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Indiana, Išrodo, Pasisakė 
Prieš Prohibiciją

Pirmieji daviniai rodo, kad konvencijos 
rinkimuose laimėjo prohibicijos priešinin

kai. Sausieji dar nėra praradę vilti
INDIANAPOLIS, Ind., birž. 

6.—Dar gautos tik pirmos ži
nios apie šiandie įvykusių vals
tijos konvencijos rinkimų da
vinius. Tie daviniai rodo, kad 
ir Indiana, ši saugiausia iš sau
sųjų valstijų, kuri turėjo ar
šiausius prohibicijos įstatymus, 
dabar pasisakė prieš prohibici
ją ir šiandie išrinko tokią kon
venciją, kuri ratifikuos prohibi
cijos atšaukimą.

šlapieji džiaugiasi pirmaisiais 
rinkimų daviniais, bet ir sau
sieji dar nepraranda vilties, kad 
galbūt kai ateis pilni daviniai, 
tai pasirodys, kad jie, sausieji, 
yra laimėtojai.

Kova buvo atkakli
Kad konvencija bus mišri, 

apie tai netenka abejoti, nes

delegatai buvo renkami ne nuo 
visos valstijos, o nito pavietų, 
po 1 delegatą nuo kas, 10,000 
gyventojų. Tokiu budu bus 
329 delegatai, kurių konvenci
ja įvyks birželio 26 d., India- 
napolis.

Sausieji dėjo visas pastangas, 
kad laimėti rinkimus. Ypač 
smarkiai jie veikė žinomuose 
sausuose pavietuose. Savo agi
tacijoj sausieji labiausia naudo
josi bažnyčoimis ir jose vedė 
labai atkaklią agitaciją.

Balsavusių skaičius kaimuo
se ir miesteliuose buvo mažas, 
mažesnis nė paprastai. Dides
nis sujudimas buvo tik dides
niuose miestuose ir čia balsavo 
didesnis‘nuošimtis žmonių. Ne
abejojama, kad didmiesčiuose 
laimėjo šlapieji.

Chicago, UI., Trečiadienis, Birželis-June 7 d., 1933

Kansas valstijos kalėjimas, Lansing, Kari., iš kurio šiomis dienomis pabėgo 11 kalinių, kartu 
pastvėrę kalėjimo viršininką ir du sargus, kuriuos pabėgėliai paskui paliuosavo Oklahoma 

valstijoj. Tabčgę kaliniai tebėra nesugauti.

Lietuvos Naujienos 
« 
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Lietuvos socialdemok
ratai važiuos į II Inter
nacionalo konferencijų

KAUNAS.—Liepos mėn. pa
baigoj Paryžiuje šaukiama 
tarpt. II-jo internacionalo kon
ferencija, kurios svarbiausiu 
darbu tvarkos punktu— Vokie
tijos įvykiai. Į tą konferenci
ją važiuosianti ir Lietuvos so
cialdemokratų delegacija.

Lietuvos atsakymas 
Amerikos prezi

dentui
Lietuva prisideda prie bendrojo 

ekonominio nusiginklavimo 
fronto ir prie Anglijos pasiū
lyto nusiginklavimo plano

Illinois 4 balsais 
prieš 1 pasisakė 
prieš prohibiciją

Kaf kuriuose Chicagos precink- 
tuose prohibcininkai negavo 
nė vieno balso

Kongresas priėmė 
mažųjų namų savi
ninkų gelb. bilių

Biilus dar eina atstovų hutui 
išlyginti niekurias pataisas

Lakūnas James Mat- 
tern vakar pasiekė

Omsk, Siberijoj
1,450 mylių kelią padarė į 12 

valandų. Kiek pasilsėjęs 
skris toliau per Siberiją prie 
Pacifiko vandenyno.

CHICAGO.—Vis dar nepilni 
valstijos konvencijos rinkimų 
daviniai rodo, kad Chicagoje 
prohibicijos atšaukimo šalinin
kai laimėjo 10 prieš 1 balsais. 
Kai kiuriuose precinktuose sau
sieji negavo nė vieno balso.

Visoje kitoje valstijos dalyje 
prohibicijos šalininkai liko su
mušti 4 prieš 1 balsais. Net ir 
sausųjų tvirtovės pietiniame 
Illinois nuėjo su prohibicijos 
priešininkais.

Kadangi delegatai konvenci- 
jon buvo renkami nito visos 
valstijos, todėl tiktai prohibi
cijos atšaukimo ratifikavimo 
šalininkai tapo išrinkti konven- 
cijon ir nė vienas sausasis 
jon nepateko. Konvencijon 
buvo renkama 50 delegatų.

Illinois yra devinta valstija 
išrinkusi konvenciją, kuri rati
fikuos prohibicijos atšaukimą. 
Konvencija susirinks liepos 10 
d., Springfielde.

WASHINGTON, birž. 6. — 
Senatas vakar priėmė adminis
tracijos bilių gelbėjimui mažų
jų namų savininkų, atnaujinant 
jų morgičius ir teikiant jiems 
paskolas. Bilius dabar bu*s su
grąžintas atstovų butui, nes se
natas yra priėmęs niekurias pa
taisas. Jei atstovų butas ne
sutiks tų pataisų priimti, tai 
bilius dar turės eiti abiejų kon
greso butų konferencijai ir tu- 
tės būti išnaujo perbalsįtotas.

33 konvencijos Chi
cagoje

CHICAGO. —šią savaitę Chi
cagoje įvyks 33 įvairios konven
cijos. Laukiama apie 10,000 
svečių.

Tuo Chicago, šiuo pasaulinės 
parodos lakiu, patampa kon
vencijų miestu, nes viso šiemet 
busią Chicagoje 1,000 konven
cijų.

Kongresmanai bijo
si gryšti namo

VVASHINGiTON, birž. 6. — 
Prezidentas Rooseveltas nori, 
kad kongresas šią savaitę už
baigtų savo posėdžius ir išsi
skirstytų. Tečiaus kongres
manai nenori skirstytis ir bijo
si gryšti namo. Bijosi todėl, 
kad juos laukia politikierių 
karšta pirtis.

Kongresas visą laiką tik nuo
lankiai klausė prezidento ir 
veikė tik sulig jo įsakymais. 
Tuo tarpu varde ekonomijos* 
buvo privesta nukapojimas al
gų valdžios darbininkams. Vie
šųjų trobesių ir kelių statybos 
darbai liko sustabdyti ir pini
gai sunaudoti miškų sodinimui. 
Kongresmonai be to labai mažai 
džiabų išgavo “užsitarnavusiems 
demokatams”. Ką kongesmanai 
dabar pasakys juos išrinkusiems 
politikieriams? Todėl tai kon
gresas ir pakėlė maištą prieš 
didelį mažinimą pašelpų karo 
veteranams. Nors čia jie norėjo 
pasirodyti neva gynėjais bal
suotojų interesų.

OMSK, Siberijoj, birž. 6, — 
Lakūnas Mattern, kuris vienas 
skrenda apie visą pasaulį, at
skrido šiandie į Omską 1:35 vai. 
po piet. Iš Maskvos jis išskri
do 1:14 vai. naktį. Tito budu 
Mattern iš Maskvos į Omską 
atskrido į 12 vai. 21 min. ir 
padarė 1,450 mylių kelią; vi
dutiniškai jis skrido po 120 my
lių į valandą.

Visą kelią jam teko skristi 
prieš stiprų vėją, kuris sulaikė 
jo greitumą. Už Omsko, kairi 
numatoma, jis turės patogesnį 
orą.

Mattern, kuris stengiasi su
mušti Post-Gatty rekordą, da
bar yra 54 min. prieky jų re
kordo. Bet jis nusileido Oms
ke, kurį Post su Gatty aplenkė.

Dabar Mattern skris toliau 
į rytus per Siberiją linkui Cha- 
barovsko, prie pat Pacifiko van
denyno, iš kur skris tiesiai į 
Alaską.

Mattern nakvos Omske
MASKVA, birž. 6. — Gauto

mis žiniomis, lakūnas Mattern 
nutarė pasilikti Omske iki ryt
dienos. Priežasties tokio nusi- 
tarimo nežinoma. Galbūt rei
kia taisytis aeroplaną, o galbūt 
yra reikalas didesnio poilsio, nes 
iki atskrido Maskvon, per 51 
valančią jis buvo miegojęs tik 
3 valandas. Maskvoj, nors čia 
sugaišo 9 valandas taisydamas 
aeroplaną, miegojo tik 2 valan
das. Tad išskrido į Omską la
bai pavargęs. Jokio “roboto” jis 
neturi ir pats vienas turi visą 
laiką variuoti aeroplaną.

37 užmušti susirėmime 
su Kubos sukilėliais

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
gauja:

Galbūt lietus su perkūnija, 
vėsiau j vakarą.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:-

MILANAS, Italijoj, birž. 6. 
—Pareikšdamas, kad nazių nu
sistatymas linkui žydų Vokieti
joje, įžeidė jo jausmus, “kai
po žmogaus ir artisto”, garsus 
muzikas Artūro Toscanini pa
naikino kontraktą vesti Vagne
rio muzikos programą Bay- 
reuth iškilmėse birželio 29 d.

HAVANA, Kuboj, birž. 6.— 
12 kareivių liko užmušta ir ke
li destetkai sužeisti ir 25 su
kilėliai Užmušti visoj eilėj susi
rėmimų Santa Clara provinci
joj. Tai paskelbė generalinis 
štabas.

Paskyrė arbitratorių 
ginče dėl Ohio anglia

kasių algų
WASHINGTON, birž. 6. — 

Prezidentas Rooseveltas vakar 
paskyrė Dr. Wm. M. Leiserson 
iš Antioch kolegijos, Yellow 
Springs, O., kaipo arbitratorių 
ginče dėl Ohio angliakasių al
gų.

Francija pasirašy
sianti keturių vai- 

stybių sutarti
Francijos ambasadoriui įsakyta 

padėti inicialus po sutarties 
tekstu

PARYŽIUS, birž. 6. —Fran
cijos ambasadoriui Italijoje ta
pą įsakyta padėti inicialus po 
keturių valstybių sutarties teks
tu. Tai tapo nutarta svarbia
me minisetrių kabineto posė
dyje.

Inicialai turėjo būti padėti 
jau savaitę laiko atgal, bet Vo
kietija ir Italija nenorėjo pri
imti Francijos pataisyto teks
to. Dabar tapo pagamintas te
kstas, kuris patenkina visas ke
turias šalis.

Ši keturių didžiųjų Europos 
Šalių—Anglijos, Francijos, Vo
kietijos ir Italijos — sutartis 
siekiasi užtikrinti Europoje tai
ką per ateinančius 10 metų.

Antras princas veda pa
prastų mergaitę

PARYŽIUS, birž. 6. — Ant- 
ras princas, nebodamas tėvų 
draudimo, yra pasiryžęs apsi
vesti su paprasta mergaite ir 
tuo netekti teisių jau’ prie ne
besančio sosto. Juo yra As- 
turias princas, vyriausias sū
nūs nuverstojo Ispanijos kara
liaus Alfonso XIII. Jis Lausan- 
ne, Šveicarijoj, oficialiai paskel
bė, kad jis apsiveda su turtin-
ga kubiete Edelmira Sampredo.

Paskelbime princo vardas pa
duotas kaipo Don Alfonso Pio 
Cristino
Guillerme Carlos Enriųue 
genion Antonio Venancie 
Borbon y Battenberg.

