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Sam Insull šiandie
•Jį* .

bus New Yorke

ŠAUS Į MĖNULĮ SĖKMINGA LIETU 
VIU AVIACIJOS DIE 
NA KENOSHA. W1S.

No. 108

Lietuvos Naujienos

Atvežtas iš Turkijos Chicagos magnatas 
šiandie pasieks Ameriką ir tuojaus 

bus išvežtas i Chicago

Labai daug žmonių suvažiavo 
pamatyti lakūnų Janušauską 
ir Lituanica II

NEW YORK, geg. 6. —Bii*- 
vęs galingas Chicagos visuo
menės aparnavimo įmonių mag
natas Samuel Insull, kuris il
gai kovojo prieš išdavimų Chi
cagos teismui už subankrutiji- 
mą jo finansinės imperijos, ry
toj laivu Exilona, kur jis yra 
kaliniu gabenamas iš Turkijos, 
bus atgabentas j New Yorką.

Prieš įvažiuojant į uostų, j j 
pasitiks federalinės valdžios 
agentai savo laivu ir j j nuo lai
vo ExilonaJnuims, kad jam ne-

kčsinimo ant jo gyvasties.
Valdžios valtis nugabens j i 

tiesiai j neskelbiamų geležinke
lio stotį, iš kur traukiniu tuo
jaus bus išgabentas į Chicago. 

•Tikimasi, kad Insull bus par
vežtas j Chicago antradieny.

Į New Yorką yra atvykęs jo 
sūnūs, kuris stengsis su tėvu 
pasimatyti ir kartu gryšti i 
Chicago. Jis sako, kad jokių 
pastangų paliuosuoti jo tėvų 
nebus daroma iki atvyks į Chi
cago ,kur už jį bus užstatyta 
kaucija, kad jis galėtų būtireikėtų plaukti į uostų, kad ko

kis fanatikas nepadarytų pasi- laisvas iki teismo.

Ernest Loebell, i 
paruoštu modeliu

nžinieriųs Cleveland 
rakietoš, kuri, įis 1

Rocket

Vokietijos - Italijos Japonija neduosianti 
slaptas susitarimas 

užkariauti orą
atsakymo į Ameri
kos paklausimą

su
Dešinėj rankoj jis laiko motorą 
rui bus naudojamas valytas 
(oxygenas).

kuri, jis tikisi, pasieks menulį, 
projektuojamos rakietos. Ku- 

gasolinas ir skystas deguonis

LONDONAS, g. 6. — Aukš
tuose rateliuose kalbama, kad 
Vokietija ir Italija pereitų va
sarų padariusios slaptą sutartį 
užkariauti orų šiauriniame ir 
pietiniame Atlantiltar

Sutartis esanti nekalto po
būdžio, neva įsteigimui didelių 
oro pašto ir pasažierių nešioji
mui per Atlantiką linijų. Tuo 
tikslu numatoma, kad abi ša
lys pastatytų po penkis milži- 
ninškus lėktuvus, kurie per van
denyną nešiotų paštą ir pa- 
sažierius. Jei sumanymas pasi
rodytų sėkmingas, bus ir dau
giau panašių lėktuvų pagamin
ta.

Tečiaus ta sutartis esanti ir 
karinio pobūdžio, kadangi bu
sią statomi tokie lėktuvai, ku
riuos lengva paversti į karo 
lėktuvus bombardavimui ir per
gabenimui kareivių.

Anglijoj jau jaučiamas su
sirūpinimas dėl tos Vokietijos- 
I ta Ii jos sutarties ir Anglija 
jau ruošiasi žymiai didinti sa
vo oro laivynų.

Rašytojas Wells 
Amerikoj

NE WY0RK, g. 6. —Į Ame- 
riką kelios dienos atgal atvyko 
garsus Anglijos rašytojas ir is
torikas H. G. ,Wells. Atvykęs 
jis pasilsėti ir arčiau susipa 
žinti su prezidento Roosevelto 
pravestomis reformomis. Pasi
kalbėjime su laikraštininkais jis 
pareiškė, kad naujo pasaulinio 
karo galima tikėtis 1940 m., 
kuris kaip ir pereitas, busiąs 
vedamas obalsiu, “karas panai
kinti karus”.

TOKIO, geg. 6. — Užsienio 
reikalų ministerija atsisakė kiek 
plačiau paaiškinti naują minis- 
terio Hirota pareiškimą dėl Ja
ponijos nusistatymo nesitarti 
dėl Chinijos ir kitų Azijos ša
lių su kitų kbntihentų šalimis. 
Esą pasaulis gali suprasti tų 
pareiškimų taip, kaip jam pa
tinka.

Bet tasis pareiškimas nebuvęs 
taikomas ir kaipo atsakymas į 
paklausimą dėl pirmesnio Ja
ponijos pareiškimo, kad ji vie
na globosianti Chiniją ir ne
leisianti kam kitam kištis į 
Chinijos reikalus. Japonija iš
viso nė nemano duoti kokj-nors 
atsakymų į Amerikos paklausi
mų.

Lenkija atnaujino 
nepuolimo sutartį 

su Rusija
MASKVA, g. 6. — Rusija ir 

Lenkija šiandie pasirašė prail
ginimų 10 metų nepuolimo su
tarties tarp šių dviejų šalių. 
Sutartis prailginta iki 1945 m.

Venezueloj prasidė
jęs sukilimas

GEORGETOWN, Anglijos 
Giuiana, g. 6. — Gautomis ži
niomis, Orinoco provincijoj, 
Venezueloj, Pietų Amerikoj, 
prasidėjo sukilimas ir siaučia 
smarkus mūšiai. Visoj šaly į- 
vesta aštri cenzūra, taip kad 
negalima gauti tikslių žinių.

Kino teatrai skun 
džiasi ant telefo
nų kompanijos

CHICAGO.—Komitetas, kuris 
atstovauja 1,000 nepriklauso
mųjų krutamu jų paveikslų ir 
kino teatro reikmenų ga
mintojų, pasiuntė advoka
tui Clarence Dąrrovv, pir
mininkui National Recovery 
Review Board, skundą prieš 
American Telephone and Tele- 
graph Co. ir jai priklausančias 
kitas kompanijas.

Skunde sakoma, kad ta koiri- 
panija dominuoja krutamųjų 
paveikslų kodekso vykinimų. 
taipjau valdo beveik visus kal
bančių paveikslų patentus. Ji 
gamintojams už vartojimą kal
bančiųjų paveikslų įtaisų stato 
tokias sąlygas, kad kompanija, 
kuri ir šiaip turi telefonų mo
nopolį, patampa pilniausia val
dytoja ir viso krutamųjų pa
veikslų biznio.

Senate jau įneštas pasiūly
mas, kad senato prekybos ko
mitetas ištirtų šį naują telefo 
nų kompanijos monopolį.

Gaisras sunaikino 
300,000 akrų miškų
DOUGHTON, N. C., g. 6.— 

Gaisras, kuris išsiplėtė nepa
prastu greitumu, sunaikino 300,- 
000 akrų miškų ir laukų šiaur
vakarinėj valstijos daly.

8 užmušti mokyklai 
sugriuvus

Karo pavojaus nėra, 
bet karo dvasia yra, 

sako Hull
WASHINGTON, g. 6. —Vals

tybes sekretorius Hull kalbėdaT 
mas Cumberland universiteto 
aliumnams kvietė juos, kaip ir 
visus amerikiečius prisidėti 
prie panaikinimo vis dar tebe- 
senčio karo pavojaus. Jis sa
kė, kad greito karo pavojaus 
nėra, bet karo dvasia tebėra 
daugely šalių ir tos šalys spar
čiai ginkluojasi ir ruošiasi bu
siančiam karui.

Paskiausias pasaulinis karas 
buvęs vedamas, kad pasaulį iš
gelbėti demokratijai. Bet po 
karo taip atsitiko, kad demo
kratinės valdžios viena po ki
tos griūna ir jų vieton steigiasi 
diktatūros. Tos šalys ir yra 
pavojingausios taikai.

Atstovų butas už ski- 
rimą atlyginimo už 
sugavimą Dillingerio

WASHINGTON, g. 6. —At- 
stovų butas nutarė leisti gene
raliniam prokurorui Cummings 
paskirti iš federalinio iždo $25,- 
000 atlyginimo už sugavima 
garsaus plėšiko John Dillinger.

ATHENS, Tenn., g. 6. —Au
tomobiliui užsisukime nukrito 
ratas, kuris užgavo 5 metų vai
ką Cleo Batton. Vaikas liko 
vietoj užmuštas.

3 vaikai užmušti 
einant keliu

STUTTGART, Vokietijoj, g. 
6.—Mokytojas ir 7 vaikai liko 
užmušti ir keli kiti sunkiai su
žeisti sugriuvus Winterbach 
mokyklai.

BEREA, Ky., g. 6.— Einant 
Dixie vieškeliu, apie mylių j 
pietus nuo čia, pravažiuojančio 
automobilio liko užmušti trys 
jaunuoliai—Roscoe Ingram, 12 
m., jo sesuo Georgia, 16 m. ir 
Wm. Morgan, 18 m. Jie visi gy
veno netoli nelaimes vietos.

3 žuvo viesuloj

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
g. 6. —Karalius Karolis apdo
vanojo medaliias šešis armijos 
karininkus, kurie daugiausia 
prisidėjo prie susekimo armijoj 
suokalbio nužudyti karalių ir 
valdžios narius.

Tuo pačiu Jaiku karaliaus 
draugas pulk. Prekup ir 7 ki
ti karininkai, kurie už dalyvavi
mų suokalby liko nuteisti kiek
vienas 10 metų kalėj iman, bu
vo viešai pažeminti. Jų pago- 
nai liko nudraskyti ir jų kar
dai sulaužyti, orkestrui grojant 
laidotuvių maršų. Be tų kari
ninkų kalėjiman yra nuteisti 
ir 5 civiliai žmonės.

ALEXANDRIA, La., g. 6.— 
Trys žmonės liko užmušti ir 
daug sužeista viesulose, kurios 
perėjo La. ir Miss. valstijose, 
palikdamas ruožtus griuvėsių.

Chicagai ir apielinkei federar 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šilta.
Saulė teka 5:39, leidžiasi 7>

F . i.

WASHINGTON, g. 6. —Jau
nuoliai iš civilėsį darbo armijos, 
kuri dirba miškuose ir laukuo
se, pastatė 21,907 tiltus ir dar 
pradėjo statyti 2,678 tiltus.

HOLLYWOOD, Cal., g. 6.— 
Garsus filmų komikas Chester 
Conklin vakar apsivedė su Mar- 
gherita Rouse, kuri 
metus yra invalidė 
vaikščioti.

per 23 
ir negali

■

KENOSHA, Wis., geg. 6. — 
Šiandie Kenosha Airport įvy
kusi Juozo R. James-Janušaus- 
ko Aviacijos Diena praėjo di
deliu pasisekimu, žmonių su
važiavo ne tik iš Kenosha, bet 
ir iš kitų apielinkės miestų pa
matyti Lituanica II lėktuvą ir 
lakūnų James-Janušauskų, kuris 
šių vasarų tuo lėktuvu skris į 
Lietuvą.

Vietos lietuviai buvo suren
gę paraaų ir iš vidurmiesčio 
didele rąinia nuėjo į airportų.

Airporte tapo išpildytas ir 
programas. Kalbėjo ALTASS 
centro valdybos nariai Dr. Da- 
vidonis, 
timieras, 
skrido k 
šausku, 
bėjo susirinkusiai 
publikai, 
kun. Ur 
tin.

Dr. Montvidas ir šal- 
, kurie iš Chicagos at
artu su lakunu Janu- 
kuris irgi trumpai kal- 

skaitlingai 
Iš vietinių kalbėjo 

oonavičius ir J. Mar-

Darbininkai skun 
džiasi dėl over- 

produkcijos
NEW į YORK, g. 6. —United 

Textile Workers of Am., audi- 
nyčių darbininkų unija, pasiun
tė prezidentui Rooseveletui 
skundų, kad samdytojai samdo
si labai didelį skaičių darbinin
kų, kad kubdaugiausia pigiai 
prisigaminti prekių. Iš tos prie
žasties gręsia didelė overpro- 
dukcija, kuri gali išmesti iš dar
bo milionų audinyčių darbiniu- 
kv.

Jie prąšo prezidentų skubiai 
ištirti sąmdps sąlygas Naujo
joj Ang!iJ ~-------
New Jer 
tijose.

lijo j, Pennsylvanijoj, 
sey ir pietinėse vals-

4 žmonės prigėrė pa 
skendus valčiai

MOUNDSVILLE, W. Va., g., 
6—Keturi žmonės prigėrė ir vie
nas išpkukė į krantų, kai jų 
valtis, kuria jie kėlėsi per Ohio 
upe sugriuvo ir paskendo. Sken
duolių lavonai dar nesurasti.

