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Prezidentas šaukia 
sausros konferenciją

15 valstijų kongresmanai šaukiami pasi
tarti su prezidentu apie gelbėjimą 
nukentėjusių nuo sausros ūkininkų

VVASHINGTON, b. 4. —Pre
zidentas Rooseveltas pasiėmė 
asmeniškai vadovauti nukentėju
sių nuo sausros ūkininkų šelpi
mui ir pašaukė penkiolikos vals
tijų, kurios labiausia nuo saus
ros nukentėjo, kongresmanus 
rytoj pasitarti su juo apie su
tvarkymų šelpimo darbų ir apie 
paskirimą pinigų šelpimo rei
kalams.

Prezidentas veikiausia pasiū
lys, )<ad dar šis kongreso po
sėdis paskirtų $500,000,000 ūki
ninkų šelpimui. Bet niekurie 
kongresmanai mano, kad tiek 
neužteks ir gal reikės viso $1,* 
000,000,000.

Įvairios valdžios įstaigos jau 
pradėjo rūpintis ūkininkų šelpi
mu, nes padėtis vietomis yra 
tokia pasibaisėtina, kad ten 
gręsia badas, jei ūkininkai ne
gaus ūmios pagelbos.

Republikonai nesusi
randa sau vado;
pulsią valdžią

CHICAGO.-— Šiuo laiku lai
ko savo suvažiavimą” repftbliko- 
nų bosai, kad išrinkti sau nau
jų vadą. Kandidatų yra keli, 
bet bosai nežino, kuris jų butų 
geresnis, nes jie nori, kad jis 
butų populiarus, butų kiek pa
žangesnis, bet ne perdaug pa
žangus, kad galėtų patenkinti 
ir konservatyvį partijos ele
mentų. O tokių pas republi- 
konus nesiranda.

Kartu republikonai nutarė 
susimobilizuoti ir tirtijaus su
tartinai pradėti pulti preziden
to Roosevelto administracijų, 
ypač jo “smegenų trustą”, ku
ris vadovauja visoms liberališ
koms reformoms, kurios repub- 
likoniškiems kapitalistams labai 
nepatinka.

Tais puolimais administraci
jos jie nori prisiruošti prie 
sekamų rinkimų, kad iki to lai
ko nupuldyti prezidento Roose
velto įtaką.

Illinois republikonai jau at
virai išėjo prieš administracijų 
ir išleido ilgų pareiškimų, kad 
Roosevelto administracija buk 
nepildanti savo prižadų.

LOS ANGELES, Cal., b. 4. 
—Nežinomas piktadaris jos bu
te peiliu perpjovė gerklę p-lei 
Lucille Lewis, 23 m., paskui 
uždegė jos drabužius. Išeida
mas dar gasų atsuko, kad ji tik
rai neišliktų gyva.

SAN DIEGO, Cal., b. 4. — 
Turtingas aliejaus magnatas 
lenkins, 31 m. ir pardavėjas 
liko užmušti kai jų lėktuvas 
užgavo telegrafo stulpų.,

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, protarpiais gal
būt mažas lietus; maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:- 
51.

Nuo sausros kenčia ne vien 
Amerika, bet nuo jos kenčia 
ir visi kiti kontinentai ir vals
tybės. Ypač kviečius auginan
tys distriktai.

Tuo tarpu prezidentas krei
pėsi į kongresų, prašydamas 
kongresų skubiai priimti admi
nistracijos siūlomus bilius ir 
tada išsiskirstyti. Prezidentas 
prašo priimti šiuos bilius: na
mų statymo, aliejaus adminis
tracijos, Wagnerio darbo tary
bos bilių, muitų ir sidabro bi
liete, pataisymus prie agrikul 
turos tvarkymo jstatymų ir pa
skirti pinigus nukentėjusiems 
nuo sausros šelpti.

šiandie atstovų butas priėmė 
prekių biržų kontrolės bilių, 
kuris įveda valdžios priežiūrą 
grudų ir medvilnės biržų ii 
marketų. Bilius pasiųstas se
natam

Anglija nebemokė
sianti savo skolų

Amerikai
VVASHINČTON, b. 4. — IŠ 

ištikimų šaltinių patirta, kai 
Jungt. Valstijos gavo iš Ang
lijos notą, kurioj Anglija pa
reiškia, kad ji daugiau* nebe
mokės skolų Amerikai. Oficia
liai apie tai tai bus paskelbta 
rytoj.

Anglija pastaruosius metus 
darydavo tik mažus įmokėji- 
mus. Birželio 15 d. ji turėtų 
sumokėti $85,000,000. Bet kad 
Jungt. Valstijų valdžia paskel
bė, jog įmokėjimai neturės jo
kios reikšmės ir kad tokia ša
lis vistiek skaitysis skolos ne
mokančia šalim, tai Anglija šį 
kartą nedarys ir įmokėjimo.

Anglija sako, kad sumokėji
mas didesnės sumos, negu tik 
mažas įmokėjimas, rimtai pa- 
krikdytų internacionalines pini
gų biržas.

Nota taipjau pasiūlys pradė
ti derybas, kad nOrs sykį išrišti 
skolų klausimų, kuris kelia ne
rimą internacionaliniuose san- 
tikiuose.

Nemanoma, kad ir kuri kita 
šalis mokėtų skolą, išėmus Suo
miją.

Rusija kalins klajū
nus

MASKVA, b. 4. — Ir Rusi- 
jos geležinkeliai nenori klajūnų 
darbininkų, kurie slapta va
žinėja traukiniais. Todėl ko
misarai ir komunistų partija 
išleido dekretą, einant kuriuo 
žmonės, kurie bus sugauti slap
ta važiuojant traukiniais, bute 
kalinami šešius mėnesius. Tie 
klajūnų, kurie darys žalos gele
žinkeliams, galės būti kalinami 
tris metus.

SAULT STE. MATIE, Ont., 
b. 4. —18 girių gaisrų Algoma 
paviete kilo po pereito ketvir
tadienio audros su perkūnija.

PARYŽIUS, b. 4. — Vakar 
Paryžiuje ir įvairiose Francijos 
vietose įvyko susirėmimų tarp 
komunistų ir rojalistų. Keli de- 
sėtkai komunistų areštuoti.

PASIDAVĘS FAŠISTINIAMS KARININKAMS BULGARIJOS I^ARALIUS

Bulgarijos karalius Boris, kuris šalies valdžią pavedė fašistuojantiems. karininkams —i genero
lams. Jo žmona, italė Giovanna yjpač yra karšta fašistų šalininkė.

Kuboj vėl dideli ne
ramumai; 3 valdi

ninkai nušauti
CAMAGUEY, Kuboj, birž. 4. 

—Viešųjų darbų viršininkas 
Serapio Rečio ir du kiti valdi
ninkai liko užmušti ir du žmo
nės sužeisti miniai puolate vie
šųjų darbų raštinę. ;

Valdžia sako, kad puolimą su
ruošė pašalintieji darbininkai. 
Juos nuvijo policija ir karei
viai.

Neramumai Kuboj žymiai pa
didėjo kariuomenės vadui Ba
tistą susikirtus su civile val
džia. Batistą atšaukė kareivių 
sargybą ir nuto prezidento rū
mų ir pradėjo mobilizuoti ka
riuomenę.

12 žmonių žuvo aud
rose Europoje

PARYŽIUS, b. 4. — Įvairiose 
Francijos vietose perėjo labai 
smarkios audros, kuriose žuvo 
7 žmonės, taipgi liko sunaikin
ti vynuogynai ir šiaip didelių 
nuostolių pridaryta.

SAARBRUCKEN, Vokietijoj, 
b. 4. — Del smarkių lietų ir 
audrų, kokių nebuvo nuo 1891 
m., Warndt provincijoj, Saar 
krašte, žuvo penki žmonės ir 
šiaip didelių nuostolių padary
ta.

PARYŽIUS, b. 4. — Gabriel 
Bernard buvo paskilbęš miste
riškomis apysakomis ir dramo
mis, pilnomis baisiausių daly
kų, kurie supurtindavo publi
ką. Vakar vaikas pakišo Ber
nard panosėn jodine pamirky
tą šepetuką. Barnard manė, 
kad tai revolveris ir tiek nusi
gando, kad sukrito gatvėje ir 
nuvežtas ligoninėn neužilgo pa
simirė. ’

VAN HORN, Tėx., b. 4. — 
Dvaro darbininkas Antonio Ca- 
rasco prisipažino, kad jis kir
viu sukapojo ir nužudė turtin
gą gyvulių augintoją Riley 
Smith ir jo žmoną.

BARCELONA, Ispanijoj, b. 
4.—Policija puolė slaptą jaunų 
anarchistų susirinkimą ir suėmė 
50 žmonių. Taipgi esą rasta do
kumentų, kurie rodą, jog anar
chistai ruošėsi prie sukilimo.

Kirviu sukapojo mo
tiną ir brolį

LOS ANGELES, Cal., b. 4. 
—Louis Payne, 21 m., sūnūs 
buvusio St. Louis turtuolio, 
prisipažino policijai, kad jis kir
viu sukapojo ir nužudė savo 
motiną Mrs. Carrie L. Payne, 
45 m. ir savo 15 metų brolį 
Bob. Juos* nužudęs jų kunus 
išlaikė 4 dienas pirm pranešė 
policijai. Jo tėvas tuo laiku 
buvo St. Louis.

Savo laiške tėvui jis sako, 
kad jis nežinąs kam jis tai pa
darė, nes abu juos labai my
lėjęs. Policijai gi prisipažino, 
kad jam neduodavę pinigų ir 
jis esą jautėsi esąs atstumtas. 
Kaip matyt, jis yra silpnapro
tis, keli metai atgal buvęs su
žeistas nelaimėj su automobi
liu. 

_________ ._  . — ' . I 
MOTINA NUŽUDĖ SERGAN

TĮ SUNŲ

WILKES BARRE, Pa., b. 4. 
—Nebegalėdama ilgiau kęsti ma
tydama kaip jos sūnūs kanki
nasi dėl vaikų paraližiaus ir 
negalėdama jį gydyti delei ne
turto, Mrs. Mary Kojac iš Nan- 
tocoke ntfšovė savo miegantį 
sūnų Theodore, 13 m. ir tada 
pati nusišovė.

PHE0NIX, Ariz., b. 4. —Du 
žmonės liko užmušti, kai fede1- 
raliniai agentai bandė suimti 
grumotoją, kuris bandė išreika
lauti iš turtingo sankrovininko 
Diamond $5,000. Vienas nu
šautųjų yra pats grūmoto jas, 
o kitas visai nekaltas žmogus, 
kuris gulėjo lovoj ant porčių 
ir kurį pataikė paklydusį fe- 
deralifiių agentų kulka.

■.... ...................... . .......... .. , -1*

SOUTH BEND, Ind., b. 4.— 
Vakar St. Joseph ligoninėj po 
virš metų sunkios ligos pasi
mirė kun. Charles L. O’Don- 
nel, C. S. C., 47 m. amžiaus pre
zidentas katalikų Notre Dame 
universiteto.

SANBORN, la., b. 4. — Du 
žmonės liko užmušti ir trečias 
sunkiai sužeistas/ paslydus jų 
automobiliui it atsimušus j me- 
dį.

FLINT, Mich., b. 4. — Trys 
žmonės liko Užmušti ir 13 su
žeisti; traukiniui užgavus, jų 
automobilių. ”<> >

Naciai pradėjo jau
nuolių konskripciją 

darbo armijon
BERLYNAS, b. 4. — Naciai 

siekiasi įvesti verstiną tarna
vimą darbo armijoje. Vietomis 
jau prasidėjo jaunuolių kons- 
kripcija. Niekurie miestai iš
leido patvarkymus, kad samdy
tojai negili duoti darbo tiems 
jaunuoliams, kurie nėra tarna
vę darbo armijoje. Kitur to- 
kiems jaunuoliams atsisakoma 
duoti bedarbių pašelpa.

Kaip išrodo, toj “darbo ar
mijoj” jaunuoliai ne tiek dir
ba, kiek yra lavinami karinio 
muštro.

Šilta ir prie pietinio 
poliaus

LITTLE AMERICA, Antarc- 
tica, b. 2. — Nors čia šiuo lai
ku yra pats viduržiemis ir pa
prastai šaltis turėtų siekti 50- 
60 laipsnių žemiau zero, tečiaus 
užėjo visai netikėta ir nepa
prasta “šilumos banga”, kuri 
tęsiasi jau arti dviejų savaičių. 
Per tą laiką niekad nebuvo šal
čiau kaip 11 laipsnių žemiau ze
ro. Niekur i as gi dienas šilu
ma buvo pasiekusi net 25 laips
nius augščiau zero.

Meteorologai begali išspręsti 
iš kur ta šilimos banga galėjo 
ateiti viduržiemy, arti pietinio 
poliaus. Spėjama, kad gal tai 
yra atgarsis karščių bangos, ku
ri perėjo visame pasaulyje.

/,.> ........'T"----

Streikuoja skerdyk
lų darbininkai

OKLAHOMA CITY, Okla., b. 
4.—-Čia sustreikavo apie 900 
darbininkų Armour ir Wilson 
skerdylų, reikalaudami pripažin
ti uniją. Kompanijos samdosi 
streiklaužius ir mušeikas.

HAMILTON, Bermuda, b. 4. 
Lenkų karininkas Bohomolee, 
kuris perplaukė Atlantiką 25 
pėdų valtyje, vakar su savo 
draugu4 išplaukė į New Yorką. 
Iš ten plauks j Chicagos pa
saulinę parodą.

PHILIPPi, W. Va., b. 4. — 
Manoma, pagrobtas ir nužudy
tas,Pales Janes, 15 m., rastas 
negyvas urve, palaidotas po 
akmenimis ir lapais.

Cechai areštavo ko
munistų frakci

jos sekretorių
PRAGA, čechoslovakijoj, b. 

4.—Nesenai buvo padaryta kra
ta komimistų atstovų kliube 
čechoslovakijos parlamento rū
muose. Vakar gi tapo areštuo
tas komunistų frakcijos sekre
torius Slansky.

