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8 pašauti susirėmimą prie 
Illinois kasyklos

Daug sužeistų susirėmime su pikietuoto- 
jais prie Peabody kasyklos ties Springfield

SPRINGFIELD, III., birž. 7. 
—Smarkus susirėmimas ištiko 
šįryt prie Peabody Coal Co. 
Peerless kasyklos, kada nuo 
2,000 iki 2,500 pikietuotojų, vy
rų ir moterų, bandė neleisti ei
ti į darbų senosios angliakasių 
unijos nariams.

Tame susirėmime 7 anglia- 
kasaii ir vienas šerifo mušeika 
liko pašauti. Sunkiausia, gal
būt mirtinai, sužeistas Thomas 
Urban, 25 m., iš Springfieldo, 
kuris toje kasykloje dirbo. Jis 
guli St. John's ligoninėje. Kiti 
pašautieji yra Don Schaive. 
Andrew Golesh, Frank Prezel, 
'Matt Pristavich, Tony Ronasky, 
Joseph Quiningan ir specialis

Augščiausias teis
mas parėmė taksy 

sumažinimą
Patvirtino taksų apeliacijų ta

rybos nuosprendį sumažinti 
taksus 15 nuoš. mažiesiems 
namų savininkams

CHICAGO.—Illinois ‘augščiau
sias teismas vakar patvirtino 
Cook pavieto taksų apeliacijų 
tarybos nuosprendį numažinti 
taksus 15 nuoš. ant visų ma
žųjų gyvenamųjų namų ir ma
žųjų aprtmentų. Teismas savo 
ni?osprendį išnešė 4 balsais prieš 
3. Numažinimas taksų palies 
apie 400,(MM) namų.

ši taksų sumažinimą taryba 
nusprendė jau prieš kurį laiką, 
remdamosi tuo, kad taksų as- 
sesorius sumažino taksus di
džiųjų trobesių ir apartmentų 
savininkams 30 nuoš., kuomet 
visiems kitiems sumažino tik 
15 ni/oš. ar dar mažiau. Kad 
išlyginti tų sumažinimų, taryba 
ir nutarė taksus sumažinti dav 
15 nuoš. Assessorius J. L. Ja- 
cobs griežtai atsisakė tarybos 
nuosprendį pildyti, nes, girdi, 
taksai yra jau uždėti, taksų bi
lus išsiuntinėtos ir šis sumaži
nimas taip sudemoralizitosiąs 
taksų makėjimų ir padarysiąs 
tokią suirutę kokios nebuvo nė 
1927 m., kada dėl suįrutės tak- 
savime per du metus nebuvo 
galima iškolektuoti taksų.

Jacobs, kad nepildyti tarybos 
nuosprendžio, kreipėsi net ir į 
teismų, bet dabar ir tasis pa
tvirtino taksų apeliacijų tary
bos nuosprendį.

Dar nėra aišku kokios proce
dūros bus laikomųsi taksų ma
žinime, ir ar tas sumažinimas 
palies ir tuos, kurie šių metų 
taksus įjau yra užmokėję. Tak
sų sumažinimas paliečia tiktai 
namus ir neliečia lotų.

K

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

Galbūt lietus su perkūnija, 
biskį vėsiau.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 
28.

Kaina 3c

šerifo “deputy” Herman Schwa- 
berg.

Be to virš poros desėtkų žmo
nių sužeista akmenimis.

Kad išvaikyti pikietuotojus, 
šerifo mušeikos ėmė svaidyti 
ašarinių dujų bombas, bet ir 
jos mažai gelbėjo. Tik atvykusi 
milicija pikietuotojus išvaikė.

Lai k. šerifas Beynon sakosi 
žinojęs, kad yra ruošiamąsi pi- 
kietuoti tų kasyklų, kuri yra 
operuojama pagelba senosios 
unijos narių. Tečiaus jis nema
nęs, kad tiek daug pikietuotojų 
susirinks ir pastos dirbantiems 
angliakasiams kelių. Mušeikoms 
bandant išvaikyti pikietuotojus 
ir ištiko susirėmimas.
-j_________

Indianos valstija ra
tifikuos prohibici- 

jos atšaukimą
Prohibicijos priešininkai pra

vedė valstijos konvencijon di
delę didžiumų Slapiųjų dele
gatų

INDIANAPOLIS, huL, birž. 
7.—Jau artipilniai vakarykščių 
valstijos konvencijos rinkimų 
daviniai rodo, kad slapieji ap- 
laikė didelę pergalę Indianoj ir 
išrinko tokią konvencijų, kuri 
ratifikuos prohibicijos atšauki
mų.

Iš 92 pavietų 57 balsavo už 
prohibicijos atšaukimą. Su Sla
piaisiais nuėjo net ir tie pa
vietai, kurie skaitėsi sausųjų 
tvirtovėmis. Iš ikišiol suskai
tytų balsų, 517,544 balsai ati
duoti už Slapiuosius, o tik 284,- 
806 teko sausiesiems. Betgi ka
dangi delegatai buvcrt**9ųkami 
sulig pavietais, po 1 delegatų 
nuo 10,000 gyventojų, tai į vals
tijos konvencijų pateko ir sau
sųjų, nors jie yra gavę didelę 
mažumą balsų. Tečiaus sausų
jų konvencijoj bite nedaug—tik 
79 iš išrinktų 329 delegatų. To
dėl sausieji jokiu budu nega
lės sutrukdyti prohibicijos at
šaukimo ratifikavimo.

Sausieji Indianoj vedė labai 
atkaklių agitaciją konvencijos 
delegatų rinkimuose, nes jie 
skaitė, kad jie turi progų šių 
valstiją laimėti.

Indiana yra dešimta valstija, 
kuri išrinko konvenciją prohibi
cijos atšaukimi/i ratifikuoti. Jos 
konvencija susirinks birželio 
26 d., Indianapolis mieste.

Traukinys užgavo 
automobilių; 1 

užmuštas
CHICAGO. —Vienas žmogus 

liko užmuštas ir 3 sužeisti, trau
kiniui užgavus jų automobilį. 
Užmuštasis yra Thomas Griffin, 
6450 Washtenaw Avė. Nelaimė 
įvyko Chicago, Milwaukee & 
St. Paul geležinkelio Devon A v. 
kryžkelėj.

Pasak sužeistųjų, jie važia
vę j vakarus ir sustoję, kad 
praleisti į šiaurę važiavusį pa- 
sažierinį traukinį. Juos užgavo 
į pietus ėjęs traukinys, kurio 
jie per pirmąjį traukinį neuž- 
matė.
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Kelios dienos atgal įvykęs gaisras naikina Richfield Oil Co., Long Beach, Cal. refinerijų ir visų 
apielinkę. Gaisras kilo po ekspliozijos refinerijoj, kurioj žuvo mažiausia 9 žmonės ir daug žmonių 

liko sužeista.

Lakūnas James Mat- 
tern prapuolė skren
dant į Čitą, Siberijoj
Maskva apie jį neturi žinių jau 

15 valandų. Paskiausia ma
tyta jį virš Novo-Sibirsk

MASKVA, birž. 7. — 15 va
landų po to, kai jis perskrido 
virš Novo-Sibirsk, apie Ameri
kos lakūnų James Mattem, ku
ris vienas skrenda apie visą 
pasaulį, Maskva nėra gavite i 
jokių žinių. Jei neatsitiko ne
laimė ir jei jis nesusidarė su 
kokiais netikėtais keblumais, 
jis jau senai turėjo būti Čitoj, 
sekamoj savo sustojimo vie
toj. Tečiaus susisiekimas su 
Siberija yra lėtas ir žinios gali 
pavėluoti.

Matė virš Novo-Sibirsk
NO VO-SIBIBSK, Siber i j o j e, 

birž. 7.—Lakūnas James Mat 
tern perskrido virš šio miesto 
4:10 vai. ryte. Jis skrido augs* 
tai ir greitai linkui Čitos, šis 
miestas yra apie 400 mylių į 
rytus nuo Omsk, Siberijoj, iš 
ku r jis išskrido 1:10 vai. nak
tį. Čita yra apie 1,100 mylių 
j rytus nuo Novo-Sibirks. Oras 
skridimui yra labai geras.

Tikisi pasisekimo
OMSK, Siberijoj, birž. 7. — 

Gerai pasilsėjęs ir kiek atsiga
vęs lakūnas Mattern kaip 1:10 
vai. naktį išskrido iš čia į Čitą, 
1,700 mylių atstume. Jis atskri
do į čia vakar labai nuvargęs 
ir reikalingas kiek ilgesnio po
ilsio.

Nors išskrendant iš čia jis 
buVo 10 vai. atsilikęs nuo Post- 
Gatty rekordo, kurį jis sten
giasi sumušti, tečiaus Mattern 
vistiek tikisi juos pasivyti ki
tuose savo šuoliuose ir greičiau 
už anuos du lakumus apskristi 
apie visų pasaulį. Jis turi tam 
gerų progų, jei neįvyks netikė
tų kliūčių ar nelaimių tolimes
niame kelyje. Dabar jis yra 
atsilikęs nuo anų lakūnų, bet 
jis gali pasivyti jų rekordų 
Chabarovske, kadangi ir anie 
lakūnai Blagoviečenske sugaišo 
14 valandų, nuklimpus jų aero
planui.

WICHITA, Kan., birž. 6. — 
Vakar čia karštis pasiekė 105.5 
laipsnius. Tokio karščio bir
želio mėn. Čia dar nėra buvę.

GREENVILLE, Tex., birž. 7. 
—Bettie Jean Lynch, 7 m. ir 
jos bridis Ted, 3 m., žaidė le- 
daunėje. Durims užsidarius 
abu vaikai nutroško.

• •

Rooseveltas laukia 
skolų sumokėjimo 
birželio 15 dieną

WASHINGTON, birž. 7. — 
Karo skolų klausimas vėl iškilo 
į priekj, besiartinant birželio 
15 d., kada svetimos šalys turi 
sumokėti $144,179,674 skolų 
Amerikai. Prezidentas Roose
veltas laikosi griežto nusista
tymo, kad kol* karo skolų klau
simas tebėra ’ neišrištas, kitos 
šalys negali paliauti skolas mo
kėjusios ir todėl turi sumokėti 
ir tas skolas, kurios pripuola 
mokėti birželių 15 d.

Anglijos kabinetas laikys sa
vo siteirinkimą ateinantį penk
tadieni ir nutars kas daYyti'Su 
šia skola. Jis laukia pranešimo 
iš Washingtono. Bet Washing- 
tonas laikosi nusistatymo, kad 
kadangi Angliji nedavė forma
lia prašymo skolas sumažinti, 
tai negali būti ir oficialiu at
sakymo.

Francija skolų nemokės
PARYŽIUS, birž. 7. — Iš au

toritetingų šaltinių pareikšta, 
kad Francija nemano mokėti 
užsilikusias nuo gruodžio 15 d., 
taipjau’ ir pripuolančias birželio 
15 d. skolas. Kabinetas dar nė
ra padaręs formalio nutarimo, 
tečiaus jo nusistatymas skolų 
klausime yra visiems žinomas.

_____________ . i

Francijos mokslininkai panie
kino Einšteinų

PARYŽIUS, birž. 7. —Gar
saus mokslininko Albert Ein- 
stein draugai pralaimėjo kovų, 
kad jis butų išrinktas Franci
jos Mokslo Akademijos nariu. 
Akademijos komitetas nutarė 
vieton Einšteino pasiūlyti ho- 
landų mokslininką Pieter Zee- 
man kaipo oficialj kandidatų 
u’žimti vietų mirusio Anglijos 
mokslininko Sir Lankaster .

LAKŪNAMS PAŠVĘSTAS 
NUMERIS IŠEIS 
ŠEŠTADIENY

Specialė “N.” laida pa
švęsta lakūnams kap. S. 
Dariui ir S. Girėnui iš
eis šeštadieny, birželio 
10 d. Joje tilps įdomus 
straipsniai, paveikslai, 
sveikinimai ir aprašy
mai apie jų prisirengi
mą nuskristi orlaivių 
“LITUANICA” į Kauną. 

