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tė nusiginklavimą
Atsisako tęsti dabartines derybas dėl nu
siginklavimo. Vokietija gi nepaliauja 

reikalavusi ginklavimos lygybės
LONDONAS, bal. 19. —Fran- 

cija daugiau nieko bendra ne
turės su* dabar vedamomis de
rybomis dcl nusiginklavimo.

Tokį atsakymų davė Franci- 
ja Anglijai į jos pasiūlymas 
nusiginklavimo klausimais.

Francijos memorandumas už
duoda mirtiną smūgį kokiam 
nors susitarimui dėl nusigink 
lavimo. Del šių derybų nulru- 
kimo Francija kaltina Hitlerį 
ir jo nacius, kurie priėmė la
bai didelį Vokietijos militarinį 
biudžetų, kuris sudaręs Franci- 
jai tikrą pavojų. Delei to toli
mesnės derybos pasidarė nebe
galimos.

Tečiaus Francija vistiek dar 
sutiktų tartis dėl nusiginklavi
mo, bet tik su viena sąlyga: 
Vokietija turi sugryšti į tautų 
sąjungą ir nusiginklavimo kon
ferencijų Genevoje, nes tiesio
ginės derybos “nedavė jokių 
pasekmių”.
Vokietijos atsakymas Anglijai

Kartu tapo paskelbti Vokie
tijos ir kitų valstybių atsaky
mai į Anglijos paaįulymus.

Vokietija savo* atsakyme sa
ko, kad būtinai reikalinga Vo
kietijai padidinti apsigynimo 
oro jėgas bent iki pusės Fran
cijos jėgų. Vokietija sutinka, 
kad nusiginklavimas butų ati
dėtas penkiems metams, bei 
ginklavimos lygybė turi būti 
pasiekta už 10 metų. Vokieti
ja atsisako gryšti į tautų są
jungą iki ne tik bus pripažinti 
Vokietijai gfnklavmos lygybė, 
bet ir ta lygybė bus įvykinta.

Gavę tokius atsakymus Ang
lijos diplomatai nemato jokios 
vilties pasisekimui nusiginkla
vimo konferencijos, kuri turi 
susirinkti geg. 23 d.

Pamačius, kad iš 
lavimo konferencijos 
išeis, Anglija bandė
nors atskirų didžiųjų valstybių 
susitarimų, bet ir iš to nieko 
neišėjo.

Francija gryšta prie ginklavi
mos ir talkininkų

PARYŽIUS, b. 19. 
ja nutarė sugryšti 
1914 m. supratimo
būtent— ginklavimos ir talki
ninkų. Vokietijos atsiginklavi- 
mas daro kitokį nusistatymų 
negalimu. Tokis yra, esmėj, 
Francijos atsakymas į Anglijos 
notų.

Užsienio reikalų ministeris 
Barthou, kad susirasti naujų 
talkininkų, šį šeštadienį išva
žiuos į Lenkiją ir Pabaltijos 
šalis ten ieškoti Fra nei j ai pa
ramos, ypač patraukti atsitoli
nusią nuo Francijos Lenkiją. 
Karti? jis siekiasi atnaujinti 
Francijos ir mažosios entente 
susiartinimą.

Barthou yra šalininkas nusi
ginklavimo, bet jo nusistatymą 
atmetė kabinete esantys nacio
nalistai.
Vokietija atsideda ant nacių 

armijų
BERLYNAS, b. 19.

lerio rudmarškinių vadas Ro- 
ehm viešoje kalboje pareiškė, 
kad rudmarškinių armija pa
daro pavojingu dalyku puolimą 
ant Vokietijos, nes ne tik ar
mija, bet visi žmonės stotų fa
natiškai ginti šalį. Tad norin
tys, pulti Vokietiją turi pir
miausia gerai apsisvarstyti, ar 
tas žygis jam apsimokės. Todėl, 
girdi, rudmarškiniai yra garan
tija taikos centralinėj Euro
poj-

Siūlo, kad Illinois 
prisidėtų priįe vyki- 

kinimo kodeksų
Jau įneštas legislaturoje pasiū

lymas, kad Illinois prisidėtų 
prie. NRA kodeksų vykinimo
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Lietuvos Naujienos
Atmetė Neumano pra

šymą
Areštuotas!KAUNAS

Klaipėdos nacių vadas Neuma- 
nas parašė Apeliacijos rūmams 
prašymų, kad jį paleisti iš ka
lėjimo. Neumanas savo prašy
mų motyvuoja tuo, kad dabar 
ateina pavasaris ir prasidedąs 
kumelių kumeliavimas ir karvių

Ir Lietuva uždraudžia 
ūkininkams auginti ta

baką savo reikalams
KAUNAS. — Paskutiniuoju 

laiku daug kas kreipiasi i že
mės ūkio rumus ir Finansų mi
nisterijų teiraudamies ar šie
met galės auginti tabaką mažes
niais plotais kaip 500 kv. mtr., 
kuriuose rajonuose bu's leidžia-

nusigink- 
nieko ne- 

pravesti

SPRINGFIELD, Ilk, b. 19.— 
Federalinei valdžiai pareiškus 
pageidavimą, gub. Homer pa
darė žingsnius, kad Illinois vals
tija prisidėtų prie daugelio tų 
valstijų, kurios jau sutiko gel
bėti federalinei valdžiai vykin
ti NRA kodeksus, priim
damos atatinkamus nutarimus, 
einant kuriais NRA kodeksai 
pasilieka ne tik federalinės val
džios, bet ir valstijų kodek
sais.

Administracijos 
laturoje, atstovas 
įnešė prisiųstą iš 
ilgą bilių, kuris
bernatoriui Horner nepapras
tai plačių galių vykinti NRA 
kodeksus ir naudoti tam visas 
valstijos jėgas.

Valstija galės ne tik prižiū
rėti vykinimą kodeksų kai dėl 
darbo ir tiesingos kompeticL 
jos, bet ir aštriai bausti nusi
kaltėlius.

Manoma bilių pravesti prieš 
pabaigą šio specialio posėdžio, 
kuris baigsis galbūt pabaigoj 
ateinančios savaitės.

vadas legis- 
Sinnett, jau 
Washingtono 
suteikia gu-

Ankstyvos japoniškos vyšnios ant ‘Potomac upės krantų Washingtono apielinkėse jau žydi. Su
sidaro labai gražus reginys, kurį pamatyti suvažiuoja dideli būriai žmonių net ir iš tolimų apie- 
linkių. Skersai upę tolumoje matyti augštas prezidento Washingtono paminklas.

Pačios industrijos 
turės mokėti už ko

deksų vykinimą

3 žuvo eksplozijoj

Ko-
kaštus turės

NORWALK, Wis., b. 19. - 
Trys žmones liko užmušti spro 
gus dinamitui kasant kanalą.

Chinija ir toliau per 
ka lėktuvus Jungt.

Valstijose

— Franci- 
prie savo 
saugumo,

WASHINGTON. b. 19 
deksų vykinimo 
padengti pačios industrijos, ku
rios yra pasirašiusios kodek
sus.

Trokų važmos? pramonei jau 
pasiųsta sąskaita -už kodekso 
vykinimą—$2,700,000 į metus 
laiko. Einant šia sąskaita, 
kiekvienas troko savininkas, ku
ris vartoja troką tik savo rei
kalams, turės mokėti 90c į me
tus. Bet tie, kurie trekus per
samdė kitiems, arba Užsiima 
pergabenimu ,turės mokėti po 
$3 į metus už kiekvieną troką.

Trokų savininkai jau kelia 
triukšmą dėl didelių kodekso 
vykinimo išlaidų, bet kodekso 
viršininkai sako, kad išlaidos 
pasidaro dideles delei labai di
delio išsiplėtojimo trokų važ
mos pramonės.

Einant prezidento patvarky
mu, kiekvienas nesumokėjęs iš
laidų dalies gali netekti Moli
nojo Aro.

PARYŽIUŠ, b. 19. — Pran
cūzai, kurie tikėjosi parduoti 
daug degtinės Jungt. Valsti
joms prohibicijų atšaukus, yra 
dalinai apsivylę, nes Amerikos 
pai’eukalaViniis svaigalų pasi
rodęs nedidelis. Kiek daugiau 
reikalaujama likerių ir stiprių 
svaigalų. Bet vyno gaminto
jai, kurie daugiausia tikėjosi 
biznio, taip! to biznio ir ne
sulaukė.

Šįryt elektros kėdėj 
bus nužudyti trys 

žmonės

•SHANGHAI, b. 19. — Chini
ja nepaiso Japonijos įspėjimo, 
kad niekas neturi kištis į Chi- 
nijos reikalus, nes Japonija pa
siima Chiniją savo “globon” ir 
kad todėl niekas kitas negali 
Ghinjjąi skolinti pinigus, par
davinėti karo lėktuvus, ar gel
bėti organizuoti armiją.

Kad Chinija tokios “globos” 
kratosi ir bandys jai nepasi
duoti rodo tai, kad Chinijos fi
nansų ministeris Kung šiandie 
pasirašė kontraktą su American 
Jnited Aircraft Co., sulig ku
riuo ta kompanija kaip galima 
greičiausia turi pristatyti Chi- 
nijai 20 karo lėktuvų.

veršiavimas, ir šis sezonas jam, ma tabaką auginti, ar užaugin- 
kaip veterinoriui, esąs labai pel* j tą tabaką pirks vietos fabri- 
ningas. Taigi, jei iš kalėjimo kai ir ar augintojai turės pil

dyti visus įstatyme numatytus 
formalumus, susijusius su ta
bako sodinimu, turint galvoj, 
kad įstatymas pradės veikti tik 
nuo liepos 1 d.

Tuo reikalu teko gauti tokių 
informacijų.

1. Tabakas auginti bus lei
džiama ne mažesniuose kaip 
500 kv. mtr. plotuose. Mažes
niais plotais nors ir savo rei
kalams tabako auginti nebus 
leidžiama.

2. Tabako fabrikai vietoje 
augintą tabaką galės pirkti, bet 
galės ir nepirkti—tai fabrikų 
dalykas, ir mokės kiek norės.

3. Tabako auginojai sodin
dami tabaką, turės išpildyti vi
sus įstatyme numatytus reika
lavimus, nes fin. ministerija iš
leis tabako akcizo įstatymo pa
pildymą, kuris pradės veikti 
nuo balandžio mėn.
*.-44r šiaip tabaką auginti bus 
leidžiama visoje. Lietuvos teri
torijoje.

jis nebusiąs paleistas, tai turė
siąs daug nuostolių.

Apeliacijos rūmai Neumano 
prašymų atmetė.

Miriop nubaudė Pagė
gių komunistą

mi-TILŽĖ.— Tilžės teismo 
riop nusmerktas Pagėgių ko
munistas Grigas, kuris savo 
laiku nužudęs hitlerininką Sti- 
gelį ir sužeidęs smogikų vado 
pad. Tatenschefrį.

Amerika duos dide 
lių kreditų Vokie

tijai?
PARYŽIUS, b. 19. — Nors 

Vokietija ir nesiruošia mokė 
ti jokių savo skolų Amerikai, 
betgi lungt. Valstijos ruošiasi 
sulošti gerojo '<fe<ftfGo' 'rolę W 
kietijai ir suteikti jai didelių 
kreditų, kad ji galėtų pirkti 
Amerikoje daug žaliavos, ypač 
medvilnės. i
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Vargsta ligonys

Streikavo Graikijos 
geležinkeliečiai .

Prezidentas ve! ban 
do taikinti gele
žinkelių ginčą

Kaltina Trockį šuo- 
kalbiavus nuversti 

Francijos valdžią
PARYŽIUS, b. 19. —Valdžia 

paskelbė ,akd Leonas Trockis 
suokalbiavęs laike vasario mėn. 
įvykusių riaušių nuversti Fran
ci jos valdžių ir įsteigti Fran- 
cijoje revoliucinę diktatūrų.

Todėl tai Franci j a ir įsakė 
Trockini išsikraustyti. Bet iki- 
šiol jis dar nesurado šalies, ku
ri sutiktų jį priglausti, todėl 
jis vis dar tebėra Franci joj e.

WASHINGTON, b. 19.—Pre
zidentas Rooseveltas vėl pasi
ėmė taikinti geležinkeliečių gin
čą dcl algų. Vakar jis iškalau- 
sė geležinkelių kompanijų at
stovų nusistatymą tUo klausi
mu. Dabar gi jis tarsis su 
darbininkų atstovais.

Algų klausimas buvo paves
tas išspręsti geležinkelių koor
dinatoriaus Eastman arbitraci- 
jai, bet jam nepasisekė sutai
kinti ir ginčas pasiliko neiš
spręstas.

CHICAGO. — šįryt auštant 
Cook pavieto kalėjimo elektros 
kėdėj bus nužudyti trys žmo
nės, kurie yra pasmerkti mir
čiai už laike plėšimų papildy
tas žmogžudystes.

Nužudyti bute John Schneck. 
21 m., bankų plėšikas ir žmog
žudys, nušovęs banko klerką, 
o paskiau bėgant iš teismo nu
šovęs policistą. George Dale, 
plėšikas, nušovęs laike plėšimo 
seną sankrovininką. Jo pagel- 
bininkė Eleanor Jarman yra 
nuteista 199 metams kalėji- 
man, o ir kitas jų sėbras taip
jau yra pasmerktas mirčiau 
Trečias, kuris mirs elektros kė
dėj, yra jaupas negras Joseph 
Fnancis, atvykęs iš Alabamos. 
kuris nušovė pienininką. Jis 
šiomis dienomis krikštijosi ka
taliku ir vakar priėjo prie pir
mos komunijos.

Naciai puolė katuli 
kų laikraštį

Visa šeimyna be 
protnamy

Lenkijoje susikūrė 
hitleriška nacių 

partija
VARSA VA, b. 19. —Naciški 

nacionl-demokratai sukurė nau
ją “nacionalų radikalų” parti
ją, kuri yra grynai nacių par
tija, priėmusi ištisą Hitlerio 
programą, neaplenkiant net ir 
anti-semitizmo.

Kaip visi naciai, taip ir ji 
prižada visokiausių gerybių 
dideles ekonomines reformas, 
dvarų išdalinimą ir paėmimą 
visų visuomenės aptarnavimo 
įmonių, žydams gi lenkiški na
ciai atvirai pasako, kad jie ne
gali būti Lenkijos piliečiai.

ATMENA I, b. 19. — Grai
kijos geležinkeliai buvo paskel
bę 24 valandų streiką protes
tui prieš naujus socialės ap- 
draudos įstatymus. Streikas 
buvo suparaližavęs geležinke
lius visoje šalyje ir sukėlė daug 
baimės paėjus gandamas, kad 
ruošiamasi paskelbti diktatūrų.

ŠIAULIAI.—Šiaulių miesto sa 
vivaldybės ligoninės patalpos 
yra per ankštos išaugusio mies' 
to reikalavimams ir todėl ligo
niams tenka vargti, sukištiems 
į tvankius kambarius. Jau ke
letą kartų buvo keltas ligoni 
nės statymo klausimas, bet 
miesto tėvai iki šiol jo nė kiek 
nepajudino. Tuo tarpu, kada 
Panevėžys, Telšiai ir Tauragė 
įstengė pasistatyti naujas mo
demiškas ligonines, Šiauliai su
sirūpino... pliažu, o ne visiems 
pirmoj eilėj reikalinga įstaiga.

APIPLĖŠĖ PANA, 
BANKĄ

ILL.,

PANA, III., b. 19. — Keturi 
plėšikai šįryt užpuolė Pana Na
tional banką ir pabėgo pastvė
rę $27,629.04 pinigais. Tuo- 
jaus pasklido gandų, kad plėši
kais vadovavęs Dillinger, nors 
vakar buvo tikrinimų, kad Dil
linger apiplėšė bankų Louisia- 
noj.

KAUNAS.—Iš prekybininkų 
sluoksnių teko sužinoti, kad 
Sovietai esu pasirengę padidin
ti žemės ūkio gaminių užtikri
nimus Lietuvoje, 
netrukus 
sianti 
grupe 
tirti.

Tuo reikalu
Lietuvon atvažiuo-

Sovietų prekybininkų 
užpirkimų galimumų iš-

Trojanovskis Chi- 
cagoje

Chicagai ir apielinkd federa- 
lia oro biuras iiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:03, leidžiasi 6:- 
35.

Maištas prieš taksus 
Italijoje

RYMAS, b. 19. — Iš Prato- 
la, centralinėj Italijoj, gauta 
žinių, kad ten ištiko maištin
gas protestas prieš taksus, lai** 
ke kurio vienas žmogus liko 
užmuštas ir 15 sužeista.

Visa 
liko 

ir jo 
žmona ir dvi podukros jau li
ko išgabentos į Dixon beprot
namį. Likę trys jų vaikai irgi 
bute išgabenti j Dixon, kaip tik 
ten susiras vietos. Pats Char
les Backus yra išvežtas kalė- 
įiman už užmušimų savo sū
naus ir už nepadorų sugyve
nimą su savo jaunomis poduk- 
rėmis.

ROCKFORD, III. — 
Charles Backus šeimyna 
pripažinta silpnapročiais w ‘ • . . . . _

MANNHEIM, Vokietijoj, b. 
19.—Nacių gauja vakar šaukia
ma “šalyn katalikų laikraščius”, 
puolė Netfe Mannheimer Volks- 
blatt redakcijų, išdaužė langus 
ir išmėtė laikraštį gatvėje. Po
licija suėmė keturius redakto
rius '‘apsaugai”.

CHICAGO.—šiandie Chicagoj 
lankysis sovietų Rusijos amba- 
sadorius Aleksandras Troja- 
novski, kuris dalyvaus Ameri- 
kos-Rusijos Kultūrinių Sentikių 
Instituto bankiete Palmer 
Housė. 20 ukrainiečių merginų 
pikietuos Palmer Houfce pro
testui prieš bolševikų pavergi
mų Ukrainos.

OMAHA, Neb., b. 19. — šį
ryt gatvekarių darbininkų strei
kas užsibaigė ir gatvekariai, po 
keturių dienų pertraukos, vėl 
pradėjo vaikščioti visame mies
te.

PANEVĖŽYS. —šiomis die
nomis Panevėžio apskr. virsiu. 
Staškevičius uždarė dvi drau
gijas: Kovai su tuberkuliozu 
ir moters sveikatos draugiją. 
Draugijos buvo vedamos žino
mo dakt. Domaševičiaus. Dr. 
Domaševičius uždarymą ap- 
skundė.

Mažiau kaip 4 minutės 
visą pasaulį

YORK, b. 19.

apie

In-

SPRINGFIELD, III., b. 19.— 
Atstovų butas 109 balsais prieš 
9, nutarė paskirti $100,000 Illi
nois dalyvavinąui Chicagoš pa
saulinėje parodoje. Prieš paski- 
rimą pinigų .balsavo ir vienas 
chicagietis^ negras Jenkins.