ATLANTA, Ga., g. 6. —Fe- 
deralinis teisėjas Underwood 
atmetė ęhieagos stambaus but- 
legerio Druggan prašymų pa- 
liuosUoti jį iš Atlanta kalėjimo, 
kur jis sėdi už nesumokėjimą 
taksų. Druggan tvirtino* kad 
valdžia jau iškolektavo taksus 
su visomis pabaudomis ir todėl 
jo įkalinimas yrą. antra bausmė 
už tą patįonusikaltimą.

Miško gaisras netoli) 
Klaipėdos

KLAIPĖDA. IV. 9. Elta. — 
Vakar po piet apie 3 vai. už 
3—4 kilom, nuo Klapiėdos, ša
lia geležinkelio į Girulius ryti
nėje pusėje, miške kilo gaisras, 
kuris sunaikino apie 7 ha miš
ko. Gaisras kilo iš numesto, 
neužgesinto cįegtuko. Kaip pa
aiškėjo, padegėjai buvo trys 
vaikinai, kurie užsidegė cigare
tes ir numetė degtuką' neužge
sinę. Miškas buvo labai iš
džiuvęs ir ugnis iš karto smar
kia ėmė plisti. Tuo laiku miš
ke vaikščiojo apie 300 žmonių, 
kurie tuojau pradėjo kovoti su 
gaisru. Jie kirto jau4 pradėju
sius degti medžius, kad gaisrų 
butų galima lokalizuoti. Į pa
vakarę gaisras jau buvo užge
sintas, tačiau visą naktį ten 
dar budėjo gaisrininkai. Miškas 
priklauso pačiam Klaipėdos 
miestui. Pažymėtina, kad pa
degėlius sugavo pats miesto vyr. 
burmistras Brindlingeris, kuris 
tuo metu buvo netoli įvykio 
vietos ir prie beprasidedančio 
gaisro rado išsigandusius vai
kinus, kurie prisipažino mišką 
padegę per neatsargumų.

Klaipėdoj suimtas dar 
vienas nacis

KLAIPĖDA* IV. 9. Elta. —’ 
Šiaulių apygardos tardytojo įsa
kymu, suimtas Šilutės teismo 
tarnautojas Kurt Rehberg. Jis 
suimtas ryšium su “Christli- 
clįso^ialistische Arbeitsgenem- 
schaft” byla. Suimtasis buvo 
tos partijos grupės vadas. Iš
tardytas, jis buvo pasodintas į 
Bajorų kalėjimų.

Privertė nutraukti ry
šius su Vokietija

Klaipėdos Kr. vokiškosios spor
to, giedojimo ir jaunimo or
ganizacijos nutraukė ryšius 
su “faderlandu”

KLAIPĖDA. 13. IV. Elta.— 
Klaipėdos krašto komendantui 
įsakius, iš įvairių Klaipėdos 
krašto sporto ir kitų organiza
cijų išstojo svetimšaliai, kurie 
buvo tų organizacijų vadovybė
je. Be to, sporto organizaci
jos ir kliubai, kurie priklauso 
Vokietijos organizacijoms, taip 
pat komendantui pageidaujant, 
nutraukė su Vokietijos sporto 
sąjungomis ryšius. Klaipėdos 
giedotojų sąjunga, kuri net ant 
blankų pasirašinėdavo esanti 
Vokietijos giedotojų organiza
cijos narys, pasekė komendan
to paliepimų ir šiandien jau 
tvarkosi savarankiškai. Tai są
jungai priklauso 21 choras. Taip 
pat jaunimo organizacijos, su
sitvarkiusios religiniais pagrin 
dais, kurios palaikė glaudžius 
ryšius su Vokietijos tokiomis 
pat organizacijomis, komendan
tui pareikalavus, irgi tuos ry
šius nutraukė.

2 užmušti buso ka
tastrofoj

FREMONT, Ohio, g. 6. —Du 
žmdnės liko užmušti ir 16 su
žeista busui įvažiavus į gat- 
vekarį Clvde, O., 8 mylios nuo 
čia. Nelaimė išiko busui pa
slydus.

Vaikas Užmuštas žu
vaujant nuo tilto

JOLIET, III., g. 6.'—Joseph 
Mazer, 16 iri., liko užmuštas 
Rock Island traukinio žuvau
jant nuo geležinkelio tilto. Jo 
draugas, pamatęs ateinantį 
traukinį, ntišoko 15 pėdų į 
krantą. Mazėr gi atsigulė ant 
krašto tilto, manydamas, kad 
traukinys jo neužkliudys. Bet 
traukinys jį užgavo j galvą ir 
vietoj užmušė.

pamatęs ateinantį

NEW YORK, g. 6. — Vakar 
tapo, palaidotas buvęs iždo sek
retorius William H. Woodin. 
Jo laidotuvėse dalyvavo ir pre
zidentas Rooseveltas.

Suimtas dezertiro pa- 
gelbininkas vokietis
10-IV Klaipėdos krašte suim

tas Vokietijos valdinys Richar
das Rimkus, kuris padėjo pa
boti Vokietijon 2 pėst. pulko 
dezertirui, klaipėdiškiui Pauliui 
Borbei. Rimkus, būtent, ato
stogose esantį ir dezertiritotl 
sumaniusį Borbę slaptai valtele 
perkėlė per Nemuną vokiečių 
pusėn. Rimkus už tai bus ati
duotas kariuomenės teismui. 
Jis dabar kvočiamas.

’ ■ ■ , -r.

Lietuva nesiskaito 
skolos nemokėju

si šalis
WASHINGTON, g. 6. — Ge

neralinis prokuroras Cummings 
paskelbė, kad šešios šalys nesi
skaito nemokėjusios savo sko
las Amerikai ir kaipo tokios ga
li ir toliau skolintis pinigus 
Amerikoj. Tos šalys yra: 
Suomija, kuri visų laiką pilnai 
mokėjo savo skolas, • taipjau 
Lietuva, Anglija, Latvija, Ita
lija ir čechoslovakija, kurios 
mokėjo tik dalį savo skolų. 
Visos kitos gi Šalys, jų tarpe ir 
Rusija, skaitosi savo skolų ne
mokėjusios ir todėl negalinčios 
daugiau gauti paskolų Ameri
koj.

PHILADELPHIA, Pa., g. 6. 
—Šerifas su daugiau kaip 100 
policistų užgriebė “Chicago 
Opera Co.” kasų Metropolitan 
Opera House ir sustabdė Vaidi
nimų. žmonės nematė vaidinimo 
ir neatgavo savo pinigų.

jįi įjfeMtffl įjštįfįįE

Bisigirskiui truko 
6,014 litų 

l*3if* ’

KAUNAS.—Teko patirti, kad 
komisija dalyvaujant geležinke
lių valdybos vyr. kasininkui 
Grušui Juozui ir valstybės kon
trolės atstovui patikrinusi nusi
šovusio kasininko Bisigirskio 
Nikodemo kasą, rado: saldo 
6/IV. 34 mt. 262,082,20 lt., ap
mokėtų dokumentų 256,033,98 
lt., pinigais 33,80 lt., nedamo- 
keta iš kasos 10 centų, truku
mas 6,014 lt.

Bisigirskis šių metų balan
džio mėn. 5 diena 11 vai. išei
damas iš kasos pranešė, kad 
jis einąs mokėti teismo ant
stoliams pinigų, tačiau išėjęs į 
kasą negrįžo ir sekančią dieną 
5 valandų ryto savo bute, EI- 
sinkų gt. 15 Nr., nusišovė.

NUŠOVĖ MIEGANČIĄ
MOTERĮ

GELVONIAI, Ukmergės apsk. 
—Balandžio iš 6 į 7 naktį Dur- 
pinų (žabanos) vienk. rasta 
žiauriai nužudyta Marijona 
Kapcevičienė, kuriai miegant 
lovoj paleista iš kariško šautu 
vo kulka galvon, palei ausį ir 
ji nepajudėjusi. Nužudymas, 
matyt, buvęs apgalvotas. Suim
ti vyras Adomas Kapcevičius ir 
jo brolis Povilas Kapcevičius, 
pas kuriuos rasti revolveriai. 
Žmonės šiuo įvykiu labai su j aus
dinti.

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
tą smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, II..
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Apie Juroj Gyvenančius 
Vyrus ir Moteris

, Neseniai visų pasaulį aplėkė gelį milijonų metų, tais laikais, 
Žibia, kad Škotijoj, Loch Ness’o kai tikrojo žmogaus ant žemės 
ežere, pasirodęs kažkoks baisus 
gyįvunas, primenųs pasakų sma
kus. Šitų baisūnų, esu, mačiusių 
plaukiant ežero paviršiumi dau
gelis žmonių, vadinasi, kokios 
nors apgavystės čia negalį būti 
Kai kurie Londono zoologiniai 
muziejai net ėmė ruošti ekspe
dicijas, kad kokiu nors bud u 
šitų iš senovės laikų užsilikusį 
sutvėrimų gyvų ar negyvų su*- 
čiuptų ir parsigabentų į muzie
jų. Jeigu šiaip kam pavyktų 
sugauti šitų baisūnų, tai už tai 
buvo žadama gražus atlygini
mas. Ištisi būriai žmonių ėmė 
traukti į Loch Ness’o ežero pa
krantes, kad nors truputį ga
lėtų pažvelgti ir pamatyti, kaip 
tas baisūnas nardo ir plaukio
ja po ežerų. Bet vėliau pasiro
dė, kad Loch Ness’o ežere jo
kio smako nėra, kad čia tebu
vo tik didelis žmonių mulkini
mas, kažkeno kažkokiais tiks
lais sugalvotas. O kiti vėl nu
rodė, kad tai galėjęs būti retos 
rųšies juros arklys, kurių vie
noj kitoj juroj ar ežere esu 
galima užtikti, žodžiu, šiandien 
niekas nepatikėjo tuo, kad Loch 
Ness’o ežere galėtų dar gyven
ti kažkoks smakas, kuriuos mes 
bežinome tiktai iš pasakų. (Iš 
tiesų, ant žemės paviršiaus yra 
gyvenusių didelių, baisių gyvu4- 
nų, tikrų smakų, drakonų ir kt.x 
bet tai buvo prieš daugelį, dau-
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Warehouse

žeidžiau. Tuojau šuo sugriebė 
jų už plaukų ir tvirtai laika 
nes ji vis norėjo kartu su juc 
vandenin pasinerti. Tada aš 
ten nuplaukiau ir man pavyko 
jų surišti ir j laivelį įsitrauk
ti. Dėl kraujo nutekėjimo la
bai nusilpo, tačiau priešines 
stipriai ir rėkė panašiai kaip 
mažas vaikas. Aš stipriai su
rišau virvėmis. Kai priplau
kiau krantų, greitai pripildžiau 
savo laivelį juros vandenilį į 
kurį įdėjau šitų sutvėrimų ir 
kuriame šitų laiškų baigiant 
dar tebebuvo. Jos žaizdos bu
vo beveik užgydytos. Maitino
si žuvimis, bet mieliausiai sil
kėmis. Šitos juros moters plau
kai yra kiek ilgesni už angliš
kų mastų ir tamsiai žali, no
sis plati, akys raudonos, bur
na didelė. Ant kiekvienos ran
kos teturi po tris plonus pir
štus ir vienų nykštį. Nuo vir
šugalvio iki uodegos galiuko 
turi 5 pėdas 4 colius ilgio. Nuo 
šlaunų 
riškos 
spalva 
imant
ir spalva yra kaip žuvių. Dau
gelis laiške minimų žmonių, ju
ros moterį taip pat matė”.

Taigi, ir Dellan’as paskelbė 
laikrašty naujienų, kurių, buk, 
jis tikriausiai pats pergyvenęs. 
Bet kad jis rašė tikriausių ne
tiesų, jokių abejonių negali kil
ti. Jeigu, pagaliau, kokių nors 
į žmogų panašių sutvėrimų ju
rose ir vandenynuose ir gyven 
tų, tai niekas 
nio apie juos 
tiesų sugauti 
kių sutvėrimų

kad gilioj, gilioj senovėj gal 
būt prieš daugelį milijonų me
tų, baisių milžiniškų gyvulių 
(kurie tikrai gali būti pava
dinti smakais) yra gyvenusių. 
Ne vieno tokio baisūno yra iš
kasti ir griaučiai. Bet kad 
žmonės butų gyvenę, to isto
rija mums nebenurodo. Todėl 
ir tokius padavimus ir pasako
jimus ir palaikysime tik pada
vimais ir pasakojimais.

C. Cemkus.

<Philadelphia, Pa., policija areštuoja štreikierę, vienų 
pikietuotojų Superior Knitting Mill dirbtu 
policija jau į ne kartų yra pasižymėjusi 
strcikierių.
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jančios ii’ nusigabenančios pas 
save jurų dugnan.

šičia taip pat rasime ne vie
nų senovės kronikų, kurios pa
duoda daugybes atsitikimų, kad 
vienu4 ar kitu laiku tikrai buvę 
sugauta juros gyventojų žmo
nių, vyrų ir moterų. Daugelį 
tokių atsitikimų pagal senovės 
kronikas yra sužymėjęs Th. D. 
Gii'onen’as, kurių kai kuriuos 
ir mes čia paduodame.

