 
arba operacija, pavyzdžiui, iš
imti tonsulus. Bet, atprasti nuo 
nuolatinio girtuokliavimo yra 
vienas iš sunkiausių dalykų. 
Mat, alkoholiaus paveldėjimas 
kur kas stipriau įsigyvena pas 
Žmogų, kadangi ’ alkoholitius 
įtaka veikia ant žmogaus ner-| 
t#.

Turint dvokiantį kvapų, rei
kia ištirti nuo ko tai paeina. 
Vien burnos plovimas negel
bės, jeigu priežastis yra skil
vyje arba tonsuluose. Nuodug
nus ištyrimas yra pirmoj vie
toj.

, — jeigu dar
bininkų priešams nepasiseks iššaukti pilietinį karą Ang-

Vienoą darbininkai nestenge atsilaikyti iki to laiko, 
kol bus pašalintos pilietinio karo sąlygos Europos kon
tinente, O pilietinę karą Europoje gali pašalinti tiktai 
demokratijos pergalė.

Kol demokratija nebus paėmus viršų Europoje, tol 
socializmas bus negalimas.

Demokratija Anglijoje laikosi tvirčiau, negu kurio
je kitoje didelėje Europos šalyje. Todėl ir socializmas 
tenai veikiausia įvyks greičiau, negu kur kitur.

(Tęsinys)

Nepaprastas incidentas
Įvažiavus man tarp tankiai 

nustojusių kalnų, ir iš lengvo 
lipant prieš truputį pasistačius 
s į plentą, pasigirdo lyg mote
riško balso šauksmas: “A-ai!” 
Aš lyg nieko blogo nesitikėda
mas, važiuoju pirmyn. Bet štai 
ir antrą sykį tas pats balsas — 
a-ai! Dabar aš girdėjau aiškiai 
ir į kurią pusę. Tai buvo visai 
netoli manęs, antroje pusėje 
plento, už krumų. Aš greit su
stabdžiau savo “arklį” ir pagul
džiau, o patsai, lyg nujausda
mas ką blogo, savo kairiąja ap
kabinau “argumentą”, o į de
šinę rankų pasiėmiau guminę 
lazdų, kuri buvo prijuostą prie 
dvimačio.

AŠ skubiai peršokau per, 
griovį ir pradėjau lysti siauru 
taku, kuris veda per krumus. 
Paėjus kokius 20 žingsnių, pa
stebėjau mažų ryšuli ir nedi
delį čemodanėlį, o už jų ten 
pat nemalonią sceną: žiaurus 
negras pasigavęs jaunų baltą 
moterį ir drasko.

Jis buvo pačiame pasiutime 
ir nematė, kaip aš priėjau. Keb
lus dalykas. Pasirodo, kad ma
no abu ginklai Šiai urnai “ope
racijai’1 netinka, nes juos pa
vartojus prieš negrų gali tekti 
ir mergaitei.

Aš skubiai abu ginklus su
kabinau kairiaja, o su dešinią
ją griebiau jam už sprando, ir 
iš pasiutimo nutraukęs nuo 
mergaitės trenkiau į žemę. Ka
dangi aš pavojaus iŠ j6 nėma- 
čitiu, tai revolverio visai nevar
tojau, o pasitenkinau tik smar
kios lazdos mostais, kurie kaip 

1 bematant užgesino Jo įsiūtus 
karštį. i

atsikėlė, 
atsikėlė, 
nes esu 
panašios

Aš jį ir palikau ten pat ant 
žemės, nes jam buvo sunku bc- 
atsikelti ir, manau, kad jis ne
greit nuo tos vietos 
O jeigu kiek vėliau ir 
tai tas visai nesvarbu, 
labai tikras, kad jis 
scenos niekad nebesulo

Jauna moteris buvo nuka
muota. .Ji sėdėdama šluostė 
ašaras ir verkė, o iš nosies ir 
burnos tekėjo kraujas. Pasiro
dė, kad ji yra sirijonka, ji ne
šioja smulkias prekes ir jas 
parduoda. Ji eidama plentu pa- 

J tiko baisųjį negrą, o/šis ją pa
sigavęs sykiu su jos ryšuliais 
nusinešė į krumus. Ji smalkiai 
gynėsi, todėl ir ant jos veido ir 
omo buvo mėlynų žymių.

Ką padarysi. Nelaimėje man 
.ai pisitaikė būti draugu. Ir 
tino t tos rusų patarlės tariant, 
tai: “Ne v šumnoj besiede 
druzja poznajutsia, oni pozna- 
jutsia biedoj. Kol gorė nagria- 
ict i sliozy poljutsia, tot drug, 
kto ztiplačet s tūboj.”

Todėl ir aš pašiėmitiu tą ne
laimingą moterį, pasisodinau 
priešais ant dvirtičic ir vežiau 
net 5 kilometrus, kad neptilik- 
ti jos vienos tarp tų kalnų. 
Laimėj kad pasivijo mus auto
busas, todėl jį įsėdo I Jl» o j oi 
ne, tai aš bučiau, turėjęs dar 
antra tiek prakaituoti.
, Kai- sugrįžau namon, lai tru
putį užkandąs griebiau plunks
ną," kad pasidalinti savo dienos 
įspūdžiais su naujieniečiais.

Dabar pas rnąnę jau 11 vai. 
naktips. Todėl sakau visiems 
“good night”, —- juk peikia 
truputį ir pamiegoti, nes rytoj 
reikės eiti prižiūrėti titos du 
gigantiškus motorus, kurie 
k a niilžihįškąj ą turbion ą.

Havana, Klibai

Daug žmonių daugiau1 krei
pia dėmesio į kitų nemalonų 
tvapą, negu į savo, kadangi 
<ito asmens kvapas greičiau 
galima pajausti. Tiesa yra tas, 
kad žmonės yra, daugiau lin- 
<ę daryti patėmijimus apie ki
tus, negu tvarkyti savuosiuos 
reikalus. Todėl klausimas, ką 
kiti mano apie mus yra svar- 
bus ir be galo žingeidus. Ne- 
žiuriant tų kvapo nemalonu
mų, mes negalime šalintis nuo 
žmonių. Kitokio išėjimo nėra, 
kaip tik ieškoti bu'dų, kaip pra
šalinti minėtus nemalonumus, 
kad būti patraukiančiais ir go- 
duojamais. Jokie perfiumai ne
padaro asmenį tokiu maloniu, 
kaip sveikata ir švarumas.

Dvokiantis kvapas yra tei
singas ženklas ligos, 
kaip karštis ir galvos skaudė-1 kė pats Kaganovič,

PASTABOS

šu
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dar.

