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Vienas skrenda apie visą pa
sauli. Pirmas sustojimas tu
rėjo būti Paryžiuje, bet ten 
jo nesulaukiama

yra nesvaiginantis ir todėl į- 
statymai dėl svaigalų pardavi
nėjimo rinkimų dienose, negali 
liesti dabartinio alaus.

■r

žmonės užmušti traukiniui 
užgavus automobilį
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Stambus New Yorko bankierius Joseph W. Harriman, prezidentas uždaryto Harriman Natio
nal banko, kuris bandė nusižudyti, kad išsigelbėti nuo teismo už suklastavimą bankų rekordų, 

kad paslėpti s^ną banko stovį.

Illinois šiandien balsuos 
prohibicijos atšaukimą

Bus renkama valstijos konvencija prohi 
bicijos atšaukimui ratifikuoti.

Bus renkami ir teisėjai
CHICAGO.— šiandie visoje 

valstijoje įvyks labai svarbus 
rinkimai . Bus renkama valsti 
jos konvencija ratifikuoti kon
stitucijos pataisą, kuri atšaukia 
nacionalę prohibiciją.

Bus renkama iš visos valsti
jos 50 delegatų ir nuo to, ko
kie delegatai bus išrinkti, — 
sausieji ar šlapieji— priklausys 
ar prohibicijos atšaukimo pa
taisa bus ratifikuota, ar atmes-

Indiana rytoj balsuos 
prohibicijos atšau

kimą

&

Kongresas priėmė 
Amerikos n u ė j i mą 
nąo aukso pagrindo

WASHINGTON, birž. 4. — 
4.—Senatas vakar 48 balsais 
prieš 20 priėmė administracijos 
bilių, kuris panaikina mokėjimą 
auksu obligacijų ir skolų, vals
tybės ar privatinių.

šį bilių jau pirmiau priėmė 
atstovų butas ir dabar bilius 
pasiųstas prezidentui pasirašy
ti. Tikimąsi, kad prezidentas 
pasirašys jį pirmadieny.

Anglai kaltina fran- 
cuzus dėl trukdymo 
4 valstybių sutarties

LAKUN. MATTERN
PRAPUOLĖ KELY

VIRŠ ATLANTIKO

Išrinktoji konvencija susi
rinks liepos 10 d., formaliai ra
tifikuoti ar atmesti prohibicijos 
atšaukimą.

Kartu šiandie bito renkami vi
soje valstijoje 79 augštesnių 
teismų teisėjai, jų tarpe penki 
augščiausiojo valstijos teismo 
teisėjai. Cook paviete bus ren
kami 20 Circuit teisėjų, 2 Su- 
įerior teismo teisėjai ir Probate 
teisėjas.

Kaip balsuoti
Valstijos konvencijos delega

tų rinkimui atskiras baliotas. 
Partijų kandidatų nebus. Bus 
tik du sąrašai: Slapiųjų kan
didatų, kurie pritaria -ratifika
vimui prohibicijos atšaukimo ir 
sausų^j, kurie priešinasi rati
fikacijai.

Balsuojant 
atšaukimą 
skrytulėly 
kur sako 
šitaip:

FOR
(For repeal of 18th Amend- 

ment)

INDIANAPOLIS, Ind.., birž. 
4. Ateinantį antradienį, birž. 6 
d., Indiana rinks konvenciją ra
tifikuoti prohibicijos atšauki
mą. Manoma, kad rinkimus lai
mės prohibicijos atšaukimo ša
lininkai, nors sausieji ir deda 
didžiausių pastangų, kad rinki
mus laimėti. O sausieji čia yra 
labai stiprus, nes Indiana turė
jo aršiausius visoje šalyje pro
hibicijos įstatymus.

Nuteisė 7 Šveicarijos 
socialistus

Juos rasta kaltus neva sukurs- 
čius riaušes, kuriose kareiviai 
iš kulkosvaidžių sušaudė 13 
žmonių

už prohibicijos 
reikia padėti kryželį 
pirmame stulpelyje, 
“For Ratification”,

RATIFICATION

Po to seka vardai delegatų. 
Bet padėjus kryželį šioj vietoj 
jau* nebereikia dėti kryželį ties 
kiekvieno delegato vardu.

Antras stulpelis “Against Ra- 
tification” yra sausųjų, prohibi
cijos šalininkų, kuris priešinasi 
prohibicijos atšaukimui.

Balsavimo vietos bus atdaros 
iki 5 vai. po piet ir balsavimuo
se gali dalyvauti visi užsiregis
travę piliečiai, kurie gali daly
vauti ir teisėjų rinkimuose.
Nesulaikys alaus pardavinėjimą

Miesto advokatas Hornstein 
išnešė nuosprendį, kad einant 
įstatymais, visos aludės ir san
krovos, kurios pardavinėja alų, 
turi užsidaryti šiandie visam 
balsavimo laikui. Tečiaus šeri
fas, policijai ir meras Kelly at
sisako tokį miesto advokato pa
tvarkymą vykinti ir alus bus 
pardavinėjamas, kaip ir viso
mis kitomis dienomis. * Pasak 
mero, ahto, einant įstatymais,

GENEVA, birž. 4. — Federa
linis teismas rado kaltus Švei
carijos socialisttfų vadą Leon 
Nicole ir šešis kitus socialistus, 
kad jie buk sukurstę politines 
riaušes lapkr. 9 d., laike kurių 
kareiviai iš kulkosvaidžių su
šaudė 13 žmonių ir daugiau kaip 
30 žmonių sužeidė. Visi 7 bus 
nuteisti ateinanti antradienį. 11 
kitų teisiamųjų liko išteisinti.

Tą dieną atgaleiviai buvo su
šaukę savo susirinkimą, kuria
me buvo pasiryžę visaip išplūs
ti socialistus. Prie salės su
sirinko ir daug darbininkų, k ne
riuos atgaleiviai atsisakė įsi
leisti. Pasaukta kareivius iš
vaikyti minią. Kaip pati val
džia aiškinosi, kareiviai buvo 
naujokai ,patys sumišo ir, ka
rininko įsakyti, paleido į minią 
papliaupą iš kulkosvaidžių. 
Mieste tapo paskelbtas genera
linis streikas, o į nušautųjų lai
dotuves susirinko šimtai tūks
tančių žmonių. Kad pateisinti 
save, valdžia stvėrėsi naujų te
roro priemonių, areštavo socia
listų vadus ir atdidavė juos 
teismui neva už sukurstymą tų 
“riaušių”.

LONDONAS, birž. 4. —Ita
lų laivas Artigio II atvežė apie 
$250,000 vertės aukso, kurį iš
ėmė iš paskendusio ties Ply- 
mouth pasažierinio laivo Egypt. 
Manoma, kad paskendusiame lai
ve pasiliko dar apie $2,000,000 
vertės aukso.

Tūkstančiai žmonių 
kas savaitę miršta 

badu Ukrainoj
tikBolševikų valdžia rūpinasi 

miestų gyventojais, o kaimą 
badu marina. Vergija kolcho
zuose

CHARLOTTE, Mich., birž. 4. 
—Eli Reynolds, 42 m., jo dvi 
dukterys, Dorothy, 16 m. ir 
Estther, 3 m. ir sūnūs Harold, 
14 m., liko užmušti traukiniui 
užgavus jų automobilių. Jo 
žmona ir kita duktė liko šito
kiai sužeistos.

Papa ekskomunika- 
vo Ispanijos respub
likos valdžios narius
Tai Vatikano atsakymas j nau

jus Ispanijos liečiančius baž
nyčias įstatymus

VARSA VA, birž. 4. — Gau- 
narnomis privatinėmis ir oficia- 
inėmis žiniomis, badas Ukrai
noj yra tiek didelis, kad tūks
tančiai žmonių miršta badu kas 
savaitę. Valdžia rūpinasi tik
tai miestų gyventojais ir tik 
jiems teikia maistą. Kad mažiau 
reikėtų maitinti, valdžia įsakė 
išvaryti iš miestų visus dekla
suotus gyventojus, kurie irgi 
yra pasmerkti bado mirčiai. Dar
gi maisto siuntinių iš Lenkijos 
neįsileidžiama.

Kolektyviuose ūkiuose yra į- 
vesta tikra vergija, žmonės tu
ri atstoti 'gyvulius ir per dieną 
traukę žagrę gauna tik bliudelį 
putros.

Perskrido Jungtines 
Valstijas į 13 vai.
NEW YORK, birž. 4.—Siek

damasis nustatyti naują rekor
dą perskridimui skersai Jungt. 
Valstijas be sustojimo, kapt. 
Fran Hawks iš Los Angeles at
skrido į New Yorką į 13 vai. 
26 min. Jis sumušė savo paties 
rekordą 1 vai. 10 min. Jo aero
plane buvo įtaisyta ‘robotas”, 
kuris veik visą kelią valdė ae
roplaną, taip kad Hawks jau
tėsi kaip pasažierius ir pirmą 
kartą apžiūrėjęs šalį iš augštu- 
mos.

Kroatai reikalauja 
nepriklausomybės

Šerai kiek nupuolė

GENEVA, Ariz. 4. — Tautų 
sąjunga šiandie gavo peticiją, 
pasirašytą 250,000 kroatų Jung. 
Valstijose ir 60,000 kroatų Pie
tų Amerikoj, kuri reikalauja 
nepriklausomybės penkioms kro
atų apgyventoms Jugoslavijos 
provincijoms.

Surado 9 lavonus
LONG BEACH, Gal., birž. 4. 

—Kasinėjant griuvėsius, kurie 
pasiliko po gaisro ir eksplozijos 
Richfield Oil Go. refinerijoj, 
ikišiol surasta jau? 9 žuvusiųjų 
eksplozijoj lavonai. 34 sužeis
tieji randasi ligoninėse, bet jie 
galbūt visi pasveiks.

WASHINGTON, birž. 4. — 
Prezidentas Rooseveltas akylai 
seka Šerų kilimą biržoje. Jis 
yra palankus Šerų kilimui, bet 
prisibijo, kad tas kilimas pri
ima spekuliatyvį pobūdį ir to
dėl jis buk svarstąs budus už
kirsti kelią spekuliacijai bir
žoje.

Tą sužinojus, Šerai, kurie vi
są laiką smarkiai kilo, vakar 
ėmė piriti, visiems stengianties 
Šerus parduoti kol tebėra augš- 
tos kainos ir tuo pasisemti ne
mažą pelną.

7 plėšikai apiplėšė du bankus

tyni plėšikai užpuolė šį mies
telį, apiplėšė du bankus, iš ku
rių paėmė $5,850 ir po persi- 
šaudymo su gyventojais pabė
go dviejuose automobiliuose. 
Persišaudymuose du žmonės su
žeisti.

NEW YORK, birž. 4.— James 
Joseph Mattern, 28 m., iš San 
Angelo, Tex., pasiėmęs tik 6 
oranžius, pereito šeštadienio 
rytą išskrido per Atlantiką į 
Paryžių. Jis yra pasiryžęs vie
nas skristi apie visą pasaulį. 
Kaipo pagelbininką ilgiems skri
dimams, jis turi įsitaisęs aero
plane “robotą”. Jis pernai su 
Bennett Griffin irgi skrido apie 
visą pasaulį. Laimingai perskri
dę Atlantiką, jie nukrito Mins
ko pelkėse ir savo kelionės 
apie pasairiį turėjo atsižadėti, 
šiemet Mattern skrenda vienas. 
Pirmas jo sustojimas turėjo bū
ti Paryžiuje. Penkias valandas 
pasislsėjęs Paryžiuje jis manė 
skristi tiesiai į Maskvą.

Paryžiuje jo nesulaukia
Paryžiuje jis turėjo būti 6 

ar 7 vai. ryte (Chicagos laiku), 
tečiaito ir ikišiol jo nesulaukta. 
Yra žinių, kad aeroplanas skrai
dant girdėta virš Airijos, bet 
ar tai buvo Mattern, niekas ne
žino.

Gasolino jis buvo pasiėmęs 
700 galionų, kurio užtenka tik
tai 30 valandų. O tuo tarpa 
žipių apie jį nėra jau toli virš 
tiek laiko. 

J i >w. L
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Gal sšskrido tiesiai j MaAv-ą

OKLAHOMA CITY, Okla., 
birž. 4.—Clarence E. Page, biz
nio manažeris Mattern skridimo, 
nejaučia didelio susirūpinimo 
dėl stokos žinių apie lakūną. 
Jis sako, kad Mattern dar prieš 
išskrisdamas buvo nusistatęs 
skristi tiesiai j Maskvą. Jis ne- 
sivežė su saVmi nė radio, nė su
dedamos valties.

(Kaip sako Maskvos žinios, 
oras ten labai prastas ir skrai
dymas Maskvos apielinkėj yra 
visai sulaikytas dėl nepasiliau
jančių lietų ir šalto oro).

LONDONAS, birž. 4. — An
glijos valdininkai pripažino, kad 
atsirado rimtų kliūčių sudary
mui keturių valstybių sutarties 
išlaikymui taikos, kurią jau per
eitą savaitę turėjo pasirašyti 
Anglija, Francija, Vokietija ir 
Italija.

Per pastarąsias kelias dienas 
buvo skelbiama, kad sutarties 
pasirašymas sutrukdytas tik 
dėl techniškų kliūčių, dėl nieku- 
rių išsireiškimų. Dabar gi ang
lai pareiškė, kad Francija vėl 
sutrukdė pastangas padaryti tą 
sutartį.

Nors derybos vis dar tebėra 
vedamos, bet nemanoma, kad 
iš tų derybų išeitų kas gero, 
nes franeuzai stato vis naujas 
kliūtis ir veikiausia nebus pri
eita prie pilno susitarimo.

VATIKANAS, birž. 4.— Is
panijos prezidentas Zamora- ir 
kiti Ispanijos respublikos val
džios nariai, viso skaičiuje apie 
100 žmonių, liko automatiškai 
ekskomunikuoti (pašalinti) iš 
Rymo katalikų bažnyčios už 
priėmimą naujų liečiančių baž
nyčias įstatymų, kurie įėjo ga- 
lion, prezidentui Zamora tuos 
įstatymus pasirašius.