ROCKFORD, IJ1., b. 19. - 
Raketieriai nušovė einantį na
mo smuklininkų Dal Colio. Bet
gi ir jis spėjo į puolikus pa
leisti penkis šyvius. Neužilgo 
po to prie ligoninės atsirado 
automobilius, kuriame .gulsi'* 
peršautas Buscemi. Bus tįrf\ 
iria, ar ne Buscemi ir yra vie
nas, puolikų,

NEW 
ternational Telephone & Tele* 
graph Co. pasiuntė sau pasvei
kinimą, kuris apėjęs apie visų 
pasaulį ir padaręs 25,000 my
lių kelio sugryžo j 3 minutes Ik 
46 sekundas.

HAVANA, b. 19. — Vidaus 
reikalų ministeris Roinda re* 
komendavo prezidentui Mendie- 
ta pripažinti ir legalizuoti Ku
bos komunistų partiją, jei ji 
sutiks 
muose 
ro.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

Informacijas veL

įMI

ramiai dalyvauti rinki* 
ir susilaikyti nuo tero-

čių skyrių.
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SL,

Chicago. II..
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entertain-

yet her fearless

K LIETUVIŠKO 
VEIKIMO
Paul Dalgis

Jauna, kilni lietuvio širdis. — 
Tėvynės garbei, žmonijos 
progresui.

Lietuvos liaudis savo daugu
moje vargo pagimdyta, skur
do ir bado užauginta — nie
kad nepasidavė terorui, kurį 
pagimdė prispaudėjai; ji per 
sunkias kovas, drąsiai žengė į 
šviesesnę ateitį.

Toje kovoje su prispaudė 
jais ji savo tarpe išauklėjo Už- 
sigudinusių kovotojų, kurie ne
pabijojo dėl tos liaudies išlais
vinimo nei Sibiro šaltųjų lau
kų. nei prislėgtų kalėjimų. Mu
sų senesniosios gentkartės ko
vinga, laisvės trokštanti dvasia 
nemirė. Ji liko gyva — įsikū
nydama jaunojoje gentkartė-

mes vi- 
bendrai

vietinis

aptarimui 
aviacijos

platesnių

Geriausiu pavyzdžiu tam at
žymėti, tai laki.’ao Janušausko 
— jaunosios gentkartės atsto
vo,. pasiryžimas iškelti tą lais
ves trokštančią dvasia į pla- 
čiasias dausas, pakilti virš vi
so. kas tą dvasią slegia, skri
sti per galingąjį okeanų į gim
tąjį, dalinai išsiliuosavusį kra
štą, skelbti plačiajam pasau
liui tos liaudies progresą, jos 
kilnią laisvės trokštančią dva
sią.

Todėl visi, kam daužosi šir
dis krutinėję^vardan ko tai kil
nesnio, aukštesnio ir žmoniš
kesnio — stokime į vieningą 
būrį, kad tą kilnų Janušausko 
pasiryžimą įgyvendintume.

Artinasi paskutinė proga ši 
žygį paremti.

įvairios kolonijos rengia 
aviacijos dienas, kuriose pats 
lakūnas Janušauskas su savo 
galingąja 
skris.
mes visi privalome atsilanky

Lituanica H” at- 
į tas aviacijos dienas

ti ir kiek kas išgali finansiniai 
paremti.

Pittsburgh’o lietuviai aviaci
jos dieną rengia birželio-.! i»*n e 
17 dieną, Betties Airport.

Vietinis komitetas jau dar
bą pradėjo; aviacijos laukas 
paimtas, taip kad pasisekimas 
bus užtikrintas, jei tik 
si be jokių ambicijų 
dirbsime.

Trumpoje ateityje
ALTASS. skyrius sušauks pla
tų dr-jų susirinkimą 
ir išdirbimui planų 
dienos pasisekimui.

Norintieji gauti
informacijų aviacijos dienos 
rengimo reikalu, kreipkitės i 
vietinio komiteto narius, ku
riais yra: pirm. St. Bakanas, 
vice-pirm. C. J. Milius, iždln. 
Dr. Baltrušaitienė, sekr. P. 
Dargis,

Todėl, broliai ir 
i darbą.
Ir jaunimas remia J. Janušau

sko pasiryžimą
Visos Pittsburgho ir apylin

kės jaunimo draugijos (rengia
si prie bendro susirinkimo, ku
riame išdirbs planus Janušau
sko sutiktuvių pokyliui.

Susirinkimo sušaukimui ini
ciatyvos imasi “Naujosios Auš
ros” kliubas.

Minėtasis posėdis įvyks ge- 
gužės-May 11 dieną, Lietuvių 
Mokslo Dr-jos svetainėje, 142 
Orr st., Soho.

šiame susirinkime gali da
lyvauti ir visos jaunimo dr-jos, 
pavieniai jaunuoliai (Čs), kurie 
ir nebūtų gavę oficialių pakvie
timų.

Tegu gegužės 11 diena su
jungia visą Pittsburgho jauni
mą tampriu ryšiu bendram, kil
niam darbui.

.laimime, parodyk, kad ir tu, 
kaip ir tavo tėveliai — seno
ji gentkartė, moka įvertinti kil
nius siekius savo tautos ir žmo
nijos progresui.

sesers, visi

“Aušriečių” susirinkimas
Liet. Jaunimo Dr-ja ‘‘Nau

joji Aušra” sekantį savo na
rių susirinkimą laikys balan
džio 23 d., 8:30 vakare, p-lių 
Phikučių namuose, Franklin 
st. N. S. Visi nariai privalo 
dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų, kuriuos prisieis 
apkalbėti.
Iš S. L. A. 353 kuopos susirin

kimo ir balsavimo
353 kuopa balandžio 15 die

ną 2 vai. po pietų, L. A. P. A. 
2 kuopos svetainėje, 24 Locus 
st., McKees Bocks, Pa., turėjo 
atvirutėmis sušauktą mėnesi
nį susirinkimą. Susirinkime da
lyvavo 15 narių, taip kad iš 
esančių kuopoje 17 rarių tik 
du neatėjo.

Be kitų svarstytų reikalų, 
rinkta delegatai į 3-čio apsk. 
suvažiavimą, S. L. A. seimą ir 
balsuota Centro Valdyba.

Balsavimo daviniai:
į pirmininkus: F. Bagočius 

14 balsų; Strumskis — 1 bal.;
į vice-pirm.: J. Mažukna 13 

bal.; Trečiokas — 1; Mikalau
skas — 1;

į sekretorius: Dr. Vinikas

p. Zdankienė, P. Marmokas ir 
F. Pikšris.

Padaryta ištisa eilė gerų įne
šimų sekančiam Susivienijimo 
Seimui.

The English Colurtin'

will undoubtedly surpass that 
of lašt year and we suggest 
that anyone eurious to know 
what the engineers, the drama 
studentą, the 
girls, and the 
Tech work at 
plan to arrive
by 6:30 next Friday and wear 
yotfr “easy-going” shoes. 
any high school student 
plaus to enter college 
year this opportunity to

not be passed up 
doubting whether 
college student is

home economy 
art studentą of 
while in school 
at the campus

Friday night at the Carnegie 
Tech campus. We’ll be seein’ 
you!

Edward Baltrušaitis, 
205 Seneca Street.

New Kensington, 
Pa.

For 
who 
next 
visit

SLA. 192 kp. balius dėl antro
jo skridimo gerai pavyko. — 
Kiti įspūdžiai atsilankius 
newkensingtoniečius

the Southside. These young 
girls have unselfishly. done 
their bit to make for many a 
pleasant evening’s 
ment which both young and
old have enjoyed. We can re- 
member when Julia could scar- 
cely reach the piano keys from 
the bench 
stage manner and her remark-
able skili at the piano soon 
made her a “hit” with Lith- 
uanlan audiences. Her sister, 
Zona, was almost as tall as 
her violin was long when she 
first played at these concerts 
and both of these girls since 
then have been showing im- 
provement with each stfccess- 
ive appearance until today they 
truly deserve the appellation 
of ‘artists*. They have not only 
confined their talents to the 
piano and the violin būt each* / 
plays several different Instru
ments including the guitar, 
accordion, and banjo.

pas

192
Uk-

Balandžio 14 d. SLA. 
kuopa buvo surengus balių 
rainiečių svetainėje antrojo 
skridimo naudai. Keli ir musų 
pittsburghiečių, būtent: Dr. J. 
T. Baltrušaitienė, Juozas Bal- 

(Tąsa pust 8-čiam)

Tech should 
and anyone 
the modern 
capable of doing anything
practical a visit to this Ex- 
hibition Night will most cer- 
tainly dispell that idea. Don’t 
forget we have a ‘date’ next

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46/100 tonu įtalpos
“AQUITANIA”

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

Announcemerits have been 
sent out to the young people’s 
organizations and to individ- 
uals in and around Pittsburgh 
concerning a geųeral meeting, 
mentioned in this column lašt 
week, for the purpose of dis- 
cussing plans for having an 
evening gathering wilh our 
flier Joseph Janušauskas when 
he comes to Pittsburgh this 
June for the Second Aviation 
Day. The date for this general 
meeting is Friday evening May 
11 and the place, the Lithuan- 
ian Hali 142 Orr Street, at 8 
o’clock. • Miss Anne Walkaus- 
kas and Mlss Nellie Katkus 
have already, sent out many 
announcements of this meet
ing to varioitfs organizations 
and it is hoped that their lists 
hiclude all organizations in 
Pittsburgh. Hovvever, it is pos- 
sible that several clubs have 
been overlooked and if such 
is the case they are urged to 
communicate wj.th this Writer 
or the young ladies mentioned 
above and a formai announce- 
ment will be mailed. Better 
yet, they mayv consider this 
announcement įuf f icient and 
send representitivės wilhout 
a more formai Cdmniimication 
Persons who’ db not belong to 
organizations and who wish to 
altend this meeting and take 
part in the prpceedings should 
also feel perfectfy free to do 
so. As far as we know the 
young people1 in Pittsburgh 
have never held a United meet
ing and this general meetipg 
may be the initial step for 
future gatherings. Again may 
we urge all young Lithuanians 
in Pittsburgh who are ihterest- 
ed in the Transatlantic Flight 
to be made this summer to at- 
tend the meeting on May 11.

In order to give these girls 
the means to continue their 
musical educations a concert 
is being held on Sunday after- 
noon April 29th at the Lith- 
uanian Hali on Jane Street, 
Sou'thside. This concert gives 
promise to be one of the ga.y- 
est to be offered to the Lith- 
uanian music lovers in Pitts
burgh for a long time. Youngs- 
town and CIeveland are both 
sending some of their well 
known musical talent for this 
occasion and of course many 
Pittsburgh musicians and sing- 
ers wil] be present to lend aid 
to their two friends. Mr. J. 
Genulis has promised some un- 
usi.ul group singing and any
one who knows of Mr. Senu- 
lis’s work in the past can be 
sure of a treat at this con
cert. Remember that date, 
Sunday afternoon, the 29th of 
this month at 3 o’clock, in the 
Southside Hali.

V I : h

į iždinink.: K. Gugis 14 bal.; 
Lopatto — 1 bal.;

į Iždo globėjus: Bučinskas 
14 bal.; E. Mikužiutė — 12; 
Januškevičia — 3; Mockus •— 
1 bal.;

į Dr. kvotėjus: Dr. Graičiu
nas 8 bal.; Dr. Bronušas — 3 
bal.; Dr. Stanislovaitis —4 bal.

<> l > . k ' •

Delegatu į Susivienijimo Sei
mų išrinktas Povilas Dargis.

Delegatais į 3-čio apskričio 
suvažiavimą išrinkti: Andrius 
Sutkus ir Pov. Dargis.

S. L. A. 40 kuopos balsavimų 
daviniai ir delegatų rinkimas

S. L. A. 40 kuopa, esanti So
ho dalyje, balandžio 15 d., Lie
tuvių Mokslo Dr-jos svetainė
je turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą, kuriame balsuota Cen
tro valdyba ir rinkti delegatai 
j Susivienijimo Seimą.

Daviniai:
į pirmininkus: F. Bagočius 

10 bal.; X. Strumski 
bal.; J. Gataveckas —

Į vice-pirmininkus: J. Ma
žukna 20 bal.; A. Mikalauskas
— 16 bal.; Trečiokas — 11 
bal.;

Į sekretorius: Vinikas 29 
bal.} J. Miliauskas - 
M. A. Raginskas

Į iždininkus: 
bal.; Lopatto — 22 bal.; Ma
žeika — 12 bal.;

Į Iždo globėjus: S. Mockus 
27 bal.; J. Januškevičius — 12 
bal.; J. šlikas — 18 bal.; Bu 
činskas — 15 bal.; žolynas — 
4 bal.; E. Mikužiutė

Į Dakt. kvotėjus: Dr. Sta 
neslow 23 bal.;
— 17 bal.; Dr. 
6 balsus.

Delegatais į Susivienijimo 
Seimą išrinkti; p. šimkimienč,

EKSKURSIJOS LIETUVON

d

d

d

1739 So. Halsted St

AS43YEARSAGO

27

17 bal

17. bal.;
-4 bal.;

Dr. Bronušas 
Graičiunas —

25 
bunce.'i 

‘ for

1254

MILLIONS OF POUNDS uStO 
BY OUH COv^hmi

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT

PoubleTefted/

Greičiau, patogiau ir smagiau pasiek'si Lie- 
tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 

Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

AQl ’ITANIA ............................ Gegužes 3 d.
Klaipėdon per Soulhamplon arba Cherburg

UNITED STATES....................Gegužes 12 d
Klaipidon per Copenhageną

GRIPSHOLM............................Gegužės 28 d
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ........................ Birželio 16 d
Klaipedon per Souihamptoną

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

STUTTGARD ........    Liepos 12
Tiesiog Klaipedon

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

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

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

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai

Dėl Informaciją Kreipkitės i

NAUJIENAS
Chicago, III

g
11 bal

BAKING 
POWDEK

Carnegie Institute ofThe
Technology, or Carnegie Tech 
for short, each year allotes one 
day to gi ve the people of Pitts
burgh an opportunity to se. 
what goes on i n the class 
rooms and laboratories in the 
various colleges of the school. 
This year the day has been sėt 
for next Friday evening April 
27. Lašt year upwards of 16,- 
000 persons visited the cam
pus and fotfnd more interest- 
ing sights and marvels of 
Science than they could pos- 
sibly look at in one evening. 
This year’s Exhibition Night

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENA
.. I - ,« f » r -į .» i • * » • f « • .. nrr <»

Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas Piu^s Bukšnaitis.

♦

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

Trečia Klase į vieną pusę ....
į abi pusi ...........................
Turit tino Klase į vieną pusę . 

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

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

f

VVhenever concerts are held 
by the Lithu'aniang of Pitts
burgh familiar participants are 
the winsome Misses Zona and 
Julia Rajauškas who reside in

'i

KELIAUKITE BUŠU!

(.ISTERINE
relieves

SORE THROAT
g •*'* ••

Listeiina bevaliu mouie taliail 
užmuša turinčias bsndtumol 
•n paprastais hlČial? bab«ri-l 
jas! Tas palengvina jusųP 
gerkle, kada bakterijos j| sn-l 
skaudina. Ir ^Listetine yra 
taipjau labai veiksminga M* 
prileidifni Šalčio. Ateargue , 
studijavimas 102 žmonių lai- S 
ke 2 H žiemos mėnesių pa* I

Liiterine tiktai % 
Ičiais, turėjo %

rodė, kad ti<. Audė plauna 
gerklę »u Liiterine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesniua ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplpvį. 
Lambert Pharmacal Co., 8r. 
Louls, Mo. f

; t“: •'

Reduces -COLDS

NEPAVOJINGA, 
ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

NEW YORK $ 1A
Philaddphla SU ' u

28 valandas smagios kellonSs

PITT8BURHG
C'LEVELAND - -----

- ---------
YOUNGSTOWN >8.

Bilo kur j RYTUS

______  09.78
______ $7.50
______ $3.70
AKKON 7.50

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST 
Mr LIMITEDS--JOKIA m

v 407 So. Wabash Avė.
arba Brėvoort Lobby 

120 W. Madison 
Tel- Waba»h 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS’*

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

I’erdėm Greitas Patarnavimas.
* Vienon pusfin 

PEORIA, ILL....... $2.50.......
QUINCY, ILL....... $4.00.......
ST. JOSEPH, MO- $6.00.......
KANSAS CITY.... $6j00......
Du busal kasdien tevažiuoja t virš minė
tus miestus—vienas persddimas—vienu bu- 
su visą kelią. Nauja miegojimui kėdė ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
duška DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telefonpokite t

Missouri Transit Line 
328 So. State St

Tel. HARRISON 0072

Ekonomiškiausias
i abi 
$3.50 
$6.00 

$10.80 
$10.00

BUDAS
KELIAUTI

ST. LOUIS $3 ’foT’
l abi pusi 

&-00
ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR.

Pašaukite:

DETROIT $3

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 8886

Trumpiausias kelias j 
South’us

Southern Limited
407 So* W?.bash Avė.

72 West Randolph St.
Tel. Calumet 4668—Wąbuah 6171

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
■DTTVT’CDT TK> YT Jl XXX k5X5 VJ JCv Vj XX

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus bucai.
Patyrė, mandagus vežėjai*
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas*
Duokite mums surengti smagia ke
lionę i bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. HARRISON 0072
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tosa iš pusi 2-ro) 

trušaitis ir S. Bakanas nusi
tarėme nuvažiuoti į New Ken- 
singtoną, kad dalyvavus virš 
minėtame baliuje ir kad parė
mus antrąją skridimą.

Pirmiausiai turime pasakyti, 
kad mes pittsburghiečiai pilnai Į 
esame pasitenkinę savo atsi
lankymu į New Kensingtoną. 
Jaučiamės, kad ir mes nors ir 
maža dalele prisidėjome prie 
newkensingtoniečių pastangų 
paremti skridimą. Tuo pačiu 
laiku turėjome progos dar kar
tą pažinti New Kensingtono 
SLA. 192 kuopos darbuotojų 
nuoširdų pasišventimą prakil
niems darbams. i

Minėtam baliuje teko sutik-, **’ S. Bakanas buvo perstaty
ti senus draugus, o su kai ku-l^ pratarti po keletą žodžių 
riais atnaujinti senąsias pažin-!aP’e tranzatlantinj skri- 
tis bei padaryti naujų. Tekodimų. Dr. Baltrušaitienė kalbė- 
sutikti Joną Švipą, A. Bačė |j° anūkai, kadangi buvo daug 
ną, A. Pateliuną, B. Gamulj, Į jaun^m() *r svetimtaučių.
J. Mieliauską, A. Murauską, 
Karaliūną, Virbicką ir keletą 
kitų. Tačiau įdomiausias susi
tikimas buvo su gerb. J. šale- 
ševičium, SLA. 192 kuopos pir
mininku. Pasirodo, kad su gerb 
šaleševičium jau* buvo pažintis 
padaryta apie 20 metų atgal 
darbuojantis dėl SLA. 56 kuo
pos parengimo ir nuo to laiko 
nebuvo tekę susitikti su juo. 
Reiškia, buvo atnaujinta seno
ji pažintis.

