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ESTIJA NUĖJO NUO 
AUKSO PAGRINDO

REVEL, Estija, birž. 28. — 
Etsija nuėjo nuo aukso pagrin
do. Vadinasi, jos pinigai nebe
bus paremti auksu. Kroneris, 
estų pinigų vienetas, dabar bus 
35 nuošimčius pigesnis, negu 
ligi šiol.

Eina taip pat gandai, kad ir 
kitos Baltiko valstybės atsisa
kys nuo aukso standardo savo 
pinigams. Esą, ministeriu ka
binetai per visą naktį laikę po
sėdžius.

HAVANA, Kuba, birž. 28.— 
Kapit. Mariano Barberan ir 
Įeit. Joaųuin Collar, ispanų 
transatlantiko lakūnai, kurie 
pražuvo pereitą savaitę, beskris- 
dami iš Kubos į Meksiką, plau
kia Kubos laivu. Tokios bent 
žinios pasiekė Havaną.

Tas žinias gavo Alfredo Hor- 
nero, “EI Pais” laikraščio re
daktorius. Lakūnai esą nusi
leido į jurą apie 75 mylias nuto 
Meksikos kranto. Kubos lai- 
vukas juos pstebėjęs ir išgel
bėjęs.

Laikraštis atąįsakė paskelbti, 
iš kur jis tas žinias gavo. Jis 
priduria, jog lėktuvas - išlikto 
sveikas, tačiau jo gazolinotan- 
kai buvo tušti.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
28.—Mieste įvyko didelis sumi
šimas ,kai ofiicaliai tapo pa
skelbta, jog visi pranešimai 
apie žuvusių lakūnų suradimą 
buvę neteisingi. Dar vakar val
džia patvirtino, jog Tabasco 
valstijoje tikrai tapo surastas 
sudužęs ispanų lėktuvas ir abie
jų lakūnų lavonai.

Dabar pasirodo, jog žinios 
apie lakt.'nų žuvimą yra netei
singos.

Rezignavo Peruvijos 
kabinetas

LIMA, Peruvija, birž. 28. — 
Premjero Manzanilla kabinetas 
rezignavo. Tuoj padaryta žin
gsniai sudaryti naują kabinetą.

Valstijos turės pranykti
CHICAGO, birž. 28. — Dr. 

Luther Gulick, Columbia uni
versiteto profesorius, savo pra
nešime pareiškė, jog Amerikos 
valstijos yra atgyvenusios sa
vo dienas. Valstijų mokesčiai 
juto tolyn, tuo darosi sunkesnė 
našta pioičiams. O šie depresi
jos metai aiškiai parodė, jog iš
laikymas valstijose visokių le- 
gislaturų ir kitokių valdininkų 
yra tik bereikalingas pinigų 
ekvojimas. Dabartinėje savo 
formoje valstijos ilgai negalės 
pasilaikyti,— jos turės refor
muotis iš pat pagrindų.

'■........ .

Pasaulio karas užtęsta 
10 mėnesių

WASHINGTON, birž. 28. — 
čia archyvuose surasta slapti 
dokumentai, kurie rodo, jog Vo
kietija ir Austro-Vengrija darė 
pasiūlymą taikytis/dešimtį mė
nesių prieš karo pabaigą. O 
kad karas dar po to užsitęsė 
apie metus laiko, tai vyriausiai 
ačiū tam, kad Amerikos vy
riausybė reikalavo iš vokiečių 
pilno pasidavimo.

