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Pasaulio Ekonominė Kon
ferencija Krinka

Negali susitaikyti dėl pinigų stabilizavimo
LONDONAS, birž. 20.— Juo 

tolyn, tuo mažiau vilties, kad 
pasaulio ekonominė konferenci
ja priietų prie kokio nors su
sitarimo. Svarbiausias klausi
mas, kurio jokiu budu konfe
rencija negali išspręsti, yra 
pinigų stabilizavimas. Vakar se
natorius Key Pittman, Ameri
kos delegatas, pasiūlė savo “si
dabro planą”. Trumpai sakant, 
tas planas susiveda prie 
kad pinigai butų paremti 
tik auksu, bet ir sidabru1, 
pradžių atrodė, kad viskas
sklandžiai, kadangi komisija, 
kuri svarsto pinigų stabilizavi
mo klausimą, esmėje priėmė 
Pittmano planą. Bet vėliau 
Japonijos, Belgijos, Francijos, 
Italijos ir Lenkijos delegatai pa-

to, 
ne

eis

sisakė už tai, kad tą “sidabro 
planą” negalima akių plotu pri
imti, nes jis reikalauja tolimes
nio studijavimo.

žinios apie Amerikos dolerio 
smukimą labai nugąsdino fran- 
cuzų delegatus. Jeigu negalima 
dolerio stabalizavimo klausimu 
prie jokio susitarimo prieiti, 
sako jie, tad nebėra jokios pras
mės toliau posėdžiauti. Jie yra 
pasirengę pasiūlyti, kad konfe
rencija išsiskirstytų vienam mė
nesiui.

Vokiečiai skundžiasi, kad jie 
konferencijoje labai šaltai buvo 
priimti. Todėl pamažu jų dele
gatai pradėjo skirstytis: vieni 
jau išvyko į Berlyną, o kiti ren
giasi išvažiuoti.
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Apie kunigaikštį Ka 
rageorgievčių

Įdomus teismo nuo 
sprendis

Kunigaikštis vedė labai palaidų 
gyvenimą ir kartą pasigėręs 
pateko į lavoninę

NICE, Francija, birž. 20. — 
Prieš kelias dienas šio miesto 
viename viešbutyje. ...nusižudė 
kunigaikštis Nikolojus Kara- 
georgievič. Velionis gimė Ru
sijoje 1895 m. Jo tėvas buvo 
brolis Serbijos karaliaus ir tar
navo Rusijos armijoje genero
lu. Motina buvo rusė. Nikolo
jus Karageorgievič buvo da
bartinio Jugoslavijos karaliaus 
pusbrolis. Pabūgo jis iš Rusi
jos 1924 m.

Emigracijoje kunigaikštis ve
dė labai audringą gyvenimą. 
Jis labai daug gėrė, naudojo 
morfiną ir naktinės orgijos daž
nai pasibaigdavo policijos da
boklėje.

1929 m. Paryžiuje su juo at
sitiko tragiškas įvykis. Kartą 
naktį policmonas jį surado gat- 

- vėje be sąmonės pasigėrusį. 
Pašauktas daktaras nustatė, 
kad jis mirė nuo kraujo išsilie 
jimo į sniagenis.

Kūną nugabeno į lavoninę. 
Sekamą dieną, apie 10 vai. ry
to, kUnigaikštis išbudo lavoni
nėje ir numetė nuo savęs ant
klodę. Nustebęs, jis pamatė, 
kad šalia jo guli nuogas žmo
gus.

Kunigaikštis pradėjo šaukti, 
bet niekas neatsiliepė. Pagalios, 
supratęs, kad jis pateko į lavo
ninę, pradėjo bėgti. Jis taip 
pat buvo nuogas. Moterys, pa- 
maČii&ios bėgantį “numirėlį”, 
apalpo. Kunigaikštis šiaip taip 
prisišaukė taksikabą ir nuva
žiavo namo.

Nužudė dėl sutrukdy
mo važiuoti j baž

nyčių.
LAS ANIMAS, Cat, 20. — 

Čia tapo suimtas Claude Her- 
, rod. Policijai jis prisipažino, 

kad kastuvu užmušė E. M. Kil- 
lough, kuris prileidęs skersgat
vį vandens ir tokiu budu su
trukdęs jam važiuoti j baž 
nyčią.

jogVengrijos teismas surado, 
kojos netekimas žmogui išėjo 
ant naudos •

birž. 
buvė 
byla,

BUDAPEST, Vengrija, 
20.—šio miesto teisme 
nagrinėjama labai įdomi 
kurią užvedė elgeta prieš tram
vajų kompaniją. Tasai elgeta 
dalyvavo pasaulio kare ir nete 
ro, jis jokio darbo negalėjo 
ro jis jokio darbo negalėjo 
dirbti ir todėl gyveno išmaldo
mis. Jam einant per gatvę» 
užvažiavo ant jo tramvajus ir 
nukirto kitą koją.

Elgeta iškėlė tramvajų kom
panijai bylą, reikalaudamas at
lyginimo. Teismas, išnagrinė
jęs bylą, išnešė tikrai “salia
monišką” nuosprendį: elgeta iš 
kompanijos atlyginimo negali 
gauti, kadangi jam nepadaryta 
jokių nuostolių. Girdi, per me
tų eiles jis gyveno išmaldomis; 
tad dabar, kai neteko antros 
kojos, jis galės išmaldomis dar 
lengviau verstis, negu pirma. 
Elgeta, kuris neturi nei vienos 
kojos, gali tikėtis daugiau į- 
plaukų, negu elgeta, turintis 
vieną koją.

312 bravorų
WASHINGTON, birž. 20. — 

Gegužės mėn. atsidarė 62 nauji 
alaus bravorai. Dabar visoje 
šalyje yra 312 bravorų, kurie 
dirba visu smarkumu. Ir tai dar 
nespėja pagaminti 
alaus, nes vietomis jaučiamas 
alaus trukumas.

užtektinai

Lietuvos Naujienos

A
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Likviduota dėmėtosios 
šiltinės epidemija 
Alytaus apskr.

ALYTUS.—'Šiais metais, Aly- 
taus apskr. buvo pasirodžiusi 
dėmėtosios šiltinės epidemija. 
Vidaus reikalų m-jos sveikatos 
dep-tas nusiuntė spec. sanitari
nę komisiją, vadovaujama d-ro 
Mikuckio, kuri, nuvykite! į vie
tą, įzoliavo susirgusius dėmė
tąja šiltine ligonius ir ėmėsi 
kitų reikalingų žygių dėmėto
sios šiltinės epidemijai likvi
duoti. Tuo budu energingai 
pasidarbavus, tolesnis epidemi
jos plitimas buvo sustabdytas.

Didelis gaisras Bir 
žuose

Sudegė didelė garinė .pieninė ir 
žemės ūkio d-jos kontora

Naujas karo laivyno milžiniškas dirižabelis Macon, kuris prieš keletą dienų buvo apsilankęs 
Chicagoje ir skraidžiojo virš pasaulines parodos.

Vokietijoje mirė Rose 
P. Stokes

FRANKFORT, Vokietija, b. 
20.—čia nuo vėžio pasimirė 
Rose P. Stokes. Savo laiku ji 
buvo plačiai žinoma Amerikoje. 
Stokes gimė Rusijoje ir bū
dama dar jauna mergaite atvy
ko į Ameriką. Pradėjo dirbti ei 
garų dirbtuvėje ir dalyvauti 
darbininkų judėjime. Kadangi 
ji buvo energinga ir labai iš
kalbi, tai greit prasimušė į pir
mas eiles.

1905 “m. ji apsivedė su J. G. 
Phelps Stokes, milionierium i), 
filantropistu. Tai buvo didžiau
sia sensacija. 1925 m. juodu iš
siskyrė.

Rose Stokes iš pradžių nema
žai veikė tarp socialistų, bet vė
liau susidėjo su komunistais. 
Komunistams ji simpatizavo li
gi pat mirties. .

Nustatyta imigraci
jos kvota sekamiems 

metams
WASHINGTON, birž. 20. — 

Tapo paskelbta prezidento pro 
klamacija, kuria einant nusta
toma sekamiems metams imi
gracijos kvota įvairioms tau
toms. Įvažiuoti į Ameriką per 
sekamus fiskalius metus galės 
sekamai:

Iš Austrijos 1,413;. Belgijos 
—1,304; Čekoslovakijos —2,874; 
Danijos—1,181; Francijos —3,- 
086; Vokietijos—25,957; Ang
lijos ir vakarų Airijos— 65,271; 
Airijos autonominės respubli
kos— 17,853; Italijos— 5,802; 
Norvegijos—2,377; Lenkijos— 
6,524; Rusijos—2,712; Švedijos 

ii

BERLYNAS, birž. 20. — Na- 
zių policija gatvėse ir visur ki 
tur gaudo gyventojui ir veda 
į policijos stotis, kad suskai
tyti kiek Berlyne yra bedarbių

NEW YORK, birž. 20. — Do
leris šiandie biržoje vėl nupuo
lė. Todėl pakilo svaras irfran-

• s

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

Dalinai apsiniaukę ir daug 
vėsiau. Galima tikėtis ir lietaus.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 
28.

,314; Šveicarijos—1,707,

Sustreikavo 2,000 
angliakasių

UNI0NT0WN, Pa., birž. 20. 
—Nepatenkinti trijų anglies ka 
sykių kompanjia vedama politi
ka, 2,000 angliakasių metė dar 
bą ir paskelbė streiką.

Nenormalus žmogus 
daug namų padagė

Austrija stveriasi 
griežtų priemonių 

prieš nacius
Hitlerininkams uždrausta veikti 

ir jų partija likviduojama

VIENA, birž. 20. — Kancle
rio Engelbert Dollfuss vyriaitey- 
bė išleido patvarkymą, kuriuo 
einant nacių partijai ir visoms 
jai artimoms ’ organizacijoms 
uždraudžiama veikti. Kitaip sa
kant, tos organizacijos skaitysis 
nelegališkomis.

Naciai ne tik negalės viešai 
veikti, bet jiems draudžiama ne
šioti svastiką, partijos emble
mą. Nusikaltusius prieš tą pa 
tvarkymą numatoma aštri baus
mė: $284 piniginės baitemūs ii 
šeši mėnesiai kalėjimo.

Tas patvarkymas tapo išles- 
tas todėl, kad policija tikrai 
susekė, jog naciai prieš kiek lai
ko buvo pradėję terorizuoti 
Vieną bombomis.

Netoli Krems miesto įvyko 
riaušės, šešiolika žmonių tapo 
sužeista, iš kurių trys labai sun
kiai. Kad galutinai sutriuški
nus nacinis, vyriausybė paskel
bė karo stovį.

General Electric kom
panija pakėlė darbi

ninkams algas
SCHENEČTADY, N. Y., birž.

20.—General Electric Kompa
nija, kuri sąmdo apie 50,000 
darbininkų, paskelbė, jog nuo 
liepos 1 d. pakeliama algos. Vi 

įsiems darbininkams bus moka- 
'ma. penkiais nuošimčiais dau» 
jgiau, negu ligi šiol.

Vaistai juoduką paver
tė baltaodžiu

NEW YORK, birž. 20. —Čia 
sustojo Haiti salos gyventojas 
Ysmeond Dauphin. Jis sakosi, 
kad jaunystėje buvęs juodukas. 
Tokiu faktinai pasilikęs ligi to 
laiko, kol nesusirgęs dusuliu. 
Tąsyk jis kreipęsis į vieną pa- 
skilbusi žynių, kuris jam da
vęs nuo dusulio vaistų. Kai tik, 
esą, ėmęs tuos vaistus naudoti, 
tuoj jo oda pradėjusi darytis 
baltesnė. Dabar Dauphin atro
do, kaip tikras baltveidis. Vy
ksta jis i Chicagą, kur dakta
rų kongresas j j egzaminuos ir 
bandys patirti, ar jo tvirtini
mas kai dėl odos persimainymo 
yra teisingas.

JONIŠKIS.—Pernai apie Jo
niškį, Šiaulių apskr., buvo daug 
gaisrų. Gaisrų priežastis—pa
degimai. Buvo įtartas Jonas 
Kildušas, bet trūkstant įrody
mų—paleistas. Dabar jis pats 
atėjo policijon ir prisipažino. 
Pasirodo, kad tai yra nenorma
lus žmogus, sergąs venerinėmis 
ligomis.

Lenku lakūnas grįš at
gal per Jungtines 

Valstijas

Vokiečiai pasitraukė 
tarptautinės darbo 

konferencijos

iš

birž.
pasi-

GENEVA, Šveicarija, 
20.—Vokiečių delegacija 
traukė iš tarptautinės darbo 
konferencijos. Pasitraukė todėl, 
kad konfeerncijoje tuvo kriti
kuojamas Robert Ley, vokiečių 
darbininkų delegatas ir profe
sinių sąjungų komisionierius 
Hitlerio valdžioje.

