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Gniot,

Dar viena šventoji

Vakar

jos

Pernai valkatų šunų mieste 
buvo sugauta 722. Iš to skai
čiaus tik 80 šunų atsirado sa
vininkai, o likę buvo sunaikin
ti.

Tauragės apskr. taryba
m. gruodžio 30 d. nutarė Ru- 
biškės kaimą pavadinti Dariaus 
kaimu ir Vytogalos — Girėno 
kaimu*.

KIEK PERNAI KAUNE
GAUDYTA ŠUNŲ

DARIAUS IR GIRĖNO VARDŲ 
KAIMAI
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Senoji ekonominė sistema negryš:--Rooseveltas
Pageidauja trumpesniu darbo 
valandų ir augštesniu algn

NRA pasiliks visam laikui, kad prieiti prie 
lygesnio turto padalinimo ir padaryti dau
giausia gero didžiausiam žmonių skaičiui

VVASHINGTON, kovo 5. — 
Pradėdamas antrus metus eiti 
prezidento pareigas, Rooseveltas 
šiandie kalbėdamas 4,500 ko
deksų vykintojų delegatams, 
pareiškė, jog šalies ekonominė 
reorganizacija tęsis toliau, kad 
pašalinti tą nelygybę, kuri pa
sireiškia Amerikos gyvenime ir 
ilgainiui prieiti prie lygesnio 
turtų padalinimo. Senajai pa
laidai ekonominei sistemai ku
ri toleravo visu£ blogumus ir 
kuri privedė prie šio didelio 
kracho, niekad nebus leista su-

Tarp jo kalbos klausiusių de
legatų buvo įvairių žmonių — 
nuo stambiausių fabrikantų iki 
darbininkų ir vainotojų. Prezi
dentas išdėstė jiems NRA sie
kius ir pareiškė, kad NRA nie
kad nebus panaikintas, bet pa
siliks visam laikui ,tik.bus nuo
latos gerinamas, klaidos taiso
mos, kad jis galėtų atsiekti to 
tikslo, kuriam jis buvo įkur
tas,— “kad suteikti kuodau- 
giausia gero juodidžiausiam 
skaičių žmonių”.

Pertvarkant ekonominę siste
mą nesisiekiama prie jokio “ko
munizmo, kolektivizmo, fašizmo, 
ar diktatūros’, bet pageidauja
ma didesnio kooperavimo tarp 
darbo ir kapitalo, atsižvelgiant 
į samdytojų, darbininkų ir var
totojų labą.

Nuo pereitų 
buvo dedamos 
kad atitraukti
vienas už save” nusistatymo ir 
kad eiti prie planingos ekono
mines sistemos, paremtos savi
tarpiu kooperavimu.

Prezidentas Roosveltas savo 
kalboj taipjau pasisakė už su
trumpinimą darbo valandų ir 
pakėlimą algų. Sutrumpinimas 
darbo valandų yra reikalingas 
padidinimui samdos, bet jei su
trumpinus darbo valandas butų 
sumažintas ir uždarbis, tai iš 
tokio darbo 
nimo nieko 
tai reikštų, 
pimo naštą

klasė, 
tai daryti.
tikslas yra, sakė prezi- 
“pakelti perkamąją jė-

Prezidentas sakė, vykdymas 
tų teorijų sekasi “su jūsų pa- 
gelba”.
Trumpinimas darbo valandų bus 

vykinamas kodeksais
Po prezidento kalbos kalboje 

Donald Richberg, generalinis 
NRA patarėjas, kuris nurodė, 
kad negalima nustatyti vieno
dus patvarkymus visiems biz
niams, nes iš to nieko gero ne
išeitų, bet trumpinimas darbo 
valandų ir kėlimas algų turi 
būti visuotinas.

Po jo kalbėjęs senatorius 
VVagner, pirmininkas nacionalės 
darbo tarybos, pareiškė, kad 
darbo valandų sutrumpinimas 
ir pakėlimas algų bus įvestas 
pertaisant NRA kodeksus.

Darbo sekretorė Perkins pa
reiškė, kad kiekviena industri
ja turi savo samdos didinimo 
problemą ir industrijos dar tu
ri suimti tarp 8,000,000 ir 9,- 
000,000 bedarbių.

Sam Insultas šiandie 
turėsiąs apleisti 

Graikiją

metų kovo 4 d. 
visos pastangos, 
šalį nuo “kiek-

valandų sutrumpi- 
gero neišeitų, nes 
kad bedarbių šel- 
tu'rėtų nešti ta 

kuri mažiausiažmonių 
pajėgia

NRA 
dentas,
gą farmerių ir algapelnių, kad 
industrija, darbas ir visuome
nė iš to pasinaudotų. Mes šie- 
kiamės įvesti lygsvarą musų 
ekonominėj sistemoj—lygsvara 
tarp agrikultūros ir industri
jos ir lygsvarą tarp industrijos, 
algapelnio ir vartotojo”.

lis oro biuras
Sauja;

Giedra; mažai permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:18 
5:45.

leidžiasi

Vz‘

Naujasis Belgijos karalius Leopoldas III (kairėj) laike jo karūnacijos sudeda priesaiką, prisiža
dėdamas pildyti šalies konstituciją, ir išlaikyti šalies čielybę.

ATHENAI, kovo 5. — Poli
cija šiandie pranešė buvusiam 
Chicagos visuomenės aptarna
vimo įmonių magnatui Samuel 
Insull, kad jis rytoj turi ap
leisti Graikiją.

Vidaus reikalų ministeris 
Kailis sako, kad Graikijos val
džia Insultai suteiksianti i- 
dentifikacijos dokumentus.

Graikija nori Insultą išvaryti 
vien tik todėl, kad to reika 
lauja Amerikos valdžia ir Grai
kija nedrysta tam feikalavimui 
pasipriešinti, bijodamosi užrūs
tinti tokią didelę šalį. Jis tu
rėjo išvažiuoti sausio 31 d., bet 
dėl ligos jo išvažiavimas liko 
atidėtas.

100 žmonių žuvo pa
skendus chiniečių 

laivui

Tyrinėja Dillingerio 
pabėgimą iš ka

lėjimo

HONKONG, kovo 5.— Gaiš
tomis žiniomis, 300 žmonių pri
gėrė paskandus plaukusiam į 
Cantoną laivui Szehai.

100 pasažierių likę išgelbėtą. 
Priežasties nelaimės nepatirta.

Chicago je rastas Dillingerio au
tomobilius, iš to spėjama, kad 
jis slapstosi Chicagoj

CR0WN POINT, Ind., kovo 
5.—Jau prasidėjo tyrinėjimai 
skandalingo pabėgimo 'iš kalė
jimo garsaus bankų plėšiko 
John Dillinger, kuris kovo 12 
d. turėjo stoti teisman už nu
žudymą East Chicago policisto. 
Kaip žinia, Dillinger pabūgo iš 
kalėjimo apsiginklavęs tiktai 
mediniu revolveriu, kurį jis 
pasidirbdino savo kameroj. Su 
pagelba to revolverio jis suva
rė į kamerą 33 kalėjimo sar
gus, patarnautojus ir kalinius 
ir juos visus ten užrakinęs pa
bėgo šerifo automobiliu, pasi
ėmęs iš kalėjimo viršininko 
raštinės du kulkosvaidžius. Kar
tu su savim išsivedė ir negrą 
kalinį, kuris irgi laukė teismo 
už žmogžudystę.

Pradiniai tyrinėjimai parode, 
kad kalėjime viešpatavo tikra 
betvarkė, kad nuolatos buvo 
laužomos kalėjimo taisykles ir 
kad buvę kaliniai buvo ski
riami kalėjimo prižiūrėtojais.

Pavieto komisionieriai susi
rinko pareikalauti, kad rezig
nuotų šerifas Mrs. Lillian Hol
ley, kuri patapo šerifu kai prieš 
kiek laiko jos vyras, pavieto 
šerifas, liko nukautas kovoje 
su pamišusiu ūkininku. Ji sa
ko, kad geruoju rezignuoti ji 
atsisakysianti.

Plėšikai puolė Chi
cagos miesto salę
CHICAGO.—Chicagos Įplšši- 

kai tiek įsidrąsino, kad ėmė 
pulti ir miesto , salę. Vakar 
keturi plėšikai užpuolė vienuo
liktame miesto salės augšte 
esantį kaucijų teismą, suėmė 
tris klerkus ir prokuroro pa- 
gelbininką, taipgi sumušė ad
vokatą ir du jo klientus. Bet 
plėšikai pinigų nerado ir nie
ko nepelnė.

Vokiečių siautimas Klai
pėdos pasieny 

____ i________

Ties Klaipėdos pasieniu vokie 
čiiai praktikuoja Austrijos 
pasieny vartojamus metodus

KLAIPĖDA.—Paskutiniuoju 
metu Klaipėdos krašte pasienio 
vokiečiai pradėjo užpuldinėti 
(naktimis) pasieniečius, svaido 
visokius šūksnius, apšviečia 
sieną ir t.t. taip, kaip jie jau 
kuris laikas daro Austrijos pa
sieny.

Lietuvos atatinkamos valdžios 
įstaigos į kiekvieną vokiečių 
išsišokimą pasieny reaguoja, 
bet tai nieko negelbsti.

Vokiečių teismas nutei 
sė Lietuvos pilieti

ver, Colo., o vienas chicagie- 
tis tikrina, kad jis kalbėjosi 
su pačiu Dillingeriu. Esą Dillin- 
geris pasisakęs, kas jis yra ir 
kad jam (jau g pinigų kainavę 
pabėgti iš kalėjimo. Dabar jis 
gyvenąs Rogers Park ir jį ne
lengva busią suimti. Su Dil
lingeriu buvęs kitas vyras ir 
rudplaukė mergina.

Girtas tėvas subadė 
sūnų ir pats 

nusižudė
CHICAGO.— Leonard

12 m., paprašo savo tėvo, John 
Giiiiot, kuris turi ’ sankrovelę, 
1758 N. Washtenaw Avė., pa
liauti tiek daug gerti. Tas tiek 
užpykino tėvą, kad jis pastvė
rė peilį ir savo sūnų subadė. 
Po to jis surieškojo revolverį ir 
pats nusišovė.

Atbėgę kaimynai rado tėvą 
jau negyvą, o sūnų gulintį 
kraujuose, bet dar nepraradu
sį sąmonės. Nugabentas ligo
ninėn sūnūs pasisakė, kad jo 
tėv.as labai daug gerdavęs. Jis 
gėręs užvakar. Vakar ryte ir
gi pradėjęs gerti, tad jis ir pa
prašęs tėvą paliauti gerti. Už 
tą sūnūs liko subadytas peiliu 
ir galbūt mirs. Tėvas irgi ne
begyvas; motina gi jau keturi 
metai kaip yra mirusi.

(Kitos žinios paduoda visai 
kitokią šios įvykio versiją).

Heimwehr skerdė 
socialistus, kad pasi

grobti jų darbus

Prieš kurį laiką 
buvus hitlerininkų 
ei ja. Lietuvos pil. 
vęs gatvėj ir su
paradu nesisveikinęs ir kepures 
nenusiėmęs. Pripuolęs žanda
ras Meceliiri kepurę nuplėšė ir 
smarkiai sumušė, sužalodamas 
pilvą.

Mecelis dėl smurto padavė 
skundą miesto policijos vadui. 
Tada žandaras, teisindamasis, 
Mecelį perdavė teisman neva 
už melagingą įskundimą; girdi, 
jis, žandaras, elgęsis korektiš
kai ir kepurę 
ėmęs.

Nežiūrint tai, 
teismui patiekė 
žandaro buvo
įrodė ir liudininkais, 
vis tiek Mecelį nubaudė 6 sa
vaites kalėti.

Dililnger automobilius rastas 
Chicagoje

CHICAGO. — Lake pavieto, 
Ind., šerifo Mrs. Lillian Holley, 
automobilius, kuriuo Dillinger 
pabėgo iš Crown Point kalėjimo, 
liko surastas pamestas gatvėj 
prei Ardmore ir Kenmore Avės., 
North Sidėj. Nors policija ilgai 
laukė, bet Dillingeijis pasiimti 
automobilį negryžo/ Iš. to spė
jama, kad Dillingeris slapstosi 
Chicagoje, su savo draugu Ha- 
miltori, kuris tebėra laisvas, 
nors tikrai žinoma, kad jis prieš 
kiek laiko garaže nušovė poli- 
cistą Shanley ir jau senai yra 
policijos ieškomas.

Iš visur eina žinios, kad tai 
vienur, tai kitur malę Dillin- 
gėrį. Jį “matyta” tuo pačiu 
laiku ir Charlotte, N. C. ir Den-

Rusija tyli apie Ame 
rikos komunistų 

veikimą
MASKVA, kovo 5. 

bu‘vo švenčiamos 15 metų su
kaktuvės įkūrimo kominterno 
—komunistų internacionalo.

Aprašymuose komintėrno vei
kimo niekur neminima apie 
Amerikos komunistų veikimą. 
Matyt, Rusija tuo nori pasiro
dyti pildanti Litvinovo priža
dus prezidentui Roseveltui, kad 
Ru’sija susilaikys nuo prępa- 
gandos Amerikoj. Mat nemi
nint apie Amerikos komunistų 
veikimą norima parodyti, kad 
kominternas buk neremiąs 
Amerikos komunistų.

oi-—-n1 -r- - ■■

. LEAVENWORTH, Kaso k. 
5.—Kilęs aerodrome gaisras su 
naikino 9 valdžiosf lėktuvus ii 
pridarė nuostolių už $250,000.

.‘i vr ' ...
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VIENNA, kovo 5. 
trys savaitės praėjo po heim- 
wehro surengtų socialistų sker
dynių Austrijoje, bet didelio 
pakitėjimo tvarkoje nėra, iš
ėmus vien tai, kad socialistai 
dabar yra'sugrusti į kalėjimus, 
o jų šeimynos kenčia didelį 
skurdą.

Dollfusso valdžia yra despo- 
tiškiausia visame pasaulyje. 
Nėra jokio parlamento, jokios 
konstitucijos, nėra mažiausios 
laisvės žodžio ir susirinkimų. 
Cenzūra baigia smaugti išliku
sius laikraščius. Dvi didžiosios 
partijos, kurios atstovauja apie 
70 mtfoš. gyventojų—naciai ii 
social-demokratai — yra pri
verstos veikti slaptai.

Socialistų skerdynėse nebu
vo jokio idealizmo, dagi nė to
kio, kokis pasireiškė Hitleriui 
pasigrobiant valdžią. Heim- 
wehr išprovokavo kruviną ko
vą su socialistais ir paskui juos 
išskerdė vaduodamasis ne ko
kiais nors idealais, bet vien 
tik tam, kad išstumti socialistus 
iš visų jų užimamų vietų ir pa
tiems tas vietas užimti. Tai 
buvo vien paprasta “džiabų ieš
kotojų” “revoliucija”.

Visos socialistų kontroliuo
jamos darbininkų unijos yra 
uždarytos. Dollfusso valdžia 
norėtų suvienyti darbininkus ir 
samdytojus į vieną didelę uni
ją. Bet tam nepritaria dagi 
katalikiškos imi jos. Dollfussas 
pasekdąmas nacius, fašistus ir 
komunistus, norėtų suorgani
zuoti ir jaunimą į savo “tė
vynės frontą”.

Laisvamanių tėvų vaikai bus 
siunčiami į katalikiškas mokyk
las. Valdiškose mokyklose 
esantys socialistai ' mokytojai 
yra šalinami iš darbo.

Baigiasi Dr. Wyne 
koop byla

(. Ii •

CHICAGO.— tiudijimai Dr. 
Alice Wynekoop, 62 m., kuri 
yra kaltinama nužudžiusi savo 
marčią Rheta, byloj jau užsi
baigė ir vakar prasidėjo advo
katų kalbos, taip šiandie bylu 
bus atiduota jury, kad išneš* 
tų galutiną sprendimą dėl 
kaltumo.

■■j Ifl V. >
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Princesa laimėjo 
Rasputino bylą

Nubaudė už tai, kad ne
leidžia vaikų į mokyklą
-KAUNAS.—Kai kurie dvari

ninkai- nuo Vendžiogalos Jtlsir 
sakė leisti vaikus į privalomą 
pradžios mokslo mokyklą.-Jiems 
buvo iškelta baudžiama byla ir 
Kauno apyg. teismas užsispy
rusius dvarininkus nubaudė 
po 3 paras arešto ir 50 lt. t

LONDONAS, k. 5. — Prin
cesa Irina Ju*zupov, caro gimi
naitė, laimėjo bylą prieš Metro- 
Goldwyn-Mayer filmų kompa
niją. Kompanija turės sumo
kėti jai 25,000 sv. sterlingų 
($126,000) už jos apšmeižimą 
veikale “Rasputinas ir Impera- 
torienė”, kuriame princesa vaiz
duojama Rasputino meilužė. 
Jos vyras, princas Juzupov yra 
Rasputino žudytojas.

Princesa turi užvedusi bylą 
prieš tą kompaniją New Yorke, 
kurioj reikalauja $2,000,000 at
lyginimo. Taipjau užvesta by
los kitose Europos šalyse ir 
prieš didelę grupę Anglijos te
atrų, kuriuose ta filmą buvo ro
doma.

