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STUDENTŲ STREIKAI PRIEŠ KARĄNauji Streikai Automobi
liti Pramonėje

Gin*

dar vieniems

taikinti streiką
JŽ.
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Ne-

val-

reikalų vice-ministeri

Prekybininkų

b.Ind

karininkai ir 5 civiliai, kurie 
suokalbiavo nužudyti Karolį, 
nuteisti 10 metų kalėj i man.

Paveikslą uždrausta rodyti pra
šant Vokietijos konsului. By
la bus perkelta į teismą

HAVANA, Kuboj, b. 23. — 
Bombos vakar Havanoje užmu
šė šešis žmones ir pridarė gal
būt už $500,000 nuostolių.

Sutiko palaikyti skirtumą algų 
ir pakeltas algas nukapoti. 
Prašo 50,00,0 streikuojančių 
angliakasių gryšti i darbą

Bet nė viena pusė pirmoji ne
nori kreiptis prie valdžios, 

■ kad pritaikintų geležinkelių 
darbo akto provizijas

Garsusis Dillinger buvo užklup
tas šiaurinio Wisconsino re- 
zorte, bet atsišaudydamas pa
bėgo su draugais

delei jų prikloti* 
Dirbtuvės pikieu

Valdžia kovoje su darbininkais 
stveriasi 1848 m. įstatymų

23.—* 
5,000 
Corp. 
Strei-

b. 23. 
nusi 
viena 
Troė-

■

pa
niro 

“sabo- 
telefo-

NEW YORK, b. 23. 
paisydama grūmojimų mirtimi, 
dainininkė Schumann-Heinke 
vakar dainavo Anti-nacių Ly
gos koncerte.

SAN ANTONIO, Tex., b. 23. 
—Keturi vežami į mokyklą vai
kai liko užmušti ir 4 žmonės 
sužeisti, traukiniui sudaužius 
jų troką.

K •I t r
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Streikuoja Fisher Body Corp. darbininkai 
Cleveland ir St. Louis dirbtuvėse. 

Reikalauja pripažinti uniją
CLEVELAND, O., bal. 

Šiandie sustreikavo virš 
darbininkų Fisher Body 
Clevelando dirbtuvėje, 
kieriai pikietuoja dirbtuvę ir
reikalauja pripažinti jų uniją, 
kuri priklatfso Amerikos Dar
bo Federacijai.

Dirbtuvės manažeris Scafe 
griežtai atsisao pripažinti uni
ją ir sako, kad “iki vakaro” į 
streiką įsimaišys prezidentas 
Rooseveltas.

Pikietavimas išpradžių buvo 
ramus, bet kada j dirbtuvę ban
dė įeiti streiklaužiai, tai išti
ko ir susirėmimų, kūrintose ke
li žmonės liko apmušti. Po mil
žinišką minią jodinėjo policija, 
kad palaikyti ’ tvarką.

Kadangi padėtis automobilių 
industrijoje yra labai opi ir 
streikas gali greitai išsiplėsti, 
tai darbininkų vadai daro di
džiausių pastangų gaip galima 
greičiausia streiką sutaikinti.

(Fisher Body Corp priklauso 
General Motors automobilių 
trustui).

Chicagos meras už
draudė rodyti anti- 
hitlerišką paveiksią

CHICAGO.—Meras Kelly va
kar atėmė vidurmiesčio Majes- 
tic teatrui leidimą rodyti pa
garsėjusią filmą “Hitler’s Reign 
of Terror”, kuri parodo kaip 
naciai terorizuoja gyventojus, 
degina knygas ir ką jie darė 
pasigrobę valdžią Vokietijoje.

Meras uždraudė rodyti filmą 
prašant Vokietijos gen. konsu 
lui Jaeger, kuris prašęs merą 
ir policijos viršininką uždraus
ti rodyti tą filmą, nes ji galin
ti sukelti neapykantą tarp dvie
jų draugingų tautų.

Ta filmą gaminta Vokietijoj 
ir buvo slapta iš ten išvežta.

Teatro savininkai ketina krei
ptis į teismą ir prašyti injunc- 
tiono prieš merą, kuris uždraus 
tų merui ar policijai kliudyti 
rodyti tą filmą. Filmą yra pa
tvirtinta vietos filmų cenzūros. 
Iki teismas išspręs, teatras sto
vi uždarytas.

Tai yra ne pirmas kartas, 
kad meras parodo savo atgal- 
eiviškumą prieš filmas. Prieš 
kiek laiko jis uždraudė rodyti 
filmas, kurios rodė įvykusias 
socialistų skerdynes Viennoje. 
Kartu jis uždraudė visas žinių 
filmas, kur tik buvo rodoma 
darbininkų streikai, riaušės, su
sirėmimai su policija, nes tai 
galį sukurstyti žiūrėtojus da
ryti tą patį ir čia

_S 
hicagaJ ir apietinkej f eSert** 

lis oro biuras Šiai dienai prana
šauta:

Giedra; daug šalčiau.
Saulė teka 4:57, leidžiasi 

40.
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Reikalauja sugrąžinti į darbą 
paleistuosius darbininkufe

ST. LOUIS, Mo., b. 23. — 
Šiandie sustreikavo apie 3,000 
darbininkų Chevrolet Motor Co. 
ir Fisher Body Corp. dirbtu
vėse, reikalaudami sugrąžinti į 
darbą tuos 120 darbininkų, ku
rie buvo atleisti sumažėjus dar
bui, bet po to nebuvo priimti 
atgal į darbą 
symo unijai, 
tuoj amas.
Jau bandoma

DETROIT, Mich., b. 23. — 
Automobilių darbo taryba šian
die ilgai konferavo su Fishe- 
riais, viršininkais Fisher Body 
Corp., turbut kad sutaikinti 
jų Clevelando ir St. Louis dirb
tuvėse streiką. Kitame kamba
ryje buvo organizuotų darbi
ninkų vadai iš Detroit ir Flint. 
Tarybos pirmininkas Dr. Wol- 
man pasitardavo tai su viena 
grupe, tai paskui su kita, ma
tyt, ieškodamas pagrindo susi
taikymui.

Nuteisė kalėjiman 13 
Rumunijos suokal

bininkų

BUCHARESTAS, bal. 23. - 
Astuoni Rumunijos karininkai, 
jų tarpe vienas, kuris daugiau
sia pagelbėjo karaliui Karoliu*! 
sugryšti į sostą ir penki civiliai 
žmonės, kurie karo teismo buvo 
teisiami už suokalbį nužudyti 
karalių, liko rasti kalti už ša
lies išdavystę ir kiekvienas jų 
liko nuteistas 10 metų kalėji
man.

Jie buvo kaltinami, kad jie 
ruošėsi nužudyti karalių važiuo 
jant į velykines pamaldas ir 
taipjau išžudyti karaliaus mei
lužę ir kitus valdžios narius iš
sprogdinant laike pamaldų ba 
ziliką.

Suokalbiu vadovavo pulk. 
Prekup, kuris 6 metai atgal bu
vo teisiamas to paties teismo už 
suokalbį sugrąžinti Karolį • 
sotą, bet buvo išteisintas Už 
dviejų metų jis betgi Karolį 
sugrąžino į sostą, slapta jį at 
gabendamas lėktuvu iš Pary
žiaus ir suruošdamas Rumuni
joj perversmą. Bet jis labiau
sia neapkentė karaliaus meilu
žės, delei ko ryžos nužudyti pa 
tį karalių, jo meilužę ir kitus 
ministerius.

Jugoslavijos kasyk 
loję žuvo 146 ang

liakasiai
SARAJEVO, b. 23.—-Oficia

liai nustatyta, kad eksplozijoj 
Kakanž kasykloj žuvo 146 an
gliakasiai.

Dar toli ne visų žuvusiųjų la* 
vonai yra išimti iš kasyklos, nes 
gelbėjimo darbą labai trukdo 
dujos.

skelbiami taikos obal

universiteto susirinki-

įvairių, daugiausia rytinių valstijų, 
universi'ictų studentai buvo paskel-^^J|wfl 
bę vienos valandos streiką prieš 
karą, laike kurio buvo ruošiamos 
demonstracijos už taiką, laikomos 
prakalbos, 
šiai. Viršuj kairėj streikieriai kal
ba Harvard 
mui. Dešinėj — Columbia univer
siteto studente kalba už taiką. Bet 
ne visur demonstracijos ramiai baigėsi. Pav. N ew Yorko City College studentų demonstraciją 
puolė policija ir atžagareiviai studentai ir iššaukė muštynes (apačioj).

Johnson nusileido 
pietinių anglių ka
syklų savininkams

WASHINGTON, bal. 23. — 
NRA administratorius Johnson 
sutiko nusileisti' 'pietinių vals
tijų anglių kasyklų savininkams 
ir ilgiau palaikyti tą skirtumą 
algų, kuris yra pietinėse vals
tijose, bet kuris bu*vo išnykęs 
Johnsonui kovo 31 d. paskelbus 
pataisas prie anglių kodekso, 
kuri įvedė 35 vai. darbo savai
tę ir nustatė minimum $4.60 
algą į dieną.

Nusileisdamas kasyklų savi
ninkams, Johnson nustatė $3.80 
į dieną algų skalę Alabamos 
valst., betgi paliko 7 vai. dar
bo dieną. Kartu; jis pakvietė 
streikuojančius 50,000 anglia
kasių sugryšti į darbą.

Kitose pietinėse ir pietvaka
rinėse kasyklose algos irgi li
ko dalinai sumažintos. Bet vis
gi jos pasiliko augštesnės, ne
gu btfvo nutatytos pirmesnio 
anglių kasyklų kodekso.

Bet kadangi Alabama mokės 
angliakasiams žemesnes algas, 
ji neturės teisės pasinaudoti 
tuo algų skirtumu, kad konku
ruoti kitų valstijų kasyklas, 
kurios moka aukštesnes algas, 
nes jai liko uždrausta parda
vinėti anglis kituose distriktuo- 
se žemesnėmis kainomis už tas, 
kurios yra tuose distriktuose.

Bombos Havanoje 
užmušė 6 žmones

ABO, Suomijoj, b. 23. — 
Amerikietis Jacobson, buvęs 
Michigan mokytojas, nuteistas 
5 metams kalėj iman už šnipinė
jimą sovietų Rusijos naudai/ 
Moteris gi Schul liko nuteista 
8 metams kalėjiman.

MINNEAPOLIS, Minn., b„ 
23.—Tarp kelių degtinės san
krovų iškilo kainų karas ir da*’ 
bar maišyta (“blended”) ke
tinė čia parsidavinėja po 2$c ufc 
paintę.

Atidarė ilgiausi tu 
1 neli

FLORENCIJA, Italijoj, b. 23 
—Karalius pirmas pervažiuoda
mas atidarė ilgiausi pasaulyje 
dviejų bėgių tunelį, kuris eina 
po Apeninų^ kalnais, sujungia 
tiesiu keliu Bologną ir Floren 
ciją ir sutrumpina kelionę tarp 
tų dviejų mėistų valanda ir pu
se.

Tunelis yra 12 mylių ilgio ii 
prie jo pravedimo dirbo 3,000 
darbininkų* per * 10 metų. Jo 
pravedamas kainavo apie $100/ 
000,000 ir 100 darbininkų gy
vastis.

Ilgesnis yra Simplon tune
lis po Alpais, bet jis turi tik 
vienus bėgius.

Sumažino mažųjų 
namų taksus ir 

1932 metams
CHICAGO.—Po ilgo spirimo- 

si, taksų assesorius Jacobs su
tiko pritaikinti teisėjo Jarecki 
nuosprendį sumažinti 15 nuoš. 
taksus ant mažųjų namų ir 
1932 metų taksams, kurių bilos 
jau yra išsiuntinėtos.

Teisėjo Jarecki nuosprendis 
lietė tik 1931 m. taksus ir tai 
tiktai tų, kurie buvo padavę 
protestą. Vedę tą bylą spirėsi, 
kad tas sumažinimas įuri pa
liesti ir 1932 m. taksus ir jau 
ru'ošėsi užvesti teisme bylą, ku
ri butų sulaikiusi taksų mokė
jimą. Bet į tą reikalą įsimai
šė visos valdžios viršūnes Chi- 
cagoje ir Illinois valst. ir šiaip 
taip privertė atkaklų Jacobs 
nusileisti.

Taksų sumažinimą gaus ir 
tie, kurie yra užmokėję pirtsę 
1932 m. taksų. Sumažinimą 
gaus visi, kaip tie, kurie pro
testavo ,taip ir tie, kurie dar 
nebuvo padavę protesto. Suma
žinami tik mažųjų namų tak
sai— bungalow, rezidencijų, dvi- 
flačių ir triflačių ir tai tiktai 
vien tik namo, neliečiant paties 
loto, ant ktfrio tas namas sto
vi.

Dar tebėra neišsiuntinėtos ii 
1931 m, pataisytos bilos tiems, 
kuriems sumažinimas priklah- 
so. Delsiama du bilų išsiunti
nėjimu galbūt dėlto, kad lau
kiama legislaturos nutarimo, ku
ris taksų sumažinimą praplės
tų ir tiems, kurie nėra protes
tavę, ar jau užsimokėjusiems 
taksus, kurie, teismo Nuo
sprendžiu, su'mažihimo negale-

Francuos valdžia 
pradeda persekio

ti, darbininkus

PARYŽIUS, b. 23. 
mieras Doumergue prakalboj 
per radio aštriai pasmerkė ci
vilių valdžios darbininkų “sa
botažą” ir kvietė visą šalį rem
ti valdžią jos kovoje su nepa
tenkintais darbininkais.

Kovoje su darbininkais val
džia bando panaudoti užmirš
tus 1848 m. įstatymus einant 
kuriais uždraudžiami visokie 
kurstymai prieš valdžią ir su
sirinkimai gatvėse. Tuos įsta
tymus pirmiausia norima pri
taikinti komunistų dienraščiui 
Humanite, už jo kurstymus 
prieš valdžią ir ruošimą demon
stracijų. Jo atsišaukimas skelb
ti generalinį streiką gegužės 1 
d. taipjau skaitomas nusidėji
mu tam įstatymui. Teismai jau 
pradėjo veikti ir Periguex mies 
te jau yra nuteistas didelis bu*- 
rys socialistų ir komunistų už 
jų dalyvavimą valdininkų pro
testo demonstracijoj.

Valdžia ypač stengiasi suar
dyti civilių valdininkų uniją, 
kuri kovoja algų kapojimą 
džios darbininkams.

Susisiekimo ’ministeris 
skelbė, kad jis apvalysiąs 
valdžios priešininkų ir 
tažininkų” telegrafo ir 
nų tarnybą.

BARBIZON, Francijoj, 
—Franci j a nežino kaip 
kratyti Trockio, nes ne 
šalis nenori jį įsileisti, 
kis jau yra susikraustęs savo 
daiktus, bet neturi kur važiuo 
ti.

MADRIDAS, b. 23. — Ispa- 
nijos valdžia jau paliuosavo is 
kalėjimo apie 6,000 monarchis* 
tų, kurie buvo pasodinti už su 
kilimus prieš respubliką. Am
nestijos susilaukė visi monar- 
chistai, išėmus vien tik buvusj 
karalių Alfonsą.

MICHIGAN CITY, 
23.—Iš vietos valstijos kalėji- 

Imo pabėgo dar 4 žmonės, jų 
tarpe 8 žmogžudžiai. Nuo per
eito rudens pabėgo jau 18 žmo
nių. , Ir tai nereikėjo nė medi
nio revolverio turėti.

Nori, kad valdžia 
taikintų geležinke-

WASHINGTON, b. 23. 
čas su geležinkelių kompanijo 
mis dėl algų tebėra neišspręstas 
ir atsidūrė toj pačioj vietoj kur 
ir prasidėjo.

Geležinkeliams 'pareikalavus, 
kad darbininkai
metams prisiimtų algų nukapo- 
jimą, prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė, kad algų nukapojimas 
pasiliktų tik pusei metų. Paga 
lios klausimas buvo atiduotas 
geležinkelių koordinatoriaus 
Eastman arbitracijai. Eastman 
irgi palaikė prezidento pasiūly
mą ir tik mažiausia uždirban
tiems darbininkams sutiko pa
kelti algas. Darbininkai East- 
mano pasiūlymą atmetė, o kom
panijos irgi nesutiko nusileisti. 
Eastman tada iš arbitratoriauš 
vietos rezignavo ir derybos at 
sidu'rė pirmykščiame stovyje.

Kaip matyt, abi pusės norė
tų, kad valdžia taikintų einant 
geležinkelių darbo akto provi- 
zijomis, bet nė viena pusė ne
nori pirmoji prašyti valdžios 
pagelbos. Nors ir kalbama 
apie streiką, bet, išrodo, tai yra 
labai tolimas dalykas ir vei
kiausia Baltąjam Namui dar 
sykį teks spręsti tą ginčą.
..Prezidentas Rooseveltas jau 

įspėja geležinkelius, kad jie' tu- iš pyavažįuojančių kitą auto- 
ri sumažinti savo skolas ir su
sitaikinti ' su? darbininkais, ki
taip valdžia turės paimti gele
žinkelius savo kontrolėn, ar 
juos ir visai nusavinti.

CORK, Airijoj, b. 23. —Ai 
rijos valdžiai paskelbus, kad ji 
mokės $2.50 už veršiuko odą, 
prasidėjo visuotinas veršiukų 
piovimas. Kas savaitę papiau 
narna po 25,000 veršiukų. Ma
noma, viso* bus išpiauta virš 
200,000 veršiukų, kad sumažin
ti gyvulių perviršį Airijoj, ku
ris pasidarė Anglijai uždarius 
savo marketą Airijos gyvu
liams. Vieton auginti gyvulius 
Airija auginsianti daugiau kvie
čių.