Surado raupsų perus
WASHINGTON, birž. 20. — 

čia tapo paskelbta, jog du4 Ame* 
rikos daktarai, pagalios, sura
do pasibaisėtinos ligos raupsų 
perus. Tie izoliuoti raupsų pe
rai buvo jskiepyti beždžionei, 
kuri tuoj apsirgo raupsais.

Daktarai, kurie raupsų perus 
izoliavo, yra Earle B. McKinlėy, 
George Wasbingtono ttniversi 
teto medicinos fakulteto deka
nas, ir Dr. Malcolm H. Soule, 
Michigan universiteto profeso
rius.

Atstovų butas pri
ėmė resyverio bilius

SPRINGFIELD,~I11., birž. 20. 
—Po to, kai Sinnett’o tyrinėji
mo komisija iškėlė skandalingus 
dalykais apie Chicagoje varoma 
šmugelį su paskyrimu resyvė
rių bei apie tų resyverių veiki
mą, atstovų butan tapo įneštas 
bilius. Tas bilius, kurį priėmė 
atstovų butas, numato pasky
rimą valstijos superintendento 
sutvarkymui namų “forekloza- 
vimo” reikalo. Jo pareiga bite 
žiūrėti, kad resyveriai nevary
tų tokį šmugelį, kaip ligi šiol. 
Algos per metus jis gaus $6,000.

bandė

Prasidėjo byla Ispani
jos smurtininkų

MADRID, birž. 20. — Perei
tų metų rugpiučio mėnesį keli 
generolai ir karininkai
nuversti respublikos valdžią. 
Sukilimas nepasisekė ir smurth 
ninku vadai tapo suimi bei pa
sodinti į kalėjimą. 51 jų dabar 
atsidūrė kaltinamųjų suole. Vy- 
riaiteiem dviem sukilimo lyde
riam, generolui Jose Cavalcanti 
ir kapitonui Jose .Fernandez 
Pin, reikalaujama mirties baus
mė.

C leve landė bedarbių 
skaičius sumažėjo

CLEVELAND, O., birž. 20— 
Kovo mėnesio pabaigoje čia bu
vo priskaitoma 199,000 bedar
bių. Dabar, pasak oficialių da 
vinių, bedarbių skaičius nupuo
lė ligi 171,000.

BUENOS AIRES, birž. 20. — 
Lenkų lakūnas Stanislow Skar- 
žynskt, kUris gegužės 8 d. Iš
skrido iš Varšuvos ir prieš sa
vaitę laiko pasiekė Buenos Ai
res, Argentina, planuoja grįžti 
atgal į Lenkiją per Jungtines 
Valstijas. Jis sustos New Yor- 
ke, o iš ten jau skris per At- 
lantiką.

Biržų miesto ribose esanti 
Biržų-Astravo garinė pieno per
dirbimo bendrovė birželio 2 d. 
apie 12 vai. užsidegė ir iki po
piečio vakar veik visai sudegė.

Pieninė buvo įsteigta Astravo 
dvare 1924 m. ir buvo viena 
seniausių ir didžiausių garinių 
pieninių ne tik Biržų apskri
ty, bet ir visoje Lietuvoje.

Pieninė buvo apdrausta “Ko- 
peracijos” ir “Lietuva” įstai
gose. Nuostoliai siekia kelių 
šimtų tūkstančių litų. Tačiau 
nežiūrint gaisro, pieninės val
dyba tą pačią dieną posėdžiavo 
ir nutarė pradėti ekstra remon
tą ir manoma, kad po savaitės 
kitos pieninė vėl galės veikti.

Po tuo pačiu stogu esančia
me name, kur buvo Biržų-Ast- 
ravo p. p. b-vė, buvo ir didžiau- 
sis Lietuvoj ž. u. koopeartyvo 
kontora. Kontora taip pat vi
sa. sudegė. Nuostolių padaryta 
daug, nes kontoroje buvo keli 
šimtai maišų lietuviško cukraus. 
Dalis cukraus pavyko išgelbėti. 
Nukentėjo smarkiai archyvas, 
o su tuo įgija kitą fazę ir Ja
nonio byla, kurią jam d-ja bu
vo pžvedusi.

Buvo bepradedąs degti ir di- 
džtatfs ■’feirfij žemės ūkio d-jos 
sandėlys, kuriame yra daug 
mašjnų ir kiokio turto, tačiau 
buvo išgelbėtas.

Dėl vagiliavimo pra
žuvo

Lietuviai šachmatistai 
pasižymi

FOLKESTONE, Anglija. — 
čia eina tarptautinis šachma- 
tistų tarnyras, kuri surengė 
tarptautinė šachmatistų federa
cija. Pirmoje vietoje ligi šiol 
stovi Jungtinės Valstijos, ant 
roję—čechSlovakija, trečioje — 
Švedija ir ketvirtoje Lietuva.

Dėl svorio per tryliką 
metų nepasirodė gatvėj

PHILADELPHIA, birž. 20.— 
čia gyvena Joseph Ruggio, ku
ris sakosi sveriąs 900 svarų. 
Jis vaikšto basas, kadangi ne
gali apsiauti kojas. Per pas
kutinius tryliką metų jis nei 
kartą nepasirodęs gatvėje. 
Svarbiausias dalykas, kuriuo jis 
interesuojasi,—tai maistas.

Nors Ruggio ir tvirtina, kad 
jis sveriąs 900 svarų, 
manoma, jog jo tikras 
yra apie 700 svarų.

Kaišiadorių valsčiuje, Gudie- 
nos kaime gyveno kažkoks Ka
zys Narbutas, apie kuri apy
linkėje visai negražiai šnekėjo. 
Prieš kelias dienas jis sumanė 
apvogti Kaišiadorių dvaro sa‘ 
vininko Strumilos klėtį. Tyliai 
prie jos priselino ir ėmė lauž
ti grotas. Dvarininko vežikas 
Ramanauskas tai pamatęs j 
Narbutą šovė ir pataikė į kai
rįjį šoną. Sužeistąjį atgabeno 
į Kaupo sunkiųjų darbų kalė
jimo ligoninę, kur jis neilgai 
pasikankinęs numirė.

Mažiau dega miškai

tačiau 
svoris

PirmaCHICAGO, Illinois, 
kartą j pusantrų metų laiką 
pradėjo dirbti III. Steel Co. ge 
ležinkelių bėgių dirbtuvė.

KAUNAS.— Miškų departa
mentas surinko žinias, kiek per 
paskutinius šešis metus gais
rai sunaikino valdiško^Tniško. 
Pasirodo, kad daugiausia valdiš
kuose miškuose gaisrų buvo 
1926—1930, m. Paskutiniais m. 
miškų gaisringumas jau yra 
žymiai, mažesnis. Laike 1926- 
1929 m. miško išdegė už 54,351 
liį£ 1930 metdis—už 92,632 
litus, 1931 metais—18,581 litą 
ir praeitais metais už 21,612 li
tų. Iš viso per paskutinius Še
šis metus valdiško miško išde
gė per 1,500 ha.

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

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

“i

GOLUMBUS O., birž. 20. — 
Valst. administracija mano, 
kad ir Ohio valstijoj bus įvesti 
2 nuoš. prekių taksai (sales 
tax).

Naujas “Naujienų” 
Telefonas

CANAL 8500

pinigais.
Užeikite

i

arba telefonuokite dėl informacijų 
CANAL 8500

NAUJIENOS
1JS» So. Halsted St
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Į KORESPONDENCIJOS

East Chicago, Ind

Pittsburgh, Pa

Refrigeratoriai

Springsai po

'Vi

Lovos po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai
Aš esu

kokių nori

skaito? i

-*

skaito, bet 
Visi nori

:?

i

atsi-
Yra

labai 
ėmė

viršžmogiškas 
žymiausioje 

(Chief bout) 
klube, Baker

metamos laukan.
Virbaliaus Magde.

rios nares laisvesnių -pažiūrų 
ir atsisako pildyti viduram* 
žiškus draugijos nutarimus— 
tos

z Mokslo Draugystė 
rengia pikniką

Iš East Chicago Moterų orga- 
nizacijų.

auji parlor setai

{Trečiadienis, birž. 21, 1933

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

*69.00
DIDELI BARGENAI

PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS
Vatiniai matracai po

t

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

3.95
3.95 

15.00 
•29.50

Pasiskubinki t, nes tie bargenai ilgai nebus

Nors šiame miestelyje yra 
mažai lietuvių, bet gyvuoja 
dvi moterų organizacijos, 
“Moterų Pašaipiom Klubas” 
ir Šv. Onos Draugystė. Prie jų 
priklauso įvairių pažvalgų 
draugės.

Netolimoje praeityje pir
mojoje tų draugijų tarp narių 
įvyko nesusipratimas dėl pir
mininkės. Susidarė mažas bu>- 
relis narių, kurios buvo prie
šingos pirmininkei, ir nutarė 
ją kaip nors iš vietos prašalin
ti. Varė agitaciją susirinki
muose ir privačiame gyveni
me. Kaipo vieną priemonę tik
slo atsekimui naudojo parašų 
rinkimą. Surinko šiek tiek 
parašų ir sušaukė extra susi
rinkimą.

Bet tame susirinkime jų jė
gos pakriko. Didžiuma tų na
rių, kurios buvo pasirašiusios 
blankas, atsiskyrė nuo norin
čių pirmininkę prašalinti ir 
perėjo jos pusėn. Tokiu budu 
iš “revoliucijos” draugijos vi
duje niekas neišėjo.

«
Kaip minėjau pradžioje, 

šioje kolonijoje gyvuoja ir šv. 
Onos draugija, kuri nuolan
kiai tarnauja kunigėliui. Ku-

Lietuvių "Mokslo Draugystė 
rengia pikniką birželio 25 d. 
Adomo Sodne, Castle Shan
non, Pa. Pittsburgho ir apy
linkes lietuviai turėti) paremti 
netik šį parengimą, bet ir vi
sus kitus šios /organizacijos 
parengimus.

L. M. D. namas, tai yra 
Pittsburgho lietuvių kultūros 
centras ir tvirtovė. Turbut ne
apsiriksiu pasakęs, kad tai 
bus vienintelė lietuvių draugi
ja Amerikoj, kuri pergyveno 
visokias audras ir palaikė lie
tuvių atbudimo gražius kultū
rinius tikslus netik žodžiais, 
bet ir darbais. Jų gražių kul
tūrinių tikslų nėra atsižadėjus 
ir šiandieną.

Kur visokių draugijų susi
rinkimai, suvažiavimai randa 
prieglauda, jei ne LMD. na
me? Kur visokie kultūriniai, 
ir labdaringi parengimai yra 
rengiami jei ne LMD. svetai
nėje, ir dažnai be jokio už-

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU 
TAUPYTI PINIGŲ IR SVEIKATĄ

■T

Apex skalbimui maši-
uos po

*39.00

mokesčio? Jei norima kokio 
laikraščio ar knygos paskai
tyti, randame juos LMD. 
knygyne ir galime pasirinkti 
tokių pažiūrų laikraščius, ko
kie tik yra leidžiami lietuvių 
kalboje, arba ir knygų.

■ u

Tad neužmirškime Lietuvių 
Mokslo Draugijos parengimų,, 
ir visi bukini Adomo Sodne, 
Castle Shannon, Pa, birželio 
25 dieną. — S. Bakanas.

Kas Dedasi Lietuve j
Knygų dėdukas Ža

liakalnio rinkoj

K. Požėlos pasiseki
mai Anglijoj, Londo
ne, nugalėjo škotą

PITTSBURGH, Pa. — Šio
mis dienomis buvo gautas lai
škas nuo amerikiečiams gerai 
žinomo ir mėgiamo sportinin
ko Karolio Požėlos iš Londo
no, kuriame gerbiamas Požė
la duoda daug gerų dienų vi
siems Pittsburgho lietuviams 
sporto mėgėjams.

Apie savo pasisekimus Ang
lijoj visai nieko nerašo pri
siuntė iškarpą iš vakarinio 
Londono dienraščio “The Eve- 
ning News” iš birželio 1 die
nos, kur yra aprašomos Ka
rolio Požėlos ristynės su škotų 
milžinu John Bell, kurios į- 
vyko gegužės 31 d. Lanes 
Londono klube. Bell yra pa
sižymėjęs ristikas ir tikras 
milžinas, sveria 336 svarus, 
aukštumo virš <5 pėdų ir 2 co-

visų pirmiausia susikraunu į 
ratukus ir važiuoju ipo sodžius. 
Teci ūž knygos paskaitymą 
duoda žmonės ir pavalgyti per
nakvoti. Aš tai už šiuos daly
kus beveik niekada nemoku pi
nigų.

ir moka prajuokinti, žino įvai
riausių istorijų. Bet pažymėti
na, Hkad “šventų” knygų nesi
mato.

—tKaune šventų nieks neper
ka. Ale mažai ir miesteliuose 
beporka. šitokios geriau eina.

» » »
Mums besikalbant priėjo ke

letas jaunuolių, pavartė saulė
kaitoj išdėstytas knygas ir su- 
'si’mdę, 4fKalp apsisaugoti nuo 
nėštumo” ir “Lyties badą”,, 
truputį pasilygę sumokėjo po 
dO centų ir nuėjo šypsodamies.