Šamo varas ir armonika. — 
Neužilgo Sovietų Rusijos pi
liečiai bus tikrai laimingi. O 
laimingais jitos padarys samo- 
vartfs ir armonika...

Tai nėra juokai, bet grynų- 
panašiai | gryniausias faktas. Taip paša- 

, dešinioji 
j imas. Tie apsireiškimai patys I Stalino ranka. Ir bolševikų laik- 
savaime nėra liga, o tik ligos raščiai tą išminties perlą pa- 
simptomai. Dvokiantis kvapas kartojo.
paeina nito gana daug priežaš- Dalykas buvo toks: vienas 
čių, bet svarbiausios iš jų yra kolchozas padovanojo Kagano- 
sugedę dantys, nesveiki dantų vičiui samovarą ir armonikų, 
smegenys, sugedę tonsulai ir Dėliai to pastarasis tiek stisi- 
kitos burnos ligos, o taip pat jaudino,' kad nežinojo nei kų 
skilvio ir plaučių ligos. h

Tas
vaikus tuojau po pasirodyme I sakė. Pasakė, kad nebetoli tie 
naujų dantų. Prasta burnos Įnikai, kada kiekvienas Riisij 
higiena išvysto burnos įdegi- jos darbininkas ir kolchoznin- 
mą. Einant toliau žemyn bur- kas turės samovarą ir armo- 
nos kanalų, pripuolamai kita Į nikų, 
svarbi priežastis yra sugedę 
tonsultii, — ______  ___
terijų, kurios pagamina dvo-lninkai gali tikėtis, — 
kiančias substancijas, gadinant movaras ir armonika, 
liaukų audinelius. <

Sugedęs skilvis nito įvairių sėdę prie samovaro,

ir plaučių ligos. I pasakyti. O kadangi ką nois 
neretai apsireiškia pas i pasakyti reikėjo, tai jis ir pa-

dantų. Prasta burnos Itiiktii, kada kiekvienai Rusi

>1 Vadinasi, didžiausia laime, 
tai tvirtovė bak-Įkokios darbininkai ir kėlclioz- 

tai sa-

Tada bus tiktas rojus: su4- 
• įmonės 

priežaščių turi labai daug reik-Į galės gerti arbatą ir tampyti 
šmės kai dėl dvokiančio, kva- armoniką. Kaip rusai sako: “i 
po. Nenormalus skilvio veiki- dioševo i serdito”. € 
mas dažnai sudaro nenorinalės. O gal Kagahovič mano, jog 
rakštis, nuo kurių burna jau- armonikomis bus galima ir pa- 
čiasi prisivejąs, kaip su* paku- saulinę revoliuciją sukelti. Kas 
lomis, ir liežuvis tampa ap- be ko, visokių juk stebuklų 
trauktas lyg su šarma. gali įvykti. Sakysime, senovė- 

Neretai nuolatos geriant per- je žydai trimitų garsais sugrio- 
daug svaigalų skilvis sugenda ve Jerichono sienas. Dabar įsi- 
ir pradeda dvokti senų sūru- vaizduokite tik, kas galės at- 
gusių alum. Tiesa, yra ir val
gomų daiktų, kurie sugadinti 
tyrų kvapą, kaip tai cibuliai ir' 
česnakai.

Visas minėtas priežastis 
Įima išvengti be didelio 
go, išskiriant nuolatinį 
tudkliaVinių. Nuo ribėtų

Var- 
gir 
val-

tfiiiiiiii.'.Bimi' 1 *1 
įsigyti armonikas ir samova- 
rus. Bus ir smagu* ir linksma. 
O priegtam — ir didelis “re
voliucinis” darbas atliktas.

« » o
Dantys ir smegenys. •— Vie

tinio bolševikų laikraščio re
daktoriai visus savo principus 
remia “dantimis”. Kur tik ne
pažiūri, — vis dantų pasigen
da. Pažiūri į gražuolę
tų trūksta; pažiūri į “Naujie
nas”, — ir čia ieško dantų.

Well, dahtų u truk urnas dai* 
nėra toks baisus dalykas, šiais* 
laikais galima įsidėti dirbtinius 
dantis, kurie pilnai atsako sa 
vo tikslui. Visai kitoks reika
las yra su smegenimis. Nežiū
rint j tai, kad mokslas yra pu
sėtinai toli pažengęs, bet sme
genų vis dar nepajėgia įkrėsti 
tam, kuris jų neturi.

Su* komisarais visa bėda it 
yra ta, kad jie savo laikraš
čius redaguodami naudoja dan
tis, o ne smegenis. Smegenų, 
matomai, jiems nereikia, ka 
dangi savistoviai galvoti jiems 
visvien negalima; jie, kaip pa
pūgos, privalo kartoti tai, ką 
pasako “draugas” Stalinas, 
“neklaidingas” bolševizmo po
piežius.

« » »
Judošiai. — Vokiėtijos naciai 

už visas nelaimes kaltina žy
dus ir juos visokiausiais bu
dais persekioja. Desėtkai tūk
stančių žydų priversti buvo 
bėgti iš Vokietijos, gelbėdami 
savo gyvastį nuo sužvėrėjusių 
nacių.
rašytojai ir menininkai, kuriais 
didžiuojasi visas pasaulis ir ku 
rie savo darbais plačiai išgar
sino Vokietiją, pirmititisiai bu
vo paliesti.

Tačiau butų klaida manyti, 
kad visi žydai Vokietijoje yra 
persekiojami. Anaiptol rie. Tur
tingiausių žydų naciai neiiečir.. 
Jiems, taip sakant, nei plau 
kas nuo galvos 
Isačąe Greaber 
eilę tokių žydų, 
dien Vokietijoje

žymus piokslininkai,

nenukrito. Dr. 
paduoda visą 
kurie ir šian- 
varo savo biz-

sitikti, jeigu4 160 milionų Ru
sijos gyventojų pradės vienu 
ir tuo pačiu laiku armonikas 
tampyti! Nuo to garso tikrai 
subyrės pasaulio kapitalizmas 
į šipulius.

Pktai-tina ir lietuviškiems 
komunistams kito greičiausiai

Kodėl taip?
Pasirodo, kad

cių judėjimui aukavo stambias 
sumas pinigų. Jie, kaip h- ki
ti kapitelistai^ finansavo H i t- 
lei-j. Vadihasi, jfe at-
sipirko ir tuo pačiu laiku, kaip 

‘STudoSius, pardavė mo tautic- 
eiis. Gtiybfe.