Ta proga papa Pius išleido 
aštrią encykliką, dėl kurios nu
matomas yra nutraukimas dip
lomatinių ryšių tarp Ispanijos 
ir Vatikano.

Papa aštriai smerkia Ispani
jos respubliką, kam ji bažnyčią 
atskyrė nuo valstybes, nusavino 
bažnyčias ir jų turtus, uždrau
dė , bažnytinėms draugijoms 
steigti mokyklas ir uždėjo ant 
bažnyčių tokius taksui, kuriuos 
moka ir kiti gyventojai.

Papa kviečia “labai mylimus” 
Ispanijos žmones kovoti “viso
mis legalėmis priemonėmis, kad 
panaikinti šiuos nepakenčiamus 
įstatymus”.
Ispanijoj laukiama sumišimų

MADRIDAS, birž. 4. — Visoj! 
Ispanijoj stveriamąsi priemonių 
neprileisti galimų sumišimų iš 
priežasties naujų religinių įsta
tymų ir papos ekskomunikavi- 
mo valdžios narių.

Didesnio sujudimo nejaučia
ma, nes žinios apie valdžios na
rių ekskomunikavimą nepasiekė 
kaimų, kur pirmiausia ir tiki
mąsi sumišimų.

Kadangi valdžioj labai mažai 
yra katalikų, tai tas papos eks- 
komunikavimas nepadarys įta
kos

A v * * •

n g 11 j a grūmoja 
ekonominiu karu

LONDONAS, birž. 4. — Iždo 
kancleris Chamberlain kalbėda
mas atstovų bute pareiškė, kad 
jei šalys nėra pasiryžusios at
sižadėti savo griežtų nusistaty
mų ir daryti koncesijas ekono
minėje konferencijoje, kito j- 
vyks birželio 12 d., tai butų ge
riau, kad ta konferencija visai 
neįvyktų, nes konfeerncijos ne
pasisekimas gali privesti vals
tybes dar prie didesnės despera
cijos ir todėl dar didesnio skur
do ir vargo.

šalys, kurios yra agresyviai 
nifsistačiusios linkui Anglijos, 
negali tikėtis Anglijos pasigai
lėjimo, jei konfeerncija pairtų. 
Nors Anglija ir nenorinti eko
nominio karo, bet jis bus pri
versta tą karą tęsti, jei ir 
kitos šalys nenori to karo at
sižadėti, bet dar puola Angli
ją

NEW YORK, birž. 4. — Du 
broliai, Walter Hunt, 13 m. ir 
Bobbie, 11 m., žuvo gaisre, ku
ris sunaikino 4 augštų tene- 
mentinj namą, kuriame jie gy
veno.

.v

NICE, Franci jo j, birž. 4. — 
Vietos hotely nuo narkotikų pa
simirė princas Nikolai Karage- 
orgevič, 38 m., pusbrolis Jugo
slavijos karaliaus Aleksandro, 
buvęs karininkas Rusijos armi
joj. Princas buvo ištremtas iš 
Jugoslavijos dėl šeimyninių 
barnių.

Vokiečių princas vedė paprastą 
mergaitę

BERLYNAS, birž. 4. — Prū
sijos princas Wilhelm, vyriau*- 
sias sūnūs buvusio kronprinco 
Friedrich, vakar apsivedė su pa
prasta mergaite, Dorothea von 
Salviati, 25 m., tuo atsižadėda
mas visų teisių prie .Vokietijos 
sosto, jei kartais vėl sugryžtų 
Hohenzollernai Vokietiją valdy
ti.

šioms vedyboms labai prieši
nosi jo tėvai, kurie nė .vestuvė
se nedalyvavo. Buvo tik jau
nesnis brolis, princas Louis Fer- 
diinand, kitoiam dabar atitenka 
teisės prie Vokietijos sosto.

Nusiskandino senele

į valdžią.

46 užmušti Japoni 
jos kasykloj

SASABO, Japonijoj, birž. 4. 
—Oficialiai pranešta, kad Saki- 
•to anglių kasyklos eksplozijoj 
liko užmušti 46 žmonės ir 30 
žmonių sukeista.

KAUNAS.— Neryje ties II 
Eigulių km. nusiskandino Ona 
Vastakienė 60 metų amž. 
gyveno Darbininkų gatvėj 
nr. senelių prieglaudoj.

Ji 
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CANTON, Chinijoj, birž. 4. 
—Kantono valdžios kariuomenė 
išžudė 400 banditų, kurie vei
kė Kwantung ir Fukien provin
cijose.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
2.—Patirta, kad garsus laikraš
čių leidėjas Cyrus H. K. Cur- 
tis yra arti mirties. Jis gtfli 
savo namuose ir nesitikima, 
kad išgyvens ateinančią naktį.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame į kelionę, be jokio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dokumentus, o mes viską 
prirengsime. Turime gražius spalvuotus visų laivų pla
nus, iš kurių galėsite pasirinkti sau patogiausius lai
vus. Duosime teisingus nurodymus kaip susitvarkyti 
su pinigais.

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

►

liko
bus

.'K :į

susišaudė.
sužeis-savaičių laiškų siunti 

nupigintas iki 2c.

GROVE, Pa., birž. 4.— Kal
bėdamas čia generalinis pašto 
viršininkas Farley pareiškė, kad 
už kelių 
mas

Chicagai ir anlelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus, maža per- 
- maina temperatūroje.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:- 
21.

RIVERSIDE, CaL, birž. 4.- 
Per 29 metus šis miestelis buvo 
visiškai sausas. Tečiaus pereitą 
penktadienį gyventojai visuoti
nu? balsavimu didele didžiuma 
balsų nutarė legalizuoti pardavi
nėjimą 3.2 nuoš. alaus..

------------------------- .j!.............. ...

TUSCALOOSA, Ariz., birž. 4. 
—Traukinys užgavo karvę ir iš
metė ją augštai į orą. Karvė nu
krito ant dviejų negrų vaįkų, 
kurių vieną vietoj užmušė.

NEAPOLIS, Italijoj, birž. 4. 
—Viename Vezuvijaus ugnia- 
kalnio kratery prasimušė lava, 
kuri baigia pripildyti patį kra
teri ir greitai pradės bėgti kal
no šlaitais. Apielinkės gyvento
jai yra nusigandę.

GUADALJARA, Meksikoj, b. 
4.—Vietos piliečiai, kad apsi
ginti nuo plėšikų, suorganizavo 
ginkluotus burius, kurie pat
ruliuoja gatves naktimis. Gat
ves gi menkai apšvietos, tam
sios. Susitikę būriai tamsoje 
vieni kitų nepažino ir įtarę Vie
ni kitus plėšikais, 
Pasėkoj 24 žmohės 
ti

NEW HAVEN, Conn., geg. 
3L*-Vakar savo namuose pasi
mirė astronomas prof. Wm. 
Lewis Elkin, direktorius eme
ritas Yale universiteto observa
torijos. Jis buvo 78 m. am
žiaus.

RYMAS, birž. 4. — Leonai^ 
do Bello iš Venecijos tapo iš
rinktas vyriausiu! viršininku 
franciškonų ordino .
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ATSISVEIKINIMO 
BANKIETAS LIE
TUVIŲ LAKŪNAM

Linkėjimai ir kalbos

NEW YORK, birž. 1. (Spe
cialiai “Naujienoms”). — Pa
sižymėję kolegos profesijoje ir 
New Yorko, Brooklyno lietuvių 
elitas š|vakar pasakė sudiev 
ir palinkėjo laimingos kelionės 
lakūnams kap. S. Dariui ir Įeit. 
S. Girėnui atsisveikinimo ban- 
kiete, kuris įvyko the Half 
Moon viešbutyje, Coney Island, 
Brooklyne.

Be garbės svečių, “Lituani- 
cos” lakūnų, bankiete dalyva
vo lakūnas James Matiem, ku
ris pereitais metais perskrido 
Atlantiką su savo draugu R. 
Griffin, ir dabar laukia palan
kaus oro išskridimui aplink pa
saulį; italas generolas Frances- 
co De Pinedo, kuris irgi ruo
šiasi pasileisti transatlantinėn 
kelionėn į Persiją ar Indiją, 
majoras R. Kelly, vienas žy
miausių asmenų aviacijoje New 
Yorke, ir Flod Bennett lauko 
direktorius ir J. Clark, lakūno 
Mattern reikalų vedėjas.

Visi žymieji svečiai išreiškė 
linkėjimus lakūnams Dariui ir 
Girėnui trumpose kalbose, iš 
kurių Įdomiausią pasakė gene
rolas De Pinedo. Jis išreiškė 
norą, kad visi lakūnai, esą ban
kiete, ir kap. Darius, ir Girė
nas, ir Mattern ir jis išskristų 
iš New Yorko vieną ir tą pa
čią dieną ir draugiškoje kon
kurencijoje siektų bendro tiks
lo — laimingai nusileisti anoje 
pusėje Atlantiko.

Visi minėti lakūnai dabarti
niu laiku gyvena the Half 
Moon viešbutyje, Brooklyne’ 
kur įvyko bankietas, ir nekan
triai laukia palankių sąlygų 
skridimui.

Iš lietuvių svečių tarpo kal
bas pasakė Įeit. J. Kaminskas, 
kartu su kap. S. Dariumi tar
navęs kariuomenėje, konsulas 
pulk fP. žadeikis, chicagietis J. 
šlikas, F. Milvydas, Bayonne, 
N. J., Shimaitis ir Didžiojo 
New Yorko transatlantinio 
skridimo komiteto pirmininkas 
J. Ginkus, buvęs “Vienybės” 
direktorių pirmininkas, kuris 
bankiete stipriais ir reikšmin
gais žodžiais pasmerkė tą laik
raštį už atsisakymą suteikti 
paramos lietuvių lakūnų pla
nuojamam skridimui.

Leit. S. Girėnas prabilo tik 
trumpai, išreikšdamas padėką 
ir linkėjimus visiems Amerikos 
lietuviams, bet kiek plačiai 
skridimo reikalu kalbėjo kap. 
S. Darius. Jis kalboje nurodė, 
kad šis skridimas į Kauną nė
ra betikslis avantiuristo-drąsuo- 
lio žygis. Jame yra daug kas 
gilesnio.

Skridimo tikslas yra išban
dyti kai kuriuos naujausio ti
po orientacinius instrumentus, 
o ypatingai — observacija ir 
galimybes nutiesti nuolatinį 
kelią aeroplaninirm susisieki
mui tarp Jungtinių Valstijų ir 
Europos.

Toliau išreiškė nuoširdų pa
geidavimą, kad visi lakūnai, 
kaip minėjo generolas De Pi
nedo, galėtų išskristi vieną ir 
tą pačią dieną ir kaip tikri, 
nuoširdus kolegos, susitiktų 
anoje okeano pusėje.

Bankiete buvo atsilankęs di
dokas būrelis anglų ir lietuvių 
spaudos korespondentų, tarp jų 
“Naujienų”, Associated Press, 
International News Service, 
Hearst atstovai. Į dkis metėsi 
faktas, kad nei vienas vietinių 
lietuvių laikraščių neturėjo sa
vo atstovų. Komiteto pirmi
ninkas J. Ginkus atkreipė į tą 
visų susirinkusių domę ir pa
smerkė laikraščius, ypatingai 
“Vienybę” už “keistą elgės}”.

New York, N .Y.
Neramu tautininkų laikraščio 

“Vienybės” fronte

(Specialiai “Naujienoms”)
Ne viskas ramu Brooklyno 

tautininkų laikraščio “Vieny
bės” fronte. Apie tai negali 
būti jokio abejojimo, nes kuo
met pačio laikraščio redakto
riai, rėmėjai, buvę rėmėjai ir 
draugai vienas kitą purvina, 
smerkia ir atakuoja be jokių 
pastangų būti nors truputį 
diplomatiškais — ne viskas ra
mu “Vienybės” fronte.

Kur šuo pakastas sužinosi
me greitoje ateityje, bet pa
kol kas galima pasakyti, kad 
visi “triubeliai” prasidėjo “Vie
nybės” sąstate įvykus kai ku
rioms permainoms. Buvę “Vie
nybės” šulai, dabar atvirai jos 
vedėjus smerkia, smerkia patį 
laikraštį ir duoda suprasti, kad 
“pažiūrėsime, kaip toli jie nu
eis”.

Vieną geriausių to opozicinio 
sentimento apsireiškimų teko 
pastebėti atsisveikinimo ban
kiete, kurį vietinė lietuvių ko- 
lionija surengė lakūnams kap. 
Dariui ir Įeit. Girėnui birželio 
1 d. The Half Moon viešbuty
je.

J. Ginkus, plačiai žinomas 
vienybietis ir buvęs direkto
rių pirmininkas, įžanginėje 
kalboje komentuodamas apie 
paramą, kurią Dariaus-Girėno 
transatlantinis žygis rado lie
tuvių laikraščiuose, pastebėjo, 
kad pirmoje vietoje tuo atžvil
giu stovi “Naujienos”, o vieti
niai laikraščiai (suprask “Vie
nybė”) nematė reikalo atsiųs
ti korespondentą į atsisveiki
nimo bankietą. Tai buvo tik 
įvadas.

Tęsdamas toliau pasakė ke
letą karčių komplimentų “Vie* 
nybės” adresu, kuriuos butų 
galima lengvai panaudoti už 
epitapus ant “Vienybės” gra
bo.

Iš patikimų šaltinių teko pa
tirti, kad “Vienybėje” greitu 
laiku įvyks naujos permainos. 
Bet — kiek plačiau apie vėliau
si Brooklyno kurjozą —' kitą 
kartą.

Hammond, Ind.
Lietuviai jaunuoliai 

“pasižymi”

mus lietuviai jaunuoliai 
“pasižymi”. Bet tas jų 

garbės lietu-

Pas 
tikrai 
“pasižymėjimas 
viams nedaro, štai prieš kiek 
laiko buvo areštuotas Tony Mi- 
kulėnas (apie tai savo laiku 
rašiau “Naujienose”), vėliau 
tapo pagautas Mikas Žaikis iš 
Calumet City ir dabar laukia 
teismo.