Kažkoks tipas pavartė “Di
dįjį juokdarį”, paskaitė keliose 
vietose.

—Tai kad ėia tie juokai pa
senę, dėde. Dabar jau yra nau
jesnių.

—Pirk naujesnius, 
kirto knygų dėdukas,
žmonių, kurie ir šitų nežino.

Dėdukas visą laiką jaunos 
publikos apsuptas. Pats šnekus

Lietuvos nota Latvijai 
ir Estijai dėl ekonomi

nių susitarimų
KAUNAS. V. 3 Elta. Lietu

vos vyriausybė, akylai sekda
ma savo ir kitų kaimyninių 
šalių ekonominio gyvenimo 
raidą ir jame įvykusius pa
kitėjimus, jau nebe nuo šian
dien rūpinasi pertvarkyti ten, 
kur yra reikalas, Lietuvos e- 
konominius santykius su kito
mis šalimis, suderinant juos 
su susidariusia faktina padėti
mi.

są eilę ekonominių susitari
mų, o kitoms ji yra pasiūliusi 
abipusiško palankumo dvasioj 
peržiūrėti esamus ekonomi
nius susitarimus.

Tuo tikslu Lietuvos vyriau
sybė balandžio 28 d. Latvijos 
vyriausybei, o gegužės 1 d. 
Estijos vyriausybei įteikė no
tas, siūlydama, paliekant ga
lioje esamus susitarimus, tik
tai pakitėjusias aplinkybes, 
abiem pusėm naudinga pras
me pakeisti prekių kurioms 
taikomos išimtinės (preferen- 
tinėr) muitų lengvatos, sąra- 
šę.

Filmo “Nudist World” 
premjera atidėta

Trečiadienį turėjo įvykti 
filmo “Nudistų Pasaulis” pre
mjera Castle teatre, State ir 

Tuo tikslu su kai kuriomis| Madison St., bet ji buvo ati- 
šalimis ji jau yra sudariusi vi- dėta neapribotam laikui.

du storio, 
c

Anglų laikraščiuose risty- 
nių aprašymai yra kitokie, 
negu pas mus Amerikoje, ir 

j yra tokių dalykų, kuriuos 
sunku suprasti. Pav., ristiko 
storis matuojamas pėdomis, o 
sunkumas akmenimis. Pėdų 
matavime tai jau nėra taip 
sunku susigaudyti, visi žinom, 
kad pėda yra Jygi 12 colių, 
bet. tas akmenų Sunkumas tai 
turbut pas mus .. Amerikoje 
mažai kam yra žinomas. Vie
nas akmuo (stone) sveria 14 
svaru.

NAUJIENŲ 
Vasarinė Ekskursija 
Liepos 28, 1933

Skaito1 Požėlą “viršžmogiu”
Štai ką rašo “The Evening 

News,” Londono dienraštis, 
birželio 1 d. laidoje apie Ka
rolio Požėlos ristynės su John 
Bell: “Karolis Požėla, puiku
sis lietuvis ristikas čempionas, 
kuris pirmiau laikė vidutinio 
svorio pasaulio čempiono ti
tulą, o dabar yra slinkojo svo
rio Europos čempionas pasi* 
rodė beveik 
(superhuman) 
ristynių poroje 
Lanes London
St., praeitą naktį.

“Požėla, kuris sveria 14 ak
menų (stone) sutiko priešą 10 
akmenų už save sunkesnį, 24 
akmenų sunkumo milžiną 
škotą, John Bell, ir trenkė ša
šo didįjį priešą ant matraso 
po 23 minučių ir 10 sekundų

Tas 24 akmenų sunkumo 
Higlilanderis buvo permuštas 
be sąmonės ir kitų pagelba 
buvo nuneštas į kampą. Jis 
buvo apsvaigęs ir negalėjo 
daugiau ristis, ir Požėla buvo 
paskelbtas laimėtoju tame ne
paprastame ir nelygiam susi
kirtime.

Kas lankosi Žaliakalnio rin
koje, dažnai gali pastebėti se
nuką su kuprine ir nemažu 
kapčiu prikrautu įvairiausių 
“liaudies” knygų. Knygos maž
daug tokios: “<1 uokdarys”, ^Sap
nininkas”, “Virėja*’, įvairios 
knygos apie lytį. Bet daug kny
gų yra ir neblogų. Daugiausia 
antikvariškų romanų ir šiaip 
seniau išleistų • lėįdinių.

Sekmadienį, kai rinkoj nėra 
vežimų ir šiaip pardavėjų, šis 
dėdukas plačiai apdėstė rinkos 
grindinį savo leidiniais ir pats 
atsirėmęs budėlės užtraukia 
pykų.

Aną dieną mažiau, kaip tvar-' 
kos dabotojas .priėjo prie šio 
dėduko ir paprašė, kad sutvar
kytų savo leidinius, nes jie taip
plačiai ant akmenų buvo iš- ; 
krauti, kad siekė net Ukmer- ? 
ges plento vidurį;

—Dėduk, patrauk savo tur- ’ 
tą toliau į rinką — paliepė ; 
tvarkos dabotojas.

—Tai va ir prisikabino —
I ’ 

atsikirto senukas. — Aš mis- 
linu, kad literatūrą platinti vi
sur galima. Dabar knygų nieks; 
neskaito, tai reikia žmonėms 
po pat kojų padėti, kad jie 
užliptų .ir pamh^ytų.

Bet tvarkos dabotojas pasili
ko prie savo . nuomones.

—Atsiprašau, ponas, 
atsiprašau — 'ironiškai
atsiprašinėti “knygų dėdukas”. 
— Aš dabar nfiatau, kad jums 
tiek ir terūpi knygų platini
mas. Ne pirmą sykį mane nu
stumia į užpakalį.

—Nu, neburčyk, dėdė. Matai, 
kad viską reikalinga tvarkin
gai daryti —\ ^Stebėja tvar-; 
•kos dabotojas.

—A$ nevagiu Ur ^žmonių ne
baidau; aš spab^*-*platinu. Tai 
ką aš blogo darau?

Bet senukas surankiojo savo, 
knygas -ir pasitraukė giliau į 
tinką. ’

Vėliau priėjau^lr ėniiau kal
bėtis su senuku?. Jis pasisakė, 
pažįstąs visą plačią Kauno apy
linkę ir kartais nuvažiuojąs net 
į Suvalkiją. ‘

—-Knygos dabar bloga kup- 
čysta, bet ką padarysi, kad aš 
tas knygas taip myliu, švarus 
ir kilnas darbas. Knygas plar 
tinti...

—O kaip, ar perka žmonės 
jūsų tas knygas?

—čia, Kaune nelabai. Bet ir 
tai aš patropiju. Aš pažįstu iš 
nosies kokiam, žmogui koki 
knyga reikalinga. O be to pi
giai parduodu —■ ir nuperka.

—Tai sakote, kad provinci
joj geriau perka? — paklau
siau. " . ' .;

.—O — o provincijoj kartais 
ištuština visą ' mano kromelį. 
Kad paleidžiu po valiai, tai žiū
rėk ir apsišvįečia visas turgus; 
mano literatūrai

—Kokios knygos geriausiai; 
eina? — paklausiau.

—Tai daugiausia skaito apie 
lytį. Pačkudnos tai knygos. 
Mane tai vemti verčia paskai
čius. Ale yra žmonių, kuriems 
reikalinga. Ir aš mislinu, kad 
knyga, koki bebus, vis knyga, 
geriau negu pusbonkis. Nu tai 
ir pas toro j u tokių, 
žmonės.

—O romanus ar 
klausiu.?

—Skaito ir labai 
romanai brangesni,
gauti ant prakuto. Ir jeigu aš 

—5. Bakanas. įsigyčiau daugiau knygų, tai

“Bell, kuris yra 5 pėdų sto
rio per krutinę pirmame su-s 
šikirtime smarkiai ir narsiai 
puolė Požėlą, ir Požėla davėsi 
puolamas, kad ilsinus savo 
priešą. Bet Bell’as jokiu budu 
negalėjo prilygti Požėlos 
vikrumui.”

Dideliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE”
(43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos)

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gclžkelfu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS I KLAIPĖDĄ:

TRECIA KLĖS A: TURISTINĖ KLĖS A:
Į Vieną Pusę ............................. $130.50
Į Abi Puses .................   220.00

Į Vieną Pusę 
Abi Puses

$99.00
161.50

Valdžios Taksos atskirai $5.00 
t į

Tuojau’s pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite į Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą.

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street

“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI^

'“1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

įškoml įstotju į Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos ‘UtETUVIŲ DIENOS 
I KARALAITĖS” konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai- 
I syklėmis ir suteikiu teis? konkurso vedėjams talpi neišmano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Ai 
*, c sutinku (atvykti į Chicągą iir dalyvauti ‘‘Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje lįepys 16, 1933_ m.

Vardas it (pavardė

Adresas

metą amžiaus. Aš gimiau '. metais

J Gimimo vieta ......................

Aš lankiau 'įtekančias "mokyklas

| Mano -užsiėmimas yra

IAkių spalva .............
• ■ • r • r . . ; * • «. ... ■ • ■ , s . ■ .

'Pfatikų spalva O Blondinė □ Bruneti O Jvteįiaplauši

Paikas' ..

Svoris.'. Makštis

; (.asmens, kuris prisiunčia fotografiją")

• ’ . ) I. ,     ............. ’■ '■ . . Į .   ..I I ,1    ..i.    .......       ■ ... u>*.. i». i ■,,. į.  

Chicagos Lietuvių Draugijos_Sayitarp2_Pašalpo^J>IKNIKAS~JAUNIŲ DIENA 
Nedėlioj, BIRŽEL1O-JUNE 25 1ZZ.ZZZ Z
šitas piknikas bei jaunimo diena, bus tai įvairių įdomybių diena — žaismės, sportas, ristynės, įvairus kontestai, muzika, Šokiai, dainos. Chicagos ir apielinkiy lietuviai nepraleiskite Birželio 25 dienos. Mos organiza
cijos prisiminkite, kad visi privalote būti Miliausko darže. Privažiuoti iki Miliausko daržui galima sekamai : Arch er Avė. karais iki-užsibaigs, čia paimti Willow Springs karus ir važiuoti iki Kean Avė. (piie Lietuvių Tautiškų ka
pinių), prie Kean Avė. ir Archer bus Draugijos trekas, kuris dykai veš nuo 10. vai. ryto į daržą ir iš daržo iki karų* Jin!jos. Automobiliais blle kuriais keliais iki 87th St. ir Kean Avenue.
įžanga 25 Centai, Nariams Veltui KVIEČIA VISUS KOMITETAS.

III I ............H m !>■*■■■■>

Miliausko Darže, 87 St. ir Kean Avė.
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I VISUS LIETUVIUS SOCIALISTUS 
IR PRITARĖJUS

šaukiama lietuvių Socialistų konferencija

Jau per daugelį metų Ame
rikos lietuviai socialistai nėra 
turėję savo suvažiavimo arba 
kokių platesnių pasitarimų. 
Dėl įvairių priežasčių, kurias 
čia minėti užimtų perdaug vie
tos, socialistinis veikimas per 
tą laiką buvo labai susilpnė
jęs. Kartu buvo apmiręs ir vi
sas pažangusis lietuvių judėji
mas Amerikoje.

Tuo gi tarpu pats gyvenimas 
kelia vis naujų klausimų, ku
riais protaujantieji darbinin
kai privalo vienaip ar kitaip 
pasisakyti. Įsigalėjimas fašizmo 
daugelyje šalių, jau kelintus 
metus siaučianti bedarbė Ame
rikoje ir kitur ir kiti aktualus 
klausimai reikalauja aiškaus 
socialistų nusistatymo. Be to, 
ir musų pačių tarpe atsiranda 
aibės reikalų, apie kuriuos mes 
turime pasitarti. Mums reikia 
persvarstyti visą musų veiki
mo taktiką, kad galėtume tiks
lingiau suderinti musų jėgas 
ir pritaikyti musų darbą prie 
pakitėjusių sąlygų.

Turėdamas tai galvoje, LSS. 
Pildomasis Komitetas nutarė 
šaukti plačią lietuvių socialis
tų konferenciją ne tik LSS. 
kuopų atstovų, bet ir tų so
cialistų vienminčių ir pritarė
jų, kurie buvo nutolę nuo mu
sų organizacijos arba gyvena 
tuose miestuose, kur LSS. kuo
pų nėra.

