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. Young sako, jog senato- 
jauČiasi gana gerai, ta- 
ligoninėje turėsiųs išbūti 
trejetų savaičių.

Besilenkda- 
neteko pusiausviros ir 
vandenyje. Išgelbėti 
gyvastį nepasisekė.

■

HENNING, Minn., birž. 27.— 
Farmerio George Wendel žmo
na nušovė savo penkių savaičių 
kūdikį, o paskui pati nusišovė.

Sakysime, Guardian
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Bankininkas sako, jog Wall Strytis norėjęs 
paklupdyti Fordą

DETROIT, Mich., birž. 26.— 
Čia sukėlė nemažai sensacijos 
bankininkas Herbert R. Wil- 
kin, kuris prieš teisėją Keidan 
pareiškė, jog du stambiausi 
Detroito bankai priversti buvo 
užsidaryti dėl Wall Stryčio ma
chinacijų. Wall Stryčio finan
sininkai kontroliuoja kiekvieną 
stambesnę Amerikos pramonę. 
Išimtį sudaro tik viena Fordo 
korporacija, kuri nuo pat savo 
susikūrimo gyvuoja nepriklau
somai.

First National ir Guardian 
National Detroito bankai užsi
darė vasario 12 d. Bet daug 
laiko dar prieš tai New Yorko 
finansinis centras nusprendė, 
kad tie bankai turi būti likvi
duoti,—pareiškė Wilkin.

Tuo laiku Fordo korporacija 
Detroito bankuose turėjo apie 
$65,000,000. New Yorko finan
sininkų skymas tad buvo tuos 
pinigus “sušaldyti” bankuose. 
Vadinasi, padaryti taip, kad 
korporacija negalėtų jais nau
dotis. O tai lengva atsiekti: 
.kai bankai užsidaro, tai pinigų 
iš jų nebegalima Jštjrąukti.”

Be pinigų Fordo korporacija, 
žinoma, jokių budu nebūtų ga
lėjusi gyvuoti. Noromis neno
romis jai butų reikėję kreiptis 
į Wall Stryčio finansininkus ir 
prašyti paskolos. Na, o kas 
skolina pinigus, tai, taip sa
kant, ir bosauja. Tokiu tai bu
du tie finansininkai norėję įsi- 
briauti į Fordo korporaciją.

Bet jiems, sako Wilkin, ir 
šį kartą nepasisekė. Bankuose 
liko “sušaldyta” apie $30,000,- 
000 korporacijos pinigų. Bet dar 
Lko apie 35,000,(X)0 dolerių, ku
rių korporacijai pilnai pakako, 
kad nepriklausomai verstis.

įdomių faktų Wilkin papasa
kojo apie tai, kodėl bankai tu
rėjo Užsidaryti. Prieš jų už
sidarymą kai kurie turčiai, esą, 
pradėjo traukti savo stambius 
įdėlius. Per kelias dienas liko 
ištraukta $4,000,000. Senato
riaus Cousens žmona ištrauku
si didelę sumą pinigų. Tą pat 
padaręs ir Second National 
Bank of HoUston, Tex., su ku
riuo turįs artimų ryšių Jesse H. 
Jonės, tuolaikinis Finansų Re
konstrukcijos Korporacijos ma- 
nadžeris.

First National ir Guardian 
National bankams užsidarius, 
tuoj kilo sumanymas juos reor
ganizuoti ir atidaryti. New 
Yorko finansininkai pažadėjo 
paskolinti $20,000,000. Bet kai 
tik į bankų reorganizavimo rei
kalą įsimaišė Edsel Ford, tuoj 
finansininkai savo pažadėtą pa
skolą atšaukė.

Vienas labiausiai sensacingų 
dalykų yra tas, kad, pasak Wil- 
kin, ir federaliai bankų egza- 
minieriai kooperavo su New 
Yorko finansininkais. Jie, esą,

peržemai įvertinę vieno banko 
turtą, kad naujai susikūręs De
troito nacionalis bankas galėtų 
tą turtą už visai mažą kainą 
įsigyti.
National banko Saginaw sky
rių buvo bandoma nupirkti už 
$54,000. Tačiau tai transakci
jai pasipriešino resyveris ir pri
vertė sumokėti $400,000.

Daugiau to: Finansų Rekon
strukcijos Korporacija irgi la
bai keistai pasielgusi. Kai buvo 
kreiptasi į tą įstaigą su prašy
mu paskolinti Guardian bankų 
grupei $47,000,000, tai kontro
lierius F. G. Awalt atsakęs, 
kad, girdi, su visais Amerikos 
bankais ligi šiol buvo elgiama
si labai švelniai. Tačiau dau
giau to nebebusią.

Wilkin sako, jog jis nežinąs 
nei' vieno atsitikimo, kad ta į- 
staiga butų taip pasielgusi su 
kita valstija.

Kaltina Mellon’ą dėl 
nusukimo $220< 

000,000
WASHINGTON, birž. 26. — 

Columbia distrikto teisėjas nag
rinėja Andrew Mellon’o ir ke
lių kitų bylą. Visi jie yra kal
tinami tuo, kad pagelbėję vie
nai svetimos šalies laivųr kom
panijai išsisukti nuo mokėjimo 
Amerikos valdžiai $220,000,000 
mokesčių,—“income tax”.

Bylą iškėlė David A. Olson, 
buvusis senato komiteto specia- 
lis bankų ir biržos tyrinėtojas. 
Į bylą yra įveltas ne tik Mel
lon, bet ir Ogden L. Mills, bu- 
vUsis Hooverio kabineto iždo 
sekretorius, Arthur A. Ballan- 
tine ir keli kiti stambus Hoo
verio administracijos šulai.

Olson tvirtina, kad tie asme
nys ne tik nepasistengė iš tos 
laivų kompanijos iškolektuoti 
apie šimtą milionų dolerių, bet 
dar pastatė Amerikos vyriausy
bę į tokią padėtį, kad toji tu
rėjo laivų kompanijai sugrą
žinti $10,000,000.'

Kaltinamųjų advokatas rei
kalauja bylą išmesti, kadangi 
ji esanti tik fantazija parem-

Jeigu Olson ui pasisektų bylą 
laimėti, tai jis gautų 10 nuo
šimčių nuo bendros sumos.

Beje, reikia pridurti, jog An- 
drew Mellon, eidamas iždo sek
retoriaus pareigas, pagarsėjo 
tuo, kad grąžino stambiosioms 
korporacijoms miįionus dolerių 
neva permokėtų mokesčių.

Busią paskelbti vardai 
tų, kurie slepia auksą

a
Chicagai ir anlelinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsinaukę; 
kunija; šilta.

WASHINGTON, birž. 27. —- 
Generalis prokuroras Homer S. 
Cummings pareiškė,;< jog trum
poje ateityje busią paskelbti 
vardai tų žmonių, kurie slepia 
didelius kiekius aukso. Tada, 
esą, visuomenė galės sudaryti 
apie juos savo opiniją. O jei
gu ir tai negelbės, tai aukso 
šlepėj ai bus imami j nagą.

Vyriausybei, sako prokuro* 
ras, yra žinomi 185 asmenys, 
kurie turi paslėpę $1,141,819 
auksu.

DARIAUS-GIRĖNO “LITUANICA” PRISIRENGUSI KELIONĖJ

Lakūnų kap. S. Dariaus ir Įeit. S. Girėno aeroplanas “Lituanica”, kuris, kaip praneša iš New 
Yorko specialėje telegramoje “Naujienoms” yra pilnai priruoštas ir kuo geriausioje padėtyje 
kelionei. Aeroplanas gali pakelti apie 800 galonus gazolino ir nuskristi apie 6,000 mylių. 
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Machado persekioja 
savo oponentus

HAVANA, Kuba, birž, 27.— 
Prezidentas Machado vėl pra
dėjo persekioti savo oponentus. 
Tapo suimtas Dr. Augustin 
Castellanos, žymus, advokatas ir 
nacionalistų partijos vadas., 
Policija skelbia, kad ji suradusi 
visą sandėlį . ginklų, kuriuos, 
esą, naudojusi teroristų organu 
zacija.

Visame mieste padaryta dau
gybė kratų. Policija savo žygį 
teisino tuo, kad ji turinti ži
nių, jog pas opozicininkus esą 
sukrauta didelis kiekis dinami
to. Tapo areštuota 61 opozici
jos lyderis. Prezidentas Ma
chado taip pat įsakė suimti ii 
prieš kiek laiko paliuosuotus 
politinius kalinius.

Amerikos ambasadorius Wel- 
les jaučiasi labai nusivylęs. 
Ačiū jo pastangoms, Machado 
kai kuriam laikui buvo susilai
kęs nuo oponentų persekiojimo. 
Bet dabar tas despotas ir vėl 
pradėjo opoziciją smaugti.

Senatoriui Borah pada
ryta operacija

BALTIMOR&, iMd., birž. 27. 
—Senatoriui William E. Borah 
tapo padaryta operacija John s 
Hopkins ligoninėje.

Dr.
rius 
čiau 
apie

Priėmė prekių mo 
kesčius

D i d ei i potvyniai 
Kinijoje

Dujų bombomis iš 
vaikė bedarbius
QUEBEC, Kanada, birž. 27. 

—Apie 500 bedarbių susirinko 
prie miesto rotušės reikalauti, 
kad jiems tuoj butų išdalinta 
pašalpa. Keli delegatai tuo rei
kalu nuėjo pasimatyti su mies
to majoru.

Susirinkusi minia laukė. Bet 
štai staiga pasigirdo balsas: 
“Užpulkime J. B. Benaud krau
tuvę. IMes ten gausime mais
to”.

To užteko. Visa minia urmu 
puolė prie krautuvės. Negalėda
ma kitaip minios sulaikyti, po
licija pradėjo mesti dujines 
bombas. Nuo dujų apie 30 žmo
nių apsvaigo ir sudribo ant že
mės. Vienas vyras tapo areš
tuotas ir bus teisiamas už mi
nios sukurstymą.

HANK0W, Kinija, birž.
—Kweichow provincijoje įvyko 
neįmanomai smarki liūtis. Van
duo užliejo ir sunaikino svar
bų Tungjen miestą, kur, pasak 
pranešimų, žuvo tūkstančiai 
žmonių. Tikra potvynių data 
nėra žinoma, .tačiau manoma, 
kad tai įvyko birželio 20 d.

Pranešama taip pat, kad iš
siliejo Mayen upė ir apsėmė 
visą klonį. Tapo sunaikinta 
daugybe kaimų ir žuvo tūkstan
čiai žmonių.

Tungjene, kaip praneša ži
nios, liko dalinai sunaikinta 
Amerikos misijos ligoninė. Pot
vyniai prasidėjo anksti rytą, ka
da niekas to nesitikėjo. Tokių 
didelių potvynių apylinkėje jau 
nebuvę per paskutinius tris de
šimtis metų.

SPRINGFIELD, III., birž. 27. 
—Illinois atstovų butas 77 bal
sais prieš 74 priėmė dviejų nuo
šimčių prekių mokesčių bilių. 
Tai reiškia, jog Illinois gyven
tojai vėl turės mokėti du nuo
šimčius mokesčių. Jeigu žmo
gus kratuvėje nusipirks už do
lerį prekių, tai jis turės sumo
kėti 2 centu mokesčių. Tie mo
kesčiai bus imami per du me
tus. įplaukos už pirmus šešis 
mėnesius bus skiriama bedarbių 
šelpimui, o vėliau, jei laikai pa
gerės, prekių mokesčiais bus 
bandoma sumažinti valstijos 
taksus.

Kadangi senatas jau pirma tą 
bilių svarstė ir pasisakė už jo 
priėmimą, o dabar vėl priėmė 
pataisą, tai daugiau jokių kliū
čių nebėra. Gubernatorius Hor- 
ner visą laiką tą bilių rėmė ir 
todėl jis be jokio atidėliojimo 
pasirašys jį. Tokiu budu spėja
ma., kad jau nuo liepos 1 d. tie 
prekių mokesčiai pradės veikti.

Hawajos plantato 
riai deportuos fi

lipiniečius

Illinois farmas apniko 
vabzdžiai

Illnois fermerių pasėlius smar
kiai pradėjo naikinti taip vadi
nami “clinch” vabzdžiai. Tų 
vabzdžių armijos keliauja iš viė- 
nos farmos į kitą ir naikina 
kviečius, miežius bei jaunus 
kornus. Jeigu jie įsigauna į 
lauką, tai atsiginti nuo jų ne
bėra beveik jokios galimybės.

Vabzdžių jau atsirado keliose 
kauntėse ir jie plečiasi, kaip 
koks gaisras, šiuo tarpu sunku 
ir apskaičiuoti, kiek jie ferme
riams padarys nuostolių.

■-

Suėmė ispaną, kuris yra 
įtariamas padėjimu 

bombos Šv. Petro 
katedroje

VATIKANO MIESTAS, birž. 
26.—'Policija suėmė Demetrio 
Solamon, ispaną, kuris yra 
žiūrimas padėjimu bombos 
Petro katedroje.