RYMAS, k. 5.-— Papa Pins 
XI didelėmis iškilmėmis šian
die pakėlė į šventųjų tarpą Is
panijos didžponę Maria Micaela, 
kuri savo laiku įkūrė “šventoje 
sakramento ir labdarybės” or- 
deną.

MASKVA, kovo 5. —Rusi
jos lakūnai išgelbėjo 10 moterų 
ir du vakius iš 100 narių šiau
rės tyrinėjimo ekspedicijos, 
kuri buvo priverstas ieškotis 
prieglaudos ant ledo, pasken
dus laivui čeliuskin. Jei oras 
bus geras, tai, manoma, pasi 
seks išgelbėti, ir visus kitus 
ekspedicijos narius.
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RYMAS, k. 4. — Valdžia sa, 
kosi susekusi suokalbį nužudy
ti Mussolini dujų bombos pa* 
gelba irx keturius žmones ati* 
davė specialiam tribupalui. 
Jiems gręsia mirties bausmė.

KAUNAS, 
nuovados policija sausio mėn. 
Kaune skelbia 237 varžytines 
kiln. turtui parduoti. Nema
ža varžytinių paskelbta ir ne
kilo. turtu‘i parduoti.

PANEVĖŽYS 
vedęs išvažiavo 
Urugvajų. Ten laimė jam nu
sišypsojo ir jis 
pė kelius tūkstančius.
žmona susipažino su tulu Mar
kevičium, vyrą pametė ir grį
žo į Lietuvą, čia širkšnovienė 
kurį laiką linksmai gyveno su 
savo meilužiu, bet kai pritru
ko pinigų, meilužis ją pame 
te. Tuo įsižeidė ir pasijutus? 
gatvėje š—nė, nutarė atker
šyti savo meilužiui. Tą ji pa 
darė pereitų metų rudenį, re 
volverio šūviais jį sužeisdama. 
Šiomis dienomis Panevėžio 
apygardos teismas širkšnovienę 
nubaudė sąlyginiai 6 mėn. ka
lėjimo.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurte pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, '' bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, II..
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIA 

YRA

Rašo J. Mickevičius

NAUJIENOS, Chicago, m

oi Order

Antradienis, kovo 6, 1934

apie balso gavimą. Eisime prie 
Sekamo klausimo.

(Bus daugiau)

Koiitesto Reikalai

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA
P. MlLLER

draugijos daktaras 
Dr. A. Montvidas.

.DVOKATAS 
MUMIS. |
AUDITORIUI

DRAUGIJOS ADVOI 
K, P. Gugis.

DRAUGIJOS HZ“-
P, Vokalą ,

KONTESTO’ GARBES

J. ASCILLA 
r J. GADSKIENfl 
L, V^^ĄčKAUSKAs..

KOM.i

Kontesto ofisas atdaras kasdien nuio 4 iki 7 vai. vakare. Visi ndi*iiiti įsirašyti1 f)/auftiĮoh kviečikmi. liriltatį čia 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai* bile kiiriaia reikrtlhis Čia pažymėtomis vdTatidonlis. Draugijos Ofisas: 

1739 SO. HALSTED STREET. TEL. CANAL 0117 •

Chicagos Lie t u v i ų 
Draugijon laike pra
eitos savaitės Įsirašė 
sekami nauji nariai:

2. Kiekviena ketvirtadieni- 
ketverge yra priimami iš na
rių mėnesiniai mokesčiai nuo 
6 iki 8 valandos vakaro Drau
gijos ofise, 1739 So. Halsted 
St. (“Naujienų” rtatne). Kito
mis dienomis mėnesinės narių 
duoklės nėra priimamos.

3. Pasibaigus trims mėne
siams ant trečio nėra siunčia
mi paraginimai nariams, kad

Adv. Charles P. Kai.
Adv. Kai yra States Attor

ney pagelbininkas. Tai vienin 
telis lietuvis advokatas, kuris 
užima tokią aukštą vietą poli-į užsimokėtų užvilktas mėnesines 
tiniame gyvenime. Draugijai 11 ? •
yra malonu turėti savo eilėse 
didesnį skaičių profesionalų.

Mite. Karolina Neffas.
Praktiška namų šeimyninkč 

ir Beverly apielinkės gyvento
ja. Ponia Neffienė sako, kad 
ji įstojo j šią organizaciją tik
slu, kad būti kulttfringų žmonių 
šeimynoje.

P-nia Marė Kunza.
Jauna ir. sumani moteriške 

užlaiko patogią užeigą prie 34- 
tos gatvės. Smagu, kad biznie
riai auga Chicagos Lietuvių 
Draugijos eilėse.

P-nia Della Mankus.
Nauji Draugijos narė, p-nia 

Della Mankus, žmona senai 
mums pažįstamo darbuotoji' 
Juozo Mankaus. Abu sykiu su 
savo vyru* Juozu atsidūrė mu
sų organizacijos šeimynoje.

Drg. Juozas Mankus.
Juozas Malikus, senas malia- 

votojas ir namų dekoratorius, 
namų adresas 7240 So. Tal- 
man Avė.

Emma Mazuraitienė.
Brightonparkietė, darbšti i 

mų šeimyninkč. Jos vyras 
nas Draugijos narys, dabar 
ji pati čia mielai prisidėjo.

John Sadowskis.
Jauųikailis, brightonparkie- 

tis, iš amato duonkepis. Tik
tai 20 metų amžiaus, bet no
riai prisidėjo prie šitos dideles 
organizacijos, prie kurios pri- 
klauteo daug kitų jaunų lietu
vių ir lietuvaičių.

Antanina Chepaitienė.
P-nia Antanina Chepaitienė 

yra žmona žymaus musų dai
nininko Jono Chepaičio. Jonas 
Chepaitis yra senas Draugijos 
narys ir jo jauna žmona čia 
mielai prisidėjo.

Albertas Bernotas.
Bernotas, jaunas chicagietis, 

bet senas Detroito gyventojas. 
Jis dar Detroite gyvendamas 
buvo nusitaręs, kad atvykęs 
Chicagon, įsirašys Chicagos 
Lietuvių Draugijon — ką nu
tarė, tą ir padarė. Apsistojęs 
Chicagoj, tuoj įsirašė Draugi
jon.

Mateušas Churlis.
Mateušas Churlis, aptieko- 

rius, užlaiko aptieką 4459 Go. 
Washtenaw Avė. P-nas Chut- 
liš, buvęs Kudirkos Draugijos 
narys. Bet Kudirkos Draugi
jai prisidėjus prie Draugijos, 
buvo kaip ir pasitraukęs, nū
nai mielai vėl čia atėjo.

(Bus daugiau)

duokles — nariai privalo pa
tys apie tai pasirūpinti, kad 
nelikus Draugijai skolingais už 
tris mėnesius ar daugiau — iš
tikus ligos nelaimei, kurie na
riai yra skolingi už tris mėne
sius ar daugiau, ligoje pašal
pos negauna. Įsiskolinę už še 
šis mėnesius — išskiriami iš 
Draugijos narių tarpo.
Chicagos Lietuvių Draugija.

P. Miller, 
Finansų Sekretorius.

per mėnesį, nori moka sykį per 
metus — tai nAtys daro, kaip 
jam ph tokiai!. Viėn narys tu
ri rūpinta, kad' jb mėnesinės 
duoklėk neužsivilk tų daūgiaū 
trijų meiiesių — nariai, sko
lingi draugijai už tas mėne
sius, nustoja li^os pašalpos ir 
nariai, skolingi UŽ šešis me
nesius,- gavę paraginimų, jeigu 
neužsimoka skolos — lieka su
spenduojami ii1 iš pomirtinės.

Chicagos Lietuvių Draugij’ote

na-
se-

Svarbu Draugijos 
nariams žinoti

Kodėl Chicagos lie
tuviams reikia dėtis

• «* ’ •• <

į Chicagos Lietuvių 
Draugija?

Chicagos Lietuvių Draugija 
savo vardu nusako, kad ji yra 
vteų Chipagos lietuviu draugiu 
ja — nei religiniai įsitikini
mai, nei politinės pažvalgos ne
daro kliūčių nei vienam būti 
nariu šitos dideles lietuvių or
ganizacijos. Draugijos susirin
kimuose neina kalbos politi
niais nei religiniais klausimais, 
bet vien pašalpos ligoje, pomir
tinė, sėkmingu Draugijos bu- 
davojimu ir gryilais lietuvių 
kultūriniais reikalais, kurie yra 
bendri visiems Draugijos na
riams.

Chičagos Lietuvių Draugijos 
nariais gali būti visi lietuviai, 
priklausą lietuvių tautai gimi
mu, kilme ar kraujo giminy
stės ryšiais esą rišami su lie
tuviais bei lietuvių tauta. Kiek
vienas toks narys turi būt svei
kas kūniškai ir protiniai 
gero poelgio. Nauji nariai 
imami nuo 15 iki 48 metų 
žiaus.

Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariais gali būti bile ku
rioje valstijoje gyvenantys lie
tuviai, bet Įsirašymo laiku pri
valo būti Illinois valstijoje. 
Dabartiniu laiku virš šimtas 
narių gyvena už Chicagos ri
bų ir apie penkias dešimtys 
kitose valstijose, — vadinasi, 
ne Illinois. Nesvarbu kurioje 
valstijoje narys gyvena, jam 
pašalpa ir pomirtinė yra pil
nai užtikrinta, jeigu jo mokes
čiai yra tvarkoje.

Chicagos Lietuvių Draugijo
je, be pomirtines $250.00, na
riai gauna ligos pašalpą sulig 
priklausomo skyriaus. Kurie 
priklauso į pirmų pašalpos sky
rių ir moka mėnesinių 50 cen
tų — tie sirgdami ligos pašali 
pos gauna $6.00 savaitėje, o 
kurie moka 75 centus mėne
sinių
laiku savaitėje ir tie, kurie mo
ka $1.25 centus mėnesinių, 
sirgdami -ligos pašalpos gauna 
$16.00 savaitėje.

Kitų jokių mokesčių pėVa 
nei į ligos nei' pomirtinės fon
dą. Bausmių jokių irgi čia nė- 
ča. ‘ Nariai nori susirinKimūa 
lanko, nori nelanko, nori mė- 
nesmiute inokesėjus mokasi sykį

cer- 
už- 
and 
Na-

minėti narystės 
yra grąžinami 

Tas parodo, kad

bei 
pri- 
am-

gyvi būdami, jėig'i'r nariui pa
sitaiko' didėlis susižeidinias — 
netekimas rankų, kojų, regė
jimo ir tt. Tokiems sužalo
tiems nariams Draugija išmo
ka pilnų pomirtinę gyviems 
esant.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
visi nariai gauna narystės 
tifikatus, certifikatai yra 
tvirtinti Director of Trade 
Commerce Springfield, III.
ridi pasimirus arba nariui vi
sai sužalotam, kada mirusiojo 
turto paveldėjai arba' pats vi
siškai sužalotasis kreipiasi į 
Draugijų, kad pomirtinė butų 
išmokėta — 
certifikatai 
Draugijon. 
Chicagos 1
veikia sulig Illinois valstijos 
Įstatymais, pertat nariams yra 
tas viskas užtikrintą',1 »lką nu
sako nariui išduotas certifika- 
tas.

Chicagos Lietuvių Draugijon 
nariai gali užsimokėti Draugi
jos mėnesiniame susirinkime 
arba, kiekviena ketvirtadieni- 
ketvergą “Naujienose” nuo 4 
iki 8 valandos vakaro. Taipgi 
gyvenantys toliau* bei neturin
tys liuoso laiko atvykti užsi
mokėti — prisiunčia užsimo
kėjimų laišku. Reiškia, čia yra 
nariams visokie patogumai, ko
kių patogumų nėra kitose lie
tuvių pašalpos organizacijose.

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra didelė organizacija, Į su
sirinkimus narių susirenka ga
na nežymus skaičius, pertat 
svarbesni klausimai ir valdy
bos rinkimai eina visuotinam 
narių balsavimui, kad davus 
progos visiems tarti savo žo
dį. Ir šitame klausime pas mus 
yra didesnis patogumas, negu 
'kitose lietuvių .< organizacijo
se.

- gauna $10.00 sirgimo

? 1. Chicagos Lietuvių Drau
gijos mėnesiniai ^susirinkimai 
įv^kŠta 'anfeą“ antradiehj-utar- 
ninką kiekvieno mėnesio — 
pradžia 7:30 vai. vakaro, Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt SL

Gerbiamieji Chicagos lietu
viai, norėčiau jūsų paklausti, 
kuri iš čia esamų lietuvių or
ganizacijų gali daugiau suteik
ti savo nariams prieinamumo, 
daugiau patogūhnį ir daugiau 
tinkamo aprupinirho savo na
rių ligoje ir pomirtinėje, negu 
Chicagos Lietuvių braugija?

Todėl mes kviečiame Chica
gos lietuvius, vyrus ir mote
ris, ateiti ir veikti čia su mu
mis bendrai, kad padarius or 
ganizaciją dar stipresne, dar 
galingesne, negu kad šiandie 
ji yra. Dabar eina Draugijos 
vajus-kohtestas, musų darb
štus kohtestantai veikia plačiai 
po visą Chicagų. Bėt jeigu 
jiems dar nebuvo' progos ap
lankyti jiišą naino, su jais su
sitikti, thi kviečiame atvykti 
asmeniškai į Draugijos ofisj.

■* ' ' 11 ..................................  * 11 ..................“ ju

ashiehišllhi' 
1739; So. : 
įitvy^i kasdifeh, i^mj^ Jyen 
tądien i u s, nuo 4 iki 7 valau 

idbfc, vakaro.

Abethd RalbttAt.
Musų organizacijų susirinki

mų tvarka yra, gana padriki. 
Retas tvarkos vedėjas susirin
kimuose yra bent kiek plačiau 
susipažinęs su tvarkos bedi
mo reikalai'^, ^tsi’ri^fth ’̂ ve- 
idAfni tokia1 pat tvarka, kaip 
kad buVo vėdaM keturi oš de
šimtys metų atgal, kuriant mii*- 
sų lietuvių naujas organizaci
jas. Pertat musų susirinkimų , 
tvafka yra labai' rfėfdbmT, — 
,gėriW įSUsalHitS, mtefcbtfi' ft la- 
‘tef itetikSlf. Tifcša, atsirabdf. 
yiėMš kitas tivarfed’š vėd®jas 
kutis iAisimAlib’ apib Roberfs 
RuTėS taisykles. M dSj'A; štV- 
širin'kifhiį dalyviai liėrh’ 
sii tais klAt^iMfš
Tokiame atsifilri'rtiė tvarkėte vė- 
dėjas tiWi grfž’ti pi’iė įsigyVe- 
hūši'tį sūteirffiifhų' vėdil’h'O' tai; 
sykliiį, vėsti tvarką taip, kad 
butų suprahtahiiaū, suiširihki- 
niiį daly^iaitiš. Paimkime, pa
vyzdžiui, kad ir mūteų Čliica- 
goš LiettiVių’ Draugiją; čia pri
klauso daugiau tobdlas lietu
vių elementas, riėgti daugely j 
niiisų kitų Chičagos lietuvių 
organizacijose, bet ftobėrt’s 
Rules taisyklėms vedimas tvar
kote paŠidaVd šusirihkušiėms 
nariam s k okia' tai ■ misteri  j a ii 
Draugijos pirihininkas didžiu
mą klausimų turi susirinkimui 
leisti įnešimus daryti, pataisy
mus įduoti, diskusijas uždary
ti ir Lt. senovišku budu — 
vien todėl, kad nevaržius na
rius Robert’s Rplęs taišyklė- 
mis. Geriau pasakius* kad ne- 
įsipykus susirinkimų daly
viams. Norint vesti susirinki
mą taip, kaip kad nuteako Ro- 

’bert’s Rules (to--reikalauja ir 
musų Draugijos ^štatai), rei
kėtų bent su pora desėlkų 
Draugijos narių atlaikyti ke
liolika repeticijų1, ar tiktai ta
da butų galima .susirinkimus 
vesti tomis vėžėmis, kokias nu
tiesė mums Draugijos’ Įstatai.

Kad išvengusi'bereikalingų 
repeticijų, čia trumpai bandy* 
siu supažindįnti tuos Draugi- 

/,jos narius, kurie nuolat lanko' 
Draugijos suteirinkimds ir iiha 
balsą įvairiai^ Organizacijos 
klausimais, kad: galėtų prigėL 
bėfi pirmininkai bėi susirinki
mų tvarkos vedėjui vesti tvar
ką nusakytomis taisyklėmite 
musų Dratigijds fstaLuosė. Ma
nau, kad bus ne pro šalį ir ki
tų organizacijų tvarkos vedė
jams šis bėi tas iš šito mano 
rašinio pasinaudoti. Bene bute 
tai pirmas rašinys musų lietu
vių laikraštijoje apie Robert’s 
Rules of Order. Iš anksto ži
nau, kad mano aiškinimai skai
tytojams bus gana nuobodus, 
maža dalis yra tilo Susidomė
jusi, bet Visgi' kurie skaitys ši
tą mano nuobodų rašinį, ras 
jame apsčiai medžiagos, galės 
tinkamai orientuotas susirinki
me einamais klausimais, mokės 
prisitaikyti prie Robert’s Rules 
nusakomų taisykliiį, >

Sulig Robert’s Rulės of 
Order taisyklėmis, yra 75 pa
matiniai klausimai, kurie nu
sako tvarkos vedimą. Bet aš 
čia kalbesiu tiktai apie dvide
šimtį svarbiausių . klausimų, 
kdrie yra butinąįreikalingi 
musų susirinkimaihs žinoti, o 
penkias dešimtis pėnkis klau
simus visai neliesi^' nes ir be 
jų musų susirinkimai gali ap. 
sieiti. Draugijų susirinkimai nė
ra parlamentų bei didžiidių kon
vencijų susirinkimui, einami 
klausimai n§ra taip komplikuo
ti. Musų susirinkimų dalyviai 
ras čia gana medžiagos ir tais 
klausimais tinkamai' orientuo
tis, kurie čiaf nebus; pilnai api
budinami.