Jam apsivedus teisės

Eduardo Francisco 
Eu- 

de

Jam apsivedus teisės prie 
sosto atiteks jaunesnių j am su- 
nu, kadangi kitas Alfonso su
nite yra kurčias ir nebylys.

įPirmas princas vedęs šioinis 
dienomis paprastą mergaitę bu- 

natoriąus David Reed klientų I vo buvusio Vokietijos kronprin- 
pajamų taksų bylose.

WASHINGTON, birž. 6. — 
Atstovų buto finansų komite
tas, įnešus atstovui McFadden, 
nutarė pareikalauti iš iždo de« 
partamento sąrašą visų Pa. se-
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Vokietija žydų klau
sime nusileidžia tau

tų sąjungai
Prižada Augštosios Silezijos žy

dams grąžinti jų prarastas 
vietas

GENEVA, birž. 6. — Hitle
rio valdžios atstovas prisižadė
jo viešame tautų sąjungos ta
rybos susirinkime sugrąžinti 
žydams vietas, kurias jie pra
rado Augštojoj Silezijoj. Tai 
neliečia visų kitų Vokietijos žy- 
dų.

Skuodą tautų sąjungai pada
vė vienas Silezijos žydas, Franz 
Bernheim, kad žydų persekioji
mas Augšt. Silezijoj yra tie
sioginis laužymas Vokietijos- 
Lenkijos sutarties, kuri užtik
rino tam tikras teises Augšt. 
Silezijos gyventojams, nežiū
rint'jų tautybės ar tikybos.

Išpradžių Vokietija uždrau'de 
tautų sąjungai liesti tą klausi
mą, bet tarybai atsisakius nu
silenkti Vokietijai, Hitlerio at
stovai ėmė teisintis,, kad žydų 
persekiojimus ir šalinimus iš 
vietų pravedė lokaliai viršinin
kai be pritarimo centralinės val
džios, kuri negalinti atsakyti už 
veikimą pavienių viršininkų. 
Toliau spiriama Vokietija sutiko 
sugrąžinti atimtas Augšt. Sile
zijos žydams teises.

Dearborn, Mich., nesi
leidžia komunistų 

maršuotojų
DETROIT, Mich., birž. 6.— 

Keli šimtai komunistų vadovau
jamų žmonių bandė maršuoti 
pas Ford dirbtuves ir įteikti 
Fordui visą eilę reikalavimų dėl 
algų, darbo sąlygų ir bedarbių 
šelpimo.

Tečiaus pasiekus Dearborn 
miestą, kur ir randasi Fordo 
dirbtuvės, maršuotojus pasitiko 
Dearborn policija ir jų neįsilei
do.

Didžiuma maršavusių tada 
išsiskirstė, bet kiti nuėjo į lau
kus ir paskelbė, kad jie ten 
ikempinsią iki jie nebus prileis
ti prie Fordo.

Nebraskoj lijo žuvimis

6.

Daladier vadovaus 
franeuzų delega

cijai Londone
PARYŽIUS, birž. 6. — Pre- 

mieras Daladier vadovaus Fran
cijos delegacijai ekonominėje 
konferencijoj Londone. Franeu
zų delegacijon, be premiero, į- 
eis dar 6 ministeriai ir 1 vice- 
ministeris ir visas štabas eks
pertų.
Rūgina Angliją mokėti skolą

LONDONAS, birž. 6. — Phi
lip Snowden, buvęs darbiečių 
valdžioj iždo kancleris, specia
liame straipsnyje ragina Ang
liją sumokėti birželio 15 d. $75,- 
950,000 skolos Jitogt. Valsti
joms. Girdi, garbė verta dau
giau, negu tiek ir Anglija ne
gali laužyti savo pažadų. Be to 
Anglijos nemokėjimas skolos 
greičiau gali Jungt. Valstijas 
išstumti iš ekonominės konfe
rencijos, o ne privesti prie sko
lų klausimo revizijos.

ALLIANCE, Nebr., birž. 
—Vietos smiltynuose vakar 
jo žuvimis, kurių daitfg, ir tai 
gana didelių, rastą klanuose. 
Matyt, viesulą pastvėrė kokio 
nors ežero Vandenį ir atnešė 
j $lą apielinkę.
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Chiniečių nuostoliai 
20 kartų didesni 

už japonų
TOKIO, birž. 6. -— Chinie

čių nuostoliai kare su* japo
nais, nuo pat pradžios to karo 
rugp. 18, 1931 iki 1 d., šio 
mėn., buvo 20 įkartų didesni už 
japonų nuostolius.

Abiejų valdžių paskelbtomis 
skaitmenimis, chiniečiai turėjo 
222,000 nuostolių, o japonai 
11,280. Chiniečiai savo prane
šime neskiria sužeistų nuo už
muštų, bet tik pažymi, kad ci
viliai gyventojai turėjo 54,000 
nuostolių. Iš japonų nuostolių, 
2,897 kareiviai ir karininkai li
ko užmušti, kiti gi yra sužeisti.

Austrija rišasi su 
Italija

VIENNA, birž. 6. — Austri
ja ,po kanclerio Dollfus apsi
lankymo, dar arčiau susirišę 
su Italija religiniai ir politiniai.

Tapo padarytas naujas Aust
rijos konkordatas su Vatikanu. 
Tuo pačiu laiku Dollfuss išgavo 
Mussolini pasižadėjimą, kad 
Italija gins Austrijos nepriklau
somybę ir neleis Vokietijai ją 
pasigrobti.

KAUNAS. V. 19. Elta. — 
Lietuvos Respublikos Preziden
tas, p. A. Smetona, atsakyda
mas į Jungtinių Valstybių Pre
zidento, p. Franklin D. Roose- 
velto, atsišaukimą, pasiuntė ši
tokio turinio telegramą:

“Jo Ekscelencijai Franklinui 
D. Rooseveltui, Jungtinių Vals
tybių Prezidentui, Baltieji Rū
mai, Vašingtone.

Aš nuoširdžiai sveikinu drą
sų Jūsų Ekscelencijos žygį, ta
rusio pasaulio tautoms autori
tetingą įspėjimą žodą šiuo rim
tu ekonominės ir politinės kri
zės metu .

Mano Vyriausybė džiaugiasi 
gali patvirtinti, kad ji savo 
tarptautiniuose santykiuose va
dovaujasi tvirtu pasiryžimu į- 
gyvendinti, kiek tai nuo jos pri
klauso, kilniuosius politinio ir 
ekonominio pasaulio tautų soli
darumo, teisės ir sutarčių ger
bimo obalsius.

Ekonominėje dirvoje Lietuva, 
siekdama patikrinti visoms tau
toms lygią ir teisingą gerovę, 
prisidės prie bendrojo ekonomi- 

ginklavimo fronto, da
rydama visa, kas nuo jos pri
klauso, šiandien siaučiančios 
ekonominės depresijos priežas
tims panaikinti ir laikydama 
Jūsų Ekscelencijos pasiūlymą į- 
gyvendinti pastovų ir teisingą 
valiutų lygį viena iš pagrindi
nių priemonių iš paša Ulinio 
ekonominio chaoso išeiti.

Patyrusi ant savo tautos kū
no smurtiško ginklų vartoji
mo pasėkas, Lietuva, tiek sau, 
tiek ir visoms pasaulio tautoms 
nuo skaudaus kraujo pralieji
mo apsaugoti, deda didžiausios 
vilties Ženevos deryboms dei 
bendro pasaulio nusiginklavimo. 
Įnešdama savo dalį į nusigink
lavimo darbus, Lietuva prisidėjo 
prie Didž. Britanijos Vyriausy 
bės pasaulio tautoms pasiūlyto 
nusiginklavimo plano.

Pilnai priimdama Jūsų Eks
celencijos tučtuojau pasaulio 
taikai laiduoti daromus pasiū
lymus, mano Vyriausybė nedels 
prisidėti prie Jūsų Ekscelencijos 
siūlomo naujo iškilmingo ne 
puolimo pakto, tikėdama, kad 
tuo keliu bus suteiktas tautoms 
ramumo jausmas, o jų vadams 
galimumo surasti kelių ir prie
monių tautų gerovei sugrąžinti.

Antanas Smetona”.

PITTSFIELD, Ilk, Raymond 
Bess, 32 m., pašovė merginą, 
kurią jis norėjo vesti, nušovė 
jos motiną Mrs. Mary Cun- 
ningliam, 52 m., ir pašovė kai
myną, po to pats nusižudė.

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
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Trečiadienis, birž. 7, W33

New York, N .Y.
Išplaukus SLA. ekskursijai

šeštadienį, gegužės 27 d., 
apie 12 vai. po piety akivaiz
doje daugelio svečių (tik gaila, 
kad gana mažai butą lietuvių) 
išleidome SLA. ekskursantus 
į Lietuvą. Sakoma, kad šioji 
SLA. ekskursija susidarė iš 
apie 50 musų brolių lietuvių, 
kurie iškeliavo atlankyti musų 
visų seną Lietuvą. Sezoninis 
laikas yra gana patogus. Jura 
rami, audros nėra. Kelionė ga
li būti gana maloni. Daugeliui 
čia teko atsisveikinti su savo 
giminėmis ir gerais pažįsta
mais ant trumpo, o kitiems ir 
ant ilgesnio laiko. Teko girdėti 
gana širdingų linkėjimų, links
mos ir laimingos kelionės per 
A'tlantiką į tėvynę. Kai ku
riems iškrito ir ašara, kuomet 
meilės bučkis skyrė jaunuolį 
nuo mylimosios. Bet tik ant 
trumpo laiko, — ji sugrįš, nes 
ji tik keliauja atlankyti tėvų 
šalį — Lietuvą. Ašaras sekė 
maloni šypsą. Visi linkėjo ke
leiviams linksmos ir laimingos 
kelionės. Daugelis moterų gė
rėjosi dideliais Kukėtais gėlių, 
— netruko čia ir pinavijų.

Parėjus laivą galas nuo ga
lo ir apžiurėjus jį gerai, ypa
tingai turistų klasę, galima 

<butų kai kas ir pasakyti, bet 
lai būna taip, kaip yra, nes 
kitaip gali kai kam užsistoti 
ant nelabo korno.

Čia ant vietos šita SLA. eks
kursija nepadarė nieko įspū
dingo. SLA. organas “Tėvynė” 
gana daug rašė apie minimą 
ekskursiją ir gana dažnai ru- 
gojo, kad kiti laikraščiai nie
ko apie tai nerašo. Pati “Tė
vynė’’ net nepadavė nė vietos, 
iš kur laivas išplaus. Niftfažia- 
vus į New Yorką, refkėjtf 
klaidžioti—ieškoti SLA. ekskur
sijos laivo. New Yorkas yra 
didelis miestas ir čia atvažia
vus nelengva bet ką susirasti; 
kai kam nelengva buvo susiras
ti ir šitą vietą. “Tėvynė” pa
davė laiką, kad laivas išplauks

11 vai. dienos, bet nepasakė, 
jog “Standard time, ar saving 
time”. Kai kam gal atrodys, 
kak! tas viskas yra tik menk
niekis, bet taip nėra. Vieta ir 
teisingas laikas daug prigelbsti 
lygiai pasažierams, taip ir pa
lydovams. Gal “Tėvynės” re
daktoriai manys, kad aš čia 
jiems ką tokio noriu primesti. 
Jeigu taip, tai atsiprašau — 
neturiu noro, nors ir galėčiau.

Kuomet visi tyli ir aš tyliu; 
mat, dabar SLA. yra tylėjimo 
gadynė. Net ir tie tyli, kurie 
gauna mušti arba juodas akis; 
man gi neskauda ir juodų akių 
dar neturiu.