Toledo darbininkų 
streikas užsibaigė
TOLEDO, O., b. 4.—-Elecktric 

Auto-Lite darbininkų streikas 
užsibaigė, abiems puteėms, net 
ir neprisidėjusiems prie strei
ko darbininkams, ratifikavus 
sutartį. Darbininkai laimėjo 
pakėlimą algų 5 nuoš. ir pripa
žinimą unijos komitetų derybo
se su samdytojais.

Darbininkai tuoj aus pradėjo 
gryšti į darbą ir iki pabaigos 
savaitės bus suimti visi darbi
ninkai.

Streikas buvo kruvinas, nes 
dalis č^rbininkų neprisidėjo 
prie streiko ir streikieriai ap
gulė dirbtuvę, kad jų neišleis
ti. Buvo pašaukta milicija, ku
ri nuodingomis dujomis ir dur
tuvais puolė streikierius. Susi
rėmimuose su milicija du strei
kieriai liko nušauti ir daugelis 
sužeisti.

Litvinov numatąs 
naujo karo pavojų

* . __________ ____

GENEVA, b. 4. — Maksim 
Litvinov kalbėdamas slaptame 
nuteiginklavimo konferencijos 
dienotvarkės komiteto susirinki
me pareiškė, kad naujo karo 
pavojus yra tiek padidėjęs, jog 
reikia tuoj aus stvertis apsaugos 
priemonių. Jis pasiūlė rezo
liuciją ,kad komitetas tuojaus 
sušauktų “taikos konferenciją”

Bandys pasikelti 15 
mylių

RAPID CITY1, S. D., b. 4.— 
Maj. Kepner ir mokslininkas 
kapt. Albert Stevens bėgyje at 
einančių 30 dienų mano iš čia 
keltis 15 mylių į stratosferą. 
Jų baliunas jau baigiamas ruoš
ti pavojingai kelionei.

Graikija puola komu
nistus

ATHENAI, b. 4. — Policija 
puolė komunistų demonstraciją 
prieš fašistus ir tris žmones per
šovė, 300 gi, jų tarpe 10 mo- 

Įterų, areštavo. Keli policistai 
liko sužeisti.

Perka elektros stotį
ŠEDUVA.— Šeduvos miesto 

savivaldybė perka iki šiol pri
vatinėse rankose buvusią elekt
ros stotį.

OMAHA, Neb., b. 4. —šian
die savo kambaryje nusišovė 
Donald Wirth, 25 m., dentis- 
terijos studentas. Paliktame 
raštelyje jis nusiskundžia de 
didelio karščio.

MOLINE, III., b. 4. — žy
mus Moline dentistas, Dr. Pe- 
tersen, 54 m., prigėrė Mississi- 
ppi upėj kartu su Miss Alice 
Bradshavv, 60 m„ kurią jis ban
dė gelbėti.

SĖKMINGAS “NAU
JIENŲ” PIKNIKAS 
CLEVELAND, 0H10
CLEVELAND, O., b. 4. — 

Vakar Neuros darže, Bruns- 
wick, O., įvyko Clevelando lie
tuvių surengtas pirmas “Nau
jienų’ jubiliejinis piknikas. Pik
nikas buvo labai sėkmingas.

Nors tą dieną Clevelande bu
vo keturi piknikai ,bet “Nau
jienų” piknikas buvo didžiau
sias ir linksmiausias. Buvo ren
kama ir gražiausia Clevelando 
lietuvaitė. Jąja liko išrinkta 
p-Iė M. Vaitekunaitė. Ją išrin
ko ir pati publika savo balsais, 
tai po populiariškiausią mergai
tę ir kontesto komitetas —kai
po gražiausią. Ji todėl laimėjo 
nemokamą kelionę į Chicagos 
pasaulinę parodą.

Clevelandiečiai džiaugiasi su* 
rengimu tokio sėkmingo pikni
ko pasitarnavę savo dienraščiui, 
“Naujienoms”, kuris jau 20 me
tų ištikimai tarnauja visiems 
Amerikos lietuviams.

LIETUVOS ŽINIOS
Nuskendo studentas ir 
aukšt technikos mo

kyklos mokinys
KAUNAS.—Gegužės 5 d. Ne- 

murio ir Neries santakoje pri- 
gėrė stud. Petras Petkevičius, 
24 met. amž., kilęs nuo Rasei
nių. Tą pačią dieną Nemune 
ties Napoleono kalnu nusken
do aukšt. technikos mokyklos 
III kurso mokinys Diemantavi- 
čiute 19 metų amžiaus. Abiejų 
lavonai dar nesurasti.

Santakoje praėjusią savaitę 
jau prigėrė 3 žmonės.

Orui ir vandeniui atšilus žmo
nės kasdien maudosi, o savi
valdybė pastatys budinčias pal
tis tik birželio 1 d. ir laikys iki 
rūgs. 1 d. Be to, dar nėra ap
žiūrėtas Nemunas ir Neris, ne
išmatuota, nenustatyta maudy
mosi vietos dėl to ir tiek daug 
nelaimių per tą trumpą laiką.

Dar dviems klaipėdiš
kiams iškelta byla

TAURAGĖ.— Gegužės 1 d. 
Naumiestyje (Tauragės apskr.) 
buvo iškelta hitleriška vėliava, 
su Šukiais, kurie įžeidžia Lie
tuvos valstybę. Išaiškinta, kad 
tą vėliavą iškabino ‘ Klaipėdos 
kr. gyventojai Ernestas Knoc- 
has, Francas Budveikis. Jų by
loje tardymą saugumo policija 
baigė ir bylą perdavė apieliaci- 
nių rūmų prokuratūrai. Jie kal
tinami valstybės saugumo įsta
tymo 1, 3 ir 22 straipsniais.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
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Antanas Kuklierius
P-nas A. Kuklierius. 3414 So 

Halsted St., užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę, taipgi užsiima 
rakandų perkilnojimo 
Geriau pasakius 
mo 
naus 
narys p 
sas pasaulis atrodo geras 
teisingas, kaip ir jis pats.

Kitą gerą ir mandagaus bu
do Draugijai narį? įrašiau, tai 
Fr. Kailelį, 6746 Šo. Ashland 
Avė. Jis čia užlaiko gerai įren
gtą alinę—skapus alus ir ma
lonus patarnavimas užtikrin
tas visiems.

Visados sutaupo ant maisto ir maistas nesu 
genda. WESTINGHOUSE, NORGE, 

LEONARDs CROSLEY, APEX, GIBSON

NUOLATINIAI BUDR1KO RADIO PROGRAMAI;
Nedaliomis. VVCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 po pietų.

Ketvertais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare

Juozas. Anglys.
Musų Juozas Aglys yra nau

P-nia Gediminas irgi seniau 
priklausiusi j daug lietuviškų 
pašalpos draugijų, bet visas 
apleidusi, nemačiusi jose tinka
mos tvarkos 
vių Draugija 
nintelė lietuvių 
kuri sudaro tą uolą, ant ku
rios galima budavoti bažnyčią 
nei peklos vartams neįgalimą. 
. čia jau nėra kas nei pridė 
ti, nei atimti, - 
kiai ir teisingai

Mano gauti; Įiauji nariai į 
Chicagos Liętuvių draugijų 
yra sekalni J- Oiia Dambraus
kienė ir jos jauna dukrytė 
Elena. P-nai Dambrauskai už
laiko gražiai įrengtą Vine- 
wood Beer Inn,, Willow Sprin-

Bc čia paminėtų dar pasi
sekė įrašyti Draugijon ir p-ią 
Oną Dovgin. P-ia Dovgin yra 
didelė muzikos/ mylėtoja ir 
dainos garbintoja ir savo jau
ną šeimyną niuzikalėjc dva
sioje auklėja., .Pt4a O. Dbvgin 
gyvena 6108 So.pSlate St.

Dar noriu priminti; kad aš 
kaip dirbau dėl 
laike kontesto, 
dabar — 
pašaukti 
8500. 
noms 
gos Lietuvių Draugiją na
riais. Kurie per, mane įsirašė 
ir dar ateityje įsirašys Draugi
jon, busiu visiems labai dė
kingas. —Senas Petras.

nas iš tų, kuris auksą 
ir pelenuose surasti.

biznį. Nuoširdus ir 
budo tas musų 

Kuklierius

“Naujienų” 
taip dirbu ir 

reikalė*’ galite mane 
lelęfodų — Ganai 

Dirbdamas “N.aujie- 
sykiu auginu ir Chica-

Nupigintos dėl galutino Išparda
vimo! Tikrai sensacingas išparda
vimas geriausios rųšies čebatukų 
jus kadia nors matėte! Vertės iki 
$3.00—visi grynos skaros. Kiek
viena pora tikras bargenas dėl 
savo gerumo ir kainos.

10 STYLIŲ DĖL J
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* STITCH1NGS K
* PERFORATIONS B,

DARBAS EINA 
TOLIAU

viai, kurie darbavosi per pra
eitą pusmetį; darbuosis dar 
sekamą pusmetį,, kadį sėkmin
gai ugdžius Chicagos Lietuvių 
Draugiją nariais.

Netiktai kviečiami į. darbą 
visi senieji darbuotojai', bet ir 
visi Draugijos nariai,, kurie 
turi atliekamo laiko ir gerų 
norų organizacijos labui. Ben
drai veikdami per. sekamus 
šešis mėnesius, mes Draugiją 
subudavosime dar stipresniu 
kunti, negu kad ji yra dabar. 
Mes bendrai dirbdami išau
ginome Chicagos Lietuvių 
Draugiją iki penkiolikai šim
tų narių 
spauskime laike sekamų šešių 
mėnesių, o tikrai Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių skai
čius bus du taikstančiai. Lauk
sime jūsų darbų.

Čia vėl Draugijai du nauji 
nariai vienoje vietoje,— tai 
p-nia Ona Wallent ir jos bro
lis Kazys. P-ia O; Wallent, 
brightųnparkietė, užlaiko tik
rai puikiai įrengtą alinę adre
su 2455 West 43rd St.

j(os narys. Seniau Juozas buvo 
Bridgeporto biznierius, 
bo Žmonių” knygyno 
toj aš* Dabar musų Juozas dže- 
nitoriauja. Jis ne tiktai dženi- 
toriauja,. bet ir bendradar
biauja pažangiai spaudai. Nėr 
mažai “Naujienų” skaitytojai 
yra turėję progos pasigerėti 
jo parašytais gyvenimo vaiz
deliais, po kuriais pasirašo 
Gvaizdikas. Gvaizdikas, - tai 
niekas daugiau, 
Jttdzas Aglys.

luuiviiiHB ispjuau 
banuantti ..............

George Jokubonis

Naujas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys G. Jokubonis, 
3465 So. Morgan St., yra gra
žiai įrengtos aludės užlaikyto- 
jas. Vieta-kampai 35-ta ir 
Morgan. P-nas Jokubonis yra 
prityręs biznieriui nuo dauge
lio metų, per tat ir savo užei
gos vietą yra įrengęs sulig rei
kalu ir kostumerių skoniu, čia 
ne tiktai įsigėrimo vieta, bet 
platus pasirinkimas įvairiausių 
užkandžių

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM

Nors p-nia P- Markauskienė 
paeina iš Brighton Parko, bet 
čia jau kreditas priklatfso ne 
p-niai Ratkevičienei, bet mu
sų kitai kontestantei p-niai 
Petronėlei šliužienei. Musų nau
ja narė, p-nia P. Markauskie
nė, jauna ir pilna apsukrumo 
moteriškė. Gerai, kad musų 
kontestantė p-nia šliužienė pa
sirūpino ją čia įrašyti.

Pirmas periodas Chicagos 
Lictilvių Draugijos vAijatis pa
sibaigė gegužės 31 d.; antras 
periodas prasidėjo birželio 1 
d. ir eis iki 1 lapkričio 30 d. š. 
m. Darbas- musų kontestantų 
bei vajaus dalyvių buvo vidu
tiniai sėkmingas, šiais sun
kiais depresijos laikais gauti į 
organizaciją pustrečio šimto 
naujų narių, tai didelis musų 
darbuotojams pliusas. Seka
mas vajaus periodas, neabejo
ju, bus dar sėkmingesnis — 
musų darbuotojai gavo dau
giau pritarimo, taipgi laipsniš
kai ir gyvenimo sąlygos eina 
į gerąją pusę — vajaus daly
vių darbas darysis našesniu.

Vienas pasrebiamas dalykė
lis šiame vajuje buvo tas, kad 
musų nauji nariai susideda 
daugiausia iš biznierių, čiagi- 
mio jaunimo ir profesionalų. 
Vienas trečdalis gautų narių 
yra čiagimiai lietuviai — eilė
se keliolika profesionalų. Ant
rame vajaus periode. irgi bus 
dedamos pastangos, kad įtrau
kus čia kuo daugiausia jauni
mo. Musų darbuotojai yra nuo 
širdžiai prašomi, kad dėtų 
kuo daugiausiai pastangų sa
vo darbo telkime jaunimo į 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
eiles.

Musų vajaus dalyviai užpil
de laipsnius gavimui dovanų 
ir kai kurie jų tą padarė su 
dideliu kaupu. Ypačiai daug 
narių įrašė ponas X. J. Kemė
šis, p-nia M. Ratkevičienė, 
Galskis ir Miller. Gerai pasi
žymėjo sekami darbuotojai: 
O. Simonaitienė, Sophie Ban
džius, Senas Petras, J. Potec- 
kas, J. Sholteman, J. Jankus, 
J. L. Ascilla, A. Ambrose, 
Petronėlė šliužas, V. Orinčie- 
ne ir J. P. Girčius. Kiti va
jaus dalyviai neįstengė laips
nio pasiekti. Tokių buvo viso 
penki — R. Saikus, P. Lape- 
pis, Frank Bulaw, J. Cheponis 
ir J. H. Puida.

Chicagos Lietuvių Draugija 
tąria gilų ačių visiems vajaus 
dalyviams, kurie darbavosi 
skaitlinime organizacijos na
riais. Taipgi pasitikim, kadi 
visi tie draugai^ vajaus daly-

Vladas Songaila
Senas Petras rašo Draugijon 

vien intelegentiškus, gražaus 
apsiėjimo ir taip sau malonaus 
budo narius. Musų naujas na^- 
rys, p. V. Songaila, yra vienas 
iš tų Seno Petro gautų narių, 
ki/ris atatinka virš pažymėtam 
tipui. P-nas VI. Songaila 
Bridgeporto gyventojas ii 
gan plačiai pažįstamas.

