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Pinigus aukojo Lietu
vos Aero kliubas

Ikišiol Lietuva antram Transatlantiniam 
skridimui yra aukojusi jau arti $2,000

CHICAGO, III.—$1,661.10— 
arba 10,000 litų Antram Lietu
vių Transatlantiniam skridimui 
nuo vienos organizacijos, ir tai 
iš Lietuvos!

Tokių stambių suma pinigų 
Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjunga va
kar gavo iš Lietuvos Aero Klu
bo, Kaune, per First National 
bankų Chicagoje.

Lietu-vos Aero Klubas apie 
du menesiu atgal pranešė AL- 
TASS’ui, kad yra pasiryžęs ko
operuoti su juo “LITUANI- 
COS H” skridimo reikale ir pa
skyrė tam tikslui iš kasos au
ką, 10,000 litų.

Keletą dienų atgal Lietuvos 
laikraščiai pranešė, kad pinigai 
jau išsiųsti, o vakar First Na
tional Bankas pašaukė ALTASS 
ir pranešė, kad pinigai jau čia.

$1-661.10 sudilro stambiau
sių ikišiol gautų auką skridimo 
naudai nuo organizacijos^ Apart 
tos aukos, iš Lietuvos ankščiau

atėjo $79.00 su* centais nuo Pie
nocentro tarnautojų, $56.00 nuo 
Lietuvos Banko tarnautojų, 
S 16.00 su centais nuo p. Jur
gelevičienės, $35.00 nuo žemės 
Ūkio ministerijos tarnautojų ir 
$16.00 nuo p. Petruševičiaus, 
tos ministerijos tarnautojo, ku
ris tokiu budu atžymėjo savo 
10-tas sukaktuves darbo toje 
ministerijoje.

Kai kurie asmenys Chica
goje ir kitose kolonijose plati
no melagingas žinias-gandu’s, 
kad Lietuvos žmonės, lyderiai 
ir, ypatingai, Lietuvos Aero 
klubas, kurio priešakyje stovi 
prof. žemaitis, yra nusistatę 
prieš “LITUANICOS H-ios” žy
gį. $1,661.10 auką pati už sa
ve kalba. Ar klubas yra nusi
statęs prieš skridimą? Ar prieš 
skridimą nusistatę Lietuvos 
žmonės, kurie prisidėjo prie jo 
su beveik dviem tūkstančiais 
dolerių? •

Vargu.

Jungt. Valstijų kanuolinis laivas Fulton, kuris sudegė pietinės Chinijos vandenyse, Bias įlankoj, 
kurią jis saugojo nuo chiniečių jurų piratų, kurių yra pilna ta įlanka. Visa laivo įgula liko iš

gelbėta kilų laivų.

LENKAI NELEIDŽIA LIETUVAI 
ŠELPTI VILNIJĄ

Lenkai atmetė Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus siūlomą pagalbą . *•

KAUNAS. III. 5. Elta. —
Kaip jau buvo pranešta, Lietu
vos Raudonasis Kryžius krei
pėsi į Raudonojo Kryžiaus 
draugijų sąjungų Paryžiuje Vil
niaus krašte siaučiančio bado 
reikalu. Kaip žinoma, Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, giliai už
jausdamas didelės nelaimės iš
tiktus Vilniaus krašto gyven
tojus, norėjo ateiti į pagelba 
badaujantiems ir šiltinės ka
muojamiems žmonėms, šiomis 
dienomis iš Raudonojo Kry
žiaus draugijų sąjungos Pary
žiuje buvo gautas atsakymas,

gailėti ir pasipiktinti, kad Len
kija taip lengvapėdiškai atsisa
ko nuo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pagelbos musų bro
liams, Vilniaus krašto gyvento
jams, ištiktiems nederliaus ir 
susidurusiems net su bado bai
senybėmis. Musų visuomenė ne
gali nusiraminti, nes daug kie
no kasdien gaunamos iš Vil
niaus krašto, iš giminių ir 
draugų, žinios šaukte šaukia, 
kad priemonės, kurių Lenkijos 
Raudonasis Kryžius sako esant 
imtasi, matyti, yra visai nepa
kankamos. Galima buvo tikė-

Ginčą dėl geležinke
liečių algų spręs ar- 
bitratorius Eastman
Geležinkelių darbininkai nesuti

ko priimti prezidento Roose- 
velto pasiūlymo palikti seną
sias algas ir abi pusės suti
ko algų klausimą pavesti ko
ordinatoriaus Eastman ar bi
ria ei ja i

VVASHINGTON, kovo 21. — 
Geležinkelių darbininkai atme
tė prezidento Roosevelto pa
siūlymą palikti dabartines al
gas dar šešiems mėnesiams. 
Bet priėmė kitą prezidento pa
siūlymų—pasiduoti geležinkelių 
koordinatoriaus Eastman arbi- 
tracijai.

Geležinkeliečiai apie savo 
nuosprendj pranešė prezidentui 
Rooseveltui.

Priėjus orie derybų dėl nau
jo kontrakto, geležinkeliečių 
kompanijos pareikalavo, kad 
darbininkai prisiimtų naują 
algų nukapojimų, greta keli me
tai atgal pravesto 10 ntfoš. al
gų nukapojimo. Geležinkelie
čiai atsakė, kad delei kilančio 
pragyvenimo, negali būti ir kai 
bos apie algų nukapojimą ir 
pareikalavo algas pakelti 20 
nuoš. Pagalios, geležinkeliai 
sutiko priimti prezidento pa
siūlymų palikti dabartinės al
gas dar 6 mėnesiams.

Geležinkeliečiai sutiko priim-

ti tik arbitraciją dėl jų reika
lavimo pakelti algas. Pats pre
zidentas Rooseveltas pripažys- 
ta, kad niekurie geležinkelių 
darbininkai uždirba daug ma
žiau, negu NRA kodekso nu
statyta minimum alga.

Paskutiniausiomis žiniomis, 
Eastmano arbitraciją priėmė ir 
geležinkelių kompanijos. Todėl 
ginčas dėl geležinkelių darbi
ninkų algų bite išspręstas ar- 
bitracijos keliu.

Arbitratorius Eastman jau 
daro prisiruošimus dar rytoj 
pradėti konferencijas išsprendi- 
mui to ginčo.

R H!
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, daug šal
čiau.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 6:- 
08.

Hitleris nori apves
dinti 200,000 

merginų
MIUNCHENAS, Vokietijoj, 

k. 21.—Hitleris savo kalboj pa
siūlė originalį planą sumažin
ti nedarbą Vokietijoje. Esu 
busiu išdalinta 150,000,000 
markių paskolomis jaunave
džiams, kad tuo budu apvesdi
nus iki 1935 m. 200,000 mer
gaičių ir tuo ant tiek sumažinti 
bedarbių skaičių.

Taipgi busią praplėsti viešie
ji darbai, ypač kelių tiesimas. 
Kartu bus stengiamąsi palaiky- 
i dabartinėj aukštumoj markės 

kursą. Industrijai nebus leis- 
a didinti dividendus. Bet kartu 

nebus teikiama industrijai jo
kios finansinės pagelbos, betgi 
nuo jos bus nuimti visokiausi 
suvaržymai, suteikiant fabri
kantams pilnų laisvę savystoviai 
vesti pramones. “Tegul neiš
manėliai ir netikę fabrikantai 
ir biznieriai žūna—mes nepai
some’, pareiškė Hitleris.

CHICAGO.— Chicagoje vėl 
prasidėjo masiniai areštai au
tomobilistų už neturėjimų 1934 
m. laisnių. Kasdiei areštuoja^ 
ma po 300-400 automobilistų.

Prezidentas jau pra
dėjo derybas su au- 
tomob. fabrikantais
Bandys neprileisti auto darbi - 

ninkų streiko. Bet sutaiki- 
mas yra labai sunkus

WASHĮNGTON, kovo 21. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die pradėjo pasitarimus sU au
tomobilių fabrikantais, kad 
kaip nors sutaikinti iškilusį 
ginčų su darbininkais ir nepri
leisti streiko milžiniškoje au
tomobilių pramonėje.

Bet sutaikymas yra nepa
prastai sunkus, kadangi ginčas 
einasi dėl darbininkų teisės or
ganizuotis. Darbininkai ruošia
si streikuoti Už pripažinimų 
Amerikos Darbininkų Federaci
jai priklausančių automobilių 
darbininkų unijų. Tuo tarpu 
visos automobilių kompanijos 
yra sudariusios savo “unijas” ir 
griežčiausia atsisako pripažinti 
Amerikos Darbo Federaciją. 
Automobilių kompanijoms, kar
tu su plieno kompanijomis ir 
pietinių valstijų anglių kasyk
lomis visuomet buvo aršiausiais 
priešais organizuotų darbinin- 

ų.
Po konferencijos su 8 fabri

kantų atstovais, prezidentas 
mtorizavo pareiškimą, kad jie 
apsvarstė padėtį iš samdytojų 
nisės.

Rytoj veikiausia įvyks prezi- 
lento konferencija su darbi
ninkų atstovais. Išklausęs abi 
nises, prezidentas galbūt ieš
kos kokio nors kompromiso su- 
aikymui ir išvengimui milži- 
iško streiko, kuris gali palies- 
i 250,000 darbininkų. •

Niekuriose automobilių dirb
tuvėse streikai jau yra prasi
dėję. Pavyzdžiui, jau nuo ku
rio laiko streikuoja Nash Mo
tors Co. darbininkai Kenosha 
ir Racine, Wis., dirbtuvėse. 
Taipjau streikuoja darbininkai 
keliose automobilių dalių dirb
tuvėse Detroite ir kituose mies
tuose.

Nušautas gatvėje
CICERO. — Paslaptingas as 

muo, J. George Zeigler, kurio 
kišeniuose rasta narystės kor
telės įvairių turtuolių kliubų, 
bet kurio pašto adresas buvo 
paduodamas Oak Park gasoli- 
no stoty, liko nušautas iš pra
važiuojančio automobilio prie 
Cermak Rd. ir Cicero Avė. Jo 
kišeniuose be to rasta $1,000 
banknotas, kurių dabar pas 
žmonėse mažai tesiranda.

Kas jis yra ir kuo jis užsi
imdavo, niekafc nežino. Spė
jama, kad jo narystės kortos 
yra padirbtos ir kad jis jas nau
dodavo mainydamas vogtas pi 
nigų perlaidas. Ieškoma ir ci- 
cerietis Joe Bergl, kuris mė
nuo atgal jam pardavė nauja 
automobilių.

Nušautasis J. George Zeigler 
vėliau policijos tapo indenti.,!:~ 
kuotas kaipo Fred Goetz, gu- 
vęs Illinois universiteto futbo- 
o žymesnybė, vėliau buvęs gel
bėtoju Claredon pliaže, bet jau 
tuo 1925 m. policijos ieškomas 
:aipo bankų plėšikas, žmogžu

dys ir jaunų mergaičių puoli- 
nėtojas. Vienu karti? jis buvo 
suimtas už kėsinimąsi išgėdinti 
7 m. mergaitę ir buvo paliųo- 
uotas už $50,000 kauciją. Bet 

kaucija pasirodė per maža, 
eisman jis nestojo, bet visą 
likų slapstėsi, tęsdamas pieši
nis. i

Dar 7 žmonės žuvo 
New Yorko tene- 

mento gaisre
■ • I - - - - ■ .................. .1 ■ /

NEW YORK, kovo 21. — 
Septyni žmones, kaip išrodo, 
visi jie italai, žuvo gaisre East 
Side tenementinianie name. 
Tarp žuvusių yra keli vaikai.

Per pastarąsias šešias savai
tes gaisruose senuose tenemen- 
tiniuose namuose žuvo jau 25 
žmonės.

Tie namai yra labai seni ir 
pasidaro tikrais siųstais gaisrui 
ištikus.

SARAJEVO, Jugoslavijoje, k. 
21.—Antisemitizmas, kurio iki
šiol nebuvo Jugoslavijoj, pasi
reiškė vakar studentams su
kėlus didelį triukšmą koncerte 
žydų choro, kuris daugumoj su
sideda iš Vokietijos žydų trem-< 
tinių.

NEW YQRK, k. 21. — Delei 
stokos pirkėjų, Woolwortli de- 
šimtukinės sankrovos paliovė 
importuoti Vokieitjos prekes.

...........................— .. ...........................m.

LOS ANGELES, Cal., k. 20. 
-Daugiau kaipo 500 moterų 

skrybėlių darbininkių nutarė 
paskelbti streiką.

Chicago miesto tary
ba atmetė sutarti 

su gatvekariais
- . - . . if. .

Atsisakė prailginti 1930 m. su
tarties įvykinimą. Bus ruošia
ma nauja sutartis

CHICAGO.— Miesto taryba 
vakar kaip vienu balsu, reko 
menduojant merui Kelly, atsi
sakė prailginti įvykinimą 1930 
m. sutarties. Tarybos atsisa
kymas prailginti įvykinimą su
tarties praktiškai panaikina vi
są sutartį, kadangi pačios kom
panijos prisipažysta, jog jos iki 
sutarty paskirto laiko, balau- 
džoi 3 d., negali išpildyti su
tarties sąlygų. Einant sutar
tim, gatvekarių ir elevatorių 
linijos turi būti suvienytos, į- 
vesti bendri transferiai, taipgi 
turėjo būti pravesta daug nau
jų elevatorių ir gatvekarių li
nijų. Bet kompanijos to nepa
darė.

Kartu miesto taryba nutarė 
prailginti iki birželio 1 d., už
sibaigusią 1907 m. sutartį, su
lig kurios gatvekariai ikišiol 
operavo. Taip jau tapo įsaky
ta transportacijos komitetui 
paruošti naujos sutarties pro
jektų. Be to miesto advokatai 
ir komitetas turi užvesti byla 
Illinois prekybos komisijoj dcl 
suvienijimo gatvekarių, elevato
rių ir biteų linijų.

Amerika ir Japonija 
apsimainė draugin

gumo notomis
VVASHINGTON, kovo 21. — 

Japonija ir Jungt. Valstijos 
šiandie apsimainė oficialėmis 
draugingumo notomis, kuriose 
pareiškiama, kad tarp abiejų 
šalių nėra jokio ginčo, kurio 
negalima butų išrišti draugišku 
budu.

Nubaudė Lansbury 
sunu w

LONDONAS, k. 21, —Edgar 
Lansbury, sunūs darbiečių va
do George Lansbury, liko nu
baustas $220 už tai, kad jis sa
vo knygoj “George Lansbury” 
My Father” išdavęs oficiales 
paslaptis.

kad Lenkija atsisako priimti 
Lietuvos pagelbų. Esą, lenkų 
valdžios įstaigų ir lenkų Rau
donojo Kryžiaus priimtos prie
monės esančios pakankamos. 
Bendrai, padėtis esanti lokali
nio pobūdžio ir nealiarmuojan
ti.

tis, kad nepolitinei, grynai hu
maniškai organizacijai, Lietu
vos Raudonajam Kryžiui, bu s 
leista sušelpti badaujančius. Ir 
nelaukiant, kol jis galės oficia
liai paskelbti aukų rinkimų, j 
įvairias organizacijas ėmė plau
kti iš visų nepriklausomosios

“Eltos” prierašas: Paduo-
Lietuvos kraštų aukos ir pasi
žadėjimai prisidėti prie pagel-

dant šią žinią, galima tik pasi-
* 1 - ' i r •

Egyptas laukia ir ne
sulaukia Sainuel

Insull

Apie jo laivą negaunama jokių 
žinių. Insultas galys plaukio
ti laivu visą mėnesį

PORT SAID, Egypte k. 21. 
—Jau visą dieną čia laukiama 
atplaukiant Samuel Insull su 
savo pasamdytu laivu Maiotis. 
Šis Uostas yra prie įėjimo Į

bos darbo.
III—M—■■■■!■ UI—■ llll ■■■ II I W
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Argentinos socialis
tai aplaikė didelių 
laimėjimu rinkimuos

BUENOS AIRES, kovo 21.— 
Pabaigus skaityti balsus paduo
tus nacionaliniuose rinkimuose 
kovo 4 d. yra aišku, kad Bue»- 
nos Aires mieste socialistai ap
laikė nepaprastai didelių laimė
jimų.

Suez kanalų, kurį Insuilas turi 
perplaukti, jei nori per Rau- 
donųsios juras pasiekti Abys- 
sinijų. Bet nė Insuilas, nė jo 
laivas dar nepasirodė. Val
džia nebandys nuimti nuo lai
vo Insullą, nes laivas yra Grai
kijos teritorija, bet jei. Insul
tas išliptų ant kranto, iškiltų 
naujas gana painus klausimas.

Ne tik Insulto laivo nesulau
kiama, bet ir išviso pežinema 
kur laivas randasi, nes laivas 
įpie save jokių pranešimų ne- 
'uoda.

Buvo pasklidusių gandų, kad 
Insuilas plauks ne į Raudoną
sias juras, bet pasukęs į va
karus ir galbūt kurioj' Europos 
ar šiaurines Afrikos valstybei 
iekos prieglaudos. Bet nesant 
tusižinijimo su laivu, niekas 
negali tkirai pasakyti į kurią 
pusę Insulto laivas plaukia.

Laivas yra pasiėmęs maisto 
ir kuro 40-čiai dienų. Todėl 
Insuilas gali plaukioti visų me
nesį nesiekdamas jokio uosto 
—iki jo advokatai suras jam 
užtikrintų prieglaudą.

Insulto advokatai Athenimse 
sako, kad Insuilas naujojoj vie 
toj apsigyvens pastoviai. Bet 
kada Amerikoj aprims sąjūdis 
lel žlugimo jo finansinės im
perijos, tai jis gryš į Jungt. 
Valstijas, ramiai ten baigti sa- 

To gyvenimą. Dabar gi jis esą 
bijosi gryšti į Ameriką, kad jo 
nenužudytų kuris nors jo ne- 
'atėnkintas “kostumieris”.

