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Rytoj bus Lituanica ll-sios lėktuvo krikštynos
Iškilmės bus Ford Airporte, 

2 vai. po plot 
' ! »

Sąryšy su krikštynomis bus dideles iškil
mės, kuriose dalyvaus daug žymių lakūnų, 

kurie išpildė Įdomų programą

Dr. Kazio Kaspučio 
laidotuvės

Laidotuvėse dalyvavo virš 700 žmonių. Pas
kutines kalbas pasakė P. Grigaitis 

ir Dr. Strikolis

CHICAGO.— Naujojo LITUA
NICA ANTROJI lėktuvo, ku
riuo lakūnas JUiozas R. James- 
Janušauskas šių vasarų skris Į 
Lietuvų ir kuris buvo tai sun
kiai kelionei nupirktas visuo
menės aukomis, iškilmingos 
krikštynos įvyks rytoj, sekma
dieny, bal. 22 d., 2 vai. po piet, 
Ford-Lansing Airporte. Tai bus 
pirmas viešas šio gražaus lėk
tuvo pasirodymas.

Lėktuvo krikštynos bus at- 
liktos įdomiomis iškilmėmis it

Austrijos socialistai 
tremiami i koncent

racijas stovyklas
Ten jie bus laikomi be jokio 

teismo “neaprybotų laikų”. 
Tarp ištremtųjų yra žymiau
sia socialistų vadai

VIENNA, b. 20. — Austri
jos diktatoriai pasekė Vokieti
jos nacių pavyzdį be jokio teis
mą kalinti savo politinius 
priešininkus kocentracijos sto
vyklose neaprybotų laika.

Pasekdama nacius, Austrijos 
fašistinė Dollfusso valdžia i 
Woellersdorf koncentracijos 
stovyklų, iš kurios naciai dabar 
yra liuosuojami, išvežė 87 se
natorius, Viennos miesto par
lamento narius, patarėjus ii 
kitus žymius socialistus, kurie 
jau nuo vasario mėn. sėdi ka
lėjime.

Tarp ištremtųjų į koncentra
cijos yra Otto Gloeckel, par
lamento narys ir organizato
rius moderniškos švietimo sis
temos Viennoje; senatorius 
Schaerff, prezidentas bankų 
viršininkų imi jos; Richter, or
ganizatorius miesto namų sta
tybos; laisvamanių vadas Leut- 
ner; žymiausias socialistų ad
vokatas Dr. Schoenhof ir k.

Jie nebus atiduoti teismui, 
bet bus laikomi stovykloje ne 
aprybotų laikų—kiek valdžiai 
patiks.

Valdžia yra išsigandusi gali
mų socialistų demonstracijų 
gegužės 1 d. ir tęsia masinius 
socialistų areštus.

Diktatoriai susikivirčijo
Austrijos diktatorių padangė

Cbicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras iiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem- 
peraturoje.

Saulė teka 5:03, leidžiasi 6> 
35.

LITTLE AMERICA, Antarc- 
tica, bal. 20. — šioj pietinio 
poliaus apygardoj jau prasidė
jo žiemos naktis, šiandie saulė 
pasirodė paskutinį kartų ir jos 
daugiau nebebus matytis iki 
ateinančio pavasario —r kai 
Jungt. Valstijose bus ruduo. 
Bet amerikiečių ekspedicija 
saulės nematė jau antra diena 
dėl žemų debesų.

turtingu’ programų. Bus žy
miausi kalbėtojai, paskui dau
gelis žymių amerikiečių ir lie
tuvių lakūnų atliks savo pro
gramų ore. Bus galima ir pa
skraidyti kaip naujuoju, taip 
ir kitais lėktuvais su Janušaus
ku ir kitais lakūnais. Progra
mas ir skraidymas tęsis iki 
sutemos.

Įžanga 25 c, vaikams dykai.
Plačiau apie šias iškilmes žiū

rėkite vietinėse žiniose.

nėra rami. Kruvinose skerdy 
nėse nugalėję socialistus dabai 
patys diktatoriai ėmė kivirčy
tis tarp savęs, nes ten atsira
do ne vienas, bet trys diktato 
riai. Paprastai. ¥ diktatoriai 
konkurencijos nemėgsta ir vie
nas kitų stengiasi nustelbti. 
Dollfuss išleido griežą pareiš 
kimų, kad heimvvehr tuoj a irs tu
ri prisidėti prie Dollfusso “tė
vynės fronto”, nes taip susi
tarta su heimvvelfro vadu prin
cu Starhemberg, kuris už ta 
gaus vietų valdžioje. Pastara
sis dabar lankosi Italijoj, pas 
Mirssolini. Kalbama, kad kr 
tas heimvvehro vadas vice-kanc- 
leris Fey turės išlėkti iš vai 
džios.

Heimwehrui tas nepatinka ii 
vienoj provincijoj heimwehras 
pradėjo pulti “tėvynės fronto” 
susirinkimus ir areštuoti jo da
lyvius už suokalbiavimų įkurti 
ne fašistinį valstybę, bet kri
kščionių socialų diktatūrą.

Pasmerkė Chicagos 
mokyklas; 10 atsisa

kė pripažinti
CHICAGO.— North Centrai 

Assn. of Colleges and Second *- 
ry Schools aštriai pasmerkė 
Chicagos vidurines mokyklas 
—-High School ir 10 naujųjų 
High School, kurios buvo įkur
tos pernai, atsisakė pripažinti 
kredituos įstojimui į kolegijas 
ar universitetus, taip kad bai
gę tas mokyklas ir norintys 
siektis augštesnio mokslo, bus 
priversti laikyti specialius kvo
timus. Taipjau įspėjo kitas 8 
mokyklas ir 2 vakarines, kad 
ir jų kreditai bus atimti, jei 
jos nepataisys mokinimo me
todų.

RYTOJ BUS ŠIO LĖKTUVO KRIKŠTYNOS

Naujasis Lituanica II lėktuvas, kuris rytoj, 2 vai. po piet, didelėmis iškilmėmis bus pakrikšty
tas Ford-Lansing Airporte.

Rumunijoj prasidėjo 
suokalbininkų bylos 

nagrinėjimas
BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, b 

20.—Visa Rumunija yra suju
dusi karo teismui pradėjus teis
ti aštuonius karininkus ir pen
kis civilius žmones, kurie yra 
kaltinami suokalbiavę nužudy
ti karalių Karolį ir kitus val
džios narius.

Tarp teisiamųjų yra ir pulk. 
Precup, ■ kuris daugiausia prisi
dėjo prie Karolio sugrąžinimo 
ant sosto 1931 m. Jis buvo 
geriausias karaliaus draugas, 
bet dabar yra teisiamas u*ž suo
kalbį tą patį karalių nužudyti. 
Jis sako, kad ruošdamas suo
kalbį jis vadovavosi grynai pa
triotiniais motyvais— apvalyti 
Rumuniją nuo klikos, kuri 
smaugė valstybę.

Pakėlė algas telefo
nų darbininkams

CHICAGO.—Illinois Bell Te- 
lephone Co. nuo gegužės 1 d. 
atsteigs progresyvio algų kėli
mo sistemų, kuri buvo panai
kinta 1931 m. Pakėlimas palies 
apie 14,000 darbininkų ir pei 
metus laiko kompanijai kai
nuos $1,000,000.

Manoma, kad tą patį padarys 
ir kitos didžiosios telefonų 
kompanijos. New Yorko kom
panijai atsteigimas tos siste
mos kainuotų $2,500,000 į me 
tus.

Nupigino kainą; pa
teko kalėjiman

JERSEY CITY, N. J., b. 20. 
—Union City kriaučius Jacob 
Maged, 49 m., nupigino dra
bužių prosinimą ir pradėjo im 
ti 35 c., vieton kriaučių NRA 
kodekso nustatytos 40c kaiųos. 
Už tų teisėjas Kipkhead jį nu
teisė 30 dienų kalėjiman ir už
simokėti $100 pabaudos.

Pats .darė tą už ką 
. kitus lynčiavo

SHREVEPORT, La., bal. 20. 
— Fred Lockhart, kurį trys 
dienos atgal policija ir valsti
jos milicija turėjo gelbėti nuo 
nulynčiavimoiiuž išgėdinimą ir 
nužudymą 16 m. mergaitės, da
bar prisipažino, kad 1915 m. 
jis pats yra dalyvavęs Leo 
Frank nulynčiavime Gėorgia 
valstijoj. Jis valdęs automobi
lių, kuriuo lynčiuojamas- buvo 
vežamas 110 m. į lynčiavimo 
vietą. Jis taipjau prisipažino 
esąs pabėgęs iš kalėjimo, kur 
buvo nuteistas visam amžiui už 
išgėdinimą kitos mergaitės.

Paryžiuj išvaikė pro
testo demonstraciją

PARYŽIUS, b. 20.— Polici
ja šiandie išvaikė didelę pro
testo demonstraciją prieš val
džios pravestas ekonomijas, nir- 
kapojimą algų valdžios darbi
ninkams ir prieš delsimą su ty 
rimu Staviskio aferos. Bet po
licija visgi pasimokino iš va
sario mėn. demonstracijų, ku
riose žuvo 27 žmonės ir dau
giau kaip 2,000 žmonių liko 
sužeista. Tad šią demonstra
ciją sklaidant nenaudojo buo
žių ir ginklų, kad neiššaukti 
kruvino susirėmimo.

žinoma, sklaidant demonstra
cijų įvyko ir susikirtimų, bet 
kadangi ginklai nebuvo varto
jami, tai didesnių sužalojimų 
nebuvo.

 y
LOS ANGELES, Cal., b. 20. 

—Laike plėšimo Hollywood 
brangmenų sankrovos liko nu
šautas jos savininkas Louis Mal- 
lin. Už 10 minučių liko areš
tuoti užmušėjai, du Detroit, 
Mich., jaunuoliai—Edward Le- 
wis, 25 m. ir Ralph Ballicki, 22 
m.

NEW YORK, b. 20. —šian
die nuo širdies Jigos pasimirė 
filantropas ir įkūrėjas žydų 
Sionistų organizacijos Ameri
koje, Samuel Wilner.

Teismas uždraudė 
valdžiai “skriausti” 
gyvulių perkupcius

CHICAGO.—Prieš kiek laiko 
agrikultūros sekretorius Wal- 
lace, pasinaudodamas suteikto 
mis jam galiomis, išleido pa
tvarkymą, kuris 30 nuoš. su
mažina tuos komisus, kuriuos 
farmeriai moka gyvulių per- 
kupčiams prie gyvulių sker
dyklų. Tas patvarkymas kaip 
vakar turėjo įeiti j galią. Te- 
čiaus perkupčiai atsikreipė t 
teismą ir trys federaliniai tei
sėjai uždraudė tą patvarkymą 
vykinti, kaipo “skriaudžiantį’ 
perkupčius.

Tie perkupčiai superka far- 
merių atvežtus į skerdyklas 
gyvulius, pasiima iš farmerių 
didelį komisų ir paskui tuos gy
vulius parduoda skerdykloms.

Nash ir Seaman dirb
tuvės jau dirba

MILWAUKEE, Wis., b. 20.- 
—Ilgai besitęsįs Nash Motors 
ir Seaman Body Corp. darbi
ninkų streikas Kenosha, Ra- 
cine ir Milwaukee dirbtuvėse 
jau užsibaigė ir darbininkai su- 
gryžo į darbą. Jie išgavo pa
kėlimą algų 10 nuoš., pripaži
nimų kolektyvių derybų, senu
mo teises ir pašalinimų diskri 
minacijos tarp organizuotų ii 
neorganizuotų darbininkų. Visi 
streikieriai turi būti priimti į 
darbų be jokios diskriminaci
jos.

Nuo vėžio pasimirė 5 
mėn kūdikis

BLOOMINGTON, Ind., b. 20 
—Robert Duahe Fęster, 5 mė
nesių kūdikis, pasimirė nuo vė
žio. Manoma, kad jis yra jau* 
niausiąs kūdikis miręs nuo vė
žio Šiais laikais. Gydytojai spė
ja, kad kūdikis vėžį paveldėjo 
ir sM ta liga apsigimę.

CHICAGO. — Lyg simpati
zuodama kartu, lyg jausdama 
tų patį skausmų, kurį jautė di
delis būrys žmonių laidotuvių 
procesijoje, gamta vakar buvo 
nuliudusi laike Dr. Kazio Kas
pučio laidotuvių, kurios įvyko 
3-čių valandą po pietų Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Lyg išreikšdama savo liūdesį, 
ji ašarojo, pavertusi dangų ap
traukiusius debesis į lietų, bet 
netrukus nusiraminusi tebebir- 
vo suniurusi, tamsi.

O nemažiau liūdna ir niun 
procesija pamažu traukė Chi
cagos suvilgintomis gatvėmis i 
kapines. Pradėjęs iš A. Liu- 
levičiaus koplyčios Brighton 
Parke, 4092 Archer avenue, 
karstas su vėlioino Dr. Kazio 
Kaspučio kūnu nutraukė į Se
nąjį Bridgeportą, kur gyvybės 
žiburiui bedegant, mylimasis 
/‘Lietuvon Vikingų Keliais*” 
autorius dirbo, triūsė, su plun
ksna pynė svajones, gražias 
mintis ir įspūdžius įgytus tė
vų krašte, kad tūkstančiai juos 
skaitytų ir suprastų, kaip ten 
gera ir gražu gyventi.

Nesitikėjo velionis ilgai gy
venti antrame aukšte namų, ad- 
i-esu, 3335 South Halsted, kur 
|raleijdo ’ilgus metuis sekda

mas savo pašaukimą. Netrukus 
jis planavo tam namui pasa
kyti paskutinį sudiev, ištrukti 
iš musų tarpo ir nuvykus į

Farmeriai prašo gu
bernatorių paskelb

ti karo stovį
BISMARK, N. D., b. 20. — 

North Dakota Farmers Holi- 
day Assn. kreipėsi prie guber
natoriaus Langer prašydama j| 
paskelbti visoje valstijoje karo 
stovį 30 dienų, kad išlaikyti 
valstijoje ramumų ir sustabdy
ti farmų foreklozavimų, ki.Tis 
tebėra vedamas, nežiūrint pa
skelbto inorgičių moratoriumo.

Farmeriai prižada duoti 20,- 
000 žmonių pagelbėti vykinti! 
morgičių moratoriumų. Tas iš-; 
laikytų ramumų, išgelbėtų far- 
merius ir duotų progos skoli
ninkams atgauti savo skolas, 
jei farmeriai susilauktų der
liaus.

3 žmonės užmušti 
trokui užgavus 

automobilių
CHICAGO. — Vakar dide

liam trokui iš Kalamazoo įva
žiavus prie 31 ir Wentworth 
gatvių j automobilių ir jį visai 
sudaužius, trys žmonės liko už
mušti — sanitarinio distrikto 
inžinierius Grogan, 33 m., 4153 
Drexel Blvd., smuklininkas 
Glaughan, 30 m., 4240 S. Wells 
St, ir Ęd Peuders, 60 m. Auto
mobilio valdytojas Gili liko tik 
sužeistas.

gimtųjų Lietuvų užbaigti lai
mingai likusias gyvenimo die
nas.

Ir vakar, jis pasakė pasku
tinį sudiev tiems namams prie 
3335 South Halsted Street... ir 
ištruko Dr. Kasputis iš musų 
tarpo, kad nuvykti į...

Skaudžius šposus likimas 
kartais iškrečia... Ir viena jo 
auka buvo Dr. Kazys Kasputis, 
kuris uždarytas grabe ir įkel
tas į karstų pamažu praslinko 
pro Bridgeportų ir pasukęs į 
35-tų gatvę iš South Halsted, 
pradėjo paskutinę kelionę. Ne į 
medžiais, pievomis sužalaivusią 
ir upių išvingiuotą Lietuvą, bet 
į gilių duobę kapuose, kur jis 
buvo paguldytas šalę Dr. An
tano Karaliaus ir Dr. BagoČiaus, 
kurie daug ankščiau nuėjo mir
ties keliais.
v^Lftldotuvių procesijoje daly
vavo virš šimtas automobilių, 
o prie kapinių*veli*riio laiikė jų 
apie 50. 700 draugų, pažįsta
mų ir jį pamėgusių skaitytojų 
būrys susirinko prie kapo, kur 
P. Grigaitis ir Dr. M. T. Stri
kolis pasakė paskutinius atsi
sveikinimo žodžirs. Pirmasis, 
nuo visuomenės, kuriai velionis 
taip mėgo ir norėjo tarnaut’, 
antrasis nuo kolegų profesijoje 
—Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos.

Prieš iškeliaujant procesijai, 
koplyčioje keletu žodžių prata
rė Dr. K. Drangelis.

Naujas ženklas ko
deksą priėmusioms 

industrijoms
WASHINGTON, b. 20. — 

Gen. Johnson paskelbė, kad vi
sos industrijos, kurios yra pri- 
ėmusios NRA kodeksus, turės 
po gegužės 1 d. įsigyti naujus 
ženklus— naujų Mėlinųjį Arą. 
Naujį ženklų gaus itk tos įstai
gos, kurios specialiai jo pra
šys ir įrodys, kad jos tikrai 
pildo industrijos kodeks.

SPRINGFIELD, O., 1. 20. — 
New Vienna Farmers Deposit 
Bank prezidentas Saylor liko 
nušautas plėšiko, kuris nesėk
mingai bandė apiplėšti banką.
įiiBil'l'1 Įi'"ii"i'liįi''     ii   '      

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon? .

