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Automobilių Darbininkų 
Streikas Atidėtas

Prezidentas b a n d o 
neprileisti automobi

lių darb. streiko

mtų pašalintus iš darbo or
ganizuotus darbininkus ir leis- 
į nacionalei darbo tarybai 

kontroliuoti ir prižiūrėti darbi- 
rinkų atstovų rinkimų tos kom
panijos dirbtuvėse.

Jam prašant, streikas, kuris 
turėjo prasidėti šiandie, liko 
atidėtas 48 valandoms. Sau 
kia darbininkų ir samdytojų 
konferenciją

DETROIT, Mich., kovo 20.— 
Automobilių darbininkų unijų 
centralinis komitetas vienbal
siai nutarė patenkinti preziden
to Roosevelto prašymą ir ati
dėjo paskelbimą streiko 48 va
landoms.

Prezidentas liepia 
geležinkeliams tai

kintis dėl algų
Liepia kaip darbininkams, taip 

ir samdytojams išspręsti algų 
ginčą, kitaip jis pats turės 
įsimaišyti į tą ginčą

Iš ČEMPIONO I SALIUNININKUS
t.

Kaip matyt, Jack Sharkey-žukauskas jau nebesvajoja apie 
atgavimą kumštynių čempiono vardo, nes nesenai, kad turėti 
kokį nors užsiėmimą, atidaro Bostono karčiamą ir joje ramiai 
sau “haibohis“ šinkuoja.

Heimwehr pirmiau
sia stengiasi apsi

rūpinti darbais
Lietuvos Naujienos

Nesusipratimas dėl Kruvinos tilžiečių 
paskaitų riaušės

Prezidentas prašė atidėti 
streiką

VVASHINGTON, k. 20. —Pre
zidentas Rooseveltas nutarė 
pats bandyti neprileisti gręsian
čio didelio ai/tomobilių darbi
ninkų streiko, kuris gali pa
liesti apie 250,000 darbininkų ii 
kuris gali sutrukdyti visą ša
lies atgaivinimo programą.

Prezidentas pirmiausia pa
prašė darbininkų unijas atidė
ti streiką, kuris turėjo prasi
dėti rytoj ryte ir pašaukė pas 
save konferencijon „ darbininkų 
ir kompanijų atstovus, kad su
taikinti iškilusius aštrius gin
čus. Konferencija j vyks ket
virtadieny Baltąjame Name.

NRA administratorius Jonh- 
son šiandie visą dieną konfera- 
vo su automobilių kompanijų 
atstovais, bet sutaikinti jas su 
darbininkais nejstengė. Ypač 
kompanijos griežtai atsisako 
pripažinti Amerikos Darbo Fe
deraciją ir nori palaikyti savas 
“unijas’. O dėl pripažinimo 
unijų ir yra skelbiamas strei 
kas. Kompanijos jau viešai pa
skelbė, kad jos niekad nesutiks 
pripažinti ‘pašalinės unijos“.

Pirmiau* gi prezidentas pa
kvietė geležinkelių kompanijas 
usitaikinti su darbininkais dėl 

algų. Gavę prezidento Įspėji
mą, geležinkeliai atsižadėjo rei
kalavimo, kad darbininkai pn- 
iimtų algų nukapojimą. Mano
ma, kad prezidento pasiūlymus 

priims ir darbininkai.
Traukia teįįsman Weirton 

Steel Co.
Administracija padarė ir tre

čią labai svarbų žingsnį, būtent 
patraukė Weirton Steel Co. teis
man už nepildymą NRA akto 
darbo provizijų. Tos kompa 
nijos dirbtuvėse ' buvo kilęs 
darbininkų streikas, laike kup
rio mušeikos su šerifu nušovė 
vieną streikierį ir daugelį su
žeidė. Darbo taryba streiką 
sutaikė, bet kompanija atsisa 
kė išpildyti susitaikymo sąly
gas. Byla prieš tą kompaniją 
liko užvesta Delaware valst. 
teisme ir reikalauja, kad kom
panija pildytų įstatymus, pri-

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus, maža permai
na temperatūroj. Pradžia pa
vasario.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 6:- 
02.

WASHINGTON, k. 20. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
įspėjo geležinkelių savininkus 
ir darbininkus, kad jie turi ge
ruoju* išspręsti ginčą dėl algos, 
kitaip jis bus priverstas įsimai
šyti į tą ginčą ir paskirti vie
šą komisiją visą tą ginčą išna
grinėti.

Geležinkelių kompanijos da 
bar vedamose derybose siekia- 
si darbininkų algas dar labiau 
nukapoti, kuomet darbininkai 
reikalauja algas pakelti 20 
nuoš. Prezidentas Rooseveltas 
buvo pasiūlęs, kad dabartinės 
algos pasiliktų dar šešiems mė
nesiams, bet nė viena pusė jo 
jasiulymo dar nėra priėmu*si.

Savo laiške geležinkelių ir 
darbininkų brolijų viršininkams 
prezidentas primena savo pa- 

ulymą ir apgailauja, kad dery
bos nedaro jokio progreso.

Prezidentas sako, kad jam 
išrodo, jog šiose derybose vi
sai užmirštama visos šalies la
bas. Todėl, sako, prezidentas,. 
:ad jei derybos nepavyktų ir 
tesant arbitracijos, tai jis, at
sižvelgdamas į visuomenės la- 
ą, turės paskirti komisiją, ku- 
i nuodugniai išnagrinės visą 
nčą, neaplenkiant jokių dar- 

ininkų, kad šalis galėtų iš 
pręsti ginčo vertę.
Prezidentas taipjau pareiš

kia geležinkeliams, jog jis jau- 
ia, kad niekusiems darbiniu- 
ams yra mokamos žemesnės 

;os, negu nustatyta NRA ko 
dekso ir toli neuztektinos dar- 

ninkų pragyvenimui.

Vokietija draudžia 
šokius šventadie

niais
BERLYNAS, k. 20. — “Kad 

apsaugoti sekmadienius ir šven
tadienius“, propagandos minis- 
teris Goebbels uždraudė viešus 
šokius, išėmus vokiečių liaudies 
šokius, velykose ir kalėdose ir 
tų švenčių išvakarėse.

Jis taipgi leido lokalems vai 
Ižioms uždrausti šokius šven
tadieniais.

Taipgi tapo uždrausta dirbti 
triukšmingus darbus lauke sek
madieniais, iŠėmute skubius dar
bus, gavus justicijos ministeri
jos leidimą.

T *
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BERLYNAS, k. 20. — Co- 
logne universiteto medicinos 
studentų taryba paskelbė, kad 
neariečiai (žydai ir kitokie ne 
vokiečiai) studentai klesoje ga
li susėsti tik tada, jei dar sė
dynių yra likę, kada jau yra 
susėdę tikrieji ‘nordikai’ stu
dentai.

Prancūzai atsisako 
nusiginkluoti be 

apsaugos
LONDONAS, k. 20— Nors 

Franci jos atsakymas į Angli
jos nusiginklavimo pasiūlymus 
dar nėra paskelbtas, nes dar 
kabinetas nėra jį apsvarstęs, 
tečiaus jau žinoma, kad Fran- 
cija reikalauja pirmiausia pa
daryti apsaugos sutartis ir tik 
tada bus galima kalbėtis apie 
nusiginklavimą. Todėl -Anglijai 
teks arba patenkinti Frahcijos 
reikalavimą ir garantuoti jai 
užtektiną apsaugą, arba visai 
tsižadėti nusiginklavimo, kas 

iššauktų didžiausias ginklavi- 
mos lenktynes.

Abyssinija nejsilei- 
sianti Insulto; visi 

jo šalinasi
ADDIS ABABA, Abyssini- 

joj, k. 20.—Samuel Insull vil
tis rasti čia sau prieglaudą, iš 
rodo, išnyko, valdžiai pareiškus, 
kad Insullas nėra gavęs vizos 
ir ji nebus jam duota, jei jis 
jos ir prašytų. Įvažiuoti gi be 
vizos nebus leista, o viza ne
bus duota dėl legališkų kom
plikacijų.

Kitos šalys irgi jo šalinasi
ATHENAI, Graikijoj, k. 20. 

—Vis dar nežinoma į kur In
sullas plaukia ir kur jis ieš
kos prieplaukos.

Apie Insullą jokių žinių nėra. 
Privatiškos žinios sako, kad dė
lei audros Insullo laivas buvo 
priverstas slėptis Aegejaus sa
lose. Buvo pasklidę gandai, 
kad gautas laivo Maiotis šau- 
kimąsis pagelbos, bet tą laivy
no ministerija nugina.

Yra abejonės apie Insullo li
kimą, nes visos šalys jo kra
tosi ir nė viena nenori jį įsi
leisti, bijodamos užrūstinti di
deles Jungt. Valstijas. Buvo 
gandų, kad jį sutinka priglaus
ti Rumunija, bet ir toji dabar 
paskelbė, kad Insullą ji neįsi
leis. Abyssinija (Ethiopija) 
irgi kratosi. Yra dar kelios 
mažos šalys, kurios gal ir ga
lėtų jį priglausti, bet ir tos jo 
nenori, be to jas sunku pasiek
ti.

Egyptas irgi nenori Insullo
PORT SAID, Egypte, k. 20; i 

—Egypto valdžia akylai seka 
Viduramžio jurą, kad neleisti 
Insullui' slapta išlipti Egypto 
porte.

Du amerikiečiai pri
sipažino šnipinėję 

Francijoj
PARYŽIUS, k. 20.—Du jau

ni amerikiečiai, aviatorius Ro- 
bert Switz ir jo baigusis Vassar 
kolegiją žmona Marjorie, ne 
atlaikę ilgo policijos kamanti
nėjimo, išdavė paslaptis labai 
plataus špionažo, kuris siekė net 
’r Jungt. Valstijas. Jie prisi
pažino, kad didelė šnipų šaika 
šnipinėjo JUngt. Valstijose, 
Anglijoje- ir Francijoje naudai 
jolševikiškos Rusijos ir hitle
riškos Vokietijos.

Abu amerikiečiai per tris 
menesius buvo laikomi skirtin
iuose kalėjimuose. Vakar jie 
buvo kvočiami per 9 valandas 
be jokios paliovos, neduodant 
net ir valgyti. r ,

Jie savo prisipažinimuose į 
>ainiojo dar kelis naujitfs žmo

nes, greta poros desėtkų žmo
nių, kurie pirmiau buvo areš 
tuoti. Del tos priežasties da- 
>ar tapo suimti dar 5 žmonės 
-kare pasižymėjęs pulk. Du 
toulin, Francijos pilietis ru- 
ninas Reich, dirbęs biologijos 
istitute, kur yra bandomos 
uodingos dujos, inžinierius 

‘ Aubry, dirbęs prie parako ir 
Mrs. Dovidoyicii, rumune, per 
urią ėjo šnipų laiškai.

Jos viduriuose buvo 
tikras “džiunkšapis”

NEW YORK, k. 20. —Miss 
Mabel Wolf iš Brooklyn vidu
riuose daktarai rado 1,203 ma
žus geležgalius—tikrą “džiunk- 
šapį”. Darant operaciją rasta 
jos viduriuose 584 kaurų vi
nys, 46 maži šriubeliai, 80 di
deli šriubai, 77 moterkos, 3 pa
veikslams kabinti kabliu’kai, 3* 
“safety“ špilkos, 83 tiesios spė
kos, 51 karielis, 4 šmotai vie- 
os, 89 šmotukai stiklo ir vie
na kavos puodo rankienukė. Ji 
jako, kad visą tą ji prarijusi 
tam “kad išrodyti juokinga“.

30 darbininkų žuvo 
Jugoslavijoj

BELGRAD, Jugoslavijoj, k 
20.—Daugiau kaip 80 darbinin
kų žuvo nuslinkus žemei Batig- 
nole akmenų laužykloj, ties 
Banys, arti Albanijos sienos. 
Reikės kasti mažiausia dvi die
nas iki bus pasiekti storo že
mės sluoksnio padengti žuvu
sieji.

Jollfusso dekretu, lieimwehrie- 
čiai pirmiausia turi būti ap
rūpinti darbu. Ir socialistų 
skerdynė buvo surengta, kad 
heimwehr nariai gautų darbo

VIENNA, kovo 20. — Aust
rijos valdžia įsake visoms dirb
tuvėms ir biznio įstaigoms, ku
riose dirba bent 25 žmonės, pir
miausia samdyti heimwehr na- 
riu’s, kurie suruošė Austrijos 
socialistų skerdynę. Heimweh- 
ro narius turi samdyti versti- 
rai, net jei tektų atleisti kitus 
iarbininkus.

Laike socialistų skerdynių 
irie ginklo buvo pastatyta daug 
heimwehriečių ir visokios pa- 
gelbinės policijos, kurią valdžia 
dabar sumanė demobilizuoti. 
Bet heimwehr atsisakė pasi
traukti iš valdžios tarnybos iki 
visiems nariams bus parūpinti 
kitokie darbai.

Išrodo, kad ir socialistų sker
dynės buvo suruoštos vien tik 
tam, kad heimwe»hro nariams 
luoti darbo. Po skerdynių, 
heimwehr iš visų vietų pašali- 
io socialistus ir jo nariai už
ėmė jų vietas. Bet ikišiol nau
joji Viennos valdžia nedryso 
laryti jokių permainų ir pa
liko tą pačią tvarką, kokia 
buvo prię socialistų. Nepakei
tė net mokesčių sistemos, nors 
fašistai visą laiką ir visa gerk
le šaukė, kad socialistai savo 
mokesniais baigia smaugti tu‘r- 
uolius. Miestas ir toliau ves 

visas įmones, kokias jis vedė 
irie socialistų. Pasiliks ir so
cialistų įkurtas miesto bankas. 
Tik jų įmonių vedėjais pasta
tyti fašistai.

Tūkstančiai socialistų tebe- 
kankinamį kalėjimuose. Nieku- 
riuose kalėjimuose, ypač pro
vincijoj, padėtis yra nepaken 
Siama. Kaliniai terorizuojami 
ir mu'šąmi. Prie jų nieko ne- 
prileidžiama. Maistas irgi la
bai prastas. Tų kalinių šeimy- 
los yra atsidurusios didžiausia
me skurde, bet jų neleidžiama 
šelpti nė užsienio, nė vietos or
ganizacijoms. Buvo pradėję
rinkti aukas Dollfussienė ir
vienas kardinolas, bet ir iš jų 
ašelpos niekas negauna. Vien 

no j e buvo pradėta šelpti nie- 
ki/rias šeimynas, bet iš jų vi 
sų buvo pareikalauta, kad jos 
prisidėtų prie Dollfusso “tėvy
nės fronto“. Socialistų šeimy 
nos su pasipiktinimu atmetė 
tokią “labdarybę“.

Dolfuso valdžia kaip įmany
dama gerinasi darbininkams. 
Uždariusi unijas ir konfiskavu
si jų iždus, taipgi konfiskavusi 
iždus socialdemokratų partijos 
ir pavienių narių pinigus ban
kuose1, ji sudarė savo “unijas“ 
ir prižada darbininkams tokių 
gerybių ir tokių teisių, kokių 
jie niekad pirmiau neturėjo.

Iš Welė miesto gauta nepa
tvirtintų žinių, kad ten ištiko 
naujų riaušių, ūkininkams su
ruošus nacių demonstraciją. 
Policija turėjo šauktis kariuo- 
nenės ir 18 demonstrantų liko 
sužeista.

UKMERGE. — Ukmergiečius 
yra dabar pasiekusi sekanti 
“sensacija“ iš Giedraičių padan
gės.

Giedraičių sena gyventoja, 
uoli visuomenės veikėja, peda
gogė ir Vyties kryžiaus kava- 
lierė, vietos vid. mok. moky
toja p. M. Valeikienė Kalėdų 
atostogų metu buvo pradėjusi 
Giedraičių rajone palei admi
nistracijos liniją labiau* atsili
kusiuose kaimuose daryti kul- 
turiniai-tautinio turinio paskai
tas (iš Lietuvos istorijos, hi
gienos, apie liaudies meną, dai
nas, auklėjimą ir t.t.), many 
dama, kad šiokio pobūdžio kul
tūriniam darbui leidimai yra 
visai nereikalingi. Tečiaus apsi
rikta. Policija, sužinojusi apie 
tai, sustatė ne tik p. Valeikie
nei protokolą, bet ir tiems so
diečiams, kurių grįčiose tos 
paskaitos buvo daromos. Iš
vengę policijos protokolų tik 
kiti tų paskaitų lektoriai: Gied 
raičių vid. mok. dir. p. Matu
sevičius ir p. P. Babickas iš 
Kaimo. Vietos visuomenė lau
kia kuo tai pasibaigs. Ypatin
gai laukiama bausme yra su
sirūpinę ūkininkai, kurių grį
čiose buvo tos paskaitos laiko
mos.

P. Valeikienės ir kitų lekto 
rių paskaitomis sodiečiai buvę 
labai susidomėję ir patenkinti. 
Paskaitos davę net tokių jau 
apčiuopiamų pasėkų, kad silp
nas Giedraičių bažnytinis cho
ras susilaukęs net 11 vyriškų 
stiprių balsų. Kaip žinoma, 
čia lietuviams dar tenka gana 
įtemptai kovoti su labiau atsi
likusiu elementu, kurs yra vis 
dar klaidinamas.

HAAGA, Holandijoj, s. 20. 
-šiandie nuo bronchito pasimi

rė buvusi karalienė Emma, mo
tina dabartinės Holandijos ka
ralienės ( Wilhelmina ir našlė 
buvusio karaliaus Wilhelm II. 
Ji buvo 75 m. amžiaus.

Dėl mažojo pasienio susisieki
mo varžymo įvyko susirėmi
mų ir nuo Luizės tilto 6 su
žeisti tilžiečiai nugabenti li
goninėn

“Skenduolio” byla
KAMNAS.— Vasario 15 d. 

Kauno apyg. teismas sprendė 
Kauno pašto laiškanešio Miko 
Barisnevičiaus baudž. bylą, ku
rios istorija tokia:

Pernai metais Barisnevičius 
pradėjo pinigų išnešiojamoj kny
gutėj klastuoti adresatų para
šus ir savintis pinigus. Taip 
jis prisirinko adresatų pinigų 
3,128 lt Pagaliau sumanė pa 
sislėpti. Vieną dieną nuėjo Ne
ries Nemuno santakon ’ir ten 
pametė savo kepurę ir padėjo 
laiškelį, kuriame rašo, kad dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų ski- 
riasis su šiuo pasauliu; atsi
sveikina su visais. Ir tarny
bon neatėjo. Tačiau kilo įta
rimas, kad Barisnevičius nusi
žudymą simuliuoja ir krim. po
licija pradėjo dalyką tirti. Ne
trukus “pasiskandinęs“ Baris 
nevičius surastas netoli Jonavos 
Degučių km. įsilindęs vieno ūki
ninko daržinėj ir šiauduos pasi
slėpęs. Pas jį dar rasta 57 
dol. ir 379 lt.