Kai bomba eksplodavo, 
tas ispanas, sako poiclija,
niekur nieko pradėjęs bėgti. Pa
bėgti jam pasisekė, bet jis pa
metė savo pasą. Turėdama pa
są, policija be didelio sunkumo 
susekė ispaną, kuris dabar yra 
kvočiamas. i

CHESTER, Pa., birž. 27. — 
Policmonas sulaikė nužiūrimą 
siamietį ir nuvedė j daboklę. 
Paaiškėjo, kad to siamiečoi var* 
das yra Llieusszuieisszessžei 
Willihiminizzisstdizziiu Hurriz- 
zišsteizii. Seržantas pareiškė, 
jog neužsimoka tą vardą “spe- 
linti”, ir liepė siamiečiui eiti na
mo,

Naujas “Naujienų” 
Telefonas 

CANAL 8500

*

Lietuvių lakūnai 
jau rengiasi skristi

su pilnu kroviniu gazolino, bet 
jų baimė buvo visai be pama
to, tęsė kap. Darius, nes ban
dymas buvo padarytas birželio . 
19 d. ir kuo geriausiai nusisekė. 
“Lituanica” pakilo be jokio var
go.
Pakils iš Floyd Bennett lauko

“LITUANICA” stovi geriau
siame New Yorko Floyd Ben- 
net aerodrome, iš kur abu la
kūnai pasileis kelionėn. Iš to 
paties aerodromo kiek laiko at
gal išskrido James Mattern j 
kelionę aplink pasaulį. Mattern 
ir musų tautiečiai gyveno kar
tu New Yorke ir bendrai ren
gėsi kelionėn. Jis pražuvo, be- 
skrisdamas iš Sibiro į Alaską.

“Pasveikinsime Chicagą iš 
Kauno

“Nei Mattern, nei ispanų la- 
nei 

kitų lakūnų liūdnas likimas mu
sų nenubaidys nuo užbriežto 
tikslo”, griežtai pareiškė ir 
kap. Darius ir Įeit. Girėnas. 
“Mes esame tiek tikri, tiek pa
sišventę šiam darbui, kad į 
Kauną nuskrisime. Mes pilnai 
pasitikime savo “Lituanica”, 
mes tarime pasitikėjimą savi
mi,—mes, kaip “Lituanica”, esa
me'kuo geriausioje fizinėje pa
dėtyje. . Netrukus pasveikinsi
me Chicago iŠ Kauno”.

NEW YORK, birž. 27. — 
(Specialė telegrama “Naujie
noms”).—“Labai galimas daik
tas, kad mes išskrisime iš New 
Yorko už dviejų, trijų dienų”, 
šiandien pareiškė lakūnai kap. 
S. Darius ir Įeit. S. Girėnas, ku
rių kelionę į Kauną, Lietuvą, 
nuolat trukdė nepalankios skri
dimui Sąlygos.

Blogas oras trukdė iki šiol
Daugiausiai prie sutrukdymo 

prisidėjo blogos oro sąlygos, 
kurios į keblų padėjimą pasta
tė ne vien musų tautiečius, bet 
italą generolą De Pinedo, Willey 
Post, visą Italijos lakufnų skvad- 
roną, žadantį atskristi į Chica
go, ir, taipgi, pražudė lakūną 
Jimmy Mattern—Dariaus ir Gi-,kūnų, Barberan’o-Collar’o, 
rėno draugą .

Pranešime padarytame išim
tinai “Naujienoms” kap. S. Da
rius pareiškė, kad jų aeropla
nas “LITUANICA” gali mo
mentaliai išskristi, nes ir mo
toras, ir kitos dalys yra beveik 
tobulame padėjime—viskas kuo 
geriausioje tvarkoje.
Bandymas pakilti su kroviniu 

pasisekė 
a , • * -

Jie jautėsi .šiek tiek susirū
pinę pirm bandymo pakilti į orą

HONOLULU, Hawajų salos, 
birž. 27.—šeši šimtai filipinie
čių, kuTie dalyvavo darbininkų 
demonstracijose, bus deportuo
ti j Filipinų salas. Toki pa
reiškimų padarė cukraus plan
tatorių asociacija.

Trys šimtai filipiniečių Wai- 
manalo plantacijose surengė 
demonstracijų. Jie reikalauja, 
kad Casetono Ligot, Filipinų 
vyriausybės darbo komisionie- 
rius Hawajų saloms butų at
šauktas. Darbininkai sako, kad 
tas komiisonierius rūpinasi plan
tatorių reikalais, o ne darbi
ninkų. Vėliau 300 bedarbių fi
lipiniečių paradavo Honolulu 
gatvėmis, reikalaudami duoti 
jiems darbą arba grąžinti na
mo.

Tarnaitė paleido gandus, kad 
trys filipiniečiai, apsiginklavę 
peiliais, bandę pavogti Jungti
nių Valstijų armijos kapitono 
Robęrt Bradish vaiką. Kapito
nas randasi Kawailoa mieste, 
Oahu* saloje. Policija veda ty
rinėjimus.

Francijos Mokslo Aka 
demija pagerbė prof. 

Einšteiną.

Reikalaus specialių įs
tatymų raketierių 

suvaldymui
WASHINGTON, birž. 27. — 

Homer S. Cummings, Jugtinių 
Valstijų generalis prokuroras, 
rengiasi imti įvairios rųšies ra- 
ketierius į nagą. Kai tik susi
rinks kongresas ,bus pasiūlyta 
priimti įstatymus, kuriais ei
nant raketierizmas skaitysis 
nusikaltimu prieš federailus pa
tvarkymus. ' O tame atvėjyj fe- 
deralė valdžia galės paskelbti 
kovą raketieriams.

Raketierizmas, sako prokuro
ras, pasidarė rimtas pavojus 
Amerikos civilizacijai, todėl rei
kalinga prieš jį stvertis griežtų 
priemonių.

Begelbėdamas paukštį 
pats prigėrė

. MILWAUKEE, Wis., bįrž. 27. 
—Pasųuale Conti, aštuonių me
tų berniukas, norėjo išgelbėti 
iš Milwaukee upės sužalotą 
paukštį, kuris įkrito į vandenį 
ir pradėjo skęsti, 
mas, jis 
atsidūrė 
berniuko

Atmetė 30 valandų 
darbo savaitę

MILWAUKEE, Wis., birž. 27. 
—Miesto taryba atmetė socia
listų pasiūlymą, kad miesto 
darbininkams butų įvesta 30 
valandų darbo savaitė. Vietoje 
to, taryba 14 balsų prieš 12 pri
ėmė, kad miesto darbininkams 
butų palikta 40 valandų darbo 
savaitė.

Socialistai siūlė sutrumpinti 
darbo valandas. Trumpesnį lai
ką dirbantys darbininkai butų 
turėję liuosu noru grąžinti tam 
tikrą nuošimtį savo algos. Iš 
grąžintų pinigų miestas butų 
galėjęs pasisamdyti daugiau 
darbininkų. Tokiu budu išlaidos 
taksų mokėtojams nebūtų nei 
kiek pasididinusios.

Einant dabartiniu patvarky
mu, miesto darbininkai ne tik 
turės dirbti 40 valandų per sa
vaitę, bet ir bus apdėti kon
tribucija,— liuosu noru turės 
aukoti į bedarbių fondą nuo 10 
ligi 25 nuošimčių savo algos.

WASHINGTON, birž. 27. — 
Čia paaiškėjo, jog New Yorko 
bankininkui Mitchell gali būti 
išketla. civilė byla. Pereitų sa
vaitę jis buvo teisiamas už kri- 
minalj nusikaltimų, bet liko iš 
teisintas. Dabar gal jam bus 
iškelta civilė byla ir pareika
lauta, kad jis sumokėtų $850,- 
000 “income tax”.

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

PARYŽIUS, birž. 27. —Fran
cijos Mokslo Akademija išrinko 
prof. Albert Einšteiną tos įstai
gos nariu. Iš 50 už jį buvo 
paduota 34 balsai. Prof. Ein- 
stein užims mirusio chicagie- 
čia Albert A. Michelson vietą.

-I

Siunčiant mažiau, kaip $100.09 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, 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
Tel. Ganai 85001739 SO. HALSTED ST.
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Anglų atmušimas, vicekaraliaus 
pašalįniiųas ijr laisvos iškoyo-

Argentinos nepri 
buvo formaliai pa

Tuo 
Buenos 
dantas

Jau tųpo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

anglai pareikalavo pa 
iš Gotosios Vilties įgu

Bačkos Naminio ta> 
bako padėtos džiovi' 
nimtii.

Geriausias Turkiškas 
tabakas Pasiustas Ches- 
terMd sankrovoms / 
šitokius pundif*

Vf- EWift S|W-
dps aftMs AusI-kMps mm-

k*wi Hitleris

Veistom Aw,a-
trij# 9wStexa w»» ir 
xiw j

Kaip Argentina Iškovojo 
Nepriklausomybę

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

Patarnavimų

p ąsi ųa ų d o j o a rg.cn tinai. 
Airę# ųpstp komen- 
pjąijpuąąą Sąpįįągp 

, tftKpavfs ispanų kolo
nijos kariuomenėje slaptai nu
vyko į anglų apgultų' MpnlP- 
video ir perėmė kariuoinenęs 
vadovybę į savo rankas.

Jis numanė, kad anglai 
Montevideo nepuls iki negaus 
naujos pagelbos, todėl nutarė 
iš Montevideo kariuomenę per 
kelti j Argentiną ir su ja žy-

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie ųuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Ncdėlicmis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ir ganėtinai tvirti atsispirti 
prieš vidaus ir išorio priešus, 
o jų yąldovai nelaimėje vis- 
vi.cn juos apleidžia.

Ir todėl Argentina, nors ga
lutinai išsilaisvino po kelerių 
melų, buvo jau savydovė, su
brendus daug anksčiau.

Bątį Lįmę^ kųpupųiępės 
dyw& wip. put too įąbiąu 
ų^idipįšką, negu Ūkiška.

pjrisjar-

Mrtdm rųgįjiųpio H d. 
pųpie ąųgįųą juw* y įsus s u- 

į ųik-
^lę, k ūkį Ino teikų Jmvo sąvo 

kų&B Lyų’loves dubini.
Naktį apdilo, foęi Jp- 

te tęs&i tblto
Uaįsvąnoriąi ųrgeųtįnm uže
iti# visus namuti, esančius 
apįc aikštę ir nuo slogų šaudė 
į aikštėj susikoncentravusius 
anglus, o rcguliarė Liniers va
dovaujama kariuomenė puolė 
tvirtpvęje užsidariusius ąng-

ir pųts gųl turėjo tįkslą ginti 
is^ų ųUęręsus Ą^plinpje, 
M OllM jų ųpįięija, jų 

iųisvaųpriųi, MĮijtcli- 
gnntija ęjo vaduot* savo «psti- 
ąfą, sųvo įėvynės nųp ųdujų 
pįuįpafltjj. Tai jrod$ iK vėlesni 
įyykiai; būtent, Jpomet Bue
nos Aires miesto diduomenė 
ir savivaldybe prieš ispanų 
nprų ppreikalavp buvusio is
panų vicekaraliaus atsistatė- 
dųųųų), įr paskyrė kariuome
nės vadu tų, kų jie norėjo, ne

EKSKURSUOS

LIETUVON

G R A B O R I A I
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 

NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI

30 Metų Skirtingo Patarnavimo
Pašaukite REPUBLIC 8 340 dėl eksperto Į>aprnavimo 

ir žemesnės kaino?. Vienoj vietoj

5340 South Kertele Avenue

gentinę, kaip Ispanijos Įcoloni- 
jų. Ji ųpręj.0 lygiai tųjęęįi kaip 
Šiaurės taip pietą Ameriką, ii 
kuomet šiaurėj# jai ĮteĮįo po kę- 
vų su amerikiečiais pasitenkinti 
vien Kanada, ji ypač stengėsi 
tų nuotolį atlyginti naujomis 
kolonijomis Picjtų Ąjpęrikoįę, 
kur ji gerai ngsųpiųjė, jog is
panų įtaka žymiai sumažėjo, 
bet už tai nesuprato, kad nau
joji kurtą, gan laisyaį gyven
dama, buvo “pamiršus^, jog 
priklauso Ispanijai ir žiurėjo į 
Argentiną k,W i savo tę-vypę.

1905 metais Anglija pasiuntė 
savo laivynų užkariauti Olandi
jos koloniją Geroji Viltis.

J r 1806 metais šis anglų lai 
vynas pasirodė ties Brazilijos 
krantais ir gerokai baimės įva
rė kaip portugalams, taip ir is
panams šiame kontinente kolo
nijas turintiems. Ispanų vice- 
karalius Buenos Aires miesto, 
mąrkyzas de Sob^emonte, ma
nė Jog anglai nori iš nežinių 
užklupti Montevideo uostų it 
tuo įsįbraųtį į ispanų kęlpųiją 
Pietų Amerikoje.

Nieko nelaukdama ispanų vi- 
cckaralius sukoncentravo visa 
kariuomenę ties Montevideo nu
taręs priešip^tis anglų mėgini
mui išlaipiųtį savp kariuomenę.

Bę$ ųnglų laivynas į La Pin
tos upę neįsuko ir ispanų vice- 
kąralius, nors kariuomenę buvo 
palikęs Montevideo, pats par
keliavo į Bukuos Aires miestų.