(Bus daugiau)

P-nas K. Gediminas ne tik
tai pats įsirašė Draugijon, bet 
ir savo žmoną įrašė. P-nas Ge
diminas sako: “Mesiu visas ki
tas pašalpos draugijas, .iš jų C 5 ’ *nieko gero — ankščiau ar vė
liau jos eis iš musų gyvenimo. 
Matau gražią ateitį vien Chi
cagos Lietuvių Draugijai, per 
tat aš mielai dėduosi prie jos”.

(Senas Petras) 
So. Halsted St.

GB-28
Sophie Bendžius,
So. California Avė

GB-20
V. Orenčienė,
So. Halsted St.

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

GB-18
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

GB-18
J. Sholteman,
7029 So. Artesian Avė.

GB-15
J. L. Ascilla,
8800 Armitage Avė.

GB-15
Petronėlė Šiužąs,
4323 So. Fairfield Avė.

GB-15
J. P. Girčius,
1835 Wabansia Avė.

Marijona Valskienė 
pasveiko^ ■

P-nia M. Valskienė, žmona 
Antano Vaiskiu, žinomo nortb 
sidiečio darbuotojo, prariešd 
Chicagos Lietuvių' Draugija, 
kad pasveiko. P-ia Valskienė 
rašo : “Esu puse tinai pasvei
kusi, per tat atsimalduoju 
nuo pašaipos. Tiesa, dar esu 
po daktaro priežiūra, bet svei
katoje žymiai
Ačiū valdybai į už gerą patais 

,. Mohtvidui už
ser-

“sanvičių”, krebų, oisterių, 
klemsų ir kitokio maisto iš jū
rių. Galima sakyti, kad užkan
džių srityje p. Jokubonio už
eiga yra pirmutinė visame se
name Bridgeporto.

Vincas Norgaila
Gal bus kai kam dyvai, kad 

ir Senas Petras pradėjo kru
tėti. Ve, čia vienas pliusas jo 
pasikrutinimo, tai Vincas Nor
gaila, žvalus, simpatiškas, ma
lonaus budo pilietis iš Bridge
porto. Musų naujas narys, p. 
V. Norgaila, yru mašinistas, 
turi platų patyrimą savo dar-
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

P. Galskis,
2930 N. Harlem* Avė.

GB-60
J. Kemėšis,
812 West 33rd St.

GB-33 
Poteckas,
So. Union Avė.

GB-30
O. Simonaitienė
Brighton Place.

GB-30 
Martinkaitis,

Musų naujas Draugijos 
rys; yra 
dar “fireman 
nes žino į 
dėtis 
p. Poškus kaip tik ir yra vie- 

mbkd

TIKRAS

BARBENU JUBILIEJUS!

Pas Budriką pasirinkimas nemažas vartotų 
Skalbyklų po 

$12.00 ir $15.00

ARCH SUl'PORTS
<)XFOKDS
KOMBINACIJOS

SKRYBĖLIŲ IŠPARDAVIMAS
Ar jus pirkaite skrybėlę už 
29c ar 69c jus mokėsite

IA TIKTAI 1 CENTĄ už antrą
M 9_9 skrybėlę. *

Atsiveskite savo sesutę, dukrelę, \ 
motutę, kaiminkų arba draugę. f9 Pilnas pasirinkimas visokių spal- f9 . vų skrybėlių. '

na-
Quincy gyventojas ir 

Praktiški žmo- 
kokias Draugijas 

musų naujas narys

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063

Mes pristatėm i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPHSRA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naujų Pavasarinę Šie* 
noms Popierų. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 Ir virš, 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ....... 970
Varnišas, kuris išdžiūsta i 4 va
landas ...... .................... $1-19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ....................   $9.90
Kas atsineš ši skelbimų, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popieros va
lymui.

4SC 
69C 

349

SKALBYKLOS 
šiltame ore daug pagel
bės šeimininkėms. Pirkite 
skalbyklą įmokėdami tik 
$5.00, o po tam tik po 
$1.00 į savaitę.

-IV|«-|i 10,000 Pasaulio Pa 
U¥ KAI■ rodos tikietų dėl ku 
dikių. Vienas tikietastMJjJA 
DYKAI su kiekvienu 
pirkiniu už dolerį. Jus 
išteisite $1 ir gausite lL*?~r*~>. 
tikietų jeigu išteisite $5. .
—jus gausite 5 tikietus. įj
METINIŲ SUKAKTU-

VIŲ SPECIALS W
LASlh.liMSdTni bAU BaRGW- I O
rWE> in6O’ŪSŲ BARGKinŲ

^ieterims BaiU $*| fljH J k V
liautai ........   ■ ■ VV

JOS. F. BUDRIK, 
I "

INCORPORATED '

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-47%,. a .

imi"  ; Ti'įT;"." ; J-1... ... 1

Kontesto Reikalai
Musų Kontestantų Stovis:

GB-168
Gerb. Ponas X,
3658 So. Halsted S t.

GB-74
Mrs. M. Ratkevičienė,
2431 Wesį; 47th Place.

GB-72
Paul Miller,
1515 N., Irving Avė.

Moterims Balti ...................
Sejonai ................
Gryno, šilko Pančiai full fashion.- 
ed, tvirti užkulą?8 ir viršys. Tikrai 
Spectel.'ViŠos tfėtos, be ydų 
chiffon, taipgi

ŽIŪRĖK! sta^pIŽktiLužNU‘
: 1090 Bęrets.. 999

1200 Sagučių ir guzikų
1 Setai.« - B "
975 Mažulėliams Ank- 1^^9 99 
lets. ■
1279 y ardai FiUnkų At - 9" 
karpų.’
1281 įvairus Kaklaraiš
čiai.
Ir kiti dalykai ....... .

Vyrams Maudymosi ....
Kostiumai .......................
berniukams Maudymosi

'Kostiumai ........ -..............
Moterims Maudymosi Kostiumai

BOa ir M

Mrym ceuuiai—-KuuiAiums 
ir vyrams ..................... .
■* ■ ■ 11 *■» ■«.I*»' ............... . ..................
Kuuiniuin^ ........................
Čebatukai .......... ......
rrrt'i'rn ' n ii'•,1‘‘.......... ............

Vyrams Crash ................
Siutai ...... ..........................
Vyrams Shantung Sukini ....
Marškiniai ........................... WvV

Vyrams Perkamu ..................ZLQa
Marškiniai ...........................
Vyrams Toyo bkrybeies— 
Populiarios, optimo formos

99c

Uvl'ilAuKUniS uJlUlul 
Z IKI b luetų ........

lUūLeriins uamui negunaiaus w <n 
aeno yaizo.
bpecial ...................................

i dsauuu Parodos 
NUO LIElAutt PALJbKl- 
NUS su berets ................

ivuuiKiams Zue
aitklo.1® ..................................
Vyrams .............................. .
Čebatai .................................

PRASIDĖS ŠIANDIEN 8:30 V AL. 
RYTE

Tegul niekas jus nesulaiko nuo šio Metinio Išpardavi
mo. Didžiausia Bar genų šventė kada nors buvus. At
siveskite savo draugus. Tai yra auksinė proga dėl vi
sų, kurie lauke, norėdami sutaupyti pinigų ant šio se
zono moderniškiausių aprėdalų dėl visos šeimos. ATSI
LANKYKITE ANKSTI—pasirinkite geriausius Bargenus.

( 4,(NORĖSIU
< ŠILKINES — RAYONS
W Jacket.Pique Kombinacijos
f I Metinis Išpar- —««« 

davimas 4,000 < '9M
pfLVisai N a U‘j ų'"^'|^9 
^p*Dresių - dresė 991 
I tinkama dėl HH| 

kiekvienos pro 99
1 gos. Naujausio — 
B Styliaus ir Ma terijolų.
P 3,600 DRESIŲ

Perkalinės, Organdies, Piųues, 
Naujoviškos. $88 C
Tikra sensacija.

Metinis Išpardavimas 
BALTU-LENGVU KID ® ATUKU

IICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET

511 South' Paulinei Street—-Marshfield "L” and Street Gar to Door 
X HoursS to6—^-Thursday 5ahdiSqturdayl EvesSįto 8:30-P/ T z

Adelė Gediminas

DRAUGIJOS VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidaa.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

KONTESTO GARBĖS KOM.i

J. ASCILLA
J4 GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

Chicagos Lietuvių Draugijos ofisas atidaras pirmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 7 vakaro ir ketvirtadieniais nuo 
4 iki 7 vakaro. Norintys jstoti Draugijon malonėkite atvykti čia pažymėtu laiku arba telefonuokite.
________________________ 1739 SO. HALSTED STREET, TOL, CANAL 0117._________________ ;_______ _
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APSIGIMĖLIAI UŽDIRBA DAUG PINIGU

kūno nenormalu- 
mažas) tepasise-

žmonės gimę su

Pasauly tarp žmonių pasitai
ko įvairių apsigimėlių: čia vie
nur, žiūrėk, gema vaikas su 
dviem galvom, kitur du žmo
nės suaugę kartu, dar kitur 
vaiko rankutės ir kojos turi 
po šešis pirštus ir t. t. Dėl ko 
kartais taip atsitinka, dėl ko 
tokių žmonių gema, žinoma, 
sunku pasakyti. Bet visgi rei
kia pripažinti, kad tai yra sa
vos rųšies nenormalumas, fiziš
ki kūno trukumai (nors tokie 
žmonės psichiškai gali būti ir 
visai sveiki). Tokių žmonių su 
nenormaliu kimu gimė gilioj 
senovėj, gimė viduramžiais, ge
ma ir šiais laikais. Jų, be abe
jo, gims ir ateity. Mokslas, čia, 
atrodo, negalės nieko padėti, 
nes juk sunku žinoti, koks vai
kas auga motinos iščiuje, o jau 
gimusį vaiką su nenormaliu 
kunu tik labai retais atsitiki
mais (kuomet 
mas yra labai 
ka išgydyti.

Atrodo, kad
nenormaliu kunu yra gana ne
laimingi. Bet, iš tikrųjų, nevi- 
suomet taip yra. Yra daug žmo
nių nenormalios kūno sudėties, 
kurie gana puikiai gyvena ir 
jaučiasi patenkinti. Tokie žmo
nės uždirba daug daugiau pini
gų, negu jauni, stiprus, galin
gi vyrai. O pinigus jie uždirba 
rodydami savo nenormalų kū
ną. Ypatingai šiuo laiku tai 
yra prasiplatinę Amerikoj, čia 
yra tam tikri cirkai, kuriuo
se gali pamatyti įvairiausių ap
sigimėlių. Ir tūkstančiai žmo
nių eina į tokius cirkus ir žiu
ri apsigimėlius. Ir tokiu budu, 
suprantama, apsigimėliai uždir
ba tiek pinigų viena diena, 
kiek sveiki žmonės per metus, 
ar net per keletą metų negali 
uždirbti *

Apsigimėlių rodymas žmo
nėms buvo praktikuojamas, jau 
gilioj senovėj. Ir visais laikais 
buvo šimtais ir tūkstančiai 
žmonių, kurie mielai eidavo to
kių apsigimėlių pasižiūrėti, su
mokėdami gana didelius pini
gus. Ir tokie cirkai, kurie rody
davo apsigimėlius, žinoma, tu
rėdavo didžiausią pelną. Tokio 
lengvo pelno troškimas senovės 
Kinijoj priėjo prie skandalingų 
dalykų: tenai ilgus šimtmečius 
tęsėsi tyčia auginimas apsigi
mėlių. Apsigimėliai buvo išau
ginami sekančiu budu: vos gi
mus} vaiką užkaldavo siaura
me inde taip, kad iš to indo 
būdavo iškišta tik galvutė. 
Reiškia, viso kūno augimą 
dirbtinai sustabdydavo, o nor
maliai plėtotis galėdavo tiktai 
iŠ indo iškišta galva. Ir supran
tama, koks tokiu budu augina
mas vaikas užaugdavo: jis pats 
būdavo visai mažutis, kojos, 
rankos vaiko, visas kūnas nu
skurdęs, o galva didelė, suau
gusio žmogaus, žodžiu, užaug
davo tokia keistenybė, kaip kad 
mažam vaikučiui kad nukirs- 
tumėm galvą ir jos vieton už- 
dėtumėm senio žmogaus. Ir štai 
tokias būtybes, tokius “apsigi
mėlius” rodydavo žmonėms ir 
imdavo didelius pinigus. Tokius 
vaikus “apsigimėlius”, dažniau
siai, jau pradėdavo rodyti suė
jus jiems 8 metus.

Europoj, kad ir gilioj seno
vėj, tokių šposų, žinoma, ne
randame. Bet praktikavimas

rodyti apsigimėlius cirkuose la
bai plačiai buvo vartojamas. 
Net įvairiuose senovės padavi
muose galime užtikti pasako
jant apie įvairius milžinus, ne
ūžaugas ir kitus keistus sutvė
rimus. Senovės Vokietijoj gana 
gero pasisekimo turėdavo ir ne
mažai pinigų uždirbdavo žmo
nės be rankų, kurie su kojomis 
viską kuo puikiausiai mokėda
vo padaryti. Tokių žmonių ko
jos taip buvo išsimiklinusios, 
kad jie su kojomis dar geriau 
ką nors padarydavo, negu kiti 
su rankomis. Ir suprantama, 
žmonės būriais eidavo žiūrėti, 
kaip žmogus dirba su kojomis.

Kiti mėgiami Vokietijoj ap
sigimėliai buvo visai apaugę 
plaukais, kurių garsiausia ir ži
nomiausia buvo “beždžionžmo
gis” Barbara Ursler iš Augs
burgo. Ji tiek buvo apaugusi 
plaukais, kad atrodė visai pa
naši į beždžionę, todėl ir vadi
nama “beždžionžmogiu”.