Pirm negii tiarys;.gali 
ineMnuj, turi ’š

■-
f į
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Kontestantas J. Kemėšis vėl 
eina pirmyn; P. Galskis pra
deda išbristi; O. SfMdnaitiė- 
nė progresuoja; Senas Pet
ras pradeda Įsisiūbuoti; Gerk. 
Ponas X ritasi kaip apatinis 
girnų kūlys.

Bf
$maW primigti, kad p-lė Bi

rutė Laūčiskaitė, gražiausia lie- 
tūVaitč, žibohia kaipo “Miss 
NaUjiertoš”, įte'iYašo Chičagos

ibVdu'g^ijbh. Dabar j 
Čbfėaį-Ote LiČtiVvių Draugijų

įVė Vibn intelektualūs 
HbtuViiį1 špčkdš, bėt ič gražiau- 
si?,s.L................... ... .......... —..... -.

^irminiOko Įkalbėti, kad gavus 
progą* kalbėti1, reikia atsistoti 
'iČ atšikreiįyūs į1 pirmininką pa
sakyti šėkdid'al': “0ė¥biamas 
Pirmininke” arba “Pdhas Pir- 
mininke” bei ‘Drauge Pirmi
ninke” (sulig tilo, koks yra pri- 
ifhtas įprdiys pirfniniiiką titu- 
hioti):. Pirmininkas, pastebėjęs 
prašantį balso; atgikraUteia*, kas 
nori kalbėti; Gavęs žodį, narys 
'pasako savd vačd'ą, pavardę. 
Tada pirmininkas pasako su
sirinkimui, kad dabar kalba p. 
N. Ėe’t' yra kladsimų!, kuriais 
nariai gali pasisakyti visai ne
reikalavę pirmininko leidinio 
kalbėti. Klausimai, kuriais nė
ra reikalo gauti pirmininko su
tikimo padarymui savo pareiš
kimo, yra sekami:

a) Parlamentarinis klausi
mas,

b) Reikalavimas eiti pčiė 
dienotvarkioę u n.

c) Tvarkos klausimas,
d) Atšaukimas pirmininko 

sprendimo,
•, e)1 
ma’s,

Privilegij imtas klausi-

Skaityti balsus iš nau-
jo,

Taipgi dar keletas kitų klau
simų, kaip tai: ar kalbėtojas 
turi1 teisę kalbėti, nebuvimo 
ųuorum, atšaukimą pirmesnio 
'tarimo ir pasipriėšibimas klau
simo svarstymui, šitais visais 
klausimais narys gali išsireik
šti, nors pičminirikas ir bebo
tų leidęs kalbėti. Yra atsitiki- 
rųų, kad du arba net ir trys 
sustoja vienu sykiu ir prašo 
pirmininko balso — pirminin
kas duoda balsą taip nariui, 
kuris, sulig jo nuomone, pir
miau į jį atsikreipia, prašy
damas balso. Pirmininkui da- 
vute balsą nariui kalbėti, visi 
nariai turi susėteti. Jeigu na- 
fniosė yra nėrimas, pirminin
kas pirm1 padaro fvaVką ir tik
tai tada leidžią kalbėti gavu
siam' balsą. Jėi&u įriėšimas yra 
ilgas arba nėra1 pirniininkui bei 
šuširinkimūi aiškute, — bile 
Jvienas nafys, suvirinkime esąs, 
gali pareikalauti, kad įnešimas 
būtų raštiškas. Chicagbs Lie
tuvių Draugijos įstatai nusa
ko, kad raštiSto įnešimo gali 
pareikalauti pirmininkas.

Kiekvienas įnešimas tūri būt 
paremtas. Paremi a kiti iš na
rių, kurie jdbhiaujasi įneštą 
klausimą išgfirs^i diškustmjant 
Narys jnėštą it parėmtą savo 
įnešimu gal įtaisyti; kol pir 
mininkas dar nėra formaliai 
paskelbęs susirinkimui, bet, ži
noma, j’ergtr pažemėjqs sutin
ka. Rirmihjnkui paėkelbus įne
šimą' sūšlrihkimtti? įhbšėjate nil- 
ituri teisės įbėšitną taisyti. To-

vieūbalsib ' Tokįl
įndšimą*' Atšaukti ūžtėrika di
džiumos balsų.- Pėštaitei pa
remtas klausimas yra princi- 
paiiįi klausimu ; tokį’ klausi
mą susįriiikimas turi vienokiu

Parėm’imas įnešimo.

kuo toliau, tub vis tiksliau 
kobtestanial p/adėda darbuo
tis. Paimkime kont. Galskį, 
kuris iki šiam laikuL buvo pa
syvus; dabar jis pradeda susyk 
eiti pirmyn. Drg-ė Simonaitie- 
nė buvo kiek pailsusi, — da
bar vėl pradėjo sparčiai veik
ti. Na, o KemeŠis, tai mainos, 
kaip oras — vieną' savaitę ne
sigirdi apie jį niėko, o kitą sa
vaitę, — žiūrėk pluoštas apli- 
kantų ir guli.

Senas Petras, atrodo, kad 
dabar pradeda pilnai įsisiūbuo
ti, o jam tinkamai įteisiubavus 
darbas eis pirmyn, kaip devy
ni perkūnai. Na, o Gėrb. Po
nas X neparodo nieko naujo: 
tiesa, daro progresą, bet jau 
netaip sparčiai, kaip kad žing 
sniavo pradžioje.

Visi kontestajntai, kurie pra
dėjo dirbti, tįri gana geru’s 
rezultatus, bet dar daug nie
ko neveikia ir, dievai žino, ka
da jie pradės. Yra sakoma, 
kad lengva pasižadėti, bet sun
ku ištęsėti. Tas pats ir su mu
sų kai kuriais kontestantais. 
Bet vis viena dar mes jų dar
bo laukiam.

Musų Kontestantį įtėvis:
I. GB-66

Gerb. Ikonas X, » I «•
3653 So. Halsted St.

H. GB-33
J. Kefnešis,
812 West 33rd St.

III. GB-31
t, Mr.s. .Mį. Ratkevičienė, ; . 

2431 \^est 47th Place.
IV. GB-32

Miller, .
N. Irying Avė.
V. GB-18

V. Orenčienė, 
So. Halsted St.
VI. GB-18

J. A. Janlnis,
1834 Wabansia Avė.

VIII. GB-12
P. Galskis,
2930

senas Chicagos

Dr. V. A. Sinklius.
Dr. V. A. Šimkute, 3343 So.

Halsted St
Lietusių Draugijos narys, yra
davęs kelioliką pamokų Drau
gijos nariams sveikatos klau
simais. Dr. V. A. Šimkus yra 
patyręs profesionalas ir gilus 
mąstytojas.

NEMALONI KLAIDA

Vasario 27 d. “Naujienų” lai
doje aprašyme Chicagos Lietu
vių Draugijos naujų narių bu
vo pasakyta sekamai: “Mrs. 
Veronika Malinauskienė, 3502 
So. Halsted St., užlaiko 35th 
St. Restaurantą. Gaminą ska
nius valgius amerikoniškus ir 
lietuviškus”. Turėjo būt pasa
kyta 
skienė yra virėja 
Restaurant — 
amerikoniškus 
valgius.” ■

“Mrs. Veronika Malinau- 
35th St. 

gamina skanius 
ir lietuviškus

Senas Petras.

t

bile

f

luarhė a^sitikihVė ' reikalinga

Paul
1515

Mrs.
3312

Mrs.
4030

N. Harlem Avė.
XII. GB-12
O. Simonnitienė, 
Brighton Place.
VII. GB-6

A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

IX. GB-6
Mrs. Sophie Bendžius, 
6436 So. California Avė

XVI. GB-6
J. P. Girčius,
1835 Wabansia Avė.

XIV. GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras)
1739 So. Halsted St.

X. GB4'/2
J. L. Ascilla, •
3800 Armitage Avė.

XI. GB-4
B?. Lapenis,
724 West 18th St.

XIII. GB-3
J. H. Puida, •
3946 So. Artesiah Avė.

XV. GB-3
J. Sholteinan,
7029 So. Artesian AVe.
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Liuoąūėtdjai
Vėl Mėgiami

Aižuli

Žmonės vėl grįžta prit vartojimo skys
tų liuosuotojų. Žmonės suprato, jog 
tirikanial prirengti' skystus liuosuotojai 
išvalys vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo irba Vėliaus.

Kiekis skyst aus Įiuosųotojo gali būt 
pamain'dnūtš židririt pagal atskyro as
mens reikalo.,Jo veikimas |tfo budu gali 
būt reguliuojamas. Kūdikiui lengva nu
statyti tinkam^ doz*. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai nė iritudja Inkstus.

‘ Gydytojai abelnai pripažirfo, jog sen- 
na yra geriausias liuosuotojas dėl kiek- 
vieno. Senria yra niluratitkOs liuosuoto- 
jas. Jisai rie džiovina systemos, kaip, 
kad kiti liuosuotojai, ir padaro jus iš
troškusiais. Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
siri yra skystas liuosuotojas, kuris atsi- 
deda ant {senna kaipo veikiančio liuo- 
suotojo. Jisai sureguliuoja žarnas vienos 
savaitės laiku ir jos veikia taip regulia
riai kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin byle kurioj vaisty- 
nyčioj prirengtu vartojimui. Narys N. 
R. A.

PATENTS
prie patentu. Neriai, 
kuoktt vilkindami su 
apMuroflmu i» v o 
■omanymu. Pririja, 
kitę braiflnl ar mo
teli dėl inetrukrUn, 
arba rūkykite dm 
NEMOKAMOS ..ku> 
chtke «Bow to Ob-
taln.a Patent’’ Ir "Reeord of 
ventlon*’. formoe. Nieko > neimąs ...............................gBgl

DYKAI 
KNYGELI

Grrltan, nHargiu, 
uraavtmM.

CLARENCĖ A. O’BRIEN
Regl»tered Patent Attorney 

43-A Securlly Surinr* A Cummerctat
£>. t! A1''**Bank Kulldlnr 

(Dlrectiy aeroaa sirtėl Irom Patent Office)

. J... *
* w v ■ *

RUSIŠKA IR TURKIŠ1
FOURTĖĖNTH STREET BATI 

908-910 Weat 14th St.
!ų priežiūra, naujai išremontuota iž išmalevota. —. 
Chiropodistai. — Atdara diena ir ngkti. — 

Moterų diena seredomis. .. .
PHONE CANAL 95B0

m........ iii _____________

Po liauju savininku 
Masažai — <_

SWIMM1NG POOL

!6th

1 Rusiška ir Turkiška PirtisDOUGLAS 6ĄTHS 
UH-16 W. ROOSEVELT ROAD <4 
arti St. Lonh Avė. Tel. Kedzie 8902 V*

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
s'vrimming po'ol.

s RWik* ^. turkiška pirtis moterimi
i • .„.domi. 1M 7. * . --------
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šunis bešau*.
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Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti

vyrai neklausė, ką

I Sąlygos $1.00 į Savaitę Įne
nuo-

129

gatvėj ir

FEODOR SOLOGUB Vertė K. Baronas jai vaikas visą

Politiškos Pasakos

tu

Garsinkitės Naujienose
pri-

Sąlygos $1.50 
į Savaitę

O kada reikia jam ka 
padaryti, jis tuoj u*> 
kepuraitę-daugmąstaitę 
dalyką labai gerai iš

vaikei!, kuT taip 
taip skubiai žing-

ką 
bet

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

žmones iš- 
Kada tau 

tai tu tuoj 
pasišauk:

bus galima?
jau žinau vieną bu-

Jam 
šau- 
t u‘r •

skubino į 
ir vėl ne- 
šoferiui j

W. M. ANTONISEN
Tel. Yards 5215

1

par
šai! •

vaikas 
moks-

Tik štai mato jis, kad jo vi
sa oda mėlynėse. Nueis gi mau
dytis, — kiti vaikai juokia
si.

ponas nuovada ir

nusižio- 
tiroj ir

Sugrįžo gerasis vaikas lu
ino,’ pradėjo gerai gyventi, ne
muštas, 
sunkaus 
sideda 
ir visą
sprendžia.

Gerieji žmonės! sulaužykite 
lazdutę-prievartutę, užsidekite 
kepuraitę-dau*gmąstaitę!

■

Tnnn.vkito pintinu,— 
Pirkite tieR|or f. o.

žiurėk, kad nufšau-

NAUJIENOS, Chlcago, HL *

Universal Mortgage and Investment Co
• ’ . Not Ine.

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

3320 Šo.' Halsted St. .

buTHtS
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free "EyeCare” 
ar “Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St.,Chkogo

ii ihiK

Aiitomobllli) iiiiHliIi'JImiiR <l.v- Ui m jK ĮĮįmH Utis
knl; jeltru ji)* važiuokite ||yw O S®
automobiliu, lai atvnžiuo- M ffl į® S O ®
hite su visa savo fielma ir afeįįg i |
JjB" B H W

1AN03AĮ

30
DIENŲ

Pnnrlvmn: Pradėkite mokėtiKandyTUUl Gegužės mčnesy.Į JIIHO

ei l

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
Sjoulh Ashland to affld JŠIh Si. 
PuiniKite Anhiami Avė. gatvekari irti 'li.vHuvHlmt-uevintOH aatvė*.
ANTRADIENY, TREČIADIENY ir KETVIRTADIENY 

Atdara nuo O vai. ryto iki 1) vai. vakaro.

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už
DYKAI Muzikalia
Benčiua ir Rolės.
i’aHtetiC'thin Vertyb»*. nauji. IW verti 

du ar tryH nyk daupiaii.

SĄLYGOS 50c Į SAVAITĘ
VVarrdiotiRo Kaina

A. A. Tulys

Jurbarko Šunii Šaudytojai
**Mes tik atgiję valstybišką 
gyvenimą... ir musu visuome- 
nes buitis ypatinga.” —

Lietuvos Prezidentas
A. Smetona. (

Amerikos gatvėse be leidi
mo ženklų šunės gaudomi šu
nų gaudytojų, Lietuvoj tokie 
šunės šaudomi policijos. Tai 
nėra Lietuvos policijos būtina 
pareiga, kaip čia “dog catcbe- 
rių”, kurie ima algas tik už tą 
vieną ypatingą darbą. Lietu
vos policija, kuri gauna algas 
už kitus darbus, šunų šaudy
mą laiko savo rųšies sportu. 
Policijoj jis yra mylimiausias 
sportas. Paprastai policininkai 
pirma yra buvę kareiviai, prie 
šautuvo subrendę. Įsigyvenęs 
juose palinkimas šaudyti. Be 
to, kiekvienas jų turi gražų 
vokišką brauningą, kuris daž
nai šveičiamas ir tepamas, bet 
pasiutusiai retai šaudomas. Nė
ra ko šaudyti. Anksti rytą, 
tarp trijų ir penkių valandų, 
galima šaudyti . išbėgusius į 
gatvę, be ženklų šunis, bet ir 
jų labai maža tepasisuka.

Šeduvos, Panevėžio ir Rad
viliškio policija visiškai neu*ž- 
kabina šunų. Tuokart Jurbar
ko policija yra pragarsėjus 
kaip šunų šaudytojai. Jurbarke 
maitinasi penkiolika tvirtų po
licininkų. Bet jurbarkiečiai 
gražiai žino, kuris policininkas 
kiek šunų yra nušovęs. Kai 
jurbarkiečiui policininkui pasi
taiko nelaimingas šuo nušau
ti, policijoj užtenka visai die
nai kalbos. Pedkiolika polici
ninkų ruko papirosus, kai ku
ris dar ir cigaretą, juokiasi ir 
maloniai kalba apie nušautą 
šunį, šimtą sykių jie apkalba 
kurią koją paskutinį kartą pa
tempė stimpa utis šuo, kur kul
ia pataikė, ar užteko vieno 
šūvio, ar šuo buvo geras ar 
blogas ir kaip jautėsi ir ką kal
bėjo painformuotas šuns savi
ninkas. Jurbarke jau* visi su
pranta, ką žmogus kalba, kai, 
turėjęs reikalą su policija, jis 
sako: “šiandie buvo prisikabi
nę prie manęs šunų šaudyto
jai.“

Jurbarko policija dar vagia 
laiką, laužo įstatymą. Ji pra
deda šunis šaudyti pusvalan
džiu anksčiau nustatyto laiko 
ir baigia pusvalandžiu vėliau. 
Vasaros metu pusė trijų ryte 
gatvės jau pilnos policijos ir 
taip ligi pifsę šeštos smakso 
ir dairosi gatvėse ar nepasiro
dys šuo. 7

Praeitais metais vieną gra
žų gegužės rytą įvyko negra
ži nelaimė šunis bešaudant Jur 
barke. Pusę trijų visas* penkio
lika policininkų pasiskirstė gat
vėse medžioti šunų. Pats po
nas nuovada išėjo į tas siau
ras gatveles, kurios yra arčiau 
pušyno. Jam patinka sakų gar
dus kvapas, kuris galingai 
plaukia iš pušyno į miestelį, 
kaip Nemunas iš Lietuvos į 
Baltiją. Jis traukė giliai į plau
čius gardų ir sveiką aromatą 
ir dažnai dėbtelėjo akis į mė
lyną pušyną, iš kurio pusės gir
dėjosi laukiniai karveliai, ge
gutė, vieversėliai, tetervinai ir 
prie bandos raliuojanti pieme
nė.