K TAI BUS ISTORIŠKAS 
NUMERIS, BŪTINAI JĮ 
ĮSIGYKITE.

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže 
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Keturios šalys padė
jo inicialus po tai

kos sutartimi
Didžiosios šalys prisižada išlai

kyti taikų Europoje per 10 
metų

RYMAS, birž. 7. — Keturios 
didžiosios šalys—Anglija, Fran
cija, Vokietija ir Italija, —pa
dėjo iniciahte po sutartimi, ku
rią visos šios keturios šalys pri
žada stengtis išlaikyti taikų Eu
ropoje per ateinančius dešimt 
metų.r Inicialus padėjo tų ša
lių ambasadoriai premiero Mus- 
solini kabinete. -Mussolini po 
to apie tai paskelbė senatui.

ši sutartis gimė iš Anglijos 
premeiro MacDonaldo kelionės 
po Europų, kad priversti šalis 
prie nusiginklavimo. Nusiginkla
vimo klausimas daigiausia su
trukdė ir šios sutarties pasira
šymą, nes dėl kitų klausimų bu
vo greitai susitarta.

Vakar karštis Chica- 
goje pasiekė 100 

laipsnių
CHICAGO.—Vakar 5 vai. p<. 

piet karštis buvo pasiekęs ofi
cialiai 100 laipsnių paunksnėje. 
Neoficialiai jis pasiekė dar airi 
gštesnį laipsnį, nes oficialė tem
peratūra yra imama augštai fe- 
deraliniame trobsey, kur pa
prastai ji būna žemesnė, negu 
gatvėje. Be to oras buvo drėg
nas ,kas darė jį visai nepaken
čiamą.

Tai buvo karščiausia birželio 
diena Chicagos istorijoje, nes 
karštesnės dienos birželio mėn. 
dar nėra užrekorduota.

Bet Chicagoj e visgi yra vė
siau negu kituose miestuose. 
Pav., Omahą, Nebr. ir Concor- 
dia, Kan., karštis pasiekė net 
106 laipsnius.

šiandie busią biskj vėsiau. 
Oro biuras be to pranašauja 
šiai dienai lietų su perkūnija. 
Bet lietus ir vėsiau galbūt bus 
tik į vakarą, šiagi visą dienų 
busiu tiek pat karšta, kaip vakar. 
Tečiaus lietų ir vėsumų jis pra
našauja jau* kelintų dienų, o ne 
tik nebuvo lietaus, bet ir kas- 
die ėjo vis karštyn. Užvakar 
karšti buvo pasiekęs 95 laips
nius, o vakar jau 100 laipsnių.

Visas vasaros pramogas ra
site “Naujienų” piknike ateinan
tį sekmadienį, Birutės darže. 
Ten bus dainos, ristynės, muzi 
ka ,šokiai ir visi jūsų draugai.

Kad išsigelbėti nuo karščiu, 
važiuokite sekmadieny į “Nau
jienų’* piknikų Birutės darže. 
Ten, ąžuolų pavėsy, bus tikrai 
v$su ir linksma draugų būryje.

Lietuvos Naujienos
Baltrušaitis atstovu 

Persijai
TEHERANAS. V. 22. Elta.— 

Lietuvos pasiuntinys Maskvoje, 
p. Baltrušaitis paskirtas atsto
vauti Lietuvai ir Persijoje. Ge
gužės 20 d. jis įteikė savo kre
dencialus persĮų vyriausybei. 
Gegužės 23 d. p. Baltrušaitis 
išvyko atgal į Maskvą.

Kėsinosi nušauti bu
vusį Graikijos pre
mjerą Venizelos

Sužeidė jo žmoną, šoferį ir nu
šovė sargą. Puolikai paleido 
apie 20 šūvių į Venizelos au- 
tomobilių

ATHENAI, birž. 7.'—- Neži
nomi puolikai vakar vakare iš 
pravažiuojančio automobilio pa
leido virš 20 šūvių į buvusio 
premiero Venizelos automobilių. 
Tečiaus Venizelos greitai sukri
to ant grindų ir išliko nesužeis
tas. Sužeista yra jo žmona 
Helena, kuriai pataikė keturios 
kulkos ir lengvai sužeistas šo
feris.

Kitame automobiliu*je važia
vo keturi sargai, kurių vienas 
liko suvarstytas 15 kirlkų.

Spėjama, kad pasikėsinimų 
padarė ar komunistai, ar gimi
nė, kurio nors politinių trem
tinių, .kuriuos Venizelos ištrė
mė. •

Venizelos, 69 m. yra aštuonis 
kartus buvęs Graikijos premje
ru* ir yra vienas žymiausių Eu
ropos politikų.

Dabartinis kabinetas, kuris 
susideda iš Venizelos priešinin
kų, tuojaus atlaikė nepaprastą 
susirinkimų, išleido manifestų, 
pasmerkiantį puolikus kaipo 
“šalies taikos priešus” ir įsakė 
policijai ir žandarmerijai kalti
ninkus surasti.

Nepalankus oras virš 
Atlantiko sulaiko 

lakūnus
LONDONAS, birž. 6. — Ne

palankus oras vėl privertė kapt. 
Mollison ir jo žmonų atidėti 
skridimą iš Lonodno į New Yor- 
kę.

Mollisonai planuoja atskridę 
j New Yorkų tuojaus skristi iš 
New Yorko į Bagdadą, kad nu
statyti tolumo rekordų.

MADRIDAS, birž. 6. --Du 
ispanų lakūnai, Barberan ir 
Colar paskelbė, kad dėl nepa
lankaus oro jis yra priverstas 
kelioms dienoms atidėti skridi
mų iš Ispanijos į Kubų.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
■■ 1739 So. Halsted St

No. 134

A. Lalis rašo lietuvių 
anglų kalbos žodyną

KAUNAS.—J. P. “Liet, ži- 
niose” rašo: Kas nežino Anta
no Lalio žodynų. Jau apie ber- 
tainj šimtmečio bus, kaip visi 
kuomet nors turėjo reikalo su 
svetimomis kalbomis naudojosi 
Lalio lietuviškai-anglišku* ir an- 
gliškai-lietuvišku bei lietuviškai- 
lenkišku ir lenkiškai-lietuvišku 
žodynais.

Pirmieji buvo išleisti Čika
goj, Amerikoj; antrieji Vilniuj, 
ir ligi šiol nieko lygaus nė an
glų, nė lenkų kalbai neturėjo
me.

Dabar p. A. Lalis jau dveji 
metai gyvena Lietuvoj, čia nie
kas jo nė nežino. Toks jau to 
tylaus kultūros darbininko bū
das. Tik seni ir artimi p. La
lio draugai žino, kad prie Še
šupės kranto, šapaluose tyliai 
ir iš lėto yra varomas didelis 
darbas.

Grįžęs iš Amerikos p. Lalis 
apsigyveno p. M. Gugio (buvu
sio amerikiečio, dabar pavyz
dingo ūkininko) ūkyje ir per 
tą visų laikų iš naujo perdirbi
nėja savo lietuvių-anglų ir ang
lų-lietuvių kalbos žodyną.

Teko būti jo svečiu. Jo dar
bo kabinetas panašus į tikrą 
žodynų ir enciklopedijų rinki
nį. Autorius seka visus naujau
sius ir geriausius tos rųšies lei
dinius ir žada savo didžiulį žo
dyną parašyti , tokį, kad tiktų 
musų gadynės platesniems rei
kalavimams ir tolimoj ateity 
nepasentų.

—Kada gi bus gatavas? — 
klausiu.

—Jau G raidę baigiu; dar 
didesnioji dalis pasiliko baigti, 
bet tikiuosi davaryti—ramiai 
atsako tylusis autorius.

—Ar turite kokių''ryšių su 
musų knygų leidimo įstaigomis?

—Kai darbą baigsiu, manau, 
susiras ir ryšiai.

Tai yra, tur būt vienintelis 
atsitikimas pas mus, kuomet 
geras žmogus gerą darbą ir 
milžiniškų darbą niekam nesi
girdamas, daro, pamaniau.

Mažai kam žinomi Šešupės pa- 
krančiai, su saugais sveikais pu
šynėliais, su upės baigiamu 
griauti piliakalniu, su Mildos 
kalneliu kuomet nors pagarsės 
kaip didžiausio žodyno gimimo 
vieta.

Kas gali būti smagesnio kaip 
praleisti karštą vasaros dieną su 
savo artimiausiais draugais di
džiųjų ąžuolų pavėsyje? Tad va- 
žiunokite sekmadieny į “Naujie- 
jienų” pikniką, Birutės darže.

.PRAŠOME ĮSITEMYTU 
Visi tie, kurie kreipsis į Nau
jienas telefonu prašomi įsitė- 
myti, jog nuo vidurnakčio, 
Birželio 10 d. NAUJIENŲ TE
LEFONAS BUS CANAL 8500.

NAUJIENŲ Adm.
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NAUJIENOS. Uhicago, 111. Ketvirtadienis, birž. 8, ’33

KORESPONDENCIJOS
Cifcveland, Ohio

Clcvelando Lietuvių Kultūri
nio Darželio atidarymo iš
kilmių programas.

Didžiausia iš didžiausių lie
tuviškų patriotiškų iškilmių 
Clevelande bus šį sekmadienį, 
birželio (June) 11 dienų. Tai 
bus iškilmingas Lietuvių Kul
tūrinio Darželio atidarymas 
Rockefeller Parke. Vieta ran
dasi tarp St. Clair ir Superior 
avė.

Atsiminkit iškilme bus iš 
ryto, nuo 9:30 vai., o ne ku
riuo kitu laiku.

Tenai publika pradės rin
ktis nuo 9 vai. ryto.

Apie 9:30 vai. pradės gro
ti Glcnville High School Be
nas iš 60 studentų.

Apie 10 vai. pribus miesto 
majoras Miller ir kiti aukšti 
miesto valdininkai.

Apie 10 vai. pribus į iškil
mes Lietuvos Ministeris B. K. 
Balutis, kurį atlydės Clevelan- 
do Policijos Šefas Matowitz 
savo automobiliu, su buriu 
motorciklinių polici ja n tų.

Programas prasidės lygiai 
10 vai.

Bus Beno muzika, lietuviš
kos ir angliškos kalbos, lietu
vių suvienyto choro dainos po 
vadovyste Vinco Greičiaus.

Viduryje programos Lietu
vos Ministeris geri). Balutis 
formaliai padovanos Clevelan- 
do miestui Dr. Basanavičiaus 
biustų. Tuo laiku įvyks biusto 
atidengimas.

Gerb. Balutis kalbės lietu
viškai ir angliškai.

Kalbos, dainos ir muzika 
bus leidžiama per garsiakal
bius.

Laike paminklo atidengimo 
bus grojama Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Nuo paminėjimo Žalgirio 
mūšio 500 metų sukaktuvių 
Clevelande lietuviai tokiu iš
kilmių neturėjo ir, gal būt, 
jau neturės.

.. 1 ...Draugijų atstovai, kurie su
daro Liet. Kult. Darželio Są
jungų, privalo būti parke ne 

vėliau 9:30 vai. ryto.
Dalyvaus daug svečių iš ap

linkinių miestų.
Iš kitur į iškilmesi pribuvę, 

važiuokite Superior avė. iki E. 
99th st. ir paskui sukit parko 
bulvaru į šiaurę ir tuoj priva
žiuosite iškilmės vietų.

Atminkit aiškiai: įžangos 
jokios mokėti nereikės.

Tų pačių dienų, sekmadie
nio vakare, rengiama gerb. 
Balučio priėmimui vakarienė 
viename žymiausių Clevelan- 
do viešbučių. Kurie norėtų da
lyvauti, prašomi užsisakyti 
vietas pas K. S. Karpavičių ar
ba pas P. P. Muliolį tuojau.

Detroit, Mich.
Gegužės 21 d. detroitiečiai 

lietuviai, p. F. G. Yurk su 
žmona ir p. Stanley Gersh su 
žmona, lankėsi Cleveland’e, 
Ohio. Detroitiečiai svečiai Cle
velande apsistojo pas p. Stan
ley Šileika; be to, dar aplankė 
p. J. A. Dugan, p. John Kelly 
ir p. Antanų Gurules. Detroitie
čiai p. p. Yurk ir Gersh labai 
įvertina clevelandiečių lietuvių 
vaišingumą ir nepaprastai ma
lonų ir draugišką priėmimą.