Tai dar ne viskas, štai šio
mis dienomis pateko į bėdą 
Tony Dičkus, 20 metų amžiaus, 
iš Calumet City, 
draugu 
kad ir 
laužti į 
panijos 
nej' pastebėjo neprašytus sve
čius ir pats vienas juos suė
mė. ‘Pasirodė, jog jaunuoliai 
buvo atvažiavę į “darbą” su 
vogtu automobilium. Automo
bilių juodu pavogė iš Louis 
Koleff, vietos gyventojo.

DiČkui tos 
'tai ne pirmas. Nors jis metais 
ir jaunas, bet jau yra pakuta- 
vojęs metus laiko pataisos na
muose pž pavogimą automobi- 
liaus. Policijos daboklėje jis ir 
jo draugas prisipažino, jog 
Hammonde juodu apiplėšusiu 
kelias vaisių krautuves.

Jis kartu su 
Joseph Sassis (atrodo, 
tas lietuvis) bandė įsi- 
George Kussmaul kom- 
ofisą. Policmonas Lee-

rųšies “džiabas”

Dvylika bylų prieš Ham- 
mond banko viršininkus tapo 
išmestos iŠ teismo. Viso buvo 
užvesta net 20 bylų. Kai ku-

rios tų bylų, taip sakant, su- 
kliubo ir turės būti anksčiau 
ar vėliau nagrinėjamos. Tarp 
kitko, viršininkai buvo kalti
nami pinigų išeikvojimu.

Walter Meyn, vienas stam
biausių to banko viršininkų, 
prisipažino prie kaltės ir buvo 
patupdytas į kalėjimą, kur jis 
ir pasimirė. —Vietinis.

Renosha, Wis.

tikrai šauni ir patraukianti. 
Abu jie yra malonus ir svetin
gi žmonės. P-nia Balčaitienė 
tarp Wisconsin valstijos lietu
vių yra geriausia dainininkė. 
Bent aš kitos jai lygios daini
ninkes nežinau.

Šis bei tas.

Gegužės 20 dieną turėjau 
progos aplankyti seną “Nau
jienų” skaitytoją p-ną Shima- 
nauską, kuris laiko užeigą ad
resu 1361—52nd St. Kai tik jis 
pamatė mane, tai tuoj pareiš
kė: “Na, brolau, gerai, kad 
užėjai. Turėsi man atnaujinti 
‘Naujienas’ ant apvalių metų,” 

“Linksma girdėti”, tariau aš, 
“visuomet pasirengęs patar
nauti, — jeigu tik norite ir 
turite pinigų.”

. . i k

Nieko nelaukdamas, p. Shi- 
manauskas paėmė iš registerio 
$7.00 ir padavė man. Magary
čioms jif4 dar užfundijo šalto 
ir gardaus alučio bei palinkė
jo, kad dar daugiau “Naujie
noms” skaitytojų gaučiau. Sa
ko, be “Naujienų” žmogus ne
gali apsieiti, jeigu nori žinoti, 
kas plačiame pasaulyje deda
si.

—o—
Gegužės 24 d. pradėjau var

tyti vietos anglų laikraštį “Ke- 
nosha Evening News”. žiūriu, 
skelbiama vardai visų moki
nių, kurie šiais melais baigia 
aukštesnę mokyklą (high 
rchool) ir gauna diplomus. 
Viso baigiančių bus 240. Tarp 
jų randasi ir būrelis lietuvių, 
būtent: p-les Helcn Balčunas, 
Auna Jocius, Della R. Jurgevi- 
čius, Anna E. Melašius, Ncllic 
H. žemaitis ir sekami jaunuo
liai — Albcrt Kelpšas, Victor 
Pinigis, Antanas Songaila bei 
Stanley F. Vaičeliunas.

Jeigu per klaida aš nieko 
nepraleidau, tai tiek lietuvių 
šiais metais baigia aukštesnę 
mokyklą. Turint galvoje nela
bai skaitlingą musų koloniją, 
tai visgi gerokas būrelis stu
dentų. Žinoma, tėvai labai 
džiaugiasi, kad jų vaikai sek-
* Naujienų Piknikas 
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Stambiausias Amerikoje, o gal ir visame pasaulyje
tinis bankierius J. ĮPierpont Morgan sudeda priesaiką senato 
bankiniam komitetui, pirm pradėsiant liudyti komitetui dėl 
savo veikimo. Tyrinėjimuose išėjo aikštėn įdomus dalykas: 
nors Morganas pelnė desčitkus milionų dolerių, nė jis, nė jo 
partneriai, nė jo firma nemokėjo pajamų taksų per du metus.

mingai baigė mokslus. Džiau- kyklas irgi priversti yra skur
sti.giasi ir patys jaunuoliai, kad, 

pagalios, po kelių metų sun
kaus darbo atsiekė savo tik
slą.

Dabar klausimas kyla, ką 
toliau tie jaunuoliai veiksi? 
Pas juos, be abejonės, daug 
vilčių. Bet ne vienam jų teks 
skaudžiai nušivilti. Juk faktas 
yra tas, kad šiandien desėt- 
kai tūkstančių jaunuolių bas
tosi po plačiąją Ameriką ir 
niekur negali susirasti sau už
siėmimo, Kai kurie jų yra bai
gę net aukštuoshis mokslus, 
—kolegijas ir universitetus.

Visgi tai labai keista. Ame
rikoje gyvena 120 miltpnų su 
viršum žmonijtį, ftijbiemš visko 
yra reikaliilgh. Vadinasi, čia 
pat rinka įvairiausiems dirbi
niams yra labui didelė. Mais
to taip pat yra i daugiau nei 
reikia. Bet nežiūrint į tai, žmo
nės badauja. • Baigusieji mo-

; • Y

Tai tikra gyvenimo ironija. 
Jeigu Amerikos piliečiai bent 
tiek turėtų supratimą apie po
litiką, kiek jie supranta beis
bolą, lai jiems nereikėtų ba
dauti ir bastytis iš vienos vie
tos į kitą, kad surasti kokį 
nors darbą.

—o—
Gegužės 21 d. aplankiau sa

vo gerus pažįstamus ir nau- 
jieniečius ponus Balčaičius, 
kurie prie 1,5 kelio, apie trys 
mylios į šiaurius nuo Racine, 
laiko, užeigą “The White 
Fronl”. Ten galima gauti gar
daus alučio ii; yra vietos pasi
šokti, >16rs manę kaulai ir 
pusėtinai surambėję, bet kai 
išgėriau kelis stiklus alaus ir 
išgirdau muziką, tai ir pas 
mane atsirado boras patrepsė-

vių įstaigą, kuri yra žinoma 
kaipo “Resort Number One.” 
Ji priklauso p. Antanui Wal- 

užeiga yra las, o p. Kazys Mikėnas yra
ti.

P-nų Balčaičių
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tos įstaigos gaspadorius. Vie
ta labai graži piknikams ir iš
važiavimams. Kadangi ji ran
dasi prie pat ežero, tai paran
ku maudytis bei žuvauti. Va
saros metu čia atvyksta nema
žai chicagiečių praleisti laiką 
tyrame ore. Ponai Wallai yra 
labai malonaus budo žmones 
ir turi gerą pasisekimą biz
nyje.

Pas mus randasi taip vadi
nama “Bedarbių Taryba”, 
kuriai vadovauja komunistai. 
Taryba daugiausiai kovoja, 
kad bedarbiams iš miesto gau
ti kiek galima daugiau mais
to. Taip pat reikalauja, kad 
bedarbiai nebūtų metami lauk 
iš butų už nuomų nemokėji
mą.

Visa tai, žinoma, yra geras 
dalykas. Tik visa beda su ko
munistais yra ta, kad jie labai 
dažnai perdaug pradeda karš
čiuotis. Na, o karščįavimasi 
neatneša naudos nei jiems pa
tiems, nei bedarbiams.

Pravartu dar bus pastebėti, 
kad toji taryba tapo išvyta iš 
savo buveinės už nemokėjimą 
nuomos. Sakoma, kad labda
rybė prasideda namie. Tad ar

I nereikėtų tiems kovotojams 
pirmiausiai apginti savo rei
kalus?

Teko patirti, kad musų tau
tiečiui p. J. Martin, kuris yra 
Martin’s Realty Go. vedėjas, 
gana gerai sekasi biznis vary
ti. Tik bėgiu poros savaičių jis 
pardavė net tris namus. Per jo 
įstaigą pirko namus* ponia 
Kunzas ir ponai Mandravic- 
kai.

Malonu, kad tai lietuviškai 
įstaigai taip gerai sekasi biz
nis. — Žvalgas.

Raęinc korespondentas ne
patenkintas mano žinute apie 
p. Januškevičiaus nepasiseki
mą Racine ir Kenoshoje. Jin 
sako, jog Racine Januškevi
čiaus judamų garsiakalbių at
ėjo pažiūrėti net 80 asabų. Na, 
o mano buvo paduota tik apie 
penkioliką. Dėl tų skaitlinių aš 
nesiginčysiu, — kai kuriems 
ir iš desėtko pasirodo šimtaę.

Tačiau visgi faktas yra tas, 
jog tuose miestuose p. Januš
kevičiui visai nepasisekė. Sa
kysime, Kenoshoje atvyko tik 
šeši vyrai ir viena moteris. Del 
tokio skaičiaus publikos, žino
ma, ir paveikslų nebuvo gali
ma pradėti rodyti.

Pastebėjau korespondenciją 
ir “Tėvynėje”, kur reiškiama 
padėką p. Januškevičius už 
parodymą gražių paveikslų. 
Publika, esą, buvusi labai pa
tenkinta. O kadangi Januške
vičius rengiasi važiuoti į Lie
tuvą, kad naujų garsiakalbių 
pasigaminti, tai išreiškiama pa
geidavimus jo naujus paveik
slus pamatyti. Tačiau aš labai 
abejoju, kad jis po tokio “di
delio pasisekimo” Wisconsin 
kolonijas bcaplankytų.

Gegužės 23 d. biznio reika
lais aplankiau p. K. Braze — 
Brazevičių, kuris yra vienas 
geriausių šiaučių Kenoshoje ir 
geras tėvynainis. Jis išauklėjo 
keturis sūnūs ir dvi dukteris. 
Vienas sūnūs už kelių deinų 
baigs medicinos mokslą Wis- 
consin universitete. Labai ma
lonu, kad mes kenoshiečiai 
turėsime iš savo kolonijos 
nors vieną lietuvį profesiona- 
lą.

P-nas Braze laiko čeverykų 
taisymo dirbtuvę adreau 7.022 
Sberidan Road.

. ----- ^0-7—

Gegužės '24 d. netikėtai pa
tekau į Powers Lake apylinkę. 
Prie progos užstikau į lidtu-

Garsinkitės “N-nose”
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Laiškas iš Lietuvos

praeitį, stebi 
daro ateities 

— tokie žmo- 
vadinami. Jie 

nuomonę.

IV
Taigi ar yra Lietuvoje jau 

|8usicementavusi visuomenė, ar 
jau yra ir tos visuomenės nuo
monė? Pirmiausiai kas sudaro 
visuomenę? Paprastai visuo
menę sudaro galvoją žmonės, 
kurie analizuoja 
dabartį ir kuria, 
gyvenimo planus, 
nės inteligentais
sudaro visuomenės 
Ir būna dažniausiai taip, kad 
vyriausybes darbai, planai, su
manymai neturi visuomeninės 
nuomonės paramos, vyriausy
bės darbus visuomenė pasmer
kia ir tuomet tarp visuome- 
nės\ir vyriausybės gludi didelė 
bedugnė. Ir visi, kurie tais at
vejais vyriausybę remia, jau
čias moraliai visuomenės pa
smerktais ir jų sąžiningesni 
su vyriausybe nutraukia ben
dradarbiavimo ryšius. Kartais 
net parlamentarinėse valstybė
se ir tai parlamentas, kuris, 
rodos, visuomenę atstovauja ir 
netenka su visuomene ryšių, 
nes visuomenės nuomonė kar
tais greičiau susicementuoja, 
susidaro, negu parlamento na
rių tarpe.

Taigi ar dabar Lietuvoj jau 
yra visuomenės laisva nuomo
nė ir ar jau yra tokia galvo
janti visuomenė? Sakau lais
va visuomenės nuomonė. Dėliai 
to jus gal nusišypsosit. Kokia 
gi Lietuvoj -gali būti laisva vi
suomenės nuomonė, jei kraš
tas komendantų valdomas, jei 
spauda tų pačių komandantų 
prižiūrima, cenzūruojama? Ta
tai taip. Bet visuomenės nuo
mone, nelyginant tas pavasa
rio paukštelis padangėj skrai
do, linksmai čiulBa, na, imk 
tu jį ir sugauk. Taip ir visuo
menės nuomonė, nepaisant vi
sokio režimo, susidaro, susice
mentuoja ir. jos niekas negali 
paneigti. 'Prieškarinę Rusiją 
juk ir žiauriai valdė, jokių su
sirinkimų laisvai šaukiamų ne
buvo leidžiama, visa spauda bu
vo cenzūruojama, o betgi bu
vo visuomenės laisva nuomo
nė ir visas cariškas režimas 
buvo moraliai pasmerktas. Vi
si, kas tik su tuolaikine vy
riausybe bendradarbiavo, buvo 
moraliai smerkiamas ir kiek
vienas tą smerkimą atjautė. 
Sakysim, anuomet lietuviams 
spauda buvb uždrausta, betgi 
iš užsienio ji ėjo 
mai gerai platinos, 
biausia, žandarams 
sunku susekti kas 
platina.

