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Ligi šiol jau keturiolikoje 
valstijų įvyko balsavimai dėl 
prohibicijos klausimo išsprendi
mo. Sausieji visur pralaimėjo. 
Konstitucijos 18-tos pataisos 
atšaukimui reikalinga, kad 36 
valstijos pasisakytų prieš pro- 
hibiciją. Kiek galima spręsti 
iš įvykusių balsavimų, atrodo, 
kad prohibicijos priešams ne
bus sunku tiek valstijų surink
ti.

Užvakar trijose valstijose pi
liečiai turėjo progos pareikšti 
savo nusistatymą prohibicijos 
klausimu. Balsavimo pasėkos 
sausiemsiems buvo labai nema
lonios. Net Iowos valstija, 
kuri per šešioliką metų buvo 
“sausa”, kaip “kaulas”, pasistf 
kė prieš prohibiciją. Slapieji 
surinko 364,473 balsus prieš 
sausųjų 239,858.

Prohibicijos šalininkai^ tikė
josi surinkti daug balsų tarp 
farmerių. Tačiau šį kartą ir 
farineriai' pasisakė prieš “kil
nųjį eksperimentą”. Tapo iš
rinkta 99 delegatai, kurie lie
pos 10 d. suvažiuos į Dės Moi- 
nes ir oficialiai patvirtins 21 
konstitucijos pataisą, kuria ei
nant atšaukiama* prohibicijos 
įstatymas, t' ,

NEW HAVEN, Conn., brž. 
21.—šioje valstijjoe sausiem
siems tapo užduotas dar dides
nis smūgis. Nors dar nėra ga
lutinai surinktos žinios apie 
balsavimo pasėkas, tačiau atro- 
po, jog antiprohibicininkai buvo 
septynis kartus daugiau balsų, 
negu sausieji. Išrinkta 50 de
legatų. Konvencijoje, kuri į- 
vyks liepos 11 d. Hartofrde, vi
si jie balsuos už prohibciijos į- 
statymo atšaukimą.

MANCHESTER, N. H„ birž. 
21.—New Hampshire priklausė 
prie sausųjų valstijų. Tačiau 
užvakar piliečiai pasisakė, jog 
jie daugiau nebenori prohibici- 
jos,—šlapieji surinko du kartu 
su viršum daugiau balsų, negu 
sausieji. Nepilni balsavimo da
viniai rodo, jog už prohibicijos 
atšaukimą balsavo 64,185, o 
prieš tik 27,124. Gubernatorius 
pareiškė, jog delegatų konven
cija bus sušaukta trumpiausioje 
ateityje.

Įdomu pastebėti, kad net 
Deering miestuke, kur gyvena 
nacionalis sausųjų lyderis Da
rni ei A. Poling, šlapieji laimė
jo 46 balsais prieš* 35.

Priėmė visuomenės 
naudojimo įmonių 

bilių

Susekė sąmokslą ma 
žiausioje pasaulio 

respublikoje
Illinois atstovų butas 85 halsais 

prieš 48 priėmė bilių, kuriuo 
einant visuomenės naudojimo 
įmonės pavedama prekybos 
komisijos kontrolei

Teroristai planavo nužudyti vy
riausybės atstovus, sudeginti 
miestą ir pagrobti valdžią j 
savo rankas

SPRINGF1ELD, III., birž. 21. 
—Po ilgos ir atkaklios kovos, 
pagalios, atstovų butas 85 bal
sais prieš 48 priėmė gubernato
riaus Hornerio remiamą bilių, 
kuriuo einant visuomenės nau 
dojimo įmonės pavedama Illinois 
prekybos komisijos kontrolei 
Tą bilių dar turės priimti vals 
tijos senatas. Numatoma smar 
ki kova, nes Visuomenės nau
dojimo įmonės deda visas pa
stangas, kad tas bilius nepra
eitų. Mat, dalykas tas, kad 
prekybos komisija 
liuoti šviečiamųjų 
ros, telefono, etc., 
kyšime, Chicagoje 
šviečiamųjų dujų 
pernelyg aukštos.
tai, kad per paskutinius kelis 
metus viešpatavo depresija ii 
kainos visokioms prekėms smar
kiai nukrito, elektra ir švie
čiamosios dujos (gesas) nei 
kiek neatpigo. Faktinai atsiti
ko kaip tik priešingai: po to, 
kai tapo įvestas naturalis ge
sas, geso naudotojai pradėjo 
gauti- didesnes bilas. Prekybos 
komisijos uždavinys tad bus 
žiūrėti, kad nebūtų lupama to
kios aukštos kainos.

galės regu 
dujų, elekt- 
kainas. Sa- 
elektros ir 
kainos yra 
Nežiūrint į

Japonų protestas So 
vietų Rusijai

TOKYO, birž., 21. —Japoni- 
jos vyriausybė insruktavo savo 
ambasadorių Rusijai, Otą, pa* 
reikšti sovietų valdžiai griežtą 
protestą dėl nužudymo trijų ja* 
ponų Kamčatkoje

1

Bendras vaizdas aitidarymo pasaulines ekonomines konferencijos Londone. Nuotraukoje matyti 
67 šalių delegatai, kurie susirinko Geological Museum, Londone ir kovoja su kebliomis tarp

tautinėmis problemomis. (Fotografija perduota Chicagai bevieliu).

SAN MARINO, birž. 21. — 
Policija susekė sąmokslą nužU 
dyti San Marino respublikos 
vyriausybės atsotvus, pagrobti 
į savo rankas valdžią ir sude
ginti San Marino miestą.

Tapo areštuota tiek čia, tiek 
Italijoje nemažai sąmokslinin
kų. Sąmokslas tapo atidengtas 
po to, kai policija areštavo du 
jaunus siciliečius, kurie foto
grafavo svarbesnius trobesius. 
Pas areštuotuosius rasta doku 
mentų, kurie aiškiai rodo, jog 
buvo planuojamas sąmokslas. 
Pasirodė, kad tie siciliečiai yra 
tam tkiros šaikos agentai. Smur 
tininkai turėjo įsibriauti iš Ita
lijos ir pradėti terorą.

Kol kas dar nepatirta, kokiais 
sumetimais buvo norima tas 
smurtas įvykdinti.

San Marino vyriausybė išlei
do į gyventojus manifestą, kur 
sakoma, jog jokio pavojaus 
iš smurininkų pusės nebėra.

San Marino miestas turi 3,500 
gyventojų. Visoje respubliko
je, kurios žemės plotas lyginasi 
38 ketvirtainiškoms mylioms, 
gyvena 13,000 žmonių. Tai ma
žiausia pasaulio respublika. Ji 
randasi kalnuose apie penkioli- 
ką mylių nuo Adriatiko juros.

Apiplėšė bankų; laimė 
jo $10,000

Sovietų Rusija ieško 
Amerikos pripažinimų

LONDONAS, birž. 20. - 
Amerikos pasaulio konferenci
jos delegatai mano, kad už 
sienių reikalų komisaras Lit- 
vinovas stengsis išgauti Sovie
tų Rusijai Amerikos pripažini 
ma.

Kadangi Amerikos politika 
per paskutinius kelis mėnesius 
žymiai pasikeitė, tai numato^ 
ma, kad Rusijos pripažinimui 
didelių kliūčių nesusidarys.

Austrijos vyriausybė 
pradėjo imti na

šius į nagą
Padaryta kratos pas nacių lydė* 

rius.— Dinamitu išsprogdino 
tiltą

Sukilėliai nuvertė Šia 
mo vyriausybę

Žuvo Ispanijos la 
kūnas

MEXIC0 CITY, birž. 21. — 
Ispanijos lakūnas, kap. Maria- 
no Barberan ir Įeit. Joaquin 
Collar, ištiko Meksikoje nelai
mė. Puebla valstijoje jų lėktu
vas sudužo. Vienas lakūnas už
simušė, o kitas susižeidė, ži
nios nepasako,. kuris lakūnų už
simušė.

Prieš dešimtį dienų tie lakū
nai atskrido iš Ispanijos į Ku
bą. Iš Kubos jie skrido į Mek
siką, o iš ten planavo atskristi

Chicagą ir dalyvauti pasaU- 
io parodoje.

VIENA, birž. 21. — Austri
jos vyriausybė paskelbė griež
tą kovą Hitlerio šalininkams, 
žymesni nacių lyderiai tapo su
laikyti ir jų namuose padaryta 
kratos.

Tačiau nežiūrint viso to, na
ciai nepaliauja veikę. Keliose 
vietose buvo mestos bombos ir 
nutrauktos telefono vielos. Ne
toli Vienos dinamitu tapo iš
sprogdintas tiltas.

Krems apylinkėje, kur įvesta 
apgulos stovis, areštuota 18 na
cių, 
nas

BANGKOK, Siamas, birž. 21. 
—Phya Bahol, bUvusis vyriau
sias armijos vadas, suplanavo 
sukilimą, kuris nuvertė kara
liaus paskirtą vyriausybę. Su
kilime dalyvavo ^armija, laivynas 
ir civiliai gyventojai. Bahol at
sistojo sukilėlių vyriausybės 
priešakyje.

Reikalauja $2,000 
katiną

uz

Mirė Clara Zetkin
MASKVA, birž. 21. —Clara 

Zetkin, kuri per kelis metus bu
vo Vokietijos reichstago narė L 
kartą kandidatavo j prezidentus, 
mirė sanatorijoje netoli Mask 
vos. Ji buvo 75 metų amžiaus.

Nuo 1924 m. Clara Zetkin 
daugiausiai laiko praleisdavo 
Rusijoje, nors ji nuolat buvo 
išrenkama į reichstagą. Perei
tais metais ji atvyko iš Rusijos 
atidaryti reichstagą. Mat, iš vi
sų atstovų ji buvo seniausia. 
Savo kalboje ji reikalavo, kad 
butų apkaltintas prezidentas 
von Hindenburg ir kabineto na1 
riai.

Clara Zetkin buvo viena žy
miausių lyderių tarp Vokietijos 
komunistų.

Tarp jų randasi ir vie- 
karininkas.

BALTIMORE, Mcl, birž. 21. 
■—Peter Mentis, restorano savi 
įlinkas, turėjo labai gražų An- 
goros katiną. Bet štai pereitą 
savaitę su tuo katinu atsitiko 
nelaimė: jį suvažinėjo taksika- 
bas. Dabar Mentis iškėlė tak- 
sikabų kompanijai bylą ir rei
kalauja $2,000 atlyginimo už 
katino užmušimą. Esą, katinas 
buvęs labai gražus ir išmintin-

Policija suėmė jaunuolį, gas bei daug prisidėdavęs prie 
kuris bandė pasiųsti 

prez. Rooseveltui 
bombų

patraukimo kostiVmerių.

Astuoni duchoborai 
turės eiti į kalėjimą

CANORA, Sask., birž. 21.— 
Duchoborai, kurie atvyko iš Ru
sijos prieš 37 metus, nuolat 
turi nesusipratimų su vyriausy
be. Tie religiniai fanatikai sa
vo protestą pareiškia ypatingu 
budu: išsirengia nuogi ir mar- 
šuoja. Už tą savo “nudizmą” 
jau kelis kartus jie buvo nu
bausti, bet tai nieko negelbsti. 
Štai jie pereitą sekmadinį vėl 
surengė protestą ir nuogi mar- 
šavo vieškeliu* netoli Virgin. 
Protestavo jie prieš valdžios pa
tvarkymą, kuriuo einant ducho- 
borų vaikai yra verčiami lan
kyti mokyklas.

Policija suėmė aštuonis 
“nuogus demonstracijos” vadus 
ir uždarė į kalėjimą. Jiems tuoj 
tapo iškelta byla. Trys vyrai 
tapo skaudžiausiai nubausti— 
gavo po tris metus kalėjimo. 
Moterys liko nubaustos įvairiais 
terminais,—nuo vienos dienos 
ligi dviejų mėsų kalėjimo.

E*ina gandai, kad 
Amerika sutiksianti 
stabilizuoti doleri•r

Esą, Amerikos ekonominis gy
venimas nuolat einąs geryn ir 
nebėra pavojaus stabilizuoti 
dolerį

LONDONAS, birž. 21. —čia 
eina gandai, 
Rooseveltas 
stabilizuoti . „ ___ ,
Amerikoje pastaruoju? laiku 
dalykų padėtis žymiai pasitai
siusi. Pramonė pradeda atgyti. 
Prekyboje pasireiškia daug di
desnis judėjimas. Todėl, esą, ne
bėra reikalo bijotis laikino pi
nigų stabilizavimo.