Bendrai, p. p. Yurk ir Gersh 
pastebi, jogei Clcvelando lietu
vių tarpe yra labai gera nuo
taika. Nėra tiek daug bedar
bių, kaip Detroite. Matomai, 
kad ekonominė depresija dau
giausiai paliete industrijos 
centrus, kaip Detroitu, Chica- 
go ir kitus.

George J. Yurk.

Pittsburgh, 8’a.
Tikras vajus

Lietuvių Kambario naudai 
yra rengiamas didelis. piknikas 
Pittsburgho Lietuvių Ūkės 
Kliubo Sodne, Willock, Pa. 
Piknikas tokiam gražiam tiks
lui rengiamas yra tai tikras 
vajus šiuomi sezonu, žmonės 
visoj apygardoje laukia tik pro
gos suvažiuoti kur maž-daug 
pasiaukelėje, pasimatyti su sa

><#***> .< f M

x ’ <*<•

Chicagos pasauline paroda, žiūrint j pietus iš “oro geležinkelio” bokšto

vo senais draugais ir giminė
mis. Tuo pačiu sykiu jie atliks 
gražų visuomenės darbą: pa
rems steigimą lietuvių kultū
ros ir dailės paminklo. Tuo pa
minklu bus LIETUVIŲ KAM
BARYS Pittsburgho Universi
tete.

Šj pikniką su sportais, risty- 
nėmis, kumštynėmis, laimėji
mais rengia Liet. Vaizbos Bu
tas su prisidėjimu visų Pitts
burgho ir apygardos draugijų. 
Viskas labai tinkamai, nes Liet. 
Kambario sumanymų anais me
tais Vaizbos Butas priėmė, pa
davė visoms draugijoms, ku
rios per savo atstovus-delega- 
tus išrinko Lietuvių Kambario 
F'ondo Komitetą. Taigi visai 
nuoseklu, kad draugijos remia 
vajų Kambario Fondo naudai. 
Piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio 11 dieną. Tikimasi daug 
žmonių atvykstant į šį pažmo- 
nį. Tatai ir galima s pavadinti 
vajumi Lietuvių Kambario nau
dai, nes be žmonių, be lietuvių 
žmonių nebūtų įkurtas lietuvių 
kultūros paminklas.

Taipogi tikimasi, kad ir kitų 
miestų lietuvių draugijos su
rengs vieną kitų pikniką Liet. 

Kambario naudai. Tokiu bu du 
greitai susirinks reikalinga su
ma tam, kad gautume musų 
kambario planus; kitaip 'sa
kant, kad butų lietuviai pripa
žinti kaipo savo kambario stei
gėjai. Kas turi mus pripažinti? 
Universiteto valdyba, suside
danti iš Pennsylvanijos guber
natoriaus, Pittsburgho miesto 
mayoras, Pitt. Universiteto 
kanclerio ir keliolikos kitų 
trustees’ų.

ši valdyba mums prielanki. 
Buvo jos nustatyta suma virš 
tūkstančio (apie tai jau rašė
me) ; dabargi gavome žinią, 
kad kuomet bus surinkta vie
nas tūkstantis dolerių, mes 
gausime minimus planus. La
bai svarbu, kad tas pirmas 
tūkstantis dolerių butų surink
tas šį pavasarį, taip kad vasa
ros laiku v butų , galima tuos 
planus pristatyti Lietuvai ofi
cialiu keliu. Nuo tada, kaip 
jau žinoma, prasidės' tikras 
Liet.- Kambario darbas.

Taigi kiėkviėno • miesto ir 
miestelio lietuviai, dabar dirb
kime tikrų savo darbą, tikrą 
vajų, rengkime piknikus ir de
kime aukas L. Kambario nau

mai butų pritaikinti pilnai gim
nazijai juose įsteigti. O kad 
gimnazija ar kuri kita aukš
tesnioji mokykla Joniškyje rei
kalinga — motyvai labai rimti. 
Joniškis — centras plačios pa- 
rubežinės juostos, kuri apima 
Joniškio, Skaistgirio, Žagarės, 
Žeimelio, Kriukų ir Pašvitinio 
valsčius. Visų šių vietų gyven
tojai priversti savo vaikus siųs
ti tęsti mokslų į Linkuvos ar
ba Šiaulių gimnazijas. Bet su

dai. (Čekius siųskit: V. Zamb- 
lauskas, 31 Minooka St., Pitts
burgh (10), Pa.

L. K. Fondo Spaudos 
Komisija B.

Kas Dedasi Lietuvoj
Joniškis susirūpino 

steigti gimnaziją
JONIŠKIS. — Jonišky dabar 

veikia vidurinė keturių klasių 
mokykla. Bet pasklido gandas, 
kad rengiamasi nuo sekančių 
mokslo metų pradžios jų už
daryti. Joniškio visuomene su
sirūpino. Joniškio visuomenė 
skaito, kad jei dar ir viduri
nes mokyklos permaža, jai ver
ta butų turėti gimnaziją ar 
kurią nors kitą aukštesnę spe- 
cialę mokyklą. Jau 1931 me
tais, kai tik buvo statomi vi
durinei mokyklai nauji rūmai, 
Joniškio valsčiaus taryba rūpi
nosi, kad naujai statomieji ru-

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutes” Darže 

viršininko p. Kubiliaus, apskr. 
inžinieriaus p. Liorento, apsk. 
valdybos nario p. Juozapaičio 
ir apskr. agronomo p. Mikolai- 
čio važiavo į Žeimelio ir kai
myninius valsčius susipažinti 
su nesenai ištikusio tas vietas 
potvynio pasėkom. Komisijos 
konstatuota, kad potvynio vi
siškai nunešta ir suardyta apie 
20 mažesnių tiltų. Didesnių til
tų nukentėjo tik vienas, didelis 
akmeninis, dar rusų laikais sta-

Linkuva nepatogus susisieki
mas, o Šiaulių gimnazijose sto
ka vietų. Taigi, Jonišky gim
nazija reikalinga. O čia esą 
rengiamasi vienintelę vidurinę 
mokyklą uždaryti.

Joniškiečiai subruzdo švieti
mo reikalų ginti. Gegužės 7 
d. Joniškio ūkininkų “Ramo
ves salėje įvyko gausus pilie
čių susirinkimas, kuris vienbal
siai priėmė rezoliuciją, prašan
čių švietimo ministeriją įsteig
ti Joniškyje gimnaziją ar ku
rių kitą aukštesniąją (komer
cijos ar amatų) mokyklą. Be 
to, susirinkimas išrinko dele
gaciją. iš p. V. Preišto, kan. 
Koržono ir burm. Gedvilos nu
vykti pas švietimo ministerį 
asmeniškai su joniškiečių pra
šymu.

Gimnazijos ar kurios kitos 
aukštesniosios mokyklos įstei
gimu Jonišky užinteresuoti ne 
vieni joniškiečiai. Tėvų komi
teto užklaustos visų, aukščiau 
paminėtų valsčių savivaldybės 
atsakė prisidedančios prie jo
niškiečių pageidavimų.

Steigiama draugija aukštes- 
niąjai mokyklai Joniškyje įs
teigti ir remti. Prie draugijos 
prisideda visų aukščiau minė
tų valsčių savivaldybės, visuo
menes organizacijos ir daugy
be šiaip piliečių. Kol bus įre
gistruoti įstatai, sudarytas lai
kinis iš 10 narių komitetas,. į 
kurį įeina p. p. V. Preikštas, 
agron. Žukauskas, kan. Korzo- 
nas, burm. Gedvilą, Skyrius, 
Niurna, Giedgaudas ir kiti. Jo
niškiečiai pasiryžę žūt būt 
aukštesniąją mokyklų turėti.

tytas tiltas per Berštolės upę 
prie Žeimelio miestelio. Van
duo tiltą taip apardė, jog su
sisiekimas juo jau nebegalimas 
ir sustabdytas. Tiltų sugriovi
mu padaryta apie 10,000 litų 
nuostolių, kuriuos teks pakelti 
apskrities savivaldybei, nes vi
si tiltai buvo jos žinioje. Dides
nių nuostolių potvynis niekam 
nepadarė, žiemkenčiai nepaga
dinti, vasarojus — šiek tiek, 
bet šitie nuostoliai apskaitomi 
tik šimtais litų. Labiausiai pot
vynio buvo paliestas Žeimelio 
valsčius, mažiau — ^Pašvitinio, 
Linkuvos ir Kriukų, o visai ne
daug — Joniškio valsčius. Van
duo jau sumažėjęs, bet dar ne
liūsi ugęs ir laukai bei dirvos 
tebėra apsemti. Susisiekimui 
palaikyti vieton nuneštų tiltų 
pastatyti laikini.

Nusa-Tone
Stovi u* geresnę Sveikai*, Didesni Stip
rumą—kas reiškia daugiau* gyvumo — 
Stimuliuoja nervus, raumenis, ir nusilpnin
tus organus. NUGA-TONE yra įžymaus Gy
dytojau* išradimas, jisai siūlo jums TONI
KĄ, kuris padarė stebuklus dėl tūkstančių, 
padarydamas tuos nusilpnintus tvirtais ir 
aktyviškais. šio Gydytojaus preskripcija da
bar parduodama visose vaistynyčiose. — 
trisdešimts dienų garantuotas treatnientas už 
Vieną Doleri — gaukite buteli 6ių tabletkų 
šiandien. bet persitikrinkite, kad ant laibclio 
butų pažymėta — NUGA-TONE.

Ką šiaurinėj Lietuvoj 
padarė potvynis

KAUNAS. — Gegužės 16 d. 
speciali komisija sąstate apsk.

M1LLIONS OF POUNDS USED 
BY OUR CO V E R N M E MT
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KAIP GUTTENBERGAS SPAUSDINO KNYGAS

Jaunimo Diena

ĮSIGYKITE pakol dar turime

us PARAŠYTAS KNYGAS

Padarome Visiems Greitai
ir senes

50c

BIZNIERIAMS

50c

Chicago, III1739 South Halsted Street,

irtis moterimi

THE GEEVUM GIRLS

GO ON’.
Shiffi

'RINE,

■sk

leidžiamą 
Engineer,” 
leidžiamą

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Amerikoje. Rug- 
jis pradės dirbti

Inspection Bu- 
but, apleis Chi-

ir “Biru 
Palango

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

garsusis 
“litviną” 
“vieros” 
bus įdo- Juozas J. Gura baigė 

Armour Technologi- 
cal institutą.

WHY’--THERE MAS a-OME OnČT I CONSUMED] 
TW0 QUARTS OFGRAPE JUlCf APAX»-THlNKpF IT».|
BŪT WHEN IREAL1ZŪD IT WAS 60NNA <gjTME~f"*

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

OH> H0W 1 ADMlRE 
A STRON6 MAN’

lą, o vėliau per tps metus 
Lindblom High School su ge-

l not angther
PROP VtfOULD PA SS M Y MP31 
-- THAT WAS lWa*YĖAĮ?Sr~Į

neišsemiamos energijos jau
nuolis.

Kadangi dabar Amerikoje 
siaučia depresija, tai Gura bu
vo sumanęs vykti metams — 
kitiems į Lietuvą ir ten pasi
darbuoti savo specialybėje. O 
tokių specialistų Lietuvai kaip 
tik ir trūksta. Net Amerikoje 
tik Armour technologijos ins
titutas teturi gaisro apsaugos 
inžinierystės skyrių. Tačiau, 
bent šiuo tarpu, jis tą savo su
manymą negalės įvykdyti. 
Mat, jis yra stipendiatas, tad 
turi klausyti tų, kurie jam

THEY SAY l‘M A BIT ECCENTRIC AT TiM£$,GlRLSj------
bot i’ve been tht?ough a lot—tnrougm a lot!

mergi 
vaiki-

vyrams 
moterims ii 

vie 
Kova ant Bal 

Vaikams; “Pajus”. 
Bus dar desėt-

om! do tellus aboot 
’T, MR.McNinTYĮl—

Ir štai dabar po keturių me
tų sunkaus darbo (o inžiniery
stės mokslas yra tikrai sunkus, 
ypač aukšti reikalavimai yra 
statomi Armour institute) Juo
zas Gura atsiekė savo tikslą, 
—baigė inžinierystėsi skyrių 
su “Bachelor of Science” laip
sniu.

