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Smarkus Žemės Drebė
jimas Sumatroje

Žuvo 76 žmonės; sugriauta apie 300 namų
BATAVIA, Java, birž. 26.—šešios dešimtys septyni žmonės 

žuvo nuo žemės drebėjimo, kuris įvyko Pietų Bencoolen’e, Su
matros salos uoste. Tos apylinkės gyventojai daugumoje yra 
malajiečiai.

Smarkus žemės sukrėtimas buvo jaučiamas Kotą Agung’e, 
Palembang’e ir Lampung’e. Koto Agung’e užmušta 9 žmonės, 
o keturios dešimtys sužeista. Sugriauta čia apie 300 namų.

mėlynasis kraujas chicagos p. parodoje

Didelis gaisras Lo- 
well mieste

Austrijoje neramu
Nacrai naudoja bombas

Nuostolių padaryta už $300,000

LOWELL, Mass., birž. 26.— 
—Pietinėje miesto dalyje įvyko 
didelis gaisras, žuvo viena 
moteris ir nukentėjo 10 ugnia
gesių. Apskaičiuojama, kad 
nuostolių padaryta už $300,000

Federal batų dirbtuvė, švedų 
baptistų bažnyčia ir penkiolika 
namų tapo ugnies sunaikinta. 
Penkiolika kitų namų gerokai 
apdegė.

Margaret Pettie, 70 metų am
žiau, neteko gyvasties dėl ban
ko knygutės. Iš degančių na
mų ji laimingai išbėgo, bet vė
liau grįžo į vidų, kad pasiimti 
banko knygutę. Jos kūnas, 
gerokai apdegęs, ^buVo rastas 
namų griuvėsiuose.,,

10 ugniagesių, kurie buvo 
lengviau ar sunkiau sužeisti, 
nugabenta į ligoninę. Gaisras 
buvo pradėjęs tiek smarkiai 
plėtotis, kad j pagalbų liko 
pašaukti ugniagesiai iš Bosto
no ir kitų kaimyninių miestų.

VIENA, Austrija, birž. 25.— 
Į Salzbutrgų, kur įvyko kelios 
bombų eksplozijos, tapo pasiųs
ta automobiliais būrys karei
vių. {vyko bombų eksplozijos 
ir kituose miestuose. Tai vis 
nacių darbas. Vyriausybe yra 
pasiryžusi dėti paskutines pa
stangas, kad sutriuškinti Hitle
rio šalininkus.

Ispanijos lakūnai 
žuvo

MEXICO CITY, birž. 26— 
Ispanų lėktuvas “Cuatro Vien- 
tos” tapo atrastas Alacran’e, 
62 mylios nuo Puerto Mexico. 
Abu lakūnai—kap. Barberan ir 
Įeit. Collar—buvo negyvi.

Ispanija pirks francu- 
zų išdirbystės au

tomobilius

EtalŲ lakūnai vėl atidė
jo skridimą

OBBERETELLO, Italija, birž. 
25.—Gen. Italo Balbo vadovau
jama oro armada, si/sidedanti 
iš 25 lėktuvų, dėl nepalankių 
oro sąlygų vėl atidėjo skridimą.

Ta oro armada jau gerokas 
laikas, kaip rengiasi skristi j 
Ameriką, kad galėjus dalyvauti 
pasaulio parodoje.

MADRID, birž. 26.— Tarp 
Ispanijos ir Franci jos tapo pa
daryta sutartis, kuria einant 
pirmybė atidi/odama franeuzų 
išdirbystės automobiliams. Is
panai importuos 80 nuošimčių 
automobilių iš Francjos, o tik 
20 nuošimčių iš kitų kraštų.

Ligi šiol ispanai importuoda
vo apie 80 nuošimčių automo
bilių iš Amerikos. Manoma, kad 
Amerika įteiks savo protestą 
prieš ispanų sutartį su francu- 
zais.

Indija remia Jungtinių 
Valstijų planą

Šiandien Cal. spręs pro- 
hibicijos klausimą

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
27.—šiandien Californijos vals
tijoje įvyks balsavimai dėl at
metimo prohibicijos įstatymų. 
Eina smarki agitacija ir ma
noma, kad balsavimuose daly
vaus didelis skaičius žmonių.

John L. Considine, šios vals
tijos prohibicijos administrato
rius, ragina piliečius kuogrei- 
čiausiai atsikratyti nuo prohi
bicijos.

CHARLESTOWN, W. Va., 
birž. 27. — šiandien ir West 
Virginijos valstijoje įvyks bal
savimai dėl prohibicijos panai
kinimo. Manoma, kad Slapieji 
laimės.

Chicagai ir anlelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šu ja:

Gal lietus ir vėsiau.
Saulė teka 5:16; leidžiasi 8:- 

20.

Švedijos grafas Folke Bernadotte, kurį karalius Gustavas
V prisiuntė į Chicagos /Pasaulinę Parodą, kaipo savo atstovą.
Su juo žmona, grafiene Bernadotte, buvusi amerikietė Esther 
Manville, turtingo asbestos pramonininko duktė.

Nauja teroro banga 
Vokietijoje

...... ........  ' - <»»**
BERLYNAS, birž. 25.—Otto 

Wagner, Bavarijos vidaus rei
kalų ministeris, paskelbė, jog 
visi Bavarijos Laudies Parti
jos lyderiai ir jų talkininkai 
tapo areštuoti. .Jis dar pridu- 
rė, kad jokia politinė grupe ne
galės sukurti naują partiją. 
Esą, Vokietija turės būti išimti
nai nacių valdoma.

Nacių vyriausybė specialiu 
dekretu likvidavo socialistų par
tiją. Dabar prasidėjo visų žy
mesnių socialistų persekioji
mas. Bremene tapo areštuoti 
20 miesto tarybos narių, kurie 
priklausė socialistų partijai. Iš 
kitų miestų taip pat pranešama 
apie masinius socialistų suėmi
mus.

Trys valstybės suti
kusios numažinti 

aukso pagrindą
Jungtinės valstijos, Anglijos ir 

Franci ja sumažins aukso pa
grindą apie dešimtį nuošim
čių

LONDONAS, birž. 26.—Jung
tinės Valstijos, Anglija irFran- 
cija principe sutiko sumažinti 
aukso pagrindą pinigams. Bus 
sumažinta gal ligi 30 nuošim
čių. Dalinai sutikta priimti ir 
senatoriaus Key Pittman pa
siūlymus paremti pinigus si
dabru4, kuris sudarys tik apie 
penkis nuošimčius aukso.

Dovanojo $200,000 užsi
vilkusių nuomų

CINCINNATI, O., birž. 26.— 
William P. Devou, kuris čia 
turi daugybę namų, taip sakant, 
paskelbė savo nuomininkams 
moratoriumą,—paliuosavo juos 
nuo mokėjimo užvilktų nuomų. 
800 nuomininkų, kurie daugu
moje susideda iš juodukų, jam 
buvo įsiskolinę apie $200,000.

Devou yra 76 metų amžiaus.

Sofijoje paskelbta 
apgulos stovis

Sulaikyta daug nužiūrimų 
asmenų

Senatorius Norris rei
kalauja Sovietų Rusi

jos pripažinimo »
WASHINGTON, birž. 26. — 

Senatorius Norris daro spaudi
mą į vyriausybę, kad toji pri
pažintų Sovietų Rusiją. Jis, 
esą, iš tikrų šaltinių patyręs, 
jog Rusija norinti iš Amerikos 
pirkti už $10,000,000 mėsos 
produktų, už $400,000,000 įvai
rių mašinų, daug medvilnės ir 
kitokių dalykų.

Rusijos pripažinimas, sako 
Norris, ne tik atidarys Ameri
kai naują rinką, bet ir suteiks

Nuotakų jomarkas
BRIUSELIS, Belgija, birž. 26. 

—Valonijoje randasi nedidelis 
kaimas Ecossine, kuris plačiai 
yra žinomas pasauliui, kadangi 
ten kiekvienais metais įvyksta 
“nuotakų jomarkas”. Atvyku
sieji jaunikiai gali sau pasirink
ti žmonas iš 60 merginų, ku
rios daugumoje yra 17 ar 18 
metų amžiaus.

Šiomis dienomis buvo apvai
kščiojama to keisto jomarko 
30-ties metų sukakttfvės. Gat
vėse tapo padarytos arkos, o 
namai kuo puikiausiai išpuoš
ti.

Prieš jomarką pradedant, bu
vo išpildytas programas: gro
jo orkestras ir dalyvavo įvai
rios sporto organizacijos. Pui
kiai išpuoštuose vežimuose 
merginos btfvo važinėjamos po

desėtkams tūkstančių darbinin
kų darbą.

LONDONAS, birž. 26.—Pa
saulio ekonominėje konfereci- 
joje Indijos delegatai davė su
prasti, jog jie rems Amerikos 
pasiūlymą sidabro klausimu. 
Prieš kiek laiko senatorius Key 
Pittman pasiūlė konferencijai 
rezoliuciją, kad pinigų Stan
dard u butų ne tik auksas, bet 
ir sidabras.

Indijos pinigai vyriausiai yra 
paremti sidabru, todėl ji dabar 
ir remia Amerikos pasiūlymą.

Žemės drebėjimas Cali- 
fornijoje ir Nevadoje

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
26.—Californijoje ir Nevadoje 
buvo jaučiamas silpnas žemės 
drebėjimas. Sacramento mieste 
nuo žemės sukrėtimo kai ku
riuose namuose išbyrėjo langai. 
Gyventojai turėjo nemažai bai
mės.

Smarkiai kyla kviečių 
kainos

CHICAGO, birž. 26.— Beveik 
visa Amerika yra saiteros pa
liesta. Jeigu ta sausra dar il
giau pasitęs, tai kviečių derlius 
bute labai menkas. Ačiū tam, 
kviečių kainos pradėjo neįmano
mai smarkiai kilti. Per vieną 
dieną kaina kviečių bušeliui pa
šoka septynis centus ir pasiekė 
89% centų.

Lėktuvo nelaimėje žu
vo trys žmonės

CRESCO, Iowa, birž. 26. — 
Vietos aerodrome įvyko dide
lė nelaimė: sudužo lėktuvas, ku
riuo skrido trys žmonės. Visi 
jie užsimušė, žuvo lakūnas ir 
du pasažierai.

Mirė 100 metų senukė
BLANDINSVILLE, III., birž. 

26.—Čia pasimirė Cynthia 
Green, kuri buvo 100 metų am
žiaus. Ji paėjo iŠ Pennsylva- 
nijos valstijos ir buJvo dešim
ties vaikų motina.

Surado geresnį būdą 
orui įspėti

— ■ .JiU..,..............................

LOS ANGELES, Cal., birž. 
26.—Keli mokslininkai, kurie 
praleido keturis, metus bestu
dijuodami orą, ant galo, atsie
kė savo tikslą: jie surado naują 
būdą orui įspėti. Prisilaikant 
to naujo budo, galima gana 
tikrai pasakyti, koks oras bite 
už 24 ar 48 valandų. Nuspėja
ma ne tik temperatūros per
mainos, bet ir audros, tornadai 
bei uraganai.

Tyrinėjimai parode, jog nau
jasis būdas yra 96 nuošimčius 
teisingas. Vadinasi, per šimtą 
dienų oro spėjimas gali pada
ryti keturis neteisingus pra
našavimus. Ligi šiol oro spėji
mai birdavo maždaug tik 65 
nuošimčius teisingi.

Naujas oro spėjimas yra pa
remtas “šalto” ir “šilto” oro 
sluoksnių analizu. Prie to bu
do suradimo daugiausiai prisi
dėjo Irving Krick, 27 metų am
žiaus mokslininkas. Jis dirba 
prie Californijos technologijos 
instituto.

Jugoslavijoje pasibaigė 
komunistų byla

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 25.—čia pasibaigė komu
nistų byla. Teisiami buvo 31 
komunistas. Teismas keturis jų 
išteisino, viėną nuteisė septy
niems metams sunkiųjų darbų, 
o likusieji pasiųsti j kalėjimą 
nuo vienų ligi septynių metų.

Ištrėmė Trockio dukterį 
į Sibirą

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
26.— Čia gauta žinių, kad 
Trockio dukterį ir jos vyrą 
bolševikų valdžia ištrėmė į Si
birą. Ligi šiol jie gyveno Ma
skvoje.

Voliva rengiasi sukurti 
naują Zion City

ZION CITY, III., birž. 25. — 
Wilbur Glenn Voliva, kuris per 
kelioliką metų buvo šio mieste
lio diktatorius, rengiasi kraus
tytis kur kitur ir sukurti naują 
Zion City. Sakydamas pamo
kslą, jis išdidžiai pareiškė, jog 
su4 pusdoleriu rankoje per me
tus laiko jis pastatysiąs šau
nesnį miestą, negu šis.

