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T eismas sumažino PROFESORIUS SAKO, KAD VYRAI ESĄ GRAŽESNI Už MOTERIS

namų taksus
Teisėjas Jarecki patvirtino sumažinimą 

1931 m. taksų. Sumažins ir 1932 m. 
taksus, jei kas to reikalaus

“Ekonomija” Cleve- 
lande-nera šviesų 

ir ugniagesių
k. 28, .. .

nuo bank- 
stvėrėsi

LIETUVOS ŽINIOS

gelbėti, reikia pravesti legis- 
laturoje naujus įstatymus. O 
tai irgi nemažai laiko užims. 
Be to kol bus išsiuntinėtos nau
jos b i los, apsistos taksų mo
kėjimas.

Del 1932 m. taksų
šis teismo nuosprendis visai 

neliečia 1932 m. taksų, kurių

CHICAGO.—Pavieto teisėjas 
Jarecki vakar pripažino, kad 
taksai Chicagoje yra neteisin
gai ir nelygiai uždėti ir patvįr 
tino sumažinimų 1931 m. taksų 
ant namų. Sumažinimas siekia 
15 nuoš. ir paliečia tiktai ma
žuosius namus ir tai tik tų, 
kurie buvo padavę teismui pro
testą prieš tuos taksus. Tokių
protestuotojų buvo 318,00. Vi- bites dabar siuntinėjamos. Bet 
so gi yra apie 438,000 mažųjų kadangi tapo sumažinti 1931 m. 
namų—bungalow, 2 ir 3 f 1a- taksai, tai taksų assessorių ta- 
tų namų. Bet tie, kurie nėra 
padavę protesto, tie sumažini
mo negali gauti, einant dabar
tiniais įstatymais.

Taksų sumažinimas 
vien tik namus, bet 
taksų ant žemės—lotų, 
rių tie namai stovi. Todėl tak
sai vidutiniai yra sumažinami 
tik 8 ar 10 nuoš.

Teismui išnešus tokį nuos> 
prendį, pasidaro nauja painia
va su taksais. Reikės išsiunti
nėti naujas taksų bitas, kas 
ims kelis mėnesius taiko. Taip
jau norima, kad sumažinimas 
paliestų ir tuosj 10rie nėrri pro
testavę, ar jau yra užsimokėję 
savo taksus. Kad ir tiems pa-

paliečia 
neliečia 
ant ku-

ryba pareiškė, kad jis suma
žins taksus ir 1932 m., jei to 
reikalaus namų savininkai ir 
tą savo reikalavimą tarybai pa
duos iki gegužės 15 d. Reika
lavimą turi paduoti ir tie, ku
rie protestavo 1931 m taksus.

1932 m. taksai ant namų jau 
liko sumažinti 25 nUoš., taksų 
assesoriaus Jacobs. kuris 
atsisakė pripažinti tą 15 
taksų sumažinimą.

Visa ši didelė painiava
darė delei to, kad Jacobs 1931 
m. taksus sumažino 25 nuoš. 
stambiesiems namų savininkams 
ir tik 10 nuoš. ant mažųjų na
mų. Tas ir iššaukė kovą teis
muose už pripažiųimą lygybės 
visiems namų savininkams.

I>0VEVER?i
WhaT

Do Ycv B
Trink? B

——

CLEVELANI), O., 
iad išgelbėti miestą 
ruto, meras 
griežtos ekol

Lempos vi 
užgesintos, išėmus kryžkeles 
ir vieną pusę gatvės vidurmies 
ty. Abelnai, iš penkių lempų 
keturios liko užgesintos.

Visuose departamentuose bus 
atleistas didelis skaičius darbi
ninkų. Policija bus sumažinta 
ant pusės. Ant tiek pat bus 
sumažintas ir ugniagesių skai
čius. šiukšlių rinkimas veik 
visai apsistos. Parkai irgi bus 
uždaryti. Penki f^ai per Cuy- 
ahoga upę bus uždaryti miesto 
judėjimui, nes nėra tiltų pri
žiūrėtojų. Tiltai bus pakelti 
praleisti laivams ir taip pakel
ti pasiliks visą taiką iki mies
tas gaus daugiau pinigų.

Medžiotojas, pagavęs 
brakonierių, gauna 

50 taškų

betgi 
nuoš.

pasi-

Garsusis New Yorko psichologas Dr. Louis E. Bisch kalbėdamas “beauty shop” savininkių 
konferencijai, pareiškė, kad vyrai iš prigimties yra gražesni už moteris. Ar tai tiesa? Jis nu
rodo, kad lėlei netikusio liaukų veikimo, vaikų gimdymo ir, “įgimto tingumo” moterys greičiau 
susensta, negu vyrai ir todėl turi stvertis dirbtinių priemonių savęs pagražinimui. Be to ir 
grožės supratimai keičiasi. Pernai moterys dievino Martene Di.etri.ch figūrą, o šiemet kiekviena 
stengiasi pasekti apskritesnę Mae West. ,

Davis 
tuijos. 
yme mieste liko 

išėmus

Oro paštą vėl nešios 
privatinės kom

panijos
28.

Martin Insull dar tik 
vakar vakare liko 
atvežtas Chicagon

Buvo sulaikytas Amerikos im- 
migracijos valdininkų kaipo 
negalintis įvažiuoti į Ameri
ką svetimšalis

Insull, 
Kana- 
Chica- 
pačios 
įstaty-

Legislatura nutarė 
svaigalų taksus pa

vesti mokykloms
Pagalios po ilgų derybų tapo I x sutarta, kad Martin Insull bus|T’ . patva,*Lm V/™ I“!®*] 
įleistas į Ameriką globoj Įeit. 
Johnson laikinam įvažiavimui

Tai reiškia, kad nors Martin
Insull ir liktų teismo išteisin
tas, tai 
tuotas.

jos senatas. Tai yra guber 
natoriaus pralaimėjimas

jis vistiek btfs depot-

to susitrukdė Martin 
parvežimas ir jis vie-

2; vanagas

CHICAGO. — Martin 
kurį Amerika išgavo iš 
dos, vos nepaspruko iš 
gos teismo rankų, dėka 
Amerikos immigracijos 
mams.

Atvežtas į Detroitą jis buvo 
sulaikytas immigracijos valdi
ninkų, pasirodžius, kad jis nė
ra Amerikos pilietis ir todėl 
negalintis legališkai įvažiuoti į 
Ameriką be paso ir vizos. 
Klausinėjamas valdininku .(is 
prisipažino, kad jis yra gimęs 
Anglijoje ir nors Amerikoje 
yra išgyvenęs 40 metų, nėra 
išsiėmęs pilietybės popierų.

Iminigracijos valdininkai iš- 
pradžių griežtai atsisakė jį įsi
leisti į Ameriką. Pasidarė la
bai kebli padėtis. Chicago rū
pinosi jį išgauti per 17 mėne
sių. Tame dalyke jai gelbėjo 
ir federalinė valdžia, o kai iš
gavo, tai pasirodė, kad ji ne
gali jo atsigabenti į Ameriką 
ir atiduoti teismui.

Chicagos policistai ėmė smar
kauti taip, kad valdininkai tu
rėjo prigrūmoti jiems areštu.

Delei
Insullo
ton atvykti vakar ryte, galėjo 
būti atvežtas tik vakar vakare. 
Jo draugai pasirūpino, kad jis 
tuoj aus butų atvežtas į krimi
nalinį teismą, kur jie ruošėsi 
tuojaus užstatyti už jį kauciją, 
bet įvyko netikėtas susitrukdy- 
mas ir todėl Insultai- teko per
eitą naktį nakvoti Cook pavie
to kalėjime.

Ir senatas atmetė 
prezidento veto ve

teranų biliaus

SPRINGFIELD, III., k. 28.— 
Senatas šiandie priėmė bilių, 
kuris valstijos svaigalų taksus 
paveda gelbėjimui mokyklų. Bi
tais priimtas 40 balsų prieš 3.

Atstovų butas jau pirmiau tą 
bilių priėmė ir dabar jis pa
siųstas gubernatoriui pasira
šyti.

Dar nežinoma, ar gubernato
rius jį sutiks pasirašyti, nes 
jis pakartotinai yra pareiškęs, 
kad jis priešingas yra degtinės 
taksų sunaudojimui mokyklų 
šelpimui, nes tie taksai turėtų 
eiti valstijos reikalams. Jis, pa
galios sutiko, kad mokyklų šel
pimui butų sunaudota ta dalis 
gasolino taksų, kurią gauna 
miestai ir pavietai, visai nelie
čiant valstijos gaunamų gasoli
no taksų. Bet legislatoriai tokį 
pasiūlymą nesutiko priimti, nes 
tai butų nuskriaudę savo pa
vietus ir sustabdę kelių vedi-

WASHINGTON, k. 28. —Ve- mo darbus.
teranų ir valdžios darbininkų Tai jau’ antras skaudus gu- 
bilių, kuris atsteigia senąsias bernatoriaus Horner pralaimė- 
pašelpas karo veteranams ir j imas. Pirmiau jis pralaimėjo 
senąsias algas valdžios darbi- gėrimo prie, baro klausime. Te- 
ninkams ir kurį buvo vetavęs ėiaus barų bilių jis vetavo, bet 
prezidentas Rooseveltas, šian- ir išdrys jis vetuoti ir ši bi- 
die ir senato tapo priimtas P1*?
virš prezidento veto, šį kar- Dabar politikieriai tariasi ir 
tų bilius praėjo 63 balsais prieš priėmimo virš gubernato- 

raius veto gėrimo prie baro bi- 
'taus, bet tuo klausimu dar nė
ra susitarta.

Kruvini rinkimai 
Kansas City 
> > .'..i..—..-

KANSAS CITY, Mo., k. 28. 
— Vakarykščiuose kruvinuose 
miesto rinkimuose laimėjo 
Kansas City “Mažoji Tamma
ny’”. Rinkimuose keturi žmonės 
liko Užmušti, daugelis sumušti. 
Abelnai šie rinkimai buvo mu
šeikų valdomiitir priešingi “Ma
žajai Tammany” balsuotojai 
buvo visaip persekiojami. To
dėl pagelba
Tammany” laimėjo ir pravedė 
visus savo kandidatus. Kalti
nama, kad “Mažoji Tammany”, 
kurios bosu yra Tom Pender- 
gast, susirinkusi graftu milte
lius dol., visaip sujaukusi mies
to knygas, kad paslėpti deficitą 
ir polieistais samdosi buvusius 
kalinius.

Samuel Insull laivas 
plaukia į Juodąsias

juras
Manoma, kad jį priglausti su

tiks Rumunija, kuri 
sutarties su Amerika

neturi

k. 28. 
laivas

WASHINGTON, k.
Pašto viršininkas Farley pa
skelbė, kad iki kongresas pri
ims naujus patvarkymus dėl 
oro pašto nešiojimo, paštas su
tiks duoti laikinius kontrak
tus komercinės aviacijos kom
panijoms. Bet jokio kompani
ja, kuri pirmiau turėjo kont
raktų nešioti oro paštų ir ku
ris buvo pųpaikintas, negales 
dalyvauli naujose varžytinėse 
dėl konraktų. Varžytinės dėl 
taikinių kontraktų bus paskelb
tos už kokių poros dienų ir tę- 
sii 15 dienų. Kontraktai bus 
išduodami trims mėnesiams, 
ir galės būti prailginti.

KAUNAS. — Lietuvos tai
syklingos medžioklės ir žūkles 
draugijos Kauno skyriaus me
tinis narių susirinkimas pri
ėmė privalomą nutarimą kovai 
su plėšriaisiais pagreitinti. 
Kiekvienas narys metų bėgy
je privalo iššaudyti 10 taškų. 
Taškai įvertinti: varna — 1 
taškas; šarka
— 4; šeškas — 4; lapė — 10; 
vilkas — 30 ir pagautas brako
nierius — 50 taškų. Už kiek
vienų neiššaudytą taškų moka
ma draugijos kason po 1 litą. 
Iššaudytiems taškams įrodyti, 
išimant nario bilietą, pristato
ma — nušautų paukščių deši
nė koja, o žvėrių kairė prieša
kinė letena arba medžioklės va
dovo liudijimas. Apie pagautą 
brakonierių — policijos proto
kolas. Daugiausia išmiršusiems 
taškų draugijos valdybos bus 
paskirtos trys brangios dova
nos.

Taškų Šaudymas šiais metais 
turi būti baigtas ne vėliau kaip 
gruodžio 31 dienų.

Labai miršta žmonės
PANEMUNĖLIS, Rokiškio ap. 

-—Per vasario mčn. čia buvo, 
didelis mirtingumas žmonių. 28 
d. į, bažnyčių buvo atvežti net 
4 mirusieji. Prieš tai, beveik 
kiekvieną dięną įvyko 1 ar dvi 
laidotuvės. Miršta daugiausia 
plaučių uždegimu. *

teroro “Mažoj

Chicago kviečia visą 
Ameriką į pasau

linę parodą

prana-

ar

lis oro biuras 
tau ja:
Apsiniaukę, galbu lietus 

sniegas; daug šalčiai*.
Saulė teka 5:40, ledižiasi 

11.
6:-

-H • '*L’< ' f.
i,;

27.
Atstovų butas jau vakar pri

ėmė tų bilių virš prezidento ve
to.

Dėka to biliaus, valdžios me
tinės išlaidos padidės $200,- 
000,000.

MONTREAL, Kanadoj, k. 28. 
—Sveikatos departamentas pa
skelbė, kad Montreale pasireiš
kė amebinės dysenterijos epi
demija. Jau 21 žmogus susir
go ta liga.

GREEN BAY, Wis., k. 26.— 
Užpultas savo namuose ketu
rių maskuotų plėšikų, farmerią 
Gustav Peridaens, 61 m., pasi
tiko juos revolverio šūviais ir 
vienų jų, Paul Kamps nušovė, 
o kitų gi, Berte Vande Hei; 
sunkiai sužeidė. Kiti du, Hei 
brolis Russell ir Fred Hock, 
liko suimti. Visi jie yra Pe- 
ridaens kaimynai.

CHICAGO.—Vakar pasaulinės 
parodos prezidentas Rufus C. 
Dawes viename bankiete per 
radio pakvietė visą Ameriką 
atvykti šią vasarą į Chicagos 
pasaulinę parodą, ypač tuos mi- 
lionus žmonių, kurie negalėjo 
atvykti pernai, nes šiemet pa
roda, busianti dar didesnė ir 
įdomesne.

I

Paroda atsidarys gegužės 26 
d. Atidarys ją prezidentas 
Rooseveltas iš Washingtonb.

Meksikos valstija 
apryboja kunigų 

skaičių

Rockfordo Backus 
nuteistas kalejiman

k. 28. — 
m., teisme 
savo sūnų, 
niekad ne-

Ligonių kasos namai
KAUNAS.-—Kauno M. ligo

nių namai Miškų g-vėj, jau bai
giami įrengti ir šio mėn. pa
baigoj kasa į savo naujus na
mus persikrastysianti. Tuoj po 
Velykų rengiamas namų atida
rymas.

Rumunijos valdžia

1STANBUL, Turkijoj, 
—Nedidelis tavorinis
Maiotis, kuriuo plaukioja Sa- 
mue-1 Insull ieškodamas sau 
pireglaudos, plaukia Mormoros 
juromis, kad per Bosforo siau
rumų, prie Istanbulo, įplaukti 
į Juodąsias juras. Istanbule 
jis busiąs apie vidurnaktį.
Rumunija atmainė savo nusi

statymą
BUCHA RĘSTAS, Rumunijoj, 

k. 28.
urnai permainė savo nusistaty
mą ir dabar manoma, kad kar
tais galbūt ji sutiks suteikti 
Insultai prieglaudą savo šalyje.

Nors pirmiau ji griežtai at
metė Insullo advokatų maldavi
mą vizuoti jo pasą ir įsake aky
lai daboti Rumunijos portus, 
dabar urnai pasiliovė tas dabo
jimas ir valdininkai atvirai 
kalba apie nebuvimą sutarties 
su Jungt. Valstijomis apie iš
davimą nusikaltėlių.

Amerikos legacija irgi nesi
rūpina susižinoti su valdžia, 
nors atėjusios žinios sako, kad 
Insultas perplaukė Dardanelių 
siaurumą ir dabar plaukia lin
kui Juodųjų jurų. Todėl Ru
munija galbūt ir nekliudys In
sultai išlipti savo šaly ir jį ne 
deportus.

CHIHUAHUA, Meksikoj, k. 
28.—Vakar ChihUahua valstijoje 
įėjo galion įstatymai, 
apryboja skaičių kunigų. Ein
ant tais įstatymais, kiekviena 
religija visoje valstijoje negali 
turėti daugiau kaip penkis ku
nigus,—-po vienų kunigų ant 
kas 100,000/gyventojų.

kurie

UGNIAGĘSIAMS MIEGANT 
SUDEGS JŲ PATALPOS

Ragina suvaldyti atei
vių išnaudotojus

ROCKFORD, III., 
Charles Backus, 42 
prisipažino nužudęs 
nors to užmuščjistė
buvo legaliai įrodyta, nes įki
štai nesurasta vaiko lavonas. 
TcčiaUs teismas pasiremiant 
jo prisipažinimu, Bačkų nu
teisė nuo 1 iki 14 metų kalė
jimai!.

Backus prisipažino, kad jis 
tiek mušė savo vaiką, kol jis 
susmuko negyvas, po to išvežė 
ir jo lavoną paslėpė.

SUFFERN, N. Y., k. 28. — 
Kuomet vietos savanoriai ug
niagesiai miegojo, naktį sude
gė jų dviejų augštų patalpos, 
su visomis mašinomis. Gaisrų 
užtiko policistas, bet per ugnį 
negalėjo pasiekti sireną. Kai 
pasisekė sušaukti mieguistus 
Ugniagesius, jau-patalpos buvo 
sudegusios ir nebebuvo kų ge
sinti.

Sustreikavo lėktuvų 
darbininkai

BUFFALO, N. Y., k. 28. — 
Vakar sustreikavo 2,000 darbi
ninkų Curtis lėktuvų dirbtuvė
se, reikalaudami pakėlimo algų. 
Kongresiniuose tyrinėjimuose 
buvo įrodyta, kad ši kompanija 
gavusi didelių pelnų iš valdžios 
kontraktų.

Viso šioje apielinkėje sustrei
kavo apie 4,000 darbininkų.

ANTOFAGASTA, čili, k. 28. 
—Keturi žmonės liko užmušti 
debesio pratrukime, kuris seko 
žemės drebėjimą Yungay mies
tely.