ši lietuvių 
rencija įvyks 
15 d., 2 vai.
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Konferencijai yra numatyta 
tokia dienotvarkė:

1. Konferencijos, atidarymas
ir kalba. f

2. Delegatų ir svečių sure- 
gistravimas.

3. Socialistų partijos veiki
mas. Referuos Soc. partijos 
sekretorius d. Senior.

4. Lietuvių socialistų uždavi
niai, Referuos Dr. A. Montvi- 
das.

5. Socialistai ir kitos srovės. 
Referuos S. Michelsonas 
leivio” redaktorius).

6. Rezoliucijos:
a. fašizmo klausimu.

socialistų konfe- 
šeštadieny, liepos 
po piet, Lietuvių

(“Ke-
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to, kas reikalinga —Tik pabandyk jų!Jie turi

Naujos, naujausios, mados 
rūbai, kuriuos moterys dėvės 
eidamos maudytis.

b. nedarbo klausimu,
c. bendro fronto klausimu.
Konferencijos dienotvarkė ga

lės būti pataisyta arba papil
dyta vietoje.

Po konferencijos svečiams ir 
delegatams bus paruošta vaka
rienė Universal Kliube, 814 W.

Atvykusieji iš kitų kolonijų 
draugai-ės, lygiai kaip ir čika- 
giečiai, turės progos ant ryto
jaus, liepos 16-tą, atlankyti Pa
saulio Parodą, kurioje bus spe
cialia Lietuvių Dienos progra
mas.

L»SS. Pild. Komitetas kviečia 
dalyvauti šioje konferencijoje 
visus LSS. kuopų atstovus, na
rius, kaipgi musų draugus iš tų 
miestų, kur LSS. kuopų nėra 
ir visus musų pritarėjus, ku
riems tik bus patogu į šią kon
ferenciją atvažiuoti.

Kas norėtų susirašyti šios 
konferencijos reikalu, ar gauti 
platesnių informacijų, prašomi 
kreiptis į LSS. centro sekreto
rių, M. Jurgelionienę (1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.)

LSS. Pildomasis Komitetas.

a

Tarp Chicagos
Lietuvių

Centralinė kuopa 
Chicagoj ruošia dir

va L.S.S. konfe-
rencijai

Valdyba turi pampinusi plačią 
dienotvarkę penktadienį įvyk
stančiam pasitarimui.

Artinantis Lietuvių Socialis
tų Sąjungos konferencijai, ku
ri atsibus Chicagoje liepos 15
d., centralinė kuopa imasi už 
aktyvesnio darbo prisirengimui 
prie to svarbaus įvykio. Penk
tadienyje, birželio 23 d., 7:30 
vai. vakare, yra rengiamas 
skaitlingas susirinkimas Uni- 
vęrsal klube, 814 W. 33 St., 
kur valdyba turi parūpinusi 
plačią dienotvarkę apsvarsty
mui svarbiųjų klausimų. Taip
jau bus patiekta lengva šalta 
vakarienė ir mažas programas. 
Lėšų padengimui bus imama 25 
centai nuo ypatos.

Išsiuntinėjo pakvietimus '
Sekretorius yra išsiuntinėjęs 

nemažą skaičių pakvietimų bu
vusiems sąjungiečiams bei sim- 
patikams, kurių antrašus tu
rėjo. Taipjau yra geistina, kad 
atsilankytų ir visi kiti, kam 
yra svarbus socialistinis judė
jimas.

Socialistinis judėjimas 
po karo

Pokarinei suirutei sugriovus 
pačią Sąjungą ir kuopas, so
cialistinis judėjimas liko lyg 
nusivylimu ir buvusieji akty-

7

...... T-..1! — 1-" " ..... .. .1. ■"J!1.1.

vųs darbuotojai, nustoję vilties, 
numojo ranka ant visų savo 
pastangų ir pasitraukė J pri
vatinį gyvenimą, palikdami 
viešuosius visuomenės darbus 
tiems, kurie tuomet žadėjo 
tuojau išgelbėti pasaulį ir pa
naikinti skurdą ir vargus. Tais 
laikais buvo beįsigyvenanti 
mintis, kad socialistai per rim
tai, per nuobodžiai siekia gy
venimo reformų. Tuomet dau
gelis manė, jog viskas galima 
padaryti triukšmu ir iš karto.
Darbininkų pasiryžimas tegali 

privesti prie gyvenimo 
patobulinimo

Prabėgo eilė metų, stebuklų 
neįvyko — pasaulis tebekenčia 
nuo tų pačių vargų ir netei
sybės. Pasirodo, jog niekas ki
tas kaip tik nuoseklus, kultū
ringas, organizuotas pačių dar
bininkų pasiryžimas galės pri
vesti prie visuomenes gyveni
mo patobulinimo.

Tiems, kurie yra tikėję, dar
bavęs], siekę socialistinio idea
lo per metų eiles, yra įrody
mu, jog niekas kitas to darbo 
neatliks kaip tik patys to idea
lo troškėj ai. Yra malonu nors 

ATENKINTI
Ar Cliesterfield turi to?

■

Atviras Klausimas 
ir Atviras Atsakymas 
Cigaretui patenkinti 
Privalo turėti tinkamos rūšies tabakų.

Mes teisingai tikime, jog vartojami ta
bakai CHESTERFIELD cigaretuose yra 
feresnės rūšies (ir todėl geresni) negu 

itų cigaretų tos pačios kainos.
Privalo būti gerai padaryti; vienodai, gerai

kad mažos tabako daleles nepasiekti/ tavo 
burnos; be kieti/ ir minkštų vietų.

Privalo turėti tinkamą skonį ir kvapsnį— 
tinkamų dalį aromatiško Turkiško ta
bako.

Privalo pasiekti tave toki švieži, koki randasi 
kuomet išeina iš fabriko durų.

CHESTERFIELD turi to, kas reikalinga 
“PATENKINTI”. Tik pabandyk jų.

'1

retkarčiais susirinkti, pasida- 
linti-apsikeisti nuomonėmis su 
savo bendraminčiais. Nors mu
sų idealai per natot| vaisių ir 
neatneš, bet drąsiai galima pa
sakyti Galilėjo žodžiais: “Pa
saulis visgi sukasi”. Laikui bė
gant teisybė turės imti viršų. 
O pasišventusių' socializmui 
darbuotojų pastangos nepaliks 
neįvertintos. Sąjungietis.

“Naujieniečiai” Eit 
mainai vaišino drau 
gus sunaus Povilo 

parėję ,
Jaunasis Eitmantas su pasižy

mėjimais baigė mokyklą.

“Naujieniečiai” Eitmantai, 
5026 West Washington Boule- 
vard, trumpą laiką atgal su
kvietė visus savo draugus, gi
mines ir pažįstamus į gražią 
vietą Willow Springs, III., 
Spaičio daržą “surprize” pa- 
rei, kurią surengė savo 14 
metų sunui Povilui.

Šiomis dienomis jis baigė 
pradinę mokyklą su pasižy-

•u.

mėjimais. Be to, jis labai ge
rai valdo akordbią ir dažnai 
pasirodo lietuvių parengimuo
se. Jis yra vienintelis* Eitman- 
tų sūnūs.

Svečiai linksmai ir jaukiai 
praleido laiką “parėję.” Stalai 
nukloti rožėmis, 
kalakutais, o 
kaip pieųas.

Po atostogų
lankyti Austin 
rengsis prie įstojimo į medi
cinos fakultetą universitete.

Pp. Eitmantai yra geri ir 
seni “naujieniečiai” ir sako, 
kad be “Naujienų” negali gy
venti.
vieną

skanėsiais, 
alutįs — tai

Povilas pradės 
high school ir

Jos juos lanko kiek-

D r augau.

Trys plėšikai apiplė
šė lietuvį biznierių 

Mučinska
va-Trys ginkluoti plėšikai 

kar apie 5:30 po piet įsibrio- 
vė į Western Beer Garden, 
6914 South Western avenue, 
kurio savininku yra lietuvis 

Mučinskas ir suvarę vious vi
duje buvusius klientus, į už
pakalį, iškraustė registerį, vi
sų kišenius ir pabėgo su di
deliu grobiu pinigais ir pre
kėmis.

‘Vilnies’ piknikas bu 
vo labai skystas;

mažai žmonių
Birželio 18 d. “Birutės” darže 

įvyko “Vilnies” piknikas, kuris 
buvo gana skystas. Žmonių bu
vo daug mažiau, negu “Naujie
nų” piknike ir kitų metų “Vik 
nies” piknikuose.

“Vilnies” vyriausias gaspado- 
rius V. Andrulis labai daug ra
šė apie “Naujienų” pikniką, 
kad buvę mažiau žmonių, negi; 
keletą metų atgal ir tie jų raštai 
buvo pilni pajuokos ir kolio^ 
nių.

Viena lietuvių patarlė sako, 
“nekask kitam duobės, nes pats 
į ją įpulsi”. Taip atsitiko ir šiuto 
kartu, “ščyrieji” turėjo kur ka 
mažiau žmonių negu* “Nauji“-’ 
nos’Y

žinoma, visi piknikai šįmet 
nėra taip skaitlingi, kaip pernai, 

ar užpernai, nes nedarbas taip 
skaudžiai palietė kai kuriuos 
žmones, kad jie jokiu budu ne
gali tokiam tikslui pašvęsti kiek 
pinigų. Bet yra dar ir kita prie
žastis, kodėl “Vilnies” piknike 
buvo labai mažai žmonių. And
rulis berašydamas Šmeižtus ant 
biznierių ir kitų žmonių jutos ir 
didelį skaičių savo draugų at
stume nuo savęs.

Nesimatė tų žmonių, kaip Mil- 
lerio, Petronio ar kitų, kurie 
“Vilnies” piknikuose palikdavo 
po šimtinę ar daugiau. Well, 
atrodo, kad masės pradeda pro
tauti.—Senas Petras.

Atidarė aludę
18 APIELINKĖ.— Birž. 17 

d. pas seną “Naujienų” skai
tytoją ir rėmėją Praną M. Va
laitį, 2024 Canalport avenue, j- 
vyko aludės atidarymas, ku
riame dalyvavo didokas skai
čius biznierio draugų. Pas jį bus 
galima visuomet gauti šalto ir 
skanaus alučio troškulį numal
šinti.—Senas Petras.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

v
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KOVA DEL VALIUTŲ

Pasaulio ekonominė konferencija iki šiol suspėjo 
tik susiorganizuoti į įvairias komisijas bei sub-komisi- 
jas ir išklausyti vadovaujančiųjų delegatų kalbas, bet 
nė vieno dienotvarkės dar ji neapsvarstė.

Pirmas reikalas, kurį Europa norėjo atlikti konfe
rencijoje, tai — susitarti dėl pagrindinių pasaulio va
liutų — anglų svaro ir amerikonų dolerių — stabiliza
vimo. Šituo tikslu, dar konferencijai neprasidėjus, Lon
done buvo suvažiavę Anglijos, Francijos ir Jungtinių 
Valstijų emisijos bankų atstovai. Jie ilgai tarėsi ir ga
lų gale išdirbo planą laikinai nustatyti tų dviejų va
liutų vertę, iki ateis laikas galutinai jas stabilizuoti. 
Bet prezidentas Rooseveltas tą planą atmetė, nepasiūly
damas jo vietoje nieko kito. Jisai siunčia į Londoną sa
vo vyriausiąjį patarėją, prof. Raymond Moley.

Anglai ir franeuzai labai nepatenkinti tokia Ame
rikos valdžios politika valiutų klausime. Jie sako, kad 
nenustačius dolerio vertės negalima daryti jokių tarp
tautinių sutarčių dėl prekybos, muitų ir kitų dalykų. 
Ypač pyksta franeuzai, kurių pinigai yra paremti auk
su. Doleriui einant pigyn, Francija negali išlaikyti 
kompeticijos su Jungtinėmis Valstijomis pasaulio rin
kose.

Anglijos padėtis yra geresnė, negu Francijos, nes 
Anglija atmetė aukso standarda ir ji gali savo sterlin
gų vertę mušti taip pat, kaip Amerika dolerio vertę. 
Bet jeigu anglai stengsis laikyti savo pinigų vertę že- 
miaus, negu dolerio, o Amerikos doleris vis eis žemyn, 
tai tarpe dviejų stambiausiųjų pasaulyje valstybių pra
sidės infliacijos lenktynės, kurios laikui bėgant gali su- 
demoralizuoti viso pasaulio valiutas ir visą tarptautinę 
prekybą. Roosevelto administracija vargiai gali norėti 
šitokių pasėkų.

Tačiau koks yra jos nusistatymas, tuo tarpu ne
aišku. Stebisi ne tik Europa, bet ir Amerikos visuome
nė, kodėl prezidentas atsisakė priimti laikiną valiutų 
stabilizavimo planą, kurį išdirbo New Yorko federali
nio rezervo banko viršininkai kartu su anglų ir fran- 
euzų bankų atstovais. Londone jau kalbama net, kad 
ekonominei konferencijai bus geriausia padaryti per
trauką kokiam mėnesiui laiko, iki nebus susitarta dėl 
valiutų tarpe Europos ir Amerikos.