Tokie bent gandai eina Lon
done pasaulio ekonominėje kon 
ferencijoje. Tačiau iš Wash- 
ingtono pranešama, jog bent 
šiuo laiku apie dolerio stabili
zavimą negali būti nei kalbos.

kad prezidentas 
sutinkąs laikinai 

pinigus. Girdi,

Šiauliuose sudegė 
“Litlin” fabrikas

Linų ir pakulų fabrike “Lit
lin” kilo gaisras. Per 10 mi
nučių liepsna apėmė visą fab
riką ir sunaikino kontorą, ver- 
pyklą, špagato ir virvių dirbtu
vę ir presavimo skyrius. Gais
ras taip urnai išsiplėtė, kad 
atvykę gaisrininkai galėjo tik 
ginti artimus trobesius nuo 
ugnies ir gesinti fabriko lieka
nas, net kai kurie darbininkai 
nespėjo išsinešti savo drabu- 
žius. Fabrikas nebuvo apdraus
tas. Nuostoliai siekia 100,000 
tukstnačių litų. Fabrike dirbo 
apie 100 moterų, kurios dabar 
neteko darbo, kol fabrikas atsi- 
statys.

Nėra jokių žinių apie 
lakūnų Matternų

NEW YORK, birž. 21. —Jau 
praėjo visa savaitė, kaip pra- 
puolė lakūnas Jimmy Mattern. 
Prieš savaitę jis išskrido iš Cha- 
barovsko, kuris randasi Sibire, 
į Alaską. Nuo to laiko apie jį 
negauta jokių žinių. Jo atsto
vas Jack Clark vis dar turi vil
ties, kad Mattern susiras. Grei
čiausiai, sako jis, Mattern nu
sileido kokioje negyvenamoje 
saloje ir ims laiko, kol susiras.

Vokiečių delegatai ap
leidžia pasaulio ekono

minę konferencijų
LONDONAS, birž. 21. —Ba

ronas Konstantai von Neurath, 
Vokietijos "užsienių reikalų mr 
nisteris, apleido Londoną. Kiek 
ankščiau lėktuvu išskrido į Ber
lyną Hjalmar Schacht, reichs- 
banko prezidentas. Londone be
veik nebepasiliko nei vieno žy* 
mesnio Vokietijos vyriausybės 
atstovo. Esą, konferencijoje 
susidariusi nepalanki vokiečiams 
amosfera. Todėl nieko gero 
nesitikėdami, vokiečių delega
tai grįžta į Berlyną.

WATERTODN, N. Y., birž. 
20.—čia tapo suimtas Joseph 
Doldo, 20 metų amžiaus jau
nuolis. Policijai jis prisipaži
no, jog vasario mėnesį jis ban
dęs pasiųsti prezidentui Roose- 
velui savotišką bombą. Esą, 
jis pasiuntęs prezidentui kelis 
grūmojančius laiškus. Tatai da
ręs “dėl fonių”.

Policija mano, jog Doldo yra 
nepilno proto.

Kapitonas Ulm 
aplink pasaulį

skris

OAKLAND, Cal., 20. — čia 
gauta žinia, kad kapitonas Char
les T. P. Ulm kaip šiandien yrą 
pasirengęs iš Austrijos skristi į 
Londoną, o paskui į Ameriką. 
Prieš penkerius metus jis iš

Kadangi pasaulio ekonominė
je konferencijoje ligi šiol dau
giausiai laiko buvo pašvęsta pi
nigų stabilizavimo klausimui. >; 
vis dar neprieita prie jokio 
susitarimo, tai, manoma, jog 
Anglijos premjeras Ramsay 
MacDonald ir kiti konferencijos 
vadai pasiūlys eiti prie svars
tymo grynai ekonominių klau
simų. Pinigų
klausimas bus palikta tolimes
niam laikui.

Ohio atmetė prekių 
mokesčius

COLUMBUS, O., birž. 20. — 
Ohio valstijos atstovų butas 88 
balsais prieš 37 atmetė guber
natoriais White bilių, kuriuo 
norima buvo uždėti 2 nuošim 
čius mokesčių ant parduodamų 
prekių.

stabilizavimo

Mirė anglų rašytojas Didelė liūtis Anglijoje

Pakėlė kainas 
gazolinui

Nuo 
tapo

CHICAGO, birž. 21. — 
vakar dienos Chicagoje 
pakeltos kainos gazolinui. Pa
kelta vienas centas galionui.

Kanibalizmas Kinijoje

&

Chicagai Ir ableiinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: r

Giedra ir vešiau.
Saulė teka 

28.

NEW CARLISLE, O., birž. 
21.—Trys banditai čia apiplėšė 
New Carlisle Nacionalį Bankų. 
Visus banko darbininkus jie su
guldė ant žemės ir pabėgo, pa
sidavę $10,000.

7- $
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ŠANCHAJUS, birž. 20. —Čia 
gauta žinių, kad Šensi provin
cijoje kanibalizmas priima ma
sinį pobūdį. ‘Sausra, kuri jau 
tęsiasi nuo 1928 m. ,tą derlingą 
provinciją pavertė dykuma. 
Augmenys jau beveik visiškai 
pranyko.

leidžiasi 8

Na
-......

ujas “Naiijienų”

r
Tel

’ AKFi
.f'1S

LzAlNz1L ObUV

**--
Y

•r

M.a fe®

SEATTLE, Wash„ birž. 20.— 
Čia pasimirė S. B. H. Hurst, žy
mus anglų rašytojas. Jo apysa
kos yra plačiai skaitomos tiek 
Anglijoje; tiek Amerikoje.

Hurst gimė Anglijoje, bet 
pastaruoju laiku gyveno Ame
rikoje. Buvo jis 57 metų am
žiaus.

Atvyko prof. Piccard
NEW YORK, birž. 21.—čia 

sustojo ^tof. Piccard, kuris 
visame pasaulyje pagarsėjo savo 
tyrimais sratosferos (aukštes
niojo oro sluoksnio). Jis jau 
du ka^tu balione buvo pasikė
lęs j orą dešimt su viršum my
lių aukštumo. Liepos mėnes 
jis vėl kelsis balione į stratos
ferą Amerikoje. 1

Prof. Piccard pranašauja, jog 
trumpoje ateityje bus surasti 
tokie lėktuvai, kuriais iš New 
Yorko j Berlyną busią galima 
nuskristi per šešias valandas.

LIVERPOOL, Anglija, birž. 
21.—Liverpool ir apylinkėse j' 
vyko smarki liūtis. Kaip sako
ma, pratruko debesys ir pei* 
trumpą laiką vanduo pakilo aš- 
tuonias pėdas. Namai tapo 
vandens apsemti, žmonės susi
kraustė į viršutinius aukštus. 
Vienas vyras, kuris važiavo dvi
račiu, tapo vandens srovės pa 
gautas ir prigėrė.

Nubaudė trylika Be
darbių Tarybos narių
LANCESTER, Pa., birž. 21. 

Čia pasibaigė trylikos Bedarbių 
Tarybos narių byla. Kaltinami 
jie buvo suokalbiu ir sukurs ty
mu riaušių. Teismas jutos rado 
esant kaltais ir paskyrė baus
mę.

Žemės drebėjimas 
Kuboje

SANTIAGO, Kuba, birž. 2.'.. 
—čia buvo jaučiamas žemjs 
drebėjimas. Apie nuostolius 
nieko nepranešama.
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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
nas, iš kurių galėsite pasirinkti sau patogiausius lai
vus. Duosime 
su pinigais.

Užeikite arba telefonuokite dėl' informacijų 
CANAL 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



2...................  ;------ -  KAVJ1ER0S, CHeagg, m. Ketvirtadienis, birž, 22, 'SS

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarka ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

VASAROS METU.

Rašo l)r. S, Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

Vasaros laikotarpis yra ge
riausias sezonas sveikatos at
žvilgiu. Mat, šiuo metu oras 
šiltas, tat žmogus dieną ir nak
tį laiko atdarus langus. Taipgi 
prie kiekvienos progos būva1 
lauke, kas duoda veik neiš- das< Vaikai, ypatingai 
semiamų galimybių kvėpuoti (urj mažai kraujo arba kurie 
tyru bei sveiku oru. Gi musų dažnai šalčiu serga, turėtų vi- 
geroji saulutė savo gaivinau-! 
čiais spinduliais maloniai nu
dažo musų odą ypatinga, vi
siems žinoma spalva, tarsi, at
žymėdama tuos, kurie supra
to ir malonėjo pasinaudoti jos 
sveikatą nešančiais ultraviole
tiniais spinduliais, žodžiu sa
kant, vasara, rodos, ir yra
skirta tam, kad žmonėms su
teikti daugiau sveikatos, sus
tiprinti bendrą atsparumą. Už
tat nereikia skupauti pasinau
doti visomis progomis.

Saulė yra musų neįkainuo
jama draugė. Vasara ji yra 
naudingiausia, n$>rs ' kartais 
prisieina gerokai paprakai
tuoti ir net piktelėti ant jos. 
Vienok nežiūrint i tai, musų 
pareiga turi būti jąja naudotis 
kiek tik aplinkybės leidžia. Ki
tais žodžiais sakant, būtinai 
reikia saulės spinduliuose 
buvoti, kiek tik galima dau
giau. Žinoma, staigus įdegi
mas yra ne tik nemalonus, bet 
kartais net pavojingas, ypač 
silpnesniems. Tai reikia pa
lengva priprasti iki oda gero-

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikia tikri 
vyrai ir moterys — nėra reikalo kankintis 
nuo įtemptų nervų ir nusilpusios sveikatos. 
Didis Gydytojas Specialistas išrado preskrip- 
cijq. kurių dabar vartoja tukstanėiai. Ji 
parduodama vai»kvnyčioso ir vadinasi

Nuga-Tonei
Kiekvienas btitolik yra garantuotas — vie
nas Doleris užmok?? už mėnesio treatmentą. 
Nusipirk buteli šiandien — nepraleisk vėl 
nemiegotas naktis. Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvidešimta dienų busite neužga
nėdintas. jūsų pinigai bus sugrąžinti —jus 
nieko nerizikuojate. 

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

į 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. Broadvay,
So, Boston, Mass.

“DIRVA7’ 6820 Superior St.,
Cleveland, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Are, 
, Newark. N. J.
JOHN SEKYS, 433 Park St.,

Hartford, Conn.

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

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

PAUL MOLIS, 1730—24th St..
Detroit, Mich. 4

P. BARTKEVIČIUS. 
678 North Main St. 
Montello, Ma$!.

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

J. ZEMENTAUSKAS. 
130 Congress Avenue, 
Wat«rbury, Conn.

C. J. WOSHNER. 122 Hornaday 
Road. So. Pittsburgb. Pa.

A. VARASIUS. 1200, Carson St., 
Ptttsburgh, Pa.

A. VELECKIS, 502 South Ave„ 
Bjidgcport. Conn.
Z * ■ ‘.J* '

kai paruduoja, kuomet jau 
pavojaus nebebūna. Kada vi
durdieny saulė būna labai 
karšta, tai perilgai nepatarti
na būti, ypač senesniems ir 
šiaip jau silpniems. Kad ir 
stiprus turi pridengti galvą 
skrybėle.

Drabužius reikia dėvėti plo
nus ir kad jie nevaržytų kū
no. Patogumas turi viršyti ina-

i kurie

są vasarą saules spinduliuose 
gyventi, dėvėdami kuomažiau- 
siai drabužių. Tas labai žy
miai sustiprina jų kraują ir 
bendrai sutvirtina visą kūną, 
kas gerokai gelbsti jiems išau
gti į stiprius vyrus ir mote
ris. Tėvai, kurie neleidžia sa
vo vaikučiams žaisti saulėje, 
vargiai gali ir įsivaizduoti, 
kiek daug žalos savo myli
miems vaikučiams teikia.

Kartais girdime, kad nuo 
perkaitimo saulės spinduliais 
tai šen, tai ten žmogus mirš
ta. Tai iš dalies yra tiesa. Vie
nok, daugiausia miršta tokiu 
budu tie, kurie turi silpną šir
dį arba šiaip jau kokį rimtą 
nesveikumą. Šitokie žmonės 
turėtų būti labai atsargus di
delėse kaitrose ir niekuomet 
neturėtų perdaug išvargti. Di
deliuose vasaros karščiuose vi
si turėtų prisilaikyti tūlų at
sargumų. Reikia vengti viso-! 
kių svaiginamųjų gėrimų, per
sivalgymo, didelio išvarginto 
ar šiaip jau nepaprasto susi
jaudinimo. Taipgi visados bū
tinai pilnai pailsėti, išsimie
goti. Panašiai elgiantis visai 
mažai pavojaus rasis iš per
kaitimo. Gi priepuolio atsitiki
me, nusilpusį žmogų reikia 
tuoj aus paguldyti į pavėsį, šaj^ 
tu vandeniu trinti, ledų prią 
galvos dėti ir, jei karštis auk
štai pakyla, tai visą ledais ap
dėti. Jei širdis susilpsta, rei
kia duoti kavos gerti arba ki
tokių atitinkamų širdį stirnų-

Jau tapo susitarta 
vų kompani- 
dėl šių metų

Anglijos karalius Jurgis V atidaro pasaulio ekonominę kon
ferenciją Londone. (Fotografija perduota kabeliu).

liuojančių vaistų. Perėjus prie
puoliui, tokis žmogus turi būti 
labai atsargus visais atžvil
giais.