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvų — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivų ir L t., kad kelionė bū
ti) smagi ir patogi. Neatidė- 
licikite, bet tuojaus ateikite 
arba rąžykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..



lietum Vikingų Kete j
• GfehferiiluPŠaltu bėgahčiu van- 

’ddniu x nusiplovus, eidavau ir 
aš maudyklėm ‘Paprastas ir 
praktiškas įtaišjmids. Cemento 
grindys. Slenka į vidurį, kur 
vanduo išbėga. Iš lubų kab i 
didelis špricas, iš kurio, kra
ną atsukus, desėtkai šaltų, 
smukių, lyg ^aštrių ir plonų 
Va ridens ‘srovių šauna į ’ntio- 
gą klAiną. Puiki i maudyklė. švar 
ri ir ^Mvinkhti. Nušimaūdęšj 
dar išsitrini šiurkščiu abrusu 
— ir, žmogau, jautiesi lyg nau-. 
jai užgimęs: kūnas dega, krau 
jds verda. Smagu visgi kai' ka 
da šventi!

Na, po šalto dušo apsisku- 
tame, 'apsirengiame — ir p^a-i 
dedame'naują dieną. Su gene- 

bolševikuojančiu stu
dentu bekalbant, iš virtuvės! 
atėina genėrolo -pasiuntinys, 
kareivis Jurgis. Jurgis tai ap
sukrus, gyvas ir malonaus budo' 
žemaitis. Generolas su juo daž
niausiai kalba žemaitiškai. Ne
pratusiam prie žemaičių tar 
mes, tai skamba gana keistai 
ir juokingai. “Ku nori, vei
zėk, 1tiždkiriiuk” — ir tam pa
našiai. Štai tipiškas pasikalbė
jimas:

— Ku nori, Jurgi?
— ’ Kun ‘ pusrjrtiui, 

ar arbatos?
— O kun tu nori, Jurgi? Ka

vos? Nu, tai giara, — išvirk 
kavos.

1

Kartais generolas ragindavo: 
— Nu, Jurgi, uždainitfk' kun 

nors.
Jurgis išsitiesia, išpučia kru

tinę ir su atsidušimu užbliau
na, jei neklystu*, iš Friml’o ope
retės: “Tu, * Onyte, tu daili, 
gražias kojas tu turi”...

Generolo žmona gyvena dva
re, kur prižiūri ir veda didelį 
dvaro ūkį. Tai dar jauna, dair 

‘Ii, simpatinga ir, kaip tėmiį-

Rašo'ttr.-C. Kasputis
(Paskutinį kartą telpa 
Dr. Kaspučio “Lietuvon 
Vikirigų Kėliais”. ‘Pasa
kojimas staiga nutrūk
sta, kaip netikėtai nu
truko ir autoriaus gyvy
bė... šį rašinį suradau 
daktaro kambariuose, 
jam jau mirus. —’K.’A.j

_  Tra-ta-ra, ta-ta-ta, ^-*- 
man saldžiai bemiegant, pasi
girdo skardus, garsus trimito 
signalas, kuris gražiai aukštyn 
ir žemyn su visokiais vingiais 
ryškiai ir trumpai 'pašokinė
jęs vėl užsibaigė su tra-ta-ra, 
ta-ta-ta-tu-tum...

Pašokau, atsisėdau' loVoje ir 
pradėjau dar užmiegotas akis|ro^u *r

______ __________________  NAUJIENOS, Chicago, UI.
jitu, smarki ir darbšti Žemai
tė. Akys jos mėlynos, o plau
kai šviesus, kaip linai. Kauną 
atlanko' retai. Nors yra elegan* 
tiška ir ! pasriuiinė, bet miesto 
tuščias, bergždžias ir visokio- 

’riris ‘ intrigomis ■ persisunkęs gy
venimas jos netraukia.

Pietums ir vakarienei Jur* 
gis iš Lietuvos viešbučio 
nešdavo restorano menue 
valgių sąrašą.

Generolas peržiūrėdavo

at-

są

rašą ir Tnrinęs ūžkląubdavo:
—- Ko nori, — vė&ų ar as 

panagų Wpėš? \
—1 Man vištiek, 

davinį,— valgysiu net ir var 
lių zupę, ne tik kad vėžių. Naj, 
tėgūl biiria Vėžių.

— šiandien kaukaziŠkas Ša
šlykas. Ką manai?

— Gerai, rysime šašlyką....

Daugiau nebebus...

latsšky|

K.a.

Ketins Pastabos tffil
“Lietuvon Vikingų Keliais" i

trinti bei stengtis siisiVokti, 
kas Čia pasidarė, kame daly-' 
kas?

Generolas, chalatą ant! pečių 
užmetęs, su abrusu rankoje, 
žengė pro mano kambarį į 
maudyklę paimti šaltą dušą — 
“shower”.

— Kaip miegojai, Kazy?
-— Gerai, ypač bunaht šv. 

Jackaus globoje. Bet kam ir 
iš kur tas pašėhisis ir garšus 
trimito signalas? 
siau generolo.

— Kas rytą, septintai be 
mušant, muziejais bokšte esti 
keliama Lifetuvos valstybinė 
vėliava su tam tikromis apei
gomis. Tuo ' laiku vienas inva
lidų trimituoja. Taigi, musų 
čia paprotys yra tuomet ir kel
tis, 
las.

“When you are in Home do 
as the Romans do” ’ (Kada esi 
Homoje, tai daryk taip. ’ kaip 
romėnai daro) — sako seno
vės patarlė. Taigi, Lietuvoje 
turėjau laikytis to patVarky? 
nio.

- paklau-
kavos

aiškino man gėnero-

SKALBIMUI IMS
GERIAUSIOS 

PASAULY

I I MO fl Skalbimui Mašinos 

‘99-50 
) riBrDuodame didelę nuolaidą 

] ’-įffljįJT už jūsų seną skalbimui ma
li mUKI šiną-

turime ir'kitų išdir- , X r * byščilj ‘skalbimui ma-. 1 L iėmbirifs
kainomis!

Aplaikėme visą vagoną s (carload) karpetam-pads (paki
šimui, po karpetų). šią savaitę specitilisi išpardavimas: 

9x12 didžio $3.50 Vettės/dabar 
nu

Per daugelį metų chieagie- 
čiai pažino ’ Dr. Kasputį. Paži
no jį 'daugiausiai iš blogosios 
pusės. Net artimesni draugai 
dažnai apgailestaudavo. Gabu$ 
žrhogus, ' originališkas, sakydar 
vo jie, o nemoka susitvarkyti, 
eikvoja savo gyvenimą.

Laikas bėgo. Dr. Kasputis 
juo tolyn, tuo labiau pradėję 
šalintis nuo lietuvių judėjimo. 
Jautėsi nusivylęs, vis daugiau 
blaškėsi.' Bet Štai prieš ketver
tą metų jis sumanė rašyti. Ra
šyti iš savo profesijos srities, 
— apie dantis. Pasakoti apie 
dantų ligas, jų gedimą, jų už
laikymą bei prižiūrėjimą. Nie
ko Čia, rodosi, ypatingo: kiek
vienas dantų gydytojas žino 
tuos dalykus ir gali duoti pa
tari m irs žmonėms, kaip reikia 
tinkamai dantis prižiūrėti. Ir 
taip ir ne-taip. Galima juk ir 
apie įdomų dalyką kalbėti nuo
bodžiai, o apie nuobodų — įdo
miai. Tai žmogaus savybė, mo
kėjimas pasakoti. Kas neturi 
gabumo pasakoti, tas ir apb 
įdomų dalyką labai nuobodžiai 
pasakoja. Nesinori klausyti.

Taip yra ir su raštais. Vie
ni gali įdomiai rašyti apie bi 
le ką, o ’ kiti rašo titttobddžiai 
ir Apie ‘./įdonuOiMt^ dalykus. 
Dr.'Kasputis prikfhusė; prie tc-> 
rųšies žmonių, kurie gali įdoi- 
miąi rašyti apie viską. Štai kor 
dėl ir jo straipsniai apie drū
tis tiroj kažkaip Išsiskyrė: jie 
buvo parašyti gyvai, sklandžiai, 
originališkai. Patraukdavo škaa<- 
ty'ti niio pat pirmo sakinio, j

Tų straipsnių, Dr. Kaspučio 
parašytų, “Naujienose” tilpo, 
jei neklystu, pehkidlika. Tai 
buvo khip /ik prieš jo išvažia-

/Tikrai ipuikus pasakojimas. 
Yra ir gyvpmo, ir jumoro, 
palips, sarkazmo. “Kas sa- 
:iiė, .ridsid Lietuvoje i nėra šrifci- 
rinkimų laistės?” *

Taip Lietuvoje garniai gali 
ląiŠvai riiitingUoti...

Kitoje vietoje Dr. Kasputis 
rašo apie Vilkaviškio įdomy
bes.

Gatvės ‘ gdle matosi kokie 
tai ‘dideli ‘ balti namai. Vie
nas jų kMp ir palocius su 
kolumnomis priešaky. . Kiti 

J tai grAŽiis tvariai. Išrodo 
kaip ir koks turtingas' ir pat 
vyzdingas -dvaras.

Klausiu p. Lalio kas čia. 
Atsako nežinąs. Ot, tai ii 
Vilkaviškio pilietis, manau 
sau*. Koks tai žmogus su di
dele plokščia juoda skrybė
le šienauja sodne prie palor 
ciaus. Man tą žmogų už- 

> kldūšiiis, pasirodė, kad čia 
esama kurijos. Išsyk nesu- 

' pratau. Vėliau pasirbdė, kad 
čia turi šavo buveinę ne’ 
pats vyskupas.

Vyskupas kaip vyskupas, 
bet, ot, kame svarba ir! žih-j 
geidumas. Tame palobiujė 
andai gyveno pats impera- 

| torius Napoleonas.
Čia jisai paskelbė karą 

Rusijai ir čia su savo mar
šalais sutvarkė visą karo ei< 

4 i 
. 'Tai matote, kokią svarbą' 
Vilkaviškis turį, taip sakant,: 
iš * tarptatrtinio istoriško! taš- i 

. kareįio. e
Nieko stebėtino, kad čiar 

matosi nemažai kokių * tai ik 
; gų ir smailįanošių francu- 
• ziškų/tipų. Mat, franęuzai 
čia* paliko daug savo žydrių...' 

.' Na, apie tai ponai/drau-t 
' gai, tavorščiai ir broliai, — 
tai jau kitą kartą!

O dabar tai vieni musų:— 
“Vive l’empėreur!—Ln\ 

gyvuoja imperatoris!
O kiti vėl: — 

“A bas l’fempereur!
‘ ‘Šalin ‘ iniperatoriris!

Vienas ' jdofttfarife’fų ’ir tip'ii 
giau^sių 1 Dr., Kaspučio aprašy
mų — tai kelionė į “Varnė-

sota kepure. “Taip, reik!” at
sakiau M atsigrįždamas J jį.
. “Na, na, na, na, — tai ga- 
lit-t-uč t-t-tifojau-jau-jau ir 
v-v-v ' t-t-ui1 t-t-tojau-jau-jait 
ir v-v-v važiuoti!” — ga
lop išstena šoferis.

“O kiek tai kainuos?” —- 
užklausiau mikčiojahčio.

“P-p-pora dolerukų — ku
ku t-t-tiktai!”.— vėl išspjau
na šoferis. Pasidaro leng
viau ir jam ir man.

“Tiktai?!” — jau gan pik
tai uždrožiau jam ir užklalT- 
siau kiek litų tai butų? Gi
lus, rimtas tylėjimas. 'Mat, 
litais ir skamba gan daug.

Ir taip beveik nesusikal
bėdami

Šeštadienis, balan. 21, 1934 
čiamas.' Pradedu mikčioti ir 
aš.

Atmenu, pasitaikydavo 
man kitą sykį vargo su dak
taru ! Karalium. Ot, būdavo 
abu dėl' ko nors užsikarščiuo- 
jame, — tada ir aš kodėl tai 
automatiškai pradėdavau jį 
imituoti be jokių blogų no
rų bei minčių. Nors nabaš- 
ninkaa gerai žinojo, kad aš 
tai dariau netyčiomis, bet 
visgi laikais užpikdavo.

Įsimaišo taip pat ir pane
lė ! iš bufieto, ‘ prikaišiodama 
šoferiui:
pasiutai, ar ką. Kas tau pa
sidarė?”

(Bus daugiau1)

“Petrai, ar tu

pakbl jų
rižtėks

Kabalų Seklyčių-Setai

' dabar'tik

1 Praleidęs porą mėnesių Liet- 
tuvoje,'grįžta Dr. Kasputis at? 
gaL į Chicago. Grįžta rugsėjo 
15 d.' 1'932 m. Tuoj pradedu i jį 
raginti, kad rašytų apie savo 
kelionės įspūdžius. ’ Sutinka. Ir 
štai rugsėjo ‘ 17 d.' tarp ‘ kitko 
jau buvo pranešta: “Apie sa* 
vo kelionės įspūdžius' Dr. Kas
putis pasižadėjo “Naujienoms’ 
plačiau parašyti. Gerokai per 
vasarą pasiilsėjęs, jis vėl pra> 
deda praktikuoti šaVo ; profe
sijąsenojoj vietoj, — 3335 S 
llalsted st.”

Spalių 1 d. 1932 m. jau pa
sirodo ir “Lietuvon Vikingų 
Keliais”. ' Iš karto patraukia 
skaitytojų dėihesį. Pasakoj F 
mas gyvas, vaizdingas. ■ Skalb
tai ir, rodosi,* pats savo cakimis 
hiatai,: kas dedasi. ''kaip laivds 
išplaukia, štai iš - to pirmo 
straipsnio ištrauka:

įtaiga *'Frčderik”
hifcku ir istbru brisi** tris kar^

1 tits^UŽbKubia/ brkestras gro
ja Amerikos ’ Kibiną. ‘ Keletas 
niažų ‘ laiviikų. pradeda trau
kti ! mtisų ‘ milžiną. * Girdisi 
trumpos ir riškios oficiėrių 
kamandos. 'Minia dar bal
siau ' šūkauja. ’ Kiekvienas * ta
ria gal ’ paskutinius žodžius 
savo draugams, ‘ mylimiems 
ir pažįstamiems. Pasirodo 
visur baltos skepetaitės. 
Staiga laivas sudreba. Ma
šinos lengvai pradeda kru
tėti. Dabar tai jau tikrai va-

. žiuojame. * Palydovų piinia, 
pasidaro jau* r jieaiški. Vos-

milž

Rooseielt Fumlure Co.
' INC0RP0RATED

ii/ d . 'Iždiniai city fuKniture co. , 
/. Jovurauskas ir J. K Bertulis, SaViriilikai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Pilone SĖĖLĖY ‘8760

A A • I '
1 PenktadJiS?^. 'fekyru. ATDARA SEKMADIENIAIS
Penktadieniai iki vak* na<> ryto iki 5 po pietų

nyksta.1 Mašinos pradeda ju* 
dėti smarkiau ir ritmiškiau. 
Pasirddo New Yobko dango+ 
rėžių linija. Privažiuojant 
Chičagą nuo ežero, ta linir 
ja yra gražesnė. Matosi mil
žiniška Liuosybės stOyįda it 
Ellis Island namai. Nąmki. 
kur pralieta tiek ašarų. Vie
niems lemta buvo častif pet 
juos laimę, kitiems tiktai 
vargą ir kančias. H
Po to “Lietuvon Vikingu

Keliais”, su mažomis išimtimis/ 
tilpo “Naujienose” kiekvienų 
šeštadienį. Tik pereitą vasarą 
jie buvo trumpam laikui nu
trukę : golfas sutrukdė. Bet dar 
nebuvo pasibaigęs golfo sezo
nas, kaip Dr. Kasputis ir ve1 
pradėjo tęsti savo pasakė ji-1 
irią, ir tęsės tol, kol nenutrū
ko jo gyvybės šiiflas... ’

Manau, įdomu bris pakarto
ti kai kurias ištraukas iš “Vl’r 
kingų Keliais”, štai šaunus Ap
rašymas garnių mitingo:

Vieną .gražų šeštadienio 
rytą p. Lalis.prbpdnupją man 
važiuoti su juo 'Vilkaviškin 
meškerį nupirkti. Sutikau ir 
net gan smarkiai jam Sttda 
iriau pfer pėtį' nž jo' trikį"kil- 
lįų ‘ kriniknymą^ :Atsisedorhe 
jo Fordan ir „— ajda! .

Vėl tėrika'Važiiibti pto
milžinus lapuotus riiedžius, I čia tai ‘ riiėko ' begalima 
kurie kartu ir rbdo ir sau*- fnej pridėti, nei*> atimti. Tik’ pa;^ 
guoja kėlią į dVarą. Tolimi | siklausykite. -

AtSiraiida stoty ir šoferi?} 
su ' auksinėmis juostomis iri 
kokiu tai ‘ženklu ant kepus 
Vės.' Viršininkas parodo man; 
“Varnėnų” dVarą, kuris vi-: 
sai netoli'nuo stoties. Jei ba-> 

■;gažo r nebeturėčiau', tai bu-4 
čiau * ėjęs' pasivaikščioti.

“Ar r t-t-tamistai r-r-reik 
auto-to-to liiobiliaus?”-—už 
kalbina 'žmogus su 'priauk-

vos-matosi- tiktai* baltos Ske
petaites ir tos galų į gale • pra-

bnęi pridėti, nei* atimti. 'Tik1 pa:

paliekame seiriį tamsų laii-l 
kuose • punantį kryžių, 1 tą 
šventos ir dievobaimingos 
Lietuvos ‘ emblemą, šen ir 
tfen matosi gražių galvijų 
bandos. Fordas’ traukia ir bn-

< ga» smagiai. *
Pasirodo koks ‘ tai labai 

keiisias ir man visai * hėšu- 
prahtairias 1 reginys. Lanka* 
marguoja bhltaiš^įr Jhbdais 

1 taškais. Vietomis tie taškai 
juda. 'PrivažittOjhme arčiau J 

šimtai, <geriau tukstrinčiad 
garnių. Niekados neteko man j 
jų Kfiek ‘daugJMintyti ‘ Ittrivo-j 
j e. Prašau p. Lalį pamažin -1 
tį Fordo bėgimą.