Grįžkime prie ekskursijos.
Dėliai žingeidumo, kaip Jau 

minėjau, įlipau į laivą. Įžanga 
į laivą buvo 10 centų. Laive 
ieškojau lietuvių ekskursantų, 
manydamas, kad čia juos kas 
suves į vieną būrį, į vieną vie
tą — ir čia visi lietuviai pasa- 
žierai turės progos susipažinti. 
Maniau, kad čia bus kas nors 
iš P. Tarybos narių arba kas 
nors turės kokį ženklą kaipo 
kompanijos narys, bet nieko 
panašaus niekur nepastebėjau. 
Teko girdėti kelis lietuvius 
kalbant lietuviškai, bet jie bu
vo pakrikę ir rūpinosi savais 
reikalais. Jiems niekas nieko 
neprigelbėjo. Lietuvių palydo
vų beveik kaip nė nebuvo, dau
giausia girdėjosi balsas “ya, 
ya” — tai yra švedų, švedai 
čia, tur būt, užėmė pirmą vie
tą dėl to, kad tai buvo švedų 
Amerikos Linija. Išvakarė j e 
prieš laivo išplaukimą man 
teko būti Brooklyne ir teirau
tis, iš kur tas SLA. ekskursi
jos laivas išplauks. Visur ga
vau vienokį atsakymą, — neži
nau, man tas neapeina. Tūlo
se vietose net gavau atsakymą 
su klausimu, — nesuprantu, 
ką tamsta kalbi. Kokia ten 
ekskursija?

Kuomet pareiškiau, kad 
SLA., tai nustebo, sakydami: 
nieko nežinau, iš kur ir kada 
ta ekskursija bus. Man be ga
lo buvo nuostabu girdėti to
kius pareiškimus “nežinau”.

čia ant vietos riliidasi kelios 
SLA. kuopos/čia raridasi SLA. 
centras, ir "Tėvynės” spaustu
ve. Čia randasi tautininkų eėni 
organai “Vienybe”, čia prasi-

ddda ir baigiasi visi svarbiausi 
SLA. reikalai, kuriuos mes ti
nome ir 'kurių mes nežinome, 
čia prasideda ir čia
šokios kovos už visokias SLA.
' ų’‘- .i t

—. . X......................... ........................................ ........................

vietas, ypatingai į tokias vie
tas, kur doleris yra užtikrin
tas/ čia dr dabar eina *htidringa 
kova, !>kas t turi užimti SLA. 
sekretoriaus vietą, — Vinikas

ar Raginskas. Nors abudu jie
du yra geri tautininkai, bet 
visgi jų vienas yra numeris 
pirmas, o kitas numeris ant
ras. Nors SLA. nariai balsa

vo už Dr. Viniką, bet ką tas 
reiškia. No. 1—F. mano, kad 
jam ta vieta priklauso, ir vis
kas. Tur būt, tik dėlto ir eks- 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

— L- .................-■.........   .J., L,............

. *»■
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Jie turi to, kas reikalinga — Tik pabandyk jų!
<g> 1935, Licorrt & Mybm Tobacco Co. .

■ . '.................

Rūkytojai, vyrai ir moterys, ištikto 
daugiaus mąsto apie kokį cigaretą 
jie ruko.

Jie ištiktųjų pradeda pažinti ką 
reiškia cigaretui “patenkinti” . . . 
juos užganėdinti . . . jiems tetikti 
tikro džiaugsmo.

Aš tau sakau, jog Chestetfield 
' yra tokios rūšies cigarctas.

•B ■

Jie lengvesni... jie geresnijTik 
pabandyk jų. t

1933
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KORESPONDENCIJOS

New York, N. Y

ĮVAIRENYBES

Refrigeratoriai

DIDELI HARGENAI

a Valve-in-hėad six, galinti suteikti

Lovos po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

Nauji parlor setai .

i*

gyvuliai 
prie pa- 
bet visa 
aplinkui,

pakvies- 
Padejęs 
pasakė: 

išbandy-

ap- 
ty- 

vie- 
da-

profesorius. 
kė Wild’as. 
nyvą amžių 
bėgti atgal.

žmones nuo 
karštis juos

nieko negalėjau UŽ

kartą apie SLA. eks- 
išleistuves. Kuomet 

kitą kartą pasisuksiu Ne<v 
Yorko-Brooklyno apylinkėje, tai 
savo plunksną pasimirkysiu

CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT, MICHIGAN
• Ali prlces f, o. b. Flint, Mfchiįan. Special eguipment extra. Low 

dvlibaTedprices and easy G. A/. A. C, forma. A General Motors Valtie.

PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS
Vatiniai matracai po

Apex Refrigeratoriai (šal
dytuvai) yra pripažinti 
vieni iš geriausių, kaina

69.00

’2.95
•3.95
’3.95

•15.00
•29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

fi-

re
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(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kursijos išleistuvėse tų doleri
nių S LA. darbuotoji^ taip ma
žai tesimatė. Skaitant ant pirš
tų, nereikėtų nusiauti kojas,— 
užtektų dviejų vienos rankos 
pirštų, tai ir viskas.

Laive išbuvau apie dvi va
landas ir tik vieną tautietį te
pastebėjau. Kartą praslinkau 
ir pro barą, kuris randasi gale 
laivo, bet kad diena buvo be 
galo giedri ir kaitri, tad ir ten 
mano nelaba plunksna paliko 
sausa ir 
kabinti.

Tiek ši 
kursijos

gerai, — itad jus viešieji žili 
jaunikaičiai ir jus pusžilęs pa
nelės bukite pasirengę, nes 
eisime pažiūrėti, kas iš tikro 
jūsų kolonijoje dedasi. Šį kar
tą palieku jus ramybėje.

Ten Buvęs.

Chloro dujų ataka ties 
Bolimovu

ninkas. Jis negalėjo alsuoti. 
Mus pamatęs, ištiesė rankas su 
neapsakomu meldimu. Profeso
rius pasilenkė prie jo. — Šitą 
galima butų išgelbėti, bet pas 
mus nėra reikalingų priemo
nių. Profesorius nubraukė ran
ka per veidą nelaimingajam.

Priėjome upelį. Keletas ka
reivių godžiai gėrė vandenį. — 
Pasakykit jiems — tarė profe
sorius, kad kiekvienas lašas 
vandens sunkina -jų būtį. Bet, 
deja, nebuvo jokio galimumo 
atitraukti tuos 
vandens. Vidinis 
degino.

Nejaukų reginį 
kanuolių baterija, 
šuoliu

Profesorius triumfavo. Visa
me jo veide spindėjo 'pasiten
kinimas, į visą kas buvo 
linkui žiurėjo mokslininko 
ri n etoj o akimis ir čia pat 
toje savo užrašų knygelėje

Staiga 
Girdė
tai — 
drobė

teikė viena 
matyt pilnu 

važiuodama buvo už
klupta mirties nešamo debesio.
Tai buvo krūva žmonių ir are
lių ir ratų.

Ne tik žmonės ir 
buvo nebegyvi, arba 
skutimo atsidusimo, 
gamta, keletą mylių
buvo negyva. Medžiai stovėjo 
be lapų lyg po viesulo, žolė 
apbalo nustodama žalios spal
vos.

šioj mirties karalystėj be 
tikslo slankiojo musų kareiviai 
ir veltui mėgino suteikti pa
galbos.

rė reikalingų pastabų, 
jis sustojo ir įsiklausė, 
josi tolimas užimąs. Kas 
paklausė išbalęs kaip

Reikia bėgti atsa- 
Užmiršęs savo se- 
profesorius leidosi 
Per musų galvas

ūždamas sviedinys netoli nu
krito. Atvykusi pagalbon rusų 
artilerija atidengė ugnį.

Tai buvo 1915 metų birže
lio 12 d. ties Bolimovu. Vokie
čiai pirmą kartą rusų fronte 
pavartojo nuodingas dujas. Čia 
žuvo rusų du pulkai Sibiro šau
lių, nuostoliai 9,000 žmonių iš 
jų 6,000 mirė vietoj. Tais pa
čiais melais liepos mėn. 6 d. 
dujų ataka buvo atkartota. 
Bet šį kartą auka liko patys 
vokiečių kariai. Išleidus iš ba
lionų dujas, vėjas staiga apsi
suko atgal ir 1,200 vokiečių 
kareivių vietoj žuvo.

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutes” Darže

tiek 
laimės kiek jos yra vi
same pasaulyje!”

JAUNA LAIKAS, kuomet jus 
negalite nuvykti į vestu

ves arba j kokią nors puotą, bet labai 
retai atsitinka, kad jus negalėtumėte to
kiam įvykiui atsitikus nors minutę pa
švęsti patelefonavimuil Toks telefonu 
pašaukimas visuomet būna didžiai įver
tintas tų, kuriuos jus pasaukiate, ir su
prantama '‘dovana yra to, kuris ją duo
dat” Kada jus nepašauktumėte, pašauki
mas visuomet mažai kainuoja.

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU
TAUPYTI PINIGU IR SVEIKATĄ

skalbimui maši-
uos po

39.00

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Vokiečių armijos leitenantas 
Maks Wild savo atsiminimuose 
pasakoja, kad generolo Liuden- 
dorfo jam buvusi pavesta ap
sauga vieno mokslininko pro
fesoriaus (tur būt prof. Hebe- 
rio, kuris vykdė laukuose ban
dymus su dujomis), kuris no
rėjo asmeniškai pamatyti chlo
ro dujų bangos veikimą. Wil- 
das turėjo laukti Bolimove at
vykstant profesoriaus, kur vis
kas jau buvo paruošta chlo
ro dujų bangos atakai. Lauk
damas profesoriaus Wildas iš
ėjęs apžiūrėti Bolimovo apylin
kių ir labai buvęs nustebintas 
pamatęs tuščius pirmos eilės 
vokiečių apkasus, juo labiau, 
kad čia buvo labai daug vo
kiečių artilerijos ir be to dar 
visiška tyla rusų pusėj. Vo
kiečių kareiviai buvo atitraukti 
antron apkasų linijon. Pirmoj 
apkasų linijoj matėsi koki pa
slaptingi balonai, apie kuriuos 
slankiojo šešėliai. Atvykus pro
fesoriui Wildas buvo 
tas j požemių štabą, 
žemėlapį pulkininkas 
šiandien auštant bus
ta chloro dujų bangos ataka — 
išradimas musų gerbiamojo 
profesoriaus. !Po šios dujų ata
kos kartu su musų kariais pro
fesorius nori patekti į rusų 
apkasus, kad vietoje galėtų pa
daryti savo pastebėjimus. Į 
požemi įėjo karininkas su me- 
tereologijos biuro pranešimu, 
kur sakoma, kad numatomas 
vėjas priešo pusęn. Tik ką pra
dėjo brėkšti. Kasimais visi nu
ėjom į pirmos linijos apkasus. 
Rusų artilerijos paraližavimui 
buvo duotas įsakymas vokiečių 
artilerijai atidengti pragarišką 
ugnį. Pasiruošimui pasibaigus 
artilerija nutilo. Staiga pasi
girdo užimąs. Dujos! Vadovy
bė ir profesorius tyliai sekė 
kai pakilo ir iš lėto slinko j 
rusų apkasus pilkai žalsvas de
besys. Praslinko keletas minu
čių kol nuodingas debesys to
liau nuslinko. Jau laikas. Pul
kininkas sušvilpė, jam atsilie
pė dešimtys švilpukų ir ko
manda atakon. Vokiečių pėsti
ninkai nuėjo atakon. Profeso
rius ir Wildas sekė paskui. 
Mes bėgame paskui pirmosios 
kolonos, nei kulkosvaidžių ir 
šautuvų traškėjimo, nei šauks
mų nieko nesigirdėjo iš rusų 
pusės — sako Wildas. Buvo 
nejauki tyluma. Su šautuvais 
ir bombomis rankose vokiečių 
kareiviai įsiveržė į rusų pir
muosius apkasus. Jau prašvi
to. Apkasas buvo užverstas ru
sų lavonais. Bet kokia baisi 
veidų išraiška: akys išlindę 
ant kaktos ir lyg sustingę kan
čiose. Kai kurie dar buvo ago
nijoj, daužėsi konvulsijose, 
graužė žemę;..