Kartais valdžios įstaigos ro
dyti apsigimėlius žmonėms už- 
drausdavo. Taip, pavyzdžiui, 
1591 metais Nurnbergo taryba 
uždraudė Petrui Birst’ui rodyti 
“kažkokį svetimą paukštį iŠ 
Indijos, žmogų su dvylika ran
kų ir dvylika kojų pirštų, ir 
avį su šešiomis kojomis”. Pa
našių draudimų kai kuriose se
novės Vokietijos vietose buvo 
gana nemhža. Bet jau XIX 
šimtmetį draudimų rodyti ap
sigimėlius žmonėms niekur ne
beužtinkame. Ir XIX šimtm. 
toks “menas” daugiausia ir 
ėmė plėstis.

Praeito šimtmečio aštuonio
liktais metais buvo dvi damos, 
Kate ir Hannah, kurios pragar
sėjo begaliniu savo storumu. 
Jos viena kitą nelabai pakentė 
ir varė smarkią konkurenciją. 
Abi norėjo kokiu nors budu 
pritraukti lankančių žmonių 
simpatijų. Nugalėti pasisekė 
Hannai. Ji padarė <tokį šposą: 
ištekėjo už 65 svarus sverian
čio vyro! Tas vyras buvo va
dinamas “gyvas skeletas”, nes 
tai tikrai beveik vieni kaulai 
tebuvo, o plonas buvo — kaip 
virbalas. Toks Hannos šposas, 
žinoma, žmonėms baisiai patiko 
ir jie ėjo jos žiūrėti, mokėda
mi didelius pinigus. Ir Hannai 
buvo neblogas biznis.

Neūžaugos dabar daugiausia 
yra mėgstami Amerikoj, ir čia 
jiems moka brangiausiai. Taip, 
pavyzdžiui, vienas nykštukas 
su tokia pat savo žmona rody
damasis žmonėms uždirba per 
savaitę virš $1,000. Ir tokių 
nykštukų, uždirbančių didelius 
pinigus, yra gana daug.

“Beždžionžmogiai” kaip se
novėj taip ir dabartiniu metu 
turi nepaprastą pasisekimą: jų 
pasižiūrėti visuomet prisirenka 
daug žmonių. Vienas toks “bež
džionžmogis”, visiškai apaugęs 
plaukais žmogus, Tom Black, 
uždirbo didelius pinigus visai 
jokiuose cinkuose žmonėms ne- 
sirodydamas. Maždaug prieš 40 
metų vienas amerikietis, įvai
rių pomadų gamintojas, niekaip 
negalėjo išsiversti. Ir štai tam 
įvairių žolių, vaistų ir kvepalų 
gamintojui atėjo galvon išga-

ninga mintis. Ir jis tuoj ją ėmė 
vykinti.

Kartą laikraščiuose pasirodė 
paveikslas žmogaus, nuo gal
vos iki kojų apaugusio plau
kais. 0 po paveikslu buvo pa
rašas: “Tom Black pirmiau bu
vo plikas. Tuomet jis ėmė var
toti tokius ir tokius pomados, 
bet po vartojimo užmiršęs nu
siplauti rankas ir bemiegoda
mas jais išsitepė visą kūną. 
Rytmety jis pamatė, kad jis tu-

storus kailinius”. Reiškia, Black yra žmogus iš prigimties 
laikraščiuose toks' apaugęs plaukais, amerikietis 

i buvo užtektinai uždirbęs.

ri 
pasirodė ' LL. ___
skelbimas. Suprantama, tuks-1 jau 
tančiai plikių tuojau panoro iš- Totnui Black’ui jis sumokėjo 
mėginti stebuklingus pomadus. 100 tukstanči 
Kiekvienas plikis, žinoma, sva
jojo, — o gal stebuklingu bu
du nuo pomadų jo plikė ap
augs plaukais. Ir pomadų ga
mintojui amerikiečiui ėjo di
džiausias biznis.

Kol vartotojai pastebėjo, kad 
čia apgavimas yra ir

iu ( dolerių ir jis 
galėjo jau puikiai gyventi.

Taigi matome, kad įvairus 
apsigimėliai uždirba daug pini
gų. Ir jie gali puikiau gyventi, 
negu sveiki, stiprus žmonės.

ebejo, kad • a ik 1 • n
kad Ton* Ar PS1 AltaSS 1131*111?

' VINEW00D BEER GARDENS
.Randasi ant Archeir Avė., 6 blokai UŽ Kėah Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvhžiavimij ar kitu parengimų; dar
žas duodamas veltui. YrU gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas - •. k

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

' Willow Springs, 111.
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CHEVROLET
PRANEŠA DIDELIUS

KAINU NUPIGINIMUS
I . . ......... '

Ant Visų Modelių
CHEVROLET PASAŽIERINHĮ KARU IR TRŪKU

l ' I- • t * • •

Nupiginimai yra taip dideli kaip iki Penkiasdešimt Dolerių ant kaikurių modelių

Chevrolet kainų nupiginimas dra- 
matingai atsiliepia ant rekordą su- 
mušaneio pareikalavimo, kuris mė- 
nesis po mėnesiui palaiko Chevro
let karų pardavimą pirmoj vietoj. 
Pasiūlydami šias išskirtinas verty
bes, naujomis žemomis kainomis, 
kurias Chevrolet tikisi palaikyt per 
šiuos ateinančius metus, ir kartu 
palaikant tą taip pageidaujamą 
darbo rekordą pabrėžtą atgaivini
mo programe.

Šie nupiginimai atneša Chevrolet 
pamatinę kainą iki keturių šimtų 
šešiesdešimts—penkių dolerių f. o. 
b. Flint, Michigan, žemiausia kaina 
kada nors padėta ant karo šios rų- . 
šies ir išrengimo. Tas reiškią, kad . 
jus dabar galite nusipirkti moder- i 
nišką knee-action karą už tiek daug 
kaip trisdešimts penkius dolerius 
pigiau, negu pirmiau. Trokų kainos 
nupuolė ant penkiasdešimts dole-

NAUJOS NUPIGINTOS KAINOS 
ĮEINA GALION ŠIANDIEN 

STANDARD MODELIAI
Naujas Nupig. Nupigintas 
Kainų Listas ant sumos

Sport Roadster .......  $465 $25
Coačh..............į........  $495 $25
Coupe ...................  $485 $25

MASTER MODELIAI
Sport Roadster .......  $$40 $35
Coacjh ... . J......... $580 $35
Town Sedan............. $615 $30
Sedan ................  $640 $35
Coupe ...............  $565 $35
Sport Coupe...........  $600 $35
Sedan Delivery .......  $600 $45

KOMERCINIAI KARAI
Coftimerėial Chassis $355 $30
Utility Long Chassis $515 $50
Dual Long Chassis.. $535 $50
Utility Chassis ir Cab $575 $50
Dual Chassis ir Cab.. $595 $50
Utility Long Chassis ir

Cab ........ ............  $«05 $50
Dual Long Chassis ir

Cab ....  .... $625 $50
Commercial Panel ... $575 $35
Special Commercial

Panel ..................   $595 $35
Utility Panel .........  Š750 $50
Dual Cab ir Stake

Body....  .$685 $50
Dual Long Cab ir

Stake Body........$740 $50
Viršui pažymėtos listo kainos ant pasažierinių karų 
Flint, Michigan. Su bumperiais, atskiru tairu, irtairų 
spinta, listo kainu ant Standard modelių yra $18. 
brangiau; Master modeliai, $20. brangiau., Listo kai-, 
nas bnt komercinių karų pažymėtos yra F. O. B. 
Flint, Michigan. Specialus įrengimai extra. Kainos 
gali būti pamainomos be perspėjimo. Palyginkite 
Chevrolet’o žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. 
A. C. išlygas. General Motors vertybė.

rių—tuomi padarydami Amerikos 
ekonomiškiausi. troką, dar didesniu 
taupumo šaltiniu.

Chevrolet ypatingai linksmas pra
nešti šį svarbų pranešimą kaip tik 
šiuo laiku, kada jus galite pamatyti 
ir spręsti apie Chevrolet Nationalė- 

; se Parodose General Motors prod- 
duktų. Padarykite tai savo užduo
tim pamatyti šiuos karus. Bukite 

- praktiškas—palyginkite tų karų 
; moderniškas ypatybes ir šias žemas 

kalnas su byle kuriuo kitu žęmos- 
kainoš. periodu, tuomet jus žinosite 
dąr tikriau, negu pirmiau, kodėl 
mes sakome su pasitikėjimu, “Pasi- 
vąžinėkit. tiktai penkias . mylias ir 
jus niekad daugiams nebepasiten- 
kinsite jokių kitu žemos kainos 
karu.” 

* I

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN - i .. .

CHEVROLET VADOVAUJA VERTYBĖJE DIDESNIU SKAIČIUM NEGU KADA NOttS PIRMIAU
•iii l‘ ll<

PETER PEN

NEW YORK
PHILADELPHIA ...

28 valandas amarloe kelion&D
PTTTSBVRHG __________
CLEVRI.AND __________
Diraon. 
TOLKDO ----------------
Y0UNG8T0WN <8.___r- - -y 
Išmėginkite Safewa;

$15
.. $14
. B8.7S 
. BT.OO 
. B3.70

______________ ____ ,__  AKRON 
Bile kur | RYTUS 

Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa- 

tamavimą.
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1789 South Halsted Street

Telephone CANal 8500

Edltor P. GRIGAITIS
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The Uthuanian News Pub. Co., Ine.

$8.00 
4.00 
2.00
1.50
.75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
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Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ••••••••••••••••••••••••••♦••••e
Pusei metų .....---------------
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ....____
Vienam mėnesiui __ _ .....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...............___
Savaitei
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne (Chicagoj, 
paštu: 

šfetama inm................ 
Pusei metų _____

Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiams .____
Vienam mėnesiui ________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...........................  $8.00
Pusei metų ------- - ----------- — 4.00
Trims mėnesiams .....___ ...__ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$7.00
. 8.50
. 1.75
. 1.25

Rankamai įtakingo asmens, kurio vadovybę be klausimo 
priimtų visa partija. Oficialis vadas kol-kas tebėra p. 
Herbert Hoover, bet jo vardas yra labai nepopulerus.

Su republikonų partija šiandie dedasi panašiai, kaip 
kad dėjosi su demokratų partija, kuomet ji buvo su
mušta 1920 m. Tuomet, demokratams netekus valdžios, 
jų partija kuone subyrėjo.

Nei republikonai, nei demokratai neturi aiškaus 
politinio programo. Juos jungia į daiktą ne tam tikri 
principai, bet valdiški “džabai” — arba viltis netolimo
je ateityje tų “džabų” gauti. Kai tik kuriai nors tų par
tijų išsprūsta įš rankų valdžia, tai ji ir pakrinka.

PASKOLOS NE KARO REIKALAMS

MAKCAS BAUKAS

LITERATŪRA

tiem poetam, kurie dabar dai
nuoja apie raudonas ožkas, ko
kių nėra Lietuvoj ir kitur.

1 1 - i

Bronys Raila. įstojo | Lietuvos 
Tautininkų Sąjungą

Rašytojas, buvęs vienas šulų 
“Trečio Fronto”, B. Raila, pa
galiau, įstojo į LTS., kaip “Li
teratūros Naujienos” praneša.

Kas tas Rąila? Jaunas, bent 
25 metų .vaikinas, baigęs uni
versitetą, gerai pažįstąs kelias 
svetimas kalbas, gražus, diktas 
ir sveikas vyras, kupinas ener
gijos dirbti ir, rodos, mėgstąs 
smagiai gyventi. Kai Tulys vie
šėjo Kaune, jis yra jam pasa
kęs: “Jaunam puti nieko nevei
kiant ir nematant ateities yra 
negražu. Ir toliau, dabar Lietu
voj dirbama.
tik keičiami (kabinetai, o dabar 
yra laiko dirbti Lietuvos labui... 
Praeitais dvęjais metais pada
ryta Lietuvai daugiau, negu 
per kelioliką; musų nepriklau
somybės metų buvo padaryta 
kitiems žmonėms 
esant...” Mes 
pridėsim. Pas

Bedarbių šelpimui, viešiems darbams, farmerių pa
ramai ir kitokiems “bėdos” reikalams Jungtinių Valsti
jų valdžia turi nuolatos skolintis pinigų. Mažiau kaip 
per pusantrų metų laiko Roosevelto administracija tų 
skolų užtraukė keletą bilionų dolerių, bet jų dar neuž
tenka ir iždo sekretorius rengiasi tuojaus vėl pasisko
linti 800 milionų dolerių. Pridėjus šitą naują paskolą 
prie senųjų federalinės valdžios skolų, visų Amerikos 
skolų suma pasieks 27 bilionus dolerių.

Konservatyvė Amerikos spauda kelia triukšmą dėl 
šitokio valdžios bridimo j skolas. Ji nurodinėja, kad 
“naujoji dalyba” uždėsianti Jungtinėms Valstijoms to
kią skolų naštą, kokios ši šalis dar neturėjusi visoje sa
vo istorijoje. . t

Tiesa, skolų našta darosi labai didelė, bet daug 
daugiau Amerika įbrido į skolas pasaulio karo metu. 
Tos karo paskolos buvo vartojamos žmonių žudymui ir 
rėmimui svetimų valstybių, kurios šiandie nenori su 
Amerika nė atsiteisti. Dabar valdžia traukia paskolas 
bent naudingam tikslui: kovai su depresija ir bedarbių 
šelpimui.

“KAIRIEJI” IR “DEŠINIEJI” SOCIALISTŲ 
KONVENCIJOJE

Detroite, Socialistų partijos konvencijoje, buvo ga
na daug ginčų dėl rezoliucijos, nustatančios principialinę 
partijos liniją. Pasireiškė, kaip paprastai tokiuose su
važiavimuose, nuomonių skirtumas tarpe “kairesniojo” 
ir “dešinesniojo” nusistatymo delegatų. Kadangi į re
zoliucijų komisiją buvo patekę daugumoje “kairieji”, 
tai jų padėtis buvo strategiškai patogesnė ginčuose. Ta
čiau vistiek dauguma balsų pasisakė prieš jų pasiūly
mus ir konvencijoje paėmė viršų vadinami “dešinieji” 
partijos vadai.