Buvo jau šviesu, ūkininkai 
sukilę. Kažin kur kas plakė 
dalgę, bernas vilko ant nuga
ros rezgines tik nupjautų, jau
nų ir gardžiai kvepiančių do
bilų melžiamoms karvėms. Vie
noj ir kitoj pusėj girdėjosi 
berno, arba mergos jautri dai
na. Kai kur ir šunės lojo. Tik 
gatvėse nė vienas' šunelis ne- 
pasipynė. Ponas nuovada iš 
karto dar turėjo vilties pama
tyti šunį ir buvo puikiai nusi
teikęs. Paskiau, jau baigiantis 
ir vogtam pusvalandžiui, jis 
pradėjo nusivilti ir pykti, kad, 
išvaikščiojęs tris valandas, ne
pamatė nė vieno šuns. Bet grei-

tai pralinksmino jį biarus vaiz
das.

Senelis viduriu gatvės vilko 
didelį, riebų lyg ir veislinį šu
nį. šuto buvo kruvina galva, 
nebegyvas. Senis prakaitavo ir 
dažnai keikė policiją. Ponas 
nuovada nusišypsojo ir pasirū
pino ištirti ar tikrai šuo nu
šautas. Jis manė dar ir pa- 
grąsinti apsileidusį ūkininką.

— Ar nušovė šunį? — nuo
vada pradėjo ironiškai.

— žinoma, kad padaryti 
galėjo, — atkirto senis.

Ponas nitovada norėjo 
pikto ir griežto pasakyti, 
čia jis pažino senį. Jis trupu
tį susigėdo, šunį vilko nelai
mingas Pranaitis. Pranaitis 
kalbėjo toliau:

— Judošiai! Pirma nušovė
te mano sūnų, o dabar šunį. 
Ar jumis kada kas nenušaitts?

Senis* apsiašarojo.
Pranaičio šuo buvo labai ge

ras namų saugotojas. Sako, kad 
ir vilkai jo bijodavę. Jis nie
kada į gatvę nelėkdavo. Bet šį 
kartą spėjo išbėgti ir žuvo. 
Pranaičio sūnūs taip pat buvo 
geras vyras. -Dvidešimts ant
rus metus pradėjęs, diktas ir 
tvirtas ir geras laukų darbi
ninkas. Bet sugalvojo su drau
gais išsitekinti degtinės gegu
žinėms pušyno smiltyne, kur, 
rodos, nė vėjas negalėjo pus
ti. Bet ponas nuovada pamate 
durnus virš pušyno ir u*žklu- 
po degtindarius. Akte ir nu
šovė vaikiną, norintį su drau
gais pabėgti.

— Gaila man, kad pasitaikė 
tamstos šuo, — pareiškė už
uojautą ponas nuovada.

Tas liūdnas vaizdas pagadi
no nuovados nuotaiką. Trupu
tį toliau dar viena panelė ėmė 
žaisti į jo prastą ūpą. Skubi
nanti į stotį, panelė Grybaite 
drąsiai sulaikė poną nuovadą ir 
akiplėšiškai pareikalavo:

— Ponas nuovada, kaip su 
mano liudymu? Jau trečias mė
nuo, o liudymo dar neturiu. 
Man rupi.

— Mat, kad mes dar nega 
vome dokumentų iš apskrities 
policijos ir iš teismo.

— Be galo keista. Prašymą 
padaviau trečias mėnuo... Juk 
aš važiuoju į Ameriką. Atmin- 

i kitę, kad be tamstų liudymo 
aš negaliu gauti paso. Be pa- 

, so negaliu išvažiuoti.
— Mes pasistengsime.
— Nesuprantu*, kokia tvarka 

pas tamstas? Nieko aš neuž
mušiau, nieko nepavogiau. Jus 
patys žinote, kad aš esu gerų 
ūkininkų ir gera duktė. Aš 
rimtai nesuprantu... Jei aš bu 
čiau* ką padarius, tamstos ge
riau už apskrities policiją ži
notumėte.... čia kartu gyve-

1 nam, nekalbant, užpakaliais 
badomės... Man be galo nusi
bodo į policiją bebėgiojant...

— Tokia musų tvarka ir 
mes turime jos laikytis.

— Biesas ne tvarka, kad 
tokiu menku reikalu reikia pir- 
sę metų laukti.

— Prašom panelės atminti, 
kad ne tamstos vienos reika 
las policijoj — policija darbais 
užversta.

— Gerai žinau, kaip užver
sta. Prašymą gaunate, padeda
te ir užmirštate. Už kelių sa
vaičių, arba kelių mėnesių kai 
netyčia užeinate, tai gal atlie
kate. O kai kada dar keliems 
mėnesiams, padedate pagulėti. 
Tamstos nesuprantate, kaip iš
sisemia kantrybė tam, kuris 
turi reikalą ir laukia Tamstų 
patarnavimo.

Juodu priėjo žydas Goldė. 
Goldė yra turtingas Jurbarko 
žydas. Kai turtingas, tai turi 
gerą pažintį ir su nuovada.

— Ko jus baratės? — klau
sė Goldė. Paskui jis pradėjo 
pasakoti, kad burmistro nuo- 
vaka miesto reikalais yra silp-

noka. Jo kalbą nutraukė pasi
sukęs, rudas, mažas šunelis, šuo 
bėgo pamaži, ramiai, nieko ne- 
sisaugodamas, prie medžių ir 
stulpų sustodamas. 1’olicij 
nuovada greitai ištraukė 
makšties brauningą.

Goldė ištiesė ranką:
— Duokš man pamėginti.
— Tu dar nepataikysi.

— Kam vargšą šauti. Te
gu nubėga, — pastebėjo Gry
baitė. Bet 
ji kalba.

— Bet 
tu m.

Ponas nuovada nenorėjo 
duoti Goldei šunį šauti, 
pačiam buvo malonu šunis 
(lyti. Bet kai žydas buvo 
tingas ir visam miestely 
kingas žmogus, tai ponas
vada padavė brauningą Goldei 
šunį nušauti. Goldė šovė kar-lžo įstatymus.
tą, nepataikė, šuniui sukantis 
į sersgatvj, Golde vėl šovė. An
tru sykiu* spaudžiant gaidelį, 
išlindo iš skersgatvio, tiesiai 
už šuns jaunas žydukas, auto
busų šoferis, kuris 
darbą. Golde šuniui 
pataikė, bet pataikė 
koją.

šuo nubėgo.
žydukas susmuko

pradėjo visu balsu rėkti. Tuo
jau subėgo būrys žmonių. Jie 
visi kalbėjo, kad buvo jau per- 
vėlai šunis šaudyti, kad žmo-

Lazdutė - prievartų 
tė ir kepuraitė - dau 

gmąstaitė

I 
nes sukilę ir kad. labai lengva 
nušauti žmogų, 
dant.

— Kas dabar 
dė klausė pono

bus? — Gol- 
nuovados.

— Reiks žiūrėti, kad neiš’ 
eitų iš Jurbarko.

— Ar
— Aš

Tuojau
G,oldė nuėjo pas žyduko mo
tiną. Golde pasiūlė raudančiai 
moteriai pinigų, o ponas nuo
vada pagrąsiho ją:

— Aš girdėjau ir turiu liu
dininkų, kad tamsta jieidinėji 
į savo krautuvę klijentus su
mos laiku. Griežtai draudžia
ma pardavinėti sekmadieniais 
ir kitomis šventėmis pamaldų 
laiku. Prie prastų norų mes 
galime uždaryti neribotam lai
kui visas krautuves, kurios lau.

— Bet, bet...
žydelka iš karto gynėsi, pa

skui priminė, kad ir kitų krau
tuvių šoninės, arba užpakalinės 
durys esančios neužrakintos 
sumos metu. O ant galo pra
dėjo prašyti pono nuovados 
malonės, kad jis neužpultų bie- 
dnos žydelkos. Ir taip ji sun
kiai verčiasi.

— Kažin, ar ji tylės? — ei
nant namo, klausė pono nuo
vados ponas Golde.

— Turės tylėti, — atsakė 
ponas nuovada.

Įmokė-

10 Cprlght 
Planų

7ini gerai ži
nomi) ifiilir- 
> y r cii), ne 
nauji. Par
itindami tik- 
'.ai už eanh 
□o ........ų. ifi warehouflc. Juru hoium pianai, arba muzikali*, 

ihatrumentat) bun priimtaR kaip jniokljimaR.

1*
0*2

Taupykite pervežimo 
IhlHidiiH. .k-igu ji)R arti
moj ateity krnuHtyHitfti 
mes galim paimti jimų 
Boną pi ana ir atvožti 
nauji) i jiiRi) nauja vietą

Visai Nauji Maži 
Upright

PIANAI

Visai NaujiK“'"a 
GRAND < 

iŠ PI ANOS ių kone- ...

Ale paateMtlni nauji 
hiHtriimnntai yra pai
mti ifi reiniliaraun „ta
ko. nu pilnu, turtingu 
tonu, arliatiAku dozainu 
ir gražiai išbaigti 
uIqh niatloH C 
Upright pianų ........

truiceijoH. Specialiai pa 
budnvoti <I<‘1 mažų a- 
partmenti) arba narni) 
nu

<lel maži) a-
I 

mažai vietoi.

Galutina kaina—išmainykite navo zenų i'ianų. 
TAIPGI NEDĖLIOJ

Atdara nuo 1 vai. po pietų iki « vai. vakaro.

Vienam geram vaikui tetu
lė padovanojo lazdutę — prie- 
vartutę.

— Su ta, — sako, — lazdu
te tu* toli nueisi, į 
eisi. Tik netingėk, 
reikės ką padaryti, 
lazdutę-prievartutę
lazdutė-prievartutė, pridėk man 
proto-išminties.

štai nuo to laiko, ko tik pri
reikia gerąjam vaikui, ar sin
kią jam lekciją užduoda, ar kur 
jį pasiunčia ką nupirkti ar 
nešti, — tuojaus jis ir 
kia:

— Lazdutė-prievartu‘tė, 
dėk man proto-išminties.

Ir lazdutė-prievartutė štai ir 
čia, ir pradeda jį varyti, taip 
kad kiek tik kojos neša jis — 
bėga, žemė dreba, net kulnys 
rūksta. O jei lekciją reikia mo
kintis, tai lazdutė-prievartutė 
vėl turi tam savo priemones: 
vos tik gerąsis vaikas 
vaus ar pasirangys, 
stveriasi už darbo ir 
kaip ranka atima.

Ir pasidąrė gerasis 
pastebėtinai klausus ir
lūs. Papa ir mama, dėdės ir 
tetulės, diedukai ir diedukės 
negali juo atsigirti. Ir pačiam 
gerąjam vaikui išpradžių to
kios priemonės patiko: žinoma, 
vaikas mažas, neišmintingas; 
lazdutė-prievartutė jam nugarą 
muša, o jis sau juokiasi ir la
bai linksmai kvatoja. Juokin
ga durneliui, kailis gi jaunas, 
o dar ir savas, nepirktas.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus
■

šiame banke

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL

INSURANCE ; KORPORACIJOS

mite kraštus, patirsiu ten kaip 
ir aš galėčiau be lazdutės-prie 
vartutės dar geriau gyventi.

Nubėgo gerasis vaikas toU 
už jurų, lazdutė-prievartutė jį 
varo-vanoja. Bėga gerasis vai
kas, verkia. Pribėgo prie grį- 
tėlės ant vištos kojų. Išėjo iš 
ten senutė. Klausia:

— Gerasis 
trauki? kodėl 
sniuoji?

Papasakojo
dalyką. Senutė jam ir sako:

— O tu, durneli, lazdutę- 
prievartutę sulaužyk, o užsi
dėk štai šitą kepuTaitę-daug- 
mąstaitę.

Ir davė jam senute kepurai- 
tę-daugmąstaitę, ir kaip tik ją 
užsidėjo gerasis vaikas, tuoj 
nudžiugo ir sako:

— Kepuraitė - daugmąstaitė 
geresnė už lazdutę-prievartif- 
tę.

Ir sulaužė* lazdutę-prievartu-

— Vėl, — sako, —"tavo laz- 
dulč-prievartiitė tave išvano
jo.

— Už taip — sako gerasis 
vaikas, — aš kiekvieną lekci
ją galiu išmokti ir kiekvieną 
siuntinį nunešiu be mažiausios 
abejonės.

Ir vėl vaikai juokiasi:
— Lekcijas; — sako,

mokiniesi, o kokią tau už tai 
dovana duoda ?

— Knygelę su‘ paveikslėliais, 
raudonais viršeliais ir su auk
sinėmis raidėmis, — sako ge
rasis vaikas.

O vaikai jam atsako ir taip 
įtikinančiai:

— Tokias knygutes ir mes 
turime, tik tau duoda netik
ras: visas Vidurys išplėštas, —- 
geriausią vietą žiurkės siVėdė.

Pažiurėjo, palygino gerasis 
vaikas, mato: ir iš tikrųjų ki
tų vaikų knygelės tikros, pil
nos, o pas jį — vieton knyge
lės žiurkių nuograužos. Ir pa
sidairė gjerąjam vaikui skau
du.

Na, mano, pabėgsiu į sveti-

rfnuftiNE^
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Absoliutis Galutinas Paskutinis Pašaukimas 
IŠTUŠTINTI Moterų Merginų

KAUTUS $2.99
Stebėtinos Vertės, Kurias Tik Outlėt Gali Jums Duoti! Neįveikiami 
Bargenai, Kurie Teikia Galimybės Kiekvienai Mot'erei Ir Panelei Dėvėti 
šaunu šilta Kautą! . m
2000 Dresiy Moterims ir Merginoms A A
Dresės kiekvienam jvykiui Visas šyiežias, naujas įtakas. I — WwP 
šilkai, rayono kombinuotes, siutai, spausti šilkai, mez- 
giniaiį vilnoniai. Tai yra perviršis atakų iš Mali Order Skyriaus. Ne 
visos mieros kiekviename styliuje, bet yra tinkamas stylius kiekvienai. 
Šios yra stebėtiniausios visų metų vertės. Vertės iki $5.98. Taigi atsi
lankykite anksti gerini rinkimui pasirinkti. Nepraleiskite Progos II

Gera Muzika Reikalinga Namuose
Ar jus žinote, kad su moderniška radio su phonografu— 
kombinacija jus turite muziką visados kokią tik norite 
ir viso pasaulio artistai jums tarnauja? Jus galite palin
ksminti svečius, draugus ir turėti šokių muziką visados 
gatavą, kada ūpas užeina šokti. Ar jus žinote, kad yra 
radio kombinacija, kur jus patys galite įkalbėti ar įdai
nuoti rekordą ir jį pasiųsti savo draugams pasiklausyti?

Ar jus patys girdėjote kaip skamba radio programai 
iš kitų kraštų: Londono, Berlino, Maskvos? Ateikite į 
Budriko krautuvę. Jums visados bus suteikta proga pa
matyti tuos naujus radio išradimus ir savo ausimis iš
girsti muziką iš užjūrio.

Nauja RADIO kombinacija R. C. A. 9 tūbų. Rekordus 
maino automatiškai, dabar $ĄĄ A A
už............................................... ...................
Nauja Radio Kombinacija. Groja rekordus, įrekorduoja 
— padaro jūsų kalbą ir dainą $>| A A A A
ant rekordo ........................................... I 4*ViUU

Naujos Philco 44 modelis, pagaunantis viso pasaulio 
stotis. Globus ir Radio log.
Viskas už ........... ........................................

< A •
Philcp Baby Grand Naujas 

už ........................................... -....................
Gulbransen 12 tūbų su laikrodžiu

Radio ..... *...... .............................................
5 Tūtų Midget Radios

PO ............... ...............................................
Kišeninės Radios

PO ................................................................
Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų, 

pianą arba phonografą priimam į mainus.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417’21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 S. Halsted St.

Taiso laidžrodėlius. Parduoda akinius, 
auksą moka cash. Lietuvių muzikos ir 
programas NEDĖLIOMIS nuo 1 iki 1:30 
iš WCFL stoties, 970 kil.

'69.00
*20.00
'69.00
'12.00

'6.95
Seną radio,

chicaco mail onorn 
HECONOMY OUTLET> !