Mes išėjom iš apkaso. Neap
matomas laukas buvo nuklotas 
gulinčių kūnų. Konvulsijos, de
javimai, bet nei vieno riksmo, 
nei vieno balso. Tie, kurie dar 
buvo gyvi — troško ir iš jų 
atidarytų burnų girdėjosi tik 
vienas švilpimas. Tai buvo ne 
kovos laukas, bet kančių lau
kas, kur reikalingi ne šautuvai 
ir bombos, bet gailestingumo 
pagalba. Aš mačiau kaip šiur
pas ėmė musų kareivius nuo 
šio baisaus reginio. Tik vienas 
profesorius buvo visai ramus ir 
su matomu žingeidumu tyri
nėjo veikmo rezultatus savo 
išradimo. — žiūrėkit, sakė jis 
man, matot šį mėlynumą? Tas 
parodo visišką organizmo nu- 
nuodymą. Jis neišgyvens ir va
landos.

Ant kelio sėdėjo rusų kari

Siūlydami Chevrolet Kokybę ir Pasitikėjimą Modernišką Aer 
Stream Styliavimą . No Draft Ventiliaciją . Fisher Bodies ir 

Pasaulinį Ekonomijos Rekordą
sunku butų pakartoti, štai yra 
karas, kurį policijos departa
mentai, didelių laivų operato
riai ir kitos organizacijos, ga

linčios pasirinkti iš didelio būrio kitokių karų, pasi
rinko šį be mažiausio abejojimo. Ir jisai yra jūsų už 
tokią žemą kainą, kad mėnesiniai mokesčiai lengvai 
galės būt padengti. • Ir kas daugiau, kuomet norėsite 
mainyti, jus rasite, jog Chevrolet dcaleriai darys vis
ką, kad jums pagelbėti įsigyti naują Chevrolet.

OKIA prasmė tolinus ati- ♦ 
dėlioti nusipirkti tą nau

ją karą ,kurį jus norite ir ku
ris juins yra taip reikalingas? 
Štai yra geriausi dalykai kokius jums motoriavimas 
gali duoti: Aer-stream styliavimas, su gražiu nauju 
radiatorium, beaver-tail užpakaliu, ir driektais fende
riais. No Draft Ventiliacija, kuri duoda jums galimy
bės nustatyti tinkamą sau orą, vasarą ir žiemą. Tikro 
mohair apmušinėjimas, saugaus stiklo ivindshields ir 
daugelis kitų labai puikių dalykų, išskirtinai dėl 
Chevrolet, už šią kainą.! Čia yra švelni, greita, smagi 
transportacija — a Vali)e-in-hėad six, galinti suteikti 
kvapą sulaikančius išpildymus ir ekonomiją, kurią

■------------------------- MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET DYLERIUS
Albany Park Motor Sales, 

8102 Lawrence Avenue, 
Chlcago, Illinois.

Sunnnlt Motor Sules, 
Sunijnit, Illinois 

Ashland Avenue Motor Balęs, 
5486-42 S. Ashland Avenue, 

Chinaco, Illinois.
Baumann Chevrolet sales, 

8316 Archer Avenue, 
Chiearo. Illinois. 

Blameuser Chevrolet Baies, 
Milės Center, Illinois. 

Caley Brothers, 
10524 8. Mlehlgan Avenue, 

Chleavo. Tlllnnla. 
Clarke-Hulett Chevrolet Co 

Midlothian, Illinois.
Clark-Manle Motor Sales, 

1080 N. Clark Street, 
Chlcago, Illinois. 

Clayton-Dean Chevrolet Co 
2500 Washlngton Blvd., 

Chlcago, Illinois.
DesPlalnes Motor Sales, 

DesPlalnes, Illinois. 
DesPlalnes Valley Motors, 

Lemoht, Illinois

Drlje Motor Salea, 
6528 Roosevelt Road, 

Bervvyn, llllnola.
Durat Chevrolet Company, 

1147-50 W. Jackson Blvd., 
Chlcago, llllnola.

Egan Chevrolet Salea, 
5145 Mllwaukee Avenue, 

Chlcago, llllnola.
B. H. FĮeok & Company, 

Hinadale. llllnola.
Garfleld Chevrolet Salea Co. 

6 B. Garfleld Blvd.Chloago. 1117
H. and K. Chevrolet Co. 

La Grauge, III., 
Harry Chevrolet Salea, 

Harvey. Illinola.
Ilammel Chevrolet Co. 

7289-85 W. Grand Avė. 
Chlotum. m.

Hafner Chevrolet Co. 
2610-12 S. Mlehlgan Avė.

Chlcago, UI.
Keenan Chevrolet Salea, 
5825 W. 22nd Street, 

Cicero. Illinois. 
Kolaeth-Reld Chevrolet, 
5854 W. Chlcago Avė.

Chlcago, Illinois.’

Kuahler Chevrolet sales, 
6317 Broadvvay 

Chlcago. IUlnols. 
T.avery Chevrolet Oo. 
7115 Bxchange Avė. 

Chlcago, III. 
Lewla Auto Sales, 

8400 Ogden Avenue, 
Chlcago, minola. 

Molnerney Motor Co., 
2715 M. Cicero Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
McManus Motor Sales, 

6711 8. Western Avenue,' 
Chlcago, minola. 

Miller Chevrolet Salea 
1882 W. Irving Park Blvd.

Chlcago, m. 
Mllwankee Avenue Motorą, 
2504 Milwaukee Avenue, 

Chlcavn. llllnola. 
Murray Service A Motor, 

052 Madladn Street, 
Oak Pork, IUlnols. 

Nelson Chevrolet saiee, 
2849 N. Clark Street, 

Chlcago, Illinois.
Nlekey Chevrolet saiea. Ine., 

5010 Irving Park Blvd. 
Chlcago, IUlnols.

Mlebnrger Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Avenue. 

Chlcago, IUlnols.
North Shore Chevrolet Sales 

611 Maln 8t., 
Wllmette, m.

Orme Chevrolet Co. 
5200 Lake Park Avė. 

Chlcago, minola
Ogden Avė. Motors, Ine. 

6837-41 Ogden Avė., 
Berwyn, III.

Ray O’Connell Motor Co., 
4025 W. Madleon Street, 

Chleago, IUlnols.
A. L Oosterbeek Motor CoH 

7541 8. Bahted Street, 
Chleago. IUlnols.

Rldgevray Salea, 
Lanslng. llllnola. 

Roosevelt Motor Salea Co.
3838 Roosevelt Road, 

Chleago. IUlnols.
Seip Chevrolet Sales, 
8622 Conimerelal Avė., 

Chleago. Illinois.
Sheets Chevrolet Sales 

0522 Cottage G ra ve Avė. 
Chlcago, Ilk

Superlor Motor Sales. IncM 
6943 S. Halsted Street. 

Chlcago, Illinois.
TrI-City Motor Co., 
Park Kidge. lUtnnis.

Uptoįvn Motors Corp., 
4809 Broadvey, 
Chlcago. Illinois.

Vanderploeg & Kelt vėl d, 
South Hnlland. Illinois. 
Weetcott Motors, Ine. 
1245 Chleago Avcoue, 

Evnnston, Illinois.
Weet Auto Sales, IneM 

311 S. 5th Aveone, 
Marwood. Tllinnta.

1201 Lake BU 
Melrose Park, III. 
Wltte Motor Sales, 

402-6 Weetera Avenue, 
Blue Island. Illinois. 
Vanson Chevrolet Oo., 

Chlcago Heighta, DMnoIs.
Yonng & Boffmnn Chevrolet, 

9220 S. Ashland Av^, 
Chiearo, Illinois.

O. W. Zander Motor Sales, 
Arlington Ilrighta, UI.
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LAVONAS, KURĮ REIKIA PALAIDOTI 
r i ■ ................ .

Prohibicija Jungtinėse Valstijose yra mirusi. Ją 
ištiko “nogla smertis” šį pavasarį, ir jokia galybė pa
saulyje daugiaus nebegali ją atgaivinti. Belieka ją da
bar tiktai tinkamai palaidoti.

Kiekviena valstija, kuri iki šiol turėjo progos for
maliai pasisakyti prohibicijos atšaukimo klausimu, pa
davė milžiniškas daugumas balsų už jos atšaukimą. 
Užvakar teko balsuoti Illinois valstijai, ir čia prohibi
cijos priešai padavė keturis kartus daugiau balsų, ne
gu jos šalininkai. Chicagos mieste balsai už atšaukimą 
buvo net 11 kartų skaitlingesni už atšaukimo priešų.

Tačiau “sausųjų” vadai dar vis kalba apie pasiry
žimą kovoti. Anti-Saloon viršininkas Illinois valstijoje, 
Dr. George B. Sanders, išgirdęs apie balsavimo rezul
tatus, pareiškė:

“Mes, žinoma, nesiliausime vedę kryžiaus karą 
išgelbėti Ameriką nuo alkoholio. Mes tęsime kovą.” 
Tas asmuo, matyt, nežino, kad stabas, kuriam Ame

rikos žmonės per dešimtį su viršum metų dėjo milži
niškas aukas, yra negyvas.

Gaila, kad Amerikos konstitucija nustato labai ilgą 
procedūrą tokiems lavonams palaidoti. Mėnesių mėne
siai praeina, kol kongreso priimtą konstitucijos patai
symą ratifikuoja 36 valstijos. Kodėl negalėtų kraštas 
atlikti šitą dalyką vienu visų žmonių balsavimu?

APAKĘ KOMUNIZMO FANATIKAI

Kiekvienas bešališkai protaująs žmogus šiandie 
žino, kad komunizmas savo atkaklia kova prieš demo
kratinę respubliką ir prieš socialistinį darbininkų judė
jimą paruošė dirvą Hitlerio pergalei. Bet nė po šios ka
tastrofos Vokietijoje komunistų vadai pasaulyje dar 
nepasidarė blaivus.

Dabar, kada hitlerininkai, įsigalėję Vokietijoje, be
gėdiškai skverbiasi į kaimynų šalis — Austriją, Čeko
slovakiją ir t. t., tai ką gi daro komunistai šitam pavo
jui atremti? Jie ne tik nedaro nieko prieš fašistus, bet 
steigiasi dar sudemoralizuoti darbininkų judėjimą, kad 
jisai nepajėgtų atmušti fašizmo atakas.

Štai vokiečių komunistų vadas Čekoslovakijoje, Rei- 
man, rašo savo partijos organe:

“Socialdemokratų vadai dabar organizuoja 
kriminalę komediją po ‘demokratijos gynimo’ obal- 
siu. Mes turime sunaikinti iliuziją (įsivaizdavimą), 
buk sufašistinta čekų demokratija esanti geresnė, 
negu atvira fašistų diktatūra.”
Tai matote, kokias “idėjas” atsakomingas komu

nistų lyderis per savo partijos organą skleidžia tarpe 
Čekoslovakijos darbininkų. Organizuoti kovą demokra
tijos gynimui — tai, girdi, “kriminale komedija”!