Anglų laivyno vadas Sir 
Home Popham buvo informuo
tas apie ispanų kariuomenės su
koncentravimų Montevideo ir 
užėmęs Geros Vilties olandų ko
lonijų nutarė pulti ne Monte
video, bet patį Buenos Aires 
miestų, kuris maža to, jog bu- 
vo menkai sustiprintas, tuo lai
ku* veik buvo be kariuomenės, 
nes ji buvo sukoncentruota 
Montevideo.

1807 m. birželio mėnesio iv- 
dfcijry ųngįų laivynas paniekę

Prieš šimtų metų nebuvo to
kio glaudaus ryšio tarp valsty
bių ir jų kolonijų, kaip šian- 
dieų, nes ir pačios valstybės į 
kolpnjjas žiurėjo kąip į negąlin- 
tį pražūti turtą.

Ir tik vėlesniais laikais, kito- 
met šiose Kolonijose gimę nau
jos ir naujos kartos, mažai ži- 
načios apie savo bočių tėvynę ir 
pamylą naują tėvynę 
prasideda nepriklausomybes ju
dėjimas, vietos gyventojai žiu
ri j šią nauju žemę n.e kaip i 
keno nors savastį, bet kaip į 
savo tėvynę, kur svetimas ne
gali kištis.

Kąi Kas mano. Jog Argentinos 
ir apskritai Pietų Amerikos ne
priklausomybės priežastis yra 
buvę Napoleono žygiai, šiaurės 
Amerikos pasilmosavimas, Is
panijos užkariavimas ir t.t.

Taip, šįe visi įvykiai turėjo 
didelės įtakos, bet pats nepri
klausomybės jausmas, noras pa- 
siliusuoti, gili meilė prie nau
jos tėvynės 
niaii.

Ir nors 
kląusomybg 
skelbta 1816 metais, ji jau1 bu
vo savystovi prieš aštuonis me
tus ir nors dar tuo lųiku Buenos 
Aires mieste buvo Ispanijos vij 
cekaralius, bet ji buvo jau pa
prasta lėlė, tradicija, kuri per 
dau‘g nekenkė ir todėl buvo ken
čiama.

Šį Argentinos savistovumų 
daug ankščiau, negu nepriklau
somybė buvo paskelbta, negu 
įvyko pirma revoliucija gegužės 
25 dieną, aiškiausiai įrodo ang
lų įptfobmas į Argentiną 1809 
metais.

Anglija, kuri visų savo am
žių ėmė neapsakomas teritori
jas įvariuose pasaulio kraštuose 
negalėjo ramiai žiūrėti į Ąr-

išarėtai nėr
daro skonyje ir kvapsnyje

ir anglą gęrąį yąŲąį.
Angląį, jpfcip

paaipMipĮ^, po M$ją dįepą^ 
t. y. birikų 27 te 
užėmė Eųeųos Ames

Anglui, užę*ąę 
nuplėšė, gyvęploją ^ęp#Kąę^įo>- 
jo, bet stępgę^i yįsąią bmUU 
su jais sųsidKųųgųąti ir 
dyti savo gerui! norus 
giškai gyventi.

Mąža to, anglai nutarė savo 
lainiėjinių padidinti ųžiųidųT 
ini ne tik visų Argentiną, bet 
įr Urugvajų ir tuo tikslu angT 
Jų laivynas blokavo Montevi
deo uo,stų? kur buvo su.koncen 
truota visa ispanų kolonijos 
kariuomenė.

Su tokių mažti desantu, pu
santro tūkstančio vyrų, užim
ti Montevideo buvo neįmano
ma ir 
gelbos

skirti buvo ne argentinų savi
valdybių teisė, bet Ispanijon 
karaliaus.

Maįa to, argeųtinai šioje 
kovoje prieš augluę sųprųto, 
jog jįc pilnai gali be niękeųę 
pagelbos apsiginti dargi nuo 
išorinio priešų, o Upąųąi tik 
mokesčius moka rinkli ir pa
vojui nesant žvanginti penti
nus.

Kuomet kitais melais ang
lai vęl pamėgino pulti Argen
tiną ir vėl buvo pąčių ąrgentį- 
nų atmušti — argentinai su
prato galutinai, jog jiems bu
tų gėda pripažinti keno nors 
valdžią ant savęą, kuomet jie 
pąlys ant savo pečių neša visų 
atsakomybę ir yra pilnai su
brendę būti nepriklausomais

Rip dę P1qd<?s lr to pa
čio mėnesio 25 dieųą išaQ$ąų 
savo įęsantą į sauųąųąj ųętpįj 
Buęąps Ąįres, to vądiųąipP^ 
Quihpęjję, kur kurortas.

Desantui vadęvąvo anglų ge
neruos jh*
resfordas ir jp bu*vp. palygiąg* 
mai nedaug, vos pusantro tūks
tančio vyrų.

Šis anglų puolimas bųvų Vek 
netikėtas ispaną valdininkams, 
jog jie pąį gįntO 0
kartu su ispanų vicekaraliumi 
mafkyjĮU SaJtfęĮjMiftįę yjjfe 
tybiės ižfiM Mįhfilll į ^4^,

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

P. BARTKEVIČIUS. 
678 North Main St. 
MonteHo.' Ma^s/

J. J. UKlBSAsf '187 Oak SSKfį 
L^lvcchcc? Miss»

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

įvarys Ubakąi skirtumą ^aro 
ąkopyjie ir kvapsnyje.
fields yra geras payyzdis šito 
skirtumo.

Matyte, jog n,er lengva padaryti 
ęįięsterfįęld’ų lengvesnį skonį. 
Net trys skirtingos ryšys Nami
nio taįakp vartojamą. Paskui 
šitie turi būti paskpninti tąyi tikrą 
dalimi Turkišku įąbąkp. įr ^eikją 
juos sumaišyti ir y£l maišyti pąkęd 
jų skpnjąi tvirtai suvienyta . . . 
ką4 $garetą, kuris turi
charakteriam |r dar nėr per sti- 
Prm . • f kad padarius cj^ąretą, 
kuris l^ve^njs, kvtis
geresnis.

gįųotį vųduoli 
ųue^tą, ^udąųgi |UW k$hu 
dėl anglų laivyiio blokados 
nebuvo galima kęljąųti, jjs pa 
traukė su virš |QOQ vyrų ką- 
riųomęjie į Koįųniją ir ten 
23-mis laiveliais perkėlė savo 
kariuomenę į Argentinos' pusę 
ir jau rugpiučio 10 dienų pa
siekė B.ųęųos Ąįrep miestų.

Nors Liniers buvo įspanų 
| šalininkas ir jų valdininkas, 
bet jis buvo prancūzas ir į jį 
žiurėjo vietos, argeiitinaį kaip 
į savo žmogų, kaip į naujos 
tėvynės didvyrį, kuris žygiuo
ja su sayo kariuomene vaduo
ti jų sostinės, todėl pulkais 
stoja į jo kariuomenės eiles.

Klysta tie ispanų reakcio- 
nįeriai istorikui’ kųrię tvirti
na, jog Liniers-u kariuomenės 
laisvanoriąi ėjo vaduoti Bue
nos Aires mięstąi ispanų nau
dai. Nieko panašaus! Nors Li
niers vėlesniais t laikais taip

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS 20-tą DIENĄ 
Laivų “MAJESTIC” '

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivu “Ile De Franęe”

j Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, ąrbą 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.. Brooldyi). N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBE”
PUBLISH1NG CO..
193 Grand St.. Brooklyii. N- Y.

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St.. Ne vark. N. J.

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

TMRyA” (į820 Supert $€., 
Čieveland, Obio.

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

JOHN SBKYS, 433 Park St., 
jlanford, Coųn,

130 Congress Avenue. 
Waterbury. zConn.

C. J. WOSRNBR. U2 Hoępaday 
Road, So. Pittpbarah. Pa. ,

A. VARABIUS. *120v Carson St.,
A.^i^KIS ‘̂502 South Avė., 

ądfiąeport. C^nu,

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Hąlste4 St-, Chicago, UI 

Prirengiame ir sutvarkome visu, reįkąliniras 
kumeutus. Ofisas atdari* kasdien

NEięURĮĮE cigarętai padaryti 
iš tik vienos tąbąk0 rūšies 

.. . kuomet kiti padaryk iš kelinį 
įvairių rųšių.

Anglų generolas Beresfor- 
das pamatė, jog neįstengs at
silaikyti ir tą pačią dienų pa
sidavė aęgcnlįnų kariuome
nei, kuri juos nuginklavo.

Mieste buvo didžiausias 
džiaugsmas, minia sveikino 
išliuosuotojus, o miesto savi
valdybė ir diduomene susi
rinkus išnešė papeikimų bu
vusiam vicekaraliui markyzui 
Sobremonte ir jį atstatydino 
nuo jo pareigų, visų karo jė
gų viršininku paskyrė Liniers.

Tai buvo pirmas žingsnis 
argentinų pareikšti savo valių 
Argentinos valdyme. Tai buvo 
savo rūšies jau valdžios pasi
savinimas, nes vicekaralių at- 

pat ištikimas buvo ispanams statyti, karo jėgų viršininkus

'♦•MV » » » « M ’vV ' ^<,11 t i y 3 <

i WISSIG, 
Spccialiąui R

GYDO VISAS LIGAS VYRU~IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfcJUSIOS it------------------
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 
jų, odps, ligas, žaizdas, reumatizmą, gajvos 
toje, kosėjimu, gerkųs ikaudėjuty? ir 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persiu 

valandai ir nuo 5 
4290 ^ęsy 26

Rusišką 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 ir turkišką pirtis moterims 

seredomh >ti 7 v. v.
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Dalyvaus aeroplanų lenktynėse

S

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kodėl Rengiamos 
Pasaulinės Parodos

Kokia 
ir

nauda iš tokių parodų 
kas jose parodoma.

pradžia rengti parodas 
kaimuose,

Pati
atsirado ūkiuose, 
kur ūkininkai suveždavo gy
vulius, javus ir kitus žemės 
ūkio produktus.

Panašios parodos buvo sa
vo rųšies turgus. Bet vystantis 
industrijai dalykai pasikeitė. 
Parodų rengimas užėmė pla
tesnį mastų gyvenime. Ne tik 
kad buvo pradėta rengti paro
das savo valstybėj, bet ir 
tarptautines parodas, kokias 
mes jau žinome ir net Chica
goje turime tokių parodų.

Daug žmonių gal neturi pil
no supratimo, kokių naudų 
paroda gali duoti. Kų galima 
pasimokinti aplankius paro
dų? • Tuo klausimu aš bandy
siu pakalbėti.

A Century of Progress.
. Dabartinė paroda vadinasi 

A Century of Progress Expo-

turint tokias parodas, galima 
patirti ir susipažinti su įvai
rių tautų mokslo, meno, pra
monės ir daugeliu kitų daly
kų faktais, žodžiu, čia gali
ma daug pasimokyti, apsimai
nyti nuomonėmis ir įvertinti 
jas arba ne.

Pats gyvenįmo reikalas ver
čia kultūringų pasaulį sueiti 
į bendrų sueigų ir čia parody- 

kas kokį “tavorų turi.”
P. Paroda ir Amerikos 

lietuviai
1928 m. man teko matyti

ti

Keliaukite Li e t u v o n 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

sition (šimtmečio pažangos 
paroda), čia yra suvežtt ir iš
statyta parodymui įvairus in
dustrijos produktai, mokslo 
išradimai ir tt. Ne viena Ame
rika šitoj parodoj dalyvauja, 
bet visos pasaulio valstybės 
arba tautos gali joje dalyvau
ti. Suprantama, tokiais veik 
pasaulinio krizio laikais, ne
daug tautų teprisidėjo. Ku
rios tautos dalyvauja parodo
je, jos ten parodo savo tautos 
pro,gresą,—demonstruoja tau
tos dainas, kostiumus, šokiui; 
parodo dailės dirbinius ir tt.
Privatinės didžiulės ir tur-iKaune Žemės Ūkio paroda, 
tingos kompanijos turi savo Tai drąsiai galima sakyti, bu- 
pavilionus ir net fabriko sek- vo atvaizduojamas visas Lie- 
cijas, kur darbininkai gamina (tuvos gyvenimas. Ten buvo 
prekes, kurias publika varto
ja kasdieniniam gyvenime. 
Dėl didesnėn pramogos ren
kama gražiausios merginos, 
daroma paradai, chorai dai
nuoja, žodžiu, sudaromi pro
gramai, koncertai ir paskai
tos.

Pasaulinių parodų tikslas.

Taikos metu tautos nori 
kuo arčiausiam kontakte pa
laikyti ryšius. Mokslas, pra
monė yra visų valstybių toks 
svarbus ir bendras dalykas, 
kad nė viena valstybė negali 
visiškai užsidaryti nepereina
ma siena, nes tai reikštų kraš
to regresavimą ir atsilikimą.

Tokiu tikslu ir yra rengia
mos pasaulinės parodos (pa
kaitais skirtingose valstybė
se), kad vienoj krūvoj parod
žius 100 metų pažangą. Tik liepos 16.

Ten buvo 
galima kaip veidrodyj maty
ti žemdirbystes, pramones ir 
mokslo bei kultūros pažanga. 