1,000 žmonių žuvę 
dideliame gaisre

Japonijoje
TOKIO, kovo 21. — Rengo 

žinių agentūros koresponden
tas iš Hakodate praneša, kad 
galbūt 1,000 žmonių žuvo gais
re, kuris sunaikino didesnę da
lį Hakodate miesto. .

Apie 100,000 žmonių liko be 
pastogės.

Rado nušauta
CHICAGO.— John Mulvihili 

rastas nušautas savo restorane 
701 W. Van Buren St. Spėja
ma, kad jis tapo nušautas ko
voje su plėšikais.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, II..
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Jaunos Komunistes Išpažintis
Viename laikraštyje tilpo sa

vo rųšies jaunos komunistės iš
pažintis, kuri aiškiai nušviečia 
Rusijos gyvenimą. Jauna ii’ ta
lentinga mergina turėjo progos 
išvažiuoti į užsienį, kur ji pali
ko savo užrašus arba laiškus. 
Štai ką ji savo užrašuose sa- nors ir rimtai sovietų specialis- 
ko:

...Labai keistą ir viliojantį 
jausmą pagimdo asmens laisvė 
tokiam svietiškam žmogui, kaip 
aš. įfiesa, ir čia laisvoje Euro
pos šalies sostinėje aš privalau 
būti atsargi tiek su žodžiais, 
tiek su pažintimis. Vakar mano 
jaunystės draugas ir mano pus- 
brolis maldavo per telefoną, 
kad aš su juo susitikčiau ir 
sikalbėčiau. Pats savaime 
prantama, kad aš griežtai 
sisakiau. Tokis susitikimas 
lėtų turėti labai blogas pasėkas 
jnano motinai, kuri pasiliko te
nai... Bet už tai aš galiu pasi
imti sąsiuvinį ir užrašinėti vis
ką, ką aš manau, kas man no
risi užrašyti.

Aš galiu palikti jį ant stalo, 
nesibijodama, kad kas tuos 
rašus palies arba pas mane 
padaryta, krata. O juk ten, 
iiingrade, aš su mama dagi 
galiu kalbėtis savo kambaryje. 
Greta, už plonos pertvaros, gy
vena draugas Kolguč, GPU. 
agentas, su savo drauge maši
niste, taip pat iš GPU...

Aš nepripratau prie čionykš
tės laisvės ir atrodo 
kuomet nepriprastu.- 
mėnesis mane užklupo, kai aš 
turėjau 10 metų... Ir ligi šio 
laiko aš nieko nemačiau, išė
mus sovietų Leningradą. Aš — 
jūsiškė. Jie taip į mane ligi šiol 
žiurėjo. Aš buvau komsomolo 
narė, paskui jie mane priėmė 
į partiją. Aš gydytojas — bak
teriologas ir dėl praplatimniįp 
žinių jie pasiuntė į užsienį. Aš 
prašiau, kad kartu su manim 
galėtų važiuoti motina. Tada, 
pirmą kartą, jie pažiurėjo į 
mane su nepasitikėjimu ir, ži
noma, motinai neleido išvažiuo
ti. Bet tuo laiku aš visai ne
galvojau apie tai, kad norėčiau 
pasilikti užsienyje. Jie tarsi 
įspėjo mano troškimą, kuris 
jau gimė tik čia.

Dabar aš susirašinėju su mo
tina savo rųšies simboliška kal
ba, kuri tik mudviem tėra su
prantama. Aš siunčiu motinai 
arbatą, cukrų, kavą ir ryžius. 
Iš jos laiškų man suprantama, 
kad ji baisiai nuobodauja be 
manęs ir tuo pačiu laiku jau
čiasi laiminga, kad aš čia ir 
kad aš “pajaunėjau ant dauge
lio metų”. Kiekviename laiške 
ji rašo apie naujus “susirgi
mus” pažįstamų. Jeigu liga ne
nurodoma, tai reiškia, jog jie 
tapo areštuoti. Ir su manimi 
gyvendama, motina beveik nie
kur neišeidavo, o dabar — tai 
ištisomis dienomis sėdi namie. 
Eiti pas pažįstamus pavojinga. 
Musų pažįstami juk gali nueiti 
pas savo pažįstamus, kurie ga
li pasirodyti “nužiūrimi” ir tą
syk nužiūrėjimas puls ir ant 
musų. Artimiausiame draugų 
būrelyje vienas gali būti šni
pas. Dažnai jis jaučiasi nelai
mingas ir prieš savo norą kitus

-išdavinėja, bet visgi jis šnipas...
Aš galėčiau užvesti labai 

daug įdomių pažinčių, bet bi
jausi, nes nesu tikra, kad kas 
mane nedaboja. Aš dažnai lan
kau tik profesorių Vernio. Ten 
aš sutinku labai įdomių ir vi
siškai laisvų žmonių, kurie ne
sibijo viešai pareikšti savo min
tis ir dagi smerkti policiją ir 
Vyriausybę. Niekas už tai juos 
čia nepersekioja, o iš algų ne- 
atskaitoma “liuosnores aukos”. 

■ Nėra jokių priverstinų posū- 
:džiųF susirinkimų ir mitingų. 
‘Kiekvienas gyvena savo gyve
nimu ir kaip nori. Tai labai 
keista...

Lankyti profesorių Vernio aš 
galiu, nes jis yra mano moky-

tojas, pas kurj pasiuntė mane 
vyriausybė. Jis labai gerai at
sineša i mane ir lyg gailisi ma
nęs. Jis visuomet ieško progos 
palinksminti mane — veda ma
ne į teatrus, koncertus, paro
das ir juokais į kino. O man,

pa- 
su- 
at- 
ga-

už- 
bus 
Le- 
ne-

kad nie- 
Spalių

tei ir komunistei — čionykštis 
kino suteikia didelį, neišaiški
namą pasitenkinimą. Galimas 
daiktas todėl, kad ten tiek 
daug asmeninės laisvės... ir 
ekrane ir publikoje.

Antras mano pasitenkinimas, 
kurio mano mielas profesorius 
negali suprasti, tai apžiūrinėji
mas krautuvių vitrinų, o ypač 
rytmetiniai pasivaikščiojimai 
centralinėje rinkoje. Tie kalnai 
mėsos, žuvies, kiaušinių, svies
to, vaisių, kumpių ir dešrų ma
ne tiesiog hipnotizuoja. Jeigu 
visa tai butų galima pasiųsti 
mamai... Kaip šauniai aš čia 
galėčiau gyventi, jeigu kartu 
su manim butų motina... Pa
skutiniame savo laiške motina 
rašo, kad nėra malkų ir visus 
musų tarnautojus siunčia i 
mišką medžių kirsti. Dėl se
natvės ir ligos motina negali 
•tuo užsiimti, — ir tą malonu
mą man teks tuoj patirti, kai 
tik sugrįšiu.

Kai aš apie tai papasakojau 
profesoriui Vernio, tai jis iš 
pradžių nepatikėjo, o paskui 
atsigręžė ir uždengė rankomis 
veidą. O aš nusijuokiau. Jam, 
žinoma, sunku įsivaizduoti ma
ne — čionykščią (tokią, kaip 
jis sako, grakščią) rusų miško 
tankumyne su kirviu ir pjūk
lu rankose. Jis ilgai negalėjo 
nusiraminti ir susijaudinęs kal
bėjo, kad tik idiotai gali siųsti 
malkų kirsti mokytus specia
listus, p priegtam dar moteris. 
Kad jis nutiltų, aš priversta 
buvau ranka užčiaupti jam bur
na...

Po to pasikalbėjimo profeso
rius Vernio nusivežė mane į 
vieną geriausių restoranų pie
tauti. Labai kukliai jis pasiū
lė man pinigų, kad aš atsikvies- 
čiau savo motiną. Aš paaiški
nau jam, kad jokiu budu* jie 
neleis motinos išvažiuoti, ka
dangi sovietų Rusijoje labai 
trūksta tokių specialistų, kaip 
aš. O jinai ten — užstatas už
tikrinimui to, kad aš grįšiu. 
Priegtam 
jog mes 
užsienyje

— Aš

aš dar pastebėjau, 
neturėtume išteklių 

gyventi.
siulau tamstai užim

ti tarnybą mano fabrike, —
tarė 'jis ir su viltimi pažiurė
jo į mane.

Aš nepasakiau jam, kad tik
rą gyvenimą aš pamačiau ir 
pažinau jo šalyje, eidama tris
dešimtus metus. Kad tik čia 
man norėtųsi gyventi... Kad 
Leningrade negalima norėti gy
venti, kadangi ten tiesiog nė
ra gyvenimo. Bolševikai pir
mieji paskelbė formulę “nei 
karas nei taika”, jie visoje Ru
sijoje sukurė tokią padėtį, ku
rią galima išreikšti žodžiais 
“nei gyvenimas nei mirtis”...

...Kaip liųdna ir gaila, kad 
dienos čia bėga taip greit. Sa
vo komandiravimą prailginti 
aš nedrįstu. Butų man labai 
pavojinga, jeigu aš čia pasi
likčiau ilgiau, negu man lei
sta. Aš esu* įsitikinusi, kad tai 
mano paskutinis kartas užsie
nyje ir su pasibaisėjimu gal
voju apie sugrįžimą. Dabar tai 
bus ypač sunku — pasinert*. 
ilgesyje po laisvo, linksmo ir 
šviesaus gyvenimo... Persiskir
ti su profesorium Vernio ir 
dagi uždrausti, jum noi*s ret
karčiais parašyti man laiškus. 
Lyg j kapus ;nusitekti...

Profesoriui Vernio, matomai, 
irgi kankina mintis, kad man 
reikės grįžti. Jis prasitarė apie 
pabėgimą iš Rusijos. Mielasai., j 
Kaip jis mažai žino apie md* 
sų gyvenimo sąlygas!.. Tai ne
gerai, bet aš jam griežtai pa-

Jungt. Valstijų ambasados rūmai Maskvoje.

parašiau mo
savo ilgesį ir 
mane kanki-

išsiilgusi ma-

sakiau, kad mano motinai Ru
sijoje tėra tik vienas kelias — 
į kapus.

Tai negerai, bei tą patį va
karą aš nesuailaikiau ir musų 
“nebylių kalba” 
tinai laišką apie 
jausmus, kurie 
na...

...Motina labai
nęs, o man darosi sunku, kad 
aš pasilieku, čia ilgiau, godžiai 
linksminuosi ir kartais net jau
čiuosi laiminga... Sovietų vy
riausybė pati prailgino mano 
kpmandirovką dar dešimčiai 
dienų po to, kai medicinos žur
nale pasirodė mano straips
niai... Kas daryti? Nutraukti 
visus ryšius su jais ir ant vi
sados pasilikti su profesorium 
Vernio? Palikti vieną motiną 
musų pasibaisėtinoje šalyje? 
Aš beveik tikrai žinau, kad jei
gu* aš čia pasilikčiau — aš iš
tekėčiau... apsivesčiau su vie
nu svetimšaliu... Tai, žinoma, 
stebėtina. Tai butų didžiausia 
laimė perinai nyti {, Bėt 
aš to padaryti negaliu, ’ nes tai 
butų motinos išdavimas. Ją 
tuoj areštuos, jeigu* aš čia ap- 
sivesiu. Aš vėl jaučiuosi jau
na, jaučiu patraukimą prie gy
venimo, myliu, myliu gyveni
mą... Bet grįžusi į “mylimą 
socialistinę tėvynę”, už kokios 
savaitės laiko aš vėl pasiner- 
siu ilgesyje ir, tu r būt, ant vi
sados... Nėra išeities ir nėra 
išsigelbėjimo iš Rusijos. Mes 
visi ten, visi, gyvi palaidoti... 
Taip... Mano jaunystė, baigta. 
Baigiasi čia kartu su pasku
tinėmis laimingomis dienomis. 
Ten, toje pasibaisėtinoje šaly
je, tik nusiminimas, gyvuliška 
baimė ir katorgos darbas...

...Nieko ypatingo neatsitiko, 
žiūrint iš bolševikiško taškarc- 
gio. Grįžau namo ir mane pra
dėjo krėsti kažkoks nerviškas 
drugys.

Ryto metą gavau laišką iš 
rezidento. Pakvietė atsilankyti. 
Jie gali su manim daryti, ką 
nori. Aš ant greitųjų apsiren
giau kaip galima paprasčiau. 
Ret susyk pajutau, kad esu la
bai susijaudinusi. Turėjau da
ryti didžiausias pastangas, kad, 
taip sakant, paimti save į ran
kas.

Reikėjo daryti viską, kad jis 
nepastebėtų mano susijaudini
mo. Keliaujant man į galvą 
lindo visokios, tiesiog paniškos 
mintys. Aš pradėjau galvoti 
apie tai, kad manęs jau nebe
paleis, ale kaip nusikaltėlę pa
siųs į “tėvynę”, arba dar blo
giau — tiesiog pribaigs mane 
skiepe...

štai ką reiškia atprasti nuo 
bolševikiško režimo ir pakvė
puoti “supuvusių” buržuazinių 
kraštų oru. Mažiausias asmens 
laisves pavergimas jau tave 
įžeidžia ir slėgia...

Rezidentas priėmė mane ga
na sausai, pastatė kelis forma
lius klausimus apie mano mok
sliškus darbus ir labai smulk
meniškai pradėjo kamantinėti 
(būtent, kamantinėti, o ne 
klausinėti) apie profesorių Ver- 
mo.

Aš negalėjau neatsakyti. Aš 
puikiausiai supratau, kad tas 
šiurkštus ir pavojingas man 
rezidentas jokios bledies pro
fesoriui negalės padaryti. Ir 
visgi tie atsakymai man atro
dė, lyg kokia žema ir šlykšti 
provokacija.

— Saugokitės, 
minkštėtute, 
dentas,

ir bučkių. Cenzūra nieko ne
suprato, o ji pasakė viską, ką 
norėjo 'pasakyti musų “neby
lių kalba”. Ji laimina mane ir 
rašo, kad su džiaugsmu mirs ir 
baisiau’sia mirtimi dėl mano 
laimės. Brangi, miela, miela 
šveųta senukė. Ji maldauja, tie- 

' siog reikalauja, kad aš negrįš • I 
čiau. Ji nieko nesibijo. Nesibi
jo pasilįkti viena, vienui viena 
milžiniškoje ir žiaurioje sovie
tų šalyje.,

. Bet ne, mąno mieloji, mano 
brangioji ir nesveikoji mamy
te... Tokios išdavystės niekuo 
met nepadarys tavo Katrė...

» w »
Brangus profesoriau Vernio!
Kai Tamsta šiandien užeisi 

pas mane, kaip buvo sutarta, 
manęs jau nebebus. Tamstai 
atiduos šį sąsiuvinį su užra
šais. Perskaityk įuos ir Tam- 

’stai pasidarys, aišku ir supran
tama. Pasiliko tik paskutinė 
pareiga, kurią aš privalau at
likti.. Aš esu tikra, kad dau
giau mudviem nebeteks pasi
matyti. Ir atsisveikindama ant 
visados, aš negaliu nepasakyti 
Tamstai apie tą didelį jausmą, 
kuris gimė ir ant amžių pasi
liks mano širdyje... Aš Tamstos 
niekuomet neužmiršiu...

DIDELE PAVASARINĖ

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

kad nesu- 
pareiškė rezi- 

užbaigęs kamantinėji
mą ir kažką rašydamas į. kny
gelę.

Aš per prievartą nusišypso
jau.

— Nieko panašaus neįvyks, 
drauge! Nieko panašaus!.. Tie 
buržuaziniai žibučiai manęs

Koli-

pra-
- naiviai, kvai

li* visą laiką bijojau pa-

Mano balsas pasirodė sveti
mas ir atstumiantis. Kokia, lai
me, kad aš nemačiau savo vei
do išraiškos! Kokia laime, kad 
profesorius Vernio tuo momen
tu nematė manęš1 ir negirdėjo 
mano žodžių.

Draugas rezidentas pažiurėjo 
,iš. pasalų į mane,.J? "

- O kodėl šiandien nedėvL 
te tų šaunių drabužių, kuriuos 
pereitą savaitę, vilkėjote 
zejume?

Aš paraudoridvAb- ligi, ausų, 
kaip jauna mė'rgaite,, ir 
dėjau aiškintis 
lai
žvelgti į jį.

Reiškia, jie seka... Kiekvie
ną mano žingsnį,- mano dra
bužius, — galimas daiktas, kad 
jie perskaito kiekvieną mano: 
laišką, klausosi, kai aš su kuo 
nors telefonu kalbuosi.

Ir man pasirodė, kad čia, 
laisvoje šalyje, aš, taip, sakant,, 
nors sąlyginiai laisva.

Mintis apie tai, jog reikės 
grįžti ten, sukeldavo manyj ko
kią tai beprotišką, gyvulišką 
baimę... Aš grįšiu*, mane areš
tuos, ištrems... Motina visvier 
pasiliks viena.

Kas daryti? Kas daryti?..
Ne, reikia save paimti į ran

kas — taip galima ir iš proto 
išsikraustyti.

...šiandien aš praleidau su 
profesorium Vernio stebėtiną, 
neužmirštamą vakarą... Jis vi
są laiką žiurėjo į mane, tarsi 
norėdamas “atsižiūrėti” prieš 
išvažiavimą... Teatre aš pažvel
giau į veidrodį.., Gražiai buvau 
apsirengivsi, nauji batukai... 
Kaip aš buvau ąepanašį į Le
ningrado gydytoją, draugę Ko- 
stiakovą... Bet greit aš vėl bu
siu sovietų daktaras... NesavL 
stovi, nepriklausdnja, laisva ir 
laiminga Kpstiąkova, bet sovie
tų daktaras, drauge Kostiako* 
va... Negalėsiu nei'per pusę lu
pų prasitarti apie tai, kaip man 
buvo gerai. ir malonu* gyventi 
užsienyje...