Barisnevičius nubaustas 1 
met. paprasto kalėjimo ir at 
skaityta 5 mėn. iki teismo iš
kalėti. Re to, patenkintas paš
to valdybos civil. ieškinys.

žmogžudystė
ŠIAULIAI.— Netoli Kelmės 

ant plento nužudytas ūkininkas 
Vaiciekauskas. Jį nužudė Jus
lius Grakauskas, kilęs iš Vėjų 
km. Kražių valsčiaus, parabe
lio šuviu galvon, žudikas su
imtas ir patalpintas Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimam Ma
noma, kad nužudymas padary- 
tap keršto sumetimais.

TILŽE.—Vokiečių vyriausybei 
dar labiau suvaržius mažąjį pa
sienio susisiekimą, Tilžės gy
ventojai tiesiog kantrybės ne
betenka. Mat, dabar jiems tik 
vieną dieną per savaitę telei- 
džiama be muito parsigabenti 
2 kg. mėsos iš Lietuvos (se
niau po tiek įleisdavo kasdien). 
Sviesto dabar įleidžiama kas
dien tik po % kg., bet ir už tai 
reikia sumokėti muitą. Be to, 
Lietuvon maisto nusipirkti ei
nančius tilžiškius visaip truk
do specialios nacionalistų SS 
sargybos. Reikalauja iš einan
čių dokumentais įrodyti, kiek 
kas turi pajamų, tai yra, ar 
negali apseiti nepirkęs pigiau 
maisto dalykų Lietuvoje (svies
tas, pav., ir muitą sumokėjus, 
Lietuvoje dar žymiai pigesnis 
kaip Vokietijoje). SS sargybi
nių trukdomi ir vėliau gaišina
mi muitą sumokant, tilžiškiai 
dabar jau* ir netenka pusiausvy
ros. 27-11, jau iš pat ryto mi
nios tilžiškių buvo apgulusios 
vokiečių muitinę prie Tilžės til
to. *Daug tūkstančių žmonių 
laužte prasilaužė pro sargybas 
per tiltą Panemunėn (musų pu
sėn).) Grįžtant buVb vėl di
džiausias susigrūdimas prie 
muitinės, žmonoms teko iš
stovėti ant tilto nuo 3 vai. po
piet ligi 8 vai. vakaro. Daug 
senų ir silpnų žmonių besigru- 
džiant buvo aplaupyti ir apmin
džioti. Galop įvyko net susi
rėmimų. Sužeistus šešis Tilžės 
gyventojus teko net ligoninėn 
nugabenti.

Amerika praplės kon
tingentą Lietuvos 

svaigalams
KAUNAS.— Jau prieš kurį 

laiką Lietuvos svaigalų firmos 
Amerikon yra pasiuntusios deg
tinės, likierių ir krupniko pa
vyzdžių. Iš atatinkamos Ame
rikos įstaigos musų firmos ga
vo atsakymą, kad Lietuvos 
svaiginaniteji gėralai patinką ir 
pažadama praplėsti kontigentą.

Prasidėjo Lietuvos Lat
vijos geležinkelių 

konferencija
KAUNAS.—Rygoje prasidėjo 

Lietuvos Latvijos geležinkelių 
atstovų konferencija dėl gele
žinkelių tarifų.

Lietuvą toje konferencijoje 
atstovaują ekonominės direk
cijos direktorius inž. Sabaliaus
kas.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..
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mano vietą, galės mums daug 
gero padaryti. ...

Kenosha, Wis
Apie “Naujienų” jubiliejinį 
koncertų ir kitus dalykus

Kas kaip moka, taip ir šoka, 
— sako lietuvių priežodis. To
dėl ir man leiskite kelis žodžius 
tarti apie savo įspūdžius iš 
“Naujienų” jubiliejinio paren
gimo, kuris įvyko Ashland Au
ditorijoje. Nors visada “Nau
jienos” pakviečia mus į savo 
parengimus, bet praeityje dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
vis negalėjau atsilankyti. Bet 
20-ies metų sukaktuvėse nuta
riau, kaip yra sakoma, truks- 
laikys dalyvauti.

Susitariau su draugais va
žiuoti. Būtent, su ponais Mar
cinkevičiais ir p. F. Pavilansku. 
Na, ir važiuojame. Kenoshoje 
buvo gražu ir saulėta. Bet kai 
privažiavome prie Waukegano, 
tai ten pasirodė kiek ir sniego. 
Štai prie kelio, kuris sukasi į 
Chicago, sutinkame begrįžtantį 
p. Radavičių. Sustojome, ma
nydami, kad gal jam kas nors 
blogo atsitiko. Klausiame, ka
me dalykas. Atsako, kad Chi
cagos link sniego esą ligi knk- 
1— tiesiog negalima važiuo
ti. Jeigu, girdi, turite lenciū
gus, tai gal ir dasikasite.

Tai gana nemalonkfnums bu
vo žinia. Kalbame šiaip, kalba
me taip, galvojame net apie 
grįžimą. Bet, pagalios, sakome, 
kas bus, kas nebus, ale lietuvis 
nepražus. Atsisveikinome su p. 
Radavičium ir važiuojame. Sa
kome, reikia Rymą pasiekti ir 
popiežių pamatyti, šoferis juo
kais pastebi: girdi, draugučiai, 
aš jumis vežu, bet jeigu kas 
atsitiks, tai aš neatsakau. 

. “Well, — sako Povilanskas, — 
kada aš negyvas, tai, žiiioma, ./į I l'fiV 
nieko nebegalėsiu sakyti. ’

Šiaip sniego ant kelio nebu
vo daug, tik tarpais jo pripus
tyta apie pėdą ir daugiau. Bet 
slidumas, - tai neįmanomas- 
Pagalios, šiaip taip dasikasėme 
ligi Chicagos. Pradėjome ieš
koti Ashland Blvd. Auditorijos, 
žiūrime, prie didelio trobesio 
sustatyta didžiausia eilė auto
mobilių. Rodosi, kad «tai ir tu
rėtų būti tikra vieta. Dėl visa- 
ko sustojome ir paklausėme 
praeivio. Gavome atsakymą, jog 
tai tikrai yra Ashland Audito
rija.

Einame i vidų. Žmonės dide
liais būriais traukia aukštyn. 
Tvarkytojai tik šaukia: 
čia, po kairei!” Jie tiek 
užimti, kad net užmiršo 
musų tikie»tus atimti. Kai 
me į svetainę apie 5:30 vai. po 
pietų, ta> ten jau buvo pusėti
nai žmonių prisirinkę. Tik sep
tintoje eilėje begalėjome sėdy
nes gauti. Apsirūpinęs su vie
ta, išėjau pasidairyti. Kur tik 
nepasižiuri, — vis pažįstami. 
Matosi ir kenoshiečių. Sutinku 
p. Macnorių su sūnum bei mar-

te,, p. Š.' Balčaitj i# fetUs. O 
Chicagos pažįstami tik ir svei
kina, — štai, girdi, ir?kėnoshie- 
tis. Smagu buvo nusitikti su 
vienu piliečiu, su kuriuo 1980 
m. kartu važiavau į Lietuvą. 
Sakoma, kad “Naujienų” pa
rengimuose galima susitikti su 
visais savo gerais draugais bei 
pažįstamais. Tai tikra tiesa, nes 
ir aš tatai patyriau.

Apie programą rtš čia nekal
bėsiu, — vieniems Jis labai pa
tiko, kitiems — ne. Bet tai, ži
noma, skonio reikalas. Tokio 
dalyko, kuris galėtų 'visiems be 
išimties patikti, tur būt, nėra.

Kai pasibaigė programas ir 
prasidėjo šokiai, tai mums pa
rupo namai. Baugu buvo, kad 
sniegas visai neužpustytų ke
lių. Pradėjome važiuoti link 
Kenoshos. Tikėsite, ar ne, bet 
mes beveik nesušalome besėdė
dami automobiliuje. Nors auto
mobilius uždarytas iš visų pu
sių, bet vėjas, kaip padūkęs, 
pučia kiaurai. Pasiekėme Keno- 
shą tik apie 2 vai. ryto, 
sugrįžo net vėliau.

» tt »
Dabar apie vietinius reikalus. 

Kaip žinome, čia streikuoja 
Vincent McCoal kompanija jau 
visas mūnesis. Antru atveju 
prasidėjo streikas ir Nash au
tomobilių dirbtuvėje. Streikas 
jau tęsiasi tris savaites. Darbi
ninkai pasiryžę negrįžti į dar
bą tol, kol nebus pripažinta 
unija.

Simmons kompanijos darbi
ninkai dabar džiaugiasi, — tu
ri savo unijos atstovus, kurie 
tariasi su darbdaviais dėl at
lyginimo ir darbo sąlygų. Kiek 
teko patirti, tai net dieniniai 
darbininkai uždirba tris dole
rius daugiau, u.egu pirma. Tai 
visgi nemažas laimėjimas.

-• » » «
Pas mus buvo tokia “abla- 

va”, kaip Lietuvoje ant zuikių.
čia medžiojo ne zuikius, 

Kazimierus. Ar tikėsite, ar 
bet Kazimierų pagavo net 
Ta “medžioklė” buvo su

rengta kovo 4 d. Vadinasi, per 
“kazimierinės”. Kiekvienas Ka
zimieras gavo po 10 bilietų, 
kad sukviestų savo gimines ir 
draugus į vakarienę, kuri įvy
ko šv. Petro svetainėje.

Man, k-aipo Kazimieriui, ir
gi teko traukti į vakarienę. Kai 
nuėjau su žmona ir p. Savic
kiu į svetainę, tai žmonių jau 
buvo susirinkę apie 200. Viskas 
buvo priruošta vakarienei. Pir
miausiai p. A. Lauraitis prista
tė kleboną M. Urbonavičių, ku
ris ir atidarė vakarą. Kaip be
matant 
valgiais, 
ir alutis 
valgėme
galėjome. Po vakarienės buvo 
renkamos aukos bažnyčios rei
kalams. Kazimierai taip pat 
prisidėjo savo pusdoleriais bei 
doleriais prie vakarienės išlai
dų padengimo. Buvo ir kalbos. 
P-as Lauraitis perstatė H. La
banauską, o klebonas — K. 
Brazevičių. Tų “Kazimierinių’ 
sumanytojas buvo p. Stulgai- 
tis.

Kiek teko pastebėti, visi tuo 
parengimu buvo patenkinti. Vi
si gražiai linksminosi ir sma
giai laiką praleido.

» » »
Kovo 13 d. buvo nominuo

jami kandidatai į konsUlma- 
nus. Kandidatavo net 10 žmo
nių, bet nominacijas laimėjo 
tik šeši. Tarp laimėjusių kan
didatų randasi ir musų darbuo
tojas Jonas Marcinkevičius (J, 
Martin). Labai smagu, kad mu
sų tautietis ■ laimėjo nominaci
jas. Bet tai dar nėra 'viskas. 
Balandžio 3 d. įvyks tikrieji 
rinkimai. Mes visi lietuviui, tu
rime dėti pastangas, kad išrin
kus Joną Marcinkevičių. Bal
suokime visi už jį. Nėra abe
jonės, kad užėmęs konsal-

Tik 
bet 
ne, 
88.

Kiti

“Ne 
buvo 

nuo 
įėjo-

Priimti Nežinomas 
Gyduoles Didele 

Paikyste

As-

Turiu Ipranešti, kad gana 
sunkiai silšiVgo p. Juozas Ra- 
davičius. Jam teks 'lovoje išgu
lėti gal 'kokias perikias savai
tes. Jis yra SLA. 10 apskričio 
sekretorius ir pikniko rengimo 
komisijos narys.

Linkime p. Radavičiui kuo 
greičiausiai pasveikti. tjį ' 

M « to
Šiaip kitų naujienų pas mus 

ųėra. Priminsiu tik -tiek, kad 
po Vėlokų SLA. 212 kuopa ren
gia vakarą. Kuopos narių pa
reiga pasidarbuoti, kad vaka
ras butų sėkmingas.

— G. K, Braze.

Viso pasaulio gydytojai sutinka, kat 
nėra didesnės paikystės, kaip pirkti 
ir priimti nežinomas gyduoles. Klaus
kite apie tai savo gydytojaus.

Taipgi—kuomet jus nueisite į vai- 
stinyčią nusipirkti Tikrą Bayer
pirin,—dabokite, kad j j ir gautumėte.

Atsiminkite, jog gydytojai užgiria 
Tikrą Bayer Aspirin, kuris atneš 
SAUGŲ palengvinimą nuo galvos 
skaudėjimo, peršalimo, skaudžios ger
klės, skausmų nuo rheumatizmo, 
neuritis ir t. t.

Atsiminkite tiktai tą. Reikalauki
te ir gaukite Tiktą 
Bayer 
Aspirin.
Tikras Bayer
Aspirin nėra 
kenksmingas 

širdžiai
NARYS N. R. A.

Philadelphia, Pa
Rengiamas milžiniškas bankie- 

tas Antram Lietuvių Sklidi
mui per Atlnritiką.

stalai tapo apkrauti 
Kas be ko, pasirodė 
bei arielka. Gėrėme ir 
kiek kas norėjome ir

Pavasariui artinantis, phila- 
delphiečiai lietuviai labai pra
deda domėtis reikalu Antro 
Lietuviu Transatlantinio Skri
dimo finansavimu. Gautos iš 
ALTASS., ceiitro, Chicagos, 
knygutės aukas rinkti yra iš
dalintos tarpe» VVS. skyriaus 
draugijų ir pavienių atstovų, 
eurie leriktyniuodami dirba, 
kad surinkti kuo daugiausiai 
aukų. 'Lektuvukai “Lituanikos 
Antros^ taipogi yra sparčiai 
parduodami; jau daug lietuvių 
— senų ir čia gimusių jaunuo
lių — jais yra pasipuošę. Ly
ginai kaip kapt. Lindbergh su 
savo lėktuvu ,r?3piiit of St 
Louis“ ir musų pirmi aviaci
jos (pionieriai, -aa. Ikapt. Dariui 
r Įeit. fGirėnhs su ‘OLituanica” 
lirma, sukėlė aviacijos dvasią., 
jirmas tarpe amerikonų, pasta
rieji tarpe lietuvių, taip dabar 
antras 
nas J. 
dvasią lietuvių mhilądelp 
tarpe. r 1 • < i.i H l

Kaip 
Skridimą šiais 
VVS. skyriaus 
giasi smarkiai 
vietos lietuvių 
menė tuo reikalu susidomėjo. 
Jie taipogi mano surengti Lie
tuvių Aviacijos Dieną, be VVS. 
skyriaus, kuris jau pereitais 
metais užnuomavo “Vytauto 
Parką” ir paskyrė laiką birže
lio 10 d. 1934 m. Lietuvių Avia
cijos Dienai laikyti. Jeigu vis
kas išsipildys, kaip pranašauja
ma, tai philadelphiečiai lietu
viai gal gaus PIRMĄ PRIZĄ 
antro istoriško Liet. Transat
lantinio Skridimo finansavime! 
Valio, philadelphiečiai lietu
viai!

Taip ir reikia. Dariaus-Girė
no pasiaukojimas lietuvių auk
štiems tikslams užkure ir pa
liko amžiams tą prakilnią dva
sią, kurią dabar gyvenantys tu
ri sekti, ne tik pildant JŲJŲ 
testamentą, bet sekti ir vado
vautis kituose lietuvių darbuo
se. Lai ta mirusių musų kar
žygių nemirštanti dvasia su 
mumis visados gyvena, būna 
skatintoja musų kasdieniniuo
se užsiėmimuose, varguose su
stiprina, nusiminime suramina 
ir tt. Tai dvasia palikta miru
sių, tokia dvasia gyvi lietuviai 
turi gyventi.

Giliai supratę mirusių kar
žygių dvasią, VVS. skyriaus 
draugijų ir pavieni atstovai, 
j a ja vaduodaniiesi su pasišven
timu ir ištikimai pildą žuvusių 
narsuolių norus, dirba atsida
vusiai ANTRAM LIETUVIU 
TRANSATLANTINIAM SKRI
DIMUI, idalit liėtUVis oro drą
suolis gdlėtų rustų Neptūną ir 
Perkūno (audras nugalėti ... 
aukštų 'tikslų siekiant! Ir kaip 
čia gali atsisakyti huo tokio 
darbo. Kaip jo neremti. Jei 
musų jauni vyrai aukojasi ir 
stato Savo gyvybę ^didžiausiu 
pavojun 'Visų Rietuvių 'vardui, 
tai padūmok lietuvi ir lietu-

Tom ’Hdllmnn '(vidury), tulžingas Texas žemvaldys ir 
federalinis maišalas, vedamus į ‘Sugulu 'kalėjimą, po tovęs

jis nušovė turtingą dhicagiėtį Gordld !Pedk, su kuriuo jis 
keletą mėtų ki virei josi dėl žemių.

H...   ——M——b—M».ll,iiirilįl|įll-I«i,l | Iii l—

musų drąsuolis, laku • 
•R. Janušauskas, kelia 

kiečiu

girdisi, Antrų Lietuvių 
metais ne tik 
komitetas ren- 

rerriti, bet ir 
‘katalikų visuo-

bu
kai
per

kuris išreiškė savo dėkingumą 
waukeganiečiains už tokią gra
žią talką jo planuojamo žygio 
naudai ir trumpai nupasakojo 
apie skridimą ir jo įvykinimą. 
Be jo, kalbėjo chicagiečiai Dr. 
A. Montvidas ir Povilas šalti- 
mieras.

Iš vietinių, Juožas Mačiulis- 
Mitchell, kuris bene daugiau
siai prisidėjo prie parengimo 
vykinimo ir daugiausiai dirba 

ALTASS nauda savo kolonijo- 
e. Jis programą ir atidarė, 

perduodamas jo vedimą- Anta
nui Sutkui, LRKS. pirmininkui. 
Iš vietinių kalbėjo ir p. Yaku-

gardžiuoja atsimindami apie p. 
Lauraitienes kulinarius gabu
mus. —Ten buvęs.

Muzikalį 
dainininkė 
tetas, S. Butkiųtė, A. Bukan- 
tytė, P. Zalinauskas ir L Kra- 
sauskis; duetą p-lė S. Butkiutė 
ir A. Žiliene; trio B. Malela, E. 
Malela ir Josephine Milleriutė 
pianistė. Ji akompanavo didžiu
mai artistų.

