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Leit. Feliksas Vaitkus Užėmė James’o Vietą
Lakūnas J. R. James-Ja- 

nušauskasjezignavo
UŽIMS .JAMES-JANUŠAUSKO VIETĄ
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ALTASS susitarė su Įeit. Feliksu Vaitkum
’riimtasis kongreso bilius 
deda 'aštrią valdžios kontro
lę biržoms ir spekuliacijai

Prašo paliauti pardavinėti gink
lus kariaujančioms šalims

UITUANICA II NEW YORKE

JACKSONHEIGHTS, N. Y. 
Gegužės 13 d., (Telegrama). — 
Staptelėję pakeliui Clevelande, 
atvykome geroje tvarkoje čio
nai. ,

LITUANICA II IŠSKRIDO į 
NEW YORKĄ

Vakar ryte Lituanica Antro
ji išskrido į rytus dalyvauti 
Aviacijos Dienoje, su nauju la
kūnu prie jos vairo. Leitenan
tas Feliksas Vaitkus, kuris tik 
iš vakaro buvo atvykęs išWis- 
consino į Chicagą, apsiėmė at
likti darbą, nuo kurio tik-ką 
buvo atsisakęs lakūnas James.

ALTASS lėktuvas buvo lai
komas Chicagos municipalinia
me airporte. Ten atvykus ttnks 
ti iš ryto, reikalo /mai pasi 
ruošti ir sutvarkyti kai kuriuos 
techniškus ir teisinius klausi
mus. Tai sutrukdė išskridimą 
iki pusės po dešimtos.

J airportą (buvo atvykę pa 
linkėti naujam lakūnui laimin 
gos kelionės ALTASS valdybos 
nariai— Justinas Mackevičius, 
Antanas Vaivada, Wm. Karei 
va, adv. A. A. Dobbs ir P. Gri
gaitis, taip pat p-ia Kartanie 
nė ir keletas kitų svečių. Buvo 
atvykę ir p. J. R. James-Janu 
šauskas su žmona. Lituanicos 
pasažierių tarpe buvo poetas 
Juozas Tysliava, “Vienybės” 
redaktorius.

Lėktuvas pakilo, pradėjus 
truputį ’ lynoti. Rytų pusėje 
dangus buvo apsiniaukęs ir at 
rodė, kad kelionėje oras gali 
būti vietomis audringas. Bet oro 
biuletinas Skelbė, kad New Yor- 
ke giedra.

ar viskas tvarkoje, nei kokių 
informacijų, žemėlapių arba 
įrankių nebuvo palikta; tik 
raktai, kurie buvo perduoti 
ALTASS valdybai.

Bet jauno drąsuolio, kuris 
nepabūgo priimti kvietimą 
skristi per okeaną, tokios kliū
tys negalėjo sulaikyti. Prami
gęs keletą valandų svetinguose 
ALTASS iždininko namuose, 
Riversidė’je, jisai anksti rytą 
jau buvo airporte ir ėmė ruoš
tis. Teko laukti užveizdų ir su 
jais pasikalbėti, kol viskas bu
vo išaiškinta ir sutvarkyta, ir 
davus dėl atsargos leitenantui 
Vaitkui padėjėją, lygiai kaip 
10:35 priešpiet lėktuvas iškilo
į orą.

Bet pirmiaus reikia pasakyti 
nors keletą žodžių, kaip tas ne
tikėtas pilotų (lakūnų) pakei
timas įvyko. s; . .

GENEVA, g. 13. — Tautų 
WASHINGTON, g. 13. _ Se-Į^^un^Os ^haco komisija, kuri

atas vakar 62 balsais prieš 13 ve^11^. kando sutaikinti Para- 
riėmė Fletcher-Rayburn bilių, *r Boliviją h užbaigti tris 
uris paveda aštriai valdžios Į m®tus^ besitęsiantį tarp tų J^vie- 
ontrolei visas biržas 
uliaciją.
Atstovų 

riėmė tą 
a abiejų 
:ad išlyginti esančius skirtu- 
nus, išlygintą bilių patvirtinti kės daryti spaudimą, kad ka- 
r pasiųsti jį prezidentui pasi- riauianči°s valstybės pasiduo- 
ašyti tų arbitracijai ir, vyriausia,

Jau pirmiau buvo priimtas v^na Kita valstybė ne
klius, uždedantis valdžios kon- bepardavinėtų ginklų ir amu- 
rolę nau’jai leidžiamoms akci- v*ena\ kariaujančiai
oms. Dabar ir pačios biržos pflka^ ^as greičiausia karą 
ius valdžios konroliuojamos, sustabdytų, nes abi kaiiaujatik 
;ad suvaldyti pragaištinga spe- kitur pirktais ginklais.

Kas yra puolikas tame kare, 
___________ komisijai nepasisekė mrstatyti, 

nes abi valstybės savinasi tuos 
DradėlO arcš“ ristus ir sakosi tik ginančios 

J_1 savo teritoriją.

Prašo pagelbėti išrišti pasienio 
ginčą su Jugoslavija, kuri už
mušus! jau 31 vengrą

butas jau 
bilių ir dabar jis ei- 
butų konferencijai

ir spe-N1! valstybių karą Gran Chaco 
raistuose, atsišaukė į visą pa- 

pirmiau sauli P“Kell)Sti U 
dyti, nes jis gali 
dele katastrofa”.

Komisija prašo

karą sustab- 
pavirsti “di-

kitas valsty-

tuoti nepatenkin- 
'lUOSlUS'>K'

CHICAGO, gegužės 13 d., — 
Šiandie (sekmadienį) prie Li
tuanicos Antrosios vairo jau 
buvo naujas lakūnas, leitenan
tas Feliksas Vaitkus.

Devintą valandą vakaro, šeš
tadienį, pasibaigė “Naujienų” 
kambariuose ALTASS valdybos 
nepaprastas susirinkimas, ku
ris priėmė lakūno Juozo R. 
James-Janušausko rezignaciją, 
susitarė su nauju lakūnu ir 
priėmė pareiškimą, dėl įvyku
sios atmainos, visuomenei.

Laikas buvo brangus. Felik
sas .Vaitkus dar nebuvo matęs 
savo akimis Lituanicos Antro
sios, o anksti ryte jisai turėjo 
jau keliauti į New Yorką, kad 
nebūtų suvilti žmonės, kurie 
tenai rinkosi į aviacijos dieną. 
Vėlai vakare vos suspėta ant 
greitųjų apžiūrėti lėktuvas. Nei 
mechanikų, kurie jį prižiūrėtų,

James’o rezignacija 
šeštadienio ryte, gegužės 12 

d., kada lakūnas James-Janu- 
šauskas turėjo išskristi į New 
Yorką, jisai ALTASS valdybos 
Įgaliotiniui, P. Grigaičiui, air
porte įteikė žodžiu savo rezig
naciją, atiduodamas jam ir rak
tus nuo lėktuvo. Tuoj buvo su
šauktas nepaprastas valdybos 
susirinkimas ir duota žinia Įeit. 
Vaitkui i Kohler, Wisconsin, 
apie 300 mylių į šiaurę nuo 
Chicagos.

IPopiet valdybos nariai ėmė 
rinktis ir tartis. Kitus šis stai
gus pakvietimas į mitingą pa
siekė tik į pavakarę. Suėjus 
daugiau kaip trims ketvirtada
liams narių, prasidėjo posėdis, 
kuris priėmė pranešimą apie 
James’o rezignaciją ir nutarė 
pasiūlyti Feliksui Vaitkui at
likti skridimą Lietuvon. Apie 7 
valandą vakaro, padarius posė
džio pertrauką, Įeit. Vaitkus 
jau sveikinosi su valdybos na
riais ir korespondentais.

Jaunam lakūnui buvo išdės
tyta padėtis, kuri susidarė, pa
sitraukus p. James’ui, ir sąly
gos, kuriomis ALTASS nuo pat 
pradžios veikė bendrai su juo. 
Susitarimas įvyko urnai ir iš
šaukė entuziazmą susirinkime.

Ketvirtadienio susirinkimas

Jaunas lietuvis armijos lakūnas, leitenantas Feliksas Vaitkus, 
kuris yra pasiryžęs skristi į Lietuvą Lituanica II lėktuvu, nuo 
to žygio atsisakius lakūnui Juozui R. James-Janušauskui.

Valdybai tapo patiektas nau
jas sutarties projektas. Po dis
kusijų jisai buvo visais bal
sais atmestas. Viskas tartum 
pasiliko prie senųjų sąlygų, bet 
senojo sutikimo ir pasitikėji
mo vienų kitais nebebuvo.

Ant rytojaus lakūnas ketino 
skristi iš Chicagos. Skridimas 
buvo atidėtas iki šeštadienio 
ryto, šeštadienio ryte tečiaus 
ALTASS valdyba turėjo savo 
rankose raktus nuo Lituanicos

Stebėtiniausias dalykas šituo
se kritiškuose ginčuose buvo 
pilnas ALTASS valdybos narių 
solidarumas. Valdyba susideda 
iš žmonių įvairiausių nvtomo- 
nių, bet tokio vienodumo min
ties ir sentimento, koks pasireiš
kė jos svarstymuose ir galuti
nuose tarimuose, sunku suras
ti ir tarpe artimiausių vienos 
sroves draugų. Tai leidžia ne
abejoti, kad tą atmainą su pic
ini pritarimu pasitiks ir visuo
menė.

Francijos radikalai 
rems Doumergue 

valdžią
CLERMONT FERRAND, 

Francijoj, g. 13. — Francijos 
radikalų socialistų (liberalų) 
partijos konvencija, išklausiusi 
karštų buvusių premjerų Dala- 
dier ir Herriot kalbų, veik vien
balsiai nutarė remti dabartinę 
premiero Doumergue dešiniąją 
valdžią. Iš 1,200 delegatų prieš 
balsavo tik 20, kurie paskelbė 
organizuosią naują, kairesnę, 
radikalų partiją.

Daladier įspėjo, kad pasaulis 
eina prie ginklavimos lenktynių, 
kuris prives prie karo, jei ne
bus pasirašyta nusiginklavimo 
sutartis, 
pripažinti 
šenybę.

Herriot 
Francijos
lija, Jungt. Vastijomis ir net 
su pačia Vokietija, kad išlaiky 
ti Europoj taiką. Herriot su 
sirgo ir turėjo savo kalbą nu 
traukti.

Bet ta sutartis turi 
Francijai ginklų vir-

stojo u‘ž didesnį 
susiartinimą su Ang-

Japonija grūmoja 
Chini jai dėl pašo- 
vimo 12 japonų

BERLYNAS, g. 13. — Na
ciai, vadovaujami propagandos 
ministerio Goebbels, jau pra
dėjo kampaniją prieš nepaten- SHANGHAI, g. 13. — Japo- 
kintuosius. Kampanija vyriau-| nijos armijos lėktuvas išmėtė 
šia bus atkreipta prieš žydus, virš Peiping lapelius, kuriuose 
Kampanija buvo pradėta tuo, grąsinama stvertis griežtų žin- 
kad tapo areštuoti du žmonės, gsnių, jei Chinija nenubaus tų

Vienas areštuotųjų yra Lat- kareivių, kurie šovė į marsuo- 
vijos žydas Dr. Jacob Wasser-1 jaučius netoli Chinijos Didžio- 
man, 34 m 
liame 
bank. 
u*ž 
ciai ąako, jog jis ‘ilgam laikui | lauja, kad nusikaltėliai nubau- 
bus 
koncentracijos stovykloje, kad 
apsisyarstytų kaip Vokieti j os I apie tokį įvykį ji nieko neži- 
svečiąs turi elgtis”. nanti ir kad patys japonai su-

Olga Segfbracht, 58 m., žmo- galvojo tą įvykį, kad padaryti 
na gaunančio pensiją profeso- spaudimą į Chiniją nusilenkti 
riaus, liko nuteista 6 mėn. ka- Japonijai. Be to toje zonoje 
lėjiman už kritikavimą valdžios. Chinijos kareivių visai nėra ir

kuris dirbo dide- sios Sienos japonų kareivius, 
Commerz und Privac- sužeisdami 12 japonų. Tai įvy- 

, Jis tapo suimtas neva kę geg. 5 d., bet smulkmenų 
šmežimą” Goebbels. Na-1 nepaduodama. Japonai reika-

uždarytas Orainienburg | dimui butų išduoti japonams.
Nanking valdžia sako, kad

3 Užmušti, 9 sužeis-1 
ti automobilių 

nelaimėj
ICAGO.—Vienas chicagie-

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

Giedra ir vėsiau.