Druskininkai prijungia
mi prie geležinkelių 

tiklo
VILNIUS. 26. III. Elta. — 

Kurjer Wilenski praneša, kad 
lenkų geležinkelių valdyba yra 
nutarusi prijungti Druskinin
kus, kurie yra 18 kilometrų nuo 
geložinkelio, prie bendro gele
žinkelio tinklo. Parengiamieji 

I darbai varomi “amerikonišku” 
tempu, šaka, kuria Druskiniu 
kai bus prijungti prie geležin
kelio tinklo, bus pastatyta šie 
met. Tikimasi, kad rudenį jau 
ja važinės traukiniai, šaka bus 
18.5 kilom, ilgio ir eis maž
daug lygiagrečiai plentui.

Bus Lietuvos Sovietų 
prekybos derybos?

KAUNAS.’ 
sluoksniuose plačiai kalbama,
kad netrukus prasidedančios 
Sovietų Rusijos ir Lietuvos pre
kybos derybos. Sovietai, vykdy 
darni antros piatijietkos planą, 
savo užpirkimus Pabaltijo vals
tybėse* esą nutarę šiemet padi
dinti 10-Čia mil. lt. Kai dej Lie
tuvos, tai, busią stengiamasi 
padidinti Sovietų prekių tran
zitą į Klaipėdos uostą.

Užklupo Dillingerį, 
bet nesugavo; 2 žu

vo, 4 sužeisti

CHICAGO. — čia gauta 
smulkmeniškų žinių, kad gar
susis John Dillinger, kurio Chi
cagos policija negali pagauti, o 
Indianos kalėjimai negali išlai
kyti, buvo užpereitą naktį už
kluptas su savo dviem drau
gais Little Bohemia rezorte, 
prie Spider Lake, Vilas pavie
te, šiauriniame Wisconsine, ne
toli Eagle River. Tą rezortą 
Dillingerio šaika užėmusi penk
tadieny ir ten gyvenusi su tri
mis moterimis. Rezorto savinin
kas ir patarnautojai buvo kaip 
kokie kaliniai ir bijojo kam 
kitam pranešti, nes visą laiką 
kas nors juos dabojo.

Dillingerio šaiką ten užklu
po federaliniai agenai, kurie 
sumobilizavo visos apielinkės 
ginkluotas jėgas ir šimtų žmo
nių buriu' puolė rezortą. Te- 
čiaus Dillingerio šaika, kuri su 
sidėjo iš paties Dillingerio, Ha
miltono ir Carrol po ilgo atsi- 
šąudymo pabėgo. Pas tvėrusi 
vieną automobilių pabėgo į ki
tą rezortą, kuri privertė vieną 
darbininką juos vežti savo au
tomobiliu'. Nuvežus kokias 50 
mylių, jie tą darbininką išmetė 
iš ąutomobilio ir patys nuva
žiavo. Pavažiavę kiek atėmė

mobilių ir juo pabėgo.
Susirėmimas su Dillingerio 

šaika vienas federalinis agentas 
ir vienas pašalietis liko užmuš
ti ir 4 žmonės sužeisti. Spėja
ma, kad sužeistas ir vienas 
Dillingerio šaikos narys, bet 
tikrų žinių nėra.

Saiką išsivijo šimtai polici
jos ir federalinių agentų, bet 
ją pagauti nepasisekė. Suimtos 
liko tik trys su šaika buvusios 
merginos, kurios betgi atsisako 
pasakyti net ir savo vardą.

Vėliau atėjo žinia, kad Dil
lingerio šaika liko užklupta ties 
St. Paul, Minn., bet atsišaudy
dama pabėgo.

LONDONAS, b. 23. — Nieko 
nepelnęs Francijoj, Italijos už
sienio
Suvich atvyko J Londoną tar
tis su Anglija dėl naujų pasiū
lymų nusiginklavimo klausimais.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, II..
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J. Gumauskas, 
Stungis, Indrele.

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS 
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANK.US
P. MILASEVICIA 
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidaa.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

KONTESTO GARBES ROM.:

J. ASCILLA
J. GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

Draugijos ofisas atidaras tiktai keturios dienos per savaitę—panedčliais, ketvergais, pStnyčiomis ir sukatomis 
nuo 4 iki 7:30 vatu Kontesto dalyviai arba norintys isto i Draugijon su reikalais malonėkite atsilankyti tiktai 
čia nužymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai priimami vien tik ketvergo vakarais nuo 6 iki 7:30 vai. vak.

_____________ • 1739 SO. KALSTEI) STREET, TEL. CANAL 0117

Chicagos Lietuvių 
Draugijom laike pra
eitos savaitės Įsirašė 
sekami nauji nariai:

pn

“bi-
Kai-

NAUJIENOS. Chicago, DL
mto 4 iki 7:30 vakaro. Reikalą 
turėdami 
iktai

mis.

malonėkite atvykti 
čia pažymėtomis dieno-

J. Mickevičius,

Povilas aubaras

senas

kelti velniavą, kad,'girdi, da
bar atėjo Draugijos pradžia 
pabaigos, eisime visi lauk ir 
;t. Buvo jiems pasakyta, kad 
ant kiekvieno jų išėjusių bus 
dešimts į tą vietą naujų. Taip 
ir bu*vo

Tiesa,

kurie laikosi tiesios

abi

Vepstaa
Draugijos narė 
yra marquette-

Bulaw — apie juos irgi senai 
nieko nesigirdi.

Kontestantč Orenčienė irgi 
pradėjo pritingti. Jonas Ascil
la, kuris buvo pradėjęs gana 
smarkiai progresuoti, dievai ži
no kur prapuolė. Sholtemonar 
irgi kai mėnulis pasirodo ir vėl 
dingsta. Bobertas Saikus nors 
nesenai yra pradėjęs darbuo
tis, bet yra vilties, kad jis dar 
pasižymės.

Iš Lapenio, Cheponio ir Pui
dos darbuotes reikės
didelį kapą, pastatyti gražų 
paminklą su sekamu užrašu: 
“čia amžinai ilsis trįs drau
gai kontestantai, kurių dvasia 
dar garuoja, o kūnai 
s t ingę”.

Musų Kontestantų
GB-124

Gerb. Ponas X, 
3653 So. Hal&ted 

GB-51
J. Kemėšis,
812 West 33rd St. 

GB-48
P. Galskis,
2930

Povilas Daubaras yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys ir nuoširdus lietuvių vi 
suomeninis darbuotojas. 

--------

sukasti tai

Louis Jurgaitis
Musų naujas narys, p. L. 

Jurgaitis, yra Bridgeporto biz
nierius, furi groserio biznį ad
resu 3465 Lituanica Avė. Su
manus ir prityrę žmonės visuo* 
met moka sau ir tinkamas or
ganizacijas pasirinkti. P-nas 
Jurgaitis, įstodamas Chicagos 
Lietuvių Draugijon, atsidūrė 
tūkstantinėje minioje kilnių 
žmonių, kurie bendrai aprūpi
na savo rytojaus dieną, kad iš
tikus ligos arba mirties nelai
mei palengvintų sau bei kitiems 
esamas sąlygas. Kreditas už 
įrašymą p. Jurgaičio Draugijon 
priklauso kont. J. Patevkui.

Bemice Tumas
Musų nauji nare yra “biru- 

tietė” ir dar finansų sekreto
rius. Jauna ir graži p-lė Ber- 
nice Tumas ne vienam jaunuo
liui, Draugijos nariui širdį su
žavės savo grožiif. Smagu pri
minti, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijon priklauso visos gra
žiausios Chicagos lietuvaitės. 
Ne be reikalo taip skaitlingai 
ir jaunuoliai čia pradėjo pląu* 
kti. Kont. J. Pateckas, yra tik? 
ras specialistas gražuolių 
rašyme.

Antoinette Kairis
štai ve ir kita gražuolė 

rutietė” — p-lė Antoinette
ris, padaugino musų Draugi
jos jaunuolių skaičių. Tas mu
sų kont. J. Pateckas, tarsi koks 
vilkas įsisukęs į avelių būrį, 
kad skina tai skina “Birutės” 
gražuolės naudai Chicagos Lie
tuvių Draugijos. Smart vyras, 
tas musų jaunuolis kont. Po
teckas.

Leo Vaicikauskas
Kas sakė, kad kont. Potec

kas vien Draugijon gražuoles 
ir jaunuoles draugijon įrašo 
— jis tą patį daro ir su jau
nuoliais vyrais. Jaunas Vaici
kauskas irgi yra auka Jono Po- 
tecko darbo rankos.

Jonas Daraška
Musų jaunuolis kont. Potec

kas kitokių kaip ir nerašo — 
vien jaunuolius gražuolius, — 
na, ir dar plius — biznierius. 
Musų naujas narys yra puikus 
virėjas, kepėjas, na, ir sykiu 
biznierius. Kas nežino Lietu
vių Auditorijos Bridgeporte? 
Taip, žino visi Chicagos lietu
viai. Tai čia musų naujas Drau
gijos narys p. Daraška — ver
da, kepa ir sykiu biznį veda. 
Neabejoji?, kad Bridgeporto 
lietuviai Draugijos nariai bū
dami išalkę neužmirš, kad' Au
ditorijos name yra gera vieta 
gardžiai užkąsti ir dar pas sa
vo organizacijos narį.

Olga Getling
Bridgeportas,—tai vis Brid- 

geportas; Čia Draugija nariais 
auga kaip ant mielių. Bridge
portas yra Chicagos. lietuvių 
širdis — čia lietuviška širdis 
alsuoja, čia lietuviškas pulsas 
muša — čia lietuvių profesio
nalai, biznieriai, skaitlingas pri
augęs lietuviškas jaunimas. P< 
nia Olga Getling irgi paeina 
iš šitos žymios lietuvių nai* 
sėdijos. Dėka kont. OrenČienės

nauji narė p-nia Getling, Drau
gijon buvo įrašyta.

Joseph Vaičiulis
šitas rimtas musų naujas 

narys p. Vaičiulis yra brighton- 
parkietis, šiame Draugijos va
juje tikrai lenktyniuojama tar
pe Bridgeporto ir Brighton 
Parko, kuris kurį sukirs. Vie
noje ir antroje kolonijoje gau
nam didelį skaičių jaunuolių, 
vienoje ir kitoje kolonijoje tu 
rime gerų darbuotojų
šitos kolonijos sudaro stiprią 
spėką Chicagos Lietuvių Drau
gijos gyvenime.

Musų naujas narys p. Vai
čiulis pareiškė, kad jis nema
to ateities lietuvių pašalpos or
ganizacijoms, kurios nesirūpi
na prisitaikyti prie valstijos 
reikalavimų ir visą vidurinės 
tvarkos reikalą veda senovišku 
budir. Anot jo, tiktai Chica
gos Lietuvių Draugija savo 
reikalus tinkamai sutvarkė, 
pertat malonu 
sideti.

Agota
Musų nauja 

p-nia Vepštas
parkietė. Akyla moteris, malo-, 
naus apsiėjimo, pertat ir Chi
cagos Lietuvių Draugiją mie
lai prisidėjo, kreditas priklau
so musų kont. Bulaw už p-nios 
Vtpštos įrašymą.
* ' Veronika Evanauskaitė

Jauna Veronika Evanauskai
tė yra biznyje, užlaiko gražiai 
įrengtą Verne Beauty Shoppe, 
3959 Archer Avė. Reiškia mu
sų jaunutė narė yra brighton- 
parkietė. Chicagos Lietuvių 
Draugija turi didelį skaičių 
moterų narių Brighton Parke, 
kurios dabina savo gražius vei
dus, kad dar būt gražesnėmis. 
Neabejoju, kad visos Brighton 
Parko moterys, Draugijos na
rės, ateis pas savo bendros or
ganizacijos narę jauną ir man
dagią p-Iė Evanauskaitę save 
padabinti. Musų kont. p-nia Si- 
monaitienė, kuri įrašė šitą 
jaunitfolę, sako, kad Vernes 
Beauty Shoppe teikia geriau
sią patarnavimą moterų pagra
žinimo reikale Brighton Parke.

(Toliau bus)

c* *

Kontesto Reikalai
Chicagos Lietuvių Draugijos 

kontestas baigsis už penkių sa
vaičių; reiškia, gegužės-May 31 
d. Kontestantai privalo sugru
sti laike sekamų penkių savai
čių, kad padarius progresą nau
dai organizacijos. Neabejotina, 
kad ir tie kontestantai, kurie 
buvo daugiau “slow”, pradės 
sparčiai darbuotis.

Laike praeitos savaitės dau
giausia pasižymėjo savo darbe 
kontestantas Ponas X; gerą 
progresą padare ir kont. Gal- 
skis su Potecku. Kiti kiek ma
želiai!. ‘Sekamą ąavaitę yra jau
čiama, kad kai kurie kontes- 
tautai eis šuoliais prekyn. Tar
pe jų bus, jei neapsiriksiu, 
Miller, Kemėšis, Poteckas, Gal- 
skis ir dar keletas.

Klausimas, kur dingo geri 
kontestantai: Mrs. Ratkevičie
nė, Mrs. Simonai tiene, Mrs. 
BendŽius, Jaukite ir kai kurie 
kiti. Kibą reikės jų per “Nau
jienas” paieškoti ? Vertėtų ieš
koti ir kont. Alex Ambrose- 
Ambrazevičiaus, Seno Petro ir

Paul
1515

Mrs.
2431

Mrs.
4030

John
3547

Mrs.
3312

Mrs.
6436

N. Harlem Avė.
GB-32

Miller,
N. Irving Avė.

GB-31
M. Ratkevičiene, 
West 47th Place.

GB-24
O. Simonoiticnė, 
Brighton Place.

GB-23 
Poteckas, 
So. Union Avė.

GB-21
V. Orenčienė, 
So. Halsted St.

GB-21 
Sophie Bendžius, 
So. California Avė

GB-18
J. A. Jankus,
1834 Wabansia Avė.

GB-15
J. L. Ascilla, 
3800 Armitage Avė.

GB-8
J. P. Girčius,
1835 Wabansia Avė.

GB-6
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras) 
1739 So. Halsted St.

GB-6
J. Sholteman, 
7029 So. Artesian Avė.

GB-6 
Robert Shaikus, 
6404 So. Rockwell

GB-4
P. Lapenis, 
724 West 18th St.

GB-3
Frank Bulaw, 
1739 So. Halsted St.

GB-3
J. Cheponis, 
4111 So. Richmond

GB-3
J. H. Puida, 
3946 So. Artesian Avė.

GB-2 
Petronėlė Šiužąs, 
4323 So. Fairfield Av4

St.

st

Pranešimas Kontestan- 
tams

Chicagos Lietuvių Draugijos 
ofisas 1739 So. Halsted St. yrą 
atidaras tiktai keturias dienas 
savaitėje — panedėlyje, ket
verge, pėtnyčioje ir subatoje

IŠ CHICAGOS LIETU 
VHJ DRAUGIJOS 
ISTORIJOS LAPU

Rašo J. Mickevičius
(Tęsinys)

Pradžioje “revoliucijos”,
yra pabaigoje 1923 metų, drg. 
P. Galskis buvo Draugijos pre
zidentas. žmogus labai geras, 
bet ne kovos žmogus, — jam 
visas pasaulis geras. Musų 
draugai suprato, kad atėjus ga
lutinam sprendžiamam mūšiai 
su bolševikais, — pralošėm, jei
gu Galskis bus pirmininkas. 
Drg. Galskis buvo paprašytas; 
kad daugiau j prezidentus “ne- 
runytų”. Drg. J. Degutis, su
kviečia aktyviųjų narių pasi
kalbėjimą Dr. A. Montvido ofi
se, ką daryti, kad atsilaikius 
prieš bolševikus. Buvo žinan
čių narių informuota, kad bol
ševikai turėjo tilt) klausimu ke
letą susirinkimų. Susirinkime 
musų dalyvavo, Tegis, 9 na
riai, šimto nuošimčių ištikimi. 
Apkalbėjus padėties rimtumą, 
buvo aišku, kad musų popie
riai visai blogi. 1 Srteirinkimas 
pareikalavo vieHbalsiai, kad 
man reikia “rungti” j prezi
dentus. Bandžiau išsikalbėti, 
nes žinojau, kad manęs laukia 
devynios velniavos iš bolševi
kų puses, jeigu reikės su jais 
vesti kovą iki galui. Turėdamas 
pasiduoti didžiumos norui, su
tikau, bet su sąlyga, kad no
rint sėkmingai organizaciją au
ginti 1 ir ją tinkamai apgint 
nuo bolševikų priešų, būtinai 
reikia taisyti Draugijos konsti
tuciją. Vienbalsiai buvo sutik
ta. Atėjus suteirinkimui, buvau 
didele didžiuma balsų išrink 
tas pirmininku. Bolševikai dar 
nespėjo suuosti musų plano, 
taip kad metiniame susirinki 
me valdyba dviem trečdaliais 
balsų buvo įgaliota pataisyti 
konstituciją ir priduoti pusme
tiniam susirinkimui priimti. 
Valdyba tuoj ėmėsi už darbo. 
Bolševikai irgi nemiegojo, — 
pradėjo dar sparčiau organi
zuoti savo jėgas — rašyti sau 
ištikimus žmonės prie Draugi
jos, leisti melagingas pasko
las apie valdybą, . kad Draugi*, 
jos pinigus noru pasisavinti, 
kad sąmokslas esąs Draugiją 
Sunaikinti, idant pinigai jiems 
liktų ir tt.