Suprantama, mes, Amerikos 
lietuviai, negalima lygintis 
Lietuvai, nė industrija, nė že
mės ukiu, nė kuo kitu, bet 
galime vienų dalykų padaryti, 
tai atžymėti tų svarbų faktų, 
kad Chicagoje yra Pasaulinė 
Paroda ir, kad mes, kaip lie
tuviai, turime Lietuvių Dienų 
liepos 16. Prie to mes turėsi
me 13-kų tipingiausių ir gra
žiausių lietuvaičių. Tegul pa
saulis mato, kad lietuviai yra 
kultūringa, o ne juodveidžių 
ar raudonaodžių tauta. Lietu
viai turės gerai išlavintas me
no—muzikos—dainos jėgas — 
chorus, meniškus-tautiškus 
šokius ir t. t. Visa tai bus ne 
materialis, bet dvasios-kultu- 
ros paradas,— Lietuvių Diena

gu jie ir toliau taip varysis, 
tikriausiai liks distrikto čem
pionais. — Ciceronas. RAiOVA ATSIDARO KASDIENĄ 11 V. RYTO 

ir tęsiati IKI NAKTIES VĖLUMOS.

i CHEVROLET

Lietuvių Rytui. Žvai- GARBĖMS
gždės kl. piknikas

Piknikas pavyko: daug pub
likos turėjo ir padarė pelno

kiek norė- 
ir užkand-

kad klubo

DINE & DANCE

DIENOMIS—Specialiai Pietus ir Alus už 
Nupigintą Kainą.

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

3508 So. Halsted Street
Molit ir Budrit Savininkai. CHICAGO.

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU 
TAUPYTI PINIGŲ IR SVEIKATĄ

John Livingston, lakūnas, 
kuris laimėjo daugiau aeropla
nų lenktynių, negu kuris kitas 
lakūnas J. V-se. Jis dalyvaus 
lenktynėse, kurios įvyks Chi
cagoje, liepos 1-4 dd.

Prie pabaigos.
Viena bloga yda pas lietu

vius yra ta, kad nėra, taip 
sakant, susitarimo ‘team 
work”. Kitos tautos, kaip ir 
lietuviai, turi visokius “iz- 
mus”, priklauso įvairioms 
partijoms ar religinėms sek
toms, bet panašiam darbe, 
kaip Pasaulinėj Parodoj da
lyvavimas, tautos garbę stato 
aukščiau asmeniškų išrokavi- 
mų ar įsitikinimų. Pas< mus

NORTH SIDE. — Praeitų 
sekmadienį, birželio 25 d. 
Svilainio darže, Lietuvių Ryt
metinės žvaigždės klubas su
rengė piknikų. Jie, kaip ir 
“Savitarpinės” pikniko rengė
jai, tikėjosi turėti mažai pub
likos dėl lietaus, bet išėjo at
bulai—publikos suvažiavo
daug, nes neėmė įžangos. Kas 
norėjo šokti—šoko 
jo. Buvo ir alaus, 
žiu.

Reikia pasakyti,
nariai veik visi yra Ch. Liet. 
Draugijos Sav. Paš. nariais, o 
pikniką surengė tų pačių die
nų su minėtos draugijos pik
niku. Įvyko tai netyčia. Klu
bas nuo seno laiko buvo da
vęs rankpinigius daržo sa

vininkui, kuris neleido pik
nikų nukelti kitai dienai, to
kiu budu taip ir atsitiko.

Kadangi Miliausko ir Svi
lainio daržai yra nepertoliau- 
siai nuo viens kito, tai dauge
lis piknikų dalyvių atsilankė 
ir pas vienus ir pas kitus.

Klubo valdyba sako, kad 
dar ir. pelno keletas dolerių 
liks nuo šio parengimo. —B-s

Keliaukite Lietuvon
“Naujienų” Laivakorčių

Patarnavimu

Refrigeratoriai

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

69.00

Stop 
Itching . ■■ ■ ■ 

L Skin
jam kuris asmuo, tai. “pritriu- 
bys pilnų tribiuną”, kad pa
kenkus kilniam ir visų lietu
vių bendram darbui. Toks 
darbas yra smerktinas ir ne
leistinas, nę£ patys būdami 
nekultūringiP dųr ir visuomenę 
demoralizuoja!

Mums reikia daugiau tole
rantiškumo ir pagarbos savo 
tautos vardui. Nerodykime 
pasauliui “naminių” vaidų; 
jis juoksis iš musų nekultū
ringumo.

Raudonos Rožės kl 
baseball komanda 
siekia čempionato

Grynas, priimnaa Žemo sustabdo nie
žėjimą odos į penkias sekundas — 
Ir pairelbingas prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, ir. išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos irltacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinycios užlaiko 
—35e, 60c; $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk gerfcsni rezultatai $1.25

JUS NEGALITE NEPRIPAŽINTI TO FAKTO, KAD

CHEVROLET STANDARD ŠEŠIŲ
duoda jums

Daugiau smagumo ir greitesnę ekonomiją 
už mažesnę kainą,

negu byle koks kitas karas, kurj jus nusipirktumėte
Jus galite nusipirkti Chev
rolet Standard šešių už taip

mažai kaip $445. f. o. b. Flint, Mieli. $445. 
už puikų, šaunų Amerikos mėgiamo pa
darymo karo modelį. $445. už Fisher Bo- 
dy karą iŠ to pačio typo kietmedžio ir 
plieno konstrukcijos kaip puikiausio pa
darymo karai. $445. už moderniškai atro
dantį karą, ne tos rųšies, 
kuri išrodys senoviška 
šešius mėnesius nuo da
bar. Taip ir $445. už pil
ną, su Fisher No-Draft 
Ventiliacija; Saugaus sti
klo windshieldais; tikro 
mohair apmuštas; su 
Octame Selectorium; ir

----------- MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET DYLERIUS

445
AND UP, F. O. B. FLINT, MICHIOAN

su greičiausiu, smagiausiu inžinu, ku
ris kada nors buvo vartojamas šešių cy- 
linderių karuose. Ir tik pagalvokite kaip 
lengva bus užmokėti tuosi $445! Jūsų se
nas karas (jeigu jisai yra pakenčiamoj 
padėty) kaipo įmokėjimas. Lengvus mė
nesiniai išmokėjimai G. M. A. C. planu. 
Ir kad padaryti tuos išmokėjimusi dar 

lengvesniais, jus užmo
kėsit mažiau už gazų ir 
alyvų negu jus išleistu- 
mėt ant kito pilno did
žio automobiliaus.

CICERO. — , Praeitų sek
madienį 3 vai. po pietų bū
riai žmonių susirinko pažiū
rėti kaip baltieji loš baseball 
su juodukais. Baltieji buvo ne 
kas kitas, kaip Raudonos Ro
žes klubo komanda.

Chevrolet Motor Cow Detroit, MteNgaa
Ali priedą l.od>. Flint, Mich.Speci»I 
0tjulpm»nt oatra. Lorr d»Jirtr»d 
ptioM and eaey O. M. A. C. torais. 

A GoneraJ Motors Valus.

Albany Park Motor Salto, 
3102 Lairrenee Avenoe, 

Chleago. Illinois. 
Sammit Motor Salto. 

Sumjnit. Illinois 
ishlaad Arenus Motor Sales 
6486-42 8. Ashland Arenus, 

r*ri*aco. Illinois. 
Bamnann Cherrolet sales, 

8516 Archer Arenus, 
Chieaco. Illinois.

Blamouser Chevrolet saito, 
sr, Illinois. 
Irothers, 
ihtoan Avenue, 

nllnola.
Chevrolet Oo., 

■Miinauid, Illinois.
Clark-Maple Motor Sales, 

1636 N. Clark Street, 
Chleago, Illinois.

Clarke-I

DeoPialaee Motor Salee, 
DeoPlnlnee, Illlnole. DtopįSm Vallev Motorą. 

Lement. IlUaofe. 
Drijo Motor Salee. 

8698 Booeevęlt Road,

Duret

K. H. Fleek A Conpnng, 
Hlnednle. Illinois. 

Onrfleld Chevrolet Halse Co.
6 E. Garfleld Blvd. 

Chteaeo. III.
H. and K. Chevrolet Co. 

La Grange* UI. 
Harry Chevrolet Salee, 

Harvey, IlMaols. 
IlatnmeI Chevrolet Co. 

7282-85 W. Grund Avė. 
Chloum. GI.

• Hafner Chevrolet
2610-12 8. Mlehlgan Avė.

Chleago, III.
Keenan Chevrolet Sales, 
6825 W. 22nd Bfreet, 

Cieero, Illlnole. 
Kolseth-Beld Chevrolet. 
5854 W. Chleago Ave« 

Chleago, mfnota.
Kuehler Chevrolet Mito, 

6817 Broadwar 
Chtenco. nilnole.

Lnvery Chevrolet Co. 
7113 Exehange Avė. 

Chleago, IĮĮ. *
Lewfo Auto Sales,

Avė.

Co.

Apex skalbimui maši
nos po

*39.00
DIDELI BARGENAI

PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS
Vatiniai matracai po

Springsai po

Lovos po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

Nauji parlor setai

’2.95 
*3.95 
*3.95 

*15.00
*29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD
< • • » # ’ *

............... .....

Laimėjo 9 susikirtimus, o nei 
vieno nepralaimėjo; pereitą 
sekmadienį supliekė juodu
kus.

ESI1

NAUJIENŲ
Vasarinė Ekskursija
Liepos 28,1933

M;
1

4.

Pirm pradėdami lošti rožie- 
čiai treniravosi, daužė avie? 
dinį, bet kuomet prasidėjo lo
šimas visai turėjo nustebti. Juo
dukai lošė nepaprastai jau
niai ir į trumpą laiką padarė 
4-įus įbėgimus (runs), o ro- 
žiečiai nieko. Kai kurie lietu
viai pradėjo dėti lažybas, kad 
mūsiškiai praloš.

Bet kas peraukštai šoka, 
tas nupuldamas skaudžiau 
susimuša. Taip ir atsitiko su 
juodukais. Staiga jiems pra
dėjo nesisekti. Mainė mėtyto- 
jus (pitehera) vieną paskui 
kitų, bet rožiečių “lavinos” 
atlaikyti negalėjo. Lošimui 
pasibaigus, rezultatai stovėjo 
9 įbėgimai rOžiečių prieš 4-us 
negrų.

Rožiečių komandai gerai se
kasi, nes šįmet laimėjo 9-nus 
lošimus, o pralaimėjo 0. Jei-

‘ "
■ ’i-

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

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
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 Angliju, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:

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

Booaevelt Motor Sale* Co., 
8888 Rooaevelt Hoad, 

Chleago, HUnole. 
Seip ' Chevrolet Salee, 

8622 Commerefal Avė., 
Chleago, nilnoto. 

Sheete Chevrolet Salto 
6522 °nįV< AVe*

Chleago, IlUnola. 
Trl-CHy Motor Co., 
Park Bldge. Illlnole.

Vptown Motore Vorp., 
4859 Broadvrey, 
Chleago, IlUnola.

m“”.'.'’' 
a 5«e. 
kveaue, 
Inola. 
a, Ine.,

Mlller Chevrolet Sale* 
1833 W. Irving Park Blvd.

Chleago, TU. 
MIIwaukee Avenue Motore, 
3504 Milvraukee Avenue, 

Chleago. Illinois. 
Murrag Service A Motor, 

059 Madleon Street, 
Oak Pork, Illlnole. 

Nelson Chevrolet Baiee, 
9840 N. Clark Street, 

Chleago, IlUnola. 
Nlekey Chevrolet Nares, Ine,, 

5010 Irvin* Park Blvd., 
Ohleago. IlUnnle.

Nleburger Chevrolet Co., 
7744 Stone/ leland Avenue, 

Chleago, IlUnola. 
North Shore Chevrolet Sales 

011 Maln St., 
Wilmette, III. 

Orme Chevrolet Co. 
5900 Lake Park Ava, 

Chleago, Illlnole
Ogden Avė, Motore, Ine.’ 

6887*41 Ogden Avė., 
Berwyn, UI.

Ray O’ConneB Motor Co., 46W<^^:oi^

sss-m: 
Evanaton, 1 

Weat Auto •« 
611 S. 0th 
Mareood. 1 
v^le^kTi 
Wltto Motor 3al<

4©2-a Weatera Av$

TRECIA KLĖSA:
Vieną Pusę ...................    $99.00
Abi Puses ..... .......................... - 101-50

Valdžios Taksos atskirai $5.00
Tuojau^ pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite į Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerų ir teisingų patarimų.

^NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street
I III I ■ i.toa, SIS........... H ......................      ’ ......................... . .....................................................III II ... ................................................ III I I T ^.n !■■ ■

negrųlUInoia.
Chevrelet
Avė.,

I

I

Melneraey Motor Co., 
2715 N. Cicero AveouC,' 

Chleago. minolo. 
MeManua Motor Salee, 

•711 JĮ. Veatera Avenue, 
Chfeaao. ulinola.

Compaay,
. -fI

Arllnfioa

Chleaao. minoia.

V v* * ’
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nkee Aveaue, 
IllinoU.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Baily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Ldthuanian News Pub. Co.t Ine.

1739 South Hateied Street
Tttephone Canal 8500

Edftor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chlcago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Metama - ----------------------— $8.00
Pusei metų  ----------_______  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus naikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SPEKULIANTAMS DŽIAUGSMAS

Chicagos grudų biržoje užvakar kviečių kainos pa
kilo 7 centus ir pasiekė beveik dolerį už bušelį. Kvie
čių užsakymai biržoje per vieną dieną pasiekė apie 200 
milionų bušelių. Kitų grudų kainos taip pat pašoko 
•aukštyn — komų apie 3 centus, avižų 4%, rugių 8% 
iki 4, miežių 61/-*.