LEMPEDES, Francijoj, k. 28. 
—Delei žemės nuslinkimo nuo 
bėgių nušoko traukinys užmuš
damas 3 pasažierius ir 8 
žeisdamas.

su-

WASHINGTON, k. 28— Ko
mitetas, kurį darbo sekretorė 
Perkins paskyrė studijuoti im
migracijos ir natūralizacijos 
problemas, aštriai pasmerkė vi
sokius raketierius ir nesąžinin
gus advokatus, kurie išnaudoja 
ateivius.

Komitetas taipjau ragina nu
piginti pilietybę iki $10, vieton 
dabar imamų $20.

Svarbiausia, komitetas reko
menduoja pravesti aštrius įsta
tymus, kurie galėtų pasiekti ir 
nubausti tuos, kurie išnaudoja 
ateivius, kuriuos jis turėtų gel
bėti. Dabartiniai įstatymai tų 
išnaudotojų negali pasiekti. Tie 
advokatai, kurie stoja prieš 
imigracijos ir natūralizacijos 
biurus, turėtų turėti specialius 
darbo departamento laisnius.

DETROIT, Mich.. k. 28. 
Du Detroito uždaryti bankai 
ri $?0,000,000, kurių depozitc- 
riai neateina atsiimti

tu-

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, II..
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Pelai ir Grudai
I * (

Apsiniaukęs rytas

Vakar nesmagų anonimišką 
laiškelį apturėjau. Jame neat
sargiai mestas man nepalankus 
žodis suerzino visus many į t 
gludančius nusiminimus, rūpes
čius ir abejones. Pakilę jie, tie 
mano sąmones engėjai, kaip 
įkyrus vabzdžiai, kaip šlykštus 
kirminai kankino mane per iš
tisų naktį. Tr šį rytą aš atsi-
kėliau iš lovos susivėlęs — ne
gražus, apšepęs — hėkilnus. •

Apsiniaukęs dangus —~sau
lės neregėt. Drėgnas, sunkus, 
pilnas suodžių, dvokiantis kar
čiais durnais oras slėgė mane.

Savo pareigų akstinamas, 
materialių sumetimų spiriamas, 
susirgimų ir nedateklių ligo
niuose šaukiamas, aš nors ir 
krutėjau, dirbau, bet atlikinė
jau tai be malonaus man ’r 
mano globojamiems budraus 
įkvėpimo. Patėmijo ir jie, na
bagai, šį mano nuotaikos šiurk
štumą. Pasijutę nemielais svė- 
čiais mano kabinete, nesužiniai 
jausdami mano jų neužsitar
nautą nepalankumą, instinkty
viai pasišiaušė jie. Ir teko man 
išgirsti abejonių apie mano 
kompetentiškumą ir net įtari
mų stokos manyje sąžiningu
mo. Susiraukęs, žiūrėdamas iš 
paniūrų be simpatijos, klau
siaus aš tų meditacijų ir sopu
lių. Pyktis, o ne dėkingumas 
už jų pasirinkimą manęs saVo 
sveikatos patronu vyravo ma
nyje. Nekantriai atsakinėjau aš 
į jų naiviškus klausimus, ir ne
atidžiai, mechaniškai apžiurinė- 
jau aš juos. O nepajėgdamas 
susikaupti, užrašinėjau jiems 
priprastas man formakopejos 
formulas, ir davęs šabloniškų 
patarimų, šaltai atsisveikinau. 
Nejaukumo užgniaužta manyje' 
artimo meilė nepaguodė jų. Nu
slopinta ūpo debesėlių viltis 
nenuramino jų. Nors ir nesą
moningai, jaučiau aš prideran
tį sau priekaištą, kad neužsi
pelniau aš šį rytą tos privile
gijos ir garbės, kurią savo at
sidavimu* man mano šie pase
kėjai patiekė.

Kol judėjau, kol dirbau, — 
nepajutau aš nei sąžinės grau
žimo, nei sąmones išmetinėji
mo, nei menkos sveikatos šie 
mano kūno nuovargio. Bet iš
trukęs nuo savo rytmetinės 
ruošos, atsidūręs vienui vienas 
su savimi, aš aštriai pajutau 
visus šio ryto pergyvenimus. 
Susigėdinau aš savęs ir visai 
susmukau kūniškai ir dvasiš
kai.

Taip rodos šalta buvo ma
no sieloje, — geidžiau jauku
mo ir šilumos. Tas juodas sun
kumas mane taip prislėgė — 
gero bičiulio rankos pagalbai 
aš maldavau. Rūstavau ant sa
vęs, ir apsivylęs savimi, kur 
nors pasislėpti nuo visų uorė 
jau. Pasibjaurėjęs iš savo vi
sų menkumų, geidžiau prie 
draugingos man krutinės pri
siglausti, atsilsėti...

O krutinėję taip tvanku, šir
dį taip spaudžia, blakstienas 
ašaros vilgina....

Darželyje
Taip sukiužęs, aš visgi ne

panorėjau šiuo savo stoviu ki
tiems ūpą gadinti. Dar užsili
ko manyje tiek padorumo, kad 
neČėdydamas savęs, aš nors sa
vo taip man mielus namiškius 
kankinti vengiau. Todėl išspru
kau lauk j savo darželį, — juk 
ten aš daug kam savo piktumu 
nepakenksiu.

O lauke lynojo, šaltas, per
imantis savo drėgme visą kū
ną, vejas smarkiai putė. Visas 
daržas atrodė šiukšlinas, pitr- 
vinasMr betvarkis. Akmenimis 
išgrįsti takeliai buvo nuo ap
neštų purvų slidus, ant jų ma
tėsi pėdos besibastančių, be
namių kačių, suteršti popier
galiai, pajuodavę visur pridrai-

kyti lapai — nejauku buvo 
jais vaikštinėti. Medeliai ir krū
mai aprūkę — nei vienos žyd
resnes spalvos juose neįžiūrė
si. Pašalo išvartyti akmenukai 
visi atrodė vienodai pilki ir per
nykštis darnumas lysių visai 
dingo. Prūdelyje vririduo buVo 
labai drumstas, ant jo pavir
šiaus pludtiriojo taUkuota plu
telė suodžių. Net svetingieji 
sodno kampeliai netraukė ma

nus ir vabzdžius. Daug susi
lauks sparnuoti) svečių mano 
darželis, nes jie mėgsta jo pa
vėsį. Dažnai kriitfoje pasimau
to jie prttdėVje, pasistiprina 
uogomis ir, pavilginę srivo 
rittripukus mano šriltfh^lyįje, už
gieda man linksmas, dėkingas 
giesmeles.

Orui sušilus, gyvybė apsi
reikš visur, žiūrėk čia tai 
skruzdės grumiasi su paukš
čio nedakamuoti? sliėku, o tėn 
šimtakojis jau naikina palšas 
žemės blakes. Prūdelyje nardys 
greitos, miklios žibančios žu
vytės, o kad - Uodai ir musės 
vandenį nesuterštų, pakrantėse 
budės Varlės ir driežai. Dum-

nęs savęsp. Niekur jokios gy
vybės, viskas apmirę; visuomet 
triukšmingi žvirbliai, — dabar 
ir jie sušlapę, pasišiaušę tyliai 
paliepėse tupėjo. Ne! Neatgai
vino manęs mano darželis, o 
dar tik, rodos, pagilino mano 
skausmą.

Gyvybės žėhklai
NeuŽsimąstęs, nes sąmone 

buvo atbukus — be minčių aš 
nemielas nei sau nei kiliems, 
betiksliai dūlinėjau savo sody
bos patvoriais.

Bet štai kas Čia iš po pur
vų kyšo? Netikiu savo akims. 
Nugi nosikę besiveržančios iš 
po žemės tulpės pažinau. Sku
biai pasilenkiau prie žemės ir 
primigęs, nustebęs žiuriu. Ma
no neapsirikta, pamačiau aš jų 
ir daugiau. SujUdau lepinėti 
tarp akmenų, ieškodamas ir ki
tų pėdsakų gyvybes. Nenusi
vyliau, — štai ankstyvas kro- 
kusas savo rausvą galvytę iš 
po pernykščių lapų jau kelia. 
Kieno gi ši žydri, skaisčiai mė-, 
lyną akis žiuri į mane? Nugi 
tai scilla savo žiedą krauna. 
Atsargiai, meiliai, kaip motina 
kūdikį, pridengiau šiaudais aš 
tuos pavasario pranašus, kad 
juos taip anksti prisikėlusius 
žiauri šalna nepakirstų. Jau ii 
verbos pupelės pilku aksomu 
pribrinko — lapeliai verbenos 
irgi sužaliavo... Ir atbudo ma
no sąmonė, suplasnojo manyje 
džiaugsmas. Juk tai mano dar
želis atgijo!

Pavasario vizija
Reiškia, pavasaris jau čia 

pat. Greit aš ir vėl kasinėsiu, 
ir vėl savo rankomis grapsty- 
siu juodą, purnią, drėgną že
melę ir jos ypatingą sveiką 
kvapsnį pilna krutinę į save 
aš trauksiu*. Sužaliuos pievelė. 
Krūmai, medžiai išsprogs. Tie
siomis eilėmis išsities, pasipuo
šusios savo gražiomis karūno
mis tulpės. Pavėsy kels papar
čiai savo panašius į smuikus 
kaklą daigus. Sužibės lakiruoti 
lapeliai- mirtos, pakisandros ir 
eunonimo. Skaisčiai geltona pu
rena baloje vėl pradžiugins ma
ne. Prisišliejusios kampe kuk
lios žibutės merks į mane sa
vo mėlynoms akutėms. Irisai 
iškels savo daUgspalves vėlia
vas, ir tarp jų sudygs lengva- 
žiedės petunijos. Vyniosis — 
graibstysis įvairus vijokliai, 
užpildydami visas plikas spra
gas. Ilgametės žieminės gėlės 
savo puošnumu* pridengs klen- 
tis ir akmenis, o išdidžios 
skiauterės šarkakojų vyraus 
ant šios gausybės žolynų ir gė
lių.

Perkratinėjant pavasario vai
zdą, man prisiminė tobuli me- 
niniški vyskupo Baranausko 
gamtos aprašymai. Juk šis ma
no sodnelis yra man mano 
“Anykščių šilelis”. Tiesa, nei 
didžiu, nei skaistumu*, nei, pa
galbaus, ir įvairumu j iš nesusi
lygins su Lietuvos mišku. Ta- 
čiaus, būdamas toks mažytis 
ir kuklus, jis man yra tiek pat 
jau jaukus, mielas ir gyvas.

Gyvas, — išsitariau. Taip, 
mano darželyje pavasarį gyvy
bė knibždėte knibžda. Juk ir 
šį jo gyvumu riš dėl stokos vie
tos ir laiko irgi neaprašysiu. 
Neužilgo atskris man į talką 
raudonkrutinis špokas — ro- 
bin’as. žinau, neapvils jis ma
rius ir atvyks man į pagalbų* 
naikinti sodb kerikejus: kirmj-

negyva, nors ir turtinga aiig- j 
meilijai mfedžiaga.
‘į,Taigi aš hotiii Jums primik

gfelba drėgmės ir saulės pagim
dė visą šio pasaulio gyvdriiją.i 
Todėl Tai buria fririn #t-> 
kreipti Jūsų dėmesį į tą Ver-J 
dantį gyVėhirrią priViršutiniame 
musų dirvų sluoksnyje. Nors 
ir paslėptris nuo mrisų akių,' 
tas gyvumas ten yra,

ble gi apvalymo darbą atliks 
sraigės Šri kitais giminingais 
joms kėveluotais s c?tVef indė
liais. Bitės, širšės ir vapšVo^ 
rinkdamos įriedu, Vėl zirzės, o 
tas žydrus nykštukas — hum- 
ming bird, kabodamas orė Hgu 
snapeliu žiedų nektarą Čiulps. 
Linksmi daugaspalviai drtigiM 
ir puošnios margos peteliškes 
smalsiai lankys kiekvienos gė
lelės žiedelius...

Man betriusiant darželyje 
seks mane švebelduodama ir be 
paliovos tarškėdama budri, jau
tri mario Giloria. Ne kartą nu
sišypsosiu aš dėl jos naiviškų 
užklausimų ir perdaug rimtų, 
sąmoningų pastabų. Prielan
kiai man stebėsis mano kan
trumu, atminčių ir sumanumu 
išmihtinga, grakšti, daili Van
dutė. Ne kartų miela Onytė su
draus mane perdaug nesrivarg- 
ti, nesušlapti ir neperšalti.

Susilauksiu* gerų draugų, — 
ne sykį jie man meiliai nusi- 
šypšos. Aplankys mane nema
žai ir išmintingų, įdomių sve
čių. žinau, nuoširdžiai jie spaus 
man ranką ir gero jie velys 
man.

. » » »

Nusišypsojau aš tai apsireiš
kusiai man gražiai vizijai. Ma
loni jos šiluma džiugino mane. 
Nebejaučiau aš mei šalto lie ■ 
taus lašų, nei širiiDJČš'vėjo. At
sisėdau ant šlapio akmens ir 
sau nejučiomis užtraukiau ma
no mamytės numylėta daine 
lę:

“.. .Aš karalaitė ant visų 
kvietkų,

Sėdžiu sau darželyj 
Jaunystės stone, 
Ale neišmanau bėdų r 

vargų..
Pilnai nenusimanau, kodėl aš 

pasirinkau išreiškimui savo per
simainiusios nuotaikos šią dai
nelę. Gerai žinau, kad aš c'su 
“jis”, o ne “ji.” Prisimenu, kad 
ir jaunystė mano jau* praūžė, 
o ir tikrų vargų aš esu pane
šęs. Pabrėžiu tikrų, nes dau
guma musų nusiminimų ir var
gų yra sutverti tik musų vaiz
duotės. Pakamantinėjus ji*os, 
jie prieš realybę neatsilaiko. 
Logiška analizė tą psichinį ne
rimastį tuojaus išsklaido. Juk 
tik valandėlę tam atgal, aš toks 
“ghišas”, dar jaučiaus taip be
vilčiai nelaimingas ir, jei ne 
tas toks, rodos, nežymus pri
minimas, tai gal bučiau siel
vartavęs dar ilgai. Esmėje juk 
mano status riepėrsimairiė, ne
dorėlio įžeidimas nebuvo to ver
tas, kad aš taip susijaudinčiau. 
Bet gal, samprotavau, tie nuo
taikos ir sąinonėS nupuolimai 
yra reikalingi tam, kad po jų 
mes jų pakilimą ir džiaugsmą 
galėtumėm aštriau, didžiau ir 
pilniau pajusti.

Ramus, smagus, filosofuoda
mas aš grįžau į kambarius, 
įžengęs, pasijutau’, kaip ir pra
sikaltęs prieš namiškius. Pano
rėjau* net juos apkabinti —• pa
bučiuoti, bet, paminęs, kaip 
aš tai nevykusiai ir gremėz
diškai atlieku, tl}ę numojau 
ranką ir švilpaudamas niiejau 
j savo miegamąjį* $Šrotaško 
Arėjo Vitkausko raštų skaity
ti. ■ 

r »

žemės paviršis
Daugumui miestelėnų gal že

mės pluta ir atrodo beesanti 
tiktai indiferentiškas sluoksnis 
purVo if dulkių, Jiems riet ir 
derlinga difva yra tik pasyvi,

gal 
jau triip pat reikšmingas ir įsta
bus, kaip kad ir tas, kuris pa-< 
sireiškia mums jo viršuje. Mi
riadai draugingų mums bakte
rijų pasidalinę į arteles ten ne- 
nuilstari'čirii veikia. Vienos jų; 
privėsius ir išmatas ardo, kitos 
gi mšistą augmenims Prirengia. 
Kaikurios jų nuodingas žoiy- 
ririTns medžiagas ’ rieutralizurija, 
kfti — gi jų būriai gaudymu 
briarigaus žemei bito'to buria už-

įvairius riilhėriri'iai tėri su brid 
dėguoriiri riribk tefrito- 
kfa šu p^ri^ ėlėfriėft / 
tais. Pašikeitriši tfėWpštaiiČid- 
ji medžiaga žemėš sultyse skie
diniu virsta; užgimusios drėg
mėje dujos sutirpsta ir naujus 
jungiriius štidriro; atliešuo’tos 
druskoj Stikirriba su kitomis ir 
sudėtinesriiris tvarlriidfc žemei 
patiekia. Ir taip tam pasikeiti
mui musų vadinamos negyvos 
medžiagos nėra galo.

O velėnoje jtik ir musų akims 
matomus gyvius mes iiastebėsi- 
me. įvairus vabzdžiai if kirfne- 
lėles joje juda, kruta, triūsia, 
graužia... Skruzdės šiaudelius 
traukia, Vėlkri, sliekai urvus 
kasa, kad vidus išsivėdintų ir 
kad lietaus vanduo giltimaš pri
siektų. Ten tinginių nematyti. 
Visi savo pareigas atlikinėja 
nelėtai bet budriai, su pasku
ba- ir taip amžinai judėdami jie 
puręna-aria tą musų šaltą ž?-

Augmenijos giliai įleisto.3 
šaknys godžiai čiulpa žemės sy
vus ir siiiričia ’juos kamienų 
takais į šakeles, kad mums pa
tiekus naujus daigus, lapelius, 
margus žiedelius, -o pagalinus 
ir vaisius. j

Taip, gerbiamieji, ta musų 
mindžiojama, naši žemė yra gy
va ir joje įstabus stebuklai kas 
valandėlę vyksta.

žmogaus bendravimas 
su žeine

Vienas kupinas filantropiškų 
palinkimų ant ūkio gyvenantis 
inteligentas dažnai mėgsta Sa
ve ūkininku pasivadinti. Su
pratęs gilią reikšmę . žmogaus 
bendravimo su žeme, o ne ko
ki ūmo akstinamas, pasirinko 
sau ir pamylėjo jis šį vardą- 
Ne retai jis savo spausdiniuo- 
se su meile, ir pagarba aprašo 
žiemos metu gamtos užsriudi- 
mą. Kada žemę šalčiai sukau
sto, kada ledai vandenis sura
kina, kada sniego pusnys vis
ką užkloja ir riet kada šlririfeš 
piktas vėjas lauįb,. pričia, mei
lės ukiui ir vilties ateičiai jis 
nenustoja, žino jis, kad ir že
mė, kaip if viskas pasaulyje, 
reikalauja poilsio,? Nėnuliudęs, 
kantriai jis laukia jos pabu
dimo, o kada ji pfisikėlus iš 
miego atgaivinta, pilna jėgų, 
pasireiškia visoju savo gražy
bėje ir didume, jis, kad mes 
tą nepražiopsotu iii ėm, savo įgu
dusia rriiika atsargiai, manda
giai rodo mums? į gamtos ’š- 
mintį ir skaistybę.