Sūnūs nušovė tėvą ir 
slėpdamas pėdsakus, 

padegė namus

Ramoniškių km. Paežerių 
valsč. Vilkaviškio apskr. Petras 
Ilgimas savo ūkį užrašė sunui 
Jonui, tačiau ir užrašęs ūkį tė
vas kišdavosi į šeimininko rei
kalus ir dėl to su sunum labai 
nesugyveno. Sūnūs rengės tė
vu nusikratyti ir laukė tinka
mos progos. Sekminių pirmą 
dieną sūnūs nutarė, kad dabai 
laikas labai tinkamas; vienudu 
su tėvu namie, arti žmonių ne
simato. Sūnūs paleido į tėvą 
du revolverio šuvius ir senu
kas krito be sąmonės kraujuose 
paplusdamas. Bet kad niekas 
nerastų nusikaltimo žymių, sū
nūs padegė gyvenamąjį namą, 
kuriame krito pašautas tėvas. 
Teisybė, ugnis greit apėmė na
mą, liepsnose skendo stogas, 
bet žmonės, pamatę gaisrą, su
bėgo ir pradėjo gesinti. Kiti pa
matė ugnyj sukniubusį žmogų 
ir su busokais ištraukė laukan. 
Namas veik visai sudegė. Tyri 
nėjant gaisro priežastis, krito 
įtarimas, kad bus tyčia padeg
ta. Ypačiai įtarimas padidėjo, 
kad gydytojas skrosdamas se
nio lavoną, konstatavo, kad ve
lionis pirma buvo dviem šūviais 
nušautas, o tik paskui apdegęs. 
Kvočiamas sūnūs ir pats prisi
pažino tėvą nušovęs ir namą 
padegęs. Tėvažudys padėtas 
kalėj iman.

Sukilimas kinų 
laivyne

Jūreiviai bandė nužudyti 
admirolą

ŠANCHAJUS, 'birž. 28. — 
Buvo padaryta pasikėsinimas 
nužudyti admirolą Shen Hung- 
lieh, kuris vadovauja rytšiaurių 
kinų laivynui.

Greit po to penki laivai atsi
skyrė ir nuplaukė. Manoma, kad 
jie susidės su generolais, kurie 
pereitą savaitę sukurė, taip 
kant, nepriklausomą Kiniją 
Tangshan kaipo sostinę. "
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Nusiginklavimo konfe 
rencija bus atidėto 

ligi rudens

Chicagai ir anlelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę; kiek vė
siau.

Saulė teka 5:17, leidžiasi-8:- 
29.

PARYŽIUS, birž. 28. — Pa- 
siūlymą, kad nusiginkalvimo 
konferencija butų nutraukta, ir 
atidėta'‘ligi rudens, rado pritar 
rimą ir francuteuose. Konferen
cijos pirmininkas Arthur Hen- 
derson tuo reikalu turėjo pasi
tarimą su Joseph Paul-Bon- 
cour, Francijos užsienių reika- 
lų ministeriu, kuris tą planą 
užgyrė.

Laike pertraukos, sako Hen- 
derson, nusiginklavimo klausi
mu atskiros valstybės galės tu
rėti pasitarimus. Tai duos ga
limybės geriau susiprasti ir pa-
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Musų tautietis Jack Sharkey, pasaulinis sunkaus svorio 
bokso čempionas, kuris šiandien susikibs su italu Primo Car- 
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Sharkey italą jau supliekė.

Dr. Alfred Hugen- 
berg pasitraukė iš 

Hitlerio kabineto

Amerikos; sargybiniai 
nušovė tris filipiniečius

California ir West 
Virginia prieš 

prohibiciją

SAN FRANCISCO ,Cal 
28.—Californijos valstijoje sau
sieji liko tiesiog sutriuškinti. 
Jie palyginamai tesurinko visai 
mažaf balsų. Nors galutini 
rezultatai dar nėra žinomi, bet 
jau maždaug galima spėti, jog 
už prohibicijos atšaukimą balsa
vo apie tris kartus daugiau žmo
nių, negu už jos palaikymą.

šioje valstijoje buvo varoma 
smarki agitacija už prohibici
jos atšaukimą. Farmeriams bu
vo įrodinėjama, jog jų ekono
minė būklė žymiame laipsnyje 
yra susijusi su prohibicijos 
klausimu. Mat, Californijoje 
auginama labai daug vynuogių, 
iš kurių daroma vynas. Prohi- 
bicijai užėjus, rinka vynuogėms 
labai sumažėjo, o kartu su tuo 
pablogėjo ir farmerių pjadėtis. 
Štai kodėl šį kartą farmeriai 
taip pat balsavo už prohibici
jos įstatymo atšaukimą.

ir ekonomijos 
ministeris tik- 
Hitlerio kabi- 
dar pasiliko

MANILA, Filipinų salos, b. 
28.—Gubernatorius Murphy įsa
kė tuoj padaryti tyrinėjimą dėl 
trijų filipiniečių nušovimo. Cor- 
regidor saloje Amerikos sargy
biniai nušovė tris filipinų kali
nius.