Kodėl toks kainų kilimas? Todėl, kad vidurinėse 
valstijose siaučia jau kelios savaitės kaitra, kuri, ma
noma, nudegins laukus ir sugadins šių metų derlių. 
Pirkliams, kurie dėl spekuliacijos buvo supirkę pigio
mis kainomis daug grudų, dabar atėjo proga padaryti 
gražaus pelno. Bet farmeriams bus vargas, neužaugus 
javams.

KEBLUS UŽDAVINYS

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drove. 1789 S. Halrted St.. Chlcago, 
III. Telefonas Caml 8500.

Amerikos valdžia turi didelį programą krašto eko
nominiam gyvenimui atgaivinti. To programo kertinis 
akmuo tai — prekių kainų kėlimas. Kainas pakelti val
džia nori su pagelba infliacijos. Bet jeigu valdžia yra 
pasiryžusi vykinti infliaciją namie, tai ji vargiai gali 
stabilizuoti dolerį užsieniuose.

Tuo gi tarpu Francija, kurios frankas dar forma
liai nėra nuėjęs nuo aukso pagrindo, reikalauja, kad 
dolerio vertė butų pastovi. Ji sako, kad be dolerio sta
bilizacijos negali būti jokio susitarimo kitais klausi
mais.

Į Amerikos rekonstrukcijos programą, toliaus, įei
na pramonės atgaivinimas, reguliuojant darbo valandas 
ir darbininkų algas. Jeigu pramonėje bus įvesta 30 va
landų darbo savaitė — 5 darbo dienos po šešias valan
das kasdien — ir darbininkai gaus algas, iš kurių jie 
galės pragyventi, o Europoje darbininkai dirbs po 48 
valandas ir ilgiau, gyvendami pusbadžiais, tai Europos 
gamybos išlaidos bus daug žemesnės, negu Amerikos. 
Kaip Amerika tuomet galės išlaikyti kompetieją su 
Europos pramone?

Iš to kyla keblumas dėl muitų klausimo. Pradžioje 
■Roosevelto administracija buvo nusistačiusi kovoti, 
kad visame pasaulyje butų nukapoti muitai. Su tokio
mis instrukcijomis jos delegatai nuvyko į Londono kon
ferenciją. Bet paskui Washingtone nuomonė pasikeitė. 
Rooseveltas nenori pasižadėti, kad muitai įvežamoms į 
Ameriką prekėms bus sumažinti, kol jisai neturi užtik
rinimo, kad nebus pavojaus iš kitų šalių jo ekonominei 
politikai namie.

Taigi Jungtinių Valstijų valdžia dabar svyruoja 
tarpe dviejų viena antrai priešingų politikų — nacio
nalizmo ir internacionalizmo. Nacionalizmo keliu eida
ma, ji turėtų numoti ranka ant kitų šalių ir žiūrėti tik
tai, kad dalykai pasitaisytų namie. O internacionaliz
mas deda svarbą ant tarptautinio susitarimo ir bendro 
veikimo su kitomis šalimis, pasitikint, kad to rezultate 
ilgainiui 'pagerės dalykai ir šalies viduje.

Sakoma, kad valdžia tuo tarpu yra labiau pakry
pusi į nacionalizmo pusę. Spauda diškusuoja, ar gerai,“ 
kad valdžia savo pirmesnį nusistatymą pakeitė. Jos už
davinys, iš tiesų, yra keblus. 'Geriausia, žinoma, butų, 
kad visos šalys susitartų ir veiktų bendrai. Anksčiaus 
ar vėliaus tai turės įvykti. Bet vienu šuoliu to pasiekta 
vargiai galima. Sakysime, koks (gali -būt bendradarbia
vimas su hitleriška Vokietija? ;

Amerikai reikia būti prisirengusiai gyventi, jeigu 
su kitomis šalimis ir nebūtų galima susitarti Anglai, 
vokiečiai arba franeuzai amerikiečiams darbo nei duo
nos neduos. Bet Amerikos žmonėms butų didelis .pa
lengvinimas, jeigu jos pramonės ir žemės ūkio produk
tų perviršiui atsidarytų platesnė rinka užsieniuose. O 
norėdama kitiems parduoti, ji turi sutikti ir iš jų pirkti.

PENKI CENTAI Už DARBO VALANDĄ

Evansville, Ind., išėjo į streiką 700 darbininkų, dir
bančių Globe-Bosse-World rakandų dirbtuvėje. Toje 
dirbtuvėje, kaip paaiškėjo kilus streikui, suaugę dar
bininkai gauna po 5 centus už valandą !

♦Ceritral Lahor Union atsišaukė į Washingtoną, rei
kalaudama, kad valldžia padarytų tardymą 'toje 'dirbtu
vėje, ir jeigu darbininkai tenai bus ir toliaus taip ne-

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltus 

Metams -..... .............. ...........$8.00
Pusei metu_______ _ _______ 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50 
Vienam mėnesiui >_________ .75

Chicagoj per iineiiotojusi 
Viena kopija ........ .-..... . 8c
Savaitei  18c 
Minėsiu! .............     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams$7.00 
Pusei metu 8.50 
Trims mėnesiams ..................   1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui_______   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

žmoniškai išnaudojami, kad valdžia jos savininkus im
tų į nagą.

Šitokiems dalykams dedantis pramonėje, argi ne
reikalinga jai valdžios kontrolė?

AMERIKOS FAŠISTAI

Iš bonų maršuotojų kilo 
“Khaki Shirts” organizacija, 
'kurios vadai nori pamėgdžioti 
Italijos Mussolini ir Vokietijos 
Hitlerį. Ehiladelphijoje yra jų 
centraline buveinė. Jų vadas 
yra “generolas” Art J. Smith, 
kuris turi pulkų padėjėjų, taip 
pat “generolų”. Jie dėvi spor
tiškas uniformas ir nešioja 
blizgančias kepures; susitikda
mi jie sveikina kits kitų fašis
tišku budu, pakaldami ir išties
dami j priešakį rankų.

Nariai, įstodami j šių “pilk- 
marškinių” organizacijų, moka 
po $2. Vienas doleris iš tų 
duoklių eina į kišenių '“vyriau
siam vadui, generolui” Smith’ui, 
o kitų dolerį pasidalina jo pa
dėjėjai. Paprastieji nariai ne
šioja tam tikras kepuraites, 
kurios kaštuoja po 75 (centus, 
o už “khaki” marškinius jie 
moka po $4i00.

Kas pritraukia žmones j šių 
komiška organizacijų, sunku 
pasakyti, bet sakoma, kad ji 
jau turi apie 7,000 narių. Ji 
turi skyrius Californijoje, New 
Mexico, Utah, Texas, Missouri, 
Iowa, Illinois ir Louisiana val
stijose.

“Generolas” Smith, 'kuris tų 
organizacijų įsteigė, vedė bu
vusių kareivių būrį iš' Holly- 
wood į Washingtonų. Bet kuo
met jo būrys pasiekė Hansas 
♦City, prezidentas Hooveris pa
siuntė kareivius išvyti bonų 
maršuotojus iš ftVashingtono. 
Vyriausias bonų maršuotojų 
vadas, W. W. Waters, tuomet 
atsišaukė į eks-kareivius, ra
gindamas juos steigti “Khaki 
Shirts of America”. Smith 

‘tuojaus pasiskelbė save “vaka
rų vadu”, o kuomet Waters 
atsisako jo autoritetų pripažin
ti, tai jisai savo titulų paaukš
tino ir pasivadino “nacionaliu 
vadu”.

Philadelphijoje “pilkmarški- 
mių” būriai (ruošiasi prie “tau
tiškos revoliucijos”, užpuldinė- 
dami darbininkiškas ir šiaip 
radikališkas organizacijas. Ke
lis kartus jie bandė suardyti 
socialistų prakalbas ir kėlė 
triukšmų Amalgamated Work- 
ers of America mitinguose. 
Jeigu “pilkmarškiniams” pasi
sektų įgyti daug pasekėjų, tai 
jie siaustų taip, kaip hitleri
ninkai Vokietijoje.

NESUGRIAUNAMA KOMU
NIZMO UOLA

Prieš išvažiuosiant į “matuš- 
kų Rasėjų”, Juozas Šukys ir 
Benesevičiutė-Šukienė daug gin
čijosi -su savo buvusiais vien
minčiais ir bendradarbiais 
“šklokininkais”, stengdamiesi 
juos įtikinti, 'kad jie nuklydo 
nuo ‘tiesaus kelio”. Šukys va
žinėjo po kolonijas ir laikė 
veiksmingas (prakalbas, o šu- 
iklenė parašė ilgų (polemikos 
straipsnį “Laisvei”. Tame 
straipshyje ji, žinoma, negalė
jo iškęsti neužkabinusi ir “Nau
jienų” redaktoriaus, kuris vi
soms Maskvos davatkoms yra 
kaip kaulas gerklėje.
. Karštai gindama savo vyrų 
nuo Pruseikos įtarimo, kad 
Šukys kurį laikų buvo priėmęs 
“Grigaičio tezius”, ji įrodinėja, 
kad tai esųs negalimas daiktas, 
nes Šukys nuolatos ginčydavę- 
sis su Grigaičiu “principų ir 
taktikos klausimais”. Ji rašo:

‘♦Grigaitis Visų darbininkų 
judėjimų rėmė ant vidurinės 
(klasės, <0 ne 'ant proletaria
to.”
Kas čia pasakyta, tai tur-but 

nė gudrusis Saliamonas nega
lėtų išaiškinti. Kaip /galima reni- ■

ti darbininkų judėjimų ant ne- 
daVbininkų klases?

Toliaus ji pasakoja:
“Jis nepasitikėjo prietarų

miniom ir bijojo jų.
kys visų svambų dėjo ant 
(proletariato gailios, stilįg 
Markso teorijos. Todėl tarp 
Grigaičio ir Šukio 'būdavo 
smarkių susirėmimų tais 
•klausimais.”
Kokius “susirėmimus” Šu

kienė turi galvoje, ji -nepasako. 
Mums prisimena štai Ikdki su
sirėmimai. Vienas buvo -dėl 
klausimo, ar Lietuvių Sočia-, 
lištų Sųjunga turi dėtis (prie 
Socialistų Partijos, ar ne. Gri-, 
gaitis stojo už, Šukys (prieš, 
šdkio argumentas buvo tas, 
kad Socialistų Partija negali 
padėti lietuviams darbininkams 
organizuotis, o imdama iš (lie
tuvių darbininkų ‘IkvOterius” 
ji pakenks Sujungęs augimui. 
Ar tai rodo, kad štikys “visų 
svarbų dėjo ant proletariato 
galios” ? Ne, tai rodo, kad per 
savo “parapijų” jisai tnematė 
darbininkų klasės.

Kitas susirėmimas buvo (dėl 
(klausimo, ar lietuviai socialis
tai privalo dalyvauti Visuoti
name Amerikos Lietuvių Sei
me (pasaulio karo pradžioje, 
1914 m.). Grigaitis stojo už 
tai, kad dalyvauti, o Šukys su 
kitais “kairiasparniais” Brook- 
lyne (pav. Hermanu-Purviu, 
JBenesevičiute ir k.) priešinosi. 
Jau suvažiavus delegatams į 
•Brooklynų, reikėjo dar iš va
karo prieš seimų smarkiai ko
voti su Šukio frakcijos obstruk
cija; galų gale, paskutinėje va
landoje ji pasidavė. Kuo rėmė 
savo “marksistiškų” nusistaty
mų Šukys? O gi tuo, kad so
cialistai, girdi, negali eiti į sei
mų, kur dauguma delegatų gal 
susidės iš priešingų srovių at
stovų — ar socialistai turės 
“išsižadėti savo principų” ir 
tokios daugumos nutarimams 
pasiduoti?

Trečias susirėmimas buvo dėl 
klausimo, ar steigti darbinin
kų organizacijų susivienijimus 
(darbininkų atstovų tarybas). 
Šukys vėl buvo priešingas, įro
dinėdamas, kad socialistai ne
gali pasiduoti “palšoms mi
nioms”. Tačiaus, kad ir prie
šingas veikimui su “palšomis 
miniomis”, Šukys ir jo “radi- 
kališki” vienminčiai netrukus 
buvo priversti steigti “draugi
jų sąryšius” ir juose darbuo
tis, nes kitaip jie butų pasili
kę izoliuoti nuo visuomenės. 
Greitai tie sąryšiai (pav. Di
džiojo New Yorko Draugijų 
Sųryšis) pavirto jiems gar
siausiu pasigyrimo objektu: 
žiūrėkite, girdi, kaip,mes “va
dovaujame proletariatui”!

Ketvirtas ir paskutinis stam
bus susirėmimas su Šukiu, iki 
jo proto visai nesumaišė “leni- 
,nizmas”, buvo dėl klausimo 
apie demokratijų ir diktatūrų. 
Šukys nukrypo į bolševikiškos 
diktatūros pusę, tikėdamas, 
kad darbininkai turi būti po 
geležine diktatūra partijos, ne
žiūrint ar jie tos partijos pro
gramų! pritaria, ar ne. Jeigu 
kurie darbininkai diktatoriams 
priešinasi, tai jų organizacija 
turi būt sutriuškinta, jų spau
da uždrausta, jų vadai sugrus
ti į kalėjimų arba sušaudyti!