Klausimai, dėl kurių įvyko 
tas lakūnų pakeitimas, buvo 
svarstomi ALTASS valdybos 
susirinkime, p. Mackevičiaus 
raštinėje, pereitą ketvirtadienį. 
Jie buvo disku šuo j ami per. sep
tynias valandas, bet, deja, ne
buvo aiškiai ir galutinai iš
spręsti. Buvo padaryta tik lai
kina “taika”, po kurios grasino 
kilti nauja ir dar didesnė aud
ra.

Tas susirinkimas buvo specia
liai šauktas tam, kad valdyba 
galėtų aptarti su lakunu galu
tinus veikimo planus prieš iš- 
skrisiant jam j rytines koloni
jas, kuriose pradedant gegužės 
18 dieną turėjo įvykti kiekvie
ną sekmadienį iki birželio 24 d. 
aviacijos dienos.

Senatorius LaFolIet 
te organizuosiąs 

trečią partiją
MILWAUKEE, Wis., g. 13. 

—Iš ištikimų šaltinių patirta, 
kad senatorius Robert M. La- 
Follette nutarė pasitraukti iš 
reipublikonų partijos ir šį ru
denį kandidatuoti kaipo trečios 
partijos kandidatas.'

Ateinant) šeštadienį Fond du 
Lac mieste (vyksiąs visos. vals
tijos progresyvių suvažiavimas, 
kuriame, manoma, ir bus suor- 
ganizuoa trečioji partija.

-------------- —» ■ •
WASHINGTON, g. 13. —De

dama pastangų, kad kongresas 
dabartinį posėdį baigtų pradžioj 
birželio mėn. i

Sustreikavo Buick 
automobilių dar

bininkai r
washington7 g. 13. — 

Pavojus generalinio streiko au
tomobilių pramonėje atsinauji
no, sustreikavus 15,000 Btfick 
automobilių darbininkų Flint, 
Mich., dirbtuvėse, kur jau pir
miau sustreikavo 5,000 Fisher 
Body darbihinkų.

LANSINGTmuSl, ff- 13. — 
Eber Decamp ir jo duktė Con- 
nie sudegė gaisrui sunaikinus 
jų nuomuojamo ūkio namą. 
Gaisras kilo eksplodavite kero- 
sino krosniai.

CE
tis i]' dvi moterys iš Michigan 
liko užmušti ir 9 žmonės su
žeisti didelėj automobilių nelai
mėj, kuri ištiko labai tirštoj 
migloj ant Dunes vieškelio 
toli 
nam 
greit 
7 tr

ne- 
Michigan City, Ind. Vie- 

trokui įvažiavus į kitą 
u laiku įvažiavo į jitos dar 
okai ir automobiliai.

GENEVA, g. 13. — Vengrija 
netikėtu ir nelauktu memoran 
durnu atsikreipė į tautų sąjun
gos tarybą prašydama ją pa
gelbėti kaip nors išrišti pasie
nio ginčą su Jugoslavija, kuris 
tęsiasi jau* kurį laiką ir delei 
kurio per pastaruosius tris me
tus Jugoslavijos pasienio sar
gyba nušovė 31 vengrą. Veng
rija prašo paskirti internacio
nalinę komisiją ištirti padėtį, 
ar kitu kuriuo budu išspręsti tą 
ginčą.

Vengrija sako nenorinti dary
ti iš to ginčo “didelio politinio 
reikalo”, vienok tik nori i tą 
ginčą atkreipti tautų sąjungos 
tarybos domę.

Vengrija sakosi daug sykių 
siuntusi notas Jugoslavijai, bet 
tas ginčas niekad nebuvo pa
tenkinančiai išrištas.

Tas memorandumas tapo į- 
trauktas j tautų sąjungos tary
bos" dienotvarę ir bus svarsto
mas tarybos susirinkime šį pir
madienį.

Padėtis, sako Vengrija, nėra 
tiek rusti, kad galėtų iššaukti 
karą, bet visgi yra tokia, kad 
taryba turėtų ją veikia ištirti, 
atsižvelgiant į įtemptus santi- 
kius visoje Europoje.

todėl jie jokio puolimo nega- 
Patys japonai

Bažnyčios užsidarė 
protestui prieš per- 

skirų įstatymus
LIMA, Peru, g. 13. — Ar- 

civyskupui įsakius, kunigai pa
skelbė “streiką” ir uždarė vi
sas bažnyčias protestui prieš 
naujus perskirų įstatymus, ku
rie leidžia civiliam teismui per
skirti poras, vedusias mažiau 
trijų metų ir kurių abi puses 
pageidauja skirybų.

•i į . , . , , . Teis Thaelmanną užsutarti, nuolatos slankiodami v ie i .
salies išdavystępo demilitarizuotą zoną, tankiai 

pasiekdami net ir Peiping. Ja
ponai taipjau finansuoja ban
ditus, kad jie briautųsi į de
militarizuotą zoną.

Surado lietuvių vai 
kų lavonus

CHICAGO. — Kūnas West 
Pullmano lietuvių vaiko Juozo 
Sorokas, 6 m kuris prapuolė

BERLYNAS, g. 13. —Volks- 
zeitung praneša, kad buvęs ko
munistų vadas, kelis sykius 
kandidatavęs Vokietijos prezi
dento vietai, Ernst Thaelmann, 
bus atiduotas 
lies išdavystę, 
naujasis nacių
mas”. Thaelmann jau 14 mėn. 
sėdi koncentracijos stovykloj.

teismui už ša- 
Jį galbūt teis 
“liaudeis teis-

FORT WAYNE, Ind., g. 13. dvi savaitės atgal, surastas dis- Ąr va^illORltp TiavSl 
—Mrs. Louise Schmit, 24 m., trikto kanale prie 115 ir Har- ’ — ** -
prisipažino, kad ji su savo mei-|lem gatvių, 
lūži 
m.

I Charles Howenstein, 57 Vakar ryte iš to paties ka- 
eniu, nunuodijo savo vyrą nalo liko išgriebtas lavonas ir 

Urban Schmit, 27 m., kuris pa- jo pusbrolio Charles Salkaus- 
simirė kovo 23 d. ir nebuvo jo- Į kas, 
kibi 
būvis nunuodytas.
išdavė nerami sąžinė ir dabar Į Calumet upėj, bet vanduo juos 
abu

7 metų amžiaus, ku- 
nuožiuros, kad jis butui ris prapuolė kartu. Spė- 

Bet juos jama, kad jie nuėjo braidyti

nunešė gilumon ir abu vaikai 
žuvo. Iš upės jų kūnai liko 

AlUSBURG, Vokietijoj, g. 18. nunešti j kanalą.
Miesto naciai nutarė skelbti šįryt 9:30 v. ryte įvyks ko- 
viestos laikraščiuose vardus tų ronerio tyrinėjimai grab. J. F. 
žmonių, kurie bus nubausti už | Eudeikio įstaigoj, 4605 S. Her- 
girtavimą,

Iš upės jų kūnai liko

mitale Avė.

sary Lietuvon?
Tiems, kurie pavasary ren

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

1 Chicago, II..



NAUJIENOS, Chicago, IU. Pirmadienis, geg. 14, 1934
Jis moka vaikus lie-

KORESPONDENCIJOS
■ - - -   —  - . ----------------------------------------------------------------------

Brookiyn, N. Y.
Svečiai iš Lietuvos

Atvykusioms iš Lietuvos 
svečiams buvo jau paruoštas 
parengimas. Pas mus Brook- 
lyne randasi Lietuvių. Piliečių 
Kliubas, kuris turi savo namų. 
Kas ką tik nerengia, tai tame 
kliube pirmiausiai pasirodo 
garsinimai. Tie garsinimai — 
plakatai dažnai, taip sakant, 
čia atnešama “šilti”. Ant jų 
net rašalas nespėja nudžiūti. 
Atlankius tų kliubų, man pa* 
fiseke gauti plakatų, kuriame 
pasakyta, jog didžiulėje p. 
Klasčiaus svetainėje kalbės kų 
tik iš Lietuvos atvykę sve
čiai. i

Pirmiausiai pasirūpinau su
žinoti, kur ta svetainė randa
si. Na, o sulaukęs sekmadie
nio, gegužės 6 d., nutariau va
žiuoti j svetainę. įsėdau j 
Grand stryčio gatvekarį. Kur 
tik nestaptelėja gatvekaris, vis 
į vidų lipa lietuviški tipai. 
Manau sau, matomai, jie irgi 
važiuoja į parengimų. Seksiu 
juos ir surasiu p. Klasčiaus 
svetainę. Taip ir buvo. Kai su
stojo gatvekaris ir lietuviškais 
veidais žmonės pradėjo lipti, 
tai ir aš tų pat padariau. Paė
jus kelis blokus Maspetbe, pa
sirodė didelis baltas namas, 
lyg Naumiesčio bažnyčia.

įėjau i vidų. Aplinkui didelė 
galerija, bet žmonių vos keli 
desėtkai tebuvo prisirinkę. Ki
tame kambaryje pastebėjau il
gų bara, už kurio sitovi du vy
rai. Nuėjau stiklų alaus išsiger
ti. Padavė labai maža stikliuką 
ir paėmė 10 centų. Detroite ir 
Chicagoje už penkis centus kur 
kas daugiau alaus’ duoda. Kito
je vietoje prie svarstyklių pa
stebėjau būrį žmonių. Jie juo
kauja ir sveriasi. Moterys su- 
bytino vyrus, - kai kurios jų 
svėrė laugiau nei 200 svarų.

Svetaine beveik visai dyka. 
Tik pasieniais stovi stalai ir 
krėslai. Stalai apdengti balto
mis staltiesėmis. Atrodo, lyg 
viskas prirengta šokiams. Už
lipau i galerijų. Ten tas pat. 
Stalai sukrauti ant stalų, o 
vietomis matosi tuščios degti
nės bonkos. Tų bonkų nemažai 
prikrauta ir ant palangių.

šilta ir trošku. Apie trečių 
valandų pradeda rinktis žmo
nės. Kai kurie vyrai vienmarš
kiniai. Žiūriu, vienas jų su laik
raščiu šluosto krėslų. Matomai, 
labai apdulkėjęs. Prie estrados 
sumesta krėslų. Susirinkusieji 
ima krėslus ir stato į eiles. Vie
nas senyvas vyras su pypke 
dantyse pradėjo iš laulįo nešti 
suolus, nes krėslų pritruko. 
Suolai purvini, kadangi per žie
mų niekas jų nenauuojo. Mo
terys drovisi sėsti, nes nenori 
sutepti savo drabužių. Kažkoks 
vyras atnešė popierių ir apden
gė suolus. Pagalios, ir tų suolų 
pritruko, — 'teko jų ieškoti 
skiepe. O kadangi ir ten jų ne
buvo užtektinai, tai kai ku
riems reikėjo stovėti.

Estradoje pasirodė vyras su 
uzbonu vandens. Apžiurėjo stal
tiesę, — nepatiko. Atnešė kitų, 
švaresnę. Bet pusėtinai apdris
kusių. Paprašė publikos užsilai
kyti ramiai, nes, Ūsų, neužilgo 
prasidėsiąs programas. Per vi
sų estradą ištiesta iškaba su 
parašu: “Sveikinam Vilniaus 
Vadavimo Veikėjus!”

Apie 3:30 vai. po pietų es
tradoje pasirodė pirmininkas ir 
pareiškė, jog programas pra
sideda. Ponia Vitaitienė, akom- 
ponuojant Sagui, dainuoja “Lie
tuva Tėvynė Musų”. Publika 
sustoja ir dainuoja. Dainuoja 
ir svečiai. Publikos apie 500. 
Matau nemažai ir pažįstamų.