Vakarui besibaigiant, aš ne
begalėjau sulaikyti ašarų. Tie

sa, verkiau be isterikes, ra
miai... Bet tai buyo neatleisti
na silpnybė iš j ,pusės. ■ <

A tsisveikįiidama^ * su^ manimi, 
jis pareiškė, jog* neapkenčiąs
komunizmo... ■

...Mama — til<W herojus...' 
Ji turi Mlniųr dięlą pasiren 
gusi pasijupaskutinis 
laiškas šlapias nuo manu alu

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS 
ĮGYT NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA-TONE mtsUnrina ncrvim, pataiso 
apetitu, stimuliuoja prie normaliSko veikimo 
vlrSldnimo organus, užtikrina ramų miegų, 
ir pataiso abelna sveikatų.

NUGA-TONE jau yra vartojamas per 45 
metus, per tų laikotarpi jis |rod6 esųs la
bai pagolbingas silpniems ir liguistiems vy
rams ir moterims. Ne praleiskite no pa- 
mCginę NUGA-TONE. Parsiduoda visose 
vaistinyčiose. Gaukite tikrų NUGA-TONE, 
nes joks kitas vaistas no atneš tokių pa
sekmių,

KVIEČIAME ATIDA- 
i ■ ' RYTI ČEKIŲ • 
L.-'- SĄSKAITAS

Balansas turi būti ...
. . , ’ i i «• .-j;

I ? i įle mažiau $ 100. i
■ PA R A N K t; S -1 >R A UGIŠK AS 

'rviBjas

HALSTED EKCHAHGE
NATIONAL BANK

Halsted St. PĮ# 
y - Narys FEDERAL "b'? 

INSURANCE KORPORACUdS

Jus Visos Žinote
L Pinkham!

Jos Vegetable Compound yra gar
sus per keturias generacijas. In- 
dorsuotas raštu daugiaus kaip 
700,000 moterų. Sulig tikro re
kordo 98 iš 100 kurios reportuoja, 
sako: “Jie man pagelbsti”. Tegul 
jie ir jums pagelbsti. Jeigu jus 
esate nerviška, netvirta ir laiki
nai nusilpnėjus, pikta ir greit iri- 
tuojanties-~nusipirkite buteli pas 
savo vaistininką šiandien.

Ar jus žinąteH kad, Pinkham 
Medicina Co. išdirbinėja keletas 
kitų vaistų? Lydia Pinkham’s 
Pilė SUppositories palenęvina nie
žėjimą, degimą, ir kraujo tekimą 
nuo hemorroidų. Paprastas varto
ti. Aukštai rekomenduojamas. Pa
keliuose po J2, už skrynutę 75 
centai, .

VARTOKITE ŽEMIAUS PA 
PUOTA KUPONĄ

LYDIA E. PINKHAM MED. CO.
Lynn, Massacliusetts

Aš šiuoiųi siunčiu ..........  Pra
šau man tuojau. prisiųsti..............
skrynučių Lydia E. Pinkham’s 

.-Pilė , ^ųppeaitories, už 75 centus 
ųž skrynutę. 

»
! Vardas ..... ....... ..................... ............

Adresas 
—-r-**—- » >-i ~—

Garsintais “N-nose
,į._ . I , J, , , ...,,

Dideliu ir populiariu garlaiviu
S. S. STATENDAM

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO 
Balandžio (April 11-tą d., 1934 

Į KLAIPĖDA 
(per Rotterdamą) 

KELIONĖS KAINOS 
Iš NEW YORKO I KLAIPĖDĄ:

Trečiąja Klase i vieną pusę ....................................
Trečiąja Klase i abi phsi ........ ...............................

^Turistine Klase į vieną pusę ................................
^Turistine Klase i abi pusi ....................................

J abi pusi laivakortės yra geros per du metu nuo dienos išplaukimo. 
♦Grįžtntieji keleiviai tarp rugpiučio 13-tos ir rugsėjo 10-tos, turės 
primokėti po $6.00 skirtumą kainose turistine klesa. 

KELEIVIAI PRIVALO TURĖTI ŠIUOS 
DOKUMENTUS. ' 4

Lietuvos piliečiai: Lietuvos pasą, leidimą iškeliauti i|» leidimą grįžti. 
Amerikos piliečiai: Amerikonišką pasportą ir Lietuvos, vizą.

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE.

HOLLAND-AMERICA LINE
Chicagieeiai ir apielinkūs. lietuviai kreipkitės į

“NAUJIENAS"
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

$ 99.50 
$170.50 
$130.00 
$227JOO

—r—

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA. . 

VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lictaviM išeivijos 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBE 
talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame pasauly gy
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iš viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė
je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų 
reikalais rūpinasi.

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

$3.00 ....... metui .......  $4.00
$1.75 ... pusmečiui ..... $2.00

Brooklyne ............... $3.50
Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 

gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.
Brangus .lietuviai! Užsirašykite šį seniausių lietuvių laikraštį. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyveninio eigoje. Jis ves jus į Švie
sa ir tiesa. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoj^. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime..

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
193 Grand St, Brooklyn, N, Y.

gaus geru knvgų $1.00 vertės veltui.
iviai! JUžširašykite šį seniausią lietuvių laikrašti.

VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytoju gavę va- 
jinįnkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po viena doferį Pini
gais už koŽną skaitytoją. Gera proga kožnam lietuviui užsidirbti 
keletą ar keliolika doleriu ir įsigyti dvasinio maisto — gerų 
knygų. Kviečiame visus lietuvius į šį vajų stoti. Norintieji laimu
ti aovancJK lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime, laišku.

Adresuokite: e .
Vajaus Komisija

193 Grand Street, - Brooklyn, N; Y.193 Grand Street,,

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, UI

vendu

S r r, bTAicovhc Cakpoeižv

Atdara Ketvirtadieniais, Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto

tetas
per

CAPE
Sir. Apam Cobham

PILSEN LICHT FLOOR OIL
GREIT IšDžIŲSTA

mencas

THE TWO ORPHANS

STorae.

FIHAt 
CUT 

PRICES 
Trada

Jaunas lietuvis ad 
vokatas Norbert Tu 
mavick (Tumavi-

STOMACH
Ulcer Powder

JOIN THE 
ARMY

Pet
am

DON'T LET it ' 
UPSETF VA.6UB 
SUMPIMS BOUND 
TO COME ALONG 

AMD WELl BE / 
k SvttiM' Pureryj /

Įmokė 
jimo

/ AW' THE N 
ARMY CAN'T BE 
SO BAD AFTBR 
ALL 'TH'MARCHIN 
WE'VE DOME.'y

Take Aahland 
Ava. Street Car 
to 39th Street

SĄLYGOS *1.00 
I SAVAITĘ

irti* moterim-

12 Uprlght 
Pianų 

Vist gerai 
žinomų iš

dirby aidų.
Parduodami 
tik už eaah 
Pavirinkite 

-įtiktai *9

Lzelicious in cnsp 
salads... with crack- 
ersand jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast lor break- 
fast? “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and always jruh.

Paskolas duoda ant namų.
Padaroma dokumentai reika

lingi su minėtomis aukščiau 
tranzakci jomis.

Kompozitorius Mi 
kas Petrauskas 

ir Birute

PAUL M. SMITH & CO.. REAL 
ESTATE, INSURANCE, 
mortgage loans, 
PROPERTY MANAGE

MENT

tie atrodo esantys 
Bet perdaug skolos už- 

rodosi, butų pavojin- 
ir šiandie perkant 

kad

Warehouue Ifipardavlmo Kn,na

Paul M. Smith & Co. ofisas 
yra adresu 4425 So. Fairfield 
Avė., tel. Lafayette 0455.

Ofisas daro biznį pirkimu*, 
pardavimu ir mainymu namų, 
biznių, farmų, lotų ir tt. Sava
stis pardavimui čia yra suieško
ta pačių ofiso darbuotojų, pri
duota resyvėrių, title kompa
nijos ir gauta iš kitokių agen-

rapija gyvuoja kaip ir gyva
vusi ir jokie kurstymai jos 
darbuotei nepakenks. Iš praei
ties parapijonys atmena, kad 
parapija, niekad taip gerai ir 
tvarkiai nebuvo, kaip kad da
bar prie klebono Ku*n. S. Lin- 
kaus. Ačiū “Naujienoms’ už 
patalpinimą šio pareiškimo.

L. T. K. B. Parapijos Komi-

VIRAI NAUJU 
MAŽI UI’RIGHT

P1ANOS

The tantalizing fla voro of truc may- 
ounaise and true old -fashioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the ezclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

IALAIDAH
Jeigu ]qa manote krauatytls arti
mo) ateity, mea galime pasiimti 
jūsų seną planų Ir prlatatyti Jum* 
nau," 
nau

P-s Tu mavick yra gimęs 
Chicagojc, birželio (June) 6, 
1907 metais. Baigė J. Sterling 
Morton aukštesniąją mokyklą, 
po kurios baigimo įstojo į 
Univerrity of Ilinois, ir vėliau 
Le Paul University, kurią bai
gė su laipsniu L. L. B. Jaunas 
advokatas yra narys Gamina 
Eta Gamina, nacionale teisių 
fraternity, taipgi yra narys Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
ir Raudonos Rožes klubo. Jis 
gyveno Giceroj per pereitus 
dvedišimtis metų ir dabar gy-

7 HUH 
rnM GElTiM' 
f AWFUL
I despr.it! 
i'm gonma 
Do SUMPiM 

.• (5ASH!!/

Pr.AfER PIANOR
Nauji parsiduoda už 
virfi $450, Pastebė
tina vertybė, ne nau- 
t i, bet verti dvigu- 

>ai tiek----- f OT

rinių išleido, tarp jų ir pirmą 
lietuvių operą “Eglė, žalčių 
Karalienė“, kurią musų Birutė, 
apvaikščiodama jo šešiasde
šimts metų sukaktuves ruošia 
suvaidinti Bal. 8 d. 1934, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted Street. Kaip žinia, 
komp. M. Petrauskas bu'vo Bi
rutės pirmu mokytoj um-vedč- 
ju. Apie tai turėtų prisiminti 
tie, kurie kartu prisidėjo prie 
Birutes steigimo. Dabar Biru
tė vadovaujama gabau's muzi
ko p. J. Byansko, ruošdamosi 
chieagiečiams suvaidinti operą 
“Egle, žalčių Karalienė“ deda 
visas pastangas ir kaip mato
si iš prisirengimo, tai bus tik
ra muzikos ir dainų puota ir 
nė vienas neturėtų praleisti 
progos šią pirmą lietuvių ope
rą pamatyti. J. K.

Automobilių paaldAJlmaa 
DYKAI, jeigu jų* važiuo
jate automobiliniu, tai at
važiuokite au vl*a HOVO 
Selina Ir galiai te pasidėti 
auto dykai.

BU B.” y 
LlSTEM 'f 1 
Y'CAN'T DO 
IMAT// IT 

vvill / 
SEPARATE/ 
'VUS/ V»

Wm. žukauskis 
St. Slonksnis
J. Kirby 
Joseph Bogus 
Ap. Slonksnis 
P. Sinkus
A. šūkis
K. Jaselskis 
J. Daukšas.

šiais metais komp. M. 
rauskui sukanka 60 melų 
žiaus. Kaip žinoma, komp. M. 
Petrauskas pirmas pradėjo 
skleisti lietuvišką dainą tarpe 
š. A. lietuvių, organizuodama.? 
chorus, mokydamas atskirus as
menis dainavimo bei muzikos. 
Man toko su komp. M. Petrau
sku susitikti So. Bostone 1914 
metais, kada jis buvo pakvies
tas prie ten neseniai susitve
rusios muzikos ir dainos drau 
gijos “Gabija“. Pradėjus komp. 
M. Petrauskui “Gabiją“ moky
ti, choras išaugo* greitu laiku į 
keletą šimtų narių, taip kad 
būdavo prisirenka pilna Lietu
vių svetaine. i

žinoma, go. Bostone gerb> 
komp. M. Petrauskas begyven
damas daugiausia ir savo ku-

Genuine '•Philadelphia” ią 
•old only in this ailvor-foi’ 

package

Rųlygoa SOe Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas Benčiua ir 
Rolės.

iki 9 vai. vakaro

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento

Pradekit mokėt
Birželio mėnesi

Automobilių greitumo karalius Sir Malcolm Campbell ir 
lakūnas Sir Cobham vyksta j centralinės Afrikos Kalahari ty
rus ieškoti naujų aukso ir brangių metalų sluogsnių. Taipgi 
Campbell ieško lygaus ploto bandymui automobilių greitumo. 
O lakūnas ieškos tinkamesnio oro kelio per tuos tyrlaukius.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums **iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra' neSvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

nojami Kiniško 
vos 
Valgomojo kambario setais, 
riešuto medžio, visai naujas 
$35, lengvai 
bario ra 
ki, Cclonial arba Prancūzu Provencial 
Lounge krėslai, su minkštu užpaka
liu, puikios lempos, deskos ir dauge
lis kitokiu gražių šmotų beveik už 
dyką. Nepraleiskite šios progos. Ne
žiūrint kas jums butu reikalinga, se
tas arba tiktai vienas rakandas, atei
kite ir pamatykite mus, jus sutaupy
site šimtus dolerių, tokia proga atsi
tinka tik syki gyvenime. Rakandai 
parodomi apartmentuose adresu 8228- 
30 Maryland Avė. Atdara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakare. 
Nedėlioj iki 5 vai. vakare.

JAMES S. WINNER
APPRAISER & L!QU1DATOR

8228-30 Maryland Avė.

vena kartu su tėveliais po ant
rašu 1227 South 50th Avcnue, 
Cicero. Tumavičių šeimyna 
yra viena iš seniausių veikėjų 
Ciceroj, advokato tėvukas yra 
narys Lithuanian Improve* 
inent Club, S. L. A„ Vakarinės 
žvaigždės klubo. Jo dėdė B. 
Tumavičius yra policislas Ci
ceroj, taipgi veikėjas lietuvių 
tarpe, draugijose> ir taip to
liau. N. Tumavičius dabar 
priiminėja klientus į savo na
mus vakarais ir .dienomis raš
tinėje po antrašu, 4631 South 
Ashland Avenue ■ telefonas 
Boulevard 2800, kur dabarti
niu laiku yra kartu su lietuvių 
tarpe gerai žinomu advokatu 
Joseph J. Grisiu (Grisius).

Linkime jaunam advokatui 
geriausio pasisekimo savo pa
sirinktoje profesiojoje.

Re p. S p.
Jau kelis kartus tūlas “pa- 

rapijonas” ir kiti “Naujienose’ 
ir “Keleivyje“ bandė įkasti ii 
apšmeižti musų kleboną Ku*n 
S. Linkų ir Tautišką Bažny 
čią, prasimanydami visokių ne 
butų daiktų. Mums ginčytis ne 
ra išrokavimo. Mes visiems ge 
ros valios lietuviams.šiuomi pa 
sakome, kad L. T. K. B. Pa

Apdrauda namų, rakandų 
automobilių; vadinama com 
pensątion apdrauda, t. y. ap 
drauda grupių žmonių, pav. tų 
kurie dirba pas kontraktorius 
be to, priimama langų apdrau 
cla ir kitokia.

Morgičius parduoda

Išdžiųsta su Gintaro Spalvos išbaigimu ir Varn&o Blizgėjimu.
Grindys bus šviesios ir lengvai galėsite jas išvalyti.

Nusipirkite Savo Maliavos arba Hardivare Krautuvėje. J

MES SUARDOME SA
VO NAMUS

Kiek sykių jus tą girdėjote per pa
skutinius keletą sunkių metų? Bet 
dabar ačiū musų Prezidentui, dangus 
pagiedrėjo ir jauni žmones pradeda 
manyti apie apsivedimą — šeimynos 
vėl atsteigia savo namus. Jeigu jus 
manote vėl užsidėti savo namus ir 
šeimininkauti, štai yra jūsų proga 
įsigyti už bargeną rakandus ir kau
rus. Mr. Winncr, gerai žinomas lik
vidatorius surankiojo didelį staką 
augštos rūšies rakandų, orientališkų 
kaurų, iš turčių namų, kurie dėl ku
rios nors priežasties liko suardyti, 
taipgi per savo ryšius su subankruti- 
jusioms rakandu dirbtuvėms, šie pui
kus rakandai siūlomi už labai žemą 
kainą ir jums nereikia viso cash iš
karto. p. Winner jums patikės ir 
parduos geromis sąlygomis. Štai yra 
pavyzdis keletą pastebėtinu bargo.;ų: 
2 šmotų parior setas, turtingai išdro
žinėtu medžio, garantuotos Douneąsy 
konstrukcijos visai naujas. vertės

Lt i’.vii’arijos kaina ^35. Fudcas 
$20, $25. nej •«’- 
Japoniškos s”al- 

Jie panašus i kaurus vertės $200.
gražaus 

visai naujas, tiktai 
vertas $150. Miegkam- 

ndai, artistiškai modern š-
Atsakymas visiems 
L. T. K. Bažnyčios 

šmeižikams

Sąvasties prižiuTėjimas (pro 
perty management) 
kolektavimas ir rūpinimąsi pa
laikyti prižiūrimą savastį geroi 
padėty.

Real estato bizny p. Smith 
yra nuo 1923 m., t. y. 11 me
tus. Ofisą jis laikė visuomet 
Brighton Parko apielinkėj. '

Bendra real estato padėtis, 
anot p. Smith’o, Brighton Par
ke esanti daug-maž tokia:

Fliatų išrenduota tarp 90- 
95%. Pastaruoju laiku kai ku
rie gauna darbus, tai daugiau 
butų renduojama. Jei tik dau
giau žmonių ims dirbti, tai, 
tenka manyti, rendos ims kil
ti. O pasėkoj rendų kilimo na
mai pradės pabrangti.