Tai ve -kaip Šukys” pasitikė
jo “darbininkų klase. Šukienė 
tuos faktus žino, bet ji, matyt, 
visai nenusivokia, kų ji pasa
koja. Ji nesuima į galvų to pa
prasto dalyko, kad visas Šu
kio nusistatymas buvo (parem
tas .baime ‘fpalšųjų minių”, ti- 
^ęįįmu: į j įsuktos “neklaidingu- 
rhų’P^T(įdėj fjiąai^jįįk''ir nudinS 
dėjo į bolševizmų.

Lyg ant juoko, Šukienė-dar 
sako, kad jos vyrelis laikėsi 
“Markso teorijos”, nors ji pui- 
ikiai žino, kad nei ji (pati, nei 
Šukys niekuomet jnėra perškai- 

tę^ne vienos Markso knygos,, 
ir jeigu butų skaitę, tai nebū
tų nieko supratę. Bet, mat, 
davatkiškam tikėjimui reikia 
įsivaizdavimo, kad jisai esąs

: V y laidas Zereni^Beliajus,

Girtuoklio Duktė
(Tęsinys)

—Bet, Juozuk, neužmiršk, 
kad žmonių nuomonės vaidi
na labai svarbų vaidmenį. <Ir( 
tavo šeima, aš labai abejoju, 
kd ji nesipriešintų mudviejų 
vedyboms.

—Ką aš paisau apie' tai, ką 
žmonės mano, — karštai pa- 
•reiške Juozas. >

—Tu nepaisai todėl, kad 
tau neteko to patirti ant savo 
kailio. Tikėk man, kad žmo
nių nusistatymas tiesiog per
veria širdį. Aš daug kartų tai 
.patyriau ir daug -karčių va
landų pergyvenau. Dabar aš 
jau tiek surambėjau, jog į vi
są tai nebekreipiu dėmesio, ir 
tokiems įvykiams beveik jo
kios reikšmės nebepriduodu. 
Bet dėl abiejų geroves, — ge
riau cikiva namo ir užmirški- 
va vienas antrą.

•Grįždainu 'namo, 4ai vienas, 
•tai antras sunkiai atsidusda
vo. Viduje gulėjo Svirgaila, 
•kuris jau gerokai buvo išsipa
giriojęs ir verkė. Juozas Ta-’ 
liuosavo jį ir pasakė ’tinfcamą* 
pamokslą, grūmodamas ir vcl 
nubausti, jeigu jis eis į mies
telį. Po to jis atsisveikino su 
Agota ir išėjo namo. Pastaroji 
labai nuliūdo, nes nesitikėjo,' 
su juo bepasimatyti.

iJuozas parėjo namo labai 
neramus. Prieš save jis vis* 
matė Agotos užverktą veidą. 
Apie miegojimą negalėjo bdti 
nei kalbos. Atsigulęs į lovą, jis 
negalėjo sumerkti akių ir per 
visą naktį vartėsi nuo vieno 
šono ant kito. Ryto metą jis' 
ilgiau nebegalėjo kęsti, — nu
ėjo pas Svirgailą. Praėjo proi 
Svirgailą, kuris arė laukus,! 
nei nepasveikinęs jį. Agotą jisi 
surado kiaulidėje. Išgirdusi joj 
sveikinimą, Agota atsigręžė ir 
labai nustebo.

—Kas atsitiko? Kodėl atvy
kai? — ji klausė.

NAŠLAIČIAI

O Skietu, lot.. Crwi Bnoįn nįi,,, ,
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paremtas “šventu rastu”.
Šitokios aklai tikinčios mo

terėlės, kaip Šukiene, yra ta 
“uola”, ant kurios rymo šių 
dienų komunizmas.

. i—Norėjau tave pamatyti, — 
atstfkė jis.

—Kaip Ittti? ,
—Aš nusisprendžiuu, Ikad 

Žmonių nusistatymas nepriva
lo daryti įtakos mano gyveni-, 
mui. Aš 'nusisprendžiau įbuti 
nepriklausomas: gyventi taip, 
kaip man patinka, o ne taip,, 
♦kaip 'kiti nori, kad aš gyven
čiau.

—Šitai ♦kaip... Manau, kad 
tamstai tatai pasiseks, — pa
stebėjo Agota.

—Taip... — atsakė jis.
—Linkiu kuo geriausio pasi

sekimo, — indiferentiškai pa
reiškė Agota, besirengdama 
eiti iš kiaulidės.

—Palauk, aš turiu ką (kitą 
pasakyti. /Apsivesk su manim, 
—aš nepaisau apie čeimos 
nusistatymą. Aš jau -esu pilnų 
metų, todėl jie negali sutruk
dyti mudtdejų vestuves.

—Tai tftira tiesa. Bet reikia 
neužmiršti kito dalyko: jie. 
gali padaryti tamstos gyveni
mą nepakenčiamu. O to pilnai 
galima -tikėtis. Jie tatsižades 
tamstos. Tamsta gali būti iš
mintingesnis ir stovėti aukš
čiau, negu kiti kaimiečiai, bet 
tamsta atsidursi -blogesnėje, 
padėtyje inėi jie, nes tesi pripra
tęs prie tokių daJykų, apie 
kuriuos jie nęi nesapnuoja. 
Nors aš ir jaunesnė, !bdt turiu 
daugiau patyrimo, negu tam
sta. Tad paklausyk manęs: 
eik namo ir užmiršk apie ma
ne.

—Aš visa tai jau apsvars
čiau. Aš perdaug tave myliu, 
'kad galėčiau išsižadėti, — 
mudu tik mintis tegalės per
skilti.

—Ponaiti, tamsta esi per
daug griežtas. Jei aš -bučiau 
'tamstos vietoje, tai to bedary
čiau.

—<Agdta, ttu žinai, 'kad mane 
myli. Negali to įjitk užginčyti. 
Tavo akys tai pasakė pereitą 
vakarą, kai mudu atsisveiki-

tnova. Aš myliu tave ne vien 
'tik todėl, kad tu esi graži, bet 
ir dėl to, lead tu turi auksinį 
Ibudą. Socialė padėtis man ne
suteiks laimės, bet aš esu tik
ras, jog su 'tavim aš busiu lai
mingas.

Agota nieko neatsakė. Juo
zas, prisiminęs priežodį, kad 
“tylėjimas yra žeiiklas sutiki
mo,” apkabino ją rankomis, 
karštai pabučiavo ir išsivedė 
iš -kiaulidės.

Tokia tai kryptimi vystėsi 
Agotos ir Juozo romanas. Ro
manas, kuris buvo gražus ir 
tyras. Tos vasaros dienos buvo 
tikrai romantiškos. Dienos, 
kurios ’buvo kupinos ekstazinio 
džiaugsmo. Rudeniui besiarti
nant, gandai pasidkė Išlaužu 
karmą ir Adomaičio ^eimą, 
kad Juozas labai drougaujasi 
su Svirgailyte ir fkad jis rimtai 
galvoja prieš Adventą su ja 
apsivesti.

Adomaitiene baisiai pasipik
tino (lėliai 4o. Jei -tai -tikrai at
sitiks, tai ji negalės nei akių 
parodyti kaimynams.

—Tai ‘negirdėtas dalykas, tai 
'tikras Skandalas, — .pareiškė 
ji įtužusru 'baflsu. Tačiau ji 
stengėsi suSivaldyti ir laukė, 
kol grįš Juozas, ’kad patirti iš 
jo visas smulkmenas.

Tą .vakarą, -kai visi susrrin- 
-ko prie -stalo vakarieniauti, 
Adomaitienė pradėjo dūsauti. 
Tai ji darė tel, Jkol -sūnūs jos 
nepaklausė:

—Kas atsitiko, motina? Ko
dėl tamsta taip dūsauji, tarsi 
kas blogo butų įvykę?

—O, nieko — atsake ji; pa- 
(rėmusi rankomis galvą.

—Gal galvą skauda? — pa- 
Iklausė vėl Juozas.

—Mano ausis pasiekė tokie 
dalykai, apie kuriuos vien tik 
pagalvojus man silpna pasi
daro.

—Gal kas pasimirė? — rū
pestingai paklausė sunūs.

—Ne, mano vaike, gėda kar
dais yra blogesnis dalykas, ne
gu mirtis. Ar tai tiesa, kad tu 
•galvoji apie apsivedimą?

—Aš tikrai buvau išsigan- 
(dęs. Tikiuosi, kad tai nėra 
♦tamstos susirūpinimo prie
žastimi? Juk aš jau dvide
šimt penkių metų amžiaus. Ar 
ttamsta nemanai, kad man jau 
laikas ir apsivesti?

(Bus daugiau)
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Jury teismas teis 
prof. R .M, Lovett 

ir McKenna
Vakar buvo pašauktas prieš 
policijos teisėją Leon Edelman

Chicagos universiteto profeso
rius Robert Morss Lovett ir 
Civil Libcrties Union sfekreto- 
rius Thomas McKenna vakar 
buvo pašaukti prieš policijos 
teismo teisėją Leon Edelman 
Wabash avenue nuovadoje.

Profesorius ir antrasis, abu 
užvakar suimti prie Sopkin 
dirbtuvių, 3900 So. Michigan, 
kuJomet pasipriešino policijai, 
kuri norėjo streikuojančias dar
bininkes išvaikyti, reikalavo 
jury teismo. Teisėjas sutiko ir 
paskyrė liepos 19 jų bylos nag
rinėjimui, kambaryje 805 Poli
cijos rūmuose.

Frąncuząi pasipikti
nę Pas. Parodos
“Streets of Paris”
“Streets of Paris” koncesija 

Pasaulinėje Parodoje daro gė
dų Paryžiuj ir Francijai, pa
reiškė Francijos ambasadorius 
VVashingtone, o vice-konsulas 
Jean Strauss Chicagoje tuojau 
atskubėjo į Parodą ir viršinin
kams pranešė nemalonią žinią.

Tuojau nuo koncesijos buvo 
nuimtas Francijos valstybės 
ženklas, padarytos kitos per
mainos ir dabar Francijai jau 
nebereikės tiek rai/sti.

“Streets of Paris” atvaizduo
janti Paryžiaus kabaretų dis- 
triktą ir į koncesiją yra su
trauktos visos prašmatnybės, 
kurios suteikė Paryžiaus Mont- 
martre’ui reputaciją, kurią jis 
dabar turi. Parodos viršinin
kai pareiškė Francijos atsto
vams, kad koncesijos savininkus 
sudraus.

Mattern draugai Chi
cagoje tiki, kad 

jis gyvas
Jinimy Mattern draugai mė

gina prikalbinti Frank Hawks 
garsų lakūną, skristi j Alaską 
ir ieškoti Mattern’o, kuris pra
žuvo kelyje iš Sibiro į Alas
ką.- Jie mano, kad jis tebėra 
gyvas kokioje nors mažoje sa
loje, j kurią buvo priverstas 
nusileisti, orlaiviui sugedus.

Pu sužeisti gazolino 
stoties ekspliozijoje
Charles Klick, 35, 1736 Lin- 

der avenue, sunkvežimio šofe
ris, ir Ralph Fovvler, 22, 8209

PUCKORIENE 
Aųgustipakė 
šiuo pasauliu bir-

BARBORA VARPIOT1ENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 27 dieną, 1:00 valandą 
dieną 1 93 3 m., sulaukus senat
vės amžiaus, gimus Lietuvoj, Tel
šių apskr.

Paliko dideliame nubudime du 
sūnūs. Leoną ir Stanislovą, mar
čią Oną po tėvais Baltuškytę, 4 
brolius, Justiną. Joną, Adolfą, 
Liudviką Kybartus, 3 seseris, 
Emiliją Skrodięnę, Zofiją Vai- 
ciekaųskienę, Liudviką švagždie- 
nę. gimines ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi 3238 
So. Halsted St. PavlaviČiaus kop
lyčioj.

Laidotuvėse įvyks penktadieny, 
birželio 30 dieną. 9:30 vai. ryto 
iŠ PavlaviČiaus koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Sungi, Marti, Brofiaj, 
Seserys ir Giminia.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
aus Paelavičia, Tek Victory 

randasi 7406 
Hammond,

ketvirtadieni, 
8:00 valandą

AJ'-',.' .Ls/j- A-f u).

South Micbigan ąvenuc, vakar 
buvo sužeisti, kuomet įvyko 
ekspliozija Standard Oil sto
tyje prie 18-tos gatvės Paro
dos vartų. Sutrukusios elek
tros vielos buvo nelaimės prie
žastis.

Federale grand jury ap
kaltino gengsteri dėl 
mokesčių nemokėjimo
Federale grand jury vakar 

išnešė apkaltinimą prieš geng- 
sterį Murray “Tire Camel’ 
Humhpreys dėl nesumok ėji
mo $26,108.04 metinių įplau
kų mokesčiais už 1930, 1931 ir 
1932 metus. Jam gręsia 16 
metų kalėjimo. 

- . -» ' * •• • »- •• » r

Cicero Improvement 
kl. protestuoja prieš 
vandens pabrangini

mu
Pasiuntė rezoliuciją miesto 
prezidentui Czerny ir tarybai.