■įriti, .itw ■ .iti—h juariftu i įmani ok at,,,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiehos 
yra naudingos

tie žydui na
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Pirmadienis, kov'o 12, 1934

K. Skifmont

Tarp Chicagos 
Lietuvių
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ALTASS ŽINIOS
Aukos antram lietu
vių, transatlantiniam 

skridimui plaukia

. .... .....
Šioms .....

Kavolis .....
Raudonienė 
Balčiūnaitė

K. Kwarny ............................50 Pi Kazlauskas
J. Marikas, T. Venckus, BjJi Banis ........

Milašius, A. Ambut* P. Dakr S. Melstas .... 
uis, S. Samor, K. Telv.ckas, S, 
Daraškevičia, S. Ruzgia, Ag- J. Mikalajūnas 
nes Skirmont ir J. Skirmont 
po 25c. Viso $13.25.

Visiems aukotojams rinkė
jas A. L. Skįrmontas ir Altass 
taria širdingą ačiū.

M; Yuknicnė

Iš Sioux City, lowa, iš Haiuaii, 
iš Haruey, iii. Kilos kolo
nijos ir Chicagos aukotojai 
bus skelbiami ryt ir kitomis 

dienomis................. ......

Aukos antram lietuvių trans
atlantiniam skridimui plau
kia iš visų pasaulio kampų. 
Tik trumpą laiką atgal iš Lie
tuvos atėjo $56.20 čekis. Tuos 
pinigus smuikavo Lietuvos 
Banko tarnautojai ir prisiuntė 
ALTASS per “Lietuvos žinių” 
redakciją.

Net iš Hawaii atėjo .$15.00. 
pinigu* prisiuntė lietuvis dak
taras Jonas M. Bachulis ($10) 
ir j o motiną; p. Antonetč M. 
Bachulis ($5.00). Laiške pri
durtame prie aukos, Dr. Jo
nas M. Bachulis sako:

“Mes turbut tik vieni lietu
viai šiame svieto gale, bet no
rėtume ir mes truputį prisidė
ti...” Dr. J. M. Bachulis ir p. 
Bachulis gyvena Pearl Har- 
bor, Hawaii.

Per pasidarbavimą p. A. L. 
Skirmonto, Harvey lietuviai 
suaukavo skridimui $13.25.

Kl. Shilinskis ..............  $2.00
J. Bei nori u& ...................... 2.00
L. Eukul ........................   2.00
A. L. Skirmontas .......... 1.00

$88.50 iš Sioux City Lowia
$88.50 prisiuntė tolima va

karų kolonija Sioux City, 
Iowa. 
pp. Juozo Balkevičiaus ir Vik
toro Valeikos “F 
ANTROSIOS” skridimui su
kelta beveik šimtas dolerių. t

Aukavo sekami asmenys: 
S. L. A. 4ta kuopa 
Juozas Bulkevičus 
Viktoras Valeika .... 
Juozas (irazis ......
Juozas Vaičiūnas. . 
Jonas Tubis ..........
Juozas Juodelis .... 
Jurgis Ralčimas .... 
Juozas Budrcika .... 
Juozas Dagis .......
Petras Služis .......
Kazis Dūda ..........
Ona Vildžiūnienė 
Bronė Valeikaitė .. 
Jurgis Miltanis ....
Kazis Baranauskas — eks- 

kareivis Lietuvos bonais 
St. Ūselis .........................
J. Dičus .........................
V. Juozevičius .................
J. Vigelis ............... ..........
M. Valikonis .................
Juozas Biliūnas ..............
J. Grigaliūnas .................
A. Balota .........................
A. Katinas .........................
D. Petrauskas .................
A. Markūnas .................
A. Meškauskas .................
J. Bagočiunas ...... ;.........
Tekle šaputienė ..............

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Oro-anizumamflO ĄT 'spaudoj įspūdžiai žmonių, kurie 
Vrg<iIllAUOJ|ailI(d» A J pabuvojo ten du-tris menesius.

TASS skyrius 
18-toje ap.

.B !',l UJU'  iii w

to reikalaujama Draugystei ta
pus kontroliuojamai valdžios 
organų.

Bus ir kitokių svarbių reika
lų apsvarstyti. Taigi bukite vi
si kas tik galite susirinkime.

NN.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurnai*

Ofleae *64< S ASHLAND AVĖ
OfiK 'aĮ.< Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 

vale NedČHoj pagal lutarimi 

Ofiio Tel.t Bonlevgrd 7820 

Namą Tel. Proeper* ’91©

Bet tie įspūdžiai — tai tik sve
čių įspūdžiai: atostogininkų įs- 
pptlžiai. O kada žmogus, ir prie 
to inteligentiškas darbininkas, 
išbūva tėvynėje porą metų, tai 
turi progos prisiriurčti kasdie- 
ininiam, pilkajam šalies gyve- 

linkėk’ALTASS skyriaus. Vis? ir i^inti jį’ ko" 
dėl drg. saikaus įspūdžiai iš 
Lietuvos gali būti ypatingai 
įdomus. Taigi, atsilankykite juo 
didesniu skaičių jo kalbos pa
siklausyti.

Kalbės taipgi adv. Charles P. 
Kai, valstybės gynėjo (proku
roro) padėjėjas. Kaip miesto 
valdininkas, be, abejonės, adv. 
Kai gali daug ko įdomaus pa
pasakoti mums ir apie miesto 
tėtušius, ir apie opiąsias miesto 
problemas šiuo laiku ir, paga
lios, apie busimus rinkimus ir 
kitokius svarbius ir mums ži
notinus dalykus. Jo kalba bus 
dar viena priežastis, kodėl ver
ta nariams jup skaitilngiau at
silankyti į šį susirinkimą.

Be to, šiame susirinkime na
riams bus išdalinti narystės 
certifikatai (apdraudos ir po
mirtinės kontraktai) padaryti 
sulig valstijos įstatymais, kaip

Trečiadienį, kovo 14 
Bagdonienės svetainėje, 
ir Union sis 
ris susirinkimas 18-tos

•i

18th
įvyks steigiama-

Garsinkite “N-nose”P. Laskauskas 
K. Puplauskas 
P. Rudoka?. ... 

'J. Mcdišauskas
P. Adomonis ... 
M. Bujokas .... 
V. Lyta .........

Po 50 centų aukavo Čieža,
• i* • i V. Vensluvaitis, A. Dūda, A. 