Pirmiausiai pirmininkas pri
stato kalbėti .poetų, rašytojų 
Babickų. Vyras apie 35 metų“ 
amžiaus. Apsirengęs pilkais 
drabužiais ir rudais batais. Bal-

tai todėl, kad ten 
parankumų, kaip 
Esu, kai kurie 

irgi nekaip pasiro-

jų yda — 
nerangumas, 
jau kas pa
jau yra lie

sas žemas, kalba greit. Prime
na, kad amerikonams — bent 
daugeliui jų — Lietuva nebe- 
patinka. O 
nėra tokių 
Amerikoje, 
amerikonai
do Lietuvoje. Jie parsiveža do
lerių ir tiesiog nežino, kų su 
jais daryti. Pasitaiko ir tokių 
fruktų, kurie su banknotais 
cigaretUs užsidega ir tuo skau
džiai pajuokia savo brolius. O 
tai veda prie konfliktų. Kas 
be ko, Lietuvos žmones ne be 
klaidu. Didžiausia 
lępšišk urnas ir 
Tačiau visgi daug 
daryta. Lietuvoje
mažai automobilių, kuriais vi
sur galima važinėti. Keliai iš
taisyti, — jais galima šauti po 
80 mylių per valandų. Kita bė
da tai ta, kad Lietuvoje dar 
dai<g pasiliko rusiško raugo.

Ponui Babickui pabaigus kal
bėti, dainuoja Banys. Išeina ne
blogai, — turi pusėtina balsų. 
Jam akomponuoja Sagas.

ITistatoma kalbėti profeso
rius ir agronomas Vitkus. Vy
ras yra gana jaunas, — apie 
32 metų amžiaus. Pradėjo gir
ti Lietuvų, — girdi, ten vi
siems yra laisvė. Daug dedama 
pastangų, kad išmokyti ūki
ninkų, kaip jis turi žemę dildy
ti, daržoves auginti ir t. t. Net 
pradinėse mokyklose vaikai šio 
to pramoksta apie žemės ūkį. 
Lietuvoje jokių gamtiškų tur
tų nėra, — nėra nei minera
lų, nei geležies. Tai grynai že
mės ūkio kraštas, žmonių tur
tas yra žemė ir kas ant jos 
užauga. Parduodama ūkio pro
duktai ir už juos gaunama, li
tai, kuriais užlaikoma kariuo
menė, valdininkai ir t. t.

žodžiu, prof. Vitkuts bandė 
įtikinti, jog Lietuvoje viskas 
tvarkoje. Tačiau jo išvedžioji
mai nebuvo labai įtikinantys.

Porų dainelių padainuoja p-le 
Vaiteliutė, o po to pristatoma 
kalbėti prof. kanauninkas Ke
mėšis. Pirmininkas nesigaili 
jam komplimentų. Girdi, kun. 
Kemėšis labai daug padaręs 
Amerikos lietuviams. Girdi, jei
gu 'jis nebūtų čia atvykęs i- 
pagyvenęs kelis metus, tai mes 
šiandien neturėtume nei laik
raščių, nei knygų.

Tiesiog buvo gėda ir klaiA

amerikosdoieriai
R’®
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PIRMA ATOMO FOTOGRAFIJA

Čia jus matote dar pirmų i fotof rafijų atomo, padidinto 
200,000,000 kartų. Jį nufotografavo Dr. E. O. Wollan (kairėj) 
ir Dr. Arthur Compton iš Chicagos universiteto, su specialiu 
mikroskopu, kur vieton paprastos šviesos buvo naudojami X 
spinduliai. i

NEON ATOMPiĖLIUltf. ATOM .

vaikų susirinko li-

Vaikučiai gerokai

kankamai.
tuviškai skaityti, rašyti ir dai
nuoti. O t
gi 150. Suyaldyti tokį būrį nė
ra juokai.
jau pralavinti, — dainuoja su
tartinai. Blogų įspūdį padarė 
vienas girtas vyras, kuris at
sistojo prie durų ir pradėjo 
pamėgdžioti dirigentų. Jo bu
vo paprašyta, kad sustotų. Bet 
su girtu įr čigonu nieko ne
galima padaryti. Mal, yra žmo
nių, kurie neturi jokios sar
matos.

— Frank Lavinskas.

<zm^W£L,

YourWeS
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Writc for Free “Eye Care” 
or *‘Eye Bcauty” Book

Murinę Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio StM Chicago

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pirmoji Šiais Metais Tiesioginė 
Ekskursija

I KLAIPĖDĄ
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

-,==gg^Americo’s

favoritei

The tantalizing flavors of true may« 
onnatseand trueold-fashioned l>oiled 
drėgnina newly combined! Smooth 
and vclvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

sytis tų žodžių. Tiek aš, tiek 
daugelis kitų žino, kad 1913 
m., kai kun. Kemėšis atvyko 
Amerikos lietuviai jau turėjo 
11 laikraščių ir keturis mėne
sinius žurnalus, žinome mes ir 
kai kuriuos jo nuopelnus, kaip 
jis kovojo su “pagonizmu” ir 
mete lauk pagoniškų Lietuvos 
kunigaikščių paveikslus. Butų 
galima apie jį ir daugiau pa
sakyti, bet tuščia to. Yra di
džiausia nesąmonė kalbėti, kad 
jis kultūrinę Amerikos lietu
vius. Visas jo “kultūrinimas’' 
susivedė prie to, kad sustip
rinti klerikalizmą.

Kalbėjo kun. Kemėšis gana

trumpai. Kalbėtojas iš jo ne- 
kokis, — jokio įspūdžio neda
ro. Ragino pirkti “Vilniaus 
pasus” ir tuo prisidėti prie Vil
niaus atvadavimo.

Pabaigoje dar padainavo p-ia 
Vitaitienė. Buvo taip pat pa
skelbta, jog gegužės 13 d. įvyks 
aviacijos diena, dalyvaujant 
lakūnui James-Jaiitišauskui.

» » »
Gegužės 5 d. man teko ma . 

tyti, kaip kliubo svetainėje yra 
mokinami vaikai, šiaip ar taip, 
bet yra žmonių, kurie kukliai 
dirba naudingų ud,arba. Prie 
tokių tenka priskąityti ir p. V. 
Bukšnaitį. Pas jį gerų norų, 
energijos ir kantrybės yra pa-

Gegužes 28 d., 1934
Moderniškuoju baltu motorlaiviu

“GRIPSHOLM”
(Tuo pačiu laivu iki Klaipėdos)

Trečiąja Klare 
Turistine Klase 
Gabiu Klase ....

Ten 
$97.50 

$121.50 
$113.00

Ten ir atgal 
$167.00 
$212.00 
$265.00

j Vaikams nuo 1 iki 10 m. amž. pusė laivakortės.

Jungtinių Valstijų “Revenue’’ ir Pagalves 
m okesči a i a t ski ra i.

r turime keletą gerų kambarių ant šio laivo, to-Mes d a 
dėl puisiskubinkite jeigu norite turėti smagią kelionę.

K|,eil?!^ps į NAUJIENAS pakol nevėlu.

įį*Š

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

erzinimų. Gaukite bonka Žemo
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s. 60c, $1.00.z e m o
FOR.SKIN iRRiTATIONS

ŠAME PR1CE todaų
AS 43 TEARS AGO

BAKING 
POVVDER.

25 
ounces 
■for 

25* »

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT
Douhle Tested /

MIIUOHSOF pounds useo 
BY OUR GOVERNMENT

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listeiine beveik moiae taliail 
užmuša turinčias bendrumo! 
su paprastais šalčiais bakteri-* 
jas I Tas palengvina jūsų
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2x/2 žiemos mėnesių pa- 
todė, kad tie, kurie plauna 

, gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais. turėjo % 
trumpesnius it U lengvesnius 
už tuos. kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., 
Lcuis, Mo.

Reduces COLDS

66%

PiJsen
Vartokite tiesiog iš keno valymui purvino paviršiaus sienų, išbaigto 
enamelio arba medžio.

S

PAGAMINTAS Iš GRYNO MUILO KAVALKĖLU NUVALO 
GREIČIAU IR NUODUGNIAU.

Pirkite Pilsen KWIK savo Maliavos ir Hardware Krautuvėje-

Daug linksmybių mes turėsim, 
Linksmų dainų daug girdėsim 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos Sienų.

Džiaugsis visi Naujieniečiai, 
Kad juos linksmins Birutiečiai, 
Padainuos meilingai 
Ir labai galingai.

, Eisim, eisim, naklausysim, 
Tas gražuoles pamatysim, 
Ach, kokios jos meilios 
Ir kokios jos dailios.

O tas gražusis Pavasarinis Naujienų Piknikas 
June 3 dieną.

- ■ ..... i • ■ . . - J . '

Štai Onytė, štai Vandutė, 
Štai Broniutė ir Aldutė, 
Štai ir Petronėlė . 
Ir šauni Adelė.

Štai pavasaris malonus,
Jau mes virstam i čigonus; 
Į piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam.

Niekur taip nebus malonu, 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

• ♦ t "
į ' I- " .-.I

įvyks BIRUTES DARŽE, Birželio-
*
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Lietuvos Naujienos
Lietuva šiais Metais 
Galės Į Užsieni Išvež
ti 21 Milijoną Kiau

šinių
Paskutiniuoju laiku beveik 

visuose pasaulio kraštuose yra 
įvesti taip vadinamieji maisto 
produktų kontingentai. Kiauši
nių išvežimas taip pat yra su
varžytas kontingentais ir dčl 
jo Lietuvai tenka derėtis su 
kitais kraštais. Iš jau paaiškė
jusių ir beAiškėjančių derybų 
šiais metais Lietuva į Čeko
slovakiją, Austriją, Šveicariją 
ir Angliją iš viso galės įvežti 
21 milijoną kiaušinių. Daugiau
siai jų pirks Čekoslovakija — 
11 milijonų, Austrija beveik 
penkis milijonus.

Anglija Lietuvai tvirtų kon
tingentų nenustatė, tik prašė, 
kad šiais metais Lietuvos įve
žimas j Angliją neperžengtų 
1933 metų ribas. Be to, šiems 
metams Vokietija yra pažadė
jusi iš Lietuvos pirkti apie 13 
milijonų kiaušinių. Tačiau dėl 
dabar susidariusios tarp abie
jų valstybių įtemptos politinės 
padėties vokiečiai savo pirk
liams neduoda leidimų pirkti 
lietuviškus kiaušinius. Taip pat 
netrukus Lietuva pradės ekono
mines derybas su Ispanija. Ti
kimasi, kad Ispanija Lietuvai

padidins įvežimo kontingen-1 
tą.

— šiais metais Lietuvoje 
veikia jau trys kiaušinių su
pirkimo sandėliai: Kaune, Klai
pėdoje ir Šiauliuose, šie san
dėliai superka kiaušinius tie
siog iš žemės ūkio koperaty- 
vų, o paskutinieji, juos nupir
kę iš ūkininkų dar pertikrina 
ir. perrųšiiaoja. Tsb.

PAS BUDRIKĄ O. K. 
LIETUVIŠKI 

REKORDAI PO 

35c 
Vienas 

3 už dolerj
26047—Prašom, Pasakyti ir Džin- 

guliukai—Liuda Sipavičiū
tė, kontralto

26052—Pirmo Pėstininkij Pulko 
ir Senas Draugas—maršai. 
Kariškas benas.

26054—Barbora ir Kad Nėr 
Alaus— Antanas Vanagai
tis.

26057—Žydelis iš Vilkaviškio ir 
Pas Darželi Trys Mergelės. 
J. Babravičius.

26064—Agota ir Mes Geri že
maičiai — Antanas Vana
gaitis.

26067—Pokeris ir Grybų Rauti— 
Ant. Vanagaitis.

26072—Ukvei ir Senas Bernas — 
Ant Vanagaitis.

26077—Kam šėrei Žirgeli ir iš 
Rytų šalies —Kriaučiūnas 
ii* Olfimiakna

26085—Tėvynės Polka ir Ku-Ku 
Valcas— Tarptautinė ork. 

26088—Kur Nemunas ir Dauguva 
Ir Smuklėj Vainikėlis —J. 
Olšauskas.

26097—Gaspadinė Rozalija ir Jo
nas pas Rože—Stasys Pilka 

26095—Levendrėlis ir Grybai — 
Marė Strumskrenė ir P. 
Petraitis.

MIDGET
RADIOS po
PHILCO 1934 $4 g gf*
RADIOS po .... | OflQU
Nauji PHILCO Automobilio

..... 39.50
MOTOROLOS Automobilio

^D10S. '39.50
ZENITH Automobilio RA
DIOS po

Budrike mechanikai įdės 
jums belaukiant.