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets 

MARSHFIELD “L” IR GATVEKARJS IKI PAT DURŲ.
Valandos nuo 8 iki 6 v, v. Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:80

Perka seną 
dainų gražus 
vai. po pietų
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Raša Dr. A. Montvidas

Vienas psichologas yrą pa
reiškęs, kad žymi žmonijos pro
greso dalis tapo sukurta para
noiką arba paranoidų. Kuomet 
paranoikas tampa apsėstas vi
suomenei naudinga manija, jis 
tampa apšauktas genijumi.

(Paranoic yra monomanija. 
Tokis proto iškrypimas iŠ nor
mos, kad visos idėjos arba min-

VIENI METAI PO HOOVERIO

Užvakar sukako metai laiko, kai pasikeitė federa
linė valdžia Jungtinėse Valstijose. Metus laiko šį kraš
tą valdė prezidentas Rooseveltas su demokratų partija. 
Spauda ir politikos veikėjai dabar stengiasi suvesti 
Roosevelto administracijos darbų balansą.

Dauguma suranda, kad tas balansas esąs geras, ir 
kai kurie piešia jį net labai optimistiškai, sakydami, 
kad Rooseveltas padaręs Amerikoje tikrą * revoliuciją: 
išgelbėjęs kraštą nuo baisios katastrofos, sustabdęs de
presijos augimą ir dalinai grąžinęs kraštui gerovę, at
gaivinęs viltį žmonyse, įvedęs naujus, žmoniškesnius 
santykius pramonėje, pašalinęs daug stambių ydų iš 
politinio ir ekonominio gyvenimo.

Yra betgi ir kritikų, kurie sako, kad naujoji, val
džia pasiekusi labai nedaug, kad ji daug daugiau žadė
jusi, negu davusi. Jie taip pat pripažįsta, kad ekonomi
nė krašto būklė per paskutinius dvyliką mėnesių page
rėjo, bet jie tvirtina, kad tas pagerėjimas butų vistiek 
atėjęs, jeigu baltamjame name ir nebūtų, sėdėjęs Roose
veltas. Anot jų, įvairus Roosevelto ekonominiai ekspe
rimentai greičiau sutrukdė, negu pagreitino ekonominį 
krašto atgijimą.

Kas gi, iš tiesų, tenka pasakyti apie šituos pirmuo
sius Roosevelto valdymo metus?

Mums atrodo, kad žymiausias dalykas, kurį gali
ma pasakyti apie tąjaikotarpį, yra tas, kad jisai buvo 
skirtingas nuo Hooverio laikų. Kovo mėnesio pradžioje 
pernai metais pasibaigė j tam tikra era (gadynė) Ame
rikos politiniame ir ekonominiame gyvenime. Žmonių 
atmintyje ta era rišasi su buvusiojo prezidento Hoove
rio vardu, kadangi Hooveris buvo paskutinis jos reiškė
jas ir atstovas. Hooveriui beprezentaujant, toji era 
vo pasiekusi savo aukščiausiojo laipsnio ir prie jo ji 
silaukė savo didžiojo kracho.

Po priedanga neva individualizmo, Amerikoje 
eilę metų viešpatavo stambusis finansinis kapitalas, 
si ir viskas lenkėsi jo valiai. Jisai diktavo valdžiai
daus ir užsienių politiką. Jisai kontroliavo pramonę, 
žemės ūkį, susisiekimą ir kiekvieną ekonomini judėji
mą. Jo idealas buvo padaryti kuodidžiausią pelną kuo- 
trumpiausiu laiku, nepaisant kokiomis priemonėmis. 
Tam jo idealui tarnavo ne tik valdžios — Hardingo ad
ministracija, Coolidge’o administracija ir Hooverio ad
ministracija. Jisai buvo pavirtęs idealu ir plačiomsioms 
masėms žmonių. Visi, kas tik galėjo, stengėsi pasigau
ti dolerį ir skubinosi tą dolerį kur nors pelningai inves
tuoti, kad jisai atneštų daugiau dolerių. Ėjo nepapras
tai, sparčiai visokių biznių ekspansija (skėtimasi), gau
singai buvo duodamas kreditas (paskolos) ir milžinišku 
maštabu buvo varoma spekuliacija.

1929 metų rudenį ta pašėlusi pelnų gaudymo era 
staigiai ir negarbingai susmuko. Po to sekė treji metai 
pagirių, ir galų gale atėjo “nauja dalyba”.

Ką ji davė? Ji davė daug naujų planų, naujų pro
jektų, naujų minčių ir sumanymų. Bet užčiuopiamų tei
giamų rezultatų ji davė mažai. Gerovė krašte dar toli 
gražu nėra sugrįžusi. Bedarbių skaičius dar ir šiandie,- 
tur būt, viršija dešimtį milionų. Turime daugybę viso-* 
kių trimis ar keturiomis raidėmis užvardintų “adminis
tracijų” (NRA, AAA, CWA ir t. t.); yra padaryta ke
letas stambių reformų įvairiose gyvenimo srityse. Bet 
ar tai yra pastovus dalykas, ar tik laikiniai bandymai, 
kurie bus atmesti ir užmiršti, kuomet praeis blogieji 
laikai, šiandie niekas tikrai negali pasakyti.

bu-
su-

per 
Vi- 
vi-

idėjai ir visos pastangos kr ei- 
piamos siekimui kokio nors vie
no tikslo. Iš šitokio aiškinimo 
gali išrodyti, kad visi pasiry* 
želiai, be atlaidos siekiantys 
kokio nors tikslo, yra paranoi
kai. Nemaža jų dalis priklauso 
šitai protiškų ligonių kategori
jai. Ligoniais vadiname tik 
tuos, kurių užsispyrimas nėra 
naudingas visuomenei.

Ir sveiko proto žmogus gali 
pakrypti prie kokios nors vie
nos idėjos, prie kokio nors įsi
tikinimo ir koncentruoti savo 
pastangas kokio nors tikslo 
siekimui. Vienok pas jį tokio 
vienpusiškumo, užsispyrimo ir 
įsitikūjimo nėra, kaip pas pa
ranoiką. Jis gali logiškai išdės- 
ityti, kodėl jis taip mano ir taip 
daro. Gi paranoiką apsėdusi 
idėja arba įsitikinimas yra tik
ras fanatizmas, nesiskaitantis 
nė su logika, nė gyvenimo rea
lybe. Daleiskime, jis išsivaizda
vo, kad žmogaus gyvenime nė
ra nieko svarbesnio už muziką. 
Jis pats vargsta ir kovoja už 
ją ir mano, kad ir policija, ir 
mokykla, ir viso svieto institu
cijos turėtų rūpintis 
tobulinimu ir platinimu, 
toliau jo protui paslydus, 
pradeda girdėti

kalbas arba pamokslus. Jie pa
sižymi nesvietišku vienpusišku- 
mu, griežtumu, siauraprotybe, 
logikos stoka, nesiskaitymu su 
realybe, įtarimu kitus esant jų 
priešais ir fanatišku pasišven
timu savo troškimą atsiekti. 
Jeigu žmonės arba velnias ne
trukdytų, jiems išrodo, kad vi
skas butų gerai. Bet trukdyto
jų ir persekiotojų jie mato vi
sur ir visuomet, nors jų visai 
nebūtų. Todėl tūli jų jaučiasi 
kankiniais arba mučelninkais. 
Kurie moka rašyti, pasižyrr.. 
nepaprastai ilgais raštais. Taip 
sakant, pila kai iš ožio rago. 
Geidimas būti autoriais yra 
stiprus. Jei niekas nespausdina 
jų raštų, nes kartais parašyti 
visai beprotiškai, patys sten
giasi juos išleisti. Teko man 
matyti ir lietuvių kalboj bent 
trejetą tokių “knygų”, kurių 
autoriai net supratimo neturi.

kas yra gramatika. Tų “kny
gų” turinys tikrai paranoiš- 
kas. Autorių vardų nenoriu mi 
nėti, nes jie dar neuždaryti į 
beprotnamius. Vienas išdėsto 
visą planą, kaip išgelbėti svie
tą jo savotišku krikščionybės 
aiškinimu. Anglų kalboj tokių 
knygų yra daug. Turiu vieną, 
kurios autorius raidžių formu
lėmis ir įvairiais braižiniais iš
riša visos gamtos klausimus.

Nekurie paranoikai yra drū
ti fiziškai ir kupini dvasiškai, 
todėl jie paveikia į silpnesnius 
žmones ir ima vadovauti. Vie
nas velnio užpuolikas vaiko 
nelabąjį po visą Ameriką sa
vo grausmingais pamokslais, 
kurių klausytis susirenka 
stančiai žmonių.

Žmogus, kuris už ką 
spiriasi ir logiškai įrodo,
dėl taip daro, nėra paranoi • 
kas. Pav., prieš paranoikų idė
jas ir geidimus ir kitas kvai
lybes kiekvienas sveiko proto 
žmogus užsispirs. Bet jis nėra 
apsėstas monomanijos.

tuk-
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Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala

nūs ir siūlėsi pasinerti už ma
žus pinigus. Gerai nusiteiku
sių bei linksmų veidų reginys 
(ypač juodųjų žmonių), para
gavimas tropiškų vaisių, o 
svarbiausia mieste pasirodę 
Šviesos sudarė žavėtinai puikų 
kontrastą musų tamsiam bei 
kruvinam viešėjimui ant sa
los; be to, gydytojas ir proku
roras, pasiėmę mane, išlipo 
ant kranto praleisti ankstesnę 
dalį nakties. £ia jie suėjo ka
riško laivo kapitoną, su ku
riuo užvedė kalbą, nuėjo pa
sisvečiuoti ant jo laivo, žodžiu 
pasakius, taip maloniai pra
leido laiką, jog jau buvo pra
dėję aušti, kai mes vėl buvom 
priplaukę šalę Hispaniolos.

Ben Gunn vienas tebuvo ant 
viršaus, o mums įlipus į laivą, 
jis tuoj aus pradėjo pasakoti 
savo išpažintį, nuostabiai besi- 
kraipydamas. Silver’io jau ne
bebuvo. Keletą valandų anks
čiau, salos žmogus tyčia leido 
jam pasprukti pakraščio laive
liu, ir jis dabar tikrino mums, 
jog jis tą daręs išgelbėjimui 
musų gyvybių, kurias mes tik
rai būtame pražudę, “jeigu 
tas žmogus su viena koja bu- 

Įtų pasilikęs ant laivo.” Bet tas 
tai dar nebuvo viskas. Jurų

li
pa
is ad

(Tęsinys)

Na, tos tai buvo beveik pas
kutinės žinios, ką mes buvom 
girdėję apie tris piratus. Tik 
vieną šūvį mes buvom girdėję 
iš labai toli ir manėm, kad 
jie medžiojo. Mes turėjom pa

Taigi tie pirmieji Roosevelto administracijos me-t 
tai buvo ne kas kita, kaip bandymų ir naujų kelių ieš
kojimo metai. Kraštas jaučia, kad taip, kaip buvo iki; 
kovo mėnesio pereitų metų, ateityje neprivalo būti. Bet 
kaip turi būti, dar vargiai kas bežino. Pats prezidentas 
Rooseveltas ir jo patarėjai neturi jokių nustatytų pla-

muzikos 
Kiek 

jis 
muziką, kur

jos visai nėra. Iliuzijos ir na- 
liucinacijos pas daugelį para
noikų kada nors atsiranda, 
ba, daleiskime, paranoikas 
vaizdavo, kad sviete reikia 
daryti tokią revoliuciją,
visi vargai ir skriaudos dingtų 
ir visi žmonės taptų lygus, ku
rie per amžius minės ji kaipo 
išganytoją. Jam nė Markso, nė 
Engelso, nė kitų logiškų moky
tojų nereikia. Jis eina prie 
tikslo tiesiai ir nesąmoningai 
barasi su visais, kurie jį pajuo
kia. Jis visur mato priešus, 
trukdytojus ir persekiotojus. 
Jis taip fanatiškas su savo re
voliucija, kaip jo draugai pa
ranoikai su savo religijomis. 
Studijuojant pastarųjų laikų 
mirusius ir gyvus įvairių šalių 
diktatorius, aiškiai matosi, kad 
tūlų butą ir esama paranoikais.

Kadangi kiekvienas paranoi
kas turi tik vieną užgaidą, vie
ną vyriausią idėją ir vieną tiks
lą ir nesiskaito su gyvenimo 
realybėmis ir logika, pas jį at
siranda vyriau j antis savimi pa
sitikėjimas ir įsitikinimas, kad 
tas, už ką jis stoja, niekad ne
gali būti sunaikintas. Šitokis 
savimi pasitikėjimas dažnai ve
da prie išsivaizdavimo, kad ta
pai visagalinčiu. O peršokti iš 
visagalinčio j dievišką visai 
lengva. Todėl nestebėtina, kad 
tūli paranoikai pasiskelbia save 
dievais, arba Dievo pasiunti
niais, arba šventaisiais. Jie yra 
įkūrę nemaža religiški] sektų. 
Pav., Joseph Smith, kuris 1830 
m. įsteigė Mormonų sektą 
Amerikoj, buvo tikras . paranoi
kas. Jis kalbėjosi ir su Dievu, 
ir su angelais ir išvertė Į ang
lų kalbą Trečiąjį Testamentą iš

ti juos ant salos — turiu pri
minti, kad Ben Gunn labai 
džiaugėsi dūliai to, o Gray’jus 
smarkiai pritarė tam nutari
mui. Mes palikom nemažai pa
rako ir šratų, didesnę dalį sū
dytos ožkienos, šiek tiek vais
tų ir kai kurių kitų reikmenų, 
įrankių, rūbų, lišną burę, siek
snį ar du virves ir, ypatingu 
gydytojaus užmanymu, gerą 
dovaną tabokos, ų

Tai buvo beveik paskutinis 
musų darbas ant salos. Pirm 
to mes buvom sukrovę turtus, 
aprūpinę laivą gedamu van
deniu ir pasiėmėm likusią ož- 
kieną, geresnei atsargai; ir, 
pagaliau, vieną puikų / rytą, 
mes į traukėm inkarą, ką mes 
vos tik pajėgom ir išplaukėm 
iš šiaurinės'užlajos, iškūlę tą 
pačią vėliavą, kurią kapitonas 
buvo iškūlęs virš tvirtoves ir 
po kurios mes mušėmės.

Tie trys žmones, tur būt, iš 
arčiau dabojo mus, negu mes 
manėm, ką mes neužilgo ir 
dažinojom. Nes, išplaukiant iš 
sąsiaurių, mums prisėjo laiky
tis gan arti pietines dalies sa
los ir tuo mes pamatėm visus 
tris klūpojančius ant smėlio 
kyšulio, aukštyn } pakeltomis 
rankomis maldaujančius pasi
gailėjimo. A$ manau, musų 
visų širdys susigriaudino, pa
liekant juos tokiose nelaimin
gose apystovose; bet mes ne
galėjome rizikuoti dar vieną 
sukilimą; o paryežti juos na
mo kartuvėms, butų buvęs 
žiaurios rųšies pasigailėjimas. 
Gydytojas šaukė į juos ir pa
sakė, kur buvo paliktas mais
tas ir kiti reikmenys. Bet jie 
nepaliovė šaukę mus vardais 
ir maldavę, dėl Dievo meiles, 
kad pasigailėtume' jų ir kad 
nepaliktume tokioj vietoj nu
mirti.

Pagaliau matydami, kad 
musų laivas .plauke tiesia lini-

virėjas ne tuščiomis rankomis 
pasišalino. Niekam nepastebė
jus, jis buvo išpjovęs skylę 
pertvaroje ir pasiėmęs vieną 
maišelį pinigų, vertą, gal būt, 
tris ar keturis šimtus gvinejų, 
pagalbai tolimesniam jo klajo
jimui.

Aš manau, kad mes visi bu
vome patenkinti atsikratę jo 
už taip žemą kainą.

Na, kad sutrumpinus ilgą 
pasaką, mes pasisamdėme ke
letą darbininkų, gerai par
plaukėme namo ir Hispaniola 
pasiekė Bristolį tuo laiku, ka
da ponas Blandly jau buvo 
pradėjęs rūpintis apie priren- 
gimą laivo musų pasilikimui 
arba ieškojimui. Tik penki 
žmonės tepagrįžo iš tų, kurie 
buvo -išplaukę? “Gerk, o vel
nias pasirūpins kitais’\ ir su 
kerštu; tačiau mes, tikrenybė
je, nebuvom tokiame jau blo
game stovyje, kaip tas laivas, 
apie kurį jie dainuodavo: /

“Iš visų, septynios dešimt 
penkių, į jurą išplaukusių, 
Vos vienas sugrįžo gyvų.”

Mes visi gavom po gerą da
lį turtų ir panaudojom pro
tingai, ar kvailai, kiekvienas 

davinėjo vaisius bei žalumy- sulig jo prigimtim. Kapitonas

1 neapsakomam džiaugsmui, 
aukščiausia Turtų salos uola 
jau buvo paskendusi apskrita
me jurų mėlynume.

Mums taip truko darbinin
kų, jog kiekvienas buvęs ant 
laivo turėjo dirbti — vien tik 
kapitonas gulėjo ant matraco 
užpakalinėje dalyje laivo ir 
davė įsakymus; nes, nors jau 
gerai pagijęs, het jam vis 
dar reikėjo ramumo. Męs pa- 
kreipėm laivą link arčiausios 
Pietų Amerikos prieplaukos, 
nes mes negalėjom rizikuoti 
plaukiant visą kelionę namo 
be naujų darbininkų; ir, be to, 
pasitaikius šėlstančiam vėjui 
ir porai smarkių audrų, mes 
visi jau buvome visai nusidė
vėję dar prieš pasiekiant prie
plauką.