Chicagiečiai buvo apsistoję 
pas pp. Lauraičius, 'kurie jiems 
iškėlė didžiulius pietus. Mes 
girdėjome, jie ir dabar tebesi-

programą išpildė 
S. Klevickaitė; kvar-

- Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas praialinimui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai litrinių su ANCHOR PainEx- 
pelleriu skaudama vieta — kur pats 
Skausmas yra. Pain-Expe!leris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis, _

Visuomet laikykite bonkute Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—- 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tikrai tikrasis turi Inkaro vaisbaienkli.

nuteikia 
barzdaskuty kJo> 
mmi komfortu 

skutimo* 
namie

(PROBAK BLADE)

Garsinkitės Naujienose

čiu buvo lakūnas .Janušauskas,

KAS NORI IŠLO 
ŠT1 $2,500?

risi ir* didžiuojasi visas svie- ALTASS skyrius surengė Skon
tas, tokie moraliai nustoja tei- certą-prakalbas, kurių visą pei
sus lietuviais vadintis veltui ną skyrė “Lituanicos II” trans- 
puošdamiesi ir didžiuodamiesi'atlantiniam skridiniui. Publikos 
savo vientaučių išdidumu! To-, buvo apie virš 200. Suaukavo 
dėl, kuomet yra laikas to puoš-!apie $70 skridimui.'Garbės sve
ti ūmo ir pasididžiavimo užsi
pelnyti, reikalinga kiekvienam 
lietuviui ir lietuvei prie to kil
naus darbo prisidėti. ANTRAS 
LIETUVIŲ SKRIDIMAS PER 
ATLANTIKĄ, NEW YORK- 
KAUNAS, 1934 m. ar gal C11.I- 
CAŲO-KAUNAS, dar nėra ži
nios, bent ‘trumpam laikui —
bus 1 ASKUriNlSi* .Sklidimais y-|rg 1^50^0 ‘Vri/tiiH i,r ^nikHtanUni hoirHu 
juk visados neųžsiimsime ir jlj j »"«•• į,®, ,u™
finansuot neišgalėsime. TODĖL i dės moines, 16wa'—<spcciai> — a>• . .

-m-r --vt’a tk ix .t'. * t-, norite pinigu?—$2.500 cash arba Buick’ą irPRISIDĖTI ŠIAM DABAR $1000. eashy štai yra jnHtĮ proga ir nei 

YRA LAIKAS, arba gal neteks 
jau NIEKAD,.. ,

BANKIETAS j.pa^ „ mus yra 
rengiamas toki^A(. )<okio phila- 
delphiečiai ,dar nėra turėję ir 
matę. Lietuvių Tautiškas Kliu- 
bas tam tikslui (paaukojo VISĄ 
SVETAINĖ DYKAI. Bankie- 
tas su šokiais'. Ąukštos rųšies 
programas. 'Lietuvos valstybes 
atstovai ir kiti žymus svečiai. 
Namų darbo skanus valgiai, 
šaunus orkestras., Pasidėjimas 
drapanų dykai. .Pradžia nuo 3 
vai. iki 12-to.s. nakties. Vaka
rienė 7-tą-vai,'S^fAfiP, kainuos 
$1.00 TIKTAI. 'Rėhgkitės visi 
vietiniai ir iš kitur lietuviai 
BALANDŽIO 15 d. 1934 m., 
928 E. Mbyamepsing Avenue, 
Philadelphia, Pa....

Klausykite 'įaVsiiiimų ant 
radio stočių WPŲN, 7:30 va
karais, lietuvių valandomis, ir 
WDAS, 4 vdl;, stibatomis.

Kviečia širdinįąi VILNIUJ. 
VADUOTI SĄJUNGOS KOMI
TETAS, Z. Jankauskas, rašt.

cento jUHij pinigų nereikia dabar arba byle •_ _____ ...... ij.
da« didelės Dės Moines Kompanijos pasiskel
bti,—■aktualini atiduoda virė $5000—-100 
eash nlts-Aj—-ir tuksiančius dolerių kaipo ex- 
tra atlyginimų. Jus turite garantija išlošti 
eash atlyginimų jeigu jįjs 'priimsite daly Vil
ma. Tai no • liolerija—Jokia pinigine rizika—

AK JVH UALITK PAVEIKSLE SURASTI 
4 fiUNIS?

Kai kurie viršum kojom. Tik pažymeiiite 
visus šunis, kuriuos rasite paveiksle, iškir
pkite ir priHįųskItc mums, greitai. Nesiųs
kite pinigų. Šimtai jau išloftč eash atlygi
nimus, kitose draugiškose kampanijose, ku
rtas vedė šios kompanijos vyrai, štai keletą: 
Anna JhcOtJNfti, N. J. virš $5000. D. Dece 
mer, Miėh. $4,740. Mrs. K. Needham, Ore. 
$4.705. I. Nvstrom. Ore. $3,700. Mrs. Ay- 
ling, N. J. $1,835. Dabar ateina jūsų pro
ga. Skubinkitės—pradekite, surasdartii 4-ris 
šunis. Apart duodamo Buiek, $1,000 EXTRA 
UŽ GREITUMĄ bus duodama Pirmam Pri
zo Išlošėjlil, No tik vienam asmeniui, bet 
šimtai bus atlyginta. Atsitikime lygaus skai
čiaus, duosime - prizus. Visi pinigai atmokėti 
už prizus yra deposttuoti Banker's Truėt
Bank. Dpk Moines. Mes kviečiame jus atsL 
žinoti apie šia Kompanija per byle kilti
banką, Dės Moines, byle kredito agentūrą, 
biznio ištaiga, geiŽkell arba ekspress kompa
nija. laikrašti, magazinu. Jie yra dideli na- 
tionali skelbėjai. Jie užmokės $10.000 byle 
kuriai užsipelniusiai labdarybės ištaigai jei
gu kas gali Įrodyti, kati mes tikrai neduo
dame visus tuos tuksiančius dolerių prizais 
- -.•irbn kad šie pinigai nesiranda banke. Ne
siųskite mums pinigų. Greitumas apsimokės. 
Pažymėkite šunis kuriuos surasite, iškirp
kite paveikslą ir gi'eit pasiųskite — arba 
parašykite ant postkartčs kiek jus surado
te šuniukų. Už atsakymą jus sužinosite kaip 
jus galite išlošti oxtra eash atlyginimą ir 
$2.500 viršaus. Atsakykite dabar! Pasaky
kite ką jus norėtumėte išlošti — $2.500 
eash ar Buiek ir $1,000. Adresas — Mer- 
. old Johnson. Prize Manager, Dės Moines, 
<»wa. Dept. 2145.

Waukegan, III
Nepaprastai pasekmingos A. L. 

T. A. S. S. prakalbos 
sekmadienį

Waukeganas sekmadienį tu
rėjo iškilmingą dieną. Lakūnas 
Janušauskas, daugiau chicagie- 
čių, visos žymesnės vietinės jė
gos susidėjo, kad tinkamai at
žymėti tą šventę. Tai padarė 
su dideliu pasisekimu.

Mat, Lietuvių Auditorijoje, 
Waukegane, sekmadienį vietinis

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Lišieiine beveik mome taliaj 
užmuša

^America s 
®\ favorite!

turinčias bendrumo 
su, paprastais šalčiais bakteri
jai}; Tas palengvina jusq| 
gerklę, kada bakterijos jį su- 
skaudina. Ir Lineride yra

—ŠSSi

Thetantaliaiugftąvdrsoftrucmay. 
SnnaiseandtrueoJU-fąshioncdboiled 

reesing tWJy cojtnbtttcd! Smooth 
/and vetvety.mjtdę in-tfre cxclu8ivo

paleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė kad tie. kurie plauna 
getklę sU Listerine tiktai % 
tesitgo balčiais. tu rijo % 
rrumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St

'Lėuis, W

vaite, 'kaip ■ mes galime rami ii. 
į tokius pasiaukojimus žiūrę* 
Ii? Nepr isidėj us i r n epą rėmiau t 
tokių aukštų tikslų, kuriais ,go

kRafT’š jiiiiRAčLĖ whip 
SAIAD DR^SSING

na ................ ii i i.nytĄb**

1739 S. Habtcd Su, Chicago, TIK 
OHIO trrHUANrAN PUBtlSH- 

ING CO. DIRVA K. ^. KARPlds
6820 Stiperior Avė., Clevehnd, O.
,* «„11 ųk r* "A- * —

MR. C. J, WOS!
•SOlJCiMdn'

MR. A. VARASIOS
Ž06 AU Natione Bank Buildino 

1200 CaHon Su, Pittsburgh, Pa.

* &
Rengia ir prižiūri

Lietuvių‘Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

^STUTTGART”
Išplauks iš New Yorko

12 a., 1034 m., 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą........ ...... . $ 97,5°
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal.......Č16700

Pridedant Jung.. Valu. Taktui

Del Informaciją kreiplifij p
COSMOFODITAN ’TRAVEL PETffR BARTKĖVICIOSr..pSjBRŠ<Br>AZiBjus

’ ‘ 197'Ad.o. N. j. UTHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS , *>»

JOHN SEKYSi. . . ---------------- ‘ - — -
^433 Pirk St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRĄVEL BURBAU
’IUJ GraAd St., Brooklyn, N. Y.

^A^eSTkoS EIBTUVIS
14 VcrftOD St.» Worce«tcr, M««i.

*ATtXWlfc *fRAVEL SERVICE

, Masą.

HAMBURG - AMERICAN LINE
NOfcTH GERMAN LLOYD

u'i’i'i "’L »!«i»'|Ae»lli. r. I,.

. ................................. . ........ ...—h,...... ... ■ .........

ilOTi*....... ... ..........i

PAVASARINE

EKSKVRSMA
CUNARD LINIJOS

LAIVU

“AQUITANIA”
GEGUŽĖS 3 MENĄ
per SOUTHAMPTONA 
arba CHERBOURGĄ

I KLAIPĖDĄ
šią Ekskursiją lydės lietuviams gėfdi llhoihas PIJUS 

BUKšNAITIS, kuris jau kelius kartus W^kftilngai ly. 
dėjo S. L. A, Ekskursijas. .

Laivas “Aquitaniab yra labai didelis ^T^^latlkia ju
ras į apie 6 dienas. Tai bus sknifllnga ’tek^kurJ.Ija, nes 
visi lietuviai laivakorčių agentai ją remia.

i

Užsisakykite vietas iš Unkšto.

1739 So. Halslefl Street
iCHICAO, ILL.
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SLA. Pildančios Tarybos Rinkimai

gaus daugiau 
tas bus užtvirtintas 

sekretorium. Nežiūrint

Kaipo SLA. senam nariui kiančiu žaislu. Gerai atmena
mai! svarbiausiai rupi ne par- me taip netolimą praeitį, kuo- 
tijinės grupės Susivienijime met nariai visuotinu balsavi-
proteguoti ar joms laimėjimų mu rinkome SLA. sekretorium 
ieškoti, bet paties Susivieniji- p. J. M. Viniką ir pildančiojoj 
mo likimas. Susivienijimas yra (taryboj buvo nutarta, kad ku- 
labai rimtas dalykas Amerikos ris kandidatas 
lietuvių gyvenime, nes dauge- balsų, 
lio biedniausių darbo žmonių SLA.
yra vienatinė viltis Susivieniji- to, kad p. Vinikas gavo du kart 
me ligai ar nelaimei atsitikus, daugiau balsų už p. Raginską, 
Todėl svarbiausiu kiekvieno vis tik trys pildančiosios tary- 
protaujaučio nario uždaviniu tu- bos nariai: vice-prezidentas Mi-i 
retų būti dabot kokie veikėjai kalauskas, iždo globojas Januš- 
išrenkami j Susivienijimo piL kevičius Jr. ir daktaras-kvotė- 
dančiąją tarybą. Visi galim nu- jas Dr. Stanislovaitis priešino

si visuotino narių balsavimo iš
rinktam kandidatui, nusispiau-j 
darni net į savo pirmiau duo-' 
tą garbės žodį.

Nejaugi SLA. nariai šitą

dančiąją tarybą. Visi galim nu
manyti, kad centraliniai orga
nizacijos viršininkai yra pama
tiniu organizacijos reikalų tvar
kymo dėsniu.

Pildančiosios tarybos nariai
privalo būti rimti, sąžiningi ii gesį tų trijų pildančiosios ta- 
pilnai atsidavę organizacijos rybos narių taip lengvai 
gerovei veikėjai. Jokiais orga
nizacijos reikalais centraliniai 
viršininkai neprivalo turėti už-

ei-

už
mirš ir vėl juos išrinks į taip 
svarbius organizacijos valdymu 
urėdus. Mano manymu, tokie

kulisinių tikslų. Jokiai politi-1 narių valios laužytojai neturi 
nei grupei jie neprivalo patai- gerų norų jokiais organizaci- 
kauti organizacijos reikalais, jos reikalais ir jie neužsitar- 
Visi nariai jiems privalo būti nauja SLA. narių pasitikėjimo, 
lygus be jokių išimčių.

Tačiaus dabartiniam pildan
čiosios tarybos sąstate šito pa
matinės svarbos principo nė
ra, išskiriant tik vieną kitą jos 
narį. Kai kurie jos nariai pa
sižymi net tokiais darbais, ku
rių jokia rimta fraternale or
ganizacija netoleruotų. Jiems 
narių valia yra nieko nereiš-

Jau vien dėlto, kad jie nesi
skaito su didžiumos narių ne 
turėtų ateityje pasilikti pildan
čiojo j taryboj.

Eikime toliau, rasime dau
giau. Nespėjo praeiti gruodžio 
mėnesyje įvykęs pildančiosios 
tarybos posėdis, nespėjo Ja 
nuškevičiai
sugrįžti iš New Yorko, tuojaus 
pagarsėjęs savo “smarkumu” 
Chase-čekanauskas skelbia 
“Amer. Lietuvyje”, kad pildan
čiosios tarybos posėdyje paaiš- 
kūjęs tokis SLA. investmentų

tėvas ir sūnūs

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS

DUODAME
REMI ANTĮ ES

ĮSTAIGOMS
JŲ REKORDU

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS ..

i’idijciuoiėit, biai vasarai skir
tas maudimosi kostiumas, kuris 
kūną kuolabiausia atidengia 
saulės spinduliams.

nupigimas, kad net baisu daro
si. Man pasiteiravus pasirodo, 
kad tas investmentų nupigimas 
labai padidintas, nieko pana
šaus nėra. Tačiaus bolševikai 
šitą falsifikaciją pasiėmė už 
svarbiausi kozirį pildančiosios 
tarybos rinkimų kampanijoj. 
Reiškia, pildančiosios tarybos 
nariai net falsifikacijomis in
formuoja savo sėbrus, kad tik 
kuoblogiausioj šviesoj pastaty
ti SLA. būklę.

Tolinus, visiems yra žinoma, 
kad Jannškevičiukas pereitą 
vasarą būdamas Lietuvoje tuo 
pačiu laiku “prižiūrėjo” ir SLA. 
nuosavybėn paimtą namą 
Thompsonville, Gonn. Jis pri
davė pildančiai tarybai sąskai
tas už keliones ir sugaištą lai
ką, nors tuo , kartu švaistėsi 
Lietuvoje. Reiškia: lupk, -kol 
lupasi, nes šiam “jaunuoliui” 
drąsos nestinga reikalauti at
lyginimo net už neatliktą dar- 

ą. Jis sau važinėjasi po Lie
tuvą ir tuo patim laiku reika
lauja iš SLA. atlyginimo už 
“keliones ir sugaištą laiką”.

Jau visi žinome triukšmau
tojo Chase*-čekanausko žingsnį 
— • įskundimą Susivienijimo 
Connecticut valstijos apdrau- 
dos departmentui. Dabar Hart-

akini ų išpardavima

A

"6

30 
Dienų 

BANDYMU]

§le pnntebfitlni nauji instrumentai yra pa- 
_ imti ifi rcRuliarauB Rtako bu pilnu, tur

tingu tonu., artiRtiAku dczainu ir gražiai ifibaigti. Tau
pykite, pirkite f. o. b. ifi warohoURe. Naujausios mados 
Grand ir Upright piium konstrukcijos. Specialiai pabūda
vo ti dfil mažų apartmontų ar namų su mažai vieto?.

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento.

Pradėkite Mokėti
GEGUŽES 

MBNESY

fordo apielinkeje SLA. nariai 
kalba, kad prie šito nedoro dar
bo prikišti nagai ir kitų. Chase 
yra labai artimas žmogus Ja
nuškevičių šeimai — gula ir 
kelia su Januškevičiais, anot 
tos patarles. Tolinus, pats Chase 
savo artimiems sėbrams išsi
plepėjo, kad jis buvo nuvykęs 
net į Brooklyną pas vice-pre- 
zidentą A. Mikalauską pasitar
ti šio skundo reikalu ir Mika
lauskas jam sakęs, kad pildan
čiosios tarybos suvažiavimas jo 
kundo nesvarstęs ir jokio nu- 
arimo nėra padaręs. Tokį raš- 
išką paliudymą Chase’ui pri

žadėjęs prisiųsti Mikalauskas, 
aip tik gausiąs iš Centro laiš

kams popieros su jo vardu ir 
urėdu. Taipgi jam išdavęs raš
tišką paliudijimą ir Dr. Sta- 
nislovaitis, kad pildančioji ta
ryba Chase skundo nesvarsčiu
si ir jokios rezoliucijos (nuta
rimo) neišnešusi. Tokie pildan
čiosios tarybos narių liudymai 
sudarę pamatą tam Chase skun
dui valdžios įstaigoje. Todėl jis 
valdžiai ir skundžia tik ketu
ris pildančiosios tarybos narius, 
o savo sėbrus: Mikalauską, Ja- 
nuškevičiuką ir Stanislovaitj 
pastato SLA. išganytojais. Tai 
ve kokius SLA. viršininkus tu
rime! Toki tipai neturi teisės 
užimti SLA. valdyboje vietas.

Prie šito reikia pridėti dar 
ir vice-prezidento Mikalausko 
biznis. Susivienijimo seimų yra 
nutarta kovoti prieš girtuokly- 
bę, net pomirtinių nemokame 
nuo alkoholizmo įnirusiems na
riams, o betgi SLA. vice-prezi- 
dentu laikome saliunininką. Tai 
pasityčiojimas iš SLA. pamati
nių principų!

Augščiau suminėtu tipų ne
galima palyginti su sekamais 
kandidatais j pildančiųjų tary
bą : J. K. Mažiukna, kuris kan
didatuoja į vice-prezidento urė
dą; J. M. Bučinsku, kuris kan
didatuoja į iždo-globėjo urėdą 
ir su Dr. I. B. Bronušu, kuris 
kandidatuoja į daktaro-kvotėjo 
urėdą- Tai sąžiningi ir užsitar
navę lietuvių visuomenes vei
kime veteranai, rimti ir ap
šviesti veikėjai, labai daug pa
sidarbavę ir SLA. gerovei. Ypa 
tingai Dr. Bronušas yra ga . 
bus ir patyręs gydytojas ir jis 
butų labai naudingas susivie
nijimui. Gabus literatas ir la- 
ai darbštus žmogus.