Maudytis ežere ar juroj pa
tartina taip dažnai, kaip gali
ma. Tai naudinga net keliais 
atžvilgiais: proga būti tyrame 
ore, saulės spinduliuose, pasi
mankštinti beplaukiojant ir 
atsivėdinti gaivinančiame van
denyje. šie malonumai būna 
sujungti su tūlais pavojais. 
Kas nemoka plaukti, gali pri
gerti. Kad ir ekspertas plau
kikas, kartais, sutinka nelai
mę mėšlungiui sutraukus koją 
ar ranką. Viešose maudynėse, 
kur susikimšimas būna dide
lis, net tūlomis odos ligomis 
apsikrečiama. Mat, visokių 
žmonių maudosi. Panašiose 
vielose, ypač reikia vengti, 
kad neįgėrus suteršto vandens 
arba neįtraukus per nosį, nes 
tuo m i galima kartais net pa
vojinga liga apsikrėsti. Esant 
gerokai įkaitus, reikia pusėti
nai atvėsti pirma einant į šal
tą vandenį.

Valgis vasaros metu turi bū
ti ganėtinai lengvas. Mėsos ir 
riebalų reikia visai mažai val
gyti, o daržovių bei vaisių ne- 
skupėti, kad be reikalo neap
sunkinus kūną. Taipgi reika
linga daug vandens gerti, ta
čiau šalto, nuo ledo, ypač ge
rokai įšilus4, reikia vengti.

Vasarą kiekvienas turi pil
niausiai išnaudoti sustiprini
mui savo sveikatos, ypatingai 
naudojantis saulės spinduliais 
bei tyru oru. Tai galima pa
daryti namie, neišvažiavus į 
tam tikrus rezortus, nes saule 
ir oras nieko nekainuoja. Tik 
reikia pasiryžimo bei šiek tiek 
išmanymo.

Kas Dedasi Lietuvoj
Švietimo reikalai 

Kauno mieste
Mokyklos.

Praeitų metų gale Kaune 
miesto savivaldybės švietimo 
skyrius išlaikė 43 pradžios 
mokyklas su 164 komplektais, 
iš jų: su lietuvių dėstomąją 
kalba — 26 mokyklas su 105 
komplektais, su žydų dėsto
mąja kalba — 9 mokyklas su 
34 komplektais, su lenkų dės? 
tomą j a kalba — 4 mokyklas 
su 10 komplektų, su vokiečių 
dėstomąja kalba — 2 mokyk
las su 9 komplektais ir su rusų, 
dėstomąja kalba — 2 mokyk
las su 6 komplektais. Sakytose 
mokyklose mokėsi vaikų: lie
tuvių — 4,782, žydų — 1,753, 
lenkų — 410, vokiečių — 420 
ir rusų — 307; iš viso 7,672. 
Mokytojų buvo 162.

Iš sakytojo skaičiaus moky- 
lų buvo: nnesavuose namuo
se — 7 mokyklos: sp 45 kompr 
lėkiais, valdžios namuose 2 
mokyklos su 7 komplektais, 1 
mokykla su 4 komplektais Ą. 
Panemunės parapijos komite-

Nelankyto^ prležąstys netur
tas ir nesveikata.

$jonis> švietimo ir kultūros 
įtaigoms išlaikyti Kauno 
fniesto savivaldybės švietimo 
skyrius praeitais metods išlei- 
dk). iš viso, l,826\78aW litų.

Palangoj verda gyve
nimas 

Vietų siuto, kiti griauna, treti 
mušasi.

PALANGA. — Nežiūrint to, 
kad krizis nemažas ir butų 
nuomos perpus atpigo, statyba 
šiemet nė kiek nesumažėjusi. 
Iki kurorto sezeno atidarymo 
bus pabaigia apie 10 namų 
vilų ir K perduota vartojimui.

$alia statymo eina greta ir 
griovimo darbas. Griaunamos 
senos lūšnos miesto vaizdui 
pagražinti. Žiemą buvo beveik 
pusė Palangos įtraukta nugrio-* 
vimui. Vieni dar išsiprašė, kiti 
griaujasi.

Prie tokio griovimo atsitin
ka visokiausių scenų. Pav.,

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES! KONKURSO KUPONAS

Vardai it pavardėj

Adrenai

metų afnžiaut." Aš gtmiauAš tau metrui

Akių tpalua Suaria.

pauaos

BIZNIERIAMS

1739 South Halsted Street,

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus

PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,<

'**,1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialiu linijom k 
kais antgalviais. '

Aš tankiau sekančiaa^mokyklot

Plaukų apatua D Blondine T Q Bruneti □ šuieiiaplauki

Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

Gimimą vieta.

kyįhęte 685 prącįž, mpkyldM 
baigė, 1,546 mokosi gimnazi* 
jose ir 18D3 mokyklų ueteuku

Šančių liaudie's skaitykla yra 
įsteigta 1932 m. sausio* męn. 
Skaitykla yra prie Juozapavi
čiaus prospekto ir dabar turi 
1,318 tomų knygų. Per praei
tus metus skaitykla gaudavo 
įvairių žurnalų 31 pavadini
mą (45 egzempliorius), sa
vaitraščių 14, (22 egzemplio
rius) ir dienraščių — 6 (lt 
cgz.). Skaityklų praeitais me
tais aplankė 49,690’ asmenų; 
iš jų 41,017 vyrų ir 8,673 mo
terų. c ■ >

Privalomas, mokslas.
švietimo ininijstėrio įsaky

mu nuo 1928 m. vasaros Kaų* 
no mieste yra įvestas privalo? 
mas mokslas. Privalomą mok
slą vykdant, kasrpet dUi’oma 
mokslo amžiaus vaiky regis
tracija. Praeitų lųėtiį registta- 
cijos išdavos parodė, kad mo? 
kslo amžiaus vaikų Kaupo 
mieste ir priemiesčiuose sų 
prijungtomis apylinkėmis iš 
viso yra 12,177. Iš šio skaičiaus 
7,vaikai mokėsi miesto saį; 
vispfeybęs ir privažiose J

p DIENOS 
onkurjo tai- 

af kituose feidinltoM. Al

Muziejų per praeitus metus 
aplanke 73 ekskursijos su 3,- 
054 asmenimis ir 2,084 paski
ri asmens, iš viso 5,138 žmo
nės. Pedagoginio muziejaus 
lankytojai daugumoje yra iiio? 
kytojai ir moksleiviai.

V. Kudirkos biblioteka — 
skaitykla yra įsteigta 1925 m. 
balandžio 24 d. Kiekvienais 
metais ji įgyja visuomenės 
tarpe vis didesnio ir didesnio 
pritarimo, ir jos darbas gana 
intensingai plėtojasi. Skaityk
los lankytojų skaičius praei
tais metais padidėjo 18,855 as
menimis. Biblioteka knygų 
praeitais metais daugiau buvo 
išdavusi, negu užpraeitais, 7,- 
750. š. m. sausio 1 d. bibliote
koje knygų viso buvo 8,838, 
kurių vertė siekė 42,345.45 li-

šiuomi (stoju i Chicagos Pasaulinei Parodos Tautinių Grnpių Lietuvių Sekcijos 
KARALAITĖS" konkursą ir prisiuųčių ravo fotografiją. Aš sutinku su tisomh i 
syklėmis, ijr suteikiu teisę konkursb vedėjams talpinti miųo fotografiją _____ _ _ _ _
sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulini# Parodo# ii/rpt 16, 1933. tų.

to namuose ir nuomotuose bu
tuose — 38 mokyklos su 108 
komplektais.

Muziejai ir skaityklos.
Be pradžios mokyklų, Kau

no miesto savivaldybės švieti
mo skyrius išlaiko miesto mu
ziejų, pedagoginį muziejų, V. 
Kudirkos skaityklą ir Šančių 
liaudies skaityklą. Pedayoyi^ 
uis muziejus yra į-steigtas 1922 
m. lapkričio 18 d. Tadį praei
tų metų lapkričib 18 d. jam 
sukako dešimt metų. Dabar 
muziejuje yra šie skyriai: pe
dagogijos ir psichologijos; 
gamtotyros (gyvoji ir negy
voji gamta, fizika ir chemija); 
istorijos ir kra.štotyros; paišy
bos, braižybos ir lipdybos; ma
tematikos; pedagdginiu požiū
riu charakteringesnių mokinių 
darbų (iš kartono, medžio ir 
metalo) ir mergaičių darbelių 
ir centrinė pedagoginė biblio
teka, kuriai jau' atspausdintas 
katalogas ir visiškai sutvarky
ta naudojimuisi/

vienos gyventojos tvartas sto
vi supuvęs prie pat gatvės, bet 
ji atsisako griauti. Ateina poli
cija, pasamdo žmones, sumo
ka jiems 40 litų ir nugriauna. 
Piliete bėga po miestą galvą 
suėmusi ir rėkia: “Jėzau Kris
tau, revoliucijai Revoliucija, 
daugiau nieko!” Sutinka kitą 
nelaimės draugą ir aiškinasi: 
“Pamislyk, kas per kompclni- 
ninkai prieš karą būdavo: iš 
Varšuvos, Krokuvos, Vilniaus, 
didžiausi bajorai, kunigaikš
čiai! Jiems musų tvartai kve
pėjo. Bet musų kompelninkai 
iš tokių tvartų kilę, negali pa
žiūrėti į Palangą. Dėl jų reik 
pusę miesto nugriauti...”

Pas brolius žemaitčHus į Pa
langą, pradėjo traukti auk
štaičiai, darbo. Palangiškiai 
pradėjo gąsdinti dėl konku
rencijos. Šie pradėjo organi
zuotis ir buvo nusprendę pa« 
mokyti palangiškius. Ir vieną 
vakarą meisteris pradėjo ra
ginti įsigėręs “duoti palangiš
kiams”; pastarieji taip suda
vė ponui meistrui, kad šeši 

vyrai kaip kotletą nunešė pas 
d-rą Vaineikį.

Tyškevičienė prieš pradė
dama statyti pajūry naujus 
maudyklių namus buvo pada
vusi prašymą leidimui gauti 
Palangos miesto tarybai. Ta
čiau nereikalaudama nei pra
šydama atsakymo pradėjo na
mus statyti. Tarybai buvo pa
aiškinta, kad jai esą atiduota 
puse ha pajūrio (kur bendros 
maudyklės) ir ji gali čia da
ryti, ką norį.

Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam ♦ New Anuterdam

yra populiarų# laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam) ar Boulogne- 
Sur-Mee į Lietuvi). Puikiau* Ren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę ii 
Ne# Yorko.

VIDUTINES KAINOS 
informacijas teikk lokaliai agentai ar 

Holkind-America Line 
4 G N. Dearborn St., Chicago
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Renka parašus peti
cijoms už III. leg. ki
lius No. 772 ir 773

Cicero Improvement klubas 
reikalauja senatorių pravęs- 
ii vieno nuoš. nuosavybių 
taksavimo įstatymą.

CICERO. — Dabartiniu lai
ku veiklesni Lietuvių Iinpro- 
vement klubo nariai vaikšti
nėja po namus rinkdami pa
rašus peticijoms, kurias siųs į 
Springfieldą, Illinois senato
riams, kad jie spręsdami bi- 
lius No. $772 ir No. 773, nu
tartų, jog nuosavybes butų 
taksuojamos 1% jų vertes. Le- 
gislatura susirinks birželio 
23 d. tą bilių svarstyti.

Peticijas klubui parūpino 
Cook County Council, prie ku
rio klubas priklauso. Minėtoji 
organizacija yra pasiruošusi 
siųsti būrį advokatų j Spring
fieldą bilių ginti.

—o»—
Cicero vandens reikalai.

Klubo atstovai ir vietinės 
biznierių lygos atstovai turėjo 
bendrą susirinkimą, kuriame 
svarstė planuojamą vandens 
kainų pakėlimą Ciceroje. Su
sirinkime dalyvavo ir abiejų 
organizacijų pirmininkai. U-1 
pas pasirodė labai geras.