Tų vadų tarpe matome Milwaukee’s merą D. W. 
Hoan, buvusį socialistų kandidatą j prezidentus Nor- 
man Thomas’ą ir tokius stambius New Yorko socialis
tų darbuotojus, kaip Louis Waldman, Charles Solomon 

; ir Jacob Panken. Su jais ėjo kartu ir partijos vykdomo
jo komiteto pirmininkas (kuris yra rubsiuvių Amalga- 
meitų unijos vice-prezidentas), Leo Krzycki. 

T

Svarbiausias ginčų punktas buvo, ar socializmas 
Amerikoje bus įvykintas per ginkluotą sukilimą, ar “ra
maus” politinio veikimo keliu. Tikrumoje tas klausimas 
yra labai menkos vertės, ries aišku, kad visuomenės 
santvarkos pakeitimas šioje šalyje įvyks dar ne šiandie 
ir ne rytoj. Darbininkų klasė dar nėra organizuota. Ne
kalbant apie politinę darbininkų partiją, bet net ir eko
nominėse darbininkų organizacijose šiandie dar tėra 
susispietusi tik dalis darbininkų. Tokiose sąlygose yra 
pusėtinai naivu ginčytis apie tai, kaip bus “nuversta” 
Kapitalizmo sistema.

Kada už eilės metų (kas gali žinoti, už kiek!) ateis 
kapitalizmui galas, apystovos Amerikoje ir visame pa
saulyje bus visai kitokios, negu šiandie. Kolkas jų pra
matyti niekas negali, todėl šiandie yra dar per anksti 
ir kalbėti apie taktiką, kurią socialistams tuomet bus 
patogiausia vartoti.

Daugiausia dėl to, kad tas klausimas yra toks mig
lotas, tai ir ginčai juo Uuvo neaiškus. Jie sugaišino kon
vencijai daug brangaus laiko, įkaitino delegatų nuotai
ką ir pasibaigė balsavimu, kuriame “dešinioji” pusė lai
mėjo tik nedidele balsų dauguma.

Vistiek reikia pasidžiaugti tuo, kad balsavime pa
ėmė viršų rimtieji partijos vadai, o ne ta dalis delega
tų, kuri mėgsta vartoti smarkius obalsius, nenusivokda
ma lemtai, ką jie reiškia. Soęialistų įtaka Amerikos dar- 
biriinkų masėse butų žymiai nukentėjusi, jeigu konven
cija butų pasisakiusi už “ginkluotą sukilimą”, “revojiu- 

‘ ciną darbininkų diktatūrą” ir panašius tuščius Šukius.

žmo- 
fana- 
sąži- 
mėš-

BE VADČ

Ųhlcagon suvažiavo RepubHkonų partijos šulai iš
sirinkti naują nacionalio komiteto pirmininką, vietoje 
dabartinio, p. Everett Sanders’o. Kas bus išrinktas, tuo 
tarpu dar nenumatoma.

Yra faktas, kad republikonai neturi nė vieno; pa-
1 1 ■' ■ .

Kalbininkai gadina literatūrų.
Kitas jdomus straipsnis “Li

teratūros Naujienose” yra Kuo- 
sos-Aleksandravičiaus Kossu— 
lietuviškai Kuosa), šis poetas 
nurodo, kad geri kalbininkai 
buvo tik tie, kurie nebegyve
na. O gyvenanti kalbininkai 
yra negeri, nes jie nedirba ten, 
kur galėtų gera padaryti, o ki
ša nagtfs į literatūrų, kurių jie 
tik supaškudija. Veikalai, jų 
“pataisyta” kalba, jų išversti 
veikalai yra mechaniški, nepa
skaitomi. Jau dešimt metų, 
kaip jie rašo žodynų ir nieko 
neparašė, seniai lietuvina pa
vardes, bet kai kurie nė savo 
pavardės nesulietuvino. O Kos 
su-Aleksandravičiaus pavardės 
niekada nesulietuvins, kadangi 
ji nelietuviška iš abiejų galų. 
Toliau 
bet ir 
lo, jie 
kalbų,

jie taiso iškabų kalbą, 
tos nepataiso; Ant ga 
daug kalba apie tyrą 

bet nieko nedirba, kad
padaryti ją tyrą.
KODĖL mes neturime drama

turgų?
Sruoga nurodo dėl ko
rašytojai nerašo dra-

Pirmiau būdavo

valdžioj 
čia nieko savo ne- 
akę, kad p. Raila 

yra rimtas ir kad jo draugija 
bile vienam gali būti maloni, 
mes paprašysim naujo tautinin-

ko panaudoti savo įtaką į tam 
tikrus organus, kad jie paleis
tų iŠ kalėjimo jo bičiulį, ar bu
vusį bičiulį, poetą K. Borutą.

Antano Tūlio naujos novelės
Po tuo antgalviu “Literatū

ros Naujienos” 3 num. šitaip 
pasisako apie amerikietį musų 
rašytoją:

Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuvių žymiausias ir sa- 
vaimingiausias rašytojas Anta
nas Tūly s parašė eilę naujų no
velių, kurių viena ilgesniųjų — 
“Rudenį vyšnios žydėjo” — 
vaizduoja amerikiečio lietuvio 
biznieriaus krizio meto gyveni
mą ir jo donžuaniškus nuoty
kius. Novelė įdomi tuo, kad joj 
ryškiomis spalvomis pavaizduo
tas “suamerikonėjusių” lietuvių 
savotiškas moralės supratimas 
ir jųjų įpročiai. Kadangi A. Tu- 
lys anksčiau turi parašęs ne
mažai novelių, dedamos pastan
gos jas išleisti paskiru rinkiniu. 
Noveles norima išleisti Kaune 
ir tuo reikalu rūpinasi keli mu
sų literatai. Turint galvoje šito 
rašytojo originalumą, sąmojų 
ir “amerikonišką” sarkazmą, A. 
Tūlio novelių pasirodymas at
skiru rinkiniu musų beletristi
koj bus malonus siurprizas.

Verte MIKAS ŠILEIKISM. ARCipAŠEVAS.

SANINAS
R O MAN A S

(Tęsinys)
Grįštame prie “Literatūros 

Naujienų”. Kunigo V. Myko
laičio-Putino puikus romanas 
“Altorių Šešėly” iššaukė daug 
piktos ir nerimtos kritikos iš 
aklųjų katalikų, geriau iš be
gėdžių veidmainių, kurie savo 
sąžinę šinkuoja, kaip žydas sil
kes. Tokie gišeftinkai negali 
matyti priežasčių, dėl kurių 
kun. Vasaris (“Altorių šešė
ly”) metė kunigo stoną. Jie 
siūlo jam kompromisus ir se
ga dezertyro štampas (išėmus 
seną kritiką Jakštą). Lietuva 
tebegyvena po Vatikano gelto
na vėliava, tebelaižo bažnyčių 
purvinas grindis, todėl jei kur 
kitur toks veikalas butų laiko
mas pavėluotu, Lietuvoj jis 
kaip tik laiku pasirodė, o tik
ram jo įvertinimui dar ir per- 
anksti jis išdygo. Dėl to jis ii 
sukėlė taip daUg triukšmo mu 
sų tėvynės patamsiuose. Bet 
gi reikia pasakyti, kad didelis 
jo pasisekimas knygų rinkoj ir 
katalikiškai nusiteikusių kriti
kų lodimas išeina ne iš veika
lo branduolio, o tik iš jo smulk
menų. Su Putino “Altorių še
šėly” atsitiko lygiai tas pats, 
kas kadaise buvo su Uptono 
Sinkląiro “Raistu**. “Džiung
les” išgązdino amerikiečius, iš- 
kėlusios skerdyklų brudą. Ir 
tada Sinklairas pasakė: “Tai
kiau j širdį, pataikiau4 į pilvą.” 
Putinas taikė į sveiką 
gaus sąžinę, o pataikė į 
tizmą, kuriam nereikia 
nes, kuris, kaip degantis
las, šunta ir garuoja ir laukia, 
kada geras ūkininkas išmes jį 
į lauką naujų javų trąšui.

Gindamas savo veikalą, Pu
tinas aiškiai iškelia Vasario 
psichologiją, jo širdį, sąžinę, 
sąžinei ištikimybę ir tvirtą, pa
siryžusį charakterių. Taip g,; 
jis nebijo pasakyti, ką jis žino 
ir mano. Jis sako, kad “kiek
vienas žino, kad kunigų be pra
šaukime daugiau, negu reikia”, 
kad “kovot, kentėt, pasišvęst 
dėl principo prasminga tik tuo
met, kai tas principas yra gy
vas, kitaip bus ne kova, tik in
ertiškas merdėjimas ir puvi
mas. Dėl kokių gi principų ir 
idealų liks kunigystėj kunigas, 
įsitikinęs, kad jis čia kanki
nasi visai beprasmiškai, ap
gaudinėdamas save ir kitus ? 
Man atrodo, kad ir Vasaris “Al
torių šešėly” prie tokios būk
lės jau buvo priėjęs, ir jis tu
rėjo pasiryžti, nors ir abejo
damas dėl savo ateities, dėl ta
lento ir dėl jo ieškomos vidaus 
harmonijos. Aš esu tikras, kad 
Vasaris neišsigando nė baisios 
dezertyro štampos, kurią p. 
Graževičius (jaunas neva kri
tikas) jam prisegė; nes žino, 
kad tokios štampos turi du ga
lu ir yra labai reliatyvus. Sa
kysim, p. Graževičius, per ne
susipratimą, pateko į Želigov
skio armiją it Jį išsiuntė Vil
nių pulti. P. Graževičius, ne
paisydamas pavojų, pabėgo pas 
saviškius. Želigovskis, jei su
čiuptų, baustų jį. kaip dezer
tyrą, o mes sveikintum kaip 
narsų pasiryžėlį,.. Vasaris mė
ta kunigavęs dėl to, kad ku* 
nigavimo būklė jam pasirodė 
nepakenčiama, beprasmiška, 
tuščia, nereikalinga ir kenks
minga dėl įvairių priežasčių...”

Balys 
lietuviai 
mų, kodėl Valstybės teatro žiū
rovai peniami (verstais veika
lais. Dramos nerašomos lietu
vių rašytojų dęl to, kad jas 
išleisti knygomis negalima, pa
statyti teatre vėl beVeik nega 
Įima. O jei kuri ir pastatoma, 
tai reŽiserius taip “pritaiko jų 
prie scenos”, kad. autorius, gal
vų susiėmęs, turi bėgti iš tea
tro, pamatęs savo veikalų lo
šiant. Atlyginimo už dramas 
ir gi nėra. Valstybė, kurį šį ii 
tų finansuoja, privalėtų atmin
ti musų dramą.

700 metų
musų poetas, kuris 
laikomas žymiausiu,

(Tęsinys)
Jurgiui pasidarė nepatogu 

gulėti ir ant kairiojo šono 
ir, judėdanįas suprakai
tavęs, visas nuvargęs karšta
me nepatogiame guolyje, jis 
ir vėl persivertė. Buvo šilta 
ir nesmagu. Pradėjo galva 
skaudėti.

'—Nekaltybė — idealas, bet 
žmogus pražiltų, jeigu jo lai
kytųsi 
jo jam į galvą 
ma, tai nenialonu. O... tada, 
ir visas gyvenimas — nemalo
numas! — su tokiu piktumu 
sukandęs dantis, jog prieš 
akis pradėjo mirgėti auksiniai 
rituliai, beveik į klausą pasa
kę Jurgis.

ne-

nelaukta mintis atė- 
supranta-

Žymus 
daugelio 
Kazys Binkis, tuo pavadinimu 
peržvelgia Vydūno vokiečių kal
ba parašytą Lietuvos istoriją 
“Sieben Hundert Jahre”, kurią 
nazių valdžia konfiskavo. Kny
goj kalbama apie 700 metų 
aisčių su kryžiuočiais kovas. 
Rašytojas nurodo, kad lietuvių 
kultūra tapo sunaikihta nuola
tinėse kovose ir besirengiant 
prie jų. Binkis pažymi, kad ta 
Vydūno knyga nėra istorija, 
bet drama, didelė tragedija, ko
kios ir Šekspyras neparašė. 
Čia pat Binkis pataria Lietu
vos universitetui susirūpinti iš
versti knygą lietuvių kalbon ir 
atspausdinti, vietoj vertus ir 
leidus nenaudingas knygas, ku
riomis ligšiol universitetas už
siiminėjo. Taip gi pastebi poe
tas, kad Vydūno Lietuvos isto
rija nušluojanti visas kitas lig 
šiol parašytas Lietuvos istori
jas.

Respublikos prezidentas apie 
musų literatūrą

Ir vėl Binkis. Nušveitęs bliz-| 
gančias alkūnes, Binkis eina 
pas Respublikos prezidentą pa-! 
klausti, ką prezidentas mano 
apie musų literatūrą. Iš Binkioj 
pasikalbėjimo su prezidentu 
Smetona matosi, kad Respubli
kos prezidentas yra pasiryžęs 
padėti skurstančiai musų lite
ratūrai. Prezidentas pataria' 
jauniem rašytojam mokytis sa
vo kalbos iš sodžiaus, žemaitės 
ir Biliūno, o poetams pažinti 
gyvenimą ir su juonu eiti, ypač

prigulė

savo

Iki pat ryto, gulėdamas sun
kioj ir nepatogioj pozoj, su 
atbukusia siela, Jurgis vartė 
panašias į akmenis, sunkias, 
prieštaraujančias mintis.

Ant galo, kad iŠ jų išsipai
nioti, jis pradėjo save įtikinė
ti, kad jis pats kvailas, per
daug išlepęs ir egoistiškas 
žmogus, ir jo sąžinė — tiesiog 
padengta norais. Visa tai tik
tai labiau prispaudė jo sielą, 
šukelė galvoje sukuritis pačių 
įvairiausių vaizdų ir skaudus 
likimas, ant galo, paaiškėjo 
klausiniu: j

—Dėl kokios priežasties aš 
save taįp kankinu?

Ir jausdamas pasipiktinimą 
pačiu procesu, koks nebūtų 
galvotas, atbukęs, nerviškas ir 
nuvargęs Jurgis užmigo.

XIV.
Lėlė iki šiol verkė

kambaryje, veijdą (pakavojus 
paduškoje, kol užmigo. Ryte ji 
atsikėlė su skaudančia galva 
ir patinusiomis akimis.