Be suminėtų urėdų, man dar 
rupi ir iždininko urėdas. Jau 
pasiekė provinciją įsakymai 
balsuoti už adv. J. Lopatto i! 
iždininko urėdą. Butų didele 
klaida ir bereikalingos susivie
nijimui išlaidos dabar rinkti. , 
adv. Lopatto iždininku, nors ir 
nieko blogo negalima primesti 
p. Lopattai, kaipo artimam ka
talikų sriovei žmogui. Paties 
susivienijimo interesai reika
lauja dar nors porai metų pa
likti iždininku adv. K. P. Gugi 
ir štai dėlko: virš $300,000 
SLA. pinigų yra įdėta į nuosa
vybes Chicagoje ir ekonominis 
krizis sudarė nepaprastus sun
kumus su šiais investmentais. . 
Jau savaimi suprantama, kad 

nkia daug rūpesčio ir darbo 
pridėti šių SLA. investmentų 
prižiūrėjimui. Kol iždininkas 
gyvena Chicagoje, tai susivie
nijimui be jokių ekstra išlai
dų šie investmentai prižiūrimi.

Taupykite Pervežimo Klaidas. 
Jeigu Jus artimoj ateity manote 
persikraustyti, mes galime pa
siimti jūsų sena piana ir pri
statyti jums nauja po to kaip 
jus perslkraustyslte naujon vie
ton.

Warehoune kaina

1Z9
14 Upright i 

Pianų
Virti žinomų IS- 
dirbyačių, var
toti. Parduoda
mi tik už caah 
Jūsų padrinki* 
mui ... po »9

mm m Si * L - 4 i i s % 
tai atvažiuokite alfl W in uH » M — m

HU viHa buvo Sei- 9OT » M.—. IH K
Pa* W W m W Bl M mMU ES w 8f»tat,vti dykai. M ..muož®Atfhvn 1'r<‘('l:Klh'iilnin, Ket vlrtiullenhiiH Ir 

PcnktittlIeiilalH nito 9 v. ryto Iki 9 v. v.
Pnhnkiio AmIiIihk] Avi*, iratvoknrl iki 
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Didelės Dirbtuvės {sakė Išparduoti
VISAI NAUJI
Maži Upright
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savaitę

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI
[Sąlygos $1.50 į Savaitę |

_______ Galutinai Numuktos Kainos—ISsImalnyklte savo sena Pianų

Be FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
’jimo® South Ashland Avė. and 39W» St

Iždininkas negali ekstra atly- reikėtų užmokėti mažiausia’ 
ginimo imti, kuomet organiza- $5,000 į metus, o gal ir be 
cijai tarnauja kad ir už nedi- $10,000 neapsieitumėm. 
dėlę algą. Jei iždininkas butų! Taigi jau ne vien dėlto, kad 
Pennsylvanijoj, tai SLA. in- į dabartiniais sunkiais laikais 
vestmentų Chicagoje prižiurę- nepatogu mainyti susyk du 
jimui ir visų painiavų atlikimui svarbiausi urėdai: prezidento ir 
reikėtų samdyti kitą žmogų, iždininko, bet ir dėl sutaupy- 
Tok| darbą tegalėtų atlikti tikjmo susivienijimui bereikalingų 
advokatas, o mes žinome, kiek 
advokatai paima už patarnavi
mą. Anot vieno pildančiosios 
tarybos nario išsitarimo, jei 
reikėtų samdytam žmogui už
mokėti už patarnavimą tais 
reikalais su SLA. investmen
tais Chicagoje, kiek tam pa
tarnauja iždininkas Gugis, tai

išlaidų keliolikos tūkstančių do
lerių j metus būtinai reikia iš-

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim 

ant

Morgičių nuo

Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewieh
MORTGAGE BANKER

2324 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678 ‘ 
CHICAGO, ILL.

rinkti iždininku adv. K. P. Gw- 
gj. Pagalios, susivienijimas ge
resnio ir sąžiningesnio iždinin
ko už p. Gugį negaus.

Senas SLA. Narys.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Greičiausia Kelionė Į Lietuvą
. BREMEN 

EUROPA
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš HOC A A 
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ OO-UU 
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia pri.e laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogi; nuvykimą j KLAIPĖDĄ. 

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

HAMBURG - NEW YORK 
AL-BERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš $17(1
NEW YORKO J KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ ■

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš M £7 AA 
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ ” ■
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 
laivais.—Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 

r Hamburgo.
' Informacijų klauskite pas vietini agenta arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

 177 N. Michigan Avė.—130 W. _ _____
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ^iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau# 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorons turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lfoterlns, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurą Istikro šveičia nedrasky
damas dantų emaUs — tas sun
kus uždavinį# pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Loids. U. S. A.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu i tris dienas nesijausi geriau—atnešk dali 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS PABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINĖ
3201 S. Halsted St, Chicago, III.

TEL. VICTORY 7386-7048.

THE TWO ORPHANS
HUM.'

SOME LUCK IF HE
GET£ TH2ED O'ZjS IfeSS, 1 

lik I / J o . s. .TUteMlM' US 
k DOVVM’J

IS N© PiCMldl 
Būt tme Klos 

STILL CAfcfey OM !

* u.llk. tl < 

<rredomil iki

MtGHT AS WELL 
TT?y AGAIN,BUB’ )(ITS ĄLL 

RIGHT
WtTH

DIDELIS » *21^.----
PASIRINKIMAS '

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric Šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

imu

VMM

umsk. n turkiška Pirtį 
pouglas baths

>5’416 W ROOSEVELT ROAL
arti St. Louia Avė. Tel Kedru 890?

Vanos lietam it druskos -ano*
«wrmming pool 

turkiška girtu aioimm 
omis iki 7 « v

ATISFIED THAT 
THEy'VE MADE 

A CLEAN GETAVVAY, 
BUB ANDTESS FACE 
THE FUTURE VVITH 
HEAVV HEARTS, AS 
THEItS BASKE.T OF 
PreCA/ISlONS, SUPPtIEO 
By THe kimdclematis 
IS NOVV EMPTV

Hvnting a job

°EMPLoyMeNT I maybe vve'ul aai/e 
AGEMCy 

o _____ _

LISTCN, KtDS! THE/ AIN’T 
NO ŪSE IM APPLVIM' 
FOGŽ THAT JOB AGAIM!! 

\OU Aree BOTH TOO 
VOUNG - I WANT 
SOMEONC Atleast 

\FIFTEEM VfeAreS
OLD/

VĖH.'

BOT/ MISTER, 
ME AMD 6UB 
HAVETHAT 

\ALL FIGURED

A(£E OLOEO. THAM THKT 
CAM'T VOU SOfeT O' ADO 

L US UP, AMD SPLIT TH'

SAlARV??
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SIDABRO BILIUS

Lock

darbo sąlygų pagerini

arba

ARGUMENTAI DIKTATŪROSE

IŠ DARBOkaip kad dabar matome Vokieti

Sutiko

Roodienomis prez

A'<ews'jt

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

88.00 
4.00 
2.00 
1.60

darbininkų
Darbinin-

S8.0U 
4.00 
2.50 

Monex

Washingtone, 
sulaikyti de- 

darbininkų dir- 
CWA programų

sutrumpinti darbo 
laiką.

nuomone
Kada pri

Keisti tačiau yra tie žmonės, kurie pritaria dikta 
turoms. Jiems atrodo, kad šautuvų ir bombų argumen 
tai esą geresni, negu spaudos ir žodžio!

Chicagoj,

17.00 
8.60 
1.76 
1.26

tarimui, tai tuojau bus suteik
ta darbo dar 2,000 darbiniu

•r. Julius Deutsch 
cspublikinės darbi-

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KONVENCIJA

konvencija įvyks
3 dd. {Pa-

Hitleris.
gal reikėjo taikesnės 

taktikos?

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont SU 
Boston, Mass.

PAMOKA Iš AUSTRIJOS 
KONFLIKTO

SIŪLO PASIDALINTI 
pacifiku

Dvimetinė Amerikos socialia 
tų partijos
Detroite, birželio 1 
ruošti konvencijai dienotvarkę 
ir sutvarkyti įnešimus pavesta 
komisijai, kurios pirmininkas 
yra Daniel W. Hoan. Gegužės 
1 d. konvencijos dienotvarke 
bus paskelbta.

7,100,000 bedarbių; 4,600,000 
dirba pripuolamai.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
paskutiniame mėnesiniame pra
nešime apie .įarbų padėtį šaly 
sako:

tik ir mano pasiekti, įgaliodamas valdžią parduoti sve
timoms šalims ūkio produktus už sidabrą. Kad sveti
mų šalių pirkikai butų • dar labiau' paskatinti pirkti, 
kongresas duoda teisę prezidentui imti sidabrą 25 nuo
šimčiais aukštesne kaina, negu už jį mokama pasaulio 
rinkose. Kitaip sakant, svetimų šalių pirkikams, kurie 
pirks Amerikos farmų produktus, siūloma duoti 25 
nuošimčių nuolaida.

Antikos žemės ukiui iš to gali būti didelė pagel- 
ba. Bet jeigu valdžia nesigaili šitaip šelpti žemės ūkį, 
stimuliuojant ūkio produktų eksportą, tai keista, kodėl 
ji nesirūpina visos užsienių prekybos išplėtimu. Be pla
čios prekybos su užsieniais Jungtinių Valstijų pramo
nė negali augti. Tą prekybą dabar paraližiuoja aukštos 
muitų sienos. Rooseveltas turėjo, kai tik jisai buvo 
įvesdintas į prezidento pareigas, pradėti rūpintis, kad 
tos muitų sienos butų nugriautos. Metai laiko praėjo, 
bet jisai iki šiol dar nieko tuo atžvilgiu nepadarė.

Reikia neužmiršti, kad geriausi Amerikos pirkikai 
gyvena visgi ne Azijoje, bet Europoje; ne ekonomiškai 
atsilikusiose agrikultūros (žemdirbystės) šalyse, bet 
pramonės šalyse. Padidinti prekybą su jomis reikštų 
daug daugiau, negu įsiūlyti kelis šimtus tūkstančių bu
šelių kviečių azijatams.

Visus, kurie nesutinka su diktatoriaus 
mis, jisai nužudo arba uždaro į kalėjimą, 
trūksta vietų kalėjimuose, diktatorius steigia koncen 
tracijos stovyklas, 
joje ir Austrijoje.

Atatinkamomis priemonėmis tenka ir diktatoriaus 
priešams su juo kovoti.

Jeigu butų žodžio ir spaudos laisvė, tai žmonės, 
kurie priešinasi diktatoriaus politikai, jį kritikuotų 
spaudoje ir susirinkimuose. Jeigu žmonės turėtų teisę 
išsirinkti tokią valdžią, kokios jie nori, tai jie organi- 
zuotųsi į politiškas partijas ir kovotų prieš negerą val
džią balotu.

Bet diktatūrose tų teisių žmonės neturi, todėl kri
tikos ir balsavimo vietąj tenai užima revolveriai ir bom
bos.

Kaip tik dabar Romoje yra teisiami 4 asmens, ku
riuos policija kaltina padėjus bombą šv. Petro baziliko
je (bažnyčioje) pereitą vasarą, tikslu nugalabinti dik
tatorių Mussolini, kuris turėjo tuo laiku j tą bažnyčią 
ateiti.

Ar. tie asmens tikrai kalti, sunku pasakyti. Bet 
gal būt, kad jie ir kalti. Kur yra praktikuojamas smur
tas iš viršaus, tenai yra neišvengiamas smurtas ir iš 
apačios.

Daugiau kaip dviejų trečdalių balsų dauguma at
stovų butas Washingtone priėmė bilių (įstatymo suma
nymą),] kuriuo einant valdžiai pavedama tartis su kito
mis šalimis dėl žemės ūkio produktų eksporto, priimant 
už tuos produktus, vietoje aukso, sidabrą. Šitą bilių tu
rės dar nubalsuoti senatas, pirma negu jisai pavirs įs
tatymu.

Kongresas tuo budu padarė pirmą stambų žinksnį 
linkui prekybos išplėtimo su Azija. Dauguma Azijos 
šalių dar iki šiol tebevartoja ne aukso, bet sidabro pi
nigus. Auksas Azijos, gyventojams yra per brangus me
talas. Jų uždarbiai yra labai žemi, ir auksu juos sai
kuojant pinigai butų per smulkus. Bendrai imant, juo 
biednesnis kraštas, juo pigesnius pinigus jisai vartoja. 
Atėjus blogiems laikams, net ir turtingos šalys buvo 
priverstos nupiginti savo pinigus. Pavyzdžiui, Amerika 
numušė savo dolerio vertę 40 nuošimčių.

Bet žmonių Azijoje gyvena daugiau, negu kuriame 
kitame kontinente. Vienų tik kinų yra daugiau, kaip 
400 milionų. Indijoje gyvena 320 milionų. Tie šimtai 
milionų žmonių maitinasi labai prastai, o tuo tarpu 
Amerikoje duonos ir mėsos yra daugiau, negu žmonės 
gali suvalgyti. Valdžia duoda premijas farmeriams, 
kad jie sėtų javų ir augintų mažiau gyvulių.

Butų daug išmintingiau tą atliekamą maistą išga
benti į užsienius ir parduoti, negu kad jį naikinti arba

Jos nuosprendis įsako 
biriukams grįžti tuojau į 
bą. Kompanijai gi liepia 
imti visus darbininkui 
duoti’ pirmenybę tiems jų 
imant į darbą), kurie dirbo jai 
pirm rugpiučio menesio 31 d.

Kalbama pramonės šaka yra. 
palyginti, nežymi tarp kitų ša
kų. Ji samdo tik apie 20,000 
darbininkų visoj šaly. Ji, be 
to, nesutiko išpildyti kitą pre
zidento raginimą, būtent, pa
kelti algas.

Bet ir sutikimas sutrumpili 
t i darbo laiką reiškia žingsnį 
pirmyn šalies pramonės gaivi
nimui, Tai yra pirmos pramo
nes atsiliepimas į prezidento 
laragirimą.
Dar apie senatoriaus Wagne~ 

rio bilių.

Jau teko minėti, kad sena
torius Wagner įnešė į Suv. 
Valstijų senatą bilių taikomą 
prieš kompanijų unijas, šičia 
dar trumpas paaiškinimas apie' 
ą bilių.

Kaip žinoma, NIRA sekcija 
7 A garantuoja darbininkams 
teisę organizuotis ir kolekty
viai derėtis per savo atstovus 

į su samdytojais dėl darbo są
lygų. Sekcija 7A betgi never
čia samdytojus daryti kontrak
tus arba su’tartis su darbinin
kais.

Senatoriaus Wagnerio bilius, 
jeigu jį kongresas priims, drau- 
džia samdytojams maišytis į 
darbininkų organizacijų reika
lus ir reikalauja dėti pakanka
mas pastangas (reasonable 
effbrts) sutartims padaryti.
Darbo Tarybos nuosprendis dė- 

liiai Rockfordo kompanijos.
šešiu's mėnesius tęsėsi Na

tional 
streikas Rockforde 
kai reikalavo unijos pripažint 
mo 
mo

Valdžią atstovaujančios lo
kalus darbo tarybos mėgino 
streiką sutaikyti. Kompanija 
gavo indžionkšeną, draudžiantį 
net valdžios atstovams kištis 
t jos ir darbininkų ginčą.

*4 p $
Ginčas pagalios pasiekė Na- 

cionalę Darbo Tarybą Wašhing- 
tone. Ir ši taryba pripažino 
darbininkams teisę organizuo-

Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Koki Hirota, kuris vie
šai pasiūlė, kad Pącifikas butų 
padalintas j dvi sferas, vieną 
kurių valdytų Japonija, o kitą 
— Jungt. Valstijos, kad tuo 
•tarp abiejų šalių užtikrinti pa
tvarią taiką.

mene- 
(šalininkai

prijungimo prie
— “N.” Red.) ir 

reikalavo visuotinų 
; klerikalams (Doll- 
krikščionių

Entered as Second Olas* Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Čbieago (U. inde* ihe <ct of

Sausio mėnesį šių metų 11,- 
690,000 darbininkų neturėjo 
pastovaus darbo. IŠ to skal

siomis 
scveltas atsišaukė ir pramonę 
ir biznį paraginimu sutrumpin
ti darbo laiką ir pakelti darbi
ninkų algas.

Kodeksų vyriausybe, sudary
ta vadinamai Refractories In • 
dustry, kovo 9 d. paskelbė, kad 
jį . yra pasiruošusi praimti 36 
Valandą darbo / sąvąitę, palaiky
dama tą! pačią algų;skalę, ‘ko
kią mokėjo iki šiol.

šis tarimas padaryta neda
lyvaujant kai kuriems tos pra
monės atstovams. Jeigu ir tie 
nedalyvusieji sutiks kalbamam

Apie pilietinį karą Austrijo
je, kurį iššaukė Mussolinio pi
nigais apginkluota klerikalinė 
milicija “heirmvehr” ir vice
kancleris Fey, bus dar ilgai dis- 
kusuojama viso pasaulio spau
doje. Socialistams bus ypatin
gai svarbu padaryti teisingas 
išvadas iš to konflikto įvykių ir 
jų šviesoje persvarstyti savo 
taktiką. Bet tuo tarpu yra įdo
mu išgirsti pačių Austrijos so
cialdemokratų vadų nuomones.

{ čechoslovakiją pasisekė pa
būgti dviem žymiem Austrijos 
socialdemokratų lyderiams. Vie
nas jų — 
vyriausias 
ninku gvardijos (Schutzbund’o) 
komand notoj as; antras — Dr. 
Otto Baucr, Austrijos socialde
mokratų teoretikas ir bene 
stambiausias pasaulyje vadina
mų kairiųjų socialistų vadas. 
Ką juodu sako apie socialdemo
kratų pralaimėjimą kovoje su 
fašistais Austrijoje?

Juodu abu pripažįsta, kad 
dabartiniu laiku Austrijos dar
bininkai negalėją laimėti per
galę, nes prieš juos valdžia pa
statė gerai apginkluotą armiją 
ir policiją, ir valdžiai talkon 
atėjo dar fašistiškas “heim- 
wehr”. Generalis streikas, ku
rį paskutinėje valandoje ban
dė iššaukti partijos ir profesi
nių sąjungų centrai, nepasise
kė, kadangi dauguma darbinin
kų atsisakė streikuoti, matyda
mi, jogei šimtai tūkstančių be
darbių laukia progos užimti jų 
vietas ir streiką sulaužyti.