Nutarta visomis jėgomis 
kariauti prieš kainų pakėlimą. 
Į talką žada ateiti senoji mie
stelio valdžia, kuri, sakosi ga
linti Įrodyti, kad vandens de
partamentą galima užlaikyti 
už pusę surenkamų mokesčių.

Dabartinė valdžia aiškina 
niliečiams, kad senoji valdžia 
“myterių” niekuomet nežiū
rėdavo. Padarydavo sąskaitas 
ir jas išsiuntinėdavo. Jeigu pa
sidarydavo trukumas, tai pa
imdavo pinigų iš kito depar
tamento. Kiekvienais metais 
vandens departamentas turė
davo apie $50,000 trukumo.

Kaip ten nebūtų, gyventojai 
yra pasiryžę ieškoti teisybės. 
Tikimąsi gauti talkon ir Liti}- 
uanian Citizens Club, bet ta 
organizacija iki šiol nieko ne
pareiškė. —Atstovas.

Jonas Chester, Jr. 
čiagimęs Cicero lie
tuvis baigė farma- 

ceutika C,

Ir nykštukas Cicero neatsilie
ku nuo milžino Chicagos.

CICERO. — Kiek anksčiau 
“Naujienose” tilpo žinia, kad 
Chicagos lietuvių profesiona
lų skaičius padidėjo trijais 
naujais nariais, kurių visi yra 
čiagimiai. Vienu nauju nariu 
padidėjo ir Cicero profesiona
lų skaičius, būtent, čiagimis 
Jonas Chester, Jr., (Čestaus- 
kas) baigė farmaceuto moks-
lūs Illinois universitete ir ga
vo diplomą birželio 8 d.

Jaunas, 24 metų amžiaus.
Nors p. Chester yra jaunas, 

24 metų, apie 2H metų atgal 
vedė Eleną Tumavičiutę, Ci
cero draugijiniame veikime 
žinomo A. Tumavičiaus duk
terį, ir gyvena pas uošvį, ad
resu 1227 South 50th avė. Abu 
pp. Chesteriai paeina iš ne
turtingų tėvų. Naujasis profe
sionalas baigė mokslus dirb
damas ir su žmonos pagalba,, 
kuri yra gabi knygvedė. Jis 
turėtų būti geras vaistininkas, 
nes pfer 8-nius metus, nuo pat 
pradėjimo lankyti high 
school, dirbo vaistinėje.

Dabartiniu laiiku laiminga 
jauna pora išvyko į Hot

* • .
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Springs, Ark., dviejomš savai
tėms atostogų.
Tumavičiaus sunūs Norbertas 

baigė advokatūrą.
Kiek laiko atgal A. Tuma

vičiaus sūnūs Norbertas baigė 
advokatūros mokslą. Nors tė
vai pp. Tunfavičiai yra netur
tingi ir nemolpnti, jie supran
ta, ką mokslas reiškia ir gel
bėjo savo vaikams kiek galė
jo. Daugiau tokių tėvų!

Geros ateities velijantis.

Dar vienas Roselan- 
dietis įeina į alaus 

urmo biznį
Kazimieras Yurchius pristatys 

aludėms naujo bravoro Bis- 
marek alų; viso Roselande 
yra trys urmininkai.

ROSELAND. — Kazimieras 
Yurchius, užlaikantis valgomų 
daiktų krautuvę, adresu 10611 
Edbrook Avė. su liepos 1 d. 
eina Į naują biznį, būtent^ 
alaus.

K. Yurchius per paskutinius 
10 metų pasekmingai vedė 
valgomų daiktų krautuvę. Da
bar bus pardavinėtojas ir 
pristatytojas naujo alaus bra
voro, Bismarck. K. Yurchiaus 
distriktas, kur jisai pardavi
nės alų, bus sekamas: nuo 
95th St. iki 138th St. ir nuo 
Western Avė. iki Stony Is- 
land. K. Yurchius tikisi geros 
paramos nuo Roselando lietu
vių aludžių užlaikytojų.
Roselande trys lietuviai alaus 

pristatytojai.
Roselando ribose bus trys 

lietuviai, kurie pristatys alų 
Į aludes, būtent, Stanley Su- 
dentas, užlaikantis keleto bra
vorų alų, kaipo sandėlį. Stan
ley Dowiatas, rodos, pardavi
nės alų Utah, naujo bravoro 
Chicagoje ir K. Yurchius Bis
marck bravoro.

Lietuviai aludžių užlaikyto- 
jai, turėtų paremti lietuvius 
alaus pristatytojus, o lietuviš
kų aludžių Roselande yra la
bai daug. Kiek ištikro jų yra, 
tai nei pats Untanas dar nesu
skaitė. —Untanas.

Veronika Yuktonie- 
nė jau pagrįžo iš li

goninės; sveiksta
Veronika ir Antanas Yukto- 
niai dėkingi A. Žimontui kai

po radi o klubo programų 
vedėjui.

W ashington Heights. — Ve
ronika Yuktonienė, gyvenanti 
adresu 10655 So. May.St,, per 
paskutinius kelius metus ne- 
sijautė gerai. Paskutiniuoju 
laiku buvo sunkiai susirgus. 
Gegužės 20 d. buvo išvežta į 
County ligoninę, šiomis die
nomis p. Yuktonienė jau pa
grįžo iš ligoninės ir tuom sy
kiu jaučiasi geriaus.

Veronika ir Antanas Yukto- 
niai didžiai dėkingi A. Žy- 
montui radio klubo programų 
vedėjui už pranešimą per ra
dio apie jos ligą, ir kokioje 
ligoninėje ji randasi.

THE' GEEVUM GIRLS

Akt RIGHT?
Alt RiGHT'.

HURRY.Sis! WE’REGO»NGTO MEET 
MR.MCNUTTY OUT IN THE PARK Į 
and take a v/alkĮI-

WMAT D*¥0U MEAN NUT: HES A CLEVER 
FEAL0W. MRMcNUTTY IS. AND j------- “ZT"
QU IT CALLING HlM NAMES! J k fi? I

i canT SEE WMY YOO 
GO WITWTHAT MANir^ 
~1HE’S A NUT»I— (i

THERE HE IS N0W‘- I MAY MA K E 
------ i A MISTAKE N0W ANDTHENt. gpBUT—f

Keturi iš žuvusiųjų užpereitą sekmadienį, susidaužius ties Glenview priemiesčiu dideliam Chi
cagos pasaulines parodos pasažieriniam aeroplanui. Iš kaires į dešinę: Chicagos universiteto 
studentas Edvvard G. Schaller, Edward M. Fay ir jo mergina Stephanie Ogorek ir lakūnas 
Carl Vickery, kuris valdė aeroplaną nelaimes laiku. Viso toje nelaimėje žuvo devyni žmonės, 
kurių du ir ikišiol tebėra neidentifikuoti, nes kompanija nevedė jokių rekordų skraidančių 
jos aeroplanais pasažierių.

V. Yuktonienė susilaukė 
daug lankytojų ir visi sakė, 
kad sužinoję apie jos ligą iš 
radio klubo programų, kurie 
yra duodami kas rytą 7 vai.

— Untanas.

Chic a gos lietuviai 
advokatai rengia iš
kilmingą bankietą

fvyks lięp. 19 d., po Lietuvių 
Dienos Chicagos Pasaulinėj 
Parodoje.

Viso pasaulio tautos rengiasi 
dalyvauti Pasaulinėje Parodo
je Chicagoje, kuri -prasidėjo 
gegužės 27 d. ir baigiasi lap
kričio 20, 1933, kad atžymėti 
pastarąjam šimtmetyje pada
rytą progresą.

šioje parodoje pasaulio tau
tos išstatė savo eksponatus, 
idant parodžius padarytą pa
žangą inžinierijoj, dailėj, skulp
tūroj, muzikoj ir tt.

Advokatų bankietas
šios parodos metu ir lietu

viai turės svarbią dieną — 
“Lietuvių Dieną”, kuri įvyks 
liepos (July) 16 dieną. Nėra 
abejonės, kad tą dieną i Chi
cago suvažiuos desėtkai tūks
tančių lietuvių iš visų Suvie
nytų Valstijų kampų, Lietuvos 
ir iš kitų kraštų.

Ta proga Amerikos Lietuvių 
Advokatų Draugija (LĖthua- 
nian American Lawyers Ass’n) 
Liepos-July 19 d. Shoreland 
viešbutyje rengia puikų ban
kietą. šiame bankiete dalyvaus 
visa eilė biznierių, prekybinin
kų ir visuomenės veikėjų. Tai
gi šia proga ir tamsta esate 
kviečiamas dalyvauti minėta
me bankiete.

Viršminėtos draugijos komi
tetas deda dideles pastangas, 
kad sutraukti kuo didžiausį 
skaičių žmonių. Iš jų veikimo 
rezultatas štai koksai: Lietu
vos konsulas p. Kalvaitis už- 
gyrė musų puotą. Dalyvaus lie
tuvių komercijos organizaciją 
ir taip pat lietuvių ekonominė 
draugija. Pasirodo, kad pasek
mės yra labąi malonios.

Mano dviejuose rašinėliuose 
įvyko klaida. Adv. Žuris yra 
pirmininkas advokatų draugijos 
ir narys komiteto, bet per klai
dą jo vardas nebuvo paminėtas.

Rezervuokite vietas per šį ko
mitetą :

Charles IP. Kai, 507, County
Bldg. State’s Attorney Offices.

John B. Borden, 105 West
Monroe St., Chicago, III.

John T. Zuris, 105 W. Madi- 
son St., Chicago, III.

Anthony Slakis, 77 W. Wa- 
shington.

Rudolph VaSalle, 100 N.
LaSalle St.

Albin A. Peters, 100 N. La
Šalie St., Chicago.

Joseph Grish, 4631 S. Ash
land Avė.

Advok.

Lietuvė motina išme
tė iš buto bedarbi 

sūnų; bylinėjasi
Juozo Dobin ir Barboros Do

bin nesusipratimas teisme.

CALUMET PARK. — Neuž
ilgo vietiniame teisme bus na
grinėjama įdomi byla tarp lie
tuvės motinos Barboros Dobi- 
nienės ir jos sunaus Juozo Du
bino. Dalykas prasidėjo štai 
kaip:
Išmetė bedarbį sūnų iš buto.

Kiek laiko atgaL Barbora 
Dobin laimėjo bylą prieš savo 
sūnų, gaudama judgement už 
užsilikusią nuomą sumoje, 
$250.00 ir teismas įsake Juo
zui Dobin išsikraustyti į 10 
dienų, o jei geru noru neis, 
tada constablis jį iškaustys.

Motina turi du namus.
Nelaukdamas nė 10 dienų 

Juozas Dobin apleido motinos 
buveinę. Pirm to ir per tą lai
ką, tai yra per 25 mėnesius 
gyvendamas motinos name at
liko daug darbo prie pagerini
mo, kaip vieno taip ir antro 
namo (motina turi du namus, 
skersai gatvės, vienas nuo ant
ino) ir už tą darbą jam buvo 
prižadėta užmokestis. Bet ka
da liko be darbo -— Juozas 
manė, kad motina paskaitys 
tą, ką ji yra jam skolinga už 
darbą į neužmokėtos nuomos 
sąskaitą.
Užtraukė “mechanics lien”
Bet išėjo kitaip. Tą matyda

mas Juozas Dobin užtraukė 
“mechanics lien” ant abiejų 

nuosavybių sumoje $716.00. Iš 
tos sumos atėmus nuomą už 
25 mėnesius — po $10.00 į mė
nesį — motina liekasi skolin
ga sunui $466.00. Ne užilgo 
ta byla bus nagrinėta pas tei
sėją. Matysime kuo pasibaigs.

Dar nepersenai motina pas
kolino žmonėms gerą sumą 
pinigų ant nuošimčio” pasa
koja Juozas, “o manęs nega
lėjo palaikyti name kol pra
dėsiu dirbti.”

Del negavimo $10 nuomos į 
laiką motina sūnų su jo šei-

Operavimas elektriško 
valymui prietaiso su 
elektra kainuoja — 
mažiau negu 1c į va
landą.

Operavimas elektriškos skalbimui 
mašinos su elektra kainuoja —

1 centas j valandą!