Rooseveltas, matyt, nori toliaus vykinti infliaciją, 
idant dauginus, negu iki šiol, pakiltų prekių kainos. 
Jisai nesitiki, kad biznis Amerikoje pasitaisytų, iki pre
kės nepabrangs. Tuo tarpu Europos šalys jau nebenori 
didinti infliaciją. Dauguma jų infliaciją jau turėjo. Ita
lijos lira šiandie verta tik apie ketvirtdalį to, ką ji 
buvo verta prieš karą; Francijos ir Belgijos frankai 
— tik apie penktadalį. Vokietijos markė ir Rusijos 
rublis savo laiku buvo pasidarę visai be vertės. Angli
ja turėjo infliaciją tuoj po karo ir dabar jos pinigai 
vėl yra nukritę visu trečdaliu. O Amerikoje dar tik ke
li mėnesiai, kai doleris yra paleistas nuo “auksinio sai
to0. Washingtonas, tur būt, jaučia, kad dolerį pririšti 
chfrkpęr anksti.

Tačiau, jeigu Amerika nenori tartis su anglais ir 
franeuzais dėl valiutų stabilizavimo, tai ji turės tuo
met, bent tam tikram laikui, pasirinkti ekonominio na
cionalizmo kelią. Doleris kovos prieš anglų svarą, o 
svaras su doleriu kovos prieš franką. Amerika turės 
tuomet mažiau paisyti užsienio rinkų ir rūpintis išplės
ti rinką namie, kad jai ’ nereikėtų savo prekių perviršį 
gabenti į svetimas šalis. Visuomet, žinoma, apie Euro
pos skolų grąžinimą Amerikai — ne tik valstybinių, 
bet ir privatinių skolų — reikės užmiršti.

Ar Rooseveltas iš tiesų yra pasiryžęs eiti šituo ke* 
liu, netrukus gal paaiškės. Bet jeigu tikrai yra šitokia 
jo politika, tai kam tuomet reikėjo tos konferencijos 
Londone? »

“NACIAI” AUSTRIJOJE VĖL GAVO PER GALVĄ
—-... ■ ______ _ _______________________

Austrijos valdžia uždraudė hitlerininką > partiją^ 
visas ją organizacijas ir uniformas, šis jos žinksnfe yra 
atsakymas į hitlerininkų teroro aktus, kurie buvo at
likti per kelėtą paskutinią savaičią.

Seninus krikščioniškieji socialai, kurie valdo Aust
riją, buvo labai artimi fašistams. Jie, tiesą pasakius,
ir šiandie nėra fašizmo priešai. Dideliu savo draugu jie

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltui

Metams —$8.00
Pusei metu------------------------- 4.00
Trims mėnesiams __ 2.00
Dviem mėnesiam.... ................. 1.50
Vienam mėnesiui _________ , .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija -------- ------ 8c
Savaitei -—- — - * ■ - i 18c
Mėnesiui....... .................. .....« 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltu:

Metams ------- , |7.00
Pusei metu .. .........   8.80
Trims mėnesiams ------  1.75
Dviem mėnesiams ___ 1.25
Vienam mėnesiui ___ _____  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoM 
(Atpiginta)

Metams ............... .... .............. 88.00
Pusei metu ----------------------- 4.00
Trims mėnesiams -_ ___ , r 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

laiko Italijos Mussolinj. Nėra abejonės, kad su Musso- 
linio pritarimu Austrijos kancleris Dollfuss ir lupa kai
lį hitlerininkams. "

Bet svarbiausieji Dollfusso įkvėpėjai yra Londonas 
ir Paryžius. Jie davė jam paskolą, be kurios Austrijos 
valdžia negalėtų toliaus Verstis.

šis faktas, kad silpną Austriją jos kovoje prieš 
hitlerininkus remia net ir fašistiška Italija, rodo, kaip 
Europa žiuri į “rudmarškinių” įsigalėjimą Vokietijo
je. Europa bijo, kad Europos centre dabar atgyja ga
lingas militarinis despotizmas, koks buvo Vokietijoje | 
iki pasaulio karo pabaigos. Karas jį sutriuškino, bet ! 
dabar Hitleris vėl bando jį atstėigti. Todėl Hitlerio ne-j 
apkenčia visi Vokietijos kaimynai, net ir tie, kurie sim-1 
patizuoja fašizmo “idėjoms0.

Diktatūra tai — kariškas despotizmas, nežiūrint 
kokia jos “spalva0. Savo esme Stalino diktatūra nesi
skiria nuo Mussolinio ir Hitlerio diktatūrų. Bet Rusi
ja yra labai atsilikusi šalis ir Europa jos nebijo. Itali
ja visuomet buvo tik antros arba trečios rųšies valsty
bė. Todėl kai Leninas įsteigė diktatūrą Rusijoje, o pas
kui Mussolini Italijoje, tai pasaulis žingeidavo, kas čia 
iš tų eksperimentų išeis. Bet kai susidarė Hitlerio dik
tatūra Vokietijoje, tai visi pajuto, kad šitas naujas des
potizmas grasina pavojum pasauliui. Pasaulis nusista
tė prieš naujuosius Vokietijos valdovus To rezultate 
net ir mažiukė Austrija ima saviškius hitlerininkus už 
keteros.

SOCIALDEMOKRATAI ORGA
NIZUOJASI PRIEŠ HITLERĮ

“The Manchester Guardian” 
rašo, kad Vokietijos socialde
mokratai perkėlė savo centra
linį ofisą į Pragą (Čekoslova
kiją) ir neilgai trukus pradės 
leisti “Vorwaerts’ą”, kuris eis 
vieną kartą savaitėje.

Partijos vykdomasis komite
tas išleis manifestą, kuriame 
bus paskelbtas griežtas Vokie
tijos socialistų nusistatymas 
prieš “nacius”.

Birželio 20 d. pradės eiti 
naujas dienraštis Saarbrue- 
ckene su antgalviu “Deutsche 
Freiheit” (Vokiečių Laisvė). 
Jisai bus spausdinamas Saar 
distrikto socialdemokratų laik
raščio “Volkstimme spaustuvė
je ir bus pašvęstas kovai prieš 
hitlerizmžl ir fašizmą. “Deutsche 
Freiheit” bus platinamas vi
sose kaimyniškose šalyse, ku
riose dabar gyvena rūkstan
čiai Vokietijos emigrantų.

MOKESČIAI VILNIAUS 
BAŽNYČIOMS

Vilniaus krašte (ir visoje 
Lenkijoje) valdžia įveda mo
kesčius katalikų bažnyčios nau
dai. Jie įeis į galią nuo atei
nančio sausio mėn. 1 d.

Mokesčiai bus paprastieji ir 
nepaprastieji. Tuos mokesčius 
skirs parapijų komitetai, iš
rinkti visų parapijiečių, pirmi
ninkaujant klebonui. (Paprastie
ji mokesčiai galės siekti iki 5 
nuošimčių pelno mokesčių, že
mės ir kitų mokesčių, sudėtų 
j daiktą. Vadinasi, jeigu žmo
gus dabar moka 100 zlotų įvai
rių mokesčių valdžiai, tai para
pijos komitetas galės uždėti 
jam iki 5 zlotų mokesčių baž
nyčiai.

Atsiradus reikalui, galės būt 
uždėti žmonėms da ir nepa
prasti mokesčiai. Jeigu žmogus 
neužsimokės bažnytinių mo
kesčių, tai sekvestratorius ga
lės parduoti jo turtą ant lici- 
tacijos.

Apie šitą naują naštą Vilni
jos katalikams- rašo “Vilhiaus 
Žodis”:

“Paprastuosius mokesčius 
nubalsuoja parapijos komi-' 
tetas, sudarytas 6—15 as
menų, rin'ktų visų parapijie
čių. Parapijos lig 1000 gy
ventojų renka 6 atstovus,- 
nuo 1000 lig 5000 
stovų, virš 5000 -* 
kurioje nors parapijoje yra 
t. vad. globėjas (patronas), 
jis irgi įeina- draug su kle
bonu ar jo padėjėju į komį- 
•tetą; Parapijos Ikomitetdi 
pirmininkauna klebonas

- 12 afr-
15. JeįjT

“Paprastieji mokesčiai. ne
gali viršyti 5 procentų pel
no, žemės, nejudomojo tur
to ar pramonės mokesčių, 
imant šiuos drauge. Bažny
čios mokestis nubalsuojamas 
5 metams.

“—Esant reikalui (naujų 
bažnyčios trobesių statyba, 
kapinės ir tt.) parapijos ko
mitetas turi teisės nubalsuo
ti nepaprastus mokesčius 
(šių negalima įgyvendint, 
kol paprastieji dar nesurink
ti!); juos patvirtina vaiva
dija.

“—Nesumokėjus papras
tųjų ar nepaprastųjų bažny
čios mokesčių geruoju, jie 
išreikalau narni sekvesttūato- 
riaus prievarta.

“Parapijoj susirinkime ga
li dalyvautu vfsi,' kas haiįė 
24 metus, išrenkami gali j 
būti 30 metų. Ir taip toliau.

“Mums nesvarbu bažnyčios 
mokesčio smulkmenos, tai 
jau kunigų darbas. Mes kon
statuojame patį faktą: — 
naujas bažnyčios mokestis!

“Tiek tepasako ‘Dziennik 
ustaw Rz. fPolskiej” 35 Nr. 
1932 m. ir kurijos organas 
‘Wiadomošci archidiecezjalne” 
2 Nr. 1933 m. O gyvenimas?

“—Penki ekonominės kri
zės metai nuslėgė valstietį. 
Diena dienon padėtis blogs
ta. Nedarbas. Skurdas. Ba
das.

“Valstietis jau šiaip lici
tuotas nulicituotas. Mokes
čių nuolikų nuošimčių neįs
tengia atsiteisti. Juk ir baž
nyčion moka paskutinį ska
tiką: krikštas 
vedybos — 30—50, laidotu
vės — ) 20—30 zl., neskai
tant įvairių ‘kalėdojimų’. Be
rods, prie kiekvienos kaimo 
bažnyčios randasi geras pui
kios dirvos valakas (ir dau
giau). Bažnyčios žemės ne
jaučia budžeto naštos. Ma
ža tai. Kiekvienų metų bu
džeto rubrikoj žėri ir: baž
nyčioms virs dvidešimts irti-1 
Ii jonų zl. (1933/34 m. bu- 
džete — 22 milijonai). 52-ose 
dvasinėse seminarijose besi
moką 4,400 klerikų daugu
moj gauna valdžios stipen
dijas ir įvairias lengvatas. 
Apie 15 tūkstančių įvairių 
tikybų^ dVasinĮihkų yra, kai- ■ 
bant atvirai, vispusiškai ap- 
di’aušti (>tą pat negalima pa- 

' saikyti pav, apie mokytojus).
Praeitų metų rugsėjo jmėhę- 
šio ‘Walka Lrtdu’ pralieta, 
kiek (kuri diacezija sumo
kanti Ryman .t. vad.. ‘mifei- 
jortis’. (Prąšom : 'Ghehnno dią- 
cėįįja ' įmokėjo ~ 
zl,, Poznanės — 98,112 zl., 
Lodzė (miestas) — 20,858 
zl., Tarnovas- — 30,'000 < 
W$n švento Petro skatiko’ 
įplrtukė ChelmnO bažnyčiai

<ČXiek kitų vy-1

5—10 zl.,

škupijų valstiečiai įmoka, ne
žinia.

“Teikia valstiečiai bažny
čiai paramą ir žaliava: ja
vais, bulvėm. Yra ir medžio.
“Viename bažnytiniam laik-

.....................   Iii ——Ą, ,,,,, ,

Oscar Wilde Vertė A, Kartonas.

Doriano Cray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

“Ak, bile kas pavirsta sma
gumu, jeigu žmogus perdažnai 
tą patį atkartoja/’ juokauda
mas šalike lordas Henrius. 
“Tai yra viena svarbiausia gy
venimo paslaptis. Vis gi, aš 
manyčiau, kad žmoguždyste 
visados esti klaida. Žmogus 
niekuomet neturėtų daryti to, 
apie ką jis negalėtų kalbėti po 
vakarienės. Bet palikime varg
šą Bazilių. Aš norėčiau tikėti, 
kad jis priėjo tokį tikrai ro
mantišką galų, kokį jus prime
nate, kad galėčiau; bet bet 
aš negaliu. Aš drįstu sakyti, 
kad jisi įkrito į upę Seinc iŠ 
omnibuso ir vairuotojas nutil
dė skandalą. Taip: aš many
čiau toks tai buvo jo galas. 
Aš jį matau dabar gulintį auk
štielninkų po tų neaiškių ža
lių vandenų, sunkus laivai1 
plaukianti viršum jo ir ilgi’ 
vijokliai besipainioją į jo platu 
kus. Ar žinote, aš nemanaė, 
kad jis bebūtų nuveikęs daug* 
gero darbo. Per praeitus de
šimt metų jo tapyba labai pa-

o lot- 
skersdi 
glostyti 
didelį,

Dorianas atsikvėpė, 
das Henrius nuėjo 
kambario ir pradėjo 
keistą Javos papūgą, 
pilkomis plunksnomis paukštį, 
rausvu kuodu bei uodega, ku
ri svyravo ant bambuso lak
tos. Kai jo balti smailus pirš
tai palietė ją, ji nuleido savo 
baltą raukšlėtą plėvelę ant 
juodų, krfip stiklas, akių ir 
pradėjo stip(& į j«bi pusi.