žinoma, valdyba nemiegojo, 
bet opozicijai yra daug geriau 
kovą vesti, negu pozicijai — 
gali dulkes į akis berti mažiau 
protaujantiems nariams prieš 
valdybą. Tą ir darė, ir jiems ta 
visa agitacija neblogai sekėsi. 
Kai kurie musų žmonės manė, 
kad esam pralošę — vilties, nė
ra laimėti konstituciniame su
sirinkime. Atėjo diena .konstL 
turinio susirinkimo birželio . 9 
d. 1924* Susirinkimas skąUliri- 
gas, iš 209 narių susirinkime 
dalyvauja 160. Tai pirmas toks 
skaitlingas susirinkimas Drau
gijos istorijoje, kairieji (taip 
save titulavo bolševikai) užima 
svarbiausias pozicijas. Praside
da naujos konstitucijos balsa
vimas. Svarbiausi klausimai, 
kurie suteikia daugiau galios 
valdybai, perėjo astuonių balsų 
didžiuma. Bolševiką! pradėjo

■ ■' • '■ i - ' ■

bolševikai patys iš 
Draugijos nėjo, pasiliko Drau
gijoje, bet Draugija nuo to lai
to jiems paliko “nekošer”. Tie
sa, kai kurie iš jų per tą lai
ką, tai yra nuo 1923 iki dabar, 
pamainė savo nusistatymą link 
draugijos, yra aktyvus nariai, 
bet tie,
Stalino linijos, spiaudo ir po 
šiai dienai ant Draugijos, nors 
jie yra nariai ir atėjus sirgi
mo ar mirimo laikui laižo tą 
patį lovj, j kurį nuolatos spiau
do.

1924 metais pataisius kon
stituciją, prasidėjo Draugijos 
storijoje nauji era. Draugija 

nuolat daugėo turtu, daugėjo 
nariais. Nors sąlygos gavimui 
naujų narių kur kas daugiau 
pasunkėjo, negu iki pasaulinio 
caro, bet nepaisant to, Drau
gija įėjo į pilno klestėjimo pe
riodą tiktai nuo to laiko, ka
da bu‘vo pataisyta Draugijos 
konstitucija birželio 9 d. 1924 
metais.

Tiesa, Draugija pati per sa
ve neaugo, reikėjo darbo, pa
stangų, kad ją tiksliai augi
nus. Gerų norų draugų nesto- 
kavo, dirbo ir darbo pasekmė
mis galima didžiuotis. Reikia 
įkainuoti ir darbą, kokis buvo 
vedamas laike paskutinių de 
šimties metų. Jeigu* Draugija 
laike geriausių laikų, 15 metų 
laikotarpyje, tiktai paaugo iki 
209 narių ir piniginio turto 
$5,656.00, — laike paskutinių 
dešimties metų Dr-gijos tur
tas pakilo nuo $5.656.00 iki 
$30,000.00 ir narių skaičiumi 
nuo 209 iki 1,300, — tai yra 
kuo pasididžiuoti. Tiktai tie 
nepripažins nuopelno aktyviųjų 
narių, kurie per savo fanatiš
kus akinius dienos šviesos ne
mato.

Sunku čia įšskaitliuoti, kam 
priklauso daugiau .kredito už 
sėkmingą Draugijos auginimą 
laike paskutinių dešimties me
tų. Galima sakyti, kad čia rei
kia sukombinuoti visų veiku
sių narių jėgas krūvon ir pa
sakyti, kad čia bendrai visų 
dirbusių narių yra didelis nuo
pelnas Draugijos auginimo sri
tyje. Bet, gal bu*t, Draugijos 
pastatymas ant teisingos biz
nio linijos davė progos jai sėk
mingai augti ir tiems, kurie bu
vo pasišventę organizacijos la 
bui nebuvo jokių kliūčių vie
nokiu ar kitokiu budu savo 
darbo spėkas skleisti.

Jurgis Stungis

Visuomenės darbuotojas, žy
mus organizatorius ir senas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
veikėjas. Buvęs kelioliką metų 
Draugijos Finansų Komisijos 
pirmininkas.

Pirmiausiai gerą žodj už nuo
širdų darbavimosi laike pasku
tinių dešimties metų reikia ati
duoti J. Degučiui, Dr. A. Mont- 
vidas ir X. Saikui, jie buvo ta 
Draugijos uola, ant kurios bu- 
davojosi Chicagos 
Draugija. Jie buvo tie žmonės,

Lietuvių

Antradienis, bal. 24, 1934 
ganizacijos irgi eina silpnyn, 
nyksta iš gyvenimo, žmonės, 
kurie laikosi įsisenėjusių reli
ginių dogmų, liekasi užpakaly
je civilizacijos, negali sugebėti 
jų protas orientuotis naujais 
progreso įvykiais. Senos teori
jos, jeigu jos nėra pritaiko
mos prie naujų gyvenimo są
lygų, nedaroma jose revizijų, 
nors jos pirma butų buvusios 
ir labai šventinamos, nustoja 
savo pirmutinės reikšmės. Ši
tos pačios gyvenimo sąlygos 
privertė ir Chicagos Lietuvių 
Draugijai naujai persitvarkyti 
padiktuojant pačiam musų gy
venimui bei toms sąlygoms, ku
riose mes šiandien gyvename.

1927 metais Illinois valsti 
joje išėjo naujas įstatymas re
guliuojąs visas pašalines or
ganizacijas,
nariams pomirtinę. Tas buvo 
taikoma užtapymui plyšių iš
leistų 1872 metais įstatymų. 
Sulig išleistais įstatymais 1872 
metais nebuvo jokio patvarky
mo, kad valstijos apdraudos 
departmentas galėtų kištis į 
tų organizacijų tvarką.

Organizacijos galėjo 
savo nariams ką juos 
norėjo. Nors jos buvo

kurios užtikrina

žadėti 
tikta- 

ir yra
kurie palaikė tinkamą tvarką niekas daugiau kaip tik lab-
Draugijos viduje. Vėliau seka 
K. Kairis, V. Briedis, čepukas, 
Kaulinas, Dauginis, Pruteis, A. 
Vilis, Pačkauskas. J. Ascilla, 
Lungevičius, Rugis, taipgi — 
Jankus, Milaševičius, Grigaitis, 
Grakauskienė, Rudienė, Vilio
ne, Galskis, K. šiupulevičius, 
J. Bačiunas, 
Rypkevičius,
J. Radišaitekas, T. Kubilius, Ig. 
černauskas, P. Cereška, N. 
Smalelis, Mittskus, Mittskienė, 
Mankus, žile ir dar keletas ki
tų, kurių vardų nebeprisiminu, 
čia tai yra tikroji jėga, kuri 
Draugiją išaugino. Nėra nuo
pelno vieno kurio nario, bet vi
sų tų, kurie darbavosi ir vie
nokiu ar kitokiu darbu yrą pri
sidėję prie draugijos būdavo- 
jim°- ; - v..

Musų gyvenime niekas nesto
vi ant vietos — keičiasi gyve
nimo sąlygos, papročiai, mados, 
įstatymai sykiu ir musų pa- 
žvalgos į gyvenimą, žmonės, 
valstijos organizacijos,* kurios 
laikosi senoviškumo, atsilieka 
nuo progreso, palieka užpaka
lyje civilizacijos. Valstijos, pri
silaikančios vien senoviškumų 
— liekasi bereikšmės civilizuo
tų tautų gyvenime, o kad ku
rios visai išnyksta, žmonių or
ganizacijos, kurios nemaino 
savo įstatų prie pakitėjusių 
gyvenimo sąlygų — tokios or-

daringos organizacijos, bet jų 
konstitucijose buvo ir yra tik
ras Babelio bokštas. Pavyz
džiui, narys moka į menesį 25 
centute ar 50 centų — jam ža
dama 
$300.00 ar daugiau, pašalpos 
ligoje $5 arba $6 savaitėje. 
Valstijos apdraudos depart- 
mento yra išskaitliuota, kiek 
yra galima gauti už kiek mo
kėjimo ir jeigu tu siūlai dau
giau, negu* tu iš tikrųjų gali 
ištesėti mokėti, tai, valstijos 
akimis žiūrint, atlieki melagin
gą darbą. Tai ve iš kokios prie
žasties gimė nauji organizaci
jų forma, būtent Mutual Bene- 
fit Association ir liepė valsti
jas visoms toms draugijoms, 
kurios nėra labdaringos, o su
lig 1872 iii. čarteriu gyvuoja,' 
prisitnikyti^prie Mutual Bene^ 
f it Associatidn išleisto įstaty
mo.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
geriau pasakius, jos viršinin
kai, gerai suprato, kad reikia 
ieškoti išeities
Draugiją legale, o kitaip ankš
čiau ar vėliau gali įvykti 
susipratimas su valstijos 
draudos 
miausia 
bent iš 
surance 
pės teisės savo nariams.

(Bus daugiau)

padaryti

ne- 
ap- 

Pir- 
kad

departamentu, 
buvo 

kurios stambesnės In- 
Kompanijos gauti gru

bandoma,

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

Perdėm Greitai Patarnavimu. 
Vienon pu«£n 

‘ $2.50.
$4.00

$6.00

Ekonomiškiausias

NEW YORK $ 15
Philadelphia $14 “

28 valandai smagios kelionSe

PITTSBUKRG
CLEVKLAND ___
DETBOIT..
TOLEDO --------
Y0VNG8T0WN 08.

Bilo kur i RYTUS

PEORIA. ILL.
QUINCY, ILL.
ST. JOSEPH, MO* $6.00
KANSAS CITY.... C
Du busai kasdien ISvailuoja į viri mlnS* 
tua miestus—vienai persėdi nias-—y lenu bu
sit visą kelią. Nauja miegojimui ked8 ap
rūpinta gryno audeklo apdangalų ir pa- 
duSka DYKA!. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telef ©nuokite i

Missouri Transit Line 
328 So. State St

Tel. IIARRISON 6070

.. $6.00

.. $10.80
.. $10.00

BUDAS
KELIAUTI

___ __ 09.7S
___ 07.00 

___ ___03.70

AKBON 7.00

ST. LOUIS $3
DETROIT $3

IgMfiGiNKITE SAFEWAY FAST 
LIMITEDS—JOKIA 

KITA LINIJA NE 
NUVEŠ TAIP SAUGIAI 

BEI TAIP 
PARANKIAI. 

8afewtty siūlo 
skirtin ko budo 

patarnavimą.

I abi pusi 
$5*00

I abi pusi 
$5*00

ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR. 
Pašaukite:

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 8886

Trumpiausias kelias j 
South’us

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 W. Madison 
| Tel. Wabašh 6171

Prašome paminėti ‘‘NAUJIENOS”

Southern Limited
407 So* Wabash Avė.

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

Expresims 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
žemos Kainos visuomet
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, moderniški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus Vežėjai*
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas* .
Duokite mums surengti smagia ke
lionę i bylą vieta Suv. Valstijose.

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

TeL BABBiSON 6072
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K. A.

Kelios Pastabos dėl
“Lietuvon Vikingų Keliais”

SAMUEL INSULL GRYŠTA I AMERIKĄ KALINIU

(Tęsinys)
Vikingai

Į Oslo važiuoju fjordu. ls 
abiejų fjordo pusių aukšti 
pusėmis apžėlę kalnai ir uo
los. Vietomis fjordas gan 
platus. Matosi mažos salos. 
Dažnai tokiose salose būna 
dailių vasarnamių. Man fjor- 
du ir gamta besigerėjant ap
eina mintin vikingai. Drą
sus, plėšrus senovės karžy
giai ir avantiūristai. Kitą 
syk jų čia gyventa. Ot, gal 
būt, mąstau sau, iš to gra
žaus slėnio, tarp kalnų, de
vyni šimtai metų atgal, vie
ną gražią pavasario dieną 
vikingų gauja pasileido jū
ron savo mažuose stipriuo
se laiveliuose, kur nors 
Francijos arba Sicilijos link. 
Vieni jų žuvo jurose, kiti 
kovose. Tie, kurie sugrįžo, 
atvežė dai/g brangaus turto 
ir grobio. Užteko sugrįžu- 
siems visai žiemai skanaus 
ir stipraus pietų vyno, o jų 
freyoms ir kitoms meilužėms 
minkšto šilko, brangių dro
bių ir visokių brangenybių 
pasipuošimui.

Užeina naktis. Fjorde 
tamsu. Jau nieko negalima 
matyti. Tiktai kai kur kran
tuose ir kalnuose mirga švie
sos. Taigi, prieš einant gul
ti truputį pakalbėsime apie 
senovės vikingus.

Maždaug tarpe devinto ir 
dvylikto amžiaus po Kris
taus gimimo senovės skan
dinavai, t. y. norvegai, šve
dai ir danai vadinosi vikin
gais arba normaliais. Tai 
buvo narsus, plėšrus ka- 
riautojai, vertelgos ir avan
tiūristai. Mažuose laiveliuo
se jie pasiekdavo beveik vi
sas ne tik Europos, bet ir 
Amerikos dalis. Chicagos gy
ventojai gali pamatyti gerą 
vikingų laivo modelį Lincoln 
parke. Yra padavimai, kad 
Leif Erickson, vikingas iš 
Norvegijos, pasiekė Ameri 
ką net keletą šimtmečių 
prieš Kolumbą. Vikingai už
kariavo Francijos dalį, kurią 
jie pavadino Normandija 
Beveik visuose Europos kra
štuose liko senovės vikingų 

v pėdsakai. Rusiją, kur tada, 
kaip ir šiandien, nebuvo 
tvarkos, jie sutvarkė ir da
vė pradžią Rurikų dinasti
jai. Kada tai seniai viena
me moksliškame istorijom

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.
BALANDŽIO 24 ir 25 
“SLEEPERS EAST” 

su Wynna Gibson 
taipgi komedija
BALANDŽIO 26 
tiktai vieną dieną 

“DARK HAZARD”
su Rogue Robinson, Genevieve 

, Tobin
taipgi komedija

BALANDŽIO 27 ir 28 
“THIS SIDE OF HEAVEN”

su Lionei Barrymore 
taipgi komedija

RAMOVA Theatrei

3518 So. Halsted St. 
BALANDŽIO 24 

tiktai vieną dieną 
“THE LINE-U P“ 

su Marion Nixon ir kitais 
taipgi komedija

BALANDŽIO 25 ir 26 
“QUEEN CHRISTINA” 

Greta Garbo, John Gilbert ir kiti 
Seredoj bus “Screeno” vakaras 

830.00 Prizais
BALANDŽIO 27 ir 28 

“HI, NELLIE” 
su Paul Muni ir kitais

Penktadieni vakare po 6:80 
DYKAI Indai dėl moterų

BALANDŽIO 29 ir 30 
“BOLERO“ 

su George Raft

veikale skaičiau, kad vienas 
pirmųjų Žemaitijos valdovų 
buvo koks tai Ringold. Rin- 
gold normanų tarmėje reiš
kia — “tyras auksas.” Nėrr 
abejonės, kad jisai buvo vi
kingas.

Bažnyčiose tais laikais prie 
suplikacijų buvo pridėta: 
“De furore normanorum Ii- 
bėra nos Domine!” Kas rei
škia: “Nuo normanų rūsty
bės apsai.'gok mus Dieve!”
Iš “Lietuvon Vikingų Ke

liais” butų galima paduoti la
bai daug gyvų ir įdomių apra
šymų. Bet pakaks. Ir iš aukš
čiau paduotoj ų nesunk ir supra 
sti, kodėl skaitytojai mėgo 
tuos raštus. Kartą pats Dr. 
Kasputis pareiškė, jog jis te
žino tik kelis šimtus lietuviš
kų žodžių, kuriuos savo raš
tuose bandąs taip sukombinuo
ti, kad skaitytojai suprastų, 
ką jis nori pasakyti. Kombi
nuoti žodžius Dr. Kasputis tik
rai mokėjo. Todėl ir jo raštai 
buvo gyvi, vaizdingi.

■Sakoma, kad kai kurie žmo
nės turi “sunkią” ranką. Sun
ki ranka pasireiškia ir rašy
me. Dr. Kasputis turėjo kaip 
tik lengvą ranką, — rašė sklan
džiai ir lengva kalba.

štai dar viena ištrauka iš 
“Vikingų Keliais”, — tai laido
tuvių aprašymas:

Laidotuvės.
Laukdamas Lalio su jo 

Fordu pamačiau įspūdingą, 
bet kartu ir liu'dną vaizdą. 
Tai laidotuves.

Per netolimą, gražų, kaip 
romėnų išlenktą, baltos spal
vos tiltą lėtai traukė pilka 
moterų ir vyrų kavalkada, 
paskutinę mirusiam patarna
vimą teikdama. Pilkame bū
ry mirgėjo moterų baltos 
skepetaites.

Baltas, išlenktas tiltas, 
melsvai rausvas ugninėmis 
juostomis išbraižytas dangus 
viršuje, tamsi, giliai mėlyna 
upė apačioje, gyvai žalias mi
škų fonas šonuose, pilka mi- 

< nia, mirgantieji balti taškai, 
fantastiški lengvai dreban
tys viso to atspindžiai van
deny, — tai koks turtingas, 
žavėjantis gražių, gyvų har- 
moniškas spalvų mišinys. 
Koks puikus ir jaudinantis!

Jei tai regėtų ispanų Zua- 
loga, arba nors ir musų Chi
cagos Šileikis, pasaulis butų 
turtingesnis vienu žavėjan- 
čiu, turiningu paveikslu.

Iš tilto suderintai girdėjo
si raudos. Tos senos, žilos 
senovės lietuviškos raudos. 
Manau, jos beveik liko to
kios, kaip ir Mindaugio lai
kais. Tik persimainė jų žo
džiai ir turinys.

Senovės vaidylų padavi
muose lietuviui savo gyve
nimą čia užbaigus, ypač žu 
vusiam kovoje, jo dvasia šar
vuota ant balto žirgo skra
jojo padangės dausose, vie
noje rankoje lankėtas, an
troje — sakalas. Ar tai ne
gražu ?

Gaila, kad lietuviai palio
vė savo mirusių kūnus, ku
rių dvasios ant baltų žirgų 
skrajoja dausose, deginus.

Tai buvo puikus, švarus 
ir higieniškas paprotys. Dar 
kartą gaila. Išrodo, kad ne
kurtais atžvilgiais žmonės 
eina kaip ir kvailyn.
Vargu “Vikingų Keliais” au

torius, rašydamas apie tas lai
dotuves, tikėjosi, kad ir jam 
pačiam taip greit teks kėliau? 
ti ten, kur, senovės lietuvių 
įsitikinimu, numirusiųjų dva
sios ant balto žirgo skrajoja 
padangės dausose, vienoje ran
koje laikydami lankėtą, antro
je sakalą.••

<Samuel Insull (dešinėj), kuris buvo pabėgęs į užsienį su
griuvus jo finansinei imperijai Chicagoje, po ilgos kovos tapo 
sugautas Turkijoj ir liko išduotas Jungi. Valstijoms, kurios jį, 
kaipo savo kalinį, gabenasi laivu į Chicago, kad atiduoti jį teis
mui. Bus atvežtas į Ameriką apie gegužės 7 d. •.