Buvo sutikta gerų draugų, 
atvykusių į šį balių ir iš toli
mesnių kolonijų, — iš Rillton, 
Pa., Franas Jankauskas su mo- 
teria ir Jonas Mickunas bei 
daugelis kitų. Tik šiame baliu
je pasigedau p. Maslausko, ku
rio neteko sutikti.

ma- 
apy- 
gali

škai tyto-

laikais atsiranda ir daugiau vil
čių.

Vienas draugas prašė 
nęs, kad atvažiuočiau į jų 
linkę: girdi, galima butų 
ti keletą “Naujienų
jų. Pasak to draugo, mainie- 
riai jau4 geriau uždirba ir jau 

įgali galvoti apie dienraščio už 
kaityti irgi daugiau 
negu kitąsyk turė- 
po 7 valandas die 
5 dienas per savai-

sirašymą. ? 
laiko turi, 
jo, nes tik 
noje ir tik 
tę tedirba.

Dabar apie balių. Reikia pa
sakyti, kad balius pavyko ga 
na gerai, — nuotaika buvo 
draugiška ir publikos bi.vo 
daug. Dr. J. T. Baltrušaitienė

draugais, 
angliaka- 

apie dar-

Pasikalbėjus su 
kurių dauguma tai 
šiai, ir besikalbant 
bite anglių kasyklose, pasiro
dė, kad angliakasiai po tų di
džiųjų kovų dėl unijos ir bai
siųjų vargų, kuriuos jie yra 
pergyvenę, jau pradeda atsi
griebti ir jų ūpas nėra taip 
prislėgtas, kaip kad būdavo 

kiek laiko atgal. Reiškia, pa» 
angliakasius pradeda grįžti ge
resni laikai. O su geresniais

Padaryta pažintis su ukrainie
čių darbuotojais

Teko susipažinti ir su uk
rainiečių darbuotojais, kadangi 
balius buvo rengtas ne tik uk 
rainiečių gražioje svetainėje, 
bet ir baliuje dalyvavo ukrai
niečiai.

Buvome supažindinti su gerb. 
Joseph Maduk, kuris yra vie
nas žymesniųjų ukrainiečių 
darbuotojų ir Ukrainos Pilie
čių Kliubo sekretorius.

Svetainė irgi priklauso mi
nėtam kliubui. Parodė mums 
knygyną ir daug įdomių daly
kų apie jų kliubo ir a beiną uk
rainiečių kultūrinę darbuotę 
papasakojo. Pasirodo, kad šio 
Ukrainos Piliečių Kliubo dar
buotė atitinka Pittsburgho Lie
tuvių Mokslo Draugystės dar
buotei. Skirtumas tik tas, kad 
LMD. turi daugiau narių, di
desnį namą, daugiau laikraš
čių, daugiau knygų ir didesni 
knygyną. Finansiškai irgi 
LMD. daug geriau stovi, negu 
ukrainiečių kliubas.

— Vienas Pittsburghiečių.

i “parę” ir turėjo gorite laikus 
kartu su kitais Pittsburgho 
lietuviais.

Per pasidarbavimą Iron City 
alaus bravoro atstovą p. B. 
Kozlowskio ir kooperuojant 
lietuviams olselninkams F. Ge
drimui ir J. A. Kazjauskui bu
vo surengta “parė” Iron City 
alaus bravoro trobesyje, 3340 
Liberty Avė.

Minėtoje “parėję” dalyvavo 
apie 150 žymesniųjų Pittsbur- 
{ho lietuvių, ir visi buvo vai
šinami alumi ir skaniais viso
kių rųšių sandvičiais tiek, kiek 
kas norėjo. O prie alaus tai 
yra ir linksmumo, kalbų, dai
nų ir muzikos. Jūsų Reporte
ris irgi gana smagiai jautė
si...

Iron City alus ne tik Pitts
burghe, bet ir visoje vakari
nėje Pennsylvanijoje yra skai
tomas kaipo geriausias ir ska
niausias ir labiausiai mėgia
mas. Svečiai ne tik buvo pa
mylėti, bet ir kompanijos at
stovas įdomaujančius svečius 
niteivedė ir aprodė, kaip alus 
yra daromas.

Kiek teko patirti, Iron City 
alaus lietuviai daug išgeria. Be 
to, ir prie jo darymo gerokas 
skaitlius lietuvių dirbą.

O M
Plieno darbininkų unijos kon

vencija prasidėjo. — Yra at
stovaujama 30,000 organi
zuotų fplieno darbininkų iš 
11 valstijų ir dalyvauja 148 
delegatai. — Susikirtimas dėl 
senatoriaus J. J. Davis.

vencijoje. Jei butų pasirodęs, 
tai, be abejonės, butų turėjos 
daug nesmagumo.

šaukiant delegatų vardošau- 
kį, pasirodė, kad konvencijoje 
dalyvauja iš sekamų valstijų 
delegatai: 111., Ohio, W. Va., 
Ind., Alabama, Mich., Mo., Ky., 
Cal., N. Y. ir Pa. Delegatų at
siliepė 148, kurie atstovauja 
apie 30,000 organizuotų plieno 
darbininkų.

Tolimesnėje konvencijos ei
goje permatoma stambių susi
kirtimų, kadangi centraliniai 
unijos viršininkai yra dideli 
atžagareiviai, kurie senovišku 
savo pripratimu vis laikosi re- 
publikonų politikieriams įsiki
bę į skvernus. Jie baisiai bijo 
naujų unijos narių, kurie yra 
įstoję į uniją šiais “Recovery” 
laikais. O naujieji nariai yra 
karingesni už senuosius ir jie 
nesutinka su centraliniu virši
ninkų politika.

Beje, A. F. of L. preziden
tas Wm. Green prisiuntė pa
sveikinimą konvencijai ir pra
šo, kad konvencija indorsuotų 
bedarbės apdraudos bilių bei 
ragina, kad remtų Wagnerio 
bilių.

Tolimesnės konvencijos sesi
jos bus laikomos prie uždary
tų durų

Reporteris.

Homestead, Pa
Mirė kun. Steponas čepanonis

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAY)
Dauj? pinigu sutaupysite pirkda
mi paminkius tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankovvicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehili 1965

su-
Pitts-

Iron City alaus bravoras 
rengė šaunią “parę 
burgho lietuviams. Visi turė
jome gerus laikus, o kartu 
ir Jūsų Reporteris.

Balandžio 17 d. Jūsų Repor
teris visai netyčiomis papuolė

PATENTS

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

Balandžio 20 ir 21

“MAN OF TW0 
W0RLDS”

su Ellissa Landi ir kitais 
taipgi komedija

RAMOVA Theatre
3518 So. Halated St.

Balandžio 20 ir 21 

“ESKIMO"

Žmonų mainytojai 
taipgi komedija

d*a( rvitkta 
prie patratg. Neria*- 
knoklt Tilkiadaml ra 
apaanpojlma ■ a ▼ o 
■nmanyma. Prišlap
kite braftlAl ar tn«- 
del| dėl lastrak-Mn. 
arba valykite Uel 
NEMOKAMOS kar- 
rntts "How ta Ob*

DYKAI 
. KNYGELI 

ratte “How to Ob* 
toin o Pateat” Ir “Reeord of If- 
reatlon” fortno*. Nieko oelmoio 
ot loformMijM k* daryti. Bui* 
ralladjlmal laikomi paslaptyje 
Greitai, ateanroe. vapeittacae pa- 
taraavlmao.

CLARENCE A. O’BRIEN
Regiatered Pattnt Attorney 

43-A Bccurlly Savinas A Commercial 
Bank Bulldlnt

(Dlractly aeraaa atreet Irom Patent Offlcil 

WA8HINOTON. D. C.

Balandžio 17 d. PittsbuTghe 
prasidėjo Amalgamated Asso- 
ciation of Iron, Steel and Tin 
\Vorkers konvencija Eikš Kliu
bo auditorijoje.

Konvenciją atidarė Amalga- 
mėtų centralinis prezidentas 
F. Tighe su Amerikos himnu. 
Po savo trumpos kalbos pir
miausiai pristatyti kalbėti 
Pittsburgho miesto tarybos na
rį P. J. McArdle kaipo buvu
sį minėtos unijos prezidentą. 
Po McArdlc kalbos buvo per
statytas ir antras Pittsburgho 
miesto tarybos narys Thomas 
J. Gallagher kaipo stiklo dar
bininkų unijos darbuotojas, bei 
Johnstovvn Pa., miesto majoras 
Eddie McCloskey. Reikia pasa
kyti, kad Johnstown majoras 
geriausią prakalbą pasakė, pa
reikšdamas, kad plieno darbi
ninkų unijos atstovai atvažiuo
tų į Johnstowną suorganizuo
ti plieno darbininkus, ba jo mie
ste dar plieno darbininkai ne
organizuoti. O dabar esąs ge
riausias laikas organizuoti, kol 
jis (McCloskey) yra majoras. 
Jei darbininkai praleisiu šią 
progą, tai niekados kitos to
kios progos neturėsią. Visų 
kalbėtojų kalbos buvo priim
tos atsistojimu.

Gary, Ind., delegatas R. A 
Kelsey atsikėlęs norėjo skai
tyti rezoliuciją, tačiau konven
cijos pirmininkas neleido. Pa
siteiravus, pasirodė, kad India
nos delegacija yra nusistačiu
si neleisti senatoriui James J. 
Davis kalbėti Šioje konvenci
joje. Esą, Pennsylvanijos sena
torius pritariąs kompaničnoms 
unijoms ir neremiąs Wagne- 
rio biliaus. Gerai, kad senato
rius Davis ir nepasirodė kon-

Balandžio 17 d. 9:45 vai. ry
to pasimirė šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos klebonas 
kun. Steponas čepanonis, apie 
64 metų amžiaus, ir per dau
gelį metų Homestead lietuvių 
parapijoje klebonavęs.

H',. '
Velionis kun. čepanonis jau 

per kokius 5 metus sirguliavo 
ir dėl ligos buvo pasitraukęs 
iš aktyviško veikimo. Kai svei
kas buvo, tai tytfvo skaitomas 
vienas iš aktyviškiausių lietu
vių kunigų visoje Pittsburgho 
apylinkėje.

Ypač prieš bedievius kun. 
čepanonis daug J' darbuodavosi 
ir dažnai eidavo rdnka rankon 
su štilvarko bosais prieš bile 
kokį laisvesnį judėjimą.

Reikia atiduoti kreditą ve
lioniui kun. čepanoniui už tai, 
kad Homestead, Pa., niekada 
netarpdavo jokia laisvesnė lie
tuvių draugija, bet tuo pačiu 
laiku parapija ir katalikiškos 
draugijos tai gana gerai gy
vavo. .. ' ..

Kaip snužudyste buvo pa
pildyta

Amerikos Legijonas Lietu
vių Piliečių svetainėje, 1721 
Jane St., South Side, buvo su
rengęs vakarą, ki.'r buvo ren
kama “Miss South Side”. Ta- ■
me vakare daug ir lietuvių da
lyvavo, ypač jaunimo.

Į vakarą buvo atėjęs ir An
tanas Stukas, kuris pastaruo
ju laiku gyveno pas savo dė
dę Povilą Brazdį, 225 (liovei 
St., Mt. Oliver, Pa. Jis buvo 
atsivedęs su’ savim ir Eleno
rą Bernotaitę, kuri gyveno prie 
savo tėvų, 48 South Tvventiet) 
St., South Sidės dalyje.

Vakarui pasibarus, Antanai 
Stukas iydėjo savo merginą na 
mo. Beę pirm parėjimo namo 
buvo sustoję saldainių krautu
vėje ant kampo 19-tos gatvės 
ir Carson St. Tenai Stukas sa
vo merginai nupirkęs šaltako- 
šės. Jiems susėdus ir prie sta
lo bekalbant, ateina Mrs. Pi
ku tienė su savo seseria Ona 
Miltenbergeriene-Geležauskaite. 

Stukas ir jas pavadinęs prie 
stalo sėstis į kompaniją. Joms 
taipgi nupirkęs šaltakošės. 
Šioms atsisėdus, Stuko mergi
na Elenora Bernotaitė atsike
lia ir išeina pro duris visai ne
paisydama savo vaikino prašy
mo, kad palauktų. Stukas pa
sižada Mrs. Miltenbergerienę 
parvesti namo į Soho ir pašau
kia teksikiabą. Susėdę važiuo
ja. Pravažiuoja Elenoros 
mus ir važiuoja per 22-rą 
tą. Stukas pareiškia, kad 
norėtų lipti lauk ir eiti
Elenorą į namus, kad atsipra
šius. Mrs. Miltenbergerienė pa
reiškia, kad lipsianti lauk ir 
parvažiuosianti su gatvekariu. 
Bet Stukas spiriasi: girdi, jis 
ją parvešiąs namo, o paskui 
eisiąs pas Elenorą.

Atvažiavus iki pusei tilto, 
Stukas pasako vežikui susto
ti. Esą, jisai sergąs ir turįs lip
ti lauk. Lipdamas padavė 50 
centų vežikui ir paliepė vežti 
Mrs. Miltenbergerienę namo. 
Taksikabui pradėjus važiuoti, 
Mrs. Miltenbergerienė pamatė, 
kad Stukas lipa per tilto bar
jerą. Ji pasakė vežikui. Veži
kas atsisuko ir grįžo atgal, 
bet kol sugrįžo, tai jau Stu
kas buvo nušokęs nuo tilto į 
šaltą vandenį. Tuojau buvo 
pranešta policijai ir pradėta 
ieškoti Stuko kūno upės dug
ne, bet kol kas Stuko kūnas 
nėra surastas.

Tai tokiu budu Antano Stu
ko ir Elenoros Bernotaitės 
dviejų metų romansas užsibai 
ge*

KORESPONDENCIJOS
henosha, Wis

uždarius bankietą, kad p. A. 
Mockus šiam parengimui au
kavo duoną ir iškepė mėsą dy
žai, tai prie progos
•agimo vardu noriu 

už tai širdingą ačiū 
bar.

komisijos 
tarti jam 
nors da-

Korespondentas.

Pittsburgh, Pa

BETEK PEN

IHECHEST 
GONTAI N ED 
AN OLD OLD 

MAP.
IT REMIND3 
ME. OF A 
cm N ES E. 
PUZZLE.

Rinkimų laimėjimo bankietas
— Kaip atrodo pasaulis, kur 
nei a moterų

Balandžio 15 d. kenoshiečiai 
istorini 

Petro parapijos

s a »
Kenoshiečiai vieni kitų klau

sinėja ir teiraujasi, kaip gyve
nasi tame pasaulyje, kur nė
ra moterų. Hm, tikrai turi bū
ti įdomus ir stebėtinas pasau
lis, kur nesiranda moterų. Dau
gelis abejoja, kad kur nors ga- 

kampelis, kul
be moterų. Jie 
moterų ten ne
galėjo atsirasti

na- 
til- 
jis 

pas

Jaunas lietuvis Antanas Stu- 
kas dėl merginos nusižudė, 
nušokdamas nuo tilto į upę

lie
me-
me-

Balandžio 11 d. jaunas 
tuvis Antanas Stukas, 22 
tų amžiaus, ir tik apie 5 
tai kaip iš Lietuvos, papildė 
saUžudystę, nunokdamas nuo 
22-ro tilto j Monongahelos 
upę.

Kaip žmones pasakoja ir an
gliški laikraščiai rašo, tai to
ji saužudystė įvykusi dėl ne
sėkmingos meilės.

HERt l'VE SPENT 
HALF THE NiOHT 

TRYING TO FIGURE 
OUT THIS 
CRAZY MAP

tu’.ėjo, taip sakant, 
bankietą šv.
svetainėje. Bankieto tikslas bu
vo atžymėti balandžio 3 d. įvy
kusių rinkimų laimėjimą, o taip 
pat pagerbti J. Martiną-Mar- 
cinkeviČ’ų, kuris tapo išrink
tas miesto tarybos nariu.

Cusirinko gana gražus būre
lis įvairių pažiūrų publikos. Vi
si draugiškai šnekučiimdami iri 
juokaudami valgė pietus. Ban
kietą atidarė A. Kvedaras, ku
ris, trumpai paaiškinęs susi
rinkimo tikslą, pakvietė kun. 
Urbonavičių toliau vesti pro
gramą. Kun. Urbonavičius pa
sakė gražią ir tam įvykiui pri
taikytą kalbą bei palinkėjo J 1 
Martinui laimingos kloties. Po 
to jis pristatė visą eilę vietos 
žymesnių darbuotojų kalbėti. 
Visi reiškė džiaugsmą, kad J. 
Martin laimėjo rinkimuose ir 
linkėjo jam kuo geriausio pa
sisekimo savo pareigas eiti 
miesto taryboje. Daugelis iš
reiškė pageidavimą, kad J. Mar
tin nepasitenkintų tuo laimė
jimu, bet siektųsi ir toliau po
litikoje. Ant galo, kalbėjo pats 
Martin. Paačiavęs už paramą 
laike rinkimų ir už surengimą 
bankieto, jis pasižadėjo sulig 
savo išgale visuomet patarnau
ti lietuviams.

Turiu pažymėti, kad šiame 
bankiete visi labai pavyzdingai 
užsilaikė, kas tokiuose atsiti
kimuose retai tepasitaiko.

Po pietų visi smagiai 
leido: vieni kortavo, kiti 
sau šnekučiavosi, o treti 
žiai padainavo. Linksminosi li
gi 5 vai. 0o pietų. Paskui visi 
patenkinti ir gerame nusitei
kime išsiskirstė.

Kadangi man, kaipo šios ren
gimo komisijos nariui ir pir
mininkui, buvo pranešta jau yra naudingos

AntaAas Stukas yra gimęs 
Pittsburghe ir mažas būdamas 
su savo tėvais buvo pervežtas 
į Lietuvą, — į Kinderių kaimą, 
Šimonių valščių, Panevėžio ap
skritį. Sulaukęs apie 15 ar 16 
metų amžiaus, Kastanto Šim
kūno pastangomis, ir vėl bu
vo atitrauktas į Ameriką ir 
per eilę metų dirbo brolių Šim
kūnų krautuvėj, 2136 Fifth 
Avė.

Pastaruoju laiku jau nebe
dirbo Šimkūnų krautuvėje, o 
kur tai kitur ir gyveno pas sa
vo dėdę Povilą Brazdį.

— Reporteris.

OfllGMiąun 
vouLD i

WASTE MY Time
ano Energy om

. A THING-

lėtų būti toks 
vyrai gyventų 
sako, kad jeigu 
ra, tai kaipgi 
vyrai ?

Tai tikrai painus klausimas. 
į Well, vyručiai, geriau be rei
kalo galvų nelaužykite, nes vis- 
vien tos painiavos be balan
džio 29 d. neišspręsite. Na, o 
balandžio 29 d., pavalgę vaka
rienę, traukite į German-Ame- 
rican Home svetainę, o ten su- 

! žinosite, kur ir kaip vyrai gy- 
; vena be moterų. Aš užtikrinu, 
kad jums visa tai bus kuo tin
kamiausiai išaiškinta ir jus tu
rėsite daug juoko. Taipgi bus 
gražių dainelių, kurias išpildys 
p-lė Genovaitė Klevickaite, Ke- 
noshos lietuviams gerai žino
ma ir mėgiama dainininkė. Bus 
ir solistas-tenoras. Na, bandy
kite įspėti, kas jis? Jeigu jums 
žingeidu žinoti, kas jis per vie
nas, tai Užsisukite savo radio 
kiekvieną Šeštadienį 5:45 vai. 
po pietų ir iš Kenoshos stoties 
WRJN. išgirsite jį.