Čekoslovakijos demokratinė respublika, kurioje 
darbo žmonės (ir patys komunistai!) turi visas politi
nes ir pilietines teises, esanti nė kiek ne geresnė už at
virą fašistų diktatūrą!!

Vadinasi, kam čia kovoti prieš fašizmą? Tegu val
džią paima hitlerininkai — blogiau nebusią!

Ar tai nėra tikriausias talkininkavimas fašizmui?
Šitokią beprotišką propagandą per metų metus 

skleidė Vokietijos liaudyje Thaelmann’o ir kitų Mask
vos “robotų” kontroliuojama komunistų partija. Ji šau
kė, kad Vokietijos respublika esanti tokia pat nelem
ta, kaip ir atvira fašistų diktatūra; kad socialdemo
kratai ir profesinės darbininkų sąjungos tai — “social- 
fašistai”. Ji sakė, kad atvira fašistų diktatūra busianti 
net mažiau kenksminga darbininkams, nes ji nesideng- 
sianti “demokratijos skraiste” ir nemulkisianti masių.

To ne gana. Stengdamiesi įrodyti Vokietijos žmo
nėms, kad fašistai esą “mažiau kenksmingi” masėms, 
negu demokratijos gynėjai, Vokietijos komunistai įvai
riuose valstijų^ seimuose, miestų tarybose ir centrali- 
niame parlamente (reichstage) nuolatos balsuodavo 
išvien su hitlerininkais prieš soicaldemokratus minis- 
terius, miestų burmistrus ir kitokius administratyvius 
urėdus. Metai laiko atgal komunistai viešai rėmė mo- 
narchistinio “Plieno šalmo” ir hitlerininkų sumanytą 
referendumą, kad butų paleistas, terminui nepasibai
gus, Prūsų seimas, kuriame demokratinės partijos dar 
turėjo daugumą, ir pašalinti socialdemokratai minister 
ziail

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:
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Pusei metų 4.00
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Trims mėnesiams____ _ ______ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ••• •«••<*•••• »<••••••«••••••••«»•• **«M0 $8.00
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Nenuostabu, kad tie darbininkai, kurie patikėjo 
komunistais, nematė jokio reikalo kovoti prieš Hitlerį, 
kuomet į jo rankas pateko valdžia.

Bet šiandie po to, kas įvyko Vokietijoje, ir labiau
sia atbukęs bolševikiškas protas, rodos, jau turėtų su
prasti, kad demokratinę tvarkų nieku budu negalima 
lyginti su fašistiška diktatūra, šimtai komunistų vadų 
Vokietijoje tapo sumušti arba nužudyti, tūkstančiai 
kankinami kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose...

Tačiau Čekoslovakijos komunistų organas skelbia: 
Kova už demokratijų yra “kriminale komedija”! De
mokratinė tvarka Čekoslovakijoje yra “ne geresnė, kaip 
atvira fašistų diktatūra”!

Kuris sveiko proto žmogus dabar gali užginčyti tų 
faktų, kad komunistai yra tiesioginiai fašizmo padė
jėjai?

Įvairenybės
Didžiausias šių laikų 

avantiūristas
rui pasibaigus Arabijų ir Si
rijų pasidalijo prancūzai su 
anglais, atstatė iš karalių Hus- 
seina ir jo vietoj pasodino va- 
habitų vadų Ibn Sandų. Latv
iene© supyko, kad pašalino iš 
sosto jo gerų bičiulį Husseinų, 
ir, metęs tarnybų, grįžo į Ang
lija. Čia jis, protestuodamas, 
atsisakė nuo pulkininko laipsnio 
ir pasiuntė paštu Anglijos ka
raliui visus gautus karo ordo
mis. Apsigyveno jis vėl Oks
forde ir studijavo įtoliau arche
ologijų. Tačiau neilgai jam te
ko ramiai gyventi. Anglijos 
reikalai pablogėjo Azijoj ir rei
kalingas buvo sumanus agen
tas. Vienų dienų pas Lawrence 
atsilankė Anglijos oro laivyno 
viršininkas ir pasiūlė dirbti 
toliau. Lawrence pastatė savo 
sųlygas: grąžinti Husseino
vaikams sostų. Jo sąlygos bu
vo priimtos. Husseino vaikas 
sūnūs Faisolis buvo padarytas 
Irako karalium, o antras Ab- 
dulla — Transjordanijos. O 
Lawrėnce paprastu kareiviu įs
tojo į anglų Oro laivyną ir iš
vyko į Indiją.'

J ''L;'-'

Iš Indijos jgreitai po visų 
pasaulį pasklido žinia, kad 
pulk. Lawrencę, tik atvykęs į 
Indijų, žuvo Bombėjaus mies
te per automobilio katastrofų. 
Tačiau žuvo tik buvęs pulkinin
kas Latvrence, o eilinis karei
vis Lavvrence, persirengęs ma
hometonų dvasininku, kurstė 
Indijos mahometonus prieš 
hindušus. Indijoj kilo riaušės 
tarp mahometonų ir hindusų, 
kurios nedavė sudaryti vieno 
bendro fronto prieš anglus. Iš
naudodami mahometonų ir in- 
dusų kivirčus, anglai nugalėjo 
Gandi ir išlaikė Indiją savo 
rankose. O eilinis Lavvrence, 
pasivadinęs lakunu Shaw, jau 
buvo Indijos šiaurėj, Afganis
tano pasieny. Tuo laiku Afga
nistano karalium buvo Ama- 
iiulla, palaikęs gerus santykius 
su Sovietų Rusija. Norėdamas 
pamatyti vakarų kuhairų, Ama- 
nulla išsiruošė į didelę kelionę 
po Europą. Čia jam buvo ruo
šiami iškilmingi sutikimai. O 
tuo tarpu Afganistano kalnuo
se, tarp puslaukinių afganiečių 
giminių, klaidžiojo senas der
višas, vienuolis, aistringai skel
bdamas, kad karalius Amanulla 
pametęs tikrąjį Korano moks
lų ir susidėjęs su giaurais ne
tikėliais. Kalnuose kilo pasi
piktinimas. Ir kai Amanulla 
grįžo iš tolimų kelionių į savo 
sostinę, ten tuojau prasidėjo 
maištas. Sukilo kalnų giminės 
ir, buvusio vandens nešėjo ve
dami, nugalėjo Amanullos ka
riuomenę, Amanulla turėjo 
bėgti, o į sostų atsisėdo van
dens nešėjas, pasivadinęs Ha- 
bibulla, kaipo Afganistano val
dovas. Nuvertus Amanullų, 
dingo be žinios ir senas dervi
šas kurstytojas. Juo buvo žuvęs 
pulk. Lavyrence, lakūnas Shaw.

Kelis kartus anglai „skelbė 
to
mų. Ir’yis po kiek laiko’jis vėl 
pasirodydavo ten, kur jo nie
kas nelaukdavo. Todėl ir dabar 
mažai kas tiki, kad jis galuti
nai išėjęs iŠ tarnybos. Gal būt, 
tai yra tik eilinė gudrybė. Law-

Iš Londono pranešama, kad 
pagarsėjęs anglų kariuomenės 
pulkininkas Lawrcnce galutinai 
išėjęs į atsargų. Pulk. Law- 
rence vardas plačiai pagarsė
jo pasauly per didįjį karų ir 
pokariniais metais. Jis veikė 
daugiausia Azijoj, Arabijoj, 
Indijoj. Afganistane, Tibete. 
Jis yra laikomas didžiausiu šių 
laikų avantiūristu ir slaptu 
anglų agentu. Apie jį eina ne
paprastos pasakos ir legendos. 
Ten, kur jis pasirodo, visada 
turi įvykti kažkas netikėto, ne
laukto. Praėjusį sudenį buvo 
rašoma, kad Lawrence gyve
nus Berlyne, kur esąs budistų 
kunigas vienuolis. Jis pavyz
dingai ėjęs budistų vienuolio 
pareigas ir net laikęs paskaitas 
apie budizmų ir agitavęs stoti 
j vienuolius. Geriau nusima
nantieji apie Lawrence dabar 
tvirtina, kad jo budizmo skel
bimo vaisium esųs Hitlerio lai
mėjimas Vokietijoj! Lawrence 
buvęs tiesiog... eks-kaizerio 
Vilhelmo agentas! Dabar iš 
Londono skelbiami^ kad Law- 
rence visai pasitratfkęs iš tar
nybos.

Lavvrence visai netikėtai at
rado savy gabumus, kuriais 
dabar yra pagarsėjęs. Jis yra 
gimęs Anglijoj, pasiturinčioj 
šeimoj. 1910 m. jis baigė Oks
fordo universitetą, kur studi
javo filosofijų ir archeologijų. 
Iš pradžių jis buvo paprastas 
kabinetinis mokslininkas. 1913 
m. anglai, jausdami artėjantį 
karų, pasiuntė kariškų ekspe
dicijų į Pietų ^Palestinų, kuri 
turėjo apžiūrėti busimų kovų 
laukus. Kad turkai ir jų są
jungininkai vokiečiai nieko ne
įtartų, ekspedicija turėjo moks
liškų pobūdį, būtent tai buvo 
archeologinė ekspedicija. Eks
pedicijos vadu buvo garsus ar
cheologas, Oksfordo universite
to profesorius Hogarth, jo sek
retorium — jo gabiausias mo
kinys Lawrence, o kitais eks
pedicijos nariais buvo... anglų 
generalinio štabo karininkai. 
Ten tad, besibastant po Sirija 
ir Palestinų, iškilo aikštėn 
Lawrence gabumai ne kaipo 
archeologo, bet kaip sumanaus 
kariško stratego ir diplomati
nio agento. .Jis greitai išmoko 
arabų, turkų ir persų kalbas 
ir jų svarbiausias tarmes. Jis 
jomis taip kalbėjo, kad niekas 
jo nėgalėjo atskirti nuo turko, 
perso, arabo. Karo pradžioj jis 
dirbo Kairo mieste, žvalgybos 
skyriuj. Čia jis suorganizavę 
žvalgybos tinklų Artimuose Ry
tuose, atlikinėdamas įvairius 
diplomatinius uždavinius. 19X6 
m. jis buvo pasiųstas į šventų 
mahometonų Mekos miestų pas 
didįjį šerifų Husseinų suagituo
ti jį sukilti prieš turkus. Misi
ja puikiai pavyko. Atsitiko ne
girdėtas dalykas, kad mahome
tonai, Husseino vedami, pra
dėjo kovų su turkais. 1917 m. 
Husseinas, anglų kariuopienes 
remiamas, užėmė Sirijų ir Me- 
sopotamijų ir iškilmingai įėjd 
į Damako miestų. Tai buvo 
Lawrence nuopelnas. Jis buvo 
pakeltas į pulkininkus. Bet ka

rence yra pasižymėjęs ir savo 
raštais, kuriuose pasakoja sa
vo nuotykius. Jis yra laikomas 
vienu iš geriausių anglų šių 
laikų rašytojų. O originalas

Oscar Wilde Vertė A. Kartonas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

“Tai aš bandysiu būti, Hen
riai!,’’ jis tarė, apleisdamas 
kambarį. Važiuodamas į savo 
paties namus, jis suprato, jo- 
gei baimės jauninas, kurį jis 
manė užgniaužęs, jam vėl su
grįžo. Lordo Henriaus pašali
nis užklausimas momentaliai 
atėmė jam drąsų, o drąsos 
jam dar reikėjo. Pavojingus 
daiktus reikėjo sunaikinti. Jis 
sudrebėjo. Jis neapkentė nei 
ton minties apie palietimą jų.