Bet toks jau žmogaus liki
mas: kiekvienam žmogui yra 
skiriama mirties bausmė už 
tai, kad jis gytena...

(Galas)

JUOKDARYS
— Juokdarys atvažiavo į 

Bridgeportą. Juokdarys atsi
lankė tame ir tame saliune; 
juokdarys gėrė, gere ir pasi
gėrė... Juokdarys tapo dar juo
kingesnis. Juokdariui tyčia 
maišė degtinę su alumi, vieton 
tyro vandens jam davė gerti 
muiluotą sinkos vandenį. Jam 
davė rūkyti ir vienokių ciga- 
retų ir kitokių ir “special” pa
taisytų dėl jojo.

Jis gėrė, rūkė, kalbėjo, juo
kavo ir galų-gale pasigėrė taip, 
kad vos-vos ant kojų pastovė
jo. Rinkosi aplinkui vis nauji 
ir nauji žmones. Visi galando 
dantis dėl juoko, nes jie tikė
jo išgirsti daug juokų ir kvai
lybių nuo jo.

štai po dešinei stovi jo šer
nas draugas ir buvęs tikras 
draugas. Jis klausia jo tai vie
ną, tai kitą klausimą. Juokda
rys atsakinėja, kaip, rodos, 
nieko nežinantis! Jo liežuvis 
sunkiai vartojamas dėlei per- 
sigėrimo, jo mintys maišosi. 
Jam atrodo, kad jis apsuptas 
pasiutusių šunų gaujos. Bet jis 
nedreba, nesibijo nieko...

Vėl kas tai pastumia jį iŠ 
užpakalio, tarytum, netyčia, — 
jis vos susilaiko ant kojų, 
įknibęs į barą. O aplink juo
kas, klegesys, tyčiojimosi žo
džiai. Juokdarys nesijuokia, 
nes patylomis širdyj prisibijo. 
Norėtų eiti — nepajėgia; no
rėtų prasistumti per būrį žin- 
geidauj ančių žmonių — nega
li. Stovi vienas ir mąsto: “Ko
dėl tie žmonės-draugai, pažį
stami tyčiojasi ir juokiasi iš 
jo? Kodėl jie nesupranta, kad 
juokdario širdyj yra tie patys 
jausmai ir dar gal geresni jau
smai, negu tų išmintingų, ne
girtų žmonių. Kodėl jųjų akys 
spindi, kaip plėšrių vilkų”...

Juokdarys nutyla, dairos ap
linkui, jam nejauku daros. O 
žmonės juokias, šūkauja dar 
su didesniu įniršimu. Nei vie
nas neprataria gero žodžio, nei 
vienam nerupi jis, nes jis juok
darys.

Plaukai sutaršyti, kepurė su- 
valkiota, drabužiai purvini, vei
das murzinas, barzda kelios 
dienos neskusta, tik akys it 
žibuoklės dar spingsi kaktoj, 
Kas tai užprašo * vėl alaus, ki 
tas degtines, na, žinoma, duo
da ir juokdariui, kad dar tu
rėti geresnę progą prisijuok
ti, prtsityčioti iš žmogaus.

Juokdarys mechaniškai irfia 
dešine alaus stiklą ir geria, po- 
tam degtinę... Visų veidai su
žiba, mat, tikimasi, kad jis bus 
dar kvailesnis. Vėl siūlo rūky
ti — ir jis ruko, geria, spiau- 
do ir vėl ruko. Niekam neru 
pi jo sveikata, o l^as tai iš už

pakalio taria: “Lai sau dvesia’ 
— ir tiek...

Juokdarys sukaupęs visas 
jėgas, nori ką tai rimto pasa
kyti, padėkoti už gėrimą ar 
atsiprašyti, kad eiti, bet žmo
nės juokias, ir kad prilaikyti 
j j rate, tai apsupa dar tam
priau.

Ir taip jis girtas, kvailas, 
nemandagus, kiaulė, nemoka 
elgtis su “žmonėmis”, ar, kaip 
sakoma, jis stačiai yra “ne- 
džentelmonas”. Jo kalbą per
verčia, dadeda kas butų juo
kingiau, perkreipiama reikalu1 
esant, o aplinkui dar didesnis 
džiūgavimas.

Gi saliunčikas, matomai, pa
sigerinti norėdamas įtužUsiems 
kostiumeriams, dar daugiau sa
vo kakarinę išvertęs — juokia
si ir prisiartinęs prie jo žiau
riai klausia: —

— Ar pirksi gerti?, žinoda
mas gerai, kad pastarasis jau 
neturi kišeniuj ,jpei vieno cen
telio. Tuomet i prisiartina prie 
juokdario, paima jį už smak
ro, pakelia susuodusį veidą į 
viršų ir duoda jam per veidą. 
Kraujas pasipila iš nosies ir 
burnos ir teka .per išbalusius 
juokdario veidus. Aplinkui mi
nia džiūgauja, juokiasi, stum
do jį į visas puses.

Galva sukas, kojos silpnėja, 
viskas sukas aplinkui, tary
tum svaigulio pagautas. O 
kraujas srjiivena per abudu 
veidus ir krinta ant pilkos aša
rėlių žemelės.... Galų gale jis 
neišlaikęs suklumpa, o džiū
gaujantieji spardo jį su pur
vinomis kojomis.

Bet štai prieina jo buvusis 
gerasis draugas, žinoma, kada 
tai ankščiau — ir išvelka jį 
laukan, išmesdamas ant šali
gatvio.

Atgavęs sąmonę nuo pūste
lėjimo vėjalio, pasikelia ir žen
gia pirmyn, mąstydamas: — 

■ — Tie pats žmonės, tie pats 
vakarykšti draugai, tie pats, 
rodos, protingi gyvūnėliai h 
štai iš jo juokias... Nei vienas 
neužjaučia jo girtam organiz
mui sumirkusiam jau į alko
holį... Jo mintys maišosi, jis 
jaučiasi,, kad, rodos, jisai vaikš
čiojantis nabašninkas, kuris nie-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ŠAME PRICE today 
AS43YEARS AGO

25
ounces

25*
BAKING MfflH 
POWDER.S.

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT

DoubleTested/
Double Action.'

MILLIONS OF POUNDS USED 
BYOUR GOVERNMENT £

Sulaiko Kaulų Suminkštėjimą 
Kūdikiuose Gelbsti Išauginti Tvirtus 

Kaulus ir Dantis
Per daugeli metų medicinos mokslas stengėsi 
plačiau ir ekonomiškiau aprūpinti Vitaminu 
D, kuris randamas tiktai keliuose natūraliuo
se maistuose. Be jo kūnas negali tinkamai 
suvartoti calciumo ir fosforus, mineralus rei
kalingus dėl auginimo kaulų ir dantų.

Nedateklius Vitamino D yra priežastim 
kaulų suminkštėjimo (pavėlintas kaulų su
kietėjimas) mažuose kūdikiuose, iki tokiam 
laipsniui, kad miestuose daugiaus kaip 50% 
kūdikių serga nuo tos ligos.

Jus matote jos pasekmės kreivose kojose, 
blogai išvystytoj krūtinėj, nesveikuose danty
se, ir panašiose ligose.

Kūdikiai su suminkštėjusiais kaulais gali 
išrodyti tvirti, turėti raudonus skruostus ir 
normalų svarumą. Visgi nerizikuokite, bet 
apsaugokite savo kūdikius, duodami jiems 
VVieland’s J spinduliuota Vitaminų D Pieną.

Wmland’s Vitaminų D Pienas turi visas ypa
tybes, švelnų skoni ir normališką reguliaraus 
pieno vertę, plūs pridėtą Vitaminų D verty
bę—už tiktai 1 centą brangiau negu regulia
ria pienas.

Reguliaris vartojimas Wieland’s Jspinduliuo- 
to Vitaminu D Pieno apsaugos motiną ir kū
diki prieš gimimą, o ypatingai jos dantis. Vie
na kvorta i dieną dėl augančio kūdikio, taip
gi gerai yra ir dėl suaugusių, nes maistingu
mas, kuris išaugina dantis ir tvirtus kaulus 
reikalingas yra nuolat, per visą gyvenimą— 
nes negalima pakankamai Vitaminų D suras
ti jokiame maisto pasirinkime.

Tuojaus pradėkite džiaugtis geromis pasė
komis iš Wieland’s Jspinduliiioto Vitaminų D 
Pieno savo namuose. Užsisakykite pas Wie- 
land’s Pieno Pristatytoją, kuris pravažiuoja 
jūsų namus arba patelefonuokite Bitter- 
sweet 5000.

ši Antspaudu įrodo, kad Wieland*s HE 
{spinduliuotas Vitamin D Pienas yra V*

Pakankamas kiekis Vitaminų D, kartu su 
. * . balansuota dieta yra maistinga dantims 
ir kaulams apsauga dėl visokio amžiaus.
9 Visai mažas arba augantis kūdikis, gau

nantis nurodytą kasdieninę porciją Wie- 
land’s Jspinduliuoto Vitaminų D Pieno auto
matiškai yra apsaugotas nuo kaulų sumin
kštėjimo.
Q Prisilaikymas jau įrodytos, standartinės 

įspidūliavimo technikos, nepadaro pieną

kam nereikalingas, kuris yra 
visai užmirštas, kuris taip su
valiotas žiaurumas gyvenimo 
verpetų, kurie atėmė iš jojo 
net sauvalę, kurie nubloškė jį 
į mėšlyną, į purvus, ir jau jam 
daugiau negreitai pažibės kai

Reikalaukite šią Nau
dingą Knygelę

Tolimesnes informacijas šiame klau
sime jus surasite šioje < knygelėje 
“The Story of WielantFb Irradiated 
Vitamin D Milk“. Klauskite Wie- 
land Pieno pristatytojo arba rašy
kite mums, gausite ją dykai.

|b priimtas American Medical Association 
ir Committee on Foods.

Skanesniu, natūralia pieno maistingumas, ir 
kitų piene besirandančių ir naudingų vitami
nų, įspidūliavimo procesas nesunaikina.

4 Tinkamai įspinduliuotas šviežias, pasteirfp
* zuotas Vitaminų D Pienas gaunamas už 

pigią kainą—tai yra prirengtas produktas, 
generalis vartojimas kuriuo duos galimybės 
visom kolonijom kontroliuoti kaulų suminkš
tėjimo incidentą.

tri saulutė, nes viskas jah nu
sitraukė nuo jo aiškaus ir ne
senai taip malonaus likimo...

Jis visgi nutarė, kad turi at
eiti ir jam šviesesnė ateitis, nes 
visi turi viltį, tai kodėl jisai ne 
žmogus. Jis mąsto mesti gerti

ir taisyti save ir savo palin
kimą ir eiti tuo pačiu gyvem 
mo plačiu vieškeliu, kad visi 
žinotų, jog jis yra taip pat ge
ras, taip pat turi visas teises, 
kaip ir visi kiti...

— Dr. S. Žmuidzinas.

Taupykite pinigus— 
Pirkite tiesiog t. o.

o.

įJ

16 warehouso. Jūsų senas planas arba muslkalis 
instrumentas bus priimtas kaip imokfijimaB.

10 Uprlffht 
Planu 

Tįsi gerai žl- 
; nomų išdlr- 

!> y s olų. ne 
nauji. Par- 
luodami Ūk
iai už cash— »a
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Automobiliu Paėjimas dy. ‘BM! || IR ll « 11 F I
kai; jeigu jus važiuojate W M B Ml M H moj ateity kraustysitės 1
automobiliu, tai atvažiuo- Ha ||P|| M M M M mes galim paimti jūsų ?
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PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450.$ 
DYKAI Muzikalia Kabinetas, V &LlBenčius ir Roles.
Pastebfitina Vertybė, ne nauji, bet verti 

du ar trys syk daugiau.

SĄLYGOS 50c J SAVAITĘ
Varehouse__Kaina

Visai Nauji Maži < ■■ 4hUpright > L
PIANAI ?1*|

j Sąlygos $1.00 į Savaitę | F f f

be - "Ą visai Naujimti 16 reguliaraus »ta-| \
Warehnuae Kaina 

to? ™ GRAND ♦ itonu, artistišku desainu 
ir gražiai išbaigti. Na- gą m, ”
ujos mados Grand ir f* ■ ąg w

_______________________- _______________ nnrlrht pianu kons- • • Jg 

FIREPROOF PIANO WAREHOUSĘ partmentų ^arba nainų ’ I

South Ashland Ava. and 391h St,8U n a a v c 8 
Palinkite Ashland Avė. gutvekurl iki Tryšdcšimt-Devintos gatvCs. 
Atdara Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais 

Nuo 0 vai. ryto iki O vai. vakaro.

30 
DIENŲ 

Bandymui Geguži8 jimo

Nerizikuokite 
Nei vieno cento. Įmokė

į Savaitę 129
K

Galutina kaina—Išmainykite savo seną Planą.
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Monev

Iš Washingtono pranešama, kad prezidentas Roose- 
veltas laiko konferncijas su savo patarėjais, ruošdamas 
planą tarptautiniam valiutą stabilizavimui. Sakoma, 
kad į tą planą įeinąs pasiūlymas padaryti valiutų pa
grindu 70 nuošimčių aukso ir 30 nuošimčių sidabro.

Šitų svarstymų priežastis esanti ta, kad Amerikos 
valdžia iki šiol nestengė pasiekti kiek žymesnio kainų 
pakilimo ir biznio atgaivinimo.

Atrodo, kad prezidentas pradeda suprasti padaręs 
klaidą pereitą vasarą. Kaip visi atsimena, pernai buvo 
sušaukta, daugiausia Roosevelto iniciatyva, ekonominė 
pasaulio konferencija Londone. Bet konferencija nieko 
negalėjo atlikti, kadangi Amerikos prezidentas atsisa
kė tartis su kitomis šalimis dėl karo skolų ir dėl valiu
tų (pinigų) stabilizavimo. Rooseveltas tuomet laikėsi 
to nusistatymo, kad Amerika privalo tvarkyti savo rei
kalus namie, nepaisydama, ką darys kitos šalys.

Tai buvo ekonominio nacionalizmo politika.
Rooseveltas nutarė nupiginti dolerį, idant sumažė

tų gamybos išlaidos Amerikoje, palyginant su kitų ša
lių gamybos išlaidomis. Jisai tikėjosi, kad, atpigus 
Amerikos prekėms (aukso atžvilgiu), Amerikos pramo
nė galės lengviau išlaikyti kompeticiją su kitų šalių 
prekėmis pasaulio rinkose, ir tuo budu padidės ekspor
tas į užsienius.

Be to, jisai norėjo tuo pačiu šyviu nušauti da ir 
antrą kiškį: pakelti prekių kainas šalies viduje. Mat, 
dolerio auksinei vertei puolant, prekės turėjo eiti bran- 
gyn; o kada prekės brangsta, tai auga pramonės pel
nai. To pasėkoje buvo galima tikėtis biznio atgijimo 
Amerikoje.

Kaip matome, Rooseveltas turėjo du vienas antram 
priešingu tikslu: nupuldyti Amerikos prekių kainas 
tarptautinėse rinkose ir tuo pačiu laiku pakelti kainas 
naminėse rinkose. Atrodo, kad tai yra visai nepasiekia
mas dalykas. Kaip galima tuo pačiu laiku prekes pigin
ti ir kelti? Bet prezidentas surado kelią šitam kebliam 
uždaviniui išspręsti, būtent, varžant prekių įgabenimą 
iš užsienių.

kelias tapo užkirstas. Štai kas ir privertė Rooseveltą 
ieškoti naujų kelių. Koks mėnesis laiko atgal preziden
tas paprašė kongresą suteikti jam galią tartis su kito
mis šalimis dėl muitų, kas ir buvo padaryta. Dabar ji
sai ketina pradėti derybas dėl tarptautinio valiutų su
derinimo ir stabilizavimo.

Musų nuomone, seniai jam reikėjo pradėti tai da
ryti, Kad Amerikos biznis galėtų atsigauti, turi juk at
gyti biznis ir kitose šalyse, nes Amerika viena negali 
Visas savo pagaminamas prekes suvartoti. Ji yra pri
versta didelę dalį prekių eksportuoti. Turi, vadinasi, 
pasitaisyti ekonominė padėtis visose, bent svarbiosiose, 
šalyse. Bet tai yra galima tiktai tuomet, kai ims lais
vai cirkuliuoti prekės iš vienos šalies į kitą, kai padidės 
tarptautinė prekyba.

Roosevelto administracija priėjo kryžkelę. Jai teks 
pasukti į vieną arba į kitą pusę. Jeigu ji nenorės, kad 
vėl padidėtų depresija, ji turės sukti į prekybos laisvės 
ir tarptautinio susitarimo kelią.

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo

tenai niekada nenuva- 
Dabar bus jai vistiek

su Šerais daryli?
Taip pat jsuži-

(Tęsinys)
Baisiai netikėta laimė!
Pasaulis, amžiai grįžta at

gal. Gimsta svajonės, vyruoja 
noras, pasitikėjimas. Aš jau
čiuosi mažiausia dešimt metų 
jaunesnis. Kaip gražu, išdidų 
ir noriu gyventi ir mylėt, iš 
naujo pradėti ieškoti tai, kas 
jau seniai yra mane apvylęs.

Žaliuoja medžiai, žydi gėlės, 
čiulba paukšteliai, mėnulis 
kviečia laukt ir mylėt.

Meilė skrajoja blaivioj pa
dangėj.