žinau, kaip kilniai į musų 
sielą, kaip tobulaj j musų nuo
taiką veikia tas musų giminia- 
vimas su žeme. Pažįstamas yra 
man tas džiaugsmo jausmas, 
su kuriuo artojas eidamas ry
tą rasos atgaivintais laukais 
sveikina pirmus sadlės spindu
lius. Suprantama mari yra ir 
jo dėkingumo- mrilda Sutverto- 
jui, kada jau saulei nusileid
žiant jis Užbaigia briVd Sienos 
sunkų darbą.

Artis'tas piešia tik gražios 
grimtos peižažris; agrondrnas — 
mokslininkas pažįsta žemės gel
mių turtą; muzikas girdi pa
slaptingą miško bšitną, paukš
telių Čiulbės} ir ,audrų siauti- 
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oro, mankštos ir Sveiko mai
sto kunui reikšmę, tačiau*s jie 
yisl tik virinį grirtitos ripsireiš- 
kittį tfriįį nujaučia ir mato.

’UkiriYrikas įi ilglriti ir arčiau 
jriri realės gamtos gyvendamas, 
vWis savo Aitrio pajadtilriaiš, 
visa Savo sielos sąmone supran
ta ir myli jos visas naturales 
savybes. Tik jis plačiau apima 
ją visoje jos įstabioje pilnu
moje. Atspindžiai to jo susi- 
bičiuliavliho su žeme uždeda 
savo sveiką antspaudą ir ant 
jo budo.

Mėgstu aš tuos pamilusius 
realybę sodiečius. Patinka man 
if jų priprastas aprčdrilas, nes 
diotišlei frakai ir kVriili cilin-1 

drrii niekados pagarbos many-! 
je riėiššrinikė. Nepritinka man 
mrisų ponių papuošrilrii ir ži-1 
biičiai, nėi jų ptfo’šnių suknių 
bripfašrirčš tfddrigds. Stumia 
mririe jos nuo savįs savais ap- 
Sitripiiririiš, SriVo egzotiškais 
kVriprilėiš ii’ vriiidėnilio n ubai- 
tjrii’riiš rif nridrižytriiš plaukais. 
D kri’da riMų driilioji lytis iš- 
sip'ėŠri ^riVo ahfaktoš, degutu 
išsitepa ariu blakstiėiias, o na- 
griš padengiu juodu, raudonu, 
geltonu rif žaliu VrifUišiu, — 
srinkii mari jį postriėijdse1 mo- 
tėfį įžiufčti — 
tuvoje sakoma, 
“nei velnias, nei gegutė.” 
aš manau, kad nuo tų kvaily
bių kada nors musų moterys 
ir merginos atSipalaidos, — juk 
buvo ir jau praėjo gadynės kor
setų, šeškų ptririkuose ir 
andarokdoėė. ■

NeištVirkuŠiO žmogaus 
nereikalauja, kad savo 
sprikulia’ciją ir smalsumą 
nėdirius, jis mainytų pačiomis 
kas keletą menesių. Kaimie
čiai, būdami tikrais gamtos 
vaikais, supranta ir gėrisi viens 
kitu, kaip kad to natūraliai dė
sniai nuo musų reikalauja. 
Daug toliau kaip nuo kumeliui 
ir arklių mainų jis nenueina. 
Užtenka jam lo. /

Neužgirsi >*tu susiėjimuose 
tikrą rikiriirikį ijštbfiškai bekVa- 
tojantį, ir nepamatysi tu jo pa
stangų SUŠidraskyti bešokant 
džigą ir čarlston’ą, — mat, jam 
svetimais yra miestiečių ran- 
giblYnriŠi ir kfeiVOjirrtrii.

Artifičialumb kaimo praščio- 
kuose yra mažai. Jie yra dau
giau haturalųs žmonės, o mes 
miestelėhrii labiau esairie pana
šus į piįfiris, neaukštos rųšies 
Urtištpalaikiv^. Pamėgę realy 
bę, jiė žiuri sVeikrii į gamtos 
grožybę if giliai atjaučia ją 
Nereikią jiems nėi kirvių bu- 
drivotų it riferiritufaliais dažais 
nuteptų landšaftų. Bėga jie 
nuo musų liguisto, ištvirkusioj 
pfoto paveiksluose sukurtų fi- 
gurų. Tos riiušų pieštos žmogy-; 
stėš šu fioliotiniaiš plaukais,
raudonomis akimis ir žalios
spalvos kunriis, rieatatinka jų 
nesugadintam skoniui. Nemato 
jie nei plastikos nei dailės Triū
sų lipdytose statulose su išna
rintais • sąnariais, prieauglių 
Užkimštomis nosimis, ištemp
tais kaklais, 
pasagihČiriiS liaukomis ir.... 
bet ką aš Čia savo tulžį lieju. 
—- juk ne tani aš rašau.

’ » B «
Nedaug gilių idėjų susikris

talizuoja miesto tfiukšme. Nėr 
kada, iriumš miestelėnams, kad 
pažinus teisybę, šrivo mintį da-

mą;

- kaip kad Lie
jos trida man 

Bet

lankti

būdas

užga-

omo- 
taip

mąstyti iki-galo. Perdaug ne
kantrus ir trugdomi mes esa
me. Vis nauji įspūdžiai, vis ki
tokie pergyvenimai mums ne
duoda /susikaupti, kad nauje
nybes mes tinkamai su 
iiuoti galėtumėm ir ka
jas pasisavinę su savais idea
lais darniau sujungtumem.

Nuo to skubaus, o dažnai 
ir beprasmio, tūpčiojimo ir lak
stymo bėgame mes į užmiestį 
pasilsėti, atsigauti. Tik užsida
rę nrio triukšmo, pasišalinę nuo 
miešto judėjimo, riiės pajėgia
me susikoncentruoti, — be to 
kūrybinis darbas yra neįmano
mas. Todėl yra nestebėtina, kad 
svarbus išradimai, reikšmingi 
veikalai ir gražus idealai bū
na sutveriami ne miestuose, 
bet uz jų sienų, kur sykiu ga
li surristi ramybę, jaukumą k 
įkvėpimą.

Man rodos, kad kaip vanduo

nuo kūno purvus nuplauna, taip 
ir intimis prisiartinimas prie 
gyvos gamtos reiškinių muši’ 
sielą apvalo. Besigiminiuodami 
su žeme, pažinę ją, pamėgę ją, 
mums būna lengviau nuo mie
sto ištvirkimų įtakos apsišva
rinti.

Todėl ir aš, supratęs tai, taip 
brangiau tą savo kuklų, ma
žytį žemės kampelį; todėl taip 
rūpestingai jį prižiuriu ir to
dėl taip mielas yra man tas ma
no darželis.

SUGRAŽINKITE JAU
NYSTES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vaistas dėl 
ligonių tr silpnu Žmonių. Po to kaip jus 
ji vartosite vieną savaite, jus pastebėsite 
abelną pagerėjimą Ir jeigu Ir tdliaus varto
site. jus atrausite savo normalią sveikatą 
ir RpėRtj.

Jokie kiti vaistai ne turi tokią pastebėti* 
ną istoriją kaip NUGA-TONE. Per 45 metus 
jo gyvavimo milijonai moterų ir vyrų atga
vo savo sveikatą ir spėkas. NUGA-TONE 
parduodamas visose vaistiny&ose. žiūrėkite 
kad gautumėte tikrą NUOA-TONE. Neimkite 
pavaduotojų, nes jie yra bevertes.

^VELYKOMS Išpardavimas!
«SS»MSMS

Naujas, Šviesus Maistas} Specialiai Žemos Kainos!
. < ■ . • i , į____________________ J___________________ ' " 1 ' • ’ '

IŠPARDAVIMAS!
Ketv., Pėtiiyčioj ir Subatoj Kovo 29, 30 ir 31

Taukai “Suriffę" 
Silverleaf

MILKAS “Pet” S
t I t f -V 4 1 > U • ■ v • f.f : , • • ______t_________________

KAVA BEECH-NUT

sąnariais,
nosimis, 

pasididinusiomis

BANKAS
IIETVVIAMS

Paupy k it savo pinigus 
šiame banke

HAISTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FEDERAL / 

INSURANCE J. KORPORACIJOS

i. .MuMMdTES 
NAUJIENOS!

■ ■ “Midwcst” Puikios\VIPQ|9n KokybėsUVIUUIUO Ūkiška rolė Svaras

2 15 c
Augštas 

kenas O C

‘TALUMET” PO WDER

“SWANS DOWN" S,

C"
Svaro *4
Kęnas J>UC

svaro OEp 
kenas

Pakelis23c
Pak- 5 c 

50č ftidžiO kėnas 37c
“JELL-O” skonių

“OVALTINE”
RAUD. SALMONAS Puikus “Midwcst" sv.. kenas 19c 
TUNA~'ž~UVrš~BaTta mėsa “Ocean facAuty" ken. 17c 
SALMONAS Viii, raudonas “Ruby” . k-c»°--*2?
COTTAGE CHEESE (Varškė) Spaiisla, 2 sv. 15c 
FARMER CHEESĖ~Smetona ...................... sv. 20c

BANANAI Rinktiniai............

ORANŽUI
sv. 5c

..... Tuz
• *. • <***'>■*■ » ĮįįS A

MARKAI naujos a pun-
MUKUUb.......CALĮFORNIJOS., .Ądelia. JG

SALERIAI 3Ž«S 2 9C
...... .. • ....... !•(, W 1 '■ ' *> _

r

Maišytos DARŽOVĖS “Midwest” No. 2 kenai 13c 
SALDUS ŽIRNIAI “Wil<l Rose” No. 2 kcn. 2 už 29c 
“DEL MAIŽ“ CORN NIBLETS ....................... 2 kenai 27c
PRUNES Puikios Oregon 2 sv. 25c

“GREEN m GLO” . <T , _r
STĘįNG BEANS žali nuskinti .............  3 No. 2 kcn. 25c

CRIIČIAC Puikios Bartlett “Midvvest
uIUJMvd Dideli No. 2»/2 kenai
ti' • ! T14"• _________2 *________________

_ _ _ _ _ 21c
uLincdlnshirė” t* 

svaro pakcjiš Į ŲC

pak. 6 C
“PAAS” Kiaušinių Dažytai” ,);ik. 8 C

Raikyti Lašiniai
“Rfd BAGETAI arItVu VI USD MAKARONAI

“BAKER’S” PREŠlIUM CHOCOLATE 3 unc. pak. 8c 
ŠWEET PICkLES “Midwcst” kyoft. džiaraš~25c 
MARASCHlNO VYŠNIOS ‘Golden Crow’n’ 5 unc. jar. 10c

16 unc. dž. 17c 
...... kenas iTic

TYRAS MEDUS “Midwest”
SHRIMP “American Beauty” ..........
SPALVOTAS I.AŽUhkAS- įvairiu s

“PALMOLIVE” M„,~
SUPER SUOS

3... 14c
3.JŽ2C

“OCTAGON” Muilas jį inilž.
| šmot. COC
Ck.-------„u.......................................................... V. . .. -----

Mes priimam visus Pašalpos Gfošetio Orderius.
. . . . . .. __ ... . <.................. _ c . »» _ •***».

PASTABĄ —- Dauguma '‘Midwekt StoM* turi ir trieiol tkytiui, kur lu> 
galite pirkti gerą mčsq, paukštienų ir tt.- ui iemiautiat kainail

MOTES! STORES
300 •"oitraHDBNT NHIGHHVHHIMJD *T<>***



Ketvirtadienis, kovo 29, ’34 NAUJIENOS, CHIcago, IK.
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New York, N .Y
Vpės bėga į juras, žmonės ke

liauja į didmiesčius.

keliauja? Kas ir kur jų pasa- 
žieriai? Kam priklauso ta 
knyga “Raudonas Guzikas”?

New Haven, Ncw Haven — 
‘ušuko konduktorius, ir štai 
čia pat pasirodo tuščių sėdy
nių pasažierai. Na, ir kas? 
švento Pranciškaus atminties 
minyškos ir tai senos, senos 
airišes. Jų uniforma švari, iš
vaizda irgi švari, bet aš ste
biuosi pats iš savęs, kad aš ne
įspėjau, kas ištikro turėjo už
ėmęs dvi sėdynes. Kas myli 

Raudonas Guzikas”

jProf. Arlhur Cutts Williard, 
dekanas inžinierystės departa
mento, kuris tapo išrinktas 
Illinois Universiteto prezidentu.

liūs muša ir vis rėkia, kad 
minia, žmones, vietos lietu
viai,--visi su jais. Visi giriasi, 
visi rankomis moja ir pirštu 
rodo j savo pastogę, • 

Beviešėdamas

mirus ,
pas jas 

romanas

Traukiu ir aš į New Yorką, 
—ten, kur milijonai žmonių 
gyvena, ten, kur vietos visiems 
perpilna ir kur žmonės gyve
na, gyvena sau atskirai.

Važiuodamas per Connccli- 
cnt valstijų, tuo laiku, kuomet 
barsukas galvų iškišęs iš savo
olos žiuri ar saulė šviečia, ar skaityti 
debesys slenka padangėje. Tai Minyškos pasiėmė savo krepšį 
buvo pusiaužiemis. Diena gie- bei “Raudonų Guzikų” ir pa- 
dri, žmonės traukiniais daug liko sėdynes tuščias New Ha- 
keliauja, — atrodo, kad laikai vene.
geresni. Hartforde persėdai! įj čia pradėjo mane kankinti 
kitų traukinį: sėdynes visos keista mintis, švento Pranciš- 
pilnos, tik šen bei ten sėdi kaus seserys,—juk 
gražiosios lyties jaunuolė pa- meile jau
siputus, lyg višta guštoje, ir joms nėra reikalingas. Jų gy- 
niekas nenori jų erzinti bei sė> Į veninius neturi būt žemišku, 
stis prie jos. Ir kažin kodėl? bet dangišku. Juk jaunystės 
Dvi sėdynės tuščios, ir abi gyvenimo saldumynai jau iš- 
suverstos viena prieš kitų, tirpo ir išgaravo. Ar galimas 
Vienoje sėdynėje randasi grą- daiktas, kad pas jas gema ap- 
žus rankinis krepšis, antroje gailestavimo jausmas, kad jų 
guli nauja graži knyga “Rau- j jaunos dienos liko tuščios, 
donas Guzikas”. Visi nauji pa-!kaip kad tos dvi sėdynės pa
sažierai pastebi tas dvi sėdy
nes ir visi rugoja, kad jos tuš
čios. Vienok niekas neturi 
drųsos sėdynes pasisavinti. 
Kitų ir mano mintyje gimsta 
klausimas: kas tas dvi sėdy
nes pasisavino? Sulig visais 
ženklais aš nusprendžiau, k ad 
tos sėdynės yra jaunavedžių, 
nes romano knyga guli čia pat 
ir meilės dievaitis, be abejo, 
čia kur turi rastis. Bet kas jį

nes prie 
buvau 
griešnu 
žuolė

liko tuščios iki traukinys sus
tos ir nauji pasažierai jas pri
pildys? Kaip suprasti jų padė
tį ir jų jausmus? Kodėl jos 
skaito “Raudonas Guzikas?”

Besvajojant pasijutau, kad 
esu Ncw Yorke, didelėje trau
kinių stotyje Grand Central. 
New Yorko aukšti murai vilio
ja mano akis vis aukštyn, be
skaitant jų langus. Susikimši
mas visur. Lietuvių New Yor
ke netikiu, kad kur surasčiau. 
Bet mes visi žinome, kad čia 
30-toje gatvėje Wcst randasi 
Amerikos lietuviu kultūrinė 
įstaiga SLA. Centras: raštine, 
administracija, “Tėvynės” re
dakcija ir spaustuvė. Nu-

Adonio, priverstas 
glaustis su visa savo 
kunti prie Ievos. Gra- 
pasipurtė—pasi įraukė, 
tetervinas gūžtoje ir

vėl smeigė akimis į žurnalą, 
romanų ir jaunystės sprendžiau atlankyti tą garsių 

| vietą. Ji garsi tik tarpe musų 
vieni į Ncvv tautos žmonių, musų lietuvių 

nes čia pasireiškė mu- 
— kur jos su daugelio triūso vaisiai —

svajonių.
Važiuojame

Haven, kiti į Ne\v Yorką. Bet1 ateivių, 
dvi tuščios sėdvnės

SLA. namas, SLA. centras.
Namas senas. Viduryje iš

vaizda prasta. Atrodo, 'kad 
musų gyvenimas mažai moki
na. Taupumo čia nesimato. 
Depresija, nedarbas už durų. 
Tinginiavimas čia lošia savo 
rolę, voratinklių čia daugybė, 
valymo daug reikėtų, čia visi 
dirba ne kitam, ale sau. Bet 
algas gauna, o ne patys jas 
uždirba, todėl ir atsakomybė 
jų nebaugina. Atrodo, kad 
čia yra susidariusi viena šei
mynėle—ir visi jie viens kito 
rankų valo, kad abiejų arba 
kartu visų butų baltos rankos; 
tai tiek šį kartų apie tų musų 
lietuvių kultūros centrų. Pasi
žadu dar kartų tų vietelę at
lankyti.

New Yorko policija ir jos 
narsumas.

Mes visi atmename, kaip 
tas, garsus kriminalistas Dil- 
ingeris pabėgo iš kalėjimo, ir 
kaip jis pabėgo. Jeigu tikėti 
r pandai, kuri visų to krimina
listo pabėgimą mums atpasa
koja, tai reikia juoktis, nes 
protingi žmonės sako: Juo
kis, tuomet pasaulis juoksis 
kartu; verk,— verksi 
sau 
nalistas tupėjo

vienas
Tad ir j nok i m ės. Krimi- 

kalėjimc už

Sąlygos $1.50 
Į Savaitę

“30
129

BeNerizikuokite Nei
Vieno Cento i

Atdara Ketvirtadieniais, Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
...........................    ii.ii.i..................    M"................................................................ ........—-   I -  

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
KLAIDAS

Jeigu manote kraustytis arti
moj ateity, mes galime pasiimti 
Jūsų senų planų ir pristatyti jums 
nauįų po to kaip persikraustyslte 
naujon vieton.

VISAI NAUJI 
MAŽI UIRIOHT

PIANOS

*59
SĄLYGOS 11.00

I SAVAITĘ

ftie paatfebfitlni nauji Instrumentai yra paimti ifi regu
liaraus Btako, su pilnu, turtingu tonu, artistifiku de- 
KSinu ir gražiu ifibaigimu. Naujausios mados Grand ir 
uprįght pianų konstrukcijos. Specialiai pabudavotl dėl 
mažų apartmontų, arbo namų su mažai vlotos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tieaiog f. o. b. ifi warohouse. Jūsų 
daih)iI)jm,ok«”irnų muz kall nistrumcntų prllmshno kaipo

FIRF^ROOF piano warehouse
South Ashland Avė. and 391h St.