Dabar suprantu, ukodėl 
Lietuvoje kas mėtą blrtiaj 
toks didelis vaikų • prieaug-M 
lis.

Nežinau, ar tai visos Lie- 
' tuyos, ar tiktai Vilkaviškioj 
apskrities garniai sulėkė. ’llię Į 
Čia sulėkė, (matyt, kokiamJ 
tai labai - svarbįam reikalui J 
Patėmiijau, kaji jų susirinki-] 
mas Vedamas' labai, tvarkini 
gai ir:’ pavyzdipgai.. Visi, ra J 
mia-i sau- stovi. ir \žiuri* viens 
į kitą. Ti**li stovi tiktai ant] 
vienos kojos. Nekurie jų lai/ 
kas nuo laiko * pabarška ša/ 
vo ilgais snapais. ’ Tai, iria/ 
tyt, jų 'kalbėtojai ir' .vadai.1 S

Nors jie kokį tai svaiĮbųi 
jų . gyvenimo įvykį - svarštė 
su labai rimtu nusistatyrriu, 
visgi man jų ' tas .rimtumas 
išrodė labai juokingas* ir »bb- 
vi jaritis. Gardžiai'• prasij uo
kiau ir palinkėjau, .jiems bai
mingos kelionės j Egiptą,< 
•ki*‘r, manau, r jie tarėsi -‘-ir, 
rengėsi lėkti. /

Sunki ir ilga kelione. Kei
stas ir, rodosi, dar ^nevišaij 
išrištas ir mums ,.pesupran-(

Kas ^ake, kad > Lietuvoje 
nėra susirinkimų laisves?

• ’ < i .. A. -t-V’’ <L

Piūs Bukšnaitis

$107.50
$181.00
$158:00
$241:00

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENIĄ
..v!'-f .'-t* ;

Ekskursantai perplauks'per vandenį* j mažiau kaip (5 
:die'nas. Ekskursiją'lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas

Pakely ekskursija aplankys didžiausį* pasaulyje niies 
tą LOridoną, o iš'ten'per Kiel Kanalą-į Klaipėdą.

Trečia Klase'j Vieną pusę ...
’Į kbi pilsi ..... ,.......... r............
Turk tinę* Klase* į viriną pusę
Į abi pusi .................. ..........

Nieko nelaukę /tuojaus kreipkitės- į “NAUJIENAS 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS” 
1739 So. Halšted Street

‘ Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki* 8 vai. vakaro.
«> , *- *• » « ... *-*• r.

bedami kalbamės toliau. Mik- —•
čiojimas dalinai yra užsikrė-1 Gar ginkitės Naujienose

UIIIIIKHIIIIU

GEGUŽINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ”4 ir visų Lietuvių Laivakorčių Agehtų 
Amerikoje.

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonų įtalpos 
A ŽYTirT aXtt a m

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
«GU, 

■PARANKI'
NEWY0RXS15

28 valandas smagios keliones

93.7S

PITTSBURIIO - 
CLEVKJGAND 

-bKT\R01T.. 
TOLEDO . 
TOUNGSWJWN^ »8. AskON

kur- t- AYTUS

IjSMfiG^KJTB^AmVAY r FAit 

KITA LINIJA NE ■
| NUVEŠ .TAIP .SAUGIAI ■ 

BEI TAIP g
PARANKIAI. - f

n patarnavimą. w j

M So. ^abašh Avė.
^rba Brevoęrt Lobby —

; W. 'WaMh ;«171 , 
Pi’aždine •?. patirtėti l,NAUJIĖNOS

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

Ferdėip Greitas Patarnavimas.
( . < Vienon. puaSn | ahi

PEORIA, ILL........ >240........ $3.50
QUINCY, ILL........' $4.00........ $6.00
ST. JOSEPH, MO-,$6.QO.......... $10.80
HANSAS CITY....'W0........ $10.00
Du busai kasdien iSvailuoja J virS mink
ius miestus—vienąs perafidinias—.vienų bu- 
au vfsij kelią. Nauja miegojimui kedfi »p- 
5lipinta gryno audeklo apdangalu. ir pa
lieka. DYKAI. .PorterioT patarnavimas.

Ateikite arba Telef ©nuokite:

Missouri Transit Line
■ 328-So.*-State'St.

Tel. HARRISON 0072
« • - * -■ • '

Ekonomiškiausias

BUDAS

■ST. L0UIS $3 1

DETROITU
Blisu kAinos visur. 

" Pašaukite:

De'Eiixe Mirtor-Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash' 3886

Trumpiausias kėlias j 
South’us

Southern Limited
407 Šo- ' W-?bash Avė.

Tel.' Calumet'4668—Wabash 6171

Patarnavimas
NĖW YOltK 

PITTSBURGH
LOS ANGELES

žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puųšnųs busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagia ke
lione i bylų vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State'Street 

’ Tel. HARRI80N G072
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Sunau, tai buvo prie 
karaliaus Aleksandro
Kaip musų levai buvo verčia-(li, niekas nei siuntė nei gavo 

mi ui ciesorius kariauti, lie- laiškų. Kartais atnešdavo į 
krutu ėmimas. kaimų laiškų iš kareivio per 

klajojantį meškininkų (Jie 
Nemaža dar ir dabar ran-1 vedžiojo meškas po kaimus), 

dasi Lietuvos kaimuose sene- Jei grįždavo kas iš kariuome- 
lių, kurie puikiai atsimena'nes, tai jau senas, 
šaunius ciesorių laikus, bad
metį, lenkmetį. Mums jaunos 
kartos žmonėms, visa tai atro
do tolima, keista ir nesupran
tama... Gal iš įdomiausių, bet 
ir liūdniausių, kruviniausių 
musų netolimos praeities vai
zdų,—buvo rekrutų ėmimas, 
kareiviavimo prievolės atliki
mas. Juk ir dabar seneliai sa
vo pasakojimus pradeda:

—Sunau, tai buvo prie ka
raliaus Aleksandro, dar tavęs 
ir ant svieto ncbuVo...

Įsivaizduokim esu jų tarpe, 
persi imkime jų širdgėla ir 
sielvartais. Atverskime tų is
torijos puslapį, apie kurį sene
lis Katkus taip pasakoja:

—Reformos ciesoriaus Alek
sandro II-jo, įžengusio į sos
tų 1855 m., lietė visų valsty
bės sutvarkymų, taigi ir ka
riuomenę. Ligi reformos įvyk
dymo kareiviavimo laikas bu
vo 25 metai. Rekrutų gaudy
mas buvo panašus į medžiok
lę. Sugauna jaunų žmogų, ati
duoda į rekrutus — ir tas jau 
dingo lyg juros bangose: apie 
jį nė žinios, nė gando nebeli
ko...

Paštai tais laikais buvo re-

nutaulęs, 
užmiršęs savajų kalbų, maža 
kas jį jau pamena, visiems 
jis svetimas. Jo gimines, tėvas 
ir motina seniai jau žemėje. 
Senas kareivis
vis savo gyvenimo gale sten
giasi nors gabalėlį pasiekti 
jam priklausančios laimės. Jis 
veda. Vedęs apsigyvendavo

maskolbu-

į kunigus, išsipirkti pinigais,'žmonių, kurie gaudytų rekęu- 
arba samdyti “najomščikų” ir lūs, rišlų ir rakintų į geleži- 
pa: įtiekti bajorystės 
ritu. Visam tam reikėdavo

ir lūs, rišlų ir rakintų į geleži- firmoje eilėje, 
popie- nius pančius: tam darbui ne: vienos 

trukdavo savanorių ir mėgė-

Budavo ir lokiu atsitikimu, 
sakysim, iš 

šeimos buvo nuskirtas 
bet tas pasislėpė irJuozas

pinigų, visa tai galėdavo pa-Jų. Nueiti į kokių grįčių, pa- Icko iš eiles imti Kazį. Kazį ir 
........    Įimti jaunuolį, lyg avinėlį au- paėmė.. Dabar Kazio broliai 

kai, girdėti

Gyduole Rūpinasi 
Jūsų Skilviu 

žmogaus smegenis išriša vieną 
svarbia problema po kitai. Skilvis 
yrp* žmogaus sveikatos paptaUs,. bet 
kajĮ> palaikyti jj tvarkoje?
TRINER’IO KARTUSYS VYNAS 

išrišo šią problemą. Tegul jis rūpi
nasi jusu skilviu. Jo sudėtinės dalys 
yra geriausios kokias medikalis 
mokslas žino. Jis išvalo jūsų žarnas, 
pagelbsti inkstams ir kepenims ge
naus veikti, prašalina užkietėjimą 
vidurių, bloga apetitą, gazus ir gal
vos skaudėjimą, ir jus jausitės kur 
kas geriau. Visi vaistininkai jj už
laiko. Jos. Triner Co. 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, 111.

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAT)
Daug pinigų sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

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

V. ■ ■ ... i ...

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

Balandžio 21
“MAN OF TW0 

WORLDS”
su Ellissa Landi ir kitais 

taipgi komedija 
f

Balandžio 22 ir 23
“SON OF KONG”

Taipgi komedija

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

Balandžio 21 
“ESKIMO” 

Žmonų mainytojai 
taipgi komedija

Balandžio 22 ir 23 
“CAR0LINA” 

su Lionei Barrymore ir Janet 
Galnor

Panedčlj moteris gaus indus 
DYKAI 

(vietoj Antradienio)

ar jo vaikų po purų sėjos kiek 
viename lauke, ir iš to nubai
gdavo savo dienas. Dažnai jis 
parsinešdavo kokį rusiškų 
priežodį ir kalbėdamas saky
davo “čiapucha,” arba “na- 
rod”. Taigi ir 
vaikus 
kais”, 
davo.

Tad 
džiaut 
mene, 
viršininkui reikėdavo 
lyti valdžios nustatytas rekru
tu kiekis kiekvienais metais. 
Ponas, pasitaręs su vaitu, pa
skiria, kų šiemet imti. Pirmoj 
eilėj ėjo girtuokliai, vagys, an
troj—tinginiai, nesveik uoliai,
silpnapročiai. Jei tokių pri
trukdavo,—imdavo iš dides
nių šeimų, o kai šiokie ar to
kie išlakstydavo, pasislėpdavo 
—imdavo kas pakliūva. Jauni 
vyrai bėgdavo pas tolimus gi
mines, į miestus? į miškus, kas 
kur įmanydavo. Neišbėgusieji 
dienų budavo atsargus, nakti
mis rinkdavosi būriais į jau
jas apsiginklavę ir pasiryžę 
gintis. Buvo manoma, kad ga
lima užmušti gaudytojų. Tik 
tada jam pačiam gera valia 
reikia eiti į kariuomenę.

Įsivaizduokime: gaudytojų 
būrys užklumpa jaunų vaiki
nų grįčioje, savo šeimoje, be
valgant} vakarienę. Gaudyto
jai sueina vienas paskum ki
tų, sakydami pagarbinimų. 
Vienas taria: — Davodoriau, 
tau reikia į kariuomenę. Tai
sykis, vilkis! —Ir atsinešę vir
ves riša užpakaly. —- Tėvel, 
neveršk! — prašneka nelai
mingasis. Žiaurus gaudytojas 
užmiršo, kad jis riša ne kų ki
tų, kaip savo krikšto sūnų. — 
Tfiu, kad tave bala! Nepaži
nau!—atsiliepia krikšto tėvas, 
nei kiek nesusigėdęs, ir pasi
traukia, palikdamas kitam už
baigti budeliškų darbų.

Nelaimingąjį suraišiotą nu
veda į vieno gaudytojo grįčią, 
uždeda geležinius pančius ir 
pastato du sargus. Ligi staty
mo kariuomenėn dar du mė
nesiai. Per tą laiką kaimiškiai 
padieniui valgydins ir dabos 
suimtąjį, kad nepabėgtų. Vai
tas ir staršina tais laikais bu
vo dideli ponai: jie ką norė
davo — paimdavo, ką norė- 
dvo — palikdavo. Gerai tam, 
kas jų giminaitis ar draugas.

Ateina diena išvežti rekru
tams. Kieme dvi pastoti po 
trejetą arklių. Motinos, bro
liai ir seserys atėjo atsisveikin 
ti su nelaimingaisiais, štai du 
sugautieji nugirdyti be sąmo
nės. Paskui vieną jų eina rau
dodama motina:

—Vaikeli, mano vaikeli, ar 
šiai rūsčiai dienai tave mažą 
auginau... Kodėl aš nenulyde- 
jau tave į aukštą kalnelį... 
Bučiau belankius tavo kapelį, 
ašarėlėms belaisčius...

Motinas, įsikabinusias į ne
laiminguosius sūnūs, reikėda
vo plėšte atplėšti.

Tėvas auginąs sūnų niekad 
nenusikratydavo minties, kad 
augina rekrutą, niekada nenu
stodavo galvojęs, kaip jį iš
gelbėti nuo kariuomenės.

Tam buvo kelios 
nSs:

arba 
jų žmonas ir 

ilgainiui “čiapukiu 
‘narodžiukais” vadin-

buvo ko gailėtis išlci- 
šeimos narį į kariuo- 

Ponui ar kitam žmonių 
prisla-

daryli tik turtingieji. Sakyda
vo, kad vienas brolis kunigas, 
tai visi laisvi nuo rekrutų. At
važiavo kunigas, pašnekėjo su 
staršina — ir daugiau nieko 
nereikia. Išsipirkti nuo rekru
tų 1855 metais reikėjo įmokė
ti iždan 400 sidabrinių rublių; 
samdyti nuo savęs kilų žmogų 
reikėjo tokį, kuris laisvas nuo 
kariuomenės prievolės, būtent 
bajorų.

Ėjo tais laikais gandai, kad 
Kaune, žaliajame kalne gyve
nęs raštininkas, kuris vertėsi 
padirbimu bajorystės už pini
gus. Žmogus įmokėjęs rašti
ninkui pinigus, gauna vadina
mąjį bajorystės popierį; bet 
ar tie popieriai geri, ar blogi 
—suprasti negali; jeigu to
kiam žmogui kas pasako: — 
Tavo popieriai blogi! — žmo
gų apima didžiausias nuliūdi
mas, nes pataisyti reikalų nė
ra jokios priemones. Ir dabar 
dar sakoma, kai reikalas ne
pavyksta,—“blogi popieriai...”

Mirus jaunam bajorui su 
tikra bajoryste, buvo patogu
mas jo popieriais kitam pasi
vadinti jo pavarde ir tapti ba
joru. Tuo išsigelbėdavo nuo 
rekrutu.

—Iš anos gadynės, 
koja senelis 
tėjo uriadninkas su desėtniii- 
kais į vienus namus kratyti, 
ieškodami pasislėpusio rek
ruto. Pabėgėlis buvo namie. 
Žiemos metu kur nubėgti: 
sniegas, dideli pėdsakai. Kie
me buvo rogės su lubkelėmis: 
jis ir pasivože. Vyresnis brolis 
lyg nieko nežinodamas, plėšia 
palopus nuo tų rogių.

—Pas tave yra pabėgėlis re
krutas,—sako gaudytojai.

—Ieškokite, jei rasite, bus 
jūsų. Visur ieškojo, — ir nie
ko nerado, o buvo duota žinia, 
kad jis namie. „ .

Kai kurie iš rekrutų, pasiro
do, slėpdavosi į vienuolynus, 
pasidarydavo tikrais vienuo
liais. Kiti — apsivilkdavo bo
bų sijonais, užsiaugindavo il
gus plaukus ir keletu metų 
taip pabuvę “bobomis”, praė
jus pavojui, vėl vyrais pasida
rydavo. Kai kurie taip įpras- 
davo į naujus rubus, kad be
velydavo nors ir, visų amžių 
sijonų nešioti — kad tik ne-

moterų ir mažų i laikosi
Kazio broliai 

bene pagaus Juozą, 
prijomų”.kliksmų — tai penas neturiu- Tada nuvežtų jį į 

čiam širdies, tai laure stipraus atiduotų, ir tada gautų atgal
gėrimo ištroškusiai juodai sie
lai.

Žymiausias rekrutų gaudy
mas siautė 1855 metais. Tais 
metais turkai, prancūzai ir 
anglai apgulė Sevastopolį. Ru
sų kariuomenei papildyti re
krutai buvo gaudomi ištisus 
metus: nežiūrint nei amžiaus, 
nei sveikatos trukumų. Buda- žinoma naktį, 
vo atsitikimų, kad nuvežus į 
Kaimų neužtenkamų skaičių 
rekrutų, buvo paimami ir pa
tys sdaučikai, t. y. žmonės, 
kurie padėjo staršinai atvežti 
rekrutus.

uždaviny:

motai. Juozas nu-

klupti Juozo broliai ir gau
dančius primušti.

Praeina
stoja slapstęsis ir bijoti. Vie
nas įprarašytas vaikinas, sa
kysime, pakviečia jį eiti į se
kantį kaimų pas merginas.

. Juozas sutiko.
Jiems beeinant per lauka ap
šoko trys vyrai vargšų, čia pat 
surišo ir įvertė jį į galavai

paša
atsimenu... A

Su liūdnumu reikia pami
nėti, kad vaitams ir starši- 
noms nebuvo rūpesčio surasti

priemo- 
išleisti vyresnįjį sūnų

į ratus ir į Kaunu. Per na
ktį Kaime, o rytų jau prijome.