CICERO. — šiomis dieno
mis Cicero Lithuanian Impro
vement Club pasiuntė Cicero 
miesto prezidentui J. G. Czer
ny ir globėjų tarybai protesto 
rezoliuciją prieš planuojamą 
vandens kainų pakėlimą.

Rezoliucijoje, kurią pasira
šė A. F. Pocius, pirm., A. Tu- 
mavičius, sekr., ir A. J. Lut- 
kus, ižd., sako, kad per eilę 
metų Cicero buvo aprūpina
mas vandeniu be jokių keblu
mų ir už žemą kainą, o dabar, 
kuomet įėjo naujoji valdžia 
vandens aprūpinimas yra su
varžomas. Be to, laiku, kuo
met daugelis yra be darbo 
ir neša didžiausią mokesčių 
naštą, norima pakelti kainas.

Klubas reikalauja, kad glo
bėjų taryba vandens klausimą 
išrištų neatidėliodama, ir 
kad kainas numažintų iki 
pirmesnių laipsnio.

Vakar buvo karš
čiausia birželio dieną 
Chicagos istorijoje
Chicagos oro biuro viršinin

kas C. A. Don nei Chicago va
kar apvylė. Užvakar jis pra
našavo, kad maudysimos vė
siam lietuj, atsikvėpsime po 
kelių dienų karščių. Bet 
kur tau... Visoje savo istorijo
je Chicago neturėjo sausenės 
ir šiltesnes dienos birželio mė
nesį. Anksti rytą temperatū
ra siekė 90 ir nuolat kilo. 
Apie pietus siekė 98. Kitą 
kartą spėjikui jau nebetikėsi
me.

Jis atspėjo, kad lis, bet ne
pasakė, kad tai įvyks už ke
lių tuksiančių mylių nuo Chi
cagos Kinijoje. Štai praneša, 
kad Kinijos provincijoje 
Kwcichow sprogo debesis. Li
jo taip smarkiai, kad į gruve-

MIKALINA
P.o tėvais 

Persiskyrė su 
želio 26 dieną, 6:30 valandą po 
pietų 1933 m., sulaukus 44 metų 
amžiaus, gimus Raseinių mieste. 

Amerikoj išgyveno 2} metus. 
Paliko dideliame nuliūdime vy

rą. Franciškų, 4 sūnūs Franciškų, 
Juozapą, Andriejų ir Antaną, 
dukterį Liliją, 2 seseris, Kotripą 
Makauskienę ir švogerį Aleksą ir 
Stanislavą Urbonienę ir Švogerį. 
brolį Viktorą ir giminės, o Lie
tuvoj seserį Aleną ir brolį Kas- 
tantiną ir giminės,

Kūnas pašarvotas 
Jackson Boulevard. 
Ind.

Laidotuvės įvyks 
birželio 29 dieną, 
ryto iš namų į Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, Roselandc, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. , 

Visi a. a. Mifcąjinos Puckprie- 
rtės gi/niiĮS*. draugai . ir P«i»$W 
esat nuoširdžiai kviečiami dą|,y* 
vaųti laįdoiųvtse ir suteigti jąį 
paskutinį pątarnavinąą ir tf«bvąi* 
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyrus, Vaikai, Sęs^ys 
svągeriai ar Giminia. 
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Lietuviai DaktaraiNEUŽILGO

Užlaiko alaus bizni

Grabiniai

ne Dr. Strikol’

Lietuves Akušeres

BOULEVARD 9199
kad ko nors

Cicero 3724 Koplyčia dykai

GYDYTOJAS IR

vali.Priima kasdien nuo 9 ryto

K. ir D. Sus. rengia 
pirmą roselandiečių 
pikniką šiais metais

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

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

ketvirtadienio.

išsireiškimų i 
— Ciceronas

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th 8 Halsted Sis.) 

Ofįso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8
Nedpldieniais pagal sutartį

Šalia p. NazelaRių aludės 
randasi graži pievutė, kur yra 
įrengti stalai ir vasaros laiku 
ypątingąi smagu gerti 3.2%.

Senas Petras.

Daktaras V. A. Šimki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise palipusias, išpurtu; 
blauzdų gyslas

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

TeL Bpulevard 1401

sius nuėjo visas Tungjęn niie 
stas, o tūkstančiai žmonių pra 
rado gyvybes. Gal ir gerai pa
darė neaįspėdamas. Jis da 
bar sako, kad Chicago pra 
kailuos per kelias dienas.

Dėl K. P. Kazanausko 
pasiūlymo

nausko kaslink 
rodos Lietuvių

6859 So. W«$«xn 
Virš Gregg

lietuviai dabar turėtų savo pa
rodų Ukrainiečių pavilione. 
Labai galimas daiktas, kad ir 
Lietuvių Diena nesusilauks 
pasisekimo, kurio tikimasi, dėl 
klastų, kurias įvairiais atve
jais statė katalikų lyderiai ir 
jų davatkos. Kas buvo gegu
žės 19 d. susirinkime, tas ne
galės mano 
ginčyti.

nuo 6 iki 8

Tel. Lafayette 357? 
J. Ljulevičius

• GRABORIUS ir 
}»ĄLSAMUOTOJAS 

Paįįarnaujjj Chicagoje
W WlįnMJc‘

Djdelė ir graži 
koplyčia dykai.

4 Q92 ARCHER A V.

Klubų ir 
Susivienijimo pik- 

Wash- 
prie

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai, .

I, J. ZOLP
GRABPRIUS 

1646 Węst 46th St,

A, MONTVID, M, P 
V/est Toy/n State Bank Bldg. 

24.0,0 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vai 

Tel. peeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Man atrodo 
pųujo organizavimas yra be- 
reikalingas laiko gaišinimas,

Paul Petkus atidaro 
alaus daržų

Senas “Naujienų” skaityto
jas ir rėmėjas Povilas Petkus, 
8746 South Cottage Grove 
avenue, įeina į alaus biznį. 
Pirmiau jis užlaikė valgomų
jų daiktų krautuvę.

Visi Povilo draugai nepa
mirškite peržiūrėti penktadie
nio ir šeštadienio “Naujienų” 
laidas, kuriose tilps Paųl’s 
Bccr Garden garsinimas. Pas 
Povilų visuomet rasite šalto 
alaus troškulio numalšinimui.

Senas Petras.

ROSELAND — J. Nezelskis, 
136 East 107th utreet, senas 
“Naujienų” skaitytojas per 
daugelį metų darbuojasi alaus 
biznyje ir turi nuosavų gražų 
namų.

Dabar jo name yra įrengtas 
gražus alaus daržas, kur vi
suomet turi šalto alaus, o 
penktadienius veltui duoda 
žuvies buterbrotus.

Mrs. ANĘLIA K. JARUSH
Physical Therapy 

® Midvyife
6109 South Albantj

• Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

' dymo namuose ar li-
goninėsę, duodu ma- 
ssa8c» eleetrie treat- 
ment ir magnetie 

ftkjLblankets ir t. t.
Moterims ir mergi-

1 . , Į noms patarimai do-
■> v anai.

A. K. Rutkauskas, M
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai v

šeštadienio “Naujienose” til- 
i atsišaukimas K. P. Kaza- 

Pasaulinės Pa- 
Dienos, liepos

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. Hąlsted St. 

CHICAGO, ILL.

ROSELAND
Draugijų
nikas įvyks liepos 2 d., 
ington Heights miške 
107 St. ir S. May St.

Roselandas yra didelė 
tuvių kolonija, kuri dėl 
darbo skaudžiai palietė ir 1N- 

’ ' ■ i i » vtas kolonijas, dalinai apmirė. 
Mažesnės draugijos bijo ren
gti parengimus, kad nepasida
rytų nuostolių. . Geriaus, sako, 
palauksime geresnių; laikų su 
parengimais.

Klubų ir Draugijų Susivie
nijimas, viena iš didžiausių 
vielinių lietuvių organizacijų 
yra nutarusi surengti piknikų 
Roselando priemiestyje, kurį 
visiems roselandiečiams butų 
galimų lengvai pasiekti, bū
tent Wasliinglon Heights miš
kuose-

Tai bus pirmas roselandie
čių piknikas, šiais metais, ku
ris manoma, bus labai įvai
rus. Apie programų jūsų Un- 
tanas pasiteiraus pas komite
tų ir praneš vėliau. Tėmykite 
Naujienas kasdiena. Unlanas.

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS 

NĮu^ų Patarnavimas lai- 
dpįuyėse ir kokiame rei- 
kaje visuomet esti, sąžf- 
ipngas ir nebrangus to- 
d^į, kajd neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Ąuburn Avė. 
CHięAGO, ILL.

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

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Gydytojas ir Chirurgą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ 

r

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7§20 
Namų Tel.: Prospect 1930

DU, C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžg iš Ęufopos ir vėl praktikų 
Wnįoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 Ą. M. 2-6 ?.
7-9 P. M. Sekmadiępiais ir ketvį 

diliais pagal susitarimą.

J. F, KADŽIUS
Incęrporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška kųpįyčia dykai.
668 W. l^th St. TeL Canal 617^ 

CHICAGO, I^L-

nes gegužės 19 d. visų kolo
nijų susirinkime susirinkę 
kaip susitarę išėjo prieš pa
roda vinių, išskyrus Cicero ko
lonijų. Bet viena kolonija 
parado surengti negali.

Tamstos sumanymas rinitas 
ir kilnus, bet jis bus sunku 
įvykinti dėl įvairių intrigų, 
kurios eina Parodos komiteto 
darbe. Jeigu ne tos intrigos

Artėja momentas, kuomet lietuviai lakūnai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas pasileis į kelionę per Atlantikų. Neuž
ilgo jie pakils iš Floyd Bennebt lauko Nevv Yorke ir pradės 
plasnoti Lietuvos linkui. Mattern, ispanų lakūnų likimas jų ne- 
nubaidė. Abu lakūnai nufotografuoti aeroplane “Lituanicoje”, 
su kuriuo jie skris.

VALANDOS: 
nuo 
ųuo 

apart šventadienio

Phųni Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
S.eredpmis ir n.edėlįomis pagal sut; 
Rezidencija 6,631 So. Califgrnifj A 

Tclefopa? Rcpublic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nprvųotųm.o, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia 'teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuoše*’'egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam 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 kųip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10

Nedėliomis pagal sutartį

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avenue
Phone HEMLOCK 7828

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOJOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel, hflonroe 33 77

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Biilzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. įpina priėi/iąma.

331d Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kentvood 5107

Lachavieb ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laido^ųy^se kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti* ? 

darbu busite užganėdinti.

SKYRIUS:
1439 S, 49 et., Cteero, III.
M Tel. Cicero 5927 C %

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todpĮ gąli pigiai? patarnauti.

J. F. EUPĘIKIS yrą vienatįųis lietuvių graborius, kuris 
turi jręngęs gnąbų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys kojpįyčįos su 
vardais DyKĄĮ dėl šęrnjeniį.

Nuliūdinę valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEiKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
4605.07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Viii Tiltfond YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniaispagal sutartį.
' . ♦ ’ 4 >. i ► * *-... -'■■■■■ ..... —...... . ■ ......... - „>

Telefonas Gręyehill 0027 
Valandos 2-4 ir P. M. 

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick 
■ mVBSM •

aistinycios.

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.

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

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr, V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytęjąi
Phone Armitage 2822

DR, W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

1 taisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. ISth St., netoli Morgan Sts
Valandos: nuo 10_—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30'vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES 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 va|. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Fhone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

\ Ofisas
J 3102 So. Halsted St.

4-1.1 . kaippas 31sc Street
| 1 Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

31 Ofiso Tel. Victory 2284

Res. Beverly 0081
JDr. John Francis Ruzic

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3046 Wentu^orth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlęck 6700
• I nup 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v. 

j Ketv. i; Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai .

K. P. G UGI S
9 ADVOKATAS
M MIESTO OFISAS:

127 N. Degrborn St.,Rooms 1431-1434 
E Telefopaį Central 4410-4411

I Valandos: puo 9 ryto iki 4 po pietų
- | Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street
• Tel. Boulevard 1310

Valandos: npo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus kętvergą 

c, Nedėlioj nuo 9 iki ryto.

A. A. SUARI S
Advokatas

ą Miesto ofisas 77 W. Wgshington St.
Room 905 TeJ. Deąrborn 7966

L Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Į. ---------------

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

*• John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St
° CANAL 2552
° Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Ufarninke, Ketverge ir 
Sųbatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
0 Tel. Boulevard 2800

Ryz. 6515 So. Rocktvell 'St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

W. Side: 2201 W. 22 St. <Cerm.lt Rd)
6 «»* •

_ Namai: 04^9 5Roękwęll Street 
Utarninko. KetVergo ir Suttatoi Vak. 7 Iki 9

Telefonas Bepųblio 9600

Cerm.lt


The English Column Marcelin Parlich sekretorė
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Atsiminkite, kad visų tavo- 
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RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

REAL ĘSTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

The selection oi 
Lithiranian beauties

tinai visą kelionę ten ir atgal 
ir visas keliones išlaidas.

P-lė A. G 
to No. 3 
las lietuvaites iš Tacoma, Wash 
ington. žiur. žinią.