“Taip,” apsisukęs jis tęsė, 
išsitraukdamas nosinę iš kiše
nės; “jo tapyba jau nebebuvo 
taip gera. Man atrodo, kad ji 
buvo ką nors pražudžius. Ji 
buvo pražudžius idealą. Kada 
jus ir jis nustojot buvę dide
liais draugais, jis nustojo bu
vęs dideliu menininku. Kasi gi 
perskyrė jus? Aš manau, kad 
jis nuvargindavo jus. Jeigu 
taip, tai jis niekados nei ne- 

raštyje, nugyrus naują j j įs
tatymą, tarp kitko sakoma: 
jog, girdi/ šaukimas pinigo 
nuo sakyklų neveikęs vals
tiečių. Ar begelbės sekvestra- 
torius ? L”

...... ..... i 'I

dovanojo jums. Tai jau nuo
bodžių žmonių paprotys. Beje, 
kas atsitiko su tuo nuostabiu 
atvaizdu, kuriame jis nutčpc 
jūsų pačių pavidalą? Aš ne
manau, kad aš esu matęs nuo 
to laiko, kada jis buvo už
baigtas. Ak! Aš atsimenu, jus 
esate, sakę man kiek metų 
atgal kad jus jį siuntėte į Sel- 
by, ir kad kelionėje jis buvo 
pražuvęs, ar pavogtas. Jus ne- 
Ibesuradote jo? Kaip gaila! 
Tai buvo tikras meistro dar- 
įbas. Aš atsimenu, aš norėjau 
jį nupirkti. Dabar aš gailiuosi 
nenupirkęs. Jis priklausė ge
riausiam Baziliausi periodui. 
Nuo to laiko jo darbas biida- 
vo tas keistas mišinys blogo 
tepimo su geromis intencijo
mis, kas visuomet duoda žmo
gui teisę būti vadinamu atsto
vaujančiu Anglijos menininku. 
Ar jus garsinote jo paieškoji
mą? Reikėjo pagarsinti.”

“Aš neatsimenu”, tarė Do- 
riahas, “gal bu’t ir garsinau. 
Bet. iš tikro, aš visai jo nemė
gau. Aš gailiuos pozavęs jam. 
Net ir jo atmintis man yra ne
pakenčiama. Kam jus kalbate 
apie tai? Jis man primindavo 
keistą išsireiškimą kažkokia
me veikale, ‘Hamlefc’. Aš ma
nau — kaip ten skamba? —

“Kaip liūdesio atvaizdai!, 
Veidas be širdies;
Taip; toks jis ir buvo.”
Lordas Henrius nusijuokė. 

“Jeigu žmogus artistiškai el
gias su gyvenimu, tai jo sme
genys esti jo širdis”, jis atsake, 
pasinerdamas minkštoje kė
dėje.

Dorianas papurtė galvą ir 
paskambino keletą švelnių 
gaidų ant piano. “Kaip liūde
sio atvaizdas,” jis atkartojo, 
“veidas be širdies.”

Senesnis vyras sėdėjo atsi
lošęs ir pusiau užmerktomis 
akimis tėmijo jį. “Beje, Do
rianai,” palaukęs jis tarė, “ko-

SUPANČIOTA
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kia nauda žmogui pasisavinu
siam ir visą pasaulį, o pražu
džiusiam — kaip ta ištrauka 
skamba? — “savo paties sie
lą?”

Muzika sudrebėjo ir Doria- 
nas Gray’jus sujudo ir įspyrė 
akis į savo draugą. “Kam jus 
to klausiat manęs, Henriau?”

“Mano brangus drauge,” ta
rė lordas Henrius, nustebin
tai pakeldamas savo antakius. 
“Aš paklausiau jūsų, many
damas, kad jus galėsite atsa
kyti. Tai ir viskas. Praeitą 
sekmadienį, man einant par
ku, prie Marble Areli stovėjo 
burdlis apšepusių žmonių, be
siklausančių kokio tai vulga- 
riško gatvių pamokslininko. 
Praeidamas aš išgirdau jį Te
kantį tą klausimą į savo klau
sytojus. Man atrodė gan dra
matiška. Londonas yra gan 
turtingas tokiais keistais įspū
džiais. Šlapias sekmadienis, 
nepermedkiamu apsiaustu ap
šepęs krikščionis, ratelis nu
vargusių baltų veidų po nely
gaus varvančių skėčių stogo ir 
šiurkščiu balsu isteriškomis 
lupomis nuostabus sakinys 
mestas į orą — savo budu, tas 
buvo labai gerai, • gan geras 
patarimas. Aš norėjau pasaky
ti tam pranašui, kad 
turi sielą, o žmogus 
Bet aš bijau, kad jin 
supratęs manęs.”

“Nustoki!, Henriau.
yra baisi tikrenybė. Ją galima 
nupirkti, ir parduoti, ir mai
nais atiduoti. Ją galima už-

menas 
neturi.

Siela

Kiekviename musų yra siela. 
Aš tą žinau.”

“Ar jus jaučiate gan tik
ras tame, Dorianai?”

“Gan tikras.”
“Ak! Tai, tur būt, iliuzija. 

Daiktai, apie kuriuos jauties 
absoliutiškai tikras, nieka
dos nėra tikri. Tas tai ir yra 
likimo pražūtingumas ir ro
manso pamoka. Koku rustus 
jus esat! Nebūkite toks rim
tas. Kas jums, ar man galvoje 
apU>JUUSų«amžittU8'vprietarus ? 
Ne; mes jau nebetikime į sie
lą. Paskambinkit man ką 
nors. Paskambinkite man nok- 
turną, Dorianai, ir beskambin
damas, žemu balsu papasako
kit man, kaip jus išlaikėt sa
vo jaunystę. Jus žinote kokią 
nors paslaptį. Aš esu tik de
šimt metų senesnis už jus, bet 
aš esu raukšlėtas, pasenęs ir 
geltonas.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos
Lietuvių

SVEČIAI Iš VISUR

Su kuo tik kalbi — visi ren
giasi būti Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. piknike birže
lio 25 d. Miliausko darže. Net 
Kenošiaus Martin, Waukegan 
MitcheD ir iš Indiana Harbor 
visas stambiųjų piliečių būrys. 
Ką jau bekalbėti apie Chicagos 
lietuvius, jeigu jau šituo drau
gijos pikniku susidomėjo net 
tolimesni Chicagos kaimynai.

Pikniko komitetas — Prusis, 
Ascilla ir Gumauskas — visi 
darbuojasi sušilę, kad atsilan
kiusius svečius patenkinus. Na, 
o Miliauskas sako, kad parū
pinsiąs geriausio Gambrino

alaus. Dainos, muzika, žais
mės, sportas dar ir kitos įdo
mybes.

Privažiavimas j pikniką pato
gus — arti Lietuvių Tautiškų 
Kapinių prie ‘87 St. ir Kean 
Avė. Gatvekariais važiuojant 
bile karus imti iki Archer ka
rų ir Archer karais važiuoti iki 
pasibaigia, ir iš čia Willow 
Spring karus iki Kean Avė. 
(Liet. Tautiškų kapinių), na, 
o čia draugijos trokas dykai 
nuveš j pikniką ir iš pikniko 
vėl prie karų linijos.

Petras ir Jonas.

Roselando lietuvaitė 
P. Pivoriunaitė gavo 

slaugės diplomą
ROSELAND. — St. Luke^s 

ligoninės 71 mokinėms nur- 
sėms, kurios mokinosi tris me
tus, iškilmingai tapo suteikti 
diplomai. Iškilmes įvyko St. 
James Episcopal bažnyčioje, 
Wabash ir Huron St.

Tarpe gavusių slaugių diplo
mus buvo viena lietuvaite rose- 
landietė, SLA. 63 kp. finansų 
sekretęriaus duktė, Bernice 
Pivoriuniutė, kuri taip pat yra 
baigusi ir E. V. Eggert IPiano 
Akademiją. —K ores p.

Klaidos atitaisymas
“Naujienų” num. 141 žinioje 

antgalviu: “Trys čiagimę lietu
viai šį menesį baigia Universi
tetus...” pasakyta: “Panelė Ire
na Kučinskaite yra pirma lie
tuvaitė vakarinių valstijų daly
je gauti advokato laipsnį”. Ne
žinau iš kur tos žinios autorius 
gavo tas informacijas, bet jos 
yra klaidingos. Netiesa, kad 
p-lė I. Kučinskaitė yra pirmu
tinė vakarinių valstijų dalyje 
gauti advokato laipsnį. Yra 
faktas, kad p-lė Stella Strikoliu- 
tė (7824 Cressett Drive, Elm- 
wood park, III.) jau1 apie me
tai laiko atgal, kai baigė De. 
Paul universiteto teisių skyrių. 
Taigi užbaigimo teisių sky
riaus pirmenybė tenka ne p-lei 
Kučinskaitei, bet p-lei Strikoliu- 
tei.—V. R-as.

her old pupils a visit at the 
earliest possible time. May we 
see her attending our rehcar- 
sals every Friday.

We hear that in Lithuania 
The Sharps and Flats is vai
dely read by all of the stu-; 
dents of the American lan- 
guage. We hope that every 
once i n a while when we slip 
u p on our English that it is 
not noticed by these very cri- 
tical people. The wide popu- 
larity of this column also calls 
for bits of news from abroad 
which we will attempt to slip 
in every now and then. Any 
comments from the Lithu- 
anians acros the seas will cer
iai nly be appreciated. Writė 
to The Singing Fool, 6406 So. 
Frnncitco Avė., Chicago, III.

IT'LL BE PUT UNDER AN 
ETHER WAVE.

Dear Fool:
If the Eįghteenth amcnd- 

mcnt is repealed, will the fact 
be broadcast by a national 
Iriccup? —Popeye.

Ten ycars ago a group of 
very ambitious young men 
began planning for a World*š 
Fair to be Ireld in Chicago in 
1933. Today that šame fair is 
drawing record crowds. Būt 
on July 16 there will be more

people at the Fair than any 
other day during the next five 
months. Why? Because that 
day is sėt aside, for Lithu- 
anians and it is on that day 
that the Lithuanians of Chica
go ant vicinity are going to 
show to the entire world what 
the Lithuanians havc accomp- 
lished in the way of fine arts. 
Primyn chorus is going to 
join with three other choruses 
to Help in blending 500 voiceš 
Mr. Stephens will direct a 
Lithuanian orchestra of 100 
pieces. There will be a pro- 
gram throughout the entire 
day. Lithuanians from f ar and 
wide are coming especially 
for this occasion. Everyone is 
reųuested to purchase their 
tickets in advance from Lithu
anian merchants. Members of 
Pirmyn chorus are asked to 
attend each and every re- 
hearsal so that we may give 
the best that there is in us. 
And then everyone and every- 
body will be liappy and <gay 
on that glorious day of July, 
the 16th.

The time is gorie, we have 
run out of paper, and besides 
we have no more ink, so we 
M4I1 have to leave you till next 
week. And if it handn’t been 
for THE SINGING FOOL 
you probably wouldn’t have to 
read this column.

LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisa muo to jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

KAZIMIERAS KVEDARAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- • 
želio 20 dieną. 2:00 vai. ryte, 
1933 m., sulaukęs 40 metų am- « 
žiaus. gimęs Maželių kaime, Skai
sgirio parap.. Šiaulių apskr. Pali
ko dideliame nubudime motiną 
Marijoną, tėvą Ignacą, 2 seseris 
—Frances Stogienė ir švogerį Po
vilą Stogį. Josephine Kondrat ir 
švogerį Vincent Kondrat, ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Coombs Funeral Home, 315 
Madison St., Maywood, 111.

Laidotuvės įvyks Ket., birželio 
22 dieną, 10:00 vai. ryte į St. 
Josephs Cemetery. Mayvvood, III.

Visi A. A. Kazimiero Kveda
ro giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti pas
kutinį pataYnavimą ir atsisveikini
mą.

Mail Order Outlet iš
pardavimas

Chicago Mail Order Outlet 
inventorinis išpardavimas bifvo 
netikėta, naujanybe Chicagos 
bargenų ieškotojams. Niekuo
met praeityje gaminiai nebuvo 
parduoti už tokią žemą kainą 
ir dabar, kainoms pradėjus kil
ti, abejotina, ar tai galės atsi-, 
kartoti ateityje.

firmos apgarsinimas vaka
rykščiame “N.” numeryje duo
da suprasimą ko galima tikėtis. ‘ 
Krautuvė randasi prie Harrison 
ir Paulina gatvių. (Apg.)

Lietuviai Daktarai Lietuviai Daktarai

Nuliūdę liekame.