Elektriškas Valytojas $91 
tiktai

Nauja Elektrikine
Skalbimui Mašina—
Ši puiki, tvirta elektrikos skalbimui ma- *
šina, kuri palengvina kiekvienos didelės "g J ” 
šeimos skalbimo procesą ir duoda jums 
daugiaus liuoso laiko praleisti su draugais ir savo šeima. Ji turi 
naujos mados agitatorių, kuris labai švelniai apseina su skalbi
niais — išplauna juos labai greit. Elektriškas baloon roll skal
biniams išgręžti nesulaužys guzikų išgręž lyginai gerai marš
ką ir nosinėlę. Nepaprastas pirkinys $5.00 įmokėti.. . likusius 
kas mėnesį. Kitos elektriškos skalbimui mašinos, $79.50 ir $100.

Pamatykite kitus musų elektriikus prietaisus — visi 
yra dvigubai garantuoti jų iidirbėjų 

ir

■ , . ................................. ....................m.... ... I ....

myna išvarė. Svetimas žmo
gus priėmė Juozą Dobin ir jo 
šeimą pas save už pusę atly
ginimo, kurio motina reikala
vo iš s u naus. — Vietinis.

Humboldt Pk. Liet.
Politiško klubo išva

žiavimas
Susirinko daug žmonių Eikš 

Grove prezervuotuose. 
miškuose.

Praeitą sekmadienį, birželio 
18 d., Northsidės Lietuvių klu- 
Park Lithuanian Political 
Park Lithuanian Poiltical 
Club, turėjo savo išvažiavimą 
Elka Grove miške.

Diena buvo nepaprastai 
karšta, tai suvažiavo daug au
tomobilių, o ir vieta graži, 
švari ir gal kiek vėsesnė, nes 
gan tolokai nuo Chicagos.

Kai mes nuvažiavome, buvo 
jau po trijų vai. po piet. Tu
rėta ir šalto alučio, bet anks
čiau atvažiavusieji kaip be
matant ištuštino porą bačku
čių. Mums neteko nė paragau
ti. Buvo pasiųstas paslas at
vežti daugiau alaus, bet nesu
grįžo. Manoma, kad kelyje 
jam atsitikus nelaimė.

Tai taip ir baigėme karštą 
dieną be alaus. Laimė dar, 
kad buvo pakankamai šalto 
vandens pumpoje.

COMMONU'EALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS
Vidurmiesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.

Visi Telefonai RANdolph 1200. Lokalai 66 it 535
Broadw»y—4562 Broadway Ashland—4834 South Ashland Ava.
Irvlnff Park—4833 IrvlngParkBlvd. South State—8460 South State8t.
Logan Sąuare—2618 Mllwaukee Avė. Knglewood—852 W. 63rd St.
Madlson-Crawford—4231 W.Madl«on St. South Chicago—2950 B. 92nd 81.

Roseland—11116 8. Michlgan Avė.
2745 Lincoln Avė. 2018U N. Weetem Avė, 6248 S. Kimbark Avė.
3400 Southport Avė. 2413 N. Cicero Avė. 5001 8. Lowe Avė.
5012 N. Clark St. 3542 W. 26th Str.

Ant visų pirkiniu padarytų ant musų IBmoktJImo plano Imama maža suma ui patarnavimų

FEDERAL KUPONAI DUODAMI

8 '
T-75'a anag-v..—s------ ~

Buvo ir šioks-toks “progra
mas”, kuris susidėjo iš “Kai
rio choro,” muzikos ir šokių, 
šokiams griežė p. Rudakas su 
“tautiškos bažnyčios^ vargo
nais.” —Buvęs-išdiiuuęs-

RADIO
Pipirų Dainininkai dainavo iš 

stoties W. G. E. S.

Praeito antradienio vakare 
Peoples Furniture Co. krau
tuvių radio programe dalyva
vo grupė dainininkų, kurie 
vadinasi “Pipirai” ir kuriems 
vadovauja jaunas muzikos 
mylėtojas ir gabus daininin
kas, Antanas Giedraitis.

Jie dainavo dvigubame 
kvartete ir kvartete o p. Ke
lertienė ir pats A. Giedraitis 
dainavo solos. Reikia pastebė
ti, kad jie visi yra toli pažen
gę muzikoje ir gana gerai su
dainavo daug gražių dainelių. 
Prie to kalbėjo Dr. S. Biežis, 
M. D. Buvo gražios muzikos 
ir kitokių įdomių ir naudingų 
dalykų. ....—J.

Red. Atsakymai
A. M-nė. — Klaida jau buvo 

atitaisyta.
Roselando koresp. — Pra

kalbų aprašymas jau tilpo.

Šis pigiai apiprekiuotas, bet labai 
tvirtas valytojas išima purvus ir 
dulkes iš kaurų ir palengvina va
lymo darbą. Turi pritaikomą dū
delę. Duosime gerą nuolaidą už 
jūsų seną valytoją. ,

$ 1 Įmokėti—Likusius Kas 
Mėnesį.
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drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
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Užvakar dar trys šteitai rinko delegatus į specia- 
les konvencijas prohibicijos atšaukimui patvirtinti. Vi- 
sudšę trijuose laimėjo proliibicijos priešai.

Nebuvo abejonės, kad atšaukimo šalininkai paims 
viršų Connėcticut valstijoje, kadangi ši valstija visuo
met buvo “šlapia”. Ji niekuomet nepatvirtino 18-jo 
amendmento. Bet dvi kitos valstijos — Iowa ir New 
rtampshire, — kuriose šį antradienį įvyko balsavimas, 
seniaus buvo valdomos “sausųjų”. Prohibicininkai da

gė komunistų partiją. Šiandie, beje, iš tos komunistų 
organizacijos beliko tik mažas fanatikų būrelis, o so
cialistų partija atsisteigė ir turi Francijos parlamentą 
daugiau kaip šimtą atstovų.

Patapusi komuniste, Zetkinienė griovė tą, ką pir- 
miaus per kelias dešimtis metų štate. Bet komunistų 
eilėse ji vistiek, matyt, nerado pasitenkinimo. Daug 
kartų ji negalėdavo sutikti su jų anarchistiška taktika. 
Tokiuose atsitikimuose eidavo prieš ją skundai į Mask
vą, ir Maskva šaukdavo jįį aiškintis. Per kelis paskuti
nius metus ji daugiau laikų praleisdavo “ant pakutos” 
Rusijoje, negu Vokietijoje. Paskutinį kartą ji buvo su
grįžusi į Vokietiją pernai vasarą, kuomet jai pasitaikė 
progą, kaipo geniausio amžiaus atstovui, atidaryti pir
mą naujai išrinktą reichstago posėdį. Ji tehai pasakė 
smarkią kalbą, kaltindama prezidentą Hindenburgą 
dėl konstitucijos laužymo. Ar ji tuomet matė, kad ko
munistų taktika padeda kontr-revoliucijii, Vokietijoje, 
sunku pasakyti. Bot, parvažiavusi į sovietų “rojų”, ji 
dar gyveno iki Hitlerio pergalės, ir vargiai jai buvo 
malonus vaisiai to darbo, kuriam ji atidavė savo se
natvę...
r

Apžvalga
!........ ■" ...

B

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas,

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
i ..m".'

» 1 <

Hampshire, — 
seniaus buvo valdomos 
ir dabar turėjo vilties laimėti. Bet jie buvo sumušti.

Tuo budu jau 14 valstijų pasisakė už 18-jo amend- 
mento atšaukimo ratifikavimą. Nė vienoje valstijoje, 
kurios iki šiol balsavo, “sausieji” neturėjo pasisekimo. 
Jeigu taip eis ir toliaus, tai prohibicijai ateis galas dar 
šiemet, nes balsavimus turės iki Naujų Metų dar, rodos, 
28 valstijos, b ratifikavimui trūksta jau tik 22 valstijų.

*

GUSTAINIS PASIPIKTINĘS 
“L. AIDU”

VIEŠOJI OPINIJA IR APŠVIETA 
e-

f ■■■■ ■■■■'■■ i i

Koki metai laiko atgal vargiai kas Amerikoje drį
so pranašauti, kad prohibicija kada nors galės būt iš
braukta iš Jungtinių Valstijų konstitucijos. Atrodė, 
kad bažnytininkų, politikierių ir butlegeriij “bendras 
frontas” yra nenugalimas. O betgi, pasikeitus nuotai
kai žmonių masėse, prohibicijos vadai jau nebeatsilai- 
ko.

Tai yra charakteringas reiškinys Amerikos politi
koje. Masių nusistatymas čia, galų gale, paima viršų, 
nežiūrint ar jisai būna teisingas, ar ne. Bėda, kad ma
sės dažnai pačios nežino, ko jos nori, ir pasiduoda obal- 
siams, kurie nuveda jas į pelkes. Bet yra labai didelė 
klaida manyti, kad masės nieko neišmano ir kad todėl 
reikia joms duoti kokį nors diktatorių, kuris joms pa
rodys kėlią į išganymą.

Šitokią kvailą idėją skelbia komunistai ir jų dva
sios dvynukai fašistai.

Ne, ne diktatūros reikia masėms, bet reikia apšvie- 
tos. O apšvieta mases pasiekia tiktai tada, kada jos 
turį laisvę. Jokia diktatūra žmonių nešviečia, ji tik juos 
muštravoja. Vistiek, ar diktatorių teikiamas žmonėms 
“švietimas” yra semiamas iš Biblijos, ar iš Markso, ji
sai nėra vertas sudilusio dvylekio!

So. Bostono “Darbininkas” 
sako pastebėjęs Lietuvos spau
doje žinią, kad buvęs “L. Ai
do” reduktorius, V. Gustainis, 
gegužes 10 d. atsisakė nuo “L. 
Aido” prenumeratos ir parašė 
jo administracijai laišką, kad 
jisai nebegalįs daugiau pakęs
ti “L. A.” melų, insinuacijų 
ir. yulgariško polemikos tono.

Bet ir pats Gustainis 
laikraštinės dorovės
Mes atsimename, kai jisai 
dagavo tautininkų oficiozą, 
šlykščią ataką prieš “Liet, 
nias”.

y.——

UŽMIRŠO STALINĄ

nėra 
riteris.

re- 
jo 

ži-

apie Darbo Partijos stiprėji
mą. Jisai nurodo, kad Anglijos 
darbininkų judėjimas pasta
ruoju laiku ^markiai konsoli
duojasi: įvairios smulkios gru
pės su skirtingais jų progra- 
inais nyksta, ir darbininkų 
masės spiečiasi aplink Darbo 
Partijos vėliavą,

Fred Henderson sako, kad 
buvusi kitąsyk veikli ir įtakin
ga Nepriklausoma Darbo Par
tija baigia kriktį,. Dauguma 
jos narių stoja į Darbo ’Pąrti-i 
ją, o likučius praryja komti- 
nistai. Bet ir komunistai eina 
menkyn. i

Susidarius “nacionalei val
džiai” po r Macponaldo vadovy
be, Anglijoje pasiliko tik vie
na kapitalistiška partija — 
konservatoriai, šitai pairti j ai 
pralaimėjus, niekas kitas ne
galės paimti valdžią į savo 
rankas, kaip tik Darbo Partija.

Minėtas rašytojas mano, kad 
jeigu dabar įvyktų parlamento 
rinkimai, darbiečių atstovų 
skaičius padidėtų bent keturis 
kartus, 
viršum, 
minas 
trejetą
paskelbti naujus rinkimus dar 
šiemet, kadangi konservato
riams įgriso lenktis prieš Mac- 
Donaldą.

t. y. pasiektų 200 su 
Nors parlamento ter- 

dar ne'pasibaigs apie 
metų, bet valdžia gali

Parodykime savo 
solidarumą, su Vo- 
Lietuvos, Lenkijos, 

ir kitų fašistinių

lai buvo jūsų menas. Jus pri
sitaikei save muzikai. Jūsų 
dienos tai yra jūsų sonetai.”

Dorianas atsikėlė nuo piano 
ir ranka pabraukė savo plau
kus. “Taip, gyvenimas buvo 
puikus,” jis murmėjo, “bet aš 
nebeturėsiu tokio pat gyveni
mo, Henriau. Ir jus nepriva
lote man kalbėti tokius per
dėtus dalykus. Jus ne viską 
žinote apie mane. Aš manau, 
kad jus žinotumėte, net ir jus 
nusisuktumėte nuo manęs. Jus 
juokiatės. Nesijuokite.”

“Kodėl jus sustojote skam-

e-—"——•
esat! Kokį puikų gyvenimą 
jus turėjote. Jus gėrėt visko 
iki dugno. Jus suspaudei vy
nuoges prie savo, gomurio. 
Niekas ijebuvo paslėptas nuo 
jūsų. Ir4 tas viskas jums buvo 
niekii daugiau, kaip muzikos 
garsu. Gyvenimas nepaliko 
ženldo, nesugadino jūsų, jųš 
vis dar tebesat. toks pat.’