Ten per pasidarbavuną SąJtęlli8) j. Miliūnas, A. Dudie- 
r ttiiantcos ne’ F- K“P°fi,us> p- DapHevi- 
LllUANILOb j Baltušis, K. Vakulskas,

P. Stakis, K. Papevienė, 
Garbauskas, M. Norgėla 
Staikonis,

J. 
Biržotiene, 
Pociūnas, 
Gražis, K. Dičpetrienė, A. Gu- 
gelis, J. Yuknis, J. Kučis ir M: 
Kostela.

40 centų aukavo A. Dičpet- 
ris. 35c. — L. Petkevičiene.

Po ^5c. aukavo, M. Dudienč, 
J. Čepėnas, I. Lukšas, S. Žibąs, 
A. Žibąs, O. Grakauskienė, A. 
Sukladas, P. Urbonas, J. Dap- 
kevičius, P. Žvirblis, A. Ado
monis, O. Skujienė, P. Puke- 
nis ir M. Skarmulis, J. Pusma- 
kis.

Viso — $88.50.
ALTASS taria nuoširdų ačiū 

visiems Sioux City lietu
viams aukotojams ir ypatin
gai pp. J. Balkevičiui ir Vikto
rui Valeikai už aukų surinki
mą.

Kažin, ar Sioux City negalė
tų dasivaryti iki $100? Mažai 
tetrūksta!

' ^mIS‘roK 
... 
... 2.00 
... 2.00 
.. 2,00 
... 2.00 

2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.(X) 
.. 2.00

, M.
K. Mockevičius 

Meškeliunas,
P. Ražanskas,
J. Augustinas,

J
J

P

18-tos apiclinkes lietuviai, or
ganizacijų atstovai ir darbuo
tojai raginami šiame susirin
kime dalyvauti, nes bus renka- 
na skyriaus valdyba ir bus 
pradėtas darbas šioje tirštai 
lietuviais apgyventoje koloni
joje. Susirinkime pradžia 8 
vak vakare. Susirinkime da
lyvaus lakūnas Juozas R. Ja- 
nųšauskas-James ir centro val
dybos nariai.

Svarbus Chicagos
Lietuvių Draugijos 

susirinkimas
Kalbės ką tik sugrįžęs iš Lie

tuvos Ksaveras šaikus ir val
stybės gynėjo asistentas adv- 
Ch, P. Kai,;, nariams bus 
įteikti nauji certifikatai-po- 
licies.

Lietuves Aku* eres

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialiųjų 
Palengvini akių įtempimą koris eiti 

priežastimi galvos ikaudČjimo svaigimo Į 
akių aptemimo nervuotamo skaudamą 
akių karStj. atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystf Prirengia teisingai akinius Vi. į 
juose ats tikimuose egzaminavimas daro
mai su e'tktra parodančią mažiausias1 
klaidas Speciali atyda atkreipiam j mo l 
kyklos vaikus Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos o* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

- 1 ......—... į... .. .................. ........... ......... .................... .. ..... .

l>R C. KASPUTIS
OENTIBTM

«»r|l * huropot u oėl ^eahtUUtįOfe 
eenotoi outoį.

VALANDOJ 14 U A U 4-4 r M 
M tefcmadieniau u 

nešiau oaiai «u u lamu* 

<35 So. Halsted St 
' . AOIILFVARr

•U*
Rea r«l Vieton 1343

DR. BERtASB
C,OI

•a-indo* "Or
■« »dėld>- •*»•

I ei Aoole»ar<J 591'
V,«pn 2343

♦ 4tb
St

V Halartd St*. , 
• t nuo 30 a • <• 
naga <• tarti

DR. RUSSELL
Lietuvyg 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St 

ofiso valandos 2- iki 5 h 6 iki * 
Ofiso telefonai* Hemlocli 6141

judu v im Daktarai

5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

B

PADĖKA VONĖ
METINĖS MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

URŠULĖ PILIPAVIČIENĖ 
(PHILLIPS) 

po tėvais šurnaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 11 
dieną kovo mėn. 1933 m., su
laukus pusės amžiaus, gimus 
Naujamiesčio parap. ir mieste
lyj, Panevėžio apskr.

Paliko dideliame nuliūdimo 
vyra Leoną, sūnų Bronislovą, 
2 dukteris Elzbietą Ferenzi ir 
Eleną, motiną Jięvą šurniene 

, ir dauir kitų giminių. Liūdnai 
atminčiai musu brangios mo
teries ir motinėlės 
laikytos Šv. Mišios 
1934 m.
Begaliniai mylime, 

pasigendame, 
Musų širdyse visuomet busi 

brangi;
' Mylėsime, atminsime ir ilgėsi- 

mės Tavęs visuomet.
Ir ne vieną ašarą praliesime 

tylumoj.
Su skausmu pervertom Šir

dim ir nuliūdę,
Vyras, Sūnūs ir Dukterys.

MARTHA KOSTRZEVVA- 
KOSTER,

kuri mirė Vasario 27 dieną 
ir palaidota tapo kovo 3, 1934 
o dabar ilsis Resurrection ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutini pą- 
tarnavimą ir palydėjo ją i tą 
neišvengiama amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinima iš musu 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė- 

. se žmonėms. Dėkavojame mu
su dvasiškam tėvui, Kun, Ew, 
Radwanskj, kurs atlaikę pa- 

' maldas už jos sielą; dėkavoja
me graboriui J-. W. /Ęaminski 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ja i amžinastj, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius dėkavojame kaimy
nams ir draugams už gėlęs, 
paguodą ir širdingumą kurį Jie 
mums pareiškė nuliūdimo va
landoje. Visiems tariame šįi> 
dingą ačiū ir pagalios dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musu mylima sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Kcstrzewa-Koster šeimyna.

■

šiandie įvyksta Town 
of Lakę kolonijos 

skyriaus susi
rinkimas

Town of Lake ALTASS sky
riaus susirinkimas įvyksta šį
vakar p. Wm. J. Kareivos, sve
tainėje, 4644 S. Paulina st, 
Visi nariai, draugijų atstovai, 
ir ALTASS darbuotojai prašo- 
šomi būtinai į susirinkimą at
silankyti. Pradžia 8 vai. vak.

NORTH SIDĘ — Antradienį, 
kovo 13 dieną, įvyks Chicagos 
Lietuvių Savitarpinės Pašalpos 
Draugijos susirinkimas Masonic 
Temple salėj, 1547 N. Leavitt 
st. Susirinkimo pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Pirma negu susirinkimas im
sis svarstyti klausimus artimai 
surištus su draugijos reikalais, 
padarys pranešimą Ksaveras 
Saikus ir adv. Charles P. Kai.