Taigi, o kaip dabar Lietu
voj su visuomene? žinoma, 
dviejų nuomonių negali būti. 
Lietuva turi savo visuomenę. 
Turi giliai galvojančių žmonių. 
Turi gabių visuomenės vyrų, 
kurie ir pasauliniam maštabe 
galėtų pasirodyti. Betgi vieša, 
laisva visuomenės nuomonė nė
ra susidariusi. Lietuvis galvo
ja kiekvienas sau. Tai jau, tur 
būt, dėka tam tikrų politinių 
sąlygų išsidirbo lietuvio toks 
inertinis, pasyvus būdas, 
nuomonė, tai nėra akcija, 
toji nuomonė pagaliaus ir 
ra akcijos padarinys. Pas
įtuvį inteligentą gimus minčiai 
dar neseka akcija, veiksmas. O 
šiuo metu tas mertingumas 
ypač visame pastebiama. Pir
miausiai į tai veikia išorinės 
priežasitys. Nereikia pamiršti, 
kad Europoj tik senose parla
mentarinėse valstybėse, kaip 
antai Angluos, šveduos, Nor
veguos, Prancūzuos, Danuos ir 
Olanduose yra parlamentarinės 
vyriausybės ir veikia žodžio, 
spaudos, susirinkimų laisvė, o 
likusiose valstybėse, • išskyrus 
dar Šveicariją, yra diktatorinis 
arba pusiau diktatorinis reži
mas. Kai kuriose valstybėse 
daug yĮa blogesnis režimas, 
negu dabar Lietuvoje. Bet veik 
visą Europą be išimties ekono
minis krizis skaudžiai palietė,

uogų. Radęs stiklinę su uogo
mis ir ją pasiėmęs; be to, ra
dęs dar moteriškas kelnes, ku
rias taip pat ilgai žiūrėjęs ar 
kartais ir tos ne jo esančios.

Teisėjas tarnaitę išteisino, o 
iš Zableckio priteikė tarnaitei 
stiklinę su uogomis.

Tauragiškiai iš tos bylos ir 
bendrai iš tokio Zableckio šyk
štumo turi gardaus juoko.

nėšiu. Lietuvos inteligentai, 
kurie turi valstybišką tarnybą, 
visuomenei jie yra žuvę, jau 
perdaug demoralizuoti, kad jais 
kas nors ir kada nors galės pa
sinaudoti. Laisvos profesijos 
advokatai, daktarai dabar to
kius 
gelis 
tyti, 
sėn
jiems pakankamai laiko rūpin
tis kitais reikalais. Nepriklau
somų dar tiek maža, kad vie
šame gyvenime jų svoris vos 
pastebimas.

iškart nenumirs, tai Kuskys jį 
pribaigs, o po to nusišaus pats. 
Taip susitarus, Kuzminskas 
paleido sau šūvį į burną ir nu
virto žemėn, bet dar buvo 
gyvas, todėl Kuskys, pildyda
mas susitarimą, pastvėrę iš
kritusį iš Kuzminsko rankos 
ant žemės revolverį ir paleido 
į jį vieną šūvį. Pataikė ar ne
pataikė — Kuskys nežino, bet 
staiga jį apėmęs toks pasibai
sėjimas, jog nusižudyti pa
čiam pritrukę drąsos ir pasi
ryžimo. Įsikišęs revolverį ki
šenėn ir pasileidęs bėgti Šilė
nų link, turėdamas galvoj tik 
vieną mintį — pasiduoti poli
cijai ir jai apie viską papa
sakoti. Tačiau Šilėnuose Ku
skys policijos nerado, todėl 
bėgo toliau ir, pasiekęs Radvi
liškį, pasidavė policijai ten. 
Gegužės 13 d. Kuskys atgaben
tas į Šiaulius ir uždarytas į 
sunkiųjų darbų kalėjimą. Kuz
minskas rastas nusižudymo 
vietoj jau nebegyvas, gegužės 
14 d. padarytas jo lavono skro
dimas.

<le ir B. Daukšą ir A. Krvževi- 
Pripažino kaltais ir nubau- 

<le Pirmąjį 2l/2 met
pusantrų motu « 1 anirU.R
no Nu grasos kalėįi-mo. Nute.st.ej. tuoj buvo su-

vičiaus>’11Š|Dt"lkŠOS ir Kryže
li oA ^teista Stankaus tė- 
vui 21.) litų Vienkartinio atlv- 
£mStank P0 200 kasmet 
iki btankaus mirties.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.o Lietuva palyginamai iki šiol 

nėra taip skaudžiai užgauta. 
Tai visoj Europoj visi susi
traukę gyvena ir džiaugias tai 
ką turi. Tai daug kas savąjį 
lietuvišką gyvenimą palyginęs 
su kaimynų gyvenimu moja 
ranka ir kritiškai jau negalvo
ja. Kai kur yra parlamentai, 
bet jie arba patys save suspen
davo, arba juos paleido. Daug 
visur butą neramumų, riaušių, 
tai kai kam tas užsienio gyve
nimas tokiu šiurkštoku atrodo, 
taip bauginančiu, kad linkęs 
pas save ramiai gyventi ir, 
jei neaktingai, tai bent pasy
viai esamą dabar Lietuvoj re
žimą palaikyti. Taip tai veikia 
į lietuvį inteligentą užsienio 
gyvenimas, žinoma, ne į visus, 
o į daugumą. Dabar pamėgin
kim pažvelgti kaip atrodo sa
vas lietuviškas režimas. Jau 
anuose laiškuose kalbėjau, kad 
tas ne parlamentariniu, ne vi
suomeniniu budu tvarkomas 
viešas gyvenimas pusėtinai su- 
demoralizavo lietuviką visuome
nę. Prisiminkim kiek buvo kar
tų mėginama šiokia tokia ak
cija prieš esamą padėti varyti, 
tiek kartų užsibaigė provokaci
jomis, o jų pasėka areštai, ka
lėjimai, karo lauko teismai, 
šaudymai, emigracija. Juk gra
žus ir nemažas būrys lietuviš
kos inteligentijos yra ir dabar 
emigracijoj.

Jei du lietuviai inteligentai 
dabar politine tema kalba, tai 
nekalba, bet ginčijasi ir taip 
karštai, kad po tokių ginčų 
jau nėra noro jiem dviem su
sieiti. Ir tai nenuostabu — vie
šų susirinkimų jokių, spauda 
gali rašyti tiktai kas komen
dantams tinka. Kiekvienas sau 
atskirai galvoja, ką išmano. 
Dviem susėjus jau ginčai, įta
rimai. Na, o jau jei trys, tai 
kiekvienas saugojasi provoka
toriaus. Prisimenu aš sau vie
ną kelionę. Važiuoju autobusu, 
žmonės kalba apie šį tą, bet 
tik ne apie dienos reikalus. Nu
gi užvedu kalbą apie Seimo 
reikalingumą; staiga, rodos, vi
siems žadą atėmė. Tik vienas 
jaunas vyras, iš paniūrų dirs
telėjęs, pradėjo man įrodinėti, 
kad seimas visai nereikalingas 
daiktas. Na, aš ginčytis, įro
dinėti. Visi kiti tyli. Atvažiuo
jam į stotį ir vos aš spėju iš
lipti iš autobuso, prieina prie 
manęs jaunas vyras ir sako: 
“Tamsta turėsi reikalą su žval
gyba, nes tas asmuo, su kuriuo 
tamsta ginčijais, yra žvalgy
bos bendradarbis.”

Ir iš tikrųjų, ant rytojaus 
viešbuty mane atlankė kitas 
ponaitis, bet mano svetimšalio 
pasas tą ponaitį nuramino. Vė
liau sužinojau ir to žvalgybos 
bendradarbio pavardę, tai žilin- 
skis, bet bijaus pasakyti kuris, 
nes Lietuvoj daug esama ži- 
linskių. šitas vyrukas moka ir 
angliškai kalbėti ir dažniausiai 
tarp Amerikos turistų, atkelia
vusių į Lietuvą, sukasi. Tai 
štai jums mažas paveikslėlis, 
kaip sunkiai Lietuvoj gali su
sidaryti visuomenės nuomonė. 
Yra dar ir daugybė kitų prie
žasčių, kai kurias aš čia sumi-.

pinigus uždirba, kad dau- 
jų vos spėja namus sta
tai jų daugumos ton pu- 

energija nukreipta, nėra

Kas Dedasi Lietuvoj
Kruvina dviejų be 

darbių tragedija 
ties Šiauliais

Radviliškis. — Radviliškio 
valsč., Tautiškių kaime gyve
no jaunas, 23 m. amžiaus ūki
ninkaitis Jonas Kuzminskas, o 
tam pačiam kaime pas tūlą 
ūkininką tarnavo vieneriais 
metais už jį vyresnis Juozas 
Kuskys, kilęs iš Tauragėsi ap
skričio, Vainuoto valsč., Giri
ninkų kaimo. Abu draugavo. 
J. Kuzminskas tačiau nesugy
veno su savo namiškiais, o 
Kuskys savo padėtimi taip pat 
nepatenkintas buvo — jautėsi 
esąs silpnos sveikatos ir nega
lįs ūkio darbus dirbti. Todėl 
abu sutarė Tautiškius apleisti 
ir išvykti į žmones vienas ra
mesnio, antras lengvesnio dar
bo ir gyvenimo susieškoti. Ge
gužės 8 d. juodu Tautiškių kai
mą apleido ir pėsti atkeliavo 
į Šiaulius. Bet Šiauliuose 
nieko nelaimėjo, nes ir be jų 
čia, pasirodė, yra šimtai dar
bo ieškančiųjų. Nusprendė 
pabandyti laimę Tauragėj. Nu
važiavo. Bet ir ten nieko ne
gavo. Sugrįžo atgal į Šiau
lius nusivylę, nusiminę ir... 
nusprendė nusižudyti. Tas bu
vo jau gegužės 12 d. Apie 6 
vai. vakaro juodu nuėjo ge
ležinkeliu Šilėnų link apie 3 
klm. ir ties Margių kaimu 
(Šiaulių v.) pasirinko vietą 
savo klaikiam sumanymui. Bet 
turėjo su savim tik vieną re
volverį, kuris priklausė Kuz
minskui. Tad susitarė taip: 
pirmas Sausis Kuzminskas, jei

Tauragės banko direk
torius bylinėjasi dėl 

dešros galo.
TAURAGĖ. — Tai ne anek

dotas, o tikra tiesa.
Tauragės ukio banko direk

torius Tauragėje yra vienas 
turtingiausių žmonių. Bet apie 
jo šykštumą tauragiečiai turi 
visą eilę anekdotų. Galų gale 
dėl šykštumo atsidūrė teisme. 
Direktorius Zableckis įtarė šar
vo tarnaitę pavogus dešros ga
lą. Girdi, ji atsinešusi apie 
pusę metro dešros, bet kai iš
virusi, likę keli centimetrai. 
Del to padavė tarnaitę teis
man. Teisme,.tarnaitė papasa
kojo, kad kartą Zableckis atė
jęs su policija ieškoti pavogtų

Nepaprastai žiaurus 
vestuvininkai Garsinkitės “N-nose”

Savo laiku Vil-KAUNAS, 
kijos valsč. Daugužių km. pas 
pil. Daukšą buvo jo dukters 
Stasės vestuvės. Vestuvininkai 
įsigėrę pradėjo dėl merginų 
muštis. Vienas vestuvininkų 
St. Stankus buvo pagaliais 
primuštas ir pusgyvis pagul
dytas į arklių 
Stankus naktį
prie arklių, buvo prie sienos 
pririštas, o vestuvės tęsiamos 
toliau. Stankus kitą dieną ta
me pačiame tvarte 
nuo smūgių galvon 
įsiliejo į smegenis.

Kauno apygardos
Stankaus užmušėjų bylą spren

LISTERINE
refieves

SORE THROAT

teisimas

ir mirė: 
kraujas

tvartą. Kad 
neprirėpliotų

Grynas, prlimnas Žemo sustabdo nie
žėjimą odos l penkias sekundas — 
ir pagelbinras prie Eezemos, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos irltaeijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčlos užlaiko 
—35c, 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai ■ $1.25

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Ta* palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
'taipjau labai veiksminga ne- 

p prtleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 

i tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 

• už tuos, kurte nesiplovi. 
L Lambert Pbarmacal Co., St. 
| Louis, Mo.
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66%Kraft American and Kraft 
rimento m new packages 
and foil-wrapped loavee.
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Rusiška ir Turkiška Pirtis

THITGEEVUM GIRLS
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o kas svar- 
tikrai buvo 
ir kaip ją
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Chevrolet su kiek 
viena diena par
duodama daugiau

Registracija parodo, jog Chevrolet 
trokų ir pasažierinių karų per pirmus 
tris Šių metų mėnesius parduota 37.2 
nuošimčius daugiau negu kitų išdirbys- 
čių.

Per tuos tris mėnesius priskaitoma 
96,621 naujus Chevrolet, sulyginant 
su 47,509 naujų karų ir trokų, kurie 
užima antrą vietą, 29,823 trečioj vie
toj ir 14,354 ketvirtoj, kitas naujas Ge
neral Motors karas augštesnes kainos, ku
rio parduota daugiaus negu pirmu tri
jų, sako pranešimas.

Iš užregistruotų už pirmus tris
nesiūs Chevrolet įskaitoma 14,278 tra
kus, kurie representuoja 45.5 nuošim
čius visų įregistruotų trokų per tą lai 
ką. Antra iš ei(ės kompanija įregis 
truoja 7,956 trakus per tą patį laiką.

Kiekvienas iš tų trijų mėnesių para 
do didelį augimą ir išsiplėtojimą. Sau 
šio mėnesy užregistruota 34,809, trum 
pesniam mėnesy, — Vasary — 30,44 
ir Kovos mėnesy, kuomet užėjo ne 
laimė su bankais—užregistruota 31,371

Už pirmus tris mėnesius automobilių 
industrijoje užregistruota 259,376 ku
rie parduota Suvienytose Valstijose. 
Chevrolet sudaro 37.2 visų parduotų 
karų, palyginant su 35.7 nuošimčiais 
tuo pačiu laiku praėjusiais metais.

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus 
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybes 
aplikacijas

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

/♦****<

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲHr MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmu* nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nędėliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietau* it drasko* vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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ŠIANDIE BALSUOJAMA PROHIBICIJA

Illinois valstija šiandie rinks 50 delegatų j specialę 
konvenciją prohibicijos atšaukimui patvirtinti. Tai bus 
devinta valstija, kuri balsavimu pasisakys už prohibici- 
ją, ar prieš ją.