Chicagos lietuvių 
jaunimo diena 

birželio 25

stipendiją suteikė. O jų pa 
geidavimas yra tas, kad Juo 
zas pasiliktų 
sėjo mėnesį 
prie Illinois 
ręau ir, tur 
cagą.

Labai gaila, kad chicagie- 
čiams teks atsisveikinti su 
vienu simpatingiausių ir dar
bščiausių lietuvių jaunosios 
gentkartės inteligentu. Tačiau, 
reikia vilties, kad jia, kaip ligi 
šiol, taip ir ateityje, palaikys 
artimus santykius su lietu
viais. —K.

Atsakymas: 
žaislus, šokius, gerą 
Taip, tas viskas bus 
Lietuvių Jaunimo

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Milžiniškas yra skirtumas tarp pirmykščio preso, replikos 
pirmo Guttenbergo preso,, kuris dabar yra išstatytas Chica
gos pasaulinėje parodoje ir moderninio pYeso, kuris gali iš
spausdinti vieną milioną laikraščių j vieną valandą.

toureyeo
Night and Moming to keep 
them Clean, Ctear and Hcalthy

Write

šiandien Armour technolo
gijos institute įvyksi iškilmės 
ir, taip sakant, išleistuvės bai
gusiems tą mokyklą studen
tams. Baigusieji gaus diplo
mus iš įvairių inžinierystės 
skyrių ir pradės savistovį gy- 
veninmą vesti. Tarp baigusių
jų skaičiaus randasi ir vienas 
lietuvis, būtent, Juozas J. Gu
ra iš Marąuette Park, 6406 So. 
Francisco Avė.

Juozas Gura yra tik 21 me
tų amžiaus, bet jau spėjo pa
sižymėti savo nepaprastu dar
bštumu ir energija. Lietuvių 
tarpe jis pradėjo veikti nuo 
pat mažens. Dar vaiku būda
mas, dalyvavo “Jaunojoje Bi
rutėje”, o vėliau “Pirmyn”

Chicagos jaunimas 
nieji neužmirškite birželio 25 
dienos — dienos, kurioje šim
tai lietuvių iš Chicagos ir apy
linkių suplauks Jaunimo Die
nos ypatybėmis pasigerėti, — 
bendrai žaisti, bendrai links
mintis, bendrai visą esamą 
smagumą jausti. Dar sykiu 
pakartoju, kad muzika, spor
tas, žaislinės, šokiai, tai birže
lio 25 dienos, Chicagos Lietu
vių Jaunimo Dienos — pro- 
gramo turinys.

— Baron Von Pliokšt.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra ptuku jeigu gali taip 
L 4 padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iš tikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambcrt Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

riausiais pažymėjimais. Jau 
tuo laiku pas jį gimė noras 
sekti inžinierystės profesiją, 
prie kurios jis stropiai ir ren
gėsi. Patyręs, kad Armour te
chnologijos institutas teikia 25 
stipendijas gabiausiems stu
dentams “Fire Protection En- 
gineering” skyriuje, jis pada
vė prašymą. Viso kandidatų 
iš įvairių Amerikos dalių at
sirado šimtas su viršum. Jie 
visi buvo pasižymėję savo 
mokslingumu. Nežiūrint į tai, 
Juozas pateko į išrinktųjų 
skaičių. Vadinasi, iš gabių stu
dentų tapo pripažintas vienas 
gabiausių.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT RQAD 
arti St. Louis Avė. TlL Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška 
________ seredyujj

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ............
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .............................................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ...............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ......................... ......................
120 pūšE

Pačiavimasis pas įvairias Tautas, 89 pusi..............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ........................ $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. R^šy- 
Lifo Vlnncdnmi Irntnlncftvi \ '

mu, kad lietuviškas dzūkas su 
Galicijos lenku “riš” Vilniaus 
klausimą. Musų dzūkas sako, 
kad gėdos lietuviams nepada
rysiąs, bet visgi pasikalbėjime 
veido išraiška rodo, kad jis 
yra susirūpinęs savo garbės 
klausimu. Taip sakant, bir
želio 25 d. pamatysime, ką dar 
musų dzūkas gali. Na, o be 
šitos progos, dar bus Poe Shill, 
kuris persitikrins su Louis 
Mingelą; bus ir keletas kitų, 
kurių vardų dar man neteko 
sužinoti.

Kalbant apie žaismės, tai 
bus daugiau, negu čia galėsiu 
suminėti. Vieną dalyką, tai 
tikrai žinau, būtent, kad žais
mėms vesti yra pakviestas- p. 
Uktveris, vienas žymiausių lie
tuvių žaismininkų ne tiktai 
Chicagoje, bet gal ir visoje 
Amerikoje. Jis man pasakė 
štai ką: bus žaismių kontestai, 
bus ir dovanos. Lietuvių jau
nimas galės žaismėje dalyvau
ti ir dar dovanas laimėti. Taip
gi bus kon testas ir vaikams, 
nes tai musų priaugančioji 
gentkartė ir juos turime pra
tinti prie viso to, kas pas lietu
vius yra brangiausia:: žais
mės, sportas, dainos, menas.

Taip kalba p. Uktveris; ir 
jis žino, ką kalba. Jis dar su
minėjo, kad be kitų žaismių 
bus ir “aeroplanas 
noms”, “Piršto jėga” 
nams, moterims ir 
“Pienas” taipgi 
vyrais; “Čeverykai 
niems vyrams 
no 
“Obuolys 
kai skirtingų žaismių.

Na, o Miliaucko naujas dar
žas, tarsi Jėvos sodnelis — ša
kuoti medžiai, žydinčios gėlės, 
žalio veja ir daržo vieta ant 
kalvos atrodo, kaip 
■ės” kalnas garsioje

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Pažymėtinas dalykas yra 
tas, kad Juozas Gura ne tik 
gerai mokėsi, bet tuo pačiu 
laiku dar buvo užsikrovęs į- 
vairiausių kitų darbų. Jis re
dagavo instituto 
žurnalą “Armour 
prie “Naujienų” 
“The Student Review” ir 
“Sharps and Flats”. Tai tikrai

Po “Naujienų” pikniko, ku
ris bus birželio 11 d. “Biru
tės** darže, antrą sekmadienį, 
tai yra birželio 25 dieną, 
įvyks didelė chicagiečiams, 
ypačiai jaunimui, šventė — 
sporto, žaismių, juoki] ir įvai
rių įvairybių diena.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos yra nu
sitarusi kasmet rengti Chica
gos Lietuvių Jaunimo Dieną 
tuo tikslu, kad sutraukus lie
tuvių jaunimą į artimesnę pa
žinti vienus su antrais ir tuo 
pažadinus juos prie lietuvy- 

bus 
naujame darže, Miliaucko dar
že. Šitą Jaunimo Dieną, jei 
norime, galime pavadinti pik
nikui bankietu, baliumi, die- 
naruška bei vakaruška, bet 
ji savo esmė nebus niekas 
daugiau, kaip vien Chiragos 
Lietuvių Jaunimo Diena ir sy
kiu linksmybių ir malonumų 
diena.

Neabejoju, kad jums yra 
įdomu žinoti, kuo Chicagos 
TJetuvių Jaunimo Diena skir
sis nuo paprastų buvusių ir 
busiančių lietuviškų piknikų. 
Turiu drąsos pasakyti, kad 
skirsis, kad viskas bus minė
toje dienoje eis dvasiniam jau
nimo patenkinimui. Ką dau
giausiai mėgsta musų lietuviš
kas jaunimas 
sportą, 
muziką. 
Chicagos
Dienoje, kurią rengia Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpi
nė s Pašalpos.

Čia nors trumpai paminėsiu, 
kas bus dienos progrirmeris- 
tvnės. kumštvnės, žaismės, šo
kiai prie geros muzikos. Vie
na iš programo įdomybių bus, 
tai ristynės lietuvių čempiono 
Bancevičiaus su garsiuoju len
kų čempionu Joe Ragecki. Po 
ilgo svyravimo ir atsisakinėji- 
mo, pagalios, lenkų 
čempionas sutiko 
Bancevyčių lenkiškos 
pamokyti. Well, tai

WISSIG,
Specialistai iš 

Rusijos

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

Daktaras
V

Kapitonai 
Pasauliniame kate

Tarp Chicagos 
Lietuvių

chore ir lietuvių studentų goję. Baigė pradžios mokyk 
draugijoje.

Juozas mokslus ėjo Chica

Atidarymas Naujos Vietos!
Aldona, Valerija ir Co.

Persikelia nuo 18-tos gatvės ant 47th gt. arti Ashland Avė., į naujai 
įrengtą modernišką užeigą kur bus galima gauti skanaus alučio ir užkandžių 

Nepamirškite atidarymo dienos — 
' Penktadieny, Birželio 9 d.

PEOPLES TAVERN
1616 W. 47th St. Telefonas Yards 3171
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REFORMA DARBO PARUPINIMO t SISTEMOJE

Jungtinių Valstijų kongresas priėmė ir užvakar 
prezidentas Rooseveltas pasirašė įstatymą, kuriuo 
einant bus įsteigta nauja darbo parupinimo sistema. 
Tai buvo viena reikalingiausiųjų šiame kraite reformų.

Amerikoje iki šiol neva gyvavo federaliniai darbo 
parupinimo biurai, bet jie nieko naudingo neatlikdavo, 

'tik suteikdavo progos darbo sekretoriui pasodinti į ap
mokamas vietas šimtą-kitą gerų savo bičiuolių. Darbo 
paieškojimas buvo faktinai pavestas privatinėms agen
tūroms, kurios iš to ne tik daro pelningą biznį, bet daž
nai ieškančius uždarbio bedarbius nuskriaudžia, ati
duodamos juos į rankas begėdiškiems išnaudotojams.

Sulig naujuoju įstatymu, darbo paieškojimo biurus 
steigs federalinė valdžia, kooperuodama su valstijų 
valdžiomis. Ji skirs pinigų tų biurų užlaikymui tąja są
lyga, kad tokiomis pat sumomis prisidėtų ir valstijos, 
kuriose bus steigiami biurai.

Aiškus dalykas, kad yra valdžios pareiga teikti 
šitą paramą bedarbiams. Viena, tiktai tuomet, kai val
džios įstaiga tarpininkauja darbo suradime, gali būt 
prižiūrima, kad darbdavys, kuris reikalauja darbinin
kų, mokėtų jiems žmonišką atlyginimą. Antra, jokia 
privatinė įstaiga nepatarnaus bedarbiui, už dyką, o mo
kėti už patarnavimą bedarbis dažniausia neturi iš ko; 
jisai būna priverstas įsiskolinti įstaigai, kuri suranda 
jam darbą, ir iš anksto užstatyti jai dalį savo busimo 
uždarbio. Turėdamas jai atsiteisti, jis paskui negali 
pasitraukti iš darbo, kurį jam įstaiga surado, nors te
nai ir butų blogiausios sąlygos.

Reikia tikėtis, kad naujasis darbo sekretorius, p-lė 
Frances Perkins, kuriai teks tą įstatymą vykinti prak
tikoje, sugebės tinkamai išvystyti šitą skyrių savo de
partamente, taip kad iš jo naudą turės ne “politiškų 
džabų” ieškotojai, bet plačioji darbo žmonių masė.

BIJO PASAULIO OPINIJOS

Vokietijos “nacių” valdžia nutarė neįleisti į Vokie
tiją Britanijos darbininkų dienraščio “The Daily 
Herald”, kuris eina Londone (bet Maskvos “Pravda” ir 
“Izvestija” yra įleidžiami).

“Naciai” žino, kad tuo jie laikraščiui daug skriau
dos nepadarys, nes keli šimtai, arba kad ir tūkstančiai, 
jo prenumeratorių Vokietijoje nedaug ką tereiškia, pa
lyginus su milionu skaitytojų Anglijoje. Bet hitlerinin
kai nenori, kad žmonės Vokietijoje žinotų, ką Anglijos 
darbininkai mano apie “trečiąją imperiją”.