Prieš kiek laiko Volivai pra
sidėjo nemalbnumai. Jo nuo
savybės pateko į resyverio ran
kas. Vadinasi, jis nusibankru- 
tijo. Tad dabar jis rengiasi 
gyvenimą vėl iš naujo pradėti. 
Kaip žinia, Voliva vadovauja 
tam tikrai religinei sektai, kuri 
vis dar tiki, jog žemė yra plo
kščia, kaip blynas.

gatves.
Tarp jaunikių vietos gyven

tojams ypatingai yra žinomas 
vienas vyras, 70 metų am
žiaus, kuris per 30 metų ne
apleido nei vieno “jomarko”. 
Tačiau ligi šiol jam dar nepa
sisekė susirasti sau žmoną.

I ‘V ’

Po parado ir kitų ceremoni
jų vakare buvo surengtas ba
lius, kuris tęsėsi per visą nak
tį. Baliu’je, žinoma, jaunikiai 
turėjo progos arčiau susipažin
ti su jomarke dalyvavusiomis 
merginomis. Na, o kai jomar
kas užsibaigė, tai dauguma tų 
60 merginų pradėjo rengtis su
tuoktuvėms. \

SOFIJA, Bulgarija, birž. 25. 
—Kelioms valandoms bulgarų 
sostinėje buvo paskelbtas ap
gulos stovis. Policija padarė 
daugybę kratų, ieškodama te
roristų ir ginklų. Tai pirmas 
vyriausybės žingsnis sutriuš
kinti Makedonijos teroristus, 
kurie čia jau kelis žymius poli
tikoje žmones nužudė. Parla
mentas priėmė naują įstatymą, 
kuriuo einant teroristams bus 
skiriama mirties bausmė.

Kai tik parlamentas tą įsta
tymą priėmė, kariuomenė ir po
licija užėmė miestą ir sustabdė 
visokį judėjimą. Gyventojams 
tapo įsakyta pasilikti viduje ir 
nesirodyti gatvėje. Po to prasi
dėjo kratos.

Net diplomatams buvo už
drausta važinėtis gatvėmis. Tu
ristai kelias valandas buvo pri
versti pasilikti viešbučiuose, 
lyg kokie kaliniai. Apie 120 as
menų, kurie neturėjo asmens 
paliudijimų, tapo sulaikyta. 
Konfiskuota 600 revolverių, 200 
šautuvų ir 200 rankinių grana
tų.

Afrikoje nupigo kainos 
žmonoms

Tuo pačiu laiku kratos ir 
areštai įvyko ir kitose Bulgari
jos dalyse.

Jungtinių Valstijų defi
citas sieks $1,750,- 

000,000
WASHINOTON, birž. 26. — 

Sekamą penktadienį pasibaigs 
fiskališki 1933 m. Apskaičiuo
jama, kad Jungtinių Valstijų 
federalės valdžios deficitas per 
tuos metus sieks $1,750,000,000.

“Taip miršta visi serbų 
šnipai”

SOFIJA, Bulgarija, birž. 26. 
—Miesto gavtėje tapo surastas 
jauno žmogaus lavonas. Pasiro
dė, kad jis buvo pasmaugtas. 
Prie švarko buvo prisegtas raš
telis su sekamu užrašu : “Taip 
miršta visi serbų šnipai”.

- Naujas “Naujienų” 
Telefonas

CANAL 8500

Rusų — japonų derybos
TOKYO, Japonija, birž. 25. 

—Čia atvyko Sovietų Rusijos 
delegacija tartis si* japonais dėl 
pardavimo šiaurinės Manžurijos 
geležinkelio. Caro valdžia to 
geležinkelio pratiesimui išleido 
apie $215,000,000. Tačiau rusai 
dabar vargu galės gauti vieną 
dešimtąją dalį tų pinigų.

Jei tas geležinkelis pereis į 
japonų rankas, tai Sovietų Ru
sijos įtaka Manžurijoje bus vi
siškai anuliuota.

Spėjama, kad tos derybos už
sitęs pusėtinai laiko.

Kareiviai ieško banko 
plėšikų

CHANUTE, Kans., birž. 25. 
—Penkiolika kareivių kartu su 
šerifo pagelbininkais ieško vi
soje apielnkėje banko plėškų, 
kurie vakar apiplėšė Piąua 
miestelio valstijos bartką ir pa
bėgo su $1,100.

... r f ■

Perkūnas nutrenkė golfininką

DETROIT, Mich., birž. 26.— 
Middle Beit golfo lauke tapo 
žaibo užgautas Harry H. Jaok- 
son, kuris lošė golfą, žaibas 
ne tik j J užmušė, bet nuo jo 
kojĮų net čeverykite nutraukė.

NEW YORK, birž. 26. — 
Laivu “American Banker” grį
žo iš Afrikos misionierius Jo- 
seph McCaba. Pusketvirtų me
tų jis praleido vakarinėje Af
rikoje, netoli nuo Nigerijos.

McCaba sako, jog tarp vie
tos gyventojų yra priimta tu
rėti keturios žmonos. Prieš tre
jetą metų misionieriams sekėsi 
platinti krikščionybę, ir poliga
mija (daugpatystė) buvo pra
dėjusi nykti. Bet, mat, tais 
laikais už žmoną reikėjo mokė
ti apie šimtą dolerių. Pasta- 
riteju laiku kainos žmonoms 
nukrito ligi dvylikos dolerių. O 
kartu su tuo pradėjusi ir vėl 
smarkiai platintis poligamija.

Stikliniai drabužiai
PARYŽIUS, birž. 26. — čia 

pradėjo daryti stiklinius drabu
žius. Iš paviršiaus *jie atrodo, 
kaip žibantis satinas. Nuausti 
jie yra iš plonų stiklo siūlų, 
kurie gana lankstus.

Bulius subadė banki
ninką

ASHAWAY, R. L, birž. 25. 
—John S. Cole, vietos naciona- 
lio banko prezidentas ir buvęs 
valstijos senatorius, tapo savo 
farmoje bulio mirtinai subady
tas. Cole bu4vo 80 metų am
žiaus.

Japonai ieško lakūno
TOKYO, birž. 26. —Per radio 

tapo įsakyta visiems japonų lai
vams, kurie plaukioja apie Kam- 
čatką, ieškoti prapuolusio Ame
rikos lakūno James J. Mattern.

Nusinuodijo dėl skurdo
ARIOGALA. — š. m. gegu

žės mėn. 18 d. nusinuodijo jau
nas darbininkas — Kvietins- 
kas Liudas. Nors mirdamas 
prašė, kad laidotų jį be bažny
tinių apeigų į Raseinių laisva
manių kapines, bet davatkos 
prieš mirusio norą pakvietė 
kunigą.

Nuodijosi dėl sunkaus gyve
nimo.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursą. - - - -

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $10Q.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios .pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500
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RENGIASI SKRISTI APDINK PASAULĮ
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Žuvo nuo akėčių

Wilkes Barte Pa
šis tas

ne-

kitas

j

i

Birželio 30 d. įvyks socialis
tų prakalbos. Prasidės 7 vai. 
vakaro Business College Audi
torijoje. -Kalbės J. H. Stump,

tie
pri-

kitą vietą, 
akėčios jį 
kaklą. At- 
parnešė į

■M

irgi
sri-
pa-i
ne-;

“South Sidės biznieriai*’

apsk. 
šatei-

pasigirti amerikonams, 
ir lietuviai biznieriai, 
amerikonai, turi Cham- 
Commerce ir Country

Vienas kūdrą j negyvas, 
peršautas.

buvusis socialistų
Reading, Pa.

Patartina lietuviams darbi
ninkams dalyvauti.

St. Žukauskas.

Ir Lietuvoj chuliga
nų netrūksta

Suchuliganėję tautiški “inteli
gentai” net ir vaidinimus ir 
gegužines bando trukdyti.

Tūlas laikas
Kražių valsč. Pupėnų

Ikorespondencuos

Vienio suren- 
’tvėrė beržiu- 

apipyne vainikais, vienu 
kuo gražiau-;

^sekančią diė-.;

n. -t ..

PittSburgho korespondentai 
parašo visokių žinučių į laik
raščius apie viską, tik nieka
dos nieko neparašo apie “South 
Sidės biznieritis”. O South 
Sidės biznieriai tikrai užima 
“žymią” vietą surukusio Pitts- 
burgho lietuviškoje padangėje, 
ir apie tai turėtų būti kas nors 
parašyta. Jei musų korespon
dentai nieko neparašo, tai man, 
paprastam Jurgiui, prisieina tas 
darbas atlikti.

Tik aš nežinau, ar pataikysiu 
taip parašyti, kaip kad South 
Sidės biznieriai -neretų. Jei ne
pataikyčiau, tai malonės jie 
man atleisti, ba aš, kaipo pa
prastas Jurgis, gal geriau ir 
nemokėsiu, kaip tik teisybę pa
rašyti, nežiūrint, ar kam ma
no rašinys patiks, ar ne.

Šis mano rašinys, žinoma, 
nelies visų South Sidės biznie
rių, bet tik tuos, kurie save 
skaito dideliais žmonėmis ir ge
resniais, negu kiti visi paprasti 
žmonės. Tie žymieji biznieriai 
yra kilę iš paprastų Jurgių ir 
biznyje nėra toliau pažengę, 
kaip “burčernė” ir “štoriukas”. 
šiais depresijos laikais nėra 
pavydėtina padėtis abelnai Vi
sų biznierių. Bet South Sidėje 
randasi tokių biznierių, kurie 
save kelia gana aukštai ir skai
to save lyg ir privilegijuota 
klase. Jie aklai pamėgdžioja 
stambiuosius amerikonus biz
nierius. Žinoma, ne biznio ve
dime, bet lietuviškame veiki
me.

South Sidės biznieriai turi 
suorganizavę taip vadinamą 
Vaizbos Butą arba, kaip jie 
patys vadina, “Chamber of 
Commerce”. Tas Vaizbos Bu
tas skaito save viena iš “žy
miausių” organizacijų ir pre
tenduoja net vadovauti ’Pitts- 
burgho lietuviškam judėjimui. 
Tikrenybėje gi Vaizbos Butas 
vargiai gali susilyginti su pa
prasta jurgine susaide ne tik 
savo nuveiktais darbais, bet ir 
vidujine tvarka.

South Sidės biznieriai nu
pirko farmą ir ją dabar vadi
na “Lithuanian Country Club”. 
Toji geniališka mintis gimė 
pas South Sidės biznierius, kad 
galėjus 
jog še 
kaip ir 
ber of 
Club.

Na, o jei jau turima Count
ry Club, tai reikia ir kituose 
dalykuose pamėgdžioti ameri
konų stambiuosius biznierius. 
Prasideda visokie išvažiavimai 
į Country Club, kad palošus 
kortomis; prasideda visokių 
“surpraiz parių” rengimai vie
ni antriems, — ne tik dėl su
augusių, bet ir 6 metų vaikams.

Žinoma, nebūtų nieko stebė
tino ir nepaprasto, jei musų 
biznieriai linjksminasi ir sekio
ja stambiųjų amerikonų biznie
rių madas, jei butų tokioje pa
dėtyje, kaip tie amerikonai. 
Bet musų biznieriai toli šaukia 
ligi tų amerikonų, kurie važi
nėja po savo “Country Club’* 
ir po “surpraiz pares”.

Musų South Sidės biznierių 
vaikai irgi neatsilieka nuo sa
vo tėvų, — jie jaučiasi, kad 
yra geresni, negu darbininkų 
vaikai. Tas aiškiai matosi pa
rengimuose ar šiaip 'kokiuose 
viešuose susirinkimuose, kad 
yra skirtumas tarpe biznierių 
ir nebiznierių vaikų.

Man rodos, kad toks tuščias 
Soėth Sidės biznierių pasiputi
mas nieko gero nelemia jiemsf 
kaįpo biznieriams. O iŠ šalies 
žiūrint ir Žinant jų ekonominę 
padėtį, išrodo tikrai juokinga. 
Musų paprasta liaudis, matyda
ma biznierių pasipilsimų, pra* 
deda nekaip žiūrėti į juos. Lai**,

GREIČIAUSI

. Bremen
_ Europa
yDIENAS

įeiti bėgant South Sides Ibiznie- 
riai pradės tai jausti ant savo 
biznio,

Kilftilriiiiame veikime ne tik 
South Sidės biznieriai, bet ir 
visi Pittsburgho lietuviai biz
nieriai negali nieku pasigirti. 
Kaipo atskiras bianierių luo
mas jokiame darbe nepasirodė. 
Jie nė mažiausio darbo nėra 
atlikę be pagalbos draugijų. 
O kas link prisidėjimo auko
mis prie kokio nors kultūrinio 
darbo, -tai musų biznieriai 
tnegali pasigirti. Jie ir toje 
tyje perdaug niekur nėra 
sirodę. Jei pasitaiko ikoks
paprastas parengimus ar kokia 
tautiška šventė, žinoma, musų 
gerbiami biznieriai dažnai už
ima pačias pirmąsias vietas 
vien dėl to, kad jie yra biznie
riai. O jei ateina eilė prisidėti 
su aukomis, tai dažnai pasitai
ko, kad tie gerbiami biznieriai 
lieka pačioje paskutinėje 
toje.