Bet kyla klausimas, ar Aust
rijos socialdemokratai nepadarė 
klaidų praeityje, leisdami, kad 
sąlygos susidėtų taip, kaip jos 
kad buvo susidėjusios prieš iš
kilsiant pilietiniam karui?

Ir Deutsch ir Baucr pripa
žįsta, kad klaidų buvo padary
ta. Bauer mano, kad generalį 
streiką reikėjo paskelbti per
nai metais, kai tik Dollfussas 
jėga sutrukdė parlamento su
šaukimą. Parlamento pirminin
kas tuomet buvo socialdemo
kratas Dr. Kari Renner. Pro
testuodamas prieš valdžios 
smurtą, jisai rezignavo iŠ pir
mininko vietos. Pasipiktinimas 
Dollfusso politika buvo labai 
didelis darbininkų masėse, ir 
generalio streiko obalsis butų 
tuomet radęs karšto pritarimo 
darbininkuose. Bet socialdemo
kratų vadovybė nutarė streiko 
neskelbti, bijodama, kad tai 
prives prie ginkluotų susirėmi
mų su valdžios jėgomis ir di
delio kraujo liejimo.

Į socialdemokratų nusistaty
mą padare įtakos dar ir Doll
fusso prižadėjimas tartis su so
cialdemokratais dėl krašto kon
stitucijos pakeitimo. Otto 
Bauer dabar prisipažįsta, kad 
buvo “kvaila” pasitikėti Doll
fusso žodžiu, kurio šis klerika
las, žinoma, niekuomet nemanė 
laikytis.

Tačiau ir tas žinksnis vai* 
giai butų pakeitęs esmėje ga
lutiną rezultatą. . Jeigu social
demokratai butų iššaukę dar
bininkus į generalį streiką tin
kamam momente ir streikas bu
tų buvęs sėkmingas, tai Doll-

Subscription Ratea.
48.UO per year in Canada 
|7.00 oer year outaide of Chicago 
|8 yea» *i» ChiCMgi

darbiai, o 4,600,000 turėjo tik 
laikinus, valdžios suteiktus ar 
kitokius opios padėties (emer- 
gency) darbus.

Tokias skaitlines paduoda 
Federacijos statistikos biuras.

Pasak Greeno, veikliausia 
priemonė žymesniam sumažini
mui šios milžiniškos bedarbių 
armijos yra sutrumpinti darbo 
valandas pramonėj ir bizny.

Boikotas prieš čizelerius.
Memphis Miesto (Tenn. val

stijos) darbininkų unijų tary
ba nutarė boikotuoti tuos pro
duktus, kuriuos išdirba ar par
duoda vadinami “chiselers”, t. 
y. pavieniai asmenys ar gru
pės paneigiu prez. Roosevello 
pramonei gaivinti programą. 
Taipjau’ nutarta boikotuoti Vo
kietijoj išdirbamus produktus.

Taryba nutarė padaryti listą 
visų Memphiso įstaigų, kurios 
neprisilaiko NRA reikalavimų.

Rockfordo unijos priešingos 
CWA demobilizavimui.

Rockfordo Centralines Darbo 
Unijos prezidentas James R. 
Davison pasiuntė telegramą 
Illinois valstijos senatoriams ir 
kongresmanams 
ragindamas jut 
mobilizavimo 
bančių sulig 
Rockforde.

Prisidėjo prie boikoto 
Vokietijos.

Norvegijos darbo unijų ge- 
neralė taryba priėmė griežtą 
rezoliuciją, kurioj išreiškia pri
tarimo Tarptautinės Unijų Fe
deracijos paraginimui boiko
tuoti Vokietiją. Atsišaukime į 
darbininkus Norvegijos gene- 
ralė taryba tarp kitko sako. 
‘Nepirkite Vokietijos produk
tų tol, kol Hitlerio rėžimas 
viešpatauja. Mėginkite įkalbė
ti namų šeimininkėms, kad jos 
palaikytų pirkėjų streiką. No

Nauiienob -ima KaMdien. lenkinant 
^kmaaieniuM. Leidžia Naujienų Ben- 
>irnv< ’MP m HalMted St. ''hicago. 
11) Telefoną* UANaJ HbOO

fussas, nestengdamas darbinin
kus numalšinti, butų veikiau
sia susidėjęs su “naciais”, ii 
Austrijos diktatorium butų pa 
tapęs

Bet yra labai įdomu, kad 
Austrijos socialdemokratų teo
retikas pripažįsta, jogei einant 
•taikesniu keliu butų gal laimė
ta daugiau, negli su pagelba 
revoliucinio generalinio streiko. 
Prahos laikraštyje “Der Neue 
Vorwaerts” jisai rašo:

“1932 m. balandžio 
sį pan-germanai 
Austrijos 
Vokietijos 
naciai 
rinkimų 
fusso krikščionių sociali} I 
partijai. — “N.” Red-) dre
bėjo kinkos, nes jie bijojo, 
kad rinkimai suteiks valdžią 
naciams. Jeigu tuo laiku mes 
butume pasisiūlę balsuoti 
parlamente prieš naujus rin
kimus ir butume pasižadėję 
klerikalų valdžią ‘toleruoti’, 
tai mes gal butume sulaikę 
klerikalus nuo jungimosi su 
heimvvehru.”
Bet, anot Bauero, Austrijos 

socialdemokratai tokią taktiką 
atmetė, bijodami susilaukti to
kio pat likimo, kokio susilau
kė Vokietijos socialdemokratai, 
kurie klerikalų valdžią (Brue- 
ningo kabinetą) toleravo.

Vadinasi, Bauer ir jo ben
dradarbiai nutarė nedaryti jo
kių kompromisų su Dollfussu. 
Jie norėjo būti “kairesni” už 
Vokietijos socialdemokratus.

Tai buvo 1932 m. Bet už me
tų laiko Dollfussas, su heim- 
wehro pritarimu, pavartojo) 
smurtą priei parlamentą, ku-1 
riame sociajtįemokratai turėjo 
pirmininko Svietą ir daugiau 
kaip 40 nuoš. visų atstovų. Ta
čiau Bauero vadovaujama par
tija susilaikė nuo griežtos ko
vos prieš tą. valdžios smurtą, 
jijodama “kraujo praliejimo” 
ir patikėdama Dollfusso priža
du “tartis” ^1 konstitucijos 
pakeitimo. Pasirodo, kad dabar 
Bauer jau nebuvo priešingas 
toleravimui klerikalų. Jisai da
bar jau buvo gatavas ne tik 
toleruoti, bet ir kooperuoti, bū
tent : dalyvauti konstitucijos 
pakeitime.

Bet jau buvo per vėlu. Doll
fussas jau seniai buvo sudaręs 
bendrą frontą su juodašimtiš
kuoju “heimwehru” ir tartis 
su socialdemokratais nebenorė
jo. Jisai ėmė tartis su Italijos 
Mussoliniu. šis jam patarė so
cialdemokratus išskerstą — kas 
ir buvo įvykinta šių metų vasa
rio 12

Mes nematome, kuo Austri
jos “kairiųjų” socialdemokratų 
taktika pasirodė geresnė, negu 
Vokietijos “dešiniųjų” socialde
mokratų.

niHiHakymo kaina
Chicagoje — paltu:
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Pusei metu ....... .............
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Be to, nusakoma, kad turi bū
ti paskelbti darbininkų atsto
vų rinkimai Nacionalės Darbo 
Tarybos priežiūroj.

Darbininkai priėmė Tarybos 
nuosprendį. Kompanija tačiau, 
kaip praneša Adolph Germei 
(Rockford Labor News redak
toriui), tyli. Todėl abejojama, 
ar ji nusilenks Nacionalės Dar
bo Tarybos nuosprendžiui.

Laimėjo 8 centų valandai 
pakęlimą.

Clevelando gatvekarių ope
ruotojo unija laimėjo perga
lę. Ginče su kompanija darbi
ninkai reikalavo algų pakėli
mo. Ginčas tapo pavestas arbi- 
tracijos tarybai išspręsti. Pa
staroji pakėlė darbininkų algas lankykime Vokietijoj padarytu
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kauline paukščio kaulo

Išpildymui nepaprasto,
Bt

no pareikalavimo,

Chevrolet karai gamina

mi rekordą sumišančiu

greitumu būtent

4000
matote

ir dar

GENERAL MOTORS VERTYBĖ

lo juos išgąsdinau. “Ir pats iš* 
sigandai,” 
lis Tarnas

M. V’. Miiratov’as

JUSU APIELINKEJ YRA 
CHEVROLET DEALĖRIS, 
KURIS JUMS PATARNAUS

kuris sutrukdė 
ir paskui už- 
tylai. Kiekvie-

klausėsi. Džen-

keluri paukš- 
ant smėlio ir

savo koja

savo ugiu 
ties pėdų, 
paukščius 
paukščiais 
viso pasaulio 
musų saloje atsitiko 
lykas. Mes turėjome 
tarti, kad užbaigus 
dviejų: sugauti gyvų 
vų tų paukščių.

Dabar jus 
dalykas ėjo. 
bėtina, kaip 
kerne dėliai

T, 
pkalkr advbrtickmknt

perejome per žemas
be jokių ypatingų atsi-

Aš medžiojau viso-

CHEVROLET MOTOR COMPANY, 
“ MICH1GAN.

kainos ir lengvios
C. sąlygos.

išsikišulio. šitoj vetoj dideli 
išsišakoję medžiai buvo nulin
kę iki pat vandens, o miglos 
debesys braukė jų šakeles. Aš 
pamačiau ir nustebau. Aš nie
kuomet pirmiau nebuvau ma
tęs strauso, o visgi jums pasa
kysiu, kad kiekvienas tų 
paukščių buvo du kart aukš
tesnis už jį. Jų kojos buvo gan 
trumpos, storos, samanotos, 
kaip kokios kelmo pliauskos 
—apdengtos storomis juodo
mis plunksnomis. Koks jų 
kaklas — iš nusistebėjimo pa
sakiau aš — kaip gyvatė ran
gėsi ir baigėsi nedidele paplo
kščia galva, ir su ilgu, į priekį 
atsikišusiu snapu. Ir aš dar at
simenu, kad jų akys buvo ap- 

raudonais ri-

žingeidumas 
kai aš ten pa
žinojau, kad 

žmogaus koja 
įžengusi. Ką, Dženkins! Aš 
pats dabar neatsisakyčiau nuo 
musų kelionės ir nuo medžio
klės ant šitų paukščių. Pasi
likę triese, mes apžiūrėjome 
savo šautuvus kaip reikia; 
sudėję provizijų nuleidome 
valtelę į vandenį. Mes plau
kėme savo valtele iki pat va
karo į tų pusę, kur kalvos at
rodė taip arti susiglaudę į

pašalinės pa
galbos, aš manau, jis nebūtų 
galėjęs ateiti, todėl, kad nuo 
galvos iki kojų buvo visas ap
sidengęs įvairiaspalvėmis sau
somis šakomis ir lapais. Prisi
pažįstu, man pasidarė truputį 
nesmagu, kuomet! jis nusime
tė nuo savęs tų apsidengimų. 
Mes pamatėme maskų, pada
rytų kaip paukščio galva, su 
išplautomis apvaliomis aki
mis ir į priekį atsikišusiu ilgu 
snapu. Aš dargi nusispioviau 
į šoną, o Tarnas, kurį aš prie
varta atvilkau su savim, per
sižegnojo, kaip tikras irlandie- 
tis, ir stipriai išbarė šituos žų- 
sų pamėgdžiotojus-amuletinin- 
kus.

Berniukas padavė ligoniui 
moliniame bliudelyje kažką 
gerti ir, aš manau, šitame ir 
buvo visas dalykas, todėl, kad 
tenykščiai, gal būt, žinojo pa
laimintų jėgų savo žolių. Bur
ti nin k as-žynius tuo tarpu iš
traukė iš savo uždangalo flei
tų ir pridėjo jų prie burnos, 
kuri nebuvo uždengta paukš
čio maska. Man pasirodė, kad 
tai buvo kaulas su išgręžtomis 
jame skylutėmis, panašus į 
žmogaus blauzdakaulį kaulas, 
o gal būt, ir daugiau to. Kas 
čia atsitiko su Džcnkinsu! Ne
baigęs gerti savo gėrimų, pa
šokęs jis ištraukė iš burtinin
ko rankų kaulų, apžiurėjo jį 
iš visų pusių, atidavė atgal, o 
pats nuvirto atgal į guolį, pa
vartė nugarų ir surėkė, kad 
norįs miego. Burtininkas sus
pėjo tiktai dvi tris notas pa
groti. Ma-Iki su tuo berniuku 
išvedė jį lauk. O mudu su Ta
niu tuomet nežinojome nė kų 
manyti.

Tų patį vakarų aš sėdėjau 
draugo pagalvės ir iš 

kad jis 
— stai- 

kad

i ■

vestos aiškiai 
tūli ūkais.

J u viso buvo 
Stovėdami 

ilgus kaklus gėrė van- 
lš laikiau šautuvų, bet 

šauti. Aš nujau- 
šitas ne ant gero iš- 
aš šausiu. Jus saky- 
aš tiesiog išsigan- 

ir aš su jumis nesiginčy
siu. Dabar aš to nesigėdinu, o 

pasidarė

važinčkit tik 
S mylias

ir jus niekąd daugiau nc. 
bepasftenlriMttt jokiu 

kitu Žemos kainos 
karu.

Nežiūrint i besittęsiantj visuotiną parei
kalavimą vis daugiau ir daugiau tobulumu 
—kiekvienas karas, kuris apleidžia dirb
tuvę, pabudavotas ir išbandytas,. taip kad 
atitiktų augščiausios rųšies priežiūra, aku- 
ratiškunią ir kokybe. Rezultatas: Kada 
jus paduosite savo orderi dėl naujo Chev
rolet, jus ne tiktai gausite dideli, tvirtą 
“Knee-Action karą—jus gausite užtikrini
mą, kad tai bus typiškas Chevrolet karas 
ekonomijos atžvilgiu, bus pasitikimas ir 
turės ilgą amžių.

prie 
karto nusprendžiau, 
kliedą. “Ne, Pilypai 
ga pasakė jis, “suprask 
aš esu sveikame padėjime ir 
nežiūrėk į mane liūdnomis 
akimis.” Jis net atsisėdo savo 
patale, jo akys žibėjo ir jis 
daug kalbėjo. Na, juk mes ir 
žinojome tokiu esant savo 
Džcnkinsu. Dievas davė jam 
karštų galvų, o sulig jo išsila
vinimu, suprantama, nebuvo 
galima sulyginti su mumis. Ir 
kasgi iš musų atkreiptų dė
mesį į šitas iš medžio, išpiaus- 
tytas žąsis ir į šitų paukščio 
kaulų burtininko rankose? 
Sulig jo išsireiškimu, išėj(% 
kad mums reikėjo tiktai pa
norėti, kad suprasti didelę pa
slaptį. Jis jau senai sužinojo 
iš laukinių žmonių visa tai, 
ko jam reikėjo, ir dabar visai 
gerai sužinojo, todėl ir išsirei
škė, kad milžiniški paukščiai 
dar gyvena pasaulyje. Aš atsi
miniau kaulų ir iš jo nuspren
džiau, kad žųsis turėjo būti 

ne mažiau dešim- 
Dženkinsas šituos 

vadino sausžemio 
ir tvirtino, kad iš 

tiktai vienoje 
tokis da- 
jam pri- 
vienų iš 
ar negy-

daiktų ir buvo galima spėti, 
kad ten buvo ežero ištaka. 
Irkluoti pasirodė velniškai 
sunku, srovė buvo kaip tik 
mums į priekį; reikėjo per
traukti irklavimą, kuomet 
musų valtelę pradėjo varte- 
lioti kaip kokį šipuliukų. Kai 
saulė leidosi, mes buvom bai
siai pavargę. Mes ištraukėme 
valtelę į krantų ir nutarėme 
pernakvoti. Taip besitęsiant 
dar vienai dienai, aiit rytojaus 
mes pradėjome ruoštis prie 
savo tikslo. Mes dabar aiškiai 
girdėjome sMarkų .vanden- 
puolio užimą, ežeras darėsi 
vis siauresniu, o priekyje mė
lynavo laukai. Mos nujautėme, 
kad nuo dabar mums teks pa
likti savo valtelę ir reikės eiti 
pėstiems, laipiojant aukštyn ir 
vėl žemyn greta šito nedideli! 
upelio, kuris ištekėjo iš ežero 
ir visaip rangėsi tarpe kalvų.

Mes miegojome prie sukur
tos iš laužo ugnies ir paeiliui 
budėjome dėl atsargumo, nors 
jus patys žinote, kad saloje 
nėra plėšrių žvėrių. Mano ei
lė budeli išpuolė prieš pat ry
tą. Laužas užgęso ir jau pra
dėjo švisti, kuomet aš tolumo
je išgirdau balsus. Aš tuoj 
supratau, kad tie balsai buvo 
didžiųjų paukščių. Labai keis
tai skambėjo tie balsai kai 
rytas buvo tykus ir migla ap
trauktas. Aš norėjau savo 
draugams padaryti siurprizų 
ir nutariau jų iš miego nepa
žadinti. Pasiėmiau šautuvų ir 
pilvu nušliaužiau iki kranto įpratau kiek daug tų paukščių

CHEVROLET dirbtuvės sumuša visus re
kordus, mėgindamos. pagaminti Ameri

kai tiek karų, kiek ji reikalauja. 4000 vie
nučių kasdien išrituliuojama iš dirbtuvių. 
Vasario mėnesy padaryta dusyk tiek, kiek 
Sausio mėnesy. Kovo mėnesio produkcija 
kaip dabar numatoma, bus tris syk dides
ne negu sausio. Dabar daugiau Chevrolet 
padaroma negu byle kurio kito automobi
lio pasauly. Ir šiandien Chevrolet links
mas jums pranešti, kad neužilgo visi dea- 
teriai bus prisirengė jums juos pristatyti.

Viskas ėjo kuo puikiausiai, rasonėliu 
kol ne susirgo Dženkinsas. Aš 
tiesiog gailiuosi, kad jis tuo
met savo mirčia nenumirė: 
mums su Tarnu nereikėtų da
bar už jį patiekti atskaitas. 
Aš jau ne kartų sakiau, kaip 
buvo iš pat pradžių. Pakarto
ju jums, Dženkinsas užmuš
tas, taip, užmuštas kare, jeigu 
jus nebetikite, jog jis žuvo 
medžioklėje, žinodamas, kad 
saloje niekuomet nebūdavo 
plėšrių žvėrių. Bet kiek neaiš
kintum, visuomet atsiras žmo
nių, kurie pamanys, kad nu
girdėme jį iki mirties ir pas
kui pasidalijome jo turtais.