Vokietijos naciai 
šmugeliuoja gink

lus į Austriją

Įsileido farmerį, kuris 
Amerikoje išgyveno 

60 metų

BERLYNAS, birž. 28.— ži
nios apie Dr. Alfred Hugenber- 
go rezignaciją pasitvirtino. Na
cionalistų vadas 
bei žemdirbystės 
rai pasitraukė iš 
neto. Kabinete
junkeris ir nacionalistas Kon- 
stantin von Neurath, kuris ei
na užsienių reikalų ministerio 
pareigas, finansų ministeris 
grafas Schwerin ir apsaugos 
ministeris gen. von Blomberg. 
Tačiau jaučiama, kad tie na
ciams nepriklausantys ministe- 
riai trumpoje ateityje priversti 
bus rezignuoti. Tada susidarys 
kabinetas vien tik iš nacių.

Kaip jau pirma buvo pranešta, 
nacionalistų partija liko likvi
duota. Daugelis tos partijos 
narių prisidėjo prie nacių.

Susikūrė partija, kuri 
rūpinsis monarchijos 

atsteigimu
BUDAPE'ST, Vengrija, birž. 

28. —Kai kurie parlamento na
riai sukurė nacionalę liaudies 
partiją, kurios tikslas busiąs 
atsteigti Vengrijoje monarchi
ją ir grąžinti į sostą Hapsbur- 
gus.

Banditai nužudė banko 
iždininką

Saužudysčių padidč 
jimas

Pernai Amerikoje nusižudė 
23,000 žmonių

įėjo penki banditai 
visiems iškelti ran- 
vienas banko darbi-

NEW YORK, birž. 28. —žur
nalo “Spectator” daviniais, per
eitais metais visame pasaulyje 
nepaprastai padidėjo saužudys- 
čių skaičius. Amerikoje saužu- 
kų skaičius pasiekęs 23,000.

Anglija nenumažins 
amerikiečiams vizų 

mokesčius

LA CROSSE, Ind., birž. 28. 
—Wiltiam E. Temnell, vietos 
banko kasierius, tapo banditų 
nušautas, nežiūrint to, kad jis 
nesipriešino ir laikė iškėlęs 
rankas.

Į banką 
ir paliepė 
kas. Nei
ninkas nepasipriešino. Bet ka
dangi banditai negalėjo atida
ryti nedegamąją šėpą, tai vie
nas banditas be niekur nieko 
paleido šūvį 4 kasierių, kuris 
vietoje krito negyvas. Po to 
banditai pasiėmė $500 ir suse* 
dę į automobilių nuvažiavo sa
vo keliais.

LONDONAS, birž. 28.—Ofi
cialiai tapo paskelbta, kad dėl 
finansinių sumetimų amerikie
čiams vizų mokesčiai pasiliks 
toke pat, kaip ir ligi šiol.

Perkūnas nutrenkė yy 
rą, berniuką ir arklį
LEMISTON, Mont., briž. 28. 

—Calvin C. Bii;dwell su savo 
aštuonių metų anuku jojo ap
lankyti sergantį kaimyną. UŽ- - - ■ . v ..Sjo smarkį perkūnija ir žaibas

daryti konferencijos darbą na- užmušė visus tris,—vyrą, > ber 
šesniiL niuką ir arklį.

VIENA, birž. 28.—Salsburgo 
policija susekė, jog ginklų šmu- 
geliavimas iš Bavarijos yra va
romas ant plačios skalės. Aust
rų pasienio sargyba pagavo vo
kiečių autobusą, kuris buvo pri
krautas ginklų ir amunicijos. 
Ryšyje su tuo šmugeliu areš
tuota daug žmonių ir tuo pačiu* 
laiku vyriausybė žymiai 
stiprino pasienio sargybą.