O vis gi buvo reikalas tą 
atlikti. Jis tų gerai supsato, ir 
užsirakinęs knygyno duris jis 
atidarė slaptų sienoje šėpą, į 
kurių jis buvo sukimšęs Bazi- 
liaus Hallwardos apsiaustų ir 
portfelį. Ten didelė ugnisi 
liepsnojo. Jis uždėjo dar vie
nų rąstų ant jos. Svilančių nir 
bu bei degančios odos kvapas 
buvo baisiai biaurus. Jam užė
mė tris ketvirtdalius valandos 
viskų sudeginti. Ant galo, jis 
jautėsi alpstąs ir sergąs, tad 
variniuose groteliuose jis pa- 
smilkino kiek algieriškų pasti
lių ir šaltu, muskusu kvepian
čiu actu nusiplovė savo rankas 
ir kaktą.

Staiga jis sujudo. Jo akys 
pradėjo keistai spindėti ir jis 
nerviškai kandžiojo savo apa
tinę lupą, Tarp dviejų langų 
stovėjo didelė florentiška šė
pa, padaryta iš juodmedžio, 
dramblio kaulais bei mėlynais 
lapisais išmarginta. Jis žiurė
jo į jų kaip į daiktą, galintį 
jį užkerėti bei išgąsdinti ,lyg 
joje butų buvę kas nors, ko jis 
troško, bet ir beveik neapken
tė. Jis pradėjo greitai alsuoti. 
Pašėlęs troškulys apsėdo jį. 
Jis užsidegė cigaretę, bet tuo- 
jaus numetė. Jo blakstienos 
nudribo žemyn, beveik pasiek
damos jo skruostus. Bet jis 
vis nenustojo žiūrėjęs į šėpą, vyrai bei moterys spietės į 
Pagaliau jis atsikėlė iš sofos, išblaškytus būrelius prie sa- 
kurioje jis gulėjo ir nuėjęs'vo durių. Kai kuriose smuklė- 
prie josi atrakino, ir paspaudė se girdė j oš biaurus juokas.

Bernard Shaw apie Lawrence 
taip yra pasakęs: “Tarp nuo
stabiausių šio pasaulio įvykių 
Lawrence asmenybė yra pati 
nuostabiausia”.

kažkokią paslėptą sprenžiną. 
Trikampi staličia pamažu išė
jo. Jo pirštai instinktyviai pri
siartino prie jos, ir viduje ką 
nors suspaudė. Tai buvo maža 
kiniška dėžė, juodai ir su 
aukso dulkėmis lekeruota, la
bai gražaus darbo; šonai ries
tomis vilnimis vaizduoti ir su 
metalinių siūlų kabančiais ku- 
tosas, prie kuru buvo prisegti 
apskriti krištolai. Jis atidarė 
jų. Viduje buvo žalia, vaško 
žvilgėjimo, pasta, keistai sun
kaus ir nepaliaujančio kvapo.

Keletą minučių jis neatsi
traukė, su keistai nejudančia 
šypsena ant jo veido. Tada 
drebėdamas, nors kambario 
atmosfera buvo baisiai karšta, 
jis išsitiesė ir pažvelgė į laik
rodį. Buvo jau dvidešimt mi
nučių prieš dvyliktą. Jis su
grąžino dėžę į vietą, uždary
damas šėpos duris, ir nuėjo į 
savo miegamąjį kambarį.

Vidurnakčiui mušant savo 
bronzinius smūgius tamsiame 
ore, Dorianas Gray’jus prastai 
apsirengęs, skepeta apsivynio
jęs kaklą, pamažu išslinko iš 
namų. Bond’o gatvėje jis ra
do vežėją su geru arkliu. Jis 
pasišaukė jį ir negarsiai pasa
kė jam antrašą.

Vyras papurtė galvų. “Tas 
man yra pertoli,” jis sumur
mėjo.

“Štai tau soverenas”, tarė 
Dorianas. “Gausi ir kitą, jeigu 
greitai važiuosi.”

“Gerai, pone”, atsakė žmo
guj ‘jus busite tenai už va
landos,” ir jo keleiviui įsisė
dus, jis apgręžė arklį ir grei
tai nuvažiavo link upės. .

XVI.
Pradėjo šaltai lyti ir neaiš

kios gatvių šviesos atrodė, 
kaip kokios šmėklos pro krin
tančių miglą. Viešos įstaigos 
jau užsidarinėjo ir tamsus

PIKIETININKAI

Kitose, girtuokliai pešėsi ir 
spiegė.

Atsilošęs karietoje, užsitrau
kęs skrybėlę ant kaktos, savo 
neliūdnomis akimis Dorianas 
Gray’jus žiurėjo į didelio mie
sto nelemtą gėdą, ir, laikas 
nuo laiko, pats sau kartojo 
lordo Henriaus žodžius, ku
riuos jis buvo girdėjęs pirmų 
dienų jiems sui tikus, “išgydy
ti sielų pajautimais, o pajau
timus išgydyti siela.’’ Taip, ta
me tai ir buvo paslaptis. Jis tų 
jau dažnai buvo bandęs, ir da
bar jis vėl pabandys. Teo yra 
opiumo urvų, kur galima už
miršimų nusipirkti, didžiausių 
baisybių urvų, kur galima se
nų nuodėmių atmintį sunai
kinti pašėlimais nuodėmių, 
kurios tebebuvo naujos.

Žemai danguje kabojo mė
nulis, kaip kokia geltona kau- 
kuolė. Laikotarpiais didžiausis 
išsikraipęs debesis ištiesęs sa
vo ilgų alkūnę pasiekė ir pa
slėpė jį. Liktarnių Šviesos ma
žėjo, o gatvės darės siauresnės 
ir klaikesnės. Sykį žmogus pa
klydo, tad reikėjo grįžti pusę 
mylios. Arklys garavo bepūš
kuodamas per vandens tvenki
nėlius. Šoniniai kasietos stik
lai buvo aptraukti pilku mig
los milu.

“Išgydyti sielą pajautimais, 
o pajautimus išgydyti siela!” 
Kaip tie žodžiai skambėjo jo 
ausyse! Jo siela tikrai buvo 
mirtinai serganti. Ar tai tiesa, 
kad pajautimai galėtų išgydyti 
jų? Nekalto kraujo buvo iš
lieta. Kuo tą galima butų at
gailėti? Ak, už tą nebuvo at
gailos! Bet nors atlaida nebu
vo galima, užmiršimas vis 
dar buvo galimas, o jis buvo 
nutaręs užmiršti, išspausti tų 
daiktų iš savęs, sutriuškinti, 
lyg tą žaltį, kuris buvo įkan- 
dęs jį. Iš tikro, kokią gi teisę 
turėjo Bazilius kalbėti, kaip 
jis kalbėjo? Kas gi jį buvo pa
daręs teisėju kitų? Jis buvo 
pasakęs baisių daiktų, bjau
riausių daiktų, kurie nėra pa
kenčiami.

(Bus daugiau)

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.



Trečiadienis, birž. 7, 1933 NAUJIENOS, Chicago, UI. 6

CHICABOS
ŽINICtii

Balsavimo pasėkos
Demokratai laimėjo rinkimus; 

už prohibicijos atšaukimą 
Chieagoje balsavo 11 prieš 1

Užvakar Chieagoje ir kitose 
Illinois valstijos dalyse įvyko 
teisėjų rinkimai. Kaip ir bu
vo galima tikėtis, demokratai 
visiškai nušlovė republikonus, 
pravesdami pilną savo tikietą. 
Atsilaikė tik tie republikonai, 
kurie buvo susidėję su demo
kratais ir pastarųjų buvo re
miami.

Circuit teismo teisėjais tapo
išrinkti šie asmenys: John Pry- 
stalski, Philip L. Sullivan, Da
niui P. Tnftie, Kickham Scanlan, 
Joseph Burke, W. V. Brothers, 
Thomas J. Lynch, Hugo M. 
Friend, P. J. Finegan, Frank 
H. Bicek, Francis S. Wilson, 1). 
F. Matchett, John R. Caverly, 
Walter J. La buy, D. J. Nor- 
moyle, Harry M. Fisher, George 
Fred Bush, S. H. 
Michaie] Feinberg 
P. Eptein.

Superior teismo 
rinkta demokratai 
meyer ir D. f 
bate teismo 
O’Connell.

Naujai išrinkti teisėjai per 
pirmus šešis mėnesius gaus su
mažintą algą. Pirma teisėjas 
per metus gaudavo $15,000, o 
dabar ta alga tapo sumažinta 
ligi $13,000. Tačiau po šešių

Klarkowski, 
ir Bau j am i n

teisėjass iš- 
G. C. Nie- 

5. McKinlay, o pro- 
teisėju John F.

ALEKSANDRA PARSKAUDAS
Persiskyrė su šiuo psauliu bir

želio 4 dieną. 12:30 valandą ry
te 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime se

serį Domicėlę Lekavičienę, sesers 
dukteris Joscphine, Stellą, Alice ir 
Mary ir seseries sūnūs Juozapas, < 
pusseserę Jievą Juozaitienę ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 į 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvergo bir- ' 
želio 8 dieną. 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio Į 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. | 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Parskau- 
do giminės. draugai ir pažjstmi 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekme.
Sesuo. Sesers Dukterys, 
ir Sūnūs. Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

Chicagos pasaulinėje parodoje vakare, kai sužiba įvairiaspalvės šviesos.

mėnesių alga bus pakelta ant 
$500. Paskui kas metai bus pa
keliama po $500 ligi 1936 m., 
kada dabar išrinktų teisėjų al
gos ir vėl pasieks $15,000 per 
metus.

Pirmadieni piliečiai taip pat 
turėjo progos pareikšti savo 
nuomonę prohibicijos klausimu. 
Balsavimo rezultatai savteiem- 
siems tikrai nemalonus. Saky
sime, Chieagoje vienuolika prieš 
vieną balsavo už “kilnaus” pro
hibicijos eksperimento atšauki
mą. šį kartą sausiemsiems tapo 
užduotas skaudus smūgis ir 
visoje valstijoje. Bendrai imant, 
keturiais balsais prieš vieną Il
linois valtsija pasisakė u*ž pro
hibicijos panaikinimą.

Nuo munšaino mirė ke
turių metų vaikas

Stricklandų namuose, 4417 
Harrison st., gegužes 27 d. įvy
ko baliukas. Po to baliuko pa
siliko apie puspaintė munšaino. 
Stricklandų ketūrių melų , sū
nūs, Everett, surado munšainą 
ir išgėrė jo apie penkias un
cijas. Paskirt nuėjo į lovą ir 
atsigulė. Ant rytojaus jis jau 
nebeatsikėle,—gulėjo be sąmo
nės. Tajx) pašauktas daktaras, 
kuris vaiką nusivežė į ligoninę. 
Ligoninėje Everett pasimirė.

Francis Bushman nusi- 
bankrutijo

Francis X. Bushman, prieš 
porą desėtkų metų pagarsėjo 
judžių artistas, kaip amerikonai 
sako, yra visiškai “broke”. Sko
lų jis turi $107,000, o turto 
toms skoloms padengi tik apie 

;i;$100. Todėl jis tapo paskelb- 
itas bankrotu.