/Nėra jokios abejonės, kad didelė dauguma balsuos 
atšaukti prohibiciją. Bet yra svarbu, kad ta dauguma 
butų kaip galint didesnė, nes tai sustiprins priešingą 
prohibicijai sentimentą kitose valstijose. Tuojaus po 
Illinois balsavimai įvyks Indiana valstijoje. Tenai “sau
sieji” kitąsyk buvo galingi. Jie ir dabar dės visas pa
stangas laimėti rinkimus. Jeigu Illinois valstijoje pro
hibicijos priešai, šiandie pasirodytų prastai, tai “sausu
mo” apaštalai Indianoje įgytų daug drąsos.

Todėl visi balsuotojai turėtų atlikti savo pareigą 
ir paduoti savo balsą už prohibicijos atšaukimą.
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PAPA EKSKOMUNIKAVO ISPANIJOS VALDŽIĄ

Romos papa išsiuntinėjo laišką (encykliką) viso 
pasaulio vyskupams, pranešdamas jiems, kad Ispanijos 
respublikos valdžia yra atskirta nuo katalikų bažny
čios.

Šis popiežiaus prakeikimas liečia pirmiausia Ispa
nijos prezidentą, Alcala Zamora, kuris yra tikintis ka
talikas. Pirmaisiais respublikos metais Zamora buvo 
ministeris pirmininkas. Kada steigiamasis seimas pri
ėmė konstitucijos paragrafą, kuriuo jėzuitai yra ištre
miami iš Ispanijos ir visi kiti bažnytiniai ordinai yra 
pastatomi po valdžios kontrole, tai Zamora, protestuo
damas prieš tai, rezignavo iš premjero vietos.

Dabar Zamora yra" respublikos prezidentas ir jam 
teko pasirašyti dar griežtesnį įstatymą prieš katalikų 
bažnyčią. Šituo įstatymu bažnyčios yra paskelbiamos 
valstybės nuosavybe, bažnyčių žemė yra nusavinama, 
bažnytiniems ordinams uždraudžiama laikyti mokyk
las, bažnytinėms organizacijoms uždedama mokesniai 
taip pat, kaip ir visoms kitoms biznio įstaigoms; baž
nyčia yra atskiriama nuo valstybės, t. y. kunigai ir vys
kupai daugiau nebegaus algų iš valstybės iždo, gimimų, 
šliubų ir mirimų užrašų vedimas bus atimtas iš kunigų 
ir zakristijonų rankų ir perduotas valsčių ir miestų 
įstaigoms.

Kada parlamentas priėmė šitą įstatymą, tai Ispa
nijos klerikalai ėmė daryti spaudimą į respublikos pre
zidentą, kad jisai jo nepasirašytų. Matyt, darė ką ga
lėdamas ir popiežius. Prezidentui Zamorai, tur būt, bu
vo nelengva nusistatyti, nes daugiau kaip per dvi sa
vaites jisai svyravo, pasirašyti, ar ne. Tik kuomet jau 
visai baigėsi pasirašymo terminas, tai jisai paklausė 
parlamento daugumos ir pasirašė.

Atsisakymu padėti savo parašą po įstatymu, kurį 
priėmė didelė parlamento dauguma, prezidentas, žino
ma, Xrieko nebūtų pasiekęs. Parlamentas butų priver
tęs prezidentą atsistatydinti, ir įstatymas butų buvęs 
priimtas antru kartu. Bet Romos papa vistiek nenori 
dovanoti Zamorai už įstatymo pasirašymą.

Ekskomunikavimas Ispanijos prezidento ir tų par
lamento narių katalikų, kurie už tą įstatymą balsavo, 
rodo tik papos silpnumą. Prieš keletą šimtų metų Ro
mos popiežiai vienu plunksnos pabraukimu galėdavo 
numesti nuo sosto galingiausius karalius ir kunigaikš
čius. Popiežių įsakymu armijos katalikų eidavo į karą 
prieš “heretikus” ir “pagonus” (tarp kitų ir senovės 
Lietuvai teko būti tokio religiško karo auka). Bet šian
die jokia didesnė valstybė papos žodžio nepaiso.

Anąmet papa* bandė sukurstyti katalikus prieš 
Meksikos valdžią, kuomet ji išleido aštrius įstatymus 
prieš katalikų bažnyčią. Bet tas katalikų sukilimas bu
vo ^numalšintas ir Meksikos kunigai turėjo pasiduoti 
valdžios patvarkymams. Taigi, šito nemalonaus paty
rimo pamokintas, papa dabar jau nemėgina iššaukti 
karo prieš Ispanijos respubliką. Jisai tenkinasi tiktai 
“dvasiškos kovos paskelbimu respublikos valdžiai. Bet 
ir iš to jisai vargiai turės kokios naudos. Greičiaus 
priešingai: Ispanijos žmonės pasipiktins papos encyk- 
Itya.ir ims reikalauti, kad valdžia elgtųsi griežčiau su 
katalikę dvasiškija.

Papa, matyt, prastas diplomatas. Jisai nesupranta 
t£>, kad priešą neapsimoka erzinti, kuomet nėra pajė-
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams ------------------------ .. $8.00
Pusei metu ___ _________ — 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam___ _______ 1.60
Vienam minėsiu! ................... .75

Chicagoj per iineiiotojust
Viena kopija ............. . 8c
Savaitei .......      18c
Minėsiu!    75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltui

Metams ........      87.00
Puse! metu___________    8.50
Trims mėnesiams  1.76 
Dviem mėnesiams___ ___ 1.25
Vienam mėnesiui _______ .75

Uetuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintai

Metams----- _________ ---_ 88.00
Pusei metu ........    4.00
Trims mėnesiams  2,50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
MATAS J. VINIKAS IŠRINK

TAS SEKRETORIUM

“Tėvynė” patvirtina tą žinią, 
kuri jau buvo “Naujienose”, 
kad Dr. Matas J. Vinikas tapo 
išrinktas Pildomosios Tarybos 
suvažiavime SLA. sekretorium. 
Už Viniką balsavo keturi Pild. 
Tarybos nariai: Gegužis, Vi- 
taltis, Gugis ir Mockus. Prieš 
— Dr. Staneslovv, Mikalauskas 
ir Januškevičius Jr. Jie pada
rė pareiškimus ir pareikalavo 
juos užprotekoluoti.

SLA. organas sako, kad bu
vo manyta išrinkti sekretorių 
be (Pildomos Tarybos suvažia
vimo, krivūlės keliu. Ir suva
žiavimas, žinoma, buvo berei
kalingas, nes visuotinas SLA. 
narių balsavimas jau buvo par 
sisakęs už Viniką, o Pildomo
ji Taryba pirmesniame suva
žiavime buvo nutarusi patvir
tinti tą kandidątą, kuris bus 
gavęs daugumą balsų. Bet Ja
nuškevičius su Stanislovaičiu 
ir Mikalausku tam pasiprieši
no, sakydami, kad rinkimas be 
suvažiavimo bus “neteisėtas”. 
Tuo budu Pildomai Tarybai te
ko dar kartą susirinkti New 
Yorke, padarant Susivienijimui 
kelis šimtus dolerių išlaidų.

GAVO DVASIOS ŠVEN
TOS ĮKVĖPIMĄ

K. Valonis-Strazdas “sklokos” 
organe šitaip “kritikuoja” 
“Naujienų” nuomonę, kad pa
grindinė pasaulio krizio prie
žastis tai — ekonominis nacio
nalizmas ir kad kriziui paša
linti yra reikalingas tautų ko- 
operavimas prekybos, kredito 
ir finansų reikaluose. Jisai ra
šo :

“Tikrai geniališka mintis, 
ar ne? Bet ji taip tuščia, 
kaip toji bačka^be dugno ir 
šulų.

“Kada socialistas šitaip 
aiškina depresiją, jis esti vi
so labo buržuazinis pleperis, 
kautskinio gardo Ožys Miki- 
tonas.”
Tą “sklokos” organo peckelį, 

matyt, vėl apšvietė dvasia šven
ta, nes jisai taip koliojasi, kaip 
religinio ekstazo pagautas.

Iš kiaulezo Valonio tikėtis 
padorumo, žinoma, butų per 
daug. Bet kada “Nauj. Gady
nė” solidarizuojasi 
pareiškimais, kur 
kooperavimo mintis 
miškai niekinama, 
pasakyti, kad to laikraščio re
dakcijoje “ne visi namie”.

pu tokiais 
pati tautų 

yra cha- 
tai reikia

CALIFORNIJOS SOCIALISTAI
ATMETĖ “BENDRĄ 

FRONTĄ”

pa- 
val-

Spaudoje neseniai buvo 
skelbta, kad Californijos 
siti jos Young People’s Socialist 
League dalyvausianti komu
nistų “bendro fronto” konfe
rencijoje San Diego, gegužės 
mėn. 30 d. .Šitą žinią griežtai 
užginčija valstijos Jaunų So
cialistų Sąjungos sekretorius.

Jisai sako, kad komunistai 
kvietė socialistų organizaciją 
dalyvauti, bet ši jų kvietimą 
atmetė.

Taip pat California valstijos 
Socialistų Partijos vykdomas 
komitetas, savo posėdyje gegu
žės m. 6 d., buvo nutaręs, kad 
valstijos partijos sekretorius 
praneštų visiems partijos sky
riams, kad jie susilaikytų nuo 
bet kokių “bendro fronto” žy
gių su komunistais.

Tai yra sveikas nusistaty
mas. Komunistai yra besąžiniš- 
kų bloferių ir demagogų gauja, 
su kuria jokia padori organiza
cija negali turėti nieko bend
ro. Su komunistais bus galima 
kalbėti tiktai tada, kak jie pa
liaus « rėmę kruviną Rusijos 
diktatūrą, kuri socialistus žu
do ir persekioju arčiau net, 
negu. Vokietijos Hitleris.

“BUY AMERICAN” IŠNYKO

Hearsto laikraščiai per kele
tą mėnesių vedė triukšmingą 
“Buy American” kampaniją, 
talpindami ilgus straipsnius 
apie tai, kad Amerikos žmo
nės privalą pirkti tiktai Ame
rikos dirbtuvėse pagamintas 
prekes, ir dėdami obalsį “Buy 
American” prie kiekvienos sa- 
Vo žinutės.

Bet prieš kurį laiką tas obal- 
sis staigiai išnyko iš Hearsto 
laikraščių špaltų, ir niekas jo 
nepasigenda.

KODĖL LIETUVA ATSILI
KUSI KULTŪROJE

musų praei- 
šiandykštis 

bei religinis 
dar šiandien

Buvęs amerikietis, o dabar 
^Palangos burmistras, Dr. Jo
nas šliupas rašo. “Laisvamany
je”:

“Kad pas mus kultūra ne- 
tarpsta, kalta 
ties vergovė ir 
nenusimanymas 
fanatizmas. Juk
savomis jėgomis nepasitiki
me, o viską pradedame ir 
baigiame maldomis bei šau
kiamės pagalbos mistiškų, 
išsvajotų galybių. Tik prisi
žiūrėkime gyvenimui ir pa
matysime, kad nė žinksnio 
Bežengiame savu nusimany
mu. Ar Čia ne auklėjimas 
namie ir mokykloje kaltas? 
Tėvai bemoksliai ir fanatiz
me auklėjami bažnyčiose, o 
jų vaikai atiduodami globon 
kapelionų ir kitų kunigų 
mokykloje, kurių luominis 
interesas yra palaikyti ša
lyje tamsumas, mokslų ven
gimas ir pažangumo stabdy
mas.

“Statistika rodo, kad 20% 
visų gyventojų esti silpna
pročiai. Vieni yra tokiais gi- 

• mę iš tėvų paleistuvių ar 
girtuoklių, kitų pabudj ir 
protą sugadina ligos (pav. 
Skarlatina ir visokios karšt
ligės). Tokiems vaikams juk 
reikia, atskirų mokyklų, nes 
jie tik trukdė sveiku kurni 
ir protu vaikų mokslinimą. 
Tokiems reikia kitokių prie
monių ir auklėjime, negu 
sveikiems vaikams. Pas mus 
gi visi talpinami vienon kla
sei! ir vienan <■ butan, ir be 
reikalo jie išsiurbia visas jė
gas mokytojo. Ar kas atsi
klausia gydytojų apie savo 
vaikų sveikatą mokyklon 
juos siųsdamas? Kokį vaid
menį gydytojai vaidina mu
sų mokyklose? Gerai, jeigu 
vienur kitur pamokina higie
nos. O kas tyrinėja mokslei
vių plaučius, širdis, smage- 
nų veikimą? Kas gydo suge
dusius dantis?..”
Dr. šliupas pataria susitvar

kyti valstybėje išmintingai ir 
neleisti vadovauti “gaivalams, 
kurie atgyvenę yra savo įtakos 
gadynę ir savo nusistatymuos^ 
žalingi patapo šeimai, tautai 
ir valstybei”.

ĮVAIRENYBĖS
Ką reiškia "dragūnas”

Ką reiškia žodis “dragūnas”?
Dragūno žodžio kilimas įvai

riai aiškinamas. Vieni šį žodį 
veda iš senovės Rymo drako- 
nierių, t. y., kovotojų, kurie už 
pasižymėjimus ant savo sky
dų galų nešiojo drakono pavi 
dalo ženklus; kiti, iš panikos, 
kurią sukeldavo priešui, kovo
tojų (dragūnų) pasirodymas; 
treti iš tų kovotojų, kurie, lyg 
pasakiškieji drakonai, pulda
mi sujungdavo didelį greitį su 
baisiu ugnies kvėpavimu. Ma
tyt, kad šie visi aiškinimai tu
ri vieną pagrindą “drakon”. 
Tai reiškia fantastiškai ste
buklingas atvaizdas, savo i$or 
ripe forma ? sparnuotas, ugniini 
alsuojąs driežas arba gyvatė, 
Žinomą didžiojoje senovės kul
tūroje. Drakonas savo kulto 
pradžią gavo senovės kinuose. 
Iš karto jis buvo Dievo dosnu-

tų gėrybių simbolis. Paskum 
drakonas pasidarė geros tvar
kos, teisėtos imperatoriaus val
džios simboliu. Jis krašto žmo
nes turėjo aprūpinti žemės 
dirbimo įrankiais ir kitomis 
gerybėmis.