štai vienoj Niderlandų kro
nikoj pažymėta, kad 1403 me
tais netoli Haadem’o sugauta 
juros moteris, kuri dar ‘‘ilgai 
gyveno, bet pasiliko nebylė ir 
neišdavė jokio garso”.
nit. buvusi pastebėta juros 
moteris Tiberio upėj, netoli Ro
mos miesto, kurios, tačiau, nors 
ir buvę daug vargo padėta, su
gauti nepavykę. 1526 metais 
Friesland’e buvęs sugautas ju
ros vyras, kuris po to taip pat 
dar ilgai gyvenęs, bet kalbėti 
negalėjęs.

1610 metais vienas laivo ka
pitonas, John Smith, matęs 
Virginijos uoste St. Johonnis 
jutos mergaitę greitai atplau
kiančių. “Jos išvaizda gražiai 
atrodė, akys, nosis, burna, ka
klas visai žmogiški, jos veidas 
mergiškai gražus. Jos melsvi 
plaukai draikėsi ant jos baltų 
pečių. Vos gražioji juros mer
gaitė pamatė žmones, tuojau 
pasinėrė, bet greitai vėl virš 
vandens iškilo, kur pamatėm, 
kad šitas juros stebuklas tik 
iki bambos žmogiškas yra, o 
toliau kaip žuvis. Ji plaukė 
prie laivo, bet matrosų buvo 
labai negalantiškai lazdomis 
vėl nuvyta”. Kodėl matrosai 
nenorėjo priglausti tokį nepa
prastų svečių, nežinia.

Bambadilla, atplaukęs į Fi
lipinų salas (palei rytinius Azi
jos krantus) manė, kad čia. 
esu, labai dažnai galima maty
ti juroj plaukiojančius žmones, 
viena puse žmogiška, kita kaip 
žuvis. Daugelį jų, esu, jie su- 
s igavę.

1613 metais Wolf’as Rosen- 
spane ir Christian’as Malke, 
plaukdami iš Kopenhagos į 
Norvegiją, esu, pamatę juroj 
žmogų, kuris mažu inkaru4 iš 
vandens į laivų buvęs įkeltas 
ir atrodęs visai į žmogų pana
šus. Nuo spardymosi labai nu
vargęs, todėl, pagaliau gulėjęs 
visai ramiai ir galima buvę ge
rai apžiūrėti. Plaukai buvę nu
svirę jam per pečius ir t. t. 
šitas sutvėrimas vėliau vėl bu
vęs paleistas jūron.

1661 metais juros mergaitė 
buvusi pastebėta netoli Formo- 
zos salos. 1669 m. juros mer
gaitė vėl buvo pastebėta Bal
tijos juroj netoli Švedijos mie
sto Malmo, kuri iki pusės “at
rodė visai kaip moteris, su ap
valiomis, pilnomis krūtimis, 
baltomis rankomis ir juodomis 
akimis, kuri žaidė su jai nu
mesta duona ir pagaliau4 ban
gose pradingo.” 1663 mt. ne
toli Venecijos buvusi sugauta 
juros mergaitė, kuri žmonėms 
už tam tikrų atlyginimų buvo 
rodoma.

1383 ir 1714 metais buvusi 
prie Amboina (Niderlandijos 
Indijoj) sugauta juros mote
ris, kuri “iki klu4bo buvo kaip 
moteris, pilnomis krūtimis, tu
rėjo ilgus žalsvus plaukus, žvil
gančias akis, bet tarp pirštų 
buvo suaugusi plaukimui oda, 
antroji dalis buvo kaip žuvies 
ir ant krašto ilgai negyveno”.

“Vienų gyvų jutos vyra, 
žmogiškos išvaizdos, bet su pla
čia nosim, žemiau atrodžius; 
kaip žuvis, su kitomis negyvo
mis žuvimis audros išmestų ant 
kranto”, kaip nurodo viena se
novės kronika, matęs 1718 me
tais pamokslininkas Angel. Ki
tas vėl, Lukas Debes, 1370 met.
netoli Farerų salų (į šiaure 
nuo Škotijos) matęs juros gy
ventojų moteriškę, kuri iškilu
si iš vandens iki klubo ir taip 
plaukiojusi gerokų laikų.

šitokių pavyzdžių iš senes
nių laikų galima butų sužymė
ti šimtais. Ar šitie “matytojai” 
tyčia paleisdavo tokius gandus,
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paviršiaus galėjo dar visai ir 
nebuji).

Bet įsivaizduokit dabar tokį 
dalykų: jeigu šitoks gandas apie 
gyvėjantį smakų butų paskli
dęs po pasaulį ne musų dvide
šimtame amžiuje (kur į tokius 

i dalykus nelabai norima tikėti ir 
'juos tuojau imama patikrinti), 
bet, sakysim, prieš keletu ar 
keliolika šimtų metų, tai kas 
tubmet butų atsitikę? Ogi pa
prasčiausias daiktas: beveik vi
si (gal bu'tų tik su mažomis 
išimtimis) butų patikėję, kad

i Anglijoj tikrai gyvenas sma
kas, baisus gyvūnas, kuris (vė
liau bepasakojant tikrai taip 
butų buvę pagražinta) ryjąs 
žmones, o gal būt karalius net 
priverstinai turįs kasmet, sa
kysim, po vienų ar daugiau 
žmonių jam nusiųsti ir t. t. O 
dar vėliau, be abejo, butų at
siradęs ir koks nors karžygis 
arba šventasis, kuris nužudo 
smakų, tuo išgelbėdamas žmo
nes nuo baisios nelaimės. Ir iš 
tiesų, taip ir senovės laikų, taio 
krikščionybės eros mes žinome 
daugybes tokių pasakojimų, ku
rie, tačiau, žmonių buvo laiko
mi tikrai buvusiais dalykais. 
Sakysim, graikai turėjo mitų 
apie Herkulį, kuris savo nepa
prasta jėga žudydavęs kažko
kius baisūnus, turėjo karžygį 
Tesėju kuris nužudęs Minota- 
mų, kuriam kraštas kasmet tu
rėdavęs, siųsti suryti po 12 
jaunikaičių ir mergaičių; vo
kiečiai turėjo karžygį Zigfrida 
(Siegfried), kuris taip pat nu
žudęs kažkokį smakų ir išsi
maudęs jo kraujuose; paga
liau* šv. Jurgis taip pat nudu
rta kažkokį smakų, kuriam su
ryti buvusi patekusi ‘ net kaž
kokia karalaitė. Ir mes, lietu
viai, taip pat turime ne vienų 
pasaka apie drakonus, slibinus 
ir kitokius baisūnus. Taigi, p.> 
sakojimų apie kažkada gyve
nusius smakus gali užtikti aps
čiai.

Pagaliau, jei mes pažvelgtu 
mėm į senovės kronikas, kurio
se buvo sužymima svarbesnieji 
pašalio įvykiai, tai taip pat 
rastume ne vienų pažymėjimų, 
kad, štai, čia ir čia, tokioj ir 
tokioj juroj, ežere ar vandeny
ne buvęs matytas smakas ir t. 
t. Vadinasi, ir kronikos, kurios 
juk, rodos, turėjo žymėti tik 
grynai istorinius dalykus, nuo 
šitokių pasakojimų ne visuo
met apsisaugodavo.

Dar įdomesni pasakojimai 
yra apie vandeny gyvenančius 
žmones. Man rodos, kad pas 
mus dar ir dabar rastUmėm ne 
vienų žmogų, kuris pilnai tiki, 
kad ir didžiųjų jurų dugne, 
kaip ir mes čia ant žemės pa
viršiaus, gyvenų žmonės. Nuo 
galvos iki kojų jie, esą, turį 
žmogaus kūno pavidalų (tokių 
pat galvų, krutinę, rankas ir 
kt.), o nuo klubo prasidedan
ti žuvies uodega, apaugusi žvy
nais (kojų, vadinasi, jie netu
rį). Vienas kitas dar jums pa
pasakos daugybę atsitikimų, 
kuomet šen arba ten tokių ju
ros gyventojų buvę pagauta* 
jie net buvę laikomi tam tik
ruose vandens pripiltuose induo
se ir rodomi žmonėms. Beveik 
visos tautos turi pasakų ir pa
davimų apie juroj gyvenančius 
žmones. Mes taip pat turime 
gražų senovės padavimų apie 
Jūratę ir Kastytį: Jūratė, esu, 
juros gyventoja, įsimylėjusi į 
Kastytį, žemės gyventojų, jį 
suviliojusi ir nusitempusi į ju
ros dugnų, į gintarinius rumus 
ir t. t. Vadinamosios undinės 
taip pat yra ne kas kita, kaip 
tik žmonių fantazijos sukur
tos gražios, juroj gyvenančios 
mergaitės. Tos mergaitės, esą, 
kai 
mės

ar kaį Kuriems iš tiesų pasiro
dydavo kokie jiems nepažįsta
mi juros gyvūnai, nežinia. Nuo
stabu, kad net XIX šimtmečio 
pradžioj pasirodė keletas tokių 
žinių, kad, esu, vandenyne ma
tyta vandens gyventojų žmo
nių. Pav., vienas anglų laik
raštis. “Belfast Chronicle”, 1814 
metais spalių mėn. 1 d. atspaus
dino Willia(m’o Dellah’o laiškų, 
rašytų iš Portsmuck’o kaimo 
(Maggen’o saloj prie Irląndijos 
krantų, apsiaustoj didelėmis 
uolomis), datuotų rugsėjo mėn. 
23 d. Tarę ko kita, William 
Dellan’as šitame laiške rašė:

“Prieš keletu dienų, rytų 
prieš 6 valąndų, kai mano tin
klas vos tik kokį ketvirtį va
landos nu’o krųnto nutiestas.; 
buvo, pamalčiau aš kažkų. virš
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vės. Philadelphijos 
nuožmiais puolimais

aukštyn panaši į mote- 
giminės žmogų. Odos 
yra beveik balta, iš- 

uodegų, kurios išvaizda

vandens, l^urį iš pradžhi palai
kiau juros veršiu. Tačiau kai 
priplaukiaiįi arčiau, savo did
žiausiam įiustebimui pamačiau 
žmogiškų esybę, kuri rankomis 
plaukė. Kadangi aš jau laik
raščiuose buvau skaitęs, kad 
prie Škotijos krantų dažnai 
taip vadinama juros mergaitė 
yra matoma, tai man dingte
lėjo, ar šita ne ta pati būty
bė yra. Vaikai, kuriuos aš pas 
save laivęly turėjau, išsigando 
šitos nelauktos būtybės, o aš 
paleidau jų vytis savo didįjį 
juros šunį, kurį aš su savim 
turėjau. (Irląndijos jūreiviai ir 
žvejai visuomet turi su savim 
tokius naudingus ir gerai jau
čiančius šunis). Kai šuo plau
kė link jos, aš šoviau iš šau-

kų nors tikres- 
nežino, nes iš 

ir apžiūrėti to- 
. niekam ir nie

kuomet nepavyko. Pasakojimai 
visuomet liekasi pasakojimais.

Iš giliosiom žemės ir jos gy
vybės istorijos mes žinome,

Don’t
, X
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kad pamilstančios ir že- 
gyventojus, juos suvilio-
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PLAYER PIANAS,

49.00

Sale 5 dienas
3343 So. Halsted St.

Kad sumažinti stakų ir pada
ryti vielos naujoms prekėms, 
nutarta išparduoti PIANUS, 
VICTROLAS ir RADIOS už 
negirdėtų kainų.

Vartotas 
stovyje

STARK 
vertas $200.00, $ 

už ...............
WARNER PLAYER PIANAS, 
AValnut 

už .
STARK UPRIGHT Oak 

PTS........39.00
KERSIIEIM Mahogany 

pirAS.............35.00
10 tūbų SONORA RADIO 
kombinacija buvo $900.00, 

. dabar už .... $ 39.00 
10 tūbų ftrt
RADIOLA už ££HUU 
7 tūbų FRESHMAN 
Elektri kinis 

už ................ .
RADIOLA mod.

18,7 lubų už 
DAVIS 8 A. C. Gražiame 
Kabinete už .... $«| g 
ATWATER KENT 6 tūbų

Walnut už ....... $g
VICTROLOS po $^| gQ 
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Lietuvos Naujienos
Lietuva plečia eko- 
nominius santykius 

su užsieniais

šiais metais Lietuva 
smarkiai pradėjo plėsti 
prekybinius santykius su ki
tomis valstybėmis. Plėtimas 
ypač padidėjo po to, kai Vo
kietija, dėl įvykių Klaipėdos 
krašte, uždarė Lietuvos gami
niams savo vidaus rinką. Ta
čiau dėl tokio Vokietijos elge
sio Lietuva nenukentėjo ir tuo
jau pradėjo eilę derybų pre
kybos sutartims sudaryti su 
užsienio valstybėmis.

Jau kelintas mėnuo, kai ei
na Lietuvos derybos su Angli
ja. Jas tikimasi sėkmingai 
baigti. Pasirašius prekybos su
tartį su Anglija, Lietuva turės 
plačią rinką savo bekonui ir 
kitiems žemės ūkio gaminiams, 
žinoma, už tai Lietuva iš An
glijos daugiaus pirks pramo
nės gaminių. Anksčiau daug

“ 1 išdirbinių Lietuva 
pirkdavo Vokietijoje.