Mrs. Bruce MacDonald, turtinga našlė iš Flint, Mich., ku
ri rasta nužudyta savo namuose ir jos 17 metų amžiaus su
ims Balfe, kuris yra įtariamas žmogžudystėje ir kuris idabar 
nežinia kur slapstosi. Policija jo ieško visoje šalyje.

Tyrinės “Paryžiaus 
gatvę”

Pasairtinėje Parodoje 
steigta, taip vadinama 
žiaus gatvė”. Tai imitacija Pa
ryžiaus miesto gatvės. Ten ren
giama visokie pasilinksminimai 
ir šokiai. Parodos vedėjai pra
dės tą gatvę tyrinėti, kadangi 
gauta keli skundai, kad ten ei
na gembleriavimas ir pardavi
nėjama stipresnis “štofas”, ne
gu legalis alus.

yra į- 
“Pary-

Nusižudė dėl nesvei
katos

Joseph Certik, 2521 S. 56th 
av., užvakar nusišovė savo min
kštų gėrimų užeigoje. Jis buvo 
60 metų amžiaus ir jau per ke
lis metite nesveikavo. Spėjama, 
kad silpna sveikata ir privedė 
prie saužudystės.

Išvažiavo maudytis, - 
grįžo be automobilio 

ir be drabužių
Corinne Anderson, 19 metų 

mergina, 311 N. Central avė., 
su 
v o

trimis savo draugai nuvažia- 
automobiliu maudytis prie 

gatvės. Visi suėjo į vande- 
o drabužius paliko automo- 

Kai išėjo iš vandens,
"i, 
biliu'jc.
tai neberado nei drabužių, nei 
automobiliaus. Maudymosi kos
tiumais jie nuvyko į artimiausią 
policijos stotį ir raportavo apio 
savo nelaimę. Ten tuoj tapo 
padaryta kolekta ir nusamdy
tas jaunuoliams taksikabas na
mo parvažiuoti.

Cicero nesuranada 
kėjų bonams

pir-

Cicero miestas nutarė išleis
ti už $750,000 bonų, kurie neš 
šeštą nuošimtį. Tačiau ligi 
šiol negavo nei vieno pasiūly
mo, kas norėtų tuos bonus par
davinėti.

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

Burnside

siunčiama nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus.

Susirinkimas paliko komisi
jos nuožiūrai ir toliau tuo rei
kalu veikti. Nutarta, kad 
kuopos valdyba užklaustų 
Centro, kodėl organe nespaus- 

> dinama naujosios konstituci
jos projektas? Nejaugi ir vėl 

į pasikartos tas pat, kas ir pir
ma,— konstitucija bus at
spausdinta tik kelias dienas 
prieš seimą.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad gegužės 23 d. pasimirė 
kuopos senas narys Karolis 
Bajalis. Velionies pagerbimui 
pirmininkas paprašė visų na
rni vienai minutei atsistoti.

Rengimų komisija raporta
vo, kad kuopos išvažiavimas 
įvyks birželio 25 d. Dambrau
sko farmoje, Willow Springs. 
Vieta ten labai graži. Tuoj 
ant vietos tapo išrinkti darbi
ninkai išvažiavimui.

Už nuvežimą nieko nereikės 
mokėti.

Mikas Pivorunas jau grįžo iš 
ligoninės. Dabartinis jo ad
resas yra — 654 E. 89 st. Lan
kytojais paskirta J. Kriščiū
nas ir J. šūkis. Nuo gegužes 
10 d. serga E. Čepulienė. Ją 
lanko E. Pivoruniene ir O. Po
cienė.

Kuopos iždo globėjai M. 
Stankevičius, M. Bertulienė ir 
O. Jasaitienė liko paskirti per
žiūrėti kuopos knygas už šių 
metų pirmą pusmetį.

— Narys.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd.
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

Iš S LA. 63 kuopos susirinkimo

SLA. 63 kuopos mėnesinis 
simirinkimas įvyko birželio 2 
d. Tuley Parko salėje, 90th ir 
Lawrcnce av. Narių atsilankė 
neperdaugiausiai. Gal būt to
dėl, kad oras pasitaikė labai 
šiltas. Kai kurie nariai atvy
ko prieš susirinkimą, užsimo
kėjo duokles ir išėjo.

Komisija kuri prieš kelis 
mėnesius buvo išrinkta ištirti 
kai kuriuos kuopos pastebėtus 
netikslumus dėl išmokėjimų, 
raportavo, jog tas klausimas 
dar nėra pilnai išrištas. Bu
vo kreiptasi į Centrą, bet Cent
ro sekretorius atsakė, kad iš
mokėjimų reikale reikia kreip
tis į Centro iždininką ir Kon
troles Komisiją. Sekretorius 
gi apie tuos dalykus nieko ne
žinąs. Na, o kada buvo už
klausta Kontrolės Komisijos, 
tai p. Bachunaa, tos komisijos 
pirmininkas; ‘atsakė, kad mi
nėtais reikalais reikia kreiptis 
į Centro sekretorių. Vadinasi

9:30 vai. ryto, birželio 25 d., 
prie Tuley Parko sustos tro- 
kas, o apie 10 vai. prie A. Lau- 
rulano namo, 10530 Indiana 
av., Roselande. Burnsidieiai 
ir roselandiečiai, kurie norite 
į išvažiavimą nuvažiuoti tro- 
ku, malonėkite susirinkti mi
nėtose vietose ir minėtu laiku.

A. L. Davidonis, MD
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvood 5107,
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesni vist*
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Iventadieniais nuo 10 iki 12 
Phont Boulevard 8483

T1D r1 ITAQPTTTTQ
DENTISTAS 

Grjio U Kruopos it tfH praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimu.
8335 So. Halsted St

Tri. BOULEVARD 9199

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

W T? VATTQ7’UJtwo W • Jt? • JUk.Xa.JLjXmJE4
1145 Miltvaukee Aventu.

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

Ncdėlioj pagal sutarti

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 eutartį.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniikas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todus X-Ray ir kitokias elektros prie^ 
taisąs.

, Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W, 18th 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

DR. CHARLES SEGAE
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Telefonai Virginia 0034

4729 South Ashland Avė., 2 Isdbof 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turtą automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampai 67th ir Artėliau Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų |> 

nedžlicima pagal susitari**.

Nao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nao 7 iki 8:30 vai. 
vakaro JNTedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų, 

Phone Midivay 2880

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. IZth St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

Rsz. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nao 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pisf

7 iki 8 vai. Nedėk nao 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, 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. Nedėliomis 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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, iiputniia: 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St

kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v, 

Nedėliomis it iventadieniais 10—2.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžim*
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ. 

k

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

Ofiso Tek Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Advokatai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsjted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir , 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chieagoje 

ir apielmkėje.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
409? ARCHER AV.

t

Phone Canal 6122

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

Valandos: I——3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sursfti 

Rezidencija 6631 So. Califotnia Avė.
Telefonas Republlc 7868

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vak kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Daktarai

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 it 8413

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

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tek Seeley 7330 
Namų telefonas Branswick 0597

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

SENIAUSIA IR DIDŽIAI ISIA IŠTAIGA 
CHIEAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau, patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs1 grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl Šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS

Lachavich ir Sūnus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pl„ Chicago 
SKYRIUS t 

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

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tek Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nao 6 iki 9 valandai vakar*

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

Namų Tek Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tek Repablic 9723

LIETUVIŲ GRABORIUS
DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viii Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušeres 
Mrs. ANELIA’ K. JARUSH 

Pbysical Thetapy 
8 Midtfife 

6109 South Albany 
Avenue 

u Phone 
Hemlock9252 

Patarnauja prie, gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir ' magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do- 

© vanai.

Ofiso Tel. Boulevatd 5913
Rez. Tek Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos nao 1-3, nao 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutattj.

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: valandos 9—6

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedGllo. Seredoa ir PAtn.vSio« vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockvrell Street n

Ūtarnlūko, Ketverro Ir Subatos vak. 7 Iki 8 
Telefonas Bepubllo 9600

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.S 
756 W. 35® St 

(Cor. of 35th 8 Halsted StsY 
Ofiso valandos: nuo 2-4, ųuo 7-1 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Tel. Calomet 1656

W. E. IIERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St
Virš Jociaus Restaaraato

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 v. vak.

X
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‘NAUJIENŲ’ 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.

Taip pat vietoje yra ir gera 
valgykla. P-ia Bružienė gami
na skanius lietuviškus val
gius ir turi kambarių pavie
ni em s.

Visi J. Bružo draugai ir pa
žįstami nepamirškite “Naujie
nose” perskaityti Juozo užei
gos garsinimą, kuris tilps 
pentadienio laidoje.

Senas Petras.

PRANEŠIMAI

Padėka

“Naujienų” Piknikas
Sekamą sekmadienį, birželio 11 

d., “Birutes” darže įvyks šau
nus “Naujienų” piknikas.— 
Viskas bus pardavinėjama nu
pigintomis kainomis

Birželio 11 d. “Birutės” dar
že jvyks didžiulis “Naujienų” 
piknikas. Pirmiausiai turime 
priminti visiems skaitytojams, 
kad jie turės progos gauti dy
kai įžangos tikietą. Visa, kas 
reikalinga padaryti, tai iškirpti 
penkis kuponus, kurie kas die
ną telpa laikraštyje. Už penkis 
kuponus prie daržo vartų buS 
duodamas vienas įžangos tikie- 
tas dykai.

Pikniko programas bus labai 
įvairus: dalyvaus pagarsėjęs 
pasaldo rišt i kas Zbyszko, ‘dra- 
piežnas dzūkas”, akrobatai, du 
ispanai gitaristai-dailininkai, 
Vytauto Beliajaus šokėjų gru1* 
pė ir t.t. Peoples Furniture Co. 
parūpins garsiakalbį, o šaunu
sis George Steponavičiaus or
kestras gros šokiams.

Alus darže parsidavinės kaip 
ir visus kitur;—po dešimtuką 
stiklas. Nupigintomis kainomis 
parsidavinės taip pat “ice 
cream”, papsas ir t.t.

Kurie norite nuvažiuoti tre
kais Jai bus labai gera proga. 
Nusipirkdami iš trekų savinin
kų įžangos tikietą, galėsite nu
važiuoti į pikniką ir grįžti at
gal. Tas pat tikietas bus ge
ras ir į daržą įeiti. Vėliau bus 
pranešta, iš kokios vietos išva 
žiuos trekai.

rėnas. Prie kiekvieno laiško 
buvo paaiškinimas ,kaip Jis rei
kia siųsti. Tačiau, matomai, kai 
kurie tų paaiškinimų tinkamai 
neperskaitė: jie užrašė adresą 
ant nupirkto konverto ir pa
siuntė. Toks laiškas buvo pri
statytas ne lakūnams, o į tą 
vietą, kur siuntėjo adresas ro
dė. Jau pora laiškų tapo su
grąžinta iš Europos.

Jeigu kas iš lietuvių gavo at
gal netiksliai pasiųstus laiškus, 
tai dar yra progos gauti na įlo
jus. “Naujienų” ofise ir 
Lietuvos konsulate grįžusieji 
laiškai bus apmainomi ant nau
jų. Lakūnai išskrenda iš New 
Yorko tik ateinančios savaitės 
pradžioje, tai dar bus progos 
tuos specialius laiškus pasiųsti.

Smagus Joniškiečių 
Kliubo piknikas

Joniškiečius ir kitus lietuvius 
smarkus lietus su ledais ir 
perkūnu uklupo miškuose.