DIENŲ Pradėkit mokėt | IlHOke- 
IŠMĖGINIMUI Birželio mėnesi Į jilYlO

PRICEI 
Trtde

Y»**r
PlM«

■■■■■iMBnK B fl| MM M B Zklfl AĮB
DYKAI, J.-iKU jMH vaZiuo- | H I . 1 B p U
jnte automobilium, tai at- t® : -H- ITOS I ' Tfc
važiuokite nu visa buvo IBBM M M M M M M M —MK.‘E“ PM“11 ■ W1 ■ B ■■ ■ ■ W W ■■

■■a ■ n fl dAk 4P _ ' YiF. A.bland 'PIANO^e
| Dideles Dirbtuvės {sakė Išparduoti

Warehouse IRpardavimo Kaina

eikite 
čion. Beviešėdamas tame, 
taip sakant, jomarke, kur iš 
varžytinių visas komunistų, 
sklokininkų tavoras pardavi
nėjamas, — pastebėjau, kad 
“fake” visur netrūksta. Prisi
minus apie socialistus, gavau 
va kokį atsakymų. A, jų viso 
yra tik apie šeši ir jie vietos 
lietuviuose yra visai nežymus. 
Galop, sužinau, kad tie šeši 
socialistai, ta L. S. S. vietos 
19 kuopa, rengia dideles pra
kalbas. Kalbėtojais busiu adv. 
F. J. Bagočius iš Bostono ir 
adv. Gugis iš Chicagos. Lai
kui priėjus ir būdamas šioje 
apylinkėje, — sakau, nueisiu 
pažiūrėti, kokias pasekmes tufc 
rėš tie šeši socialistai. Ka
dangi prakalbos ir vakarienė 
įvyko tų pačių dienų, todėl ir 
aš pats savo akimis mačiau 
tas visas pasekmes, kurios, ma
no supratimu, buvo “great” — 
pavyko pilna to žodžio pras
me. Prakalbose kalbėtojai 
daug dvasinio peno pateikė 
tiems, kurie gyvenimu užin- 
teresuoti. Adv. Bagočius ly
giai ir adv. Gugis jau pusėti
nai apsenę. Atmenu, kuomet 
Bagočius buvo jaunas jo evan
gelija lošė mitiškų rolę, bet 
šiuo laiku jo žodžiai yra daug 
kietesni ir skaudžiau skaldo 
kietas klausytojo vaidentuvės 
uolas. Jis skaudžiai plaka 
tuos, kurie gyvenimų supran
ta atbulai, kurie rojų mato 
.matuškos žemėje. Man Ba- 
gočiaus kalba patinka, nes gy
venimo reikšmę piešia ne iš 
teorijos, bet jau iš praktikos. 
Mes turėtumėm visi suprasti, 
kad rojų mes žmonės galime 
lengviausia subudavoti dėl sa
vęs, jeigu lik panorėtumėm. 
Dabar-gi gyvename tokiam pa
saulyje, kokį mes žmonės sau 
subudavojame dėl kitų, ir dėl 
savęs. j i

Chicagielis adv. Gugis savo 
kalboje, nurodė musų 
gyvenime sau sudarytas 
bei skriaudas. 1 Abudu 
katai tikri demokratai 
vęs nestato pirmoje vietoje. 
Gugis irgi yra gyvenimo ve
jamas į senatvės tinklų. Atro
do, kad mes visi keliaujame 
i vienų pusę, — į vakarus, bet 
kas yra linksma pastebėti, kad 
nekurie iš musų visai nesigėdi- 
nanie pažvelgti, kad ir į toli
mų savo jaunystę — praeitį,

pačių 
ydas 

advo- 
ir sa

Visai Nauji
GRAND

PIANOS
PI N AL 
CUT

la
Old

12 Uprljcht 
Planu

VIa! Kerai 
Žinomų ifi- 

dirbyAčių.
Parduodam L 
tik už caah 
l’a nirinki te 

—tiktai 
po 
PLaTeh PIANOS 

Nauji pandduoda už 
Virt $150. Paatebfi- 
tlna vertybfi. ne nau- 
1 i. bot verti dvieil
iai tiek____ »27

Salygoa SOe Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas Benčiua ir 
Rolža.

iki 9 vai. vakaro

iždininkas ir ištikro jam ta jokis sapnas, bet tikras LSS. J^jf||£tįn3,S AlclistUS
vieta pritinka arba, geriau sa- 19-tos kuopos bankietas — 

Gugis tinka tai vietai, vakarienė. Tarpe daugelio pa-
kuomet eina S. L. A. žįstamų draugų ir ponų pas- 

viršininkų rinkimai, SLA. na- tebėjau ir Pranuką su Onyte, 
riai turėtų Gugį pilnai remti, kurie nelabai seniai buvo vei- rengimus dėl Velykų., Jos svarbiausi 
nes jis tai vietai yra pilnai ata- klus socialistai, bet vėliau nu
tinkamas, — supranta finansų ėjo prie ponų ir spiaudė ant 
tvarkymo darbų. 'savo idėjos draugų. Dabar vėl

Bagočius kanda tuoj a į SLA. landžioja užpečkiais, kad su- 
prezidento vielų, — taipgi at-j rasti sau priešų ir jį neteisin- 
sakomingų ir aukštų SLA. vir- gai apkalbėti. Bet atrodo, 
šininko vietų. Bagočius, kaip kad visi geri buvę idėjos drau- 
tik tai vietai ir tinka. SLA. na- gai pažįsta juodu iš jų darbų 
riai irgi turėtų Bagočių remti, ir šalinasi nuo to blogo, bu- 
Tai kalbu ne dėl kokių poli-! 
tiškų išrokavimų, bet vardan | 
SLA. labo.

Na, eikime prie vakarienės. 
Prakalbose kalbėtojai savo 
kalbomis vaišino svečių dvasi
nį jausmų. Vakarienėje gi 
gabios gaspadinės — sesulės 
Tiškevičienė, Cibulskienė, Ži
linskienė, Lavinskienė ir sesu
tė (atleiskite, pavardę užmir
šau) — {pagamino puikių va
karienę. t. •” Vakarienėje svečių 
buvo tiek, kad truko vietos, 
^"ėsbi, kartu ir maisto ir visų 
svečių pavaišinti nebuvo gali
ma. Daugelis grįžo nuo durų 
dėl vietos trukumo. Čia, šio
je vakarienėje, matėsi visokių 
asabų, — karštų ir šaltų tauti
ninkų, bei juodų lietuviškų fa
šistų. Kas juos čia visus 
vijo, — ar ištikro jie virto 
cialistais, ar gal jie norėjo 
vo akimis pamatyti tas pasek
mes tų šešių • socialistų? Jei
gu taip, tai jie turėjo jaustis 
sapno glėbyje ir turėjo trinti 
savo akis, kad atbusti bei per
sitikrinti, kur jie randasi. Ar! 
jie atbudo ,ar jie persitikrino.! 
kad jie nesapnuoja, — lieka! 
jų žinia. Bet čia jau nebuvo!

kant, 
Dabar,

Velykoms!
šiandien ir rytoj ir poryt kiek

viena namu šeimininkė darys prisi- 
užduotis bus nusipirkti gerų maistą, 
pigiausiomis kainomis.

Namų šeimininkės gali sutaupyti 
laiko ir pinigų jeigu darys savo pir
kinius “Midwest Stores” sankrovo
se. Pirmiausia, randasi 300 “Mid- 
west” sankrovų visose miesto daly
se. kur gyvena šio laikraščio skaity
tojai. Antra, šių sankrovų savi
ninkai prisirengė Šiai šventei, pripil
dydami savo sankrovas visokiu mai
stu, kuris bus reikalingas, kaip tai, 
šviežių vaisių ir daržovių, dešrų ir 
kumpių, kiaušinių ir kiaušiniams da- 

: žų, miltų, sviesto, kavos ir tt.
! Visas maistas yra šviežias. Tik 
ką dabar atsiųstas tiesiog iš manu
faktūrų ir išdirbėjų. Kadangi šių 
sankrovų supirkinėjimo jėga yra di
delė, ir pareikalavimas toks pat di
delis, tai maistas perkamas vagonais, 
ir todėl jis yra visuomet šviežias ii 
geram stovy.

Kiekviena namų šeimininkė gal su
taupyti laiko jeigu ji perskaitys šios 
dienos laikrašti “Midwest Stores” 
skelbimą. Paskui susirašys ant po- 
pieros kas jai reikalinga. Tik pa
lyginkite kainas ir jus pamatysite 
kad jos yra žemiausios.

Gal pas jus kils klausimas, kodėl 
visas tas’ .maistas dabar yra išpar- 
dpod, Well, “Mid-^est Stores”
sankrovų nusistatymas yra išparduo- 

• ti toki maistą, kuris turi didžiausį 
pareikalavimą kaip tik švenčių iai- 

' ku, ir tuo budu duoti progą namų 
į Šelmin nkėms sutaupyti kuodaugiau- 

sia pinigų.
Todėl, pasinaudokite šia nrop^a :r 

nusipirkite Velykoms viską kas jums
■ reikalinga, specialėmis. žemom s kai- 
. nomis, per šias tris dienas prieš Ve

lykas, — jus nusistebėsite kies. jus
■ sutaupysite atsilankė i savo apielin- 

Michvęst Stores” sankrovą.
Apsk.

vusio draugo. j
. '■ ..f--;,- Į

Vakarienės tostmesteris, jei
gu neturiu klaidų, buvo Tiške
vičius Petras. Laike vakarie
nės Petras — tostmesteris pa
kvietė daug svečių pasakyti 
kitiems, kų jis bei ji žino bei 
mano apie save, kitus ir pačių 
vakarienę. Tūli svečiai kal
bėjo, tūli dainavo, kiti juoka
vo. dar kiti verkė, kad negavo 
progos kalbėti, rūstavo. Mat, 
visi norėtų parodyti savd ga
bumus, bet laikas nuvargino 
svečius, kurie po vakarienės 
norėjo dar draugiškai suktinį 
bei klumpakojį pašokti.

LSS. 19-toc kuopos vakarie
nėje dalyvavo visi geri vielos 
lietuviai ir LSS. draugai vi
siems dalyviams gausiai ačiuo- kcs 
ja, — taip ir reikia. Visi kar- — 
tu gyvename, visi kartu ir ga
lime pasiviešėti. Aš esu vie
nas iš šešių. — Rytietis. I
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Artinas Kapą Papuo- 
šymo Diena 

(DECORATION DAY)
Dauję pinigą sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankowicz
6000 So. Honore St.

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIU SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

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

TEL. VICTORY 7386-7048.

PILSEN KWIK KLEAN

NEPRIIMKITE PAMĖGDŽIOTOJŲ

MOTERIMS CEBATUKAI

Pusiau minkšta košele visokiam valymui. Greitai nuvalo 
purvų nuo maliavos, varnišio, enamelio, grindų, tile ir 
medžio išbaigimų.

Reduces COLDS

iaM

Reikalaukite pas savo Maliavos ir Hardware 
Dealerj Pilsen Kwik Klean

NUSIPIRKITE VELYKOMS AVALINĘ
DABAR PAS

BOSTON SHOE STORE
3435 South Halsted Street 

DIDŽIAUSIAS IR PILNAUSIAS PASIRINKIMAS 
NAUJŲ VELYKŲ STYLIŲ

VYRAMS ČEBATAI 
Del Moterų 

Vyrų 
ir Kudykių .
Nupi- į 
ginto- | 

mis
Kaino
mis

Del Moterų 
Nauji Sna- 

keskins
Pilki arba 
Gelsvi 
taipgi

$2.45
ir virš.

pilnai tobula, bet turinti gana 
gražių pedsakių — liekanų. 
Abudu kalbėtojus pažįstu dar 
nuo tų jaunų dienų ir seku jų 
gyveninių ir prie progos drįs*- 
tu sutikti kaipo tikrus drau
gus. Gugis manęs jau nepa
žįsta, nors teko paspausti de
šinę. Bcja, Gugis yra S. L. A.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOS!

dabojo. Bet ant laimės ar ne
laimės, abudu sargai kartu 
užmigo. Dillingeris pasiliuo- 
savo ir atkišęs pirštų, lyg šau
tuvų, nuginklavo kalėjimo 
sargus ir pasakęs “Good Bye”, 
pasiėmė viršininko automobilį 
ir kalėjimo mašinines kanuo- 
les nušvilpė savais keliais, 
Vėliau spauda pranešė, kad 
pabėgęs kriminalistas tiesiai 
traukė į New Yorkų. New 
Yorko policijos kinkos sudre
bėjo, bet viršininkas įsakė po
licijai gerai apsiginkluoti 
prisirengti prie 
šiai policininkai 
kad prisirengti 
gavėnios laiku,
išpažintį. Na, ir sulig anglų 
laikraščiais, vienų dienų 6,000 
policijos drąsuolių atliko au
sinę ir vėliau viename viešbu
čių gerai pasivalgė. Suvalgė 
apie 20,000 kiaušinių, — tai 
bent vyrai. Sviesto daug su
valgė, nes visų sviestų nuo 
duonos plutos nulaižė—duo
nos visai nevalgė. Kuomet po
licija buvo gatava mirti, spau
da pranešė, kad tas garsusis 
kriminalistas permainė savo 
mintis ir, vietoje važiuoti į 
New Yorkų, važiuojąs į Chica- 
gų. Apie Chicagos policijos 
prisirengimų prie mirties gali 
žinoti Chicagos koresponden
tas.

Laikraščiai pateikia mums 
visokių žinių, bet jie neturė
tų taip baisiai “strošinti” po* 
licijų.
LSS. 19-/os kuopos vakarienė.
Persikėlus per East upę, ran

dasi lietuvių kaimelis Brook- 
lynas. čia tai jau tikras miši
nys. Čia komunistai, skloki- 
ninkai, patentuoti ir nepaten
tuoti tautininkai visi iš kailių 
neriasi ir garsiai savo bubne-

LISTERINE
relieves

SORE THROAT

KAM REIKALINGI 
PINIGAIv

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00 
ir turim 

ant

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

ir virš.
Naujausio Styliaus Pilki, Mėlyni, Juodi su visokiom kulnim, visokio 

didžio ir platumo PUMPS, STRAPS, TIES ir OXFORDS. 
Nusipirkite sau pora iš geriausiu.

BOSTON’O CEBATUKU DABAR
florsheim ceratų

< .uicune beveik mome taliail 
t / muša turinčias bendiumol 
«u paprastais šalčiais bakceri f 
jas! Tas palengvina jūsų1 
gerklę, kada bakterijos ją su
jaudina. Ir Listerine yra 
jipjau labai veiksminga ne 

uriloidime Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2Mi žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turčjo H 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovč. 
L ambert ‘ Pharmacal Co. St 
1 c uis Mo

Tel. Grovehili 1965
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orderiu kartu su atsakymu

Paliko išnaudojimas, todėl paliko ir kova tarpe išnau
dojamųjų ir išnaudotojų. Ji ima prasiveržti į viršų.

Gal tai yra pirmi ženklai Italijos darbininkų atgi
mimo.

KREGŽDŽIŲ 
LIZDAI

ATAKOS PRIEŠ “SMEGENŲ TRUSTĄ”

Vienas biznierius pasakė Washingtone, kad jisai 
gavo laišką nuo vieno mokytojo iš Gary, Ind., apie tai, 
kad tas mokytojas girdėjęs vieną Rootevelto adminis
tracijos patarėją, jogei Amerikoje busianti revoliucija 
ir dabartinio prezidento vietą užimsiąs diktatorius, pa
našus j Staliną. Iš to kilo didelis triukšmas visoje Ame
rikos spaudoje, šūkaujama apie pavojų šios šalies poli
tinei santvarkai ir apie Roosevelto “smegenų trusto” 
išdavystę. Reikalaujama, kad kongresas darytų tardy
mą ir surastų tuos nevidonus, kurie rengiasi pražudyti 
Ameriką.

Tie, kurie šitą triukšmą kelia, nori nugąsdinti žmo
nes.. Bet jie žmones gąsdina, tur būt, daugiausia,dėl to, 
kad jie. yra patys nusigandę. Jie bijo tų atmainų politi
niame ir ekonominiame krašto gyvenime, kurios vyksta 
pastaruoju laiku, bet jie neturi pajėgų jas sustabdyti. 
Mokytojas Wirt iš Indianos ir kiti tos rųšies tipai, ku-

Ypatinga sriuba. — Koib 
" servuota barškuolių mė

sa. — Kregždės, kurios 
savo lizdus lipdo iš seilių. 
— Lizdų kainos. — Kaip 
kareivis iš kirvio kopūs
tus išvirė.
Kai jums teks būtį tipinga

me kiniečių restorane, tai bū
tinai peržiurėkite valgių sąra
šą. Ten surasite visokių kei
stų pavadinimų, visokių jums 
nežinomų “patrovų”. Ypač vie
nas valgis atkreips jūsų dėme
sį — tai “kregždes lizdas”. Tik
sliau sakant, kregždžių lizdo 
sriuba. Chicagos kiniečių resto
ranuose ta sriuba kainuoja, pu-

jis pusėtinai brangiai kainuo
ja. Net daugmenų krautuvėse 
už kiekvieną lizdą reikia mo
kėti po 25 centui. O kol pa
siekia restoranus, tai jo kaina 
padidėja tris ir net keturis 
kartus. Priruošimas tų lizdų 
yra labai atsargus, — juos 
tenka išvalyti, kad nepasiliktų 
jokių priemaišų. Javos ir Bor
neo salose per metus iš lizdų 
išrenkama apie $1,000,000.

Dažnai pasitaiko, jog kregž
des susimeta j namus. Tokia
me atvejyje namų savininkai 
išsikrausto kitur gyventi. Mat, 
geriau’ apsimoka namus paukš
čiams užleisti, negu juose gy
venti.

Kregždžių porai ima nlio 30 
ligi 40 dienų sulipdyti lizdą, 
kuris sveria apie vieną svarą.

Pirmos rųšies lizdas atrodo ga
na baltas. Ir juo jis yra bal
tesnis, tuo brangesnis. Jo che
miška sudėtis maždaug yra to
kia pat, kaip želatinos, o to
dėl jis beveik neturi jokio sko
nio. Bet tai, žinoma, yra nie
kis. Daugelis, manau, žino pa
sakaitę apie kareivį, kuris vi
rė sriubą iš kirvio. O tai atsi
tikę taip: kareivis sustojęs pas 
kaimietį ir pareiškęs, jog jis 
galįs iš kirvio labai gerą sriu 
bą išvirti. Kaimietė tuo labai 
susidomėjusi. Kareivis tuoj 
pradėjo sriubą virti: į vandens 
puodą įdėjo kirvį. Paskui pa
prašė šeimininkės kopūstų, mil
tų, taukų. Pastaroji mielai vis
ką suteikė, kadangi jai įdomu 
buvo pamatyti, kokią sriubą 
kareivis išvirs iš kirvio. Kai 
viskas buvo užbaigta, tai išėjo 
visai nebloga sriuba — kopū
stai.