Pastaruoju laiku Lietuva 
sirupino galimai greičiau 
daryti pastovias prekybos 
tartis su Belgija, Austrija ir 
Čekoslovakija. Į tuos kraštus

su-
su-
su-

ypač
savo! jau yra išvykusios Lietuvos de

legacijos, kurios su anų val
stybių vyriausybėmis jau pra
dėjo atitinkamus pasitarimus. 
Tarp Čekoslovakijos ir Lietu
vos jau toki pasitarimai pasi
baigė. Abi pusės susitarė dėl 
priemonių praplėsti savitarpio 
prekybinius susitarimus. Lietu
vos atstovai užmezgė glaud
žius santykius su čekoslovakų 
importininkais. Tsb.

Nuostolinga pirmoji 
pavasario perkūnija 

Lietuvoje

gamta, rodos, iš naujo atgi
mė.

Perkūnijos naktį žaibai bu
vo toki dideli, kad gyvenamuo
se namuose buvo šviesu kaip 
dieną. Buvusioji perkūnija kai
muose padarė daug nuostolių: 
sudegino keliasdešimt namų, 
sudaužė eilę aukštesnių pasta 
tų ir šiaip pridirbo eibes viso
kių nuostolių. Perkūnijos 
trenksmai buvo toki dideli, kad 
net gyvuliai tvariuose Šokinė
jo. Tokio stiprumo perkūnijos 
Lietuvoje būna tik vidurvasa
ryje, tačiau ne tokios nuosto
lingos kaip kad šioji.

Tsb.

Metraščio Redakci 
ja prašo informa

cijų

paskirtas buv. “Knygne1- 
kitų leidinių redakto- 
bendradarbis žurnali- 
Ruseckas. Metraščio 
painformuoti lietuvių

ir 
bei

DAUGIAU NEI 

1,000,000 
(VIENAS MILIONAS)

AUTOMOBILIU P 
TAPO IŠGRISUOTŲ 

Per

WAGGONER
GREASING 
PALADĖS 

No. 40 MARQUETTE 
, ROAD ir « 

VVESTERN AVĖ.
Pranas Navickas manageris

Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti leidžia savo gana dide
lį Metraštį, kurio Redaktoriui 
yra 
šio”

šiemet Lietuvoje pavasaris rius 
prasidėjo labai anksti. Jau prieš stas 
Velykas buvo pradžiūvę keliai, tikslas:
Dabartiniu laiku ūkininkai jau visuomenę apie užsienio lietu- 
pradėjo visus laukų darbus. Iš vius, nurodyti jų reikalus ir 
balandžio 18 į 19 naktį Lietu apskritai užmegsti glaudžius 
voje buvo pirmoji šiais metais tarp vienų ir kitų santykius, 
perkūnija, tačiau labai nuosto-'į Metraščio bendradarbius pa- 
linga. Tiesa, po jos augalai, me-( kviesti profesoriai, žurnalistai, 
džiai tuojau sužaliavo, visa advokatai, daktarai, Lietuvos

i Sumažinimas natūra 
lai ir kiti žymus visuomenes 
darbininkai. Tačiau Metraščiui 
labai trūksta informacijų iš už
sienio lietuvių gyvenimo, todėl 
Metraščio Redakcija prašo ži
nių apie lietuviškas parapijas, 
įvairias visuomeniškas organi
zacijas, mokyklas, prieglaudas, 
bibliotekas, knygynus, kredito 
pramonės ir prekybos įstaigas, 
dirbtuves, viešbučius, spaustu
ves ir t. t. o taip pat prašo at 
siųsti visuomeniško pobūdžio 
vaizdų ir laisvųjų ir kitų pro
fesijų asmenų adresus.

Metraštis priima ir moka
mus skelbimus; skelbimų kaina 
200 lt. puslapis, 1/2 puslapio 
100 lt. ir p.

Metraštis išeis iki Dariaus 
ir Girėno išeivių dienos liepos 
17. žinias, rankraščius ir vaiz
dus prašoma atsiųsti iki bir
želio 15 d.

Metraštis bus išplatintas 
Lietuvoje ir tarp užsienio lie
tuvių.

Metraščio adresas: Metraščio 
Redakcija. Nepriklausomybes 
aikštė 3, Kaunas. Lietuva.

lizavimo mokesčio
Galų gale jau naturalizavimo 

mokestis tapo sumažinta. Jau 
per ilgą laiką įvairios organi
zacijos ii' asmenys dėjo pastan
gas, kad tik ne tiek daug kaš
tuotų žmonėms tapti Amerikos 
piliečiais, ^patingai biedniems 
darbininkams buvo sunku ant 
syk surinkti reikalaujamus $10. 
I'as mokestis sulaikė ne vieną 
nuo pilietybes.

Prezidentas pasirašė po H. 
R. 3521 balandžio 21 d. Tuoj 
telegrafu pranešta visiems na
tūralizacijos ofisams. Nauja 
kaina eina galion tuojau.

* ■ ................................................

Kuomet byla tapo pasiųsta 
prezideutui dėl jo parašo ba
landžio 9 d., jis buvo iš Wa- 
shingtono išvažiavęs, ir nesu
grįžo per kiek laiko. Bet tuo 
tarpu pasirodė klaida tos bylos 
antroje dalyje — užrašymas 
dabartinių įstatų nebuvo teisin
gas — ir reikėjo prašyti pre
zidento atgal sugrąžinti tą by- 
ią. Tas sukomplikavo viską. Bet 
visvien po ilgų trukdymų, byla 
priimta, ir prezidentas uždėjo 
savo parašą. Natūralizacijos

mokestis dabar yra $5, vieton 
buvusio $10. [FLIS].

PROBAK*
onrikia

h^r/fiiiMkutyklob

RAMOVA Theatrei 1

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

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

Name ..................................................................................................

Address

City State

Birželio 16 Ekskursija
New York

skutimo*

(PROBAK BlADEI

Aukštas kraujo spaudimas
Greitą pagelba, arba jus mokėsite tik

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

Pilsen Kwik Gote Varnišh
Vidutinio įkainavimo varnišus bet turįs augščiausios kai
nos varnišo ypatybe?.
GREIT IŠDŽIŪSTA — GAŽUS

6856 Coates,

ILGAI TARNAUJĄS —
TVIRTAS—DEL GRINDŲ, MEDŽIO IŠBAIGIMŲ 

IR RAKANDŲ.

Tclephonc

a F-UV 1/ ®
S

Reikalaukite jį Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje

“ lephone ^ICTORY 5382-3

BRIDGEPORT LlQUOR CO., Ine 
Distributors of Imporled and Domestic 

Wtnes and Liquors 
3265-7 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
GERBIAMIEJI:-- Mes žinome, kad praeity daugelis džiaberių parduodavo jums vien su ta mintim, 
kad užpildyti] jūsų sankrovą. Tuo budu visas jūsų kapitalas buvo sulaikytas tik keletai rūšių, nes 
jums reikėjo pirkti keisais, kad gauti prieinamesnes kainas ir dėl tos priežasties jus negalėjote duoti 
savo kostumeriams turtingą pasirinkimą kada jie j) norėdavo gauti.

Bet i sulig musų pardavimo plano, mes duodame jums ŽEMIAUSIAI GALIMAS KAINAS PER
KANT KEISAIS ir jums nereikia pirkti pilną keisą kokios nors vienos rųšies.

Del pradžios mes prirengėme du pasirinkimus, geriausiai žinomų rūšių, kurie lengvai parsiduoda. 
Kiekvienas pasirinkimas susideda iš 12 šešnj Įvairių rūšių.

Edwin J. Fitzgerald 
Republikonų Kandidatas į The 
City Court of Hammond, I'nd.

Teisėjus
p. Pitzgcrald praktikuoja ad
vokatūrą Lake County, Indi
ana Valstijoj per paskutinius 
dešimts metų. Per tą laiką ji
sai įsigijo daug patyrimo ve
dime teisino1 bylų ir parodė 
didelį sumanumą ir sąžinin
gumą. Jis per tą laiką vedė 
bylas visose tos valstijos teis
muose, o ypatingai pasižymė
jo kaipo ekspertas gindamas 
ateivius ir vesdamas deporta- 
jos bylas Federaliuose teis
muose.

Ja patyrimas advokatūroje 
suteikia jam ganėtinai patyri
mo, ir jis yra pilnai kvalifikuo
tas siekiamam urėdui.

Jeigu jus norite turėti gerą, 
sąžiningą ir kompetentišką 
teisių administraciją, kuri tei
singai ir bešališkai gins žmo
nių teises ir jų reikalus, bal
suokite Gegužės 8 d. 1934 už 
advokatą Edwin J. Fitzgeraldą. 
Jus nesigailėsite jį išrinkę.

PASIRINKIMAS No. ANTRAS. 
(Straight Whiskey) 

Kv. CRAB ORCHARD 
Kv. CADET 
Kv. SHIPPING PORT 
(Blended Whiskey)

Kv. OLD OSCAR PEPPER
Kv. TOM HARDY
Paintės BRIGADIER (Lygus 2 Kv.)

$18.62
$19.12

PASIRINKIMAS No. PIRMAS. 
(Straight Whiskey)

Kv. CRAB ORCHARD
Kv. SHIPPING PORT
Kv. ANCHORAGE
Kv. OLD POLK
Kv. DANIEL WEBSTER
Pt. WINDSOR (Lygus 2 Kv.)

2
2
2

2
2
2
2
2
4

2 
2 
4French Line

< “Ule De
France” 

Expresinis 
Laivas

3518 So. Halsted St

GEGUŽĖS 7 d

musų kainas ant

taipgi komedija

GEGUŽĖS 8 d.

taipgi komedija

GEGUŽĖS 7 d.

taipgi komedija

GEGUŽĖS 8 d.

“PITFALLS OF YOUTH”

taipgi komedija

“YOU CANT BUY 
EVERYTHING”

$18.70 
19.05 
19.50 
21.30

Kv. $20.90 už keisą
Kv. 20.38 už keisą
Kv. 19.86 už keisą

$19.16
$19.$6

12 Kvortų ............ 
arba 24 Paintės

Paintės 
$1425 

16.20

18.95
19.65
20.10
21.90

“SHE MADE H£R BED”

QRAB ORCHARD
Straight Whiskey ......

į perkant 5 keisus po
perkant 10 keisą po

DEATH TAKES A 
HOLIDAY”

12 Kvortų .......
arba 24 PaintėsLietuvą 

mažiau kaip 
8 dienos

Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes 
Padarome visokius popierius ir dokumentus.

Siunčiam pinigus į Lietuvą.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus
REAL ESTATE

12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvį.

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

PETER PEN

America's 

favoritei

onnaiMandtrueold-faahionedboilėd 
dressing newly combined! Smooth 
and veivety, made in tho excluaive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

. a ■

TELEFONUOJANT PADUOKITE SAVO ORDERĮ PAŽYMINT PASIRINKIMO Nr. 
Musų patarnavimas ir tovorai pilnai jus patenkins. Pastebėkite 

KEISŲ SPECIALS. 

5ths Kvortos 
$11.00 
$12.75

BRIGADIER ...............................
WINDS0R (Str. 100 Pr.).........
Daniel Webster
10Q proof Str. WHISKEY .........
ANCHORAGE (Str. 100 prbof) 
OLD POLK (Str. 100 proof) .. 
TOM HARDY .............. ..............

MORTGAGE BANKERS

Insurance 
Notary 
Public

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

H. S., 9 B. Ohio St.,Chic«fo

OLD. TAYLOR Bonded 4 metų senumo......
17 nietų senumo OLD BONDED WHISKEY 
3 STAR HENNESEY .........................................

$47.75 už keisą (24 paintės)
2.50 už paihtę
3.50 už 5th

Su pagarba, .
BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine.
Victory 5382—5383.

Thls atvertlsement is not Intended to 
offer whiskey for sale or delivery in any 
stato or commūnity wherein' tho adver- 

tlsing, sale or ūse thereof is unlawful.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

įblished Daily Except Sunday by 
te Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
Še per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem' Ben
drovė, 1739 S. Halsted St. J Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ......................   $8.00
Pusei metų ............ ........ 4........  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams .......... ........  1.50
Vienam mėnesiui ......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......   3c
Savaitei ..................................  18c
Mėnesiui ........ .......................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...... ........................... . $7.00
Pusei metų ............................... 3.50
Trims mėnesiams .... .............. 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

bijonas Kemėšis (tuomet gyvenas Amerikoje) rašyda
vo, kokio nepaprastai malonaus budo ir geros širdies 
esąs caras NikalojUs ir kaip jį myli žmonės!

NUMARINO IR TADA ATGAIVINO ŠUNĮ

SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTIS

Prieš 30 metų, kaip šiandie, Rusijos caro valdžia 
grąžino lietuviams teisę spausdinti ir skaityti savo kal
ba knygas ir laikraščius. Ta teise buvo lietuviams at
imta sauvališku vieno caro ministerio patvarkymu 1861 
metais. Jo tikslas buvo surusinti lietuvius.