Už jūsų senas radio tūbas 
jus gausite 25c perkant

'7.50

Kaip Lenkai Šelpia 
Badaujančius Vil

niečius
Vilniaus krašte siaučiantis 

badas kaip tyčia daugiausiai 
palietė lietuvių gyvenamas vie
tas. Labiausiai nuo bado ken
čia Melagėlių Tverečiaus, Adu
tiškio, Daugėliškiu, Dūkšto. 
Rimšės ir Vydžių valsčiai, šie 
valsčiai yra perdėm apgyventi 
lietuvių ir dabar dar yra daug 
žmonių, kurie kitaip kalbėti ne
moka tik lietuviškai. Vilniaus 
krašte siaučiantis badas, ma
tyti, mažai jaudina okupantus 
šeimininkus, nes jie ne tik pa
tys nesiskubina suteikti ba
daujantiems pagalbą, bet ne 
leidžia ir kitiems, štai, nepri
klausomosios Lietuvos gyven
tojai jau suaukavo tiek gru
dų ir pinigų, kad jų nors 
dviem, trim savaitėm užtektų 
badaujantiems, o grudų pakak
tų daliai badaujančių visai pa
vasario sėjai, nes jų visoje ne
priklausomoje Lietuvoje jau 
yra surinkta keliasdešimt va
gonų. Lenkai sako, kad paša
linė pagalba jiems nereikalin
ga. Jie patys, girdi, sugebėsią 
padėti badaujantiems ir sėklos 
duoti jos pristigusiems ūkinin
kams. Bet tai tik tušti žod
žiai.

Kaip iš tikrųjų lenkai ba
daujantiems teikia pagalbą? 
Pirmiausia daugelyje valsčių 
pašalpos neduodama tiems ūki
ninkams, kurie priklauso prie 
lietuviškų draugijų, turi išsi
rašę arba šiaip skaito lietuviš
kus laikraščius, leidžia vaikus 
į lietuviškas mokyklas ir t. t. 
Valsčių viršaičiai prašantiems 
pagalbos akiplėšiškai pareiškia: 
“Neprigulėk prie lietuviškų 
draugijų, atsisakyk nuo lietu
viškų knygų skaitymo, tai gau
si iš musų pagalbą“. Matoma, 
kokia yra lenkų teisybė. Jie 
neturi nė trupučio žmoniškumo 
jausmo net badu mirštantiems 
žmonėms.

Toliau, lenkai pašalpą duo
da tik tiems žmonėms, kurie 
gali už ją atidirbti. O tas ati
dirbimas yra daug sunkesnis, 
negu Lietuvoje baudžiavos lai
kais. štai pavyzdys: Prieš Ve
lykas išdalino pašalpą už kovo 
mėnesį. Bet su ta sąlyga, kad 
už kiekvieną svarą gautų mil
tų reikės sudėti ant kelio po 
1 kubinj metrą smėlio, žvyro 
ar akmenų. Tiems, kurie ne
turi kuo žvyrą ar akmenis 
vežti, uždėjo pareigą suskaldy
ti po 1 kubinį metrą akmenų. 
Toks lenkų elgesys —- tai di
džiausias pasityčiojimas iš

KURS TRECIĄ PARTIJĄ?

Šen. Cutting Šen. LaFollette

Eina gandų, kad yra bandoma kurti trečia, pažangesnė, 
partija vakarinėse valstijose. Tam judėjimui vadovaują pažan
gieji republikonai senatoriai, kurie pereituose rinkimuose rėmė 
Roose veltą.

žmones ištikusios baisios ne
laimės.

Dar yra vienas šelpimo ne
gerumas, kad visas skirstymo 
pašalpų darbas pavestas vals
čių viršaičiams. Tokiai tvarkai 
esant, atsivėrė durys visokiems 
pasipelnymams ir išnaudoji
mams. Todėl pestebėtina, kad 
įvairios spekuliantų duonos ke
pyklos gauna labai pigiai pirk
ti miltus, o dvarininkai leng
vai apsirūpina sėkla.

Tuo budu, badaujantiems 
Vilniaus krašto gyventojams, o

greitesnis žinių padavimas. 
Ypač tai gyvai atjaučia Lietu
vos spauda, kuri, ypač dien
raščiai kai kuriuos tolimesnius 
nu*o Kauno miestus pasiekia tik 
kitos dienos rytą. Aišku, kad 
dėl to ir Lietuvos gyventojams 
sunku aktingiau dalyvauti gy
vame krašto kultūros judėji
me.

Tiesa, per Lietuvą skraido 
vokiečių bendrovės lėktuvai, 
kurie palaiko. nuolatinį susisie*- 
kimą tarp Berlyno ir Maskvos.

Tačiau tai yra keleiviniai lek- 
tu'vaij ir Lietuvos teritorijoje 

’ nusileidžia tik vienoj vietoj
— Kaune. Jais Lietuvos gy
ventojai nelabai naudojasi. Per
nai svetimų valstybių piliečiai 
paminėtos vokiečių oro susi
siekimo bendrovės lėktuvais 
per Lietuvos teritoriją per- 
skrisdami mokėdavo už tranzi
tines vizas. Iš viso jų pernai 
perskrido keli tūkstančiai.

Lietuvoje tėra gerai išsivys
čiusi tik kariškoji aviacija. Ji 
turi įsirengusi net geras avia
cijos dirbtuves, kuriose, tiesa, 
lėktuvų motorai dar negamina
mi, bet visos kitos dalys jau 
■padalomos. Jau ir užsieny pra
deda garsėti Lietuvos karo la
kūno pulkininko Gustaičio su- 
konstruktuoti lėktuvai, vardu 
“Anbo“. Su tais lėktuvais, pa
gamintais Lietuvos karo avia 
cijos dirbtuvėse, pernai Lietu 
vos lakūnai perskrido Pabal
tijo Valstybes, o šiemet rengia 
didelį perskridimą po vakarų 
Europos valstybių sostines.

Kasmet Lietuvoje rengiamos 
aviacijos dienos, per kurias 
žmonėse skleidžiama aviacijos 
idėja, šiemet Lietuvos aero 
klubas rengia aviacijos savai
tę, per kurią tam tikros avia
cijos^ dienos bus suorganizuo
tos daugelyje Lietuvos stam
besnių miestų ir miesteliuose.

Oro susisiekimą Lietuvoje

Aukštas kraujo spaudimas 
Greita pagelba, arba jus mokėsite tik

tai kaip busite užganėdinti.
Jeigu jus turite augštą kraujo spau
dimą, apsvaigimą, skambėjimą ausy
se, nemiegate naktimis, jaučiatės silp
nas, turite blogą skoni burnoj, esate 
nerviškas. Jeigu jūsų širdis plaka, ir 
jus bijote turėti paradišką užgavi- 
mą, kad demonstruoti Dr. Hayes’ 
preskripciją, mes prisiusime jums ap
mokėdami persiuntimo išlaidas $1.00 
vertės treatmentą dėl DYKAI IŠMĖ
GINIMO. Kuomet jie yra ne speci
fiški, daugelis reportuoia pastebėtinai 
greitus rezultatus; tankiai simptomai 
susimažina ir normališkas miegas su
grįžta i 3 dienos. Neturi savyj drus
kų, liuosuotojų, opiumo arba narkoti
ko. Saugus su byle dieta. NEMOKĖ
KITE NIEKO NEBENT ŽYMIAI 
PASITAISYSITE. Paskui prisiųskite 
$1. Jeigu nepasitaisysite, jūsų prane
šimas panaikins užmokesti. Rašykite 
Dr. Hayes Ass’n. — 6856 Coates, 
Kansas City, Mo.

stiprindamas Lietuvos aero 
klubas, dabar plačiu mastu 
verbuoja narius rėmėjus, su 
kurių pagalba tikisi įsigyti dau 
giau civilinių lėktuvų, su ku
riais ateity manoma oro susi

siekimą daugiau' ištobulinti. 
Pažymėtina, kad vienu Lietu
vos aero klubo steigėjų yra 
transatlantinis musų lakūnas 
didvyris kap. Darius.

Tsb.
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Win2250°~°
o r Buick Sedan and' '1,250- C a s h! - Z

naujas tūbas.

Jos. F. Budrik,n 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
chicago. ill.

BUDRIKO PROGRAMAI
WCFL Nedaliomis nuo 1 iki 

1:80 po pietų. , 
WAAF Nedėloimis nuo 1:80 iki 

2 po pietų.

ATAI YRA KAM NORS DAUG CARU. 
Ar Jųa norėtum*** JI A* f| •
duosiu. Moh norimo nuskribti savo biz
ni | trumpi} Įniki} ir paskleisti savo pro
duktus. Kas nors, gnl ir jt|«. gausim 
nauja Buick Sedano Ir $1250.00 cxira 
cash už greitumą. $2.250.00 <-nsh. Jeigu 
norite. Atsitikime lygaus skaičiaus pri
zai mokami easb.

Be abejo. Jus norėsite rauti A| pulki) 
prizą. Tai lApildyklte A| Kuponą Apačioj 
ir Jus Lengvai Galite Dalyvauti, ir tu
rėti progą iAloAti taip daug kaip $2,250.- 
OO. Bet Jus turite greit veikli.

Tai yra vienas idomns budus pasigar
sinti. Mes nor mo. kati žniončs visur apie 
mus žinotų ir pasinaudotų Ai ame dide
liame nfnlgų nadalinime. Apart Mo Pir
mo Didelio Prizo $2,250.00 iškaitant 
už greitumą yra 50 kiti <ash pr'zai. Se
kamas didelis prizas yra $750 00 cash; 
trečias didelis prizas yra $300.00 cash ir 
daugelis kitų. Tuksiančiai daugiau dole
riu speciul cash atlyginimui! apie ku
riuos mes jums pasakysime. kaip 
gausime just) atsakymą. Tai yra jūsų 
proga. Atsakykite Aiandirn—tik pasiųs
kite A| kuponu. Jeigu jus rasite 5 pas
lėptus veidus. Padarykite tai dabar!

Ar Galite Atrasti
5 Veidus?

Yra daug Juokų ieAkoti pasislėpu
sius veidus tarp medžio Aakų.—debe
sų ir tt. paveiksle iA dėžinės. Ar jūsų 
akys ganėtinai aAtrios kad pamatyti 
juos? Kai kurie žiuri tiesiog | jus. 
kiti apversti aukštyn kojom. — kiti 
žiuri A«inu. Nėra taip lengva, kaip 
kai kurie žmonės mano—bet nepasi
duokite—tik žiūrėkite ir gal galėsi
te surasti. O kaip surasite, paženk
linkite Juos, Ir patys pamatykite ar 
Jus galite lAloAtl pirmą prizą.

Nesiųskite Pinigų—Tik Siųskite Kuponą
Viską ką jus dabar darote, tai suras

kite 5 veidus, jeigu galite ir prisiųskite 
kuponą. Mes jums tuojaus atsakysime ir 
pasakysime, kaip Jųa stovite. Pinigai ap
mokėjimui kiekvieno prizo yra deposi- 
tuoti dideliame, tvirtame Dės Moines ban
ke. Gaukite savo da)| iA $4.305.00 cash 
prizais, apart to specialia cash Atlygini
mas. SeAiasdeAimts Didelių Prizų iA viso. 
Visi prizai bus greit atmokėti. Skubin
kitės ! Tik pažymėkite veidus, kuriuos
surasite ir kartu su kuponu tuojaus
mums pasiųskite. Kas nors iAloA—gal jus.

Atsiųskite savo 
atsakimą ir pa
žiūrėkite patys 
ar jus iAloAUe 
pirmą prizą. Ne 
atidėliokite t...
Pasiųskite .savo 
atsakimą dabar.

I G. F. STAYTON, Presidentas.
I 1012 Grand Avenue, 

‘Dės Moines, Iowa.
1 AA euradau 5 veidus Aiame pavei- i 

ksle <r aA noriu lAloAti. Pasakykite I
| man koks yra mano stovis.
| Mano vardas ______________________ I

UŽ GREITUMĄ
EXTRA $1,250.00
ifivlso $2.250.00 jeigu 
jus pasiskubinsite iAlo
Ati l-n>ą prizą.

| Adresas

The Lithuanian Youth Society
3259 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.

Please find enclosed 50c for subscription to the forth- 
coming issue of THE FURR0W (Vaga), which will con- 
tain the best literary stories and poetry written by the 
Lithuanian youth.

Name ••••••• ••••••• •••••*•••••••••••••••••••«•••••••• ••••••••••«••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••»
» , ■>*.< ♦./ *

Address .......................   -..............................................—

ypač lietuviams, jau be galo 
sunku* ir blogiausiu maistu iš
simaitinti, o ką jau bekalbėti 
apie sėklą. Jeigu šiemet jie 
sėklos negalės gauti, tai kitą
met Vilniaus krašte siaus dar 
žiauresnis badas, nes jau nuo 
šio pavasario liks visų laukai 
dirvonuoti. Tsb.