Štai kaip seniau eidavo 
musų proseneliai ir seneliai 
kariauti. IJž carus ir ciesorius 

1863 metu duug žllvo ties SevastoP°" 
liu, ties Portarturu... Nė nesu
skaitysi. Šiandien, mums gy- 

i veliantiems kitose sųlygose, 
'visa tas atrodo keista, skau- 
Idu ir šiurpu...
| Ir seneliai labai dažnai pra
deda savo pasakojimus:

—Atsimenu, dar prie kara
liaus Aleksandro... pašaukė iš 
musų kaimo tris į vaiskų... už 

: ciesorių vajavotis...
| Toli, šešėliuosi nugrimzdę 
paikai... Ir tie seneliai, kurie 

įsakoma; pasakoja vieni po kito išmirš- 
s ta tymo 

vietų. Jei kokiu nors budu pa
skirtas nebuvo surastas, ėmė 
sekantį iš eilės, bet šis galėjo 
būt pakeistas pirmuoju, jį su
gavus.

Po Sevastopolio karo trejus 
metus visai neėmė rekrutų. 
Paskum, kad ir ūme, bet ne 
po daug, o atėjus 1..........—
sukilimui, dvejus metus pa-i 
grečiui vėl neėmė. Vėliau visi 
valstiečiai, “krestijanai”, po-Į 
niškiai ir karališkiai buvo su
rašyti į vienų valsčių, valdo
mų “taikos tarpininko”, ir jau 
rekrutų ėmimas buvo žmoniš- 

Aįvažiuodavo į vals- 
visos

kesnis.
čių tarpininkas, prie
kuopos peržiūrėdavo šeimynos 
sųrašus ir nuskirdavo 
ti į kariuomenę.

Bausme budavo 
tėvui atvežti sūnų į

kam ei-

ta, krinta kaip rudens lapai
“T TT »

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

akinių išpardavimas

DIDELIS B
PASIRINKIMAS 

įvairiu Stylių Rėmą, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

I • »•- -

Per Dvi Savaites Tiktai
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

— LIETUVIŠKŲ REKORDŲ —
Rekordų kaina kaip ir visuomet 75c. Dabar 
parsiduoda tik po 50c. Kanados lietuviai 
pirkdami nemažiaus kaip 6 rekordus prašo
mi prisiųsti 75c. dėl persiuntimo lėšų.
16137—Tik su Dievu panitėlia ir žalia girelė—Mahan. L. Orkestras 
16144—Motušaite mielą ir Mergyte jaunoji—K. Menkcliunaitė, sop. 
16147—Katriutės ir Klaipėdos polkos—Malu L. Mainieriu Orkestr. 
16151—Milaširdyste ir Oi, Berneli vienturti—K. Menkeliuniutė 
16155—Saulė tekėjo ir Ganėm Aveles—K. Menkeliunaitė ir

Stankūnas
16158—šią naktelę ir Atneša diedas kukulių viedrą—Menkeliuniutė 

ir Stankūnas
16162—Zanavykas ir Gaspadinė aną dieną—Penn. angliakasiai.
16169—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės—M. Petrauskas 
16173—čigonai ir Vakar-vakarėlį—Budriko Radio Orkestras.
16174—Bernužėli nesvoliok ir Eisiu mamei pasakysiu— Petrauskas 
16178—Karolina ir Panemunis polkos—Worcesterio Liet. Orkestrar 
16184—Užburta Pilis polka ir Modemiškas klumpakojis—Budriko

Radio Orkestras
16189—Kunigunda ir Pelėda polkos—Worcesterio Liet. Orkestras 
16197—Merginų bėdos ir Vaikinų bėdos—A. Vanagaitis—Olšauskas 
16198—Paklausykit ir Kelias-Vieškelis—Olšauskas ir Vanagaitis 
16207—Charlio Jurkes ir Worcesterio polkos—Dirvelis ir jo Ork. 
16222—Arto jaus daina ir Svajonių naktys—Stasys Pauras 
16221—Kazokėliai ir Aš už jūrių—Vanagaitis ir Olšauskas 
16230—Pas darželi ir Žydelis iš Vilkaviškio—J. Babravičius 
16239—Tykiai, tykiai ir Žiedukas—Vyrų oktetas
16241—Krupakas, polka ir Lietuvos prezidento maršas — Liet. 

Viešbučio orkestras
16266—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas—S. Pauras ir J. 

Giraitis
16259—Meilės nedainuok ir Akso miglos—Pauras ir Giraitis 
16274—Aš, mergelė Kriaučiukas—V. Niekus ir Ona Raulinaitė 
16275—Daili teta ir žirgelis—Vincas Niekus ir orkestras 
16277—Lietuviškas popuri ir Himnas—Liet. Tėvynė Musų 

Kauno choras
16278—Karininkų Fokstrotas ir Noriu miego—Liet. vieš, orkestras 
16286—'Kanklininkas ir Oi liepa, liepelė—Juozas Olšauskas 
16289—Gegutė Raiboji ir Supinsiu dainužę—V. Tamkiutė ir A.

Liutkiųtė
16024—Pamylėjau vakar ir Vai varge, varge—Kastas Sabonis 
26054—Kad nėr alaus ir Barbora—A. VžThagaitis .
26064—Agota ir Mes geri žemaičiai—A. Vanagaitis
26070—Dzūkų kraštas ir Kudlius—J. Olšauskas su kanklių akomp. 
26072—Ukvei! ir Senas bernas—Vanagaitis ir Olšauskas
26081—Gieda gaideliai ir Gražus bernelis—E; Rakauskienė
26079—Vai kilkim ir Brazilija—Antanas Vanagaitis
26081—Gražus bernelis ir Gieda gaideliai Olšauskas ir Rakauskienė 
26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva—Olšauskas 
26090—Kam man anksti kelti ir Ant kalno malūnėlis—Olšauskas 
26075—Oi kas sodai ir Tris dzienas—Kipras Petrauskas
26028—Dul d ui dūdelė ir Bernužėli nesvoliok—Kipras Petrauskas
3000— Varpelis valcas ir 21 metų kalėjime—Budriko Rad. Orkestras
3001— ‘Daktaras ir 7 Pačios — Budriko Radio Orkestras
3002— Meilės karalaitis ir 4 Ratai—K. Pažerskis ir Budriko ork.
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Melodijos — Budriko

Akordionų Orkestras.

Amerikos «
Z DIDELĖS EKSKURSIJOS

1 t LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungos Amerikoje 
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
'GRIPSHOLM" _ 
Gegužėm 28 
L i epos 3, Š.m. 

* Į KLAI PĖDĄ 
M»GOTHtHBuscA,XwZnform4ciiu ir laivakorčių kreipkitės i vietinius agentus arba į 

SVVEDISH AMERICAN LINE 
Boston, to statė str.-nev vork, 21 štate str.-Chicago, ibi no.michigam avė? 
Brošiūrėlė apie ekskursas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.-—*

iš 
NEWYORKO

r Kiti
Išplaukimai

'M. L. Kiingsholm, gegužės 7
S. S. Drottningholm, gegužės 18
M. L. Kungsholm, birželio 4
S. S. Drottningholm birželio 12

. 5_______________________________ ■-• . .................. —--------------- ------------------------- -------------- ■■■ .....................................

SPECIAUS PASIŪLYMAS Taksai ir Dykai pristatymas
TIKTAI 3 DIENAS________ . . CHICAGOJE

BRIGADIER (Penn-Maryland Produktas) ’
mimPENN — MARYLAND PRODUKTAS 
nlNDSUn (100 Proof Straight)

CADET B00 Proof Straight)

17 metų sena BORDED WHISKEY
8-JŲ ŽVAIGŽDŽIŲ HENNESSEY, IMPORTUOTAS ..............-- • 1

Taipgi daugelis kitų populiarių rūšių už labai žemas kainas. _

5ths PATNTES
11.25 14.25
12.75 16.20

KVORTOS
15.2515.75
p° $2 50 už painte 

po $«j Cfl už 5THS

3265-67 So. Halsted Sf. RR'DfiEPORT
CHICAGO, ILL. a*n kmm '

LIQU0R CO. INC.

Victory 5382-83
CHICAGO, ILL.

Thls atvertlsoinent is not intonded to 
offer whlskey for sale or delivery in any 
stato or communlty wherein the advor- 

tislng, sale'or ubo thereof 1b unlawful.

Radio Pigumai Šioje Savaitėje:
12 TŪBŲ 1934 CROSLEY RADIO trumpųjų ir ilgųjų$ 4Q fifi 
bangų. Pagauna visur, vertės $80.00, dabar už
7 TŪBŲ RADIO, 1934 metų už .................................... $gQ QQ
$18.00 MAJESTIC RAD1O už ....................... *9.50

*29.00
*49.00
*49.00
*79.00
*19.50

8 TŪBŲ RCA VICTOR RADIO

ZENITH RADIO IR VICTROLA

už

KRŪVOJE už

RADIO už10 TŪBŲ STEWART WARNER 

PHILCO RADIO 11 TŪBŲ Vertės $150.00 už 

AUTOMOBILIŲ RADIO, 6 TŪBŲ už ......... .

Skalbyklų Pigumai
VARTOTI MAYTAG už

FEDERAL VARTOTAS

PEERLESS NAUJAS

WESTINGHOUSE .....

THOR

APEX

*49.00 
*15.00 
*37.00 
*49.50 
*49.50 
*49.50

ELEKTRIKINIAI MOGLIAI—PROSAI PO
$19.50, $29.50, $49.50

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

' Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio 
Accordionų.

BUDRIKO Lietuvių Programai:
WCFL, 970 k. Nedaliomis nuo 1 iki 1:80 po pietų.
WAAF, 920 k. Nedaliomis nuo 1:80 iki 2 vai. po pietų 
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:80 iki 8:80 vai. vak..
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PAVOJUS KRAŠTO SAUGUMUI?

Atstovas Thompson (demokratas, iš Texas valsti
jos) įteikė kongresui sumanymą padidinti Jungtinių 
Valstijų armiją 48,000 vyrų. Suprantamą, kad tą suma
nymą tuojaus parėmė kariuomenės viršininkai, štabo 
viršininkas MacArthur atėjo į kongreso komisijos po
sėdį ir įrodinėjo, kad būtinai reikią padidinti kareivių 
skaičių nuo 118,750 vyrų iki 165,000, o karininkų skai
čių nuo 12,000 iki 14,063. Girdi, tik tokiu budu busiąs 
pašalintas “pavojus” Amerikai.

Koks pavojus?
Kada didelio laivyno apaštalai reikalauja, kad bu

tų statoma daugiau karo laivų, tai jų reikalavime yra 
dar bent šiek-tiek prasmės, nes vandenynuose Amerika 
gali susidurti su tokiomis stipriomis valstybėmis, kaip 
Britanija ir Japonija. Bet sausžemyje jokių pavojingų 
priešų Jungtinės Valstijos neturi. Juk negalima įsivaiz
duoti, kad jas užpultų Kanada arba Meksika.

Militaristai visuomet nori didinti armijas, ir visuo
met jie gąsdina žmones, prasimanydami nebūtus pa
vojus. Bet pinigus leisti ginklavimosi didinimui tai — 
blogiau, negu juos išmesti į balą. Nes vienos šalies gink
lavimąsi skatina ir kitas šalis ginkluotis, taip kad tos 
išlaidos kaip tik ir iššaukia pavojų, nuo kurio jomis 
neva bandoma apsisaugoti.

cializmo idėja yra paslaptis už 
devynių užraktų. Fischerio ple
palai apie Vakarų Europos so
cialistinį judėjimą yra įžeidi
mas sveikam protui.

Grįžtant prie Ispanijos so
cialistų, galima pasakyti tiek, 
kad jeigu jie skaito Lenino ir 
Trockio raštus, tai veikiausia 
jie bando iš jų patirti, kaip ne
reikia daryti revoliuciją. ■ Nes 
kuris gi sveiko proto žmogus 
dar iki šiol nemato, kad bolše
vikiška revoliucija yra n^ilži- 
niškris smūgis pasaulio darbi
ninkų klasei?

Bolševikai jau valdė Rusiją 
daugiau, kaip 16 metų. Bet ar 
jie išsprendė bent vieną stam
bią problemą, kurią istorija bu
vo pastačiusi Rusijos revoliu
cijai? Savo laiku tos problemos 
buvo įrašytos ir j bolševikų 
programą. Kur yra politine 
laisvė? Piliečių teises? Lygybė 
prieš įstatymus? Panaikinimas 
biurokratizmo ir militarizmo? 
Panaikinimas mirties bausmės?

Nieko to nėra nė pėdsako. Ir 
jeigu “sklokininkų” organo re
daktoriai mano, kad mes kal
bame tik apie “teoretiškus” da
lykus, ieškodami priekabių prie 
sovietų valdžios, tai mes duosi
me jiems tokią propoziciją: te
gu jie pabando siųsti gyvenan
tiems bolševikų karalystėje lie
tuviams savo laikraštį — ir pa
žiūri, ką į tai pasakys “dar
bininkiška valdžia”? Amerikoje 
“NaUj. Gadynė” yra leidžiama

ir platinama be jokių trukdy
mų.

Arba dar geriau: tegu nu
vyksta Pruseika arba Butkus 
į “proletariato tėvynę” ir pa
bando tenai pasakyti prakalbą 
— tokią^ kokias jie čia Ameri
koje, važinėdami po kolonijas, 
nuolatos sako I

O kaip yra su kita milžiniš
ka Rusijos revoliucijos proble
ma: žemės klausimu? Ar Ru
sijos ūkininkai jau turi žemę? 
Kode! tūkstančiai rusų valstie
čių (ne dvarponių, bet ūkinin
kų!) yra išgabenti į Turkesta
no tyrus ir Archangelsko miš
kus? Kodėl Rusijos miestuose 
šiandie yra mažiau maisto, ne
gu kurioje nors kitoje Euro
pos arba Amerikos šalyje? Ko
dėl Rusijoje nuolatos ištisas 
sritis ištinka badas?..

Thigi, po šešiolikos metų bol
ševikiškos revoliucijos ir “so
cialistinės kūrybos”, Rusijoje | 
nėra nei
O betgi liberališkas pleperis | tarybos užsidariusio Union Trust Co. banko Clevelande (kairėj); geležinkelių magnatas O. |P. 
Fischeris ‘ 
ko, kad 
iš bolševikų!

Bolševikai nėra 
teigiamo pasaulio darbininkų 
judėjimui ir socializmui. Bet 
neigiamo — begales! Jų klaidos Iro truputį gilių jausmų. Tas! 
ir nusidėjimai yra, be abejo- ispanas buvo ją sužavėjęs, šia 
nės, pamokinantys. Taigi, be valandą ji klaidžiojo svajonū- 
abejonės, ir Ispanijos socialis- mis po teatrus ir ilgėjusio ten
tams bus naudinga bolševizmą trų gyvenimo.
pastudijuoti. Dar sykį jis pabučiavo jos

plaukus.
— • — Aš tik juokiuosi. Jitokiuo-

........... . ' ’ j si ir kartu galvoju.
I — Ką galvoji?

CLEVELANDO BANKIERIAI TEISME

laisvės, nei duonos. Joseph R. Nu«tt, buvęs republikonų nacionalio komiteto iždininkas ir pirmininkas direktorių

kartu su Pruseika sa- Į yan Sweringen (vidury) ir Wilbur M. Baldwin, buvęs uždarytojo banko prezidentas (dešinėj), 
ispanai turį mo in is yra kaitinami nuslėpę tikrąjį banko stovį ir parodę jį $20,00,000 geresniu, negu ištikrųjų 

banko stovis buvo. Tūkstančiai žmonių prarado savo sutaupąs, kai užsidarė jų bankas, vienas 
davę nieko ^džiausiu visame Clevelande.

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo

— Tu talentinga šokėja. Gal 
tu turėjai pasilikti skaisčiose 
teatrų šviesose... Gal jau bū
tum buvus Holivude ir mum 
neprieinama. Gal buvo nuodė
mė išvilioti tave iŠ teatrų gy
venimo...

— Aš nesigailiu. Aš laimin
ga. Aš turiu viską, ko mano 
siela ieškojo ir ieško. Kam tu

taip kalbi? Ar aš nors kada 
tau skundžiaus, ar rujojau?

— Ar tikrai, teisingai tu esi 
patenkinta tuo, ką turi? Ir ne 
sigaili to, ką butum galėjus tu
rėti?

man
Greitai pamatytum, jei ko 
truktų.

(Bus daugiau)

DOLLFUSSO “TEISINGUMAS”

Iš Vienos pranešama, kad 81 socialdemokratų va
das bus išgabenti is sostines kalėjimų į koncentracijos 
stovyklą prie Wollersdorfo, kur jie bus palikti neapri- 
botam laikui. 1 " *

Po fašistiško perversmo Austrijoje klerikališki tos 
šalies diktatoriai skelbė, kad socialdemokratai busią 
patraukti tieson už “valstybės išdavimą”. Bet, matyt, 
ji neturi jokių įrodymų prieš suimtuosius; ir ji, tur 
būt, bijo, kad teisme nebūtų iškelta aikštėn tas faktas, 
kad tikri valstybės išdavikai yra Dollfussas ir jo ben
dradarbiai, begėdiškai sutrempusieji respublikos įsta
tymus ir savo priesaiką konstitucijai.

Klerikalai paprastai keikia susiriesdami Rusijos 
bolševikus už paniekinimą krikščioniškų. principų. Bet 
Austriją dabar valdo klerikalai. Pats popiežius nuolat 
tos juos laimina. Prieš keletą savaičių Vatikane lankė
si kancleris Dollfussas, o šiomis dienomis tenai buvo 
nuvykęs “heimwehro” vadas Starhemberg, kuris eina 
su kancleriu ranka už rankos, šiam popiežius taip pat 
davė savo šliurę pabučiuoti ir, žinoma, suteikė palaimi
nimą. Bet ar tai yra krikščioniškų principų vykinimas 
sugrusti žmones į kalėjimą ir Iriikyti be jokio teismo 
per mėnesių mėnesius.

Austrijos klerikalai, kaip matome, nėra nėkiek ge
resni už bolševiką Staliną ir jo žvalgybininkus.