Caro biurokratai norėjo priversti lietuvius vartoti 
savo raštams rusišką abėcėlę, “graždanką”, tikėdamiesi, 
kad tuo budu lietuviai pripras prie rusų kalbos ir pa
taps rusais.

Bet šis gremėzdiškas rusų valdžios eksperimentas 
neturėjo (pasisekimo. Lietuviai nemėgo rusiško alfabe
to, kuris iš tiesų ir nelabai tinka lietuvių kalbai. Loty
nų alfabėtas yra lankstesnis, o betgi ir jį lietuviai te
gali vartoti tiktai pridėję prie jo įvairių ženklelių — 
brūkšnių, uodegaičių ir t. t.

Tačiau svarbesnė priežastis, dėl kurios rusų “graž
danka” Lietuvoje neprigijo, buvo ta, kad lietuvių sim
patijos linko daugiau į Vakarų, negu į Rytų, civiliza
ciją. Rytuose jie matė didelį, nuskurdusį ir tamsų kraš
tą, valdomą despoto caro, o Vakaruose klestėjo moks
las, menas ir kultūra.

Spaudos!uždraudimas, kuris tęsėsi per 40 metų su 
viršum, padąrė Lietuvai daug žalos. Savo raštus lietu
viai buvo priversti spausdinti užsieniuose, daugiausia 
Prūsuose, ir iš tenai slaptai1 gabenti per sieną. Tai buvo 
vargingas ir pavojingas darbas, už kurį grasino kalėji
mas arba ištrėmimas. Suprantama, kad tai be galo su
trukdė lietuvių literatūros plėtojimąsi.

Tas draudimas sustiprino Lietuvoje lenkų įtaką. 
Inteligentai ir šiaip žmonės, gyvenantieji miestuose, ne
turėdami lietuviškų raštų ir neapkęsdami rusiškos 
“kultūros”, mokinosi lenkų kalbos ir skaitė lenkų lite
ratūrą. Prie to prisidėjo da ir kunigija, kuri Lietuvoje 
nuo senų laikų buvo polonizacijos apaštalas. Uždraudi
mas lietuviškų raštų buvo geras pretekstas kunigams 
virsti lenkai^ ir lenkinti Lietuvos žmones. Visos klebo
nijos Lietuvoje buvo pavirtusios lenkinimo agentūro
mis.

Tačiau tas spaudos draudimas turėjo ir kitokių pa
sėkų.

Kada po baudžiavų panaikinimo Lietuvoje ėjnė 
prasigyventi ūkininkai ir kraštas pradėjo kilti ekono
miškai, lietuviai aštriai pajuto savų mokyklų ir savo 
spaudos trukumą. Ėmė kurtis būreliai moksleivių ir in
teligentų ir darbuotis spaudai. Pasirodė pirmas visos 
Lietuvos reikalams pašvęstas laikraštis “Aušra” — 
Prūsuose, 1883 m. Už keliolikos metų išėjo “Varpas”, 
“Ūkininkas”, “Darbininkų Balsas”.

Prasidėjo, kaip sakoma, tautinis atgijimas. Iš mies
tų ir miestelių jisai persimetė į sodžių, apimdamas jau
nesniąją ūkininkų kartą. Tas sąjūdis nuo. pat pradžios 
turėjo būti atkreiptas prieš valdžią, kadangi valdžia 
buvo priešinga lietuvių spaudai. Tautinio sąjundžio da
lyviai buvo kartu ir revoliucionieriai. Vieni jų krypo į 
revoliucines idėjas daugiau, kiti mažiau, bet didelė dau
guma jų buvo nusistatę prieš Rusijos carizmą.

Šis tautinis judėjimas pastatė į keblią padėtį Lie
tuvos klerikalizmą. Kunigų lenkinimo darbas darėsi la
bai nepopulerus, ir. jaunesnieji dvasiškiai ėmė vįrsti 
“patriotais”, idant kunigų įtaka liaudyje visai nežūtų. 
Bet dar ilgą laiką Lietuvos kunigija stojo už Rusijos 
carą.

Iki pat pirmosios rusų revoliucijos (1905 m.) Lie
tuvos klerikalizmas gynė carišką valdžią. Vadinamieji 
“pažangieji” kunigai šituo atžvilgiu nesiskyrė nuo su
lenkėjusių senų klebonų. Pavyzdžiui, žinomas savo “li
beralizmu” nabašninkas Tumas-Vaižgantas, kuris para
šė Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos programą, 
tyčiojosi iš socialdemokratų, reikalavusių Lietuvai ne
priklausomybės, Jisai įrodinėjo, kad “katalikiškoji Lie
tuva? esanti ištikima “Jo Didenybei” Rusijos ciesoriui.

Kiti kunigijos vadai Lietuvoje nusižemino ligi to, 
kad revoliucijos metu jie viešai iškeikė caro valdžios 
priešus ir liepė geriems katalikams išdavinėti juos žan
darams.

Šita Vergiška kunigų ištikimybė cariškam despotiz
mui, tiesą pasakius, tęsėsi tol, kol Rusijoje gyvavo mo
narchija. Dar pasaulio karo laiku, sakysime, kun. Fa-

Bet Lietuvos žmonyse tokių jausmų kunigai nega
lėjo įskiepyti. Juo labiau augo tautinis liaudies susipra
timas, juo labiau puolė klerikalizmo įtaka. Nežiūrint 
to, kad Lietuva buvo atsilikęs j ekonominiu atžvilgiu 
kraštas, beveik be pramonės, joje labai pasklido radi- 
kalinės, revoliucinės ir socialistinės idėjos. Atėjus 1905 
nvtų revoliucijai, kai buvo sušauktas Didysis Vilniaus 
Seimas, pasirodė, kad jam vadovauja socialdemokratai.

Tam dirvą paruošė nelegalė spauda, O iki 1904, me
tų visa Lietuvos spauda buvo nelegalė. Kada žmogui 
grasina kalėjimas už skaitymą nekaltos knygelės, tai 
jisai arba visai neskaito, arba skaito t^, kas ir savo tu
riniu pateisina skaitymo pavojų. Buvo, žinoma, ir tokių 
žmonių, kurie pasislėpę skaitydavo brošiūrėles apie bi
čių auginimą, apie bulves ir daržoves, bet ne' šita litera
tūra prirengė Lietuvą nepriklausomam gyvenimui.

Kova dėl spaudos padarė didelės įtakos į Lietuvos 
žmonių i protavimą. Daug drąsių vyrų ir moterų tai ko
vai pasišventė ir daugelis nukentėjo. Iš spaudos drau
dimo laikų Lietuvai paliko gražiausios jos tradicijos.

Bet branginti ir gerbti spaudą lietuviai dar vistiek 
kaip reikiant neišmoko — gal biit, dėl to, kad tie sun
kus priespaudos metai nedavė lietuvių spaudai išaugti 
ir sustiprėti. Dauguma vistiek gerbia tiktai jėgą. Kaip 
ten nebūtų, tačiaus yra liūdnas faktds, kad laisvos 
spaudos lietuviai šiandie dar neturi nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Kaip piktai plakdavo spaudos cenzūrą savo aštrios 
satyros botagu Dr. Vincas Kudirkai Šiandie vfei Lietu
voje Kudirką garbina, bet cenzoriai savo nelemtą dar
bą dirba! 1

Spaudos atgavimą prisiminUsJ yra pravartu išreikš
ti viltį, kad, jeigu lietuviai stengė atsiginti nuo caro 
biurokratų, tai jie mokės savo spaudą išvaduoti ir iš
dabartinių jos priešų.

PASTABOS
M. Undžienė savo knygutėje 

apie Sovietų Sąjungą rašo: 
“Sovietų Sąjungoje darbininkų 
yra apie 21 milionas. Apie 17 
milionų priklauso darbo Uni
joms. Sovietų Sąjungoje nėra 
apkaustytų retežiais kalinių. 
Darbininkė SSSR, eina j dirb
tuvę todėl, kad tenai jinai ran
da sau laimingą, veiklų gyve
nimą/’

Undžiene, matomai, norėjo 
išdėstyti stalinišką katechizmą, 
o išėjo didžiausia nesąmonė. 
Girdi, Sovietų Sąjungoje kali
niai nėra apkaustyti retežiais. 
Tur būt, ten stengiamasi išlai
das sumažinti, todėl kaliniai 
gana dažnai statoma prie sie
nos ir šaudoma. O gal toje ste
buklingoje šalyje patys kaliniai 
atsistoja prie sienos ir prašo, 
kad juos sušaudytų?

Antra didžiausia nesąmonė 
yra ta, kad darbininkėms dirb
tuvės suteikia laimingą gyve
nimą. Jeigu taip, tai Ameriko
je visų turčių moterys fabri
kuose ieškotų sau laimės. Fak
tas yra tas, kad tiek darbinin
kai, tiek darbininkės fabrikuo
se ir dirbtuvėse ne laimės ieš
ko, bet pragyvenimo. Jie dirba 
todėl, kad jie yta verčiami 
dirbti. Jeigu nedirbtų, tai turė
tų badauti ir badu mirti. Tą 
tiesą, rodos, ir vaikas gali su
prasti. Bet bimbininkė Undžie- 
nė plepa ir pati nežino ką.

» » »
Dėl Michelsono prakalbos, 

kurią jis pasakė Brooklyne, 
‘•‘Laisve” rašo: “Tas šeima, so
cialistas biržos spekuliantas, 
stato badmetį 1921-22. Juk vi
sas pasaulis žino, kad tas bad
metis buvo iŠ priežasties saus
ros Pavolgėje, o ne iš priežas
ties proletarinęs diktatūros. 
Jei laikytis Michelsono logikos, 
tai Japonijos monarchistinė 
valdžia kalta už žemės drebėji
mą, kas ten dažnai įvyksta. Ta
čiau, protingas žmogus tokio, iš 
gamtos paeinančio, priepuolio 
valdžiai negali primesti.”

Bėda su laisviėčiais yra ta, 
kad ją atmintis labai striuka. 
Štai ką “Laisvės” No. 138, 
1921 m., rašė Tauras: “Badas 
Rusijoje, žmonės sutingę ne
dirba/’

Vadinasi, kai siautė Rusijoje 
badas, tai ščyrasiš Tauras tą 
badą aiškino žmonių tinginiavi*

įdėjo 
saVęs

Dr. Robert Coi^nish (skritulyje), Californijos universitete 
daro tyrinius su atgaivinimu mirusiųjų. Tuo tiksiu jis (jojo
mis nutroškino šunį ir paskui tą šunį stipriais širdies StifnU- 
liai/tais atgaivino. Šuo valgo mėsą, urzgia, bando Vaikščioti, 
bet dar neatgauna pilnos sąmonės. Jis, pasak daktaro, yra 
kūip visai girtas|žmogus: gyvybė yra, bet nėra sąmonės ir ne
žino kas aplink jį dedasi.

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
(Tęsinys)

—Jus visi esate juokingi!— 
pilnu nepasitenkinimo tonu 
atsakė Saniųas Ir nuėjo į stu
bą rankų plautis, jėjo ir atsi
sėdo prie stalo,! parankiai ir 
ramiai sau išsitiesė pintinia
me krėsle.

Jam buvo 
linksma

supyko.
kaip čia pas jus gera! 
svajodamas pasakė Sa-

gera, lengva ir 
ižaliubjanti gamta, 

ilgus, spind uliuo- 
— vi sa tai jis se- 

ir visam ma-
jauti saulė, 
mė į savo sielą 
lonumui ji buvo atvira. Jis 
buvo laimingas. Dideli mies
tai, pilni skubumo, ( triukšmo 
ir tas įterilptaS gyvenimas, 
jam buvo labai įkyrėjęs. Bu
vo visur saulė ir laisvė, o at- 
eičia jis labai n įsitupi tio, to
dėl nesirūpino, kad jis buvo 
pasirengęs gyvenime viską 
priimti, ką tiktai! jis jam pa
siūlys.

Saninas 
ir su 
tampė savo stiprius raumenis^

Skaudžiai erzino Mariją 
ivanovną sūnaus 
gumas. Ji mylėjo 
tr visus kitus saV
to jos širdis nerimavo. Norė
jo ji pabudinti j: 
interesuoti jį gyvenimu, norė
jo ji priduoti jam vertes, Už
imti jį savo ŽodŽ

gyvenimas,

nąs raivėisi, mirkčiojo 
dideliu pasitenkinimu

nerupėStiii- 
Sartirią kaip 

o vaikus, dėl

jo norą, Už-

ton. įmonės tingi dirbti, todėl 
ir badauja. O dabar jau gam
ta kalta. Praeis dar desėtkas 
metų ir gal pasirodys bimbi- 
niams, kad dėl bado Rusijoje 
buvo kalti viso pasaulio buržu
jai/ !

Viši tie aiškinimai kaip tik 
parodo, kad bimblniams protin
gumo labiausiai ir trūksta.