Saulė buvo ką tik nusilei
dus, kai mes nuleidom inkarą 
žemyn, puikiausioje žeme ap
suptoje užlajoje ir tuoj aus 
mes buvom apspiesti pakraš
čių laiveliais, pilnais negrų 
bei Meksikos indėnų ir mai
šyto kraujo žmonių, kurie par

KIEKVIENAS SAU
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kokios tai' dieviškos kalbos, 
bobos

Atsisveikinusi su Hooverio era, Amerika bando su
sirasti kelią j geresnę, labiaus užtikrintą ir palankesnę 
žmonių masėms būklę. Jisai dar nesurastas. Ar antrieji 
Roosevelto administracijos metai bus sekmingesni, pa
matysime.

Vienos idėjos apsėstos 
Amerikoj yra įsteigusios keletą 
religiškų sektų. Policijai, pasi
sekė pagauti nemažą skaitlių 
šventųjų, Dievo pasiuntinių ir 
pačių dievų ir visokių svieto 
gelbėtojų įr\ uždaryki j beprot
namius. $įtus giminės ten pa
siunčia. 'Įįčiaus nemažas para
noikų skaitlius maišosi visuo
menėj, lanko organizacijų mi
tingus, bažnyčias, rašę knygas, 
redaguoja laikraščius, tako pra-

ja ir greitai, atsitolino nuo su 
kalbamo artumo, vienas jų— 
aš nežinau katras 
atsistojo užkimusią gerkle rėk 
damas prisidėjo šautuvų prie 
peties ir paleido šūvį, kuris 
prašvilpė virš Silver’io galvos 
ir pataikė didžiulę burę.

Po tam mes pašislėpėm už 
laivo briaunos, o kai aš vėl 
pažvelgiau, jų jau nebesimatė 
ir pats sąsiauris buvo jau be
veik sutirpęs tolumui didėjant.

Na, jau\bent tam prięjo ga
las; o dar prieš \p|ętus, mano

Smallett atsisakė nuo jureivi- 
ninkystės. Gray’jus Ae tik bu
vo taupus, bet staiga užmanęs 
pakilti savo profesijoje, moki
nosi toliau ir jis dabar jau 
yra kapitono pavaduotojas ir 
yra vienas iš savininkų pui
kaus, pilnai įrengto laivo; jau 
vedęs, taipgi ir vaikų levas. 
O kas link Ben Gunn’o, jis 
gavo tūkstantį svarų, kuriuos 
jis išeikvojo ar pamote į tris 
savaites, arba, geriau pasa
kius, į devynioliką dienų, nes 
dvidešimtą dieną jis sugrįžo 
maldauti. Tada jam davė dar
bą prižiūrėti namą, todėl jam 
atsitiko lygiai tas, ko jis bijo
jo, būdamas ant salos; ir jis 
ebegyvena, labai mėgiamas 
caimo jaunuolių, nors jis yra 
dek atbukęs; ir jis yra atsi

žymėjęs giesmininkas bažny
čioje, sekmadieniais ir šven
tųjų dienomis.

Apie Silver’į mums nieko 
daugiau nebeteko girdėti. Tas 
tvirtas, viena koja jūreivis, 
pagaliau, visai pasišalino iš 
mano gyvenimo; bet aš drįstu 
sakyti, kad jis veikiausia suė
jo savo seną negrę ir gal būt 
patogiai gyvena krūvoje ir su 
Kapitonu Flint. Aš manau, 
kad tokios vilties ir rejkia pri 
silaikyti, nes kitame pasaulyje 
mažai tėra vilties, kad jis gau
tų bent Kokių patogumų.

Sidabro šmotai ir ginklai te
beguli, kiek aš žinau, kur 
Flint’as buvo užkasęs juos; ir, 
žinoma, kai dėl manęs, jie ten 
ir pasiliks. Jaučiai su virvė
mis nesugrąžintų 
užkeiktą salą; o
mano sapnai, kokie man pasi
taiko sapnuoti, esti tie, ku
riuose aš girdžiu vilnis ūžiant 
aplink jos krantus, arba tie, 
dėl kurių as staiga pašoku iš 
miego ir atsistoju lovoje, o 
aštrus Kapitpno Flint’o balsas 
tebeskamba mano ausyse: 
“Ispaniški doleriai! Ispaniški 
doleriai!”

(Galas)

mane į tą 
bjauriausi

------ “—----- ------------- t----- ■
“KULTŪRA”

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

-
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Antradienis, kovo' 6, 1934 NAUJIENOS; ChW6, Dl

Tarp Chieagos 
Lietuvių

P. Grigaitis sugrįžo 
Chicagon iš Pitts- 

burgho

ir linksmai 0’šiŠdktf firfėJ ^e-'btoft haMiė, Ydlgo vakafieAį, 
ros hiuzikdš. * ■ |ir tuoj po vakarienės, atsukę

Prėgramą išpildė daininin- savė radio, galės pasiklausyk 
kės p-lės B. Malela ii Balšiutči mt?3ų linksmo programo. 
sudainuodamoS po kėlias dai
nas. Joms akomponavo p-le 
J. Milleriutė. Pirmiriinkavo S.
Strazdas. Kalbėtojai buvo pu
siau sklokininkai šarkiunas ir 
Pakaušis. Jie palinkėjo Jur
giui Steponavičiui ir toliau dar
buotis meno srityje.

Iš kitų mažesnių stočių tuo 
laiku nebus leidžiami progra
mai. Taigi iš stoliės WWAE. 
ll2GU* k. girdėsite kuoaiškiausiai 
musų programą.

šiuose prėgramūose visuomet 
dalyvauja’ geraiu'šla mu*sų 
smuikininkė p-lė Valerija čė-

dkldilėhį, LaNVier Hali Svet., 39Ž9 W. 
Madišon St., kain 1 vai. po piet.

 , 1 ■'  ;1,

D. L. K. VYTAUTO 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 8480 So. Morgan St.; Ą. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockvvell St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. BarČius 
aplėk, iždo; F. KuneviČia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė- 

nfesį kas trečią antradienį, Chieagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

Iš suaugusiųjų buvo atšilau- pukititė it gabiausi mūšų’ pįu 
. . _• žodžiu ui^tė-dainininkė p-lė Alėha

Grįžo ir “M/s's Naujienos" su p.
M. Jurgetioniene

Po pasekmingų parengimų 
Clevėlande, O., ir Pittsburghc, 
Pa., vakar Chicagon grįžo 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis.

Po vizito Pittsburgho “Nau
jienų” jubilieninėse iškilmėse 
vakar vakare grįžo ir p-lė Bi
rutė Lauchiškaitė — “Miss 
Naujienos”, kurią kelionėje ly
dėjo p. M. Jurgelionienė.

Abu parengimai, Glevelande 
ALTASS prakalbos, kuriose 
dalyvavo P. Grigaitis ir Pitts- 
burghe “Naujienų” jubilie
jaus paminėjimas praėjo la
bai pasekmingai. Abiejuose 
parengimuose rengėjai turėjo 
sudarę gerus programus ir su
traukė daug žmonių.

Detroit, Mich., irgi neatsitik
damas nuo kitų, pradėjo reng
tis “Naujienų” 20-tų metų ju
biliejaus iškilmėms ir jas žada 
surengti balandžio mėnesį. 
Prie iškilmių surengimo dar
buosis eilė vietinių “Naujie
nų” draugų ir simpatizatorių.

kę visokių pažiūrų, 
sakant, įvyko bendras

Vakaras pavyko, visais at
žvilgiais. Choras gerai daro, 
kad neužmiršta savo mokyto
jaus. — Buvęs.

frontas.

Lietuviškas žydukas 
tapo bočių (Grand- 

father)

či (įkaitė.
Prašome .visų sekamą penk

tadienį 6:15 V. v. atsukti sa
vo rhklio a*nt 1200 kilocyčles ii- 
pašiklali^yti mustį' įird&rahib iŠ 
stoties W#A’E.

—A.' žymontas.

lįffe. Steį^^vičiuš Vaclovaiis 
dainininkais. Kalbės Dr. K.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
riut. rašt. S. KuneviČe, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasieriug 
K. Laucius, 3317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8806 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 

] Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadienį, 7:80 vai. vak., Cbi- 
čągos Lietuvių Auditorijoj, 8133 So 
Halsted St.

S. L. A. 36 kdopa laikys susirinki
mą kovo 7 d., Chieagos Lietuvių Au
ditorijoj, 7:30 vai. vak. Prašau pribu- 

rriJATmTTAcf ti visus narius, ba rąndasi svarbių 
DRAUGU O 3.klausimų aptarti kas link kuopos 

reikalų. J. Balčiūnas, rašt.
Lietuvių Namų Savininkų Asocia

cija Bridgcporte laikys mėnesinį su
sirinkimą trečiadieni, kovo 7 d., 7:30 
vai. vak. Chieagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai 
namų savininkai malonėkite laikui 
pribūti, nes randąs daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Kurie esate pasilikę su mokesčiais, 
šiame susirinkime malonėkite apsi
mokėti. S. Kunevičia rašt. ,

20to Wardp Liet. Pol. ir Paš. kliu
bo susirinkimas įvyks O. Bagdonie 
nės svet., 1750 S. Union Avė,x kovo 
7 d., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti, o labiausia nepamirškit jau
nuolių pakalbinti prisirašyti prie kliu
bo. Valdyba.

narystės duoklėmis, malonės užsimo
kėti, kad nenustotų narystės teisių.

Bcn Aluzas, užrašų sekr.

PRANEŠIMAS

Fiat Janitors mitingas įvyks 
Antradienį, kovo 6 d. adresu 
8223 West Rooscvelt Rd., Cul- 
tural Center. Pradžia 2 vai. po 
piet.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

M <5 S. ASHLAND Avė
Ofisu f ai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

4 ^4 . M. •

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimu
Ofiso TeL: Boulevard 7820
Namų Tel.i Prospect 1930

DR. c. KASPUTIS 
DENTISTAS

Gr|i« M Europot ir oil erekrikuoie 
,. eenoįoį vietoj.

VALANDOSi 10-12 A. M 2-6 F ii
7 -0 P M. Sekmadieniab ir kemrta 

lieniais pagal snaitarinsų.

•1335 So. Halsted Si
T-l BOULEVARD 6199

Lietuviu Moterų Dr-jos “ApŠvieta” 
mėnesinis susirinkimas Įvyksta ant
radieni, kovo 6 dieną, 8 vai. vakare, 
Sandaros svet., 814 W. 33 St. Visos 
narės esate prašomos susirinkti skait
lingai, nes reikės išrinkti darbinin
kes sekančiam draugijos vakarui, ku
ris atsibus kovo 11 d. Hollyvvood 
svet. Sekretorė.

North Side

Man teko užeiti biznio rei
kalais į Mutual Liąuor Kompa
nijų, kuri yra adresu 4707 So. 
Halsted St. Radau savininką, 
musų gerą lietuvišką žyduką, 
Natlian Kanterį, nepaprastai 
linksmą ir entuziastišką.

Truputį pasikalbėjus, paaiš
kėjo, kad jis nedėlioj, kovo 4 
d., buvo nuvažiavęs į Rockfor- 
dą aplankyti savo dukterį — 
p-nią M. P. Wager. Mat, su
katoj, kovo 3, ji susilaukė sū
nų, tad musų lietuviškas žy
dukas, p-nas Kanter, dar pir
mą sykį tapo bočių (grand- 
father). Tat ir yra jam ko 
džiaugtis, nes pats, nors ir turi 
dvi gražias dukteris, bet netu
ri sūnaus.

Antroji 
Keyner,
Kompanijos managcrius. 
tyt, kad ji yra nepaprastai 
bi, jogei tokį didelį biznį 
ro.

Šiandie S. L. A. 226 kuopos 
svarbus .stisiruikimas; bus 
Pildomosios Tarybos rinki
mas.

duktė, p-nia Ann 
yra Mutual Liquor 

Ma- 
ga- 
va-

Šiandien 7-tą valandą vaka
re įvyksta nuolatinis antradie* 
nid tadio programas, iŠ stoties 
WGES., kuriuos jau 5-ti metai 
pastoviai leidžia Peoples Rakan
dų Išdiį’bystė Kompanijos krau
tuvės.

šios dienos programo išpildy
me dalyvaus grupė Pirmyn 
choro dainininkų, kuriuos va
dovaus muzikas Kaz. Stepona
vičius. Dr. Kaz. Dfangelis, 
DDS., ir “Naujienų’ korespon 
dentas Fbrnk Bulaw pateiks 
įdomias kalbas, o čalis Kepu
rė dalyvaus su rinktiniu naujo 
ir gražaus humoro. Taipgi, buS 
gražios muzikos, žinių bei1 pra
nešimų, kuom klausytojai bUs 
pilnai suįdominti. Todėl malo
nėkite atsiminti pasikldusyli.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 

1 3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Ave.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Antanas Vil- 
klškis kas. glob., 827 W. 33rd St.; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nėdėldienis kiekvieno mėnesio Chiea
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12-tą vai. dieną.

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, 6 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Association House, 2150 W. 
North Avė., Chicago, III.

Gerbiamieji nariai, malonėkite visi 
pribūti i susirinkimą, nes bus labai 
svarbus susirinkimas. Konstitucijos 
komisija duos raportą, kuris liečia 
pataisymą naujos konstitucijos, o tai 
yra labai svarbu visiems S. L. A. na- 
riąms. Jie turi nuspręsti, kuris punk
tas yra naudingas S. L. A. gerovei. 
Taipjogi tie nariai, kurie pasilikę su

Lietuves Akušeres

ir

Šiandie, antradienį, įvyksta

Sveikinu p-ną Kanterį 
linkime jam sulaukti daugiaus 
tokios linksmybės savo šeimy
noje. J. Zymonias.

Chieagos Draugijų
Kliubą Valdybos

1934 fnetams

mas Association House salėje, 
adresu 2150 West North Avė. 
Bus Pildomosios Tarybos rin
kimas. Narių priedermė yra 
dalyvauti.

Kviečia Valdyba.

RADIO
Radio klausytojams 
Ekstra Pranešimas

Jurgio Steponavi
čiaus pagerbimui 

vakaras gerai 
pavyko

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO vdldylia dėl 1934 mėtų. 
Jonas. Bijankąs, pirm.. 934 W. 
Marųūėtte Roa’d, Stasys Mažeika, 
birih. pagfėib., AdolpK Kaūlakiš, 
nut, rašt. 3842 S.. ’ Union Avė,, 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 Šo. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Aiitanaitis, rtiafšalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadiėpy, Chieagos Lietuvių Au
ditorijoj’, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE Np. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; t>ag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 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. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintądienį Antano čąsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

.... ... t

rašt.

Paulina St.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapv 

& Midwife 
6109 South Albinu 

Aveniu 
Phone 

Hetnlock 9252 
Patarnauja pri* gim 
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage tlectrir neat
meni ir magmrtk 
blankets ir t. t. 
Moterim* ir mergi
noms patarimai 4o 
vanai

Grabdriai

PRANEŠIM M

i Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
...lams.dKaina prieinama 
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO. ILL.

Praeito šeštadienio vakare 
“Naujos Gadynės” choras tu
rėjo surengęs vakarienę su 
šokiais pas p-nus Millčrius, 
Coininunity Golf Klube, Evans- 
tone, pagerbimui choro moky
tojaus Jurgio Steponavičiaus.

Publikos atsilankė keletas 
šimtų. Daugiausiai jaunimo 
iš “Pirmyn” ir “Naujos Gady
nės” chorų. “Naujos Gadynės” 
choro šeįmininkės pagamino 
gerą vakarienę. Už nebran
gią įžangą susirinkusieji turė
jo progos gardžiai pasivalgyti

šiuomi pranešame visiems 
radio klausytojams, kad Radio 
Kliubo programai, kurie buvo 
leidžiami oro bangomis penkta
dieniais nuo 7:50 iki 8:30 vai. 
vakaro iš stoties WWAE. 1200 
kilocycles, NUO 
PENKTADIENIO,
BUS LEIDŽIAMI ANKŠČIAU, 
BŪTENT NUO 6:15 iki 6:45 
VAL VAKARO.

Tai bus vakarienės laikaš. 
Tuo laiku beveik visi žmones

SEKAMO
KOVO 9,

GARDELĖ P ARK LIETUVIŲ VYĖŲ 
i!r MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdybą per 1934 mėtus: Georgę 
Medalinskąs, pirm,, 233 S. Central 
Avd.; Alena Kaziūnaš, pirm, pag., 
3508 Gūnderon Avė., Berwyn, III.; 
M..Madalinskas,, nut. rašt,,. 233 S. 
Central Avė.; ChAS. Kaičia, fin. 
rašų 4676 W. End Avė.- M. Ka- 
ziunas^ iždininkas, 35Q8 Gųndarson 
Avė., Bervvyn, 111; Vincentas Mani- 
k'ak kontr. rašt.; Juozapas Vili- 

. mąitis ir M. Davidoni$ iždo .globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A'. 
Karoblis, lirigonių* Ihnkyiojds. 
Susirinkimus laiko kas antrą ne

• • .> “f-- • «.* ->~

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
\ APŠVIETA 
RENGIA BANKIETA 

Su gražia programa ir šokiais 
NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 11 d., 
HOLLYWOOD INN SVETAINĖJE, 

2417 W. 43rd St.
Pradžia 6 vai,, vakarienė 7 vai., 

jžanga 50c.
Visus kviečia atsilankyti Apšvietietės

Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
o68 W I3th St. TeL Centd 5 

CHICAGO ILL.