Oro Susisiekimas 
Lietuvoje

Lietuvoje oro susisiekimas 
dar. nėra išplėtotas. Civilinė 
aviacija dar žengia tik pirmuo
sius, ibet spaFčitfs žingsniui. 
Prieš kelis metus įsteigtas Lie
tuvos aero klubas jau paren
gė kelias civilinių lakūnų lai
das. Tačiau neturėdami nuosa
vų lėktuvų, nė aero klubas, ne 
civiliniai lakūnai negali išplė
sti oro susisiekimo. Tiesa, va
saromis jau kelinti metai tarp 
Kauno ir Palangos palaikomas 
oru* susisiekimas, tačiau tatai 
esti tik vasarojimo sezono me
tų. Nč paštas nė kitos skubes
nės vidaus informacijos įstai
gos dar lėktuvais Lietuvoje ne
sinaudoja. Žinoma, nuo to nu
kenčia krašto švietimasis ir

VINEW00D BEER GARDENS *
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo.

Į Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

Svarbus^Pranešimas
šiuomi pranešame visiems lietuviams, 
kad mįs nupirkome per Lietuvos Kon
sulą Chicago j e, Lietuvos Degtinė, kuri 
sekamą savaitę jau bus Chicago j e.

Degtinė iš Lietuvos yra 
Tikrai Gera.

Prašome sekti musų pranešimus Nau
jienose ir pasiklausyti pranešimų per 
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQU0R COMPANY

4707 S. Halsted St., „L 2. " 2
Tltls advertisement is not intended to offėr whlekey fbr sale or dellvery In 

any stato or commui '

Tel. Yards 0803
„ T,T ____  _ n,..  ___ 1

lity wherėin the advortislng, sale or ūse 
thereof is unlawful.

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis
Laivas

Birželio 16 Ekskursija
New York

Perkam 
Lietuviš-

MORTGMERANKER^į“-kus Bonus
REAL ESTATE

12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvi.

2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes. 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinkus i Lietuvą.

Insurance
Notary
Public
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Hateted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy »

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams 1__________    $8.00
Pusei metų .......   4.00
Trims mėnesiams ______  2.00
Dviem mėnesiams ...........  1.50
Vienam mėnesiui ______ 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................... 8c
Savaitei ..................    18c
Mėnesiui  -------- -——--------- 75c

savo griežtą, nors ir skaudų abiem pusėm, žodį. Gyve
nime žmonės dažnai pasirenka skiytingus kelius, bet 
kol jie vadovaujasi sąžine, jie gali kits kitą gerbti.

Mes neabejojame, kad lakūnas James dabar geriau 
supranta musų visuomenės gyvenimą, aktingai jame

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ............   8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams .—.........  1.25
Vienam mėnesiui ...________ .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
11L Telefonas Roosevelt 8500.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___     $8.00
Pusei metų ...............  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

dalyvavęs per tris ketvirtadalius metų, ir tikimės, kad 
jisai mokės įvertinti tą, kas jame yra gera. “Naujienos” 
taria jam ačiū už tą pasitikėjimą, kurį jisai joms paro
dė, ir linki jam pasisekimo jo sumanymuose.

Tokiu pat nuoširdumu, kokiu “Naujienos” koope
ravo su lakunu James’u, jos rems naująjį Lituanicos II 
vairuotoją, leitenantą Feliksą Vaitkų.

ĮVAIRIOS pastabos
Da nežino.

PASIKEITĖ LAKŪNAI

Stambiausia žinia, kuri tenka išgirsti šioje valan
doje plačiąjai lietuvių visuomenei, yra ta, kad Lituanicą 
II vairuoti per Atlantiką pavesta naujam lakūnui.

Lakūnas Juozas R. James-Janušauskas pasitraukė. 
Jq vietą užėmė leitenantas Feliksas Vaitkus.

Naujas lakūnas jau vakar išskrido su ALTASS 
aeroplanu į New Yorką dalyvauti lietuvių aviacijos 
dienoje.

Kitoje vietoje skaitytojai ras oficialį Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridimo Sąjungos pareiškimą 
su valdybos parašais. Iš jo jie matys, kad ta atmaina 
buvo padaryta su visų valdybos narių pritarimu.

Susidėjusiose apystovose ji buvo neišvengiama. 
Reikia tikėtis, kad ji išeis į gerą.

Skyrius nuveikė,

labai daug, tik, 
Lietuvos Žmo-

apie to Sky-

Vilniaus

šausko skridimą iš New Yor- 
ko į Kauną remti yra susida
ręs komitetas ne iš kokios 
nors izmuotos partijos, bet iš 
gerų lietuvių—tikrų lietuvių. 
Bet kuomet tasai žmogiukas 
tame komitete suranda parti
jas ir iziųus, tai matosi, kad 
jis serga izmo ir pavydo liga.

nybę, ardo, meilę šalina. 
Mums lietuviams kaipo svei
kai tautai nepakeliui yra gim
dymo kontrolė.”

Būt labai įdomu skaityti, 
jei tasai prabaščių “Garsas” 
savo skaitytojams išaiškintų 
kodėl ta pati “šventa” bažny
čia nesmerkia sveikus lietu
viškų klebonijų gyventojus.

sekretorium, 
tame

liga serga.
Lietuvyje* No. 46 
Žiuris tarp kitko 
(kodėl ne aš?)

Apie atmainos priežastis šiame momente galima 
pasakyti tiktai tiek, kad ALTASS valdyba negalėjo 
priimti lakūno James’o staigiai patiektų jai sąlygų. Bu
vo ištisa eilė nesusipratimų, kurie tęsėsi per keletą mė
nesių, bet jie yra daug mažesnės reikšmės. Persiskyri
mo klausimas iškilo bėgy paskutinių kokių aštuonių 
dienų.

Paaiškėjus, kad nauji James’o reikalavimai negali 
būti išpildyti, teko urnai ieškoti kito kompetentingo as
mens, kuris galėtų stoti į James’o vietą, idant tranzat
lantinio skridimo darbas eitų be pertraukos.

Šeštadienio ryte jisai įteikė valdybos atstovui savo 
rezignaciją. Popiet valdyba ją priėmė. Vakare buvo pa
daryta sutartis su Įeit. Vaitkum (tokia pat, kokia nuo 
pačios pradžios buvo su James'u).

Vakar priešpiet, kai tik buvo pašalintos kai kurios 
legalio pobūdžio kliūtys, naujas lakūnas išskrido į rytus.

Nežiūrint kiek galvosūkio ir vargo ALTASS valdy
bai padarė ši netikėta atmaina, ji įrodė vieną be galo 
svarbų dalyką, būtent, tą: kad tranzatlantinio skridimo 
reikalas šiandie yra didesnis, negu bet kuris atskiras 
asmuo. Vienas asmuo pasitraukia, kitas stoja j jo vietą 
— taip, kaip mūšio lauke, kur vienam kovotojui pailsus, 
jo ginklą ima į ranką kitas.

Aštuoni mėnesiai darbo nenuėjo niėkais. Organiza
cija išaugo, visuomenės pritarimas sustiprėjo, ir dabar 
tas sąjūdis jau yra nebesustabdomas.

Va-
Ko-

“Tėvynės” No. 1934 m. Lie
tuvos Žmogus rašo: “Yra ge
ras paprotys, metams (1933 
m.) pasibaigus padaryti metų 
apžvalgą. Ypatingai įdomu pa
žvelgti į Vilniaus Vaduoti Są
jungos Skyrių veikimą Ameri
koje ir jį palyginti su pernai 
melų (1932 m.) veikimu.”

Toliaus, tarp ko kito, prime
na Pittsburgho, Pa. “Ką (V. 
V. Sąjungos) 
žinių nėra”.

Žinių yra 
gal būt, kad
gus da nežino. Tai aš jam da
bar pasakysiu 
riaus veikimą —darbus

1933 metais
duoti Sąjungos Skyriaus 
miteto nariai Petras Pivaro
nas, . ___
A. Katkus, ir kiti jųjų drau
gai “tautiečiai” apsirgo lenk- 
berniška liga, išsižadėjo Vil
niaus vadavimo, susispietė į 
taip vadinamą Balsuotojų Ly
gą ir nuėjo bernaut pas lenką 
F. Piekarskį, kuris yra šimto 
procentų Pilsudskio despotiz
mo rėmėjas ir Lietuvos prie
šas. Jie, lenkų politikai ren
gė koncertą ir agitacines pra
kalbas, pardavinėjo tikietus, 
ubagavo pinigus iš kitų žmo
nių ir patys savo dolerius au
kavo. Taipgi kitus lietuvius 
ragino tą lenką reakcionie
rišką politikierių remti bal
sais nominacijose ir rinki
muose į Allegheny County 
teisėjo vietą.

Vadinasi, Pittsburgho V V. 
S. Skyriaus komiteto nariai 
dirbo, sušilę lenkų despotų 
naudai, o Vilniaus vadavimui 
nė piršto nepajudino.

Pavydo 
“Amerikos 

1934 m. P. J. 
rašo: “Mes, 
Amerikos lietuviai, pilnai su
tinkam ręmti lakūną James, 
jeigu jisai bus atstovu visų 
Amerikos lietuvių, bet ne ko
kios partijos, kuri per visą 
savo gyvavimą statė ir stato 
lietuvybę antroje vietoje, o 
izmą pirmoje ir lt.”

Buvo ir yra aišku visiems 
lietuviams, kad J. R. Janu-

S LA. ir APLA griovikas.
Pora metų tam atgal “Lais

vė” rašė, kad “draugas” Juo
zas Miliauskas (bimbinis ko
munistas) iš McKees Rocks, 
!Pa., turi būt padėtas į §LA. 
pentro sekretoriaus raštinę 
dėl to, kad jisai esąs buvęs 

įPLA. centro
nergingas ir patyręs 
arbe.Bet mes jį gerai žinome, 

kad jis yra pasižymėjęs kaipo 
Energingas SLA. griovikas dėl 
to, kad jis norėjo būt SLA. 
centro sekretorium, bet ne ga- 
o tos garbės. Taipgi mes ge
imai žinome ir tą neseniai įvy

kusį faktą, kad tas pats Juo
zas Miliauskas pasižymėjo 
kaipo energingas griovikas ir 
tos pačios APLA, kurioje jisai 
puvo centro sekretorium ir 
gavo patyrimą būt sekreto
rium.

Todėl mums SLA. nariams 
tokis patyręs “didvyris” orga
nizacijų griovikas visai nepa
geidaujamas SLA. centro sek
retoriaus vietoje.

—Proletaras.

i) nariai i'ciras jriviuu-r _ 
Juozas Virbickas, Jonas’rZ

M. ARęiBAŠEVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M A N A S

(Tęsinys)
IV.

musį tame mieste 
c o vadą ir didiką,

žodis, kitas apie musų naująjį lakūną, žymi dalis 
Chicagos lietuvių visuomenės jį pažįsta jau iš pirmosios 
aviacijos dienos, kuri buvo surengta pereitą rudenį. Ji
sai tuomet parodė savo nuostabų gabumą vartoti lėktu
vą, dalyvaudamas oro konteste.

Leit. Vaitkus yra baigęs geriausią Amerikoje skrai
dymo mokyklą ir tarnavo, kaipo lakūnas armijoje. Iš
eidamas į atsargą, jisai gavo pirmo leitenanto laipsnį. 
Prieš įstosiant į skraidymo mokyklą, jisai studijavo 
Chicagos universitete.

Skraidyme Feliksas Vaitkus turi patyrimo su viso
kių rųšių aeroplanais. ALTASS valdyba yra įsitikinusi, 
kad lakūnas Vaitkus turi ne tik techniškas kvalifika
cijas, kurios yra reikalingos jo žygiui, bet ir pakanka
mai drąsos, pasiryžimo ir atsidavimo tam tikslui, ku
riam jisai noriai apsiėmė tarnauti.

Lietuviai dirba; lenkberniai 
griau ja.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Skyrius Philadelphia, Pa. vi
somis išgalėmis darbuojasi, 
kad pagelbėjus Juozui R. Ja
nušauskui šią vasarą nulėkti 
iš New Yorko į. Kauną. Bet 
Pittsburgho Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriaus vadai Pet
ras Pivaronas, Juozas Virbic
kas ir kiti jų draugai “tautie
čiai” sudarę bendrą frontą su 
Vatikano agentais — prabaš- 
čiais ir kaip tik sykis dar
buojasi priešingai, kad paken
kus ‘‘Lituanicos II” skridimui 
į Lietuvą. Tur būt, jie prieši
nas dėl to, kad J. R. Janušaus
kas neprabaščiuš ir ne palio
kas.