“Aš jau nebeteka, Henriau.” 
“Taip; jus tebesat toks pat. 
“Kažin kokia bus jūsų liku

sioji gyvenimo dalis. Nesuga- 
dinkit jį kokiais nors atsisa
kymais. Šilo laiku jus esat to
bulės tipas. Nepasidarykit • fa- 
vc nepilnu, Dabar jus esat be
veik be ydų. Jums nereikia 
galvą kratyti: jus žinot, kad 
taip. Apart to, Dorianai, ne- 
j)ri^igaukite. Gyvenimas nėra 
valdomas kokia nors valia ar 
inįeiiclja. Gyvenimas tai yra 
nervų ir gyslų klusimas, ir 
pamažu susibudavojančių nar- 
veliiį, kuriuose šdepias mintis, 
o aistrą turi savo sapnus. Jus 
galite svajoti, kad esate ap
saugotas ir. kad esate tvirtas. 
Bet atsitiktinai spalvų suside
rinimas kambaryje ar ant ryto 
daiigaus, ar koka nors kvepė
jimas, kurį , jtįs . Sykį buvo| pa
mėgę ir kuris vėl gražina su 
savim malonius atsiminimus, 
eilutė įš kokios nors užmirštos 
poenips, kurią jus netyČioms 
vėli užtikot, gabalėlis muzikos, 
kurią jų& jau nebegrieždavote 
— aš juips. sakąu, Dorianai, 
kad nuo daiktų kaip tie, musų 
gyvenimai priklauso. Brown- 
iiįg’as rašo apie tai kur nors; 
bet musų pačių mintys juos 
atvaizduos mums. Esti ir tokių 
momentų, kada litas blanc 
kvapas staiga perima mane ir 
aš esu priverstas vėl pergy
venti kcisičiausį savo gyveni
mo mėnesį. Aš norėčiau, kad, 
galėčiau pasimainyti vietomis 
su jumis, Dorianai. Žmonija 
yra šaukus prieš mus abu, bet 
ji visuomet garbino jus. Ji 
visuomet ir garbins jus. Jus 
esat lipas, kurio žmonija visa
dos ieško ir ji prisibijo, kad ji 
jau surado. Man taip linksma, 
kad jus .nięko nenuveikėt, ne- 
iškglėt statulos, nenutepėt at
vaizdu ir nieko neišdirbot iš
skiriant pats save! Gyvenimas yri

f irt *■■».? ....... r. I

(Tęsinys)
Jus, Dorianai, ištik- 

esat nuostabus. Jus nieka
dos neatrodei taip nuostabus, 
kaip šį vakar. Jus man prime
nate dieną, kada aš pirmą 
kartą jus pamačiau. Tada jus 
urejote j 
fUyote la 
liūtiškai nepaprastas. Žino
ma, jus atsimainėte, bet ne 
išvaizdoje. Aš norėčiau, kad 
jus pasakytumėt man savo pa
slaptį. Aš daryčiau viską šia
me pasaulyje atgąvimui jau
nystes, išskiriant bcsimankŠ- 
inimą, anksti atsikėlimą ir 
nivimą garbės žmogum. Jau
nystė! Niekas nėra tam lygus. 
Kalba, kad jaunystė reiškia 
ignoranciją yra absurdas. AŠ 
tik tokių žmonių teklausau 
nuomonės su kokia nors pa
garba, šiais laikais, tai už save 
daug jaunesnių. Jie atrodo 
priešaky manęs. Gyvenimas 
yra atidengęs jiems savo vė
linusį stebuklą. O kas liepia 
senuosius, aš visuomet prieš- 
tarauju seniems. Aš iš įirincį- 
po tą darau. Jeigu paklausi 
jų nuomonės apie ką hors^kas 
tik vakar atsiliko, jie rinitui 
išreiškia nuomones buvusias 
madoj 1820 metais, kada žmo
nės nešiodavo ilgas kojines, 
viskam tikėdavo ir absoliutiš
kai nięko nežinodavo^ Kaip 
malonūs tas gabalėlis, ką jus 
dabar skambinat! Kažin ar 
Ghopin’as parašė tą kompozi
ciją būdamas Ma j orkoj, ju
roms vcrkįančiams aplink jo 
vilą ir sūrios vandens putos 
apk rūpinančioms jo langų sti
klus? Tai yra stebuklingai ro
mantiškas dalykėlis. Koks tai 
palaiminimas mums, kad dar 
yra pasilikęs nors vienas ne
pamėgdžiojamas menasi! Ne
nustok. Aš noriu muzikos šį 
vakarą. Man atrodo, kad jus 
esat jaunas Apollo ir kad aš 
esu Marsyas, klausantis jūsų 
muzikos. Aš turiu savų liūde
sių, Dorianai, apie kuriuos nei 
jus nieko nežinote. Senatvės 
tragedija yra ne tame kad esi 
senas, bet tame, kad esi jau
nas. Aš kai kada ’ stebiuos iš 
savo paties nuoširdumo. Ak, 
Dorianai, kaip laimingas jus .»■ • ••- ' '« 1 4 ’•«‘ ■ į

o

na te dieną,

gan pilnus skruostus, 
įbai nedrąsus ir abso- vėl paskambinkite man nok- 

turną. Pažvelgkit į tą medaus 
spalvos mėnulį, kabantį tam
siame ore. Jis laukia, kad jus 
žavėtume! jį, ir jeigu jus skani 
binsite, jis prisiartinsi arčiau 
žemės. Neskambinsit? Tad ei
kime į kliubą. Šis buvo žavin
gas vakaras ir .mes privalom 
žavingai užbaigti. Pas White 
yra kas nors kuris labai norė
tų pažinti jus,—jaunas lordas 
Poole, Bournemouth’o vyriau
si s sūnūs. Jis jau nešioja kak
laraiščius, kaip jūsų ir jis 
prašė, kad aš jį perstatyčiau 
jums. Jis yra gan malonus, ir 
jis beveik primena man jus.”

“Aš nenorėčiau, kad jis bu
tų panašus į mane,” tarė Do
rianas, nuliūdimo išvaizda jo 
akyse. Bet aš esu nuvargęs šį 
vakarą, Henriau. Aš neisiu į 
kliubą. Jau beveik vienuolikta, 
o aš noriu gulti anksti.” 
, “Prašau, pabūkite. Jus nie
kados neskambinot taip gerai, 
kaip šį vakarą. Jūsų skambi
nime buvo ko nors tokio, kas 
buvo nuostabus. Jame buvo 
daugiau jausmo, negu aš 
vau kada nors girdėjęs.”

“Tai užtai, kad aš jau 
siu geras”, šypsodamas
atsakė. “Aš jau esu truputį at
simainęs.”

“Jus negalit atsimainyti 
man, Dorianai,” tarė lordas 
Henrius. “Jus ir aš visados bu
sime draugais.”

“Visgi jus knyga buvote už- 
ntiodij^' nrtirc aS^!T*%S' notų- 
rėčiau dovanot jums už tai. 
Henriau, prižadėkite man, 
kad jus niekam neduosite tos 
knygos. Ji blogą daro.”

(Bus daugiau)

bu-

bu-
j>s

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

aujienosĮVAIRENYBES

“Laisvė” rašo apie komunis
tų “priešfašistinį kongresą”, 
kuris neseniai įvyko Europoje, 
ir apie “priešfašistinę dieną”, 
kurią komunistai rengia Ame
rikoje. Girdi, —

“Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės privalo eit į 
bendro (? — “N.” Red.) 
fronto demonstracijas prieš 
fašizmą.
klasinį 
kietijos, 
Italijos
kraštų darbininkais, kuriuos 
šiandie smaugia fašistiniai 
budeliai — Hitleriui, Smeto
nos, Pilsudskiai ir Mussoli- 
niai.”
O “draugą” Staliną Brookly- 

no laikraštis visai užmiršo.
Ar Stalinas mažiau smaugia 

Rusijos, Ukrainos, Gruzijos ir 
kitų Sovietų Sąjungos tautų 
darbininkus, negu Hitleris Vo
kietijos darbininkus arba Mus- 
solini Italijos darbininkus?

“Laisvė” gerai žino, kad Sta
lino diktatūra yra tokia pat 
despotiška, kaip fašistų. Ji ži
no, kad Rusijoje nėra nei žo
džio, nei spaudos, nei susirin-s 
kimų laisvės. Ji žino, kad bol
ševikų GIPU taip pat žudo prie
šingus valdžiai žmones, kaip 
Hitlerio rudmarškinių gaujos. 
O betgi ji kruviną diktatūros 
režimą giria ir ragina darbi
ninkus eiti į “bendrą frontą” 
su jos garbintojais. Ar tai ne 
begėdiškumas ?

Darbininkai turi vienytis ko
vai prieš lygiai )<aip
ir prieš , bolšęyizmą. Kovoti 
prieš vieną diktatūrą ir kartu 
remti kitą diktatūrą butų di
džiausia kvailybė, kokią tiį. 
galipia įšivėizįu^'U. Todėl ko* 
munistų rengiamos “priešfa- 
šistinės” demonstračljos\ “prięš- 
fašistirie diena” ir lįįiti jį, tos 
rities sumanymai yra grynas 
humbuįas.

ANhLĮJO|
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Anglijos dariiiėCu vado su-

MIRĖ CLARA ZETKIN

pagarbą.

numirėlį kurpėmis, tuomi 
mirusiojo dvi 

WWLtįnneivUkqO
nūs, T’red rierider^on, 
New Yorko socialistų savait
raštyje “The New Leader”

tautelės, < gyveiiąn-. 
[Ū/ ! paupiu-, [ apauna

Ji buvo 
karą ji 
organą,

Netoli Maskvos, bažnytkįemy Archangelsko je, mi
rė seniausia Vokietijos komunistė, Clara Zetkin (išt.: 
Klara Cetkin), sulaukusi 75 metų amžiaus.

Zetkinienė seniaus buvo socialdemokrate, 
nepaprastai gabi rašytoja ir kalbėtoja. Prieš 
redagavo centralinį. socialdemokratų partijos
pašvęstą moterims, “Gleichheit” (Lygybė). Kilus nesu
tikimams Vokietijos partijoje dėl nusistatymo karo 
klausimu, ji atsidūrė opozicijoje partijos centrui, kar
tu su K. Kautskiu, Ed. Bernšteinu (neperseniai mirė), 
Rože Luxemburg, Hugo Haase, Karoliu Liebknechtu ir 
kitais. Partijos centras, galų galė,. pašalino kelis opo
zicinius redaktorius, jų tarpe Kautskį — nuo centra- 
linio teorijos organo, “Die Neue Zeit” (Naujoji Gady
nė), ir Zetkinienę — nuo “Gleichheit”.

Šitos skriaudos ambicinga moteris niekuomet. ne
galėjo užmiršti ir negalėjo dovanoti partijos vadams. 
Kada opozicija atsimetė nuo partijos ir įsteigė Nepri
klausomą Socialdemokratų Partiją, Zetkinienė, žino- 
nfa, buvo viena iš pirmutinių jos narių. JBįet vėliaus įvy
ko stilimaš ir nepriklausomiečiuošė. BAlis jų, kąrtu 
su bolševikiška “Spartako Sąjunga” nutarė steigti Vo
kietijos Komunistų Partiją. Kitą dalis, praėjus kuriam 
laikui, sugrįžo į Socialdemokratų iPartiją. Zetkinienė 
nuėjo pas komunistus. , t

T&rp komunistų veįkdama, ji atliko keiptą sansa
ra ŽVkiu. Vienais žygių tai — jos slapta kelionė

i-----kur ji, Zinov-

aeiegatų ęaBisąKe uz zanoyjevo rėžius", ir socialistų 
.beveik, aunaikiflt^ Jjum, spaudą

ir narių sąrašus pasigrobė Maskvos šalininkai ir įstei-

Kur ii- kaip laidojama 
mirusieji

Airiai per Šermenis grie
žiant muzikai šoka ir žaidžia, 
tuo norėdami nuvaryti šalin 
piktąsias dvasias.

Mochometonai, .kalį) savo 
Šalyj taip ir svętur visuomet 
laidoja numirusiuosius be 
grabų.

Pirmieji rusai mirusiam dė
davo i rankas asmens liudiji- 
iną, kurį jis turėdavo paduot: 
šv. Petrui prie dangaus var
tų. ' ..

Vietiniai Australijos gyven
tojai surija lavonui rankas ir 
ištraukia pirštų nagus, bijoda
mi, kad numirėlis neišsikastų 
iš kąpo ir neliktų yampirii.

Indijoje, iki neseno laiko, , ;• \ >‘\'v i v.vpąsisšvęntusi žmona ėjo ąn 
vyro Sermininio laužo ir kar
tu būdavo sudeginama.