Taigi, kaip matote, balan
džio 29 d. kenoshiečiai ir jų 
kaimynai tu*rės šaunų parengi
mą bei galės linksmai laiką pra
leisti.

Rengia SLA. 212 kuopa. 
Įžanga iš kalno tik 30 centų, 
o prie durų 35c. Patartina vi-laika

šiaip siems iš kalno nusipirkti bi-
gra lietus pas SLA. 212 kuopos na

rius.
— A. Kvedaras.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

BBO
BALANDŽIO 
16 iki 21 yra 
NATI0NALĖ 

tjt TTP
RIBBON Malt 

SAVAITE

rtB°i 

^ALT EXTRAcT 
lSm...

• N MALT
Visų šių savaitę, nuo Mai
ne iki Califomijos, groser- 
ninkai parduoda Blue Rib- 
bon Malt (salyklų) specia- 
lėmis kainomis. Pasinau
dokite šia proga ir užpir- 
kite gerų atsargų to gero, 
išimtinai miežių ' salyklo. 
Atsiminkite, Blue Ribbon 
skardinėje visuomet yra 
pilnai 8 svarai—20 nuoš. 
daugiau salyklo, negu 2% 
sv. skardinėje, ir, be to, 
Blue Ribbon yra stipresnis 
—sunkesnis — maistiųges- 
nis už kitus ir yra abso
liučiai tyras.

AMERICA’S BIGGEST SELLE
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NUSIGINKLAVIMO KRIZIS

Francija sako: gana tų kalbų apie nusiginklavimą!
Kada Vokietijos “nacių” valdžia ne tik sudarė mil

žinišką “privatinę” armiją iš rudmarškinių, bet ir pa
skyrė šimtus milionų markių karo išlaidoms padidinti, 
tai kalbėti apie nusiginklavimą nebėra prasmės.

Buvo galima tikėtis, kad franeuzai artimoje atei
tyje šitokią poziciją užims. Nuo to laiko, kada persior
ganizavo Franci jos valdžia, įėjus į ją nacionalistų ir 
konservatorių atstovams, jos santykiai su Vokietija 
pasidarė griežtesni. Ji nusigando, kada ji pamatė, kad 
buvusieji josios talkininkai gali ją apleisti. Lenkija pa
sirašė nepuolimo sutartį su Hitleriu. Anglija patarė 
franeuzams eiti į kompromisą su Vokietija ir mažinti 
savo armiją. Belgijos ministeris pirmininkas viešoje 
kalboje pripažino Vokietijai “moralę teisę” ginkluotis.

Dalykams šitaip toliaus einant, Francijai grasino 
pavojus netolimoje ateityje palikti be draugų ir atsi
durti akis į akį prieš atgijusią Vokietijos militarizmo 
galybę. Todėl ji nutarė užimti griežtą nusistatymą: ar
ba tegu Vokietija paliauja ginkląvusis ir pasiduoda 
Tautų Sąjungos priežiūrai — arba Francija nepasiti
kės nieku kitu, kaip tik savo ginklo jėga, ir daugiau 
apie nusiginklavimą nebekalbės!

Vokietijos “naciai”, žinoma, savo politikos nekeis. 
Ginkluotis jie nepaliaus, ir į Tautų Sąjungą, kur Fran- 
cijos valstybių blokas gali jai diktuoti sąlygas, nebegrįš. 
Hitlerio misija yra-atgaivinti Vokietijos militarizmą. 
Kitokio tikslo jisai neturi. Visa jo politika yra atkreip
ta į tai, kad vokiečių tautai butų įkvėptas karingas 
ūpas, kad ji butų pastatyta po karine disciplina ir kad 
Vokietija butų paruošta su ginklo pagelba atgauti savo 
prarastąją padėtį Europoje ir pasaulyje.

Jeigu Hitleris butų priverstas atsižadėti šitų tikslų, 
tai visa jo įtaka susmuktų kaip bematant. Tos jėgos, 
kurios pastatė jį Vokietijos valdžios priešakyje, neleis 
jam eiti atgal, jeigu jisai pats ir norėtų trauktis. Bet 
franeuzai, sako, kad jeigu tuo keliu Vokietija eis toliau, 
tai jie susitiks apsiginklavusią Franciją. Francuzų 
ginklas šiandie yra stipresnis, negu Vokietijos, ir dar 
ilgą laiką Vokietija susilyginti su savo kaimynu nega
lės. Pirma negu Hitleris bus pasiruošęs Franciją su
tremti, ji pasirūpins, kad ji butų nenugalima.

Šitoks Francijos nusistatymas atima paskutinę vil
tį, kad tarptautinės derybos dėl nusiginklavimo duotų 
kokių nors teigiamų rezultatų. Ir jeigu karo arba tai
kos klausimas priklausytų vien nuo valstybių ginklavi
mosi, tai Europai dabar nebepaliktų nieko kita, kaip 
rengtis naujai skerdynei. Bet ginklai nedygsta iš že
mės. Juos reikia gaminti. Tam reikia baisiai daug pi
nigo. O Vokietija šiandie yra bankrotas.

Be to, laimėjimą kare nulemia ne vien kareivių ir 
armotų skaičius. Pereito pasaulio karo pradžioje Rusi
ja turėjo didžiausią armiją, bet už keleto mėnesių ji 
jau buvo mušama visuose frontuose; tuo tarpu Angli
ja, kuri pradžioje beveik visai neturėjo kariuomenės, 
karui besitęsiant darėsi vis stipresnė ir stipresnė. Šių 
dienų karas yra kova ne tik tarpe armijų, bet ir tarpe 
ekonomijos sistemų. Ta šalis, kuri yra stipresnė ekono
miškai, galų gale laimi karą.

Vokietija yra ekonomiškai nualinta. Jeigu ji to
liaus eikvos savo turtą neproduktingiems tikslams, šer- 
dama parazitiškas rudmarškinių gaujas ir didindama 
savo karo mašiną, tai ji dar labiau suvargs. Fašizmo 
prislėgta, nusususi šalis nebus baisus priešas turtin
goms laisvoms valstybėms.

Tačiau ir Vokietijos žmonės vargiai norės ilgai pa
kęsti tą despotizmą, kuris atnešė jiehis tik skurdą ir 
pažeminimą. Jie nusivils Hitleriu, kada jie pamatys, 
kad niekas nesipildo iš to, ką jisai buvo jiems žadėjęs.

Todėl dėl šio nusiginklavimo krizio nėra reikalo 
taikos šalininkams perdaug nusiminti. Ekonominės jė
gos yra galingesnės, negu militarizmas. Anksčiau ar 
vėliau jos paims viršų.

UžalaakyMo kalnai
Chicagoje «— paltą:

Metams.......... ... .......   88.00
Pusei metu _________ ........... 4.00
Trims mėnesiams_____— 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui —_________.75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija .... . ......m 8c
Savaitei ----- -----  18c
Minėsiu! ___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu*

Metam* 17.00
Pusei a>etn 8.50
Trims menesiams 1.75
Dviem minėsiantis 1.25
Vienam mėnesiui 75

Lietuvon ir kitur eisieniuoet 
(Atpiginta)

Metama -------  S8.00
Pusei metą 4.00
Trims minėsiantis .. 2.50
Pinigus reikia siusti palte Monev

Orderio karti su 'lisakvmu

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudeni Žydėjo
(Tęsinys)

Jo galvą vargino Justina. Ji 
buvo pirma jo jaunų metų 
draugė, kuri anais metais teikė 
jam didžiausią džiaugsmą savo 
šypsena,. žvilgsniais ir palydėji
mais. Ji buvo ita pati moteris, 
kuri dešimt metų atgal buvo 
visų vadinama gražuole, kuri 
bile kokiam būrely, arba sveti
mų minioj atkreipė vyrų ir 
moterų akis.

Dingusių metų paveikslas, 
nubėgus jaunysta, su ja suriš
ti troškimai, viltys, savimi pa
sitikėjimas, nesulaužomas pa
siryžimas ir linksmos, lengvos 
valandos!

Mironas ilgėjosi, norėjo būti 
tolimoj kelionėj; norėjo, kad 
valandos bėgtų greičiau.

Ilgesy ir naujam rūpesty pa
klydęs, jis sutiko savo žmoną 
veidas į veidą. Prieš ištikimos 
žmonos akis slepiamas jo 
džiaugsmas tuojau pavirto į 
gėdą ir išrašė jo veidą prasi
kaltimo ženklais.

—Ką nors tu padarei? Ma
tau iš tavo veido, — juokauda
ma, ji prikišo savo vyrui, ku
rio veidas dar daugiau susimai
šė.

—Ką kalbi?
Jis apkabino ją ir pabučia

vo.
Ji buvo jauna ir graži. Dvi

dešimt antrus metus baiganti 
mergaitė, žvali, laiba, rafinuo
ta, žvaigždė tarp žvaigždžių. 
Paskui ją sekė saulė, džiaugs
mas, viltis, įdomumas ir viso
kį malonus mažmožiai, kurie 
vilioja žmogų gyventi ir džiaug
tis. Kožnas jos pasijudinimas, 
lupų sudėjimas, akys, kožnas 
žodis reiškė džiaugsmą, meilę 
ir duris į pasaulio paslaptis. 
Kaip saulė po mėnesio darga
nos, kaip židinys nušalusiam, 
ji žėrėjo puikiam salione.

Buvo ji ir gera šeimininkė- 
Gera virėja, neišlaidi, tvarki ir 
švari.

įbėgo į salioną ir paskutinis 
šeimos narys, Vytautas, pen- 
kerių metų sūnūs. Jis pašoko 
į orą, apsisuko, kaip žaibas, 
tris sykius ore ir apsikabino 
tėvo kaklą.

Tėvas paėmė jį į rankas ir 

galvojo, tartum kalbėdamas sū
nui: “Kada nors tu susipažinsi 
su Justinos dukteria. Gal pa
mylėsi tu ją, kaip tada aš my
lėjau Justiną. Ir gal tu pasiek
si tą laimę, kurios aš nepasie
kiau.”

Paskui jis su sūnumi ant 
pečių žengė prie žmonos. Jie vi
si trys susikabino ir bučiavosi. 
Mironas vėl galvojo: “Nėra ge
resnės moters už Aldoną. Aš 
nutraukiau ją nuo teatro estra
dos dar mergaitę, kuri ieško
jo karjeros artįstų pasauly. Ji 
buvo visiškai jaunutė, kone 
vaikas ir nekalta. Kodėl aš už
miršau taip lengvai tas pirmas 
valandas, pirmas dienas vedu
sio gyvenimo, kur jokia kita 
moteris nebūtų galėjus duoti 
man tiek aistros ir malonumo? 
Kam dabar aš ieškau to, ko ne
bėra ko ieškoti?”

Sūnūs, ištrukęs iš tėvų, šo
ko akrobatinį šokį, kurį vakar 
motina jį išmokino. Paskui sa
kė trumpas, lietuviškas eiles, 
kurias taip pat vakar išmoko.

Jis kalbėjo aiškiai lietuviškai 
ir angliškai. Gerai atskyrė vie
ną kalbą nuo kitos, nemaišė 
vienos ir kitos kalbos žodžių, 
nedurstė angliškiems žodžiams 
lietuviškų galūnių.

Ir čia Aldonos nuopelnas. Ji 
mokina Vytautą kalbų, apsiėji
mo, sumanumo, gudrumo ir šo
kių. Ji skiepino savo dvasią, 
norus, išmintį, būdą, viską sa
vo, visą savo asmenybę į tą 
mažą vaiką. Motina nustatys 
jo charakterį, motina jame gy
vens. Tėvas, pame bus svetimas. 
Jo troškimai bus atsirėmę į 
motiną, ne į tėvą. Tėvo norai 
gal būt bus jam nesuprantami 
ir negeidžiariii.

Senelė žiurėjo į savo vaikus 
ir džiaugėsi. Ji džiaugėsi, kad 
kiti džiaugiasi. iPačios savo lai
me ji nebegalėjo džiaugtis.

Paskui visi keturi susėdo 
prie stalo jjdsryčiauti. Pusrytis 
ir Šįryt buvo,naujų, kelių val
gių. Balansuotas ir paruoštas 
dietistiko žiniomis.

Vaizdas prie sitalo buvo pui
kus. štai keturi žmonės vienuo
se namuose, prie vieno stalo. O 
jų tikslas ir troškimai be galo 
skirtingi ir toli vieni nuo kitų.

Visose Širdyse kenčia daugelis 
paslėptų minčių ir norų.

Vytautas beldžiasi į gyveni
mo duris. Visi daiktai, žodžiai 
jam įdomus, nauji. Viskas jį 
žavi ir gundo. Jis griebia tą, 
griebia kitą. Stato klausimus 
vieną paskui kitą. Jis steboti- 
naf gyvas, visuose kampuose jo 
pilna.

Senelė stovi prie durų išeiti, 
palikt gyvenimą. Iš tikrųjų ji 
jau senįai jį palikus. Jai vis
kas sena ir nusibodę, daugu
mas daiktų ir atsiminimų mai
šosi bendram vaizde, lyg mig
loj plaukia daiktai pro akis ir 
jos uebedomina,
Tlironas išoriai atrodo tvir

tas, tik pradėjęs gyventi džen- 
telmonas. Bet jo siela jau su
draskyta. Greitas gyvenimas 
greitai išblaškė jo viduj į, pali
ko jį tuščią žmogų. Justina 
dar įpylė į jo tuščią viduj į 
naujo gyvenimo eleksiro, ku
ris bet gi dar nepaspėjo įleisti 
šaknų. Tik sukėlė vėjų audrą 
jo galvoj.

Ant galo, Aldona! Ji sėdi ga
le stalo. Jos veide viena šyp
sena lydi kitą. Vedusios gy
venimas dar neįspaudė ženk
lų nei į jos veidą, nei į visą fi
gūrą. Ji jauna, išrodo jauna ir 
jaučiasi jauna. Ji tik pradė
jus gyventi. Taip ji ir jaučia. 
Ji trokšta, toli ir gražiai žiuri 
į ateitį. I Džiaugsmas ir įvairu
mas dar trikšta jai iš visų 
kampelių. Kartą ji maloni, pa
prasta ir naivi. Kitą — iški
lus virš moterų paprastumo, 
pasaulinė, daug žinanti, taktin
ga ir logiška moteris. Savo vie

KAIP REIKIA VAŽIUOTI J FORD-LANSING AIRPORTĄ

J Ford-Lansing Alrportą, kur sekmadienį, bal. 22 d., įvyks “LITUANICOS ANTROSIOS” krikš
tynos, reikia važiuoti tekamais keliais:

1, Sis kelias yra patogiausias* Paimti Halsted, Western arba Cicero avenue Ir važiuoti iki 
159-tos gatvės (U, S, No. 6), Pasukti po kairei į 159-tą gatvę ir važiuoti iki BURNHAM AVĖ. 
Tai yra pirmas didysis kelias po TORĘENCE AVENUE, kurio numeris yra “U. S. No. 330”. 
Pasukti, dešinėn į Burnham avenue ir važiuoti iki airporto.

2, Mažiau patogus kelias yra sekamas:, 22 gatvė arba Michigan avenue (iki 22nd) arba 
Lake Shore Drive (iki 23nd), 22*tra važiuojant paimti SOUTH PARKWAY, kuris yra prie 
224ros gatves galo, nepravažiavus tiltą'į Pasaulinės Parodos žemes. Visą laiką važiuoti South 
Park avenue iki 95-tos. Paimti 95-tą po kairei ir važiuoti iki Ewing avenue. Ewing avęmje 
paimti po dešinei ir važiuoti iki galo, pasukti po dešinei ir pasukti į karę į Burnham avenue. 
Burnham avenue važiuoti iki airporto.

3, Lake Shore Drive ir keliu Ų. S. 42 važiuoti iki Ewing avenue. • Ewing avenue važiuoti 
kaip aukščiau paduota. .,

toj ji aistri, gundanti, įvairi ir 
prašmatni. Pirma ji uždega ug 
nį, pasku‘1 pati semiasi ir žiu
ri, kad kitas lygiu įkaičiu sem- 
tų stebėtinai žavingus paju- 
čius iš meilės indo, nuo kurio 
niekada nieks sotus nepasi- 
traukė. Ji myli, dar aistriai 
tebemyli, savo vyrą, pikiai juo 
pasitenkinus.

Salione MiFonas netyčia pa
žvelgė pro langą, šaligatviu* ėjo 
dvi jaunos merginos, apsirėd- 
žiusios šviesiai mėlynomis suk
niomis, mėlynomis skrybėlė
mis ir mėlynais čeverykais. Vė
jas šukė tarp kelių jų suknias. 
Per žiemą nematytos spalvos 
išrodė kažkas naujas ir žadi
nantis. Jos buvo gyvas pava
saris, saulė ir gražus oras.

— Aldona, kur mano vasa
riniai marškiniai ir kaklaraiš
čiai?

Aldona bematant atnešė glė
bį visokios spalvos marškinių 
ir kaklaraiščių.

— Reikės naujų, — jis pa
stebėjo.

— Ei, ei! Sufnkųs laikai. Tu
ri šimtą marškinių ir du šim
tus kaklaraiščių, — nusijuokė 
Aldona.

Mironas, atsidėjęs vartė 
marškinius ir kaklaraiščius ir 
skyrėsi kontrastą. Buvo jam 
lyg ir baisu, kad nebūtų jie iš
ėję iš mados. Vakar jis paste
bėjo, kad šįmet rodamos skai
stesnės spalvos ir prašmatnes
ni kontrastai.

Aldona tvarkė jo drabužius, 
žinojo ktfr padėtas kiekvienas 
jo daiktas: kostiumai, marški
niai, kaklaraiščiai ir čeverykai.

Ji turėjo juos suskirsčius į žie
minius, pavasarinius, vasari • 
nius ir rudeninius. Kožno se
zono rūbai turėjo savo vietą 
Bematant ji galėjo uždėti ran
ką ant kiekvieno jo daiktelio. 
Bet ji buvo prasta spalvų kon
trasto žinovas. Ji buvo auksi
nė namų tvarkytoja, bet pra
sta rinkti vyrų rūbų prašmat
nybes.

Besirenkant marškinius, Al 
dona. įbėgo į salioną, užsivil
kus naują, skaisčiai raudoną 
dekoltę, kurią ji nusipirko 
šiam vakarui eiti į nepapras
tą bankietą.