Demokratų partija seniau skyrėsi nuo republikonų 
partijos tuo, kad pirmoji stodavo už žemus muitus, o 
antroji — už aukštus muitus. Bet Rooseveltas, paėmęs 
į savo rankas valdžią, savo partijos tradicinės politikos 
muitų klausime nevykino. Jisai paliko tuos aukštus mui
tus, kurie buvo įvesti republikonų laikais. O dolerio nu- 
piginimas veikė,- kaip nauji muitai, nes kada dolerio 
auksinė vertė pasidarė mažesnė, tai Amerikos žmonėms 
pasidarė sunkiau įpirkti svetimų šalių prekes.

Tokiu budū prezidentas manė, kad, užkirtus kelią 
užsienių prekėms į Ameriką, prekių kainos šalies vidu
je galės kilti, stimuliuodamos biznį. Amerikoje, vadina
si, viskas brangs; biznio pelnai augs, ir pramonė ims 
bujoti. O tuo pačiu laiku prekių perviršis iš Amerikos 
bus gabenamas f svetimas šalis ir tenai parduodamas.

Atrodo, kad tai buvo labai gudriai sugalvotas "*sky- 
mas”, kurio pasisekimas buvo užtikrintas. Reikia pri
pažinti, kad jisai dalinai buvo sėkmingas. Amerikos 
biznis jau pereitą vasarą ėmė atsigauti ir iki šiol jisai 
yra padaręs nemažai progreso. Bet, deja, ne tiek, kiek 
tikėjosi "naujosios dalybos” autoriai; ir, kas blogiau
sia, pastaruoju laiku tas biznio atgijimas vėl pradėjo 
apsistoti. Mat, vėl ėmė pulti kainos.

Kokia to priežastis? Priežastis ta, kad panašią eko
nominę politiką, kokią vykina Rooseveltas, vykina Ir ki
tos šalys. Rooseveltas nupigino Amerikos valiutą (do
leri), kitos šalys taip pat pigina savo valiutas (japonai 
savo yeną, vokiečiai savo markės, ir t. t.). Kai kurios 
jų šitą valiutų piginimą atlieka atvirai, kitos paslėp
toje Tomoje. Pavyzdžiui, Vokietija vartoja dviejų rųšlų 
markes: vieną brangią, auksu paremtą — namiego ki
tą pigią — užsienio prekyboje. Greta su tuo įvairios 
valdžios |vedė "kvotas” importui (svetimų prekių įga- 
benimui), o savo eksportą (savo prekių išgabenimą) 
remia pašalpomis, subsidijomis.

Taigi pasirodo, kad, ekonominio nacionalizmo ke
liu eidama, Amerika atsimušė, kaip į sieną; į' kitų Salių 
ekonominius nacionalizmus, ir tolimesniam progresui

Ak! kiek jausmų ir minčių!
Kaip aš myliu tave! Aš my

liu tave tokia meile, kurios 
žodžiai, visoki ženklai, my
linčios akys, niekas, negali 
tikrai parodyti ir pasakyti.

Aš ilgėjausi tavęs pradžioj 
savo jaunystės, kai medžiai 
sprogo ir paukščiai grįžo į 
musų kraštą. Tada buvo vil
tis miglota, stipinta su baime, 
pavydu ir didžiuoju džiaugs
mu. Ir 
šiandie 
tikresnė 
šventai ir visiškai man pasi
davus !

Tu mano sapnai, mano į- 
kvėpimas, mano džiaugsmas 
ir gyvenimas!

Tu mano saulė ir sultys. 
Redestų ir ramunių kvapas.

Tokia tu buvai mano jau
nystės pradžioj, kur aš su 
tuksiančiais vilčių ir norų, su 
karališku pasitikėjimu žen
giau į gyvenimą, paskelbiau 
kovą už savo vietą pasauly.

Laukiau tada tavęs 
nant man padėti.

Tu neatėjai.
Apsiniaukė dangus. 
Išskrido paukščiai. 
Nudžiūvo medžiai... 
Nebežinojau, ką daryti: gy

vent, ar galo ieškot...
Netikėtai, dramatingai tu 

vėl sugrįžai į mano pasaulį. 
Ir dar nepervelai* Daug dar 
dieną yra mums gyventi, daug 
pamatyti... Dar mes mokame 
Čiulpti gyvenimo sultis.

Aš atsidustu.
Kaip pasakinga aušros žvai

gždė, du nusileidai į mano 
kelią. <

Ką tu veiki šią valandą? 
Kas kalbina' tave?

Pažinau tave iš pat mažens, 
mačiau kaip tu augai, kaip 
iŠ mažos, naivios mergaitės 
užaugai į didelę, gražią mote
lį, kuri užkerėjo ir sudraskė 
vyrų širdis.

Dar vaikai būdami, mudu 
bandėm kurti gyvenimą. Gal 
lai buvo tik vaiką pereinamos 
svajonės, bet tikrai buvo ne
kalti ir Šventi ir brangus troš
kimai,

Musų pasaulis, gražiai išsVa- 
jotas, kur nors ne ant žemės 
sukurtas, greitai ir umu sudu
žo!

Palikau aš vienas ilgesį ir 
klajones kentėti, 
. Nebe viliojo manęs nė ką tik 
pradėtas mano kelias...

Ak! Aš galiu rašyti ir rašyti,

baisiuoju troškimu, 
gi tu atėjai pas mane 
ir aiškesne ir, rodos,

atei

",'zc

bet visa tai tik pasakytų, kad 
sugrįžo mano jaunystė, jauni) 
dienų aistra ir troškimai, kad 
aš esu iš naujo atgimęs, kad 
ieškau durų išbėgti į naują 
pasaulį.

Gavus šį laišką, tuojau pa
telefonuok man į mano kabi
netą.

Visa širdžia tavo,
Kostas.’’

Perskaitęs savo laišką, 
balsu iškoliojo save:

—Idiotas. Didelis idiotas!
IV.

Prie balzamuotojo koply
čios būrelis susimąsčiusių 
žmonių. Galvos liūdnai lin
guoja, rankos lėtai skėstojasi, 
o lupos tyliais žodžiais siaubia 
—kitas nabašninkas.

Pavasaris sparčiai 
jaunikliai žvirbliai 
gatvėse.

Mironas atsargiai 
mė pro pažįstamus

Jis

eina. .Tad 
skraido

prasistu- 
žmoiies ir 

įlindo į koplyčią. Be skrybėlės, 
tamsiu garniioriu užsivilkęs, 
jis atėjo pėsčias nuo 31-mos 
gatvės.

Čia buvo paguldyta jo mo
tina. Ji buvo ilga ir tiesi ir iš
sitempus. Veidas jos buvo ra
mus, patenkintas, beveik link* 
smas. Ji išrodė kaip gyva, 
kaip atsigulus ir užmigus pa
miegoti. Tik lupos, pro Idirias 
plaukdavo džiaugsmo ir skun 
dų žodžiai ir juokas ir šyp
sniai, buvo aiškiai mirusios— 
juodos ir negražioj

Senelė labdi norėjo parva
žiuoti į Lietuvą numirti* Bet 
dabar jau nebesvarbu čia, ai* 
tėviškėj ją palaidos. Nebe
svarbu jau ir tai, kad ji gy
veno. Tas pats būtų buvę, jei 
ji visiškai nebūtų gyvenus. 
Dabar ji yra lygiai toj pačioj 
vietoj, kur buvo šimtas metų 
atgal—tada nebuvo jos, dabar 
Uėra. '

Gyvendama, ji dirbo, daug 
padirbo, bet jos darbo žymių 
nepasiliko. Gyvendama, ji ken 
tėjo, bijojo, o kartais džiaugė
si ir drąsi buvo, bet ir viso to 
ženklo nebėra. Nieko jos ne
bėra. Jos pačios nebėra. Pali
ko sūnūs, bet jis gyvena Sau. 
Jis yra sau. Niekam nebe-, 
svarbu kieno jis yra sunuS.

Jis norėjo kai ką jai paša; 
kyti — norėjo pasakyti, kad 
jis butų jai geresnis, jei ji 
dar gyventą. Bet jai buvo ne*, 
besvarbu, ką jis norėjo pasa
kyti. Jis galėjo atsistot su tais 
gražiais norais prie samanoto 
akmens, butų vistiek pat bu*, 
vę.

Žiūrėdamas į nlotinos Vei* 
dą, kurio Už dvieją dieną nie
kur ant žemės nebebus, jis 
prisiminė užpraeitos nakties 
jos rūpestį, šunes labai lojo, 
o ji rūpinosi, kad kas jų ne* 
užpultų. Ji atėjo prie sunaus 
lovos ir žadino jį:

—Kažin ko šunes taip loja?
Nesimatė čia pavasario. 

Matėsi mirtis. Mirštančių gė* 
lių, vaško ir lavono maišytas 
kvapas veržėsi į plaučius ir 
svaiginb galvą.

Kazin kaip fiziško patrauki
mo Mironas jai neturėjo.

Darbe ji uždėdavo rankas 
ant jo pečių, kartais suspaus
davo jo galvą, tartum butų 
jo motina. Kai tik pamatyda
vo jį susirupinusį, ji tuojau 
uždėdavo rankas ant jo pečių. 
Kas yra? ■— ji paklausdavo. 
Ir šiandien ji uždėjo rankas 
ant jo pečių:

—Tu susirūpinęs, ar ne?
—Gailiuosi, kad neleidau 

motinos važiuoti į Lietuvą. Ji 
labai norėjo numirti savo 
gimtam krašte.

—Taip. Ir ji mirė. Ir mirė 
Čionai. Tik viena motina yra 
mum kiekvienam. Bet ir dau
giau rūpesčių tu turi, ar ne? 
Kas daugiau tau rupi?

—Ar mano veidas mane iš
duoda?

—Veidas ir dar kas. Kostai, 
tu baisią klaidą darai. Tu 
turi gražią ir gerą žmoną.

—Ką ir iš kur tu žinai?
—švelnabalsė moteris pra

šinėja tave prie telefono. Jau 
kelis sykius ji tave šaukė. Aš 
tikra, kad tik Justina turi to
kį skambantį balsą. Toks 
skambus, švelnus balsas. Aš 

____ juokiausi, skaitydama tau ad- 
pagarbos I resuotą jos laišką. Lig šiol to

kių laiškų nebūdavo, todėl 
aš nieko ir nemaniau.

—Ji turėtų atsargiau su 
laiškais... Kur gi tas laiškas?

—Štai. Gal bus įspūdingiau, 
jei aš balsu skaitysiu? Klau
syk:

“Brangiausias! Mano bran
giausias! Noriu tik du žode
lius pasakyti. Vieną, kad aš 
tave myliu visa širdžia, visa 
dūšia, visais jausmais; kad tu 
mano gyvenimas,, mano min
tys, mano svajonės, mano sap
nai; kad tu visada toks buvai 
ir visada toks busi. Jei kas 
netikėtas atsitiktų ir mudu 
vėl perskirtų, siela vistiek aš 
busiu visada su tave ir tavo. 
Kur aš busiu, ką darysiu, aš 
visada busiu tavo, vieno tavo.

(Bus daugiau)

—Į tautiškas.
—Rodos, ji prašė į kazimie- 

rines.
—Aš 

žino j u. 
pat.

-Ką
—Parduok, 

nok žemiausią kainą tos že
mės. Viskas eina aukštyn. 
Tuojau ir nekilnojamas tur
tas pradės kilti. Už trijų melų 
mes vėl galime būti ten, kur 
buvom trys metai atgal.

—Galime. Bet reikia žiūrė
ki... Susitvarkyti.

Salomėja buvo jo varyklis 
ir advokatas. Ji buvo nepap
rasta moteris. Ji turėjo pri
gimtų gabumų bizny. Nepap
rasta buvo ir spekuliuotoja. 
šalta, nesuklystanti ir liuosa 
nuo vyrų. Kai kurie kalbėjo, 
kad ji nebus nė karto su vai
kinu išėjus.

Salomėja’ buvo trečia mote
ris, kurią Mironas mylėjo. Jo 
gyvenime iš viso buvo trys 
moterys. Bet ją mylėjo kito
kia meile, tyra, nekalta mei
le, kuri galėjo būti platoniška, 
ar kitokį, bet vistiek tai buvo 
kitoniška meilė. Dalinai ji 

buvo simpatijos, ;- ___
mokslo, išminties ir biznio rei- 

. kalų meilė. Vistiek, ji buvo 

. kitoniška meile. Fizinio pasi
tenkinimo mintys nevargino 
jo galvos, kada jis buvo su 
Salomėja ir jis nenorėjo, kad 
Salomėja jo butų. Bet jis my
lėjo ją. Jis žinojo, kad jis 
myli ją. Ne taip, kaip seserį, 
arba motiną. Ir ne taip, kaip 
žmoną, arba Justiną. Jis mylė
jo ją kitokiais jausmais. Ir ji 
tą žinojo. Ji taip pat jį mylėjo. 
Bet jos meilė buvo vėl kito
niška. Ji mylėjo matyti jį di
delį, turtingą, vis žengiantį 
pirmyn. Slaptai ji ir daugiau, 
kitaip jį mylėjo, bet niekada 
jo jam neparodė ir visada są
moningai saugojosi, kad koks 
nprs elgesys jos neišduotų.

Ji buvo nepavaduojama jo 
partneris. Ji žinojo jį kiaurai, 
suprato kiekvieną jo veide pa
sirodžiusią šypseną. Jis taip 
pat gerai ją suprato. Visais 
klausimais jie kalbėjo aiškiai 
ir tiesiai. Vasarą, 
ir liuosesnėse 
du važiuodavo į vieną už
mirštą vietą maudytis. Jie 
maudydavosi kartu ir abudu 
be kostiumų, tartum pasekda
mi nudistus. Bet nekartą ir 
ne vienas neparodė gašlumo.

Uai.'i!,-JU—r --------

“IšLeKė kaip dramblys, SUGRĮŽO KAIP VABALAS...”
1 .r . . ■ -------M-----------

pavasa- 
vėjo čia 

keliavo 
palikęs 

saulę ir

Išėjęs iš koplyčios, Mironas 
ėjo pražambiai gatvės į savo 
darbo kabinetą. Prieš jo akis 
žydėjo moteriškų rūbų krau
tuvės langai, Veržėsi iš jo gy
vas pavasaris. Lengvos, švie- 
siaspalvės suknelės kvepėjo 
pievomis, mišku ir laukų gė
lėmis. OŠė jame kaip plau
kiančiuose rugiuose malonus 
pavasario vėjas.

Prie lango stovėjo trys jau
nos merginos. Jos rinkosi ma
dą pavyzdžius ir spalvas. Jų 
Šviesus rūbai taip pat priminė 
pavasarį.

Tuosyk tikrojo pavasario, 
kuris gražiai ir greitai kelia
vo laukais, čia buvo tik nu
blankusios žymės. Buvo šilta, 
bet pavasario saulės, 
rio kvapo, pavasario 
nežymėjo. Pavasaris 
ten toliau, už miesto, 
čia durnų nualintą
benzino prisisunkusį orą.

Gatve lakstė trokai ir auto
mobiliai, o šalygatviais stūmė
si vieni pro kitus rūpestingi 
žmonės, su gyvenimo reikalais 
veiduose.

Gyvenimas riščia bego.
Mirono mintyse maišėsi gy

venimas ir mirtis.
Bet įėjęs į savo dirbamąjį 

kabinetą, jis pirmiausia klau
sė savo bendradarbės nuomo
nės. Tais pačiais žodžiais, tuo 
pačiu tonu ir su tuo pačiu 
džiaugsmu veide jis klausė:

—Kaip šiandie?
O Salomėja truputį nepa

prastu balau atsakė:
—Puikus kostiumas! Vėl 

naujas? Bet yra ir svarbesnių 
reikalų rūpintis.

■—O kontrastas?
—Malonus.
—Kur tie svarbesni .. .reika

lai?
—Yra.
—Kas naujo?
—Geros naujienos. Musų 

serai pašoko. Galima iš nau
jo pradėti. Čia ir reikia pasi
rūpinti. Išėjo, kaip maniau— 
jau 39 doleriai šcraw.

—1,000 šėrą—39,000 dolerių. 
Puiku! Galima gerai pradėti. 
Buvau užsukęs pažiūrėti mo
tinos. Jau koplyčioj paguldy
ta.

—Šerus galima parduoti, 
Užpirkt tą plotą žemės ir pra
dėt statyti. Ar ne? Kada laido
site motiną?

Poryt.
—Į tautiškas, ar į kazimie- 

rines?

karštose
dienose jie-

PKULTURA" į 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina j Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1034 m. num. Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
niu ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.
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St. Charles, III.

SUDIE, DAKTARE 
KASPUTI!

St. Charles mieste yra apie 
300 lietuvių, kurie didžiumoj 
dirba plieno liejyklose. Kiti už
laiko įvairias biznio įstaigas. 
Dalis jų dirba ant ūkių, o gy
vena mieste.

Matyt, St. Charles gyvento
jus nedarbo krizis mažiau bu
vo palietęs, kaip Chicagos ar 
kitų didmiesčių Amerikoj. Nu
vykę mes St. Charles radom 
lietuvius gana gražiai ir pasi
turinčiai gyvenančius. Jie tu
ri nuosavus namus, gražius bal
dus ir mažai kurie nukentėjo 
nedarbo laikais.

Ten randasi viena pašalpinė 
Sūnų ir Dukterų draugija, o 
šiaip veikimo politiniais klau
simais tarp jų veik nėra. Ne
turi nei Socialistų Sąjungos 
skyriaus, nors ten randasi ke
lios dešimts Naujienų skaity 
tojų.

Musų misija Naujienų pla
tinimo reikalu pavyko kuo ge
riausia. Gavom keletu naujų 
skaitytojų ir daug prospektų. 
Su p. P. Vilko pastangomis 
mes pasižinom ir su tais lie
tuviais, ku'rie pirmiau neskai
tė Naujienų. Nemažiau prisi
dėjo (prie to ir p. J. Tamošiū
nas. Esam dėkingi už tai.

Juozapas Lauciškis, Birutės 
*‘Miss Naujienos” tėvas ir aš 
tą pačių dieną grįžome į Chi
cago. Chicagoj pradėtą dar
bą tęsiu ir toliau.