■ i v*

LAIDOJA])! PIGIAU NEGU KITI

i

KATILIŪNAS
su šiuo pasaulių 
10:00 valandą ry-

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis. .... .

Cicero 3724

■

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
, Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, DL 
Phone Boulevard 7814

ADOMAS
Persiskyrė 

kovo 5 dieną, 
to 1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Tcrpeikių kaime, 
Palavėnės parap., Panevėžio 
apskr.

Amerikoj išgyveno .27 metus.
Paliko dideliame nūliudinie 

sūnų Andrių, o Lietuvoj, duk
terį Anastaziją Karaliūnienę i? 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj 710 W. 18 St

Laidotuvės i vyks seredoj, ko* 
vo 7 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios i Dievo Apvęizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi. 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Katiliuno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą. »

Nuliūdęs lieka,
Sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus, Tel. CahaT 8161

JONAS RYMKEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

kovo 3 dieną, 10 valandą vaka
ro 1934 m., sulaukęs pusės Am
žiaus, gimęs Vilošių vięnkįė- 
niy, Arięgalos valsčiaus, Kėdai
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Bronislavą, tris sūnūs 
Juozapą, Vaclovą ir Mykolą,« 
brolienę Konstanciją, broli Pet
rą ir marčia Sofiją, o Lietuvo
je tris seseris JohaniTą, Juli
joną ir Antaniną. ..

Kūnas pašarvotas randasi na
muose 4726 So. Honorc Street

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 7 dieną, 8:30 vai. ryto iš na
mų i švento Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš teh bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapihps.

Visi a. a. Jono Rymkeyvicziaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami J da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulįude liekame,
Moteris, Sunai, Broliene, 
Marti ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J.\ Zolp, Telefonas

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Ambulanėė Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. ifemitagė AvOiilie

REPublic 81340
6840 So. Kėdzie Avertue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS. .

Optometrically Akių Specialiittu
Pakngvins akių įtempimą, kuris eiti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akiu aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
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

Ofieo Tek Boulevard 5913 
Rex Tel Victory 2343 

DR. BERf ASU
756 W. 35th St

.Cot of 35tb V Halrted Sta.) 
OfhM« vaiandoa ouo 1 -3. nuo 6»3O-8«38

Nedčldieriab pagal «utart|

DR. C. MICHEL
> LIETUVIS

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

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro* 3377

A. MASALSKIS-
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. LiuieviČius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apieliėkČje. 
Didelė ir graži

• r s,*V * v

L J. ŽOLP
GRABORIUS

1646 Wešt 46th St

TeL

Lachavich ir Simus
LIETUVIS graborius

PJta'riiauJa ' laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale . męldŽįgmę atsišaukti, o musų

*< iei.r v.anai. aroa Z9ic
2B14 W. 23rd Pi, Chicajro

f SKYRIUS:
S. 49 Ct, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

oplyčia dykai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
TA RBPUBUC 3100

T<l. Cicero 2109 ir 8591
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO. ILL.

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St 

Ofiso valandos 2 iki 6 ir 6 iki 8 
, Ofiso tęlefopas Hemlock 6141

Lietuviai Pakurai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbon* Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KELIS
756 W. 35tb St 

įCor ot 15th ti Halsted St*j 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904 
iftio valandos: nuo 2-4. nuo 7-* 

Nedėldieniaū pagal sutartį

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South W»ttern Avenue 

Tel Lafayett* 4146 
vąlANDOSj 

aną 9 iki 11 valandai ryte 
ano 6 iki 9 valanda* vakaro

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lietuvių Daktarą Draugi jo* 

Nariai.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTA8

2420 W. Marąuette Rd.
Pbbnr HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco *v.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS -

Gerai lietūvia'mr žinoma* pei 15 <ht 
cc> kaipo paevre* gydytojai ebiriacta* 
akušeris t . . , ;,

Gydo staigias ir chroniškas ligas «rrą 
moterų ir raiką pagal naujausiu* me 
todus X-Ray ir kitokius elektros prit 
taisos

uuv 7 mi Ofisas ir Laboratorijai
ouo 6 iki 8 valandai vakare 1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

.? Valandos! nuo 10—12 pietų U
. ’ .L;-:.!.-..'. I ano 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal ,3110
, Rezidencijos telefonai

tfpds PdtH 6755 u Ctntttd 7464

A. L Davidoms, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS: »

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 vah , ,

apari tventediehio ii ktivicUdunto.

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

2400 W Uedieon St.

v* “ri “ Dr. Charles Segal
Namų celefohas BrunsWicli 059’ Į OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
DmtfiataA I OFISO VALANDOS:įsenusias iki ^2 vai. ryte, nuo 2 iki 4

4645 So. Ashland Avė. vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
.m 47d. stmt ' dS±Uomi* n"° “ iU 12

valanda^dieną^j
Seredoj pagal <iutanj. ______ ___________________________

• . - - . .» i s. * i r ”

l£

. pįon» Boulevsrd 704T
DR. C. Z. VEZELTS

DR. T. DUNDULIS Dr. MAURICE’kAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A^tanil4142 ĄRCHER AVENUE 4631

Telefoną* Virginia 0036 [Nao 1Q Į2 di 2 j|d } pi<tw 

-------------------------------------------------------------- 1 7 iki 8 vai. NedH. nuo 10 iki 12
Rez. Telephonc Plaza 3200DR. A. L YUŠKA 

2422 W. U.njurtt. M. 
kampai 67th it Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomii po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso TeL Victory 6893

Rte. 6600 South AetetUn Avenue 
Phone Prospect .6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halited Street 
CHICAGO, ILL.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

Chroniškų litų 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

!<■■■■■■ ■ihuii rv *

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS JOSFTII J. GRISI!
gydytojas ir chirurgas . Lietuvis Advokatas

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 4631 South Athland Avė.
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 Tel. Boulevard 2800

3343 South Halsted St. ftrir. 6315 So. RocktveU Si
TeL Boulevard 1401 TeL Repnblk 9723

■■ , , .11, ,H ,, , , , , I  • : !-----------------r.   ......................... —‘ r

t)R qcRTFns JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

I^CF?II^RGA? J05 W. Monroe St., prie Clark 2201 West 22nd Strppt Telefonas State 7660: Valandos 0 iki 5i » •! , . W. Si*: 2201 W. 22St (Cermak Rd.)
Valaadoi, 1—3 « 7—8 Į l’anedMlo, samdos ir ratnyao. vak. e iki s

Seredomia it nedEIiomia pagal antanį „ 0“»1 ra?1s_
R.xM«kW ««31 So. Av. ^KSj-1.RS^SSI,,StrSe|>H „

Ttftfona. Rapablic fS68 1 7 “ ’

X



Susijaudinęs ir su šypsą

in-
SU 

draugų, 
adoruo-

kai ku-

Susijaudinęs ir su šypsą... 
sėdau musų kūrėjus aprašyti, 
kurių dėka celebracija “Nau
jienų” šventės pasiekė tokių 
įstabių aukštumų.

« B S
Susijaudinęs ir su šypsą pri

simenu* tą naktį, kada 
stinktyviai traukiamas aš, 
buriu gerų simpatiškų 
pasiekiau butą mano 
jamo Kl. Jurgelionįo.

Buvo jau vėlus dėl
rių laikas — vidurnaktis, bet 
kūrėjams dažnai dar pats dar
bymetis.

įžengėme į apytamsius kam
barius. Ir kas per vaizdas! Net 
ir aš, jau daug ką matęs, kaip 
nutrenktas nustebau. Viskas 
rodėsi čia buvo aukštyn ko
jom apversta, visur visi daik
tai netaip, kaip pas kitus žmo
nes, bet savotiškai suderinti. 
Ant piano bliudas su nedaval
gytu maistu, ant virtuvės sta
lo popiergaliai ir rašiniai. Ant, 
nors ir nebrangių kilimų pri
mėtyta sunaudotų degtukų, pa- 
pierosgalių (kai kurie net dar 
teberūkstantieji), ir kitos at
matos, o cigaret-standgs pri
krautas įvairios keistos med
žiagos. Ant jo tetruko tik to 
kam tas padaras paprastai yra 
įgijamas. Iš to šlamšto aiškiai 
vyravo sunešiota pančiaka (vy
riška dėl aiškumo pridursiu) 
ir žiurėjo išsiliuosavusi iš tam
sos savo pratrintomis, proz- 
aiškomis skylėmis į šį nepa
prastą vaizdą.

Valgomamjam kambaryje ant 
stalo tupėjo dar tebeprakaituo
janti rašomoji mašinėlė, o sale 
puodukas kavai pilnas mėsga
lių ir lėkštė su cigarų galais, 
kurie buvo sumerkti ypatinga
me, labai neaiškiame skysti
me. I 

Ant sofos jaukiai ilsėjosi dar 
nedagertas butelis vyno, ar ko
kio kito gal ir tvirtesnio gė
ralo. Su tuo bu’teliu retkar
čiais neužganėdintas žaidė gas- 
padoriaus apleistas, kudlotas 
šuo, protarpiais išreiškimui sa
vo nepasitenkinimo urgzdamas 
tampė ir draskė čia pat gulin
tį švarką. Visur pluoštai nau- 

•jai parašytų gaidų ir eilių.
Virtuvėje, paliepėje, prie 

vandens krano krūva suterštų 
indų rodos prašyte prašė ir 
vandens ir muilo. Bet veltui. 
Jų troškimas dar negreit išsi
pildys. Ne jais įdomavo šei
mininkai to buto, juos užža
vėjo nauja šios vietos valdo 
ve — Mifza. Tai ji įsikrausty- 
dama tą betvarkę kambariuo
se sukėlė, ji ir pilnai užkaria
vo širdis musų didvyrių. Jau
čiau, kad dar ilgai nuobodaus 
nuo neveiklumo į puošnią va
zą įstatyta šluota, nes Jurge- 
lonis ir Sarpalius, abudu be 
jokių rezervų atsidavė Mūzos 
tarnybai.

tur but ką tik užgimusios me
lodijos. .Jo tas toks didelis su
sijaudinimas užkrečiamai pa
veikė į mus ir mes greit pa
gavę jų nuotaiką nu*grimzdomc 
irgi jų ekstazijoje. Dar vie
nos meistriškai perskaitytos 
jausmingos eilės, , dar vienas 
švelnus piano akordas ir mes 
su tokiu jau pat atsidavimu 
pergyvenome vystymąsi tos jų 
tobulios, poetingos vizijos. Gė
rėjomės ir džiaugėmės iki aša
rų kaip vaikai tomis nuotru
pomis nuo šio jų muzikalio 
triumfo.

Grožejames Sarpaliaus vaiz
dingu talentu ir gerbiame mes 
tą ramų, mylintį grožį, “Tykų
jį Petrą”. Kukliai jis kuria, 
be didelių pretenzijų tas me
lodingas arijas ir sėja meilę 
dailės tarpe musų. Kas tiktai 
įeina į kontaktą su juomi, tuo
jau patampa, nors toje valan
dėlėje meno vergu*. Tokią jau 
didžią galę jis savyje išvystė. 
Neįstabu todėl, kad jo dukry
tė, švelni, skaisti Birutė pata
po pianiste prilygstanti pasau
line maštabo artistams, 

o » »
Atrodo, kad Kl. Jurgelonis ir 

vėl save pažino, jog gražus kū
rėjo darbas jam yr« skirtas, 
o ne pabastos gyvenimas. Taip, 
jis vėl save susirado ir pasinė
rė savo dvasiniuose polėkiuose, 
kad jas supratęs jis jas mums 
vaizdžiai pateiktų. Pažinusi 
daugiau gyvenimo, jo išmintis 
suvyrėjo ir keliai jo talentui 
kūryboje jau paašikėjo. Abe
joju, ar jis daugiau beklai
džios. Tik su mumis būnant 
jo tveriamoji gale pasiekė aiš
kių augštumų, tik su mumis 
bedirbant jo poezija visame sa
vo gražume tapo apreikšta. 
Kiekvieną sykį, kada jis nuo 
musų smaguriavimo palinkimų 
traukiamas praslšalinjlavo, jo 
kanklės netaip jau skaidriais 
garsais skambėjo, mažiau dar
numo jo dainoje reiškėsi, o 
dažnai jų stygos ir visai nutil
davo. Tavo vieta yra su mu
mis, nuo savęs juk nepabėgsi

Nustebęs aš žiuriu į tą didį 
kimu ir dvasia žmogų. Ste
biuosi jo neįmanomu pajėgu
mu ir gabumais. Ką jis tik 
nebando, kur link jis tik nesi- 
briovė! štai jo kaleidoscopi- 
nio gyvenimo ryškesni užsimo
jimai. Jaunystėje jis buvo tai 
švelnus poetas, tai karštas S-D 
agitatorius, tai gabu*s dramos 
artistas, tai drąsus revoliucio
nierius, tai uolus lietuvių 
loro nagrinėtoj as, tai
modernistinės literatūros 
bintojas ir recenzentas... 
štai jis jau kalėjime 
ta iš žandarų nagų.,
liau* jį mes surandame jau ne
vieną, bet su skaisčiaja Mariu
te Krokuvos universitete. Ten 
universitetas įvertina jį ir sa
vo kaštais atspauzdina jo fo
netikos srityje mokslišką dar
belį. Paskui jis atsiduria Ško
tijoje, kur redaguoja laikraštį 
ir kitais budais šviečia anglia
kasius. Atvykęs Amerikon, jis 
kaip gyvas sidabras pašilei 
diia į visas puses. Lietuviš
kos kolonijos (jarbųose visur jo 
pilna. Paskaitas skaito, eiles 
rašo, monologus deklamuoja, 
dramos pamokas duoda. Iš pra
džių jis dirba su p. Balučiu 
“Lietuvos” redakcijoj ir ten 
siflnano išleisti Lietuviškąją En
ciklopediją ir tuo reikalą susi
rašinėja su visa
šviesuomene ir planus sudaręs na pasitikėjimo savimi ir ki- 
pradeda vykdinti darbą, Neiš- 
dega—susivaidinęs vyksta re
daguoti su Dr. šliupu ip kun.
Dembskiu
Kiek vėliau jau jis “Kataliko” alizucja jis musų darbo Žmo- 
administratorius, mįslių knygą nes ir patėmijęs jvuose kilnią 
ledižla. Nenurimsta ir ten kibirkėtėlę pučia j ją, kad pa- 
Gauna prie teismo darbą ra- vęrtus ją į gaivinančias sielą 
pintis dora suklydusios jątfnuo ugneles...

Bet štai organizuoja- Susijaudinęs ir su šypsą klau-

folk- 
ultra 
gar- 
Bet

Ištruks- 
Kiek vė-

« s »
Mus, trukdytojus nelaiku, 

pasitiko abudu uždegti įkvėpi
mo veidai. Jurgelonio išraiška 
vaizdavo apsalime paskendusį 
poetą. Jo mėlynose, svajonių 
pilnose akyse matėsi pasigėrė 
jimas grožiu sukurto tverinio. 
Suprakaitavęs, pailsęs nuo ga
lingų emocijų, jis vilkdamas 
nuvargusias kojas (mat ir pla 
stika jam nesvetima) prislin
ko prie durų. O pažinęs, mus 
draugingai pasveikino ir mei
liai nusišypsojo. Mat, svetingu
mas jame viską pergali ir du
ris savo buto ir draugams vis 
atdaras laiko.

Kampe, prie piano, žiurėjo j- 
kaitęs veidas mielo Sarpaliaus. 
Savo charakteristiška jam šyp
sena jis mus irgi pasveikino. 
Atlapa krūtinė giliai ir dažnai 
alsavo, akys degė, jis visas 
virpėjo nuo jausmingų gilių są
jūdžių
braukė jis savo pasišiaušusią 
frizūrą ir dar vis ritmiškai ki
tos rankos pirštai kalė taktą

Viena ranka neramiai

mumis dirba, rašo, planuoja, 
gelbsti. Užeina karas ir už 
maištingas kalbas areštuoja 
mas. Išsiliuosavęs, teises stu* 
dijuoja. Vėl dirba “Naujie
nose”, patampa administrato
rium, daug rašo, verčia 
pirmas ir drąsų žodį 
lemdamas ------
raščiu tapti.
dėlios Naujienas” 
dirvos jo energijai 
žai—apleidžia.