Gal būt, kiek daugiau 
gerbiami musų biznieriai
sideda prie bažnyčių palaiky
mo, — dažniau išmeta doleri 
kitą, kai kunigėlis ateina su 
kolekta. Jei kunigėlis surengia 
kokį jomarką, tai South Sidės 
biznieriai skaito sau už parei
gą ten dalyvauti ir “praspen- 
dinti” kvoterį kitą. Bet jei šiaip 
kokia draugija parengia paren
gimą, tai musų South Sidės 
biznieriai dažnai nė nosies ne
parodo. Dažnai pasitaiko, kad 
jei yra koks draugijos paren
gimas, tai South Sidės biznie
riai savo tam “Country Club” 
surengia kokį jomarkėlį arba 
“surpraiz parę”. Mat, jiems 
per žema maišytis su papras
tais “Jurgiais”. O jei kada yra 
orderiai imami dėl draugijų 
parengimų, tai South Sidės 
biznieriai visados nori, kad tie 
Orderiai jiems tektų. Jei jiems 
netenka, tai dažnai nusiskun
džia, kad lietuviai savų biznie
rių neremia. Bet kad lietuviai 
biznieriai neremia savų draugi
jų, tai jie to nemato.

Tai tik tiek šį kartą apie 
South Sidės biznierius. Tai ra
šau ne dėl to, kad pažeminus 
South Sidės biznierius, bet 
kad taip iš tikrųjų yra. Tas 
tuščias pasiputimas yra tikrai 
negeistinas reiškinys.

Jurgis.

Darbai angliakasy klose 
pagerėjo, bet dar labiau pablo
gėjo. Mat, kompanija buvo pa
siryžusi numušti 35%. Konfe
rencija įvyko tarp angliakasių 
ir kompanijos atstovų balan
džio mėnesio pabaigoje. Phila- 
delphia, Pa. Unijos vadai at
metė kompanijos planą. Tai di
džiausia anglių kompanija Glen 
Alden Coal kompanija parodė, 
ką ji gali. Nuo gegužės 1 die
nos paskelbė, kad uždaro 8 
mainas, išmesdama iš darbo 
virš 8*000 darbininkų. Septy
nios mainos liko dar neuždary
tos. Gegužės mėnesį dirbo ne
pilną laiką, šį mėnesį beveik 
visos likusios mainos dirba pil
ną laiką. Reiškia, visi anglia
kasiai priklauso prie vienos 
unijos, bet vieni dirba, o kiti 
badauja. Kada darbininkai su
sipras ? 

s » »
SLA. 74as apskritys rengia 

metinj išvažiavimą* kuris įvyks 
liepos 16 d. Sans Suoci Parke. 
Kalbės adv. J. S. Lopatta, SLA. 
tegalįs patarėjas ir F. J. živa
itas, buvusia SLA. įprezidentas. 
Taipgi bus ir Ikitdkių pamargi- 
nimų.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausia kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

igVlŲEY
UI o s T Post Round-the-Worw

Lakūnas Wiley Post, kuris rengiasi vienas skristi aplink pasaulį* pradedamas iš New Yorko, 
per Atlantiką į Berlyną ir per Rusiją, Sibirą ir Alaską atgal j J. V. Su tuo pačiu orlaiviu, 
“Winnie Mae” 1931 jis apskrido pasaulį į 8 dienas, 15 vai. ir 51 min. Su juo skrido Harold 

Gatty?

majoras uždraudė savo auklėtiniams į, 
“Trijų Vilyčitį” teatro spek
taklį eiti, O tūla organizacija, 
kuri sakosi esanti apolitinė ir 
gerbianti visų pažiūrų žmones, 
surengė (pirmą kartą Plungėj) 
šokių vakarą, į kurį leido vi
sus, kas tik nori, be bilietų.- 
Nežiūrint tačiau tokio fanatiš
ko ir nekultūringo boikoto, 
“Trijų Vilyčių” teatro spek
takliai ir Vienur ir kitur Įvy
ko, ir praėjo su pasisekimu.

Vietoj gegužinės — Laužas
LIŠKIAVA.—Vieną sakmadie* 
nį Liškiavos pavasarininkai Ža
liamišky iš šeš: 
gė gegužinę: i 
kais,
žodžiu papuoš 
šiai, bet neilgai 
ną rado nežinomų piktadarių 
surinktus nuo visų stulpų vai
nikus sukrautus "! krūvą ir par- 
degtus. Ant tįkio feukuro buvo 
padėtas ir rąstelis su parašu: 
“Lai liepsnoja senovės t auku
ras”.

ŠIAULIAI. — Šiaulių jauni- 
miečių teatras liaudžiai “Trys 
Vilyčios” gegužės 27 d. gastro
liavo Telšiuose, "o gegužės 28 
d. — Plungėj. Telšiuose neži
nomi chuliganai išpaišė dalį 
teatro afišų ir išmargino ne- 
kulturiškais užrašais. Kadangi 
užrašai parašyti labai taisyk
linga lietuvių kalba, prisilai
kant visų gramatikos bei sin
taksės taisyklių, tai aišku, kad 
tai darbas ne by kokių, o inte
ligentiškų chuliganų. Kokio po
litiško plauko šie “inteligentai” 
— labai gerai numanu. Tam 
tikros srovės žmonės varė uolią 
ir organizuotą agitaciją boi
kotuoti “Trijų Vilyčių” teatrą. 
Telšių “Musų Balsas” net at
virai už boikotą agitavo. Plun
gėje dalis teatro afišų buvo nu
draskyta. Progimnazijos ir mo
kytojų seminarijos vyresnybės

vai palikti 1—1.5 ha. Todėl 
daugelis kreipėsi j miškų urė
dus ir girininkus prašydami 
suteikti jiems šiokiais sunkiais 
laikais paramą leidžiant gany
ti senuose miškuose sena tvar
ka. Paskutiniu laiku minėtų 
Ūkininkų įgaliotiniai 'buvo pa
davę prašymą miškų dep-tui. 
Tačiau gautas neigiamas atsa
kymas. Ūkininkai vargo su
spausti žada kreiptis į Respub
likos Prezidentą, nes “tik jis 
supranta musų reikalus”, sako 
ūkininkai.

Kai kurie nebeiškęsdami 
vargo ėmė rūgėti: “Jei nelei
džia musų ganyti tuose miš
kuose, 'kuriuose nuo amžių ga
nė musų tėvąi, bočįai* išdegin-; 
sim visus.m^k.us?,..

Nežinia' dŽT ’kurios .priežas
ties neseniai buvo padegti Luo- 
>kės ir Žarėnų miškai (pastaro
jo išdegė net 1,5 ha.). Pade
gimo kaltininkų surasti nepa
sisekė. Ar tie gaisrai sutinka 
su ūkininkų ankstesniu pasa
kymu...

Ūkininkai susirūpino 
ganiavomis

TELŠIAI. —- r Pagal žemės 
ūkio m-jos nutarimą šiais me
tais nebeleidžianla. ganyti val
stybiniuose miškuose. Žemaiti
jos ūkininkai atsidūrė sunkio
je būklėje, nes ūkininkas tu
rįs 5—6 ha žemės turi gania-

KRAŽIAI, 
atgal 
kaimo gyventojas Mockus akė- 
po dirvą ir, baigęs vieną skly
pelį, nešė akėčias į 
Benešdamas įpuolė, 
prislėgė ir pervėrė 
bėgę namiškiai jį
namus, bet jau buvo nutekėję 
daug kraujo, tad sužeistasis 
nusilpnėjo ir po 15 minučių 
mirė. Velionis buvo 21 metų 
amžiaus, gyveno pas savo seną

Ar žuvo Arktiko vandenyse?

ŠATEIKIAI, Kretingos 
Balandžio 28 d. vakare 
kįų k. gyventojai Edvardas 
Budreckas ir Jonas Kubilius 
prie pusbonkio valstybines su
sivaidijo dėl .piniginių reikalų. 
(Jonas Kubilius pirko nuo Ed. 
Budreckio sklypą žemės). Ba
landžio 29 d. rytą rasta Jonas 
Kubilius šateikių maluno prū
de negyvas, o Edv. Budrec- 
.kiui lengvai iš brauningo per
šauta viršugalvis-,. Vedama 
kvota.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

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

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

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

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

Moralybės Išsivystymas ..............................................
120 pusi.

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

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ......................  $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

75c

NAUJIEMOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

Jau tapo susitarta 
su laivu kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

Paskutinėmis dienomis negauta jokių žinių apie lakūną 
James Matiem, kuris mėgino vienas apskrieti aplink.’pasaulį,. 
Jokių žinių apie jį negauta ?' po to, kai; jis suj Jęktuvu “The 
-Centur^y- of Progress” išskrido iš Siperijos j Nome, Alaską. Ar 
jis žuvo? Kai kurie tiki, kad jis buvo priverstas nusileisti ko
kioje nors negyvenamoje saloje. Abu paveikslai buvo nuimti 
New Yorke, prieš išskridimą. 
(Z ■ i K > w

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujieiuj*’ Laivakorčių 

Patarnavimu 
r*rrH

Laivu “MAJESTIC”
LIEPOS 28-tą DIEN|

Laivu “Ue De France”
| Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 

Franci joje 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 “VIENYBE” 
PUBLISHING CO., 
193 Grand St.. ątooklyn, N. Y. 

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St.. Nevark. N. J. 

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

“DIRVA” 6820 Superior St.. 
’CItveland. Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė. 
kf t

JOHN SEKYŠ, 43-3 Park St.. 
Hartford. Conn.

“NAUJIENŲ”
178B So. Halsted __

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalinL- 2_
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto Iki 8 vak.

PAUL MOLIS. 1730-.24 th St. 
1 Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS.
678 ’North iMaiti ®t.
Montello, Mass.

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

J. ZEMENTAUSKAS.
130 Congress A«nue. 
Watetbury. Conh.

C. J. WOSHNER. 4-22 Hotnaday 
Road. So. Pittsburgh. iPa. ,

A. VARAšiUS, 1300 Caftoo Su 1 
Pittsburgh, Pi.

A. VELEGKIS, 502 South Avė.. 
Bfidgepott, Conn.

Laivakorčių Skyrius.
St., Chicago,

gus kelionei do-
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Tarp Ghicagoa 
Lietuvių

I

Joniškiečių k 1 u b as 
planuoja visą eilę 
naujų parengimų

Klubas imasi darbo, kaip pa
aiškėjo iš pusmetinio 

susirinkimo.

TOWN OF LAKE. — Joniš
kiečių klubas pusmetiniame 
susirinkime, kuris įvyko pen
ktadienio vakare G. Kren- 
Čiaus svetainėje, nutarė suren
gti piknikų rugsėjo 3 d., pa
rengimų sezono pradžioje su
rengti vakarėlį su scenos vei
kalu ir muzikaliu programų, 
ir, išvažiavimų į Indianos val
stijos smiltynus, Sand Dunes.
Paskyrė įvairias komisijas.
Tam tikslui paskirtos įvai

rios komisijos į kurias įeina, 
(pikniko surengimui) A. Bal- 
tienė, J. Gasparaitis ir B. 
Barniškis; j vakaro komisijų, 
K. Baltas, J. Butautis ir R. 
šniukas. Režisorium bus pa
kviestas “Dramos Tėvas’* Be
nediktas Vaitekūnas, kuris 
yra klubo narys. Informacijų 
apie išvažiavimų į Sand Du
nes kreipkitės į K. Baltų, 6052 
St. Lawrence, Avenue, arba 
pašaukite R. šniukų, Virginia 
0079.
Susiripkimas neskaitlingas.
Susirinkimas buvo neskait

lingas, nes iš 100 narių, pa
kviestų atvirutėmis atsilankė 
tik 14. Tas meta didelę dėmę 
ant klubo narių. Kodėl tas at
šalimas, kodėl neatsilankoma 
į susirinkimus ?
Susirinkime, tarp kitko, pik

niko komisijos narys p. Va
linskas išdavė raportų, parei
kšdamas, kad piknikas neda
vė pelno, bet neatnešė ir nuo
stolių. Pridūrė, kad sekantis 
piknikas bus daug pasekmin- 
gesnis.
Gins Tautiškų Kapinių vardą 

nuo diskredituojaučių 
asmenų

Toliau A. Chepulis paaiški
no susirinkusiems kaip Tau
tiškų Kapinių valdyba yra 
pasiryžusi apginti Tautiškas 
Kapines nuo jų diskriminuo
jančių žmonių, kurie savo biz
nių išgarsinimui naudoja ka
pinių vardų.