. » 8 B>
Apie CIevelando Komunistų 

Partijos konvenciją “Laisvė” 
rašo: “Principas, kuris turi pa
tiekti pagrindą naujajai val
džiai, minimas Nepriklausomy
bes Pareiškime, yra 1034 me
tais proletariato diktatūros 
principas; naujoji-valdžios for
ma yra darbininkų ir farmerių 
tarybų fotriia -**• sovietų galia.”

J kopvenciją, matomai, susi
rinko baisiai dideli galvočiau 
kurie judino, judino savo sme
genis ir surado, pagalios, po 
didėlioi galvojimo “principą” 
naujajai valdžiai. O tas princi
pas jau seniai bUVęs paskelb
tas Nepriklausomybės . iPareiš- 
kiifie.

Ir trumpai, ir aiškiai, 
i » & S

“Darbininkas” No. 28 
popiežiaus laišką^ o nuo
padarė dar tokią pastabą: “Gi- 
ilet, O. P., primena, kad šven
tas Dominikas buvo toks didis 
Šventasis, kad Vos trylikai me
tų praslinkus po jo mirties jis 
Užsitarnavo būti kanonizuotu, 
t. y. šventu pripažintu.’'’'

Vadinasi, kuomet Dominikas 
buvo dar gyvas, tai apie jo 
šventumą nei popiežiai nežino
jo. Tik trylikai metų praėjus 
po jo mirties,- šventumas iškilo 
j aikštę. I į 

j Tikri juokai išeina su tuo 
“šventųjų” bizniu.

» » »
“Laisvėje” vienas buvusiųjų 

kaliniui rašo, kaip jis iš Kauno 
kalėjinio pateko į sovietų šalį. 
Be kitko jis sakė: “Poilsis čia 
organizuotas ir disciplinuotas. 
Valgymo metu Valgykloje rei
kalaujama nesikalbėti. Vakare 
tikrina, ar visi parėję miegot. 
Valgis paprastas ir geras, bet 
reik pasakyt, kad mums išba
dė jilsiems Lietuvos kalėjimuo
se, ne visai jo pakanka.”

Štai iau, Jurgtiti, ir devinti
nės. Komunistas, kuris ištruko 
iš Lietuvos kalejifno, darbinin
kų “rojuje” irgi surado ne kaž
kokias gyvenimo sąlygas. Net 
poilsis !'“orgUiiiZųotas ir discip*

iais, kad ji
sai suprastų .gyvenimą. Kiek
vienu atveju ji, kaip skruzde
lė įsikasusl smiltyse, be. suste

irbo kasdie-jimo krutėjo it 
ninį savo namų dtirbą. Tas di
delis, ilgas ir skurdus namas, 
panašus į ligoninę arba kaset
inę, susidėjo iŠ smulkučių 
plytelių, kuris kaip netalen
tingam architektui 
gyvenimu pagražintas, bes ga
lo slėgė ją, erzino ir baide. 
Bet visgi, galvojo 
nepadarysi, reikią 

—Ir ką-gi... Ir 
buš? — paklausė 
lupas, laikydama 
cą su skanėstais. 

—Kaip toliau?

atrodė

• ji, nieko 
gyventi.

toliaus taip 
ji, sukandusi 
rankose ta*

— Užklausė 
Saninas ir sučiaddėjoj

Marijai Ivanoviiai pasirodė, 
kad jis tyčiomis čiaudi, kad 
,'ri T??, r-... ; L" .ww’iBraniirwn

linuotas”'.- Tai tikrai ypatingas 
dalykas. Valgant draudžiama 
kalbėtis.’ Vadinasi, viri turi bu- 
iti paniurę. Kad i|r nenoromis, 
bet tas buvusis kalinys turi pri
pažinti tą faktą, kad duodamo 
maisto ne visa? pakanka.

IŠ tų kelių eilučių pasidaro 
aišku, kad laisvam žmogiii gy
venimas bolševikijoje yra tie
siog nepakenčiamas. į

Marksistas.

tiktai ją paniekinti, nors tai 
buvo visai nevietoje, Ji įsižei
dė ir

—O 
—brg 
ninaš.

—Neprastai...—ji norėjo py
kti, bet susilaikė, nes jai pa
tiko, kad sūnūs pagyre namus, 
sodą su kuriais Marija Ivario* 
vna taip artimai ir nuošird
žiai yra susigyvenusi kaip ir 
su visais kitais gyvenimo 
draugais. < ' ► *

Saninas pasižiurėjo į moti* 
ną ir užsimąstęs pasakė:

—Jeigu jus nepasakotumėte 
man visokių niekų, tai dar gek 
riau butų.

Ramus ir šalti žodžiai, ku
riuos synus pasakė, ir dėl ku
rių Marija Ivanovna nežinojo 
—-pikti ar juoktis.

—Kai aš pasižiūriu J jus, **- 
su nepasitenkinimu pasakė 
ji:—mažas būdamas tu buvai 
toks nenormalus, o dabar...

—O dabar?—paklausė Sa* 
riiriasf, nudžiugęs, • lyg • laukda
mas išgirsti ką tai malonaus 
ir įdomaus,

—0 dabar ir visai geras!— 
tiek pasakius Marija IvanOv* 
na mostelėjo šaukštu.

—Tai dar geriau!—nusijUo* 
ke Saninas ir kiek patylėjęs 
‘pridūrė:1—štai/ ir NavikoVas 
eina.

Pro Seninu namus ėjd auk
štas, gražus šviesios išvaizdos 
žmogus, šilkiniai/ raudoni 
marškiniai dengė apystorį ir 
gražų jo kūną. Skaisčiai spin
dėjo gražus Saulės atspind
žiai; mėlynos jo akys žiurėjo 
maloniai ir tingiai.

—Ko-gi jus čia ginčijatės! 
—ramiu ir tyliu balsu dar iŠ 
toli pratęsė jis.—Ir apie ką-gi

—Nagi, motina sako, kad 
man geriau pritiktų graikiška 
nosis, o aš sakau, kad kokia 
yra, tokia ir gera.

Saninas iš šono pasižiurėjo 
j savo nosį, nusijuokė ir pas
paudė Navikovui platų, didelį 
delną.

—Nd, kas dabar? — su ne* 
pasitenkinimu atsiliepė Mari
ja Ivaiiovna.

Navikovas garsiai ir links* 
mai nusijuokė: lakus minkštas 
balsas nuoširdžiai atsiliepė 
tankiame sodo raiste, lyg kas 
toks būtų geras tenai linksmai 
džiūgavęs.

—Bet aš pats žinau
dėl taVo likimo rūpesčiai!

—Taigi, taigi!
ku nedasiprotejimu atsiliepė 
Saninas,

—O, taip, tau tai ir reikia!

tai vis

su komiš*

—O-o! — sušuko Saninas: 
jeigu jus mane dviem balsais 
pasiimsite, tai aš galiu pabė
gti !

—Aš pati, rodos, greičiau 
pabėgsiu!—šu nelauktu, ne
maloniu piktumu Marija Iva- 
hovna sumurmėjo ir smarkiai 
pagriebusi nuo krosnies puo
dą nuėjo į stubą.

—Ar jus turite papirosų?— 
užklausė Saninas, lobai paten
kintas tuo, kad motina pasi
šalino.

Novikovas nerangiai nugrį
žo savo stambų ramų kūną ir 
išsiėmė portsigarą.

—Veltui tu ją erzini,—drau
giškai ir rimtai tarė jis: —juk 
ji šeria moteriškė...

—Kaip gi aš ją erzinu?
—štai/..
—K a f gi “štai?”... ji pati prie 

manęs lenda. AŠ broli, niekad 
nuo žmonių nieko nereikalau
ju, tegul ir jie mane palieka 
ramybėje...

Trumpą valandėlę juodu 
patylėjo.

—Kaip gyvenate, daktare?— 
užklausė Saninas, intimiai 
žiūrėdamas į tabako durnus, 
kurie kamuoliais raitėsi tyra
me ore viršuj jo galvos.

Navikovas, mąstydamas 
apie ką kitą, pastebėjo:

—Blogai...
—Kas blogai?
—O, taip, aplamai,.* Nuobo

du. Nuobodus miestelis — į- 
kyrėjo iki gyvo kaulo, nėra 
kas daryti.

—Kaip tai nėra kas daryti? 
Pats skundeisi, kad nėra lai
ko nė pasilsėti.

—Ne apie tą aš kalbu... Juk 
negalima amžinai tiktai žmo
nes gydyti, Yra ir kitas gyve
nimas,

— Kas gi jums kliudo gy
venti kitu gyvenimu?

—Tas klausimas yra sudė
tingas!

—Kaip £ti dėti ilgas?... Ir ko 
daugiau jums trūksta: žmogus 
tu jaunas, gražus, sveikas.

—To, rodosi/ permažai! — 
nuoširdžia ironiškUmu pratę
sė Navikovas.

—Kaip Čia jums pasakius,— 
šypsodamasis tarė Saninas:— 
ir to, gerbiamasis, jums per
ui aža. |

—Bet man neužtenka! — 
nusijuokė Navikovas. Jo juo
ke buvo girdėti, jog Sanino 

i nuomone apie jo gražumą, 
sveikatą, jam buvo maloni ir 
kad lengvai susijaudinęs, lyg 
panelė butų jam galvoje.

—Jums neužtenka vieno, — 
užsimąstęs Saninas pasakė.

—K ogi ?
—Rimtai žiūrint į gyveni

mą... jus rūpinatės vien apie 
savo gyvenimą, Bet tegul kas 
nors pakviečia jus mesti viską 
į šalį ir eiti ten, kur akys ma
to, jus išsigąstumėt.

—Kur? Į valkatas?... Hm!...
—Kad ir į valkatas!... Žinai, 

aš žiūriu į jus ir galvoju: tai 
žmogus, kuris, atsitikime pri
valėtų už kurio nors įstatymo 
sulaužymą Rusijos valstybėje 
atsisėsti ant viso gyvenimo 
Šlisselburge, nežiūrint į visas 
laisvės teises... Ir atrodytų, 
kad tai tau įstatymas?... Kada 
eina klausimas apie tai, kad 
pakeisti įkyrėjusį gyvenimą ir 
eiti ieškoti intereso ir užsiė
mimo, tai tuoj pas jus kiltų 
klausimas: Kam gyventi? Aš 
ir taip nepražūsiu, būdamas 
sveikas ir stiprus žmogus. Jei
gu nori pildyti savo norą, o 
su juo esi susigyvenęs, gerk 
arbatą ir dėvėk šilkinius mar
škinius? Keista, ar ne!

—Nieko čia nėra keisto... 
Ten yra idėjos dalykas,- o čia 
nieko...

—Kaip nieko?
---Kaip... kaip visą tą išaiš

kinti... —Navikovas pliaukš
telėjo pirštais.

—Matui, kaip jus Sprend
žiate L—nutraukė Saninas j — 
Jus tufj man tą priklŠute!... 
Aš juk negaliu tikėti, kad 
jums labiau apeina įstatymai, 
kaip savo gyvenimo reikalai, 
o jus...

—Na, Čia ir vėl klausimas. 
Gal būt/ ir daugiau!

(Rus daugiau)



Pirmadienis, geg. 7, 1934

CHICAGOS
ŽINIOS

Visi išteisinti “rac- 
keto” byloje

—
: >. • ■ . .'.'j-.. >

Pritaikintieji posėdininkai 
Šeštadieni išnešė sprendimą, iš- 
eisinantį visus 17 kaltinamųjų 
lideleje “racketo” ir konspira- 
ijos byloje. Tai buvo didžiau

sia kriminale byla Cook kauntės 
istorijoje. .Ji prasidėjo šių me
tų sausio mėn. 4 d. ir tęsėsi 
keturis mėnesius ir vieną dieną. 
Valdžiai ji kaštavo apie $250,- 
000.

Žymiausias tarpe kaltinamų
jų buvo ekonomijos profeso* 
rius Chicagos universitete, Dr. 
Ben M. Sųuires. Kiti kaltina
mieji: advokatas Aaron Sapi- 
ro, advokatasi Morris I. Kaplan, 
keletas biznierių ir darbininkų 
unijų viršininkų. Buvo kaltina
mas ir aldermanas Oscar F. 
Nelson (46 wardos). Dar svars
tymams teisme nepasibaigus, 
teisėjas Philip J. Finegan, ku
ris šioje byloje pirmininkavo, 
įsakė “džiurei” j j išteisinti.

Valstijos prokuroras šitą by
lą buvo užvedęs su tikslu ap
ginti biznį nuo “racketierių”. 
Jisai kaltino, kad dažymo ir 
valymo industriją terorizuoja 
ir išnaudoja darbininkų unijų 
viršininkai, slaptai susimokinę 
su stambesniųjų kompanijų 
viršininkais ir kai kuriais po
litikieriais. Prokuratūra buvo 
iššaukusi 164 liudininkus. Bet 
jų parodymai “džiurės” neįti
kino. -

Byla prasidėjo viduržiemį. 
Kiekvienas prisiekusis posėdi- 
ninkas gaus už savo darbą po 
$700.

John L. Hogan of Hyde Park, 
representing the south side 
and Captain Patrick Harding 
of Rogcrs Park, in charge of 
the norts side.