Gaila, kad teko skirtis su lakunu James’u. Jisai tu- 
' ri nepaprastų gabumų ir ypatingų savybių, kurios jį 

pastatė į pirmas eiles tarpe šios šalies lakūnų.
James-Janušauskas atliko didelį darbą, kartu su 

ALTASS valdyba ir nariais populerizuodamas tranzat
lantinio skridimo idėją publikoje.

Jo vardas šiandie yra žinomas visur, kur tik gyve
na lietuviai — ne vien Amerikos lietuvių kolonijose ir 
Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose ir kontinentuose. Jo 
netekimas yra skaudus nuostolis organizacijai, kuri jį 
rėmė.

Todėl ne su blogais jausmais, bet su apgailestavi
mu teko su juo skirtis. Bet reikia tikėtis, kad jisai ir 
po šio skaudaus įvykio nenutrauks ryšių su tais, kurie 
buvo jo draugai.

Mes manome, kad gilumoje savo širdies jisai jau
čia, jogei tie asmens, kuriems plačioji musų visuomenė 
pareiškė savo pasitikėjimą, gausiai remdama tranzat- 
lantinį skridimą, elgėsi GARBINGAI, kuomet jie tarė

Pas gyvo 
buvusį pul 
Nikalojų Egorovičių Svaroži- 
čių, atvažiavo jo sūnūs, tech
nologijos studentas.

Jisai buvo išsiųstas iš Mas
kvos po policijos priežiūrą, 
kaipo pavojingas revoliucio
nierių organizacijos narys. 
Apie tai, kad jis yra areštuo
tas ir pusnietį kalėjime sėdė
jęs ir yra iš sostinės išsiųstas, 
Jurgis Svarožičįus jau anks
čiau laiškais pranešė savo gi
minėms, kad jis atvažiuosiąs, 
todėl jiems sūnaus atvažiavi
mas nebuvo netikėtas. Nors 
Nikalojus Egorovičius kitų 
buvo pertikrintas, mate sū
naus vaikišką nesubrendimą 
ir buvo labai pasipiktinęs jo 
istorija, 
maloniai 
stengėsi vengti opios temos.

Jurgis važiavo dvi dienas 
trečios klasės vagone, kuriam 
nebuvo galima miegoti dėl 
tvankaus oro, troškumo ir 
jaunuolių triukšmo. Jis buvo 
labai pavargęs ir vos tiktai su 
tėvu ir seseria Liudmila pasi
sveikinęs, kurią miestelyje vi
si vadino Lėle, kaip ir ji pati 
save, dar mažytė būdama, pa
sivadino, atsigulė Lėlės kam
baryje.

Nubudo jis jau vakare, ka
da saulė leidosi. Sauliolaidžio 
raudoni, kreivoti spinduliai 
piešė ant sienos ir lango silue
tą. Gretimam kambaryje 
skambėjo šaukštai ir stikli
nės; girdėjosi linksmas Lėlės 
juokas ir Jurgiui svetimas ma
lonus, bajoriškas vyriškio bal
sas.

Iš karto Jurgiui pasirodė, 
kad jis vis dar tebevažiuoja 
vagone, kuris trankosi, atsi
mušdamas į kitų vagonų: su
jungimus, ir langų stiklai bar
ška, Jis girdi gretimam vago
no kampelyje nepažįstamų

bet jis mylėjo jį ir 
priėmė, kalboje

—o— 
Už blogą darbą atmoka geru.

“Apsišvietimas” No. 1, 1924 
m. rašė: “Gruodžio 11 d. 1923 
m. Clevelande kalbėjo L. Pru- 
seika; jis savo kalboje kriti
kuodamas p. Grigaitį pasakė: 
net pikta darosi, kad negali
ma subankrutyt “Naujienas”.

Bet jei jo noras būt išsipil
dęs, tai kur dabar jo sklokos 
draugai gautų tiek daug vie
tos nemokamai skelbti savo 
prakalbas, koncertus ir kitus 
bizniškus parengimus?

—o—
Vienus smerkia, o kitus ne.
“Garsas” No. 5, 1934 m. ra

šo: “Gimdymų kontrolė neiš
laiko daktarų ir sociologų kri
tikos. Natūralus ir moralus į- 
statymai negali būt laužomi, 
už juos neatkentėjus. Bažny
čia griežtai smerkia, ypač dėl 
moralių pasėkų. Moterystės 
sakramentą pažemina šeimos|važiavau! 
Šventumą paniekina jos vie- Jjs pradėjo galvoti, jog ne

no kampelyje
pasažierių balsus. Bet greit jis 
atsipeikėjo, smarkiai pašoko 
ir atsisėdo lovoje,

—Taip, — pratęsė jis, būda
mas susiraukęs, pasišiaušu
siais juodais tankiais, kietais 
plaukais. Štai, aš jau ir at-

reikėjo jam čia važiuoti. Jam 
rpdėsi, kad miesto gyvenimas 
yra geresnis. Jam norėjosi 
grįžti atgal. Jurgis nedarė sau 
jokios atskaįtomybės. Jis gal
vojo ir norėjo galvoti tą, kas 
jam pirmiausiai į galvą atei
davo; sakyti tai, kas jam at
rodė geriau, bet šitas dalykas 
buvo kitokis: Jurgis visą gy
venimą gyveno ne iš savo 
darbo, bet tėvo parama ir jam 
buvo tiesiog baisu pasilikti be 
tėvo pagelbos atsidūrus sveti
mam krašte, tarp svetimų 
žmonių. Jisai sarmatijosi ši
taip net galvoti; net pats sau 
nedrįso apie tai prisipažinti, 
Bet dabar jis suprato negerai

padaręs. Giminės negalėjo su
prasti ir įvertinti jo istorijos. 
Visa tai buvo aišku: prie to 
turėjo prisidėti ir materialia 
interesas 
sėdėjo savo tėvui ant sprando- 
do — į krūvą sudėjus buvo 
aišku, kad gerų, nuoširdžių 
santykių pas juos negalėjo 
būti. Be to, šitam mažam mie
stelyje, kuriame jis jau du 
metu negyveno, turėjo būti la
bai nuobodu. Visus gyvento
jus, mažų miestelių ir apskri
čių miestų, Jurgis aplamai 
skaitė miesčionimis, kurie ne
sugebi ne tik suprasti, dargi 
interesuotis filosofijos ir poli
tikos klausimais, ką Jurgis 
skaitė esant vienu svarbiau
sių ir įdomiausių dalykų žmo
gaus gyvenime.

Jurgis atsikėlė ir priėjo prie 
lango, atidarė jį ir antrop pu
sėn persviro su visais pečiais: 
ant pasienyje esamo darželio 
išmindžiotos žemės ir žolių. 
Visas jis buvo apdengtas rau
donomis, melsvomis 
mis, lelijavomis ir baltomis 
spalvomis, perpildytomis lyg 
kaleidoskope. Toliau buvo 
tankus, suaugęs, susigaubęs 
sodas, lyg neatsiskiriąs nuo ši
to upėto, medžiais užaugusia 
miestelio sodo, kuris jungėsi 
su miestelio medžiais. Apačio
je medžių kaip stiklas spindė
jo balsgana dangaus šviesa. 
Vakaras buvo giedras ir ty
kus.

Jurgiui pasidarė skurdu, 
Perdaug ilgai jis gyveno dide
liuose akmeniniuose miestuo
se, nors visuomet jis manė 
mylįs gamtą, bet ji jam buvo 
tuščia, neskatino jį jausti jos 
gražumą, neramino jo, nesu
kėlė jame džiaugsmo, tik bu
dino jame nesuprantamas, 
skausmingas ir liūdnas svajo
nes.

—O... Tu jau atsikėlei, lai
kas!—pasakė Lėlė, įeidama į 
kambarį.

daugelį metų jis

gelsvo-

Jurgio krutinę slėgė jo pa
ties likimas dėl susidėjusios 
nemalonios padėties, bet ir ra
mus liudėsys, kurį sukėlė mir
štančios dienos sutemos. Jam 
buvo nesmagu matyti savo se
serį linksmą ir girdėti jos 
skambų, berupestingą balsą.

—Tau linksma? — nejučio
mis paklausė jis.

—Ot, tai tau!
lė, darydama dideles 
bet greit nusijuokė dar links
mesniu juoku, lyg klausdama
■ " 11' 'į’,-?.,'' " c. „ą,

TAIKOS ANGELAS A LA AZIJA

sušuko Lč- 
akis,

brolį prisiminė kažką labai 
vaikiškai juokingą. —- Ką tu 
čia dabar sugalvojai rūpintis 
mano linksmumu... Aš niekuo
met nenuobodžiauju... Niekuo
met.

Nuduodama rimta ir, mato
mai, didžiuodamos tuo apie 
ką kalba, ji dar pridūrė:

—Dabar toks įdomus laikas, 
kad liūdėt tiesiog yra nuodė
mė. Dabar aš esu užimta su 
darbininkais, o paskui daug 
laiko atima knygynas... Nesant 
tau namie, mes įkūrėm liau
dies knygyną. Ir gerai nusi
sekė.

Kitą syk visa tai Jurgiui bu
tų buvę įdomu, kas galėtų jį 
užinteresuoti, bet dabar kažin 
kas jam kliudė.

Lėlė raukėsi ir, kaip vaikas 
žaisdama, laukė iš brolio ma
lonaus, rimto atsakymo, 
gis, permatydamas jos 
dėjo pastangas pergalėti 
ir pasakė:

—štai, kaip!
—Aš dar neturėjau 

liūdėti! — 
atkirto Lėlė.

—Bet man vis liūdna, —- 
vis nelaisvai, pastebėjo Jur
gis.

—Nieko geresnio negali pa
sakyti!—juokaudama pakar
tojo Lėlė:—viso tik kelios va
landos namie... bet ir tas pra
miegojai ir, 
du, liūdną,

—Nieko 
nuo Dievo 
raudęs atsakė Jurgis. Jam ro
dėsi, kad liūdėti yra daug iš
mintingiau ir geriau, negu lin
ksmintis.

—Nuo Dievo, nuo Dievo!— 
veidmainiškai dūsaudama Lė
lė uždainavo ir, numojusi ran
ka, pasakė. — U-u!...

Jurgis pasijuto, jog jam pa
sidarė linksmiau. Skambantis 
Lėlės balsas ir gyvenimu pa
sitenkinimas greit išvaikė sun
kų jausmą, kurį jis skaitė 
esant rimtu ir giliu, Lėlė vi
siškai netikėjo jo kankini- 
muisi ir todėl ji nė nesigailė
jo erzinusi jį, ir pati neįsižei- 
dė išgirdusi iš jo tokį nusi
skundimą.

Jurgis, šypsodamasis žiurė
jo jai į veidą ir kalbėjo:

—Aš niekad nesu linksmas!
Lėlė juokėsi. Tikrą! jis pri

minė jai ką tai labai linksmo 
ir žaizdžiančio,

(Bus daugiau)

Jur- 
norą, 
save

laiko
pasididžiuodama

sakai jau nuobo-

nepadarysi, taip 
yra!—truputį pa-

- --------------------------------- • -------------------- ---------------------r~"................................ .
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NAUJIENOS, Chicago', III

susirinkimas

visi

Nhu
savo teises

Nhu

Nhu

Paulo

Sąuacio

Paulo

Lietuviai Daktarai

AkušeresLietuvei
Mrs. Anei

Sao

Sao

Graboriai

MADOS MADOS MADOS

9 vai

Dr. Weeks, Succeasor to

Opposlte Dnvls Store, 2d Floor

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Koplyčia dykai.

Advokatai

UOZAPAS EUDEIK1
Tel, REPUBLIC 3100

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. J. Hertmanavičius 
atidarė naują ofisą

sk ai ty te
prašomi 

eiti į tas 
skelbiasi

massage 
tr e a t- 
matrne-

vandens bilas, < 
jau atmatų neb

Geras “Naujienų” 
Seno Petro rėmė 

jas p. Kairelis

Svarbus Cicero liet 
namų savininkų 

susirinkimas

9 vai. vak. Ne

įtiko dabar: per

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. MARGER1S 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

mą privalėtų at- 
lietuviai, kurie

Chicago  je taiso dau 
gelį gatvių; daug 
mašinų dirba

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu 
eleetirie 
ment ir 
tie blankets ir tt
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South* Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9723

Brazilijos lietuviai 
aukauja “LITUANI- 

COS ANTROSIOS” 
skridimui

Tarp Chicagos 
Lietuvių

matų, iŠ kurių kila -didžiausia 
smarvė.