Pirma jos mintis buvo—-tai, 
kad nereikia verkti, todėl, kad 
šiandie, apie pietus, atvažiuos 
Riazancovas ir jam bus ne* 
malonu, kad jos užverktas 
veidas bus negražus. Ji greit 
atsiminė, kad vis tiek pat vis
kas baigta ir negalima dau
giau ntyUtį; sugniaužė ją aš
trus liūdesys ir deganti meile 
ir ji vėl pravirko.

—Koks įkyrumas, koks biau* 
rūmas! —• sušnibždėjo Lėlė, 
jausdama, kad negali kvapo 
atgauti nuo karčių, dar neiš* 
verktų ašarų, 
ką?..
loj buvo neįmanomas nuliūdi
mas, lyg? liudytų pražuvusią 
ir amžinaį nesugrąžinamą lai
mę.

sušnibždėjo Lėlė,

Už ką?.., Už 
tvirtino ji ir jos sie-

Jai buvo stebėtina ir biauru, 
kad Riazancovas galėtų taip 
lengvai ir nuolat jai meluoti.

-—Ir ne jis vienas, bet, va
dinasi, ir visi melavo
jučiomis galvojo Lėlė: — juk 
visi būtinai visi, džiaugėsi 
musų vedybomis ir kalbėjo, 
jog jis yra geras, teisingas 
žmogus!... Ne, kita vertus... jie 
nemelavo, bet stačiai šito jie 
neskaitė... kvailumu... Koks pa? 
sibiaurėjimas!

Ir Lėlė pradėjo kitaip žiūrė
ti į priprastą savo elgesį, pri
menantį Žmones, kurie dabar 
atrodė jai kitokį. Ji prisiglau
dė veidu prie lango stiklo ir 
per ašarotas akis žiurėjo tie
siai į sodą.

Lauke buvo apsiniaukę ir 
retais, bet dideliais lašais ly- 
jo. Lietaus lašai sunkiai barš
kėjo per stiklą ir smarkiai bė- 
go žemyn. Lėlei buvo sunku 
atskirti, kada ašaros, ir kada 
lietaus lašai temdė prieš ją 
sodą. Sode buvo šlapia, nusvy- 
rę šlapi lapai buvo pabalę ir 
liūdnai svyravo. Medžių ka
mienai pajuodavo nuo van
dens ir šlapia žolė 
prie žemės.

Ir Lėlei atrodė visas jos gy
venimas nelaimingas. Ateitis 
bė vilties, o praeitis Juoda.

Tarnaitė atėjo pašaukti ją 
arbatos gerti, bet Lėlė ilgai 
nesuprato jos Žodžių. Po to, 
kambaryje, jai buvo gėda, kai 
tėvas pradėjo su ja kalbėti. 
Jai atrodė, kad Jis kalba į ją 
su ypatingu gailestingumu, 
kad jau vld žino, jog ją ne
švariai ir biauriai apgavo my- 
fhitatf žmogus. Kiekviename 
žodyje jai girdėjosi šitas pa
niekinantis liūdnumas, ir Lėlė 
išfįjo. Ji vėl atsisėdo prie lan
go ir, žiūrėdama į verkiantį 
pilką sodą, pradėjo galvoti:

■ —Kodėl jis veidmainiavo?.,. 
Kodėl taip nuskriaudė?... Va
dinasi, jis manęs nemyli!.,. 
Ne, Tolius manęs nemyli... o 
aš jį myliu! Kame gi dalykas? 
Jis apgavo mane: jis pirmiau 
mylėjo kokias tai kitas biau- 
rias moteriškes! Ir jos mylė- 
jo jj... Kaip aš? — paklausė 
save Lėlė su naivišku, diegian
čiu žingeidumu. —- Priešinga
me atsitikime, koks čia man 
reikalas? Juk su jomis jis 
apgavo mane ir dabar viskas 
baigta! Kokia aš vargšė, ne
laiminga!... Na, ne, man yra 
svarbu: jis mane apgaudinėjo! 
Na, jeigu jis prisipažintų? 
Vis tiek pat! Tas biauru... jis

jau glamonėjo kitas, kaip ir 
mane, ir dargi daugiau... šitas 
baisu! Kokia aš nelaiminga...

šoka varle takeliu, 
Ištiesusi kulnelius!
Svajodama uždainavo Lėlė 

ir žiūrėdama į mažytį pilką 
kamuolėlį, 
per šlapią,

—Juk aš 
kas baigta! 
kai varlytė 
Man visa tai buvo taip nepap
rasta taip gera, o jam senas 
priprastas dalykas... Dėlto jis 
visuomet ir vengdavo kalbėti 
apie praeitį! Nuo tada man at
rodė, jog visą laiką jo veidas 
buvo tokis, lyg butų ką 
nors negera galvojęs... Jis gal
vojo: visa tai aš žinau, aš 
žinau, ir ką tu jauti, žinau ir 
tai, ką tuojau padarysi... O, aš 
tai!... Kokia gėda, koks bjau
rumas... Niekad, niekad, nie
kados aš daugiau jau nemylė
siu!

Lėlė pravirko ir padėjo vei
dą ant šaltos lango lentos, 
per ašaras žiūrėdama, į kurią 
pusę eina debesys.

—O juk Tolius šiandie atva
žiuos ant pietų! — su išgąsčiu 
greit prisiminė ji ir pašoko iš 
vietos. — Kągi aš jam pasaky
siu? Kas- tokiuose atsitiki- 
niuose reikia sakyti?

Lėlė pražiodė burną ir sto
vėjo prieš sieną išsigandusio
mis, nesuprantamomis akimis.

—Reikia Jurgį paklausti!— 
atsiminė ji ir nusiramino.

—Mielas Jurgi! Koks jis są
žiningas ir geras, — su malo
niomis ašaromis akyse pamis- 
lė Lėlė, ir taipgi skubiai, ne
atidėliodama, kaip paprastai, 
viską darė, nuėjo pas Jurgį.

Bet tenai sėdėjo Šafrovas ir 
kalbėjosi apie kokius tai rei
kalus. Lėlė susimaišiusi stovė
jo duryse.

—Sveikas, 
pasakė ji.

—Sveikutė, — pasveikino 
Šafrovas,'— eikite čia, Liudmi
la Nikolaevna... čia yra toks 
reikalas, kad jūsų pagalba yra 
būtina.

Lėlė, vis su tokiu pat neda- 
siprotėjusiu veidu, ramiai at
sisėdo prie stalo ir mašinališ- 
kai pradėjo pirštais skirstyti 
žalių ir raudonų brošiūrėlių 
lapus, kurių buvo krūvos pri
verstos ant stalo.

—Matote, kame dalykas, — 
pasisukdamas prie jos su to
kiu žvilgsniu, jog atrodė, kad 
jam buvo reikalas pasakyti jai 
ką tokio baisaus, sumaišyto, 
ilgo, 
—Universiteto draugai atsidū
rė blogoj padėtyje... jiems pa
galba yra būtinai reikalinga. 
Aš ir sugalvojau ruošti kon
certą... a?

Prie šito paprasto priedo 
“a?” Lėlė prisiminė, dėl ko ji 
atėjo ir pažiurėjo į Jurgį su 
pasitikėjimu ir viltimi.

—Kodėl ne, tas labai gerai... 
—mašinališkai atsakė ji, ste
bėdamosi, kad Jurgis visai ir 
nežiūri į ją.

Po vakarykščių Lėlės ašarų 
ir josios pergyventų per nak
tį minčių, Jurgis jautė save 
esant neprisirengusiu ir netin
kamu ką nors Lėlei sakyti. Jis 
laukė seserį ateinant dėl pa
sitarimo ir jis maišėsi pilnam 
bejėgume, kad galėjus prieiti 
prie kokios nors, patenkinan
čios išvados. Kaip jis negalėjo 
atsisakyti nuo savo žodžių, 
kuriais pravirkdė Lėlę ir pas
tūmėjo ją vėl prie Riazanco- 
vo, Jaip jis negalėjo suteikti 
jai tinkamo patarimo jos lai
mei.

—Mes taip nutarėme, 
šafrovas, dar arčiau

baimingai šokantį 
slidų takelį.
nelaiminga ir vis- 
— vėl pamanė ji, 
nušoko į žolę. —

susimąsčiusi

prabilo Šafrovas:

► tęsė 
pasi-šafrovas, 

traukdamas prie Lėlės, aiškus 
dalyks, viskas kliuvo ir maišė
si: — liepsime Saniniutei ir 
Karsaviniutei dainuoti... Pir
miausiai juodvi sudainuos so
lo, paskui duetų... Viena kon
tralto, o antra 
bus gražu... Paskui aš pagrie
šiu smuikų. Vėliau pamainuos 
Zarudinas, o Tanarovas jam 
akompanuos...

(Bus daugiau)

soprano, tai
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Chicagos gyventojų skai
čius sumažėjęs

Illinois News Bureau prane
ša, kad naujas Chicagos gyven
tojų sąrašas, kurį daro CWA 
darbininkai, rodo, jogei per pa- 
taruosius tris metus Chicaga 
netekusi 100,000 gyventojų. 
Žmonės, esą, dėliai depresijos 
vyksta į ukius arba į mažes
nius miestelius.

(6819 So. Michigan avė.), la
po užmušta, o 16 kitų jaunuo
lių važiavusių kartu su ja su
žeista. Kai kurie jų sužeisti itin 
sunkiai.

Tai bent šeimyna!

Pasaulinėj parodoj Italų Kai
melis surengė vaišes Mike La- 
torra šeimynai, kuri susidaro iš 
jo paties, pačios ir 19 vaikų. 
Italų Kaimelio parodoj viršilos 
gal butų iškėlę vaišes kuriai ki
tai šeimai. Bet, kaip jie sakėsi, 
negalėję visose Suvienytose 
Valstijose surasti šeimos skait- 
lingesnės už Maikio. Taigi gar
be ir “čempionatas” tapo pri
pažintas Maikiui.

namie vienas, penki jauni plė
šikai užpuolė namą. Jie ieško
jo turto, kurį tikėjo rasti pa
slėptą namuose.

Kai banditai pradėjo šeimi
ninkauti, senis išsitraukė iš po 
paduškos revolverį ir davė ko
mandą banditams: “Lauk iš na
mų, kol dar laikas, o jei ne...”

Banditai paspruko. Vėliau 
Jackson prisipažino, kad jis ne
buvo šovęs iš to revolverio jau 
64 metus. Ale, girdi, revolveris 
rasi dar butų ir iššovęs!

Mirė žymus kunigas

Mirė kunigas Charles Leo 
O’Donnell, Notre Dame univer
siteto prezidentas.

gus po troku. Pribėgau1, žiū
riu—žmogus jau nepanašus į 
žmogų, visas kruvinas, sudau, 
žytas. Nubėgau, paėmiau savo 
automobilių ir su kitais vyrais 
nuvežėm Dorrį J Little St. Mar- 
rys ligoninę, kur jis ifž 7 mi- 
nučių mirė nebeatgaudamas są
monės”.

— Girdėjęs.

Mirė Prandškus 
Gimbutas *

$9,366,172 bedarbiams

Illinois Emergency Relief 
Commission yra nužiūrėjusi pa
skirtį $9,366,172 pašalpai bir
želio mėnesi. Iš tos sumos $8,- 
598,532 bus paskirta bedar
biams šelpti, o $767,649 kito
kiai darbuotei finansuoti.

Chicagos Dailės Institute

Birželio 1 d. atsidarė Chica
gos Dailės instituto pasaulinė 
paroda.

Institute išstatyta nepapras
tai turtinga dailės kurinių ko
lekcija. Paveikslai, statulos ir 
kitokie kuriniai Amerikos me
nininkų ir užsienio, senovės 
meistrų ir šių dienų kūrėjų. 
Patartina visiems šią parodą 
atlankyti.

Bomba busų kompanijos 
garažui

Dvi bombos mesta į Chicago 
Motor Coach kompanijos gara
žą, 1124 Rosemont st.

Jau kurį laiką eina kova tarp 
kompanijos ir jos darbininkų, 
kurie reikalauja, kad bosai pri
pažintų jų uniją. Taigi nužiū
rima, kad gal bombos mesta 
ryšy su einančia kova.

Stora moteris mirė

Mirė p-lė Jolly Bonita Gib- 
bons. Ji darbavosi mažiukų ak
torių trupėj pasaulinėj parodoj. 
Nors buvo tik 46 colių (3 5/6 
pėdų) aukščio, ji tačiau svėrė 
239 svarus ir skaitėsi riebiau
sia moteriške tarp mažo ūgio 
žmonių.

Nelaimė prie Vytau
to Parko

Jonas Dorris troku vežė žmo
nes į Vytauto Parką, nes ten 
buvo surengtas piknikas Dievo 
Apveizdos parapijos birželio 3 
dieną.

Du trokus žmonių jau jis bu
vo nuvežęs, gryžo iš parko dar 
į Chicagą paimti tretį būrį 
žmonių. Bet ištiko nelaimė: 
trokas įvirto į griovį, Jonas 
Dorris pateko po troku ir liko 
mirtinai sutrintas.

Antanas Bartkus pasakojo 
taip: “Pamačiau dulkių debe
sį, nežinojau kas atsitiko, tik 
tuoj vaikai pradėjo šaukti, kad 
trokas įvirto į griovį ir žmo

Po trumpos ligps Edward 
Hines ligoninėje pasimirė dau
geliui gerai žinomas Pranciš
kus Gimbutas, paeinantis iš 
Telšių parapijos. Priklausė 
prie J. J. Lukas Post No. 1671. 
Kūnas pašarvotas 5711 South 
Kilbourne Avė.

Seredoje kūnas bus perkel-
tas į J. J. Lukas Post svetai-

Važiuojant piknikan 1 už
mušta, 16 sužeista

Skubėdamas i pikniką ežero 
pakrantėj žinomoj kaip Waver- 
ly Beach, Ind., trokas kirto i 
automobilį prie East 72 st. ir 
Calumet avė. Nelaimėj 16 me
tų mergina, Eleanore^ Richter

92 metų senis, bet banditai 
jam niekis įį.