Senovės Rymo ciesorystės 
laikuose, nurusnjjij kunęi, ^iš
skyrus savižudžius, buvo su
deginami., .. ... . ,

Graikai sąvo numirėlius lai
dojo kai kada į ženię, bet tan- 
kiąusiąį degino taip pat kaip 
ir romėnai.

Grenlandijoje numirus val
kui, vietiniai gyventojai laido
ja ir gyvą Šunį kartu su - juo, 
kad vaikas turėtų sau vadoVą 
k'itame pasaulyje.

1

Vasaros reiškinys. Dėdė Šamas gaudo peteliškes
,,>■> . . ... *■ .»•>+ M r J " ... < imt■» *
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

1,500 išpildys Lietu
vių Dienos programa 
Pasaulinėj Parodoj

Dainuoa 700 dainininkų choras, 
gros 200 orkestras

700 dainininkų choras, 200 
mtftikų orkestras, apie 200 šo
kėjų, solistai, kalbėtojai ir gy
vi paveikslai sudarys programų 
Lietuvių Dienos Chicagos Pa
saulinėje parodoje, liepos 16, 
Court of The Hali of Science.
NBC. transliuos “Liet. Dienos’* 

programų
Programas bus labai turtin

gas dainavimu, Šokiais ir or
kestrine muzika ir nusitęs apie 
tris valandas. Svarbesnes pro
gramo dalys bus perduodamas 
per National Broadcasting 
System radio stotis, kad tie 
lietuviai, kurie negalės atsilan
kyti į Parodų, turėtų progų pro
gramų išgirsti.
Prof. Bender pakviestas j kal

bėtojus
Chorų diriguos prof. Antanas 

Pocius, orkestrų— Kazys Stepo
navičius. Dainuos J. Babravi
čius, Amerikon žadanti atvyk
ti operos dainininkė Marijona 
Rakauskaitė ir kiti. Kalbės 
Lietuvos nepaprastas pasiunti
nys Washington Bronius Balu
tis, Parodos komiteto pirmi
ninkas Pranas Mastauskas ir 
Princeton universiteto filologi
jos profesorius, didelis lietuvių 
draugas, prof. Benderis, jeigu 
jis prielankiai atsakys į Paro
dos komiteto pakvietimų kalbėti 
Lietuvių Dienoje.

ANTANAS GRIGAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 20 d., 2 v. po pietų, 1933 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Lietuvoj. Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap., Porių kaime 

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Joną, du pusbroliu Antaną 
Adomaitį ir Mateušą Grigą ir 
pusseserę ir daugiau giminių. A-

Lietuvės Akušerės

patiektos
apie ženk- 
netolimoje

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Parsiduos po 25 ir 50 centų; 
“ Lietuvių Dienos’* atmintis

Te!. Calumet 1656

W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3241 So. Halsted St 
Viii Juciam Restauraato

Priima kasdien noo 9 ryt® iki 9 y. yak.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR.BERTASH 
756 W. 35th St

Cot. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuiell St. 
TeL Republic 9723

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

& Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie neat
meni ir magnetk 
blankets ir t. t. 
Moterims it mergi
nom patarimai do
vanai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedSUo, Seredoa Ir PėtnyClos rak. 0 iki 9 

Telefonas Canal 6128

lį Franciškų ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi Ma

salskio koplyčioje, 3307 Auburn 
Avenue. Laidotuvės įvyks penkta
dieny, birželio 23 dieną. 8 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Grigo gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, 

laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Ę r oi it, Pusbroliai, Pusseurė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
s A. Masalskis, tel. Boulevard

NAUJIENOS, CEicago, UI. <

CHICAGOS PASAULINĖ PARODA NAKTIES LAIKU

Pasakų {Pasaulis. Taip išrodo Chicagos Pasauline Paroda nakties laiku, kuomet visi moderniško 
stiliaus rūmai yra iliuminuoti įvairiausių spalvų šviesomis. Išsišakoję šviesos spinduliai, kairia
jame paveikslo šone, parodo kur yra visas Parodos šviesų centras — Elektros pavilione.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

Te). Kenuood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart iventadienio it ketvirtadienio

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutarti.

Johnny Goodman, J. Sharkey 
Lietuvių Dienoje

Be muzikalio programo, Ko
mitetas, ypatingai Dr. J. Poš
ka, ruošia platų ir nepaprastai 
įdomų sportjo programų, ku
riame dalyvauja naujai golfo 
čempionatą laimėjęs Johnny 
Goodman, Omaha, Nebraska, 
lietuvis, Jack Sharkey—pasau
linis bokso čempionas, Billy 
Burke, buvęs profesionalis gol
fo čempionas, Karolis Požėla, 
kuris žada atvykti į Lietuvių 
Dienų iš Anglijos, ir eilė kitų 
pasauliniai pagarsėjusių lietuvių 
sporto žvaigždžių.

Dalyvaus 200 sportininkų
Sporto programas įvyks prieš 

muzikalį programų, tvenkinyje, 
netoli nuo 12-tos gatvės vartų. 
Į programų įeis apie 20 įvairių 
sporto rusių ir žaidimuose da
lyvaus apie 200 sportininkų— 
visi lietuviai.

Lietuvių Dienos da
lyviai koncentruosis 
prie 18-tos ir Halsted

planuoja

Paskutiniame Pasaulinės Pa
rodos lietuvių skyriaus susirin
kime, kuris įvyko penktadienį, 
birž. 16 d. nariai nutarė kvies
ti visus Chicagos lietuvius, pla
nuojančius dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, liepos 16, prieš vyks- 
tan į Parodų, susikoncentruoti 
prie 18-tos ir Halsted gatvių ir 
iš ten traukti į CouTt of the 
Hali of Science.

Tas daroma, kad 
dalyvauti išvengtų sunkumų 
ieškant vietos, kur Lietuvių 
Diena įvyks. Prie 18-tos gatves 
ir kitų Parodos vartų dižuruos 
lietuvaitės, apsitaisiusios tau
tiškais ru’bais, kurios suteiks 
informacijas visiems atsilan
kantiems j Lietuvių Dienų.

Komitetas pageidauja, kad 
draugijos atkreiptų ypatingų 
domę apie koncentravimosi 18 
tos ir Halsted gatvių apielin- 
kėje.

P. P. komitetas ga 
mina Lietuvių Die 

nos ženklelius

Greitu laiku Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Komitetas pra
dės platinti tarp lietuvių spe
cialius ženklais, kuriuos paga
mino Lietuvių Dienos paminė 
jimui. ženklai parsiduos po 
50 ir po 25 centus.

ženklai yra dviejų spalvų— 
bronzo ir sidabro—abiejos rū
šys su trispalviu-—žaliu, gelto
nu ir raudonu kaspinėliu*, Pla
tesnės informacijos 
lėlius bus 
ateityje.

1,500 streikuojančių 
siuvėjų riaušėse 

su policija
Tarp darbininkų ir policijos i- 

vyko riaušės ties B. Sopkin 
& Sons firma

15 šimtų streikuojančių dar
bininkų susirinko vakar prieš 
pietus ties B. Sopkin & Sons 
Company, 3900 South Michigan 
avenue, pikietuoti dirbtuvę. Ne
trukus scenoje pasirodė polici
ja ir prasidėjo riaušės, kuriose 
nukentėjo keliolika siuvėjų ir 
keli policistai.

Riau‘šėmh prasidėjus mote
riškės lengvai įveikė mažų po
licijos būrelį, bet netrukus jis 
padidėjo iki 200 ir joms teko 
pasiduoti. Policija areštavo 
vadoves ir pasodino jas Wabash 
nuovados kalėjime.

Siuvėjos, priklausančios Needle 
Workers’ Industrial Union, 
anot Chicago Federation of 
Labor—komunistų kontroliuoja
mai organizacijai, išėjo į strei
kų, kuomet Sopkin firma atsisa
kė išpildyti jų reikalavimais 
pakelti algas.

Sekmadieni SLA. 63 kp 
piknikas

BURNSIDE.—S.L.A. 63 kp. 
išvažiavimas, kuris įvyks birž. 
25 d. Dambrausko farmoje, Wil- 
low Springs, 111., jau čia pat. 
Trokas išvažiuos nuo Tulėj” 
Parko 9:30 vai. ryto ir nuo A. 
Laurutėno namų, 10530 India
na avė. 10 vai. ryto. Už važia 
vimą troku! mokėti nereikės.

Nariai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti. Bus gera muzika, 
daug šalto alaus. Visi susirinkę 
tyrame ore, pavėsyje, smagiai 
praleisime laikų.—Koresp.

Birutiečiu atydai!
šiandien įvyksta “Birutės” 

repeticija, punktuoliai 8 v. v. 
Gage Park svetainėje, 55th ir ko gyventi

.... •....... i ...   fili *................ .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagoje

J. F. ĘŲpEIKIO graborių įstaiga yra< ąųitfąmsja, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grąboriųs, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

DIDYSIS OFISASTrmitage avė.
s.1741—1742 CHICAGO.

Western. Choro vedėjas J. 
Byanskas prirengs chorų Lie
tuvių Dienai, kuri įvyks Chica
gos Pasaulinėje Parodoje, lie
pos 16. Visi prašomi būtinai 
atsilankyti, nes neatsilankę ne
galės dalyvauti Lietuvių Die
noje ir nebus įleidžiami į Pa
roda kartu su1 kitais daininin
kais.—Birutės Valdyba.

Ryt įvyks LSS. Cent 
kuopos šeimyniš

kas vakarėlis
Rengiasi Lietuvių Socialistų Sų- 

jungos Konferencijai, liepos 
15 dienų
Rytoj Universal Klube įvyks 

L.S.S. centralinės kuopos Chi- 
cagoje šeimyniškas vakarėlis, 
kuriame draugai ir draugės ir 
socialistinio veikimo simpatiza- 
toriai susirinks aptarti artėjan
čios sųjungoų 'konferencijos rei
kalus. Konferencija įvyks lie
pos 15 d.

Po susirinkimo bus patiektas 
lengvas užkandis, šalti išsigėri- 
mai ir mažas programas.

Vakar Chicagos Pašau 
lineje Parodoje įvyko 

Danų Diena
Vakar Chicagos Parodoje 

įvyko Danų Diena, kurioje da
lyvavo didelis skaičius tos tau
tos žmonių, tarp jų daug Da
nijos garsenybių. Iš Danijos 
per radio kalbėjo ambasadorė 
Danijai, Ruth Bryan Owen ir 
Danijos premjeras.

Jauna šokėja mėgino 
nusižudyti; apsivylusi 

meilėje
Jean Evans, 25 m., 1626 N. 

Kedzie avenue, randasi kritiš
koje padėtyje Danish Ameri
can ligoninėje, po to, kai ji iš
gėrė nuųdų savo namuose va
kar rytą.

šokėja ■ jautėsi apsivylusi 
meilėj ir sake, ‘/kad jai nėra 

■ • 97

ILL.

DR. VAITUSH, PT.
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. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
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.

.vrisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Graboriai 
' ^WWW**WWVW%*1*^Z**W****W**,*^***W*^***^^Z%<»K/*®%Z*#*******«  

Tel. Victory 4088
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St
_________CHICAGO, ILL.___________

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turia automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

Chicago, III.
—— "■ "’.ri’iTyTV' —

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Monroc 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje.
Didelė ir graži

' Koplyčia dykai.
lOak 4092 ARCHER A V.

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 kuopigiansia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
TeL Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS: 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu 
Telefonas Vlrginh 0036

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

kampas 67th it Arteliąs Avi.
Telefonas Grovehil! 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, seredome po pietų b 

uedėtloms pagal susitarimą.

Jtez. 6600 South Artesian Aveneu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, išputusiai 
blauzdų gyslai.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Molis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofimt 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir nedaliomis pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Eldg. 
2400 V. Madison St.

Vai, 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 v*k.
Ttl. Seeley 7330

Namų telefonas Brunsvrick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grfio U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD »I9»

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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. West4tn Avė., Chicago, 111. 

Virš Gregg Vaistinyėios

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Peuikėliau j erdvesne ir patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Įvairus Gydytojai
Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUivauhee Avenue.

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. 181 h St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Centrai 7464

DR. CHARLES SEGAD
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 toh* 

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 vaL 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 V. dkng. 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yarde 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveneu 

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

7 iki 8 vaL Ncdil. nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Vktory 6893
Rez. Tel. Drezel 919.1

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So.‘ Halsted St
kampas 3 lat Street

Val.t 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomit ir iventadieniaia 10—2.

Otyo Tel. Victory 2284
Rez. Beverk 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, HL 
Valandos: Išryto Holy C rosi HospitaL

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

Advokatai

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 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki *4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7537.