Lyginai taip yra ir su kregž
džių lizdų sriuba, kurią gami
na kiniečių restoranai. Pride
dama visokių dalykų, — ir pa
sidaro gana gera sriuba, ne
žiūrint to, kad maistingumo at
žvilgiu tie lizdai labai menką 
vertę teturi. — K. A.

KUR ŽUVO 14 KLAJŪNŲ BEDARBIŲ

Feleralinė klajūnų bedarbių prieglauda — Federal Tran- 
sient Rclief Bureau, Lynchburg, Va., po gaisro, kuriame ke
lios dienos atgal žuvo 14 benamių klajūnų bedarbių ir 75 be
darbiai liko sunkiai sužeisti ir apdeginti. Gaisras prasidėjo 
Virtuvėje, ruošiant pusryčius porai šimtų prieglaudoje buvusių 
bedarbių. 
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rie puola- vadinamąjį “smegenų trustą”, tikrumoje taiko 
savo smūgius prezidentui Rooseveltui, tik jie nedrįsta 
jį atakuoti tiesiog, kadangi jisai dar tebėra labai popu- 
lerus.

Aišku, kad iš to muilo burbulo nieko rimto nebus.

ISPANIŠKAS “TIESIOGINIS VEIKIMAS”

Valdžios priešai Ispanijoje vėl sudegino dvi( bažny
čias.

Daug puolimų prieš bažnyčios įstaigas ir nuosavy
bę Ispanijoje įvyko tuojaus po monarchijos nuvertimo. 
Žmonės toje šalyje labai neapkenčia kunigų ir bažny
čių dėl to, kad tenai dvasiškija visuomet eidavo su po
nų ir išnaudotojų klase.

Respublikos valdžia paskui tuos vandalizmo žygius 
sustabdė ir per kokius dvejus metus Ispanijoje buvo 
palyginti ramu. Tačiau, kai parlamento rinkimuose lai
mėjo dešinieji ir ministerių vietose atsisėdo būrys kle
rikalų ir monarchistų, tai vėl prasidėjo bažnyčių degi
nimai ir kitokį neramumai

Daugiausia tai — anarchistų darbai. Ispanijoje dar 
iki šiol anarchistai turi įtakos masėse. Jie į rinkimus
ir parlamentą netiki ir mano, kad darbo žmonės gali 
ką nors gero pasiekti tiktai “tiesioginiu veikimu”, t. y. 
streikais, ginkluota kova ir t. t.

Susipratę ir organizuoti darbininkai tokios takti
kos nepripažįsta, nes ji reakcijai nėra pavojinga. Pa
degti namą arba, paėmus į ranką pištalietą, nušauti 
policininką gali, anot to žmonių posakio, “bile durnas”. 
Kas kita — organizuoti minias, šviesti jas ir su jų pa
gelta iškovoti galią valstybėje, šitas kelias yra sunkus 
ir staigių rezultatų neduoda. Bet jisai yra vienintelis 
tikras kelias į geresnę ateitį.

KAS TEN DEDASI?

Staiga Italijoje pasigirdo nepatenkintas darbininkų 
balsas. Laikraštyje “Darbo Klausimai” (I Problemi dėl 
Lavoro) pasirodė aštri kritika prieš Mussolinio “kor
poracijų valstybę”, kad ji darbininkų klasei nieko ne
duodanti, tik apsunkinanti ją visokiomis pareigomis.

Nepaprastas dalykas yra jau tas, kad fašistų val
džios absoliučiai kontroliuojamoje spaudoje galėjo kas 
nors prabilti apie “darbininkų klasę” ir jos reikalus. 
Juodmarškiniai jau seniai visas visuomenės klases buvo 
“palaidoję”. Bet aukščiaus paminėtasai laikraštis tuo 
nesitenkina. Jisai nusiskundžia, kad fašistiškoje Itali
joje tapo sunaikinta visa, ką per 30 metų sunkaus dar
bo ir kovos buvo sukurusios laisvos darbininkų sąjun
gos. Jisai reikalauja, kad viršininkus darbininkų sąjun
goms (unijoms) skirtų patys darbininkai, o ne valdžia.

Kas tenai pasidarė, kad po dešimties su viršum me
tų fašistiškos diktatūros staiga viešai prabilo darbinin
kišku balsu Mussolinio vergai? Fašistišką Italiją kas 
ten yra pavadinęs “pilietinių laisvių kapais”. Ar ir ka
puose palaidotieji gali atsiliepti?

Matyt, kad Mussolinio žemėje nėra taip ramu, kaip 
iš paviršiaus atrodo. Tenai, be abejonės, eina grumty
nės tarp įvairių visuomenės dalių, nežiūrint kad jas vi
sas yra prislėgusi diktatūra. Diktatūra žmones prispau
dė, bet ji negalėjo panaikinti jų reikalų priešingumo.

sėtinai brangiai, — 70 centų ir 
daugiau.

Mokėti vien tik už sriubos 
lėkštę 70 centų, kaip sau no
rite, yra gana daug. Tačiau 
turtingi kiniečiai moka. Moka 
ir kitų tautų smalsuoliai, ku-
riems norisi patirti to ypatin
go ir keisto valgio skonį. Daž 
nai žmonės visokių prašmatny
bių sugalvoja. Pavyzdžiui, prieš* 
kiek laiko vienas sumanui biz
nierius pradėjo konservuoti 
barškuolių mėsą. Jei tikėti 
laikraščiams, tai jis turįs labai 
didelį pasisekimą, nežiūrint to, 
kad konservuotų barškuolių 
mėsos svarą pardavinėjęs po 
keturis dolerius! O tuo tarp'1? 
barškuolės priklauso prie labai 
nuodingų gyvąčių rųšies.

Nieko nepadarysi, — pasau
lyje visokių keistų žmonių ran
dasi. Jų buvo praeityje, jų bus 
ir ateityje. Pasakojama, kad 
vienas senovės karalius iškė
lęs savo svečiams ypatingą 
puotą, — pavaišinęs jiVos bran
gių paukščių liežuviais. Ta 
puota jam kainavusi maždaug 
apie $70,(M)0. x

Na, tiek to. Grįžkime prie 
kregždžių lizdo sriubos. Nejau 
gi, iš tiesų, reikalingi yra
kregždžių lizdai tos sriubos pa 
gaminimui ?

Tikrai -» taip. Bet ne visų 
kregždžių lizdai tam tikslui 
tinka.

Javos saloje randasi nedi
delis Grisse miestukas, kuris 
pasižymi labai gražiomis apy
linkėmis. Vargu pasaulis ką 
nors apie jį žinotų, jeigu ten 
nebūtų susikoncentravusi kreg
ždžių lizdų pramonė. Kregždės 
ten yra laukiami svečiai, nes 
gyventojai iš jų biznį daro.

Kregždes taip pat yra ypa
tingos rųšies, kurios savo liz
dus daro iš seilių. Oro ir sali 
les įtakoje tos seilės sukietė
ja. Kai kurios kregždes nau
doja seilės tik kaipo cementą, 
o kitos — savo lizdus išimti
nai iš seilių sulipdo. Pastarųjų 
lizdai labiausiai ir esti bran
ginami. Pora kregždžių per 
metus nulipdo tris ar keturis 
lizdus.

Grisse apylinkėse randasi 
tikros lizdų plantacijos. Iš bam
buko medžio paukščiams yra 
daromi tam tikri namai su vi. 
šokiais parankumais lizdams 
lipdyti. Kai praeina perėjimo 
sezonas, tai vietos gyventoj??’ 
pradeda lizdus rinkti ir juos 
pardavinėti. Lizdus supirkinė
ja beveik išimtinai kiniečiai, 
kurie daugiausiai jų ir sunau
doja valgiui. Prietaringi kinie
čiai mano, kad tas valgis turi 
kokią tai magišką jėgą. Bū
tent, kad jis apsaugoja svei 
katą.

> Iš lizdą paprastai yra ver 
dama sriuba arba savo rųšies 
tyrė su sirupu. Tą valgį nau
doja tik turtingi žmonės, nes

. —    „„Iii, it ,1 Į

SVEIK ATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri
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Danties Skausmas
Rašo Dr. C. K. KliaUgia
Dentistas, Chiea'go, III.

Turbut, nėra žmogaus, kuris 
nebūtų turėjęs patyrimo, kas 
yra danties skaudėjimas. Ne
veltui žmonijos istorija, dai
lioji literatūra ir tapyba nuo 
seniausių laikų pažymi įvai
riausio pobūdžio dantų skau
dėjimo žmogaus emocinius ken
tėjimų reiškinius.

Dantų skaudėjimas savaime 
tai nėra lig|, bet ženklas bei 
pasekmės esamų arba pasireiš
kiančių dantų ligų.

Kaip viskas, taip ir dantų 
skaudėjimai neatsitinka be 
priežasties. Todėl, be abejo
nes, vertėtą^ arčiau pažinti 
priežastis ir laiku prašalinti ar
ba visai apsisaugoti nuo ne
geistinų ir itin dažnai kenks
mingų apsireiškimų su dantų

mas gali būti jaučiamas ir, 
kartais, gana aštrus.

Kitos rųšies dantų skaudėji
mai gali būti dėl patologinių 
įdegimų apie dantų šaknis, tai 
yra smegenų liga, vadinama 
škorbutu, pyorrheja ir tt.

Pasikartojantis, arba nftola- 
tinis, smegenų įdegimas, tai 
yra kuomet smegenys yra rau
donos, kraujuotos ir skaudžios 
dažniausiai išvysto gana pavo
jingo pobūdžio pasekmes. Kur 
peridentinė ,plėvelė apie dantų 
šaknis dalinai arba visai yra 
sunaikinama, tai šiame atsiti
kime dantys atrodo ištyrę, 
baugus, neretai dantų gėlimas 
esti ne pakenčiamas ir net gai
vos skaudėjimas kartais iš to 
paeina. Bet gi patys dantys 
atrodo kaip kad butų svei
ki.

Kad išvengus tų visų ne
smagumų bent laikinai gali
ma sulaikyti skausmą varto -

jant atitinkamus vaistus. Bet į 
geriausias būdas yra, tai pra
šalinti esamas Skaudėjimų 
priežastis, kaip tai: užtaisant 
bei išgydant dantį, kol ne vė
lu.

Jeigu gi tas nedaroma, vė
liau danties nervas Įniršta ir 
tampa Užkrėstu. Po to žino
ma seka veido ir žandų tini 
mai ir kitos komplikacijos. 
Skaudėjimas šiuo atžvilgiu ir 
gi yra jau kitokio pobūdžio, 
kurio reikia vengti iš anksto.

Paprastai žmonės, nusiskun
džia dantų skaudėjimu, kuris 
gali paeiti ne vien dėl puvan 
čių dantų, bet ir nuo užsikrė
tusių dantų ir taipgi nuo Ii 
gotų smegenų apie dantų šak 
nis. Nėra abejonės, kad virš- 
minėti skaudančių dantų ženk
lai ir 1 jų pasekmės nemažai 
prisideda prie sveikatos sune- 
galėjimo. Kol ne vėlu, prisi
laikant prophylaktikos ir hi
gienos priemonių užlaikyme 
burnos švarumo galima daug 
nesmagumų ir pavojingų dan
tų ligų išvengti.

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

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

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai pagtl- 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viskų kas reika
linga prie ėmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
ITS9 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
Siųskite moncy orderi arba kratos 

ženklelius.

skaudėjimais.
Danties skaudėjimas yra ga

na įkyrus ir kartais sunkiai 
pakenčiamas apsireiškimas. 
Dantų skaudėjimai turi savo 
tiškas ypatybes ir yra net ke
lių rąšių. Dėl aiškumo, čia pri
sieina suminėti danties sudė
tį. Dantis yra sudarytas, pama
tiniai, iš trijų dalių: dentiną, 
kuri sudaro beveik visą dan
tį ir turi nervų jausmo; ana- 
melius, kuris dengia paviršių, 
tai yra kiečiausia danties da
lis ir neturi nervų jutimo ir 
vidujinė, trečioji danties dalis, 
tai yra tuštuma, kurioje ran
dasi nervai, kraujo, lymphos 
takai ir kiti audiniai. Kitaip 
sakant, tai yra danties gyvo
ms, per kurią veikia nervų 
jauslumas arba skaudėjimas.

Skaudėjimai bendrai paeina 
dėl susidariusių iritacijų bei 
spaudimo į dantų nervus se
kamais budais, pavyzdžiui,: 
kuomet dantis genda ir puvi
mas gilinasi arčiau danties 
nervų, tuojau pajuntama šilu
mos ir šalčio temperatūra, ku
ri sudaro erzinimą į nervus ir 
tuo sukelia kartais net aštriau 
sius dantų skaudėjimus. Be to, 
pūvančių dantų mikrobų tok
sinai ir burnos sultys gamina 
chemiškas rūgštis, kurių iri ta-, 
cija užgauna nervi/s ir suke
lia aštrius danties gėlimus.

Prie ,to, reikia . žihoti, ; kad 
skaudėjimas paeiną Jiįej vien! iŠ, 
priežasties pūvančių dantų, bet 
|aipgi ir sveiki dantys gali; 
skaudėti. Kuomet danties ana- 
meliaus viršutinioji dalis dčl 
kramtymo ar kitų priežasčių 
taihpA padllųti, tai skaudėj!-1
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Kas Tai Nepaprasto
PREMJERA LIETUVIŲ OPEROS — ‘EGLE, 

ŽALČIŲ KARALIENE”
. Rašo-Nora

Chicagiečiai lietuviai laukiame ko tai naujo, nepaprasto, 
ko tai malonaus, įspūdingo ir kirituringo. Birutės minėjime jos 
kūrėjo, MIKO PETRAUSKO, 60 metų amžiaus sukaktuvių.

tų įstaigų, kurios parduodavo 
pieną pigiai, kai kostumeriai pa
tys parsinešdavo iš pienocentrų 
jį namo.

Kaip ilgai šis pieno nupigini- 
mas tęsis, nežinia. Jei kom
panijos planuoja nupiginimą 
palaikyti ilgiau*, tai galima lauk
ti, kad jos mėgins savo darbi
ninkų algas kapoti.

NAUJO, dėl to, kad jeigu, 
perversime Birutės 27 metų 
dailės istorijos lapus, pamaty
sime, kad Birutės nusistaty
mas btfvo visuomet teikti pu
blikai ką nors naujo muzika- 
liškam veikime, niekuomet ne
bijant nė darbo, nė energijos, 
nė visų kitų surištų su kūry
ba sunkenybių.

NEPAPRASTO, dėl to, kad 
pirmą sykį lietuvių istorijoj 
Chicagoje, bus teikiama publi
kos malonumai grynai lietuviš
ka opera. Pačioj pasakoj at
vaizduojama kone visa lietuvių 
mitologija, įvairus prietarai, 
įsitikinimai. Muzjką šiai pasa
kai parašė visų lietuvių myli
mas ir gerbiamas kompozito
rius MIKAS PETRAUSKAS. Ir 
garbė premjeros šios operos 
tenka Birutei, tai draugijai, ku
rią patsai kompozitorius Mikas 
Petrauskas sutvėrė prieš 27 
metus. Ir dar toliau, ši opera 
yra specialiai statoma paminė
jimui 60 metų sukaktuvių to 
žmogaus, kuris prieš 28 metus 
atvyko Amerikos lietuvių tar- 
pan ir pradėjo supažindinti 
mu*s su turtinga lietuvių liau
dies daina, pradėjo mokinti 
mus įvertinti šią tautos bran
genybę ir išaugino mus į eiles 
tų žmonių, kurie gali stoti ša
lę kitų pasaulio kultūringų tau 
tų.

MALONAUS, dėl to, kad ’š- 
tikrųjų smagu atsiminti tuos 
semvs laikus, kuomet Mikas 
Petrauskas atvažiavo Ameri
kon pirmą kartą koncertuoti 
su artistu-pianistu p. Skirgai

la. Atsimenu,‘kaip jiedu kon
certavo mano tėviškėje, senam 
Waterbury, Connecticut valsti
joje. Tai ištikrųjų buvo viena 
tų švenčių, kuri padarė į ma
ne, tuomet jaunutę mergaitę 
niekuomet neišdildomo įspud • 
žio. Atsiminimai tų laikų dar
buotės visuomet sugėdina ma
ne kuomet aš manau, kad da
bar yra sunku veikti ir dirbti 
meno dirvoje. Atsiminimai tų 
pirmųjų Miko Petrausko pasi
šventimo dienų važinėjant iš 
miesto į miestuką, koncertuo
jant prie tankiausia blogiausių 
aplinkybių, po koncerto vėl 
organizuojant mažus būrelius 
žmonių, akstinant juos pratin
tis prie gražesnių dalykų ir 
kurti geresnį gyvenimą, kad 
mokintus dainos, muzikos, ir 
dar aprūpinant juos reikalinga 
medžiaga ir pamokinus, turi 
kiekvieną akstinti prie meno 
darbo. Ir dabar, perbėgus mu
sų lietuvių gyvenimo eigą ir 
atėjus iki šiam laikui, aiškiau 
šia pasirodo, kad Mikas Pet- 
javskas pilniausiai užsipelno

bui repetuoja tai chorą, tai ar
tistus kas vakaras, neišskyrus 
nė šventadienius. Cianais p. 
Byanskas tiktai patvirtina, kad 
jeigu dalykas yra vertas dary
ti, tai yra vertas daryti kuoge- 
riausia. Kita begalo svarbi ir 
sunki dalis šio darbo— režisa
vimas ir baletas, yra rankose 
tokio visomis pusėmis tam 
darbui kvalifikuoto menininko, 
p. Kleofo Jurgelionio. Jisai jau 
turi užrašęs daugybę ypatingų 
atsižymojimų musų scenos dar
buotėje, taip kad šiandien vie
nas pasakymas, kad Kleofas 
Jurgelionis režisuoja veikalą, 
yra užtikirinimas, kad bus kas 
nors artistiško, įdomaus.

Speciales scenerijas šiai ope
rai mielai sutiko paruošti p. M. 
J. Šileikis, musų artistas pie
šėjas, kuris apart piešimo sce- 
nerijų taip-gi prirengė įdomius 
Žalčio ir Gulbės-Dievaičio kos
tiumus. Pagelbon p. Lileikiui 
ateina irgi žinomas artistas p. 
P. Kačerauskas ir p. B. Liutke
vičius, kuris yra taip-gi bran
gus dalyvis musų artistiško gy
venimo, dirba kartu su p. ši- 
leikiu prirengime minėtos sce^ 
nerijos.