Galima nužiūrėti, kad Bri
ghton Parke nelabai tolimoj at
eity pasijus namų trukumas. 
Nes čia paranki vieta darbo 
žmonėms gyventi: komunika
cija gera, mokyklų yra taip 
viešųjų, taip parapijinių, čia ir 
bažnyčių randasi, čia netoliese 
yra dirbtuvių, kaip Crane’o ar
ba stokjardų ir kitokių.

Beal estato bizniui lemta at- 
igriebti. Ba geresnio invest 
aento už real estatą žmonės 
leturi. Ba ant real estato ri

mo visos Suvienytos Valstijos. 
Ir jeigu kas turi pajėgos, tai 
dabar atrodo laikas pirkti ne
kilnojamą sąvastį, nes dar ga- 
ima gauti bargenų.

Ir šiandie, kurie perka už 
cash arba kurie neužsitraukia 
perdau'g skolos, tie daro išmin
tingai 
“safe’ 
sitraukti, 
ga. Taigi 
reikia rimtai apsižiūrėti 
nusipirkus sąvastį butų galima 
ją išlaikyti.

Mat, laukiama geresnių lai
kų. Faktinai galima pastebėti 
atgimstantį žmonių pasitikėji
mą ateitimi. Tačiau ir šiand’e 
sunku* pasakyti, kada ekonomi 
nė šalies padėtis pilnai atsi
griebs — ar už mėnesio, ar pu
sės metų, už metų ar poros, 
šiandie tik matyti, kad dalykų 
eiga pakripo gerojon pusėn.

V. P.

Pirmų Morgičių 
ant pardavimo.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

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

Norbet Tuniavick (Tumavi 
čius) sunūs Antano ir Marijo 
uos (Masiulytės) Tumavičių 
perėjo paskutinius advokatu 
ros kvotimus ir gavo nuo Su 
preme Court of Ilinois leidi 
mą praktikuoti advokatūrą, ce
remonijose laikytose Spring 
fielde, vasario (February) 15 
1934 metais. KAM REIKALINGI 

PINIGAI

H
 HE EMPL0YMENT 
(2UESTION IS 
__N0WTHE MAIM 
WORG?Y OF OU£ TWO 

LiTTLE WAIFS. JOINING 
THE GREAT 
OF UMEMPLOYED BUB 
AMD TESS AQE TPY- 
ING TUE|Q BEST TO 
KEEP UP THE OLD 
MORALE - BŪT THE 
future looks prett/ 
HAZy ••

HowEVeQ. A 
BteBAK MAV COME 
ANV DAV MOVV-

Duodam paskolas ant
Pirmų Morgičių nuo 

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim

Universal Mortgage and Investment Co 
Not Ine.

Skolinam ant Pirmų Morgičių.
Perkam Lietuvos Bonus.
Kolektuojdm morgičius ir nuošimčius.
Inšurinam per geriausias kompanijas.
Money Orders, Gezo ir Elektros bilos.
G. A. SURYS VV. M. ANTONISEN

3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

illnu, turtingu tonu, artiatiAku de- 
Naujauaioa madoa Orand ir 

___  Specioliai pabudavoti dėl 
arba namų au mažai vintoa. Taupy- 

Ito tiesiog I. o. b. 16 warehouae. Juaų

USkSh. U turkiška Puti 
DOl’GLAS BATUS 

'* <4 16 W ROOSFVP1 T 
«rti St. Louii Avė Tel Ked«i» 

'ano* Įietaot ’ irnHo 
4wimming pool 

Rosiika ir tutkilka 
tercdomii iki

lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai

DIENŲ 
IŠMĖGINIMUI

Sle paat/sbCtlnl nauji Inatrumental yru paimti IA regu 
liaraua atako, au pilnu, t"------- ' ..............................
zainu, Ir gražiu ifibaigimu. 
Upright pianų konatrukcljoe 
mažų apartr ‘ 
kitę pinigus. ______  ____ _ ______ __ ____________
senų pianų arba muzikali instrumentų priimsime kaipo 
dalinį įmokCJitnų.

FIRF”^OOF PIANO VVAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h St.

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

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

TEL. VICTORY 7386-7048.

Visai Nauji 
GRAND 

PIANOS
Sąlygos $1.50 

į Savaitę

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO
IAI.AIDAS 

Jųa manote krauatytla arti 
ateity, ~ "

, po to kaip peraikrauatyalte 
>n vieton.

despr.it
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NAUJIENOS
Che Llthuanian Daily Newa 

Aiolished Daily Ezcept Sunday by 
Hi* Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Balated Street 
Telephone CANal 8500

Etfitdr P. GRIGAITIS

(ItaiKakymn kaina
Chicagoje - oaitu

Metams ...... . ..—......... 88.00
Pusei mėtų ..............  4.00
Trims mėnesiams ............. 2.00
Dviem mėnesiams ............— 1.60
Vienam mlnesiui --------------- .75

Chieagoj per išnešioto jus:
Viena kopija------------ --------- 8c
Savkitel ........ 18c
Vf ii nešini 7Kc

rankas, 
šiandie

komu

subHcnption Rate*. 
sh.OV per year to Canada
7 00 oer year outside o/ Chlrnao
- ”* |W*» »*»• ••

>..... •* »»jm

tfftterdd as Second Olas* Matter
larch 7th IŠ14 ai tha Poat Office

^hteaea lH inde* nb* <ci nf 
Mk»T»

NMujitffto* -ana kasdien, lakinant 
■vkmHilieiiiua. I^eldlia Naujieną Ben* 
!•••«♦ -n* w HalMfMf Si hirnvo
H i.ANaJ 8600

r' ..r'":........  1.. .

Suvienyto** Valstijose. ne Chieagoj. 
pašto

Metam* 17 IMI
Purei imtu 8.6i.»
rnui» mėneaiante 1.76
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui 75

Lietuvon ir kltui ntMieniuon* 
(Atpiginta*

Metam* 48.0(1
Pusei metu ............. 4.00
Trims mėnesiams . 2.50
Pinigu* reikia dusti .mit< M..n»" 

iintoHO karti au atkak
a. a.i.-.................................................■...........................

laiko, ir valdžia pateko į žiau
rias admirolo Horthy 
Tas despotas da ir 
Vengriją tebevaldo.

Toliaus, “revoliucine”
nistų taktika buvo pavartota 
Italijoje. Darbininkai tenai už
imdavo dirbtuves, išmesdami 
lauk jų savininkus, ir Maskva 
tiems darbininkams žadėjo mo
ralinę ir materialinę paramą. 
O kas iš tos revoliucijos išėjo? 
Išėjo tas, kad darbininkai, ne
sugebėdami patys dirbtuves 
vesti, turėjo grąžinti jas atgal 
jų savininkams, ir to rezulta-

te jie taip susidemoralizavo, kad 
jie nebeturėjo energijos gintis 
nuo Mussolinio gaujų. Galų ga
le, už poros metų Mussolini pa
tapo Italijos diktatorium.

Taigi visur, kur tik komu
nistų “revoliucinė” taktika bu
vo pavartota, laimėjo fašizmas 
ir koiitr-revoliucija. Tie fašis
tai ir kontr-revoliucionieriai da
bar pasmaugė ir Austriją.

Jei ne Hitleris ir Mussolini, 
kuriuos komunistai savo bepro
tiškais “pučais” išaugino, tai 
Austrijos darbininkai butų nuo 
savo Dollfusso atsigynę.

teisingu perpetinių elgėsiu ga
lutinai spręstų Bendra Ihdus- 
trinė Taryba veikianti Nacio
nales Darbo Tarybos priežiū
roj; ir kad

4. Dabartines algos ir darbo 
sąlygos nebūtų pakeičiamos bė 
derybų (negotiations) tarp me
nedžerių ir unijų atstovų; kad

5. Kompanijės imtųsi tuojau 
svarstyti reikalavimus, kurie 
liečia algas ir kitokias darbo 
sąlygas, patiektus unijų Atsto
vų, Nacionales Darbo Tarybos 
atstovui dalyvaujant visose de
rybose; kad

6. Butų prisilaikoma tarny-1 somoms unijoms.

už darbuotę unijoms.
Al Cook, šešius metus išdir

bęs Fisher Body kompanijai 
Glelelando plentė, OhiO valsti
joj, pasakojo, jogei jis buvęs 
pašalintas iš darbo todėl, kad 
užprotestavęs kompanijos uni
jos planui minėtame plente. 
Dar liudijo eilė kitų darbinin
kų atstovų. Esmėj jie pasako 
jo tą pr*4ą istoriją — kaip 
kompanijos verčia darbininkus 
stoti į samdytojų kontroliuoja
mas unijas ir persekioja tuos 
jų, kurie mėgina pasidarbuoti' 
rrba rodo pritarimo nepriklau-

PRASTAS VAISTAS

Tik kelios dienos atgal buvo pranešta, kad teisinas 
Maskvoje pasmerkė sušaudyti du geležinkelio tarnau
toju dėl nelaimės, prieš kiek laiko įvykusios ant gele
žinkelio MAškvos priemiestyje.

Rusija, tur būt, yra vienintelė šalis pasaulyje, kur 
ūž geležinkelių nelaimes valdžia šaudo darbininkus ir 
tarnautojus. Kažin, ar sovietų valdžia tuo įrodo savo 
“darbininkiškumą” ?

Bet žmonių baudimas mirtim yra, matyt, labai ne
tikusi priemonė geležinkeliams sutvarkyti. Vakar atėjo 
iš Maskvos žinia, kad kovo 12 d. įvyko kita didelė ne
laimė ant sovietų geležinkelio: netoli Sverdlovsko, su
dužus traukiniui, 33 žmonės užmušta ir 68 sužeista.

Kiek “kaltininkų” dabar Stalino teismas pasmerks 
sušaudymui?

Apžvalga
- - - - ■■ -

SOCIALISTŲ “TRIUMFAS” 
ARGENTINOS RINKI

MUOSE

Associated Press telegrama 
iš Buenos Aires praneša, kad 
suskaičius balsus, kurie buvo 
paduoti Argentinos rifikimuosė 
kovo mėn. 4 d., patina, jogei 
Buenos Aires mieste . socialis
tams teko “milžiniškas trium
fas“. Kiek atstovų socialistai 
pravedė, tėlėgrAma nepaduoda.

Buenos Aires yra didžiausias 
Argentinos miestas ir respub
likos sostinė.

įdomu yra tai, kad prieš ke
letą metų Argentinoje j vyko 
ginkluotas perversmas, kurio 
rezultate tenai susidarė milita- 
rinė pusiau-fašistinė diktatūra. 
Bet pasirodo, kad socialistinį 
judėjimą ji vistiek nuslopinti 
negalėjo.

žuazija ne tik nugalėjo Komu
ną, bet ir sušaudė apie 30,000 
žmonių, kurie ją gynė.

Kitas komunistų neva argu
mentas prieš Austrijos social
demokratus yra tas, kad jie, 
esą, rėmę Dollfussą. Viena, tai 
yra melas, nes socialdemokra
tai Dollftfsso nerėmė- Jie tik 
pasyviai jį toleravo, t. y. nesi
stengė jį nuversti. Antra, nei 
bffnbinihkAi, nei kas kitas iki 
šiol dar neįrodė, kad kitokia 
socialdemokratų taktika butų 
buvusi sėkmingesnė.

Sakysime, socialdemokratai 
butų iššaukę darbininkus į ge- 
neralį streiką ir ginkluotą suki
limą, kuomet Dollfussas dar ne
buvo pasiruošęs juos pulti, — 
kas tuomet butų įvykę? Nie
kas kita, kaip tik Dollfussas 
butų pasišaukęs pagclbon Vo
kietijos “naciys”, ir Austrijoje 
šiandie diktatoriautų Hitleris. 
Ar tai butų Austrijos darbinin
kams geriau?

“REVOLIUCINĖ” KOMUNIS
TŲ TAKTIKA

BEGĖDIŠKI ŠMEIŽTAI

Diena iš dienos ponas Bimba 
ir jo vienminčiai vis rėkia, 
kad Austrijos socialdemokratai 
“pardavė fašistams” darbinin
kus. Socialdemokratai Austri
joje buvo šaudomi (apie 1,200 
jų nužudyta!) ir kariami; apie 
6,000 socialdemokratų dar te
belaikoma kalėjimuose; tūks
tančiai socialdemokratų darbi
ninkų ir tarnautojų yra šalina
mi iš darjbo ir jie kartu su šei
momis badą kenčia. Tačiau, 
akivaizdoje šitų pasibaisėtinų 
faktų, apie kuriuos kasdien pra
neša visa Amerikos spauda, ko
munistų agitatoriai nesisarma- 
tija plepėti apie socialdemokra
tų “parsidavimą”.

Čia tik dar kartą pasirodo, 
kad komunistai yra amžini fa
šizmo talkininkai. Fašistai žu
do socialistus fiziškai, o komu
nistai stengiasi juos pasmerkti 
morališkai.

KUR LOGIKA?

Savo begėdiškus šmeižtus? 
prieš Vokietijos socialdemokra
tus bimbininkai “remia” tuo, 
kad Ddlfusso armija kartu su 
heimwehru socialdemokratus 
nugalėjo. Vadinasi, jeigu tu 
negali atsilaikyti prieš armotą, 
tūždamas tiktai revolverį, tai 
tu esi kaltas. Kur gi Čia logi
ka?

Komunistai garbina Pary
žiaus 1871 metų Komunos ko
votojus. Bet argi Komuna ne
buvo nugalėta? Franci jos bur

šmeiždami socialdemokratus, 
komunistai sako, kad “revoliu
cinė” bolševikiška taktika duo
danti geresnių vaisių, negu so
cialdemokratų taktika. Bet ka
me ta bolševikų taktika pasi
rodė sėkminga,

Pasibaigus pasaulio karui, ji 
buvo pavartota įvairiose šalyse. 
Pirmiausia — Bavarijoje, kur 
bolševikų pasekėjai buvo pri
kalbinę darbininkus įsteigti “so
vietų valdžią”. Bet Bavarijos 
“sovietų valdžia” susmuko per 
keletą savaičių, ir Bavarijos 
sostinė Muenchenas pavirto fa
šizmo centru Vokietijoje: 
Muenchene Hitleris įsteigė sa
vo garsųjį “rudąjį namą”, iš 
kurio p.cr 14 metų ėjo “nacių” 
propaganda ir buvo diriguoja
mas visas “nacių” judėjimas.

Komunistai “darbavosi” taip 
pat visoje Vokietijos respubli
koje, tai darydami ginkluotus 
“pučus”, tai stengdamiesi už
kariauti reichstagą ir įvairių 
valstijų seimus. Kada jie pasie
kė didžiausią pasisekimą, iš
rinkdami j visos Vokietijos par
lamentą (reichstagą) 100 at
stovų, už kuriuos buvo paduo
ta beveik 6,000,000 balsų, tai 
— kas įvyko? Valdžią paėmė j 
savo rankas Hitleris!

Bolševikiška taktika, be to, 
buvo pavartota Vengrijoje, kur 
1919 metais buvo įsteigta — 
taip pat, kaip ir Bavarijoje — 
“sovietų valdžia” su diktato
rium Belą Kun priešakyje. Ta
čiau Vengrijos sovietai išsilai
kė tik apie dvejetą menesių

SVEIKATOS SKYRIUS
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šį Tvarki ir Prižiūri
AMER'kn liEll ViŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

SUVĖLUOTAS GYDYMAS
Rašo Dr. G. I. Blolis

{vairumas žmonių tarpe 
yra neapsakomas, ypatingai 
tarpe dailiosios lyties. Jau ką 
jos sužino iš savo kaimynkų, 
tai, be abejo, nuėję pas gydy
toją tuojau jį mokina ir duo
da instrukcijas, ką jis turi da
ryti su ja, o jeigu gydytojas 
nenori su jomis skaitytis, tai 
jos lieka prastos nuomonės.

žinoma, 
nekrei- 
moterų 
kartais

Visiems labai gerai 
kad doras gydytojas 
pia dėmesio į jokius 
patarimus. Žinoma, 
vaistai, kuriuos gydytojas su
teikia, negelbsti, tuomet už
girsti įvairių užmetinėjimų ir 
nusiskundimų 
su savo naminėmis 
pati išsigydžius, 
po ilgo gydymosi 
miniais vaistais: 
pirais, keptais 
“red cross” atsibosta laukti 
sveikimo, tada ji kreipiasi 
prie dentisto ir sako, kad ji 
nenori to danties ištraukti, bet 
tikrenybėje to danties mažai 
kas belikę, net ir smegenys 
vietomis apipuvę, o moteriške 
nori įtikinti gydytoją, kad ir 
ji pati galėtų tą dantį išgydyti, 
tik burnoje nėra patogumo 
kaip prieiti.