Nacius Lenki jo j'e ima į 
nagą

VARŠUVA, birž. 28.— Lodz 
mieste vienas vokietis gatvėje 
sušuko: “Tegyvuoja Hitleris! 
Šalin Pilsudskį!” Jis tuoj tapo 
policijos suimtas ir patrauktas 
atsakomybėn. Teismas jį nu
baudė keturiais mėnesiais ka
lėjimo.

1

su-

Pabustos apiplėšė ir su
mušė automobilistą

Naujas “Naujienų” 
Telefonas 
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CHTRLESTON, W. Va., birž. 
28.—West Virginia buvo skai
toma viena sausiausių valstijų 
per paskutinius dvidešimt metų. 
Bet šiuose balsavimuose sau- 
siemsiems tapo suduotas skau
dus smūgis,—didesniuose mies
tuose ir pramonės centruose 
antiprohibicininkai surinko la
bai daug balsų* Net ir sausų
jų tvirtovėje—farmerių distrik. 
tuose—Slapieji surinko pusėti
nai balsų.

Balsavimai dėl įirohibicijoh 
atšaukimo ligi šiol jau įvyko 
šešiolikoje valstijų, ir nei vie
noje jų sausieji nelaimėjo.

TU'SCOLA, III., birž. 27. — 
Clyde E. Helm, kauntės teisėjo 
tėvas, grįžo iš Decatur namo. 
Vėlai vakare du jauni vyrukai 
pasiprašė, kad pavežtų juos. 
Nieko blogo nemanydamas, 
Helm sustojo. Jaunuoliai tuoj 
sulipo į automobilių, sumušė 
Helm’ą, atėmė iš jo pinigus, o 
jį patį išmetė ant kelio. Patys 
nuvažiavo sau atimtu automo
biliu.

Helm buvo atrastas be sąmo
nės ir nuvežtas į ligoninę.

WINDS0R, Ont., birž. 28.— 
George Foss, farmerys iš Ca
dillac, Mich., sumanė su savg 
sūnumi aplankyti Kanadaą, kur 
jis gimė prieš 65 metus. Nuo 
to laiko ir prasidėjo jo trobe- 
liai.

Foss išgyveno Michigan vals
tijoje 60 metų. Atkeliavo jis su 
tėvu iš Kanados būdamas 5 me
tų amžiaus. Manydamas, kad 
tėvas priėmė Amerikos pilie
tybę, jis save skaitė piliečiu ir Tyrinės, kodėl Wiscon- 
per keturias dešimtis metų da- sjįį universitete yra 
lyvavo balsavimuose. Grįžtant iš 
Kanados, jis liko sulaikytas.
Paaiškėjo, kad jo tėvas buvo iš-į 
siėmęs tik pirmus popierius. O 
tai reiškė, kad Foss nebuvo pi
lietis. Sweetgrass, Mon., jis 
tapo uždarytas į kalėjimą, kur 
išsėdėjo 48 dienas. Vėliau tu
rėjo daug vargo, kol išgavo vi
zą, kadangi negalėjo pristatyti 
gimimo paliudijmą. Bet, ant 
galo, visgi sutvarkė savo do
kumentus ir tapo įleistas į Ame
riką.

daug komunistų
į MADISON, Wis., birž. 28. — 
Legislatura nutarė padaryti ty
rinėjimą Wisconsin universite
te, kad surasti priežastis, kodėl 
ten atsirado labai daug “rau
donųjų”, kurie paprastai vadi
nama bolševikais.

Universiteto prezidentas Glenn 
Frank tokiam tyrinėjimui ne
pritaria.

Nusižudė bankininkas

Italų lakūnai vis dar ne
gali išskristi

OBRETELLO, Italija, birž. 
28.—Gen. Balbo išbudino šimtą 
lakūnų, kurie rengiasi skristi 
per Atlantiką, kad dalyvavus 
pasaulio parodoje, ir įsakė už
imti savo vietas lėktuvuose. 
Bet kiek vėliau lakūnams buvo 
pranešta, jog Alpų kalnnutose 
oras yra nepalankus, todėl skri
dimas atidedama ant tolimesnio 
laiko.