Per kurį laiką ėjo draugiš
kas pasikalbėjimas apie įvai
rius praeities gyvenimo nuoty
kius. Kiek vėliau buvo sureng
ta, taip sakant, aristokratiški 
pietus. Na, tai pas joniškiečius 
vis kas nors nepaprasto.

Bet štai kame visas blogu
mas pasirodė. Apie aštuntą 
valandą vakaro, kuomet dar 
nekurie pilnu tempu linksmino
si, užėjo nepaprastai smarki 
lietaus audra. Ledai iš debesų 
pabiro, kaip bulvės iš kiauro 
maišo, žaibai su perkūnijos 
trenksmais sudarė savotišką 
muziką. Vėjas laužė medžių 
šakas, o gėlės ledų liko su
tremptos į purvus.

Tikrai pasidarė nejauku ir 
nemalonu. Tad joniškiečiai ir 
kiti lietuviai, kurie buvo išva
žiavę į miškus pailsėti tyrame 
ore, skubinosi ir važiavo namo.

Rep. F. Bulaw.

Širdingai tariu ačiū drau
gams Andriukaičiams ir Nau- 
dažams už surengimą man to
kios gražios vakarienės. Taip
gi esu labai dėkinga visiems 
dalyvavusiems mano drau
gams už suteikimą man dide
lės paramos šioje nesmagioje 
valandoje.

Dar kartą visiems ačiū!
— Ona Guščius.

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 įga
lioti valdybos narius pasirašy
dami ant ten pridėtų proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.
Marųuette Park. — S. L. A. 260 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks birželio 7 
d., 7:30 vai. vak. K. J. Mačiuko raš
tinėje, 6812 So. Western Avė. Visi 
nariai ir narės esate kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių reika
lų, kurie turi būti neatbūtinai aptarti.

M. Pallock, sekr.

Siutai dėl vyrų ir vaiki
nų tiesiog iš dirbtuvės 
100% grynų vilnų, visi garantuoti. 
Kaina nuo $9.50, $12.50 ir $13.50.

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė. 

arti Richmond St.

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 sugrįsti 
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.

Lakūnų laiškai
Nemažas skaičius lietuvių nu

sipirko specialius laiškus, kad 
juos pasiųsti “oro paštu” savo 
giminėms bei pažįstamiems į 
Lietuvą. Tuos laiškus tuTės 
nuvežti lakūnai Darius ir Gi

Sekmadienį įvyko smagus Jo
niškiečių Kliubo piknikas Spai- 
čio darže. Susirinko kliubiečiai 
ir šiaip atvyko nemažas būre
lis svečių bei jų rėmėjų iš Chi- 
cagos ir apylinkių. Visi bend
rai linksminosi ir šoko prie ge
ro orkestro, išskiriant kliubo 
pirmininką p. R. Šniuką ir ki
tus valdybos narius.

Kadangi orkestras grojo 
daugiausia “džazą” ir šiaip 
ypatingas melodijas, — tai p. 
šniukas nutarė duoti pirmeny
bę jaunuoliams smagiai pasi
šokti. Jis gi pakvietė Dr. Dun
dulį ir apie porą tuzinų žymių 
kliubo bendradarbių bei “Nau
jienų” reporterį prie stalo tarp 
žaliuojančių medžių bei gėlių.

Ieškoma Juozo Kvie- 
telaičio giminių

Mus prašo pranešti, kad yra 
miręs Joe Wheat—Juozas Kvie- 
telaitis randasi County ligoni
nėje, kur jį laikys 90 dienų jei
gu4 niekas neatsiims. Gimines 
ar draugai prašomi atsišaukti, 
nes brolis, kuris gyvena 1324 
50 Ct., Cicero, neturi pinigų 
laidotuvėms.

Velionis paėjo iš Keturvala
kių parapijos, Vilkaviškio apskr.

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.)
I Š S T O T I E S

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

MADOS MADOS

RAMOVA
GARDENS
DINE & DANCE

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

ATSIDARO KASDIENĄ 11 V. RYTO 
ir tęsiasi IKI NAKTIES VĖLUMOS.

DIENOMIS—Specialiai Pietus ir Alus už 
Nupigintą Kainą.

VAKARAIS—Pietus, Alus, Muzika, Šo
kiai, Dainos. Įžangos Nėra.

3508 So. Halsted Street
Molis ir Budris Savininkai. CHICAGO.

Lietuvių baletas
Nedėlioję “Naujienų” pikni

ke pirmą kartą pasirodys Lie
tuvių baletas, Vytauto Bielia- 
jaus vedamas. Baletas suside
da iš gana skaitlingos grupės 
mergaičių, kurios yra priren
giamos dėl Pasaulinės Parodos. 
Kadangi Vytautas Beliajus jau 
yra pasirodęs keletą kartų tar
pe lietuvių ir pripažintas kai
po vienas geriausių šokėjų, tai 
ir jo mokinamas baletas irgi 
turės pasižymėti pasaulinėje pa
rodoje. “Naujienų” piknike bus 
tų šokėjų kaip ir egzaminas.

Bružo užeigos ati
darymas

Association of Lith. Property OtDners 
of Bridgeport laikys mėnesinį susirinki
mą trečiadieny, birželio 7 dieną, 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai na
mų savininkai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų ku
riuos būtinai turime aptarti. Kurie 
esate pasilikę su mokesčiais, malonėkite 
ant šito susirinkimo apsimokėti.

M. S. Kunevičia.

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 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

J. Bružas, senas “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas, kuris 
gyvena adresu 2100 W. 59 st., 
atidaro gražią ir naujai iš
puoštą aludę. Prie aludės yra 
graži svetainė šokiams arba 
šiaip visokiems pasilinksmini
mams. Pas Juozą visuomet 
galima linksmai ir smagiai 
laikas praleisti.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pas. Kliubo 
susirinkimas įvyks birželio 7 d. 7:30 
vai. vakare, M. Bagdonienės svetainėje, 
1750 So. Union Avė. Visi nariai malo
nėkit dalyvauti, nes šis susirinkimas yra 
priešpusmetinis, tai daug ką turime ap
tarti. Valdyba.

Cicero Lietusių Pagerinimo Politikos 
Kliubo susirinkimas atsibus šiandien 
Lukštienčs svet., 1500 So. 49 Avė. 
Cicero, III., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi kliubiečiai malonėkite atsilankyti ir 
kaimynus paraginkite prisirašyti, vieny
bėj galybė. Ant šio susirinkimo išgir
site daug naujų dalykų apie apie vande
nio, gatvių ženklus ir daug kitų dalykų. 
Atsilankykite apsvarstyti kaip mes ga
lėtumėm valdininkus suvaldyti už aikvo- 
jimą nereikalingai musų pinigų.

Vandens Komitetas.

S. L. A. 36 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 7 d., 8 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Visų narių prašau pribūti, nes randasi 
svarbių reikalų aptarti. Bus raportas iš 
apskričio suvažiavimo, taipogi prašau 
sumokėti užsilikusias mėnesines mokes
tis. J. Balchunas, rast.

Garsinkitės Naujienose

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
"Birutės” Darže

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 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 daugel) metų it išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Wesr 26 St.kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
svimming pool.

Rusiška Ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

2620 — Jaunai panelei išėjimui arba 
dėl parės suknelė. ' Iš klėtkuOto šilko 
su naujoviškom rankovėm ji išrodys la
bai graži ir madni. Kiekviena panelė no
rėtų tokios suknelės. Sukirptos mieros 
12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš- 
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
tnierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: i

Naujienų Patterh Dept, 1789 So. 
Halsted St„ Chicago, I1L

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

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. 
Gabiom; mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

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

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite pa
sekmių. Mes duodame tteatmentus, 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.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, 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

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

CLASSIFIEDADS
i Business Service

Biznio Patarnavimas
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
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
So. Halsted St. Chicago,3358 III.

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 i: 
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 BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

CLASSIFIEDADS]
For Rent

NAMAS su krautuve ir flatu dėl 
išnuomavimo arba atskyrai ant So. 
Halsted gatvės, Bridgeporte. Atsišaukite 
pas savininką John P. Ewald, 84 0 W. 
33 St._________________________________

RENDON storas pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais. 6 kambariaKgagyveni- 
mui užpakaly, basementas, garadžius. 
Prieinama renda. Gera vieta, netoli 
Šapų. . .

1635 So. Canal St.
Canal 6019

RENDON labai gera vieta dėl geros 
čeverykų taisymo šapos La Grange, III. 
Turi kalbėti angliškai. Atsišaukite. 
3 92 N. Desplaines Rd. Riverside, III. 
Tel. Riverside 6480.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl 

vyrų ar merginų ar ženotos po
ros su valgiu ar be valgio. Yra 
ir garažas. Viskas nebrangiai 
prie mažos šeimynos. 5609 S. 
Campbell Avė. Tel. Hemlock 
0010.

Partners Wanted

REIKALINGAS partenris į saliuno 
biznį. Turiu fixturius ir namą. Tik
tai reikia truputį pinigų. Labai gera 
apielinkė, kampas Maxwell St. 1341 So. 
Morgan St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia
REIKIA AGENTŲ

Kurie pardavinėtų iš namų į namus 
siutus vyrams ir vaikinams tiesiog iš 
dirbtuvės. 100%. grynų vilnų. Kai
nos nuo $9.50, $12.50 ir $13.50.

Kreipkitės
BARNEY PETKAS, 
4171 Archer Avė., 
arti Richmond St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA užtikimą moteris pa
gelbėti prie namų darbo. Atskyras kam
barys, geri namai. North Sidėj. $3.00. 
Rašykite Naujienos. 1739 So. Halsted 
St. Box 1565.

REIKALINGA moteris, kurt galėtų 
valdyti Beauty Shopą. turi būt paty
rus tame darbe. Darbas ant visados. 
Kreipkitės į barbernę, Joe. Gudjonis, 
3 825 Archer Avė.

REIKALINGA mergaitė namų darbui, 
turi būt ant vietos. Skalbti nereikia. 
Pašaukite Armitage 7457.

Automobiles
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

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

^*^^^^^^^SX*^^**Z******,*****^,^^^^******’**'********I***^******>**<**

AŠ PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti! 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. se
tą, modernišką miegk., $250, parlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki-

Lietuvių Kotelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos že
mos.

Walter 
’Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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 « 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.

nietiški kaurai $15. Radios, skalbimui ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas. viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

UŽ JŪSŲ pasiūlytą kainą paaukou- 
sių rakandus, turtingi namai, beveik nau
ji orientališki kaurai verti $250 už 
$25. Parlor setas, riešuto medžio mieg- 
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.

PARDAVIMUI pigiai 3 šmotų rie
šuto medžio miegkambario setas, beveik 
naujas. 6225 So. California Avė.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smhh’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

TeL Lafayette 2235

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

Business Chances
PnrdnvimiH Bizniai ******

PARDAVIMUI restaurantas dirbtuvių 
distrikte, geras biznis už pigią kainą, turi 
būt greit parduotas. 5639 W. Rooscvelt 
Road, Cicero.

Real Estate For Sale 
^FamaLžem^ PMr^avimjii 

PARDAVIMUI gražus ant bulvaro 
lotas, -33-xl25, kampas Marųuette Road 
ir Map!ewood avė. Bargenas, agentai te- 
neatsišaukia. Tel. Cedercrest 2216.

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.

GREITAM pardavimui 6 kambarių 
namas, maudynė, viškos. garadžius. 50 
pėdų lotas, $1000 cash, $1000 morgi- 
čius. 10752 So. Whipple St. Telefonas 
Bcverly 7316.