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.
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*>M SCENA LIETUVIŲ DIENAI CHICAGOS PASAULINĖJE PARODOJE

2608 West 47th St

For Rent

ir per

Lietuvių Hotelis

Prisirašykite { musų apnik) 

TEL. LAFAYETTE 1083

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

Personai 
Asmeny Ieško

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

... r . .. v-^.

CLASSIFIEDADS
------

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pas aulinė Paroda 
padidino Calumet 
Pk. gyventojų skai

čių
Kitos trumpos žinutės ii kolo

nijos gyvenimo

Juo- 
žinomas 
daugelį 

prie 123

ir biz- 
pačios

ma jorą
15 kiek-

CALUMET PARK. 
zas Sedula,, plačiai 
biznierius 
metų užlaikęs aludę
gatvės ir kapipo Halsted st., 
šiomis dienomis neteko nuo
savybės, kuri buvo parduota 
šerifo už skolą.

Dabartinis savininkas —bus 
Juozas Gaidelis, kuris atpirko 
Masters Deed — tai pasekmės 
bedarbės. Darbininkas 
nierius stovi ant tos 
papėdės.
Heme varant ą priei
Kas ketvirtadienį po

vieno mėnesio Calumet Parke 
įvyksta turgus. Suvažiuoją 
daugiausiai Maxwell st. žyde
liai bei netolimi farmeriai- 
perkupčiai parduoti savo pre
kes. Kai kurie šio miestelio 
gyventojai yra priešingi tiems 
turgams. Viena iš tų yra p. 
Lakomey. Pereitą turgų p-nia 
Lakomey nuėjo pas miestelio 
mayorą Joną Paligą protestuo
ti. Susipyko. Rezultatas, p-ia 
Lakomey išėmė varantą prieš 
mayorą. Teismas įvyks neuž
ilgo.
West Pu 11 man SLA. kuopa 
permainė susirinkimų vietą
Skaitau “Naujienose” kores

pondenciją ir pranešimą iš S. 
L. A. 55 kuopos, West Pull- 
man, kad permaino vietą susi
rinkimams — vietoj West 
Pullman Park svetainėje, kur 
laikė susirinkimus per pas
kutinius 5 metus, dabar staiga 
nutarė laikyti susirinkimus 
pas Zalatorių. Priežastis aiški
nama labai neaiškiai. Niekas 
neatsakė vietos SLA. 55 kuo
pai West Pullman Parke. Na
riai turėtų atsiklausti valdy
bos.
Calumet Park paaugs gyven

tojais.
Calumet Park paaugs dvi

gubai gyventojais per Century 
of Progress 
Tarpe 
šiaurę 
Cabin 
viams
bakužių ir dar stato. Kontrak
tas išduotas pastatymui dar

parodos laiką. 
121 ir Ashland avė. į 
Century of Progress 
Co. pristatė pakelei- 
(vizitoriams) suvirš 100

Ketvirtadienis, birž. 22, ’33

M
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“Čeponio Choras 
Brigyta, Brigyta, 
Duok silkę mirkytą, 
Duok dusyk valytų tuojau' 

Aš gersiu, dainuosiu, 
Ir tave myluosiu, 
Ir meilę širdelė pajaus.

etc...
Geriau pasižurejus chorui, 

graborius J. J. Bagdonas įteiks 
dideli “prizą”— laikrodį kuris 
tviksi dieną ir naktį.

Well, iki pasimatymo. Beje, 
kurie norėsite mane matyti 
birželio 25 d. Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. piknike, tėmy- 
kite “Čeponio Chorą”—dainuo 
siu pirmu tenoru “Brigyta, Bri
gyta—duok silkę mirkytą”.

Juslų Baron Von Pliokšt.

Automobilio nelai
mėje sužeista 53 m. 
lietuvė Agota Brandt
Dabai; guli Belmont ligoninėje; 

sulaužyta dešinioji koja

MORTGAGE BAHKERS

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
8023 S. Halsted St.

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

Ru- 
visas 

Court of Hali of Science” įvyks “Lietuvių Diena”, lie
pos 16.

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

Real E statė Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Vielas Notaras 

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

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

Vienas stambiausių ir įdomiausių pavilionų Chicagos Pasaulinėje Parodoje yra “Mokslo 
mai”, “The Hali of Science”. Atvaizde matyti pavilionas kaip jis atrodo nakties laiku, 
iliuminuotas. Prie tų rūmų, aikštėje,

900 bakužių reiškia, miestelis 
paaugs gyventojais nors laiki
nai. Gera proga Real cstati- 
ninkams parduoti lotus.

.7. įtaiko atidarė aludę.
Geram alui sugrįžus, dau

gelis užsideda aludes ir vienas 
iš tu Jonas Ruiko atidarė alu
dę Calumet Park po nr. 12400 
So. Grcen St. —Vietinis.

Laužė šakas nuo berželio.
Laužkit, laužkit apatines,
Tik palikit viršutines

Lylia... etc.

Doleris, doleris, žudo visus, 
etc...

“Virbėtos Choras”
Doleris, doleris, sukasi maišos 
Netik kišenij, bet ir gatvėj, 
Daugel jis gero ir blogo daro,

“Mereckio choras” 
Noriu miego, saldau* miego, 
Negailu užmigti.
Jaučiu kaime gražią mergą, 

Negaliu nueiti.
etc. 4 <;

Pereitos savaitės pabaigoje 
automobilio nelaimėje buvo su
žeista 53 metų lietuvė Agota 
Brandt, 2945 North Ridgeway 
avenue.

Automobilis ją suvažinėjo 
prie kampo Milwaukee ir Cent
ral Park avenue, sulaužydamas 
dešiniąją koją. Dabartiniu lai
ku sužeistoji guli Belmont li
goninėje, 4058 Melrose Street. 
Draugai ir pažįstami prašomi 
ją aplankyti.

Į Roselandą žada 
persikelti biznierius 

P. Kalinauskas

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.

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 
busiu labai dėkingas.

Justin Warka!is,
412 Baggit St., Ziegler, III.

Help Wanted—Malė 
Parbininkų JEk»ikia

DELIVERY MAN prie mažos dirbtuvės 
gera alga ir ekspensai. Mažas casb už
tikrinimas reikalingas. Priduokite savo 
telefoną ir paliudijimus, adresu Box 
1576, 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka į 
restauraną. 263 3 West Madison St.

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

REIKALINGA mergaitė abelnam na
mų darbui, vienas kūdikis, geri namai 
ir alga. M. Garber, Tel. Van Buren 
5117.

«

Atidarys krautuvę adresu 114 
East 10,7th Street; apleidžia 
18-tą ąpielinkę

REIKALINGA moteris ar mergaitė 
abelnam namų darbui. Mrs. Chpinovitz 
334 9 W. Roosevelt Road.

(APART NEDĖLD.) REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo, turi būt ant vietos.

2644 LeMoyne St.P. Kalin-Kalinaufekas, 1810 
South Halsted Street, užlaikąs 
lengvų gėrimų ir cigarų krau
tuvę žada greitoje ateityje per
sikelti į Roselandą, kur adresu 
114 E. 107th Street, atidarys 
panašią krautuvę.

Jeigu pasiseks Roselande, p. 
Kalinauskas atidarys ir antrą 
krautuvę 18-toje apielinkėje, 
kiVr ikišiol gyveno.

MADOSMADOS MADOS

“Kairio Choras’

j

2962

2827

Keturi “chorai” lenk 
tyniuos Chi. Liet 

S. P. piknike
šaltinių teko suži- 
Chicagos - Lietuvių

S. P. piknike daly- 
iš North- 

sidės “Kairio Choras”, iš Brid 
geporto “Virbėtos Choras” 
Marųutte “Mereckio Choras 
Brighton Parko “Čeponio Cho
ras”. Tarpe šitų chorų eis lenk 
tynęs, kurie geriau ir gražiau 
išrėks. Netyčia teko man per 
rakto skylutę nugirsti ir mi
nėtų “chorų” repeticijų, ir štai 
kokias jie dainas dainuos:

1 3 6 0 KILOCYCLES. Automobile^

T

tikrų 
kadnoti, 

Draugijos 
vau j a sekami “chorai”

Kairio Choras

Laiškai rašte
šie laiškai yra aWjp ii Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausijį paštą (Clark ir Adanu 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padčta iškaba “Adver 
tised Window” lobšj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kai) 
kad šiame sąraše pažymėta.

907 Grivienaitienė Mrs. Auna
912 Kisielienei Julionai
914 Kliknai Simonui
933 Ruksai Antanui

SPECIALES
KAINOS

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $40 QE 
(karpetai) ........................... I W«WW
PARLOR SETAI $gg 95
VALGOMŲ KAMBA- $OQ 7E 
RIŲ SETAI po .......... fcO.IU

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sau.

3621-23-25 S. Halsted
Street

PATYRĘS automobilių me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

Telefonas Lafayette 1’329

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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 Fbtturiai, bučemės fixtu- 
riai, Ice Cream baksai. Soda Fountain it 
tt. Bilingbeim Company, 1607-11 So. 
State Street.

Trys sesutes ant kalnelio 
Laužė šakas nuo berželio, 
Lylia, lylia, oi lylia

PRANEŠIMAI

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos lietaus Ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Dsktai r:
Kapitonas 

Pasauliniame kai e

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

^6^ v 32.77
r ■ ■ ■" ■.

3277 — Patogus rūbas mažutei mergaitei sodnelyje žaisti arba apie namus

Lietuvių Socialistų Sąjungos Centra- 
linė kuopa laikys speciali susirinkimą 
penktadienyje, birželio 23 d. 7:30 vai. 
vakare, Universal kliubc, 814 W. 33rd 
St., ant antro aukšto. Visi buvusieji ir 
esantįs nariai, taipjau ir simpatizuotojai 
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 jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Gardeli
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.

[CLASSIFIEDADS j

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.

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Šaknių, 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.

Business Service

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFlNG CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victoty 4965

PARDAVIMUI Grosernė, labai geroj 
vietoj. Gera proga įsigyti biznį už 
$300 arba priimsiu automobilį į mainus.

5752 So. Ratine Avė.
b

PARDAVIMUI rooming bouse su 
namu arba be namo prie World’s Fait 
gatų. 3143 So. Micbigan Avė.3277 — Patogus rūbas mažutei mergaitei sodnelyje žaisti arba apie namus bė

ginėti. Galima pasiūdinti iš atlaikų, padarant kelnaites iš vieno kokio materjolo, o 
bliuzkelę iš kitos. Sukirptos micros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergaitėms.

2962 -— Augesnei moterei tinkanti suknelė. Ji tinka visur; namie ir ant gat
vės. Padabinkite baltos spalvos materijolu atlapą ir apie rankoves apsiūkite. Su
kirptos mieros 36, 38. 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

2827 — Jauninanti ir ploninanti išėimui suknelė. Tinka iš byle, švelnios, gra
žios materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dali 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted St, Chicago, III. * 1

bliuzkelę iš kitos. Sukirptos micros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergaitėms.
Z* ■ • • • t • 1 e •• v» t * 1 . J i Chrysler ir Plvmouth

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 1------------- —---------------—-------—-~

perkraustytojas Farms For Sale
3358 So. Halsted St. Chicago. III. TTktai Pardavimui

PARSIDUODA Restaurąntas arba 
paieškau pusininko. Birznis senas, yra 
gera vieta dėl alaus. Ant kampo, randa
si prie dviejų didelių dirbtuvių. 

2701 West 35th St.

Lafayette 2082 ’ 
P. BALZEKAS, $av.

MMBaMBBKaBUrSS

VV1SSIG
Specialistas iš 

Rusijos

'Miestas ft yabt.)

i&eLl £

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos 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. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

NAUJIENOS Pameta Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų Ir prašau at-
' ■ , . • ' ’■

siųsti man pavyzdi No
’ ’ f * >'

Mieros per krutiną
...

(Vardas it pavMdė)
■ ■. į;

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

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel,

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. {žymus 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 viri 40 metų

PARSIDUODA 40 akerių farma ar
ba mainysiu ant gero dviflačio. Geros 
trio bos, gyvuliai, mašinos, netoli nuo 
Archer kelio, 28 mylios nuo Chicagos. 
Del informacijų kreipkitės 4519 So. 
Spaulding Ar Manzuras.

Exchange—-Mainai
FARMA ANT MAINŲ. Mainysiu 

105 akerių žemės. 55 akeriai dirbamos, 
budinkai nauji prie ežero, gera dėl vasa
rinio rezorto. Stanley Malsavage, R. D. 
Bok 2, Rhinelander; W1L