Į klubų įstojo vienas narys, 
Vladas Bubelių. Bedarbiai, ku
rie norite kad klubas užmokė
tų iš bedarbių fondo jūsų 
duokles, privalote asmeniškai 
atsilankyti į susirinkimus. Ki
taip busite išbraukti ir nusto
site narių teisių. '—R. Š.

Nevisuomet apsimo
ka būti geraširdžiam 

- štai pavyzdys
Neduokite, dešimtukų berniu

kams, kurie nuvalo jūsų 
automobilio stiklus.

Jeigu jus turite automobilį 
jum?, greičiausiai teko patirti 
štai kas. Tam tikrose vietose 
prie gatvių kampų, kur yra 
trafiko šviesos, stovi buryn ber
niukų. Kuomet sustojate dėl 
raudonų šviesų, ant jūsų au
tomobilio užšoka vienas tų 
berniukų ir pradeda valyti 
priešakinį automobilio stiklų 
(winshield). Kartais pasigai
lėję berniuko duodate jam de
šimtukų.

Bet štai kaip dalykas ntovi. 
•Visi tie berniukai dirba ke
liems suaugusiems vyrams, 
kurie atima nuo jų surinktus 
pinigus ir moka tik kelius 
centus algos į dienų. Duoda- 
mi berniukui dešimtukų, jus 
pagelbstite ne jam, bet suau
gusiems parazitams, kurie tin-
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SHARPS and FLATS

We wish to announce that 
two northsiders, H ar riet and

THE CHANT OF 
JUNGLE

week in the middle of 
month we reached New 
a few hours later and 

immediately sėt out ac-

A f r i c a
A six room bun-

HUERY. SIS,--WE\/E
BEEN MORE THAN

LAN HOUJ2Į;------- -j

Cleo again has

f BuT HE^ OUIET^ 
AnYHOVM.!" HE. L 

Imight AS MELU BE 
r DEAD FOR ALLTHE 
NOlSE HE MAKE& 
SEE WHAT A 

CIGAR WILLDO<

Vasarine Ekskursija 
Liepos 28. 1933

Šiuomi (stoju f Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių
KARALAITĖS" * . . , * _ .
tyklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Al 
sutinku atvykti j Chicagą ir dalyvauti ^‘Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m<

Tuojatfs pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite į Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerų ir teisingų patarimų 

“NAUJIENOS” 1739 So. Halšted Street . '

least covered with 
besides dust) We 
to digress (Ed’s 
off digresn) here 

and gi ve you a few 
thę African jungle.

A t another 
the home 

, and the 
forgotten 
And now 
down on 

very in

gi dirbti ir gyvena nuo ber
niukų atimtais centais.

Chicagos policijos komisio- 
nierius ragina automobilistus 
neleisti tiems berniukams už
lipti ant automobilių ir ne
duoti jiems “tipsų”.

PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ 
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,\

M“/1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Peoples programas.
Šiandien nuo 7 iki 8 valan

dos vakare iš stoties W. G. E. 
S. 1360 kc. pastangomis Peop
les Furniture Co. krautuvių 
bus transliuojamas lietuvių 
radio programas. Dalyvaus 
Peoples Radio Kvartetas p. E. 
Bartush, O. Skeveriutė, A. 
čiopas ir 
ris, M. D. 
ži muzika 
mai, žinios 
dėl reikia 
klausyti.

Plaukų spalva □ Blondinė □ Brunetė D šviesiaplaukė

PASTABA — Šis išpardavimas prasidės 8:30 iš ryto, Pirma 
* dieny, birželio 26 d. 1933 ir tęsis iki visi kautai bus 

išparduoti.

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

galow with two baths built up 
in a tree so that pappy has 
to be unite sober when he 
comes home at 4 a. m. in the 
morning.

Amusements: Movie hou- 
ses with the latest pictures 
from Hollywood and recently 
trips abroad have become 
popular. Probably they are 
all planning to come to the 
World’s Fair and see in the 
African Jungle exhihit as to 
how they should really live in 
huts with the wolf, lion, and 
elephant constantly at the 
door.

No more space. 
time we will give 
life, the love life 
child life of this 
part of the world. 
we sol out or šit 
another lap of our 
teresting trip.

kiti, Dr. P. Zalato 
Čalis Kepurė, gra 
naudingi praneši 
ir patarimai. To 
nepamiršti pasi

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

t.
Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 

gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.
Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestų 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 Į KLAIPĖDĄ:
TRECIA KLĖS A

Į Vieną Pusę .... .............. .....
į Abi Puses .................. :......

returned to our fold ... And 
we wonder where Chuckie 
and Frannie (this is gonna be 
duckie) have beenie these 
many past weekies. Probably 
arrested by the Nazis with the 
little swastika on their left 
arm ... And the tenors, tho 
they are few in number štili 
outshine the ręst... Getting 
tired? All right. Good bye.

THE SINGING FOOL.

10:15 — UBC

NBC — Ukrai

Primitive Africa 
cos tumes; Men — 
stretched across the mid 
tion, a pair of bright 
socks held up by Paris 
terš, two tone shoe, and a 
Panama hat; Women — A 
lion’s skin wrapped around 
the body and tied in the back 
likę the modern day bathing 
suit, six inch heel sandai# 
with openings large enough 
to see the brightly red color- 
ed toenails.

Uncomfortable 
Homes

Siūlome virš 1,000 visai naujus šio sezono Polo kautus 
dėl Merginų ir Moterų, didžio 14 iki 44. Mes neturime 
(didelį pasirinkimą visokio didžio visose spalvose, bet jeigu 
jus ateisite anksti, tai jums dar pasiseks surasti mėgiamą 
loalvą ir stylių savo didžio. Šie kautai parduodami buvo 
Chicago Mail Order Kataloge iki $5.00, kuriuos mes da
bar norime išparduoti prieš baigiant musų inventorių už 
$2.49, Nežiūrint kaip jus neskaitliuotumėt—tie kautai yra 
tikras bargenas.

PIRKITE DABAR IR BUKITE LAIMINGOS— 
NELAUKITE NES PASKUI GAILĖSITĖS.

Jie pasitarnaus šaltais vakarais ir 
bus geri ankstyvam rudeniui atė

jus. Užeikite —
Rudeniui atėjus ir ateinantį pavasarį dėl ateinančios Inflia
cijos tie kautai bus verti $10.00. Ateikite ir pasirinkite 
sau tinkamą kautą. Kiti styliai iki $9.98.

10:30 — U. S

CBS — Voke

12:00 — NBC

!2.49
IŠPARDAVIMAS

VERTES IKI $5.00

NBC — Morn

Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio

■ Ed Wynn 
Radio Forum
- Norsemen
_ NBC — Tai

National 
fig leaf 

sec- 
red

Y0UREYL5 
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write fbr Free ftEye Care?* 
or **Eya Beauty** Book

M ufM (X. H. S, 9 B. Okie SL. Chiarfo

We are now on the second 
lap (And what a soft lap it 
is!) of our round the world 
flight in fewer days and less 
minutes. Leaving the Century 
of Progrese grounds some day 
lašt 
next 
York 
then 
ross the billovvy vvaves of the 
mighty Atlantic only to reach 
the snow covered banks of 
eųuatorial Africa. (The banks

NEXT WEEK
Next węek we hope to be 

back in Chicago once more 
and then we will all have a 
ripping time telling tales 
(lies). Būt also next week 
will be a very busy week. 
The Pirmyn chorus is 
calling a special rehearsal and 
it is very important that eve- 
ryone down to the lašt mem- 
ber attend. It will be the lašt 
rehearsal before the general 
rehearsal with all the other 
choruses. The time is eight 
o’clock and the place is as Helen recently joined up with 
usniai. Every member should our chorus

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

Valdžios Taksos atskirai $5.00

be there if he intends to 
take part in Lithuanian Day 
at the Woyld’s Fair.

A general rehearsal of all 
the choruses participating 
July 16th will be held Thurs- 
day at 7:30 in the Lithuanian 
Auditorium. What an oppor- 
tunity that will be for all of 
Lithuanian young sėt to get 
acąuainted with one another.

A FEW PERSONALS.

j Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS 
konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tau

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

VVISSIG
Specialistai iŠ 

Rusijos

WMAQ - 
ching Events

WMAQ -
ers Cboir (1200 balsų)
Parodos

WENR
niečių choras Chicagoje

WMAQ — 6:15 - 
ton Holmes.

WENR -
šory Council

WGES — 7:00 — People’s Lietuvių 
Programas

WMAQ
Club

WBBM — 7:30 — Count of Mon 
te Christo

WMAQ — 7:30
KYW — 8:00 

man Band
WMAQ
KYW -
WBBM
WENR

kie Picturc Time

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAI DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo '

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

5340 South Kedzie Avenue
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arshf*eld L> and Street Cars to Do

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
įeredomis iki 7 v. v.
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BEPROČIO DARBAS

Šv. Petro katedroje, Vatikano mieste, netoli didžių
jų durų, sprogo “pragaro mašina”, kuomet minios mal
dininkų buvo pradėjusios eiti lauk po sumos, ir lengvai 
sužeidė keturis asmenis. Tą bombą su laikrodžio me
chanizmu (idant ji sprogtų iš anksto nustatytu laiku) 
buvo kažin kas atgabenęs į bažnyčią prastam čemoda
ne ir palikęs sargo priežiūroje, kambaryje, kur palie
kama, einant į katedrą, lazdos, skėčiai ir didesni ribu
liai.

Kas atnešė tą bombą, dar nesusekta. Spėjama, kad 
tai galėjęs būti koks kaimietis, nes čemodane, kuriame 
ji buvo paslėpta, popiežiaus žandarai užtiko šmotą juo
dos duonos, kokią paprastai valgo Italijos ūkininkai. 
Tačiau neatrodo tikėtina, kad asmuo, kuris nešė bom
bą j bažnyčią, šalia jos buvo pasidėjęs ir duonos paval
gyti. Greičiaus ta duona galėjo būti įdėta į čemodaną 
tikslu apdumti akis policijai.

Bet visviena kas tą piktadarybę atliko, tai buvo 
beprotiškas darbas. Pranešdamos apie šitą teroro ak
tą, telegramos sako, kad tai jau trečias toks atsitiki
mas per pastaruosius dvejus metus. Pirmu du kartu 
bombos buvo užtiktos, pirma negu jos sprogo. Kas 
nors, matyt, arba nori nužudyti papą, bet negali prie 
jo prieiti, arba nori sulaikyti žmones nuo bažnyčios 
lankymo.' ' • i

SVEIKOS EKONOMINĖS IDĖJOS

Tenka stebėtis, girdint, kaip Jungtinių Valstijų 
administracijos atstovai šiandie kalba, lyg kad jie bu
tų prisiskaitę socialistiškų brošiūrų ekonominiais klau
simais. Jie sako, kad reikia trumpinti darbo Valandas 
pramonėje, idant didesnis skaičius darbininkų turėtų 
uždarbį. Jie aiškina, kad gerovės grįžimas yra galimas, 
tiktai pakėlus perkamąją masių jėgą; kad turi būt nu
statytas algų minimumas, iš kurio galėtų pragyventi 
kiekvienas darbo žmogus; kad iki šiol perdaug didelė 
dalis pagaminamo šalies turto tekdavo turtingiemsiems, 
kurie tą turtą patys suvartoti negalėdavo, todėl dėdavo 
jį į pramonę, vis labiau ir labiau plėsdami gamybą, 
kuomet masės žmonių nestengia išpirkti prekes.

Turėti tokių sveikų idėjų valdžios žmonėms pirmiaus 
butų buvę labai pavojinga, tiesiog negalima. Jie butų 
buvę apšaukti, kaipo radikalai ir “Amerikos instituci
jų” priešai. Q šiandie net konservatyviški laikraščiai 
praneša jas savo skaitytojams ir nešaukia, kad Ame- 
rika žūva.

Štai kokių dalykų šiomis dienomis papasakojo spau
dos atstovams rekonstrukcijos administratorius, Hugh 
S. Johnson. Kalbėdamas apie depresiją, jisai pareiškė:

“Kai dėl šių trejų nelaimingų metų, tai bjau
riausias dalykas yra tas, kad tyčiojamasi iš musų 
sveiko proto — milionai žmonių neturi pastogės 
miestuose, kuriuose pilna tuščių butų; nedavalgy- 
mas, kuomet pilni aruodai; žmonės nudriskę, kuo
met rūbų yra perdaug; milionai neturi uždarbio, 
kuomet kiti milionai 
ba.