— Patinka?
—- Puiki.
Toj suknioj Aldona buvo lai

butė, aukšta ir labai graži.
(Bus daugiau)

Su dideliu triukšmu ir linksmas atvažiavo Dr. Wirt (kai
rėj) ■ iš Gary į Washingtoną įrodyti kongresui, kad “smegenų 
trustas” suokalbiaująs nuversti prezidentą Roosevebtą, pasta
tyti savo Staliną ir įvesti Amerikoje komunizmą. Bet kaip ne
garbingai jis išvažiavo... Jis pats prisipažino, kad “smegenų 
trusto” jis ir nematė, nes toliau kelių valdžios raštinių darbi
ninkų jis nenuėjo. Tų kelių raštinių darbininkų pietuose jis ir 
nugirdo bolševikų reporterį prasitarus, kad Rooseveltas yra 
kaip Kerenskis ir jo vieton busiąs pastatytas Stalinas. Bet ir 
tas' bolševikų reporteris užsigynė tų žodžių, nes jis neturėjęs 
progos tai pasakyti, kadangi visą laiką kalbėjo plepus Wirt ir 
niekam kįtam neleido nė žodžio ištarti. Dabar kongresas kalba 
apie patraukimą Wirt 'teisman už kreivą priesaiką ir mela
gingą liudijimą.
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This ddidous cheese food is

DIGESTIBLE AS M ILK

J Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skonį sudėta 
daug, visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virinio... kuotankiausiai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Penktadienis, bal. 20, 1934 NAUJIENOS, Chicago, UI. o

Vertė MARCAS BAUKAS.

Pavyzdžiai iš Gari Sandburgo Poezijos
DARBININKĖS 

MERGINOS
Darbininkės merginos rytą 

einą j darbą — ilgos eiles jų 
pėščių tarp rinkos krautuvių 
ir fabrikų, tūkstančiai, su ma
žais, j plytą panašiais laikraš
ty susuktais užkandžio nešiniais 
po pažaščiais.

Eidamas pro tų jaunų mer
gaičių gyvenimo upę, aš jaučiu 
kožną rytą žingeidumą: kur 
taip jos visos skuba ir taip 
daug jų, su jaunatvės pumpu
ru veiduose ir linksmučiu juo
ku ant rausvų lupų ir su atsi
minimais apie praeito vakaro 
šokius, ar žaismes, ar pasi
vaikščiojimus.

žalias upelis ir kitas nublu
kęs sriovena vienas šalia kito 
j vieną upę ir čia visada ki
tos — tos, kurios išėjo šį ke
lią, moterys kurios pasižino 
vieną antrą, jai galas gyveni
mo lošimui, reikšmė, raktas, 
kaip ir kodėl, šokių ir rankų, 
kurios glamžė jų krūtis, ir pir
štų, kurie žaidė jų plaukuo
se.

Slenka veidai užsirašę: “Aš 
viską žinau, aš žinau, kur žie
das ir juokas nueina ir aš tu
riu atsiminimą.” Ir kojos pa
starųjų jau lėčiau žingsnį mi
na ir jos turi patyrimą ten, 
kur kitos turi grožį.

Taip žalias ir nublukęs slen
ka anksti rytą gatvėmis, ku
rios eina j rinką.

Aš gi sakau, nėra gyvo dra
maturgo, kuris galėtų atvaiz
duoti dramoje seną ponią Ga- 
briellę Giovanitti'enę, su glėbiu 
malkų ant galvos, šliurenančią 
Peorijos gatve devintą valandų 
ryto.

PAKLYDĘS
Išsiskyręs ir vienas
Kiaurą naktį ežere,
Kur migla čiaužia ir rūkas

[slenka,
Laivelis šaukia ir verkia liepa 

[liaujamai,
Kaip koksai paklydęs vaikelis,
Ašarose ir bėdoje,
Ieško uosto prieglobsčio
Ir uosto akių.

VIENAM2IUI TAU- 
ZYTOJUI

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jutim pasitaiko nikatellti ko

joti rieiį, iitlnarintl ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet akauamaa jus 
ii proto varo, tai iisitrinkit* su 
ANCHOR Paln Expell»riu |r apdepgkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minute* skausmas pranyks 
ir palengvinimas bu* laime*’*.

Per suvirš 60 tnetM Anchor Pain- 
Eapelleri* buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visoje vaistintse kaina 
3Se. ir 70c.—skirtingo didumo bonkute*. 
Tiktai tikrmfe turi Inkaro vaisbažsukll.

PAIN-EXPELLER

duFffltS
Night and Morning to kegp 
them Cloan, CLear and Healthy 

Wr(tc for Frgg “Eyc Care'* 
or “Eye Bcauty Book

Marina Co^Dept- H. S.,t E. OhU8t.,CHMt«

Atsakomingi Maliavotojai!
Niekuomet nevartoja pigią ma
liavą, nes jie žino, kad už keletą 
daugiau centų jie gali gauti daug 
geresnę maliavą. Maliava, kuri 
padengs daugiau paviršiaus;
lengviau užsidės; priduos ilgiau 
tveriantį gražumą ir apsaugos 
pačią maliavą.

CIBULIŲ DIENOS
Ponia Gabriellū Giovanitti’- 

enė šliurena Peorijos gatve 
kas rytas devintą valandą, su 
glėbiu malkų ant galvos, iš
verstom akimis, ieškodama 
žingsnio senom savo kojom.

Jos marti, ponia Pietro Gio- 
vannitti’enė, kurios vyrą užmu- 
šo tunelio sprogimas dėl drau
go-tarno užsižiopsojimo.

Prakaituoja dešimt valandų 
dienoje, kai kada dvyliką, kas
dama cibulius Jaspero ūky, prie 
Bormanvillo vieškelio.

Ji ima tramvajų pusę po pen
kių ryto, ponia Pietro Giovan- 
nitti’enė.

O sugrįsta iš Jaspero, su pi
nigais už dienos darbą, tarp 
devynių ir dešimt vakaro.

Praeitą savaitę ji gavo aš- 
tuonis centus už pelitinį, po
nia Pietro Giovannitti’enč, kas
dama cibulius Jasperul.

Bet šią savaitę Jasperas nu
mažino mokestį lig šešių cen
tų už pentinj, nes be galo daug 
bobų ir mergų atsišaukė j skel
bimą.

Jasperas yra Episkopalų baž
nyčios narys Ravenswoode ir 
kai kuriais sekmadieniais jis 
išdidžiai poteriauja Niceno 
Kredą, o jo dukterys, viena iš 
vieno šono, kita iš antro su
stojusios, jam padeda.

Jei gi pamokslininkas kartais 
kartoja praeito sekmadienio 
pasakojimą, tai Jaspero mintis 
lekia į jo 700 akrų ukj ir kaip 
jis galėtų padaryti jį našesniu.

Arba jis galvoja ar nebūtų 
galima sustatyti tokis skelbi
mas, kuris sutrauktų kodau 
giausia bobų ir mergų į jo ūkį 
ir sumažintų jo darbo išlai
das.

Ponia Pietro Giovannitti’enč 
toli gražu nenusivilus savo gy
venimu — džiaugsmas jos — 
jos vaikas, kuris gims už tri
jų mėnesių.

O dabar kai šis paveikslas 
yra šiandie, aš galėčiau nupieš
ti jums kitą Giovannitti'nų šei
mos vaizdą, kuris bus rytoj, —

Tai kaip jų šeimosznariaj ei
na su krapštais pas apygardos 
agentą pupų, kukurūzų miltų 
ir molaso.

AŠ girdžiu vyrus šnekant, 
girdi, vaizdi medžiaga romanui 
bei dramai.

Tu atsivelki... draskydama
sis marškinius... rėkdamas apie 
Jėzų.

Kur tu išlaužei tą paiky
stę?

Ką tu žinai apie Jėzų?
Jėzus mokėjo švelniai kalbė

ti ir išskyrus keletą Jeruzolės 
bankininkų ir aukštesniųjų, vi
si mylėjo Jėzų, nes jis nieko 
neprigaudinčjo ir ką sakė bif- 
vo teisybė ir jis gelbėjo ser
gantiem ir skiepino žmonėse 
viltį.

Tu atsivelki, spjaudydamas į 
mus žodžius, grūmodamas mum 
kumščiais, ir išvadini mus vi
sus prakeiktais durniais ir dar 
taip biauriai, kad net putos 
drimba iš tavo snukio — tu 
vis tauziji buk mes visi eisi
me tiesiai į peklą ir tu visa 
tai žinai.

Aš skaičiau Jėzaus žodžius. 
Aš žinau ką jis sakė. Tu ma
nęs nepabaidysi. Aš matau ta
ve nuluptą. Aš žinau, kiek tu 
žinai apie Jėzų.

Jis nesiartindavo prie šva
rių žmonių, nei gi prie purvi
nų, be& jie visi jautėsi švares
niais, kada pamatydavo Jį pra
einantį, Tavo bankierių ir ver
teivų ir advokatų gauja pa
samdė mušeikas ir žmogžud
žius, kurie pašalino Jėzų iš gy
venimo.

Aš sakau: Ta pati sauja, ku
ri palaiko tave, pervėrė vini
mi rankas to Jėzaus iš Naza
reto. Tie patys sukčiai ir gink' 
luotieji, kuris dabar yra su ta
ve ir tau apmoka, buvo prieš 
Jį sukiršę.

Tas Jėzus buvo geras pa- 
žiiirčti, gerai uodė, gerai klau
sė. Jis leido iš savo kimo odos 
ir savo rankų palytėjimo ką 
tokio naujo ir gražaus, kur tik 
jis pasisukdavo.

Tu purvinas tauzytojau, tu 
apdrebi dumblu kožną žmoniš
ką žiedą, raukydamas supuvu
siu kvapu apie peklos kančias 
ir žaksėdamas apie tą žmogų, 
kuris vedė švarų gyvenimą G.a- 
liliejuje.

Kada tu paliausi vertęs dai-1 
lydės statyti atsargos ligoni
nes dėl moterų ir mergaičių, 
išėjusių iš proto, išsiblaškiu
siais dirksniais dėl tavo ple
palų apie Jėzų? — Aš dar sy
kį reikalauju iš tavęs: IŠ kur 
tif išlaužei tą paikystę? Ką tu 
žinai apie Jėzų?

Gali tu daužyti krėslus kiek 
tau patinka. Sulaužyk visą ve
žimą baldų kiekvienuose “at 
puskuose”. Verskis per galvą 
iki padvėsi, atsistok ant savo 
durno pakaušio. Jei tir negąs
dintum moterų ir berniokų, aš 
palaikyčiau tave už Joną dur
nelį ir žiūrėčiau, kad sumestų 
tau kiek.

Aš migiu pažiūrėti į gabų 
monelniką, bet ne į tokį, kuris 
tegali jpaistyti žmonėms tiki 
baimę ir ligą.

Aš myliu vyrą, kuris yra 
drąsus ir gali kuo savotišku 
pasigirti. O tu —- tu esi tik Mo-

Prieš kiek laiko iš Colombia, Pietų Amerikoj, Choco džiunglių liko išgelbėtas amerikietis New- 
ton C. Marshall. Jis kartu su kitais trimis žmonėmis skrido lėktuvu iš Buenaventura į Madde- 
lin. Lėktuvus betgi raistuose susidaužė ir tik Marshall vienas išliko gyvas. Už trijų savaičių 
jį raistuose visiškai nusilpusį, nebegalintį kalbėti ir veik be sąmonės, surado labai karingi Choco 
indėnai, kurie kaip vaikai iš dūdelių putimu šaudo žirnius, taip jie šaudo iš dūdelių labai nuo
dingas mažytes strėles. Kas pažysta tropikus ir Pietų Amerikos džiungles, jo išsigelbėjimą 
skaito stebuklingu. Tos džiunglės tebėra neištirtos, nes baltieji žmonės negali į jas įsigauti. 
Tai vienas ištisas miškas, taip tankiai susipynęs dideliais vijokliais, kad sudaro vieną ištisą 
sieną,-per kurią galima prasiskinti sau kelią tik su kirviu. Ir tai gal tik po kelias pėdas į
dieną. Baltaodžius, kurie kiek toliau įsigavo į džiungles ir iš jų sugryžo, galima ant vienos 
rankos pirštų suskaityti. Be to dar reikia atsiminti nepakenčiamą karštį, kuris iščiulpia iš kūno 
kiekvieną drėgmės lašą, visokius įkyrius vabzdžius, kurių kandžiojimai kiekvieną nukankina. 
Reikia neužmiršti ir nuodingų gyvačių, kurių pilni miškai, nuo mažų iki didžiųjų smauglių. 
Tai tikrai “žaliasis pragaras”, kuriame ir upeliai mirtimi gręsia, nes pilni krokodilių ir dar 
baisesnių pirhanas žuvų, kurios į kelias sekundas gali nuėsti nuo kaulų visą žmogaus mėsą. 
Bet Marshall išsigelbėjo tik savo geru pažinimu tų baisiųjų džiunglių, nes jis Choco apielinkėj, 
kaipo inžinierius, buvo išgyvenęs 18 metų. Nors jis neturėjo jokio ginklo, bet jis žinojo kur ga
lima džiunglėse susirasti maisto ir kokios šaknys ir uogos yra valgomos ir kurios yra nuodin
gos. žinojo ir iš kurių vijoklių jis gali gauti vandens, nes tūli vijokliai lietingu metu susi
krauna didelę atsargą vandens sausros laikui. Tas žinojimas jį ir išgelbėjo. Jis žinojo ir kaip 
elgtis su karingais indėnais, kurių viena mažytė nuodinga strėlė galėjo atnešti jam mirtį. Betgi 
jie ne tik jo nenužudė, bet dar ir kitiems baltiesiems pranešė apie jo likimą ir pagelbėjo jį iš
nešti iš to baisaus “žaliojo pragaro”. Marshallo žmona gyvena kartu su juo Colombijoj, bet jų 
keturi vaikai, kurių vyriausioji yra p-lė Alicę, gyvena Milwaukee, Wis., kur lanko mokyklas.

Pilsen Maliavos Pripažintos Daugelio Kaipo 
Viršesnis Produktas

Prašykite savo dealerio jums parodyti spalvų kortą byla 
kurios f tat, gloss arba hi-glass Pilsen Maliavų.

Pilsen’o Labelis yra Jūsų Garantija 
Pilno Patenkinimo.

TAUPYKITE PINIGUS!
Specialia Išpardavimas

“MIDWEST STORES”
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 20 ir 21

Cukrus “ S™ 10sv47c

lio-Motiejus, lipintojas antra- 
rankės čerkvės — tu atlikinie- 
ji tik suktą imitaciją tų daik
tų, kuriuos Jėzus norėjo duo
ti visiem dykai ir lygiai nau
dotis, kaip oru ir šviesa.

Tu pasakoji žmonėms, skur
stantiems lužnose, buk Jėzus 
gerai atmokėsiąs jiems, suteik
damas dvarus padangėje, kaip 
jie numirs ir kirmėlės juos 
suės.

Tu pasakoji departamentų 
krautuvių mergaitėms, dirban
čioms už 6 dol. savaitėje, buk 
visa ko joms. reikia, tai Jėzus; 
tu paimi plieno trusto pelę, mi
rusį nepradėjus gyventi, žilą ir 
susitraukusį keturiosdešimts 
metų amžiuje, ir tu liepi jam 
pažiūrėti į Jėzų ant kryžiaus 
ir viskas busią jam gerai.

Tu pakai vargšams, buk jiem 
nereikia daugiau algos, ir nors 
žiauru blaškytis be darbo, Jė
zus padarys viską gerai, vis
ką gerai — visa, ką jiem rei
kia, tai suprasti Jėzų taip, kaip 
tu Jį nupasakoji.

Aš sakau tau; Jėzus nepa-

kęstų tų nesmomų, kurias tu 
pletkauji. Jėzus elgėsi kitaip, 
Jeruzolės bankininkai ir advo
katai pasisamdė mušeikas ir 
žmogžudžius užmušti Jėzų tik 
todėl, kad Jis nesusidėjo su 
jais. Jis nesėdėjo vienam suo
le su dideliais vagimis.

Aš nenoriu, kad mano tikė
jimas susidėtų iš bačkos melų 
ir pliauškalų, kokio tauzytojo 
paleistų.

Aš nepriimsiu sau tikėjimo 
nei iš vieno, kuris niekada ne
dirba, išskyrus jo liežuvį, ir 
nieko daugiau neturi galvoje, 
apart moters veido ameriko
niškam sidabriniam dolery.

Aš reikalauju tavęs parody-

ti man, kur tu išliejai savo 
kraujo nors lašą.. ;

Aš buvau tam Jeruzolės 
priemiestyje, kurį jie vadina 
Golgota, kuriame jie prikalu 
Jį, ir aš žinau, jei tik tas pa 
davimas yra teisingas, kad tik
ras kraujas tekėjo iš Jo ran
kų, vinimis pervertų, ir kad 
buvo tikras kraujas, kuris pur- 
škė raudonais lašais nuo ry
miečio kario kalavijų perverto 
šono to Jėzaus iš. Nazareto.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

“Kodėl Prarastas Vilnius”

ITT A žSINir A T PUIKUS RINKTINIAI TUZ. 
■MY1AO1.1N1/Ą.J. Midwest kiaužinių kartonas tu*. 23c

RITI ViS'C! IDAHO RUSSETn<JluVKg Puikios U. S. No. 1 PEKAS

ITA’irA PUIKIAUSI GOLDEN, SANTOS sv.
“MidyvĮest0 * ; 8 sv. maiš. 55ę mąiš. JLM*?

DE LUXE KAVA _ ŠvJ Stiklinis džiaraa

“WHEATIES» ž p»k. 23C
.... pak. 5cl,lW" .. ..............
.... pak. 25c

IDAHO RUSSET 
Puikios U. 8>. No. 1

2»c

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu noro mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
(Išlikas gali neleisti jum* riti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus po
roms ar nenorpm* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gaUbut toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lhurine, danių tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 

' miksi pagelios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky- 
dausas dantų nmalšs ■— tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo ii- 
rištas*

Dideli tūba Usterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 

’ gausite per' savo aptiekoriu. 
Lambert Phanuaca) Co,, Saint

parašė UNTULIS
• . ■ ■ • . ■ • . ' 

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiąi 

parašytą knygelę.
TURINYS'

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad
' jie neapsikrikštytų. , '

II, Popiežių politiką, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III, Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus, 
Kunigų fanatizmo politika silpnina valdybę. 
Vargas miginol Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
°Ponus gerus ir nekaltus į nevalę įma”. 
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargstą ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji^

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderi

IV

VI.
VII. 

VIII.
IX.

X.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL
*

jEtL-0 Visų Skoniu .........
SWANS D0WN KEKSŲ MILTAI 
CALUMET BAKING POW0ER svaro kenas 25c * r ■ ' ■■■!* ■! W I' - ■-WWRI|»U ■**■>!**>» •»!■■■ - - -- r

“BAKER’S” Prcmium Chocolale 3 unc. šmotas 8c 
“Harding's” CORNED BEEF HASH ' Kena, !7c 
SLAB BACON’AI “Holsom” visas ar puse sv.'“lfllc 
SALAMI COriO (virta šąlami -...... /■.... ■■■— sv. 19c
FBANKFURTEKS Mihvaukee ątyliaus .........................—sv. 21e
GELTONI CIBULIAI U. S. No. 1, ................ 3 sv. 10c
ORANŽIAI ,,8UMKIB^Aa Z^Ž9C 
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. NoTT ................. . 5 sv. 24c
SWEET PEAS “Wil<l Rose” ....... NoT2 kenas 2 už 29c. .......... ......... .  .... ■III .11 ........— I, ■■■■ ■■■...       ■ ■ ■■■■ 
STRING BEANS žali nuskinti “Green Glo” N<?. 2 ken. 2 kcn. 19c 
PICCALILLI ar Sweet Relfeh “MkR^H”T6 unc. dž. 15c 
KM NObDLEŠ' “Mldtfesl*  L. "paR^ln?
šPACiETAL Virti “Beech-Nut” 16 unc. kenas už 19c 
“PHILLIPS* VEI1ĘTABLĖ SOUP ' 2 k<

“"PHILLIP’S” TOMATO SOUP ..........  2 k
Vegetabie ’ Soup” ’ Didelis 23 u ne. kenas 

PINeApPLE COOKIES “Sunshjne 
MALT EXTRACT ..................