Organizacija interesuojasi mo 
terų nepillečių reikalais

Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v.. Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:30

žinosime ar musų tautietis pajėgė

Chicago, III., (Fo- 
) Byt tilps paveiks

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

8023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

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

Ketvirtadieny - Penktadieny ir šeštadieny

— par- 
š motais.

nes man jie past- 
Klauskite “Na u ji e - 

1739 So. Halsted St.

Adv. J. P. WaitchesG 
kalbės j ‘ Lietuvių 

Moterų Lygą

Suknios, kojinės, ba 
tukai už centą

It is planned that the chosen 
Queen with an attending court 
of twelve costumed Lithuanian 
girls will officiate in all the 
ceremonies during Lithuanian 
Day on July 16 at the Centu’ry 
of Progress Exposition.

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI 
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

i, padaromi su garantija. 
Naujus ir vartotus 
Kreipkitės.

SPECIALUS 
KAINOS

LITHUANIAN UNIVERSITY 
CLUB

In a preliminary contest for 
the eastern statės held in New 
York, Miss Violet Trusas, a 
bright eyed Lithuanian lass of 
Brooklyn, was chosen as “Miss 
Lithuania” of the greater New 
York and Ne\v Jersey districts. 
She will be sent to the World’s 
Fair to competc for the Queen’s 
throne.

TISMYKIT! 
PERMAINA!
NUO BIRŽELIO 20 
DIENOS, 1033 —

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

v? i-"; C.

■ The chame is an 
IMAGINATIVE TYPE- 
VJILL THE MEMORY 
OF THE SCHAAF 
7RA GEDyAFFECr 
H/M AGAINST

CARNERA ?

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

into the com- 
The Jdeadline 

be midnigth of

BIHDGEPORTAS 
Fellowship House, 
33rd street, įvyks Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos (Lithua
nian Women’s Civic League) 
pusmetinis susirinkimas, kuria
me žadėjo kalbėti adv. J. P. 
Waitches, pereituose rinkimuo
se kandidatavęs į apskričio tei
sėjus.

Jis papasakos narėms įdomių 
dalykų apie politinį gyvenimą 
ir kaip yra svarbu moterims su
siorganizuoti ir tapti pilietėmis. 
Tik tokiu- budu jos gali įgyti 
balsą politikoje ir joje sulošti 
nemažą rolę.

Lyga yra pasiryžusi patar
nauti toms moterims, ku’rių vy
rai ar sunai žuvo laike Didžio
jo karo ir yra palaidoti Fran- 
cijoje. Lyga išpildys reikalin
gas aplikacijas, kurią priėmusi, 
valdžia suteiks žmonai ar mo- x i .1

VALGOMŲ KAMBA 
RIŲ SETAI po .......

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

Gera 
neužmirš- 

Piknikams vieta yra už dy- 
Kvedaras, Savininkas.

Moterų Piliečių Lyga (Lith 
pusme

and her four 
The remain- 
comprise tho 
honor.

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

Patarnavimu

Keliaukite Li e t u v o n 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Help Wanted—Male-Female 
_______Darbininkų Reikia

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Please attendl 
Sec’y A. Kairis

NAUJIENOS Patiem Dept
1780 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. —___
Mieros

Chicago Mail Order House 
vėl išeina su nepaprastu pa
siūlymu. Visoms pirkėjoms, 
kurios nupirks suknelę už sen
sacingai žemą kainą, nuo 29c. 
iki $2.49, įstaiga duos antrą 
suknelę tik už vieną centą dau
giau.

Moteriškėms, kurios pirks 
skrybėles nuo 29c. iki 49, tik 
už vieną centą duos antrą. iPa- 
našiai, kiekvienai klientai, ku
ri nupirks porą batukų, krau
tuvė duos porą kojinių už vie
ną centą.

Todėl, nestebėtina, kad tūks
tančiai pirkėjų atlanko Chica
go Mail Order House, 511 So. 
Paulina streėt. Bargenų ieško
tojos niekuomet neapsivils ten 
atsilankiusios. (Apg.)

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

Kvedaras Grove Netv Archer Road 
Nevv Archer Road 4-A and 115th St. 
Lemont, HĮ. Čia geriausia vieta išvažiuo
ti seredom, subatom. Moonligbt šokiai, 
geriausia muzika. Įžanga veltui, čia yra 
geras alus ir kitokį šalti gėrimai 
vieta naktiniams piknikams 
kitę vietos

Important meeting of the 
L. t). C. will be held Thurs- 
day eve., June 29, at the Lith. 
Cohsulate, 100 East Bellevue 
Place, at 7:30 P. M.

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

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 
’rirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa

tarnavimą. kokį teikia “Landlcrds” įstaigos

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

At the Lithuanian Day 
gram to be presented in the 
court of the Hali of Science 
on the aftėrnoon of July 16th, 
the Lithunian Day Queen will 
be officially crovvned. [For fuT- 
ther Information refer to tha 
coupon that will be published 
tomorrow].

GROSERNĖ, ICE CREAM ir ken- 
džių krautuvė, parsiduoda pigiai.
5404 Princeton Avė. Tel. Boulevard 
L282.

More than 250 Lithuanian 
beauties from half the statės 
of the Union and 50 from Lith
uania h avė already enlered 
their photographs and it is re- 
ported that additional entries 
are strcaming 
mittee offices. 
for entries will 
June 30th.

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.

(F JAck^G. \Į 
TtRES BADU/' 
AS HE DIDI 
) AGAINSTk 
schmeling? 
'CARNERA'

MAY STOP?

■ d v

PARSIDUODA Road House su ga
zolino station. Vadinama Red Top Inn. 
Puikiai išdekoruota. Vieta ant gero ke
lio prie 90tb ir Archer avė. už pigią 
kainą. Biznis išdirbtas. Kam patinka, at
sišaukite j savininką S. Brazinskis. 
3729 So. Morgan St. Tet. Boulevard 
4323.

Paskutinis lygos susirinkimas 
įvyko birž. 14 d. toje pačioje 
svetainėje ir į jį atsilankė ne
mažas būrelis narių. Susirinki
mas išrinko Marcella Parlich 
organizacijos sekretere. įstojo 
dvi naujos narės, pp. A. Gulbi
niene ir O. Paulauskienė.

Kviečiame visas moteris, ne
žiūrint ar jos pilietės ar nepa
lietes, atsilankyti ir susipažin
ti su lygos darbuote.—Z-nė.

ČEVERYKŲ taisymo šapa parsi
duoda už prieinamą kainą. Pardavimo 
priežastis du bizniai. Kreipkitės ant
rašu 4400 So Campbell Avė.

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 

Otos 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.

REIKALINGOS patyrusios moterys 
prie sortavimo skudurų. Nuolatinis 
darbas, gera alga. West Side Metai Co. 
2917 So. La .Šalie St. Tel. Victory 
0600.

Moderniškas Hotelis 
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

compete for the honor of being 
Queen of Lithuanian Day at 
the World’s Fair will begin 
Friday, June 30, it was an- 
nounced yesterday by the Lith- 
uanian World’s Fair Committee.

VATOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar Jčirfiklmų. Be priverstino 
poilsio, šis paprastas grydymasls namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti srulėtl lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad Ine 
1 trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai- 
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
relbfls. Jūsų antjckluinkas nepasitaikys just} 
pinigų, jeigu nenorėsite.JACK SHARKEY PRISIRUOŠĘS KOVOTI Už ČEMPIONO DI&U 

----------------------------------------By BURNLEY------------- —----------------------

Busi nes* Šerno 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO 
3216 So. Halsted St.

* Tel. Victory 4965

2607 
dėl ji tinka išėjimui arba į kokią parę. 
Taipgi tinka dėl “graduation”. Galima 
siūdinti iš lengvaus šilko arba batisto. 
Sukirptos tnieros 8, 10, 12, 14 ir 16 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, praiome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį patymiti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
ią, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago. I1L

MERGAITĖ abelnam namų darbui 
arti ežero. 3 šeimynoje. Mokestis, 
kambarys ir valgis. Mrs. Lewin, Tel. 
Rodgers Park 9058.

Buy gloves wlth what 
it savęs 

reikalo možėti BOo ar 
kad gauti geni dantų 
Ustenne Tooth Pašte, 

, tnbae parsiduoda nf 
Ji valo ir apsaugo dan- 

Be to raute sntaupinti 
; - ■ _ —islpirk-
ilrlttnaites ar ką klt*.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Deadline for entries will 
midnight, June

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niskiausius 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.

Lietuvių 
uanian Women's Čivic League) 
tinis susirinkimas įvyks trečiadieny bir
želio 28 d. Felow$bip 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. Vaidyba.

automobiliaus, [
Kainos prieinamos 
tairus parduodame,

STOCK YARDS BATTERY' 
AND IGNITION STATION 

4559 So. Halsted St. Yards 032; 
arba Franks. 650 W. 35th St.

Yards 67G1

DRIENTAL RŪGS 
(karpetai) ..................
PARLOR SETAI

Selection of Lithua 
nian Day Queen to 

begin Friday

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

. , EXTRA
Brighton Park Grosernė ir Bučemė 

parsiduoda kartu su namu, taipgi su 
fikčeriais. pigiai. Namas bus forklo- 
suotas liepos 1 d., todėl parduosiu už 
morgičių.

4613 So. Kedzie Avė.

W«r» 
daugiau, 
koiBte. 
dldeUav-L
B8, ui kurtuos’ galite auiiplrtr- 
u plrltinaltes ar M kita. 
Lambert Pharasacal Oo.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

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

The thirteen chosen beauties 
will be invited to a “Qu‘een’s 
Bali” to be held July 14 at 
which the board of judges will 
select the Queen 
ladies-in-waiting. 
ing eight will 
Queen’s court of

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

Pasipuoskite dėl 4-tos Liepos
Pirkite dabar pakol Sales Tax dar neįėjo 

galion.
Pirkite “Outlete tūkstančių bargenų” 

kur kainos yra žemiausios

I
Drėsių Išpardavimas

Ar jus pirksite dresę už 29c. arba už $2.49 
MOKĖSITE TIKTAI 1c. už antrą dresf.

X* Atsivežkite savo sesutę, dukterį, motiną.
V* minką arba draugę. Nėra jokio aprubežiavimo

I wrwzt» \ I dėl saizo arba spalvos.

1
 Skrybėlių Išpardavimas

Visai naujos, iviežios, paskiausio styliaus ir 
spalvų skrybėlaitės.
3000 skrybėlių siūloma šiomis nustebinančiai že- 

Z* momis kainomis. Bile kuri skrybėlė musų stake 
nuo 29c. iki 49c. pirmiaus parduodamos buvo 

$1.88. Pirma skrybėlė 29c. arba 49c., seka- 
skrybėlė tiktai 1c.

Pančiakų Išpardavimas
bile pora moterų čeverykų už 79c. ir vir- 

Jll šaus jus gausite vieną porą 50c. vertės Mesh
/ L\ ■ pančiakų už tiktai lc. Atsiveskite savo sesutę, 

IH dukterį, kaiminką arba draugę. Tegul jos pa- 
™ sinaudoja šiomis nustebinančiomis vertybėmis

Outletas baigsis Pirmadieny ir Antradieny. 
Taipgi ateikite anksti ir nusipirkite 

dėl 4-tos Liepos

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

PARDAVIMUI 2-flatis — 6 kam- 
barių, mūrinis, iš priežasties mirties, ne
brangiai. Atsišaukite šią savaitę bile 
laiku. E. A. Leadet 2810 Emerald Ate<

thinks rt
_ _ ______ . cyči* f

Rytoj vakare lietuvis Jack Sharkey, dabartinis pasaulio sunkaus svorio bokso čempionas, 
susidurs su italu Primo Camera New Yorke. Netrukus
apginti čempiono diržą, kurį laimėjo pereitais metais įveikdamas Schmelingą, ar suklupo po 
milžino italo smūgiais.

čempionas rengėsi šioms kumštynėms labai atsargiai, nes jis gali laimėti mažai, o pralai
mėti — labai daug.

Trumpą laiką atgal su Camera grūmėsi Sharkey proteguojamas kumštininkas ( Ernie 
Schaff." Carnera jj taip skaudžiai sužeidė, kad Schaff mirė. Spdrto žinovai spėlioja ar tos 
tragedijos atmintis atsilieps J Sharkey, kuomet jis pradės rungtis su tuo pačiu Camera, ar ne?

’ • . « >»-.    P • •• •- .*»!•-

Business Service 
______ Bi znio 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 Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Chances 
pBrtĮBviinnl fiiapUi _ _ _ _

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

4554 So. Rockwell St.

Automobiles
PATYRĘS automobilių me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

Telefonas Lafayette 1329

Rakandai-Itaisai
PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan 

dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai” 
gasinius radijatorius tinkamus bil 
krautuvės apšildymai, deską. trijų šmo 
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. 
duosiu sykiu arba atskyrais 
Gausite visai pigiai, 
darė bereikalingi, 
nose” Box 1569

CHICAGO MAIL ORDER CO.
H ARRISOH 6 PAULINA STS. ... mabshfielo L

SOUTH /U
PAULINA M" 
STREET K' i* 
J „ -AT

^ CHICAGO MAIL ORDER 
d OUTLET

S+ree+ Cars +o Door

NAUJIENOS, Cfilengo, UI

KARALAITES
- . > i ■ fe-

KONKURSE