“Tokioje būklėje
Iš tiesų, nėra senso.

retų apie savo reikalus užmiršti darbininkai, kuriuos 
depresijos rykštė užgavo skaudžiausiai?

Jeigu jau net ir valdžia pripažįsta, kad nuo darbi
ninkų gerovės priklauso pramonės ir žemės ūkio gero
vė, tai darbininkai turi juo didesne drąsa kovoti už savo 
būvio pagerinimą !

O jeigu darbininkai lauks, kad kepti karveliai imtų 
kristi į jų burnas, tai tuomet, žinoma, iš gražių val
džios žodžių daug gero neišeis.

V y laidas Zereni-Beliajus.

Girtuoklio Duktė

Apžvalga
UŽDARĖ VIENĄ SENIAUSIŲ
JŲ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ

apskrities 
vieną se- 
laikraščią, 
socialistų

eiti 1909

Kauno miesto ir 
viršininkas uždare 
niausiu jų Lietuvos 
“Aušrinę'*. Ji buvo 
liaudininkų krypsnio.

“Aušrine” pradėjo
metais, kaipo priedas prie “Lie
tuvos žinių”. Vėliau ji ėjo at
skiru leidiniu. Prieš, karą “Auš
rines” redaktoriais ir artimiau
siais bendradarbiais buvo Pet
ras Klimas, Stasys šilingas, J. 
Papečkis, Steponaitis, Vienuo
lis ir k.

DŽIAUGIASI JUODAŠIMČIO 
ŽODŽIAIS

“Draugas” be komentarų įdė
jo buvusio rusų juodašimčio, o 
dabar Hitlerio “dešiniosios ran
kos”, Rosenbergo, pareiškimą 
dėl Vokietijos socialdemokratų 
partijos uždarymo: girdi, ta 
partija buvo “tik vienas lavo
nas, be mažiausios gyvybės”, 
todėl nacių valdžia ją “palaido
jo”.

“Lavonas”, už kurį per pa
skutinius reichstago rinkimus, 
nežiūrint į baisiausią hitleri
ninkų smurtą, buvo paduota 7 
milionai ir 200 tūkstančių bal
sų !

Telegramos kasdien praneša 
iš Vokietijos apie socialdemo
kratų veikėjų suėmimus įvai
riuose Vokietijos . miestuose. 
Prieš organizaciją “be mažiau
sios gyvybės” tokio smurto ne
reikėtų vartoti.

VOKIETIJOS LAISVĖ

eiBirželio 20 dieną pradėjo
Saarbrueckene naujas dien

raštis, “Deutsche Freiheit” 
(Vokietijos laisvė). Jį leidžia 
Vokietijos socialdemokratai, ku
rie pasišalino nuo hitlerininkų 
persekiojimo į užsienius.

Saar distriktas yra Vokieti
jos dalis, atskirta nuo Vokieti
jos ir padėta po Tautų Sąjun
gos globa. Hitleris tenai netu
ri galios. To distrikto sostinėje 
Saarbrueckene eina socialdemo
kratų dienraštis “Volkss- 
timme” (Liaudies balsas). Jo 
spaustuvėje yra spausdinama 
“Deutsche Freiheit”. Svarbiau
sias šito naujo dienraščio už
davinys yra propaganda prieš 
hitlerizmą.

ti

taktikos. Konferencija, paga
linus, gvildeno rinkimų kampa
nijos klausimą, kadangi neilgai 
it rukus bus renkamas Suomijos 
seimas. '

DANIJOS SOCIALISTŲ
JĖGOS AUGA

Danijos valdžios priešakyje 
jau kelinti metai stovi social
demokratai. Nors tame krašte, 
kaip ir visame pasaulyje, siau
čia depresija, kuri duoda pro
gos įvairių kraštutinių srovių 
demagogams dumti minioms 
akis, bet Danijos socialdemo
kratų partija ir dabar eina 
istipryn. Per vienus tik 1932 
metus buvo įsteigta Danijoje 
10O naujų partijos skyrių su 

• 6,000 narių; padidėjo taip pat 
2,000 narių socialdemokratinė 
jaunuomenės organizacija.
I

I Danijos socialdemokratų par
tija turi 1,153 skyrius su 180,- 
000 narių. Reikia atsiminti, 
kad Danija maža šalis, turinti 
tik 3,500,000 gyventojų.

Danijos pavyzdys rodo, kad 
į yra klaida manyti, jogei so
cialistų dalyvavimas valdžioje 
'visuomet kenkia partijai. Ant
ra vertas, kaip galėtų atsisa
kyti nuo dalyvavimo valdžioje 
stipriausioji krašte partija, 
nors ji da ir neturi absoliu
čios daugumos? Jeigu ji pa
sitrauktų, tai valdžią paimtų 
į savo rankas atžagareiviai.

tai 
tot 
tai 
šj

ČEKOSLOVAKIJOS SOCIALIS
TŲ VADAS AMERIKOJE

Čekoslovakijos senato prezi
dentas, Dr. Franz Soukup, at
vyko j Ameriką. Jisai yra če- 
koslo vak i j os spcialdemokratų 
vadas ir Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo biuro na
rys. Čekoslovakijos respubliko
je jisai yra populeriškiausias 
asmuo po respublikos preziden
to, Dr. Masaryko. Soukup 
62 metų amžiaus.

Jungtinėse Valstijose 
rengia Socialistų Partija 
kalbų maršrutą.

yra

jam 
pra-

(Tęsinys)
Juozas palydėjo ją namo. 

Eidama mažai tesikalbėjo. 
Tačiau prie durų Juozaa pa
klausė, ar jis galės ją kada 
nors aplankyti. Agota nusi
šypsojo ir atsakė:

—Tikrumoje aš tamstos ne
pažįstu, t. y. nežinau tamsios 
pavardės. Vienok su tamsta 
man buvo labai smagu pralei
sti vakarą. Tai sukėlė manyje 
viltį. Jeigu tamsiai tai nesu
darys nemalonumų ir mano 
tėvas- bus blaivas ir sukalba
mas, tai tamstos atsilankymas 
man tikrai suteiks džiaugsmą. 
Bet gal man neišpuola taip 
kalbėti, nes tamsta gali pa
manyti, jog aš esu alaus įta
koje.

—Aš manau, kad tamsia esi 
perdaug kukli ir perdaug sa
ve žemini. Aš netikiu tuo bib
lijos pareiškimu, kur sakomas, 
kad vaikai turi kentėti dėl 
tėvų nuodėmių. Jeigu mu
dviem malonu būti kartu, 
nėra jokios prasmės vengti 
O kai dėl mano asmens — 
aš esu Juozas Adomaitis,
vakarą aš matysiu tamstą. 
Tad ligi pasimatymo.

Agota dar kai kurį laiką 
žiurėjo, kaip Juozas pranyko 
ankstyvo ryto migloje. Kai jo 
nebesimatė, Agotos pilkose ir 
ryškiose akyse pasirodė aša
ros. Greit ji įbėga* į vidų ir 
krito į lovą. Ji pradėjo verkti 
taip, kad atrodė, jog jos šir
dis plyš iš susijaudinimo.

Beverkdama ji ir užmigo. 
Vaikų verksmas išbudino ją. 
Jie prašė valgyti. Agota tuoj 
atsikėlė ir pavalgydino vai
kus. Kadangi tėvas dar nebu
vo sugrįžęs, tai ji pradėjo sa
vo kasdieninį darbą ir pir
miausiai apžiurėjo gyvulius.

Džiuginančios mintys apie 
gegužinę skverbėsi* jai į galvą. 
Su nekantrumu ji laukė vaka
ro, kada Juozas atvyks, ir va
landos jai virto metais. Ji už
baigė savo darbą lauke ir pra
dėjo triustis vidttjc. Viskas 
privalo atrodyti kuo puikiau
siai, kai atvyks jos žavingas 
karalaitis. Ji nuplovė krėslus 
ir stalą, rūpestingai išlavė 
moliu grįstą aslą ir, ant galo,

pradėjo dekoruoti dirbtinė
mis gėlėmis šventųjų paveiks
lus.

Ji pabučiavo dievomuką, 
kuri stovėjo lange ir dar kar
tą iššlavė aslą.

Staiga užsitrenkė vartai ir 
pasigirdo burnojimai bei kei
ksmai. Iš baimės Agota persi
žegnojo ir atsidavė Dievo va
liai. Užmirštos Imivo laimingos 
valamloss kurias ji praleido 
gegužinėje kartu su Juozu. Ji 
išėjo- pasitikti tėvą. Persigan
dę vaikai nubėgo pasislėpti į 
daržinę, kol praeis tėvo įduki- 
nm

—Labutis, tėveli. Gal reikia 
pagelbėti tamstai įeiti į vidų?

—Nedavrerkat — suriko jis.
—Ką tu veikei per kiaurą die
ną, kad nepastebėjai nei to, 
kad vištos naikina užsėtus 
laukus? Aš turiu krimstis dė- 
liai to, kur gauti jums vi
siems maistą, o tu, r u puže, 
nieko nepaisai. Palauk, kai į- 
eisime į vidų. Vesk mane tu, 
niekadėja!

Iš praeities patyrimų Agota 
gerai žinojo, kas ją laukisl Ji 
įvedė tėvą į vidų ir pagelbėjo 
jam nusivilkti sermėgą. Jo 
dėmesį atkreipė išdekoruofi 
šventųjų paveikslai. .

—A-a-a, tai štai kaip
praleidei laiką? Tai štai kodėl 
tu nepastebėjai, kad vištos 
naikina užsėtus laukus, kur 
tiek daug mano prakaito yra 
išlieta*!

Nieko nelaukdamas, Svir- 
gailą pradėjo draskyti deko
racijas nuo šventųjų paveiks- 
lų.

—Meldžiu, nedaryk to! — 
maldavo Agota su ašaromis 
akyse.

—Tylėk, rupuže! Tai tu 
manai, jog gali man pasakyti, 
ką aš turiu daryti, o ką ne?

Įdukimas pasiekė aukščiau- 
sį laipsnį, ir tėvas pasitvėrė 
dievomuką ir paleido tiesiai į 
Agotą, užgaudamas jai veidą. 
Iš lūpų pradėjo bėgti krau
jas. Matomai, kraujas dar la
biau jį suerzino. Visokiais žo
džiais keikdamas, jis pradėjo 
artintis prie Agotos, kuri bai
mės apimta spruko pro duris. 
Prie vartų stovėjo Juozas. Ji

tu

suriko ir puolė jam tiesiai į 
glėbį.

Svirduliuodamas išėjo lauk 
ir Svirgaila. Nepažįstamo vyro 
įsimaišymas galutinai išvedė 
jį iš pusiausviros. Jis pagrie
bė prie durų stovintį krėslą 
ir užsimojo. Juozas žaibo grei
tumu prišoko prie pakvaišu
sio nuo degtinės vyro ir iš
traukė iš jo rankų krėslą. 
“Na, dabar busi tinkamai nu
baustas,” — galvojo Juozas. 
Pasiguldęs ant žemės, jis ge
rokai apkūlė Svirgailą, o pas
kui įsivilko į vidų ir surišo jį. 
Girtuoklis, gulėdamas asloje, 
keikėsi šlykščiausiais žodžiais.

Po to Adomaitis priėjo prie 
verkiančios Agotos, apiplovė 
jos žaizdą ir kartu su ja nuė
jo į pievą.

—Dabar gal supranti mano 
pasibaisėtiną padėtį?’ — pra
tarė Agota.

—Taip,, bet už tėvo blogus 
darbus tamsta juk neatsakai, 
—švelniu balsu tarė Juozas.

—Ret kaip aš galiu to išven
gti? Jau dabar aš esu nuo vi
sų atskirta. Mano pareiga yra 
prižiūrėti vaikui ir dantis su
kandus kentėti, kai tėvas mu
ša. Tai pragaras, o ne gyveni
mas.. O kai dėl tamstos, — tai 
tik įsivaizduok, jog viskas te
bėra taip, kaip prieš gegužinę, 
ir kad tamsta manęs ntekuo
met nesutikai. Tačiau mano 
atmintyje visuomet pasiliks ta 
laiminga naktis, kurią aš pra
leidau kartu su tamsta. Ta ža
vėtina naktis, kuri, aš prisibi
jau, daugiau nebegrįš...