Apžvalga
PAMOKA, KAIP NEDARYT

“Naujoji Gadyne0 džiaugiasi, 
kad

“Ispanijos socialistai pra
deda mokytis iš bolševikų. 
Jų vadas Caballcro (seniau 
buvęs darbo ministeriu val
džioje) skaito Lenino - ir 
Trockio raštus. ‘Ispanijos so
cialistai mano, kad valdžią 
galima įgyti tik per piliečių 
karą*. Austrijos socialistų su
kilimas davė Ispanijos socia
listams gerą lekciją. Jie vis 
labiau pradeda simpatizuoti 
Sovietams ir veda derybas 
su Ispanijos komunistais.

“Kas taip rašo? Taip ra
šo L. Fischer, kuris per de
šimtį metų buvo Amerikos 
liberalės spaudos korespon
dentas Maskvoje, o dabar 
nuvyko j Ispaniją...

“Fischer labai gabus ir 
patikimas (? — “Ni” Red;),

kompetentiškas (?? — “N?* 
Red.) korespondentas.” 
Mums teko skaityti ne vie

ną to bolševikuojančiojo libera
lo korespondenciją — pirmiaus 
iš Maskvos, paskui iš kitų Eu
ropos šalių, o paskiausia iš Is
panijos. Jisai, visų-pirma, yra 
nepatikimas. Kada sovietų Uk
rainoje buvo pernai? metais pa
sibaisėtinas badas, trii Fischer’iš 
siųsdavo iš bolševikijos tokius 
pranešimus, kad tenai, gitdiį 
viskas einą- gėry n, maisto žmo
nes gauną daugiau, pramonė 
auganti ir t. t. Buvo aiškiai 
matyt, kad jisai rišo “pagal 
užsakymą”, stengdamasis už
glostyti nemalonią sovietų ko
misarams tiesą.

O kai dėl Fischer’io “kompe-* 
tentiškumo”; tai jo raštai daro 
j mtis tokį įšpudj, kad jisai yra 
typingas amerikoniškas libera
liškas bla^bla. Jisai kalba apie 
“klasių kovą”, rodo savo karš
ias simpatijas bolševizmui, o 
tikrumoje jisai yra niekas ki
ta, kaip buržuazinis liberalas, 
kuriam darbininkiško (ne mili- 
tariško arba komisariŠko!)! so

(Tęsinys)
Paskui jiedu kalbėjo, kaip 

keliaus į šokį, apie vieną ži
nomą inteligentų šeimą, kuri 
ieškojo perskyrų ir keliais ki
tais asmeniniais, visuomeni
niais ir politiniais klausimais. 
Dėl tos šeimynos Aldona pa
stebėjo :

— Neištikimumas vienas ki
tam visada veda prie liūdno ga
lo.

Mironas šiandie mažai dir
bo. Visą dieną jis svajojo ir 
ilgėjosi. Jam rodėsi, kad Jus
tina atėjo jo išgelbėti. Anksti 
parvažiavo namo ir anksti pra
dėjo rengtis į šokį.

Vakaras buvo Lietuvių Mo
terų kliubo, kuriame tilpsta tik 
parinktosios moterys, Čikagos 
lietuvių paviršius^ pasirodan
čios baliuose dekoltėmis ir dei
mantais pasipuošusios, delikat- 
nios ir rafinuotos, Nuogomis 
nugaromis ir su. cigaretu pir
štuose. Mėgstančios kalbėti 
apie peteliškes ir’redestų kva
pą. Arba peikti prastus savo 
vyrus/ kurie nesą nei patogųs; 
nei galantiški? 

s
_ Tas keturiasdešimts rafinuo
tų, save pasiaukštinusių mote
rų suruošė šokių balių vienam 
prašmatniam, ' ekskliuzyviam 
viešbuty vidiirmiesty. Aldona 
ten buvo jų įsivaizduotos di
dybės žvaigždė. Ji šoko sve
čiams su ispanu partneriu. Ant 
galo, ji’ šoko akrobatinį šokį 
pati viena. Ir ji nebepasirodė 
atsakyti į neperstojamą ploji
mą.

Mironas iš tolo žiurėjo į ža
vingą šokėją, kuH rodėsi jam 
tolima, neprieinama, kažin ko
kiam teatrui prigulinti žemčiū
gas. Buvo jam smagu, kad jis 
yra jos vyras, o* jinai tą mo
teris, kurią jis galės parsivež
ti natrio, apkabinti ir žiUrėtį 
į jos giliks akis, prišimindd- 
mas čia padarytas fantastin
gas jos fiįuras, gražią fotmį. 
liekną kimą ir padarytą afek
tą. Juk< šį syk; ji buvo kažin 
kokia stebuklinga peteliškė, ku* 
ri paliesta turi mirti? Triško 
iš jos saulė, žvaigždės ir gy
venimas.

Kai ji sugrįžo į Šokį, prL 
dengus jauną kurią, dekolte, 
kriti impresyvlai rodė jos nuo
gą nugeriu šokti su visais, šfm-

tas vyrų buvo gatavi prašyti 
jos vieno šokio. Visų akys ją 
lydėjo.

Ji jautė esanti garbinama ir 
mylima moteris ir kartu bijo
jo, kad kas neprikištų jai sno
bizmo, ar kurį asmenį ven
giant. Ji nusilenkė, nusišypso
jo ir tarė kelis žodžius kiek
vienam, kuris buvo arčiau prie 
jos kelio. Tuo ji buvo dar iš
didesnė ir m^limesnė moteris.

Bet ji skubėjo, bėgo prie sa
vo vyro, kurį ji mylėjo už vis
ką labiau. Ji saugojo jo vei
dą. Jai rūpėjo kiekviena jo vei
de išraiška. Ji tebebuvo įsimy
lėjus, kvailai įsimylėjus į vie
ną vaikiną, jos svajonių idea-

Ji apkabino jį ir karštai pa- 
bučiavb. Ji šnibždėjo jam:

— Nėra smagesnio momen
to, už tą4 valandėlę, kai aš su 
tavim, arti prie tavęs, prisi
spaudus prie tavęs, kai aš šo
ku su tavim. Tu toks didelis 
ir tvirtas.

Jis taip pat ją mylėjo: Jis 
prispaudė ją prie savęs; pabu
čiavo jos plaukus. Jis kalbėjo 
į ją nepaprastam tone; lyg 1 
kokią išdievintą mergaitę, ku
rią jis stengtųsi pavylioti:

— Nežinai, kaip gražiai tu 
pasirodei, kokį afektą palikai 
publikoj.

— Patiko?
— Buvai didele misterija.
— Tas ispanas yra geras šo

kėjas, geras partneris. Kaip aš 
išrodžiau?

— Kaip tikra artistė, talen 
tinga šokėja, kažin kur kitur 
priklausanti garsenybė.

— Man linksma, kad tau pa 
tiko. Tas ispanas sekančią sa 
vaitę šoks Čikagos teatre. Pa
skiri išvažiuoja į Natijorką, ten 
didžiuosiuose teatruose šokti, 
žinai, ko 1 jis 'manęs pfrašė? 
įstoti į jo artistų grupę.

— Ką tu jam atsakei?
— Nenorėjau jo užgauti. Sa

kiau, pažiūrėsiu. Duosiu jam 
atsakymą ketverge. Jis lauks 
manęs teatre, po vaidenimo.

— Viena dama yra■ :— ‘ 
kius, kad nieks nemo'

KAIP REIKIA VAŽIUOTI I FORD-LANSING AIRPORTĄ

man sa- 
____ . taip- 
mylėti, kaip ispanai moka. Jie 
esą pilni ugnies. Jų kraujas de
ga.1

— Ką kalbi?
Bet gi Aldrina slėpė niio vy-

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

1. šis kelias yra patogiausias. Paimti Halsted, Western arba Cicero avenue ir važiuoti iki 
159-tos gatvės (U. 8; No: 6j. Pašukii po kairei į 159-tą gatvę ir važiuoti iki BURNHAM AVĖ. 
Tai yra pirmas didysis-kelias po TORRENCE AVENUE, kurib numeris yra “U. S. No. 330”. 
Prisukti dešinėn j Burnham avenue ir važiuoti iki airporto.

2. Mažiau patogus kelias yra sekantas 22 gatvė arba Michigan avenue (iki 22nd) arba 
Lake-Shore lirive (iki 22nd). 22-tra važiuojant paimti SOUTH PARKWAY, kuris yra prie 
22-tros gatvės galo, nepravažirivus tiltą į Pasaulines Parodos žemes. Visą laiką važiuoti South

avenue 
avenue.

Park avenue iki 95-tos. Paimti 95-tą po kairėi ir važiuoti iki Ewing avenue. Ewing 
paimti po dešinei ir važiuoti iki galo, pasukti po dešinei ir pasukti j karę J Burnham 
Burriham averiue važiuoti iki airporto.

3. Lakė Shore Drive ir keliu . U. S. 42 važiuoti iki Ewing avenue. Ewing avenue
4 >kaip ankščiau paduota.

važiuoti
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CHICAGOS 
ŽINIOS

'Heights, važiuodamas automo- 
biliu kirto į traukinio vagoną. 
Mirė St. James ligoninėj.

Bomba barbernei

Spaudžia policininkus
Sprogdama bomba apdraskė 

barbernę adresu* 559 West 47 
Street.

Valstybes gynėjas Thomas 
J. Courtney jvedė liaują siste
mą pranešimuose apie automo
bilių vagystes. Ateity polici
ninkas, kurio einamame plote 
karas bus pavogtas, turės tuo
jau pranešti apie įvykį Valsty
bės gynėjo ofisui, paduodamas 
visas smulkmenas. Courtney 
tos procedūros reikalauja, kad 
pastoti kelią pakeitimui lindy
nių, kuriais policininkai dažnai 
atsižymėdavo.

Trys turėjo mirti elek 
tros kedėje

Įvažiavo j traukinį
Edwin Batterman, 31 m..

231 West 16 Place, Chicago

NAUJOS MADOS SEKLYČIOM 
SETAI NUO

*49.50

Visų gerųjų išdirbysčių Gesiniai 
PEČIAI. Naujausių padarymų, 
kainos mažiausios mieste, nuo

*27.50

Penktadienį apie penktą va
landą ryto buvo skirta mirti 
elektros kėdėj šiems asmenims: 
John Scheck, už apiplėšimą 
banko ir galvažudystę; George 
Dale, už galvažudystę, ir Jo- 
seph Francis už nušovimą pie
no išvežiotojo.

Republikonai atakuoja 
gubernatorių Hornerį

Progress
FURNITURE CO.

KRAUTUVE
Siūlo Namų Reikmenis 

Naujausios mados; gražiau
sių padarymų.

MAŽIAUSIOMIS
KAINOMIS MIESTE

Illinois valstijos senatoriai 
republikonai savo kaukusė pri
ėmė rezoliuciją taikomą gu
bernatorių Hornerį (demokra
tą) užgauti. Rezoliucija kalti
na Hornerj tuo, kad jis palei
dęs iš darbo tūkstančius civi- 
lės tarnybos samdinių, kuriems 
tarnyba yra garantuojama tam 
tikromis teisėmis, o jų vietoms 
priėmęs naujus žmones.

Nesą normalaus kraujo 
spaudimo

Nėra tokio dalyko, kaip nor- 
malis kraujo spaudimas: Koks 
kraujo spaudimas yra norma
lus vienam, toks gali ženklin
ti ligos pavojų kitam asme
niui. Toks pranešimas padary
ta American College of Physi- 
cians suvažiavime laikomame 
šiomis dienomis Palmei* vieš
buty Chicagoj.

1402 dirbtuvių Chicagos 
apielinkėj

Chicagos metropolio apielin
kėj esama 1402 dirbtuvių, ku
rių kiekviena samdo 50 ar dau
giau darbininkų. Visos šios

Apačioj — garsi krutamu jų paveikslų aktorė Mary Astor, 
kurią jos tėvai, Mr. ir Mrs. Otto F. Langhanke, (viršuj) buvo 
patraukę teisman, reikalaudami išlaikymo. Teisme išsiaiškino, 
kad jie gyvena $200,000 vertės name ir pirmiau gaudavo iš 
jos apie $800 į ničn. jų išlaikymui. Taipgi jie yra praleidę virš 
$500,000 jos uždirbtų pinigų. Tečiaus kada jos uždarbis 
mažėjo, jie atsisakė apleisti savo puošniuosius namus ir 
venti kiek kukliau. Teismo nuosprendžiu, ji turės mokėti 
vams $100 į mėnesį.

su
ly
tė-

dirbtuvės dabartiniu laiku sam
do 419,228 asmenų; iš jų 290,- 
400 vyrų ir 128,828 moteriš
kių. Stambiausias pavienės fa
brikas tai Western Electric, 
šiuo laiku jis samdo 5,000 vy
rų ir 2,500 moterų.

Trys žuvo auto nelai
mėje.

Dvi pieninės kaltina
mos nusižengimu

NRA patvarkymams

Trys asmenys užsimušė, kai 
automobilis, kuriuo jie važia
vo, susikūlė su4 troku prie 31 
gatvės ir Wentworth Avė. Tru
ko draiveris, Berle Blanchard, 
iš Kalamazoo, Mich., paimtas 
tardymui.

zitus. Apie tai Chicagos laik
raščiuose nemažai rašyta.

šiomis dienomis Hammel ta
po areštuotas. Bet ve “trube- 
lis”: Hammel sakosi esąs Bert 
Armstrong, newyorkietis real- 
estatinikas, ir nieko nežinąs 
apie Hammelį.

muziko J. 'Steponavičiaus ren
giasi padainuoti gražių daine
lių. Prie to bus muzikos ir 
naudingų . kalbų bei naudingų 
pranešimų kiekvienam pasi
klausyti. Todėl reikia nepamir
šti nustatyti savo radio ir pa
siklausyti.

Tariu jiems ačiū.
K. G. Urnežis,

4607 So. Talman Avė.

Rep. XXX

■ - i f i'* :

PIHIGAIaOĘL biznio
Lengva pavpgti 

automobilis Marųuette Park
Herbert Barton, 37 m., 2109 

West North Avė., prisipažino 
teisme, kad metų laiko bėgiu 

pavogęs apie 40 automobi- 
Klai/sinėjamas teisėjo Bar 
pareiškė, kad pirmą kartą 

tik mėgino patirti, ar sun
yra pavogti automobilius.

St.,

uz-
Ta- 
kas

jis
lių.
ton
jis
ku
Patyręs, kad visai lengva, ji
sai nusitarė, jog tai esąs ge
ras 
imti

raketas, ir pradėjo užsi- 
šiuo verslu rimtai.

35 nuošimčiai sergan
čių įsivaizduoja 

ligas

Tarp kitų lietuvių biznierių 
šioj kolonijoj yra p. Kasper 
Kasparunas, 2548 West 71 
tel. Hemlcck 2126.

Jis yra senas biznierius, 
laiko mėsinę ir grosernę. 
voro čia galima pasirinkti
ko reikalauja. Gausite ir švie
žių sūrių. O jei norite gauti 
šviežių kilbasų, tai bL'linai at
silankykite pas Kasparuną šeš
tadieniais.

Pp. Kasparuriai yra draugiš 
ki žmonės. Naujienas skaito 
kasdien. Ir dabar užsiprenu 
meravo jas 15-kai mėnesių.
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GERB. (Saujienų 
jos ir skupytojai 
pirkinių reikalais < 
krautuves, kurios 
Naujienose.

škuli) tu- 
prašomi 

eiti į tas 
skelbiasi

Edgewater Dairy, Company 
of Chicago ir Joliet Dairy 
Company tapo apkaltintos tuo, 
kad jos nusižengė AAA pa
tvarkymams mokėdamos f ar
mėnams žemespes kainas už 
pieną, ’ negu kodeksas Čhica- 
gos apskričiui nusako.

Keistas nesusipratimas
Neseniai prapuolė Allen 

I[aminei kartu su* $39,000 pi
nigų, samdinys Brinks ekspre
so kompanijos, kuri plieniniais 
trekais ir ginkluotos sargybos 
pagelba išvežioja bankų pini
gus ir kolektuoja jiems depo

Dr. 
ru 
pa
to,

American College of Physi- 
cians 
šiomis 
WeisS 
pesnis
sireiškimai esą priežastimi 
jogei 35 nuošimčiai visų šalies 
ligonių ištikrųjų neserga, o tik 
įsivaizduoja sergantys.

konvencijoj, laikomo j
dienomis Chicagoj, 

pareiškė; kad baimė, 
ir kitokie jausmų

BUDRIKO PROGRAMAS

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

S. S. Frederik VIII .... Balandžio
S. S. United States ....... Gegužes
S. S. Frederik VIII .......  Gegužės
S. S. United States ....... Birželio
S. S. Frederik VIII ....... Birželio

Visa Kelionė Jurtomis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhagą) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

21
12
26
16
30

DIDELE EKSKURSIJA 
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš Nėw Yorko Gegužes 12 d.

Lygiai 1 vai. po pietų ryt 
dieną nustatykite savo radio 
ant stoties WCFL, 970 kil. pa
siklausyti gražių dainų ir mu
zikos, kurią suteiks Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė 3417 S. Halsted st. Pro- 
grame dalyvaus Naujos Gady
nės choras ir solistai, taipgi 
pianistė p-Iė . Pečiukaitė ii* 
akordionistas J. Sereika, šiam 
programuit//pasibaigus bus ki
tas Budriko krautuvės radio 
programas iš stoties WAAF, 
920 kil. nuo 1:30 iki 2 vai. 
Tokiu budti rytoj 2 Budriko 
radio programai aplankys jū
sų namus.