A DOT I? “PONO’’ Puikus Raikytas 91 A l lIMlliAl rL/lii Dideli No. 2% kenai *1*
raUKšglOnūAISTAS (SĖED) “Midwcst” 10c
“SUNimiTE^EEANSER ........ ..L .... K UpuTįBc
ČOČOA MUILAS Tikrasis Hardwater.......... ........ šmotas 5c
'“OCTAGON" MUILAS....... '....... m<Kininofai’ 5 už 235
“0XYD0L”............................Didelis pak. 21c

- “SEMINOLE”

10c
...... _ Svaras 20c

setas su apyniais 39c

1QOQ linuku Roję ” u.^ .
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma turi ir matot tkgnut. kur iųt
galite pirkti gerą mėtį, paukitieng ir tt. ui iemtautrat katnael

MIDWESTffiSTORES
NUKįHsvUHoon srutų

M

300 INDtrtKUSNT

Nigbt and Morning į
Promote a Clean, Healthy Condition |

JĮ* W|»I |

D5l Aktą suerzintų nuo Saulfs, Včjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. I
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago
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Vienas kitas prisiminimas 
apie Dr. K. Kasputį

Šiandien Ši Grupė Artistų Vaidins “Audra Giedroje”

Europietis Amerikoj
Nežiūrint to. kad Dr. Kaspu

tis išgyveno Amerikoje apie 30 
metų, kad naudojosi daugiau 
nei kuris kitas Chicagos lietu
vis tuo, ką gali duoti didžiulio 
miesto nuolatines teatrų jėgos 
ir koncertinės salės, muzėjai, 
dailės institutai ir atsilankan
čios meno žvaigždės,—jis kiek
vieną tų 30 metų dieną pasi
liko visų pirma europietis. Tai 
galima buvo pastebėti kas kar
tas. kada tik kildavo nuoširdes
nė kalba “apie gyvenimą’’.

Individualistui, kokiu buvo 
Dr. Kasputis, gyvenimo kelionė 
yra bet kurioj šaly gana ne
jauki. Tuo sunkesnė ji atrodo 
Amerikoj; tuo dar sunkesnė 
ateiviui. Medžiaginiai Dr. Kas
putis vertėsi kaip ir didžiuma 
Amerikos profesionalų. Bet 
upu, troškimais jis buvo lietu
vis. rusas, latvis— tik ne ame
rikietis. štai kur glūdėjo Dr. 
Kaspučio, pasakysiu, gyvenimo 
drama.

Prisiminus tolimą praeitį
1900 metai. Vienuolikos me

tų kaimo piemuo atsidūriau 
pas brolį, kuris apie porą me
tų ankščiau turėjo apleisti Min
taujos gimnaziją deliai kilusio 
ten “bunto” prieš rytmetine 
maldą rusų kalba, ir persikėlė 
gyventi i Ryga. Įstojau pirmini 
miesto gimnazijos klasėn.

Kalu: “Vita, vitae, vitae, Vi
tam”... lotynų kalbos užduotį 
rytojui.

Tik staiga balsas kambario 
duryse, bet toks garsus, toks 
skardus, kad iš kėdės pašokau, 
“štai duonos, dešros ir pora 
bonkų alaus, Antanai!” Mano 
brolio, mat, Antano biria, o at 
si lankė pas jį 6 klasės Alek
sandro gimnazijos auklėtinis 
Kazys Kasputis. Ir čia, Chi- 
cagoj — valgykloj ar gatvėj, 
viešame parengime ar privačioj 
sueigoj—tas balsas kart kar
tomis pritrenkdavo musų ausis

1 OVTBEATENF^aU, I

! ATIDA! !
1 Ponios ir Panelės. Me« pa didi- 1 
i nome musų Beauty Shop ir pa- I 
l samdėme geriausius operatorius. > 
I Supažindinimui su musų įstaigą I 
i mes duosime jums j
‘ Musų $4.00 Erench Oil I

i Permanent J 
Wave .Į

Su 
Shampoo 

ir
Finger ’ 

Wave už > 

$1 i 1 i
J

SU ŠIUO KUPONU 
ši Penktadienį ir šeštadienį 
15 Operatorių, 15 Rapidaire L 

Sausinto jų. I

iki paskutinių Kaspučio dienų.
—A, tai to, tai tavo brolis! 

Na, atsistok, pasirodyk —pra
bilo Kasputis į mane.

Apžiurėjo. Neišlaikau kvoti
mo: tužirrka prasto kriaučiaus 
pasiųta, kelnės perplačios, plau
kai nevykusiai sušukuoti. O 
Kasputis: jis kaip iš lango iš 
imtas modelis pasirodymu ii 
elegentiškas savimi: vidutiniš
ko, truputį gerbeniiAitais plau
kais, apyplonis, eisenos to
kios, kad kiekvienas pasijudi
nimas liudija atletą arba pro- 
fesionalį šokėją.

Plojo Kaspučiui
O balsas... Apie savaitę vė

liau Kasputis, Trečiokas, (Če- 
ciak), italų kilmės gimnazistas 
Mikoni ir manasis brolis nusi
tarė pavėžyti mane laiveliu po 
kanalą raižantį miestą. Pavė
žyti užtai, kad pirmą penkine 
(piatiorką gavau); penkinė 
reiškia tą patį ką Amerikos 
mokyklose šimtas. Tai buvo 
Kaspučio sumanymas.

Laively, prie pat Bastiono 
kalnelio Kasputis staiga pareiš
kia, kad norįs dainuoti.

—Nedainuok! — maldauja 
draugai.—Nekelk skandalo.

—Dainuosiu!—užsispyrė Kas
putis. Ir Užtraukė, rodosi, “įtė
vio! ir stonet Dniepr široky”.

Niekuomet ankščiau ir, ro
dosi, niekuomet vėliau negir
dėjau pirmiau taip įdomiai dai
nuojant tą dainą, kaip dainavo 
ją Kasputis. O ją teko girdėti 
dainuojant ir ant Dniepro, ir 
ant Dono ir Kubanės srity. Ko
kia tai ypatinga asmenybe pa 
sižymėjo Kasputis— sudainuos 
dainą, paskambins pianu melio- 
diją ar pakartos kieno kalbą; 
rodos ir iškraipys, bet kaip tai 
savotiškai akcentuos, įdės savo 
jausmo ir jau niekas kitas to 
nebepadarys. Apie Kaspučio 
dainavimą Chicagoj šiandie dar 
prisimena pirmieji (seniai) bi- 
rutiečiai.

Bet tiek to. Pabaigė Kas
putis dainą. O vietoj laukto 
skandalo nuo krantų pasipylė 
aplodismentai ii- balsai: “Bys! 
bys!” Reiškia: pakartok!

Kasputis gi lietuviškai daro 
pastabą—kad žinotų, jogei lie
tuvis, o ne kitos tautos žmogus 
dainavo: “O to tai jus sakėt, 
kad skandalas kils, gi čia pa
dėka”.

Kasputis lietuvis
Kaspučio tėvas buvo lietuvis, 

medžio šapos ir poros ar tre
jeto nedidelių namų savininkas 
Rygoj. Motina, regis, lenkė. 
Namų kalba buvo lenku kalba.

Iki ketvirtos ar penktos gim
nazijos klasės jis, regis, visai 
negalėjo kalbėti lietuviškai. 
Bet apie tą laiką ėmė draugau
ti su lietuviais gimnazistais ir 
mokintis lietuvių kalbos. Ta
čiau jo lietuviška kalba tokia 
ir pasiliko, kad gan dažnai žmo
nės klausdavo: “Kas tikreny
bėj yra Dr. Kasputis—lietuvis, 
rusas ar latvis?”

H,<11<»>, liliif
W ■? * *• jI'jS a;■'• i". .•i.zJ.-v''”; a&.'&S

ši grupė artistų dalyvauja Bridgeporto ALTAS S skyriaus rengiamam vakare penktadieny, ba
landžio 20 d., 7:30 vai. vak., Chicagos Lietuvių Auditorium, 3133 So. Halsted St. Sėdi iš kairės 
į dešinę p-lė Ę. Mikužiutė (Katrė), p. B. Vaitekūnas (Bertašius tėvas), p-ia Nora Gugis (Ag
nė), J. Kemėšis (Kupetis, jos vyras), p-ia P. Miller (Barbė, Bertašiaus duktė). Antroj eilėj: 
p. J. Stasiūnas (Bertašius advokatas), Kleofas Jurgelionis — režisorius, p-ia J. Gulbinienė 
(Magdalena), p. K. Liutkus (Kaulas tarnas), A. Rutkauskas (Grigaitis daktaras).

Kasputis gimnazistas
Būdamas kokių šešetu metų 

jaunesnis nei Kasputis, netu
rėjau progos draugauti su juo. 
Maciau jį tik iš šalies žiūrėda
mas. Gjmnazistų kompanijoj 
Kaspučio nėra—susirinkimėlis 
apsnūdęs. Vakaruškoj Kaspu
tis yra gimnazistes nežiovaus. 
Kas kokį išvažiavimą sumanys 
draičgų tarpe? Kasputis! O jau 
kai susirinks draugai “paūžti” 
—tai kas pralenks tada jį?

Įdomu pastebėti, kad gimna
zijoj, Kasputis tuo laiku, kada 
jis lankė ją, gal buvo vienin
telis auklėtinis, kuris galėdavo 
atkartotinai pavėluoti maldai ir 
pirmai pamokai. Mėgdavo jį 
mokytojai. Ir kiek dabar pri
simenu iš brolio kalbų, vienas 
ar pora mokytojų rimtai mane, 
kad jie auklėją busimą didelę 
teatro jėgą, talentą.

Kasputis išvyko užsienin
Gyvenimas tačiau leme Kas

pučiai ką kitą. Budamas gim- 
lazijoj ir gyvendamas tokiu 
•markiu gyvenimu, kokiu tik 
gimnazistas gali gyventi, jis 
surado kyko ir “kramolai” (re
voliucionieriams). Įstojo į PPS 
partiją (Lenkų Socialistų Par
tiją—moksleivių ratelį).

Porą kartų jį net žandarai 
tardė, bet paliko ramybėj be 
didesnių persekiojimų. Gal čia 
veikė tas faktas, kad Kaspučio 
tėvas visgi buvo namų savinin
kas, o gal ir tas, kad mokyto
jai, kaip minėjai? aukščiau, mė
go jį. Ir kas nemėgo Kaspu
čio anais laikais?

Kaspučio veikimas socialistų

tarpe betgi nesulaikomai vedė 
jį prie didesnių nemalonumų. 
Vėliau jau, kai jis pasišalino iš 
Rusijos, pasirodė, kad žandarų 
policija nors ir nekliudė jo, bet 
dabojo jį. (1.i (

Kasputis važikibja “kiškiu”
Kasputis turėjo nepaprastų 

gabumų kalboms. Giliau jis 
nestudijavo kalbos. Bet pasi
gauti svetimą kalbą tiek, kad 
galėtų ja sųsikąlbčti, jis suge
bėjo greičiau' nei kuris kitas iš 
žinomų man asmenų. Taigi, be 
lenkų ,rusų, lietuvių ir latvių 
kalbų, jis vartojo gimnazijoj 
būdamas jau iii Prancūzų ir ang
lų kalbas.

Ir kada, gimnaziją pabaigęs 
pamatė, kad reikia apleisti Ry 
gą, tai susikalbėjo su anglų 
laivo matrosais nemokamai ke
lionei—“kiškiu” į Angliją ta- 
voriniu .laivu* (freitu).

Kada jau laivas išplaukė į At- 
lantiką, tik tada jis išlindo iš 
po ta Voro skrynių. Iš karto lai
vo kapitonas buvo smarkiai su 
pykęs ir pasiryžęs išsodint: 
Kasputį į sausumą pirmoj prie 
plaukoj. Bet koliai raidas (ke 
lionės siekis) pasibaigė, kapi
tonas pamėgo Kasputį taip, 
kad pradėjo kalbinti jį tapti 
jūreiviu. Girdi, jis padėsiąs 
Kaspučiui baigti jūreivių mo
kyklą, padėsiąs prasisiekti... ir 
kur pagalios galima užtikti ge 
resnis gyvenimas, negu' j orei
vio! .

Laivui sugrįžus iš keliones. 
Kazys Kasputis išlipo į sausu
mą Škotijoj.—V. P.

ODrniAIIC DAGIUI VMA0 I Šias kainas įsiskaito visi UILuIALIu lAulULYIflAu Taksai ir Dykai pristatymas
TIKTAI 3 DIENAS CHICAGOJE

Dr. Kazys Kasputis 
bus palaidotas adv. 
F. J. Bagočiaus lote

BRIGADIER (Penn-Maryland Produktas)

WINDS0R PENN — MARYLAND PRODUKTAS
(100 Proof Straight)

(100 Proof Straight)CADET 
17 metą sena BONDED WHISKEY 
3-JŲ ŽVAIGŽDŽIŲ HENNESSEY, IMPORTUOTAS ........... .........

Taipgi daugelis kitų populiarių rūšių už labai žemas kainas.

BRIDGEPORT
LIQU0R CO. INC.

3265-67 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

5ths11.25
12.75

KVORTOS15.25 
0 2.50

po $2 už 5THS

PATNTĖS14.25
16.20
15.75

UŽ PAINTĘ

Užvakar vakare “Naujienos” 
pasiuntė adv. F. J. Bagočiui 
telegramą, prašydamos sutiki
mo laidoti Dr. Kasputį Tautiš 
koše Kapinėse Bagočiui pri
klausančiame lote. Už kelių 
valandų buvo gauta telegrama, 
kuri skamba taip:

“Yes you may būry Doctoc 
Kasputis in my lot.

—F. J. Bagocius”.

Victory 5382-83
CHICAGO, ILL. 
atvertitiement is not intendedThtn 

offer 
stato .. _________ „ ....

tifllnar, sale or ūse theroof is unlawful

whishoy for sale or dellvery in any 
or community wheretn the adver-

N A U JI Z “J
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto, iki 1 v. p. p.

kad jo vadovaujamos kompani
jos išdirbystė kovo mėnesį š. m. 
padariusi rekordą.

Buvo dienų kai išleista po 900 
karų per dieną. Nuo 19 kovo 
dienos vidutiniai Pontiac karų 
išdirbimas siekęs po 700 die
noj. Kovo mėnesį padirbta 3 
kartus daugįau Pontiac’ų, ne
gu tą patį mėnesį pernai. Dau
giau darbininkų samdė* kovo 
mėnesį, aukštesnes algas valan
dai mokėjo, daugiau dylerių 
kompanija turėjo.

ALTASS ŽINIOS
Penktadieni Brigh- 
ton Parko ALTASS 

susirinkimas
Brighton Parko Altass sky

riaus susirinkimas;'įvyks penk
tadienio vakare, bal. 20 d., 7:30 
vai. vakare Hollywood Inn sve
tainėj, 2417 W. 43rd Street. Vi
si skyriaus nariai ir narės pri
valo susirinkti, nes bus rei
kalinga darbininkų “Lituani- 
cos 11” krikštynoms, kurios į- 
vyks Ford-Lansing Airporte, 
bal. 22 d.—F. T. Puteikis.

Pontiac karų pro
dukcija pakilo 

( •

II. J. Klingler, Pontiac ka
rų kompanijos prezidentas, iš
leido pranešimą, kuriame1 sako,

Queensville Special 
10 procentų alus yra produktas, 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų į dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346

t^==sSS^\America,s 

favorite!

K 1

The tantalizing fla vora of true may> 
onnakeandtrueold-faahionedboUed 
dressing newly combined! Smooth 
and velvcty, made in the ezclusive 
Kraft Mirade Whip.

KRAFT'SMIRACLEWHIP
SALAD DRESSING

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

" *

Buy gloves with what
it savęs

deufflan kad rauti rara darta 
k <>•*!« 
SlOUt

Cletrrlar Tootb P»»U 
tu bar parsiduoda o t 
• ak ir apsaugo daa 

3r saliu m taupi s V 
kuriuos ralitr anslplrk 

plrttfualtr, v ka kita

LISTERINE
________________ TOOTH PAŠTE

Kodėl Gydytojai 
Prielankus Skys
tam Uuosuotojui?

Gydytojas jums pasakys, kad netinka
mai parinkti liuosuotojai yra paprasta 
priežastis kroniško užkietėjimo.

Byle kuris ligonbutys gali suteikti 
įrodymų kiek daug blėdies yra pridarę 
aštrus liuosuotojai, kurie sausina sys- 
temą, silpnina žarnų raumenis ir net 
yra kenksmingi kepenims ir inkstams.

Ant laimės, žmonės urnai grįžta prie 
liuosuotojų, kurie yra skystos formos. 
Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės priimti “dvigubą kiekį'’, diena 
ar dvi vėliaus.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin patai
so vidutiniško žmogaus vidurius taip 
reguliariškai kaip laikrodį į keletą sa
vaičių laiko. Kodėl jį neišmėginti? Kai 
kurias piliules arba tabletkas gal leng
viau nešiotis. Bet juk abelnai mažai 
“patogumo” byle kuriame iš liuosuo
tojų, kuris priimama tankiai, jus turi
te jį nešiotis su savim kur jus ne ei
tumėt!

Viena tik skonis Dr. CaldweH’s Sy
rup Pepsin pasako jums, kad jis yra 
naudingas. Gera skonis, puikus veiki
mas. Saugus dėl nėščių motinų, ir kū
dikių. Pas visus vaistininkus buteliuose 
prirengtas vartojimui. Narys N. R. A.

Stop 
Jtching 
iŠ Skin

M Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 

- Dėmių ir kitų odos 
erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s. 60c, $1.00.žemo
FOR.SKIN 1RR1TATIONS

PROBAK*

Garsinkitės “N-nose”

nuteikia
* barzdaskutyklo> 
b—į komfortą 
■ skutimos 

namie

( PROBAK BLADE)

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Išpardavimas geros 
rųšies plumbingo reikmenų 

~ kaip tik į laiką, jūsų pavasari
niams pataisymams. Šimtai visokių 
dalių specialėmis kainomis, kad para
ginus jus padaryti tas pataisas. Kai
nos garantuotos pakol reikmenų tu
rėsime. Pirkite dabar ir taupykite 
Šiomis žemomis SOL ELLIS and 
SONS kainomis 1

Skalbimui Loviai
Dviejų dalių 
k o m b i nacijos J Į skalbimui lovisJ garantuotas.