Tėvai, Setery s, Švogeriai ir 
G imi nė t.

pirmyn!
SHARPS and FLATS

MIKE SHEREIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
dalioj, birželio 18 d., 9:30 v. 
vakare. 1933 m., sulaukęs 39 
m. amžiaus, gimęs Varnaičių kai
me, Bataki.ų valsč.. Tauragės ap
skrity. Amerikoje Išgyveno 25me
tus. Paliko dideliame nubudime 
Los Angeles brolį Andrew. o Lie
tuvoje motinėlę ir 3 brolius, Jur
gį, Petrą ir Joną. Argentinoje 
brolį Martyną ir kitus gimines 
Chicagoje. Laidotuvėmis rūpinasi 
Mikę Macaitis.

Kūnas pašarvotas, randasi John 
C. Kruse koplyčioj. 2130-32 W. 
21st St. Laidotuvės įvyks ket
verge, birželio 22 d. .1 vai. po 
pietų iŠ koplyčios į Lutberonų 
bažnyčią. 2209 So. Irving avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Concordia kapi
nes.

Visi A. A. Mike Shereikio gi- 
minės. draugai ir pažįstami esat* 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam*.
Brolie, Giminėe, Draugai ir 

Pažyetami.
Graborius John C. Kruse, tel 

Canal 2659.

Ah, deah readahs! (Read 
with feeling and slowly. This 
is very soutliern-like and rc- 
quires plenty of practice be- 
fore it can be done just riglit). 
Ah promist youah tha’ todaah 
ah’d givah a kickah by kickah 
dcscrapshun of ah trip aroun* 
tha worldah. Ah, būt folks, 
ah’ve soinepun bettah, some- 
pun moah surprisin*. So, we’ll 
put offah tha trip till nothah 
tirne. Well, heah goes nuffin!'_ o_

Now, to get back to earth. 
This bit of news. Lašt Friday, 
to the surprise of everyone, 
Mrs. L. Cherry. unannounced, 
visited Pirmyn chorus. Mrs. 

i Cherry, as we all know, was 
in Europe the lašt we heard of 
her. And then suddenly, out 
of a ciear sky, she appears at 
one of our rehearsals. Al- 
though she had been in the 
city only hventy hours and 
ha4 had very little rėst for 
the lašt four days, our one 
time director wanted to pay

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų >

EKSKURSIJŲ
Į L I E T U V Ą

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

| Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.
Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

LITHUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

T. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Newark, N. J. 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Superior St.,
Cleveland, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Newark, N. <J.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

PAUL MOLIS, 1730—24th St., 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 Nortb Main St. lį
Montello, Mass.

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street, 
Lawrence, Mass. 3

J. ZEMENTAUSKAS,
130 Congress Avenue, 
Waiterbury, Conn.

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
Road, So. Pittsburgh, Pa.

A. VARĄŠIUS, 1200 Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

A. VELECKIS, 50Ž South Aye., 
Bridgeporę, Conn,

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo S ryto iki 8 vak.

SENIAUSIA IR DiDŽMUSIA
IŠTAIGA 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.

■ - . . ... .

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE
Vįti Tdafonai YARDS 1741—1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turia automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenu« 
CHICAGO. ILL.

jrFTRAbZIŪS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiaa. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. 13th St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Masu Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymai sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. ’

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didele 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

Ladiavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu 'busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS t

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

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart loentadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sdtartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginla 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pasai susitarimą.

Re*. 6600 South Arteeian Avetnea 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V- 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haleted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 1 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Tatefonas Republic 7861

o

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madieon St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Griia U Ruropoe ir vii praktike»Įe 
eenojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
8335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 919»

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai tyro 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. MARGERiO 
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pboas Boulevard 8483

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MiluMuikH Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18rb Su, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAE
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
'4729 South Aehland Ava., 2 IuImh 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

lioteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehland Avenete 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 5 po pisi 

7 iki 8 vai. Nedėi. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephonc Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Ane., Chicago, III, 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

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

_______ Advokatai_______

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Haleted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mieeto ofieae 77 W. Waehington St.
Room 905 Tel. Deatborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pitnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

J. J. BAGDONAS r 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:50-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aehland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktoell St. 
TeL Republic 9723

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
& Midwife 

6109 South Albang 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
asage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St 

fCor. of 35th 8 Halsted Sts)' 
Ofiso valandos; nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

W.Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedSUo, Seredos Ir Pėtnyfilos vak. 6 Bd 0 

Telefonas Canal 6122
Nhmal: 6459 S. Rockivtell Street „ 

ūtarnlnko, Ketverro ir Subatos vak. T Od 9 
Telefonai Republic 0600

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P. M.. 

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvys)
6859 So. Westefn Avė.* Chicago. III. 

Virš Gregg Vaistinyčios

• Tel. Calumet 1656

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St.
Virš Jociaus Restaurauto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 j. yak<
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CHICAGIETIS MIKAS BITINAS, NESENAI Lietuviu Bedarbiu 63
GRĮŽĘS Iš SOV. RUSIJOS, PASAKOJA KA 

PATYRĖ “DARBININKU ROJUJE”
I - | U • ’ I ♦. I. » Ji L1..... I

Lokalo atsišaukimas

Per 10 metų skaitė “Vilnį”, nuoširdžiai ti 
kėdamas jos pasakojimams apie 

Rusiją, bet nuvykęs rado—

Alsušaukia į visuomenę prašy
damas suteikti darbo lokalo 
nariams.

NE TAI, KO TIKĖJOSI

(tęsinys)
“Aš žinau, kad daugelis lie

tuvių darbininkų, pritariančių 
‘Vilniai* ar ‘Laisvei*, man neti
kės. Kaip ir aš pirmiau, prieš 
išvažiavimą, tikėjau Karosienei, 
Andruliui ir kitiems agitato-. 
riams, taip ir jie toliau tikės 
jų pasakojimams apie ‘dangaus 
migdolus* Rusijoje. Aš noriu 
čia tarti tik tiek. Aš nuvažia
vau į Rusiją, nuoširdžiai tikė
damas, kad ten rasiu tą išsva
jotą laimę, kad ten apsigyven 
siu. Bet radau ne tai, ko ti
kėjausi.
Nenori, kad kitiems pamoku 

kainuotų $500
tas patyrimas ‘ant sa-“Man

vo kailio’ kainavo $500 dolerių. 
Aš nenoriu, kad ir kiti lietuviai 
darbininkai Amerikoje turėtų 
tiek užmokėti už ‘pamoką’ vien 
dėl to. kad juos sužavėjo gra
žus Karosienės ar kito pasako 
jimai. Kaip nuoširdžiai aš pir
ma tikėjau, kad Rusijoje rasiu 
laimę, taip nuoširdžiai dabai 
raginu lietuvius darbininkus ne 
padaryti klaidos, kurią aš pa- 

. dariau. Netikėkite gražiems 
pasakojimams, nemanykite, kad 
Rusijoje rasite geresnę ateitį. 
Jeigu nepaklausysite patyrusio 
persergėjimo—ir jus praleisite 
$500, kol patirsite, kad nevi- 
suomet ten gera, kur musų 
ra”. 1

.mašinos, jų užimąs, stambumas 
jums apsuktų galvas. Verčiau 
pažiūrėkite kaip darbininkai 
dirba, ką jie gauna valgyti pie
tums; patirkite, kaip jie gyve
na, kokie jų butai.

Darbininkai—tikri vergai
“Jus pamatysite, kad darbi

ninkai yra varomi labiau, negu 
jie yra varomi Fordo dirbtuvė
se, kuris, kaip teisingai yra 
sakoma, išgauna visą našumą iš 
darbininko.

“Jus pamatysite, kad dirbtu
vių darbininkai pietums gauna 
tik skystutę, kaip vandenį, ko- 
pitetų ‘sriubą’, ir mažą gaba< 
lėlį juodos duonos; jus pama
tysite, kad jie gyvena su savo 
trijų, keturių žmonių šeimyno
mis viename mažame kamba
riuke, kuriame ir valgo, ir mie 
ga, ir, dažnai, atlieka gam
tos reikalus; jus pamatysite, 
kad pavienių viename kamba
ryje gyvena po šešis-septynis.
Ką Rusija “padarė” darbinin

kams

Jau keletą metų šiaučiąst ne
darbas slegia Ameriką. Dėliai 
nedarbo kenčia ir šios šalies 
lietuviai, ypač lietuviai darbi
ninkai. Nes jiems, kaip atei
viams, sunkiau yra susirasti 
pagelbos, nei amerikonams.

Kad pagelbėti bedarbiams 
lietuviams tapo sutvertas Lie
tuvių Bedarbių Lokalas 63. 
šis lokalas praeity jau kreipė
si į lietuvių visuomenę ieško
damas paramos. Dabar jis ir 
vėl atsišaukia į lietuvius pra
šydamas suteikti darbo 
lo nariams, 
darbo.

Kreipkitės į Lietuvių Bedar
bių 63 Lokalų

Lietuvių Bedarbių Lokalas, 
kaip sakoma, “kalnų nenu
vertė”. Be! kai ką atliko ir 
dar atliks, vienam kitam pa
gelbėjo ir dar pagelbės. Todėl 
jis užsitarnauja tiek bedarbių, 
tiek galinčių duoti darbo dė
mesio. Lokalas veikia ryšy su 
Centraliniu Bedarbių Komite
tu, kuriam vadovauja įžymus! 
amerikonai. Todėl, reikalui 
esant, kreipkitės į Lietuvių 
Bedarbių 63 Lokalą I

—Sekr. M. Kemešienė.

Miss L. Narmontaitė 
rengiasi važiuoti 

sov. Rusijon

nė

Giriasi caro kuriniais
“Tiesa, jeigu važiuosite 

turistų ekskursija, jums paro 
dys ‘Carskoje Selo’, Kremlių, 
ir daugelį kitų gražių vietų. | 
jus tos vietos padarys gerą įs
pūdį. Bet atsiminkite, kad tai 
ne dabartinio rėžimo kuriniai. 
Tos vietos, tie rūmai buvo pa 
statyti caro laikais, 
jums pirmiausiai 
ko jie nesukūrė, 
sukurta.

SU

Bolševikai 
pasigirs tuo, 
bet jau rado

kai atsiras
loka-
kokio

reikalinga
ar daugelio;
vienai dienai ar

vieno
lai

“Jums parodys
tuves. Bet

dideles dirb- 
nesidutokite, kad

RAMOVA
GARDENS
DINE & DANCE

Golfo čempionas 
Johnny Goodman 
sveikina Chicagos 

lietuvius REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

CLASSIFIEDADS
♦

Business Service 
Biznio Patarnavimas

bankieriui BrenzaiRašo 
“atvyksiąs, kad palošti golfo 

su juo.”

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

Real Estate Paskolos — 
Visokiu Apdrauda — Viešas Notaras 

?rirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia “landlords” įstaigos

“Tik tuos ir panašius dalykite 
pastebėję suprasite, kaip Rusi
joje gyvena didžioji darbininkų 
masė, kuriai dabartinė krašto 
valdžia ‘atnešė laimę’, ‘prašali
no išnaudojimą’, ‘užtikrino at
eitį,’ ‘ištraukė iš kapitalistų-iš- 
naudotojų rankų’. Taip, dabar
tiniai Rusijos valdovai visa 
tai darė darbininkui’— bet pa
prasčiausias darbininkas Ame
rikoje dabartiniu laiku negyve
na taip blogai, kaip didelė di-1 
džiuma darbininkų gyvena Bu
si j oje.

“O jeigu mano žodžiais vis* 
tiek netikite, tai nuvažiuokite 
į Rusiją, praleiskite 
persitikrinkite kieno
mano—ar Karosienės, Andrulio 
ir ‘Vilnies’ su ‘Laisve’.

“Taip, neradau Rusijoje to 
ko tikėjaus”, baigė M. Bitinas, 
kuris dabar grįžęs Chicagon ap
sigyveno adresu 5902 Went- 
worth avenue. (galas).

$500 ir 
teisybė,

Lai būna 
darbininko 
būna darbo 
ilgesniam laikui, — bet kai 
pasitaiko reikalas darbininkų 
ar darbininkių, tai prašome 
lietuvius pranešti apie tai mu
sų lokalui.

Lietuvių Bedarbių 63 Loka
lo buveinė yra adresu 812 
Wci;t 33rd St., Cbicago; te
lefonas Victory 9522.
Kokių darbininkų gali lokalas 

parūpinti,
Lokalas gali pasiųsti dar

bui keletą mergaičių baigusių 
biznio kolegiją, knygvedžių ir 
stenografių, jau turinčių paty
rimo savo darbe ir pažįstan
čių lietuvių kalbą.

Lokalas gali pasiųsti dar
bui merginų patarnautojų 
valgyklose (veiterkų).

Lokalo pagelba ieško darbo 
jaunuoliai mokantys operuo
ti automobilius ir trokus ir siu 
tinką mokytis bet kurio dar
bo.

Lokalas turi pįųų^erių, kar 
penterių (dailydžių), popie- 
ruotojų, duonkepių, elektrikų, 
bučerių ir kitokių amato šakų 
ir vadinamų paprastų darbi
ninkų (leiberių). Jei ūkinin
kams reikalinga patyrusių 
farmų darbininkų, tai ir jiems 
Lietuvių Bedarbių 63 Loka
las gali patarnauti.