Reiškia, iš artistiško atžvil
gio rengiamasi visapusiškai. 
Pats tikslas yra ideališkas. De
damos pastangos užrašyti ypa
tingą puslapį lietuvių kultūri
niam veikime.

Tikiuosi, kad visi ne tik Chi- 
cagos, bet ir apielinkių lietu
viai norės imti dalyvumą šiose 
iškilmėse, kurios įvyks 8 d. 
balandžio, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted Street, kaip 
šeštą valandą vakaro.

Giria vaidinimą, cha- 
rakterizacijas links

moj komedijoj, 
“Piršlybos”

Geras aktorių sąstatas, gera 
režisūra pažymėjo Auditori
joje suloštą veikalą, sekma
dienį.

Mokyklų biudžetas
1934 m.

Priimtas 1934 m. Chicagos 
mokyklų biudžetas siekia $71, 
356,028. Jis yra $193,673 ma
žesnis, negu 1933 m. biudže
tas. Didžiausias kapojimas — 
suma $5,194,690—padaryta va
dinamam apšvietos fonde, šio 
kapojimo atsiekta numušus 15 
nuošimčių algas samdinių ir su
trumpinus mokslo terminą vie
nu mėnesiu.

4*_________

Numuš pieno kainas
Numatoma, kad kai kurios 

(o gal ir didžiuma) kompani- 
jo numuš pieno kainą iki 8 
centų kvortai. Sakoma, kad 
kompanijos šiuo kainos mvmu- 
šimu taikosi atgriebti biznį, ku
rį prarado deliai kompeticijos

Jau po “Piršlyboms’’
Praėjusio sekmadienio vaka

re, kovo 25 d., Lietuvių Audi
torijoje turėjome progą maty
ti scenoje “Piršlybas”, kurias 
publikai parūpino Lietuvių Soc. 
Sąjungos Chicagos Centrale 
kuopa. Veikalas patsai, kaipo 
komedija, nepasižymi jokiomis 
naujomis idėjoms bei inoraly 
bių ar dorybių šaltinių; ot taip 
sau, galimas gyvenimo nuoti- 
kis, kuris visiems yra supran
tamas, aiškus ir įkainuojamas 
pagal savo vertę, čia nėra nie
ko daugiau ko nebūtų galima 
vietoje įvertint.

Gal už tai jis ir yra taip juo
kingas. Tai jau komedijos už
duotis, kad atvaizduot gyveni
mo juokingąsias puses. Gal būt, 
kad mes juokdamiesi iš kitų 
juokingųjų situacijų ir patys 
kiek pasitobuliname.

Kūrinys — gera komedija
šis veikalas man tūbini pa

tiko, kad, kaip galima spręst 
iš publikos ūpo, vienodu, ne- 
atleidžiančiu juoku pajungia 
žiurėtojį nuoi-ipatu pradžios iki 
galo, čia nėra nei graudinan
čių scenų, nei juoko ekstazi- 
jų, — bet vienodai kutena leng
vo juoko klegesiu scena po 
scenai. Suprantama tas, ypač 
komedijoje, daugiausiai pri
klauso nito vaidylų tinkamo 
vaidinimo-perdavimo veikale 
esamų situacijų.

šį veikalą vaidinimo žvilgsniu 
reikia pavadinti pilnai pasise
kusiu. žinoma, čia pirmiausiai 
kreditas priklauso mokytojui- 
režisoriui už tinkamą dalyvių 
suderinimą. Kl. Jurgelionis 
kaipo režisorius, užsipelno tea
tralo titulą. Taip jau ir parin
kimas tipų, kostiumai ir gri
mas labai vykęs. Nesimato to, 
taip dažno nenaturališkumo, 
gremėzdiškumo.

Su saiku ir proporcija
čia viskas suderinta su sai

ku ir proporcija. Pavyzdžiui, 
kapitonas Pęlėsis (B. Vaitekū
nas) senas kavalierius, buvęs 
kapitonas, nors visko gyveni

me matęs, bet kuomet prisiei
na kalbėti su jauna panele apie 
širdies paslaptis, tampa lig su
gautas avinėlis; nedrąsus, ner
vingas, susimaišęs ir tik lau
kia progos pasprukti laisvėn.
P-ia Parjuostpilvienė — p. J. 

Gulbinienė
Arba labai gera poni Per- 

juostpilvienė, (Juzė Gulbinie
nė), senyva našlė, poni aptie- 
korienc, pasiputusi, išdidi, aris
tokratiška. Nepaiso koks jau
nikis dukteries rankos prašytų, 
bile tik butų su* titulu, bile ne 
mužikai.

Vėl, Magdutė šarkaitė (Pet. 
Miller) jauna graikšti panelė, 
geidžianti ištekėti, bet tokia 
drovi, sarmatlyva, kad net bi
jo jaunikiui į akis pažiūrėt’. 
Josios visas vaidinimas atrodė 
tiek realus, kiek ir p. J. Gul
binienės. Kitas tipingas egzem
pliorius, tai Cecilija, (viena ir 
vienintelė A. Zavistaitė) — bo
ba piršle; geria, perša, meluo 
ja, kad tik vestuves sulipdžius. 
Tarnaitė irgi gerai pasirodė, 
kaipo Rožytė (Br. Abraškaitė). 
Skubi, nuolanki.

Nepamiršta ir jaunuolių
Toliau, reikėtų apsistoti ant 

poros jaunuolių čiagimių mok
sleivių, tai Bimbilo, piršlio 
(Vytauto Taručio) ir Motie
jaus, senyvo tarno (A. Rutkau
sko). Kas sakė, kad čiagimis 
jaunimas nepaiso lietuvių? Ne 
tik kad tie du jaunuoliai pai
so ir uoliai darbuojasi lietuvių 
scenoj, bet ir, turiu* pasakyti,

didžiausio įvertinimo ir garbės 
už jo atliktus lietuvių kultūros 
pažangai darbus.

Birutės pastatymas Operos 
“Eglės”

Visiems lietuviams daug reiš
kia, ir nėra mažiausios abejo
nės, kad daugumui sukels bran
gių atsiminimų. Per paskuti
nius 30 metų Amerikoje daile 
užėmė labai svarbią vietą mu
sų lietuviškam gyvenime. Ne
galima nė įsivaizduoti, kas bu
tų pasidarę iš lietuvių tautinio 
gyvenimo, jeigu nebūtų bu*vę 
tokių žmonių kaip Mikas Pet
rauskas, tokių organizacijų kaip 
Birutė ir jai panašios.

šiandien Birutės choras su
sideda daugumoj iš Amerikoje 
gimusio ir augusio lietuvių jau
nimo. Šis jaunimas su mielu 
noru ir entuziazmu dirba ir 
rengiasi prie šios šventės, lan
kydamas po kelias repeticijas 
j savaitę. Birutės vedėjas, p. 
Jonas Byanskas, su didžiau*siu 
atsidavimu šiam prakilniam dar-

ASTUONIOS MOTERYS VIENOJ
ŠEIMYNOJ PASINAUDOJO

Kitas Pastebėtinas Rekordas dėl Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound

“Kaip mano bobute taip ir mano 
motina visuomet priimdavo Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. 
Mano motina turi šešias dukteris ir 
mes visos taipgi vartojame. Jeigu aš 
kuomet nors turėsiu dukrelę aš bū

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

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

DAVO ŠIUOS VAISTUS”
“Mano motina priidavo jūsų vais

tus didesni, dali savo gyvenimo, ypa
tingai kain atėjo Permaina. Ji da
bar yra 63 metų ir geroj sveikatoj. 
Aš priimdavau juos dėl silpnumo, 
kuomet buvau nevedus. Aš taipgi 
juos priimdavau prieš gimdymą ir 
aš turiu dvi puikias mergaites. Aš 
didžiai' rekomenduoju Vegetable 
Compound, ypatingai laike nėštumo. 
Jos padaro gimdymą labai lengvu.” 
—P-ia MARIE LUBECK, 1024 Bos
ton lload, Bronx, New York.

i

jiedu prilygsta, jei ne pralen
kia musų seniem vaidylom. Jie
du supranta tipus, įsigilina ir 
charakterizuoja kaip “seniai”. 
Ypač Tarutis turėjo ilgiausią 
ir sunkiausią rolę, o per visą 
veikalą išėjo .kaip veteranas: 
kiek pas jį akcijos, gyvumo, 
entuziazmo. Norėtųsi jį maty
ti musų scenoje kuo dažniau
siai.

Retai tenką matyti tokius 
vaidinimus

šis vaidinimas pasiliks mu
sų atmintyse ilgam laikui, nes 
nedažnai tenka matyti panašiai 
vaidinant. Beje, negalima ap
lenkti nepaminėjus ir pilvuotą
jį Blyną, kupčių (J. Stasiūną) 
ir Baltanosių, bajorą (J. Keme
šį), nors jųdviejų neilgos ro
lės, bet gana reikšmingos, ir 
nemažai jie pagamino juoko, 
kaipo karšti kavalieriai, nemo
kantis pirštis.

Bravo musų scenos mėgė
jams, kad nepamiršta nors ret
karčiais pateikti mums taip 
malonių vaidinimų.

Pil. Pypavičius.

Kaip vakar laukta 
teisėjo nuosprendžio 

taksų klausime
Kaip vakar, kovo 28 d., lauk

ta teisėjo Jareckio nuospren
džio, kuris paliečia 438,000 na
mų valdytojus. Teisėjo nuo
sprendžio laukta byloj, kuri ta
po iškelta, kad sumažinti 15

3 Nepaprastos
Vertybės Velykoms!

PAS

TURNER BROS.

RŪBAI
VYRŲ VISOKIODĖL

AMŽIAUS IR MIEROS

TOPKAUTAI
štai yra lop kautai dei vyrų, kurie mėgsta stylingunią ir 
kokybę už nebrangią kainą, čia rasite rinktinius 
iš vilnonių inaterijolų pasiutus ir puošniausius vienlinkiu 
ir dvigubu užsisegimu modelius. Ir čia . A p 
taipgi rasite tikrą vertybę kuriai lygios I U Ji II 
nerasite niekur kitur už $10.00 daugiau ■ V® W 
šios kainos.

S 2 Keiniu Siutai
Mokėkite nebrangiai už savo naujus Pavasarinius Rublis— 
bet gausite rinktinius už savo pinigus, šie puikus 2 kelnių 
siutai duoda jupis viską. Korektingą stylių, puikų pasiu
vimą, tikrą worstcd materijolą ir kas 
geriausia 
ir niieros

- ŽEMA KAINA. Visų spalvų

™ 2 Keiniu Siutai
Jus didžiuosiles savo išžiūra per šias Velykas it dar ilgai 
po to, jeigu jus dėvėsite vieną šių puikių siutų. Tikras 
custom pasiutas rūbas, pasiutas iš šios šalies. puikiausių 
inaterijolų—kiekvienas siutas yra artisto tveriamas iš 
styliaus, ir kokybes. Geriausias Chicagoje P
pirkinys už liktai ......................... ..... "KH ®|||36.50

Chicago’s Didžiausi Rinktini Siuvėjai 
KAMPAS ROOSEVELT & HALSTED

Atdara šeštadieniais iki 10 vai. vak. Sekmadieniais iki 5 vai. vakaro.
.Klausykit musų Lietuvių Radio Programo Šeredomis 10 vai. vakare, 

Nedeliomis 12:30 vai. po pietų iŠ stoties WHFC, Cicero.
„i. ...Įį.^h.

nuošimčių 1931 m. taksas. Ka
dangi asesorius Jacobs 1981 
m. taksas, ypač ant mažų na
mų, sumažino, bendrai imant, 25 
nuošimčiais, tai šis antras su
mažinimas 15 nuošimčių, jei 
teisėjas Jarecki pripažiptų, rei
kštų abelną sumažinimą taksų 
40 nuošimčių.

Mato Chicagos pa
dėtį gerėjant

. € —................. ■■■■■■■..... ....

su praėjusiais metais; kad sam
da privatėj pramonėj padidė
jusi 13 punktų; kad departa- 
mentinių krautuvių biznis pa
kilęs; kad Chicagos gatvekarių 
linijos veža 6,000,000 žmonių 
daugiau per mėnesį; kad Com- 
monwealth Edison (elektros) 
kompanijos kostumerių skaičius 
padidėjęs 14,100; kad tuščių 
apartmentų ir namų kiekis 
mažėja.

Keep Chicago Ahead Komite 
tas mato, jogei Chicago atsi
griebianti po depresijos.

Komitetas pav. pažymi, kad 
taupymų suma bankuose* paki
lusi 17 nuošimčių, palyginus

Italų kampelis parodoj
Nutarta tuojau pradėti sta

tybą italų kampelio Chicagos 
pasaulinėj parodoj šiai vasarai. 
Tas italų kampelis bus pavadin
tas “Sunny Italy”.

GEGUŽINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “51AUJIENU” ir visu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonų įtalpos
“AOUITANIA

Milžinišku

GEGUŽĖŠ-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerdhžinomas ekskursijų paly
dovas — Pius Bukšnaitis.

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mies
tą Londoną, o iš ten per Kiel Kanalą į Klaipėdą.

Trečia Klase į vieną pusę ...............   $107.50
Į abi pusi .................................................. $181.00
Turistine Klase į vieną pusę ..................  $138.00
Į abi pusi .................................................. $241.00

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės į “NAUJIENAS” dėl 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

siiisiiiiiiiiiiiiEsiiiiiiiiiiiiisiiiiiHiinisiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiinsiiiiiiiiiiiiiis—— MtMM

j Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ. 
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

=š VIENYBE per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
+1 reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie- 
2 šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBE 

talpina įvairius straipsnius apie Lietuva ir visame pasauly gy
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iš viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė- 

Sje yra juoku skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BĘ tari skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų

S reikalais rūpinasi.gz VIENYBĖS KAINA:
S Amerikoje Užsieny
5 $3.00 ....... metui ....... $4.00
£ $1.75 ... pusmečiui   $2.00

Brooklyne .............. $3.50

S Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 
gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite Šį seniausią lietuvių laikraštį.
S Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie- 

są ir tiesą. Jis suramins Jusi) širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis
S pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 

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

™ Užsirašydami Vienybę adresuokite:

| LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
g 193 Grand St, Brooklyn, N. Y.
g VIENYBES VAJUS
gs Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
sz: vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero- 
£ mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
S jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini- 
[♦] gaiš už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti 

keletą ar keliolika dolerių ir isigyti dvasinio maisto — gerų 
ss: knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė- 
-55 ti dovanai, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
gs: formacijas suteiksime laišku.
S Adresuokite:
s Vajaus Komisija
H 193 Grand Street, ___ I I, , Z
aiiiniiiiiiiaiiiiiniiiiisiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiHiiaiHiiiiiiiii®
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NAUJIENOS; Chicago, Jll

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

savaitę kontes

savo

KONTESTO EIGA

Laipsnis ketvirtas, reikia 8000 balsų

persi

Laipsnis trečias, reikia 5200 b

gražiai pastatytą ali

Laipsnis pirmas, reikia 1100 balsų

SINKUS

Tini 1370 balsų

NON GRADUS

BARNIŠKIS
laike kontesto užsi

NARBUTAS 9424
M. BALČIŪNASDOM. ŽUKAS kurie

1033 W. 103 St

Turi 280 balsuTuri 632 balsųTuri 713 balsų
Turi 890 halsų

N-nas

ANT. RUŽAS

3409 Williams Avė.Turi 180 balsųTuri 240 balsų
Detroit Mich.

Turi 125 balsu

KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė.
Turi 40 balsųTuri 80 balsu

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, lud. 
Turi 200 balsu

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas

Z. A. JUCAITIS 
Turi 80 balsų

P. ATKOČIŪNAS

1034 S. 48 Ct.

KAZAKEVIčIA 
Pittston, Pa.

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avc 

Rockford. III. 
Turi 630 balsų

M. ŠEŠTOKAS
1323 N. 35th St.
Melrose Prk, UI.

ONA VILIENfi 
(Uždrovaitfi) t

1646 N. Irvlng Av.
Turi 505 balsų

Canada.

Turi 100 balsu

J. ADAMS

6941 S. Talman 
Chicago, III.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukeg£n. III 
Turi 1250 balsų

Toronto, Ontario,

A. M. Kaitienė

47th st. Jis užlaiko di

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius

ALBERT DIKSAS

prisiusime Senan

E. NORGAILIENfi 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafavette 5647 

Turi 2015 balsų

ANT. KAZAITIS
3450 S. Halsted St

Turi 1870 balsų

Ten Arthuras

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St. 
Turi 11116 balsų

Turi 2245 balsų

V. BUDVITIS 
4094—9th St. 

Ecorse, Mich.
Detroit 

Turi 80 balsų

veltui
Naujienas” skaityti 

padaryti ir su

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada 
Turi 200 balsų

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

Cleveland, Ohio.

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė

Chicago
Turi 188 balsus

Seną Petrą per telefoną užsira
šė “Naujienas”. Dabar dienraš
tis kiekvieną dieną lankys jo 
įstaigą

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av, 

Chicago, III.
Turi 1047 balsų

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48ch Ct 

Cicero, III.
Turi 1798 balsų

K. G. URNEŽIS
4607 S. Talman Av. 

Chicago.
Turi 1377 balsų

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

Turi 160 balsų

tarti ačiū se- 
per mane už- 
W. Laurinai-

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 10604 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av.

Chicago
Turi 310 balsų

3341 S. Auburn Av 
Chicago 

Turi 179 balsų

Seno Petro biznis 
konteste

Ketvirtadienis, kovo 29

P. LAPENAS 
124 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų

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

Turi 588 balsų

J. SIP1ALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1350 balsų

nes kontesto laikas bai* 
o orui atšilus bute dai

V. TUMOSAITE 
3252 N. Nagle Avė. 

Chicago, III.
Turi 1108 balsų

A. UŽDRAVAITIS
4031 S. Talman Av 

Chicago
Turi 1020 balsu

bet nesu-
Bula.was 

ir vie- 
iššok-

šį naują 1934 metų, 8 cylinderių 
PONTIAC

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

J. VILIS

2135 N. Spaulding 
Avenue

Turi 110 balsų

Seną Petrą parėmė Emma 
Pocaitė, kuri užlaiko alinę 644 
North State Street, nupirkda- 
ma apgarsinimų kortą už $25. 
Mat, Ona Pocaitė turi patyri
mą, kad garsintis “Naujieno
se” apsimoka. Prie to, kontes
to laike gauna 10% nuolaidą. 
Kiekvienas biznierius turėtų 
pasekti pavyzdį Emmos IPocai-

ELS1E MARTIN
4508—8th Avė.