Taip, ot, šitaip buvo daly
kas. Kaime mums puikiai gy
venosi, kol buvo romo, kurį 
mes gėrėme su savo išdyku- 
siomis moterimis, dainavome, 
kaip kuris mokėjome, senas 
jurininkų dainas. Ma-Iki atei
davo į mano pastogę kiekvie
ną rytų ir sėsdavo ant suolo, 
trindamas savo pilvą. Jis visų 
laikų atsimindavo, kas mane 
ten atvedė ir jautėsi esąs 
draugišku svečių priėmėju. Aš 
jau tuomet pradėjau atsimin
ti, kų jis murma ir, jeigu bū
davau geroj nuotaikoj, duoda
vau jam iš bonkos patraukti 
du, tris gurkšnelius. Juokinga 
buvo žiūrėti, kaip jis tuomet 
sėsdavos ir iš pasitenkinimo 
trindavo savo pilvą...

Bet vienų kartų įšliaužė jis 
pas mane visai nelinksmas. 
Atsisėdo ant suolo, bet romo 
nebeprašė ir vis savotiškai 
murmėjo, galvų dėjo ant pas
tatytos prie žando rankos. 
Jus, gal būt, nieko čia nesu- 
prastumėte, o aš iš kart dasi- 
protėjau, kad Dženkinsas ser
ga. Aš nusprendžiau užmiršti 
savo ginčus ir pasiruošiau pas 
jį eiti į kitų galų kaimo. Ėjau 
aš, atsimenu, smarkiai, neatsi
žvelgdamas į pusdienį ir Ma
lki, bėgau net pasišokėdamas 
paskui trumputį savo šešėlį.

Jus negalėtumėte sau įsivai
zduoti, koks išblyškęs tada 
Dženkinsas gulėjo ant krūvos 
sausų lapų, užsitraukęs dra
bužius iki savo nosies! Jis pa- 
liuosavo rankų ir pratęsė 
man: “Dėkoju, Pilypai”, pa
sakė jis nusilpusiu balsu. Su
simaišęs aš nusikvatojau. Aš 
lamdžiau savo rankose kepu
rę ir nežinojau, kų daryti. 
Kuomet pragyveni kartu ketu
ris metus,, draugui galima at
leisti jo išdidumų ir daug ko 
kito, o kuomet jis šitaip guli, 
išbalęs, be lašelio kraujo vei
de, galima užmiršti ir kruvi- 
niausį ginčų. Aš pastebėjau 
pas jį medinę paukščio figu- 
raitę, kurių daug būdavo kai
me kiekvienoj bakūžėje, kų 
mes juokaudami vadindavome 
žųsaitėmis. “Na, nuo šito neat- 
sikclsi ant kojų, Dženkins,”— 
pasakiau aš bakstelėjęs pirš
tais tų figuraitę.

Dženkinsas nemažai tų die
nų nustebino mane. Jis pasa
kė man, kad jis Ma-Iki liepęs 
pašaukti burtininkų. Aš žino
jau, kad jis visuomet pridįlo
davo daugiau reikšmės viso
kiems menkniekiams, negu 
reikėdavo. Jus nusistebėtumė
te, jeigu žinotumėte, kiek lai
ko jis praleido beklausinėda- 
mas juoduosius apie jų pap
ročius, apie jų gerus ir piktus 
dievur. Aš jam tuomet velijau 
kitų gydytojų, bet kųgi gali 
daryti už tūkstančių mylių 
nuo visokio civilizuoto gyve
nimo? Kuo pagelbėsi draugui, 
kuomet nėra kitokios gyduo
lės, apart gurkšnio romo, ir 
nėra nieko, apart rankų ir 
peilio, kad iškasti jam duobę 
palaidoti? Aš tiktai paspaud
žiau pečiais.

Aš buvau pas jį, kuomet 
atėjo burtininkas, ir, dabar 
jus pamatysite, viskas iš to ir 
prasidėjo.
O atvedė jj berniukas po pa-1 dievais, ypatingai

šautuvų. Už penkių dienų po 
to pasitarimo, ir po to, kai 
Dženkinsas pasveiko, mes išė
jome kelionėn. Burtininkas jį 
išgydė, bet prakeiktas tas bur
tininkas su savo paukščio ma
ska ir 
fleita!

Mes 
kalvas 
tikimų 
kius smulkius sutvėrimėlius, 
Dženkinsas prižiūrėjo kelią, o 
Tanias jau pradėjo pasiilgti 
savo juodaodžių moterų. Į 
tris dienas eidami gretimai 
žemų kalvų, mes pasiekėme 
vandenį, bet tai nebuvo upė, 
o ilgas ežeras. Dženkinsas, 
matomai, ne visai suprato 
laukinius. Čia jie pareiškė, 
kad nebenorį toliau eiti. Ma
lki pirštais rodė kokius tai 
apskritus ritulius antroje pu
sėje ežero ir aiškino, kad tų 
žemę dievai nesuteikė jo tė
vams, gal būt, dėl to, kad jie 
sau pasilaikę!

Prisipažįstu, 
nugalėjo mane 
žiurėjau, kur, 
nebuvo balto

Paukščių Karas
(•APSAKYMĖLIS)

Jeigu jus priimsite atidon kaip neseniai 
naujasai Chevrolet pradėta gaminti—jeigu 
jus atsižvelgsite i tai, kad 1934 karas 
nėra praėjusių metų vien pagerintas mo
delis, bet pamatiniai naujas automobilius 
su pastebėtina permaina jo išvaizdoje—šis 
jos produkcijos rekordas išrodo kaip ir ne
mažos vertės atsiekimas. Bet dar didesnis 
atsiekimas, musų nuomone yra BUDAS, 
kuriuo visi šitie karai tapo pagaminti!

ei ai 
ištiesę 
denį, 
nedrįsau 
čiau, kad 
eis, jcigii 
šito, kad 
dau

tuomet man itai 
gėda. Paukščiai 
greitai ėjo tolyn vienas pas
kui kilų. Aš tuomet šoviau. 
Ir kas čia pasidarė: iš visų 
pusių pasigirdo paukščių bal
sai lyg trimitų garsai su ne
išpasakytu rėkimu, o mano 
plaukai ant galvos pradėjo 
piestu atsistoti, kai aš su-

DETROIT.
Žemos pristatymo

G. M. A.

prie ko 
Man atrodo ste- 

mes tada susitai- 
to. Bet katras gi 

iš musų žinojome, kas atsiti
ks. Aš—medžiotojas, Tarnas— 
girtuoklis, įkalbėti mus nebu
vo sunku. Ma-Iki nuėjo, — jis 
buvo musų draugas 
atsivedė pustuzinį savųjų, kad 
paneštų ant pečių valtelę. 
Dženkinsas viskų numatė, jis 
žinojo, kad už tų žemų kalvų, 
kur dargi bijosi vietiniai gy
ventojai eiti, randasi upė, ku
rių mums teks perplaukti. 
Kaip jie tuomet prisirišo prie 
musų? Gal būt, tai buvo patys 
drąsiausi juodaodžiai iš kai- 

Na-Iki įsileido jį,|mo, o mus jie skaitė beveik 
musų

čia butą ir kad kiekvienas jų 
lengvai galėjo užmušti žmogų 
tik suduodamas
Dženkinsas ir Tarnas jau sto* 
vėjo prie manęs su išversto
mis akimis. Paukščių riksmas 
apsistojo ir žąsys dingo iš 
akių.

Mano draugai pradėjo mane 
klausinėti kas atsitiko. Aš pra
dėjau jiems pasakoti kas čia 
buvo atsitikę ir kų aš mačiau. 
Dženkinsas leidosi žiūrinėti 
ant smėlio paukščių pėdsakų, 
o girtuoklis Tanias pradėjo iš 
manęs juoktis. “Pilypas” išsi
gando laukinių žąsų,” sakė jis. 
Man pačiam buvo truputį ne
smagu, kad aš pražiopsojau. 
“E, velniai”, pamaniau aš ir 
nebandžiau jų įtikinti.

Juodu tiesiog išėjo iš proto 
nuo šito į trimitą panašų pauk
ščių rėkimą, 
aušros tyluma 
viešpatavus vėl 
nų minutę jie 
kinsas kažkų per dantis mur
mėjo ir kraipė galvų. Toliau 
plaukti nebuvo galima; savo 
valtelę mes vilkome ant pečių. 
Mes neužilgo ją palikome, pa
sistengę paslėpti po atsikoru- 

pririšę prie 
medžio palikome1. Mes pasikė
lėme iki vandenpuolio, paskui 
ėjome lauku iki mažyčio upe
lio. Saulės spinduliai kepino 
mus, o visa gyvybė atrodė lyg 
išmirus. Žąsys dingo... Džen
kinsas ir ne kartų barė mane, 
prikišdamas, kad aš be reika-

- pridūrė girtuok- 
Aš stengiausi ty

lėti, o pats sau galvojau, kad 
mes dar pamatysime šituos 
paukščius, gal būt, daugiau ne
gu mums reikės.

Iki saulėleidžio mes perėjo
me beveik visų upelį. Mes jau 
matėme laukų galų. Mums rū
pėjo žinoti, kas ten, toliau. 
Dženkinsas ragino mus, bet 
kuomet atėjo vakaras, pradė
jo trauktis migla, danguje su
žibo mėnulis, mes išėjome ant 
tamsios lygumos. Papūtė vė
jas, nešdamas pelkių kvapsnį. 
Su vėjo paputimu atlėkė iš 
kažkur toli man jau žinomas 
paukščių balsas. Mes visi klau
sėmės, laukėme. Buvo vėl ty
lu. Beikėjo pernakvoti. Pakeliui 
mes pastebėjome eilę urvų uo
lose. Mes sustojome prie to 
urvo, kuris atrodė parankes
nis išeiti į lygumą.

(Bus daugiau)

CHEVROLET
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chorusfrom

Twc Sides To It

Bulaw

Sportas

so it was

EKSKURSIJOS LIETUVON

Rinks aukas
Liepos 12

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME
Kviečia draugijas prisidėti

PARAŠYTAS KNYGAS
NAUJA

50c

50c

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

$1.00
1.00
1.00

$3.00,

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v,

Lifschultz tymas turi 
eilėse du lietuviu žaidė- 
Budrikas ir A. Karpus 
sporto vakaro programe

namų
>fisas. BAKINO 

POWDER 
Double Tested

PIRMYN
SHARPS and FLATS

geresnes pajamas

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

James Barausko 
I., kuris atsibus 

lietas

pirkimas, par
idendavo j imas namu ir 

priežiūra savasties (pro-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

$2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

“Crime 
ous and 
virtue” -

The Millers 
what more can be 

the Millers”? 
to elose, a mouthful

Svarbus susirinkimas 
ALTASS Bridgepor- 

to skyriaus

Watch thc Naujienos daily 
r news about the Splash

not at Lindblom, būt at 
Wanet- 

and a multitude of 
Francie is not a con- 

Francie.

G. A. SURYS — REAI 
ĖST ATE, MORTGAGES. 

INSURANCE

ALTASS West Sidčs 
Skyrius

mo- 
mčnesiui, 
4-5 dole 
re ūdom s 

namų kal
ima rei- 

Bridgeporte 
o tai reiš-

The three Stephens’, Mr. and 
MrS'. and George, with three 
choruses, Pirmyn, Naujos Ga
dynės, and Kenosha succeeded 
in cheering up the lives of Se
verai hundred Lithuanians foi 
an evening, at least, this past 
Sunday. The occasion was the 
annual Stephens’ Concert, held 
this year at the St. Agnės 
Auditorium.

susirinkime.
M. Kemėšis, sekt

eight chapler of a novel... The 
first is a jewel of originality 
and lively humor 
...mmm 
said than just, 
... And
of vvisdom and prudence out of 
the mouth of none other than 
Stella Rimkus, overheard in a 
beauty-parlor: “And I always 
can say this for myself: Mother 
is always right”....

šio programo visas pelnas 
eis Dariaus-Girėno paminklo 
statybos naudai.

Jack L. Jfttis.

Politicians Most Honest Of
- Farley.
whe‘n ii is prosper- 

successful, is calleu
- Robert Burton.

juos sumokama. Dėliai 
dūliai jų įver- 
perkant mor- 

žmo-

Borrow your neighbor’s flash- 
light once more and search the 
trunks, the bags, the cellar, and 
the attic for that bathing suit. 
You will need it this Saturday, 
for that evening you will sūrely 
want to attend the Splash 
Party at Medinah Club being 
arranged
Emma Shemaitis will be pres 
ent to exhibit her Champion

Dr. Sarah Ruth Dean, 36 m. 
vaikų specialiste iš Gręenwood, 
Miss., kuri liko nuteista visam 
amžiui kalėjiman už nunuodiji- 
mų savo bendradarbio ir mei
lužio Dr. John Preston Kenne- 
dy. Dr. Kennedy prieš mirtj 
prisipažino, kad ji įpilė jam 
nuodų kai jie vidurnakty gėrė 
tostų “užgesusiai meilei”. Ji 
užsigynė to kaltinimo ir teisi
nosi, kad ji jokių nuodų nepilė 
ir kad ne ji, bet jis prie jos 
meilinosi.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, UI.

state- 
the lašt 

The master-of- 
that Evanston 

not Naujos Gady- 
’ — Josephine 
Minstrel Sho’vv

Lietuvių geriausi žaidėjai ren 
karna dėl kovo 24-tos

Generalis apyvartos menadžer 
Chevrolet bendrovės

Corrections of several 
ments made during 
two vveeks: 
ceremonies at 
affair was 
nūs president 
Miller; “The 
that many of our members at- 
tended two vveeks ago Friday 
was 
the Levvis Institute 
ta, Cleo, 
others; 
stant gum addict

Birželio 16
Klaipedon per Southamptoną

GRIPSHOLM .........................  Liepos 3
Klaipedon per Gothemburg

STUTTGARD .........................
Tiesiog Klaipedon

WASHINGTON ..................  Rugpiučio 1 d
Klaipedon per Hamburgą

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie 
siog Klaipedon be jokio persėdimo.

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

“And do not forget to add,” 
warns our Second Thought, 
“that the Symphony Orchestra 
was at its best Sunday.” ...And 
so it vvas

As in former years Mrs. 
Stephens (Alice Salaveičik) 
headed the program. Deserving 
the most praise, among the 
many songs and ballads she 
sang, in our opinion are “Va
karas Vienuolyne”, and an en- 
core, “Old Refrain”. “Vakaras 
Vienuolyne”, by the way, is 
from one of the next Pirmyn 
presentations, “Abejotinas As
muo”.

Mr. Stephens ęave us a treat 
with his fiddle while a guest, 
Mr. Herbert Butler, eondueted 
the orchestra. George shovved 
his musicai provvess with his 
chorus, Naujos Gadynės, which 
is very much improved since 
the lašt time we heard it, and 
his piano playing.

Kenosha chorus thrilled the 
audience with their interpret-

ation of lwo folk songs, 
“Eime Pasilsėti 
operetta, Sylvia. Pirmyn 
hate to boasl 
with 'Stephens 
ition, Lullaby, and an excerpt 
from another of Pirmyn’s next 
operettas, “Gražina”. Onuks 
Skever and Frank Jakavičius 
were the soloists.

■Susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, kovo 22 d. 1934 m., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St., trečiam 
aukšte, 7:30 vai. vakare. Altass 
Bridgeporto skyrius dar nese
niai susitvėrė, todėl dabar rei
kia smarkiai pasidarbuoti, nes 
Bridgeportas yra stambiausia 
Chicagos lietuvių kolonija, tai
gi bridgeportiečiai, subruskime. 
Visi darbuotojai, bei draugijų 
atstovai būtinai dalyvaukite šia
me

Chicagos lietuviai galės ma
tyti vienas iš geriausių spor
to rungtynių, kovo 24, 132 Field 
Artillery Armory, Rockwell jt. 
ir Madison. Chicagos lietuvių 
stipriausias tymas stos prieš 
geriausi svetimtaučių tymų, 
“Lifschultz Fasl Freights”. 
Lietuvių tymas susidės iš žai
dėjų, P. Petrolaitis, A. Laurai
tis, P. Barskis, P. Kraučiunas, 
V. YanzanaitiS, E. Beinoris, S. 
Talžiunas, E. Jesunas ir kitų. 
Taipgi 
savo

šio 
dalyvaus ir du geriausi mergi
nų tymai Chicagos mieste, bū
tent Langner Alphas ir John 
E. Bickets. Langner Alphas ty
mas susideda daugiausiai iš lie
tuvaičių žaidikių, turi tokias 
žymias žaidėjas, kaipo II. Pet
kus, J. Ūselis ir P. Kemtis.

P-nas G. A. Šukys yra real 
estato, morgičių ir apdraudos 
bizny, kartu su VVilliam M. An- 
tonisenu, adresu 3320 So. Hal
sted St.

Morgičių biznio šakon įei
na jų pirkimas, pardavimas ir 
skolinimas pinigų ant morgi- 
čių. Kartu atliekama padary
mas visų reikalingų dokumen
tų prie pardavimo ir ližkloza- 
vimo morgičių.

Apdrauda 
rųšių 
nuostolių turtui; apdrauda ne 
kilnojamos ir personalūs sava 
sties.

Beal estate 
davimas 
žemės 
perty management).

P-no Šukio manymu, tur būt, 
nėra tinkamesnio už morgičius 
investmento žmogui, kuris ne
turi laiko nuolat mastyti, pla
nuoti ir ieškoti vietos įguldy 
mui savo pinigų saugiai ir kad 
jie neštų jam aukštesnį nuo 
šimtj. Bet morgičiai, žinoma, 
turi būti verti tų pinigų, ku
rie 
jų vertingumo, 
tinimo, žinoma 
gičių, reikia pasitarti 
nėmis, kurie turi platesnio pa
tyrimo šioj šakoj.

Real estato sritis, bent Bridge
porto apielinkūj. atrodo daug 
maž tokia: Tuščių fliatų kaip 
ir nebėra; rendos kyla, i 
Hiatus, už kuriuos pirmiau 
keta 15-26 dolerių 
šiandie norima gauti 
rius daugiau. Kilant 
jau galima jausti ir 
nų kilimų: savininkai 
kalanti brangiau, 
taksos numažintos 
kia mažesnius kaštus namų už 
laikymui 
iš namų.

Žmonės 
pirkimui, 
laikotarpy 
1933 m 
tynius 
parduodama bargenai. Ir abel- 
nai, dabar dar galima pirkti 
nejudinama savastis 30-40 cen
tų ant dolerio pigiau, negu 
pirm depresijos. Sunkiesiems 
laikams gerėjant, tenka many
ti, kils namų kainos, nes šian
die jos dar yra nupuolusios 30- 
40 nuošimčių žemiau konstruk
cijos (statybos) kaštų.