Drakonas savo vardą gavo 
dar prie Xanų dinastijos (2 
amž. prieš Kristų) ir nuo to 
laiko turi žymią vietą mene — 
vaizduojamas paveiksluose, ar
chitektūroje... Nuo kiniečių 
drakonas perėjo į Korėją, In- 
do-Kinus ir j Japoniją. Finiki- 
joje, Egipte ir kitose šalyse 
drakonas buvo pykčio simbolis.

Tad nuo šio drakono ir buvo 
pavadinti dragūnai, vadinas, 
kavalerija, egzistuojanti ‘ kai 
kuriose užsienio armijose, o 
dabar ir musų. Pirmą kartą 
dragūno vardas pasirodė 16-to 
amžiaus vidury prancūzų armi
joje. Jais buvo vadinami pės
tininkai dėl greitesnio judėji
mo pasodinti ant arklių. 30-tųjų 
metų kare dragūnai pasižymė
jo Gustavo Adolfo kavalerijo
je; jie grūmėsi pirmose eilėse 
raitų rikiuotėje, o reikiamais 
atsitikimais nusėdę nuo ark
lių veikdavo kaip pėstininkai. 
Vėliau, kituose kraštuose dra
gūnai įgavo reikšmę kavaleri
jos, tinkamai veikiančios pėsčių 
rikiuotėje; tuo jie ir atsiskyrė 
nuo kirasirų, ulonų, husarų ir 
kitų. Rusuose pirmas dragūnų 
pulkas buvo suformuotas prie 
Mykolo Feodaro 1631 metais 
iš surinktų svetimtaučių. Pas
kum dragūnai buvo papildomi 
savanoriais iš rusų piliečių. 
Petro I-jo viešpatavimo pabai
goj rusų armijoj radosi 33 
dragūnų pulkai sudaromi tie
sioginiu rekrutų šaukimu. Prie 
Aleksandro III — 1882 metais 
visi husarų ir ulonų pulkai bu
vo pakeisti dragūnų pulkais. 
^Pagaliau 1907 metais Mikalo
jus II įsteigė husarus ir ulo
nus, o po to ir kirasirus, bet 
ši reforma buvo tik išorinio 
pobūdžio; visų jų, mokymas 
buvo toks pat,- kaip, ir dragū
nų pulkų.

Prancūzijoj 1929 metais at
skiros kavalerijos dalys buvo 
suformuotos į važiuojančių dra
gūnų batalionus, veikiančių 
kaip paslanki motorizacija, pri
skiriama kavalerijos divizijoms 
—didžiulei žvalgybai ir apsau
gai.

Musų armijoje dragūnai — 
šauliai dar yra jauni: jie bfi-
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Naujo, policisto ilgoji ranka

cialiai buvo įsteigti 1930 me- se ir daugely patikrinimų. 1932 
tais; bet jau sėkmingai dalyva- metų pabaigoje jau suruošė ir 
vo karo pratimuose, manievruo- konkurus. \

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

” į- 
“Jųs 

laiminga.

(Tęsinys)
“Visi, kuriuos aš pažįstu, 

sako, kad jus esate labai išdy
kęs,” šaukė senoji ponia, pur
tydama savo galvą.

Lordas Henrius atrodė užsi
mąstęs keletą momentų. “Tai 
yra tobuliausia baidyklė,” pa
galiau jis tarė, “kaip tie žmo
nės šiais laikais skleidžia kal
bas, už akių, prieš žmogų, 
kalbas, kurios absoliutiškai ir 
ištisai yra teisingos.”

“Argi jis yra visai nepatai
somas?”, šaukė Dorianas, pa- 
silinkęs savo kėdėje.

“Aš tikiuos,” tarė šeiminin
kė, besijuokdama. “Bet, iš tik
ro, jeigu jus visi garbinate 
Madame dc Ferrol tokiu juo
kingu budu, man taip-gi reikės 
ištekėti, kad buvus madoje.’*

“Jus niekados jau nebeište- 
kėsite, Lady Narborough, 
simaišė lordas Henrius 
buvote perdaug
Kada moteris vėl išteka, tai 
esti dėl to, kad ji neapkentė 
savo pirmojo vyro. O kada 
vyras vėl veda, tai esti todėl, 
kad jis garbino 
žmoną. Moterys 
laimę; vyrai gi,

“Narborough 
las,” šaukė sena ponia.

“Jeigu jis butų buvęs, jus 
nebūtumėte mylėjusi jo, mano 
brangi ponia,” buvo jo atsispi- 
rimas.” Moterys myli mus už 
musų ydas. Jeigu mes turime 
užtektinai jų, tai jos viską do
vanoja mums, net ir už musų 
intelektus. Aš prisibijau, ponia 
Narborough, kad jus niekados 
nebekviesite manęs ant vaka
rienės po tų mano išsireiški
mų; bet tai yra bekeik tiesa.”

“Žinoma, kad tiesa, lorde 
Henriau. Jeigu mes moterys 
nemylėtumėme jus už jūsų 
ydas, kur gi jųa visi būtumė
te? Nei vienas jūsų nebūtumė
te vedę. Jus būtumėte eilėje 
nelaimingų viengungių. Vis gi, 
ne dėl to, kad tas daug pakeis
tų jus. Šiomis dienomis visi 
vedę vyrai gyvena kaip vien

savo pirmą 
bando savo 
rizikuoja.” 
nebuvo tobu-

gungiai, o visi viengungiai gy
vena, kaip vedę vyrai.”

“Fin de siecle,'9 sumurmėjo 
lordas Henrius.

"Fin du globė," atsakė jo 
šeimininkė.

“AŠ norėčiau, kad butų fin 
du globė," atsikvėpdamas tarė 
Dorianasi. Gyvenimas — tai 
yra didelis nusiminimas.”

“Ak, mano brangus,*’ šaukė 
Lady Narborough, užsimauda
ma savo pirštines, “nesakyk 
man, kad jus jau išsėmėte 
gyvenimą. Kada žmogus tą 
sako, tai jau galima žinoti, 
kad gyvenimas yra išsėmęs jį. 
Lordas Henrius yra labai iš
tvirkęs, ir aš norėčiau, kai ka
da, kad bučiau buvus ištvir- 
kus; bet jus esate sutvertas 
būti geru — jus ir atrodote 
geru. Aš privalau surasti jums 
gerą žmoną. Lorde Henriau, 
ar jus nemanote, kad ponas 
Gray’jus turėtų vesti?
’ “Aš visuomet jam taip sa
kau, Lady Narborough,” nu
lenkdamas galvą tarė lordas 
Henrius*.

“Gerai, tad mes privalome 
apsižvalgyti tinkamo suvedi
mo. Man reiks nuosekliai per
žiūrėti Debrctt’ą šį vakarą ir 
išrašyti eilę tinkamų jaunų 
panelių.”

“Su jų amžiais, Lady Nar
borough ?’’ paklausė Dorianas.

Žinoma, su jų amžiais, tru
putį suredaguotais. Bet nieko 
nereikia dirbti skubiai. Aš no
riu, kad butų, kaip The Mor- 
ning Post pavadina, tinkama 
talkininkystė, ir kada jus abu 
būtumėte laimingi.”

“Kokią nesąmonę žmonės 
kalba apie laimingai sutuok
tuves f’; pareiškė lordas Hen
rius. “Žmogus gali būti lai
mingu su bilc moteriške, kol 
jis nemyli ją.”

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SU 
Boston, Mass.
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spręstas naujos bylos svarsty
mo klausimas. Ligi to laiko 
Binga bus laisvas, kadangi jis 
užsistatė didelę kaucijų.

pasisakys ūž prohibicijos įstaty
mo atšaukimų. / V. Makovecko pa 

reiškimas
Maręuette Park

Midland National ban 
kas išmokėjo divi- 

dendus

šiandien gatvekarių 
darbininkų susirin

kimas

Statistikos duomenys rodo, 
jog 1932 m. Illinois valstijoje 
buvo 65,082 susituokimai. Lai
ke tų pačių metų divorsų išduo
ta 11,745.

Žmonės perka namus

Brighton Parko Midland Na
tional bankas, kuris užsidįarė 
prieš metus laiko, šiomis die
nomis savo depozitoriams išmo
kėjo 32 nuošimčius dividendų. 
Eina taip pat kalbos, kad tų 
bankų bus bandoma reorgani- 
zutoti ir atidaryti. Tas faktas, 
kad jis pajėgė išmokėti 32 nuoš. 
dividendų, rodo, jog jis 
neblogame stovyje.
Šešioms vedyboms 

nos perskyros

buvo

vie-

Bankininkas turės 
į kalėjimą

eiti

Jesse Binga, 68 metų amžiaus 
negras bankininkas, tapo rastas 
kaltas banko pinigų išeikvoji
mu. Binga per daugelį metų 
buvo Binga State banko prezi
dentas. Prieš kiek laiko tasai 
bankas užsidarė. Tyrinėjimas 
parodė, jog Binga išeikvojo ke
lis desėtkus tūkstančių dolerių. 
Kriminaliame teisme buvusis 
bankininkas tapo rastas kaltas. 
Bausmė už tų nusikaltimų yra 
nuo vienų ligi dešimties metų 
kalėjimas.

Advokatai tuoj pareikalavo, 
kad byla butų iš naujo svars
toma. Birželio 23 d. bus iš

MADOS MADOS

šiandien 12,000 gatvekarių 
darbininkų susirinks Ashland 
Boulvard auditorijoje svarsty
ti naujų su kompanijoms kon
traktų. Senasis kontraktas pa
sibaigė gegužės 31 d. Kokie 
klausimai bus svarstoma, tikrai 
nežinia. Tačiau užtikrinimą, 
jog, nežiūrint į tai, ar su kom
panijomis šį kartų bus susitar
ta, ar ne, bet streikas nebus 
skelbiamas.

Tarp Chicago: 
Lietuvių

SLA. 226 kuopos su 
sirinkimas

Banditai pasišlavė 
$3,000

šeštadienj penki apsiginklavę 
banditai jėjo j Miller Supply 
kompanijos ofisų ir įsakė dar
bininkams iškelti rankas ir su
gulti ant grindų. Paskui jie 
•pasiėmė $3,000, kift-ie buvo ski
riami darbininkams algas išmo
kėti, ir pabėgo.

Alus bus pardavinė 
jamas

Miesto advokatas buvo pa
reiškęs nuomonę, kad šiandien 
dėliai jvykstančių rinkimų, ne
bus galima pardavinėti alų. Ta
čiau miesto meras Kelly užtik
rina, jog nebus daroma jokių 
kliūčių pardavinėti alų.

Antradienį, birželio 6 
įvyks SLA. 226 kuopos pusme
tinis susirinkimas. Visi nariai 
būtinai privalo susirinkime da
lyvauti, kadangi yra svarbių 
reikalų dėl organizacijos gero
vės aptarti. Bus renkamas 
komitetas surengimui išvažia
vimo. Nariai, kurie esate at
silikę su duoklėmis, būtinai 
savo duokles užsimokėkite, 
kad neprarastumėte narystės 
teisių.

Susirinkimas įvyks 7:30 vai. 
vakaro Association House, 
2150 W. North a v. Tad dar 
kartų kviečiu visų valdybų ir 
kuopos narius susirinkime da
lyvauti.

Užrašų raštininkas B. A.

<1.,

Lietuvių baleto šei 
myniškas vakarėlis

Szymczak paskirtas fe- 
deralio rezervo tary

bos nariu

Birželio 2 d. Universal Kliu- 
be, 812 W. 33rd st., įvyko Lie
tuvių Baleto, p. Vytauto Bo
ba j aus vadovaujamo, šeimyniš
kas vakarėlis. Tai buvo, taip 
sakant, pirmas šokėjų pasi-

Del ligos ir negalėjimo pil
dyti savo pareigų buvau pri
verstas apleisti Peoples Furni- 
ture Co., tų didžiausių tos ruo
šies lietuvių įstaigų Amerikon I čia randasi įvairių organizaci- 
jc. Per septyniolikų metų aš jų, biznių ir profesionalų. Tai, 
darbavausi toje įstaigoje, bu- galima sakyti, viena gražiau- 
damas jos direktorium. Per tų šių lietuvių kolonijų Chicago- 
laikotarpį man teko susidurti je. ■' ■
su tūkstančiais tautiečių ir 
jiems patarnauti įvairiuose 
pirkimuose. Visuomet ašį 
stengiausi, kiek galėdamas,' 
juos patenkinti.

Dabar prie progos tariu ačiū 
savo tautiečiams už prielanku
mų ir rėmimų Peoples Furni- 
ture Co. Tai davė galimybės 
kompanijai išaugti į stambiau
sių lietuvių krautuvę ir tuo 
pačiu suteikti pirkėjams dides
nį ir geresnį pasirinkimų už 
pigesnę kainų, negu kur kitur.

Man labai gaila persiskirti 
su savo 
ninkais, 
įkurti 
įstaigų, 
mas turi tų įstaigų apleisti.

Dar kartų ačiū visiems ma
no rėmėjams ir pirkėjams. 
Tikiuosi, kad mano pasišalini
mas nei kiek nesulaikys mano 
prietelius nuo lankymo Pcop- 
les Furniture Co., kur jus vi
suomet husite patenkinti pir
kiniais ir mandagiu patarna
vimu.

Kviečiu savo draugus bei pa
žįstamus prie progos aplan
kyti mane. Mano adresas: 
Box 4, Coddingion, Wis.

— V. Makoveckas.