—Tu klysti, Agotėle, ir per
daug tamsiai žiuri į savo atei
tį. Nėra mažiausios priežas
ties, kodėl tavo likimas priva
lo pasilikti toks, koks jis bu
vo ligi šiol. Aš štai ką turiu 
pasakyti: aš niekuomet tave 
neapleisiu ir nei vienai minu
tei neįsivaizduosiu, kad nie
kuomet tavęs nesutikau. Kaip 
tik priešingai, — aš stengsiuos 
kaip galima dažniau būti kar
tu su tavimi ir — jei tai nėra 
perdaug drąsu — užkariauti 
tavo širdį. Visas dalykas yra 
tas, kad tu perdaug nusižemi
ni. Gražumu ir išmintimi su 
tavimi negali susilyginti stam
biųjų ūkininkų dukterys. Tuo 
atžvilgiu tu pilnai prilygsti 
miesto gyventojams.

(Bus daugiau).

Garsinkite “N-nose”
LONDONO TEKILAS

KLAUSIMAS

kenčia dėlto, kad anie nedir-

SUOMIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ KONFERENCIJA

galima vartoti kapinių 
garsinant savo biznį, be 

kaip dabar

Gerbiamos “Naujienos”:
Malonėkite duoti atsakymą j 

mano 
toks:

socialdemokratų 
Elsinkiuose savo 
Ji parode didelį 
partijos eilėse, 
pasisakė už de-

klausimą. Klausimas

*>•
c

A n. - 
nėra senso.”
Bet šitokia be senso būklė Be

niaus buvo visų giriama. Tik socialistai drįsdavo ją 
kritikuoti, ir už tai jie būdavo visų “rimtų” ir “patrio- 
tingų” piliečių niekinami ir pašiepiami.

Administratorius Johnson sako, kad kiekvienas 
žmogus Jungtinėse Valstijose privalo būti tokioje pa
dėtyje, kad galėtų kasdien nusipirkti pusryčiams “ham 
and eggs” už pusę dolerio, — o turtingas žmogus, gir
di, vistiek negali suvalgyti “ham and eggs” už keturias 
dešimtis dolerių!

Kada darbininkai turės kuo mokėti už maistą, rū
bus ir kitokius reikalingus gyvenime daiktus, tai turės 
darbo pramonė ir galės £avo produktus parduoti far- 
meriai. v

Girdėdami šitokius pareiškimus iš aukštų valdiškų 
vietų, kai kurie radikališko nusistatymo žmonės ima 
liet abejoti, ar tik ne bando valdžia publiką apgauti

Suomijos 
partija laikė 
konferenciją, 
vieningumą 
Konferencija
mokratijos gynimą ir kovos tę
simą prieš fašizmą. Suomijoje, 
kaip žinoma, fašistai po vardu 
“lapuiečių” kelis kartus bandė 
daryki sukilimus, bet tie bai
dymai buvo- nesėkmingi, kadan
gi valdžia, žinodama griežtą 
darbininkų nusistatymą} prieš 
fašistus ir bijodama pilietinio 
karo, sukilėlius numalšino.

. Partijos konferencija priėmė 
naują ekonominį programą, ku
riame reikalaujama paimti 
valstybės nuosavybėn visus 
miškus, įvesti monopolį užsie
nių prekybai ir suvalktybintj 
bankus. Svarstant klausimą 
“bendro fronto” su komunistais,, 
konferencija nutarė, kad joks- 
bendras veikimas su Maskvos

vardą 
kapinių leidimo, 
kad daro smuklininkai ir pik
nikų rengėjai? Jie vartoja ka
pinių vardą savo biznio garsi
nimui. Labai daug žmonių tuo 
piktinasi ir klausia manęs, ko
dėl nėra taip daroma kitur, 
kaip tik prie Tautiškų Kapinių? 
Pavyzdin, katalikai įsitaisė 
daržą prie šv. Kazimiero kar 
pinių, o garsindami savo pikni
kus nemini kapinių vardo, tik 
vardą, daržo ir vietą, o kapines 
palieka ramybėje ilsėtis numi
rėliams.

Toki garsinimai pažemina 
laisvos minties žmones, pikni
kas— kapines,, kapines — pik
niką. —“Naujienų” skaitytojas 

ir Lotų savininkas.
Mes nežinome įstatymo, ku

riuo pasiremiant butų galima 
uždrausti garsinimuose minėti 
kapinių vardą. Bet, iš tiesų, 
tas paprotys vartoti kapinių 
vardą pramogų ir užeigų skel
bimuose nėra pagirtinas. IPiMai
pritardamos, aakščiaus .jia^uoto1 
laįško ? antbriUi,. “ Naiuj ienos” 
kreipiasi į pikhik^ rengėjus ir 
biznierius, ragintfamos juos 
gerbti Tautiškų Kapinių vardą 

fįr nedėti jo į biznio bei pra
mogų skelbimus arba aprašy-nes turėtų pasidaryti pasyvus, kuomet valdžia pripa- Alininkais nėra galimas, kol 

žįsta jų reikalavimų teisingumą? Ypatingai, kodėl tur'jie neatsisako savo ardymo
1

1



Lietuviai Daktarai

EKRANAS

Teatras ir Ekranas

Graboriai

(Ed-

Advokatai

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušeres

Namų Tel. Hyde Park 3395

6859 So
Tek REPUBLIC 3100

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

Blon-
Kcelcr

kot-H 
AuJ 
pas-;

9 iki II valandai tyto 
6 iki 9 valandai vakaro

Lietuvio dailininko 
paveikslas atkreipia 
į save žinovų akis

Kau
lą ūki a

"■....
«*»**■*

Suimtas 
Lovett 
Union 
Kenna

mokyklos, 
dar tebėra

atsidarė 
j kurias 

registruo-

Šiandien paskutinė 
proga įstoti į “Liet. 

Dienos” orkestrą

A r e š tavo Chicagos 
universiteto profeso
rių dėl pikietavimo

Vakar 
vasarinės 
mokiniai

Miliausko dar- 
— kalne, vėsu

M. J. šileikio “šeimininkė” yn 
Harding galerijų dailės pa 
rodos pažiba

FRIENDS
Trečiadienį i

Buvęs Amerikietis rašo laiške 
savo draugui Chicagoje

Dr. Montvidą
— Buvęs

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

M. J. Šileikis laimėjo Williani 
O. Goodman pirmą dovaną už 
geriausią paveikslų grupę išsta
tytą Chicagos Art Institute, 
1925 metais.

Paroda baigiasi šią savaitę. 
Joje dalyvauja įvairių tautų 
dailininkai.

J. J. BAGDONAS 
lietuvių Graborius 
Judncdi' Valandoj Pašaukite Mane

Lietuvio dailininko M. J. ši 
leikio, ‘‘Naujienų 
darbininko, paveikslas 
niitkė’ 
statytas G. Harding galerijose,

Kaunas nekantriai 
taukia Dariaus-Girė

no atskrendant iš 
New York©

prof. Robert Morss 
ir Civic Liberties 

sekretorius TJi. Mc-

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Šiandien įvyks Jono 
Chestos-Chestausko 

laidotuvės

Vedėjas orkestro, kuris gros 
Pasaulinėje Parodoje prane
ša, kad po šiandien įvyks
tančios repeticijos naujų 
narių nepriims. \

Tarp Chicagos
Lietuvių

bendrovės 
šeimi- 

‘The Housewife”, iš*

J. Uktveris vedė šaisnųų ir 
sporto tųarką: buvo daug

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Jeigu jus turėjote ipepkius 
metus patyrimo .groti muįikos 
instrumentą ir jeigu norite da
lyvauti orkestroje, kuri gros 
Lietuvių Dienoje, 'liepos 16 d. 
Chicągos Pasaulinėje Parodo
je ** štai jūsų paskutinė pro-

Nusišovęs lietuvis biznierius 
bus palaidotas Tautiškose 
kapinėse.

Kazyo Steponavičius, Lietu
vių Dienos orkestro vedėjas 
paskelbė, kad šiandien pasku
tinį kartą bus priimami nau
ji nariai į orkestrą. Orkestrą 
naudoja visus instrumentus, 
išskyrus saksofoną.

Repeticija įvyks Gage Park 
svetainėje, 55th ir Western 
avenue, 7:45 vakare.

NUliuJę įlinkame,

Moteris, Sūnūs, Duktė 
>įr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L ,J. /Zo|p, Tėl. Boulevard 
5200.

Jis sako, “Dabar visi kau
niškiai labai susirūpinę kap. 
S. Dariaus ir Įeit. S. Girėno 
atskridimu į Kauną. Čia naktį 
visados apšviesta radio sto
ties bokštai, kad jie neužkliū
tų ir nežūtų prie bokštų. 
Jiems atlėkus bus ruošiamos 
labai didelės iškilmės: skrai- 
tys karo lėktuvai, bus rengia
mi bankietai, ir tt.”

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Giminės ir draugai šiandien 
palydės į Tautiškas Lietuvių 
Kapines Joną Chestą — Ches- 
tauską, kuris šeštadienį atėmė 
aavo gyvybę baisioj visą Chi
cagos lietuvių koloniją, su- 
kračiusioje tragedijoje.

1:30 vai. po pietų jo kūnas

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sun ai, Duktė, 
it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Julius Liulevičius. Telefonas 
Lafayette 3572.

Kiekvieną naktį apšviesti 
radio bokštai.

bus išlydėtas .iš namų, 4864 
Archer Avenue, ir, graboriui 
J. Liulevlčiui patarnaujant, 
nulydėtas j kapines.

Velionis nusišovė šeštadienį 
rytą Brighton Parke, tarp Ko* 
mensky ir Archer Avenue, po 
(o kai dėl nežinomų priežas
čių mėgino nušauti lietuvę 
Mortą Adomaitienę, 4943 So. 
Komensky Avenue.

Jis buvo apie 50 metų am
žiaus, užlaikė gazolino stotį, 
Paliko žmoną, dukterį Adelę 
ir du sūnų, Norbertą ir Joną.

CHICAGO 
MUSIC 
virtadienį, birž. 28 ir 29, 
ditoritmi Theatrc įvyks 
kutiniai du Chicagos simfoni-i 
jos orkestro koncertai Centu-j 
ry of Progreus serijos, kurią1 
rengė Chicago Friends of Mu- 
sic. Programai yra labai geri, 
įdomus, o įžanga nuo 50c iki 
$1.50. Pradžia 8:30 v. v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

JONAS CHBSTA 
(Cestakauskas) 

■Persiskyrė su Jiuo (pasauliu bir
želio 24 dieną, 7:30 valandą ry
to 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Žarasų apskr., An
talieptės miestelio.

Turėjo biznį, vadinamą Chesta 
Gesolin Service ant Archer Avė.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Seterą po tėvais Mušins- 
kaitė, du sūnūs Joną ir Norbertą, 
dukterį Adelią, marčią Heleną 
Chestą, Lietuvoje 3 pusbrolius 
Petrą, Joną ir Antaną, taipgi pus* 
seserę Nataliją Zinkevičienę, gimi
nes ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 4864 
Archer Avė. Tel. Virginia 1088.

Laidotuvės įvyks antradieny] 
birželio 27 dieną. 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. 
minės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

jami. Atsidarė 10 high acho- 
ols, Crane kolegija, mokytojų 
mokykla ir daugelis pradinių 
mokyklų.

Apie pavakarį prasidėjo 
sporto programas, kurį tvarkė 
J. Uktveris su savo pagelbinin- 
kais. Ritosi abu Bancevičiai 
— senasis su sunuin. Bagdo
nas, Dudinskas ir dar keletas 
ristikų. Ristikai šį kartą pri
darė daug “komedijų”.

Ypatingai daug smagaus 
juoko buvo kai Uktveriui ko
manduojant, .prasidėjo “balno 
jojimas”, šis gėmis man atro
do naujas, lai visi juo domė
josi ir dalyvavo jame.

Buvo ir “pajų” valgymas. 
Visi laimėjusieji triuką daly
viai gavo gražias dovanas.

Trumpai pasakysiu, kad šis 
piknikas buvo vienas links
miausių. Gal dėl to, kad pats 
parkas įdomus?

Bet iš profesionalų, tai visai 
mažai teatsilankė; mačiau tik 
du daktaru 
Dr. Margerį

Praeitą sekmadienį, birželio 
25 d. Miliausko darže įvyko 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
S. P. piknikas. Nors diena 
atrodė į lietų, bet publikos su
važiavo daug, 
žas yra gražus 
ir pakankamai pavėsio. šo 
kių salė ir biznio “standai 
naujai pastatyti.

Kaunas esąs gražus miestas.
Tarp kito ko, kaunietis lai

ške Chicagos draugui sako, 
“Kaunas dabar gražus mies
tas. Jo gatvės daugumoje per- 
grįstos ir išpiltos mcksfaltu. 
Vandentiekis baigta įvesti. Pa
statyta daug gražių namų.

“Vytauto parkas šįmet visas 
išpuoštas. Atremontuota vasa
ros teatras ir kinas. Pastatyta 
keletas graikų stiliaus pa
minklų...”