Tokios įsisiūbavusios spėkų-

William E. Holler, generalinis 
apyvartos menadžeris Chevro
let Motor Company, kuris šio
mis dienomis paskyrė C. P. 
Fisken’ų, bendrovės garsinimo 
menadžerium. Tai yra skaito
ma viena iš svarbiausių pozici
jų bendrovėje ir nuo jo pri
klausys apyvarta ir biznis. Mr. 
Fisken dirba Chevrolet bendro
vei dešimtus metus. Pradėjęs 
nuo agento, laipsniškai iškilo 
iki dabartinės pozicijos.

Susirinkimas organizacijų, at
stovų ir valdybų įvyko kovo 
15 d. James Barausko svetai
nėj, 2244 West 23rd Place. 
Vaidyba išrinkta sekanti: VVil
liam Duoba — pirm., Adomas 
Bartus—Vice pirm., Anthony 
Linkus—Rast., Walter Neffas

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Del Informaciją Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

STADENDAM........................Balandžio 11 d
Klaipedon per Rotterdamą

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

GRIPSHOLM............................Gegužės 28 d
Tiesiog Klaipedon

BERENGARIA

Buy gloves wifh whot 
it savęs 

reik*)o 6Oe ar
daurlan. kad C auti rer« daat« 
kotelę. Lieterlae Tooth Pašte, 
didelis tnbas parsiduoda ui 
2dc ii itUo ir apšauto dan
tis Be to raute sntaupiati 
•B. r S kuriuos raUte auslplrk- 
u plrltlnaites ar k« kita, 
vamhert Phareiaea) Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

šie nariai paėmė knygutes 
aukoms rinkti su užrašinėj! 
mais: James Druktenis, Jonas 
Zaura, VVilliam Duoba, Jonas 
Valonis, Antanas Linkus, Jo
nas Krūmas, Adomas Bartus.

Komitetas išrinktas eis po 
namus pardavinėti ženklelius ir 
tikietus dėl busimo baliaus, 
Altass Fondo. J. Zaura, L. Ju- 
sevičius, J. Mackevičius, B. Ka- 
zanauskas, J. Valonis, A. Bai
tus, W. Neffas, J. Druktenis, 
J. Žilius, J. Barauskas, S. Ka- 
tarskis, V. Mikėnas ir J. Palio
nis.

Nutarta turėti antra Altass 
West Sidės Skyriaus susirinki
mų Kovo 23 d., penktadienį 
James Barausko svetainėj, 2244 
W. 23 Place, 7:30 vai. vak. 
Prašome visų organizacijų at
stovui ir valdybų nariai skait
lingai susirinkti.

_ -,frT _ WALL PAPER 
CLEANER

his | Party.
Jacųues GrandmesniL

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai 
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ......................... ...........
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) _______
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ...........................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi..............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) _______

savasties visokių 
nuo ugnies, vagysčių,

liacijos, koki pasireiškė real 
estate pav. 1923-4-5 metais, 
artimoj ateity tur būt nebus 
Real estato marke tas, depresi
jai praėjus, veikiausia vysty
sis normaliu tempu, be gaudy
mo progų padaryti krūvas pi
nigų “per naktį”.

P-nas G. A. Šukys atvyko 
Amerikon 1914 m. iš Maskvos, 
kur lankė mokyklų (gimnazi
ja). () kilęs jis yra iš Anykš
čių, l tonos apskričio.

Atvykęs Amerikon, du me
tu lankė mokykla, o po to be
veik visų laikų darbavosi ban
kinėse įstaigose.. Taigi jis tu
ri platų patyrimų toj biznio 
šakoj, kuria šiandie verčiasi.

ima ieškoti 
r p. Šukio 
nuo lapkričio 7 d 

iki dabar, pardavė sep- 
namus. žinoma, dabar

Šių organizacijų atstovai ir 
valdybos nariai dalyvavo susi
rinkime: Lietuvos Ūkininko 
Dr-ja, Aušros Vartų V ir M. 
Dr-ja, Baltos žvaigždės Klu
bas, Namų Savininkų Dr-ja, 
Labdarybės S. 7 Kuopa, Spulka 
Simano Daukanto, L.D.K. Ge
dimino Spulka.

Tapo nutarta surengti va
karas—“Aviation Dance 
šokių balių. Jo surengimui iš 
rinkta komisija iš šių narių 
Adomas Bartus, Benis Kaza 
nauskas, James Druktenis. Pa 
imta svetaine 
2244 W. 23 
Gegužio 19 d. Įžangos

ship form... The committee is 
arranging for entertainment 
and other attractions to make 
the evening a delightful one. 
Tickets are only fifty-cents and 
can be obtained 
members.

VALYTOJAS MINKŠTOJ formoj, kuriame telpa patikrinu ir daro- 
dyta medžiaga, kaip ABSORENE, yra VIENINTELĖ, kuri su

renka carbon dulkes arba suodžius nuo lempų be to, kad itrinti purvą 
ir dulkės i švelnią popierą. ABSORENE valo ŠVARIAU, negu bile 
kuriuo kitu budu galima buty atsiekti.-

Nuvalo Visą Purvą VIENU Pabraukimu ISSjs
ABSORENE išvalė popieruotus kambarius gerai nuo 5 
iki 10 kartu, iki popierą liko sena, nublukus ir išėjo 
iš mados.

NIEKAS KITAS NEPADARYS lEfflOŪĮ
Apsirūpinkite juo — gausite krautuvėse kurios 

parduota valytojus.

Į Nebesirūpinkite dėl 
11^52? I °4°s niežėjimo, Plai 

i skanų, Išb ė r i m ų, 
v-,r—-zr/J Dėmiu ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.

Kviečiame dar ir šių draugijų 
prisidėti prie šio kilnaus dar
bo ir atsiųsti savo atstovus-es.

Moterų Sąjungos 55 Kuopa, 
Aušros Vartų 'S. P. M. Mote
rų ir Merginų Dr-ja, Lietuvos 
Vyčių 24 Kuopa, šv. Kazimiero 
V. ir M. Dr-ja, Baltos Lelijos 
Merginų kliubų, Šv. Kazimiero 
Akad. Rem. lOto Skyriaus Ma
rijonų Kolegijos Rem. 19-to 
Skyriaus, L.R.K.S. 100 Kuopa 
Am., South West Side Spulka, 
Lietuvių D. Piliečių P. Kliubas, 
Varpo V. ir M. Draugija.

Atsilankę į šj susirinkimų 
profesionalai, pasakė puikias 
prakalbas Adv. C. Kai, Adv. 
Dabbs, Daktaras A. L. Davido- 
nis, Juozas Janušauskas-laku- 
nas, Justinas Mackevičius, WiL 
liam Duoba. Jų kalbos buvo en
tuziastiškai priimtos.

—Valdyba.

That
They’re lossing pennies from 

the balcony how when John 
Miller and Wanetta Grybas are 
dancing... Bunni, the prodigal, 
has returned, bringing with 
him a portfelio chuck-full with 
prose and verse
own... He is at present in the

and
from the 

we 
“wo\ved ’em” 
own compos-

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUO JAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai

Lietuvos Dukterų Draugija 
paaukavo dėl Altass, kovo J 7 
d. $6.00.

Aukotojų vardai: 
Marijona Kalainienė .... 

Ona Daraškienė ...........

ALTASS ŽINIOS; Kit°s na,'j *i,,aHkav‘’ absorbs oirt

ŠAME PRICE

Skili

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

AS 42 YEARS 
ACO

žemo
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^Trečiadienis, kovo Žl, 1934
■■iMatai■MMMiįiMMi'liH 1-11111 ■MMMMM!

kuri Įvyko adresu

extra

BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913

•Narys.

and

liko Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai

Kovo

Dr. Weeks, Successor to

randasi

PADĖKAVONfi

ir nedaliomis pagal susitarimą.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svaro

Ambulance Patarnavimas Dieną W Naktį 
Moderniška Koplyčia to Vargonai Dykai!

Girėnui
Girėnui

Yuš-
48-rd

nervuotu- 
, atitaiso

Surado žuvusio lakū
no Stasio Girėno pa
skutinį testamentą

GEORGE 
he doesn’t 

not yet...

1). K 
O Lie- 
r bro-

specializes in
and what a

Rez. 6631 So 
Telefonas

JUOZO IR JUZEFINOS 
VARDUVIŲ PARĖ’

:nows 
secretaries and that 
is a jolly fellovv, as 
good bušiness n.an.

as good as 
who is for-. 
“Gaudeamus

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

with 
no, no

to 'Nebrandumo

Atrastas tik šiomis dienomis 
parašytas 1928 metais

Sultis krutlnSJ Ir gerklėj 
Siaridarytl 
uos j 0 

role, 
tarife I 
LANDĄ 
Jos turės pagelbėti 
vartoja per 20 metus ___ _
menduojamos gydytojų Ir slau
gių.

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 
. Nedėldieniais pagal sutarti.

instructress, 
heck, what

fe. He has two in 
his family and hi 

machine in hi: 
all of which is con

A. Veronika Yuktonis 
kovo 2 d. ir buvo palai- 
kovo 6 d. šv. Kazimiero

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Fraticisco av.

Roseland ’Miss, bhly to fiild fhat 
t landed him in purgatory.

And, so be it...
Apollo of

Polly and Apolo.

Rengia naudotų dai 
ktų ir rūbų išpar

davimą

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. 'Prospect 1930

ną parėjo
3430 South Halsted st. Kadan
gi Chicagoj e Juozų randasi 
daug, tad ir į parę susirinko 
daug žmonių. —Senas Petras.

A. MONTVIO, M. D.
West Town State Barik Bldg. 

2400 WeSt. 'Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dariaus-Girėno Amerikos Le 
giono Postas 271 laikys 

susirinkimą

DR. T.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER ABĘNUE 
Telefonas Virginia 0036

ROUND ABOUT
TOTO 

with 
Polly and Apollo

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Jeigu Norite Dail
Laidotuvėse....

Svarbus ex-kareivių 
susirinkimas

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

ANTANAS JASUTIS
Kuris mirė kovo 10 dieną, 

1934 m. ir palaidotas tapo ko
vo 14, 1934, o dabar ilsis Tau
tiškose kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir paly
dėjo ii i tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame graboriui Rad
žiui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ji i amžinastj, o mums 
{>alengvino perkęsti nuliūdimą 
r rūpesčius, dėkavojame grab- 
nešiams ir Stasiui Rimkui už 
gražu padainavimą ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tu muęų mylimas vyras ir tė
velis sakome: ilsėkis šaltoj Že
mėje.

Moteris, Duktė, Sunai 
ir Giminės.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63Pd St

Tel, REPUBLIC 3100

Dčktiojam p. Rimkui už įspū
dingą atsisveikinimo dainą, ku
ri ne vien mus griaudino, bet 
ir visus laidotuvių dalyviui 
pravirgdč.
Antanas Yuktonis ir šeimyna.

JOHN B. BORDEN 
•IHETtTVlS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side; 2201 W. 22 St. CermakRd. 
Panedėlio. Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarni.TMtV. ir SUb. ‘vak. 7 iki1 9 
Telefonas Republic 9600.

Tel. 'Cicero 2109 ir 8594
Antanas Petkus

Gtaborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St.
CICERO, ILL.

do is
ęcounta” that I sliall refrain 
from divulging the following In
formation I have about the 
foremost Lithuanian aggrega- 
tion of medical and dental ar- 
tisans (ahem, ahem, verbosity 
exurberant 100%) the fraternity 
of LAMBDA MU DELTA which 
has pledged itself so nobly to 
uphold th’e traditięns and lofty 
ideals of an art, to which man- 
kind, be it b]ack or whitę, be 
it yellow or red, owes vmlimit- 
ed gratilude for what they 
went and done for them (or 
didn’t do). Huh, where was I? 
Oh, yes, I was going to tell you 
of a young gentleman of this 
brotherhood who went througli 
heaven and heli to secure a 
phone number of a certain

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

rimtas. Palengvink 
minutes *sii ’Muste- 

pagelbstl praSalinti iri- 
Vartok SYKI Į VA- 

per penkias valandas, 
Milijonai 

Beko*

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvir

tadieniais pagal sutarimą.

Lachavich ir Sūnūs
METUVIS GRABORIUS 

patarnauja 'laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale mėldŽiaine atsišaukti, o mu

su datbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

' Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1430 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

•Ofiso Tel. Vičtory 6893 
Rez. Tel; Dfexel 9191

Dr. A. A. ROTH
RUsas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

‘Oftafe 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

dieną.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

mirė 
dota 
kapinėse, kuriose ilsis amžinai

Reiškiame širdingą padėką 
visiems už suteiktus vainikus 
ir dalyvavusiems laidotuvėse

Fellovvship House, Bridge- 
porte, 831 Wesl 33 r d pi., 
vedėjos rengia “Ruinagė” — 
vartotų rūbų, vyrų ir moterų, 
ir kitokių naudotų daiktų iš
pardavimą. Esą galima gauti 
daug “bargenų”. Išpardavimas 
tęsis nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
šiandien. “

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Stiteet
Valandos nuo 9 Iki 8 vakaYo.

Seredoj pagal 'atitarti.

. BRIDGEPORT.
d. Juozai Ivinskas ir jo dukre
lė Juzefina švente varduvių die

We 
much patience, 
by Doe when 
some new ac- 
favorite song: 

lilyviet nad

Re D Store, 2d Flvor

Mrs. uctty Luedeke !B Dayton ralo: *AI 
vartoju Kruschea, kad anmažlnti svarumą— 

netekau 10 svarų | vieną savaitę ir Da
linau kaip JI Ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI*b 
NEKENKSMINGAI — , imkite pusę . laukit* 
lio Kruschen stikle karsto vandens ryte prie! 
pusryčius — tai yra -saugus būdas netekti 
negražaus riebumo - ir v.ena bonka. kurioj 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite i| pas bilo aptlekininsą Amerikoje:
— yra daug- imitacijų ir Jus turite sauroti 
.avo sveikatą.

Žiūrėkite, kad gadtumet Kruschen Salti 
Jeigu M pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
vra MUgiaorias būdas nusikratyti riebuma
— -unrnai —iHaanH

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, 
mo, skaudamą akių karšti, 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaUs, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

ašaukite...

REPublic 83*
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tik šiomis dienomis iškilo j 
aikštę paskutinis testamentas 
lakuno Stasio Girėno, kuris 
kartu su Steponu Dariumi tra- 
gingai žuvo Vokietijoje, kuo
met jų “LITUANICA” nukrito 
ir sudužo, liepos mėnesį.

Testamentas buvo atknistas 
iš archyvų Chieagos teisme, kur 
gulėjo dulkių aptrauktas per 
kėletą metų. Lakūnas Girėnas 
jį iparašė vasario 9 d., 1928 
metais ir skiria visą savo tur
tą broliams 'Petrui 
(Girch) ir , Jonui 
(G.irčh), kurių adresas 3433 
West 61st place, Chicagoje. 
Testamento vykintoju skiria ad
vokatą George W. 'Hanseną.

Liudininkai po testamentu 
pasirašo asmuo 'gyvenąs 3401 
West 22nd Street '(parašas ne
įskaitomas), George W. ’Han- 
sen ir Stanley ’E. Nelson, 135 
West 65th Street.—Fr. :BuIaw.

šiandie, 7 vai. vakare 
kos svetainėje (2417 W.
St.) įvyksta Dariaus-Girėno 
Amerikos Legiono Posto 271 
extra susirinkimas. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite patys susi
rinkime ir atsiveskite kitus ex- 
kareivius. Turėsime labai svar
bių reikalų aptarti

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

' CHICAGO, ILL.

at the home 
BIRUTE BRIEDIS 
side. There was 
pleasant impromptu 
Mr. BLANK 

travels

A few notes abou't
men:

DR. J. KADZEVVICK leads 
DUAL 
terests 
ultra-violet 
Office, — < 
trary to Doc’s favorite saying 
“Don’t cost nuthin

Another BIGAMIST in in 
terests is DR. JAVOIS. His me 
dical profession and his farm 
ing keep him chasing back 
forth twixt Chicago and 
mont, Illinois.

If he were a MAGICIAN, 
DR. J. J. SIMONAITIS, maybe 
he could manoeuvre to bring 
the two fields to one spot. Yes, 
folks, the next time you call 
Doc Simonaitis for a profession- 
al call, fool him and insist that 
instead of his medical pro
fession, he display his skili at 
parlor magies.

“For Goodness’ sake!“ as 
KLEOFAS JURGELONIS would 
say. ■

Or, if you prefer, we can ūse 
the words of DR. A. J. MANI- 
kas: “I’m not surprised at any 
thing.“

Oh, no? VVell, we bet even 
Doc will be surprised when wp 
inform everybody that JUSTIN

I. J. ’-Blr
* GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

JONAS PUŽAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 18 dieną, 9 valanda va
kare 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Raseinių ap.. 
Kelmės par.. Jukniškiu kaimo,

Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Uršulę, po tė 
vais Kėkščiutė, 2 podukras Ele
ną ir Stanislava ir posunj 
Adolfą, broli Dominiką ir gi
minės. — Buvo narys I 
Mindaugio draugystės, 
tavoj seserį Gindraitę 
Ii Leoną.

Kūnas pašarvotas, 
2238 W. 47 Place.

Laidotuvės įvyks ketvirta, 
dieny kovo 22 dieną, 8 vai. ry
to iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Pužaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam,

Moteris. Podukros, Posūnis 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikjsj. tęh Ąards 1741.

the ūse.
I’m trying to tell some- 
worthwhile and all they 
serateh it up, and “ona-

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829 • 

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Ncdėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 !P 1 
Tėl. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

MA0KII^WfCH dmokes about And says Apollo (he always 
25 cigars a day!.n and, inci- has thei lašt and lesser say. 
dentally vve might add that he iln a way <he enjoys the safety 

a lot of jokės about 
he frealh 

vvell as a

such a “modtfs viVfcndi” — not 
bad, 'eh? affords him, Tor du- 
ring the lašt several Weėks he 
has been doing virtually nothing 
būt dodging some folks, Who 
have had the iii foVtune of fall- 
ing vietims of his “exub0rani 
verbosity” — ndt bad again, 
eh, ėh ?—): }

'Be. the above he ditl ndt 
have as miTbh time as desr 
llttle ( ?) iPdllyanna to leam df 
he gredt yvorld events com- 

merited upon (exuberant ver
bosity — thrit iš) in this heah 
cdlyum (not such exuberant 
Verbosity), būt what he learns, 
always comes up to a Standard 
the main qualification of which 
is “unwelcomeness” into this 
sanctu’ary of Polly and Apollo 
mainly Polly.)