- ųU Special
C1 I *5.75

Su standų, dvigubu kranu, $O 7 E 
ir trapu ......-.................

Chicagoje žemiausia 
Kaina ant 

TOILETO SĖDYNIŲ 
Sunkus beržo mahoga- 
ny sėdynė su kabliais 

$1.19
Balto Celluloid Sėdy- 
nė garantuota $1.95

AKIVAIZDOJE 
KILANCIŲ 

KAINŲ!

Virtuvės Sinkos
“A” rūšies su 12” užpakaliu, 
šios vertybės niekuomet nebus 
paantrintos. Didžiausias Chi- 
cagoje pasirinkimas.
52” roll rim sinka $1 A 7 K 
tiktai ....................... I I U
52” roll rim sinka su i§ kai
rės pusės kampu OC 
tiktai ................... IO.UU
18x24” Kitchenette $E 7E 
Sinka     □ ■ lU

TIKRI

CHICAGOS KRANAI
Iš METALO 

\ Iš CHROMO 
Geriausias k r a- 
nas kokį pinigas 

gali nupirkti.
ŠA .95

žemiausios Kainos Chicagoje 
ant Tank Heaterių! 

IDome Viršus 
52-galionu 
įtalpos. Ga-

Karštas I 
vanduo f 
greit ir “ 
ekono
miškai. 
100 ga
lionu 
įtalpos.

13.75

Viršus

jtalpos. Ga
rantuotas 125 

svaru vei
kiančio spau

dimo.

*6.95
82-gal. įtalpos $8.25

MAUDYNEI 
KRANAI

Greitas spaudimas, 
chromo baigti, tin
ka visokio įtaisy
mo. $4 pQ 
Maudynėm ■

jblfallis £ f bris
2118-22 So. State St.

Tel. Victory 2454 
4606-08 WEST 22ND ST. 

Lawndale 2454—-Cicero 130
Atdara: State St. ir Grand Avė.

Nuo 8 v. ryto iki 7 v. vakaro.
Nedėlioj iki piet

{USA 3945-47 LINCOLN AVĖ.
Lakevievr 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ. 
National 0066

Atda.ra: Lincoln Avė ir 22nd St.
Nuo 8 v. ryto iki 7 vai. vakaro.

Pirm., Treč. ir Penkt. nuo 8 ryto 
iki 9 v. vak. Antr., Ketv. ir šeštad. 

Nedėlioj uždarytos.
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Penktadienis, bal. 20, 1934
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Dr. Kazio Kaspučio 
savybės

NAUJIENOS, Chicago, HL
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kabinete bei gyvena- 
kambariuose, tas lengvai 
pastebėti, kad jo gyvc- 
kambariai, o dalinai ir 
tai tarytum kokis seno-

netikėtai 
cigaretų 

stalo, ar 
atsargiai

Paprastai žmonės šiuo tuo kokį tai keistą pypkę. Girdi, 
skiriasi vienas nuo kito: savo tai, tur būt, jis ruko opiumą... 
budu, elgesiu ir aplamai gyve- Sako, aš net bijau ir eiti pas 
nimu. Bet dažnai būna toks 
menkas skirtumas, kad vargiai 
galima ir patėmyti. Dr. Kas
putis ne tik savo charakteriu 
skyrėsi nuo kitų, bet ir kito
mis savo budo ypatybėmis. Kam 
teko būti Dr. Kaspučio dentis- 
terijos 
muose 
galėjo 
narni 
ofisas,
vinių daiktų muziejus.

Kambariai bei. dentisterijos 
kabinetas buvo paprasti, be di
delių puošnumų, bet už tai 
švariai užlaikomi. Būdavo žie
mų, kai žmogus įeina į kamba
rį, tai daktaras tuoj per viršų 
akinių žiuri žemyn į jo batus 
— ar labai purvini, ar labai iš
purvins jo ofiso bei gyvena
mųjų kambarių grindis. Jis 
pats mėgdavo daug rūkyti, bet 
užtai cigaretų pelenus visuomet 
atsargiai nukratydavo į tam 
tikrą lėkitę. Bet jei 
jo svečiui nubirdavo 
pelenai kur nors ant 
grindų, tai po to jau
tėmydavo savo svečio ir pacien
to cigaretą ir tuoj persergėda
vo, kad nenubertų pelenus ant
ru kartu.

Jo kabinete pacientai galėjo 
patėmyti tam tikrų laivo mo
delį. Tas laivas yra pačio dak
taro rankų darbas. Tai replika 
senovės ispanų 16 šimtmečio 
kariško laivo. Tą laivą dakta
ras dirbo per daug laiko ir, 
kaip jis sakė, vartojo visam 
darbui vien tik peilį. Kaip jis 
sakė man vieną kartą, rodyda
mas to laivo detalius, kad, gir-

4 j i«<Urbįm-M^au 
nemažai savo sielos. Ir iš tik
rųjų yra verta ko pamatyti. 
Jei neklystu, rodos, kada tai 
jis prasitaręs, kad tą laivų pa
šiusius Lietuvos muziejui.

Daktaras Kasputis mėgo 
rinkti įvairius senovės daiktus. 
Jo kambariuose galima patėmy
ti įvairių dalykų, kurių vargiai 
ir muziejuose rasite. Kartais 
žmonės manydavo, kad jis tu
ri kokį tai blogų paprotį — 
gerdamas ar “rūkydamas” iš 
tam tikrų keistų daiktų, nie
kur nematytų.

Vienų kartų buvo svečiuose 
pas daktarų Kasputį keletas po
nių. Ir nuo to laiko jos kaip 
tai abejotinai ir su baime pra
dėjo į Jį žiūrėti ir perspėjo ma
ne, kad su daktaru nieko bend
ro neturėčiau. Aš pardedu 
klausinėti, kame dalykas. Bet 
ponia atsisako man pasakyti tų 
sekretą. Galų gale visgi man 
pasiseka išklausti jos. Ji sako, 
kad, girdi, Dr. Kasputis ruko

jį daugiau. Aš irgi nustebau. 
Sakau, aš užeinu pas daktarų 
gana dažnai, bet niekuomet jį 
to darant nepastebėjau. Jeigu, 
sakau, taip iš tikrųjų yra, tai 
blogai...

Pradedu klausinėti tų ponių, 
kaip ta pypkė atrodo, kur ji 
stovi padėta ir kurioj vietoj 
daktaras “rūkė”. Ji man labai 
neaiškiai apiblėžia. (Matyt, iš 
baimes negalėjo nei įsitėmyti 
gerai tų keistų prietaisų). Ga
lų gale aš supratau apie kų ji 
kalba ir paaiškinau jai tų “sek
retą”.

Mat, daktaras, kaip jis daž
nai primindavo savo raštuose, 
gerdavo argentiniškų arbatų, 
kurią jis vadindavo “herbama- 
ta”. Tą arbatą gerti jis turėjo 
įsitaisęs medinį “puodukų”, ku
ris atrodo, kaip tamsiai nuda
žytas žųsinis kiaušinis, stovin
tis smaigaliu aukštyn, o į tų 
smaigalį įkištas tam tikras ci- 
bukas, su kuriuo traukia arba
tą iš to “kiaušinio”. Kai arba
tą, traukia iš to indo, tai daro
si koks tai keistas balsas, kur
kimas. Taigi, šitas keistas 
“kiaušinis” ir įvarė toms po
nioms baimes.

Daktaras labai mėgdavo dai
nas. Sakoma, kad jis kada tai 
turėjęs labai gražų balsų ir 
gražiai dainuodavęs. Atsimenu, 
apie dešimts metų ar daugiau 
atgal viename resorte, kai dak
taras atsisėdo prie piano ir kai 
uždainavo kokią tai arijų, tai 
visi resorto svečiai subėgo jo 
klausytis. Jis su muzika buvo 
tiek gerai apsipažinęs, ir beveik 
kiekvienų klasiškų dainų iš bal
so pasakydavo kidno ji parašy
ta ir koks jos vaidas. Dažnai 
jis ir savo pacientams, kai jie 
sėdėdavo krėsle, vaikščiodamas 
po kabinetų padainuodavo ari
jas. Pacientai ir skausmų už
miršdavo. Nežinau, ar jis tai 
tiksliai darydavo, ar tik taip 

>sau.
Kasputis, nors visuomeninia

me veikime beveik ir nedalyva
vo pastarais motais, bet lietu
vių parengimuose, žinoma, žy
mesniuose, beveik visuomet da
lyvaudavo. Po gerai atliktos 
dainos, veikalo ar perstatymo, 
jis sušukdavo “valio! valio!” 
Po to jis garsiai nusijuokdavo, 
žiūrėdamas į savo kolegas.

Aplamai imant, Dr. Kasputis 
nemėgdavo diplomatijos, ypač 
kada turėdavo reikalų su savo 
kolegomis. Jis žmogaus būdų 
mokėjo atspėti iš jo išvaizdos 
ir viso elgesio. Dažnai iŠ pirmo 
karto pasakydavo kokios tautos 
tas ar kitas asmuo yra. Ir jis 
padaręs tam tikrą išvadą apie

&
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sivaikščioti tyrame ore, kada 
šalygatviai būdavo apkloti snie
gu. Visuomet buvo gyvas. To 
amžiaus žmones, aplamai 
imant, didelio gyvumo nerodo, 
bet Dr. Kasputis atrodydavo, 
kad jis elgiasi, kaip koks jau
nas karininkas. Ir už tai 
staigi mirtis nustebino 
kurie jį pažino. Rodos, 
sprendžiant iš elgesio, iš
vaizdos jis galėjo gyventi dar 
kitų tiek metų.

Dr. Kaspučio mirtis padarė 
didelį ir neužpildomų 
lietuviams. Ypatingai 
dėl, kad be laiko liko 
tas jo raštų tęsinys.
gražiai, ir įdomiai mokėjo atpa
sakoti savo gyvenimo įspūdžius, 
kaip niekas kitas negali pada
ryti.

tokia 
visus, 

kad 
jo iš

į' 1L fe.j

Prie visoko norime priminti, kad 
ši organizacija taipgi turi radio pro
gramą kas šeštadieno rytą nuo 10:15 
iš stoties WCFL. šio programo tiks
las yra dvejopas. Jis suteiks jums 
smagią valandėlę, taipgi paduos nau
jausias žinias apie maisto produktus 
ir ju kainas. Daugelis kostumierių 
klausosi Šio programo, kad sužinoti 
apie specialius išpardavimus ir 'nu
pigintas kainas.

Musu pntarnavimas suteikiant pil
nas informacijas apie maisto pro
duktus ir nupigintas kainas yra la
bai pagelblngas. Namu šeimininkes 
tuo budu galės sutaupyti ant maisto 
produktu, Skelb.

>1
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Chicago.
pustrečių metų mergaite, kurių 
15 metų vaikas George Rogals- 
ki nuviliojo į tuščių daržinę ir 
išrėdęs jų nuogų paliko ten 
minti nuo bado ir šalčio.

Dorette Zietlow,

žmogų, taip su juo, kaipo su 
tokiu, ir kalba. Tarp lietuvių 
profesionalų jis jausdavosi la
bai liuosai ir nieko, taip sa
kant, į šilkus nevyniodavo. Ži
noma, už tokį jo elgesį vieni jį 
mėgo, o kiti, kurie ieškodavo 
pagarbos, nelabai kaip jausda<- 
vosi; dažnai jis juos, taip sa
kant, “apipildavo šaltu vande
niu”.

šiaip buvo gan įdomus žmo
gus, Kalbos jam niekuomet ne
trukdavo.. Ir vis • pasakodavo iŠ 
savo gyvenimo nuotykių. Tam 
tikrus žmonių tipus taip mo
kėdavo įdomiai charakterizuoti, 
kad jo kalbos bei pasakojimo 
klausanties, jausdavaisi, kad, 
rodos, jis pasakoja apie visai 
naujų, visai kitų žmogų.

Mėgdavo sportų. Ne tik kad 
golfų lošdavo, bet žiemų, apsi
taisęs tam tikrais rūbais ir 
batais, eidavo keletu mylių pa-

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi

L o Ve f k i s
Kvietkininkas

Gilės Dil Vestuvių, Bankietams
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, III. 

Phone Boulevard 7814

fe

Amerikos Lietuvių Daktarų

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

vak. Nedėlioj pagal sutarime 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

GRIKIENAITE 
su šiuo pasauliu 
d., 2:30 vai. ryto

BARBORA
Persiskyrė 

balandžio 19 .
1934 metuose, sulaukus puses 
amžiaus, gimus Skapiškio pa
rapijos, Steniuliškio kaimo/ Ro
kiškio apskr.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seseris Uršule Šimonienę ir jos 
šeimyna, Marijoną Gabrienienę 
ir vyrą Joną, pusbroli Jonų 
Mačiuli ir jo šeimyną, pusbro
lius Juozą ir Ramosą Grikie- 
nius ir gimines, o Lietuvoj se
serį Veroniką Gulbinskienę ir 
jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2024 South Peoria St.

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
balandžio 23 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namu i Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iŠ ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a a. Barboros Grikienai- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Pusbroliai, 
švogertal ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
bortus Butkus, Tel. Canal

PERKĖLIMAS KŪNO

MONIKA VEšETIENE 
po tėvais Pabadinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 4 dieną, 1933 m., pa
laidota šv. Kazimiero kapinė
se, gegužės 8 d., 1933.

Palikdama dideliame
dime vyrą Kasparą, dukterį 
Stellą Shepard, žentą Fred, du 
sūnų Edward ir Bruno, marčią 
Oną. anūkę Rūtą, 2 seseris 
Pauliną Halčiunlenę, švogerj 
Walter, Apoloniją Kripienę, 
švogeri Antaną, pusbroli Kazi
mierą Marcinkevičių, brolienę 
Marijoną ir brolienę Oną Za- 
putienę.

Kūnas bus perkeltas iš pa
vienio loto I nuosavą lotą šv. 
Kazimiero kapinėse.

Perkėlimas įvyks subatoj 
landžio 21, 1934, 11 vai. ryto.

Visi a. a. Monikos Vešetie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti perkelimo apeigose,

Užprašo,
Vyras, Duktė ir Sunal

malei.

nuostolį 
gaila to- 
nutrauk- 
Jis taip

» » »
šiandie minios žmonių atsi

lankys į daktaro Kazio Kaspu
čio laidotuves ir laidotuvių pro
cesijoj palydėk į amžinų vietų 
— kapines. č!ia jo draugai, ko
legos, jo raštų skaitytojai, jo 
pacientai ir “naujieniečiai” at
sisveikins su juo ant visados...

V. R-s.
šį rašinį 

vienų po-
P. S. Beveždamas 

redakcijon patemijau 
nių skaitant “Lietuvon Vikingų 
Keliais”. —V. R-s.

TAUPYMAS!
Kad duoti progą savo kostumie- 

riams kuodaugiausai sutaupyti, virš 
300 grosernių savininkai valdo ir 
operuoja nuosavus urmo sandelius. 
Tuo budu jie gauna maisto produk
tus vagonais tiesiog iš manufaktūrų 
ir išdirbėjų.

Todėl nesunku suprasti kaip tos 
sutaupos gaunamos. Vietoj, kad su
pirkinėti maisto produktus po trupu
ti iŠ visokių vietų, ir suprantama, 
mokėti augštesnes kainas, vienas di
delis orderis pasiunčiamas ir užsa
koma visas vagonas išsykio. Gau
nami produktai urmo sandely su
tvarkomi ir išskirstomi po visas 
krautuves už nebrangią kainą.

Tokia yra “Midwest Stores” san
krovų tvarka. Jus rasite jas pato
giose vietose, kiekvienoj apielinkėj 
Chicagoje ir priemiesčiuose. Kiekvie
na krautuve nudažyta orandžio spal
vos maliava ir pažymėta “Midwest 
Stores” iškaba../|

Geriausias' bųjas įrodyti, kad kos- 
tumeris gali sutaupyti pykinėdamas 
šiose krautuvėse, yra palyginti koky
bę ir kainas siūlomų jums išparda
vimuose maisto. produktų. Tą gali
ma padaryti arba atsilankius i “Mid- 
wcst Stores” krautuvę arba perskai
čius skelbimus, lęurie telpa kas penk
tadieni šiame1'laikraštyje. Kuomet 
namų šeimininkė padarys ta palygi
nimą, ji tuojaus pastebės, kad “Mid- 
vvest Stores” kainos yra žemiausios.

\\WF.sDENT4t
w r, r i **

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

IOppOSlte Dovis Store, 2d Flpor | 
■■■■■■■tadaMSMHMMhz

r Don’t 
neglect 
Colds

Buk ALTASS nariu

Šaltis krutinflj Ir gerkllj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos 1 B minutes su Mustn- 
role, pagelbsti prašalint! irl- 
tacIJij! Vartok SYKj J VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turSs pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 20 metus. Reko
menduojamos gydytoją Ir slau
gią.

Garsinkitės “N-nose”
Lietuvės Akušerės

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Graboriai_______
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška • 'Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
’ lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augžčiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. I8th St
Tel. Monroe 3377

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

nuliu-

ba-

UOZAPAS EUDEIKI

E»

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą

. h •

4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse_Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąrySftj bu firmą tuo pačld vardu)

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 8572 
J, Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.19h 4092 ARCH1R IAVI

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8413 

1327 So. 49th Ct. 
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Aa a:kiu ,itemPimą, kuris

!!„i<,u5iežasit!mi *alvos skaudėjimo, 
jaklu aptelnimo, nervuotu- 

S?imn^ndaiPa .aklų. karšti, atitaiso 
lu ?? JolfreKystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
^Strae eSzaminąvimas daromas su

* 1SLSaV?daPa.ft mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam i mo- 

va!kUJ Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
nPr°nu?AU° iW ,12‘ Akinil» kain°B 

kaip buvo Pirmiau. 
y k a^’J'k’mų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
iffin n ka,ip Pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. C. MICHEL. 0. D
LIETUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. Pri< 
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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348DR. BERfASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai paktą

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel, Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th St

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bniiiswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

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

Seredoj pagal sutarti.

♦

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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

DENFISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
■ Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti,, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

ir nedėliomis pagal susitarimų.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO,. ILL.

Ofiso Tel Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

dieną.

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje . paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC 3100

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St
Tel. Republic 9723

a-1

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius

I
 KOPLYČIA DYKAI

4830 West 15th St
CICERO.ILL,CICERO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: l~-3 ir 7—8
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti.

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonai Republic 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

UtarUo Ketv. ir Sub. rak. 7 iki 9 
Telefonas Repulilio 9600,
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Šiandie vakare visi 
Bridgeporto ir kitų 
kolonijų Lietuviai 
renkasi į Chicagos 
Liet. Auditoriia

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svaru

PEGGY GRIG, 
I. Boulevard 0994

rengiasi 
vakarą 

ir žema

Kurie nori nuvykti į 
Ford Airport auto

busu atsišaukite!