Visos diktatūros bijo viešosios opinijos. Todėl savo 
krašfe diktatoriai sunaikina nepriklausomą spaudą, o 
užsienių laikraščių, kurie rašo tiesą, jie neįsileidžia. 
Taip daro Rusijos bolševikai, Italijos fašistai, Turkijos 
Kernai Paša ir Vokietijos Hitleris. Visos diktatūros — 
raudonos, juodos, rudos, baltos ir kitokios — remiasi 
ginkluota jėga ir žmonių tamsumu. Visos jos tupi ant 
vienos šakos. Ir visos jos kartu nukris žemėn, kada* 
papus stipresnis vėjas.

Apžvalga
WALLHEAD •< SUGRĮŽO Į 

* DARBO PARTIJĄ

Vienas seniausiųjų Britanijos 
socialistų, Richard C. Wallhead, 
kuris per ilgus metus buvo 
uolus Nepriklausomos Darbo 
Partijos veikėjas, neseniai iš 
tos partijos išstojo, kuomet 
jos konferencija nutarė išeiti 
iš Darbo Partijos ir pasitrauk
ti iŠ Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo. Dabar jisai pa
davė aplikaciją į Darbo Parti
ją. Laiške, rašytame Darbo 
Partijos vadui parlamente, 
George Lansbury, Wallhead sa
ko:

“Sparčiai , besikeičiančiose 
sąlygose, mano supratimu, 
reikia stiprinti tas jėgas, ku
rios palaiko demokratiją,

nes be jos tolimesnis progre
sas yra beveik negalimas.” 
Wallhead yra parlamento na

rys. Kartu su juo pasitraukė iš 
Nepriklausomosios Darbo Par
tijos kitas parlamento narys, 
John McGovern. Taigi dabar 
Nepriklausomoji Darbo Partija 
viso teturi parlamente tik 4 at
stovus. Jie visi buvo išrinkti, 
kaipo Darbo Partijos kandida
tai. Sekančiuose rinkimuose 
Darbo Partija jau jų nebedės 
į savo sąrašus, ir kažin ar bent 
vienas jų bus išrinktas.

bięijas aukščiau Už darbininkų 
vienybės reikalą. Su pagelba tų 
elementų ji padeda darbininkų 
klases priešams — konservato
riams, fašistams' ir kitokiems 
atžagareiviams. O tie atžaga
reiviai, kai laimi pergalę, tai 
atsidėkoja Maskvai ir žiopliems 
jos klapčiukams lazda per gal
vą I

Taip buvo Anglijoje, kada 
buvo nuverstas pirmas. Darbo 
Partijos kabinetas, kurį “didy
sis” Zinovjevas liepė * remti 
“taip, kaip korikas remia ka
riamąjį, laikydamas virvę* ran
koje”: konservatoriai, laimėję 
pergalę, išspyrė laukan sovie
tų prekybos atstovybę iš Ang
lijos. O Vokietijoje, prieš ku
rios demokratiją Maskva vedė 
atkaklią kovą per 14 metų, da
bar, laimėjus Hitleriui, komu
nistai yra skerdžiami,
met Stalinas ne tik nedrįsta 
prieš Hitlerį protestuoti, bet 
dar pasiskubino atnaujinti su 
juo “draugingumo sutartį”!

šitaip Maskva “laimi”, skal
dydama socialistinio darbininkų 
judėjimo jęgas.

pasitraukia. O 'N. D. P. bu
vo vienas iš didžiųjų Antro
jo Internacionalo šulų.

“Tuo tarpu N. D. P. krei
pėsi prie Komunistų Interna
cionalo delei pasitarimo, kaip 
ji galėtų įstoti. K. I. biuras 
atsakė, kad jis sveikina šitą 
N. D. P. žygį ir sutinka tuo- 
jaus pradėti derybas. Tai di
delis laimėjimas Komunistų 
Internacionalui.“
Bimba čia pasakoja apie da

lykus, apie kuriuos jisai labai 
mažai tenusimano.

Didžiosios Britanijos Nepri
klausomoji Darbo Partija se
niai nebuvo ‘‘didelis šulas” 
Antramjam Internacionale. Po 
karo ji buvo visai pasitrauku
si iš Antrojo Internacionalo 
ir, kantu su kelioms kitoms 
radikališkesnėms socialistų par
tijoms — Austrijos socialde
mokratais, Vokietijos nepri
klausomais socialdemokratais, 
Amerikos socialistais ir t. t. — 
buvo sudariusi Tarptautinę So- 
sialistų Veikimo Sąjungą, >ku
rią bolševikai pravardžiuodavo 
“pustrečio internacionalo”.
Kas yra tie nepriklausomiečiai?

Vėliaus ta tarptautinė orga
nizacija susijungė su Antruo
ju Internacionalu ir iš to susi
darė dabartinis Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas. Ne
priklausomoji Darbo Partija 
tuo budu įėjo į bendrąjį socia
listų Internacionalą. O namie 
ji įstojo į Darbo Partiją ir pa
virto autonomine Darbo Parti
jos dalim. ' Ji laikydavo savo 
atskiras konvencijas, turėdavo 
savo atskiras kuopas ir, senuo
ju papročiu, siųsdavo savo atr 
skirus delegatus į Internacio
nalo kongresus. Bet, kaipo po
litiška partija, ji paliovė bu
vusi savarankiška: parlamento 
rinkimuose ji nestatydavo savo 
atskirų kandidatų; jos kandi
datai eidavo Darbo Partijos są
rašais, ir parlamente jie pri
klausydavo Darbo Partijos 
frakcijai, kurios vadovybei jie 
turėdavo pasiduodi.:

Nepriklausomiečių lyderiams 
šitokia padėtis ėmė nepatikti. 
Jie nenorėjo pasiduoti daugu
mai, ir kelis kartus parlamen
to balsavimuose jie balsavo ne 
taip, kaip visa Darbo Partijos 
frakcija būdavo nutarusi. Už 
šitą disciplinos laužymą Darbo 
Partija pasmerkė nepriklauso
miečių atstovus, ir jie, užsiga- 
vę, pereitą rugpiučio mėnesį 
sušaukė savo organizacijos kon
ferenciją ir pervarė nutarimą 
atsimesti nuo Darbo Partijos. 
Iš 150 su viršum delegatų, tas 
nutarimas buvo priimtas tik 
apie- 10 balsų dauguma.

Po šito nutarimo didelė dau
guma atstovų parlamente, ku
rie buvo Nepriklausomos Dar
bo Partijos nariai, pareiškė, 
kad jie pasilieka Darbo Parti
joje ir iš Nepriklausomosios 
Darbo Partijos išstoja. Dauge
lis senųjų Nepriklausomosios 
Darbo Partijos veikėjų^ kuyie 
nėra parlamento nariai, taip 
pat iš jos pasitraukė. Spėja
ma, kad nepriklausomiečiai ne
teko šitokiu budu apie pusės 
narių, ir tai rimtesniųjų. Na
tūralūs dalykas, kad sekan
čioje metinėje Nepriklausomo
sios Darbo Partijos konferen
cijoje- (kuri įvyko per Velykas) 
radikališkas elementas turėjo 
kontrolę savo rankose, ir tenai 
buvo pravestas nutarimas atsi
mesti nuo Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo. Bet, ne
žiūrint į tai, konferencijoje 
buvo daug ginčą ir jos vadai 
nedrįso aiškiai pasisakyti už 
Maskvą. Buvo nutarta ne įsto
ti j kominterną, o tiktai “pra
dėti derybas dėl sąlygų apie 
įstojimą”. Po šitos konferenci
jos iš N. D. P. pasitraukė dar 
daugiau narių ir veikėjų. Dar, 
buvo pasilikę šeši nepriklauso^ 
miečių atstovai parlamente, 
bet du iš jų — Wallhead ir. 
McGoverą — jau rezignavo;

- ’• '■

Kas iš tų skaldymų išeina?
Tai koks čia ‘Midelis laimėji

mas Komunistų^ Internaciona
lui”? Jisai laimės mažą Angli
jos darbininkų atskalėlę. Ji ne
gales gyvuoti atskirai, ir Mask
va turės paliepti jai susilieti su 
merdėjančia komunistų parti
ja. Pastaroji, ačiū tam, laiki
nai bus išgelbėta nuo mirties. 
Bet iš dviejų menkų skeveldrų 
sveiką kūną sudaryti negali
ma. Komunistai Anglijoje yra 
taip silpni, kad jie nestengia 
išrinkti ne tik nė vieno atsto
vo į parlamentą, bet net nė 
vieno aldermano visuose Ang
lijos miestuose. Su pagelba at
skilusių nuo Darbo Partijos 
nepriklausomiečių jie gal suge
bės keliuose distriktuose per 
ateinančius parlamento rinki
mus atitraukti pakankamai bal
sų nuo darbininkų kandidatų, 
kad laimėtų konservatoriai. Tai 
bus visas Maskvos “laimėji
mas”.

Maskvos “laimėjimai” visur 
yra tokios rųšies: ji remia ar
dančias darbininkų judėjimą 
jėgas, pataikaudama neva ra
dikalams, kurie tikrumoje yra 
individualistai, statą savo am-

antra, kad išgriuvusią danties 
sienelę atbudavoti. Kaip mato
te, čia jau4 daugiau darbo, ir 
žinoma, lėšų.

3. Gyvio (giliosios) duobelės. 
Nelikus enimąlio ir dentinos gi
liose duobelėse puvimas ata
kuoja danties pulpą—gyvonį. 
Tankus ir ilgokas skausmas, 
smarkus danties gėlimas, o vė
liau; gyviui numirus, žando gė
limas, tynimas ir puliavimas. 
tai vis ženklai jau baigiančio 
driuti danties. Garsusis ponas 
“halitosis” nemaloniai kutena 
kaip savininko taip ir jo kai
myno nosį. Pats dantis, rodos, 
prašosi lauk!

šių simptomų pradžioje dan
tis yra gydomas. Pašalinama

gyvonis ne tik iš pulpos klet- 
kel'ės, bet ir iš < šaknų kanalė
lių (labai “dalikatnas” dar
bas). Gydoma net po danties 
šaknimi—žandakauly. Taip nu
kamuotas dantys yra labai silp
nas, dažnai jo viršutinė dalis— 
karūna,— esti nugriuvus ir tik 
aukso indėliu (kur karūna tvir
tesnė) arba net aukso karūnė
lė priseina likusią šaknį sugel
bėti. Prie tokios procedūros, 
kaip matote, yra daug darbo ir 
lėšų, Gan dažnai smarkiai nu
puvusius dantis, kaip to ūki
ninko javus, suėda pelės.

Dabar pagalvokite, if you 
please, ir pasakykite, kada yra 
geriausia dantis gelbėti? žino
ma, kaip depresija praeis.

kuo

SVEIKATOS SKYRIUS
š| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ ? DRAUGIJA

danties
pu-

Oscar Wilde Verti A. Kartonas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

DAR VIENAS MASKVOS 
“LAIMĖJIMAS”

A. B. “Laisvėje” pasakoja 
tokią istoriją:

“Anglijos Nepriklausomoji 
Darbo Partija pranešė Ant
ramjam Internacionalui (no
rėta pasakyti Socialistiniam 
Darbininkų Internacionalui.

N.” Red-.), kad ji iŠ jo

PROGRESYVIS DANTŲ 
PUVIMAS

Rašo Dr. Kazys Drangelis, 
Dantų gydytojas ir chirurgas 

Chicago, III.
Pirmiau čia tilpusiame strai

psny rašiau apie danties sudėtį 
(emalių, cemenlumą ir pulpą) 
įrodant, kad kraujas iš danties 
negali tekėti. Taipgi, nuro
džiau priežastis sukeliančias 
krau4jo tekėjimą iš jiesnų (sme
genų).

Šį kartą noriu parašyti apie 
tai, kaip progresuoja
puvimas ir kafia geriausia 
vantį dantį gelbėti.

Kad dantys ' pūva, nėra 
kalo apie tai nė kalbėti.