Del informacijų kreipkitės i

Scandinavian American Line
130 N. LaSalle St., 248 Washington St. 27 Whit<ehall St„ 

Chicago, III. Boston, Mass. New York, N. Y.
Arba pas kitus autorizuotu^ vietos agentus

.u >., ... , ... f yl , ■ ,

Atsakomingi Maliavotojri!
Muzikantas.

galės

U Niekuomet nevartoja pigią ma- 
■ liavą, nes jie žino, kad už keletu

£B BBBHBBBMBBBBBBBBBBBBKBBEKBBBBBBBBBBBBM 
B

■ geresnę maliavą. Maliava, kuri 
. padengs daugiau paviršiaus; 
M lengviau užsidės; priduos ilgiau 
J tveriantį gražumą ir apsaugos 
B pačią maliavą.

■ Prašykite savo dealerio jums parodyti spalvų kortą byle
■ kurios f lai, yloss arba hi-yloss Pilsen Maliavų.REFRIGERATORIAI visų Stan

dard išdirbysčių. Norge, Frigidai- 
re, Crosley, Sparton, Gibson 
kitų nuo

SEKMADIENIO RADIO 
PROGRAMAS

ir

5

Reduces COLDS

66^

FB
B

B
9B

B
B

B
B

B
B

DRABUŽIU PLOVYKLĖS. 
Pasirinkimas, Thor, Maytag, 
B C, VVestinghouse, Apex, Bee 
Vac. Čia nekuriu kainos nuo

*29.50
DRABUŽIAM PROSYTI mašinos, 
visų minėtų išdirbysčių. Kainos 
nekurtų nuo

*39.50
Lengvus išmokėjimai pritaiko

mi visiems. Tik po 50c, 75c ar 
daugiau j savaitę.
Didelė nuolaida UŽ senas plb« 
vykles.

3224 So. Halsted St.
Tol. Victcry 4226

J. KALED1NSKAS, Vedėjas.
Pasiklausykite nrasų programų 
kas sekmadieni. 11-tą valandą iš 
ryto iš stoties W. G. E. S., 1360 
kilocycles.

Padarome Visiems

artus
Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir
Plakatus •

Konvertus

DRAUGIJOMS:
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

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

1739 South Halsted Street,

Rytoj 11-tą valandą prieš 
pietus radio klausytoj ai 
pasiklausyti gražaus ir įdo
maus radio programo, kuris 
bus leidžiamas pastangomis 
Progress Furniture Co. krau; 
tu ves iš stoties W. G. E. S., 
1360 kilocycles.

Programo išpildyme dalyvaus 
daug gabių dainininkių ir dai
nininkų, kurie po vadovyste

■ Pilsen Maliavos Pripažintos Daugelio Kaipo
■ Viršesnis Produktas

ISTERINE
relteves

SORE THROAT
Listeiine beveik moine uliaii 
užniuša turinčias bendiumoj 
su paprastais šalčiais bakteril * 
jai! Tas palengvina jusųj 
gerklę, kada bakterijos ją su-1 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai- | 
ke 2 Ms žiemos miriiiių pa, 
rodi, kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai M> 
tesi ego šalčiais. turėjo 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tu6a. ‘ kurie- nėsiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St: 
Lems. Mo.

Pilsen’o Labelis yra Jūsų Garantija
■ Pilno Patenkinimo.
^■^■■■■'■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■»
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A. BITINO^
PAMINKLŲ IŠDIRBYSTĖ

3958 West lllth Street
Tel. Beverly 0005

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko di
džiausią paminklų išdirbystę Chica- 
goje. Didžiausis pasirinkimas impor
tuotų ir Amerikoniškų akmenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25 ir aug-
ščiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti pas mus.

VENETIAN 
MONUMENT CO.

INCORPORATED 
ISLURPEJAI GERIAUSIOS RŲS1ES 
Paminklų ir Mauzolėjų 

Didžiausia Dirbtuvė
Chicagoje

'Hrfi 50 nietiį Patyrimo 
Pirkite tiesiog iŠ-musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

au dėl daugelio Įžymių. Chicagos 
lietuvių. •

527 N. Western Avenue 
. arti Grand Avenue 

Phone SEELEY 6103
CHICAGb, ILL.



NAUJIENOS, Chicago. III

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Sekretorius,

JOE’S TAVERNCicero
Cicero

N. Rašė jas

Cicero
Dvi draugijos susijungia

Pirmas lietuvis Didžiausis
REFRIGERATORIŲ

Praplės KrautuvėseDepozitai Garantuoti
Cicero

PASIRINKIMAS

National Bank
nuo

NORGE ŠALDYTUVAS

nuo

Kodėl Prarastas Vilnius
nuo

SPARTON šaldytuvas

Central District NAUJIENOS

VII 
VIII.

priežo
pama

39.50
29.95
19.75
39.50 
14.95 
11.95 
$3.98

Shampoo 
ir 

Finver 
Wavė už

Pirkite sau Refrigeratorių iš Peoples krautuvių, pasi 
naudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisiu 
gom kainoms ir lengvais išmokėjimais.

Didele nuolaida už senoviškas ledaunes į mainus ant 
naujų refrigeratorių. Informacijų galite klausti per te
lefoną.

gėjams. Ypatingai patys nariai 
dalyvaukite. Susipažinkite vie
ni su kitais.

Rock Island geležin 
kelio dirbtuvės 
dirba geriau

Seserų draugija 82 and Kean Avenuc
Vienas blokas nuo Archer Aveniu*

COM PANY® 

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

ALTASS veikimas eina pla 
eiai. Bendras parengimas 5 d 
gegužes. Tikietai platinami vi 
su frontu. Komisija dirba iš 
sijuosu’si.

Furnitūra Co. 
3621*23-25 South 
Halsted Street
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris

SU ŠIUO KUPONU 
ši Penktadienį ir šeštadienį 
15 Operatorių, 15 Ra pidai re 

Sausinto jų.

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.________

Oficialis susijungimas dvie
jų draugijų, būtent Draugystes 
Lietuvos Kareivių su Draugy
ste Lietuvos Mylėtojų, įvyksta 
šį vakarą Liet. Liuosybės sve
tainėj. Rengiama tų draugijų 
“vestuves”, krikštynos. Kokios 
bus iškilmės, kas bus krikšta
tėviai, paskelbsim vėliau. O da
bar tik galiu užprašyti visete 
atsilankyti, smagiai laiką pra
leisti ir suteikti paramą ren-

Laidotuvėse, koplyčioj grabo- 
rius J. J. Bagdonas pasakė ata
tinkamą prakalbą, o St. Rim 
kus sudainavo koplyčioj ir ka 
pinėse liūdnas daineles. J. Gru 
šas grojo liūdesio himną. Ka 
pinėse vėl kalbėjo J. J. Bag 
donas.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

didelis skirtumas pa 
su pirmesniais susi

Siūloma visų gerųjų išdirbysčių Refrigera 
toriai prieinamiausiomis kainomis ir leng 

viausiais išmokėjimais mieste.

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

L. LOBOFF 
Rusų artistų-šokėjų grupės 

lyderis.

E. Kavaliauskas Ci
cero j užsisakė N-nas 

2-ms metams

Tautiškų 
tikrai taps garbes nare paren
gime 28 balandžio Liuosybės 
Svetainėj. Jau turi susirinku
si daugybę dovanų, ir gana 
stambių. Apie jas.pranešu vė
liau, o tiro tarpu prašau visus 
rengtis prie bunco ir šokių. 
Abi svetaines užimtos, nebus 
jokių trukdymų šokėjams.

Korespondentas.

Liet. Tautiškose Ka 
pipėse palaidotas 

Jonas Jucius

Praėjusį antradienį Lietuvių 
Improvement 
paprastą 
Lietuvių

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę,

V. Vargas miginol Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

ROSELANDE

BALIUS

Matėsi 
lyginant 
rinkimais. Jau atrodė, kad bus 
svetainė permaža. Ir reikia ti
kėtis, kad ateis laikas, jpgei 
ir mifsų tautos piliečiai supras, 
jog Improvement kliubas nėra 
kokia partija; kad jis visiems 
yra reikalingas; kad jo susi
rinkimai turi būti skaitlingai 
lankomi lietuvių apgyventos 
apielinkes gerovei.

Daug buvo šiame susirinki
me kalbama apie praeitus rin
kimus, apgavystes, pavydus. 
O svarbiausia, tai nežinojimas

Palydovų važiavo apie 40 au
tomobilių. Iš kapinių didžiuma 
sugrįžo pas M. Sriubą, 1737 
So. Union Avė., pietums, kič- 
riuos iškėlė p-nia Bessie Sriu- 
biene.

4150 So. Halsted Street
Telefonas YARDS 1220

Kįįubas turėjo 
mėnesinį susirinkimą 
Liuosvbes svetaine-

Grigware, kuris 24 metai atgal pabėgo iš Leavenworth 
kalėjimo, nesenai tapo areštuotas Alberta, Kanadoj, ir galbūt 
vėl bus grąžintas į kalėjimą. Jis buvo nuteistas visą amžių 
kalėti už dalyvavimą apiplėšime Omaha, Nebr., pašto. Jis sa
kosi, kad jis buvo nekaltas ir tik taip pasitaikė, kad jis gyve
no tame pačiame name su plėšikais; ir kai jie tapo sugauti, 
tai pakliuvo ir jis, ir kartu su visais buvo nuteistas kalejiman, 
nors apie plėšimą nieko nežinojęs. Pabėgęs į Kanadą Grigware 
1916 m. vedė žmoną, kuri nieko nežinojo apie jo praeitį iki jo 
dabartinio areštavimo. Jiedu 'turi ir tris vaikus. Per visus šiuos 
24 metus jis vedė labai rimtą gyvenimą 
ventojų gerbiamas ir pilnai užtikimas. Dabar dėdama pastan 
gų, kad j j nuo gryžimo į kalėjimą išgelbėti.

Lietuvių Improvement Kliubo 
susirinkimas

Norge Refrigeratoriai

99.50

CICERO
Ciceroj p. E. Kavaliauskas, už
laikąs valgomų daiktų krautu
vę adresu 1446 So. 50th Ct., 
užsisakė Naujienas per kontes- 
tantą Fr. Bulaw 2-ms metams.

Veik didžiuma skaitytojų Ci
ceroj yra užsiprenu*meravę me
tams, kiti gauna Naujienas per 
išnešiotoją, o p. Kavaliauskas 
užsiprenumeravo jas net 2- 
jiems metams! —-Fr. Bulaw,

GIBSON 
REFRIGERATORIAI

89.50

JUNGTUVIŲ VAKARAS 
Draugystė Lietuvos Kareivių su Draugyste 

Lietuvos Mylėtojų šiandie 

Balandžio-April 21,1934 
Lietuvių Liuosybės Svetainėj 

14 St. ir 49 Ct., Cicero, Illinois
MUZIKA DOC BENNY.

Pradžia 7:30 vakare. 9 Tikietai iškalno 25c., prie durų 35c
Visiems užtikrintas užsiganėdinimas, kaip seniems taip ir jauniems.

RENGIMO KOMITETAS. '

įvykusiuose neseniai SLA. 
301 kuopos balsavimuose pasi
rodė šitokie rezultatai. Kandi 
datai balsų gavo:

į prezidentą
F. J. Bagoči’is 24
X. Strumskis 7
J. Gataveckas 0

į vfce-prezidentą
A. Mikalauskas 15
A. Trečiokas 5
J. Mažukna 13

į sekretorių
M. Vinikas 19
J. Miliauskas 6
M. Raginskas 1

į iždininką
K. Cwiigis 19
J. Lopatto 6
P. Mažeika 6

j iždo globėjus
S. Mockus 13
J. Januškevičius 8
J. šlikas 7
J. Bučinskas 6
B. žolynas 3
E. Mikiržiutč 17

j daktarą kvotėją
Dr. J. Staneslow 8
Dr. I. Bronušas 12
Dr. A. Graičunas 10

Seiman važiuoti išrinkta trys 
delegatai. V. P.

The

Live Stock

Rock Island gelžkelio didžiu
lėse dirbtuvėse, kurios randa
si prie Wenlworth Avė. ir už
ima plotą nuo 47 iki 51 gat- 

‘ i, kai kurie skyriai pradėjo 
dirbti truputį geriau. Ypač per- 
vežus karams taisyti skyrius 
sukruto. Kiti tačiau skyriai ma
žai tejaučia pagerėjimą.

Senas Petras.

GRAŽIU PROGRAMŲ 
Rengia SLA. 139 Kuopa 
BALČIŪNO SVET. 

158 E. 107th Street

šį Vakarų, šeštadieny 

Bal. 21 d.
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Įžanga 25 Centai
Programe dalyvauja Rusų 
artistų grupė ir šakar Makar 
Choras.

W. ŠIMKAUS muzika 
šokiams.

JOS LIPSKIS kviečia , visus draugus ir pažįstamus į 
iškilmingą atidarymą. Bus skanių užkandžių, gorimų, 
muzika ir linksminsimos iki ankstyvo ryto.

Warehouse 
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

RARGENAI
Jei Pirksite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI
Neatidėliokit, neikit greit!

$159 Seklyčios Setas 
dabar .... .....................
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar ........ 
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ..... .................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar do .......... .........
Elcktrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už ’/i kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 

Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Crosley Refrigeratoriai

99.50

MANUFACT U R IMG 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO, ILL

parašė UNTULIS
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę.

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsikrikštytų. ,
II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati

kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 

karai, o valstiečiams
IV. Kunigų fanatizmo politika

g¥*Ę.2VĮOFTHEneATgHBfiĘIU |

ATIDA!
Ponios ir Panelės. Mes padidi- 1 
nome musų Reauty Shop ir pa- I 
samdėme geriausius operatorius. 1

Supažindinimui su musų įstaigą ) 
mes duosime jums i

Musų $4,00 French Oil 1

Permanent |
Wave

politinio veikimo. Bet 
dis sako: “pagyvensim 
tysim”.

Kiti kliubo reikalai 
nepaliesti arba buvo labai ma
žai liesti. Bet pirmininko pa
reiškimas “turime organizuo
tis, dirbti iš širdies ir turime 
parodyti, kad valdininkas pri
klauso nuo musų” tai labai ge
rai skamba. Taip ir turėtų bū
ti, nes nuo žmonių, ypatingai 
namų savininkų, viskas pri
klauso.

Nutarta surengti išvažiavi
mą vasaros metu. Tuo tikslu 
darbuojasi komisija.

išnešta skundas miesteliui 
dėliai nešvaros, nes išmatos 
neišgabenama punktualiai. Pa-* 
skirta komisija Cicero gatvėms 
prižiūrėti, ba jas dabar per
taiso tai prižiūrėjimas yra rei
kalingas.

The Live Stock National Bank of Chicago 
yra narys Federalės Valdžios Apdraudos ir 
depozitai yra garantuoti.

Depozitoriai naudojasi visomis privilegi
jomis, kaip nusako Valdžios Banko Aktas 
is 1933 metų. 1 *■ - • ■ e < * y 4 • ••■'U . . ,. . I . . _ ■ ’ ■'

Tūkstančiai lietuvių pasirinko sj musų 
Banką savo Taupymo Banku.

Bal. 18 d. iš Butkaus koply
čios palydėtas į Lietuvių Tau
tines kapines bedarbis Jonas 
Juciirs, 38 m. amžiaus. Nors 
Jonas Jucius buvo bedarbis ii j vių 
gyveno pas savo draugą Sriu
bą adresu 1737 So. Union Avė. 
ir mirė ligoninėje, bet Myko
las Sriubas rūpinosi laidotuvė
mis, kad velionis gražiai butų 
palydėtas j amžino pasilsio vie

Jonas Jucius porą metų bu
vo bedarbis. Dirbinėjo kiek M. 
Sriubo alinėje. Sriubas neuž
miršo savo darbininką ir mi
rusį tinkamai palaidojo.

M. Sriubas taria ačiū* J. J. 
Bagdonui, St. Rimkui, J. Gru
šui ir visiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse.

Senas Petras.

Išpardavimo Vajus
DABAR EINA

LEONARD 
REFRIGERATORIAI 

nuo 1 05.00

Sparton Refrigeratoriai 

nuo 126.50

WESTINGHOUSE

132.50

General Motors Frigidaire

...» ’l 17.00

-
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ALTASS ŽINIOS
Autobusai važiuos į 

Ford-Lansing 
airportą

Patogumui tų, kurie neturi 
transportacijos (j “Lituanicos 
Antrosios” krikštynas, rytoj 
bus parūpinti autobusai, kurie 
visus keleivius nuveš į Ford- 
Lansing airportą.

Keleivis bus nuvežtas i air
portą i d parvežtas už 60 centų, 
vaikams už 30 centų. Įžanga į 
airportą 25 centai; vaikams — 
veltui.

Pirmas busas išvažiuos iš 
“Naujienų” 11:30 vai. ryto. 
Tad visi, kuriems tas adresas 
yra arčiausias, prašomi susi
rinkti prie “Naujienų”. iš 
“Naujienų” busas sustos Brigh- 
ton Parke apie 11:45 ryto ir 
paims ten keleivius.

Iš Brighton Parko busas va
žiuos j Marąuette Parką, kur 
paims likusius keleivius ir tuo
met važiuos j airportą. Mar
ąuette {Parke bus apie 12 vai. 
dieną. Jeigu nepajėgtų visų ke
leivių paimti, tuojau bus pa
šauktas antras, ir, jeigu reika
las, ir trečias busas. Margueette 
Parke busas sustos prie M. 
Narvido, 2424 W. 69th St.

Jeigu kurie nesuspėtų pagau
ti pirmąjį bosą, tie prašomi su
sirinkti 1 po pietų Marąuette 
Parke, prie M. Narvido kepyk
los, 2424 W. 69th St. Iš ten iš
eis antras busas. Prie “Naujie
nų”, Brighton Parke nesustos. 
Išvažiuos iš Marąuette Parko.