Ksaveras Saikus yra plačiai 
žinomas, ypatingai northsidie- 
čiąms. Pačioj Savitarpinėje 
Draugijoje jis yra ėjęs viršinin
ko pareigas eilę metų. !Pirm 
poros metų jis nusitarė vykti 
į Lietuvą ir, kad kaip, apsigy
venti ten* ant* visados. Dabar 
jis sugrįžo atgal.

Kodėl sugrįžo? Bus įdomu 
išgirsti tą klausimą atsakant. 
Kokių įspūdžių apie Lietuvą 
parsivežė į Ameriką?

Mums yra įdomu skaityti

Mrs. Anelia K. Jarusz 
r Pbysical Therap' 

& Midwife 
6109 South Ąlba*w 

Aveniu 
Pbont 

Hemloct 9251 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar Ii 
goninise duodu ma 
įsage electrit treat 
meni ir magnetir 

S blankets ir t t 
Moterims it mergi 
nomi patarimai 
vanai

Graboriai
Telefonas Yardi į l t 8

Stanley P. Mažeika 
Graboriui ir 

Balzamuotojai 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems etika 
tams Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL

Dr. Weeks, Successor to

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augičiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
< 68 W ISth St. ' Tel. Cenei 6174 

CHICAGO ILL

TeJ. Yardi 1829

DR. G SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreiva* Akie 
■Titabo

Ofiiai ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampai Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nno 6 ikt 8 

Nedaliomis 10 ikt 12 vai. ryto

DR. MAKGER1D
PRANEŠIM Ai 

Pemhelia* | <rd»ein| u paioguni vin. 

3325 So. Halsted St 
Valando* nuo 10 ryto iki 2 po put- 

ir uuo 6 iki 8 vakari 
•vtntadieniaii auo 10 iki 12 

Phon* Boulevard 8483

Tei. Boulevard 5914

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
» pasaulio, dalis.LOVĘtKIS

Kvietkininkas
Gilės Dėl Vestuvių, Bankietama ir 

Pagrabams
Pristatome, i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted SU Chicagų. Iii 
Phone Boulevard 7314

o F EI C t
Vai.—-8:30 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

SIMON M. SKUB ĄS 
GRABORIUS (R BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangu: 

718 W. 18th St 
Tel. Monro* 3377

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

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

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

Ofiio _ _

DR NA1KEL1S
756

iCoi ot 15tb B Halited Su.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe At® 

Tęl Victory 5904
•♦įso »aiaodos; uuo 1-4 ano ’ 

M e dėl dieniais pagal (įtartį

W. 35tb St

A. K. Rutkauskas, MLD 
•♦42 Soutb WeUeen Aveniu 

Tel l.atavm* *14*
• • «mDOS

<ino 9 iki i ' ralandai 
,oc * <k> ® »alaoda- *akar<

Lietuviai Daktarai
X nienko< Li*t«vią Daktaru D ta agi »u>* 

Nariai. ___

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. MarųUette Rd.
Pbon. HEMLOCB 7828

.....  .. ................ i. .......CTr""

A L Davidoms, M.D

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr..V. E. Siedlinskis

DENTIŠTAS 
4143 Archer av« kamp. Franeiscoav.

įvairus Gydytojai

Oppoąlte Dri v < Store, 2di Floor,

begaliniai

326 S. STATE ST.buvo at- 
kovo 10 d.

ANTANAS JASUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 10 dieną, 9 valandą vaka
re 1934 m., sulaukęs 50 metų 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Žagarės parapijoj, Stungių kai
me.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Julijoną dukterį Jose- 
phine, 2 sunu Adolphą ir An
taną. seserj Apemija, brolį 
Klemensą ir brolienę Kazimie
rą, 2 švogeriu Joną Vitkų ir 

’ Vincentą Andriukaiti, švo- 
gerką Uršule Andriukaitę ir 
giminės, o Lietuvoj motiną ir 
seserį ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
3934 W. IGth St. Tel. 
5293.

Laidotuves įvyks
diena. 1:30 vai. po pietų 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Antano Jasutis gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Duktė, Hunai, 
Motina, Broliu Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriu3

randasi
Lawndale

kovo 14 
iš

' PETRAS KALVAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 9 dieną, 7:30 valandą ry-, 
te 1934 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Raseinju ap. 
Kražių parap., Budraičių kai
me.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime, 

broli Mykolą, du pusbrolius 
Joną Stankų ir jq šeimyną ir 
Viktoru Stankų ir jo Šeftnyrią 
ir daug kitų giminių ir- drap? 
gu. ' , ,Kūnas pašarvotas randasi 
5944 So. Kostner Avė.

Laidotuvės i vyks antradieny 
kovo 13 dieną, 2 vai. pq piet 
iš namu bus nulydėtas Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petro Kalvaitis 
giminės, draugui ir. pažystami 
esat nuoširdžiai kviečianti *la- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbroliai jų 
šeimynos, Giminės 
ir Draugai

Laido!uvčse patarnauja gra- 
' borius J. F. Eudeikis, Telefo

nas Yards 1741.

LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI
I. J. ZOLP

i

Tel. Boalevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49th Ct.

Cicero 3724.

Tel. LafaVetti 3572 
J. Liuievičius 
GRABORIUS it 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja » Chicago j* 

ir apielinkeje.
Dideli ir graž> 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauj? laidotavčie knoptgtansiai. 
Reikąlt meldžiame etsiiankti, o mneų 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 25lt

2314 W 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero. U). 
Tel. Cicero 5927

Visi Telefonai: ,

Yards 1741-1742

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė, 
Tel. Boulevard 4139

DR. HERZMAN
18 RUSUOS - 

Gerai lietuviam? žinoma* pe> *3 m« 
tu* kaipo oatvte* gvdv»oia» '*birnrga* 

• I jkolerii
Gydo įtaigia* u cbroniika* ligai vvrą

lH|b So Michigan Avenue moterų tr *aikq pagal oanjauaio* ■»< 
Tel Kenwood 5107 todu* X-Rat it kitokio* tlektto* ori*

vMANDOS; iawo*
auo 9 iki U valandai ryte Of»«« « Laboratorija
ano 6 iki 8 valandai vakar* 1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

apari įventadienio it ketoirtadumo ^aiandoi uuo 10—12 pietų ir 
_______________________ ____________ *oo 6 iki 7:30 *aL vakaro 

I Tel- Canal 1110
A. MONTVID. M, D, Rezidencijoi telefonai

We« Town Statt Bank BĮdg | 6755 v C,n,r<j 4<>‘
2400 IV Uadūop. Sl: 

Vai Iki 3 po pieta, 6 iki • 
Tel. Šeeley >330- 

Namą* telefoną* Brnnavick 050
Dr, Charles Segal

OFISAS
ph... zo« I W So. Ashland Avė.