Tokie užsispyrimai nemažai 
nesmagumų gydytojui prida
ro. Jeigu negydysi — blogai, o 
jeigu gydysi, tai dar blogiau, 
nes dantis, kuriam mažai ka
rūnos belikę, išpuvęs, o sme
genys ir šaknys apimtos in
fekcijos. Toks dantis ilgai ne
gali laikyti: mėnesį kitą, vė-

Girdi, bučiau 
žolėmis 

Bet kuomet 
su savo 
karčiais 

cibuliais

na-
Pi-
ir

pa

tie mietui taip ilgai ir tvirtai 
nelaiko, kaip mieto vietoj var
toj Aini žaliuojanti medžiai, 
kurie dar turi pilną gyvybę. 
Tas pats ir su dantimis. .Teigti 
mes pavartosime sveiką ir su 
gyviu dantį tiltelio palaiky
mui, tai tas dantis ilgiau lai
kys negu visas tiltelis. Tilte
liui ŠusidČvėjus dar ir kitas 
tiltelis galima ant to paties 
danties pridėti ir jis gali tiek 
ilgai laikyti, kol žmogus gy
vens. Žinoma, kartais kietą 
riešutą kandant ar vinį įsi
kandęs bandant ištraukti, nu
lūžta. Bet čia jau nuotikio 
priežastis. Bet jeigu iš tiltelį 
palaikančio, sveiko danties iš
liptume gyvį, tai mes jam su
trumpintume gyvenimą- Nes 
gyvio išėmimas iš danties ati
ma maišto cirkuliaciją, o kuo
met maisto negauna, ir gyvy
bės nėra. Toks dantis ilgai ne
gali stovėti ir jo tarnavimas 
nėra užtikrintas. Todėl, nėra 
reikalo iš syęiko danties gyvis 
imti. Tiltelis prisegtas prie 
sveiko danties daug tvirčiau 
laiko ir ilgesnį tarnavimą su
teikia. Tai^i < neverta vilkiti, 
nes ko ilgiau lauki, tai blo
giau, dar ir kišenė labiau nu
kenčia.

bos senumo teisių, kAd darbi
ninkai butų paleidžiami iš dar
bo arba priirtiami atgal į dar
bą atsižvelgiant j ištarnautą 
laiką; kad

7. Kilus nesusipratimui dė- 
Tiai uždirbtos bet kurio darbi
ninko algos ar išdirbto laiko 
menėdžeriai leistų Unijos atsto
vui persitikrinti, ar teisingai 
su dąitadnku pasielgti; kad 
pagalios

8. Butų pAdarjftas, Naciona- 
lės Darbo Tarybos priežiūroj, 
bešalis darbo greitučio tyrinė
jimas.

Visi šie reikalavimai yra pa
remti NIRA patvarkymais.

Darbininkų skundai
Išdėstyti aukščiau reikalavi

mai iT suminėti MniAu kai ku
rie skundai buvo pareikšti Na- 
cionalės Darbo Tarybos posė
džiuose kovo 14 ir 15 dd. Skun
dų ir afidėvitų jiems patvirtin
ti patiekta ilgoka eilė, čia su
minėsiu tik vieną-kitą jų:

Artbur Grėer, Hudson kom
panijos darbininkas, liudijo, kad 
jis buvo ištarhaVęs kompani
jai 10 metų, kad tapęs paša
lintas, kai atsimetąs nuo kom-

prisiimti atstovybę bet 
organizacijos, jei darbi- 
nenori tokios atstovy-

IŠ DARBO

Darbininkų ir samdytojų ginčas 
automobilių pramonėj

priklAtisOi'ną hėd samdytojų 
uniją. Jis tVMįiid, kad 
ninkai laukia tik žėnkld strei
kui paskelbti.

John rBaU<yr‘pasakojo, kad 
nepriklausoiha nuo samdytojų' 
unija keliais atvejais mėginsi 
užvesti derybas su samdytojais, 
bet Buicko kompanija liėi^iti- 
kusi derėtis. Tai nelikę nieko 
kito daryti, kaip streiH pa
skelbti. Ir Bailey biiVąs paša
lintas už darbiiotę unijai. •

Taip Bailey, taip Greer tvir
tino,, ka'd jie ttiri dAdg A^eV’i- 
fų, kurie liudija, jogei darbi
ninkai tapo pašalinti iš darbo
_ ■ ' ■ ■ .........i u
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Šaudytojų pareiškimas

General Motors korporacijos 
vice-prezidentas Wm. S. Knud- 
sen kalbėjo atstovaudamas 
samdytojus. Jo pareiškimas bu- 
VO daug maž toks:

KorpOracija yra prisi ruošusi 
pridaboti, kad jokia darbinin
kų griipė (kad net vienas dar
bininkas) nebūtų prievarta ver
čiama 
kurios 
ninkai 
bės.

Korporacija yra prisirengusi 
derėtis tiesioginiai su tinkamai 
kredituotais darbininkų atsto
vais ; bet turi būti įrodytas tin
kamas tdkftj 'atstovų įgafioji- 
maš. ,

Konxrt,Acfcj& rfettirfnti teisės 
derėtis Su Darbo TaiM>a klau
simu, kaip još darbininkai tu
rėtų sau atstovybę pasirinkti.

Kai dėl algą, tai Unijos ne
įteikė savo reikalavimų korpo
racijai ir riėįrbdė turinčios au
toritetą darbininkus atstovauti.

Kai dėl kaltinimo Pėteisingo 
elgesio prieš unijištuš Arba ne
silaikymo kodekso, tai, pasak 
Knudšen, mehėdžeriai neatsi
sako skundus priimti ir juos 
apsvarstyti, o taipgi netikslu
mus tuoj atitaisyti, kaip to 
reikalauja įstatymas arba ko
deksas. Bet korporacija jaučia
si Peturinti teisės versti pri- 
kUn’syti unijoms tuos samdi- 
Whxs, kurie nenori priklausyti 
išlaukinėms organizacijoms.

žeme. Iš tų pranašavimų la
biausiai yra žinomi keturi.

1. Nuolat besitraukdama, že
mė pratas šilimą ir tokiu bu- 
du virs negyvu kunu. Kitaip 
sakant, susidarys tokios sąly
gos, jog visokia gyvybė turės 
pranykti.

2; Beklajodama erdvėje, že
mė gali susidurti su kitu dan
gišku kunu. Tame atvejyje ji 
bus sutriuškinta, kaip kokis 
riešutas, o jos įkaitusios Ske
veldros išsisklaidys po erdvę. 

| 3. Žemę gali užgauti kome
ta, susidedanti iš nuodingų du
jų. Tąsyk gyvybė irgi butų 
sunaikinta.

4. Laipsniškai mėnulis gali 
sulaikyti žemės besisuk imą apie 
savo Ašį. Pasėka irgi butų tra
giška, kadangi viena žemės pu
sė visą laiką Jjutų atkreipta į 
mėnulį. Dėiiai to susidarytų 
nepalankios gyvybei sąlygos.

Vėliausia teorija apie žemės 
likimą priklauso astronomui 
Stetson, Perkins observatorijos 
direktoriui. Jisai sako, jog 
tarplanetinėje erdvėje vis dau
giau ir daugiau susirenka vul- 
kaniškų dulkių. Tos dulkės tu
ri tendeYrciją rinktis į vieną 
vietą. O tai reiškia, jog laikui 
bėgant susidarys 
“kosmiškų dulkių” 
Galima prileisti, kad laikui bė
gant žefne pateks į tas dulkes. 
Tame atvejyje atsitiks štai 
kas: dulkės užstos kelią saulės 
spinduliams. Dėiiai to klimatas 
žymiai persimainys, kas prives 
prie ledų gadynės. Ledų klo
das apdengs visą žemės ka
muolį. O prie tokių aplinkybių 
žmonės ir visi kiti gyvūnai tu
rės pranykti. Kai žemė, paga
lios, apleis tų dulkių sritį, tai 
ji bus negyvas kūnas.

Ar <iaip tikrai įvyks, ar ne,— 
to niekas tikrai negali pasa
kyti. Ant galo, jeigu ir įvyktų, 
tai gal tik, už kokio miliono ar 
daugiau metų.

mflžiiiiški 
debesys.

K.
■r

MARGUMYNAI
Kas atsitiks su musų žeme?

— Astronomai daro visokius 
pranašavimus apie tai, kas 
ateityje galės atsitikti su musų

“KULTŪRA" 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1934 m. num. Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

Dabar gavome pirmą

liau jis pradės pūliuoti ir 
skaudėti.. Kartais norėdamas 
patenkinti pacijentą, darai su
lig jo noro, nors ir tikrai ži
nai, kad sekines to viso gydy
mo neturės atatinkamų davi
nių. čia gydytojas ir atsidu
ria padėtyje, kurioje palieki 
kaltu ir nežinėliu, tačiau paci- 
jentas nepagalvoja, kad ne 
gydytojas kaltas, bet jis pats, 
kuris instruktavo gydytoją, ką 
jis turi su jo liga,—arba dan
ties liga daryti.

Einant šių dienų progresu, 
kuomet laikraščiai pilni viso
kių patarimų ir kuomet yra 
neišpasakytas skaičius kito
kios literatūros, aiškinančios 
apie žmogaus sveikatą ir užsi
laikymą, tai jau apsileidimas 
yra tokiame žemame sveika
tos supratimo laipsnyje stovė
ti.

Prieš kiek laiko moteriškė 
prašė, kad aš jai padaryčiau 
tiltelį (bridge). Pradėjęs pri
rengti dantį, kuris palaikys 
tiltelį, ji paklausė, ar aš išim
siu gyvį iš to danties, kuris 
palaikys tiltelį. Atsakiau, kad 
nereikia gyvio imti, nes dan
tis yra sveikas. Moteriškė ban
dė mane įtikinti, kad išėmus 
gyvį dantis neskaudės ir bus 
daug geriau. Iš sveiko danties 
gyvį imti, tai yra prasižengi
mas prieš profesijos princi
pus.

{spėdamas, kad ji manęs 
neprašytų iš sveiko danties 
gyvį išimti, nes yra didelė 
klaida, vėliau tokį pavyzdį 
daviau: jeigu tvora tveriama 
ir mietus žemeje įkusamci tai

Jeigu tikėti pranešimais tel
pančiais kai kuriuose Chicagos 
didlapiuose, tai tenka daryti iš
vadas, jogei Amerikos Darbo 
Federacija yra pasiryžusi už
dėti savo leteną ant visos au
tomobilių pramonės Amerikoj. 
Kad ji, anot Brisbane’o, yra 
užsimojusi “paimti viską, vesti 
viską, kontroliuoti viską.”

Ko darbininkai nori
Bet ve keletas davinių paim

tų iš Nacionales Gaivinimo Ad
ministracijos -o. (National Reco- 
very Administration) užrašų 
šiame darbininkų ir samdytojų 
ginče. Darbininkai reikalauja, 
kad , s ■, J

1. Samdytojai pripažintų 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijas kaip darbininkų organi
zaciją, jeigu didžiuma darbi
ninkų parodys jai pritarimo; 
kad pasirodžius tokiam pritari
mui, Am. Darbo Federacijos 
unijoms butų pripažinta teisė 
vesti derybas su samdytojais 
algų ir kitokių darbo sąlygų 
nusakymui; ir kad

2. Nacionalė Darbo Taryba 
paskirtų laiką šiam darbininkų 
balsavimui, o kompanijoms įsa
kytų patiekti Nacionalei Darbo 
Tarybai vardus darbininkų, tu
rinčių tepsę balsuoĮti,. nę Vėliau 
kaip kovo 19 d. šiipįh^tjį; icacį

3. Šaudytojai priirtitą* atgal 
tuos darbininkus, kurie buvo 
pašalinti dėiiai darbavimosi su
organizuoti darbininkus į ne
priklausomas nuo samdytojų 
unijas; kad nusiskundimus ne-

fcAL SU “PAPA” JIS BUS ATSARGESNIS
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M. V”. Muratov'as, Verte M. J. Šileikis.

Paukščių Karas
(APSAKYMĖLIS)

Tarnas baigė 
verkė. Jis paėmė 
aš sulaikiau jį už 

pasakiau, — pa-

kodėl pas mane

(Tęsinys)
Mes sukūrėme iš laužo ug

nį ir su dideliu apetitu pa
valgėme vakarienę. 'Aš atsi
menu, kad gulėjau Sale Tarno, 
juokavau* ir žiurėjau, kaip Ta
rnas su dideliu pasitenkinimu 
rengiasi gerti romą. Staiga jis 
įsmeigė kažkur akis ir staiga 
iškrito iš jo rankų bonka. 
Dženkinsas surėkė ir greit 
griebėsi už šautuvo. Pasukęs 
galvą, aš pamačiau, kai uTvo 
tarpe rangėsi ilgas gyvatės 
kaklas. Paukščio galva kilno
josi aukštyn ir vėl žemyn; akys 
apvestos raudonais rituliukais 
smalsiai žiurėjo į mus. Tas tę
sėsi lygiai vieną minutę. Mes 
pašokome, kur kas sau, bet 
galva, kaklas, ir pats paukštis 
— viskas ant syk išnyko. Ga
liu jus užtikrinti, kad tą nak
tį mums nereikėjo įkalbinėti 
viens kitą pavieniui budėti. Aš 
užsnudau tiktai prieš pat ry
tą, bet koks mano nuostabus 
atsibudimas buvo! Iš pelkių 
pakilo raudona saulė, begalinė 
pievų lyguma išsitiesė prieš 
musų akis, ir kiek akys galėjo 
aprėpti visa lyguma buvo nu
sėta judančiomis milžiniškų 
paukščių vilnimis. Buvo neiš 
pasakytas jų rėkimas, nuo ku
rio musų ausys plyšo. Nė ar
changelų trimitai prieš pasku
tinį teismą labiau negales už
rėkti. Dženkinsas dabar turėjo 
būti patenkintas. Su pasidi
džiavimu jis laikė rankose su
gniaužęs šautuvą, žiurėjo ji? 
į šituos stebuklus nežinomoje 
žemėje, į kurią nebuvo leista 
žiūrėti nė vienam žmogui.

Tuomet aš pastebėjau labai 
keistus dalykus, ir jeigu1 jus 
būtumėte su manim ten buvę, 
jus visai nesistebėtumėte tuo, 
ką aš tuojaus ir pasakysiu: 
Tas buvo ne medžioklė, o ka
ras. Taip, karas, karas paukš
čių! Jų buvo daugybė, bet ne
supraskite taip, kad jie susi
metė į krūvą ar išsiskirstė į 
visas puses, kaip pulkelis pa
baidytų kurapkų. Jie ėjo prieš 
mus tiksliomis ir gudriomis 
eilėmis, kur dviese, o kai kur 
po tris šerengas, žiūrėdamos 
intervalo ir laikydamos vieno
dumo. Tai buvo paukščių ka
riuomenė, ir ta kariuomenė tu
rėjo savo vadą. Kaip aš ir da
bar matau milžinišką žąsiną, 
kuris bėginėjo po eiles, mosi
kuodamas savo raudonu* ties 
galva kaklu, kokio aš nesu ma
tęs pas kitus paukščius, šeren- 
gos sutikdavo jį draugišku ir 
sutartim? rėkimu. Jus net pa- 
sigčrėtumėt kaip drąsiai jis iš
šoko į priekį. Jis virsdamas 
perbėgo apie dvidešimt pėdų 
prie musų urvo, ištiesė į prie
kį kaklą ir vos tik nesumosi
kavo sparnais, todėl, kad pas 
šituos paukščius sparnų visai 
nebuvo. Jis pradėjo taip šnyp
šti, kaip šnypščia įerzinta žą
sis. Jis apskelbė mums karą.

Kągi, mes jį priėmėme!... 
Dženkinsas šovė į jį ir nepa
taikė. Eiles paukščių dar vis 
bėgo prie musų, kai ir mes su 
Tarnu pradėjome šaudyti. Krau
jas taškėsi iš panašių į gyva
čių kaklų ir šlaunių, apdengtų 
stipriomis* juodomis plunksno
mis. Mes nukirtome tris paukš
čius, o musų šūvių griausti
nis dar didesnį veikimą. Pauk
ščių kariuomene susiihaišū ir 
bego nuo musų tolyn visai be 
tvarkos; mes nugalėjome.

Mes, vienok, saugojomės ant 
syk išeiti iš savo urvo, nors 
netoliese gulinti nugalėti pau
kščiai ir suvalgytų Dženkinsų. 
Aš pasisiūliau išeiti pažiūrėti. 
AŠvišgi abejojau, kad jų ka- 
rinomehe pabėgo, jie visgi pa
tiko savo sargus, kurie mus 
saugojo kur nors* iš tolo. Mes 
bųvptnc VlsAl gėrM apsjširugo- 
iirvc. šitos žąsys, gali įift, lie■ J .

mažai kariavo viena su kita, 
kol išmoko kariauti.

Nebandysiu aprašyti musų 
padėties. Musų padėtis buvo 
nepavydėtina: mes suprato
me, kad turėsime žūti, kaip 
tik išeisime iš urvo į atvirą 
lauką. Visą laiką tolumoje 
mes matėme sargus; visą nak
tį jie šukavo tarp savęs tais 
garsiais trimitų balsais. Tre
čią dieną vanduo ir amunici
ja pas mus ėjo prie galo, o 
paukščiai vis . saugojo mus. 
Nabagas Tanias visiškai nu
puolė dvasia, nuo to laiko, 
kai mes nuo jo atčmėm romą, 
kad apsaugoti jį nuo paskuti
nės nelaimė*.

Ketvirtą dieną Dženkinsas 
nutarė apleisti urvą. Aš su
pratau, kad mes tikrai eisime 
mirti, bet nesiginčijau. Argi 
ne vis tiek pražiltume mes ir 
urve besėdėdami? Mes laukė
me vakaro, nes išeiti buvo dar 
per šviesu, o vakare bus len
gviau pasislėpti sutemose ir 
migloje. Suprantama, musų 
pasirengimas išeiti ant syk 
buvo pastebėtas žąsies akių. 
Pasikėlė triukšmas, rėkimas 
sargų skambėjo visuose pcl 
kių kampuose. Aš atsimenu, 
kai mes begome prie laimingo 
plyšio, kuris mus galėjo ap
saugoti, bet jau iš visų pusių 
pasigirdo sunkus dundėjimas 
žingsnių plunksnuotųjų gigan
tų. Prieš mus greit sustojo 
siena juodų kūnų, su vingiuo
jančiais kaklais. Mes paleido
me ugnį. Eilės paukščių susi
glaudė, — jie išnaujo puolė.