Tą nelaimę visu smarkumu 
patyria net nųižučiai. Nesiima 
niu vadina ūkininką, kurio 
aruduose j a vai, pūva arba pelės 
ėda. <

Danties puvimą galima pri- 
skaityti prie paviršutinių kūno 
žaizdų. Nekalbant apie žmogaus 
paslėptas žaizdas bei skausmus, 
kiekvienas stengiasi ■ bent pavir
šutines kūno dalis laikyti tvar
koj. Dantų žaizdos nepaslepia
mos, kartais net aiškiai mato
mos, bet toleruojamos.

Kalbant apie dantų gelbėji
mą, iš praktiško atžvilgio, rei
kalinga butų rūpintis pirmiau
sia tais dantimis, kuriems gam
tos lemta ilgiausiai tarnauti, čia 
turiu minty mažus ir jaunuo
lius. Taip jau šiandien protau
ja daugelis motinų, kurioms vai
kučių sveikata rupi. *

Vienok ir senyvi asmenys tu
ri palinkimo savo sveikatą ir 
grožį pailginti.

“I’d rather be beaiitifiri short 
time than ūgly all the time”— 
išsireiškė viena moteris norė
dama savo likusius dantis iš
gelbėti.

Kaip vieniems,* taip ir kitiems 
yra svarbu turėti gerus dantis, 
gerai kramtyti, išrodyti ir gra
žiai šypsą puošti.

Dabar pažiūrėkime, kuomet 
yra greičiauisa ir pigiausia 
dantis gelbėti ir. jų puvimo duo
beles užpilti./ Delei lengvesnio 
mano skaitytojui supratimo, 
apie ką aš čia kalbu, pasivelysiu 
dantų puvimo duobeles klasifL 
kuoti į tris rūšis, būtent:

1. Emaliaus (paviršutinės) 
duobelės, šios rūšies duobelės 
yra randamos kietoje ranties 
palivoj—emaliuj; Jos yra ne
gilios,, tik kartąis opios f ir ne 
vjsuomet; lengvai pąteihijambs. 
(Lengvai randamos instrumen
tu). Tokias duobeles be gydy
mo galima uždaryti auksu, por- 
celanu arba sidabru palygina
mai greitai ir pigiai. Tas duo
beles uždarinis dantį apsaugoja■ ■ sis.

rei-

nuo tolesnio gedimo ir, žinoma, 
nuo vėlesnio gydymo ir branges
nio darbo. Amerikonai sako: 
“A stich in time savęs nine”.

2. Dentinus (vidutinės) duo
belės. Neuždarius pirmos rū
šies duobelių puvimas eina, eL 
na tolyn j minkštesnę • danties 
dali—dentiną. Duobelės didėja, 
dantys silpnoje. Nors, daug di
desnės, vienok (lentynos dtfobe-^ 
lės pro mažą emalio skylelę ‘taip 
greitai ir aiškiai nesimato, to
dėl joms, kaip ir pirmomis, ma- 
žai tesirūpinama. Būdamos arti 
danties gyvio šiose duobelėse 
pūvanti maisto likučiai retkar
čiais sukelia skausmą; jaučia
ma šaltis ir šiluma; jaučiama 
saldumas ir todėl toks dantis 
vadinama “sweet tooth”.

Užpildant dentinos duobeles 
jau4 reikia dantį gydyti arba 
bent dentiną sterelizuoti, o 
danties gyvio apsaugojimui rei
kalinga' dėti net du filingu. 
Vieną duobelės gilumon, kad nuo 
iritacijos arba erzinimo ir mir
ties danties gyvį apsaugoti, o

(Tęsinys)
Tolyn ir tolyn traukės karie

ta ir vis lėčiau su kiekvienu 
žingsniu, — jam atrodė. Jis 
pakėlęs dangtį surėkė vežėjui, 
kad važiuoti^ greičiau. Biaurus 
troškulys opiumo1 prade j i 
graužti :jį. gerklė degė ir jo 
delikatnios rankos nerviškai 
tampėsi krūvoj. Lyg pašėlęs, 
jis uždavė smūgį arkliui savo 
lazdele. Vežėjas nusijuokė ir 
paragino arklį. Jiš juoku at
suk ė, bet vežėjas»tylėjo;

Kelids rodės neturės galo, o 
gatvės buvo lyg kokio besiša- 
kojančio voro juodos vortink
lis. Monotonijai paisdarė nebe
pakenčiama, ir, ūkanai'tirštė
jant, jis pradėjo bijoti.

Tada jie privasiavo apleis
tus plytų laukus. Ūkana čia 
buvo skystesnė ir jis galėjo 
matyti keistas butelių pavida
lo plytoms deginti krosnis ir 
jų pomcrančių spalvos, vė
duoklių pavidalo ugnies liežu
vius. Jiems pravažiuojant šuo 
lojo; o tolimoj tamsumoj kokia 
klajojanti žuvėdra spiegė.*Ve
žėjo arklys paklupo, pasisuko 
į šalį ir pasileido zovada.

Po kiek laiko jie paliko mo
lio kėlią ir vėl važiavo šiurk
ščiai grįstomis gatvėmis. Did
žiuma langų buvo tamsus, bet 
kur ne kur fantastiški šešėliai 
buvo atsimušę ant kokios lem
pa apšviestos lango užtraukos. 
Jis keistai žiurėjo į juos. Tie 
langai-slinko, kaip kokios mil-

žiniškos lėlės ir mosikavo kaip 
kokie gyvi daiktai. Jis neap
lenkė jų. Kažkoks sunkus pik
tumas » slėgė jo širdį. Jiems 
pravažiuojant kampą, moteris 
kažką rėkė į juos pro atviras 
duris, ir'du vyrai bėgo paskui 
karietą apie kokį šimtą mastų. 
Vežėjas švaistė į juos savo bo
tagu.'

Sakoma, jog aistra priver
čia žmogų mąstyti į ratą. Be 
abejonės, biauriais atkartoji
mais Doriano Gray’jaus ap
kramtytom lupos eiliavo ir vėl 
pereiliavo tuos vilingus žon- 
žius, kurie aiškino apie sie
lą ir jausmą, pakol js nepaga- 
vo jų pilnos reikšmės, pritai
kindamas, taip sakant, savam 
upui ir pateisindamas savo 
intelekto pritarimu aistroms, 
kurios ir be jo paties tokio 
pasiteisinimo vistiek butų val
dę jo temperamentą. Iš vieno 
jo smegenų narvelio į kitą 
slinko viena mintis; ir nuož
mus troškimas gyventi, bai- 
siauss iš visų žmogaus apeti
tų* pagreitino į jėgą kiekvie
ną jo virpančą nervą bei gy
slą. Nėgražumas, kurio jis 
pirmiau neaupkęsdavo, nes tas 
parodydavo daiktus* tikrais, iš 
tos pat priežasties pasidarė 
jam brangus. Negražumas ar
ba biaurumas tai buvo viena I e
tikrenybė, šiurkštus veidai, 
biaurųs urvai, žiaurus netvar
kingo gyvenimo sunkumas,

(Bus daugiau)
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CHICAGOS
ŽINIOS

Suėmė plėšikų vadą 
ir jo visus pagelbi- 

ninkus
Juodukas W. Thompson ir ki

ti devyni plėšikai, kuriems 
jis vadovavo, tapo suimti ir 
nubausti.

luinbus kalėjimų.
Užbaigęs 7 metų kursų ka

lėjimo, jis tikrai manė, kad 
bus pasekmingas savo profesi
joje. Atvažiavo į Chicagų ir 
suorganizavo 9-nių juodukų 
grupę, kad daryti apiplėši
mus. Bet neilgai sekėsi ir vėl 
papuolė į bėdų.

Na, ir kų su tokiu žiopliu 
teisėjas darys: nuteisė užsi
mokėti $200.00 ir teismo kaš
tus arba kalėjime sėdėti. O jo 
organizacijos nariams palie
pė po 
mokėti

$100X)0 bausmes užsi- 
ir teisino išlaidas pa-

—Rep. F. Bulato

Thompson (4750 
avė.)
skundų buvo iš- 
gyventojai, kad

Iš kontraktoriaus namų 
tapo pavogta deiman

tų už $10,915

Birželio 5 d. Chicagos pie
tinėje mieatp dalyje policija 
areštavo devynius plėšikus ir 
jų vadų W. 
So. Wabash

Prieš juos 
kėlę vietos
buk jie darų apiplėšimus, — 
užpuolę praeivius gatvėse ir 
atėmę pinigus. Taipgi neduo
du ramybės vietos gyvento
jams, keldami triukšmų gat
vėse nakties laiku.

Tačiau nebuvo tikrų įrody
mų, kuris jų pinigus atėmė.

Susirinkuai žmonių minia 
municipaliniame Jeismabuty- 
je kėlė protestus, pareikšda
ma teisėjui Joscph McGarry, 
kad tikrai jie yra vagys ir visi 
turi būti nubausti. Teisėjas, 
išklausęs jų skundų ir peržiū
rėjęs kaltinamųjų rekordus, 
surado, kad W. Thompson
1918 metais Philadelphijojc 
už vagystę buvo nuteistas še
šiems mėnesiams kalėjimo;
1919 m. taipgi Philadelphijoj 
buvo sugautas ir nuteistas 12 
mėli. kalėti; 1920 m. persikėlė 
gyventi į Indianos valstijų, 
bet ir ten pateko dviem mėne
siam į kalėjimų už vagystę, o 
1925 metais nuvažiavo į Cin- 
cinnati ir ten papildė dar 
biauresnį griekų, už kurį pa
teko septyniems metams į Co-

Plėšikai įsibriovė į kontrak
toriaus Aristide F. Bellini na
mus, 2441 N. Neva avė., ir pa
vogė pusę tuzino deimantinių 
žiedų. Vienas tų žiedų turėjo 
112 deimantų ir buvo vertas 
$2,500. Viso nuostolių padary
ta už $10,915. Deimantai buvo 
apdrausti.

Pasiuntė j kalėjimą už 
neteisingą balsavimą
Teisėjas J. G. Van Kueren 

užvakar pasiuntė j kalėjimų 
trims menesiams Niek Frunzo 
ir Al Spence. Abu jie buvo pa
gauti neteisingai balsuojant. 
Juodu balsavo trečiame pricink- 
te, 33 warde, kur neturėjo tei
sė balsuoti.

Atvyksta Vokietijos 
mokslininkai

Į Pasaulinę Parodų iš Vokie
tijos atvyksta prof. Wolfgang 
Koehler, žinomas beždžionių 
psichologijos ekspertas, geolo
gas Albert Penck ir fizikas 
Sommerfeld. Jie atstovauto vo-

ELZBIETA ANDRULIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 7 dieną. 5:45 valandą ryto 
1 933 m., sulaukus 43 metų am
žiaus, gimus Kvėdarnos parap., .

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy- 

I rą Domininką. 2 dukteris, Ma* 
B rijoną Klukienė ir Ona Robins it 
■ žentą Robins. 2 sūnūs, Joną ir 
g Domininką ir giminės. 
. Kūnas pašarvotas, randasi 
I W. 63 St.

Laidotuvės įvyks subatoj 
lio 10 dieną. 8 vai. ryto iš 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazinvero ka
pines.

Visi a. a. Elzbietos Andrulie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

OK

4544

birže- 
namų

MARIJONA SCHIMBORIENĖ 
(po tėvais Rimaičiukė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 7 dieną, 10:15 valandą 
ryte 1933 m., sulaukus 43 metų 
amžiaus, gimus Dainių kaime, 
Jurbarko parapijoj, Raseinių ap.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Andęew, dukterį Oną, sūnų 
Juozą, seserį Oną Petraitienę, bro
lį Jurgj Rimaitį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi kop
lyčioj 3 238 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks subatoj bir
želio 10 dieną, 1:00 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos Schimbo- 
rienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir 'atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Pavlavičia Undertaking Co., 
Victory 4088. H. W. Becker 
licensed Embalmer.