BARBORA GRIKIENAlTĖ -
Persiskyrė su šiuo pasauliu- 

balandžio 19 d., 2:30 vai. ryto; 
1934 metuose, sulaukus puses. 
Amžiaus,, gimtfs Skapiškio pa£

. rupijos. Steniuliškia^Jcaimo.-Jčo- j. 
kiškio apskr.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime; 

seseris Uršule šimėniene ir jos * 
šeimyna. Marijona Gabrienienę1 
ir vyra Joną, pusbroli Joną 
Mačiulį ir jo šeimyną, pusbro
lius Juozą ir Ramosą Grikie-- 
nius ir gimines, o Lietuvoj se
serį Veronika Gulbinskienę ir 
jos Šeimyną.

Kūnas pašarvotas,, randasi 
2024 South Peoria St. ..

Laidotuvės įvyks pirmadienio 
balandžio 23 dieną, 8:30 vai. . 
ryto iš namu i Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka-7 
pines.

Visi a a. Barboros Grikienai-: 
tės giminės, draugai ir pažjs-;- 
tami esat nuoširdžiai kviečia- '* 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-7 
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Pusbroliai, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canąl 3161, ;

Transportacija “Li- 
TUANICOSII” Krikš
tynų darbininkams

Visi “Lituanicos II” krikšty
nų darbininkai, kurie neturi 
transportacijos, bus nuvežti j 
Ford-Lansing airportą troku.

Visi 18-tos apielinkės, North- 
sidės, Cicero, Bridgeporto ir 
Westsidčs darbininkai, kurie 
neturi transportacijos prašomi 
susirinkti prie “Naujienų” ne
vėliau 7:45 vai. ryto. Apie tą 
laiką išvažiuos trokas.

Visi Town of Lake ir Brigh
ton Park darbininkai prašomi 
susirinkti apie 8 vai. ryto prie 
J. Yuškos svetaines, 2417 W. 
43rd St.

Visi Marąuette Parko darbi
ninkai, kurie neturi transporta
cijos, prašomi susirinkti 8:15 
vai. ryto prie M. Narvido ke* 
pyklos, 2424 W. 69th St. Tro
kas pradės važiuoti iš “Nau
jienų” j Brighton Parką ir pa
skiausiai, j Marąuette Parką; 
Iš ten trauks į airportą.

Jeigu Roselando skyriaus nar 
riai neturi transportacijos, pra
šomi atsišaukti į ALTASS cen
trą, pas A. Vaivadą, telefonas 
Canal 8500, ( 1
Į airportą bus galima nuvažiuo- 

, ti ir trekais
Iš Marąuette Parko, Town of 

Lake ir kitų kolonijų į Ford- 
Lansing Airportą, kur įvyks 
“Lituanicos II” krikštynos, 
apart busų, važiuos ir trokai.

Iš Marąuette Parko išvažiuos 
Ališausko trokas apie 12 vai. 
dieną. Jis sustos prie A. Kar- 
tano vaistinės, Rockwell ir 69th 
St. Visi norintieji važiuoti pra
šomi ten susirinkti laiku.

Iš Tovvn of Lake kolonijos p. 
Norkaus trokas sustos prie 
Wm. J. Kareivos namų, 4644 
S. Paulina street, ir išvažiuos 
tarp 11:30 ir 12.

Iš 18^tos' apielinkės trokžas 
išvažiuos apie 11:30 iš ryto nuo 
Naujienų. Tai bus Viktoro Bag
dono—Universal Storage Com- 
pany trokas.

Iš Bridgeporto Viktor Bag
dono — Universal Storage 
Company kitas trokas išvažiuos 
apie 12 vai. Visi norintieji va
žiuoti turi susirinkti prie Bag
dono ofiso, 3358 S. Halsted St.

Nuvažiavimas ir parvažiavi
mas iš airporto — 30 centų as
meniui.

UŽTEKTINAI ALAUS IR UŽ
KANDŽIŲ FORD-LANSING I

AIRPORTE ' i
Ford-Lansing airporte, kur 

rytoj įvyks “Lituanicos H’f 
krikštynos, ištroškusieji ir išį- 
alkusieji neturės daug rūpes
čio. P-s J. Yuška? kuris pHžiu- 
rėš buffetą, turės dhug užkanį* 
džių ir alaus ir bus prisiruošęs 
visiems skubiai patarnauti, nes 
turės didelį būrį darbininkų. ’

ir 12 dieną, ir WCFL 1-mą vaK 
dieną, sekmadienį. Pirmasis 
pranešimas bus’padarytas Prog
resą Furniture Company l>rog- 
rame, o antrasis Budniko radio 
programe.

čiai kviečia visus atsilankyti ir 
puikiai praleisti laiką.

Frank Pavilonis.

Brighton Park

Chicagos Draugiją, 
Kliubu Valdybos 

1934' metams

Liėtuvių Evangelikų Liutei-onų 
Draugija rengia puikų balių 
skridimo naudai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi

Altass lokalai “LitĮ 
uanicos 11” krikštyj 

nose
Trečiadienį vakare Wm. JĮ 

Kareivos svetainėje įvyko Sut 
sirinkimas ALTASS lokalų, kor 
mitetų valdybų, kuriame buvo 
apkalbėtas “Lituanicos II? 
krikštynų Ford-Lansing airpor
te, darbininkų klausimas.

Darbu buvo pasidalinta seka
mai: Northside komitetas pri
statys 30 vyrų įžangos bilietus 
pardavinėti; Brighton Parkas— 
15 vyrų automobilių sustaty
mui; Town of Lake — 10 vyrų 
tvarkos palaikymui airporte; 
Cicero — 10 vyrų bilietų at
iminėjimui; Bridgeportas — 15 
moterų pasivažinėjimų bilietų 
pardavinėjimui; Roselandas — 
10 vyrų prie alaus ir kitų vi
daus darbų; West Side — 15 
žmonių vidaus darbui airporte; 
18 apielinkė — tvarkos palaiky
mui ant keliu ir Marąuette 
Park — 10 žmonių narių rinki
mui.

Visos tos grupės turės kapi
tonus, kuriuos išrinks iš savo 
tarpo.

■ Aviacijos Dienos ir “Krikš
tynų” pradžia 2 vai. po pietų. 
Afrportas atsidarys publikai 11 
vai. ryto. Įžanga — 25c. asme
niui; vaikams iki 12 metų — 
veltui. —ALTASS.

Jeigu lis, “EITUANI- 
COS II” krikštynos 

bus atidėtos

MARIJONOS NOREIKIENĖS

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii

. . Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 go. Halsted St., Chicaio. 111.
' Phone Boulevard' 7814

Balandžio 22 d. įvyks puikus 
balius surengtas Lietuvių Evanr 
gelistų Liuteronų Draugijos 
skridimo naudai, Hollywood 
Hali Yuškos svet., 2417 West 
43rd St. Durys atsidarys 5 vai. 
po pietų. Bus prakalbos, gėri
mai pigiai, visokie 
žaidimai, šokams 
orkestrą.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirin. 
A. Milerienė, 1080 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagėlb. P. Grigo- 
hiėnė, 8322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudėnienė, 7917 S. Har- 

K vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 

' S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 So. 
Halsted St.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

lietuviški 
gros puiki

kad viskasRengėjai sako 
bus taip suruošta, kaip nei vie
name parengime dar nebuvo. 
Atsilankiusieji turės progą su
sipažinti su naujai įrengtu me
todu baliams surengti.

Todėl plati Chicagos lietuvių 
visuomenė yra kviečiama atsi
lankyti ir linksmai laiką pra
leisti. —Motinos Sūnus.

Juokų, šokių vakaras 
Roselande

ROSELAND. — Sekmadienį, 
balandžio 22 d., p. Bieliajus su 
savo artistais atkeliaus iš 
Bridgeporto į Balchuno svetai
nę juokų-šokių vakarui, kurį 
rengia Visų Švęntų parapijos 
aluminiečiai ir Moterų Gerovės 
Kliubas.

Vakaras žada būti įdomus 
tuo, kad p. Bieliajus, kaip ir 
visuomet, atliks su savo jaunų 
šokėjų grupe puikiai prirengtą 
programą, kuris1 patenkins pub
liką.

Dauguma musų, roselandie- 
čių, be abejo jau pažįstame p. 
Bieliajatią d^rbą ir esame gir-

¥at 
juos ir

Lietaus ar šiaip blogo ’ oro 
atvejyje, “Litūariičos’ II” krikš
tynos, kurios turi įvykti1 rytoj, 
Ford Lansing Airporte, .bus
atidėtos iki sekamo sekmadie
nio, balandžio 29 d.

Jeigu planuoją važiuoti į iš
kilmes matys, kad oras yra 
blogas, lai nevažiuoja į airpor
tą iki neišgirs galutinų prane
šimų ar diena įvyks ar ne iš 
radio stočių W(jES, tarp 11-tos

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 8347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
8252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 85th 
St.; Feliksus Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonap Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Antanas Vil- 
kiskis kas. glob., 827 W. 33rd St.; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldiebis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8133 South 
Halsted St. 12-tą vai. dieną.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi- 
cago, III, valdyba 1934 metų: S.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
j.934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.
Venckus, 755 W. 85 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 8044 N. 
nia Avenue: iždo
Ambutls, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. PaUlitta St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

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

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 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

pag. Fr.

. Califor- 
rašt. A.

pinigų užlaikytojas 
01 S. Paulina St.;

Garsinkites “N-nose”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Ofice Wentworth 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 seredomig

I.H ,, ,| I, , — „ . I

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343 *

DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 351h and Halsted Ste.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:80 

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai

-DR. MARKERIS
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. NAIKELIS
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 sutartį.

deję apie jo^kliubą, kaip šau
niuosius lietuvių šokęjus.
malonu buš1 pamatyti 
paSsigereti ją' juokais.

Be to, dalyvaus dar 
-Šakar-Makar choras, 
sunkiai per visą savaitę dar
bavosi, kad patiekti gražių dai
nų šiam vakarui.

Alumiiiiečiai vadovybėj Lud- 
viko Jagmino žada suvaidinti 
jtiokingą komediją.

Darbas paruošimui Šio va
karo,' vadovaujant Mrs. Sirtau
tienei, Bauzienei ir Fr. Pavilio
niui, stumiama pirmyn. Ir ka
dangi įžanga yra tik 25cz asme
niui, ? tai tikrai verta bus atsi
lankyti. Aluminiečiai ir idealie-

Telefonas Yards 1138 , 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems teika- 
ląriis'.n'ifaina prieinama.

' 3319 Lituanica Avenue
CHICAtfO, ILL.

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akini, 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V.-E. Siedlinskis
DENffISTAS

4143 Archer avM kamp. Francisco av.
W

Gnomas
Choras

J. F. KADŽIUS
• Inėorporatedv 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 *W. 18th St.
'Tel. Monroe 8877

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

A. L. Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. "Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Visi .Telefonai:

Yards 1741-1742

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po' pietų,, ą iki 8 vak.

Tel. Seeley 7380 , 
Namų telefonas Brunswfck 0597

įvairus Gydytojai

DR. IDE R Z M A N
Iš RUSIJOS

•Gerai lietuviams žinomas pėr 35 
mietus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.
;Gydo staigias ir chroniškas ligas, 

vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray “ ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Ceritrid 7464

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI ' C

Tel. Lafayette 8572 
J. - Liulevičius 
GRABORIUS ,’1R 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koblvčia dykai.

I «092 *BCH1R !4V1

. ‘ Phone BoUlęyard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

’Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 0 iki, 8 vakaro. 

Seredoj ‘ pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

L CHICAGO, ILL.Ofiso valAn^oS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS

Širdingai dėkavojame vi-
siems laidotuvių dalyviams, ku-„ 
rie kuom nors prisidėjo mirusį 
musu mylimai moterei ir ma
mytei Marijonai Noreikienei,. 
kuri, tapo palaidota balandžio 

.7 d. 1934 m. švento Kazimiero 
kapinėse. "

širdingai dėkavojame Nekal-j 
to ‘ Prasidėjimo Panelės šven-*- 
či ausi o s parapijos klebonui A,- 

■ Briškai, kunigui Valaičiui ir 
kunigui Joneliui už geriausi pa-ę 
tarnavimą. 'r

Širdingai dėkavojame vargo-: 
nininkams už gražų patarnavi-J 
roą ir Sesutėms Kazimierie- 
tėms. Dėkavojame visiems 
katrie aukavo šventas Mišias 
ir gėlių vainikus, kurie gražiai 
puošė velionės grabą.

širdingai dėkavojame visiems'* 
giminėms ir draugams, kurie■ 
kuom nors prisidėjo musų nu-- 
liūdimo valandoje ir laidotuvių' 
dienoj inusu mylimos Marijonos 
kuri tapo palaidota į amžiną 
poilsio viėtą.

Širdingai dėkavojame grabo- 
riui J. F. Eudeikiui už gražų 
patarnavimą laidotuvėse.

Mano mylima moteris ir mū
šy mylima mamvtė, jūsų nie- ■ 
kados neužmiršime kol gyvi y 
busime. Išaukite musu*

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sųnai, 
Žentai, Anūkai ir Giminės.

W1LLIAM WALENTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu J 

balandžio 19 dieną, 10:30 va-.j 
landą ryto 1934 m., sulaukęs“ 
pusės amžiaus, gimęs Suvalkų 
rėd., Seinų apskr., šventažerio 
parap., Buteliunų kaime.

Amerikoj išgyveno'40 metų.::
Paliko dideliame nuliūdima 

brolienę Pauliną Burbienę ir | 
jos vyrą Domininką, brolio vai- l 
kus Mykolą, Stefaniją ir Ane
lę, 2 žentu Louis ir Mykolą^ 
seseri Oną Pąęiulevičienę Den-ų 
ver, Colo. ir giminės.

Am. William Walentas gyve
no po adresu 2625 S. Emcrald. | 
Avenue. (

‘Kūnas pašarvotas, randasi}; 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314M| 
W. 23rd Place. ;•

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 23 dieną, lQ:00 vai. 

. ryto iš koplyčios bus nulydėtas- 
i Tautiškas kapines.

Visi a. ą. william Walento^. 
giminės, draugai ir pažįstami { 
esat nuoširdžiai kviečiami . da- , 
lyvauti laidotuvėse, ir . suteikti^ 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolienė, Brolio Vaikai, 7 
žentai, Sesuo ir Giminės. •* 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachavičius ir Sunai,., 
Tel., Gagai,. Žfrl5. ,,,, , , ,, ,, z >

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
( ' ? j

Moderniška 'Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
LaidėtUvių ‘Direktorius per 30 Mėtų

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIO
— IR — . '.TĖVAS •

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
LaiddtuVčse.........Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(NetBrim? VttyMu Blį firaįią; typ; įmjiu ,y^n), .....

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8418

1327 So. m ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai,

c
'•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 00’86

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

Dr.MAURteEKAHN
J4631 South; Ashlahd Avenhe 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 8200

Laėhavičh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canąl 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

DR, A. L. YUŠKA 
2422 West Marąuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 ikį 11 rytą, nuo 2-4 
ir 7-p pa pietų, seredomis po pietų 

ir nedėliomis pagal susitarimo.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

f Ofięo Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. -A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir. Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir * visų 
chroniškų ligų 

Ofisas .3102 $o. Halsted St. 
arti Slst Street .

Valandos: 2—4,J 7—9 vai. vak.' Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10-42 

dieną.

.Advokatai

1 ^BAGDONAS
Liūdnoje valandoje ; paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

T«l, REPUBtIC S100
T .♦ . ...F -r.-'o -r^- * j ■

.................     i.............. ...

r Tel. Cicero '2109 ir -859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

4830 West 15th St.
CICERO, ILL.

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

T U 1T - C1
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvell St.
Tel. r.Republic -Ii 9723

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir ųedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So.' California Avenue
Telefonas .Republic 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

T05 yV. Moni-oe St, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: .2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

. Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9
Telefonas Repulilic 9600.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, balan. 21, 1934

Lakūnai Janušauskas,Vaitkus, New 
hall, Maross, etc. “Lituanicos

II” krikštynose

4M

Dalyvaus ir P. Grigaitis, Dr. A. Montvidas, 
J. Mackevičius, A. Kalvaitis ir L. Šimutis
Įspūdingoj ceremonijoje visos Chicagos kolonijos 

sveikins lakūną ir “Lituanica II’'

Lakūnas Juozas R. James- nų. Visi lokalų pirmininkai, ir 
Feliksas Cicero, ir Northside, ir West- 

leit. N. Newmall, G. side, ir Town of Lake, ir Brigh- 
avia- ton Park, Marųuette Park, 

Roseland, 18-tos Apielinkės, Į 
Melrose Park, ir Bridgeporto 
bus pakviesti išreikšti linkėji
mus nuo savo kolonijos lietu-1 
vių, kurie kaip ir visi lietuviai i 
iš įvairių Chicagos dalių, atsi
lankys į airportą sekmadienį ir 
kurie kartu su visais kitais ne
abejojamai linki lakūnui Janu
šauskui kuo laimingiausios ke
lionės ir kad “Lituanicos II” 
sparnai nuneštų jį į musų se
nojo krašto laikinąją sostinę -- 
Kauną.

Jaunai ALTASS prezidento 
dukrelei, Ventai Kartanaitei su
mušus butelį šampano į profe- 
lerį, kaip reikalauja tradicija, 
ir suteikus tam baltam, kaip 
gulbė, lėktuvui vardą “Lituani
ca Antroji”, lakūnui .Janušaus
kui nueis visų susirinkusių 
nuoširdžiausi linkėjimai, kad 
jo žygis butų pasekmingesnis 
už pirmtakunų. Be to, jaudi
nanti dūdų beno maršo muzika, 
aeroplanų eskadrilių rikiuočių 
skraidymas ir manevravimas 
ore, saliutuojant naujai įšven
tintą transatlantinį aeroplaną, 
sudarys momentą ir įspūdžius, 
kurių nei laikas nepajėgs iš
trinti iš susirinkusių atminties.