» So, censored and recensored. 
the information “Apollo desires 
to present for your approval,” 
boeth the fdllovving: '

There vvas a pleasant im
promptu gathering of friends

if Miss 
if North-
at this 
gathering

(those censors) 
who travels every .week 
from way down South to way 
up North to acųuire 
art of mu^ic from 
piano

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS ‘

2420 W. Marąučtte Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Likewise 
MENKUS - 
knovv so many jokės 
būt he too is a jolly, happy, 
good-time loving fellow as vvell 
as a conscientious lavvyer. v

While, DR. V. A. ŠIMKUS 
is conscientious at something 
else. You’d never guess 
never saw so 
etc., as shown 
he is teaching 
qi?aintance his 
“Čudnyj mesiac 
riekoju...“

He is almost 
DOC KASPUTIS, 
ever carroling: 
igitur, juvenes dum sumus....” 
and then obligingly translating 
it, if you* plęase, for his kindly 
and polite audience.

Būt that’s not all yet, after 
this prelimiiiary, Dr. K. starts 
in on a leeture on the merits 
and benefits derived from 
“Yerba Mate“ the South Ame
rican drink that invigorates 
heroes to do great dceds oi 
something. Well, to vvield the 
dentist’s drill and the Viking 
pen, maybe Doc does need soine 
Yerba....

DR. DRANGELIS, hovvever, 
needs nothing, inasmuch as his 
favorite activity is the mild 
sport of riding Street cars! Be- 
lieve it or not, it’s true. Have 
/ou ever seen him pleasantly 
waiting for the Street car, and 
then happily boarding šame, 
and amusedly riding in ditto? 
Yes, folks, he really enjoys 
riding Street cars....

..almost as much, maybe, as 
DR. RUSSELL enjoys pinochle 
every ThuTsday night. Yes, 
that’s what Doc says, ’tis 
pinochle every Jhurs. uite...u 
?inochle?

And good A. A. TULYS, the 
oharmacist, also has a little 
indulgence, — poking pennies 
into poker. What if a few pen
nies are losi?

You don’t have to have 
money to buy things, do you? 
“Of course not!“ asserts Atty- 
CHARLIE ZEKAS, “as long as 
you have money to pay the 
lavvyer.” Charlie 
Reni Estate law. 
specialist he is!

DR. STEELE,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGASW We4t 22nd Street
Valandos: — 1 3 ir 7-~—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti
Culifornįą Avenue
Republic 7868

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ?IRJ 

•BALSAMUOTOJAŠ 
Patarnauja Chica- 
goje ir aplelinkoje 

Didele ir graži 
koplvčia dykai.

W2 ^RCEfiR AM

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 4K. 
racijos. Pi g i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. Pri 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
if dideliems Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

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

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. BoufeVhrd 2800 

Rez, 6515 So, Ttockwell SL 
Tel. Republic 9723

the noble 
yon fair

of Brighton 
Park, specializes in the deniai 
circle, and we kinda likę to go 
to him, don’t-you-know, ’eause 
we likę to listen to his charm- 
ing, slow way of conversing. 
Slow, yes, birt he1 gets lt aeross, 
alright, alright. There is force 
enough in Dr. Steele.

Enough ? More about more 
men some other time, ...

says Polly.

---------  —.------- ■ .-Į - -Dili r *11 ^ir . ■ - .j------------1 I įlietam 1

DR. A. L. YUŠKA i 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nUo ‘2-'4

Lietuviai Daktarai

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę 
vietą.

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Siunčiame Gėlės Telegramų į viso 
pasaulio dalis.

LOV EIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, BankiCtama 'to 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto tlttlis ■
<316 So. Halsted St„ Chicago UI. 

Phone Boulevard 7314
—— — H , , ■■ ..........  Į,

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

•CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

p NUO TO iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. »po'pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną..

Phone MIDWAY 2880
Į ......... ■.'■■■ ........--Į . ........................... ...........................  .

'Telefonas Tartis 0994

Į9r. MAURO KAHN 
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
-Rez. Telephone Plaza 3200

Don^t 
neglect 
Colds



P-LE ADELE ZAVISTAITE

bolinin

o tas ne visiems yraChi

CLASSIFIED ADS

Kokybė, Nekaina

PRANEŠIMAI

išarėtus o
MORTGAGE BANKERS

Bok 95

1739 So. Halsted St

rflfNE^

A

Kovo 
10413

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

Lietuvių Mėsininkų ir Groser- 
ninkų Sąjunga pažymės su
kaktuves jubiliejiniu vakaru

Steele ir kiti. Prie viso to bus 
dar ir indusų ristikas, kuris ne
labai seniai atvyko į šią šalį.

jauktas 
Prie to 
Edward

kiek-
mir- 
tarp

šis bučer 
susivie

Dingo 
porto bižnierius Ka 

zys Makutėnas

Chesterfields 
toki cysti kaip vanduo kurį

NORĖTUME, jog Tamsta pamaty
tum kaip mes gaminame Chester

fields. Mes žinome, jog ant Tamstos įspū
dį padarytų musų fabrikų absoliutiškas 
švarumas.

Pipigai negali nupirkti geresnių tabakų.
Gabus chemikai daro bandymus dėl 

švarumo ir grynumo visos medžiagos kuri 
tik vartojama padarymui Chesterfield 
cigaretų. • ;

Fabrikai yra moderniškiausi perdėm. 
Net ir oras permainytas kas 414 minutas.

Kuomet rūkai Chesterfield be abejonės 
žinok, jog nėr čystesnio cigareto.

Laiške, mums prisiųstame, garsus 
mokslininkas sake
yra
geri

REAL ESTATE
Biznii pamatuotas teisingoms

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU* 
IUNČIAM PINIGUS l LIETUV* 

’ AIVAKORČIU AGENTŪRA

PARDAVIMUI bučernės ice bak- 
sis 8x10. Taipgi mėsai malti magi
na su prietaisu kavai malti, kaladės 
ir kaunteriai. Parduosiu Digiai šaukite 
no 6 vai. vak. Triangle 6445.

šiandien Chicago Stadiume, 
1800 W. Madison st., Jim Lon- 
dos risis su Garibaldi. Kaip 
žinia, Londos kai kuriose val
stijose yra skaitomas pasaulio 
čempionu. Tup tarpu Garibaldi 
yra gal geriausias italų risti-

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
8216 So. Halsted St.

Pnsiraiyktu i mošų spulk*

FEL LAPAYETTF 108*

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedalioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

šiandien Londos risis su 
Garibaldi

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

beveik neprileidžiamos

DAUG AILUMUb. mažai pelenu 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold. Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining C©.. Cedarcrest 2011

Nors dar tebeturime depre
siją ir visi taupo centus, bet 
vartotojai sužinojo, kad kar
tais jeigu ir prisieina kiek dau

giau už vieną produktą užmo
kėti daugiau negu už tokį pat 
pigesnį gaminį, tas visuomet 
apsimoka ir sutaupymas ilgai
niui pasidaro dar didesnis.. Be
ne todėl langinių ir sienų po
pierių valjrtno skystimas “Ab- 
sorene” ir parsiduoda taip gy
vai, kad į Chieagą jį reikia ga
benti vagonais. Absorene Ma- 
nufacturing Company, kuri ga
mina itą skystimą ir kurios pre
zidentas yra H. R. Henderson, 
gamina ir “HRH” 
kuris naudojamas 
daiktų valymui

ketvirtadienį, bet jie nematę 
žmogų iš jo išeinant. Automo
bilis buvo gerame stovyje. Jį 
vaktavo iki šeštadienio vakaro 
žiūrėdama ar kartais savinin
kas negrįš jį pasiimti algai, 
bet nieko nesulaukę,' 'parvažia
vo su juo į narnės.

Kur Kazys Makutėnas dingo 
dar ir dabar nežinia. Jis buvo 
draugiškas, lėto budo žmogus. 
Keletą metų atgal buvo pasi
turintis, bet depresija turtą iš
ardė. Senam Petrui teko nu
girsti, kad jam daug skausmo 
suteikęs šeimynos persikėlimas 
gyventi į Justice Park. Ir, ka
dangi nelaimei įvykus žmones 
mėgsta leisti visokias kalbas, 
tad ir šiuo atveju jie neatsi
lieka. Bet kalbos bus tik kal
bos. Senas Petras.

Pontiac automobilių 
gamyba kyla, sako 

fabrikas

PARDAVIMUI.. , 
<rera vieta —- į 
oagyvenimui, pigiai,

Bridgeporto biznie 
rių organizacija ren 
giasi 20-toms sukak 

tuvėms

FARMA, 120 akrai, 40 apdirbtos 
žemes, gyvuliai, mašinos, geri bu- 
dinkai, vanduo, 3 mylios nuo Rhei- 
lander, John Rodė, Box 552, 
Rhinelander, Wis,

Patyrimas wholesale grose- 
rio bizny, būtinai reikalin
gas. Perimti įsteigtą rautą, 
turi kalbėti lietuviškai. Pri- 
duokite pilnas informacijas apie 
patyrimą raštu.

KENDžTŲ, grosernės ir ice cream 
krautuvė pardavimui. Kaina $250. 
5404 Princeton Avė., Tel. Boulevard 
1282.

YOURtYtd 
Nigbt and Momtag to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wriee įor Free “Eye Care” 
ar “Eye Beauty” Book

Marine Co..Depl.H. S..9 E. OhbSt..Chka|»

POPIERUOJAME IR PENTINAMS
1934 m. popiera 7c. Rolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.

„Pirkite popiera per mane, gausite 
daug pigiau nei kitur.
Senipeliu knygąs pristatome j namus;

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

Progą 
labai vy-

Per eilę metų pasižymėjus; 
.tarpe chicagiečių lietuvių kai
po viena iš gabiausių vaidinto
jų. Sekmadienį, kovo 25 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj matysime 
ją kaipo bobą-piršlį, peršančią 
— meluojančiai vieną merge
lę penkiems “kavalieriams” vei
kale “Piršlybos”. Pradžia 6:30 
vai. vakare, stato LSS. kuopa.

Liet. Socialistu Sąjungos ChicagosC ' ‘7 .. ./ -----
kingą 2 aktų kome 
Lietuviu Atkutorijoj, 
sted St., koyo 25 d .
Po perstatymo Šokiai prie 
ponavičiaus orkestras.

Veikale režisoriauja Kl. 
nis 
scenos veteranai, 
leriene, A. Zavistaitė, ________ ,
Vaitiekūnas, Stasiūnas. Kemėšis, Ma
kalu Juozas”, Rutkauskas, Tarutis 
ir t. t., bet galima pilnai pasitikėti 
juoku puotos vakaro. Kvieslys.

42 iš 1,000 miršta 
nuo “T. B.”

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

- 3,575 tonus. Pereitais 
1,144 tonus bovelnos;
- 1,690 tonus.

— (Apg.)

ROSELAND. 
Lietuvių salėje 
Michigan avenue, įvyko 
to vakaias 
ristynes 
nojimas. 
žmonių, 
lietuviai 
tininkai.

Sunkius svorius kilnojo Pra
nas Norkus ir jo mokinys B. 
Doviat. Boksavosi, M. Vezzetti 
su B. Narish ir J. Stulga su 
B. Kezic.

P. CONKAD
PIloToGR v 

r uh»grnfi|<)ji. (Ubu •«.
•irioje 4rb; studiJ«<

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 584t‘

Prižiūrėtojai atsargiai peržiuro Ches
terfields kuomet jie išeina iš cigaretų- 
Pagaminimo mašinų ir išmeta visus

BRIDGEPORT, 
ninku ir groserninkų 
nijimas kai kam nelabai pa
stebimas savo veikimu. Kadan
gi jos nariai yra verslininkai, 
todėl jiems ir nesiranda daug 
laiko politikauti bei daryti ko
kius veikimus. Tačiau, susivie
nijimo gyvavimo laikas jau ge
rokai įsenėjęs, nes šiemet ko
vo mėn. sueina 20 metų nuo 
jos įsikūrimo.

Todėl šis susivienijimas ir

skystimą,. ge risis jar gtein
mahavotų1 -.......................- -

(Apg.)

Kovo 25 d. turėsime 
pamatyti “Piršlybas 
kusią 2 aktų komediją, kurią 
ruošia scenai grupe gerų vai- 
dylų-aktorių po vadovyste Kl. 
Jurgelionio. Pastangomis 
tuvių Socialistų Sąjungos 
cagos Centralinės kuopos, 
pati trupė mums pateikė 
kiai suvaidintą “Audrą Gied
roje” gruodžio 17 d. C. S. P. S. 
svetainėj.

Dabar “Piršlybas” stato Lie
tuvių Auditorijoje, kurią vi
siems bus parankiau pasiekti. 
Tokių veikalų nedažnai tenka 
matyti ir šis, rodosi, jau nėra 
Chicagoje matytas per eilę me
tų. Mat, čia reikalinga gana

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ftaisai

JAUNA pora turi paaukauti 4 
kambariu rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappell, Hyde Park 
4069.

Kovo mėnesį Pontiac Motor 
Company pagamins daugiau 
naujų Pontiac automobilių, ne
gu per bet kurį vieną mėnesį 
nuo 1929 metų, kurie yra skai
tomi “prosperity”* geriausiais 
metais, kaip sako H. J. Klin- 
ger, bendrovės prezidentas.

Vasario mėnesį pagaminta 
10,840 naujų automobilių, bet 
kovo produkcija žymiai pakils, 
nes ant rankų yra 24,873 ne
išpildytų užsakymų, šįmet va
sario mėnesio produkcija vir
šijo 1932 metų vasario produk
ciją 80%.

štai keletas įdomių skaitli
nių: 1933 metais dirbtuvė su
naudojo 106,832 tonus plieno, 
šįmet sunaudos 169,260 tonus. 
Pereitais metais sunaudojo 22,• 
572 tonus geležies; šįmet — 
33,345 tonus. Pereitais metais 
2,420 tonus padangų (tires). 
Įšįmet ■ 
metais 
šįmet

Pasižymėjo Edward Braze
Lake Geneva distrikte Red 

Devils “basket bąli 
laimėjo čempionatą, 
jaukto priklauso ir
Braze iš Kenosha, Wis. Jis yra 
sūnūs žinomo veikėjo C. K. 
Braze — Brazevičiaus.

Edward Braze savo lošimu 
tiek pasižymėjo, kad jis tapo 
priskaitytas prie geriausių vi
so distrikto lošikų

Centralė kuopa rengia perstatyti juo- 
‘ *............“Piršlybos”.

‘ So. Kal
vai. vak. 
Geo. Ste-

Jurgelio- 
vaidylos yra visiems žinomi 

Kaip tai: P. Mi- 
Gulbinienė,

Apleidęs namus kovo 15 d. su 
automobiliu, nebegrįžo; au
tomobilis atrastas

BRIDGEPORT. — Grįžęs iš 
laidotuvių šv. Kazimiero kapi
nėse, kovo 15 d., Kazys Maku
tėnas, plačiai žinomas biznie
rius, kuris per eilę metų užlai
ko alinę Bridgeporte, 3464 So. 
Lituanica avė., pasakė, kad iš
važiuoja biznio ręikalais ir ne
trukus grįšiąs. Tai buvo apie 
1:30 dieną.

Bet nebegrįžo. Sekančią die
ną, tai yra penktadienį, kovo 
16 d., į K. Makutėno namus 
atvažiavo žmona p. Makutėnie 
nė su šeima teirautis kur vy
ras galėjo dingti. P-nia Maku- 
tėnienė su šeima gyvena Jus
tice Parke, “Birutės” darže. K. 
Makutėnas gyveno Bridgepor- 13 d., 

South 
spor- 

į kurį įėjo boksas, 
ir sunkių svorių kil- 
Atsilankė labai daug 
Programa dalyvavo 

ir svetimtaučiai spor-

Iš gaunamų statistinių žinių, 
Chicagoje iš kiekvieno 1,000 
gyventojų, 42 miršta nuo “T. 
B.” — džiovos, kaip ta liga 
mums geriausiai žinoma. Tari- 
juodveidžių, mirties nuošimtis 
yra daug aukštesnis, 96 iš 
vieno 1,000. Daugiausiai 
šia nuo džiovos žmonės 
15 ir 45 metu amžiaus.

Kovo 25 d. turėsime 
Piršlybas, atvažiuo

ja piršliai
Kumštynių ir rung
tynių sporto vakaras 

Roselande

Rado automobilį prie ežero 
r 

Nesulaukdami. Makutėno grį
žtant, artimieji davė žinią po
licijai. ši sukrutusi į darbą ra
do ieškomojo automobilį prie 
54-tos gatvės, prie ežero, kur 
retkarčiais jis atvažiuodavo 
žvejoti. Palei ežerą gyveną be
darbiai sakė matę kai kalbamas 
Makutėno automobilis, Fordas, 
atvažiavo apie 8 vai. vakare, rengiasi turėti smagų vakarė

gabių ir patyrusių vaidintojų 
kad perduoti veikalo teikiamu 
mintį
lengva padaryti, todėl taip re 
tai kas jį bando vaidinti.

Well, ateis laikas, jau neto 
Ii, o “Piršlybos” mus prajuo 
kins. Svetys.

Ritosi A. Gedman su A. Kro- 
nagis, B. Stalionis su Al. Na- 
gela ir B. Augunas su D. Du- 
dinsku.

Visi vakaro dalyviai pasiža
dėjo remti lakūno Janušausko 
žygį ir dalyvaus parengimuose 
jo naudai.

Jonas J. Kulis.

Business Service
BiznioPatarnavimas______

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
N u vežame ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Cratine 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Malt
-i ninku Reiklu 

SALESMONAS

lį trumpoj ateityj — 20 me
tų sukaktuves paminėti. Taip
gi šiemet bus dedama pastan
gų, kad sutraukus visus val
gomų daiktų verslininkus į 
organizaciją.

Valdyba
šiems metams valdyba iš

rinkta sekanti: Ant. Ųrnėžis, 
3428 Lituanica avė., pirm.; A.. 
Budris, 939 W. 33rd st., vice- 
pirm.; Mot. čemeris, 3317 Li
tuanica avė., nut. rast.; J. Bal
čiūnas, 3200 Lowe avė., f i n. 
rast.; Al. Cibulskis, 836 West 
33rd PI. kasierius; A. Budris, 
koresp.

Susirinkimai laikomi kas mė
nesį paskutinį ketvirtadieni, 
Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Sekantis susirinki 
mas įvyks kovo 29 d. Po susi
rinkimo bus kas lokio nepa
prasto. Todėl visus narius 
kviečiame dalyvauti. Taipgi, 
kurie verslininkai dar nepri
klauso šiai draugijai, prašomi 
tapti jos nariais. A. B>

Exchange—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu vie

ną iš dvieju namų pilnai įrengtą su 
aludės bizniu ant mažos ūkės.

1828 Cąnalport Avė.

Farms For Šalę 
Ūkiai Pardavimui

Business Chances
Parda vi m ui Bi zniąi_______

_ 77’1 Alaus Tavem —
— išdirbta, 6 kambariai

- “ n

2122 W. 68 St.

O*