Taip vadinamoje Marąuette 
Park apylinkėje yra apsigyve
nęs nemažas būrelis lietuvių.

draugais ir sandarbi- 
kurie man gelbėjo 

tų svarbių ir stambių 
Tačiau ligos vcrČia-

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė M. S. Szymczak’ų, Chica- 
gos miesto kontrolierių, federa- 
lio rezervo tarybos nariu. Nu
matoma, kad Jungtinių Valstijų 
senatas jo paskyrimų patvii^ 
tins be atidėliojimo.

Nušovė butlegerį
Užvakar prie Cicero ir 46th 

tapo atrastas Carl Verdoni la
vonas. Verdoni, kuris buVo 30 
metų amžiaus, per keliolika
metų buvo policijai žinomas
kaipo butlegeris ir gengsteris. 
Įvairiose vietose jis 
spykizes ir draugavo 
teriais.

Matomai, jis buvo 
kelių kokiems nors
riams ,kurie ir išvežė jį 
raido”. •

laikydavo 
su gengs-

pastojęs 
gengste- 

ant

šoko “Suktinį” ir “Klumpako-’ 
jį”. Viena mergina kartu su 
p. Bcliajum išpildė ispaniškų 
šokį, o kitų — čigonų šokį. 
Pats p. Beliajus pašoko porų 
orientališkų šokių.

Kadangi baletas yra susikū
ręs dar visai nesenai, tai, rei
kia pasakyti, jog padaryta ne
mažas progresas. Kiek teko 
patirti, šokėjų grupe tikrai da
lyvaus Lietuvių Dienos progra- 
mo išpildyme.

Vakarėlio programe dar da
lyvavo p-lė Ambrozaitė su 
kanklėmis, p. Tarutis, “Jau
nosios Birutės” nariai ir tt. Vė
liau buvo užkandžiai.

— Buvęs-

Klaidos atitaisymas

Šiandien rinkimai
šiandien Cbicagoje ir visoje 

Illinois valstijoje bite renkami 
teisėjai. Priegtam dar bus bal
suojama už prohibicijos įstaty
mo panaikinimų. Niekas neabe
joja, kad šlapioji gaus didelę 
daugumų balsų. Tokiu budu Illi
nois bus devinta valstija, kuri

Birželio 2 d. “Naujienose” 
tilpo aprašymas apie ponios 
Malinauskienės sužeidimų au
tomobilių nelaimėje. Ten pa
sakyta, kad ji yra Dixie val
gyklos dalininkė. Turėjo būti 
ne dalininkė, bet darbininkė.

baitis namų adresu 7148 So. 
Talman a v., ir Jos. Kaizeris 
nusipirko biznio namų adre
su 5613 S. Racine av. Visiems 
jiems pirkinius surado ir pir
kime patarnavo K. J. Mackc- 
Mačiukas.

Laimingos kloties naujiem- 
įsiems Marąuette Park koloni
jos gyventojams. Svetys.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Penikiliao į erdveanę it patogciof vietą

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

ir nno 6 iki 8 vakare 
flvtntadieniau nno 10 iki 12 

Phont Boulevard 8483

2564 — Paprasta bet labai elegantiš
ka ir savotiška suknelė. Tinka geriausiai 
iš vienos spalvos materijos. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20. taipgi 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
Po. Hnlatftd St.. Chicago. Jll.

PADĖKAVONĖ

NAUJIENOS Pattren Dept,
1739 S, Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdeda 15 centų ir pralaa at- 

man pavyzdį No --------------

pisi kratinę

liątti

Ir pavardė)

(Adresas)

(Mietui ir valit.)

Amelia Massas
po tėvais Valentaitė

Kuri mirė gegužės 29 dieną, 
1933 ir palaidota tapo birželio 1 
d,, 1933, o dabar ilsis Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, amžinai nu
tilus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo ją j 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame dainininkui p. S. 
Rimkui už gražų sudainavimą: dė
kavojame graboriui J. F. Radžiui 
kuris savu geru ir mandagių pa
tarnavimu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį. o mums palengvino per
kąsti nuliūdimą ir rūpesčius, dė
kavojame grabnešiams ir visiems 
giminėms, draugams ir pagalios 
dėkavojame visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau. ma
no mylima prisiega ir mano bran
gi motinėlė sakome: ilsėkis šaltoj 
žemelėje. • •

Nuliūdę.

Vyras Jonas Massas 
ir Duktė Johanną. < "

Prie progos aš aplankiau sa
vo senų pažįstamų biznierių 
K. J. Macke-Mačiukų, kuris jau 
per kelis metus laiko “real 
estate” ir apdraudos biznį, 
6812 S. Western avė. Užklau
siau aš jo, kaip eina biznis. 
Atsakė, kad nuo kovo mėne
sio biznis žymiai pagerėjęs. 
Esu, žmonės pradėjo labiau 
pasitikėti namais ir žeme, ir 
todėl į nejudinamų nuosavy
bę jie daug noriau investuoja 

| pinigus. Mačiukas tai patvir-Į 
Įtino ne tik žodžiais, bet ir f ak-] 
tais: atsinešė kontraktus ir 
parodė, kad per jo patarnavi
mų per paskutines kelias sa
vaites nupirko lotus ir namus 
šie žmonės: J. žadeika pirko 
biznio lotų ir namų adresu 
6753 S. Western av.; J. Sku-

Garsinkitės “N-nose”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, netvuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10. iki 8 
v. Nedaliomis pagal sutartį. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau, 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Ya<ds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 1Q—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

■ ■■ < .■■■■■ i ji.................i ■■'■r ■•■> ■ ..........—

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metą Skirtingo Patarnavimo 

atarnavimo
30 Metų Skirtingo patarnavimo 

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto pa------
ir žemesnės kainos, Vienoj vietoj

5340 South Kėdzie Avenue

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1 F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę su savo man
dagiu patarnavimu hidotuvėse ir žemomis kainomis. 
J. F. EUDEIKIO graborių ištaigia yra seniausią, turi 

daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.
J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

turį įrengęs grabų dirbtuvę.
Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 

vargonais DYKĄI dėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS

46007 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viii Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo U Europos ir vėl fiaktikuejt 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadlf- 

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

■ T«L BOULEVARD »19»

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. C. K. KLIAUGAI DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 ild 8 R. M, 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Dentistas 
Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828
' 1 1 ' .... .....................................— ....................... . "F" ....  ■■■■"■

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valanda! tjtei 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonai Virginla 0036

Tekfonaa Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrio automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. M atginti. Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietį h 

aedžlioma pagal susitariau.

J.F.RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimu lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturima iJ- 
laidų užlaikymui aky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

.. 'WiW ||>.WFWU Jll I .

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BAL8ĄMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tėl. Botilevard 5203 įr 8413 

1327 So. 49 Ct 
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

♦ *. - ■ >• » 
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Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S; 49 Ct, Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy 
Midwife 

0109 South Albam 
. Ąvenue 
-Phone 

/Hemlock 925J 
Patarnauja prie gim
dymo namuose a? li
goninėse, duodu ma- 
saage, eleętric treat- 
men| jr magųetic 
blankets ir t. t. 
Moterimi k mergi
nom patarimai do
vanai.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth SU, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Rez. 6600 South Artesian Avansu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL, • * ■ ? < • : i

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinukas. išputusia: 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9. ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Te1. Boulevard 1401

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boaievard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos) 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliotais pagal sutartį 

Rezidencija 6631 So. Califocnia Avė. 
Telefonas Repnblic 7868

DakUrai
A. MONTVID, M. D.

We«t Town State Bank Bldg. 
2400 W. Maditon St.

Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunsvick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 fo*«| 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedel. nuo 10 iki 12 v. dienų. 

Phone Midway 2880

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

Tai, Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
Mųo C0 iki 9 valandai vakaro

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th & Halsted St») 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldiediail pagal sutairtj.
Į„, .................................................. , ................................... ....

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
, 756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Hahted StsY 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedeldieniaii pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pieš 

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

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9194

, DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10-r-ll v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliotais ir šventadieniais 10—2.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentivorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 ▼. ▼.
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. VJasbington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
TeL Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos O—fi 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cerraak Rd) 
PanedSlio. Seredos Ir PCtnyčlos vak. 6 iki 8 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarninko, Ketverge ir Snbatos vak. 7 Iki O 
Telefonas Republic 0600

Tek Calumet 1656

ADVOKATAS

3241 So. Halsted St
Virš Jndaus Restaurauto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak.
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^ISTKUJIENOS, CHIesga, m? Pirmadienis, birž. 5, 1933

‘NAUJIENŲ1 PIKNIKO 
KUPONAS

UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS BIRŽELIO 
11 DIENA, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO “NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

“Naujienų” Piknikas
Kas metai tūkstančiai nau- 

jieniečių suvažiuoja į “Naujie
nų” pikniką. Vieni turi pro
gos suseiti savo draugus, kiti 
praleisti dieną tyrame vasaros 
ore, jaunimas linksmai pasi
šokti prie geros muzikos.

šiame “Naujienų” piknike 
turės visi progos pamatyti ri
tantis garsų ristiką Zbyszko; 
porą ekspertų muzikantų, ku
rie dainomis ir gitarų muzika 
linksmins darže susirinkusius, 
ir dar kitokių įvairenybių.

Taigi birželio 11 d. visi chi- 
cagiečiai ir apielinkių lietuviai 
rengkitės į “Birutės” daržą. 
Įžanga tiktai dvidešimt penki 
centai, o turintieji penkis ku
ponus, kurie telpa kas dieną 
“Naujienose”, prie vartų gaus 
įžangos tikietą dykai. “Good 
time” bus visiems.

Nuvažiavimas ir par
važiavimas i “Nau
jienų” pikniką dykai

f;

Sekmadienį, birželio 11 d., 
John Oaksas, kuris turi “Mov- 
ing” biznį Brighton Parke, 
£643 W. 43rd St.; apsiėmė 
vežti žmonės į “Naujienų” 
pikniką dykai, tik prie jo tre
ko reikės nusipirkti įžangos ti
kietą už 25c. Tas pats tikie- 
tas bus geras įeiti į daržą, o 
taip pat ir parvažiuoti.

Trokas išeis nuo Lietuvių 
Auditorijos, 3133 So. Halsted 
St., kaip 12:00 vai. Pakeliui 
dar sustos prie 2649 W. 43rd 
St. 12:30 vai. po pietų.

Todėl, kurie neturite auto- <•
mobilių, yra gera proga dy
kai nuvažiuoti į pikniką. John 
Oakso trokas yra labai geras 
su sėdynėmis ir važiuojantys 
jausis kaip važiuodami su 
Cadillac. • „K-a i

Sveikatos Kontestui 
Nauja-Vieta

savaitėje, 
jaunuoliai 

antradie

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienai sveikiausios porelės pa
rinkimas ir egzaminavimai ei
na toliau. Šioje 
kaip ir pirmiau, 
kviečiami rinktis 
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais tarpe 4 ir 6 vai. po 
pietų. Tik šį kartą jau kitoje 
vietoje — Holy Cross ligoni
nėje, 69 gatvė ir S. California 
Avė.

Čia prie progos reikalinga 
pastebėti, kad nei konteste da
lyvaujanti jaunuoliai, nei jų 
tėvai, jokhj išlaidų neturi. 
Sveikatos egzaminą Daktarų 
Draugija teikia dykai, už ką 
jau daugelis motinų pareiškė 
dėkingumo ir iš savo pusės ati
džiai klausinėjo apie vaikučių 
kad\ir mažus silpnumus, ko
kius Įtartais daktaras randa. 
Viena motina apgailestavo, ne
galėdama savo jaunesnių vai
kų atsivesti. Mat, kontestan- 
tininkų amžius yra tarp 12 ir 
17 m. Ketvirtadienį pas viena 
vaikiną rasta pora blogų ton- 
silų, kurių nei motina nei pats 
jaunuolis veik nepastebėjo. 
Daktaro patarta motina pasi
žadėjo vaikui burną “apva
lyti”.

Sveikiausiai porelei Dakta
rų Draugija veikiausiai įteiks 
kokį nors atsižymėjimo “ate
statą”, paliudijimą. Pasauli
nės Parodos Lietuvių Komite- 
tas taipgi rūpinasi kaip tin-

kaminu sveikiausią Chicagos 
lietuvių porelę pagerbti ir Lie
tuvių Dienoje tūkstančiams 
dalyvavusių parodyti.

Kadangi kontestas jau eina 
prie galo,tai tėvams ir jau
nuoliams vertėtų susidomėti. 
Kitos tokios progos gal nebus.

— D. 1). S.

Universal State Ban
ko Depositorių Ko
miteto susirinkimas
Ketvirtadienį, birželio 1 d., 

įvyko visuotinas Universal 
State banko depositorių ko
miteto susirinkimas. Atsilan
kė labai mažas skaičius ko
miteto narių. Išklausius pir
mininko ir advokato šlakio ra
portus, buvo nutarta nebelauk
ti, dauginus skundų iš deposi
torių, bet su jau esančiais 
kreiptis prie State’s Attorney, 
reikalaujant padaryti investi- 
gaciją ant priduotų skundų.

Komitetas deda pastangas, 
kad priversti dabartinį resy- 
verį išmokėti depositoriams 
priklausomą jiems dividendų 
dalį.

Yra žinių, kad resyveris 
kiek surenka pinigų, tai atmo
ka skolą R. C. F. Corp., kur 
yra užstatyti geriausi inorge- 
čiai ir Šerai. Sako, atėmus iš 
ten tuos Šerus bus galima par
duoti ir tada dalinti dividen
dus. Be to, dar nutarta reika
lauti iš resyverio ir audito
riaus smulkesnės atskaitos 
apie išmokėjimą algų kler
kams per dabartinį resyverį 
ir, jeigu pasirodytų netikslu
mai, tai kreiptis į teismą.

Komiteto nariai turėtų visi 
lankyti susirinkimus ir žinoti, 
ką komitetas veikia ir ką gali 
nuveikti. — Reporteris.