.Janušauskas, Įeit. , 
Vaitkus 
Maross ir daugelis kitų iš 
torių, o ne is aviatorių “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis, 
konsulas A. Kalvaitis, Dr- A. 
Montvidas, “Draugo” red. L. 
šimutis ir daugelis kitų asme
nų dalyvaus “Lituanicos II” 
krikštynose ir Lietuvių Aviaci
jos Dienoje, kuri įvyks šį sek
madienį, bal. 22 d., Ford-I^ans- 
ing Airporte.

Daug žmonių prograine, daug 
entuziazmo, daug gražių linkė
jimų, daug įdomybių programe 
ir įvairių aviacijos “triksų” at
silankiusiems į krikštynas ir 
Aviacijos Dieną teks matyti.

Visos kolonijos sveikins 
“Lituanica II“

Bene gražiausioji programo
dalis bus sudaryta iš ALTASS 
lokalų Chicagoje ir apielinkėje 
pirmininkų linkėjimų lakūnui 
Juozui Janušauskui, tuojau po 

Lituanicos Antrosios” krikšty-

3066

Visa Chicago sujudusi
Nestebėtina, kad visa Chica- 

įos ir apielinkės lietuvių vi
suomenė sujudo dėl šio įvykio 
ir kur nepasisuksi, visi rengia
si j Ford-Lansing airportą va
žiuoti. Prie parengimo pasise
kimo žymiai prisidės ir visi 
ALTASS lokalai Chicagoje, ku
rie sumobilizavo reikalingų dar
bininkų būrius, kad tvarką pa
laikyti, bilietus 
etc., etc.

Tai bus vienas 
cagos lietuvių ir
gos gyvenimo įvykis, kuris bus 
įrašytas į Chicagos progreso 
knygos lapus ir apie kurį kal
bės gal kelios gentkartės. Chi
cagoje krikštijamas lėktuvas ir 
iš Chicagos jis žada pasikelti 
šią vasarą ir plasnoti į Kauną 
Lietuvą, nesustodamas Ne\v 
Yorke, kaip pirmesnieji lakū
nai!

pardavinėti,

istorinis Chi- 
pačios Chica-

3066 — Išėjimui suknele iš dviejų 
Rnaivu (bet turi būt' pritaikintos) 
materijų.. Tokia suknelė jeigu ma- 
terijolai bus gražiai pritaikinti išro- 
dys labai elegantiškai ir originališ
kai. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

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

- So. Halsted St., Chicago, III.

{štanga, vaikams veltui
Iškilmės airporte prasidės 2 

vai. po pietų, o airportas bus 
atidarytas publikai nuo 11 vai. 
ryto. Įžanga asmeniui bus 25 
centai, o vaikams, mažiau dvy
likos metų — veltui. Automo
biliams pastatyti daug vietos 
nemokamai. Keliai patogus. Dėl 
jų kreipkitės j žemėlapį.

Darbininkai parda
vimui tikietų “Litua- 
nicos D” krikštynose

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 10.

čia įdeda 15 centų ir praba at

siųsti man pavyzdį No....

Mieros per kratini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vata.)

1. A. Rypkevičius
2. J. Bačiunas
3. K. Kairis
4. V. Mankus
5. D. Gumauskas
6. P. Miliševičia
7. J. Miliuševičius
8. P. Miller
9. J. Ascila

10. P. čeračka
11. M. Grakauskas
12. L. Adomaitis
13. A. čepukas
14. P. Galskis
15. L čemauskas
16. A. Žilius
17. J. Ascila
18. J, Kaulinas
19. J. Briedis
20. V. Galskis
21. N. Smalelis
22. X. Saikus

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl mes siūlome nepaprastus bargenus iš „naujo įgytus beveik 

naujus kurus. Tik pasižiūrėkite j kainas. Panašių nerasite niekur ( hieagoj.
Su kiekvienu kuru eina pilna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
Mes atsakome už kiekvieną pus mus pirktą karą. Musų vardas 

yra jūsų apsauga.
1'rnmsiine jūsų seną karą | mainus. 

NASH “AMBASSADOR” De Luxo 
oeuan, paskiausių 1903, visai kaip 
naujas karas, važiuotas tiktai kele
tą šautų mylių bu šešiais naujais 
ratais, ir šešiais originaliais vairais, 
.Uipg* i.uosas wnteiing. Kainavo 
naujas savi naiku i $1900,

til iv. ii puskiausis 1930 Sedan, 
kiekvienu atžvilgiu yra Kaip nau
jas, puikus išbaigimas ir 
vairai, tiktai .................
t_____ 1 .
taip geras kaip diena kada išėjo is 
dirbtuvės. Puikus išbaigimas, bo 
zenKio. urigmaius tairai, kaip nau
ji; yra gražiailsis karas ant gat
ves ir galės tarnauti dar daugelį 
metų, musų kaina $345 
HUPMOBILĖ De Luxe Sedan 1931. 
Š. h karas buvo storage virš de
šimts menesių, išrodo kaip nevar
totas, tairai kaip nauji, 90 die
nų raštiška garantija, $245 
DODGE 1931 De Luxe Sedan, taip 
geras kaip diena kuomet buvo nu
pirktas, puikus tairai ir

Ir daugelis kitų. Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 
karą, ir gana laiko užsimokėti balansą.

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.
SQUAKE DEAL AUTO FINANCE CO.

2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

Labai liberališkos sąlygos.
S'I'UTZ 1931 Le Luxe Sodan labai 
mužui važiuotas, su šešiais drati- 
niais ratais, naujais tairais, garan
tuojamas kaip ir naujas karas, 
E ....................$350
FRANKLIN 1931 Sodan, kaip nau
jas visais atžvilgiais, Šeši dratiniai 
ratai, ir šeši puikus tairai, išbai- 
g.nius puikiausias, $350
CADILLAC 1931 De Luxe Sedan vi- ’ « .. . . ' •» I
girnas ir motoras, yra geriausias 
uaras kurį pinigas gali nupirkti, rei
kia pamatyti, kad jver- 
tinti, tiktai .................. .
NASH 1931 Sedan labai mažai va
žinėtas, išbaigimas, tairai ir moto
ras kaip naujas, dar daugelio me
tų tarnaus, .
tiKtai ......... .......  ........ .
i'lEKCE ARKUVV, 1931 De Luxe 
Sedan, atsargiai važiuotas ir ge
riausia buvo prižiūrimas. Mes ga
rantuojame Šį karų esant
kaip naujų, tiktai ............ v’* ■ ** 
HUDSON 1931 Sedan C*fQC 
kaip naujas, tiktai  .......M* ■

rAK iiAKL/ 1931 De LUxe Sėdau, j SU1 beveik nevartotas, puikus išbai

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

M. Čepulevičius 
K. čepuleviče 
A. Sabeskis 
P. Plečkaitis 
J. Ramoška 
J. Lebežinskas 
M. M.

T vi ragas 
šniaukšta 
Labanauskas 
Kaminskas 
Kaminskas 
Valaitis 
Manstavičius 
Nausieda

PRANEŠIMAI

M0RT6AGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 

i SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ, 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musų spulką.

TEL., LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

daug pigiau nei. kitur.
Sempelių knygas pristatome į namus. 

JOS. AUGA1T1S,
160R So. 50th Avė. tel. Cicero 645

A.
B.
S.

B.
J.
J.
L.

Cordials and Liąueurs
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskvva 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 

Almond
ir kiti likeriai.

The Cloister Co.
IŠDIRBYSTĖ

3251 So. Morgan St 
Tel. Boulevard 0505 

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertlM-ment is not intended
whlakey for aale or dellvory in any 
or community whereln the advor- 

tialntr. sale or ūse thoreof is unlawful.

Thls 
offer 
statė

to

P. CONRAD
PHOTOGRAFLSTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

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

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

Tel. Lafayette 1329

GERA PROGA
Pataisyti savo namus pigiai, pirk

dami reikmenis (millwork) duris, 
langus, stogams popierą, rinas i 
visą lumberį, pas lietuvį, apskaitlia 
vimas veltui.

BUILDERS SUPPLY, 
3553 So. Halsted St.

Sav. S. Zolp 
Atidarą visada.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI naujas, gražus 10 
akeriu P-knikams daržas su dideliu, 
8 kambarių, mūriniu kliubo namu. 
Namas pilnai įrengtas su naujais ra
kandais. Taipgi turi pilnai įreng
tą barruimj. Daržas turi didelį už
darytą šokiams pavilioną. Refresh- 
ment standą ir lauke dininj* 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.

DELICATTESSEN ir grosernė, 
gerai apsimokąs biznis, nebrangiai. 
6009 So. May St. Normai 0613.

ir.
!-f PARDAVIMUI aludė — gera vie

ta prie dirbtuvių, tarp svetimtaučių, 
5 kambariai pagyvenimui. Del grei
to pardavimo, parduosiu pigiai.

5617 W. 63 PI.

Lietuvių Piliečių Darbinnikų Pa- 
šelpinis Kliubas turės savo mėnesinį 
susirinkimą nedėlioję 22 dieną ba
landžio 1934 m., 1 vai. po pietų, Mel- 
dažio salėje, 2242 W. 23 Place.

Visi nariai malonėkite pribūti, 
daug svarbių dalykų turime apsvar
styti, bus duoti Raportai apie fi
nansinį stovį, kontrolės komisija su
teiks dau£ dalykų dėl labo kliubo 
delei nutarimo.

M. Z. Kadziauskas koresp.
Vakarienė su šokiais rengia šėrį- 

ninkai buvusios Darbininkų Vartoto
jų Korporacijos Bendrovės. Už li
kusius pinigus nuo išmokėjimo šėri- 
ninkams dalies už serus ir kitokius 
išmokesčius, šeštadienį balandžio 21 
dieną, 1934, pradžia 7:30 vai. vak. 
Pearson svetainėj, kampas 2ros ir 

tMain St. East St. Charles, III.
Kviečia Komitetas.

j Draugija Lietuvos Dukterų laikys 
'susirinkimą šeštadieny, balandžio 21 
i d. Mark White Par^e paprastoj sve
tainėj, 7 vai. vak. • Narės malonė- 

,kite susirinkti į laiką, nes reikalas 
labai svarbus. Kviečia

A. Dudonienė nut. rašt.
I v ■ otf. ’ .
I ......7i , i -A f.inltį......i............. . ................. .u. ■

i Priklausykite i Gerą 
' Draugiją 

Kurioje

Pašalpa Ligoje ir Po 
mirtinė Pilnai Yra 

Užtikrinta
Kam priklausyti į dvi arba 

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

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 jokių 
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 
15 iki 48 metų yra laukiamu svečiu į 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ.

DRAUGIJOS ofisas atidaras tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subatoje nuo 4 iki 7:80 vai. 
vakare — 1739 SO. HALSTED ST. 
Prašome atvykti čia pažymėtoms' die
noms dėl įsirašymo DRAUGIJON. 
Arba telefonuokite Canal 0117, kad 
norite įstoti DRAUGIJON, musų at
stovas atvyks į jūsų namus-

Martin Insull, kuris tapo at
gabentas iš Kanados ir dabar 
Chicagoje laukia teismo už 
bankrutijimą milžiniškos 
šulių finansinės imperijos, 
brolis Samuel Insull irgi 
gabenamas į Ameriką.

tris 
pa- 
už-

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos it 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

jums

SU-
In-
Jo

yra

Garsinkitės MN-nose’

A. SALDUKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 7619

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

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
* NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA 
NAMŲ PREŽIURA

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
yra naudingos

CLASSIFIEDADS
1 .. .. ........................ II.... ............... I .......................

Automobiles

į Luini ture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

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

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

valg.

$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. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

LA SALLE 1931 Modelio Sedan. 
Priverstas esu paaukauti savo be
veik nauja karų su naujais tairais. 
Saugus stiklai aplink ir flat van
dens šildytuvas. Garantuojame, yra 
juikiausiame stovy. Kainavo $2500. 
keikia cash. Priimsiu $275.

735 North Hamlin Avė.
2 lubos.

Business Service

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
vi58 So. Halsted St. Chicago. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.
II,

AUGUST SALDUKAS
Vienoj apielinkėj per 

24 metus
REAL ESTATE — PASKOLOS

— APDRAUDA
Darome visus legališkus doku

mentus pirkime ir par
davime namų.

NOTARY PUBLIC 
4038 Archer Avenue 

Phone Lafayette 6719 
CHICAGO

PARDAVIMUI Beer Tavem su 
Lunch Room, arti dirbtuvių. Pigiai, 
priežastis našlė, persunku vienai ap
sidirbti. 2408 W. 16 St.

PARSIDUODA delicatessen ir gro- 
sernė, yra 4 kambariai užpakalį. 
Renda $20 į mėnesį.

3443 So. Lituanica Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. Nėra kitos bučernės per 3 
blokus. 246 So. 13th Avenue, 
Mayvvood, III.

PARDAVIMUI Restauranto biz
nis — gera vieta ir nebrangiai.

3517 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. pi
giai. Pigi renda, su keturiais kam
bariais. Valymo, taisymo ir prosimo 
— vieta išdirbta.

6839 So. Loomis Blvd.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0808

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

cash.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai 

$100 importuoti kaurai .... 
$200 importuoti kaurai .... 
$275 importuoti kaurai ....
Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

$20 ir $25 
$30 ir $35 
$40 ir$45

Musical Instruments
PARDUODU koncertinką, 

reikalinga, nupirksite pigiai, 
matyti nedėlioj visą dieną.

4034 Montgomery St.

For Rent

kam 
Gali

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.

ANT RENDOS Storas ir 6 kam
bariai užpakaly, taipgi garadžius. 
Kampinis namas. Renda $25 i mė
nesi. 2724 Emerald Avė. Atsišauki
te John Bush, 10527 S. Throop St.

ANT RENDOS puikus fintas, 5 
kambariai, garu ipšildomas, su ga- 
radžium $39.00 5931 S. Albany Avė. 
Tel. Republic 9591.

NAUJAI išdekoruoti flatai 4 ir 7 
kambariai, šviesus, labai pigi renda. 

1445 W. 16th St.

6 ŠVIESUS f rentiniai kambariai 
su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi, — $16.00.

1534 S. Central Park Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia ___

W*****^^****^***^***W****N^*^*******^*******1**********’

REIKALINGAS vyras, kuris su
pranta daržininkystės darbą, 
me kambarį, valgį, skalbinius 
bužius. Labai geri namai 
nors, kuris moka šį darbą.

Atsišaukite
1837 So. 49 Ct. 

Cicero.

Duosi- 
ir dra- 

kam

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
Tavem arba Bučernės 5 kambarių 
mūrinį bungplow ir 5 paša ž i erių 
Reo automobilių. Parduosiu pigiai. 

,5334 S. Califomia Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

PARSIDUODA Alude, gera vieta 
su barais, gerai jrengta.

2416 W. 69 Street.

Exchange—-Mainai
IŠMAINYSIU 2 flatų mūrinį po 6 

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

JEIGU ką turite parduoti, o nega- 
ite, tai mainykite. Turiu namą 

augšto, medinis, dėl dviejų šeimynų, 
’riimsiu į mainus mažą dirbamą 
armą be skolos, Illinojuje, lotus, 

morgičius.
6602 So. Fairfield Avė.

2 lubos.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

. MODERNIŠKAS 5 kambarių cot- 
tage, muro pamatas, furnace šildo
mas, garadžius. Atsišaukite šešta
dienį arba sekmadienį.

6011 So. Carpenter St.

PIGIAU negu improvementai kai
nuoja parduosiu 4 lotus ir 6 kamba
rių namą (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

BARGENAS 2 augščių mūrinis na
mas su basementu 4—4 kambarių 
flatai, 927 W. 18th PI. Taksos užmo
kėtos, titulas be skolų, telefonas 
Lawndale 7596.

PARSIDUODA bizniavęs kampi
nis namas, 5 kambariai ir Storas, 3 
karų garadžius už $2600, $600 įmo
kėti, už bizni ir namą. Karštu van
deniu šildomas. Pirmos klesos įtai
symai. šaukite Blvd. 9766.

EXTRA
$27,000 vertės už $16,000.

Kampinis 3 flatų, Storas pilnai 
įrengtas su tavemo fixturiais, 2 ka
rų garadžius. Mainysiu ant far- 
mos, morgičių arba mažesnio namo. 
Reikia tiktai $4000.

3934 W. 16th St.

NORINTIEJI 
giai, privatišką, 
šaukite, mokysiu 
4428 S. Western

parduoti lotų, pi- 
ar bizniavę. Atsi- 
cash. Kreipkitės

Avė., 1 lubos.

PARDAVIMUI 1% medinis namas, 
6 kambariai, furnace šiluma. Parda
vimo priežastis išvažiuojame j Eu
ropa. 6046 So. Tripp Avė.

REIKALINGOS patyrusios mote
ris prie sortavimp popieros atkarpų. 
Sangamon Paper. Grading Co. 1449 
So. Sangamon St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
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 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
r CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu v: rš 50 met.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

MOKfiTA $16,500 PARDUODU 
UŽ $6,900

Netoli 63 ir Artesian Avė.
2 flatų po 5 kamb., naujas mūri

nis namas, kaina $6,900, mažas įmo- 
kėjimas. Kas norite pirkti, parduo
ti arba mainyti namus, farmas, vi
sokius biznius, kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS CO.
4038 Archer Avė

Tel. Lafayette 6719 
arba 3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard. 0127

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

PARSIDUODA du namai, vienas 
medinis, kitas mūrinis, gerame sto
vy j. Savininką galima matyti vi
sados. 5654 W. 64th Place.

PARDAVIMUI Alaus Tavom, 
ra vieta išdirbta, 6 kambariai 
gyvenimui, parsiduoda pigiai.

2122 W. 63 St. ■

ge 
pa

PARSIDUODA naujas namus su 
aludės bizniu, arba atskyrai 82 and 
Kean Avė., Willow Springs.

KUCHINSKAS