The cnt i re proceeds of these 
days will go to the fund of 
the widows and orplians of 
policemen killed in the line of 
duty and also to provide a 
genėta 1 insurancc fund for all 
policemen. Prizes liave been 
dohated by business men and 
finus to the winncrs of 
various atletic evenls.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Šiandien laidojamas 
jaunas Raymond

Grigonis
BRIDGĘPORT. — šiandien f 

Šv. Kazimiero kapinėse bus pa
laidotas 17 metų berniukas 
Raymond Grigonis, kuris neti
kėtai mirė geg. 2 d.

Laidotuvės įvyks iš namų, 
3322 S. Union avenue, kur jo 
kūnas ir pašarvotas. Po gedu
lingų apeigų Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, kūnas bus išly
dėtas į kapines. Ceremonijos 
prasidės 8 vai. ryto.

Velionis buvo brolis p-lės Al
donos Grigoniutės, kuri pernai 
laimėjo vietą Lietuvių Dienos 
Karalaitės svitoje.

šeštadienį palaido
tas Antanas Juška
NOKTU SIDE. — Dalyvau

jant dideliam buriui draugų ir 
pažįstamų, šeštadienį po pietų

NAUJIENOS, CBIcmjM.

buvo palaidotas žymus north- 
sidietis Antanas Juška. Jis 
mirė bal. 30 d., sulaukęs kelias 
dešimtis metų amžiaus, per ku
riuos darbavosi įvairiuose lie
tuvių rateliuose ir bendrai vi
suomenės naudai.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams
DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE

RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
hienė, 3322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 

' vard Avė. Fin., rašt. S, Benikienc, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Ix>wie Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Ebzabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

2650 !W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr..' 1900 W. 85 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius. M. Biaga, J. Balnis, K. Bud
ria ir J. Kondroška kontrolės ko
misija. T. Dundulis kliubo dakta
ras. 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kbubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldienj kiekvieno mėnesio 
12-tn vai. dienų, Liberty Grove sve
tainė ie. 4615 S. Mozart Street.

illis nut. rašt.
i Avė.; M. Z,

Rockwell St.; P. I
3347 So. Lituanica
Kadziauskas turto I rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės1 rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvienų mė

nesi kas trečių antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, I 7:30 vai. vak.

CITIZEN S 
valdyba

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KL1UB0 valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.: Wm. Buishas vice-pirm.,

Siunčiame Gėlės Telegramų j visi 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gilės Dėl Vestuvių, Bankietanis 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago. III.
Phone Boulevard 7314

ir

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų; pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So.
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 

. A. čiesna, 4501 Š. Paulina St.;
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Ayę.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuŠkevičc.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

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

N. Cabfor-
rašt. A.

Lincoln St.,

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W.* 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

sį pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S.

AMERICAN LITU.
CLUB of 12th WARD
1934 metams: J. pvitorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turt^o rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančiu narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockvvell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kbubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno menesio.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELP1NIO Kliubo 
valdyba per 1934 metjus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central

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

PASTOVIAI ŽEMUOS KAINOS

326 S. STATE ST

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anįlia

Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani
kes, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė- 
J’ai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas.

Susirinkimus laiko kas antrų ne- 
dčldienį, Lawler Hali Svet., 3929 
Madison St., kain 1 vai. no piet.

Amerikos Lietuviu Daktaru

W.

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

vak. Nedėboj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

KVIEČIAM!

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai.
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St.-Cermak Rd.
Tclefohas Canal 6122

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Ave.;| 
nut. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 3317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mų penktadienį, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So 
Halsted St.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343DR. BERfASH
756 W. 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St. 

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

Lietuviai Daktarai

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

Grabonai

DR. G. SERNER

Karščiai nesibaigia
Karštis ir sausra, dėl kuriu 

kenčia Chicagos distriktas, nei
na mažyn. Kuone kasdien per
eitą savaitę oro biuras prana
šavo lietų, bet lietaus kaip nė
ra, taip nėra. Vakar Chicagoje 
vėl buvo nepaprastai karštas ir 
sausas oras, ir apielinkių f ar
mėnams grasina pavojus, kad 
bus saulės išdeginti pasėliai. 
Žemė taip išdžiūvus, kad nedygs
ta daržovės ir neželia žolė.

M’Cabe-Alkoholio 
pramonės užveizda

Cook kauntės iždininko pa
dėjėjas, Edward J. McCabe, ta
po paskirtas alkoholio pramo
nės kodekso viršininku Illinois 
ir Iowa valstijoms.

Tokių viršininkų, arba “auto
riteto atstovų”, visose Jungti
nėse Valstijose yra 18. Jie vi
si kartu sudaro federalinę pra
monės kodekso vyriausybę. Ne
trukus McCabe pradės eiti sa
vo naujas pareigas, bet jisai 
paliks ir toliaus iždininko pa
dėjėju.

PENKIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

VIKTORAS VYČIUS
Mirė gegužės 8. 1929 sulau

kęs 40 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kretingos apskr., Mo
sėdžio papar., Arslos kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, 2 posūnius, 2 po
dukros ir giminės, o Lietuvoj 
senus tėvelius, 2 brolius, 2 se
seris ir giminės.

Męs tavęs brangusis vyreli 
ir tėveli niekad neužmiršime. 
Todėl liūdnai atminčiai tava 
mirties paminėjimui užprašė
me šv. Mišias, kurios ivyks 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je, antradieni, gegužės 8, 1934, 
7 vai. ryte.

Visus gimines ir pažįstamus 
maloniai kviečiame pagal iš
galę atsilankyti j minėtas pa
maldas ir pasimelsti, kad Gai
lestingas Dievas suteiktu Vik
toro sielai amžinų atilsi.

Nubudusi
Vyčių šeimyna.

MYKOLAS UMBRAZAS

BRONISLAVA PETKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 1 d. 10:15 vai. vaka
re 1934 m., sulaukus 18 metų 
amžiaus, a. a. Bronįslava gi
mė Chicago, III. Paffko dide
liame nubudime niylimų .moti
nų Veronikų, po tėvais valau- 
skaitė, tetų Agniešką Gilzainis 
ir jos šeimynų, dėdę Povilų 
Petkų, Chicago, III. ir dėdę 
Kazimierų Petkų, California ir 
daug kitų giminių. Kūnas pa
šarvotas randasi 8340 South 
Halsted st. Tel. Radcliff 7950.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
geg. 7 d. 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Juozapo parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronislavos Pet- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Motina, Teta, Dėdės ir 

Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

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

Draugija moka pašalpų ser
gantiems nariams $(>, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti įįsirašymui
Draugijos ofisų, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, petnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7$0 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams ...

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th and Halsted Sis.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Kaina j prieinama.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščįau.

Modemiška koplyčia dykai.
668 W. 18th SL tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. C. MICHEL. 0. D
LIETUVIS

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

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktarų Drau

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENffISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Įvairus Gydytojai

I>I|< f « IBI I—«

TheEnglishCohimn1 
r .,J
Members of police 

force for honors 
at bat

Tickcts are now on sale for 
the eleventh anual Police 
Field Mcet June 24th at White 
Sox Baseball Park and July 
Įsi and 4th a t Cubs Baseball 
Park. Only uniformed Chi- 
cago policemen are authorized 
to sėli tiekets.

The feature of filis ycar*s 
prograni will be a series of 
three baseball gamos for 
championship of the Chicago 
Police Department. The tems 
will be captaind by Capt ai n 

l

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 5 dienų, 12:45 valan
dų ryte 1934 m., sulaukęs 39 
metu amžiaus, gimęs Kauno 
rėdybos, Alcksandropobo ap., 
Dūkštų parap., Vaidzikiemio 
kaime.

Paliko dideliame nubudimo 
švogerkų Uršulę ir švogeri My
kolų Luneckus, ir jų šeimynų, 
drauges ir draugus, o Lietuvo
je paliko motinėlę ir seserį Ur
šulę ir gimines.

Buvo narys Unity Pašalpos 
Kliubo.

Kūnas pašarvotas, randasi J, 
F. Eudeikio koplyčioj, 4605 S, 
Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
gegužės 8 dienų, 9 vai. ryto iš 
koplyčios bus nulydėtas i šv< 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Umbrazo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
švogerka, švogeris. 
Giminės ir Draugai.

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

UOZAPAS EUDEIKI

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse.........Pašaukite.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu Vardu)

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. jBoulevard 4139

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
goje ir apielinkėje 
I Didelė ir graži 

koplyčia dykai.
1092 J1RCH1R AVį

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 SoJ 49th Ct.
Koplyčia dykai.

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

Dentiatas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Tel. Cicero 3724.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516
i 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. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Tel, Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPtYčIĄ DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO, ILL.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

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

dienų.
A

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
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ALTASS naudai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Buvęs Kubos prezidentas Ge 
rardo Machado, kurį Kį 
k) Jungt. Valstijas išdi 
bos teismui už žudym 
oolitinių oponentų paskutinėmis 
jo valdžios dienomis.

W. 47 St., 
tiems, kelios 
atidarė naują 
7005 S. Halsted 
nis naujoj vietoj einą

įba pra
loti Ku
lis savo

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

gręsemę ir
64 PI.,

Lietuvių tautinis va 
karas Chicagos 

universitete

Pagerbė spaudos 
darbuotoja Šiandien Karnavi- 

čiaus kompoziciia 
• Orchestra Hali 

koncerte
T. Gavrilavičius yra Se 
■as “Naujienų” skaity 

to jas ir Šėrininkas

enjou: 
Neauga geresnio tabako negu vartojama Old 
Gold. ,jlr 
kaninimo)

Padare ho 
graboriui. 

levičii

plėšikai at- 
ir tris dei- . L;aipjau susi- 
aug smulkių 

tiek

KŪDIKĖLIS DeL JUS?
Jeigu jus neturite tos laimės tu

rėti kudikj, jeigu jus išsiilgote kūdi
kio glamonėjimo ir jo saldžios šypse
nos; nepameskite vilties. Parašykite 
m pilnu pasitikėjimu poniai Mildred 
9wens, 8427 Coates House, Kansas 
City, Mo., ir ji jums pasakys apie pa- 
orasta namini metodą, kuris jai pa
gelbėjo po to kaip per 15 metu ji 
neturėjo kūdikių. Daugelis kitų sako, 
kad tai buvo jų gyvenimo palaima. 
Rašykite dabar ir pamėginkite tos 
laimės.

PARDAVIMUI krautuvė ir 9 kam
bariai, rendos $40.00. Parduosiu tik 
už $425.00. 1143 W. 56 St.

nepamirškite gegužės 
Komitetas.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Tarp Chicagos 
Lietuvių;

MOTINOS PAGELBININKfi. Geri 
namai. Denn. 5740 Winthrop Avė. 
Tel. Sunnyside 2293.

Oak Leaf Tavem Parė 
Pavyko

$26,000 PRAVALIMO IŠPARDA- 
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų įvairių daiktų. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

J. Chernauskas Aludės 
Biznyje

Darbuojasi ALTASS 
naudai

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Studija
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

GROSERNfi bučemė parsiduoda 
pigiai iŠ priežasties ligos, geras biz
nis, kampinis Storas, 1158 W. 59th 
St kampas Racine Avė.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Help Wanted—Female 
DarbininkiųReikia

MOTERIS patyrusios prie sortavi- 
mo skudurų, gera mokestis, trumpos 
valandos. Continental Paper Grading 
Co., 1529 So. Jefferson St.

Brighton Parko ALTASS 
narių skyriaus susirinkimas 

antradieny

Bridgeport
kas įėjo j aludės biznį adresu 
3204 So. Halsted st. Jis nu
pirko aludę nuo A. Shilimo ir 
Yakavičiaus. Tad visi J. Cher- 
nausko draugai neužmirškite 
jo naujos vietos.

— Senas Petras.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ant ūkės, netoli Chicagos. At
sišaukite pas Helen Micevičienę, 
7145 So. Washtenaw Avė., Telefonas 
Hemlock 2010.

REIKALINGA nevedus, augusi 
moteris virėja i restaurantą, 5702 
W. 65 St. Kambarys, valgis ir mo
kestis.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs vyras ar 
moteris ant ūkės, žiemų ir vasarą. 
Užlaikymas ir drabužiai. Rašykite, 
Tony Vaylionis, R. 7, Box 126, 
Dowagiac, Mich.

šių metų gegužės (May) 11 d- 
lygiai 8 vai. vakaro.

Programoje dalyvaus žymiau
sios Chicagos lietuvių meninės 
bei artistinės pajėgos, kaip an
tai: Birutės Choras, garsus so
listai, muzikai, Jaunosios Biru
tės baletas ir solo. Kalbės Lie
tuvos konsulas p. A. Kalvaitis. 
Laike šokių grieš geriausias or
kestras. Be lo, bus lietuviškų 
užkandžių bei gėrimų.

lame vakare dalyvaus 
63 tautų studentija ir šiaip žy
mių mokslininkų, su kuriais 
tamstoms bus progos susipažin
ti ir painformuoti juos apie 
Lietuva.