Kad tai atitaisyti, mes turi
me tvirtai organizuotis. Tad ir 
jus atlikite savo užduotį.

Senas Gyventojas.

Bacevičius Kazys, S. Paulo- 
Brazil.
Gudaitis Petras, S. Paulo- 
Brazil.
Gudynaite Izabelė, S. Pau
lo-Brazil.
Degutienė Apolionija, S. 
Paulo-Brazil.
Lekavičius Julius, S. Pau
lo-Brazil.
Palaikis Petras, S. Paiut)- 
Brazil.
Milkevičius Mikas, Nhuini- 
rhn-Brazil.
Jurkevičius Pranas, 
mirim-Brazil.
Jurkevičius Antanas 
mirim-Brazil.
Jurkevičiūtė Bronė, 
mirim-Brazil.
Jočys Antanas, S.
Brazil.
Bazilius Ji
Pupa-Brazil
Gidra Viktoria, Vilią Ame 
ricana-Brazil.
Šinkaitis Juozas, Santos 
Brazil.
Uckus Kostos, Sao 
Brazil.
Dutkus Pranas, Rio 
neiro-Brazil.

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

1092 KRCH1R GAVI

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

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Ofisas randasi ant Bridgeporto 
nuosavame name, 3631 Wallace 

Street

VALANDOS: t ,
nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 
Nedeldieniais pagal sutartį.

Mažai yra lokių gerų rėmė
jų “Naujienų” ir Seno Petro 
kaip p. F. Kairelis, 6746 So. 
Asland avenue, kuris yra savi
ninkas alinės tuo pačiu adre-

o 10—3 po piet.
St.-Cermak Rd

.3 Canal 6122

(farsus rusų šiaurės tyrinėto
jas prof. Otto Schmidt, kuris 
vadovavo ekspedicijai, plauku
siai laivu čeliuskin, kuris pa
skendo šiauriniame Lediniame 
vandenyne ir visa ekspedicija 
iš |101 žmogaus persikėlė ant 
ledo lyties, kur ji gyveno iki 
juos išgelbėjo sovietų Rusijos 
lakūnai. Prof. Schmidt po to 
susirgo plaučių uždegimu ir da
bai’ guli Nome, Alaskoj, ligo
ninėj.

2742 — Sporto modelis Labai patogus ir gražus. Be tokios suknelės 
sunku bus apseitį vasarai atėjus. Siūdinti reikia iš praktiškos, lengvai 
išskalbiamos materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monro. 3377

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.

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose.

»

Uckytė Anelė, S.
Brazil.
Vaivuckas Antanas, Sao 
Paulo-Brazil.
Damkauskas Viktoras, Sao 
Paulo-Brazil.
Tamašauskas Jurgis,
Paulo-Brazil.
Ivaškevičius Mykolas
Paulo-Brazil.
Rutkauskas Vytas, 
Paulo-Brazil.

T T 7fiT P JL# <!• juUJLiJr 
GRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct.
. Cicero 8724

F. Kairelis atsinaujino “Nau
jienas”, užrašė jas į Lietuvą 
giminaičiui p. A. Meilini, kitų 
prenumeratų užrašė j Indiana 
Ilarbor savo draugui Klemen
sui Strumskiui. Ketvirtų pre
numeratų užrašė j Clcaringų, 
dar kitam savo draugui.

Well, tai iš tiesų, drg. Kai
relis pasirodė didžiu Seno 
Petro pritarėju. Ačiū, drau- 
guti, už tokį mano ir “Naujie
nų” rėmimų.■ * Senas Petras.

Bevažinėjant po Chicagos 
didmiestį su savo keliaujančia 
krautuve, tęnka pastebėti, kad 
naujai perdirbama labai daug 
gatvių. Vienur platinamos, 
kitur cementuojamos. Darbi
ninkai dirba dviejais “šiftais”, 
po septynias valandas. Visi 
darbininkai yra unijistai, ku
rie priklauso prie AFL. Jie 
gauna mokėti po 82Vk centų į 
valandų.

Darbas yra daugiausiai at
liekamas su mašinų pagalba. 
Senas gatves ardo ir akmenis, 
cementų, žemes lioduoja į tro- 
kus viena ir ta pati mašina. 
Mašina lygina gatves, kita 
maišo ir pila cementų.

Pažvelgus į gatvių taisymo 
darbų su mašinų pagalba pa
sirodo, kad prie jų dirba keli 
desėtkai darbininkų, kurie su 
mašinų pagalba atlieka mil
žiniškų kiekį darbo į trumpų 
laikų.

Kad ne mašinos, tai prie tų 
gatvių taisymo darbų dirbtų 
desėtkai tūkstančių žmonių. 
Bet, mat, kiti gabus žmones iš
rado tas mašinas, kurios išme
tė mases į bedarbių eiles.

Senas Petras.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

Valandos: 2—4. 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Musų malonus veikėjas p. J. 
J. Hertmanavičius sugrįžo j se
nąjį Bridgeportų ir apsigyveno 
nuosavame name. Vietos lietu
viai linksniai sutiko šį senų 
darbuotojų ir be abejo parems 
jį reikalui atėjus- P-as Hert
manavičius yra viešas notaras, 
real-estati ninkas ir prirengia 
visokius viešus dokumentus. Jo 
ofisas namuose 3631 Wallace 
St. yra atdaras kas antradieni 
ir ketvirtadienį nuo 7 
vakare. Dienomis jį galima ma
tyti kitame jo ofise adresu 814 
W. 33rd St. — Mtė.

N A U J I E N Ų 
Pinigų Siuntiniu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9

Telefonas Canal 1175 
Narnai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

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

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktarų Drau 

gijos. Nariai._________ _

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas, j 
Palengvins akiu įtempimą, kuris | 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

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

Seredoj pagal sutarti.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 351h St

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė, 

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

Nedeldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHJCAGO, ILL.

r TĖVAS ’
Jeigu Norite Dailumo ir, Nebrangump 

Laidotuvėse........ Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu ^vardu)

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

♦

4605-07 So. Hermitage Avenue

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
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 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Gegužės 7 d., “Naujienų” 
numeryje įvyko klaida žinioje 
apie p. Chernauskų. Turėjo 
būti pasakyta, kad 3204 So. 
Halsted numeriu nupirko ali- 
nę ne p. J. Chernauskas, p. 
Antanas Chernauskas.

Antroji klaida įvyko gegu
žės 10 d., kontesto skyriuje, P. 
J. Kairelio adresas yra 6746 
So. Ashland avenue, o ne 6727 
So. Ashland avenue.

Tel. Cicero 2109

Antanas Petkus 
! Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct.

CICERO, ILL

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Vai.—8:80 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis4 
pasaulio dalis.

L O V EIKIS
Kvietkininkas

Gilės Dil Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted SU Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814 Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

šiek tiek 
Matot kas ats 
rinkimus jie teįveikė mus 
kokias gavote 
nuo bal. 19 d- 
renka, taip k^d elės pilnos at-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

vai. vak
49 Ct. ir 14 StJ.

į šį susirinki 
silankyti
turi šiokią-tokią nuosavybę ir 
prisidėti prie kliubo, kad bend
rai kovofti už
manau, kad visiems yra aišku 
ką reiškia organizacija. Jei ne 
kliubas, mes ]M>litikierių būtu
mėm visAi par.eigti ir tik ben
dromis pastangomis, per kliubų, 

juos prispaudžiam.

Telefona,s Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiįius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Dr. KARL NURKAT
Gydomof Akių ligos. 

Akiniai prita komi atsakančiai.
Valandos nw 

2201 W. 22
Telefoną

Ofiso Tel. Lafayette 3650
5, Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENffISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Cicero Lietuyių improvement 
kliubo svarbu
įvyks antradiehy, geg. 15 d., E

Liu^sybes svetainėj

J. F. RADZIUS
Incdrporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau, 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W,

Prisiuntė antro lietuvių 
transatlantinio skridimo fon
dui $21.00. Aukavo ir aukauja 
Amerikos lietuviai; aukavo ir 
aukauja Lietuva; aukavo Ku
ba, Haiti, aukavo ir aukuoja 
Kanada; aukauja Argentina.

Bet štai “LITUANICOS AN
TROSIOS” skridimo idėja už
kariavo dar vienų šalį, platin
dama savo triumfalį maršų 
per visų pasaulį išmėtytų 
lietuvių grupes. Prie skridi
mo rėmimo darbo prisideda ir 
Brazilijos lietuviai.

Kaipo pirmų savo aukų 
“LITUAN1CAI II”, brazilieeiai 
prisiuntė ALTASS sekretoriui 
$21.00. Tuos pinigus brazilie- 
čiai lietuviai smuikavo AL- 
TASSui per p. Antanų Dulkų, 
kuris nepatingėjo pasidarbuo
ti savo draugų tarpe. Jų są
rašas teka. Dalis, aukavo 
pinigus Brazilijos valiuta, da
lis doleriais. Susidarė $12.00 
ir 115 milreisų, kas sudaro vi
so $21.00.

1) Mikalajūnas Antanas, S. 
Pauo-Brazil.

2) Apolionijo Draugelytė-Če- 
markienė, S. Paulo-Brazil.

3) Feliksas Čemarka, S. Pau
lo-Brazil.

4) Zolba Antanas, S. Paulo- 
Brazil.

DR. C. MIGIEL. 0. D
UKTUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. Pri- 
t a i kinimaa akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

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

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St„ Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir pralau at

siųsti man pavyzdi No ■•■••••■••■•••••••a* 

Mieros ..........— ........ per kratinę

18th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

MDENTAi

32 6 S. STATE
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SUSI CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE

tabakus
KVIEČIAM!

agaminti ger$ cigaretę

CLASSIFIEDADS

James* 
nutarė

jaunimą 
idealais:

po to- 
darbo,

jie pasendina geras vynuoges 
padaryti gerus vynus

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Viskas, ką tik moderninismoks- 
los tikrai žino apie tąi, varto
jama padaryti CheSįerfield, ciga- 
retą, kuris yrą Įenęvespis, ciga- 
retą kuris turi geresnį skonį.

Bandys užinteresuoti 
socialistų partijos 
išrinko komisiją "

nūs
rupi lankytis į pasi- 

vakarėlius, kaip 
tokio aš manau, 

Kiek lai-

eiga re ta s, kuris LENGVESNIS 1 

cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

A. Račkienė,
Paul šaltimięras,
Adv. Konnie X Savickus.
Geo. J. Stungis.

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

Vienoj apielinkSj per 24 m. 
Insurinam namus, rakandus 
ir automobilius nuo ugnies 
ir vagių geriausiose kompa
nijose. Darome visus lega- 
liškus dokumentus pirkime 
ir pardavime namų žema 
kaina.
NOTARY PUBLIC

4038 Archer A venų e
Phone Lafayette 6719

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spųlką.

TEL. LAĖAYEETE 1083

2608 West 47th St,

atsiekia
norėčiau būti vyras, 

kepu- 
turetum 
u tokiu 
prisikelt 
išleist jį 
— laukt

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Studija
420 W. 63rd St

Englewood 5883-5840

suomene turi suprasti, kad 
antrasis transatlantinis skridi
mas

Amerikos Lietuviu Transatlantinio Skridimo 
Sąjungos Pareiškimas Visuomenei

Ten, iŠ kur paeina puikus 
VYNAI, jie žino, jog dvieji svar- 

biausi dalykai vyno-padaryme tai yra 
parinkimas vynuogių ir pasendinimo 
ilgi metai vyno skiepuose.

IR BEVEIK TAS PATS su cigareto 
pagaminimu. Būtinai reikia gauti tin
kamų tabakų ir paskui juos padėtį fiu- 
nokinimui ir pąsendinimui medinese 
statinėse.