George M. Jackson, 92 m., 
gyvena pas savo dukterį Mrs. 
Brandt, 127 W. Station st., 
Barrington, III.

Sekmadienį, kai senis buvo

PADfiKAVONE

PRANCIŠKUS GIMBUTAS

Palydovų buvo .virš 150 ma
šinų. Laidotuvėse patarnavo 
graborius A. Masalskis ir jo 
padėjėjas gabus jaunuolis A.
{Phillips.

Visą ceremonijų ruošą rū
pestingai tvarkė p-lė Mildred 
Baroniutė, velionės Kleofos as
meniška drauge. —VBA.

RADIO
šįandie radio klausytojai bus 

suįdominti gražiu radio pro
gramų, kurį transliuos savo pa
stangomis ir lėšomis Peoples 
Rakandų Išdirbystės Kompani
jos krautuvės, 2536 W. 63rd S t. 
ir 4183 Archer Avenue, 7-tą 
valandą vakaro iš stoties W.
G. E. S., 1360 kilocycles.

Programo išpildyme dalyvau: 

ninkių, muzikų ir kalbėtojų. To
dėl malonėkite nepamiršti užsi-

nę, 3757 So. Hamlin Avė. kutįĮ ja daug žymių dainininkų-daini- 
įvyks kareiviškos ceremonijos 
ir ketvirtadienį bus laidoja
mas su kareiviškoms apeigoips 
į Liet. Tautiškas kapines.

j R(’P'

Kleofa Stoniute 
gražiai palaidota

Pereitą šeštadienį, birž. 2 d., 
įvyko iškilmingoš laidotuvės 
Kleofos Stoniutės. Velionė tu
rėjo širdies ligą iš jau nų» dienų 
ir Staiga prieš nelaimingą mir
tį turėjo eiti ant operacijos dėl 
apendicito. Nors pati operacija 
išėjo gana sėkmingai, tačiau 
širdies liga paveikė jaunuolę, 
kuri mirė vos sulaukusi 19 m.

statyti savo radio, kad gavus 
progos tą viską girdėti.

—Rep. XXX.

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

DR. VAITUSH, OPT7 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-----__ Draugijos. Nariai,_________

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848

DR, BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 ild 5 ir « ild 8
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted SL 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

A. A. Juozapina Varputie- 
nė, kuri mirė Gegužės 29 die
na 1934 m., o dabar ilsisi šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilusi ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavima ir pa
lydėjo ja i ta neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mū
šy tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kun. 
Saulinskui, varg. p. Pociui, 
kurie atlaikė įspūdingas pamal
das-už jos sielą; dėkavojame 
graboriui I^achavičiui ir Su
narna, kurie savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
i'ulydėjo ją i amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavo
jame grabnešiam ir šventų Mi
šių aukotojams ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylima moteris sa
kau: ilsėkis ramiai šaltoj že
melėje ir lauk manęs ateinant.

Nuliūdęs
. Vyras.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 3 dieną, 5:15 valandą 
vak. 1934 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Telšių apsk. 
ir parap., Laukštėnų kaime. 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Priklausė prie Veterans of Fo- 
reign Wars J. J. Lukas Post 
1671. Paliko dideliame nuliū
dime moterj Moniką, po tėvais 
Šetunaitė, sūnų Vytautą, duk
terį Genevieve, brolį Antaną 
ir brolienę Marijoną ir jų šei
myną, pusbrolį Vladislovą Tam- 
kų, 2 pusseseres Petronėlę Jaš- 
montienę ir Elzbietą Songai
lienę, švogerius, švogerkas ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5711 So. Kilbourne Av., 
Tel. Prospect 0949. Seredoje, 
2 vąl. po pietų kūnas bus nu
gabentas i J. J. Lukas Post 
1671 svetainę, 3757 S. Hamlin 
Avenue.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 7 dieną, 9 vai. ryto 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Gim
butas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. 
Nuliūdę liekame, Moteris, Sū

nūs, Duktė, Brolis, Brolienė 
ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

PETRAS MILAŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 2 dieną, 3:30 valandą 
po piet 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kniieliaučizno kaime, Daugė
liškio. parap., Švenčionių apsk.

(Amerikoj išgyveno 22 metus. 
' Buvo narys Unity Club ir Šv. 
Kazimiero Karalaičio ant Town 
of Lake D r-jos.
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Veroniką, ,po tėvais Klik- 
naitė, du švogerius Prancišką 
ir Antaną Kliknus, švogerką 
Moniką KLiknienę, 4 pusbro
lius Alfonsą, Walterį ir Juoza
pą šalnus ii- Alfonsą Burke, o 
Lietuvoj tėvus Adomą ir Elz
bietą, du brolius Mikolą ir Mo- 
mertą, dėdę kunigą čibyrtą, 
cioces ir dėdes Skunčikus, gi
mines ir draugus. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4456 South 
California Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, birželio 6 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Petro Milašiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam. paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, Moteris, švo- 

geriai, švogerką, Pusbroliai. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. Liulevičius. Telefonas 
Lafayette 3572.

amžiaus geg. 31 d.
P-lė Kleofa Stoniutė buvo 

gabi moksle ir pažangi visuo
meniškame veikime. Ji buvo 
baigianti High School ir sykį 
turėjo mokslo stipendiją baigti 
muzikos kursą Illinois College 
of Music. Velione priklausė pHe 
Pirmyn choro ir buvo visų my
lima 'choro sekretorė.

Išlydint karštą iš namų, pria 
A. Steponavičienė gražiai su
dainavo liūdną dainą ir tula 
panelė pagrojo smuiku solo; 
abiem akompanavo p. G. Ste
ponavičius.

Kapinėse Pirmyn choras su
dainavo atsisveikinimo dainą ir 
tūlas jaunuolis vardu viso cho
ro pasakė keletą žodžių ir per
skaitė atsisveikinimo eiles— 
poemą. Drg. V. B. Ambrose 
pasakė jautrias prakalbas lie
tuviškai ir angliškai.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
(graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

....... . ....... — ■ 11 1 * i< 1 ■'■*'*1 • """1 •

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite.

REPublic 8346 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. BADŽIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Cana! 6174

JUOZAPAS PLETYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 3 dieną, 8:10 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Suvalkų' 
rėdyboj, Alytaus apskr., Sei
rijų parap., Aknočių kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 30 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Mortą, po tėvais StoČ- 
kiiHiaitė, pusseserę Marijoną 
Stankevičienę, švogerį Petrą 
Stočkiuną ir gimines. Pittsbur- 
ghe pusbroli ir pusseserę. Gy
veno adresu 2308 S. I^eavitt 
St. Kūnas pašarvotas, randasi 
Lachavich koplyčioj, 2314 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 6 diena. 8:30 valandą 
iš ryto iš koplyčios į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kanines.

Visi A. A. Juozapas Pletyts 
gimiuės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, Moteris, Pus

seserės, švogerie ir glminėu. 
Laidotuvėse patarnauja 

bortus Lachavich ir Sūnus. 
Telefonas Canal 3515.

JULIA KRIPAS (Šokas)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 3 dieną, 7:45 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 14 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Apolioniją, tėvą Antaną 
Kripus, 2 seseris Genevieve ir 
Teresą, tetą ir dėdę Pauliną 
ir Walter Balchunus, dėdę ir 
tetą Juozapą ir Agniešką Šo
kus, dėdę Kasparą Vesotą, 3 
pusseseres, 6 pusbrolius, krik
što motiną Julia Shvvorles ir 
daug kitų giminių. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3416 South 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, birželio 7 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos . už 
vėlionies sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julia Kripas gi
minės, draugai ir pažįstami 
9sat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti> 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Tėvas, Seserys, Te
tos, Dėdės, Pusseserės, Krik
što motina ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriuą S. P. Mažeika. Telefo-. 
ąąs Yards 1138.

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

LOV EIKIS
Kvietkininkas

Gilia DU Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabams

pristatome i visas miesto dalis
8316 So. Halsted St., Chicago. III.

Phone Boųlevayd 73X4

CHICAGO. ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

DR. C. MICHEL, 0. D
LIETUVIS

Kreivu akių specia
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i i 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimag akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th and Halsted S t s.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Vir^inia 0669 «

Dr. V. E. Siedlinskis
DENffISTAS

4143 Archer avM kamp. Francisco pv.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vadoj P»Kal nau- 
jausiuą metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

)

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel, Boulevard 4139

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

Dr. Charles Sega]
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 288d

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
graborius

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Telefonas Yards 0994 ____

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

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

dieną.

Advokatai .

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

rf ruTertieV 
T.U a^ 8M8

W S, 49 Ct, Cicero, IU.
Tek Cicero 5927

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell SL
Tel. Rępublic 9723

r.

w». > m ui   I ||«II<« r. e

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
koplyčia dykai 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO. ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Rez. 6631 So. California Avenue 
To1efnna« RepuhUc 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PetnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Rępublic 9600

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 tr nuo 6 ild 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

ęes. 5349 So. Bąrnutage Avė. 
Tel Prospect 1610



SMAGUS, DRAUGIŠKAS, MALONUS IR 
SĖKMINGAS NAUJIENŲ PAVASARINIS 

PIKNIKAS

NAUJIENOS, Chicago, UI.
----------------------------     .      ■■ ------------------------------ ------ ,  ,r . ..L    '   — ■■■>—  -l.kL. ,    „n... ■

Dykai Pasaulinės Parodos Tikietai Chicago Mail Order Outlete

Pereitą sekmadienį birželio 
3 dieną, kaip žinia,'jvyko Nau
jienų pavasarinis smagusis pik
nikas.

Diena pasitaikė karšta; sau
lė tarpais kepinte kepino. Bet. 
nežiūrint tokios karštos dienos 
ir sausros, žmonių suvažiavo 
daug.

Budriko krautuvės įtaisyti 
pagerinti garsiakalbiai grojo ir 
linksmino Naujienų pikniko 
svečius visų dieną.

Apie 3 valandą popietų pra- 
. sidėjo programas. Pirmiausiai 
• benas “Lietuva’* sugrojo apie 8 

įvairius muzikos kurinius. Beno 
muzika publikai patiko, nes po 
kiekvienu sugrojimo sekė ploji
mas.

Po beno muzikos susirinko 
ant pagrindų Birutės choras, 
šis choras žinomas chicagie- 
čiams jau virš 20 metų, šau
niai sudainavo keletą lietuvis 
kų dainelių. Birutės choras ir
gi tapo apdovanotas delnų plo
jimais.

Chorui užbaigus dainuoti se-

Warehouse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARBENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI 
Keatidėliokit, veikit greiti 

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ...... ...... .............
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .......................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ............. ......
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už Yt kainos. Pasinaudokite 
Sroga iš šių bargenų dabar did- 

iausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridge porte. 
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vaL vakaro.

*39.50 
29.95 
19.75 

*39.50 
*14.95 
*11.95 

*3.98

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

_______ Manageris

\Kam jus Varnišuojate i
■ Savo Grindis? :

Puikiausi atsakymą galite rasti kiekvienoje bonkoje 

: PILSEN 2 HOUR VARNISH ■
M O

JIS priduoda grožį ir Turtingumą.
JIS apsaugoja ir Užlaiko.
JIS padaro daiktus lengvai nuvalomais.
JIS yra augŠtos rųšies su Tvirtu Varnišu.
JIS galima vartoti byle kur—viduj ar išlauko.
JIS išdžiųsta labai greitai.

■ Jūsų Maliavos ir Hardware Dealeris J
■ jj Užlaiko. ■

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louig Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

ąvvimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis < ~

Moterims seredomis iki 7 ▼. v.

kė pertrauka. Po pusantros 
valandos pertraukos ant pagrin
dų pradėjo rinktis Pirmyn cho
ro nariai. Kiek jų daug! Ma
lonu žiūrėti į tokį skaitlingą 
jaunimo būrį—chorą. Matyti, 
kad Kazys Steponavičius pa- 
švenčia daug laiko ir energijos 
organizavimui ir mokinimu*! to 
didžiulio Pirmyn choro. Puiku! 
Taip ir reikia. Dirbkite visi 
Pirmyn choro nariai, turėsite 
pasekmių.

Kadangi buvo didelis karštis 
ir dulkės džiovino visiems bur
nas, tai svečiai susispietė prie 
šaltų gėrimų ir užkandžių; 
linksminosi, dainavo ir sma
giai laiką leido iki vėlyvam va
karui.

šiame piknike, kaip ir visa
da dalyvavo ne lik vietiniai 
naujieniečiai, bet ir iš kitų ko
lonijų. šį musų pikniką atlan
kė binghamtoniečiai Jonas Ci
nikas, Juozas Kaminskas; taip
gi atvyko naujieniečiai iš Ke- 
nosha, Waukegano, Mihvaukee, 
Gary ir Indiana Harbor.

Chicagą reprezentavo jos ge
riausi atstovai ir darbuotojai 
pp. Gugiai, Dr. Montvidas, Dr. 
Shimkus, keletas ALTASS val
dybos narių, J. Cheponis, 
northsidiečiai C. Kairis, Papie- 
rai, Grakauskai, Žiliai ir kiti. 
Taipgi Naujienų kaimynai pp. 
Orlakiai, geras naujienietis 
Shatas, pp. Lukai, kurie nau- 
jieniečiams gamindavo valgius 
savo valgykloje — žinomas 
draugijose veikėjas p. Zalagė- 
nas, kaip visada, taip ir šiame 
piknike buvo linksmas ir vi
siems draugiškas.

Ir kiti desėtkai ir šimtai ge
rų Naujienų draugų linksmino
si visą laiką ir nesigailėjo pa
vaišinti savo draugus.

Tokis didelis entuziazmo ir 
toks gražus draugiškumas, koks 
pasireiškė sekmadienio Naujie
nų piknike, tai retenybė. Ir 
yra tikras malonumas dalyvau
ti tokioje draugingoje žmonių 
minioje.

Bet pats daržas, dėl sausros, 
išrodė kaip tyrlaukis. Automo
biliai važiuodami sukėlė dulkių 
debesius, bet niekas to nė ne
paisė. Linksminosi sau ir gana.