Mes šaudėme iš taip arti, 
kad aš jaučiau kvapsnį de
gančių plunksnų ir spragintą 
mėsą. Vieni krito, kiti traukė 
prie musų ištiesę savo snapus. 
Aš savo trumpu kardu nukir
tau dvi galvas. Aš* mačiau, 
kaip išsižiojęs snapas sugriebė 
Dženkinsą aukščiau alkūnės. 
Buvo per vėlu šokti jam į pa
galbą. Koja su nagais baisia 
jėga trenkė jam į kčutinę. Jo 
žuvimas ir išgelbėjo mus. Vi
sos žąsys apstojo jį sU baisiu 
šnypštimu. Tamsoje mes nu
slinkome ne toliau savo pir
mojo urvo.

Mes turėjome ir tuo džiaug
tis. Taip, mums artinosi galas 
ir naujas užpuolimas galėjo 
tęstis neilgai, bet nutarėme pa
tys su savim užbaigti vietoje, 
kad eiti pas šituos baisius 
paukščius ir būti sudraskytais. 
Tą naktį jie paliko mus ramy 
bėję, o ryte ant musų užpuo
lė. Jiems, matyt, įkyrėjo lėtas 
puolimas ar gal Dženkinso mir
tis pridavė jiems energijos. Jie 
nusprendė paimli mus jėga, o 
mes kovojome visą dieną, kol 
neišeikvojome veik visą para
ką. O prie įėjimo į urvą jau 
buvo didžiausios krūvos pri
verstos užmuštų paukščių. Už
ėjo naktis; paukščiai atsitrau
kė palikdami tik savo sargus. 
Buvo tylu, apsistojd visokis 
triukšmas, apart paliktų su
žeistų paukščių.

Mums su Tarnu (nereikėjo 
dau*g kalbėti, kad nuspręsti, ką 
daryti. Mes žinojome, kad at
eis galas sekančią dieną, ir pa
tys nutarėme užbaigti reikalą 
naktį. Iš butelio dugno mudu 
su Tarnu ištraukėme po pasku
tinį gurkšnį romo. Dėliai to 
Tarnas atsiklaupė ant kelių ir 
pradėjo melstis, o aš užtaisiau 
jo ir savo šautuvus ir laukiau, 
kol jis užbaigs maldą, štai, pa
klausykite, ką aš jums paša 
kyšiu: Dievas pasigaili juri
ninkų ir girtuoklių. Pats dan
gus atėjo mums į pagalbą. Ma
tyt, mes nesugriešijome dėliai 
to, kad čia atsibaladojome, o 
jeigu buvo Dievui prasikaltęs 
nabagas Dženkinsas, tai jis^pats 
už tai ir užmokėjo. Aš staiga 
pastebėjau, kaip Švistelėjo žai
bas. Tai buvo pirmas žaibas. 
Pradėjo griaustinis dundėti,

audra artinosi, 
melstis ir 
šautuvą, o 
rknkos ir 
lauk.

Nežinau,
staiga atsirado viltis. Aš nu4- 
sprendžiau, kad mes iššoksime 
iš urvo pamėginti laimės pa
čioje audroje. Paplūdo lietus, 
apie kėrj jus, čia sėdėdami, ne 
turite nė mažiausio supratimo. 
O mes, nepaliaujant žaibui pil
ti savo šviesą, nenorėdami nei 
minutei, kad žaibas sustotų: 
ir griaustiniui trenkiant šūvis 
po šūvio besisukančiuose lie
taus. stulpuose, mes iššokome 
lauk iš savo urvo. Vėjas ir van
duo nešė mudu per lauką, ku
riame dabar tvylojo tikra upė. 
Mes nematėme, suprantama, ir 
negirdėjome nė vieno paukš
čio. šitokiame lietuje mes nu
mėtėme savo nenaudingus šau
tuvus ir kaip kuris įmanyda 
mas kabinejomūs u"ž akmenų, 
bijodamies, kad vandens srau
tai nenuneštų mus į vanden- 
puolj, ėjome vis priekyn. Kaip 
matote, mes visgi išlikome gy
vi. Tas, kuris Visą savo gyve
nimą praleido beplaukiodamas, 
nebijo vandens nū po kojų, nė 
virš galvos.

Ant rytojaus mes atpalaido- 
jome savo valtelę iš po kran
to. Audra praėjo. Mes perplau
kėme išėjusį iš krantų ilgą 
ežerą. Mes grįžome be Džen
kinso, kuris žu*vo, kaip aš jums 
aprašiau. Visame, ką aš jums 
nupasakojau, nėra nė žodžio 
melagystės. Aš niekur nepada
riau 
kad 
čius 
taip

I/EOPOT/D

I/EOFO1/D m

Kinto

\ ...

Naujasis Belgijos karalius Leopoldas III, kuris užėmė sostą užsimušus laipiojant kalnuose jo 
vui, karaliui Albertui. Leopoldas III yra ketvirtas Belgijos karalius nuo įto laiko kaip 104

> tė- 
me- 

tais Belgija atsiskirė nuo Holandijos. Iškovojus Belgijai nepriklausomybę, Leopoldas 11 tą šalį 
labai sustiprinęs ekonominiai. Prie karaliaus Alberto šalis turėjo pergyventi labai sunkius 
laikus, nes ji pirmiausia buvo vokiečių pulta ir išteriota, kai ji atsisakė per savo šalį perleisti 
Vokietijos pulkus, kurie galėtų iš Belgijos pulti neapsaugotą Francijos sieną. Vokiečių okupaci
joj ji išbuvo iki pat kąro pabaigos. Bet dabar vėl yra pilnai atsistačiusi. Kuo pasižymės nau
jasis karalius, dar niekas nežino. Jis tikrina, kad eisiąs savo tėvo pėdomis. Tečiaus Belgijoj 
karaliai neturi dideles galios, nes šalį valdo parlamentas.

klaidos, gal būt, tik tame, 
keletą kartų tuos pau4kš- 
pavadinau žąsimis, kurie 
bijojo vandens.

(Galas)

The English Column

Spldšh!
The pure-as-crystal water
Is sparkling Tore our eyes. 
Avvaiting, with a shiver, 
Our straight-as-arrow dives.
With great pleasure and 

anticipation we announce the 
first Splash Party 
Spring... Beautiful, 
Spring...

Pirmyn chorus is 
you a soakingly wet

of the
Sunny

tins Sat- 
8 to 12

be pro

offering 
time at 

the Medinah Athletic Club, 505 
N. Michigan Avenue, 
urday evening, from 
p. m.

Entertainment will
vided by variou's members of 
the chorus. You will see and 
meet everybody from About 
Town whom you have not seen 
for years.

Duck your everyday troubles 
for an evening and come duck 
your enemies and help your 
friends duck their’s.

Tickets are only fify-centa, 
and can be obtained thru 
chorus members. You mušt act

he got it and watch him tum 
the color of the tie.

Don’t forget Birutė has re- 
hearsals v every Thursday at 
Sandaras, ai 7:30 P. M.

Hoping to see you all in the 
near future.

Helen.

Garsinkites “Nnose”

PROBAK'
suteikia 

barzdaskuty klos 
BnM komfortą 

skutimos 
namie

(RROBAK U ADE) '

(.ISTERINE
ref/ėves

SORE THROAT

ųuickly, however, for not very 
many are left, the ticket sale 
having begun several weeks 
ago.

Watch these columns this 
entire week for piore descrip- 
tive 
and

build-

news of what will be what 
what will ibe wet.

Jacqiiėš' Griandmesni!0

BIRUTE
WHAT’S DOING IN BIRUTĖ?

Everywhere choirs are giv- 
ihg programs etc. i n remem- 
berance of Petrauskas’ 60th 
birthday. As ,we gaze into the 
fiiture we see Birutė present- 
ing “Egle, žalčių Karaliene” on 
April 8th at the Lithuanian 
Auditorium, with great suc- 
cess. Since Birute is one of the 
first choirs to be formed by 
Petrauskas, we are joining the 
others in Celebrating, by giv- 
ing nothing būt Petrauskas’ 
work on April 8th.

Behearsals have been in pro- 
gress for some time for this 
presentation and Birutė ex- 
tends an invitation to one and 
all to join us in these rehears- 
als. Y,ou* may be assured that 
you will find this work very 
interesting. Ėetter štili, comė 
down and see for yourself.

As busy as Mrs. Gugis is 
with all the outside work, she 
štili finds time to come and 
sing with us at rehearsals

Aukauju lakūnui P. James Janušauskui
Skriski, brangus tautieti,
Ten toli, kur draugai Tavęs laukia, 
Ir nenustodami tyliai į Tave šaukia...

“Drauge! skriski pas mus,
Nenusimink, kad audros Tau kelią užstos, 
Kad ledinis lietus, Tau veidus kapos, 
Tą visą Tu nuveiksi, 
Ir Tėvynei ir draugams, 
Laimę ir garbę suteiksi!”

Tik saugokis, plėšrių vanagų
Katrie iš pasalų,
Gal i’r į Tave mėgins 
įšskėst savo aštrius nagus.

Bet ne, jau* jų nagai yra nultižę
Ir, iš gėdos, kęikia įtūžę, 
Kad neatliko darbo kaip norėjo 
Ir visam pasaulyj, jų bifdeliŠkiTfhas 
Laikraščiuos skambėjo...

Tai^i—-nenustok vilties,
Nes visi Tau padės 
išvaikyk visus debesis, 
O ilž jų Tau saulutė nušvies.

e ’ ■ 1 ; -i • -—Ute.

That pro ves her saying, that 
she is true to Birutė.

The men’s section is 
ing itself up and the songs
from “Eglė” mušt appeal to 
them, jifdging from the volume 
of their voices.

John Venckus was welcomed 
to our tenor section. Every 
where in the choir it was re- 
marked that h.e is a good tenor. 
I, hearduJym. say that he en- 
joyed very much being witb 
us for the first time.

That little lass from down

South seems to be very pop- 
ular with our members, con- 
sidering the short time she 
haS been with us.

Wasn’t the applause given 
to the Miss who read the 
letter of invitation from Nau
jienos due her? Yoi/ll have 
to travel some to find some- 
one else who 
she said she 
uanian?

Wonder if
his red birthday tie to re- 
hearsal? Just ask him where

can read so, and
can’t read Lith-

> ’ I ■

Tony will weai

Listeiine beveik mome taliail 
užmuša turinčias bęndiumol 
su paprastais šalčiais bakteri-| 
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra * 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus « 
studijavimas 102 žmonių lai- H ’ 
ke 2 % žiemos mėnesių pa- j 
rodė, kad tie. kurie plauna I 
gerklę su Listerine tiktai % J 
tesirgo šalčiais, turėjo % | 
trumpesnius ir % lengvesnius ' 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co.» St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir
Plakatus

Konvertus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapeliui
Korteles
Progtamus 
Tikietus

NIAMS
Vizitines Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

■ , i

1739 South Halsted Street,



NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, kovo 22,

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS II

Tiktai- nereikia

KONTESTO EIGAKontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius
Laipsnis ketvirtas, reikia 8000 balsų

Laipsnis trečias, reikia 5200 b

Iš Kenosha, Wis

Laipsnis pirmas, reikia 1100 balsų

SINKUS

Turi 1370 balsų

NON GRADUS

BARNIšKIS

DOM. ŽUKAS

Turi 713 balsų Turi 492 balsų
Turi 890 balsų

Turi 630 balsų

M. BALČIŪNAS

Turi 180 balsų jTuri 240 balsų
Turi 280 balsų

Turi 125 balsy

KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė,
Turi 40 balsųTuri 80 balsų

Turi 110 balsų

Turi 80 balsų

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 200 balsų

Z. A. JUCAITIS 
Turi 80 balsų

SUGDINAS
E. Clark St. 
Frankfort, III.

Gradus” 
nedasieks 

bet nepa-

ANT. RUŽAS
3409 Williams Avė.

Detroit, Mich.

sunku kon- 
dėl dideles 
automobilių 
taip smar- 
mu‘sų kon-

KAZAKEVIČIA 
Pittston, Pa.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III 
Turi 1250 balsų

P. ATKOČIŪNAS
1634 S. 48 Ct.

A. NARBUTAS
1033 W. 103 St.

tai tie visi prašomi i pa- 
Reikalui priėjus, užsi 
atnaujinti laikraštį ai

1224 Burnside Avė. 
Chicago, III.

M. ROVAITIEN® 
700 S. 9th Street 

Herrin, III.
Turi 40 balsų

M. ŠEŠTOKAS to
1823 N. 85th St
Melrose Prk, III

Canada.
Turi 100 balsų

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė 

Rockford, UI.

Toronto, Ontario,

ONA VILIENfi 
(Uždrovaite) 

1646 N. Irvlng Av. 
Turi 330 balsų

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 10484 balsų

ANT. KAZAITIS
3450 S. Halsted St 

Turi 1720 balsų

J. ASCILA' 
1603 Bertau Avė

Chicago
Turi 188 balsus

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St. 

Cleveland, Ohio.

atsinaujinti “Naujie- 
ir tuomi pagelbėt jumis.” 

jeigu visi Wisconsin 
skaitytojai pagel- 

nesunku butų
E. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafayette 5647 

Turi 2015 balsų

J. ADAMS
6941 S. Talman Av 

Chicago, III.

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48ch Ct 

Cicero, III.
Turi 1798 balsų

K. G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Ay, 

Chicago.
Turi 1377 balsų

Frank Bulaw žodis 
apie “Naujienų” 

kontestą

Naujienų” la 
Naujienos” yra viena

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė. 
Gr’d Rapids, Mich.

Turi 160 balsu

J. SHOLTEMAN
7029 S. Artesian Av. 

Chicago
Turi 810 balsų

A. UŽDRAVAITIS
4031 S. Talman Av 

Chicago
Turi 1020 halsų

jo interesams. Su 
realistinį “Naujienų

V. TUMOSA1TE 
3252 N. Nagle Avė, 

Chicago, III.
Turi 938 balsų

Seno Petro Biznis 
Konteste

J. VILIS
2135 N. Spaulding 

Avenue

O tas jau butų užtikrinimu 
Jnksmo bei malonaus gyveni
mo. Vienok, mums didžiuotis, 
kad tai suprantame nėra pras
mės, bet reikia dėti pastangos, 
kad visi darbo žmonės tai su
prastų, vadovautųsi ta idėja ir 
burtųsi į vienų galingų minią. 
Ię mes laimėtojais busime tik 
tada, kuomet kiekvienas lietu
vis Amerikoj skaitys “Naujie
nas”. — Frank Bulaw.

Už tai jums tariu Šir

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 10564 balsų

nusistatymą ir jų pastangas, 
veik visi sąmoningi lietuviai 
įvertina tvirtų “Naujienų” už
simojimą dėl musų klasės drau
gų gerovės, net ir dėl tų, ku
rie nėra “Naujienoms” artimi.

Faktas, kad Amerikos lietiA 
vių išeivijos gyvenime, ypač 
Chicagos ekonominio skurdo 
sūkuryje gyvendami lietuviai, 
dažnai pasiduoda po įtaka siū
lomos laimės danguj ar tai 
Maskvoj ir jie negreit dasi- 
protėja, kad tais pažadais jie 
negali būti tikri apie savo ry
tojų. Ir nesugebia suprasti, kad 
visų žmonių pamatinė užduotis 
yra DARBAS ir TINKAMAS 
ATLYGINIMAS, kurį gali iš
kovoti tik bendromis jėgomis.

V. BUDVITIS 
4094—9th St. 

Ecorse, Mich.
Detroit 

Turi 80 balsui

J. RIMKUS 
1980 Canalport A v. 

Chicago. III.
Turi 967 balsų

Nė kiek neabejojam, kad ky
lant musų ’ progresyviškam 
dienraščiui" “Naujienoms”, plė
tojantis tarp Amerikos ir ki
tose valstybėse gyvenančių lie
tuvių, kyla ir visokeriopas su
sidomėjimas skaitytojų. “Nau
jienos” virsta tuo rezervuaru 
žinių, l^ur mes patiriam apie 
buitį savo brolių, gyvenančių 
Lietuvoj 
vargsta ir kurie laimingai gy
vena.

“Naujienos” remia kiekvieną 
,rimtų žmogaus sumanymų ir 
tarnauja 
prasdami

P. LAPfiNAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų

ELS1E MARTIN
4508—8th Avė. 

Kenosha, Wis. 
Turi 1620 balsų

turi išstatę šį automobilių savo Salcsruimy ir jį galima 
pamatyti bile kada. Community Motors, Ine., sako, kad 
kontestantas laimėjęs šį automobilių, pilnai bus paten
kintas.

tai sukrus į smarkesnį darbą, 
ir apleis Non Gradus vietų, o 
pasieks pirmą, antrų, trečių, ar 
net šeštų laipsnį-. Dirbant iš 
pasišventimo, gali tai padaryti: 
biznio gauti, garsinimų ir natr
ių skaitytojų 
laukti iki senų skaitytojų pre
numeratos! pasibaigs.

Taigi, ir Petkas mano pava 
sariui užėjus, kiek daugiau pa 
sidarhujuti {tel 
bo, nes 
iš Amerikos dienraščių, kuris 
lietuvių išeivijai suteikė daug 
ko naudingo.

Taigi, kurie atjaučiate Se
nam Petrui, gerbiamieji tautie
čiai, 
galbą 
rašyti 
duoti garsinimų, šaukite Senų 
Petrų, telefonu Canal 8500, ar 
laišku 
dingą ačiū iš anksto.

—•Senas Petras

sužinome, kurie

Well, pavasariui užėjus, ir il
gesnėms dienoms atėjus, be 
abejonės, kad visi kontestan-

Nors gana lėtai, bet visgi kon 
testantai po vienas kito slen 
ka pirmyn ir atrodo, kad ik 
pabaigai kontesto mažai kon 
testantų liks “Non 
skyriuje. Jeigu jau 
augštesnio laipsnio, 
siliks žemiausiame.