— Fr. Bukiw.

Dr. P. G. Luomons
Balandžio 20 d. — šiandie 

Dr. Kazys Kasputis iškeliauja 
į amžinastį savo “Vikingų Ke- 
lįais”. Tad, sudie, Daktare!... 
Lai būna tau lengva kelione.

Jus chikagiečiai dar šiandie 
galėsite pamatyti paskutinį sy
kį nors karstą to įdomaus žmo
gaus ir suteikti jam paskuti
nę pagarbą už jo gyvenimo 
nuopelnus. Mums kolonijų ir 
kitų miestų gyventojams ne
teks nei tos progos — neteks 
nei į jo šaltą ir įdomų veidą 
paskutinį kartą pažiūrėti, ži
nau, tūkstančiai žmonių, kurie 
pamėgo skaityti Dr. Kazio 
Kaspučio “Lietuvon Vikingų 
Keliais” norėtų jį palydėti į jo 
amžinastį, bet dau'g tūkstan
čių žmonių gailėsis, kad jie ne
galės to padaryti. Dar daugiau 
tie tūkstančiai žmonių gailėsis, 
kad ateinantį šeštadienį jie 
paskutinį sykį ir paskutinius 
Dr. Kaspučio žodžius skaitys. 
Tai bus galas jo įdomaus pa
sakojimo. Niekas kitas nega
lės jo vietos u*žimti.

Man ypatiškai labai patiko 
Dr. Kaspučio charakteris. Aš 
jį mylėjau vien dėl to, kad jis
savo savybėmis labai skyrėsi 
nuo daug kitų žmonių, ir ne
bijojo to visko parodyti nei

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

draugijiniame gyvenime nei sa
vo darbuose. Jis buvo ta įvai
renybė, kurią retai mes tesu- 
tinkam gyvenime. Dėl to aš 
visad norėdavau būti jo drau
gystėj, bet, nelaimė mano, re
tai aš jį tegalėdavau matyti.

Aš asmeniškai norėčiau, kad 
jo draugai, kurie jį gerai pa
žino ir sykiu su juo lankė mo
kyklą ir darbavosi, parašytų

GEGUŽINĖ EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Rengiama "NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonu įtalpos
“AQUITANIA”

GEGUŽES-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas — Pins Bukšnaitis.

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

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

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

CIRKAS CHICAGOJE SU VISU SAVO EGZOTIZMU, 
ĮDOMYBėN.

Viena iš keistenybių Uagenbeck-Wallace Cirko, kuris da
bar lankosi Chicagoje.

to žmogaus, tai yra Dr. Kas
pučio, biografiją. Aš supran
tu, kad Dr. Kasputis turėjo 
įdomų gyvenimą, ir jo tas įdo
mus gyvenimas suteiktų žmo
nėms gražaus pasiskaitymo. Jis 
pats prisiminė savo raštuose, 
kad turįs laiškų nuo vienos 
moters iš Texas, į kurią jis gal 
kada buvo įsimylėjęs ir susi
rašinėdavo vėliaus. Ar butų

Keli žodžiai geros 
valios lietuviams

Džiaugiuosi, kad galiu Chi
cago ir apieiinkių geros valios 
lietuviams pranešti, jog męs 
galėsime susipažinti su' žymiu 
rašytojom Arę j u Vitkausku, 
trečiadienį, balandžio 25 d. 8 
valandą vakaro, “Ramova Gar-

jam negarbė, jei iš tokių laiš
kų žmonės galėtų ką sužino
ti apie jo gyvenimą? Ar jis 
pirmas ir paskutinis žmogus, 
kuris turėjo savo .gyvenime ro
maną? Tik durnius pasijuoks 

-iš meiliškų laiškų. Gi susipra
tęs žmogus turės sau pasimo- 
kinimo. Pats Dr. Kasputis ne
bijodavo pasakyti, taip sakant, 
“nerimtų” dalykų. Savo atvi
rumu Dr. Kasputis padarė sa
vo raštus žingeidžiais.

Savo budu Dr. Kasputis gal 
buvo ekscentriškas-keistas, ir 
gyvenime dauguma iš mus to
kiam tipui pasakys “kodėl tu 
nesi toks, kaip visi kiti”? Ki
taip sakant, — kodėl tu nesi 
panašus puodas kitiems? Bet 
kaip tik tokie žmogaus keistu
mai parodo ir žmogaus talen
tą ir įdomumą. Ir mums šian
die gaila, kad Dr. Kasputis ank
sčiau neparodė žmonėms tų sa
vo gabumų. Gal tarpe gyvųjų 
randasi daug tokių žmonių, ku
rie turi didelius gabumus, bet 
gyvena tokiose apystovose, ku
rios nepaakstina juos veikti. 
Kada žmogus yra gyvas ir pa
sišvenčia darbui, tąsyk labai 
retai atsiranda žmonių, kurie 
išreiškia yieną-kitą komplimen 
tą už juo darbus. Rodos, kad 
tas yra didžiausi sunkenybė 
padaryti. O gal ima pavydas 
dėl kitų gabumų. Bet kada Ii 
teratas jau šaltas guli ant len
tos, tąsyk mes visi kažko pra
dedame jo gailėtis, komplimen- 
tuoti jį. Tąsyk mes ir aukas 
pradedame linkti dėl jo pa
minklo, kurio jis jau negali 
nei įvertinti nei matyti. Tur 
būt, žmogaus darbas niekad 
negali būti jo paminklu, bet

den”, 3508 South Halsted St. 
Poeto Arėjo Vitkausko gimimo 
dienos- proga bus pagerbimo 
vaišės. Nuo 8 iki 10 bus muzi 
kos, dainavimįį;Į dekliamacijų ir 
trumpučių kalbų.. Žodžiu, bus 
asmeninis susipažinimas su 
musų gerbiamu poetu*. 10 vai. 
vak. bus skanį vištienos vaka
riene, po vakarienės orkestrą 
gros lietuvišku, ir amerikoniš
kus šokius, —t.kokių musų jau
nimas norės. Orkestrui vado
vaus musų mėgiamas pianistas 
George Stephęns (Steponavi
čius).

Pagerbimo vaišėmis rūpinasi 
komitetas iš devynių asmenų:

Dr. A. L. Davidonis; du uni
versiteto studentai — Adomas 
Grybą ir Charles Pocius; Dr. 
Zuzana Aldona Šlakis; Mrs. 
Bernice Brijunas; Mrs. Adolph 
Firant; Mrs. Sofija Elena Sa
kalas, “Moterių Dirvos” Re
daktorė; K. Augustas, ir šio 
straipsnio rašytojas. Man žino
ma, kad yra žymus asmens la
bai prielankiai nusiteikę link 
šios susipažinimo progos.

Nors musų gerbiamas po
etas laikraščių skaitytojams i 
yra žinomas, nes j visus laik
raščius, be skirtumo, rašinėja, 
bet iš fragmentų, sunku orien
tuotis, kad tinkamai įvertinti j 
musų stropų rašytoją. Lai man> 
bus leista bent dalinai paminė
ti apie jo pasiaukojimą litera
tūrai. Jisai yra rašęs rusiškai 
ir angliškai. Jo raštų yra iš
versta į žydų, Čechų, prancū
zų ir anglų kalbas. Kaune spau
sdinamas laikraštis “Diena” 
No. 50 (752) per skaitytojus 
(anketos budu) klausė: “kas 
yra žymiausieji Lietuvos vy
rai?” Atsakymuose Arėjas Vit
kauskas buvo tarp garbingiau- 
siųjų įvardintas. Lietuvos En
ciklopedijos (I-tomo VIII są
siuvinio) “A” raidėje skelbia, 
kad bus plačiai minimas rai
dėje “V”.

Gerbiamas Arėjas Vitkaus
kas išleido: “Spinduliai ir še 
šėliai”; “Po Baltaja Skraiste”: 
“Už Tėvynę”; (dabar spaudo
je) “Mergaitė Prie Gėdos Stul
po”; ir apysakų ir eilių rinki
nius vaikams.

Amerikos lietuvių tarpe su
rado naują darbą: tai visų 
amerikiečių (be srovių skirtu 
mo) surinkti viską, kas gra
žaus pagaminta. Nors gerbia
mas Arėjas Vitkauskas tarp 
svetimųjų nesivaidino, bet vos 
spėjo laikinai apsigyventi po 
num. 4348 S. ’Sacramento Avė, 
Chicago, Ilk, kaip ėmė apie jį 
rašyti anglų laikraščiai: “Bri- 
ghton Park Life” ir “South 
Side News”.

Gerbiamo Arėjo Vitkausko 
tarp pjus;,viešėjimas paragins 
inus dar gražiau veikti, dar 
gražesniais pasirodyti, negu 
iki šiol kad męs siekėme pria 
tobulybės. Sužinrai, niekas pats 
savęs nežemina. Busimoji ame

rikiečių lietuvių antologija su
jungs mus visus taip, kad mes 
savuose menamuose priešuose 
pamatysime daug ko gražės 
nio, prakilnesnio negu mes pa
tys, be antologijos pagelbos, 
galėtume apsipažinti. Kaip pa
žinsime iš gerosios pusės, tai 
pamylėsime SAVUOSIUS.
—Antanas K. Rutkauskas, M.D.

Lietuvių Jaunimo Draugijos 
susirinkimai laikoma Beliajaus 
šokių mokykloje, 3259 S. Hal
sted st., ant trečių lubų. Pra
džia 7 vai. vakaro.

—Lietuvių Jaunimo Draugija.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Warehouse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

ARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kilus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI T A VORAI GARANTUOTI 
Nealidėliokit, neikit greit!

jam mirus mes visad turim 
jam paminklą pastatyti.

šiandieninėse “Nauj ienose” 
randasi du raštai apie Dr. Kas
putį. Geri ir įdomus. Autoria1’ 
tų raštų yra: — V. P. ir — 
V, R-s. Nežinau, kas tie žmo
nės yra. Matyti, jie žino apie 
Dr. Kaspučio gyvenimą. Para
šykite jo biografiją.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

$159 Seklyčios Setas, 
dabar .........  .........
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar ........
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ......... ........
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Dideles įtalpos 
Refrigeratoriai ........ 
9x12 Felt Kaurai 
dabar po .......................
Elcktrikiniai Refigeratolriai fr Ra- 
dios už ’/z kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų . krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir 
Subatomis iki 10 vai, vakaro.

Central District 
Furniture Co.
3621-23-25 South 
Halsted Street 
JOSEPH JOZA1TIS, 

________  Manageris '

39.50 
*29.95 
19.75 
39.50 

H 4.95 
*11.95 

*3.98

Lietuvių Jaunimo 
Draugija

šiandien Lietuvių Jaunimo 
Draugijos susirinkime dalyvaus 
p. Kl. Jurgelionis. Jis pasa
kys trumpą kalbą. Kurie dar 
nepriklausote musų draugijai, 
malonėkite atvykti ir prisira
šyti.

Kadangi šią vasarą draugija 
rengia parodą, tai visi jaunieji 
menininkai esate kviečiami da
lyvauti parodoje su savo kuri
niais, paveikslais ir t. t. Bus iš
leistas ir specialia leidinys. Tad 
jaunieji rašytojai siųskite savo 
apysakas, istoriškus straips
nius, eilėraščius, etc. Leidinys 
bus išleistas anglų kalba.

Prie progos norime priminti, 
jog tendencingi raštai nebus 
priimami. Ypač bus vengiama 
netikslios propagandos. Toš 
rųšies raštai literatūros leidi
niui netinka.

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAY)
Daug pinigų sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba tckfonuokitc Inusų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankoįvicz
6000 So. Honore St.

Tel. Grovehfll 1965

įlIlIRaHIIIIIIKKEaREIKKIREIEEELKSniREEI^

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

■ Pilsen Maliavos Pripažintos Daugelio Kaipo
■ Viršesnis Produktas
M
■ Prašykite savo dealerio jiimK parodyti spalvų kortą byle

kurios flal, gloss arba hi-yloss Pilsen Maliavų.

■ Pilsen’o Labelis yra Jūsų Garantija
'■ Pilno Patenkinimo. ■ 
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GAZO ŠILUMA
kiekvienam Biznio reikalui

Dalis sąrašo biznių, kurie gali pelnytis iš naujai sumažintų gazo apšildymo ratų.

Groserio krautuves Cigarų krautuves Barbernės
Aptiekos
Hardware

krautuvės
Elektros 

krautuvės

Saldainių 
krautuvės 

čeverykų 
krautuvės

Dresių siuvyklos

Restoranai
Kvietkinės
Kepyklos

Tavernos

GAZO šiluma revoliuci- 
onizavo apšil d y m o 

meto das tūkstančiuose 
komercinių ir industrinių 
įstaigų Chicagoje pasta
rųjų kelių menesių laiku.

Kaštai gazo šilumai 
lapo vargiai pusė to, kas 
buvo 1930-31 apšildymo 
sezonu. Gazo šiluma ma
žina kuro eikvojimą, 
taupo darbą, sumažina 
išlaidas ir didina pelną 
daugeliu nuostabių būdų.

Krautuvėse, p a v y zd- 
žiui, gažo šiluma teikia 
kostumeriams jaukumo, 
patraukia juos į krautu
vę, kuri yra švaresnė, ge
riau apšildoma. Nė biz
nio neprarandama dėl to, 
kad savininkas ar kler
kas nubėgo į skiepą Ug
nį pakurstyti.

Mes pasiūlome įvairaus 
typo gazu apšildymui į- 
rengimų—tokių, kurie at
sako kiekvienam reika
lui. Savo pačių ir savo 
kostumerių smagumui jus 
turėtumėt patyrinėti ap
šildymą gazu. Mielu no
ru mes pasiųsime inži- 
hierių, iŠmieruoti jūsų į- 
staigą, ir rekomenduoti 
tokį apšildymą, kokis 
jums reikia. Pašaukite 
Wabash 6000.

GAsteam Radiatoriai randa 
daug pritatikymų profesiona- , 
lų4 ofisuose, krautuvėse, arba J 
naudojami kaip priedas ap- jjl 
šildymui. K

Fabrikai
Daktarų ofisai
Fabrikų ofisai

• Sandėliai 
Teatrai

Gaziniai šildytuvai taupina laiką 
ir pinigus krautuvėse, ofisuose ir 
mažubse namuose. Nereikia pe
čiaus priežiūros, nėra pelenų iš
nešimo, dulkių, nė purvo.

Gas-fired Unit Heaters yra idea
lus krautuvėms, sandėliams fr 
daugeliui kitų komercinių ištaigų. 
Parūpina teigiamą šilto oro cir
kuliaciją.

.THE PEOPLES GAS LIGHT and COKE COMPANY
122 South Michigan Avenue
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HAGENBECK-WALLACE CIRKO ATRAKCIJA

jau
PRANEŠIMAS

Vini

Moc
STEINMAN

Bučinskas

Iš Justice Park

RADIO
DAINUOS SABONIAI

PIENAS
Visi musų KOSTUMERIAI galės gauti

MADOS pradedant RYTOJ

ir ypatingai gcl

stiprius
PEERLESS NAUJAS

WESTINGHOUSE

INTERNATIONAL DAIRY CO
Telephone CANAL 28881910 SO. ASHLAND AVENUE

po Steenbock

ILIUSTRUOTA KNYGELĖ DYKAI, PAREIKALAVUS(Adresas)

THOR

APEX

VARTOTI MAYTAG už 

FEDERAL VARTOTAS

49.00 
29.00 
*9.50 

29.00 
49.00 
49.00 
79.00 
19.50

kuri liga
50 iki 75

- A. Mi- 
Trečiokas

10 TŪBŲ STEWART WARNER RADIO už .. 

PHILCO RADIO 11 TŪBŲ Vertes $150.00 už 

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

jis parodys 
įdomybių, 

cirko nume- 
“Persija”, 
dalyvauju

Povi- 
nese- 
laikS

ši antspauda j rodo, kad musų {spinduliuotas Pienas 
ir apgarsinimai liepiantieji jį yra priimti American 
Medical Association, Committee on Foods.

Įspinduliuotas ultra-violet spinduliais po license Wis 
consin Alumni Research Foundation

— • f ' ■ ‘ » • »

patentu (U. S. patentas No. 1680818)

$18.00 MAJESTIC RADIO už ................................

8 TŪBŲ RCA VICTOR RADIO už .....................

ZENITH RADIO IR VICTROLA KRŪVOJE už

The Paulina Street 
Bath House

SIUSKIT PEK 
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

HOUSE. Tre- 
diena dėl mo- 
moterų dienos

Įspinduliuotas Pienas yra tas pats grynas, pasteuri- 
zuotas pienas, kuriam yra pridėtas Vitaminas D, pa
veikus j jį ultra-violet spinduliais (tokie pat kaip

K. P. Gugis
Mažet-

F. J. Bago 
Strvmskis 15, J

■Tik su Dievu panitelia ir Žalia girelė—Mahan. L. Orkestras 
-Motušaite mielą ir Mergyte jaunoji—K. Menkeliunaitė, sop. 
-Katriutės ir Klaipėdos polkos—Mah. L. Mainierių Orkestr. 
•Milaširdystė ir Oi, Berneli vienturti—K. Menkeliuniutė

»

Stankūnas
■šią naktele ir Atneša diedas kukulių viedrą—Menkeliuniutė 

ir Stankūnas

BUDRIKO Lietuvių Programai:
WCFL, 970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų.
WAAF, 920 k. Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų 
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak.

Šis svarbus žingsnis padarytas kai gydytojų dauguma 
šioje apylinkėje patvirtina naudingumų 

ĮSPINDULIUOTO PIENO

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio 
Accordionų.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

pasakyti, kad susi 
buvo sušauktas atvi

Į Chicago atvyko paskilbęs 
Hagenbeck-Wallace cirkas. Tai 
vienas geriausių pasaulio cirkų, 
kokis šiandien gyvuoja. Pasi
liks jis ligi gegužės 6 d. Per 
tą laiką publikai 
visokių visokiausių 
Vienas įdomiausių 
rių yra spektaklis 
Tame spektaklyje

Turint galvoj, kad pildo vieną iš pasaulinių dietinių 
trukumų, Įspinduliuotas Pienas yra tinkamas visų 
amžių žmoneiifis. Yra tobuliausias visų žmonių mais
tas, o dabar turi dar didesnę vertę kaipo maistas.