DR C. Z. VEZEL’IS
OFISO VALANDOS:

12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
■ nuo 7 iki 8:80 vai. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
Phqųe MIDWAY 2880

Dentistai Nuo 10 iki 12 v
1645 So. Ashland Avė. «• ao

w ""'„J!7? iki”» ..k... andai diena.
v a lando* nuo 9 iki 8: vakar* Phonn M

Sercdoj pagal nutartį

t

/ ' 1

Ambulancę Patarnavimas Dieną, ir Naktį
Ulodęrniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605"07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIO
L' IR

T F V A « W
Jeigu Norite Dailumo inį Nebranguitno 

Laidotuvėse.....

REPublic $$40 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

y":

Koplyčia dykai

J. J. BAGDONAS
Uudnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Teb RJBPUBLIC 3100

Tek Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graboriui 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

m r\vr*Twxvrv Telefonai Yardi 0994

DR. T. DUNDULIS Dr. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS (R CHIRURGĄ* A|Wand

♦ 142 ARCHER AVENUE
Telefonai Virgiui, 0036 Nuo 10 iWT2 dieną 2 iki 3 po pieta 

---------------- -------------------------------------------- I ’ iki 8 vai Nedėl nno 10 iki U
Re*. Talephom Plaza 3200DR. A. L YUŠKA 

2422 W. Uarquette Rd. 
įtampai 67th ir Arttiian Ava 

Telefonai Grovehill 1595 
V^landoi ano 9 iki 11 ryto, ano 2-4 
i, 7 o po pietų, icredomii po pieta h 

aedėliomii pagal iniitarimą.

Rti 6600 South Arfeiian Aveniu 
Phone Proipect 6659 

Ofiio Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL

Ofiso TeL Victory 6898 
Re*. Tel Drexel 9191___

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

. Moteriško. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofiaas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliontis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted St, 
Tel Boulevard 1401

Phone Canal 6122

DUS. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 2?nd Street 

Vahndoit 1—3 Ir 7^-8 
Seredomii ir nediliomii pagal sutarti 
Rexidtncija 6631 So. California Avt.

Telefonu Republic 7868

Advokatai

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatai

463) South Athland Aot-
• i Tel. Boulevard 2800

<o» 6515 So. Rockufdl <i
Tel Republk 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark, 
Teisinai State 7060; Valandos 9 iki 5

W.Side:-2201 W. 22 SL (CermakRd.)
PanedUio. Senedoi ir Pėtnyčlo, vak. 6 iki fl

Telefonai Canal 6122
Namd: 6459 S. Rockwell Street n

Utaroiuko.įtverto Ir 8uūatc« vak. 7 iki » 
Telefonai Bepubllc 9600

4 **



Antradienis!!!
UZS1

MORTGAGE BANKERS

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

laiko

šiandien Culture Center sve
tainėje yra šaukiamas janito- 
rių unijos eilinis narių susirin
kimas. Susirinkimų šaukia va
dovai opozicijos priėš dabarti
nius viršininkus. Salė randasi 
adresu 3223 W., Roosevelt Rd. 
Susirinkimas 'prasidės 2 vai. po

Pritiralykitt j musų spalką

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St,

Kitas susirinkimas yra šau
kiamas rytoj, antradienį, kovo 
13 d., Tumer’s svetainėje, 1007 
Diversey |Parkway. Susirinkimo 
pradžia taipgi 2 vai. po pietų.

ojasi pa-
Ar ištikro 

pažiūrėsime. Man 
•-•i viename iš su-

šimkaus, “Naktis Sva- 
— Vanagai- 
Sarpaliaus 
Vanagaitis

— šim- 
Cherry-
- Gruo-

Tabakas įdėtas į dratinius gurbus su 
koteliais į apačių ir įleisti į plieninius 
pečius kur garas iš apačios suminkština 
kotelius bet neapšlapina liekamų lapų.
' Koteliai nuimti vėliausio typo 
kotelių — prašalinimp mašinoms.

eitos nedėlios ptOgrnme girdė
jom solistų Reinaldų Laulier- 
tų, latviu tautos dainininkų, 
kuris vartoja grynų lietuvių 
kalbų. Taipgi girdėjome du 
labai gražius rekordus. Pro
gramų vedėjas pateikė įdomių 
žinių apie Fire Sale ir abelnų 
Veikimų lietuvių Chicagoj.

Klausytojų šeimyna.

REAL ĖST ATE ąp 
Biznis pamatnotM taringame

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Bronės Drangelienės Debiutas Nepapras 
tai Pasekmingas

Šaukia Janitorių uni 
jos narių susirin

kimus

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS virėjas ir veiter- 
ka i restaurantą.

2437 So. Leavitt St.

Latvys dainininkas lie 
tuvių profframe

visų pirmiausia vartojamas pagamini 
mui Chesterfields — atidaro skylutes ii 
palengvina prašalinimą kotelių.

Bridgeporte lietuvių 
Politikos Klubas 

auga

kitus reikalus 
ir kas svar-

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusij na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5R40

k_jITAS moderniškiausias būdas a 
drėginti tabakų kotelių prašalinimui

Programa sudarė lietuvių 
kompozitorių, italų, ispanų, ru
sų ir anglų muzikų kuriniai.

Lietuvių: “Kaip Raiba Pauk
štelė 
jonėms Papuošta 
čio, “Dukružėlė” 
“Mamytė” — 
“Plaukia Sau Laivelis 
kaus, “Klajonės” —

“Aguonėlės” 
Aš bijau pasakyti

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

CASH arba ant išmokėjimo Sto
rage išpardavimas. 3 kab. įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas American Storage 
423-426 W. 63rd St Atdara vakarais.

Šitas paveikslas perstata 
masinas vartojamas pra
šalinti kotelius' nuo 
Chesterfield tabakų.

Liet. Socialistu Sąjungos Chicagos 
Centrais kuopa rengia perstatyti juo
kingą 2 aktų komediją “Piršlybos”. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal- 
sted St., kovo 25 d., 6:30 vai. vak. 
Po perstatymo šokiai prie Geo. Ste
ponavičiaus orkestros.

Veikale režisoriauja Kl. Jurgelio
nis, o vaidylos yra visiems žinomi 
scenos veteranai. Kaip tai: P. Mi
leriene, A. Zavistaitė, Gulbinienė, 
Vaitiekūnas, Stasiūnas. Kemėšis, Ma
kalų Juozas”, Rutkauskas, Tarutis 
ir t. t., bet galima pilnai pasitikėti 
juokų puotos vakaro. Kvieslys.