Stambesniuose Lietuvos 
miestuose, kaip Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje yra susida
rę nutikimo, komitetai, į ku
riuos įeina visos visuomenės 
sferos.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

Ct, Cicero, III.
Cicero 5927 f,

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

K. P. GUGI S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Deatborn St.,Rooms 143 1 -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 ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 IV. Washington St.
Roorn 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Lietuva, ir ypatingai 
nas labai nekantriai 
lietuvių lakūnų kap. S. Da
riaus ir Įeit. S. Girėno at
skrendant iš New Yorfko, 'kaip 
praneša vienas Ibttvęs ameri
kietis, dabar apsigyvenęs lai
kinoje Lietuvos sostinėje, laiš
ke savo draugui Chicagoje.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Jono Chestos gi- 
ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jam paiku- 
atsisveikini*

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wenttvorth Avė., 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.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas {Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

Trečiadieny] ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis)
Westetn .A-ve., Chicago, III. 

Virš Grėgg Vaistihyčfos.

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

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

JONAS MALBCKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 25 dieną, 6:00 valandą ry
to 1'933 m., sulaukęs apie 52 m, 
amžiaus, gimęs 'Rastinių apskr., 
Kelines -miestelio.

Amerikoj išgyveno* 27 metus.
Paliko .didėliame nubudime 

moterį Agotą, .sūnų Juozapą, duk
terį Oną

Kūnas 
8933 So

Laidotuvės įvyks (trečiadienį 
birželio 28 dieną, Si00 vai. ryto, 
šv. Juoząpo .parapijos (bažnyčioj 
atsibus gedulingos jpamaldos .už 
velionio jiėlą, o '9:30 V4l. iš .na
mų bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a, Jono Maleckio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai 'kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ,jr suteikti jam pas
kutinį (patarnavimą ir atsisveiki-

Mrs. ANELIA K. IARUSH
• Physical Therapy •

& Midwife
6109 South Albany 

j; Avenue
į Phone

Hernlock 9252
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li- 
£onin'sc’ duodu-nw-

: B ssage, electric treat-
CS ment ,ir m48netic

n Mank<ts ir t. t.
Moterims ir mergi-B| |] noms patarimai do-

' -*k   :. vanai.

iPhone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

iMusų iPatarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
'kale* visuomet esti sąži
ningas ir nebrąj|gus to- 
dėl,, Ikad neturime iš
laidų užlaikymui 'skyrių.

3307 Aubura Avė. 
CHICAGO, ’WL.

............. ..... . ........... ..... ....................
Tėh Lafayette 35 72 

jĮfelIB iL Liulevičius 
GRABORIUS ir 

Ui ® .{BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja 'Chicagoje 

ir ąpielinkėje.
(Didelė ir graži 

koplyčia dykai.
't Hį 4092 ARCHER AV.

Ofisos: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexe! 9191

DK. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

3102 So/Halsted St. 
. " 1 kampas 31st Street

Vai.:-10—41 v. ryto, 2—4, 
Nedėliomis ir šventadieniais

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., nrie Clark * 
Telefonas State 7060: Valandos O—5

W. Sidet'2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
Pauedėlio, Soredos ir Pėtnyčioa vak. 0 iki 9 

Telefonas Canal 6128 i
Namai: 6459 S. Rockvvell Street

Utarninko. Ketverto ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republic 0600

Tėl. Yards 1829

DR. & 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 J 

Nedėliomis pągal sutartį.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

ORIENTAL — “Gohl 
gers of 19Š3” mu Joan 
dcll, W. Williams, R. ] 
•Guy Kibbee, Gipger RogersJ 
ir kiti. Jš teatro užkulisių gy-< 
veninio.

ROOSEVELT — “Jennie 
Gerhardt”, pusiau vykusi ek
rano versija Theodore Dreise-' 
trio apysakos buvo (perkelta iš 
Chicagos teatro į Rooseveltą 
dar vienai sąvaitei miesto 
centre. Filmo vadovaujamoje 
rolėje Sylvia Sidney.

McVICKERS — “The Wo 
man I S tolo” — Fay Wray ir 

įJack Holt.
CHICAGO — Penktadienį į 

šį teatrą ateis “Gollege Hu- 
mor”, “nušviečiąs universite
tų gyvenimą”, šią savaitę, “I 
Lovcd You Wednesday.”

UNITED ARTISTS — šeš
tadienį, liepos 1 d. į United 
Artistą ateis “Warrior*s Hus- 
band” vykuąi (komedija su 
Elisa Landis, Ernest True ir 
David Manners.

i. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
(Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telėfonas Biunswick 0597

r giminės, 
pašarvotas randasi 

Houstbn Avė.
Jv.yki (trečiadienį 
... I. ryto.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Ofiso .tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balžamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

TutiU Automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3819 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiiį. įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. 'Prirengia :teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuos^ egzaminavimas daro
mas su dėkota, parodančią mažiausias, 
klaidas. S pečiai e atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. ^Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
tais pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę rpigiaus, kaip b'uVo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos ipb 

ginu Mp Įpirmiau.
4712 South Ashland Avė.

.Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marguette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Slade, contrallo
Dressler, tenor
Koch, baritone.

Symphony No. 9 (Chorai)< 
Opus 125, in D Minor

......................... Bcethoven
Allcgro nia non troppo, un 

poco maestoso
Molto vivace
Adagio molto c eantabile
Chorai finale “Ilymn to

Jo v”............................. Schillei*

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

apart .šventadienio 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 sutartį.

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St.
Virš Juciaus .Rtstauranto 

Priima kasdiėn nuo 9 ryto iki 9 y. vak

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais .pagal sutartį.

SENMRM m DIDŽIAUSIA
OBHCAGOJĖ

J. F. iEUDEIKJiO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, 4odėl gali pigiau patarnauti.

J. yra vienatiniB lietuv.ių graberįusJkuris
turi įrengęs grahų,dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos 4rys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

Trečiadienio programas.
Chicago Symphony Orches

tra, Frederick A. Stock, Con- 
duetor. Ainy Netll, Violin So- 
loist.

“Sovict Iron Foundry”, 
Opus 19 .................  Mossolow

(Music for Machines)
Symphony No. 12, Opus

35—G Minor .... Miaskowsky
Suite from Bailei

“Petrouchka” ...... Stravvinsky
Pertrauka.

Spanish Symphony for 
Violin and Orchestra, 
Opus, 21 ...................

Rhapsody “Ef.pana
............................ Chabricr

K e t virtadjeni o (>pasku t i nio 
koncerl o) programas

' Chicago Symphony Orches-i 
tra, Frederick A. Stock, Con- 
duetor.

Swedish Chorai Club, (Har- 
ry T.. Carlson, .Djrector.),.

A polio Musieal Club 
gar Nelson, Direotor).

Soloists: Marjorie Maxwell, 
soprano, — Loiiise įHarrison

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Policija vakar suėmė Chi
cagos universiteto literatūros 
irofesorių Robert Morus Lo
vett, kuomet jis užprotestavo 
>rieš vaikymą moterų strei- 
derių prie B. Sopkin siuvyk
lų, 3900 South Michigan avė.

Kartu su juo buvo suimtas 
Thomas McKenna, Civil Liber
ties Union sekretorius. Jie 
juvo suimti kuomet pasiprie
šino .policijai, kuri norėjo iš
vaikyti streikuojančių moterų 
dkietas. Moterys turėjo lei
dimą. Abu buvo paleisti už 
$25 kauciją.

Streikas, spėjama, pasi
baigs, nes darbdaviai ir mote
rys susitarė dėl algų. Jos 
dirbs tik 9-ias valandas, vietoj 
10, gaus 15% algų pakėlimą, 
jeigu ikišiol gavo virš $6 į sa
vaitę, arba 20%, jeigu gavo 
mažiau šešių.

Vakar Chicagoje atsi 
darė vasarinės mo

kyklos

laukė labai prielankios kritikos 
nuo žinovų, k utie atlankė pa
rodą.

Anot jų, .paveikslas yra pa
rodos pažiba. “ ‘The House- 
wife’ ”, virtuvėje prie krosnio, 
kuria nesidrovėtų būti ir šva
riausia, ir labiausiai patyrusi 
namų prižiurėteja, yra labai 
geras M. J. Šileikos kūrinys”, 
pareiškė kritikas Edan Wright 
parodoje apžvalgoje, kuri tilpo 
viename Chicagos dienraščių.

Paveikslas buvo nupieštas 
1931 m. Jis jau buvo išstaty
tas Michigan Universitete, Ann 
Arbor, Mich., ir Chicagos Dai
lės Institute.

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

Tel. Kenwood 5107

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 

Phone Boulevard 8483

Įvairus .gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvauhęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

, LIETUVIŲ GRABORIUS 
4605-07 SO?IHERMITAGE AVĖ.

VM Ttlefoiuti VAKDB 17^1^1742 CHICAGO, ILL

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10;—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30"val. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464



Antradienis, birž. 27, 1933

CLASSIFIEDADS

sudaro

PRANEŠIMAI Peter Conrad

Chrysler ir Plymouth

For Rent

neapsivil

MORTGAGE BANKERS

DĖL ČEMPIONATO BESIARTINANTSHARKEY-CARNERA KUMŠTYNĖMS

AutomobiiesJack

PRIMO

parda

priims

CLASSIFIEDADS

bokso čempionosunkaus svorio

3358 So. Halsted St. Chicago

kad Carnerą

Liet Dūk. Dr-ja už
pirko “Lietuvių Die
nos” ženklelių už $15 GARSINKITĖS 

NAUJIENOSE

SLA. 122 kuopa ren
gia pikniką Nepri
klausomybes Dienoje

1210
247.8

brangiai, 
laiko. E

KILOCYCLES.
M E T E R S

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

KARALAITĖS” KONKURSE

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

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

Prėmė naują įstaty 
mą kovai prieš auto 

mobilių vagis

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

laikų atgal Illinois 
priėmė “Anti- 

” ir gubernatoriui

SPECIALES
KAINOS

Max 
BAER, 
V1ILL CAST

A MENACIMG 
SHADOVU 
OVER THE 
RIMG VJHEN 
SHARKEY 

AND
CARNERA 

CLASH I

Peter Phillips, 33 m., 3255 
Belden avė., buvo užmuštas, o 
jo žmona Harriet, 28 sunkiai 
sužeista, kuomet jo automobi
lis įvažiavo į gatvekarį prie 
Crawford ir Metropolitan pi.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Philadelphia, New Yorko, Detroit, Pitts 
burgho lietuviai rengiasi atvykti j Lie

tuvių Dieną Pasaulinėje Parodoje

Iškelia nemalonių fak 
tų apie West Parkų 

globėjus
CHICAGO SUSILAUKS DAUG SVEČIU IŠ 

RYTINIU VALSTIJŲ

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

nereikės 
metais, 

automo- 
rankose, 
tik vie-

Kuomet West Parkai buvo 
republikono W. R. James ir jo 
šulų rankose, visi republiko- 
nų pakalikai ir politikieriu- 
kai tuose varduose, kurie jį 
išrinko, turėjo darbus prie 
parkų ir gavo algas, nors nie
kuomet nieko nedirbo. Dabar 
visi faktai apie patronažų yra 
velkami

Platins juos tarp savo narių 
ženkleliai gaminami “Lie 
pos 16” paminėjimui.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Vienas sužeistas, vienas 
užmuštas auto nelai

mėje

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

REIKIA 4 patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų ir 2 patyrusių vyrų 
dėl metai lapos. Central Paper Stock 
Co., 2455 Elston Avė.

CLARENCE A. O’BRIEN 
<’ Reglstered Patent Attorney 

43-A Securlty Savings & Commerclal 
Bank Bullding

(Dlrectly aeross Street Irom Patent Office) 

VVASHINOTON. D. C.

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

GROSERNfi. ICE CREAM ir ken- 
džių krautuvė, parsiduoda pigiai. 
5404 Princeton Avė. Tel. Boulevard 
1282.

Įvyks A. Kučinsko darže; sek 
madienį turės pusmetinį su 
sirinkimą.

Yards 0323 
35th St.

Chicagos lietuviai turės iš
valyti visus savo namų užkam
pius, užsivilkti išeiginius rū
bus ir mėginti padaryti kuo 
geriausį jspudj į lietuvius, ku
rie rengiasi juos aplankyti.

Mat, didelis skaičius rytinių 
valstijų lietuvių rengiasi at
vykti į 'Pasaulinėje Parodoje 
rengiamą Lietuvių Dienų, Lie
pos 16.

Susiinteresavimas Paroda, 
ypatingai lietuvių iškilmėmis, 
yra labai didelis ir jis sutrauks 
į Lietuvių Sostinę šioje šalyje 
kelioliką tūkstančių svečių.