Kenosha, Wis.
Turi 1620 balsų

O M. Yutelienė, 14451 South 
Halsted Street, taipgi užlaikan
ti alinę, nutarė pasigarsinti 
“Naujienose” laike Velykų ir 
davė garsinimą.

Atsinaujino “Naujienas” J. 
Eringis, 3959 South Kedzie, 
kuris kiekvieną dieną triusiasi 
savo “taverne”, o p. Stella Sin
kus, kuri panašiai triusiasi ad-

Burnside Avė
Chicago, III.

šią savaitę jau Senas Pet 
ras pralenkė F. Bulawą ir at 
sistojęs pirmoje vietoje didžiu*) 
jasi. Gerai Petruk 
stok dirbęs, nes 
Detroite irgi nesnaudžia 
nu kartu gali augštai COMMUNITY MOTORS, Ine.

235 E. 33rdSt.
turi išstatę šį automobilių savo Salesruimy ir jį galima 
pamatyti bile kada. Gommunity Motors, Ine., sako, kad 
kontestantas laimėjęs šį automobilių,, pilnai bus paten
kintas.
Arba jų skyriuje 4949 W. Madison St
Montvidas, .Ir. jums patarnaus ir šiuo nauju automo
biliu pavažines. Telefonuokitc klausdami Arthur Mont 
vid, Manšfield 1062, o vakarais Brunswick 0597.

2351 So. Leavitt 
Masėnas, 3230 So.

D. SUGDINAS
212 E. Clark St. 
V.. Frankfort,III.

Wm. Grinius iš Orient, III., 
atsiuntė laišką su money orde
riu ir prašė atnaujinti “Nau
jienas”. '

M. Baigo davė Velykų skel
bimą. Jis užlaiko alinę adresu 
4358 South Califomia avė. 
Taipgi panašų garsinimą davė 
ir Veronika Walush ir A. Roz- 
gus, kurie užlaiko alinę pietinė
je miesto dalyje.

O duonkepėja p. Vičienė, 
3357 South Lituanica avenue, 
atsinaujino “Naujienas”. Jos 
duonkepykloje kepa duoną, pa
jus, keksus ir kitus skanėsius.

A. Zlatarinskas, 10805 South 
Michigan avenue, pasišaukęs

krotlnlj lt gerkit] gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos | 8 .minutes su Moste- 

>raSalintl iri. 
IVKl I VA. 

---. - — —- ------ 1 valandas, Jos turte pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 83 metus. Reko- 
menduojamoe gydytoju ir alau-

resu 5225 South Ashland avė., 
“Naujienas” užsirašė.

O groserninkas M. Eisen ra
do, kad jo grosesnės biznyje, 
3144 West Marųuette Road, ne
būtų taip gerai, jeigu “Naujie
nos” sustotų ėjusios ir jas at
sinaujino.

“Naujienų” vertę žino ir M. 
Bajoriunas, 709 West 57th st., 
kuris ten užlaiko čeverykų li
goninę. Laikraštį atsinaujino. 
Panašiai padarė ir S. Mate j u- 
nas, 1711 West 59th Street, ku
ris pašaukęs Seną Petrą davė 
naują prenumeratą.

Joe Čekanauskas iš Starbuck. 
Manitoba, prisiuntė $3 laiške 
ir atsinaujino laikraštį per Se
ną Petrą.

Visiems, kurie darė nors ko
kį biznį per Seną Petrą, tariu 
širdingą ačiū. Reikalui’' priėjės 
šaukite telefonu Canal 8500 ar 
pasiųskite laišką.

Senas Petras.

Abelnai 
tantai buvo pusėtinai aptingę 
Draugai, pasistengkite 
apielinkese išnaudoti visas pro 
gas, 
giasi 
sunkiaus savo prospektus 
gaudyti.

lai jisai žinos ką padaryti 
Kaip musų prenumerata pasi 
baigs, 
Petrui

Turi 80 balsų

Venus Tumosiutė jau 
kėlė į pirmą laipsnį. Mat, ji ųu 
savo raštais darosi populeriš- 
ka ir įgauna simpatizatorių.

štai ChicagieČiams gerai pa
žįstama ponia Kaitienė, kuri 
dabar randasi ant savo farmos 
Hemlock Creek, Pa., prisiuntė 
$4.00 ir rašo: “Naujienose ma
tome tavo paveikslą ir gana 
daug raštų. Tai labai gerai, 
kad tokia jauna mergaitė taip 
gali rašyti į laikraštį. Norėtu
mėm pagelbėti laimėti laiva
kortę, bet pas mu*s lietuvių nė
ra ir parinkti prenumeratų ne
galime. Tai čionais prisiunčia- 
me čekį, $4.00, kad užrašytum 
Naujienas kam nors ant pusės 
metų. Gal jus ten žinote kas 
nori ir myli skaityti, o neturi 
iš ko užsiprenumeruoti, Man 
labai gaila mergaitės, kad ji 
lankydama mokyklą turi ank
sti keltis, o vakarais eina ieš
koti prenumeratų.. Prašau ta 
čekį perduoti T. Rypkevičiui,

Pranešu savo draugams 
Brighton Parke, kad barbernę 
perkėliau į naują vietą po ant
rašu, 4352 South Westem avė. 
Nuoširdžiai kviečiu apielinkės 
lietuvius į naują vietą, o aš pa
sistengsiu darbą atlikti kuo 
geriausiai. Norintiems prie pro
gos užrašysiu ir “Naujienas”, 
nes kontestas jau eina prie pa
baigos 
rašiusiems siųs laikraštį per 3 
mėnesius 
mėgstate 
nepamirškite tai 
taupyti keletą dolerių 

šiuomi noriu 
kantiems, kurie 
sirašė 
tis, 3514 S. Emerald avė. 
Waiczunas 
Street, S.
Lowe avė., B. Tolvais, 5542 So. 
Hermitage avė., V. Kelps, 2436 
West 
dėlę hardware krautuvę, kur 
laiko namų reikmenis, ir K 
Tiškunas, 3424 So. Union avė.

J. Sipialis.

i rintei. 
. B minutes 

role, pagelbsti

LANDĄ, per penkias 
jo* torte pagelbsti. ___
vartoja per 83 mėtos. Reko-

M. KOVAITIENE 
700 S. 9th Street 

Herrin. III.
Turi .40 balsų

Colds
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Tarp Ghicagas
Lietuvių

Šiandien į Tautiškas 
kapines lydimas Ka- 

zvs Makutenas
Daug lietuvių planuoja daly

vauti nelaimingai žuvusio 
bridgeportiečio laidotuvėse.

BRIDGEPORT. — Spėjama, 
kad šimtai automobilių ir mi
nios palydovų Šiandien ištrauks 
iš Bridgeporto pirmą valandą 
po pi&tų, lydėdamos į Tautiš
kas Lietuvių kapines Kazį Ma-

kuteną. Jis buVb ištrauktas iŠ Atlieka attlstAš M. J. Žilėikis, 
Michigan ežero sekmadienį, ko- ir, per ilgus metus scenoje at- 
vo 25 d., i kurį spėjama, buvo Sužymėjęs kaipo lošėjas ir ga- 
įmestas kokių nors piktadarių, bus mėgėjas piešėjas, priren-' 
po to kai jį sumušė ir sužalojo, gimė scenerijų, B. Liutkevičius,

Laidotuvių procesija ištrauks vieton tame straipsnyje pami- 
iŠ Masalskio koplyčios, 3307 S. neto K. Liutkaus. Atsiprašome 
Lituanica avė., kur kūnas yra už klaidą.
pašarvotas. ,

Prie knpo T. Kapinėse kal
bės V. B. Amb'roz&itiš ir yra 
pakviesti solistas S. Rimkus ir 
J. Grušo dūdų trio. Oficialiu 
laidojimu, kaip mums praneša 
Teisybės Mylėtojų Draugijos 
sekretorius S*t. Narkis, rūpin
sis tos draugijos nariai, į 
riuos šiuomi atsišaukiama, 
apeigose dalyvautų.

Adv. A. A. Slakis 
perkėlė Brightoh 

Parko ofisų

ku

Birute”.

Norėjo mokėt $2,000, 
kad šitie galijo

tai susitiktų

Ambutiš, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuŠkevičė.. 6989 S. Washtehaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiėsna 
ir K. BoruŠienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrų septintadienj Antano čėsnos 
bvvU, 45vl 3. jtmuKuu 3i. Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystes jstatu.

Advokatas Antanas A. šla- 
kis perkėlė savo Bri^hton ‘Par
ko ofisą, kuris buvo Adresu ;svet-7 4501 's’'Paufina‘st 
4145 Archer avenue, j miesto 
centrą, 77 West Washington 
st. Valandos bus nuo 9 ryto 
iki penkių vakaro, o antradie
niais ir ketvirtadieniais iki 8-ių 
vakaro. Kambarys 905 devin
tame aukšte, o telefonas Cent
ral 2978. (Sp.)

P. Shutkus knygius, P. Markevi
čius. M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko
misija. T. Dundulis kliubo dakta
ras, 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldienj kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dienų, Liberty Grove sve- 
taihėie, 4615 S. Mozart Street.

Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgės 
Ofisas 4646 So. ASHLAND AVfc. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėti o j pagal siitarfmA 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Atsiprašome

Bet ir to neužteko; Dariaus 
Girėno Posto rungtynių 
kumštynių tUl’nyrė jie Susi 
tiks.

til-

ir 
ir

Surengė balių bedar 
biams kino artis- 

tams-tėms

Antradienio “Naujienose 
pu'siose žiniose iš “Birutčs”, 
minėj ant artistus kurie piešia 
dekoracijas opėrai “Egle, žal
čių Karalienė”, turėjo būti pa
sakyta, kad šį kūrimo darbh

RAPOLAS PACIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 27 dienų, 1:45 valandų po 
pietų 1934 in., gimęs Lietuvoj, 
Kauno apskr., Balnikų parap. 
ir miestelyj.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Kazimiera (po pirmu 
vyru Matulienė) 2 dukteris Bi
rutę ir Mildred, 2 sūnūs Ed
vardą h Liudvikų, podukrų 
Melvinų ir žentų Herbert Ges- 
ke ir giminės Amerikoje, o Lie
tuvoj senų tėvelį Jurgį, brolį 
Laurynų, seserį Marijonų ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
608 Richard St., Geneva, III. 
Penktadieny kovo 30 d. 2 vai. 
po pietų iš namų bus atlydėtas 
i Masalskio koplyčią, 3307 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
kovo 31 d.. 9:30 vai. iš ryto iš 
koplyčios i šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten gus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rapolo Paciuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nubudę liekame, .■ / > ■ :J • <

Moteris, Dukterys, Sunai, 
žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A.Masalskis, tel.Boulevard 4139

ONA ŽVIBIENĖ
(po tėvais Spaičiutč)

Mirė kovo 26 d., 1934 
6:15 vai. vakaro, sulaukus 
sės amžiaus. Kilo- iš Panevė
žio apskr., Ramygalos parap. 
Aukštadvario kaimo.
9 Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nubudime 
mylima vyrų Antanų, dukterį 
Emmų, du sūnūs Bernard ir 
Edvvard, marčia Florence, žen
tą John Gregg, seserį Emilijų 
Gedminiene ir jos šeimynų ir 
gimines; o Lietuvoj seserį Pet
ronėle.

Kūnas pašarvotas 6409 So. 
Aberdeen St. Tel. Normai 7091. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, 
kovo 30 d., iš namų 9 vai. bus 
atlydėta į Gimimo Pųn. Šv. M. 
parapijos bažnyčių, kurioje, 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į švento Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažyš- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Vyrais Duktė, BunaŲ Marti, 
žentas, Sesuo ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

m., 
pu-

PADĖKAVONĖ

Ne labai seniai vienas iš žy
miausių Chicagos ristynių pro- 

' moterių Doc Krone siūlė po 
$2,000 dviėm galijotams Jack 
Smith ii* George Mack, kad jie 
susikibtų ringėje. Bet rištikal 
vienas kito “amžini priešai”, 
atsisakė, nežiūrint, kad propo
zicija buvo ir labai patraukian
ti. Bijojo vienas kito, ar dėl ki
tos priėžastiėš nenorėjo susi
kibti. 4

Bet štai, tie du galijotai, ku
riuos kiti su tūkstančiais ban
dė nepasekmingai suvesti pir
mu kartu istorijoj susikibs ris- 
tynčse, Sporto turnamente, ku
rį rengia Dariaus ir Girėno 
Amerikos Legiono postas. Tas 
parengimas yra rengiamas ant
ro lietuvių transatlantinio 
skridimo naudai.

Apart garsiųjų Jack Smith ir 
George Mack (paskutinysis 
rengiasi susikibti su Gus Son- 
nenborg) dalyvaus eile kitų 
garsių ristikų ir boksininkų, 
kaip Pete Wistartas, Frank Ke- 
ter ir kili.

Sporto turnyras jvyks St. 
1 Agnės Auditorium, Rockwell ir 
Archer avenue, balandžio 13 d 

į Bilietai jau dabar platinami ir 
•jUos galima gauti HUo Legijono 
posto narių, “Naujienose” ir 
kitur. Kainos yra 55 centai, 80 
centų ir “ringside” $1.10. Visi 
skatinami bilietus įsigyti kuo 
anksčiausiai, nes jų liko paly
ginamai mažas skaičius, ypa
tingai “ringside” vielų.

Penktadienį, kovo 23 d., Me
dinai! Athfetic Club įvyko la
bai puošnus ir iškilmingas ba
lius surengtas naudai nedir
bančių filmų artistų, artisčių, 
technikų ir kitų surištų su ta 
pramone.

Daug žvaigždžių, gražuolių, 
gerų orkestrų siidarč vakaro 
programų, kuris sutraukė daug 
žymios publikos. Įdomu pa
stebėti, kad įžanga į balių 
buvo $2.50 viliam asmeniui...

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeportu, Chi- 
cago, III. valdyba 1984 mėtų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Slankius pag., 6606 S. Možart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace St.; J. Ma
te junas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 8130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas menes; pir

ma trečiadieni 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 So. 
Halsted St.

I GERB. Naujienų akaityto- 
tjos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grižo iŠ Europos ir vėl prdktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

Garsinkite “N-nose”

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. , 
Palengvins akių įtempimų, kuris1 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913

i5B.Wasb
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

lavinkitės “Nnose
Siunčiame Gėlės Telegramų i vis:

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
cuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Arlauskas, P. (4) 
Ascilla, John 
Dennis, Chas. II. 
Gataveckife; Ant. 
Giordon, K.
Hupka, Christine
Kerneza, Andrės

Jansavicz, Anton 
Jue, Josephine 
Lipchus, Stanley 
Masionis, A. *1 
Martušis, Vladas 
Polceny, John & Lottie 
Puceta, Jos. 
Vitkauskas, Arejaš 
Vainasukas, Mrs. 
Visockis, Chas. 
Žalis, Sophia 
Žalga, jbhas

(2)

Aleksandras Pilipavičius
širdingai dėkoju visiems laidotuvių dalyviams mano mylimo 

vyro a. a. Pilipavičiaus, kuris tapo palaidotas švento Kazimiero , 
kapinėse, Koko 21 dienų, 1934 m. •

Širdingai dėkoju švento Kryžiaus parapijos klebonui Skripkai 
ir kunigui Statkui ir kitiems penkiems kunigams, kurie atvyko iš 
kitų parapijų suteikti paskutini patarnavimų^ velioniui, mano my
limam vyrui, už 5-kerių Mišių atlaikymų, ūž pamokslų pasakymų 
bažnyčioj ir kapinėse. '

Vargonininkui Daukšai ir jojo pagelbininkams ir p-niai Per» 
žinskienei už solo pagiedojimų.

Širdingai dėkoju švento Kazimiero Vienuolyno seserims už atsi
lankymų i namus ir bažnyčios papuošima. , 4

Taipat dėkoju De LaSalle Mokyklos broliams už atsilankimų 
i namus ir už maldas. Taipat zakristijonui už patarnavimų bažnyčioj.

Širdingai dėkoju visiems Mišių ir gėlių-vainikų aukautojams, 
kurie gražiai puošė velionio grabą ir visoms trims draugystėms, 
kuriose velionis priklausė, būtent švento Stanislovo, švento Kazi
miero ir šviesios žvaigždės už suteikimų grabnešių ir už palydė
jimų j amžino poilsio vieta šventę Kazimiero kapinėse.

širdingai dėkoju visiems giminėms, draugams ir laidotuvių da
lyviams, kurie atsilankė i namus ir palydėjo i kapus.

Nors atsiskyrė iš musų tarpo, bet iš musų širdies niekados ne
išeis. Nors velionis, mylimas vyras, negali tarti širdingų ačiū savo 
gentims ir draugams už paskutini patarnavimų, tai mes likusieji 
tariame širdingų ačiū visiems gentims, draugais ir laidotuvių da

lyviams, kurie tiktai kuo nors pagelbėjo laidotuvių laiku.
Širdingai dėkoju graboriui Juozui ir Tėvui Eudeikiams ' už gra

žu ir mandagi; laidotuvių patarnavimų. Liekame nubudę,
Moteris, Sūnūs, pukt&Brolįs k Giminės.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Kvietkininkas
Bukietams 6Gėlės Dėl Vestu vii, 

PagraoArii 
Pristatome i visas 

3316 So. Halsted SU 
Phone Boulevard

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metafns: 
Pranas Jakąvičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 2650 W. 69 St.; St. Markia prot. »«. skaudama aKiq Karau, atitaiso 
sekr.. 1900 W. 36 St.; Waltcr trumpare(ryst« ir toliregyst*. Pnren- 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- trasinf" a^"*u5 /Įsuose atsiti- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, k™“08® egzaminavimas daromas su 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš- elektra, parodančia mažiataas klai- r 
tininkas; St. Baranauskas ka- /?■, Speeialė atyda atkreipiau! lino-' 
sos globėjas, 2960 W. 38 St.; Į/klos vaikus. Kreivos akys atitai- 
K. Wamis iždininkas, 3838 So. j-Į^°.s*/a a,/0-8,./o /j, ® .^e“
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar- deho, nuo 10 iki 12. Akinių karnos 
šalka, St. Narkis korespondentas, ę?r pu.sc ka*P buvo pirmiau.’ ...............t. ... . | Daugely atsitikimų akys atitaiso*

' .. J! j įftos bė akinių. Kainos pigiau
. kaip pirmiau.

r T " 4712 South Ashland Av.
IY. J3TUSZ Phone Boulevard 7589

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone

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

DR. RUSSELL
Lietuvis.......