To prašo Lietuvos žmonėse 
tepataria Lietuvos bariai

ži muzika, šimtai šokėjų, dai
nininkų ir t.t. Vien tik tą nu.- 
merį verta pamatyti.

O kur dar kiti dalykai? Pa
matysite keistus žmones, keis
tas moteris. Būtent, moteris, 
kurios nešioja ant savo kaklų 
bronzinius žiedui. Juo senesne 
moteris, tuo daugiau ji tų žie
dų turi, žiedų skaičius parodo 
moters amžių.

Yra daug ir kitokių prašmat
nybių. Viela—Coliseum’as.

kviečia mana

Iš SLA. 122 kuopo 
susirinkimo

Hagenbeck-Wallace 
cirkas

3162 — Naujoviškos mados bliuz- 
ka. Kokia ji paprasta ir graži? Su
kirptos mieros 14, 16, 18. 20, taipgi 
36, 38 ir 40 coliu per krutinę.

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

Prieš kiek laiko man teko su 
savo keliaujančia krautuve ap
silankyti Justice Park. Tai į- 
domi, taip sakant, iš istoriško 
atžvilgio vieta. Prieš daug

KAIPO JŪSŲ PIENO pristatytojai, mes turime jūsų 
pilniau: į pasitikėjimą. Mes suprantame, kad esame 
atsakomingi apsaugojime ir maitinime jūsų šeimynos, 
pristatydami gryniausius, sveikiausius ir maištingiau
sius maisto produktus.

Pasižadėjome visados gerinti musų produktų nau
dingas kokybes—ne vien didesniu prižiūrėjimu ir iš
sirinkimu ūkių šaltinių, bet ir pieninėj vartojant 
naujas priemones užlaikymui pieno grynumo ir svei
katai naudingumo.

Priimant Įspindinduliavimo procesą padaryti piene 
Vitaminą D, mes ir vėl išpildomo savo pasižadėjimą, 
duodant jums svarbiausi išradimą pieno dirvoje nuo 
išradimo pas teurizaviino.

PASIKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO. Jis išaiškins jums smulkmeniškai didėlį reikalą turėti daugiau Vitamino 
D jūsų dietoj, ir kam yra reikalingas piene.

Radio Pigumai Šioje Savaitėje
12 TŪBŲ 1934 CROSLEY RADIO trumpųjų ir ilgųjų$ 
bangų. Pagauna visur, vertės $80.00, dabar už 
py TrrnTT n A IHA imu ^^4-.. ..X

saulės). Vitaminas D yra maisto faktorius, kuris pri
duoda musų kūnams galimybę tiksliau suvartoti kau
lų ir dantų darančius mineralus, kalciumą ir fosforą, 
kurie randasi piene.

Įspinduliuotas pienas apsaugoja motiną ir kūdikį 
pirm-gimimo ir žindymo periodu 
lįsti užlaikymui jos dantų.

Sulaiko kaulų suminkštėjimą kūdikiuose, 
kokioj norint formoj dabar paveikia nuo 
nuošimčio visų kūdikių.

Gelbsti augantiems vaikučiams išauginti 
tiesius kaulus ir stiprius, gerus dantis.

šiandie 7-tą valandą vakar*? 
oro bangomis iš stoties W. G. 
E. S. eis reguliaris antradienio 
radio programas. Dainų dalį 
išpildys ponios L. Saboniene, 
Saurienė, K. Sabonis, A. Čia- 
pas, Peoples Parlor kvartetas

1115-17 S. Paulina St 
arti Roosevelt Rd.

Beikia 
rinkimas 
rutemis ir 122 kuopa yra skail- 
linga nariais, bet į susirinki
mą atsilankė mažai. Reiškia 
nariai neinteresuojasi organi
zacijos reikalais.

F. T. Puteikis.

ir duetas, kurie visi šį sykį yra 
pasirengę padainuoti daug 
naujų dainų. Kalbės Dr. Ra
kauskas MD., ir studentas L. 
Labanauskas. Bus daug prane
šimų apie prekybą ir visokius 
lietuvių draugijinius veikimus 
O prie to viso bus ir muzikos.

Naujai pertaisyta ir atidaryta po 
nauju managementu. Mes kvie
čiame kiekvieną atsilankyti ir pa
matyti ši modernišką, pastebėti
nai gražų BATH 
čiadieniais specialė 
terų. Kaina dėl 
tiktai 40 centų.

Visus širdingai 
gėris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE,metų Chicagos progresyviškoji 

visuomenė apsirinko čia didelį 
sklypą žemės ir įsteigė Tautiš
kas Kapines, kurios dabar vi
siems yra gerai žinomos.

Laikui bėgant prie Tautiškų 
Kapinių pradėjo spiestis lietu
viai biznieriai, kurie laiko už
eigas bei kitokios krautuves. 
Vasaros metu, kai žmonės pra
deda važiuoti į miškus, čia pa
sireiškia didelis judėjimas.

Pirmiausiai biznieriai susime
tė apie Tautiškas Kapines, bet 
vėliau jų atsirado ir prie Ar
cher av. Kai kurie jų aplei
džia savo biznius, bet tuo pa- 2,000 žmonių ir gyvulių. Gra

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.................... 

Mieros per krutinf

B. Bro-
Dr. A. L. Graičiunas

čiu laiku jų vietose atsiranda 
naujų. Tad jų skaičius nema
žėja. štai prieš kiek laiko 
Justice Park susilaukė trijų 
naujų biznierių.

Antanas Lekavičius, plačiai 
žinomas chicagietis, su savo gi
minaite išnuomavo Agnės Šid
lauskienės vietą prie kapinių. 
Vasaros metu jis rengiasi at
važiavusius iš miesto draugus 
bei pažįstamus tinkamai pri
imti.

Andrius Lang, irgi chicagie
tis, išnuomavo S. Svilainio Už
eigą. Jis tą vietą gražiai iš
puošė, kad ji butų kuo 
kiausi svečiams.

Trečias biznierius yra 
las Grikėnas-Tred, kuris 
niai apsivedė. Seniau jis 
“road house” Wil!ow West. Da
bartinis jo naujas biznis ran
dasi ant Archer avėi apie pu
sę bloko nuo Kean avė.

Nors p-ia Grikėnienė nėra 
lietuvių kilmės, bet ji paragino 
savo vyrą, kad “Naujienas” už
sirašytų visiems metams.

Grikėnai jau pilnai yra įren
gę savo biznį ir šio mėnesio 
pradžioje įvyko iškilmingas ati
darymas.—-Senas Petras.

SLA. 122 kuopos susirinki
me, įvykusiame balandžio 13 
d. 1934, tarp kitų kuopos rei
kalų, buvo rinkimas delegatų 
į Seimą ir Pildomosios Tary
bos rinkimai. Delegatai išrink
ti F. T. Puteikis, adv. J. J. 
Grish ir J. čiliauskas. Pildo
mosios Tarybos balsavimo pa 
sėkmės tokios:

Į prezidentus 
čius 17, X. 
Gataveckas 1

Į vice-prezidentus 
kalauskas 19, A. S 
5, J. Mažukna 15.

Į sekretorius — 
kas 31, J. Miliauskas 2, M 
Baginskas 0.

Į iždininkus
23, J. S. Lopatto 7, I 
ka 3.

Į iždo globėjus — 
kus 16, J. Januškevičius 11, J 
šlikas 
žolynas 10, E. Mikužiutė 15

Į daktarus-kvotėjus 
J. Staneslow 8, Dr 
nušas 4

Skalbyklų Pigumai
49.00 
15.00 
37.00 
49.50 
49.50 
49.50

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

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 
16144 
16147 
16151 .
16155—Saulė tekėjo ir Ganėm Aveles—K. Menkeliunaitė ir

16158 _____,_____  .... _______
ir Stankūnas

16162—Zanavykas ir Gaspadinė aną dieną—Penn. angliakasiai.
16169—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmones—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. Orkestras 
16184 ______ .. . _

Radio Orkestras
16189—Kunigunda ir Pelėda polkos—Worcesterio Liet. Orkestras 
16197—Merginu bėdos ir Vaikinu bėdos—A. Vanagaitis—Olšauskas 
16198—Paklausykit ir Kelias-Vieškelis—Olšauskas ir Vanagaitis 
16207—Charlio Jurkes ir VVorcesterio polkos—Dirvelis ir jo Ork. 
16222—Artojaus 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.

Liutkiutė (
16024—Pamylėjau vakar ir Vai varge, varge—-Kastas Sabonis 
26054-—Kad nėr alaus ir Barbora—A. Vanagaitis 
26064—Agota ir Mes geri žemaičiai—A. Vanagaitis
26070—Dzūku 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 dul 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

Akordionu Orkestras.

ĮSPINDULIUOTAS VITAMINŲ
... į % < ■ • ' ■ - < t' ’ ‘‘ H > «

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

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

•Užburta Pilis polka ir Moderniškas klumpakojis—Budriko 
Radio Orkestras

;. Orkestras
•Merginu bėdos ir Vaikinų bėdos—A. Vanagaitis—Olšauskas

Charlio Jurkes ir Worcesterio polkos—Dirvelis ir jo Ork.

AMERICAN 
MI DICAI 

ASSN.



Antradienis, Kai

DALYVAUJA CIRKE

2343

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušerės

uždegimu

Graboriai

Ofiso Tel. Lafayette 3650

Boulevard 7042Phone

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDE1KI

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Muzėjaus lankytojų 
skaičius padidėjo

vakaro, 
valandai diena.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

nuliudime
Anelę, su-

Vienas komikų Hagenbeck- 
Wallace cirko, kuris dabar yra 
Chicagoje.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel Victo:

SLA 208 Moterų kuopa rengia 
“krikštynų” užbaigimui iškil
mingų vakarą.

nervuotu- 
., atitaiso 

rystę. Priren- 
isuose atsiti-

Neužsimokėjo taksike 
bui fėro, užsimušė

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti

Pirmadienį Chicagos meras 
Kelly atėmė iš Majestc teatro 
permitą rodyti filmą užvardytą 
“Hitlerio teroro viešpatavimas”. 
Meras Kelly išpildė Vokietijos 
generalio konsulo Chicagoj Dr. 
Rolph Jaegerio reikalavimą.

Kalbamas paveikslas rodyta 
jau dvi dienas Majestic teatre 
ir abi jas teatras buvo prisi
grūdęs žmonių. Mero žygis da
bar sulaikė rodymą.

apleido Wi£consin valstiją. Tūk
stančiai policininkų, šerifų pa
dėjėjų, federalės vyriausybės 
agentų sukrutę Dillingerį ir jo 
bendrus gaudyti.

Fieldo muzėjų gamtos istori
jos praėjusiais metais atlankė 
3,269,390 asmenų. Ta skaitlinė 
yra 1,455,188 didesne už muzė- 
jaus lankytojų skaičių 1932 m.

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
goje ir > apielinkėje 

Didele ir. graži 
kopMia dykai.

*092 iARCHlR AVį

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

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

37 st. McDonough serga plau- 
pneumonija 

Ligonies padėtis yra taip rim
ta, kad prisėjo jis padėti pala
pinėj su oksigenu.

DENKISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvvell SL 
Tel. Republic 9723

CHICAGOS
ŽINIOS

Susirgo stambus miesto 
politikieris

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Keturi pabėgo iš Michi 
gan kalėjimo

Užvakar pašventino 
me “LITUANICA II” 

o šeštadienį iškil
mes baksime

DR. A. L. YUŠKA
x 2422 West Marųuette Road 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo Q iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po piety, seredomis po pietų 

ir nedaliomis pagal susitarimų.

Meras Kelly užsisto 
ja už Hitlerį

Rimtai susirgo Cook kauntės 
iždininkas Joseph B. McDo
nough, gyvenąs adresu 551 W.

Nepažįstamas apie 35 metų 
amžiaus vyras įsėdo į taksike- 
bą, kur| operuoja James H. 
Phelps, 203 East 154 st. Ka
dangi pasažierius neturėjo pi
nigų kelionei užsimokėti, tai 
Phelps vežė jj j policijos stotį. 
Pakeliui pasažierius šoko lauk 
iš itaksikebo ir vietoj užsimu-

Anglies išvežiotojai 
sustreikavo

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Praėjusios savaitės pabaigoj 
pabėgo iš Indiana valstijos ka
lėjimo keturi kaliniai, jų tarpe 
trys galvažudžiai. Kalėjimas 
randasi Michigan City, Ind.

Nuo to laiko, kada praėjusių 
metų rugsėjo mėnesį pabėgo 
John Dillinger, iki šio laiko vi
so iš Indiana kalėjimo pabėgo 
18 kalinių.

Pleikią 
oarzdaskutyklob 
jgmni komfortą 

skutimosi 
namie

Iškilmingai sekmadienį praė
jo “Lituanicos 11” krikštynos 
Ford-Lansing airporte ir dau
gelis tūkstančių žmonių, kurie 
ten atsilankė, išsivežė daug 
gražių įspūdžių ir minčių. Bet 
su tomis iškilmėmis lėktuvo pa
šventinimas nepasibaigė, jos nu
sitęs iki šio šeštadienio Pava
sario Baliaus ir šokių, kuriuos 
ALTASS naudai rengia SLA 
Moterų 208 kuopa.

Puikioj, gražioj ir jaukioj sa
lėj, prie geros muzikos, 'tarp 
linksmų svečių ir vaišingų šei
mininkių pabaigsime šventę 
“Lituanicos II” vardo suteiki
mą, kurį ne vien lietuviai, bet 
ir visa Amerikos anglų spau
da taip iškilmingai pabrėžo.

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.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

ANTANAS ŠEPUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 23 dieną, 7 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apsk., Sartininku parap., 
Užpelkių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Juzefą (po tėvais Arną- 
šaitė) sūnų Petrą, seserį Bar
bora ir švogeri Kazimiera Juš
kus, broli Aleksandra ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randas? 
Masalskio koplyčioj, 3307 Li
tuanica Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni balandžio 26 dieną, 8:30 vai. 
ryte iŠ koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Šepučio gi
minės, draugai ir pažįstam! 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nubudę liekme,
Moteris, Sūnūs, Sesuo,
Brolis, švogeris ir Giminės, 

laidotuvėse patarnaują gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC 3100

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DUBINSKI
šiuo pasauliu 
1934 m., su- 
amžiaus; gy- 
V. 14 PI., pa-

Bialiuje žada būti Wiley Post
SLA Moterų kuopos šokiuose 

dalyvaus ir lakūnas Janušaus
kas, žada atvažiuoti ir lakūnas 
Wiley Post, kuris pagarsėjo 
apskridęs žemės rutulį pats 
vienas ir kuris buvo vienas iš 
pirmųjų “Lituanicos II” kelei
vių. Atskridęs su “Lituanica II” 
iki Kansas City šeštadienį, bal. 
14 d., lakūnas (Post turėjo iš
važiuoti skubiai į New Yorką, 
bet prižadėjo grįždamas atgal 
sustoti pas Chicagos lietuvius 
ir pasisvečiuoti, žada tai pada
ryti Šį šeštadienį.

Bus ir daugelis kitų žymių 
svečių, kurie susirinks į Lake 
Shore Athletic Club, 247 East 
Chesnut Street, į Kuopos Balių 
ir Šokius ir linksmai, iškilmin
gai “Lituanicos H” pakrikšti- 
jimą užbaigs. įžanga asmeniui 
— $1. Visus nuoširdžiai kvie
čia atsilankyti

SLA 208 Moterų Kuopa.

Ofiso Tel Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

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

dieną.

Anglies išvežiotojų unija, 
priklausanti organizacijai žino
mai kaip Trucking and Trans
portation Exchange, paskelbė 
streiką. ,

Bet streikas paskelbta ne 
prieš samdytojus, o prieš kitą 
neseniai suorganizuotą darbi
ninkų uniją priklausančią A- 
merikos Darbo Federacijai.

Taigi šis streikas kilo dėliai 
jurisdikcijos ginčo tarp dviejų 
organizacijų. Pirmoji unija pro
testuoja Am. Darbo Federaci
jos teisę atstovauti draiverius 
anglies kiemuose, šios unijos 
viršilų darbuotė, kaip praneša 
“Daily News”, kurį laiką tyri
nėjęs valstybės gynėjas Court- 
ney ofisas.

tęs. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Visos filmų bendrovės užrekor 
duos 

“Paramount 
Versal News” 
“Hearst 
būriai Associated Press; “Acme 
Newspictures”Jfr nuo visų kitų 
telegramų agentūrų ir Chica
gos laikraščių buvo sųsiripkę 
airporte sekmadienį, kad užre- 
korduoti įvykį celiulozoje ir 
parodyti jį milijonams šįo kraš
to^ gyventojų teatrų ekranuose 
ir! laikraščių špaltose.

Anglai įvykį skaito dideliu, 
lenkai, kaip teko pastebėti iš 
jų laikraščių, ■, truputį negero
mis akimis žiuri į įvykį ir iš 
pavydo nesusivaldo. O mes lie
tuviai įturime jį dar labiau pa-

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricalty Akių Specialistas.
Palengvins akiu {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, 
mo, skaudamą akių karšti 
trumparegystę ir tolire 
gia teisingai akinius. A 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i 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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
-6109 S. Albany 

Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

r * duodu massage
eleetirie tr e a t- 

ĮMĮMk K ment ir maene-
3 u blankets ir tt. 

HEgj Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Dran-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: t j t

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe SL, prie Clark 

Tel. Stete 7660: Valandos 9—5
W. Side: 2201 W. 22 St. CcrmakRd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

lUtarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9
Telefonas Republic 9600.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

kilmes
lewsreel”, “Uni
“Pathe News” 

Mfetrotbne News” ii

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su 

balandžio 17 d. 
laukęs 42 metų 
veno po nr. 727 
ėjo iš Lietuvos.