Fr. Bula\v grįš j Chicagą vei 
kiausia tą pačią dieną.

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

rengiasi prie 
kuris įvyks 
d., Balchuno 
107 St. Kal-

augščiau. — 
ekvienos

Išvažiuos Frank Bu 
law į St. Charles pla 

tinti Naujienas

Atidai Lituanicos II 
Krikštynų darbinin
kų ir norinčių va

žiuoti trokais

... NOTARY PUBLIC 
LIETUVIŠKUS BONUS

Benas; taipgi

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE,
PERKAM
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083
•a

2608 West 47th St.,

STORAGE CO. 6711 South
Wentworth 5181. Atda-

Informacijos apie transpcr- 
taciją Lituanicos II krikštynų 
darbininkų į airportą sekma
dienį rytą bus paskelbk s rytoj 
Naujienose. Taipgi rytoj pra 
nelime apie trakus, kurie vež 
neturinčius automobEių į Ford 
Lansing Airportą.

Lietuvių Kolionija

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

Tel. Lafayette 1329

— ir dar subatos vakaras. Tat 
kaip jau roselandiečiai tokia 
proga nepasinaudosią? —U.

PASKOLOS
APDRAUDA

Vakarienė su šokiais rengia šėri- 
ninkai buvusios Daruininkų Vartoto
jų Korporacijos Bendrovės. Už li
kusius pinigus nuo išmokėjimo šėri- 
ninkams dalies už Šerus ir kitokius 
išmokpsčius, šeštadieni balandžio 21 
dienų, 1934, pradžia 7:30 vai. vak. 
Pearson svetainėj, kampas 2ros ir 
Main St. East St. Charles, III.

Kviečia Komitetas.

i juo važiuoja Juozapas Lau 
ciškis, “Miss Naujienos” Bi 
rutės ttvad

NAMŲ SAVININKŲ ĄTYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų įvairių daiktų. JOYCE 
BROS 
Halsted St. 
ra vakarais,

PARDAVIMUI Aludė, gera vieta 
Parduosiu pigiai, 4 kambariai pagy
venimui, 4936 W. 14 St., Cicero.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

TURIME PINIGŲ

Darome visus legališkus doku 
mentus pirkime ir par

davime namų.

PARDAVIMUI Alaus Tavem, ge 
ra vieta išdirbta, 6 kambariai pa 
gyvenimui, parsiduoda pigiai.

2122 W. 63 St.

Priklausykite i Gerą 
i Draugiją 

Kurioje

POPIERUOJAME IR PENTINAMS 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausit* 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome į namus. 

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

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

bario setas $39.00, 7 šm. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

Remkite savo apielinkes 
biznierius

4038 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719 

CHICAGO

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm.

le; antrame — rusų 
dainos (dainuos choras) 
me 
Samkoff gros akordina.

Be to, dainuos šakar 
choras.

Teko kalbėtis su rengimo ko
misija, kuri mane tikrino, kad 
publikos tai tikrai daug susi
lauksianti, nes įžanga esanti pi-

eina antram 
skridimui.

progos

Aldona Mialela, Ji dalyvaus 
Jaunosios Birutės vakarėlio 
programe sekmadienį, balandžio
22 d., Lietuvių Auditorijoj.

REIKALINGAS vyras, 
pranta daržininkystės darbą, 
me kambarį, valgi, skalbinius 
bužius. Labai geri namai 
nors, kuris moka ši darbą.

Atsišaukite
1837 So. 49 Ct. 

Cicero.

šclpinis Kliubas turės savo mėnesini 
susirinkimu nedėlioję dieną ba
landžio 1934 m., 1 vai. po nietų, Mcl- 
dažio salėje, 2242 W. 23 Place.

Visi nariai maloneKite pribūti, 
daug svarbių dalykų turime apsvar
styti, bus duoti raportai apie fi
nansinį stovi, kontrolės komisija su
teiks daug dalyku dėl labo kliubo 
dėlei nutarimo.

M. Z. Kadziauskas koresp.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Te). Englewood 5840

Vienoj apielinkej per 
24 metus

Kelionė vienam pasažieriui, Į 
airportą ir atgal bus 60 centų 
Bušai apleis Chicago į laiką 
kad paspėti į “Lituanicos II’ 
krikštynas.

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIA] 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping. 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50 
Krautuvėms fixčeriai dėl 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER, Ine. 
910-915 W. Madison St. MonroelTlO

Ikišiol atsišaukusių skaičius 
yra neužtektinai didelis, kad 
nusamdyti kelius busus. Bet, 
jeigu atsišauktų didesnis skai
čius žmonių, norinčių nuvažiuo
ti į aerodromą tokiu budu, bo
sai bus paimti.

MES „______ _ _
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA 
NAMU PREŽIURA

SLA 139 kuopos parengime da
lyvaus rusų artistų grupe, 
kuriai vadovaus. L. Loboff ir 
J. Nazarenko; šakar Makar 
choras taipgi bus programe.

Keliolika chicagiečių, kurie 
neturi automobilių, bet pagei
dauja nuvažiuoti į Ford-Lans- 
ing airportą, kur sekmadienį 
įvyks “Lituanicos Antrosios” 
krikštynos, išreiškė norą nu
vykti ten autobusu.

PARDAVIMUI naujas, gražus 10 
akerių piknikams daržas su dideliu, 
8 kambarių, mutiniu kliubo namu. 
Namas pilnai įiengtas su naujais ra
kandais. Taipgi turi pilnai įreng
tą barruimį. Daržas turi didelį už
darytą šokiams pavilioną. Refresh- 
ment standą ir lauke dinin<* ruimį, 
35 stalai ir suolai. Daržs išrenduo- 
tas visai vasarai, ir neša gerą pel
ną. Parduosiu nebrangiai ant gerų 
sąlygų.

1837 So. 49th Ct., 
Cicero.

Tel. Cicero 205.

PARDAVIMUI aludė — gera vie
ta prie dirbtuvių, tarp svetimtaučių 
5 kambariai pagyvenimui. Del grei
to pardavimo, parduosiu pigiai. 

5617 W. 63 PI.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia_____

kuris su- 
Duosi- 
ir dra- 

kam

This 
offer 
etate _ ______ __

tising, sale or ūse thereof is unlawful

»<e oneradjos ar Be priverstino
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo ^reikalus kaip papras
tai—iinorna, jei nesate tiek pąlfere. kad 
esate priversti grulStl lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikia taip greitai. kad 
užgydyti Jusi) kojų žaizdas, sumažinti auti- 
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad Jus

trumpą laika valysite atsikelti. Tiktai lai- 
kvkltCs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa 
eėlbAe Jūsų aptiokininkas nepasitaikys tusu 
■Mnlaru. Jeigu nenorėkit*

šiandie bus laidojamas Dr. Kazys Kasputis, kuris netikėtai 
pasimirė balandžio 17 d»

Velionis išlydėtas bus iš J. Liulevičiaus koplyčios (4092 
Archer avė.) apie 1:30 vai. po pietų j Tautiškas Kapines.

Prie duobės atsisveikinimo kalbias pasakys P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, ir Dr. M. Strikol’is.

Dr. Kasputis palaidotas bus adv. F. J. Bagočiaus tote, šalia 
Dr. A. Karaliaus.

PIGIAU negu improvementai kai
nuoja parduosiu 4 lotus ir 6 kamba
rių narna (tile ir stucco), garadžius 
Ir visi improvementai už $4250. Ide
ališka vieta dėl didelės šeimynos, ar
ti parko, mokyklų ir bažnyčios. Sa
vininkas 

3611 W. 66th St. 
Tel. Hemlock 9386

Mrs. uctty Lnedeke IS Dayton ražo: * A* 
vartoju Kruschea. kad sumažinti svarumą— 
aA netekau 10 svarų | vieną savaite ir ne
žinau kaip JI ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pasą Saukite- 
lio Kruschen stikle karėto vandens ryte prlel 
pusryčius — tai yra taurus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
.ižtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite J| pas blle aptieklDinką Amerikoje. 
— yra daug imitacijų ir Jus turite saugoti 
.avo sveikatą. _

žturPkite. kad gantumet Kruschen Salta 
Jeigu 61 pirma bunka neįtikins Jus. kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebume 

mnigm -irtaanM

Pašalpa Ligoje ir Po 
mirtine Pilnai Yra 

Užtikrinta

S andiėn, kaip 1:00 valanda 
po pietų, Frank Bulaw išva 
žinos į St. Charles.

Su juo važiuoja Juozapas 
Lauciškis, Birutės “Miss Nau
jienos” tėvas. P-nas LavA’iš- 
kis turi plačią pažintį tarp lie 
tuvių St. Charles ir dėka jo 
įekmės, tikiuos bus galima už
rašyti ne vienam Naujienas.

Juozapas Lauciškis daug yra 
pasidarbavęs platinime Nau
jienų Chieagoj. Jis yra pri- 
davęs apie 10-tį prenumeratų 
kontestu’i Fr. Bulaw ir dar ne 
sustosiąs veikęs iki konteste 
pabaigos.

O dabar teks patirti, kokias 
pasekmes Bulaw turės St. 
Charles.

PARDAVIMUI Beer Tavern su 
Lunch Room. Pigiai, priežastis 
našlė, persunku vienai apsidirbti. 

2418 W. 18 St.

ALTASS yra padariusi su
tartį su Ford-Lansing Airpor- 
tu, kad lietaus ar šiaip blogo 
ir šalto oro atvejyje, balandžio 
22 d., “Lituanicos Antrosios” 
krikštynos ir Aviacijos Diena 
bus atidėta iki balandžio 29 d.

Tad, jeigu sekmadienį apie 
12 vai. ar apie pirmą matysite, 
kad lija ir yra pusėtinai šalta, 
susilaikykite nuo važiavimo iki 
ALTASS praneš ar iškilmės 
įvyks ar ne per radio stotį. 
Smulkmenos bus paskelbtos ry- 
toi. —ALTASS.

šiandie kaip 7:31) vai. yra 
rengiama labai įdomus vakaras 
per ALTASS Bridgeporto sky
rių. Tokį programą retai gali
ma matyti, nes bus vaidinimas, 
kurį patieks patyrusių aktorių 
grupė; ii suvaidins įdomią ko
mediją “Audra Giedroje”.

Kam priklausyti į dvi arba 
pašelpos draugijas ir dar kur 
šalpa ligoje, nei pomirtinė nėra 
tikrinta, tai geriąu įsirašykite į 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
— čia pašalpa ligoje yra trijų sky
rių: $6, $10 ir $16 savaitėje, pomir
tinė $250 ir į mėnesi reikia mokėti 
tiktai 50c., 75c- arba $1-25 sulig to 
kokio skyriaus pašalpą nori gauti. A

Kam lankyti dviejų arba trijų 
draugijų susirinkimus, parengimus, 
ligonis ir nešti naštą bereikalingų 
bausmių, kad CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJE priklausydami galite 
gauti pašalpą ligoje tokią kaip ir 
dviejose arba trijose draugijose ir 
nėra verstina lankyti susirinkimai,, 
parengimai. ligonis ir nėra jokiu 
bausmių —- vien reikia užsimokėti 
mėnesines duokles paskirtu laiku. 
Pašalpa nariams išmokama bile kur 
gyvenantiems Jungtinėse Valstijose.

Šimtai vyrų ir moterų priklauso 
šiai DRAUGIJAI, tai kviečiam ir 
Jumis čia prisidėti—kiekvienas svei
kas lietuvis, vyras ir moteris, nuo 

i 15 iki 48 metų yra laukiamu svečiu 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA. 

I DRAUGIJOS ofisas atįdaras tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subato.te niio 4 iki 7:30 vai. 
vakare — 1739 SO. HALSTED ST. 
Prašome atvykti Čia pažymėtoms die
noms dėl įsirašymo DRAUGI JON. 
Arba telefonuose Canal 0117, kad 
norite įstoti DRAUGIJON, musų af>- 

I stovas atvyks į jūsų namus-

DELICATTESSEN ir grosernė, 
gerai apsimokąs biznis, nebrangiai. 
6009 So. May St Normai 06f3.

SLA 139 kuopa 
gražaus vakaro, 
šeštadien’’, bal. 21 
svetainėj, 158 E. 
bailias parengimas bus, taip sa
kant, viešas kuopos pasirody
mas, kad ji gyvuoja, nes per 
paskutinius kelis metus kuopa 
nieko nerengė, ji buvo lyg ap
snūdus, ar gal dėl blogų laikų 
neinate reikalo veikti.

Dabar betgi kuopa 
duoti roselandiečiams 
su gražiu programų 
įžanga — tik 25 centų

Programą pildys rusų artis
tų grupe, kuriai vadovauja L. 
Loboff ir J. Nazarenko. Jie yra 
pasižadėję duoti tris programo 
numerius. Pirmame numery 
bus suvaidinta čigonų Stovyk- 

liaudies 
; trečia-

Cordialš and Liąueurs
CLOISTER
GLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Visi, kurie nori važiuoti au
tobusu, prašomi pašaukti per 
telefoną ALTASS sekretorių A. 
Vaivadą. Telefonas Canal 8500. 
Prašome pašaukti šiandie, kad 
jau šeštadienį butų galima pra
nešti ar busai bus nusamdyti 
ar ne, ir kitas smulkmenas tuo 
reikalu. —ALTASS.

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 
Almond 

ir kiti likeriai.
The Čloister Co. 

IŠDIRBYSTfi
3251 So. Morgan St. 

Tel. Boulevard 0505
M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertisement is not intended to 
whiskey for sale or delivery In any 
or community vvhereln the adver-

Kiti programo pildytojai 
Liet. Vyčių choras, vedamas p 
Saurio; Lietuva 
jaunieji šokėjai.

Visas pelnas 
transatlantiniam

Niekas nepraleiskite 
pasigerėti šiuo nepaprasitu va 
karu. —J. K.

BARGENAS 2 augščių mūrinis na
mas su baseinentu 4—4 kambarių 
flatai, 927 W. 18th PI, Taksos užmo
kėtos, titulas be skolų, telefonas 
Lawndale 7596.
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PARSIDUODA bizniavas kampi
nis namas, 5 kambariai ir štoras, 3 
karų garadžius už $2600, $600 
kėti, už biznį ir namą. Karštu 
deniu Šildomas. Pirmos klesos 
symai. Šaukite Blvd. 9766.

Jeigu sekmadienį lis 
“Krikštynos” bus 

atidėtos

Lituanica II Naudai Teatras Ir 
(oncertas atsibus balandžio 20 d. 

1934 m. rengia Altas Bridgeporto 
Skyrius, Chicagos Lietuvių Auditori- 
oj, 3133 So. Halsted St., 7:30 v. v

Porgramo išpildyme dalvvauja žy
miausios meno jėgos. Bus suvai
dinta 3-jų veiksmų komedija “Audra 
Giedroje” vadovaujant Kl. Jurgelio- 
niui, Liet. Vyčių Dainos Choras va
dovaujant muzikui p. Sauriui, Lietu
va Benas ir jaunų šokėjų grupė.

J žanga tik 35c. ypatai,
Kadangi nereikėtų prie tikietų 

angelio kimštis patartina visiems 
tikietus įsigyti iš kalno, sekamose 
vietose:

Sandaros raštinėje 814 W. 33 St.
p. Gudas, 900 W. 33 St.
Jos. F. Budrik, Ine., 3417 

Halsted St.
A. Budria, 939 W. 33 St.
K. Aleksiunas, 911 W. 33 St,
J. Kulio aptiekoj, 3259 South 

Jalsted St.
Progress Furniture Co., 3224 So. 

Halsted St.
Jakubonis Barber Shop, 3133 So. 

lalsted St.
St. Bagdonas Barber Shop, 3236 

So. Halsted St.
Bridgeporto

pasirodykime, kad ir mes gyvuojame

šį vakarą Radio Kliubo šau
nusis programas bus transliuo
jamas oro bangomis lygiai nuo 
6:15 iki 6:45 vai. vakaro, va
karienės laike iš stoties WWAF, 
1200 kilocycles.

Bus įrekorduota gražios mu
zikos iš Rusijos ir Vokietijos, 
o taip pat ir iš Kauno.

Kaip tik pavalgysit vaka
rienę, tuojau1 atsukite savo ra
dio 1200 kilocycles, stotis 
WWAE ir pasiklausykite šio 
>rogranio. Programų vedėjas 
Antanas žymontas.

Business Service

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Su pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
KAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago, Iii 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

For Rent
NORIU renduot Storą su kamba

riais ant 69 St., tarpe Western ir 
Washtenaw. dėl Švaraus biznio (ne 
dėl alinės ar bučernės). Kreipkitės 
į Naujienos, Box 107, 1739 South 
Halsted St.

Business Chances

PARSIDUODA valgykla, biznis 
geras. jokios priežasties nėra. 
Mothers Rpstauranl, ,7259 So. Vin- 
cennes Avė. ir Wentworth kampas.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

MODERNIŠKAS 5 kambarių cot 
tage, muro pamatas, fumace šildo 
mas, garadžius. Atsišaukite šešta 
dieni arba sekmadienį.

6011 So. Carpenter St.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo. Esu moteris 35 
metu amžiaus, turiu patyrimo prie 
grosernės, bučernės ir namų dar-

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios vilno 
nių skudurų sortuotojos. J. Chap- 
man & Sons, 2511 W. 18 St.

Personai

PAIEŠKOJIMAS N R. 59
Še asmenys gyvena Amerikoje, 

yra ieškomi:
Bartulis Jonas. Kilęs iš Ukmer

gės aps. I Ameriką išvažiavo iš Ry
gos. Gyvenąs Chicagoje.

BEREN1S Pranas. Gyvenąs Chi
cagoje.

Čaikauskai Juozas ir Feliksas. Gy
venąs Chicagoje.

Domin.kaltis Antanas. Gyvenąs 
Ri.dcliff, Altą, Canada.

Katlauskas Jurgis. Kilęs iš Aly
taus vai., ir a?s. Tarnavo U. S. A. 
kariumoenėje Gyvenąs Chicagoje.

Kavaliauskas Antanas. Kilęs iš 
Šiaulių miesto. Gyverjąs Chicagoje.

Kmieliauskas Jonas. Kilęs iš Alo
vės vai., Alytaus aps. Gyvenąs Chi
cagoje.

Rutkauskas Razmas. Kilęs iš 
Aluntos vai., Atėnos aps. Gyvenąs 
Chicagoje.

šiliauskas Kazys. Kilęs iš Šila
voto vai., Marijampolės aps. Gyve
nas Detroit, Michigan.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie juos žinotų yra prašo
mas suteikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevuc Place, 

Chicago, Illinois.

Exchange—Mainai
IŠMAINYSIU 2 flatų murini po 6 

kamb. namą Brighton Parke be 
morgičių. Mainysiu ant farmos iŠ 
priežasties ligos, 2969 Archer Avė. 
M. Abromaviče.

lETKIEVVICZ