Iš Detroito praneša, kad te 
nais iki šiolei buvo 
lestantams dirbti 
bedarbes, o dabar 
dirbtuvės pradėjo 
kiai dirbti, kad ir 
testantai gavo darbus ir dir
ba vieni dieną, kiti naktį ir dėl 
kontesto jau mažai laiko liko 
>ašvęsti.

Nekurie draugai patarė at
siųsti kurį nors konteslantą iš 
Chicagos. Butų labai gerai, jei
gu draugai detroitiečiai sutik
tų kooperuoti su mu’sų prisių
stu atstovu, mes pasistengtu- 
mėm jų patarimų įvykdinti.

Draugai detroitiečiai ir cleve- 
landiečiai atsiliepkite.

T. Rypkevičia.

ALBERT DIKSAS

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1350 balsų

3841 S. Aubum Av 
Chicago

Turi 179 balsų

šį naujų 1934 metų, 8 cylindcrių 
PONTIAC

Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks 
25,000 balsų šiame “Naujienų” Konteste.

COMMUNITY MOTORS, Ine.

ONA 
KAčERAUSKIENĖ 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157

Turi 558 balsij

Atsišaukiu į Kenosha lietu
vius ir visų Wisconsin lietuvių 
visuomenę. Gerbiami mano 
draugai ir pažįstami. Kadangi 
jau nebedaug yra laiko dėl 
kontesto, o aš dar toli nuo to 
laipsnio, kad galėčiau laimėt 
laivakortę į Lietuvą, tat pra
šau jūsų visų pagelbėt man šia
me darbe. ? .

Štai,ir p. BerŽfenė- rašo man 
laiškų iš Madison, Wis. “Pama- 
čiaus jūsų paveikslą, kad daly
vauja! konteste, tat ir mes sir- 
manėm 
nas 
Ji sako 
“Naujienų 
betų man, tai 
pasiekt tikslą, širdingai tariu 
ačiuf p. Beržienei už tokį ma
lonų laiškų ir suteikimų man 
progos žengti pirmyn. P-ma 
Beržienė yra žinoma visame 
Wisconsine, kaipo didelė visuo 
menės darbuotoja, tat ji įver
tina ir kitų darbuotę.

Taigi, prašau visų mano 
draugų, Milwaukee, So. Mil- 
waukee, Cudahy, Racine ir ki
tur Wisconsine, “Naujienų” 
skaitytoj u’s, pagelbėt man, kaip 
p. Beržienė. Parašykit man at
virutę ar laišką, o aš su mie
lu noru patarnausiu jums. Jei
gu jus atsinaujinsit “N.” per 
kontestantų, tai gausit “Nau
jienas” per 15 mėnesių. Tai
gi, pasinatfdokit šia proga ir 
man pagelbėsit laimėt laivakor
tę į Lietuvą, ir už jūsų pasi
darbavimą dėl manęs parvešiu 
lauktuvų.

Smagu yra darbuotis, turint 
gerų draugų, štai, p. Gužatf- 
skienė suteikė man antrašų 
pp. Andrekų, Pleasant Prairie. 
Pasinaudodama tuja proga ir 
teko susipažint su pp. Andre- 
kais. Pasisakius su kokiu rei
kalu atsilankiau, pp. Andrekai 
netik kad mielai sutiko užsi- 
rašyt “Naujienas”, bet dar ir 
pavaišino tikru lietuvišku su 
rili. Einant 24 gatve, sumaniau 
užeiti pas pp. Mitkus. Įėjus 
vidun radau svečių, tai buvo 
pp. Mitkai iš So. Milwaukee. 
Kadangi abieji Mitkai yra la
bai draugiški žmonės, tai ir aš 
buvau kaip svečias. Geriant 
skanų vyną ir besikalbant, nė 
nepamačiau kaip praėjo pusva
landis. Prisiminus “Naujienas” 
ir kontestų, M. Mitka mielai 
sutiko užsirašyt dienraštį ant 
15 mėnesių.

Pp. Mitkai sako, kad jie pa
siilgo “Naujienų”, kaip tik jos 

(Tąsa pusi. 7-tam).
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Linkus
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Telefl

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
pietų

Ofiso Tel. Victory 6893

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

UOZAPAS EUŪEIKIVictor Gapszewicz

Tel, REPUBLIC 3100

that 
aboul

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

all of the con- 
feel the šame 

about the nice

Chicagos Lietuvių 
Tautinė Bažnyčią

may
I do

sorry 
listen 
for 1

GARSINKITES 
NAUJIENOS!'

sure 
that

2422 West Marųuette Road 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas GroveHilT 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir. 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

te nedėliomis pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sol Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Gerbiamieji 
džiaugiatės, 
vaikučius 
jei kalbant lietuviškai 
lėl ne? Juk tai labai gražus 
dalykas, kad musų čiagimiai 
saikučiai auklėjama lietuviško- 
e dvasioje ir užauga lietuviais.

Ju‘sų vaikučiai irgi turi tų 
>at progų 
Iraugijelę, kuri ugdo vaikuose 
’eluviškų dvasią, mokina gra- 
ių dainelių, skaito lietuviškas 
pysakas, šoka tautiškus šokius.

Išviso draugijėlės nariai labai

Gydytojas ir Chirurgas 
Vyriškų. Vaikų ir visų 

chroniškų ligų

arti 31st Street 
2—4, 7—9 vai. vak. Ne-

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

2400 Wesfc Madison Street 
Vak 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Paliko dideliame nubudime moteris Ona, sunai Roman, 
Boleslaw ir Wiktor ir marčios Stanislava ir Dolores. Liūd
nai atminčiai musų brangaus vyro ir tėvelio bus laikomos 
šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje,. 48th ir Hermiitage avė-, 
23 d. kovo mėn. 1934 m. 7:30 vai. ryto,* Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes Tave, musų brangusis vyre ir teveli, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anks
čiau ar vėliau pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
Moteris, Sunai, Marčios Gapszevvicziai ir Giminės.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vali vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

pajamų Ktfn. Linkui už 
ir parengimus per ke

rnotus darbo.
sykiais kaltiname “ry- 
”, kad jie su komitetais 

kuomgi

Bes. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospęct 6659 

Ofiso Tel. Cąnąl 0257

Klebonas Kun
kurs blogmety ėmė rinkti iš 

epyklų duonų vargšams duo- 
i, kuom jis pasižymėjo; kaipo 

kunigas ir tos vietos šeiminin
kas labai prastas. Kunigui kle-

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.

are willing to

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Securltjr Savinas & Coremerclal 
Bank Eulldlng

(Dlrectly acrcss Street from Patent Ot&ce) 

VVASMINGTON. P. C.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituaniea Avė 
Tel. Boulevard 4139

My uncle’s words really are 
beginning to come true. As the 
weather gets nicer, it’s much 
more fun to go out and get 
sirbscriptions and advertise- 
ments for the Naujienos. I’m 
sure when all this nice vveather 
comes around 
testą n ts 
way as 
weather.

More 
help me

I just dropped i n on time at 
Mr. and Mrs. J. Tikutis of 2120 
N. Mango Avė. Their subscrip- 
tion bad just ended a couple 
of days before and they re- 
newed it with me. I was 
that I coiAdn’t stay and 
to Mr. Tikutis’s jokės, 
enjoy real good jokės.

Thanks to all those 
helped me, and wrote 
me.

Veltui Tumosa (14 years) 
3252 N. Nagle Avė., 

Palisade 4633

visuomet 
girdėdami jaunus 

gražiai dainuojant 
Ir ko-

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4681 South Ashlaųd Avė. 
Tek Bouląvard 2800 

Rcm. 6515 So. RoękwąH St, 
Tel. Republic 9723

jau reikalas buvo atsinaujinti 
“Naujienas”, ką ir padarė. Esu, 
be “Naujienų”, tai negalima 
apsieiti. Aš ir taip manau, kas 
“Naujienas” yra skaitęs, tas sv 
jomis jau nenori skirtis.

Kovo 10 d. turėjau progą bū
ti Racine, Wis., tat prie pro
gos aplankiau ir pp. Jocius. Tai 
malonaus budo žmonės. Pp. Jo
ciai yra seniau gyvenę Keno- 
shoj. Kadangi jau buvo laikas 
atsinaujinti prenumeratą, tai ii 
teko man ta proga. Besikal 
bant, ponia Jocienė pagamino 
puikių vakarienę. Beviešint ir 
besikalbant nepamatėm kaip 
prabėgo apie pora valandų. Iš 
tikro ačiū pp. Jociams už tokj 
malonų priėmimą. Ilgai man 
bus atmintyj.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS LR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir. graži 
koplvčia dykai.

4992 ARCBHR AW

J. J. BAGDONAS 
» t , *

Liūdnoje valandoje paveskite savo 
rūpesčius man.

people 
with the contest now.

Mr. and Mrs. Miller of 2436 
Marmora Avė. starteri to help 
me lately and I think that their 
help will amount to quite‘ a

Princas Otto Hapsburg, kurį 
Austrijos fašistiškas heim- 
wchras norėtų pasodinti ant 
Austrijos sosto, tik dar bijosi 
kitų šalių pasipriešinimo.

(Tąsa iš pusi. 6-to) 
nustojo lankę jų namus, 
dalykas yra tas, kuomet 
J. Mitkai išvąžiavo į So. 
waukee, tai ir “Naujienos” 
stojo lankę pp. M. Mitkų na
mus.

Būdama vakarinėj dalyj mie
sto, nutariau atlankyt savo pa
žįstamus pp. Karčeuskius, ku
rie užlaiko minkštų gėrimų 
krautuvę, 2500—48 St. Pp. 
KarČeuskai yra seni Kenoshos 
gyventojai, ir dideli “Naujie
nų” palrijotai. P-nia Karčeu- 
skienė- pareiškė, kad aš kaip

Tel. Cicero 2109 ir 859-J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St.

CICERO, ILL.

m kai 
r knygeli 
> 
•‘Reeord of !)*• 
Nieko ■elmono 

, :i. suai- 
piuiaptyje. 

rnpMŪBKM po-

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Ganai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct„ Cicero, Ilk 
Tel. Cicero 5927

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo 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 sutarime-

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

L 0 V E I K Į S 
Kvietkininkas^

Gėlėp Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
<31« So. Halsted St.. Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

As we look at the top of 
the Naujienos Contest page, 
we find Frank Bulaw and Ste
nąs Petras in the lead. We have 
to look over so many empty 
spaces before we spy the ręst 
f them. I wish we wouldn’l 

have to look at, them very long 
or for the leaders to wait a 
second, which they never in- 
tend to (Jo. Sūrely Frank Bu- 
law and Senas Petras 
iavc‘ a swell chance for 

one thousand dollars.
I overheard a personai 

versation that Senas Petras 
wants the car. Why? Woi.\dn’t 
he sooner have the money? 
Look at all the cars he could 
have, and Frank Bulaw wants 
the steamship ticket. If he had 
the money instead, he could 
go aeross the great big waters 
more then once. Wouldn’t thesc 
two contestants sooner have 
the money? Um, um, wouldn’t 
it be just grand?????-?

Lucky 13.

Tas kampas, kur stovi Lie- 
.pylų Tautinė Bažnyčia pomir- 
ies Vyskupo Mickevičiaus, nors 

lietuvių tebelaikomas, miršta. 
Pati bažnyčia apleista iš lauke 
ir iš vidaus ir kasdien eina 
blogyn.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

195 W, Monroe St, prie Clark 
T«L State 7660: . Valandos 9—5W?Side: 220$ W. 2* St. Cerniak Rd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9

Telefonas Canal 6Į22 ■ 
Namai: 6459 S. Roc|iweU Street 

Utern.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9
Telefonas Republic 9600.

Dentistas
464& S<k Aahtand Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki' 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti,

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso] 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiaui

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kadais parapijų įsteigė A. A. 
Vyskupas Mickevičius, ant 35- 
tos ir Union Avenue kampo, ga
na geroj vietoj; ten yra mal
doms ir pasilinksminimams sve
tainė, kur nuo riMens iki vėly
bo pavasario atsibuna kas sek
madienio vakaras šokiai. Liau
dies visada kimštinai prisiren
ka, taigi pelno, vien iš tokių 
įrengimų lieka. Mat, apart 
'angos, dar svaigalai parduo- 
lami.

<. k.«- -įmuk relikla 
prie pHtentą Nerl«l 
kuokll vilkindami hi< 
vpsauKujlmn * a v o 
uniHfiy iiil) <’rl*l«J» 

kltr braižini ar 
4e1| 4rl IriHtnA 
«rba ralyklt* 
NEMOKAMOS 
eulfu ">low to 
taln a Patent” 
ventlon” formos, 
už Informacijas ką daryti 
raAintjlmal laikomi i 
Greitas, atsarrns 
'arnavlmas

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERfASU
756 W. 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo '6-80-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Gelių Darželis taria širdingą 
ačiū p. Piktormanui iš Bridge- 
port Furniture kompanijos u'ž 
paaukavimą gražaus piano mu
sų draugijėlei; ačiū taip pat 
Bridgeport Motor Service (817 
W. 34 St.) už to piano parga
benimų ir p. Antanui Pociui už 
kėdės.

Prie progos priimkite padė
kos žodį ir visi tie biznieriai 
bei draugai, kurie šiokiu ar ki
ekiu budu remiate musų dar

buotę. Visiems tariame ačiū.
—Gėlių Darželis.

A. L Davidonis,MD.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood’ 5107 
VALANDOS:.

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

KAROLIS KATILIUS
Kovo 21 dieną, 2:00 vai. p. p, 

persiskyrė su šiuo pasauliu Ka
rolis Katilius, sulaukęs 43 me
tus amžiaus. Lietuvoj paėjo iš 
Šiaulių apskr., Joniškės parap, 
Amerikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, 3 dukteris Ma
rijoną, Bronislava ir Pudenci, 1 
sūnų Karolį, žentą Joną, sese
rį Paloniją ir švogerj Petrą ir 
jų sūnų Budrius, 4 pusbrolius 
Martiną ir Dominiką Globius, 
Karoli ir Adolfą Stanislovai- 
čius, seneli ir ciocę Jievą Sta- 
nislovaitienę, o Lietuvoj 1 broli 
Jurgi, seserį Julijoną ir Ma» 
rijoną. — Kūnas pašarvotas 
randasi velionio namuose 
11318 S. Homan Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
kovo 24 d. 9 vai. ryto, iš namų 
j šventos Kristinos bažnyčią, o 
no pamaldų bus nulydėtas i 
Švento Kazimiero kapines.

Visi velionio Karolio Kati
liaus giminės, draugai bei pa
žystami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šermenyse ir laido
tuvėse.

laidotuvėse patarnuja gra
borius I. J. Zolp, Jo telefonas 
dėl informacijų Boulevard 5203.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

Valandos: — 1^—3 ir 7—8 
Seredomią į* ųedėl: pagą! sutarti 

llez. 6631 So, Califomiu Avenua
Telefonas Republic 7868

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nąu- 

Ijąusius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
i 1684 W. 18th. St, netoli St.

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

Tel. Canal 8110* 
Rezidencijos telefonai:

Į Hyde Park 6755 ąr Central 7464

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 sutarti.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

’ TĖVAS x
Jeigu Norite Dailumo iri Nebraųgumo 

Laidotuvėse........ Pašaukite

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pa$iU vąrdu)

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829 •

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

linksmai laiką praleidžia.
Tėvai, jus galite ir savo vai- 

'učiams suteikti visas tas pro- 
as ir auklėti juos lietuviškoje 
vašioje. Nors kartų per sa

vaitę atveskite juos į Wood- 
mano salę, 3253 S. Lime st. 
Gelių Darželio draugijėlės su- 
irinkimai įvyksta penktadie
niais. Prasideda 7:00 vai. va- 
aro.—Kviečia Valdyba.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Važiuodama namo dar susto
jau pas pp. White. Taipgi bu
vę Kenoshos gyventojai. Pasi
sakiau su kokiu reikalu lan
kiausi po Racine, tat pp. White 
irgi pasižadėjo atsinaujinti 
“Naujienas”, suteikdami man 
progą, kaip senai pažįstamai.

Labai ačiū visiems, kurie tik 
mane parėmė.

— EIsie Martin.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-67 So. Hermitage Avenue

____ ___ Lafayette 7031
Dr»V. E. Siedlinskis 

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3348 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau» 
>zs<^l^z>z^R^>-^z%zw^#5£i2S<***,^****,*****,***^*>^*z**wi**s*,*ii^*z*^ 

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HElTLOCK 7828

Nebesirūpinkite dėl 
odbs niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

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

ponaujant, bažnyčia tiek nusi
gyveno, kad nelik langai ir du
rys be stiklų ir lentų užkala
mi, bet net ir varpų negirdėt; 
sugadinti; krėslų, kurie buvo 
svetainėje tai ne pusės nebėr.

Nestabu kad keletas senų 
parapijom! nebeiškenčia ir ban
do Kun. Linkų prašalinti, bet 
jis spiriasi kiek galėdamas.

Apie KVui. Linkų tenka ma
žai kas pasakyt; žmogus mažo 
mokslo, o kaipo tautiškas ku
nigas, dar menkesnis. Lietuviš
kai pamaldų nelaiko (lotyniš
kai). Krapylų nėra, o pamo
kslų irgi nėra. Mišias už 15 
ninučių atliekama tai ir visas 

) darbas. Sakoma, kad atva-
* i nuo j a su krikštais ar kitais 
’cikalais kaipo pas kunigų tai 
o niekad užtikti negali.

Tai tokiu* budu jis tos pa- 
•apijos vardų nugyvena, kuria 
\. A. Vyskupas Mickevičius į- 
kure.