Aplaikytas labai svarbus laiškas 
iš KRAŽIŲ — nuo Laisv. Etinės- 
Kulturos Draugijos Kražių skyriaus.

Meldžiu Chicagos ir apielinkės kra- 
žiečius ir kražietes ateiti mano ofi- 
san 3310 So. Halsted St., Chicago,1 
III. Ofiso valandos kas dieną nuo 
6 iki 8 vai. vak.

• Dr. A. L. Graičunas.

Kalbant apie 
reik nepamiršti 
biausių. Tai mus organo “Nau 
jienos”. Na — i 
kaltė, ar valdybo

daryti tegali tikras 
gas meno tarnas.

Su entuziazmu publika lydė
jo kiekvieną debiutuojančios 
dainininkės numerį.

Dainininkė p. Bronė Drange- 
lienė turi gerą pozų scenoje ir 
daro malonų įspūdį. Tenka pa
stebėti didelis laisvumas užsi
laikyme, nuoširdumas ir didelis 
jautrumas dainų pildyme. 
Sklandžiai, švelniai pindama 
dainas ji perdavė gyvai klau
sytojams sentimentų, jausmą, 
mintį ir ūpą, kurį kompozito
riai įdėjo į savo kurinius, bet 
kuris iššaukiamas, perduoda
mas tiksliai klausytojui reika
lauja artisto.

Iš vienos oktavos į kitų daini
ninkė persimesdavo su dideliu 
lengvumu, neteko pastebėti tų 
ryškių šiurkštumų priprastų 
daugeliui musų dainininkių. 
Bendrai, Bronė Drangelienė da
ro tikros artistės įspūdį ir po 
šio debiuto prieš lietuvius tu
rime ją pasveikinti kaipo ge
riausių lietuvių dainininkę mu
sų meno rateliuose. Tikime, 
kad ji mio musų neatsitolins. Kazimierų vardu

MM 

ves

^garėtas, kuris LENGVESNIS

iš operos “LaWally”— 
>, “Ritorna Vincitor” iš 
— Verdi, “Star of 

- Albeniz, “No Llories 
— Granados, “Madri-

- Haarte.
paįvairino vyku

siai, kaip visuomet, pianistė 
Aldona Briedis paskambindama 
“La Companella’ 
Liszto ir kitus numerius.

Dainininkei akompanavo pia 
nistė Helen Heizer.

Radi o šiose dienose jau ne 
naujenybė ir jau mes esame 
apsipratę su amerikonų ir lie
tuvių rądio progrtimais bet 
mes vis tiek įdomaujant jais 
ir klausomės jų. Vienas iš tų 
programų, kuris paliko labai 
popularis, tai yra Progresą 
Furniture Kompanijos, duoda
mas, 11 valandą nedėlios ry
tais iš stoties W. G. E. S. Pra-

“Nau j ienose” kiek
algai tūlas “K K.” rašydamas 
žinutę iš virš paminėto klubo 
susirinkimų, did 
vyzdinga tvarka 
taip yra — p- 
teko dalyvauti

artistiškumas dainų 
per valandą, kitą, laikė 
gramzdinę publiką tame jaus
mų pasaulyje, į kurį kelią ati- tų 

talentui- Wolf, 
Song* 
nade”

Catalini, Verdi ir kiti atsto 
vavo senuosius meistrus “Ro 
monza” i 
Catalinio 
“Aidos” 
Love” — 
Oj uolos” 
gol Epanol”

Programų 
kaip visuomet

Viskas, ką tik moderninis mokslas žino 
apie tai ir pinigai gali nupirkti, pada
ryti lengvesnį cigar'etą, geresnio skonio
. v .. * • " *, ...

cigaretą yra vartojama pagaminimui 
Chesterfields,

Šita diena yOa skiriama 
registravimui, kad mes visi ga
lėtume balsuoti balandžio 10-tą 
dienų, ir 1936 niė'ttj mayoro 
rinkimuose.

Katriems reikia užsiregist
ruoti? Pirmiausia reikia tiems, 
kurie buvo užsiregistravę ir 
persikėlė į kitą vietą. Antras, 
tiems, kurie sulaukė 21 metų 
ir pirmiau nebalsavo. Trečias, 
tiems kurie gavo pilietybės po- 
pieras.

Neužmirškite užsiregistruoti, 
jeigu norite balsuoti!

Adv. Charles P. Kai.

Priseis lukteri 
iki kitų molų. Dabar seka 
Juozapai, Juozai, Juozai, Juo
zapai mieliausi, jūsų vardo 
diena švęsim kuo puikiausiai, 
devyniolikto morčiaus ger- 

J. L. G.

įnėjo. Net tris dienas m u- 
kantai grojo, svečiai šoko ir 
baliavojo. Dar p-ni Ona Da
vės “pavaišino” svečius, gra
žioms eilėmis: perskaitė savo 
vyro parašytas poemas. Mu
du su p. K. G. Užnežiu jiems 
patarėm duoti į “Naujienas” 
tas eiles. Mums neteko pa
sveikint p. Kaz. Mikuckio, nes 
jau buvom girdėję, kad jis bu
vo sveikintas piktadarių bom
ba. Perskaičius Seno Petro 
pranešimą, kad pp. Mikuckni 
vistiek turėję balių, gailiuosi

šeštadienio vakare, kovo < 
iškilmingai buvo sveikina

Gal geriausio typ0 mašina 
kuri kada-nors pastatyta 
apdrėginimui tabako. Ne
senti pagerinta nuo mode
lio pastatyto musų fabrike 
ir dabar vartojama paga
minimui Chester
field cigaretų.

BRIDGEPORTAS.— Bridge- 
porto Lietuvių Politikos Klubas 
turėjo trečių iš eiles susirinki
mą kovo 5 d. š. m., Chicagos 
Liet. Audit.

šiame susirinkime išrinktas 
finansų rašt. A. Brachulis ir 
iždo globėjai W. Milkus ir M. 
Barauskas.

Sužinojus iš protokolo, kad 
pereitą susirinkimą buvo indor- 
suotas Al. G. Kun^skis į County 
komisionierius, buvo pasakyta 
keletą kalbų aiškinant reikalin
gumą ir naudų iš politiško klu
bo Bridgeporte.