Jau suteikė darbo

Mokytoja L. Narmontaitė, sa
vo laiku daug darbavusi studen
tų bei moksleivių tarpe, ir ku
ri ir dabar aktyviai dalyvauja 
viešą j ame lietuvių gyvenime, 
rengiasi važiuoti( Rusijon.

Ruošiasi išvažiuoti apie pra
džią liepos menesio kartu su 
ekskursija, kuri žada aplankyti 
didesnius sovietų Rusijos mies
tus bei indus trinus centrus.

Pakeliui Rusijon p-lė L. Nar 
montaite žada užsukti Lietuvon, 
apie kurią ji tiek daug girdėjo, 
bet niekuomet nėra jos mačiu
si. Bus jai Įdomų aplankyti sa
vo tėvų žemę, Lietuvą.

Tuo tikslu pereitą šeštadieni 
buvo surengta p-lės Narmon 
taitės namuose išleistuvių va
karėlis, kuriame dalyvavo gra
žus barelis artimų jos draugų 
ir giminių.

Be kitų vaišių, svečiai lošė 
“Sapolio” ir laimingieji gavo 
gražių prizų. Aplamai išleistu
vių vakarėlis praleista smagiai 
ir linksmai.—Svečias.

Šiomis dienomis Metropoli
tan Bank viršininkas Jonas 
Brenza gavo laišką nuo lietu
vio Johnny Goodman, Omaha, 
Nebraška, kuris trumpą laiką 
atgal Chicagojc laimėjo Jung
tinių Valstijų Golfo čempio
natą.

Laiške čempionas sveikina 
visus Chicagos lietuvius ir 
siunčia jiems savo linkėjimus. 
Toliau sako, atvyksiąs į Chi- 
cago, kad palošti golfo su Jo
nu Brenza.

Štai jo laiškas p. J. Bron
zai :

National Tbrift Aosurance 
Company,

205 South 19th Street, 
Omaha, Ncbraska.

June 16, 1933.
John Brenza,Mr.

Metropolitan State Bank, 
2201 West 22nd Street, 
Cermak Road,

Dear Mr. Brenza:
I am very sorry that 

unable to see you niore 
in Cbicago. I hope the 
sion comes when I can, and
that you wil|be able to liave 
a game bf golf with nie, as I

I was 
while 
occa-

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

DIENOMIS—Specialiai Pietus ir Alus už 
Nupigintą Kainą.

VAKARAIS—Pietus, Alus, Muzika, šo
kiai, Dainos. įžangos Nėra.

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

Lietuvių Bedarbių 63 Loka
lo pasitarnavimu jau suteik
ta darbus ne vienam bedar
biui. Lokalas yra dėkingas 
p-niai Masiulis, kuri priėmė 
į valgyklą 2 žmones. Kiek ži
noma, ir tie žmonės yra pa
tenkinti vieta, ir samdytojai 
patenkinti jų darbu.

Mrs. Juozaitis duoda 
moterei darbo vieną 
savaitėje.

Mrs. Normantas davė kam
barius išpopieruoti.

Mrs. Aglis — davė pataisyti 
automobilių. .....

Darbo davė p. Jonas Kro- 
zauskas, o taipgi p. Abromo- 
vich. Jau išgirdo lietuvių be
darbių atsišaukimus ir kiti 
geros valios lietuviai. Ačiū 
jiems. Tačiau laukiame, kad 
ir daugiau lietuvių 
pirmųjų pavyzdžiu.
Kitokia 63 lokalo darbuote

vienai 
dienų

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

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

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt
CHICAGO, ILL.

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

7

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

ze

St.

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fordui Chevroletui 

ir visiems kitiems karams 
29x4.40—6 Ply $3.82—Tūbai 
30x6—18—8 Ply $8.06—Tūbai 
30x4.50—6 Ply $4.16—Tūbai 

Visokio didumo dėl trakų.
Taisom automobilius, galite pašaukti 

savo garažą, darbą garantuojame. 
VOLTERAITIS.

Tel. Lafayette 1329

85c
1.36 
85c

Personai
f j

/ t I

PAIEŠKAU John Adomonis ir Tony 
Gricius, pirmiaus gyveno West Frank- 
fort, III. Girdėjau, kad dabar gyvena 
Colorado valstijoje. Jie patys arba kas 
apie juos žino, prašau pranešti už ką 
jusiu labai dėkingas.

Justin Warkalis,
412 Baggit St., Ziegler, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI peilių tekintojai ant 
drėgnų galastuvų Wbitaker Mfg. Co., 
5723 W. 65th St. Paimkite 63-čios 
gatvės karą iki Clearing. 
♦ —O—

ANGLIŲ pardavėjai, įsteigto j firmoj. 
Reikia dviejų vyrų, patyrimas nerei
kalingas. 4827 So. Whipple St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

MOTINOS pagelbininkė prie leng- 
Vaus naminio darbo. Turi būt ant vie
tos. Pašaukite Van Buren 1407.

REIKALINGA patyrusi veiterka į 
restauraną. 2633 West Madison St.

Kviečia Joniškiečiu 
kl. veteranus prie di- 

dsenio veikimo

Give my best regards to the 
folks and to the other Lithu- 
anian people.

If vou should 
arrive i n Omaha 
will feel hurt if 
look mc up.

Hoping to see you soon, 
Yours friend,

Johnny Goodman.
JG:VC.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

penktadienį šaukia svarbų 
m a s inį susi f i n kim ą

Šį penktadienį, birž. 23 d., 
G. Krenčiaus svetainėje, 4600 
So. Wood Street, įvyksta la
bai svarbus Joniškiečių L. K. 
klubo susirinkimas, į kurį 
visi, kaip jaunuoliai, taip ir 
senieji nariai, turėtų atsilan
kyti. Yra daug reikalų, ku
riuos reikės aptarti.

Prie to, išgirsite komisijų 
raportus 
sergančių 
padėtį.

Kviečiu
kiečių klubo darbuotojus prie 
didesnio įveikimo. Visi soli- 
tlariškume sunėrę rankas dir
bkime Joniškiečių klubo lab
darybės ir kultūros darbą. 
Kurie dar nepriklausote prie 
Joniškiečių organizacijos, esa- 

prašomi prisirašyti.

apie išvažiavimą ir
narių skaičių ir

ir senuosius Joniš-

happen to 
some day, I 
you do not

PRANEŠIMAI
Kvedaras Grove Neu) Archer Road 

New Archer Road 4-A and 115th St. 
Lemont, IU, Čia geriausia vieta išvažiuo
ti seredom, subatom. Moonlight šokiai, 
geriausia muzika. Įžanga veltui. Čia yra 
geras alus ir kitokį šalti gėrimai.^ Gera 
vieta naktiniams piknikams, neužmirš
kite vietos, 
ka. A. P.

SPECIALĖS
KAINOS .....

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
□RIENTAL RŪGS $1Q QE
(karpetai) ......................... ■ V«ww
PARLOR SETAI $gg

VALGOMŲ KAMBA- "7 E
RIŲ SETAI po ........ . fcO" ■ w

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

/. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”, 
gasinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite ''Naujie
nose” Box 1569, 1739 So. Halsted St.

BARUI Fixturiai. bučernės fixta* 
riai, Ice Cream baksai. Soda Fountain ir 
tt. Bilingheim Company, 1607-11 So. 
State Street.

PARDAVIMUI čeyerykų (Shoe) tai
symo mašinos. Savininkas išvažiavęs ant 
farmos, todėl kreipkitės pas J. Langis, 
4157 Archer Avc_

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Piknikams vieta yra už dy- 
Kvedaras, Savininkas.

Socialistų Sąjungos Centrą- 
laikys speciali susirinkimą

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška n laikiška pirtis moterims 
teredomis iki 7 v. V.

Lietuvių 
line kuopa 
penktadienyje, birželio 23 d. 7:30 vai. 
vakare, 4jniversal kliube, 814 W. 33rd 
St., ant antro aukšto. Visi buvusieji ir 
esantis nariai, taipjau ir simpatizuoto jai 
yra kviečiami atsilankyti. Randasi daug 
svarbių klausimų aptarimui. Po susirin
kimo bus patiekta lengva vakarienė su 
mažu programų ir bendru pasikalbėjimu. 
Įžanga 25c ypatai. Kviečia Centralinės 
Kuopos Valdyba.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jas gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
galiu apsidirbti.

4554 So. Rockwell St.

te

Iš “Birutės”
Biruteičių domei

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. 
nos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių, agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Renda pi
gi, prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas” Box 1570, 1739 South
Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa ir va
lymo štoras, labai pigiai.

755 W. 35 St.

Kai-

st

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. Victorv 4965

PARDAVIMUI Grosimi. lab.i g«toj 
vietoj. Gera proga įsigyti biznį už. 
$300 arba priimsiu automobilį į mainus.

5752 So. Racine Avė.

paseks

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kar gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBL1C 8340 dėl eksperto patarnavimo 
it žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Dakl.;'.:
KapnotM* 

Pasaulinume

WISSIG,
Sprcialistas H 

Rusijos

Lietuvių Bedarbių 63 Loka
lo pastangomis gauta pašal
pos' iš šelpimo Komiteto senu
tei našlei, Julijai Račkauskie
nei.

Įvairiais atsitikimais Lietu
vių Bedarbių 63 Lokalas sten
giasi patarnauti bedarbiams.

Lokalo buveinėj bedarbiai 
gali pasiskaityti lietuvių laik
raščiu, v .f

Reikalo turėdami bedarbiai 
tegul kreipiasi nurodytu auk 
ščiau lokalo adresu ar telefo
nu kasdien nuo 8 iki 10 vai.

Visi birutiečiai yra kviečiami 
atsilankyti į gerai žinomų Gage 
Park svet. kaip paprastai ket
virtadienio vakare, kaip 8 v. v., 
kur bus laikomos dainų pamo
kos, kurias Birutės vedėjas p. 
J. Byanskas yra prirengęs Lie
tuvių Dienai, 16 liepos. Yra la
bai svarbu, kad kiekvienas na
rys atsilankytų ir pamokas, neš 
kurie nebus ant paskutinių ke
turių pamokų tikrai neims da 
lyvumo Chicagos Pasaulinėj 
Parodoj. Taigi visi birutiečiai 
prie darbo po trumpų atostogų.

Chrysler ir Plvmouth

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply- 
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY- 
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, S to rage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Cbicago.

PARSIDUODA Groseris, Ice Cream, 
Cigaretų ir Cigarų krautuvė. Gražioj 
Auburn Park apielinkėj, 7153 South 
Morgan Street.

Iii.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
d.iuninkais. Maža narinė mokestis. Expet- 
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

Birutes valdyba.

PARSIDUODA Road House su ga
zolino station. Vadinama Red Top Inn. 
Puikiai išdekoruota. Vieta ant gero ke
lio prie 90th ir Archer avė. už pigią 
kainą. Biznis išdirbtas. Kam patinka, at
sišaukite i savininką S. Brazinskis, 
3 729 So. Morgan St. Tel. Boulevard 
4323.

Farms For Sale 
Tikini Pardavimui

PARSIDUODA 40 akerių farma ar
ba mainysiu ant gero dviflačio. Geros 
triobos, gyvuliai, mašinos, netoli nuo

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališlai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ažnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmas, skausmas nuga
roje, kosijimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas Jeigu kiti ne
galėjo jas išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką hs 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. Nedaliomis nuo 11 rvtn iki 1 vai.

rawford 5573

ryto.
Artimoj ateity lokalas pla

nuoja surengti bedarbių vai
kučiams išvažiavimų.

Rudeniop lokalas tikisi su
rengti parengimų su lietuvių 
biznierių pagelba. ......... ......

Mrs. IzabeI Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Vičtory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų it tiemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums toki rūbą, kokj jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už maža 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas dąiįfis su alga.

v 4038 ARCHER AVĖ 
/ Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS,

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.) 
P.es 730 W. 62nd St. 
Tek Englewood 5840

iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje. 

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

Del informacijų kreinkitės 4519 So 
Spaulding Ar* 1 Manzuras.

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus 
Kainos prieinamos 
tairus parduodame.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION 

4559 So. Halsted St.
arba Franks. 650 W. 

Yards 6701

padaromi su garantija. 
Naujus it vartotus 
Kreipkitės.

Yards 0323 
35th St.

Exchange—-Mainai
GRAŽI 20 AKERIŲ vaisių farma 

Michigane prie ežero Chaplain, 5 kam
barių narnas, elektriką ir furnace šilu
ma. ■ Mainysiu ant bungalow South 
Sidėje. Pašaukite Grovehill 0632.

FARMA ANT MAINŲ. Mainysiu 
105 akerių žemės, 55 akeriai dirbamos, 
budinkai nauji prie ežero, gera dėl vasa
rinio rezorto.' Stanley Malsavage, R. D. 
Box 2, Rhinelanden Wis.