Bažnyčia buvo du syk auto- 
'lobilių pralaužta ir net bažny 

Hos sienos yra lentos. Patys 
žmonės veltui sutaisė, o jis 
tsiėmė už žalų keliasdešimts 

lolerių.
Sakoma, kad j’au galas. Ban 

kininkas čiapas nepoilgo už- 
arys. Mat, šis senas lietuvių 
impas bus per vienų žmogų 

irarastas. Gaila, Seni parapi- 
onai, kurie rūpinosi, kad šis 

kampas su bažnyčia pasiliktų 
ietuvių rankose, priskaito iki 
5,000 

balius
Tins :
Mes 

miokus 
nenori skaitytis
oks kun. Linkus geresnis, kuo

met ne po jokiu vyskupu ne 
komitetu nepasiduoda, o tik 
>ats kaip carukas nori valdyt. 

Tautybės pas jį mažiau negu 
)as kitus. (Bus daugiau)

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

?? f Balzamuotoj as 
^odej-ųiž^jUIoplyčia . Dovanai 

Turiu aiitomoDnius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniea Avenue
, CHICAGO, ILL.

DR. T. miNDULK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4142 ARCHER ABENUE 
Telefonas Virginia 9036

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos. _ Nariai.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
oriau 4*45 Se. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
, Ofiso Tek: Boulevard 7820

Namų Tel. Prospect 1900

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

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

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

Lietuviai Daktami

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesne 
, 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

Rusas <
Moteriškų,

Ofisas 3102 So.' JĮaūrted St.

sVąlundoą •_ 
dėliomis te šventadieniais 10—12 

dįąną.

1 Advokatai
-j-j-irrg~Lrxrvr~,* '*ri^

PATENTS

Stop 
įtęhing

žemo
FOR. S K IN l P R l T A T I O N



ALTASS ŽINIOS
rine^

CLASSIFIEDADS

120.00

PRANEŠIMAI
per

nuo

18.00

MADOS MADOS
Lietuvos

$2.467.85

junu

Jus Esat Senas Svelncolis

MORTGAGE BANKERS

2500

2608 West 47th St

Piano, Courtesy of Wm. Knabę & Company

per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Miestas it valstija)

GARSINKITE- 
NAUJIENOSE

10.00 
2.00 
2’00

Marųuette Park 
ALTASS skyrius 
suorganizuotas

Atidėjo vakarą
ALTASS naudai

Ne auga geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio poška* 
ninlmo)

iniiosc 
myli.
gera.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

$2,467.85 prisiųsta 
ALTASS’ui paskuti

nėmis dienomis

North Dakota gubernatorius 
William Langer, kuris tapo pa
šalintas iš pirmininkavimo be
darbių šelpimo organizacijai, fe- 
deralinei valdžiai susekus, kad 
bedarbių šelpimui skirtieji pi
nigai yra naudojami politiniams 
tikslams.

Ūkininkas”
Joną? Domeikis, Ch-go 
?aul Prrlgauskas, Ch-g

“foncs” krc 
negalima ap

kuriuo sutalpinama tabakas cigarete 
OLD GOLD . . . štai kas yra jo rit
mas! Gerklei lengvumo ir šaunaus 
kvapsnio sutartinė . • . taip bent 
mano skonis sako.”

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuota* teisingam* 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
nrekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
3216 So. Haisted St.

ALTASS iždininkui vakar 
buvo priduota depozitavimui 
Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjungos sąskai
tom Metropolitan State Bank, 
sekamos sumos pinigų:

‘Aušros Sunųs’-Pub 
lika iuokėsi iš 

dramos

MOTINOS pagdbininkė, jauna pa 
tyrus mergina prie lengvo namų dar 
bo ir prižiūrėjimo kūdikio, geri na 
mai, $3—$4. Tel. Kedzie 0131.

A. Vanagaitis ir B. Vai- 
vaidino žandarų ro- 

Vaitekūnas gerai sulošė 
usiško žandaro vaidmenį. Jis 
r pirmiau vaidino tą pačią ro- 

f.andien Bridgeporto kolonijos lę, kuomet prieš keletą melų 
Aušros Simus” 
... Jam tiko ir I o • 

grimas buvo ge-

Priairaiykitc | matų apniki

TEL LAFAYBTTE 1083

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonką $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

PARSIDUODA aludė ir restauran 
tas, pardavimo priežastis liga. Biz 
nis gerai išdirbtas.

3641 So. Morgan St.

PARDAVIMUI Alaus Tavern — 
gera vieta — išdirbta, 6 kambariai 
pagyvenimui, pigiai.

2122 W. 63 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

kitą syk 
kad padarydavo 

“fonių”, Visai nebuvo 
Tik pabaigoje truputį 

juoko, — pasakė viena

Cicero, III., ALTASS 
skyrius . .

Draugija

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.1-mas vice 

— 2-ras 
Juozaitis, 
’in. rast.,

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Haisted St., Chicago, III.

Čia Įdeda 15 centų ir praSau 

atsiųsti man pavyzd} No ♦ ••••*••••••••••• 

Mieors

knygnešio
Jis, tur būt, tai ro- 

, nes -vietoj būti nuo- 
kovotojii už spaudos

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
rnuose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Te], Englewood 5840

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grųndv Mining Co.. Cedarcrest 2011

REMINGTON Registeris nuo 1c. 
iki $5.00, mažai vartotas, parduosiu 
pigiai, 700'4 S. Fairfield Avė. Tel. 
Prospect 1057.

Jur- 
o vaidylos yra visiems ži- 

scenos veteranai. Kaip tai: 
Miller, Adelė Zavistaitė, Juzė 

Abraškaitė, Ben 
Stasiūnas, Juozas 
Tarutis, Antanas 
S. S. kuopa kvie-

NATHAN KANTE!
4707 So. Haisted St 

Tel. YARDS 0803

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas S99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
bario setas $39.00, 7 šm. valg.
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE
428 W. 63rd St.

Šie laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausijį paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
angelio, kur padėta iškaba “Adver- 

tiscd Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
taip kad šiame sąraše pažymėta.

910 Juknevičius J.
923 Sudakis Frank

“Piršlybos”, juokinga 2 aktų ko
mediją, stato scenoje Lietuvių Socia
listų Sąjungos Chicagos Centralė 
kuopa, sekmadieni, kovo 25 d., 6:30 
vai. vakare, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Haisted St. Po perstatymo 
šokiai prie Geo. Steponavičiaus or- 
kestros. Įžanga 40c. y patai.

Veikalą režiseriauja adv 
geltonis, 
nomi scenos veteranai 
Pet. Miller, Adelė 
Gulbinienė, Bron. 
Vaitiekūnas, Jonas 
Kemėšis, Vytautas 
Rutkauskas, Jr. L. 
čia visus draugus ir dailės mėgėjus 
atsilankyti. Įžangos tik/etus galima 
gauti iš anksto “Naujienose”.

Komisija.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL,

NORTH SIDE.—North West 
Side Moterų Klubo rengiama 
bunco party, kuri turėjo įvyk
ti kovo 18 d. 1934, dėl tūlų 
priežasčių likosi atidėta į Ba
landžio 7 d., toj pačioj J. Gri
gaičio svetainėje, 3804 Armi- 
tage Avė. Todėl, kurie turite 
nusipirkę tikietus, pasilaikyki
te. Tėmykite vėlesnius prane
šim u‘s Naujienose. E. B.

Marcpiette Park, viena ii 
musų aktyviausių kolonijų, ne 
atsilieka ir šitame dideliam lie 
tuvybės darbe. Pirmadienio va 
kare, lietuvių Demokratų een 
t re, 6823 S. VVestern Avė. su
sirinko būrelis žmonių su tik
slu, kad ALTASS darbą parom

Ateikite su manim 
jsigerti

širdingai kviečiu visus ChicagOb 1 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau 
gus ir senus pažįstamus atlankyt 
mane mano biznio vietoje. Užlai 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

TO IIREt EJ 
Night and Moming to keep 
them Clean,Clear and Healthy 

Wrlte for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Mari*. C*^Dep». H. S.,9 B. OKioSuOuc*t«

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

120 akrai, 40 apdirbtos 
gyvuliai, mašinos, geri bu-

John Rodė,' Box 552,

PARSIDUODA aludė geroj apie 
linkėj, 

6627 So. Ashland Avė.

Lietuvių Demokratų Lyga laikys 
svarbų susirinkimą šj antradienį, ko
vo 27 d. Lietuviu Auditorijoje, 3133 
S. Haisted St., 8:00 vai. va.

Šioji Lyga yra neseniai sutverta, 
bet gali didžiuotis jos narystė, ypač 
jaunimu.

šiame Lygos susirinkime atvyks 
žymus demokratu partijos kalbėtojai, 
taigi prašome visus lietuvius, senus 
ir jaunus, skaitlingiusiai atsilankyti, 
kova 27 d. Lietuvių Auditorijoje.

, — Narys.

RĄ yra Napoleonas pasakęs Wel- 
lingtonui, po to kai Geležinis 

Kunigaikštis apgudravojo jį ties Wa- 
terloo?

‘“Jus esat Senas švelnuolis, Kuni- 
gaikštil’

“švelnumas yra viskas . . . huferij, 
krunerij, radio skelbėjuje . . . arba 
cigarete!

“Be abejonės, kitose rūšyse varto
jama geras tabakas; Napoleonas var
tojo geras kanuoles irgi. Bet būdas,

šitą dieną ir parodykite savo 
lietuvybę atsilankydami.

M. J.

šitas būrelis buvo sudaryta 
iš veikliausių vadų, organizuo- 
tojų ir profesionalų. Ir užtat 
buvo suorganizuota ALTASS 
skyrius, idant pagelbėt Joseph 
R. James-Janušauskui, jo trans- 
allantiko skridime. Mes čia tu
rime geriausią progą parodyt 
pasauliui, kad lietuviai gabus, 
drąsus, ir dideliai pasišventė. 
Tarius ir Girėnas jau4 pradėu 
tą darbą, bet jie laukia užbai
gimo. Ir, kadangi mes turime 
šitą drąsuoli, kuris apsiima 
baigti tą darbą, mes turime 
'uot jam visą milsų paramą 
Vieni musų didvyriai žuvo, nes 
lietuviai nepasirodė organizuo
tu rėmimu. Tas vėl negali at
likti.

Pennsylvanijos gubernatorius 
Pinchot, kuris pasiskelbė kan
didatuosiąs į senatą, kaipo pre
zidentą Rooseveltą remiantis 
republikonas.

PARDAVIMUI TAVERN, sreras 
t’*'>nsportf»c:jos kampas, parduosiu pi
giai. Kreipkitės laišku Box 97, 
1739 So. Haisted St.

dosi, p-ia Dundulienė, o jų duk
ters (Rožės) rolę vaidino p-ia 
P. Millerienė ir ta poli p-ia 
Gulbinienė bei B. Vaitekūnas.

Publikos čia buvo visokios. 
Daugiausia “Margučio juoko- 
logijos” mokinių, kurie neats
kyrė dramos nuo komedijos. 
Kur reikėtų verkti, tai ji kva
tojosi. Pats finalas virto jo- 
marku: Knygnešiams su žan
darais besišaudant ir Rustei
kos sunui “bemirštant”, publi
ka juokėsi ir kvatojosi.

O gal patys vaidintojai kal
ti, kad publika turėjo juoktis? 
Bet visgi aš nemačiau iš to jo
kio juoko.

Po vaidinimo teko išgirsti 
maždaug šitokių “komentarų”:

Kitas susirinkimas 
einančio penktadienio, kovo 23 
d., 8-tą vai. vakare, 6823 So. 
Westcrn Avė. Mes kviečiame ii 
meldžiame, kad visi 
Parko lietuviai, bei biznieriai riaus nariai ir draugijų atsto- no Pilkos artistai, 
ir profesionalai atsilankytų ši- vai būtinai privalo dalyvauti ka vaidino Rūstokos 
tame si.'sirinkime. įsidėmėkite susirinkime. nėšio rolę, jo žmonos,

2500 — Paskiausios mados pava
sarine suknelė iš margaus šilko arba 

(batisto. Sukirptos mieros 14, 15, 18, 
:20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gaut’’ vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Haisted St., Chicago, UI.

EXTRA BARGENAS
Grosernė ir bučernė su ar be na

mo. Nėra kitos krautuvės per 12 
’dokų. Mažas įmokėjimas. Privers
tas parduoti dėl ligos.

1526 No. 35th Avė., 
Melrose Park, III.

Tel. Melrose Park 2118

Praeitą sekmadienį, Eigllth 
Street teatre “Margutis”, po 
pretekstu Kražių Skerdynių 40 
melų sukaktuvėms paminėti, 
scenoje pastatė 4 veiksmų dra
mų “Aušros Simus” Veikalas 
yru parašytas S. ciurlionicnės- 
Kymanlailės, vaizduojąs knyg
nešį 11 gyvenimą ir jų kovas su 
caro žandarais.

Veikalų režisicriavo pats 
Juozas Olšauskas, jis pats ir 
vaidino knygnešio — Rustei
kos rolę, 
lei neliko 
širdžių 
laisvę, jis pasižymėjo žiauru
mu savo šeįmynai ir atrodė, 
kad jis vaidina knygnešio vaid
menį iš prievarį)!,- o ne iš pa- 
sišventimo. Jo sūnaus (Jur
gio) rolę atiko K. Šimkus. 
Jis nustelbė levų savo lietuviš
ko bernioko mitrumu ir drą
sumu. L. ŽilVičiute vaidino 
Rusteikienės, rolę, Ji neblo
gai atliko. Ainbrozailė — jų 
duktė — gal dar pirmų kartų 
scenoje pasirodė, bet jai ne
galima nieko daug primesti, 
šnipo rolę turėjo A. Lapins
kas. Jis irgi, šiaip-taip ją atli
ko. Bet jam truko miesčioniš
ko lipšnumo prie merginos, 

lankėsi Rusteikų na- 
r kai.jų duktė jį įsi- 
iP-ia Gulbinienė buvo

Lietuvos Aero Klubas Kaunas,
Lietuva .............. $1,661.10

Pilka statė 
Goodman teatr

Šįvakar, 7:30, Chicagos Lie- uniforma 
tuvių Auditorijoje, 3133 South ras* 
Haisted Street, 3-čiani aukšte 
įvyks Bridgeporto ALTASS' vaidinant Pilkos artistų grupės.

Marųuette 1 skyriaus susirinkimas. Visi sky- Nepalyginamai geriau suvaidi- 
biznieriai riaus nariai ir draugijų atsto- no Pilkos artistai. Pats Pil 

vai

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Į taisai

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

Exchange—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu vie

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

1828 Canalport Avė.

— Ne tnip, kaip 
“Margutis 
daug 
, uokų
)UVO

žemaitė.
Matyt, ji mapė, kad ir šį 

kartų “Margutis” krečia “fo- 
ics”, kaip kad paprastai da
rydavo.

Tas įrodė, kad 
čiant publikos 
šviesti .

Publikos atsilankė daug 
pilnas teatras.

— Ternytojas

Atfukilt savo priimtuvus ant TBD FIO-RITO sensacingos Hollyvvood Orkestros kas trečiadienio vakara—Colutnbia Tinklo

AMERIKOS CIGARĖTAI

Business Service

Tel. Yarda 8408
\ ICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<58 So. Haisted St. Chicago. fli 

Ofisas 3406 S. Haisted St.

Žemė a Ūkio ministerija 
Kaunas, Lietuva

Kazys Petrulevičius, K., 
na9, Lietuva .... .....

ALTASS Roselando 
skyrius ......... .

Lawrence, Mass., per
Dr. C. J. Mikolaitį

Campbellsport, \Vis., pei 
p. N. Rozgų ......

McAdoo, Pa., per p. V.
Labutį ....

Hudscn, Mass.,
Shatą ......

Nanticoke, Pa.,
Ulicka .. .. .

Russcllton, Pa.,
R. Stanienę

Hemlock Creek, 
p p. Kaičių

LaPorte, Ind., 1
Zekas .....

Hammcnd, Ind..
J. Maksvytį

Montreal, Canada, per p 
A. Švelni .

Easthampton, Mass., per 
p. K. Sodonį ....

SLA 38 kuopa, Brooklyn

Susirinkime kalbėjo C. P. 
d, adv. A. Dobbs, Dr. G. Rlo- 

žįs, Dr. Davidonis, J. Juozai- 
lis, p. Dirgelis ir A. Kartanas.

1 Dr. Bložis, vienas iš musų go- 
o-OO .ai žinomų dentistų, turėjo 

'aukštą garbę būti pirmutinis
10.19 skyriaus, kuris aukavo 

1 stambią auką dėl Centralinės
11.20 ALTASS narystės. Valdyba bu

vo taip-pat išrinkta. | valdy
bų įėjo p. adv. C. P. Kai, pirm., 
p. Dr. G. Bložis 
pirm., p. J. Juozaitis 
vice-pirm., p-lė M. 
rast., p-lė Al. Briedis 
p. A. Samoška, ižd.

FARMA 
žemes, -.ir—. .. 
dink ai, vanduo, 8 mylios nuo Rhei 
lander, 
Rhinelander, W!s.

Real Estate For Sale ~ 
Namairžeittg Pardavimui

KAS NORITE važiuoti į Lietuvą, 
o negalite parduoti namą, farmą ar
ba morgičius, geistina, kad butų ge
rame stovy. Pinigai yra užtikrinti, 
išmokėti bus ėia ar Lietuvoj per Ūkio 
banką. Del informacijų atsiliepkite 
651 W. Madison St., hotel room 21, 
tik ypatiškai, klauskite Peter iki ko
vo 25 d., vėliau i Naujienas Box 96, 
1739 S. Hlsted St.

Ižui*:

lfoTKIEWICZ&(Q