Iš ūpo kuriame buvo klubie- 
čiai tą vakarą, galima tikėtis, 

šis klubas į trumpą laiką 
milžiniška politinė organi-

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas. 
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St 
CHICAGO, ILL.

kieno čia 
ar narių? 

Kodelgi nefiguruoja net jau 
treti melai musų valdybos ant
rašte gerbiamame organe 
“Naujienose”. Mes demokra
tinio nusistatymo klubo na
riai, tų turėtume nepamiršti. 
Jeigu jau valdybos nekaltas 
pamiršimas tai jau galima 
matyli, kad tas darosi tvarkos 
palaikime. Valdybos viršū
nės priklauso, du prie “Drau
go” ir du prie “Vilnies”.

ž ingei d u, kad vienas kitam 
tos kraštutinybės “ant kornų” 
neužmina. Už tat ir spaudos 
darbus ir stambesnius apgar
sinimus kitiems atiduoda. Bet 
vilniečiai nesitveria iš džiaug
smo, bet tik ne “Naujienoms”. 
Ar ilgai mes kliubiečiai į tai 
žiūrėsime, nežinau.

Kitas Klubietis.

Iš Garfield Park Pa 
šelpinio Klubo dar 

buotės

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Korp. metinis Direktorių ir Atstovų 
susirinkimas jvyks pirmadieny kovo 
12 ,<h. 1934 m., Auditorijos svet. 3133 
So. Halsted St., 8:00 vai vakare. 
Kviečiami visi Direktoriai ir Atsto
vą! būtinai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, taipgi bus rinki
mas valdybos 1934 metams

A. Kaulakis, rašt.
_______________ i—

tteal Estete For Sale
_ Pardavimui

PARDAVIMUI namas 2 pagyveni
mų ir beismantas 5 po 4 kambarius, 
1 flatas 6 kamb., geroj apielinkėj. 
Parduosiu pigiai.

2025 Canalport Avė___ ___
PARDUOSIU arba mainysiu biz

niavo viena iš dviejų namų, pilnai 
su įrengta alude. Atsišaukite

• 1828 Canalport Avė.

sirinkimų, būtent rugsėjo 
mėn. 1933 susirinkime. Kada 
prieita prie naujų sumany
mų. duoda įnešimų p. N. Vi- 
limaitis, kad butų parengtas 
balius Dariaus-Girėno pamin
klo naudai. įnešimo niekas 
neparėmė ir nupuolė pats per 
save. Balso paprašęs kalba 
iždininkas M. Kaziunas. Žino
ma, prieš aul^ų, paminklui. 
Kalba antras, trečias. Svar
biausia ketvirtai J. Janulio- 
nis, kalba buk tai tie didvy
riai nepriklausė darbininkų 
klasei, na ir kam 
minklo reikia? žiūrint 
lies neramu ir pil 
Pirmininkas tyli, 
•tai kolegos kalba, 
lios pats įnešėjas 
sakydamas, jeigu 
mas 
nemandagiai 
didvyrius. Juk 
ninkas vėliaus 
tai be įnešimo 
kalbama.

kad 
taps 
zacija Bridgeporte.

Tame susirinkime prisirašė 
net 16 naujų naarių.

Nutarta, kad per sekančiu 
du mėn. susirinkimus turėti 
kas pirmadienį Chicagos Liet. 
Audit., tad sekantis susirinki
mas bus 12 d. kovo, 8 v. v.

Bridgeportiečiai Am. piliečiai 
kviečiami prisirašyti.

Klubietis.

Virš 400 publikos atsilankė į 
dainininkės pirmą koncertų.

Suvirš 400 sužavėtų klausy
tojų vfikar vakare išsiskirstė iš 
Chicago VVomen’s Club Theatre, 
72 E. 1lth St., kur dainininkė 
Bronė Drangelienė padarė ne
paprastai pasekmingą debiutą 
prieš lietuvių publiką.

Jos gražus ir lankstus sopra
no, labai gera aiški dikcija, jos čerienė.

pildyme dis ir ‘
nu- Vanagaitis.

įdomus buvo trijų modernia 
kuriniai “Secresy” — H

Could I Express ir 
- Malashin ir “Sere

Carpenter.

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTO.TAS
3358 So. Halsted St. Chicago. 01 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
NEW YORK ...................... . $ 7.00
LOS ANGELES ....................... 325.00
I visas kitas vietas žemiausios ratos. 

Mažiau negu 1c. už mylią 
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072 
POPIERUOJAME IR PENTINAME 

1934 rn. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knvgas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645 
PIRKITE ANGLIS Iš KASYKLOS

LLump, Egg ar Nut ............... $6.25
Mine Run ................................... $6.00
Screening Anglis .......................  $4.75

Pirkti reikia nemažiau kaip 2 to
nai ar daugiau.

Tel. VICTORY 6875

mi Chicagos Kazimierai, ku-| nonų vykę 
rių vardo diena pripuola ko
vo 4 d. Nežiūrint depresijos 
laikų, pas Kazimierus to nesi
matė, neš buvo gert ir valgyt 
įvales, Mums teko atlankyti 
šiuos pp. Kazimierus: K. Ūke- sim alų gorčiais 
lį, K. Makutėnų, du Kaziinie 
rus Venckus, K. Bagočanskį ii 
jo dukterį Kaži u t ę, K. Skukau 
skį, K. Davės ir jų dukterį Ka 
zimierų

■■••• ■'v

jiems pa- 
iš ša- 

d a rosi, 
atrodė jog 

Bet paga- 
pareiškė 

jau įneši- 
nupuolė, tai nereik taip 

itsiliepti apie 
ir pats pirmi- 
prabilo, buk 
bus per daug

kuris GERESNIO SKONK
■ y'-.' ' : ' . ' ■

■' V u. .. .. , .j..,.

Business Čhances
Pardąvi muį Bizniai________

PARDAVIMUI Meat Markct ir 
groserne. Gerai einąs cash biznis. 
Fikčėriai visi geroj padėty. šaldy
tuvo vitrina, ledo mašina, mėsai mal
ti mašina, pjaustyti, vogos, etc. 
$1,500.00 už fikČerius ir staką skai
tant marketo kaina.
______ Phone Lafayettte 0470

PARDAVIMUI Cozy Tavern nau
jai ištaisytas, su visais gražiais įren
gimais Labai pigiai

2018 Canalport Avė
PARDAVIMUI grosemė arba gro- 

semės fixturiai labai pigiai už pir
mą pasiulimą, 4223 So. Wells St. 
Tėl. Boulevard 4713.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

JAUNA mergina prie abelno na
mų darbo Gali eiti namo vakarais. 

Tel. Independence 6613
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