LEVONAS WILKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 6 dieną. 9:00 valandą ry
te 193 3 m., sulaukęs 34 metų 
amžiaus, gimęs Alsėdžių parapi
jos, Dergaičių kaimas, Telšių ap.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Joną, brolvaikius Anastaziją 
ir Petrą ir giminės, Lietuvoj mo
tiną, seserį Anastaziją, brolį Juo
zapą ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi gra
bo ria u s Skudo koplyčioj 718 W. 
18 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj bir
želio 9 dieną. 8:30 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Levono Wilkausko gi
minės. draugai ir pažįstami esat / 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuę 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekajne. 

Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Skudas. Tel. Roosevelt 7532.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką veiksime “Nau 
jienų” piknike?

tai 
vai.

Baigusieji pradžios mo
kyklas gaus diplomus

Lietuviai Daktarai

Buvęs Ohio gubernatorius, 
vėliau demokratų kandidatas į 
prezidentus, James M. Cox, 
dabar Amerikos atstovas eko
nominėje konferencijoje, ku
riam Morganas irgi pasiūlė 
privilegijuoto kostumierio tei
ses, bet kuriomis Cox nesutiko 
naudotis “dėl etinių priežasčių”.

Jeigu oras bus gražus, 
žmonės pradės važiuoti 11 
nes kurie atvažiuos anksčiau, 
tai užims stalus patogesnėje 
vietoje, kad prie stalų sėdėda
mi butų galima matyti ir gir
dėti visų' programų. Progra
mas bus labai įvairus. Kurie 
myli ristynes, galės pasižiūrė
ti, kaip Zbyszko lamdys musų 
“dzūkų” Bancevičių; kurie 
myli muzikų ir dainas, tie ga
lės pasiklausyti prdfesionalų 
ispanų gitaristų ir dainininkų. 
Vėliau kelis numerius pašoks 
“Lietuvių Dienos” Pasaulinės 
Parodos baletas. Kurie mylės 
pasižiūrėti arkliukų lenktynių,

Dėl ekonomijos švietimo ta
ryba buvo nutarusi baigusiems 
Chicagos viešąsias pradžios 
mokyklas mokiniams neišduoti 
diplomų, o tik pasitenkinti pa
liudijimais, kad jie yra baigę tų 
ar kitų mokyklų. Tačiau iš vi
sur pasipylė tiek protestų, kad, 
ant galo, švietimo taryba turė
jo savo nutarimų atšaukti. To
kiu būdu baigusieji pradžios 
mokyklas ir šiais metais gaus 
diplomus.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

Pfaone Boslevard 8483

Laiškai Pašte
Šie laižkai yra at^je 18 Europos 

Kam jie priklauBO, testui nueina 1 
vyriausi ji paSta (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti vrit 
langelio, kur padėta iSkaba “Adver 
tised Window” lobSj nuo Adams gat 
vžs. pasakant laiško NUMERI, kai) 
kad šiame surašė pažymėta.

509
514
519
524

Laskus Tony
Milkentas S.
Picini A.
Tunkis Alexandra

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Milutaukee Avinai

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 R. K 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

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

Tel. Kenwoud 5107.
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte) 
nuo 6 iki 8 valandai vakari. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

kiečių mokslininkus.
Tačiau labiausiai pasižymėję 

vokiečių mokslininkai, kaip tai: 
Einstein, Nerast, Frlz Haber. 
Frank ir daugelis kitų j Chi- 
cagų neatvyks, kadangi jie dėl 
hitlerininkų siautimo turėjo pa
sitraukti j šalį arba laikinai vi
siškai nutraukti santykius su’ 
oficiale Vokietija.

Apipiešė apdraudos 
kompaniją

Banditai pasišlavė iš 
Insurance kompanijos 
Kompanijos manadžeris 
ninkė nešė tuos pinigus į ban
kų. Prie Washington bulvaro ir 
Hamlin banditai juos užpuolė 
ir atmetė pinigus.

Mutual 
$1,100. 
ir iždi-

Nesuranda plėšiko
Užvakar turėjo prasidėti 

John Holland bylos nagrinėji
mas kriminaliame teisme. Hol
land bu’vo areštuotas ir prisipa
žino papildęs kelis plėšimus. Vi
sų laikų buvo manoma, kad jis 
sėdi kalėjime. Tačiau pasirodė, 
kad jo ten nėra. Dabar bus ve
damas tyrinėjimas, kokiu bu- 
du jis iš kalėjimo pasiliuosavo.

Viešbučių biznis žymiai 
pagerėjo

Chicagos viešbučiai skelbia, 
kad nuo Pasaulinės Parodos at
sidarymo jų biznis pagerėjęs 
net ant 40 nuošimčių. Jie turi 
išnuomavę nuo 05 ligi 80 nuo
šimčių savo kambarių. Tačiau 
pavojaus, kad pritruks viešbu
čiuose kambarių, dar nėra, nes 
vien tik didmiesčio viešbučiai 
galėtų , aprūpinti kambariais 
35,000 svečių.

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

leisti.
Kadangi į “Naujienų” pikni

kų suvažiuoja žmonių iš visų 
Chicagos ir apiclinkių miestų, 
tai bus galima susieiti visus 
savo draugus, pažįstamus, ku
rių gal jau daug metų neteko 
matyti ir niekur kitur gal 
nesiueitum.

Darže patarnavimas bus 
kuo geriausias. Norint stiklų 
alaus išsigerti, nereikės nė 
prie baro eiti, — veileriai ne
šios prie stalų. Kainos gėri
mams ir užkandžiams irgi bus 
tos pačios, kaip ir Ghicagojc. 
Nuvažiuoti galima trokais, 
kurių vienas išeis 12 vai. nuo 
Lietuvių Auditorijos ir dar 
12:30 vai. po pietų prie 2649 
W. 43rd St.

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartj.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tui kaipo patyręs gydytojas chirurgu ii 
akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisu ir Laboratorija) 
1025 W, 18tb SU, netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde P ar k 6755 ar Central 7464

Graboriai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgink 0034

Antras trokas 
brusko vietos, 34 
Street.

•Wm. Dam- 
ir Halsted

kad “Nau-Nepamirškite, 
jienų” piknikas įvyks nedėlioj 
“Birutės” darže, 79 ir Archer 
Avenue.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

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

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę. X\

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ ĮGRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Vili T.Monal YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

I
d

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsam uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

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

kampai 67th ir Arteįian Avė 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, leredomi po pietų <» 

■edilioma pagal aneitariata.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ave„ 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS) 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl, nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveneu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pis»

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

Telefonai Yards 1138 * 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F,R ADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai. 
668 IV. 18t/j St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangu! to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J* Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicago je 

ir apielinkėje. 
b Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Sūnus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbą bosite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pl„ Chicago 
SKYRIUS. 

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

Re*. 6600 South Artėliau Avinas 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

1821 So. Halsted Street Į Ofiso: TeL Victory 6893
CHICAGO. ILL. | Reį Tįię[mTTIfI

JLrJ&« ./>.• J¥vJxlūL
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

3102 So? Halsted St 
kampas 31st Street

Vai.) 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir Iventadieniais 10—2.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusia: 
blauzdų gyglas.

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

< s
Sugryžimą 

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, UI. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

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

Advokatai

Pfaone Canal 6122

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

Valandos) 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonai Republic 7868

ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 VV. Madieon St,

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

Namų telefonai Bramvick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grfle O Buropos ir vU praktėkofje 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 9199

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos) 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais) Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panrdėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockioell St. 
Tel. Republic 9723

Lietuvės Akušerės

Ofiso

Tel. Calumet 1636

.c treat-

IŠ ADVOKATAS

3241 So. Halsted St.
/ ' Virš Judins Restauranto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. yalfc

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Pbyskal Tberapy 

tf Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Pitone 

Hemlor 
Patar

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS) 

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Avenue

9252 
prie gim

dymo nlhuųse ar 11- 
goninise||duodn ma- 

■ įsage,
mint ir magnetic 
Manketu ir L t. 
Moterimi ir, mergi
nom patarimai do
vanai.

” Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th B Halsted Sts)
Z.Lj valandos ano 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR. NAIKEL'S
756 W. 35tK St 

(Cor. of 35th & Halsted SuY 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 76fl0: Valandos O—6

W. Sidet 2201 W. 22 ,St. (Cermafc Rd)
PaaedSUo, Seredos ir Pdtnyčlos vak. 6 Ug 0 

efonas d .
Namai) 6459 S. Rockwell StrM

Utarnlnko, Ketverto ir Subatos vak. 7 Ud »
Telefonas Bepublio 0600
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‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
KUPONAS

RADIO
Radio Programas

PRANEŠIMAI paskui išsibraukti, nes patys save nusi- 
skriausite, atsitikus nelaimei.

Sekretorius. CLASSIFIEDADS

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

ARBA PRIE DARŽO.

Kode! tūkstančiai 
lietuvių susirenka į 
'Naujienų’ piknikus?

Visi žino, kad j “Naujienų” 
piknikui susirenka tūkstan
čiai lietuvių. Kodėl? I šį klau
simų butų galima duoti bent 
tuzinų atsakymų. Pirmiausiai 
"Naujienos” yra populiariš- 
kiausias laikraštis, kurį visuo
mene įvertina. “Naujienas” 
skaito tūkstančiai įvairių įsi
tikinimų žmones.

“Naujienos” savo piknikuo
se suteikia kų nors naujo ir 
įdomaus, kas patenkina susi
rinkusius. Imkime, pavy
zdžiui, ir šį piknikų, kuris į- 
vyks birželio 11 d. Sporto mė
gėjai turės progos pamatyti 
plačiai žinomų Zbyszko, kuris, 
taip sakant, yra ristikų paži
ba. Na, o kur dar gitaristai- 
dainininkai, kurie per tris va
landas savo dainomis links
mins publikų. Tie dainininkai 
busi apsirengę ispaniškais kos
tiumais ir vaikštinės po daržų. 
Pasirodys dar akrobatai bei 
bus kitokių įdomybių.

Tačiau gal viena svarbiau
sių “Naujienų” piknikų savy
bė yra draugiškumas. Tatai 
sutraukia tūkstančius žmonių, 
kurie nori jie tik pasilinks
minti ir smagiai laikų pralei
sti, bet taip pat susitikti bei 
pasikalbėti su savo sepgįs 
draugais ir pažįstamais.

Cliicagoje lietuviai yra išsi
sklaidę po įvairias miesto da-r 
lis. Jie dažnai neturi progos 
per metus ir daugiau laiko su
sitikti. Bet “Naujienų” piknir 
kuose jie visai netikėtai susi
tinka su savo senais draugais 
ir pažįstamais. Man pačiam 
“Naujienų” piknikuose pasitai
kė susidurti su gana gerais 
draugais, kurių nebuvo matęs 
per dešimtį metų.

Tai štai kodėl didelės mi
nios žmonių suvažiuoja į 
“Naujienų” piknikus. Žmonės 
laukia tų piknikų, nes jie ži
no, kad turės progos pasilinks
minti ir su < savo gerais drau
gais smagiai laikų praleisti.

—J. A-lla.

kai atbudo, tai jis pasijuto pa- 
suolyje begulįs.

Pradėjo rėkti visa gerkle: 
girdi, kas mane velnias pa- 
suolin pakišo.

Ateina gerasis “dėdė” ir iš
traukia jį iš pasuolio.

Tautietisi tuojau griebiasi už 
nosies, bet jos neranda. Nėra!

“Dėdė” paaiškina, kad jis 
nosį nusilaužė, begriudamas 
nuo suolo.

Už poros dienų “dėdė” at
vedė tautietį pas teisėjų Tho- 
mas A. Green, kad išaiškintų 
visas savo nelaimes.

Teisėjas gana atidžiai klau
sėsi jo nelaimingo incidento. 
O tautietis, kiek prasiblaivęs, 
žiurėjo ašarotomis akimis; 
stovėjo su sulaužyta nosia ir 
laukė teisėjo nuosprendžio.

Na, pagalios, teisėjas ir pas
kyrė bausmę: užsimokėti teis
mo kaštus, 10 dienų kalėjimo 
ir $100.00 piniginės bausmės.

Tautietis dar sykį apsiverkė, 
pamislijęs, kad nėra pasigai
lėjimo ant šios ašarų pakalnės 
ir nuėjo ten, kur jis priklauso.