Būti tokiame dulkių pilname 
darže tai reikėjo didelio prita
rimo piknikui. Ir to pritarimo 
nestokavo porai tūkstančių lie
tuvių. Už tai jiems pridera šir
dingas ir didelis ačiū.—A. ž.

Labdaringas darbas
Chicagos Liet. Choras Pir

myn ir draugai rengia draugiš-

Kūdikiai, kurie nori atsilankyti j Pasaulinę Parodą reguliaromik dienomis su reguliariškais tikietais, 
turės dabar progą atlankyti Parodą DYKAI. Chicago Mail Order Outietas švenčia šią savaitę Metines Su
kaktuves ir tą progą duos su kiekvienu pirkiniu už dolerį vieną tikietą dėl vieno kūdikio DYKAI. Padarys 
skirtumą kiek doleriu jus išleisite — už kiekvieną doleri jus gausite vieną tikietą dykai. Tai yra tiktai vie
nas iš daugelio sensacingą paragijjymų, kuriuos Chicago Mail Order Outietas, 511 So. Paulina St. suteikia 
savo kostumeriams. į

Kitas nepaprastas pasiulijimas yra jų 1c skrybėlių išpardavimas. Chicago Mail Order Company yra 
garsi po visas Suvienytas Valstijas savo skrybėlių vertybėmis. Jeigu jie jums siūlo pirmos rųšies skrybėles 
už tiktai 29c ir 69c, jus galite būti tikri, kad jųs| niekur kitur tokiusl bargenus negalite gauti, ir kai dar 
kaipo priedą jus gaunate tiktai už 1c kita skrvbėlę — tuomet būtinai reikia skubiai bėgti j Chicago Mail 
Order, kad persitikrinti tilo sensacingu pasiulijimu. Apsimokės visiems atsilankyti ir pasinaudoti tais nepa
prastais pasiųlijimais, — kurie paminėti šios dienos skelbime, kuris telpa kitoj vietoj.

ką išvažiavimą į Jefferson gi
rias sekmadienį, birželio 10 d. 
Išvažiavimą choras rengia, kad 
sušelpus vieną choro narį, ku
rį ištiko didelė nelaime, besi
darbuojant chorui ir abelnai vi
suomenės labui.

Manoma, kad išvažiavimas 
bus vienas iš linksmiausių, nes 
ką Pirmyn choras rengia, tai 
niekuomet nebuvo suvivylimo

Kviečiame publiką skaitlingai 
atsilankyti ir paremt nelaimėn 
patekusį Pirmyn choro pirmi
ninką St. Jokubauską, kuris jau 
aštuonios savaites guli ligon- 
buty.—Antanėlis.

Pasikalbėjimas su 
leitenanto F. Vait

kaus tėvu.
Pastaromis dienomis pas 

mane buvo atsilankęs ponas 
Antanas Vaitkus, leitenanto F. 
Vaitkaus tėvas, Bridgeporte 
žinomas plumberis.

Nuoširdžiai pasisveikinę 
kaipo ilgą laiką nesimatę bi
čiuliai, užvedėm kalbą apie jo 
sūnaus, pasižadėjimą skristi 
iš Amerikos į Kauną.

—Ką p. Vaitkus manai apie 
sunaus skridimą be sustojimo 
iš Amerikos į Lietuvą?

—Trumpai pasakius, jeigu 
Feliksas apsiėmė nuskristi iš 
Amerikos į Lietuvą, tai jis 
ir nuskris, — atsake p. Anta
nas Vaitkus.

—Žinoma, Tamsta taip sa
kai dėlto, kad Feliksas yra 
Tamstos sūnūs — šypsodamas 
patėmijau jam.

—Visai ne. Aš esu įsitikinęs, 
kad Amerikos Kariškos Avia
cijos mokyklos , užbaigimas 
yra geriausias įrodymas, kad 
jis tokį žygį gali atlikti. Pri
minsiu jums vieną pavyzdį, 
'kaip sunku išeiti Amerikos 
Karišką Aviacijos mokyklą. 
Laikant paskutinius egzami
nus Kelly Field kadetai (San 
Antonio, Tex) turėjo skraidyti 
formacijoje. Beskraidant dvie
jų kadetų lėktuvų sparnai su
sisiekė. Nors abudu kadetai 
laimingai nutupė, bet egzami
nų jie jau nebeišlaikė. Reiš
kia, paskutinę mokslo dieną 
juos pašalino iš mokyklos, — 
paaiškino p. A. Vaitkus.

—O už mokslą aviacijos

PINIGAI DEl BIZNIO
KO M EB CI NES 1 >A SKOLAS 
DUODAME ĮSTAIGOMS 

BEM1ANT1ES JŲ BEKOBDC

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted SL ir 19th PI. 
/<;:.::'NaryH.^FEbERALį?TV!j-;:;

INSURANCE KORPORACIJOS

mokykloje ar daug reikia mo
kėti? — paklausiau p. Vait
kaus.

—Nė kiek nereikia. SuV. 
Valstijų vyriausybė dar pri
moka kadetams po 75 dolerius 
į mėnesį. Kambariai, valgis ir 
uniformos taipgi uždyka.

Pono A. Vaitkaus nuomonę, 
tai reikia gero motoro laimin
gam perskridimui Atlanto 
vandenyno. Ir tas tiesa.

Visą svečiaviniosi laiką p. 
Antanas Vaitkus buvo labąi 
gerai nusiteikęs, linksmas. 
Linksmai jmes pasikalbėjom 
ir atsisveikinom.

A. Kartonas.

Važiuokite Lietuvon
_________________________

Dar galima suspėti prisireng
ti išvažiuoti birželio 16 d. su 
laivu “Berengam**. Tai bus 
labai smagi kelionė su lietu
viu palydovu. j

NAUJIENOS prirengs doku
mentus ir paskirs gerus kam
barius. Susižinokite telefonu: 
Canal 8500 su musų laivakor
čių skyrium.

Burnside-- f lIš SLA. 63 kp. susirinkime

SLA. 63 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimą 1 d. birželio Tu- 
ley Parko svetainėje, prie 90 
S t ir St. Lavvrence avė. Tai | 
buvo priešmetinis susirinkimas, 
bet narių atsilankė nedaugiatĮ- 
sia. Išrinkti Seiman delegatai 
atsilankė į susirinkimą. Jiems 
buvo suteikti kuopos mandatai. 
Be to, kuopa davė delegatams 
patarimus, kaip elgties Seime, 
ir pageidavo, kad delegatai pil
dytų kuopos nusistatymą, t. y. 
kad remtų Seime pažangiuosius 
ir abelnai laikytųsi demokratiš
kumo ir gerbtų Susivienijimo 
narių didžiumos nusistatymą, 
kaip tai balsavime, renkant Pil
domąją Tarybą ir kituose daly
kuose, o priėjus svarstymui 
konstitucijos, kad delegatai bal
suotų už įstatų komisijos ma
žumos (Bagočiaus) pagamintą 
projektą, nes ten yra narių tei
sės pilnai apsaugotos ir visą 
konstitucija progresyve pras
me parašyta. < '■

Roselando Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės atstovas 
Skrobutenas pridavė 10 šėrų 
certifikatą vertės 100 doleriij, 
kuris dar tik dabar tapo at
gautos iš Bendrovės Kuopai 
perkant Šerus, tuo laiku ji dar 
nebuvo persiskyrus su vadina
mais bolševikais, ir'-nors Šerai 
buvo pirkta vardu SLA. 63 kp., 
bet bolševikai trukdė iki šiol 
atgauti Šerus.

Surengimo išvažiavimo komi
sija—J. Aleksandravičia ir A. 
Laurutenas—-raportavo, kad iš
važiavimui paimta Dambrauskci 
farma Willow Springs, 1 dieną 
liepos-July. Visį jau žinome, 
kad Dombrausko farma yra pa

togiausia vieta tokiems paren
gimams, kur galima tyrame 
ore, gražių medelių pavėsy lin
ksmai ir sveikai laiką praleis
ti, pasilinksminant tarpe savo 
narių ir abėlnai visų draugų. 
Bus geri muzikantai, kurie grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Alučio bus iki soties; 
kaip žinoma, be alaus jokios 
linksmybės nėra, su alumi atsi
randa visokie smagumai ir t.t. 
Darbininkai išrinkti geri. O ypa
tingai ponia Juzė Klonienė, Sei
mo delegatė, pareiškė, kad ji 
ką nors surengs išvažiavime. 
Tai bus jau* tikras surprizas. 
Gerai, lauksime, ponia Klonie- 
ne! Nes yra žinoma, kad ką 
ji prižada ,tai visados išpildo.

Nutarta geras trokas pasam
dyti, kuris nuveš narius ir sve
čius į Dambrausko farmą. Už

PRANEŠIMAI

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams »

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie ' išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už Itokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” pusmetinis susirinkimas įvyks 
antradieni birželio 5 d., Sandaros 
svetainėje, 814 W. 33rd St., 8 vai. 
vakare.

Visos nares būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Sekretore.

Pranešame gerb. visuomenei, kad 
dėl tam tikrų kliūčių Dariaus-Girėno 
Posto No. 271, American Legion 
Piknikas, kuris buvo rengiamas bir- 
želio-June, 10, 1934, Roberts farmo- 
je, neįvyks. Apie minėtą pikniką tė- 
mykite vėlesnio pranešimo.

Kurie turite jau nusipirkę tikie- 
tus, nenumeskite jų, jie bus geri 
kitame šios organizacijos piknike 
apie kurį bus paskelbta spaudoje.

Rengimo Komisija.

18-tos Apielinkės 20 Wardo Liet. 
Pol. ir Paš. kliubo slusirinkimas 
•įvyks seredoj, birželio 6 d., 7:30 vai. 
vak., O. Bagdonienės svet, 1750 
So. Union Avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turime daug rei 
kalų dėl aptarimo. Taipgi nepamir
škite naujų narių atsivesti.

K. Batutis, Prot. Rašt.

Draugystė Saldžiausias širdies Vie
špaties Jėzaus laikys priešpusmetinį 
susirinkimą birželio 5 1934 metais, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra daug svar
bių dalyku aptarti dėl draugijos la
bo. Valdyba.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Ilk

Pocahontas mine run tonas

trobą kuopa apmokės iš savo 
iždo.

Trokas išvažiuos iš Burnsidės 
nuo Tuley Parko 10 v. ryto, o 
iš Roselando nuo A. Laurutėno 
namo, 10530 Indiana avė., 10:30 
v. ryto.

Ligonių kuopoje yra du: Z. 
Mikšienė, kuri randasi ukėj 
Irons, Michigan ir sunkiai ser
ga, ir B. Juknevičienė, 4631 S. 
Savvyer avė. Lankytojos yra 
U. Zakenė ir O. Jasaitienė.

SLA. antras apskritis prisiun
tė tikietų knygutę vertės $1.50. 
Nutarta stengtis parduoti mi
nėtus tikietus.. Yra sumanymas 
sukelti pinigų statymui prie
glaudos seneliams.—Narys.

Kaip Romanas į bėdą 
pateko

Romanas Duchovitz, sėdė
damas automobily vėlai nak
tį ties namais 1510 West 51 
st., tiesiog pamėgo automobi
lio ragelio “muziką”. Birbino 
ir birbino ragelį.

Pagalios kaimynams Roma
no koncertas nusibodo. Jie už
protestavo. Tada Romanas iš-

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jus turite Athlete's kojas. Deder. 

vinę, Pūsles. Degančias ir Niežuotas ko
jas? Ar jus norite ūmią jiagelba? Pri- 
siųskite 50c. dčl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St.

Chicago, *111.

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR< 

COMPANY
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

Antradienis, birž. 5, 1934 
sitrauk^ iš kišenės pištalietą 
ir užklausė: “O kaip jums pa
tiks šitokia muzika?”

Ir paleido kulką, ši, atsi
mušusi į šalygatvį, pašoko 
auštyn ir pataikė Čaliui Lin
dai, 4953 Laflin ft.

Na, o vėliau Romanas, nors 
nenoroms, turėjo vykti į po
licijos stotį pasisvečiuoti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

THE "OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas 

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St
Lafayette 7346

CLASSIFIED APS
Automobiles

PARDUOSIU Oldsmobile 1929 dvie
jų durų sedanas, geri tajerai, gera
me stovy, labai gražus. $135.00 cash. 
FRANK, 2850 So. Emerald Avė.

Business Service 
_______Biznio Patarnavimas______  

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prėkiuosime. Mes taipgi darome vi- 
soki blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yard« 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvejame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halstwl St.

NAMŲ SAVININKŲ ĄTYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vaL ryto .iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division SL 

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

NEW YORK $10, LOS ANGELES $16 
Keliaukite dideliuose limosinuose— 

Pigiau, greičiau ir parankiau. Taipgi 
nupiginta busų kaina visur.

Room 506 — 32 W. Randolph St. 
Tel. Randolph 0989

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50. Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų {vai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

Partners Wanted

PARTNERIS reikalingas dėl Ta- 
vern. Našlė viena negali prižiūrėti 
visą bizni. 3859 So. Emerald Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 4 metų mergaitę. Guolis 
ir valgis ant vietos. Mokestis sulig 
sutarimo. 2839 W. 63 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką i Tavern biznį. Biznis išdirb
tas gerai. Vienai persunku.

821 W. 84th St

PARSIDUODA Alaus Tavern; 
biznis gerai išdirbtas ir randasi arti 
dirbtuvių. 3749 So. Halsted St.

PARDAVIMUI alinė ir valgykla 
■.— Cicero dirbtuvių apielinkėj. Da
romas geras biznis. Kreipkitės Vasil 
Lunch Room, 2404 W. 16 St. 

s

TAVERN pardavimui, labai ge
ras biznis ir graži vieta, visai pi
giai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. 8712 So. Western Avė. 

.Valandos 5—8.

Real Estate For Sale
- - NĮĮmąi-žemė Pardavimui

"'PARSIDUODA
Dvejų Pagyvenimų mūrinis namas, po 
6 kambarius su mūrinių 2 karų gara- 
džium Brighton Parke-pirmas pagyve
nimas (Hat Water) šildomas. Parsi
duoda ant lengvų išmokėjimų. Už 
“Cash” didelė nuolaida.
4449 S. Talman Avė. Tel. Laf. 5663