Garbingai baigęs 
advokatauja ir vis 
Milijonines kompanijas organi
zuoja, o podraug ir biržoje ak
cijomis spekuliuoja. Išsyk la
bai sekasi, o paskui —“puff”! 
įkuria apdaraudos draugiją ir 
tuč-tuojau susirūpina banko or
ganizavimu Bridgeporte, bet 
žmonės jau nepasitiki jam. Tiek 
to—numoja jis rankų ir balleto 
mokykloje bando savo plastiš
kus gabumus, bet pajutęs gra
li jos stoką, vyksta ant ūkės 
kiaules šerti; kiaulės, tačiau, 
jam greit nusibosta, juk tai 
toks prozaiškas sutvėrimas, 
daug įkvėpimo neduos. Nusisu
ka nuo jų ir savo auklėjimiš- 
tas žinias ir palinkimus nu
kreipia į labiau* išvystytą ir 
simpatišką gyvulį, būtent — 
arklį. Išleidžia įdomų, gražų 
žurnalą tam tikslui anglų kal
boje ir žinoma, arklių lenkty
nės jam irgi 
artimos.

Bet ką čia 
su galvijais.

Jis 
taria, 
dien- 
“Ne- 

Bet

Naujienoms
Bando ir 

leisti...
vis perma-

mokslus — 
nerimsta.

pasidaro net per-

giminiautis 
jis artinasi

butų perdaug nepil- 
neatkreipčiau jūsų 
darbą prie radio 
Kas nepamena jo

“Barborėlės” sklan-

vien 
prie 

asilo garbintojų — demokratų 
partijos. Agituoja už Roose- 
veltą, gauna valdišką darbą ir 
grįžta vėl prie musų...

Fui, net sušilau rašydamas. 
“What a man, What a man!” 
Jaučiu, kad daug ką nedara- 
šiau, daug praleidau, o gal ir 
sumaišiau, bet kur tu papras
tas žmogus tą gausybę aprėpsi.

» » »
Ta greita peržvalga Jurgclo- 

nio veikimo 
na, jei aš 
domės į jo 
mikrofono, 
sukurtos
džių pletkų, jo muzikalių pro
gramų, o ypač jo “Makalų”. 
Jo doroviniai palinkimai, jo gi
li meilė musų liaudžiai vis ten 
pilnai apreikšta.

Piešia jis mums “Makaluose” 
ne pasaulinio maštabo dramą, 
bet nelaimes, vargus, meilę ir 
skaistumą nenuilstančiai vyks
tančias užkampiuose musų dar
bo žmonių apgyventam kvarta
le. Jų nelaimių aprašymai ne- 
pakliuna į puslapius dienraš
čių, jos yra paprastos, kaip ir 
visas prasčioko gyyenimas: fi
nansiniai vargai, bedarbė, liga 
šeimoje... Senis Makalas neug- 
ninga ir neaistringa meile su
sirgusiai Makalienei reiškia. Jo 
meilė gili, nepalaužiama. Nuo
širdžiai, švelniai jis rarmna- 
guodžia ją, ir jauti, kad jis vis
ką paaukotų jai, jo gyvenimo 
tikrai draugei. Ji gi nereika
lauja nuo jo karžygiškų žygių 
įrodymui savo prisirišimo prie 
jos, nes ji žino, kad ji. yra jo 
valdovė, o ji tik nori/ būti jam, 
savo mylimą j am, jo verge. O 
jų vaikai, Cicilija... pasaulis 
gal nepripažins juos didvyriais, 
bet jų drąsa, pasiryžimas, spė
ka ir išmintis prilygsta apdai
nuotiems herojams. Išmokslin
ti, išauklėti,
svajones didžių karjerų, ir rei
kalui atėjus, puola su entu
ziazmu dirbti juodrankio-pras- 
čioko darbą, kad tik pasitarnau
tų naudai savo šeimos ir po
draug žmonijai. Jų vaizduotė 

j ateities neturi jokių prašmat-
lietuviškąja numų, ji yra aiški, graži ir pil-

greit jie atmeta

kaip

venimą. Manyje luistą abejo
nes, ar musų inteligentų galin
gų dvasios polėkių sukurti ider 
alai butų brangesni už praščiu- 
nų nuosakiai, ramiai sutvertus 
geismus.

Didis nuopelnas yra p. Bud
rike už šį musų lietuvių doro
vinį auklėjimą.
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Jurgelionis man atrodo,

koks fantazijos sukurtas galin
gas paukštis. Iškilęs į giedras 
dausas ir pakėlęs savo budrią 
akį į saulę, jis gieda jos garbei 
drąsią, didžią dainą, o pažvel
gęs iš erdvių žemyn liuliuoja 
mums švelnią jauslią lopšinę...

Tiesa, tam jausmų arui ten
ka neretai ir j pelkes nusileidus 
kaip vištai sušlapti. Bet čia aš 
noriu priminti ir* saU ir kitiems 
tą išmintingą rusų pasakaitę— 
prilyginimą, kur sakoma, kad 
arui tenka nusileisti 
žemumos, bet Vištai 
nėra lemta pakilti į 
•tumas.

iki vištos 
niekados 

aro aukš-

Garbi p. Nora Gugienė, ku
riai visi musų civilizacijos reiš
kiniai pažįstami, maloniai pri
sidėjo prie suformavimo Jubi
liejinės Naujienų Vaizduotes. 
Jos sąmoningas pažinimas ar
tistų nuotaikos ir žinojimas 
kaip publika j sceną reaguoja, 
jos estetinė, išlepinta nuovoka, 
neabejoju, žymiai sušvelnino 
šio veikalo šiurkštumus.

Susirėmimų karštyje, nekar
tų ji mane stačioką lengvu, at
sargiu rankos pi iok steloj imu, o 
kaip kuomet tik žvilgsniu su
stabdė; tariant netakto žodį — 
ne piktai, ne šiurkščiai, bet tik, 
ot taip sau, švelniai, draugiškai 
primindama, kad 20-to amžiaus 
piliečiui neišpuola tarti savo 
credo įsikarščiavus. Tarytum 
ji patardavo ma’h rezervuoti 
savo išsišokimus, nes tik atša
lus nuo susierzinimų, aš suge
bėsiu patiekti argumentus, ku
rie galės turėti savyje daugiau 
gracijos.

Taip, šauni potiia yra musų 
Nora.

Vaizduotėje buvo apčiuopia
ma įtekmė ir kUlturingo p. J. 
Byansko. Tas gilus- muzikas ne 
sykį davė mums progą savo iš
mokslinimą įkainuoti, bet aš 
abejoju, kad mes judami tokie 
paviršutiniški, jį tinkamai įverti
nome. Akiplėšos, mat, greičiau 
mus storžievius pagauna, negu 
švelniai mokyti dailės reiškėjai.

Beje, neprivalėčiaų užmiršti 
ir pastangas musų jauno, kuk
laus, jausmingo šokėjo Bielia- 
jaus. Tobulino jis plastiką tos 
žaliavos, kuri buvo jam patiek
ta, su visu nuoširdumu ir visa 
meile baletui. Tik, Vytautai, lai 
būna man leista tau patarti, 
(Tuok mums daugiau gražių, pa
prastesnių europietiškų šokių, 
o mažiau fantastiškų, egzotiš
kų prašmatnių Oriento fanta
zijų. Mes lauksime.

“Laisvąją Mintį”

menės.
mos “Naujienos”. Jis jau m;

tais. Jų meile yra skaidri, be 
didžių abejonių, pastovi ir tvir
ta. Tai štai kokie dorus yra 'tie 
autoriaus sukurti Makalai. Idę- 
alizucja jis musų darbo žmo-

sau. as,
1■

Susijaudinęs, rimtai, bet su 
laiminga šypsą, rijau ir akimis 
ir širdžia aš tą vaizdingą trium- 
fališką Vaizduotę.1 Ir man rodė
si, kad nuotaika daugumoj to
je minioje dalyviiji buvo irgi 
labiai panaši į manąją.

Tos margos minios kilnus, 
sveikas ūpas dvęlkė j mane vi
somis- savo sieloj gražybėmis. 
Kur tik aš ėjau, vis: jaučiau jų 
glamonėjimą. Minia mane guo
dė, glostė, mylavo ir glaudė 
prie savęs. Kur tijc dirstelėjau, 
visur mačiau tik šypsą, meilę, 
pasitenkinimą. Prisiminus, ka^ 
ta minia yra kai kieno, kai ka
da pavadinama juodąją, per 
mane net šiurpulląf perėjo. Ji 
tada tokia šviesi įp artima bu
vo mah.

| Nuo susijaudinimų,' giliai 
kvėpuodamas aš beveik apsvai
gau ir prisišliejęs prie sienos 
nustebęs, su išplėstomis aki- 
mis^ šypsodamas J viską žiurė
jam Džiūgavau, kad prie “Nau
jienų” darbo h* aš nors krisle- 
Uu prisidėjau. Prie visų ir prie 
visko taip prielankiai buvau

■ i ’v- ■ ■■
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nusiteikęs, kad neradau aš toj 
mindoje žymių nedateklių. Jos 
gremėzdiškumą lengvai su šyp
są jai atleidau, ir džiaugdamas, 
palydinęs ją su praeičia, tėmi- 
jau jos pažangą.

! » o
gi mačiau iškil

mingą apsireiškimą tos harmo
ningos milžiniškos kombinuo
tos. štai “Visuomenė” . (p-lė 
Paškevičiūtė) išreiškia sveiki
nimą “Naujienoms” įspūdin
gai giedodama savo didingą 
giesnrję. Ir kada orkestras 
pradėjo griežti vis gąrsiau, ka
da Sąrpalius, virpėdamas iš
sitiesė ir batoną aukštai iškė
lęs vis dar sieke į aukštį, ka
da, NBss Naujienos iš lengvo 
atsikėlė nuo savo sosto ir ap
suptai simbolių, emblemų, vė
liavų laiptais ištiesus rankas 
pradėjo slinkti žemyn ir galop 
puolė į grėbį 
mano akyse ištrinka ašaros ir 
nejučiomis nulenkiau galvą 
pagarbai ir iškėlęs ranką taip
gi su visais sveikina “Naujie
nas”

Ta musų maloni nuotaika, 
tas musų šviesus jausmų ir šą- 
vyjautos pragiedrėjimas ta- 
čiaus susilaukė ir debesėlių .

Dar musų grandiožinei vaiz
duotei nepilnai susiformavus, 
dar jai viešai neapsireiškus, 
kam tai pareikėjo musų taip 
šventadieninį nusiteikimą su
drumsti. Tą kilnių įkvėpimų 
sukurtą veikalą musų nemėgs- 
stantieji pašiepė, suniekino 
musų karėjus ir jų talkinin
kus šiurkščiai pajuokė, primin
dami jiems jų silpnybes, neda- 
teklius ir suklupimus jų gyve- 
nieme. Nejaugi jus negalėjo
te savo piktumą neparodyti ir 
lukterėti kol mes savo šventę 
atšvęsime. Mes savo praei
ties nepakeisime ir nuo musų 
ydos taip greit nepabėgs. Juk 
nėdaug sumanumo ir nedaug 
pasiryžimo reikalinga, kad 
musų, kaip ir visų kiti/? netik
slumus ir klaidas suradus. 
Atėmimas saldainių nuo kudy- 
kio lopšyjč ‘juk nereikalauja 
daugiau pastangų, negu jūsų 
pasiryžimas surasti dėmių 
žmogaus gyvenime.

Nejaugi jus jau tokie tobu
lus, o mes tokie niekšai? Ar
gi jau musų nuveiktame darbe 
jus negalėjote surasti nors 
bent: kiek naudos ir kilnumo, 
kas butų paskatinęs jumis nuo 
šio itin grųbioniško užsimoji- 
iuo nors tuo momentu, susi
laikyti, kad mes taip stropiai 
apsidalinę, pasijutę tokiais 
švariais, rengiamės žengti prie 
savo altoriaus. Kam reikėjo 
tada drėbti mums į,veidus tą 
purviną mazgotę? Mes tiek 
daug gražių linkėjimų, pagy
rimų ir sveikinimų susilaukė
me, gal ir pasijutome labiau 
galingi ir reikšmingi, negu tik
rumoje, kad esame. Gal, sa
kau, musų entuziazmą ir rei
kėjo sumažinti, bet kam dary
ti tai tokiu šiurkščiu budu.

• >

Ar jau jus taip aukštai tobu- 
lybėn nužengėte, o mes taip 
žemai doroje nupuolę, kad jus 
mums pavydėjote ir šį trum
pą jaukų nuotaikos pagiedrė- 
jimą.
mes pamazgų kibirus... Bet ką 
aš čia, tiek to.

Užsimąsčiau — įsigilinau, ir 
man rodos, kad musų socialė- 
se ir asmeniniuose santykiuo
se, nėra nedoresni© nusidėjė
lio už tą, kuris kitų kilnias 
pastangas nori sustabdyti, kitų 
pasitikėjimą žmonėse už
gniaužti, primindami amžinai 

4.

Scenoje

“Visuomcnės”,

fe* 4 M'?;

Antradienis, kovo 6, 1934
Jani jo sukiupimus ir nusidė
jimus. Tokį nuodėmingą niek- šaulio gamta juk yra taip gra 
šą tai Viešpats ištikrųjų turė
tų nubausti.

šias paskutines pastabas aš 
rašau taipgi susijaudinęs, bet 
be šypsos. Jus savo tikslą at
siekėte ir nuo mano veido tą 
malonią man šypsą nušlavėte.

Tačiau, nedžiugaukite! Pa-

ži, prakilnumo žmonose taip 
daug. Aš žinau, kad rytojų aš 
ir vėl pasitiksiu su šypsą!

P. CONRAD
PHOTOdRAFISTAS 

Fotografuoju Jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

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

Dažnai gauname juk

Penktadieniais 
6:15 iki 6:45 : 
Vai. vakaro 
iš stoties 
WW AE, 1200 k. 
Radio Kliubo 
Gražus Programai

........ .

' :
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Tel. CANAL 4674
NANCY’S

BEAUTY SH0PPE
PERMANANT WAVING

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

2302 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
' Lafayette 7346

Pnsiraiykttr i matų apnik*

TEL LAFAYETTE IO8i

2608 W ėst 47th St
CLASSIFIEDADS

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos h 
apie linkinių miesteliu lietuvius, drau
gus ir .senus pažįstamus. atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai-

jums

mane mano biznio vietoje.
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

ATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tek YARDS 0803

Chicagos Lietuviu 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
teulturos Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
irenti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
tame. Nariams nšra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdu. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, pioįginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės į Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų i namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklofc 
komfortą 
skutimo* 

namie

(PROBAK BLADIE)

i* t. •

Itchmg
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Skin
Grynas, priimnas Žemo sustabdo nle- 
žfijimą odos i penkias sekundas — 
apagolbhuras prie Ecsenios, pučkų, 

jdervlnes, ir IdbOritnų. Žemo be
velk stebukllngrai praiallna visokias 

•X odos iritacljas, kadangi jo gydymo 
ypktybSs retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistlnydloa užlaiko 
--86c, 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk goresni rezultatai $1.26

žemo
FOR SKIN IRRITA1 ions ;

Business Service

Tel. Yardt 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Sunakavįmae, Storage. CraUntr 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. HL 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NEW YORK ........................... $ 7.00
LOS ANGELES ....................... $25.00
Į visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu lc. už mylių
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI!

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

FL0RID0N — $13. Calif — $16. 
New York — $6. Limosinai, Turis
tai rezervuokite sau vietas — 32 W. 
Randolph kambarys 506, Telefonas 
Randolph 0989.

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelh) knygas pristatome į namus. 

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA reikalinga namu dar
bui — geras namas. Mrs. Bartz. 
6810 So. Western Avė.

REIKALINGA patyrusi moteris 
reksams (skudurams) sortuoti 

2584 W. Huron St.

Help Wanted—Male-Feinale 
Darbininkų Reikia 

VYRAI ir MOTERYS. Patyrusi 
viešbučiu ir restaurantų tarnautojai 
atsišaukite tuojau. Veiterkos, virėjai, 
porcijų dalintojai, dišių plovėjai, send- 
vičiy ir fountain patafnautojai. Daug 
vietų. Užsiregistravimas dykai. Conso
lidated Agencies, 11 Floor, 209 S.State

Furniture & Fixtures

CASH arba ant išmoksimo Sto
rai išpardavimas. 8 kab. įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas. American Storage 
423-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vyrui arba mo

teriai, su arba be valgio; maža šei
myna; gali vartoti garadžių. Tel. 
Hemlock 0010, 6609 S. Campbell Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA aludė, biznis ran
dasi prie dirbtuvių; išdirbtas gerai; 
pardavimo priežastis — esu našlė.

716 W. 22nd St.
■ . .................................. .... T"*!- 11 "■ 1 '■ ■■■—■■■■ ........*

PARSIDUODA
Kriaučiaus šapa, visa ant sykio ar

ba atskirais daiktais, kas norėtų pirk
ti. Taipgi daug namų rakandų ir
gi parduosiu atskyrais daiktais pi
giai i trumpa laiką; atsišaukite 
greitai.

1556 N. La Šalie St.

BUčERNfi pardavimui; priežastis 
ligos; biznis $400 į savaitę; parduo
siu, su namu ar be namo, pigiai. 

5418 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Meat Markct ir 
grosernč. Gerai einąs cash biznis. 
Fikčeriai visi geroj padėty. šaldy
tuvo vitrina, ledo mašina, mėsai mal
ti mašina, piaustyti, vogos, etc. 
$1,500.00 už fikčerius ir stakę skai
tant marketo kaina.

Phonę Lafayettte 0470

PARDAVIMUI grosernč, gera vie
ta Brighton Parke; pigiai.

4429 So. Fairfield Avė.
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