Rep. F. Bulaiv.

P-lė Skusevičiutė 
baigė Lindblom 

mokyklą

Praeito antradienio vakare 
iš stoties W. G. E. S. rūpesčiu 
ir lėšomis Peoples Furniture 
Co. krautuvių ir vėl radio 
klausytojai turėjo tikrai daug 
malonumo pasiklausyti gana 
rūpestingai prirengto ir šau
niai išpildyto radio programo.

Reikia pažymėti, kad šį sykį 
dainininkai, kaip tai Genovai
tė šidiškiutė-Giedraitienė, Ele
na ir Jonas Renaičiai ypatin
gai gražiai padainavo keletu 
rinktinių dainelių ir dar ma
žai kam girdėtų per radio. 
Ta& dainas tikrai artistiškai 
sudainavo kaip solo, taip ir 
duetai. O prie to buvo įdomios 
ir naudingos kalbos, kurias 
pateikė daktaras K. Draugelis, 
DDS., ir State’s Attorney pa
dėjėjas adv. C. Kali. Taipgi 
graži ir rinktina muzika ir 
žingeidus bei naudingi prane
šimai, kuriuos pateikė progra
mo vedėjas, sudarė šių valan
dų vienų iš gražiausių ir įdo
miausių. Tokį programų musų 
visuomenė labai pageidauja 
ir įvertina.

NAUJIENŲ SPULKA

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

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo. 

T. Rypkevičia, sekr.
GAL KAS RADOTE? Stasys Stul

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

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

Roseland. — Ateinantį penktadienį, 
birželio 9 d., 7::30 vai. vak. K. Stru
milos svet., 158 E. 107 St. įvyks Kliu- 
bų ir Draugijų Susivienijimo paprastas 
susirinkimas. Bus svarstoma svarbus 
reikalai. Visi nariai ir narės atsilan
kykite, kurie užsilikę mokesčiais užsi
mokėkite, nesiduokite susispenduoti, o

Padėka

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 
9 d., Amalgamated Centro name, 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Ma
lonėkite dalyvauti visi. — Valdyba.

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

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

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto iki 
l-mo$ vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

For Rent
NAMAS su krautuve ir flatu dėl 

išnuomavimo arba atskyrai ant So. 
Halsted gatvės, Bridgeporte. Atsišaukite 
pas savininką John P. Ewald, 840 W. 
33 St.

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

1635 So. Canal St. 
Canal 6019

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

Chicagoje persiauros 
gatvės girtam va

žiuoti
Tautietis, girtas važiuodamas 
t roku, sudaužė pakelyje sto

vintų automobilių.

Walter Kazlauskas (1326 
Rawson) šeštadienį, išmaukęs 
gerokų kiekį “rudo skystimo” 
ir pusę tuzinų butelių alaus, 
sėdo į savo milžiniškų trokų 
ir pasileido skersai Chicagos 
biznio .reikalais.

Bet kaip tik jis privažiavo 
pakelyje stovintį automobilių, 
taip ir sulamdė jį po savo di
delio troko ratais.

Norėjo dar toliau važiuoti, 
bet “dėdė” priėjęs jam paaiš
kino, kad girtam važinėti Chi
cagos gatvės esančios persiau
ros.

Kaip ten toliau buvo, — ne
žinau. Bet tautietis pateko į 
kalėjimų. Kalėjimo kameroje 
rado siaurų suolelį pasienyje 
—atsigulė pailsėti. Užmigo. O

Naujienų Piknikas 
Birželio 11/dieną 
“Birutės” Darže

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Sekcijos rūpesčiu ir lietuviai 
dalyvavo su Lietuvos vėliavo
mis Pasaulinės Parodos atida
rymo iškilmėse gegužės mėn. 
27 d. Šv. Kazimiero mergai
čių akademijos orkestras ir 
Ciceros kareivių draugija su 
uniformomis dalyvavo para
do marše (Michigan Avė.) vi
sa lietuvių grupė iš akamedi- 
jos į parado vietų nuvežė savo 
automobiliais bankininkas J. 
Krotkus, biznierius Eitutis ir 
graboriai J. „J. Bagdonas bei 
S. Skudas. Jie taip pat nuvežė 
ir kitų lietuvių grupę, kuri lie
tuvių tautos vardu pareiškė 
pagarbų panelei Kolumbijai ir 
kuri buvo sudaryta iš gražių
jų lietuvaičių (po 4 iš šių įs
taigų : šv. Kazimiero akade
mijos, vyčių “Dainos” choro, 
“Birutės” choro ir “Pirmyn” 
choro. Jos visos asistavo man, 
kaipo Lietuvos vėliavų nešu
siam Lietuvos kareiviui. Kapi
tonas P. Jurgėla padėjo reng
ti ir tvarkyti kariškų uniformų 
ir suteikė kitų patarimų. Se
serys kazimierietės nemoka
mai paskolino šiai grupei 16 
tautinių drabužių eilių ir su
tvarkė tų drabužių dėvėjimų. 
Fotografas Pručinauskas (Pre- 
cin) fotografavo šių grupę ir 
nemokamai suteikė kelias nuo
traukas spaudos reikalams.

Visų minėtų dalyvių pasi
ryžimo ir minėtų talkininkų 
pagalbos dėka lietuviai galėjo 
dalyvauti Pasaulinės Parodos 
atidarymo iškilmėse bei pa
rade. Kiek teko girdėti, tatai 
suteikė lietuvių visiuomenei 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo. 
Todėl* Pas. Parodos Lietuvių 
Sekcijos Komiteto vardu reiš
kiu nuoširdžių padėkų visiems 
dalyviams, talkininkams, o 
taip pat pritarimų parodžiu- 
siems minėtų chorų vado
vams ir seserims kazimierie- 
tėms. Tegu tai visa eina musų 
tautos garbei!

—J. A. Mickeliunas, 
Pas. Parodos Lietuvių S-jos 

Kom. 2-ras vice-pirm.

Po keturių metų sunkaus 
darbo p-lė Veronika Skusevi
čiutė, 3801 W. 60th, šiandien 
iš Lindblom aukštesnės moky
klos (high scbool) gauna dip
lomų, kuris liudija, jog ji už
baigė keturių metų kursų.

Chicagos lietuviams p-lė 
Skusevičiutė yra gerai žinoma. 
•Pastaruoju laiku ji pasižymė
jo kaipo gabi jauna daininin
kė. Savo talentų ji išvystė mo
kykloje, kur visų laikų daly
vavo su tais, kurie mėgsta mu
zikų ir dainas. Kai mokykla 
sumanė pastatyti operetę “Le- 
lavvalų,” tai p-lei Skusevičiu- 
tei teko išpildyti vienų svar
biausių rolių.

Lietuviams irgi daug kartų 
teko girdėti p-lę Veronikų dai
nuojant per radio. Na, o prieg- 
tain pabaigoje šių metų sezo
no ji “Pirmyn” choro stato
moje operetėje “Pepita” gana 
vykusiai išpildė Pepitos rolę.

Nuo pat mažens p-lė Skuse
vičiutė pamėgo muzikų ir dai
nas. Ir juo tolyn, tuo pas jų 
yra didesnis patraukimas prie 
muzikos. Todėl ateinantį rude
nį ji rengiasi stoti į Illinois 
universitetų, kur toliau lavin
sis muzikos srityje. Reikia ma
nyti, kad ji ten išvystys savo 
talentų ir pasižymės kaipo ta
lentinga lietuvaitė.

Kuo geriausio jai pasiseki-

Vincentas Bruknis ser
ga, prašo draugų jį 

aplankyti
Geras Naujienictis ir žino

mas Belwood gyventojas, ku
ris gyveno adresu 119 So. 25th 
Avė., Belwood, III. serga ir 
prašo draugų ir giminių jį at
lankyti.

Jisai dabar randasi Illinois 
Research Hospital, 1819 W. 
Polk ąt. Lankyti jį galima 
antradieny ir penktadieny nuo 
7 vai. vakare, o trečiadieny ir 
sekmadieny i 2 vai. po piet.
/ i ReP<
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

i-. -------- ----------------....................->

Siutai dėl vyrų ir vaiki
nų tiesiog1 iš dirbtuvės 
100% grynų vilnų, visi garantuoti. 
Kaina nuo $9.50. $12.50 ir $13.50.

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė. 

arti Richmond St.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
h ........      J

EXTRA Marųuette Parke išsirenduo- 
ja Storas ir 5 kambariai, geras bile ko
kiam bizniui 2638 W. 69th St., kreip
kitės 6635 So. Sacramento Avė.

RUIMAS ant rendos prie laisvų 
žmonių.

7126 So. Artesian Avė.

Help Wanted—Female
..Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, kuri galėtų 
valdyti Bcauty Shopą, turi būt paty
rus tame darbe. Darbas ant visados. 
Kreipkitės į barbernę, Joe. Gudjonis, 
3825 Archer Avė.

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS R Y TĄ 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES 

W. *G^.|. S.
1 3 6 0 KILOCYCLES.

1
Garsinkitės Naujienose

MADOS MADOS
■F

3485 — Viena iš naujausios mados 
suknelių. Tik Įsižiūrėkite kaip gražiai ji 
atrodo ir kaip Įdomiai pasiūtos jos ran
kovės. Tamstos dukrelei ji be abejo la
bai patiks. Jeigu norime, galima suknelę 
pasiūdinti iš margo batisto arba šilko, 
o rankoves pasiūti iš balto batisto. Tai 
labai dabar madoj. Sukirptos mieros 8, 
10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar daugiau 
virifaurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattera Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. — 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas) 
;į

* • ■■■• 1 '*

(Miestas ir valstija) k--------------,.................. . ...................

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

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

suteikiamas darbas su alga.

CLASSIFIEDADS
- - -

Business Service
_,?j ^Pio _PątaijnąyĮĮtnąą - •
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

REIKALINGA moteris pagelbėti prie 
namų darbo ant ūkės. $5.00 mėnesiui 
ir duosime gerus namus. Box 1566. 
Naujienos 173 9 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGAS senyvas vyras ar kra- 
java senyva moteris, ar senyva ženota 
pora ant farmos, 90 mylių nuo Chica
gos: valgis, guolis ir biskį damokėsiu. 
atsišaukite po 5 vakare.

2537 Cbarleston St.
prie Milvvaukee ir Western Avė. 

Girtuokliai nereikalingi.

Moderniškas Hotelis
Savininkas CHAS SHATTAS 

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

Tel. Roosevelt 8577 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite Į musų (pulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.}

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

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Pražome į musų daržų.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ  AS 
3358 So. Halsted St. Cbicago, III.

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

Real Estate Paskolos —
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

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

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Automobiles
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

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

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

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtais^

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

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

J. OKSAS *
2649 W. 43 St.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

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

Yards 6701

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su namu. Daug pinigų nereikia. Biz
nis išdirbtas per 12 metų. šalę parko. 
Vienas štoras tame mieste. Priežastis 
Pardavimo liga.

PETER P. BORCHIS 
1526 No. 35 Ąve., 

Melrose Park 
Tel. Melrose Park 2118

LUNCHRUIMIS ir Sandvičių šapa 
įsteigta 11 metų. Gera vieta dėl alaus, 
pigi renda. 4302 So. Western Avė.

BUČERNĖ ir grosernė pardavimui, pi
giai. 246 So. 13th Avė. Maywood, 
Illinois. 1

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

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
restaurantu. Gera apielinkė. Savininkas 
ant vietos iki 12 vai. ryto.

822 W. Madison St.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vyrų ar merginų ar ženotos po
ros su valgiu ar be valgio. Yra 
ir garažas. Viskas nebrangiai 
prie mažos šeimynos, 6609 S. 
Campbell Avė. Tel. Hemlock 

10010.

ICE CREAM, kendžių ir cigarų krau
tuvė parsiduoda pigiai.

2030 Canalport Avė.

Real Estate For Sale
Namni.žemS Pardavimui

GREITAM pardavimui 6 kambarių 
namas, maudynė, viškos, garadžius, 50 
pėdų lotas. $1000 cash, $1000 morgi- 
čius. 10752 So. Whipple St; Telefonas 
Bėverly 73161