“Vienybė’* Brooklyne rengia 
ekskursijų j Chicago Erie ge
ležinkelių linija, į kurią mano 
sutraukti didžiumą didžiojo 
New Yorko lietuvių. Iš Cleve- 
lando yra rengiama ekskursija 
“Greyhound” autobusų linija. 
Iš kitų centrų yra rengiamos

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St., 1 lubo» 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Vidas Notaras 

Prirengia legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimu, kokj teikia “Landlords” įstaigoj

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

TRMYKITl 
PERMAINA) 
NUO BIRŽELIO 
DIENOS, 1033

ei DYKAI
r- KNYGELI
“Reoord of I«- 
Nieko

. PATYRĘS automobilių me- 
<anikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi- 
ius už labai prieinamą kainą.

Telefonas Lafayette 1329

Interesuojasi Paroda; rengiamos traukinių, autobusų 
ir automobily ekskursijos

Pinigai surinkti už certifi- 
katus bus naudojami kovai 
prieš automobilių vagis ir vo
gtų automobilių pardavėjus.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome erperto darbą už jn«ų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame 
kaip tai rynas. “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO 
3216 So. Halsted St.

Tel. Vidory 4965

Ženklelius platins p. Gri- 
gonienė

Susirinkime, kurį Dukterų 
draugija laikė birželio 17 d. ji 
nutarė užpirkti bilietų už $25, 
bet kadangi laikas jau buvo 
pasibaigęs, ji nutarė paimti 
ženklelius. $

Visos narės pageidaujančios 
ženklelių prašomos kreiptis į 
draugijos vicc-pirmininkę P. 
Grigonienę, 3322 South Union 
avenue.

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

tuoti negalės, nežinodamas 
kokias informacijas originalis 
savininkas suteikė vai. sekre
toriui savo certifikato aplika
cijoje. Panašius liudymus tu
rės turėti ir pardavėjai darų 
biznį su senų automobilių da
limis.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai______

bendros ekskursijos keleiviniais 
automobiliais, kurias žadą at
vykti organizuoja, kad greičiau 
ir patogiau atvykus j Chicago.

Ypatingai stambų skaičių 
svečių Chicagon sutrauks “Lie
tuvių Dienos Karalaitės” kon
kursas, į kurį jstojo lietuvaitės 
iš įvairių kolonijų. Kiekvienos 
kolonijos lietuviai tiki, kad jų 
reprezentantės atsieks tą garbę 
ir jau tuo beveik didžiuojasi, 
nors konkurso teisėjai rezulta
tų nepaskelbs iki savai'tės prieš 
Dieną.

Bendrai, rytuose metasi j 
akis didelis susinteresavimas 
Pasauline paroda, kuris kar
tais pasireiškia griežtesnėje 
formoje, negu pačioje Chicago- 
je. Parodą pamačius, rytiečiams 
galima pasakyti, kad atvažia
vę ir ją pamatę 
site.

Negalės daugiau pardavinėti 
vogtų automobilių

štai kaip šis įstatymas pa
lies vogtų automobilių ar jų 
dalių pardavėjus. Klientas 
pirkdamas ^vartotų automobilį 
turės reikalauti nuo pardavė
jo kalbamų certifikatų, nes 
kitaip jis negalės išgauti nau
jų certifikatų nuo valstijos 
sekretoriaus, kad automobilis, 
kurį nupirko, yra jo. Reika
laujant naujo certifikato vi
suomet reikės pasiųsti seno 
automobilio savininko certifi- 
katų. O žinoma, vogto auto
mobilio pardavėjas tokio cer
tifikato neturės, o jo suktas-

P-lė S. U. Ecorse, Detroit, 
Mich. (Foto No. 2. — Ryt tilps 
Chicago, III., lietuvaitės pa
veikslas).

Lietuvių Dienos Karalaitės 
Konkursas pasibaigs birž. 30 d. 
Smulkmenų — žiur. kuponų).

Laikau dan< reiškia 
prie patentu. Norlil- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu • a v o 
uiimanymu. Prisius- 
kito braižini ar mo
deli dėl inutrukeHn. 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS 
gutSs "How t 
taln a Patent” ____
ventlon” formos. Nieko nelmatn 
už Informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Liepos 6 d. susirinks knygų 
revizijos komisija

Liepos 6 d. drg. A. Tankio- 
nes namuose, 3239 So. Union 
avenue, įvyks draugijos revi
zijos komisijos susirinkimas. 
Visi nariai raginami susirinkti 
5 vai. pp.

A. Dudėnienė, sekr.

ČEVERYKŲ taisymo šapa parsi
duoda už prieinamą kainą. Pardavimo 
priežastis du bizniai. Kreipkitės ant
rašu 44Q0 So Campbell Avė.

Svarbus kiekvienam automo 
bilistui; nebus galima par 
duoti vogto automobilio; sa 
vininkai 
f i kalus”

Mano, numažins apdraudos 
ratą.

Užkirsdamas kelių automo
bilių vagių darbuotei, šis įsta
tymas, sako Chicago Motor 
Club, padės automobilistams 
ir kitu atžvilgiu. Sumažinus 
vagių pavojų, Illinois nupuls 
automobilių apdraudos nuo 
vagių ratos.

REIKALINGOS patyrusios moterys 
>rie sortavimo skudurų. Nuolatinis 

darbas, gera alga. West Side Metai Co. 
2917 So. La Šalie St. Tel. Victory 
0600.

Certifikatas kainuos
Kuomet sekretorius 

aplikacijų, jis išduos savinin
kui certifikatų, už kurį reikės 
sumokėti 50 centų. Tų certifi
katų ar paliudymų 
mainyti kiekvienais 
Jis bus geras tol, kol 
bilis bus navininko 
50c renkės sumokėti 
nų kartų.

Certifikatų reikės 
tik tuomet, kuomet autoinobi 
lis pereis į kito savininko ran 
kas.

bronzo, ir juose vykusi daili
ninko ranka pajėgė įkūnyti 
mintis, kad Pasaulines Paro
dos tikslas yra parodyti kiek 
žmonija padare progreso per 
paskutinį šimtmetį ir kad tos 
dieno? iškilmės yra lietuviš
kos. Prie kiekvieno ženklelio 
yra trispalvis žalias, raudonas 
ir geltonas kaspinėlis. Bend
rai ženklelis yra gražus, reik
šmingas ir brangintinas kaipo 
atmintis.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith's Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

REIKALINGAS virėjas, kuris moka 
lietuviškus valgius gaminti. Atsišaukite 
903 W. 35 St., 2 duris iš užpakalio.

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”, 
[asinius 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.

T0WN OF LAKE
4 d. A. Kučinsko darže SLA. 
122 kuopa rengia piknikų, ku
rki, sako, bus vienas įdomiau
sių ir geriausių tos kuopos su
rengtų išvažiavimų. Bus įvai
rių margumynų, šokių orkest
ras, daug prizų, išlaimėjimų, 
užkandžių ir gėrimų.

Į išvažiavimų yra pakvies
tos kaimynės SLA. kuopos ir 
organizacijos, kurių nemažas 
skaičius rengiasi dalyvauti. 
Kviečiame visua atsilankyti ir 
linksmai praleisti J. V. Nepri
klausomybės šventę.

Prie daržo galima priva
žiuoti gatvekariais. Reikia va
žiuoti Archer avenue iki mie
sto ribų, o nuo ten paimti 
Willow Springs karų ir va
žiuoti iki Kean avė. netoliese 
rasite daržų.
Saukia pusmetinį susirinkimą

SLA. 122 kp. pusmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 2 d. J. Dimbelio sve
tainėje, 4523 South Wood st., 
Imu vai. pp. Visi nariai susi
rinkite, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Tarp 
kito ko, bus renkami darbi
ninkai piknikui ir grąžinamos 
išparduotos serijos.

F. T. Puteikis, aekr.

• 7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ
(APART NEDĖLD.)
IŠ STOTIES

daug nesmagumų ir taip nu 
puolusiems republikonams.

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.
arba Franks. 650 W. 

Yards 67G1

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. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

Jis jeina 
1934.

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga (Lith- 
uanian Women's Civic Lėague) pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadieny bir
želio 28 d. Felotvship House, 831 W. 
33rd PI. Šiame susirinkime kalbės adv. 
J. P. Waitches. buvęs kandidatas į tei
sėjus, paiaškins naudingumą būti orga
nizuotai pilietei, taipgi šita lyga prašo 
motinas atsiliepti, kurių sunai arba ku
rių vyrai yra žuvę pasaulinėje karėje, 
bus aiškinama, kaip galima veltui nu
važiuoti ir atlankyti jų kapus. Ši ly
ga yra bepartivė, moteris kviečiamos iš 
visų kolionijų. ' Valdyba.

Įstatymas 
kiekvienas 
įlinkas Illinois 
pildytų tam tikrų 
kurių galima gauti nuo valsti
jos sekretoriaus ir kurioje rei
kia nurodyti, koks yra auto
mobilis, savininko vardų, pa
vardę ir adresų, morgičius ir 
kontraktus, kuriuos savinin
kas turi, pavardes ir adresus 
tų asmenų, kurie pinigus sko
lino. Jeigu automobilis yra 
naujas, aplikantas turi priker
gti prie aplikacijos “bill of 
sale” arba “stateinent of tran- 
sfer” nuo automobilių 
vėjo.

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininįcas pilnai supažindįs. Renda pi
li, 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.

Ženkleliai yra dviejų rusių
Komitetas dabartiniu laiku 

gamina specialius ženklus pa
minėjimui iškilmių, kurias lie
tuviai rengia Pasaulinėje pa
rodoje liepos 16 d. ženklai 
yra dviejų rusių, sidabro ir

Max Baer, kuris, anot žinovų, sudaro pavojų ir vienam ir kitam. Manoma,
Baer “išnakino”

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša 
, pigiai.

752 W. 59 St.

reikalauja, kad 
automobilio savi- 

valstijoje iš- 
plikaciją,

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $1QQ£ 
(karpetai) ........................ I
PARLOR SETAI $OQ QE 
po ............................. fcOnVV
VALGOMŲ KAMBA- 7E 
RIŲ SETAI po .......... fcO" ■ W

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt> Sav. 

3621-23-25 S. Halsted
Street

Trumpų 
legislatura 
Theft Law 
Horner jį pasirašė. Įstatymas 
buvo priimtas, kad užkirsti 
kelių automobilių vogimui ir 
jų pardavinėjimui atviroje 
rinkoje Illinois valstijoje.

galion sausio 1,

REIKALINGA patyrusi tarnaitė pa
gelbėti prie namų darbo. Turi būt 
ant vietos, su paliudijimais. Pašaukite 
~awndale 3217.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos. 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ

PARDUOSIU grosemę rūkytos mė
sas ir delicatessen biznį, išdirbtas biz
nis. Priverstas parduoti, nes nusipir
kau namą kitoj vietoj. 4133 South 
Wallace St. Tel. Yards 6886.

Lietuvos Dukterų Draugija 
užpirko Pasaulines Parodos 
Lietuvių Dienos ženklų nuo 
lietuvių Parodos komiteto už 
$15 ir platina juos tarp savo 
nariu.

PLĄMS 1 
TO WEAVE UNDER. į 
PRIMOJ LONG JAB I 
AMD HOOK HIS LEPT

TO THE B O D/-- 1
i9M. King Penate* Syndicate, Gicm Brluio right* resernd. I

Ketvirtadienį, birž. 29 d. New Yorke įvyks lietuvio pasaulinio
Jack Sharkey ir italo .milžino Primo Carnera kumštynės dėl Čempionato.
Kas laimės sunku pasakyti. Vieni sporto žinovai sako, kad laimės, Sharkey, nes jis yra geras 
boksininkas, o Carnera,'nepatyręs ir neatsilaikys. Kiti vėl sako, kad laimės Carnera, nes Shar
key jau pasenęs, o Carnera pačiame gyvume.
Ketvirtadienį vakare žinosime kas laimės. Paveiksle dešinių jame kampe matome Jack Sharkey 
galvą ir Primo Carnerą. Apačioje iliustruojama metodė, kurią Sharkey naudos, 
įveikti. Koncentruos smūgius į prięšo kūną.
Kairiąjame šone
kad šių kumštynių laimėtojui teks su juo susidurti 
Max

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Chances
________Pardavimui JBizniąį_______

PARSIDUODA GROSERN6 IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
daliu apsidirbti.

4554 So. Rockvell St.

Real Estate For Sale 
Namal-ŽomgPardaviTnnl

PARDAVIMUI 2-flatis — 6 kam
barių, mūrinis, iš priežasties mirties, ne- 

Atsišaukite šią savaitę bile 
A. Leader, 2810 Emerald Avė.

PATENTS

IETKIEWICZ<£CQ