“Lietuvos žinioms’’. Amerikoje 
Dr. Montvidas redagavo “Ke
leivį“, ‘Pirmyn“ ir keletą žur
nalų. Keletą mėnesių jisai re
dagavo ir “Naujienas“.

Susirinkimėlis buvo labai jau
kus ir užsitęsė iki vėlybos nak
ties. --Svečias.

Brighton PAFko ALTASS 
skyriaus susirinkimas įvyks 
antradienio vakare, gegužės 8,

Lilac Inn, 810 E. 75 St., Alu
dės ir svetainės savininkas J. 
Gavrilavičius yra vienas se
niausių “Naujienų“ skaityto- 
ių ir šerininkų, kad jis skaito 
“Naujienas“ nuo pirmo nume
rio, o dabar ir vėl atsinaujino 
“Naujienas“ 15 mėnesių.

J. Gavrilavičius vra žino
mas kaipo draugiškas žmogus 
ir senas biznierius. Atvykęs 
iš Lietuvos užlaikė alinę West 
Sidėj, vėliaus buvo namų par
davinėjimo biznyje Roselande; 
šiandien gi vėl yra alinės biz
nyje

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

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

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

Chicagos lietuviai esą daug 
ruošę savo parengimų didelėse 
ir puikiose salėse, bet niekados 
dar nėra bandę . ruošti The 
University of Chicago Inter
national House, vienoj iš pui
kinusių salių visoje Chicagoje.

Lietuvos Studentų kuopa, pa- 
gelbstant ALTS moterų 101 
kuopai, pirmi išdrįso rengti 
tautinį koncertą-žokius viršmi- 
nė»toje salėje.

šis vakaras-koncertas įvyks

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$160 parlor actai $26. 0x12 orientalifikų 
kaurų Pat. $20,60. Riefiuto tnediio val<. 
kamb. setai $20. $124, mierk. setai $30. 
3 kambarių pilnas įrengimas $00, už cash 
arba Ižmoktijitno. AMERICAN STORAGE, 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedSl- 
dlenlals.

Party”. Kadangi abu turi 
daug draugų ir pažystamų, tai 
ir į pramogą atsilankė daug 
vačių, kurie linksminosi prie 
ferWųjHizįkos iki ankstyvo ry
to. — Senas Petras.

BRIGHTON PARK — šiltas 
oras jau čia pat ir kas diena 
vis eina šiltyn. ‘ Už savaitės — 
kitos prasidės piknikai. Kad 
dar kartą pasilinksmihus, pa- 
< įšokus svetainėje kol dar ne
atėjo karštas oras Brighton 
Parko ALTASS skyrius ren
gia paskutinį balių skridimo 
naudai, i Balius įvyks gegužės 
13 d., '1934 Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St.

Skyriaus valdyba ir rengi
mo komitetas deda visas pas
tangas, kad balinsi atsibūtų 
kuo įvairia 
marguminaiš, 
prakalbomis, užkandžiais, gė 
rimais ir tt.

Taigi 
13 d.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

YLCCLU^C.AMERIKOS CIGARETAI

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui vilnonių skudurų. 1408 
Center St. Lincoln 7821,

Apie International House
Be to, patsai International 

House yra labai įdomus. Tokių 
įstaigų vos keturios randasi vi-' 
šame pasaulyje: trys Ameriko-* 
jo ir viena Europoje, šis insti-1 
tūtas sudaro visą pasaulį mi- 
niaturoje, sukaupdamas po vie
nu stogu 63 tautų studentus 
su skirtingais papročiais ir kul
tūra. Jis yra įsteigtas, kad 
duoti progos pasaulio studenti
jai, studijuojančiai Chicagos 
Universitete, arčiau pažinti vie
nų ki'tų kulturinius bei rasinius 
savumus ir tuo prisidėti prie 
solidarumo ir draugingų san
tykių palaikymo valstybių tar-

Furniture & Fixtures
Rftkandai-Įtaifmi ___

d. 1934 kaip 7:30 vai. vakare, 
Hollywood Hali, 2417 W. 43 St.

Kviekiamc visuį* ALTASS 
narius-res, kurie yra aukavę 
per Brighton Parko skyrių 
skridimo naudai.

Susirinkę visi pasitarsime, 
kaip geriaus ir pasekmin- 
giaus užbaigus žiemos sezoni
nius darbus skridimo naudai.

Kviečiame visus

Be operacijos ar jfiiržkimų. Be priverstine 
poilsio. Sis paprastas rodymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek palfere, kad 
esate priversti rulžtl lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oll veikia taip trreltal. kad 
užgydyti jūsų kolų žaiadas. sumažinu suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jų* 
į trumpa laikų ralfisite atsikelti. Tiktai lai
kyki tžs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptlekinlnkas nepasitaikys jūsų

šeštadienio vakare susirinko 
gražus būrys Dr. A. Montvido 
asmeninių ir idėjinių draugų, 
Universal Club kambariuose 
pagerbti jį už jo 30 metų dar
bą spaudai. Be vietinių darbuo
tojų, laikraštininkų ir profesio
nalų, vakarėlyje dalyvavo ir 

k svečias iš rytų, “Vienybės“ re
daktorius, p. Juojas Tysliava-

Įdomiausią kalbų apie Mont
vido mokyklos metus pasakė 
Dr. Šimkus, kuris buvo šio pa
rengimo sumanytojas. Kalbėto
jas papasakojo su dideliu hu
moru apie tuos laikus, kada ji
sai kartu su Montvidu mokino
si Liepojaus gimnazijoje. At
sirado susirinkime ir daugiau 
buvusiųjų liepojiečių “bai
siai senas“ Dr. Graičunas ir ne 
taip baisiai senas, bet jau ne 
visai jaunuolis adv. Gugis. Jie 
irgi prisiminė tuos laikus, ka
da jiem teko lankyti gimnazi
jas, o paskui, atvykus į, Dėdės 
Šamo žemę, darbuotis 
viškoje dirvoje“.

Dr. Montvidas

CLEARING.—J. (šeštokas, se
nas Clearingo biznierius, kuris 
užlaiko bučernę 
alinę adresu 5654 W 
sunkiai serga, guli lovoje ir 
randasi po gydytojo Dr. A. L. 
DaVidonio, priežiūra.

Kadangi geras gydytjoas 
gerai prižiūri ligonį, o ypatin
gai p-nia šeštokieAe, tai gal 
už savaitė laiko galės ligonis 
aplfeisti lovą ir pradėti vaikš-

Bridgeport — Gegužės 5 d., 
šeštadienio vakare, Oak Leaf 
Tavern, 3428 So. 
kurios savininkai 
Sidliauskas 
surengė

Bene pirmu kartu Amerikos 
Simfoninės muzikos istorijoje, 
šiandie, žymioje Orchestra 
Hali svetainėje, Michigan avė. 
netoli Adams, bus sugrotas lie
tuvio kompozitoriaus kūrinys.

Kompozitoriaus autoriumi 
yra p. Karnavičius, kuris Lie
tuvoje pasižymėjo parašęs mu
ziką pirmai lietuviškai operai 
“Gražina“ Kompoziciją, kurią 
orkestras gros, yra “Lietuviš
koji Rapsodija“.

Orkeftros dirigentas yra P. 
Marinus Paulsen, bet “Rapso
diją“ diriguos prof. Jerzy Bo
ja no wsk i.

Halsted St., 
yra Agnės 

ve Svilainis 
Spririg Opening

Peoplc's Syrnphony Orchestra 
gros lietuvio kompozicijų

J. šeštokai yra seni “naujie- 
niečiai“ ir' rėmėjąi, tai ir šį 
kartą atnaujino
15 mėnesių.—Senas Petras.

dėkodamas 
kalbėtojams už sveikinimus ir 
linkėjimus, atsakė ilgoka kal
ba, iš kurios klausytojai paty
rė, kad jo pradėta plunksną 
vartoti dar anksčiau, negu bu
vo legalizuota lietuvių spauda 
po caro valdžia. Jisai jau raši
nėjo nelegaliems, užsieniuose 
ėjusiems, lietuvių laikraščiams 
(“Darbininkų Balsui“). Paskui 
bendradarbiavo rusų dienraš
čiams ir žurnalams Petrapilyje. 

Kai atsirado lietuvių laikraš
čiai Vilniuje ir Peterburge, ji
sai ėmė rašinėti jiems. Trumpą 
laiką redagavo “Lietuvių Laik
raštį“, kurį Peterburge leido 
Smilga, bet daugiausia rašė

Lituaniįcos II 
į kurį atsiląnkė nema- 

burelis v etinių lietuvių, 
simpatizuojančių šiam darbui.

Programe dalyvavo šv. Gri
galiaus choras, Pranas Jakavi- 
čius, kuris vietinių nuomone, 
darąs progresą, p-lės Rimkiu- 
tės, Trilikaitė, p-lė Pocaitė ir 
kiti vystąsi talentai, šokiams 
grojo G. Steponavičiaus orkest
ras, prie kurios susirinkę šoko 
iki vėlybos nakties.

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

1534 S. Central Park Avė.

t gerklės...tokie šalti ir neaštrus?

vičius užgirdęs, 
raštinėn, nvošėsi 
žiūrėti kas atėjo 
ku plėšikai staigiai 
kambary ir. įrėmę 4 
iškelti rankas.

Iš p. Liulevičiaus 
ėmė $50 pinigais 
mantinius žiedus, 1 
rinko ir pasiėmė d 
dalykėlių. Plėšikai buvo 
godus, kad pasiėmė net ir skus 
tuvą.

Po to plėšikai 
Liulevičių j kambArį ir patys 
pabėgo.

Pereito penktadi 
apie 9:15 vai. plėšikai padarė 
hold-upą graboriui, J 
čiui, jo laidotuvių 
4092 Archer Avė.

J. Liulevičius tu 
savo užpakaliniuosę kambariuo 
se, kai į raštinę įėj 
luoti vyrai it nutraukė tiesiai 
į gyvenamu^ kambarius. Liule- 

ad kas įėjo 
nti ten pa
kai tuo lai- 

atsirado 
inklus liepė

Petras Page-Pagojus, prieš 
ki^k laiko turėjęs alinę 1616 

bet sardavęs ki- 
sayaitės. atgal 

g adresu 
Saįco, biz^ 

geraiį

Business Service
Plzuio^Patarnavimas

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos
N u vežame ir i tolesnias vietai 
Su pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
>358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Musų skaitlingas atsilanky
mas parodytų, kad ir mes įdo
maujamos kultūriniais žydi
mais, paremiant kulturinius pa
rengimus, kurie prisideda prie 
viršminėto tikslo, t. y. duodant 
progos pažinti svetimtaučiams 
musų estetinius ir meniriiškus 
savumus, tuo pat atlikdami di
delį patriotinį darbą.

Tat širdingai kviečiame visus 
Chicagos lietuvius skaitlingai 
atslankyti penktadienio vakar- 
rą, gegužės (May) 11 dieną į 
International House, 1414 E. 
56th Street (arti Jackson f>ar- 
ko). Bilietų kaina 75 centai.

Vakaro pradžia lygiai 8 vai. 
vakare.

L. S. K. Valdyba.

Brangus p. Menjou:— ; J ■

Kaip jums jau žinoma, yra daug įdomių argu
mentų cigaretų skelbimuose. Bet galutinu įrodymu 
apie cigaretą, yra kaip ir apie pudingą, kokį jisai 
turi skonį.

Mes galėtumėm jums pasakyti, kad Old Gold ta
bakas yra parinktas iŠ pačios Širdies kamieno (ir 
mes sakėme jums tai praėjusiais metais). Mes ga
lėtumėm jums pasakyti, kad jis renkamas saulės 
nunokintas ... ir paskui pasendintas, idant apsau
gojus jo Švelnumą. Tok^ turtingas

Bet ar ŽODŽIAI turi svarbos, kuomet OLD 
GOLD suteikia jums viską ką jus norite rasti cigare
te, įskaitant pastebėtinai lengvą veikimą ant gerkles?

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC.

ĮSTEIGTA 1760

ALTASS ŽINIOS

CICERO. — šeštadienį vaka
re lietuvių Liuosybės svetainė- 

net je įvyko koncertas-prakalbos ir 
balius “Lituaniįcos II“ skridimo 
naudai 
žas

Financial 
Finaniai-Paikolot

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

Business Service
. . JBignio yątariiayiinąs

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS . . s. „ -
Mes taisom visokių išdirbysčių auto- Į metų Jaiko už 5%. Reikalaukite fo 
mobilius. Galime ir jūsų namuose pi 
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tel. Lafayette 1329

.Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

WISCONSINE farmos, kiętmedžio 
ir piolio žemč, prie kelio. Arti mo
derniškų mokyklų. Gera apielinkė, 
40 ir 80 akčrių farmos su namais, 
barng ir liuosu lauku. $650 iki $1750, 
kiekviena, $250 cash._ Likusi ant 10

tografijų ir cirkuliorių.
D. DONALDSON, 

203 N. Wabash Avė., Chicago, III,

Studio couches $17.50

$29.50,

IETKIEWICZ<SCQ