Paliko dideliame 
2 dukteris Oną ir 
nų Kazimierą ir gimines 
nas pašarvotas 
S. Hermitage

Laidotuvės 
ny, balandžio 
pietų iš J. F 
čios bus nulydėtas 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Du- 
binskio giminės, draugai ir 
paž|stami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Dukterys, Sūnūs ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

randasi 46Q5 
avė.
jvyks antradie-
24 d. 2 vai. po 
Eudeikio koply-

Tautiskas

DR. G. SERNER
___ Tel Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL

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

ONA GRIGONIS 
po tėvais Jovaiš j

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 21 dieną, 9 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 46 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., 
Nocėgalo kaimo.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris Josephine ir Helen, 
sūnų Petrą, 2 seseris Helen 
Jovaiš ir Alice Vasnauskas ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu
anica Avė.

Laidotuvės {vyks seredoj ba
landžio 25 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nies sielą, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Grigonis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Seserys, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201, West 22nd Street 

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

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

r iTEVAS M
Jeigu Norite Dailumo ir Nębrangumo 

Laidotuvėse

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių bu firma tuo pačiu vardu)

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Telefonas Yards 0994 _____ _

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

{Praėjusio sekmadienio vaka
rą federaliai agentai Wiscon- 
sino valstijoj, Vilas kauntėje, 
apsupo rodhauzę, kurioj apsi
stojo pagarsėjęs banditas John 
Dillinger ir jo bendrai.

Federaliams agentams pagel
bėti kiek vėliau atvyko Vilas 
kauntės šerifo padėjėjas ’ir jo 
talkininkai.

Nežiūrint to, John Dillinger 
ir jo bendrai paspruko iš vy
riausybės nagų, palikdami 
areštui keturias merginas ir du 
asmenys užmuštus, o keturius 
sužeistus.

Vienas užmuštų yra valdžios 
agentas. Kitas žuvo todėl, kad 
valdžios agentai pamanė jį bu
vus Dillingeriu. Banditai dar 
pašovė keturis asmenis, porą jų 
sunkiai.

Areštuotos merginos, kurios 
buvo Dillingerio ir jo bendrų 
kompanijoj, pasisakė paeinan
čios iš Chicagos. Bet daugiau 
informacijų, bent iš karto, po
licijai nesuteikė. Jos net “užsi
miršusios” savo pavardes.

Penktadienio pranešimai sa
ko, kad Dillingerį pažinę du 
Šerifo padėjėjai ir kad tarp jų 
ir Dillingerio įvykęs šaudymasi 
prie St. Paul Parko. Šis mies
telis yra dešimties mylių tolu
moj nuo St. Paul, Minn.

Taigi atrodo, kad Dillinger

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

STANISLOVAS MAŽEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 dieną, 3 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Užliaušių kaimo, Krekenavos 
parap.

Amerikoj išgyveno 34 metus,
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Emiliją po tėvais Vir- 
bickaitė, dukterį Frances For- 
nėr, žentą Charles, anūkė Joan, 
seserj Ciciliją šlekis, 5 bro
lius Aleksandrą, Willimą, Ma- 
teušą, Juozapą ir Frank Ma
žiukus, 4 brolienes ir daujr ki
tų giminių, o Lietuvoj 3 bro
lius Jurgi, Joną ir Kazimierą, 
3 seseris Katriną, Veroniką ir 
Seliomiją ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3149 S. Halsted St.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ny, balandžio 26 dieną, 1:30 
vai. po pietų iš namų bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Mažei
kos giminės, draugai, ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, 
Anūkė. Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bonus S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Velionis buvo narys šių drau
gijų: Jaunų Lietuviu Taut. Kl.; 
III. Pašelpos KL, Sal. šird. Dr. 
ir Namų Savininkų draugijos.

brėžti, dar iškilmingiau pami 
nėti.

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 sutarti.

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West ISth St. 
CICERO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu \ ajltomobilius ^įsokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
'CHICAGO, ILL.

DR. C. MICIIEL. 0. D.
LIETUVIS

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

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

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Siunčiame Gėlės Telegramų f visi 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gilės Dil Vestuvių, Bankietams Ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7814

Pašaukite...__

( PftOBAK BLADE)
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NAUJIENOS, Chicago, III.

CLASSIFIEDADS

P RANEŠIMAI

2417 Wcst

50.00

25.00

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

CLASSIFIEDADS
GERO SKONIO AUKŠTUMAS

Joti
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

susirinko 
Yuškos sve

lietuviai 
Monskj

Business Service 
Biznio Patarnavimas

lietuviai 
Lituanicą 
bet juo-

Milvvaukee 
sveikindami

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

Surengė vykusį šoklų vakarą ir 
L.Lių Hollywoad Inn svetai
nėje.

Lietuviai-liiuteronai 
smagiai pasidarba

vo ALTASS’ui

PATYSUSIOS moteris prie sorta- 
vimo skuduru junk šapoj. L. Bailen 
Junk Shop, 1020-24 S. Fairfield Avė.

Gediminas Building
Assockiticn

Chicagos Lietu- 
Draugija sukėlė 
pinigų A LT A SS

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St„

Tiktai Viduriniai Lapai — Šie Yra Lengviausi Lapai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

Thi« 
offer 
Mate 

tiainr

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

Tel. Lafayette 1829

PARDAVIMUI labai pigiai gro- 
sernė, kendžių ir ice creain krautu
vė už $75.00. Turi būti parduota 
šių savaitę. 5404 So. Princeton Avė. 
Boulevard 1282. . »

Daug sveikinimų, linkėjimų ir aukų “LI 
TUANICOS II” “krikšto” proga

lūs, kietas, pilnai prikimštas — be 
liuosų galų. Štai kodėl Luckies 
užsilaiko gerai — neišdžiūsta. 
Luckies visuomet visais atžvilgiais 
yra malonūs jūsų gerklei.

Gedimino spulka davė pini
gus ne tik pareikalavimams, bet 
ir darė paskolas namams per 
visa laiką.—V. P.

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

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

PARDAVIMUI Beer Tavern, ge 
rai išdirbta vieta, renda pigi, 6 kam 
bariai pagyvenimui ant viršaus.

7301 So. Peoria St

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuias suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

MERGINA 25—35 m. amžiaus 
prie abelno namų darbo, gyventi ant 
vietos. Skalbti nereikia. 3216 Doug- 
las Blvd. 2 fl. arti Kedzie.

MAN labai reikalingas darbas 
prie namų arba restaurante. Busiu 
dėkinga, jeigu man kas tokj darbą 
suteiks. Mrs. Agnės Kasmauski, 
4532 S. Honore St.

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Lietuvių Piliečių Darb’.nnikų Pa- 
šelpinis Kliubas turės savo mėnesini 
susirinkimų nedėlioję 22 dienų 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
nansini stovi, kontrolės komisija su
teiks daug dalykų dėl labo kliubo 
delei nutarimo.

M. Z. Kadziauskas koresp.

ric turėjo opaus reikalo gai.‘u 
pinigų. Todėl tai spulkos, ano! 
p. Smito, užsitarnauja ypatin
gi kreditą.

rus pergalėtojas oro bangų. Pa
sveikink žilgalvius tėvelius, 
brolius, ir sesutes. Pasveikink 
ir tuos, kurie kariavo už Lietu
vos laisvę.

PARSIDUODA grosernė už $75.00 
su visais fikturiais ir staku. Gera 
proga tam, kas mano užsidėti savo 
biznj. Ta vieta verta .keleriopai 
daugiau. Turi būti parduota dėl 
svarbios priežasties.

4387 So. Wood St.

-uckies yra padaryti tiktai iš šva
rių vidurinių lapų — lengviausio, 
geriausio skonio tabako. Ir be to, 
“It’s toasted” dėl gerklės apsaugos 
Kiekvienas Lucky Strike yra apva-

PARDAVIMUI buČemė ir groser
nė. Nėra kitos bučernės per 5 
blokus. 246 So. ISth Avenue. 
Maywood, 111.

BRIGHTON PARK. - • Sek
madienį Chicagoje įvyko du 
stambus parengimai ALTASS 
naudai. IPirmas iš jų, “Lituani- 
cos H’ krikštynos, antras Chi
cagos Lietuvių Liuteronų Drau
gijos balius ir šokių vakaras, 
kuris įvyko Hollywood Inu, .1. 
Yuškos svetainėje, 
43rd Street.

Virš 500 žmonių 
jaukią ir smagią p. 
tainę, kurią savininkas suteikė, 
draugijai veltui. Visi linksmi
nosi, šoko, ūžė ir tik įtrumpai 
užsukus į vakarą, tuojau buvo 
galima pastebėti, kad rengėjai

Situation Wanted 
Darbo Ieško

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Pirma Gegužės, darbininku šventė 
bus iškilmingai apvaikščiojama su 
prakalbomis, chorais, solistais ir tt., 
gegužės 1 dienų, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hals- 
ted St., Chicago. Rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos Centra
is kuopa. Jžanga bus tik 10 centų 
ypatai lėšų padengimui. Visuomene 
yra kviečiama skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

A. A. .
Bronis Banis

Mirė Balandžio 24 d., 1933 m 
Sulaukęs vos 19 metų 
Gimęs Rumford, Me.
Paliko dideliame nuliudime 
Motinų Onų ir patėvi 
Simonaičius, taipgi Tėvą 
V. Banį, dėdę ir ciocę 
Lapinskus, ir du 
Pusbrolius.
Palaidotas Tautiškose 
Kapinėse.
Sunau mus mielas 
tu netikėtai ir jaunas 
mumis apleidai 
Liūdna mums be Tavęs, 
kad tu belaiko nuėjai 
i šaltus kapus. 
Gyvenimo kova 
ten baigta visų, 
laikas bėga, nelieka žirnių, 
Sielos skausmai 
jau nesikartos. 
Tik pilkas granitas 
tenai samanos. 
Mums ašaros byra 
ir skauda širdis, 
bet tu negirdi, 
amžinai ilsis, 
šiandien tu 
rytoj gal mes, 
Mirty visus sutiksi.

J. O. Simonaičiai.

Fuiniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

$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 daiktą. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

Moterų Piliečių Lygos susirinkimas 
jvyks trečiadieny, balandžio 25 d. 
1934, Fellovv Ship House, 831 W. 
33rd Place, 8 vai. vak. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti. Rašt.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

YO U RE.itd 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or **Eye Beauty" Book

Marine Co„ Dept. H. S., 9 E. Ohio St.,CMc«te

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

“Gnrnegio lietuviai, aukoda
mi savo centus pagal savo iš
gale, su aukomis siunčia su 
nuoširdžiausiais ir geriausiais 
linkėjimais. John Monski.”

PARSIDUODA du namai, vienas 
medinis, kitas mūrinis, gerame sto- 
vyj. Savininkų galima matyti vi
sados. 5654 W. 64th Place.

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW’

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY,

neskupėjo laiko ir triūso, kad 
j j padaryti kuo pagekmingiau- 
siu. Rengimo komisiją sudarė 
du jauni vyrukai, pp. G. Bick- 
neris ir J. Shereikis.

Tikima, kad 
vių Liuteronų 
nemažų sumą 
naudai.. —M.

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

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

begiamomis, laiškius ir žo- 
Amerikos lietuviai užva- 
sveikino Amerikos Lietu- 
Transatlantinio Skridimo

Chicago Ofisas 
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co 

Distributors
4352 So. Mo7.art St.

Lafayette 7346

Depresija Gedimino spulka 
užgavo tiek, kad sulaikė, su
mažino jos apyvartą. Mat, pa
skolinti pinigai nesumokama lai
ku* ir negalima biznis plačiau 
varyti. Depresijos laiku Gedi
mino spulka mokėjo pinigus 
reikalaujantiems, dalinosi tais, 
kurie suplaukia, ir žmones gau
davo pinigų tai rendoms, tai 
kitiems reikalams.

šios spulkos dalininkų nuo
taika per visą laiką birvo ra
mi, ir pasitikėjimas spulka yra 
tvirtas.

žinoma, depresija suspaudė 
ir spulkas. Bet spulkos dalino
si kiek galėdamos pajamomis 
su visais savo dalininkais, ypač 
gi stengėsi gelbėti tiems, ku-

MOTINOS pagelbininkė, patyrus, 
namų darbo dirbti nereikės, gyventi 
ant vietos. Davis, 1412 Chace Avė. 
Sheldrake 8951.

Cordials and Liųueurs
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

- sekretorius; Josepl 
-iždininkas; A. P. Lu 
vice-pirmininkas; Slan 

2 vice-pirm.; Zig
mas Kūkalis—sekretoriaus pa 
dėję jas; <1. .1. Grish—advoka

Ateikite su manim 
jsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažjstamus atlankyt) 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimų.

Jusą žydukas patarnaus jurm 
mandagiai.

Lietuvos Pasiuntinybe Wa- 
shingtbne prisiuntė sekančio tu
rinio telegramą: “ ‘Liluanicos 
11’ krikšto proga Lietuvos Pa
siuntinybė VVaahingtone siun
čia nuoširdžiausius sveikinimus. 
Geriausių linkėjimų narsiąjam 
lakūnui Janušauskui, pasiryžu
siam įvykinti amžinos atmin
ties didvyrių Dariaus ir Girė
no paliktą testamentą, kurio 
vyriausias tikslas didesnė Lie
tuvos garbė ir Lietuvių Tautos 
Vienybe. Tikimės (turėsią gar
bės pamatyti ‘Lituanica Antrą
ją’ ir Washingtine.

“Mikas Bagdonas, Charge 
D’affaires ad interim.”

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kueinmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 

Almond 
ir kiti likeriai.

The Cloister Co. 
IŠDIRBYSTĖ

3251 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 0505 

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertincment i« not Intended to 
whi«k«-y for «ale or dellvery in any 

community whereln the adver- 
aale or uae t herco f ia unlawful.

Su laišku, Cąrnėgie 
prisiuntė per 4p. J. 
$22.85.

South 
taipgi 
IP prisiuntė $17.75 
sius pralenkė Kankakee, 111., lie
tuviai, su sveikinimo žodžiais 
prisiųsdami ALTASS’ui lygiai 
$40.00.

Be to, “Lituanicos H” krikš
tynose asmeniškai aukavo se
kami lietuviai:
Justinas Mackevičius,

ALTASS iždininkas $100.00 
Mykolas Narvid, ALTASS 

vice-pirmininkas ...
J. F. Budrik, sav. Bud- 

rik, Ine...... •..... .........
Amerikos Lietuvių Dak

tarų D-ja ................
Antanas Kalvaitis, Lietu 

vos Konsulas k...........
Lrthuanian Citizens Ben.

Club, West Sidėje ....

PARDAVIMUI Restauranto 
nis — gera vieta ir nebrangiai. 

3517 So. Halsted St.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai

$100 importuoti kaurai ....
$200 importuoti kaurai ....
$275 importuoti kaurai ....

Iš Carnegie, Ta 
kp. sekretorius 
siunčia lakūnui 
“Drąsusis lakūne 
šauskai! Priimk 
varde visų aukavusių Carnegie 
lietuvių geriausius linkėjimus 
Tamstos kelionei i Tėvynę Lie
tuvą. Skrisk, drąsuoli, nekliu
domas jokio priešo. Buk stip-

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesniais vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. IL 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Loan Smitas- 
' Eiicher 
j košius-

Gedinunas Building and Loan ley Norgaila
Association buveinė randasi ad 
resu 4425 So. Garfield Avė. 

Spulkos valdyba laiko mitin
gi.*j trečiadieni vakarais. Ta 
yra jos biznio vakarai. Valdybą los Bendrovė buvo suorganizuo- 
sudaro šie asmenys: John San- ta 1914 m. Iš organizatorių 
daras—pirmininkas; Povilas M.:pasilieka dar prie spulkos .L 
-------------- ------------------------------  Sandaras ir žobelis.
r~" . __ " ~~~^| Spidkos kapitalas pernai sie-

t ....... . ■■ i .... kė $209,000. Per 20 metų spul-
Pn^l~-i° įsigyti žmonėms 

aP*e L000 namų; didžiuma tų 
. žmonių lietuviai.

Foreklozavimų per tą laiką 
nebuvo nė vieno; nė iš vieno 

wžmogaus neatimta namas.

John Monski 
linkėjimus, 

J. R. Janu
li uo manęs

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

Parlor, iniegkambario ir valg. kamb. 
setai $35. įsteigta virš 30 m.

Atdara vak. ir Nedėlioj 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Didelis Balius Northsidėje nedėlioj, 
balandžio 29 d. Įvyksta didelis ba
lius, rengiamas visų Nortsidės drau
gijų, Transatlantinio Skridimo nau
dai, Wieker Park svetainėje, 2040 
W. North Avė.

Programe dalyvauja Chicagos 
Liet, choras Pirmyn, Nortsidės pa
rapijos choras, keletas solistų ir so
lisčių ir daug kitokių nepaprastų nu
merių. Atsilankykite .

Kviečia Komitetas.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA motėris prie sor- 
tavimo skudurų. 4 dienas i savaitę 
10 valandų į dienų. Algos $15.00.

1140 So. Fairfield Avė.

I Lietuviai Biznieriai ir iri Bizniai i

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai

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

Gedimino Statybos ir Pasko- ‘. viu 
Sąjungą jos transatlantinio 
laivio, “Ltuanicos II’ “krik 
nų” proga.

Business Service 
______Biznio Patarnavima* 
POP1ERUOJAME IR PENTINAMS 

1934 m. popiera 7c. Rolls 
Klijonka $1.28 Rolls.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierų per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Seinpeliu knygas pristatome i namus. 

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

Help VVanted—Malė
_______ Darbininkų reikia__
REIKALINGAS apysenis žmogus 

prie abelno namų darbo, kambarys, 
valgis ir mokestis.

2126 S. Halsted St.

1ETKIEWICZS

t u *•
v* V’