Lietuvos Konsulas 
naujoje vietoje

Jau nuo gegužės 15 d. Lietu
vos Konsulas, P. Kalvaitis, 
persikėlė į naują vietą, bū
tent, 100 E. Bellevue PI. Tai, 
yra rezidencijos namas labai 
gražioje vietoje. O ir priva
žiavimas kaip automobiliais, 
taip ir gatvekariais yra gana 
patogus. Gatvekariais reikia 
paimti State St. ir važiuoti į 
šiaurę iki 1000 North. Ties 
tuo numeriu yra Bellevue PI. 
Paskui reikia paeiti vieną blo
ką įrytus.

Raštinė 
aukšto, — 
išpuošta. 
Konsulato 
riai dėl gyvenimo ir svečių. O 
ant 3 aukšto panelės , Gaižai- 
tės, konsulato sekretorės kam
bariai. Panelė Gaižaitė džiau
giasi, kad dabar daug laiko su
taupo, kada raštinė ir gyvena
nti kambariai yra ant vietos.

randasi ant pirmo 
labai erdvi, gražiai 
Ant antro aukšto 

kabinetas, kamba-
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O ponas Kalvaitis sako, kad 
dabar turi mažiau iiuoso lai
ko, nes lietuviai nepaiso, nė 
paskirtų valandų, nė šventų 
dienų, — atvažiuoja, kada lai
ko turi. O kad jau atsilanko, 
nors ir nepaskirtomis valan
domis, negi atsisakysi priimti 
ir suteikti patarnavimą. Atsi
tinka, kad ir šventimtaučiai 
atvažiuoja su reikalais ir iš ki
tų miestų.

Žinoma, pas kitų šalių kon
sulus tokių atsitikimų negali 
būti, nes nepaskirtomis valan
domis nepriimtų. Bet mes 
chicagiečiai esamo laimingi, 
turėdami Lietuvos konsulą po
no Kalvaičio asmenyje, kuris 
iš tikrųjų Lietuvos piliečiams 
tarnauja pilnoje to žodžio pra
smėje. — (Mcagietis.

McKinley Park
G. Milchel gavo keistą laišką

G. Mitchel (3311 Archer 
av.), senas “Naujienų” skaity
tojas ir rėmėjas, prieš kiek 
laiko pagarsino “Naujienose”, 
kad turi pardavimui “šoukei- 
sį”. Neužilgo po to jis susi
laukė didelį laišką. Laiškas 
parašytas ant “Draugo” kolen- 
doriaus lapo. Visas kalendo
riaus lapas prirašytas ir dar 
vienas rašomo popieriaus la
pas.

P-ia Mitchelienė parodė tą 
laišką Senam Petrui. Ir ko tik 
ten neprirašyta! Ąpjp Jėzų Kri
stų, jo kančias, Panelę Šven
čiausią ir abelnai apie moteris.

Praėjo kiek laiko ir vėl po
nai Mitcheliai gavo kitą pana
šų laišką, kur daugybė nesą
monių prirašyta. Pasirašo 
kažkokis Z. Milius. Žmogelis, 
matyti, labai silpnai rašo, — 
vos galima jo raštą perskai
tyti.

Tam laiškų rašymo mėgėjui

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yri piuk'u jeigu gali taip 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitj 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta! 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but« toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalai, valai 
dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; : > 
gausite per- savo aptiekoriu. ’ 
Lambert Pharmacal Co* Saint 
Loris, U. S. A. v<_

mcu|<mnou&

visgi butų pravartu žinoti, jog 
Amerikoje siųsti per paštą vi
sokius įžeidžiančius ir pilnus 
kelionių laiškus griežtai drailj 
džiama. Paštas už tai gali pu
sėtinai skaudžiai nubausti. Tai 
tegul ateityje Z. M. būna at
sargesnis, nes kitaip jis gali 
atsidurti ten, kur jis priklau
so. — Senas Petras.

Lithuanian Vilią
Amerikos lietuvaitės gana 

sėkmingai moka savistovų gy
venimą daryti. Jeigu jos to
kiu smarkiu tempu ir toliau 
progresuos, tai netolimoje atei
tyje vyrams teks virtuvę da
boti ir vaikus auklėti.

Štai jau mes šiandien ran
dame lietuvaičių, kurios prak
tikuoja mediciną, dentisteriją, 
advokatūrą ir dirba aptiekose. 
Lietuvaitės mokytojauja, veda 
grosernių, mėsos krautuvių ir 
kepyklų biznius. Jos yra re
storanų ir pagražinimo salio- 
nų vedėjos. Pasižymi jos mu
zikoj tapybos bei daugelyje 
kitų sričių. Atrodo, kad jos 
turi pakankamai pasiryžimo ir 
sumanumo tiek profesijose, 
tiek įvairiuose bizniuose.

Prieš keletą dienų, grįžda
mas nuo ligonio, pastebėjau iš
kabą su užrašu “Lithuanian 
Vilią”, 11212 S. NVestern av. 
Na, manau sau, kas čia per 
nauja įstaiga? Įeinu į vidų, 
žiūriu, švarus ir erdvi kaniba- r V
riai, o p-ia Stankūnienė gaš- 
padinauja. Ji tyra tos įstaigos 
vedėja. Užsisakiau užkandį. 
Kaip bematant sutaisė, — gar
džiai ir su skoniu.

Turiu pasakyti, kad toji vila 
yra labai paranki vieta būre
liui draugų sustoti ir ramiai 
sau prie užkandžių pasikalbė
ti, niekam netrukdant, — taip 
sakant, privačiai.

Linkiu p-ai Onai Stankūnie
nei kuo geriausio pasisekinio

MADOS MADOS

2595 -— Augesnei motete! išėjimui 
suknelė. Pasiūta iš lengvaus šilko arba 
batisto. Sukirptos mieros 36. 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
riršnurodyty pavyzdžiu, prašome iš
kirpti paduota Stankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mietą ir aiškiai parašyti savo var
ią, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattera Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.
r-- ' '-----------------------------------------------

NAUJIENOS Pattern Dept
1730 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centu ir prašau

atsiusti man pavyzdi No.______

Mieros ••(•••••••••••••••••••••t per krutinę

(Vardas ir pavardi) 

(Adresas)
ir--------

(Miestan ir, valstija) 

vesti tą lietuvišką įstaigą. Ne
abejoju, kad svečiai, kurie vi
lą aplankys, bus pilnai paten
kinti. — Dr. /L L. Graičnnas.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SPULKA

Visiems Lithuanian News 
Loan <& Building Assn. 
(Naujienų) spulkos nariams iš
siuntinėta pakvietimai į šėri- 
ninkų susirinkimą, kuris įvyks 
birželio 10 d. 1933. Kurie ne
galėsite dalyvauti, malonėkite 
prisiųsti įgaliotinius arba įgar 
lioti valdybos narius pasirašy
dami ant ten pridėtų proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.

GAL KAS RADOTE? Stasys Stul
pinas buvo pasirengęs išvažiuoti į Lie
tuvą ir buvo išsiėmęs dokumentą su
grįžti. Birželio \1 dieną, tai yra vakare, 
prieš išvažiavimą vėlai ėjo namo ir ant 
Paulina ir prie 45 gatvės jį užpuolė 
plėšiki ir atėmė kaikuriuos popierius, 
tarpe kurių buvo ir leidimas sugrįšti 
Amerikon. Dokumentas buvo su jo 
paveikslu ir antrašu.

Todėl gal vagis apsižiūrėjęs, kad do
kumentas jam yra bevertis, gilėjo nu
mesti. Jeigu ks jį rastų malonėkite 
priduoti į Naujienas, 1739 S. Halsted 
Street.

Lietuvių Bedarbių 63 lokalas laikys 
susirinkimą, birželio 6 d., Universal 
Kliube, 812 W. 33rd St., 2ros lubos, 
Pradžia 7:300 vai. vakare.

Visi nariai turi dalyvauti, nes bus ren
kama nauja lokalo valdyba ir daug pra
nešimų apie darbus ir gavimą pašalpos.

Sekr.

Dr-jos Št>. Petronėlės pusmetinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, birželio 5, 
7:30 vai. vak., Šv. Jurgio parap. svet.

Narės malonėkite pribūti, nes yra la
bai daug svarbių reikalų dėl aptarimo. 
Taipgi bus renkamos darbininkės dėl 
išvažiavimo, kuris įvyks nedėlioję, birže
lio 11,, Kučinsko vietoje, Justice Park, 
III. O. Kliučinskaitė, rašt.

Moderniškas Motelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Tinkama vieta apsigyventi. 
Galima vartoti kitchenette. 
Kainos $1.50 iki $3.00. Geras 
alus ir užkandžiai už dyką. 
1843 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8577 
CHICAGO, ILL.

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodu netik sustabdo pli
kimą, bet ir užaugina plaukus.' Mes iš
naikiname pleiskanas, kurios yra prięžas- 
timi naikinimo plaukų. Mes atgaiviname 
pražilusius plaukus, garantuojame užau- 
ginimą plaukų —> Mokestis žemos. -

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite pa
sekmių. Mes duodame treatmentus, vy
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto iki 
1-mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL,

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Lietuvių Hotelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių Ii* 
nijų. Kainos 
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Garden 
4177 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2235

Garsinkitės Naujienose

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stnd.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

e7 VALANDĄ
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
IS STOTIES 

W. G. E. S. 
1 3 6 0 KILOCYCLES.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUO.TAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Reikale dekoravimo, maliavojimo 
bei kvietkavimo savo namo — vidų 
ar lauką, tai malonėkite kreiptis pas 
mus. Gražus, greitas ir prieinama 

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
■ .......................   j
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Business Service 
Bi zniu> Pataiyayimąg 

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 

Mes padarome experto datbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

EKSPERAS knygvedys turi laiko pri
žiūrėti jūsų biznio knygas sykį arba du 
syk į savaitę, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
5843.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St., 1 lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia “Landlords” įstaigos

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį -biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi* 
Čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas“.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

CLASSIFIEDADS
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Business Service
AUTOMOBILISTŲ ATYDAI

Baterės ir visi elektros pataisymai prie 
automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

4559 So. Halsted St. Yards 0323 
arba Franks. 650 W. 35th St.

Yards 6701

_______ For Rent_______
RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 

restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly, basementas, garadžius. 
Prieinama renda. Gera vieta, netoli 
šapų.

1635 So. Canal St. 
Canal 6019

Furnished Rooms
RENDON kambarys, moteriai arba 

merginai arti streetkarių ir busų linijos, 
su ar be valgio ir laundry. 5437 So. 
Aberdeen St. Boulevard 5019.

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU savo pusseserės Piktur- 
naitės arba Alksniutės. taipgi A. 'Gri
ciaus, Albino ir Kazimiero Pikturnos, 
taipgi Gritėno. K. Luko ir A. Luko, 
taipgi Ad. Lukoševich ir daug kitų 
giminių. Esu atvažiavus iš New Yorko 
ir norėčiau susieiti. Katrina Lukavičiutė 
(Lukas). Paeinu iš šatiškių parapijos, 
Telšių apskr. Patys ar kas žinote mel
džiu pranešti į Naujienas, Tel. Roosevtlt 
8500, Box 1564.

Help Wanted—Malė
Darbininky rrihja . 1.

REIKALINGAS geras duonkepys, ku
ris mokėtų kepti visokią duoną ir kek
sus. Taipgi reikalingas ir išvažiotojas 
su t roku ar be troko.

3357 Auburn Avė.

REIKALINGAS žmogus pagelbėti į 
bučernę už valgį ir guolį.

4958 So. Princeton Avė.

Help Wanted—Female

REIKALINGA moteris už gaspadinę 
apie 45 metų amžiaus, nevedus. Su 
mokesniu susitaikysime. 5721 S. La 
Šalie St., užpakaly.

MERGAITĖ abelnam namų darbui, 
darbas nuolatinis, turi būt ant vietos. 
Atsišaukite 3600 So. Central Park Avė.

REIKALINGA moteris ant farmos, 
22 mylios nuo Chicagos. turi būti blai
va. B. Shukis, 4131 S. Francisco Avė., 
Tel. Lafayette 5824.

REIKIA moterų dirbti prie skudurų.
We$tern Polishing Clotb Co.

617 W. Lake St.
■■■ ...........

Automobiies
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

AUTOMOBILIAI
Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujos CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floąting power, auto- 
matic clutch-T-sIot, pistons it daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymoutb 
$445 F. O. B.

Taipat turim daugybę vėliausios mados 
vartotų automobilių, kuriuos dar išpar- 
duodam nuo $25 iki $1000.

Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
StanleyP.Balzekas.sav. Tel.Lafayette 2082 
Didžiausia ir teisingiausia autom. įstaigą

Furniture & Fixtures

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti I 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. ge
tą, modernišką miegk., $250, patlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki- 
nietiški kaurai $15. Radios, skalbimui ma
šina. vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakštas, viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

PARDAVIMUI 8 pėdų Wall Cace — 
12 pėdų Cigar Case 7 ir 4 pėdų Sbow 
Cases pigiai. 1125 W. 59 St.

UŽ JŪSŲ pasiūlytą kainą paaukou- 
sių rakandus, turtingi namai, beveik nau
ji orientališki kaurai verti $250 už 
$25. Parlor setas, riešuto medžio rnieg- 
kambario setas $35. valgomojo kamba
rio latinwood ir dvinynis miegkamba- 
rio setas, sofa ir baby grand pianas, 
sunkus kinietiškas kauras $8.00, scat- 
ter kaurai $3.00, firankos, grapes gold 
indai, radio, taipgi įvairus daiktai, grei
tai kraustomes, todėl pasiskubinkite pirm 
negu bus vėlu. .5717 Sheridan Road.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RESTAURANTAS parsiduoda, Pasau
linės Parodos apielinkėj. 12 metų tas 
pats savininkas. Parduodu dėl ligos. 
$2200 casb. Osborne Luncb, 16th ir 
State Sts.

Real Estate For Sale
Namai-žęm5 Pardavimui

PARDAVIMUI gražus ant bulvaro 
lotas, 33x125, kampas Marųuette Road 
ir Maplewood avė. Bargenas, agentai te- 
neatsišaukia. Tel. Cedercrest 2216.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, yra rooming bouse ir soft drink 
parloris at 1 lubų. Mainysiu ant far
mos. 1125 W. 59 St.