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

■ ■i.......................■■■■■ ... i

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę 
vietų.

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 8483DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rdckwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 85 St; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 8044 N. Califor- 
hia Avenue; iždo rašt. A.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotoj as
IŠrnlšk£L^Koplyčia Dovanai 
aumrnOBmus visokiems reika- Į teisingas 

lams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

■ £

J. F. R ADŽIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIU

Kreivų akių specia* 
lietas. Vaikų kreiva* 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i «• 
kainomis. lengvai* 
išmokėjimais. P r i uMga 
taikinimas akinių 

.. i mažiem* ' 
I ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

prie 47th St. ant 2 lubų.
Te], Boulevard 1242

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.

7031

.'Z-**':

Avė

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Liętiivių Daktarų Drhh 

gijos Nariai.

A. L Davidonis, M.D.
Simon M. Skudas I 4910T!; So1f^Ave'

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS VALAJJuD0°f u valahdai ryte 
Patarnavimas geras ir nebrangus nU 6 iki 8 vatandai vakare.

718 W. 18th St. Į Apart šventadienio ir ketvirtadienio 
Tel. Monroe 3377

DENfflSTAS
4143 Archer av., kamp. Fraticlsco a v.

įvairus Gydytojai

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464A. MONTVID, M. D.
Vtest Town State Bank Bldg.

L 2400 Madisdh Street
Vai. 1 iki 8 po pietį, 6 iki 8 vak.

Tel, Sėeley 7880
Namų telefonas Brt»nswick 0597

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė
WR . (i; ^gL>IS

Advokatai
r

s? 
*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
1821 ^So. Halsted Street 

JL

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
______________•._____________________ . Lt. ..... „Ik Ui & ..ųL-V.Eį Y Ji

Kazimieras Makutėnas
Kovo 15-ta dienų, 1934 metuose, 
Lietuvoj, Rokiškio apskr., Jūžintų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sulaukęs 58 metų amžiaus, gimęs 
parap., Neliubiškio kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Priklausė prie Teisybės Mylėtojų Draugijos.
Paliko dideliame nubudime moterį Marijonų (po tėvųis Dičjučė), 

dukterį Onų, sūnų Jonų, pusbroli Jdstihų Chėponį (Lupter, Mich.) 
ir giminės Amerikoj, o Lietuvoj seserį Oną ir švbgerj Boleslovų 
Sakalą ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės jvyks Ketvirktadieny, Kovo 29-tą dienų, 1-mų vai. 
po pietų iš koplyčios bus nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Makutėno giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kutihį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Simus, Pusbrolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MM

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
• ‘ * Y'’'. j

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių M Mėtų

4605-07 s& ttfehhitatfe te

UOZAPAS EOOtIKI
Jeigu Norite, DaflųBS frĮ NęhrangOo i 

Lai<rotuvėse...-.„., Pasaukite.......

REPublic 8340
5340 SOi Kedžfe Avenue

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTO JA S 
Patarųaųją Ųbica-j 
go.iė ir apielinkėje1 

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

<092 ARCHER AVI

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHIC^GO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po WeTU ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dierft.

Phone MIDWAY 2880

I. J. ZOLP
, -GRAėo’RIUS 
1646 West 46th St.

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

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai• • - • •“ * •

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashl&hd Avenue 

Ofiso valandos:
Nųo lO.rfci 12 .dienų, 2 iki 3 po pietų

7 Bei B vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rėž. Trfephonė Plaza 3200

DR. A. L. YUSKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
. Telefonas Groyehįįl 15$r ;r i • i • n , , , i ValAndoą nuo 9 11 rytofc nuo 2-4

I 7’9 P*®!®* 8ere«bnMš po pietų;Liu vii d VI vi i 11 Dllllub ir nedėliomis pagal susitarimų.L- t. • - * • • - *1 ..»»•»
P* t * 1 t ” k * ii Rėš. 6690 Sdbth Artėfda'h AveAtfė.

M DR.WUl»Rtsl
Tel Ųanal 2515 Arba 2516 

1139 S. 4&SK6“,1UĘČicero, Ui.

DR- v- A-ŠIMKUS

rūpesčius man. 3343 South Halsted St.
2506 West 63rd St I Tel. Boulevard 1401 

Jei, REPUBLIC 3100

Tel. 'Cicero 21094r 859-J
Antanas Petktas

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. & BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedgl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU 
wsrv.su 

■tffisft tt Mt* St.
Arti 31st Street 

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

dienų.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

t Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETirVlS ADVOKATAS 

, IČSAV. MtrttVoė St., prie, Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Uė'rntak Rd. 

j Pfffledėiio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9
Telefonas Canal 6122 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utarn-. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9

Telefonas RepuUic 9600.

wsrv.su


Ketvirtadienis, kovo 29, ’34

CLASSIFIEDADSTheEngnshColumn

ALTASS ŽINIOS

Paulauskas, Sta

PRANEŠIMAI

12.00

MARQUETTE PARK
Viso

MORTGAGE BANKERS

Fem»l<

2608 West 47th St

iktai Viduriniai Lap<

Luckies Visuomet yra malonūs jūsų gerklei For Rent

turi geresnį

CLASSIFIEDADS

Telefonas

$8,000,000 Chicagos 
uždarytiem bankams

Vakar į ALTASS iždą 
įplaukė $75.40; fon
das sparčiai auga

Antradie 
, šv. My-

$5.00
3.00
2.00
2.00
2.00

Financial
Finansai Paskolos

Marąuette Parke 
trokas užmušė maža 

10 metų berniuką

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Eidamas i mokyklą vaikas pa
teko po sunkaus automobilio 
ratais.

ALTASS darbas 
Northsidėje

$5.75; Screenings, $4.75.

Priairaiykitt j masų apnik*

TEL. LAFAYBTTB 1083

Lithuanian Improvement Associa- 
tion of Town _of Lake laikys svarbų 
susirinkimą ketvirtadieny kovo 29 
d., šv. Kryžiaus parapijos svetainėj 
ant 46tos ir Wood gatvių, 8-tą vai. 
vakare. Visi prapertieriai malonėkite 
atsilankyti. Valdyba.

vidavimą. Paskola padalinta 
tarp 75 uždarytų bankų Chica- 
goje.

Fcderalė depozitų likvidaci
jos taryba užtvirtino $8,000,000 
paskolų nuo R. F. C. uždary
tiems Chicagos bankams, kad 
jie galėtų paskubinti turto lik-

pub'rika prie durų 
Viso .... $23.55

ALTASS nariais:

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

STORAGE RAKANDŲ BARGENAT. 
$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.

Iš Brighton Parko 
ALTASS skyriaus 

prakalbų

‘Naujienos” Editor 
will speak to L. U.

C. Tonight

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
bario setas $39.00, 7 šm. valg. 
kambario artai $22.00.

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

balandžio 29 d., Wicker Park 
svetainėj. Rengiamas gana įvai
rus ir šaunus programas — 
bus stengiamasi padaryti va
karų šių metų northsidiečių pa
žiba. Ant vietos delegatai pa
sidalino apie 300 įžangos tikie- 
tų skleidimui-pardavinejimui iš 
anksto. Kaina žema, tik 40 cen
tų ypatai. Pakelta obalsis, kari 
northsidiečiai turi sukelti ne
mažiau kaip tūkstantinę.

3284 SO. HALSTED St., gražus 
moderniškas 6 kambarių apartmen- 
tas, tile maudynė, išdekoruosime pa
gal reikalavimą. Tinka gydytojui ar
ba advokatui. Tel. Randolph 4449.

WARSHAWSKI SMELTING CO 
1617 No. Damen Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

mir5 9 ar 10 metų amžiaus ber
niukas Harold Vernon, 2520 
West 70th Street, kuris pateko 
po automobilio ratais prie kam
po 70th ir Talman gatvių.

Nelaime
dienų, kuomet berniukas, paval
gęs namie pietus ėjo atgal mo
kyklon. Kuomet ėjo skersai 
gatvę, į jį įvažiavo Silver Cup 
duonos bendroves trokas. Ber
niuko galva pateko tarp sunkių 
automobilio ratų ir buvo sma
giai sužalota. Sužeistąjį dar gy
vą kuo greičiausiai nugabeno j 
ligoninę, kur už kelių minučių 
mirė.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lunio arba Egg, $6.00 
Mine run, ", ____ ‘ .. . .
Grtindv MirJng Co.. Cedarcrest 2011

šven-
$75.40 to Kryžiaud ligoninėje vakar

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Miscellaneous
Įvairus _______

MOKAME augščiausią kainą už 
senus auksinius daiktus, senus lai-

Rrighton Parko ALTASS 
skyriaus, įvykusiose prakalbo
se, kovo 25 d., Hollywood Hali 
2417 W. 43rd St., kuriose da
lyvavo apie 400 publikos, “Lit- 
itanicos II” naudai aukavo se
kanti:

E. Remeika, J. Rudokas, K. 
Obeči unas
sys Pocius, J. Banionis, J. Mont
vilas, E. Gasparaitienė, P. Gas- 
bus, J. Rudys ir J. Andrulis 
aukavo po dolerį; J. Jagminas, 
J, Samaška, A. Bendzinas, Alex 
Sirpitis, K. ir A. Baltas, J. Vai- 
chulis aukavo po 50 centų; J. 
Pakštis, V. Kazimėraitis, D. 
Doirkus, R. Krencius, F. Vit
kus, K. Strakskas, P. Simaitis, 
A. Mieravicie, B. Kalyčius ir 
Siemaitė aukavo po 25c.

Išeidama 
sumetė $7.05 

įstojo į

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos narių domei. Draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks penktadie
nio vakare, kovo 30 d. p. Masulio 
svetainėj, 6641 So. Westem Avė. Su
sirinkimas prasidės lygiai 9 vai.

Dr. T. Dundulis,
Amerikos Liet. Dakt. Dr-jos rast.

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. Western Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00. Nauji — Vartoti Par
lor, Miegkambario ir Valgomojo Kam
bario Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, Oriental’škio Styliaus Kaurai 
— $10—^15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

S. Kazlauskas ......... 
Elena Kazlauskienė 
Pranas Gudeika ...
J. Rauba ...............
August Gritis ......
Amelija Kundrotas 
J. J. Y’uškėnas ...

Kartu
Smulkių aukų

skonį ir ūkininkams mokama aukštesnės kainos už 
juos. Tie viduriniai lapai yra vieninteliai naudo
jami išdirbime Luckies. Be to, 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky yra pilnai 
prikimštas šiuo rinktiniu tabaku—padarytas apva
lus ir kietas, laisvas nuo liuosų galų—-štai kodėl 
Luckies neisdžiūsta. Suprantama, Luckies visuomet 
ir visais atvejais yra malonūs jūsų gerklei.

PARSIDUODA bučernės ir gr<> 
sernės pikčeriai. mažai vartoti, par
davimo priežastis, turiu du biznius.

4554 So. Paulina St.

J. Leinstrumas, narys 
mėjas ..... .................... ....

Jurgis Ivanauskas ,......
A. Leinstrumienė ..........
V. Rublis ......................
J. Stankus ..................

ALUS VELYKOMS. Baksas alaus 
(Fox) tik už $1.95 ir kiti gėrimai už 
žemiausią kainą — didelis pasirinki
mas. Mes pristatėm. Peter Mušinskas 
Tavern, 6914 So. Western Avė, Tel. 
Hemlock 0948.

M r. (Pius Grigaitis, Editor-in- 
Chief of “Naujienos” will add- 
ress the members of the Lith
uanian University Club at thcir 
meeting to be held at the Lith
uanian Consulate, 100 East * .
Bellevue Place, 9 o’clock to
night.

Why and wherefore of into- 
lerance of differing opinions 
and lack of respect for beliefs 
of others found among Lith- 
uanians will be one of the 
topies of the address in which 
the speaker proposeą to inchide 
a number of other yital and 
important ųuestipns.

Sponsored by students’ or- 
ganization, the leoture is open- 
ed to the public. There will be 
no admission.

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt) 
mane mano biznio vietoje gižiai 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Tel. CANAt 4674
NANCY’S

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING

Musų Specialybė. Taipgi pilna;
Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

PARDiAVIMUI Tavern labai pi
giai priešais Stock Vardus. Gera 
vieta dėl visų. Priežastis pardavi
mo turiu kitą vietą.

4314 So. Ashland Avė.

“It’s toasted”
y Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU tėvo Jokūbo Vitkaus 
paeina iš Telšių apskričio, Plungės 
parapijos. Pirmiaus gyveno Ken- 
sington, III. Atsišaukite šiuo ant
rašų, Stanislovas Vitkus, 4511 So. 
Wood St., Chicago. III.

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

DIDŽIAUSIA WHOLESALE Deg
tinės Pardavėjai paves išskirtiną 
Chicagos ir priemiesčių teritoriją 
vyrams patyrusioms pardavinėti re- 
tail krautuvėms, tokioms kaip ta
vern, maisto krautuvėms, bučemėms, 
tabokos, kendžių, kavos, gėrimų ir 
panašioms, kooperuosime skelbimuo
se ir pagelbėsime išplėtoti. Reikia 
$1000.00 cash ir gerą pilnai apsau
gotą užtikrinimą Del ypatiško pa
simatymo atsišaukite

315 No. Ada St.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA apie namus padirbėti 
žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
kių, gera alga, geri namai. Lee 
Employment Agency, 1631 Benson 
Avė., Evanston, priešais Davis Ele- 
vated Stotį, Tel. Davis 8116.

PASIRENDUOJA namas, labai 
gera vieta dėl road house Willow 
Springs apielinkėj. Kreipkitės A. N. 
Butchas, 4414 S. Rockwell St

... 2.00 
.. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
.. 2.00 
. 2.00 
$28.00 

9Q r, r,

Uilas ir nuotaika pasirodė 
pagirtinai jaukus, visi pasiry
žę darbuotis, kad parodžius 
northsidiečių solidarumą ir 
spėką.

Prie esamos spaudos komi 
sijos darinkta dar pora, tai P. 
Plečkaitis ir V. Rokus. Lau
kiame didžiojo koncerto.

Nosius.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

’TOGDENGYSTĖ IR BLEKORYSTE 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
8216 So. Halsted St

NORTH SIDE. — 
nio vakare, kovo 27 d 
kolo parapijos svetainėj, atsi
buvo North Sidės draugijų at
stovų jungtinis posėdis. Dele
gatų dalyvavo skaitlingas bū
rys; atstovaująs apie 15 drau
gijų, kaip pirmeiviškų, taip ir 
katalikiškų.

Pranešta, kad skleidimas 
ALTASS ženklelių tarpe vieti
nių lietuvių einasi sėkmingai 
Svarbiausias iš raportų, pa
tiektų valdybos ir komisijos, 
buvo apie- įvykstantį jungtinį 
vakarą-koncertą, kuris įvyks

KUR tiktai puikiausias tabakas auga — Jung
tinių Valstijų pietuose, Turkijoj, Graikijoj— 

visame pasaulyje, mes surenkame dėl Lucky Strike 
pačią tabako derliaus grietinę. Ir tai reiškia tiktai 
vidurinius lapus. Ne viršutinius lapus—kadangi 
anie yra nedasivystę—nenunokę. Ne apatinius lapus 
—kadangi anie yra prastesni kokybėje—jie auga 
arti prie žemės, yra stambūs, purvini, smėlėti. Vi
duriniai lapai yra lengviausi lapa

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS j 
COUNTY OF COOK l °

Sutikmėj su prisirengimu Sekcija 
34 Priinary Rinkimo Teisė Illinojuje, 
aš šiuomi liudiju, kad spalva popie- 
ros kuri bus vartojama partijų Pri- 
mary baliotams laike Primary Rin
kimu, kurie įvyks Cook Paviete iš
skyrus miestus Berwyn, Chicago ir 
Chicago Heights, Town of Cicero ir 
Villages of Evergreen Park, Mortos 
Grove, Stickney ir Summit, Antra
dieny, Balandžio-April, lOth A. D., 
1934 turės būt kaip seka: 
Democratic Party .... Ružava (Pink) 
Republican Party .... Balta (White)

LIUDIJIMUI KURIUO, aš prieto 
pasirašau savo ranka ir dedu.County 
of Cook antspaudą, šią 26 dieną 
Kovo, A D., 1934.

ANTSPAUDA
ROBERT M. SWEITZER 

County Clerk of Cook 
County, Illinois.

Viso $51.55
Taigi, gražus žiupsnelis aukų 

Lituanicai Antrajai. Reiškia, 
viena plunksna dauginus į Lit- 
uanicos sparną.

Ir už tokias gausias aukas 
lieka tiktai ištarti aukotojams 
Širdingiausį ačiū. Taipgi ačiū 
kalbėtojams P. Grigaičiui, adv. 
Dobbs ir J. K. James Janušaus
kui. Ačiū Progress Furniture 
Co. vadams, P. Kaledinskiui ir 
P. Romanui u‘ž pagarsinimą 
prakalbų savo radio valandoj. 
Ačiū ir visiems darbuotojams.

—F. T. Puleikis.

MES perkame Pirmus Morgičius. 
Real Estate Bondus ir Kontraktm 
su rtrokavimu. Veikiame greit.

AETNA REALTY COMPANY 
Incorporated, 

201 No. Wells St. 
Kambarys 916.

Dearborn 0708-09.

Sekamos kolonijos vakar pri
siuntė į ALTASS centrą aukas 
antram lietuvių transatlanti
niam skridimui:
Hudson, Mass. per Silvestrą

$7.50Šatą ..... ..... ...... .
Cliffside, N. J. per p. J 

Valiskonį ... ..... .
Kenosha, Wis. per p. Ė

Karčiauską ............
Johnson City, N. Y. p.

Kazlauskas ............... 25.00
West Frankfort, III. per

J. Sugdinį ........  6.90

įie yra iiurkilūst

Jie turi geresni skoni Real Estate For Sale 
\amai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI kampinė, biznio 
prapertė, 2 flatai, 2 krautuvės, vis
kas išrenduota. Priverstas tuojaus 
parduoti; apleidžiu miestą, 4300 So. 
Ashland. Avė. .2 fl. užpakaly.

Business Service
Biznio PątarnaviinaB

Tel. Yards 8408
V1CTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS
3858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Help Wanted
PMrbjninlcių Reikia

REIKIA keletą moterų, geros iš- 
žiuros; smagus darbas, gera mokes
tis gerai darbininkei. Patyrimo ne
reikia. Atsišaukite 203 N. Wabash 
Avė., kambarys 812, tarp 9 ryto iki 
Dietų.

......................, ... ........."....... ; _____________________ . n L[|.r........... J___ __________ _______ j. - '• r .
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