Negalima pagaminti gerų cigaretų 
kaip Chesterfield į dienų. Ima suvirš 
dviejus metus pasendinti tabakus dėl 
tavo Chesterfields—bet tas priduoda

Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjungos 
Valdyba,

A. G. Kartonas, prez.
P. Grigaitis, vice-prez.
Wm. J. Kareiva, vice-prez.
Michael Narvid, vice-prez. 
Antanas Vaivada, sekr. 
Justin Mackiewich, ižd.
A. Bacevičius,
Bronė Bitautienė,
Dr. A. L. Davidonis, 
Adv. A. A. Dobbs, 
J. Hertmanavičius,

kilnų tikslą, kuris rei- 
visai lietuvių tautos 
pasiekti, visuomene 

toliau. Visos kolonijos 
ir toliau su tokiu

Viešnia perskaitė straipsnį 
r klausia.

“Ar tu manai, kad slaugė 
galėtų taip kvailai pasielgt?”

“Ne”, atsakė jos draugė. 
“Gal būt kokia senukė pama
čius 
. uo

(Tęsinys)
“Ar jie gula ar kelia, jų 

mintyje vis stovi operacijos, 
skauduliai ir mikrobai. Per 
daug daug metų. Tik tokiu 
būdu jie atsiekia savo. — 
Well, aš 
kad galėčiau nusiimti 
rę prieš juos. Ar 
gana pasišventimo 
vyru iš vieno dirbt, 
viduryje nakties ir 
prie ligonio ir laukt 
per naktį, per mėnesį, per am
žius. Netaip lengva. Gydyto
jas, kuris įgavęs savo diplomą 
nustoja studijavęs, bet tik sė
di savo ofise ir laukia ligonių 
ir vakaro, nieko neatšiekia ir 
pagarbos nustoja. Katram 
labiau 
linksminimo 
į klinikas, 
nenorėtum pažint 
ko atgal “Naujiem 
bai juokingas straipsnis, rašy
tas kokio tai aptiekoriaus. Tai 
jo pasikalbėjimas su kokia tai 
buvusia slauge, še, pasiskai-

ne vieno asmens reika- 
l’ai visos musų tautos rei

kalas. Ir dėl to lakuno James- 
Janušausko pasitraukimas ne
gali sutrukdyti šio didelio ir 
kilniaus darbo, kuriam jau tiek 
daug padėjo viso pasaulio lie
tuviai. Kaip pirmųjų musų 
transatlantinių lakūnų mirtis 
nenugąsdino antrojo skridimo 
rengėjų, taip dabar, palyginti 
mažas Įvykis, neprivalo nė tru
pučiuko atšaldyti visuomenės 
jausmų.

šią vasarą Lki.ar.ica Antroji, 
sekdama Dariaus ir Girėno ke
liais, turi nusileisti Kaune. 
ALTASS valdyba prašo visuo
menę pasitikėti naujuoju Litu- 
anicos valdytoju, Įeit. F. Vait
kum, kuris, visos lietuvių tau
tos vardu, pasiryžo drąsiai šio 
garbingo ir kilnaus tikslo siek-

saulygų vyrą norėjo su 
susipažint ir manė pada- 
įspudį. Persistatė siau
rinai, kad slaugė žinos 

co ji nori ir kur ką gali gaut 
pirkti”.

Kaip ten nebūt, žmogus pla
tesnių nuomonių spręstų apie 
ją kaipo ypatų, o ne apie pro
cesijų.

Visi sveiki Chicagos ir apielin- 
kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis i 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.-

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtine yra $250. 
Įsirašymui malonėkite atvykti | 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

vaišių. Užkandžiaudami 
rinkusieji diskusavo draugiškai 
apie darbininkų reikalus, apie 
unijas ir jųjų reikšmę, apie 
patirtus įspūdžius darbininkų 
ekonominės kovos lauke ir so- 
cialisinių idėjų įtakų tose ko
vose. Tai buvo maloni drau
giška sueiga, naudingai praleis 
tas vakaras, ir tokie susirinki
mai palieka gerinusį įspūdį na
riuose. Norėtųsi ir daugiau ma
tyti panašių susirinkimų.

—Nosius.

-ir jie daro 
ką nors panašiai 
nunokinti serus

L. Socialistą Sąjunga 
žada organizuoti 

jaunimą
• * X

pažinti per pernykštę aviacijos 
dieną Chicago je. Tai jaunas, 
kompetentiškas, išėjęs aukštąjį 
mokslą lakūnas, dėl kurio ga
bumų netenka abejoti.

Visas platusis lietuviškas pa
saulis, nekalbant jau apie Ame
rikos lietuvių visuomenę ir pa
čią Lietuvą, tik ir laukia to 
momento, kai Lituanica Antro
ji pasikels viršum vandenyno 
ii\ be sustojimo, lėks j Kauną.

Štai dėl ko ALTASS valdyba, 
pranešdama plačiąjai visuome
nei apie šį nelauktų įvyki, tvir
tai tiki, kad jau daugiau, kaip 
įpusėjęs darbas bus tęsiamas 
toliau ir bus baigtas. Kaip jau 
visuomenei žinoma, yra nupirk
tas, didelis gražus lėktuvas, ku
riam neperseniai duotas Litu- 
anicos Antrosios vardas. Ličua- 
nica Antroji, už kurią jau su
mokėti visi pinigai, yra nau
jausios konstrukcijos moderniš
kas lėktuvas. Lituanica Antro
ji yra ALTASS valdybos žinio
je. Lėktuvui dar trūksta kele
to instrumentų, kurie, papras
tai, reikalingi tolimiems trans
atlantiniams skridimams.

ALTASS valdyba neabejoja, 
kad šitą 
kalingas 
garbei 
rems ir 
raginamos 
pat pasiryžimu rengti aviacijos 
dienas, kurias dabar lankys lei-

Praėjusio penktadienio vaka
re, gegužės 11 d., Liet. Socialis
tų Sąjungos Chicagos centrali- 
nė kuopa laikė- savo susirinki
mų Naujienų name. Narių susi
rinko gerokas būrelis; apsvars
tė bėgančius kuopos reikalus, 
išklausė raportų iš komisijų vei
kimo darbų, nutarė trumpoj at
eityje surengti tikrą lietuviškų 
gegužinę-išvažiavimų į miškus, 
ir daug laiko pašvęsti diskuta
vimui apie mus priaugančio 
jaunimo įtraukimą į visuome
ninį darbų.

šis klausimas daugelio yra 
svarstomas ir bandomas išrišti 
jau nuo seniai ir iki šio laiko 
matyti dar labai maži vaisiai. 
Vienok, svarstyti ir rūpintis 
verta ir reikalinga. Juk, pri
auganti karta, eis tokiu keliu 
kokį suaugusieji jai paruoš. 
Tam tikslui liko išrinkta komi
sija iš kompetentiškų žmonių, 
kurie studijuos budus ir prie
mones jaupimo užineresavi- 
mui musų idealais.

Po susirinkimo parengta sta
lai draugių Kungienės ir Kemė- 
šienės rūpesčiu ir nariai buvo 
pakviesti prie užkandžių bei tyk

Visa plačioji lietuvių visuo
menė nepaprastai susidomėju
si antruoju transatlantiniu skri
dimu, kuris turi įvykti šią va
sarą. Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjungos 
(ALTASS) valdyba, kuri visą 
laiką turėjo labai glaudų kon
taktą su visuomene, pasišovu
sia rengti antrąjį skridimą, šio
mis dienomis buvo nustebinta 
netikėtu įvykiu.

Lakūnas James-Janu.šauskas 
rezignavo.

ALTASS valdyba, išklausiusi 
pranešimo apie lakuno 
Janušausko rezignacijų, 
ją priimti.

Netenka abejoti, kad 
kio ilgo ir sunkaus 
ALTASS valdybai buvo labai 
sunku skirtis su lakunu James- 
Janušausku. Bet sąlygos, kūnas 
jis pateikė, buvo griežtai ne
priimtinos. ALTASS valdyba 
buvo priversta tai padaryti.

ALTASS valdyba, puikiai ži
nodama, kokios reikšmės visai 
lietuvių tautai turi šitas trans
atlantinis skridimas, supranta
ma, negalėjo nuleisti rankų. 
Tuojau buvo imtasi naujų žy
gių, kad skridimo darbas nė 
vienai minutei nebūtų sutruk
dytas. Tą pačią dieną buvo nu
tartą pasiūlyti transatlantinį 
skridimą be sustojimo į Kauną 
atlikti Amerikos karo aviacijos 
leitenantui Feliksui Vaitkui. Jį 
visuomenė jau turėjo progos tenantas Feliksas Vaitkus

North West Lietuvių Moterų Kliu- 
jo susirinkimas jvyks antradieny 
gegužės 15 d. 1934 m. PK šliaute- 
rių bute 3231 Crystal St., 7:30 vai. 
vak. Narės malonėkite susirinkti 
ant paskirto laiko. M. K. sekr.

D. L. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas jvyks antradie
ny gegužės 15 d., 1934, 7:30 v. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėje, 3133 So. Halsted St. Nariai 
būtinai privalote atsilankyti, nes tu
rime svarbių tarimų, taipgi kurie 
esate pasilikę su mokestimis, būti
nai pasirūpinkite apsimokėti, kad 
nenustotumėt draugijos teisių.

P. K. rašt.

Financial
į Finansai-Paskolos
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PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300
> 1647 WEST 47th STREET
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NAŠLE priversta parduoti seniai 
įsteigtą bizni ir 3 augštų namą su 
saliunu, 8 kambarių apartmentas, di
dele salė, 2 karų garadžius. 

5426 Wentworth Avė.

Business Service 
r Biznio Patarnavimas

lel. Yarda H408 
ViCTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvedame ir i tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimai
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1858 So. Halsted St. Chicago. IR 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunlnkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 lyto iki piet. Įžymus 
namai originalfo ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West D i vision St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame Jau šiuo adresu virš 50 met

AUTOMOBILIU MEKANIKAS 
Mes taisom visokių išdirbysčių auto
mobilius. Galime ir jūsų namuose pi
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tel. Lafayette 1329

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Ttslssi

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$150 parlor mt&i $25. 0x12 orienlaliftkti 
kaurų Pat. $20.50. Riešuto mediio valr. 
kamb. setai $20. $124, mierk. setai $30. 
3 kambarių pilnai irenrimaa $00. už cub 
arba iftmokftjimo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedėl- 
dienlala.

*** OH—

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

$100 importuoti kaurai .... $20 ir $25 
$200 importuoti kaurai .... $30 ir $35 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parior. miegkambario ir valg. kamb. 

setai $35. Įsteigta virš 30 m.
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.«

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parior Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
talio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara - kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia ___ _.

REIKALINGI degtinės salesmonai 
su tavern patyrimu, turime pilną 
pasirinkimą liberališkas komisas. 
Jerome Co., 109 W. Austin Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA kompetentiška, už- 
tikėtina mergina prie abelno namų 
darbo, gyventi ant vietos.

5812 W. Madison St.

REIKALINGOS moteris tikrai pa
tyrusios skudurų sortuotojos, gera 
mokestis. Fairfield Iron & Metai Co. 
1140 S. Fairfield Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern su namu 
ar be namo. 4049 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 5617.

TAVERN pardavimui ir lunch 
| ruimis, senai įsteigtas. Lietuvių 

apielinkė, gyva gatvė. Parduosiu 
pigiai. 1706 W. 47 St.

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
įrengta, barai, stalai, stiklai, pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui. Salė užpaka
ly saliuno. Renda už visą namą 
$30.00 mėnesiui. 7301 So. Peoria St. 
Vincennes 4985.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geras kampas, rezidencijos dis- 
triktas, biznis išdirbtas, nėra kom- 
peticijos, pigi renda, kambariai gy- 
vAnimvi. ger”s stakas ir rakandai. 
Lietuviais tirštai apgyventa, iš prie- 
zasues iitros parduosiu pigiai.

2801 S. Union Avė.
Telefonuokitą Victory 4996

~ Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

WISCONSINE farmos, kietmedžio 
ir molio žemė, prie kelio. Arti mo
demiškų mokyklų. Gera apielinkė, 
40 ir 80 akerių farmos su namais, 
barnė ir Uuosu lauku. $650 iki $1750, 
kiekviena. $250 cash. Likusi ant 10 
metų laiko už 5%. Reikalaukite fo- 
tografijų ir cirkuliorių.

D. DONALDSON, 
203 N. Wabash Avė., Chicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, fumace šiluma, 2 karų ga- 
radžius, lotas 180x30, cementinis žu
vų prūdas, yra vaisinių medžių ir 
viskas gerame stovyje, $1500 įnešti, 
$8500 mortgičių. .

3504 N. Keating Avė.