LONDONAS, birž. 28. —Am- 
basadorius Bingham jau kelin
ta diena niekur nepasirodo. Ėi- 
na gandai, kad jo sveikata yra 
pusėtinai pakrikusi,

CHICAGO, birž. 28. — Ke
turi banditai apiplėšė Bilings 
Memorial ligoninę, kuri randasi 
prie Chicago universiteto. Vie
na ligonė apalpo, kai banditai 
pradėjo jai grūmoti. Plėšikai 
laimėjo $500.

j-j .y 'r»»

Pasidavė sukilėlių 
das

va-

HAVANA, Kuba, birž. 28. — 
Pulkininkas Juan Blas Heman- 
dez, 250 sukilėlių vadas Santa 
Clara provincijoje, sutiko laiki
nai padėti ginklus, gavęs už
tikrinimą, jog sukilėliai nebufc 
persekiojami.

Hernandez, Amerikos amba
sadoriui Welles tarpininkau
jant, ves su Kubos vyriausybe 
derybas dėl sukilimo likvidavi
mo. M

A

EAST ST. LOUIS, Ilk, birž. 
27.—Conrad Reeb, Southern 
Illinois National Bank and 
Trust company prezidentas nu
sišovė savo namuose. Tame 
banke jis išdirbo keturis dešim
tis metų.

Kas privertė bankininką nu
sižudyti, tikrai niekas nežino. 
Bankas yra gerame stovyje. 
Dr. Carl Wilhelm spėja, k?.d 
prie saužudystės Reeb’ą galėjo 
pastūmėti nesveikata, kadangi 
pastaruoju laiku bankininkas 
nusiskusdavęs nervų pakriki
mu.

NCIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursų. - - ■ -

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 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.
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2 Ketvirtadienis, birž. 29, ’33

Į Lietuvą Grįžtant
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Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šįmet daugumas turės 
progos su rengiamomis ekskur
sijomis vykti į Lietuvą. Bus, 
turbut, ir tokią, kurie norės 
ten ilgesnį laiką pasilikti ar
ba ką pers sau pirkti ir joje 
visiškai apsigyventi. Lietuvoj 
šiandien yra palankių sąlygų 
kuo nors verstis, net palankes
nių ufc Jungt. Amerikos Valst., 
nes čion nesijaučia tokios skau
džios ekonominė krizės ir to
kio gamybos sumažėjimo. Be 
abejo, ir Lietuvos ūkini turi 
įtakos ekonominė krizė, tačiau 
tokią liudną pasekmių, kaip 
kitose valstybėse: Vokietijoj, 
Lenkijoj, Rumunijoj arba Jung. 
Amerikos Valst., nepadarė. Lie
tuvoj nėra nei tos bauginan
čios armijos bedarbių, nei to 
nuolatinio bankų ir šiaip įmo
nių bankrotų, kurie kasdieni
nis reiškinys kitose valstybėse.

Ši krize Lietuvoj dėl to švel
ni, jog čia nėra tos išbujoju
sios pramonės, tos milžiniškos 
prekybos, kaip Vakarų Euro
pos valstybėse ar Amerikoj. 
Svarbiausia valstybės ūkio ša
ka — žemės ūkis, kuris, nors 
ir daug yra sunkumų, vis da
rosi našesnis ir tobulesnis. Lie
tuvoj stambių dvarų beveik 
nėra. Smulkus ir vidutiniai 
ūkininkai — tvirtas ūkio pa
grindas, kurio negali smarkiai 
paveikti ir įvairus ūkio sukrė
timai. Lietuvos žemės ūkis 
smarkiai gerėja: nuo primity
vaus grudų ūkio sparčiai žen
giama prie kiaulių ir pieno 
ūkių ir prie paukštininkystės. 
Bekonai, sviestas ir kiaušiniai, 
tai trys žemės ūkio šakos, ku
rios šiandien žemės ūkio ga
mybos pagrindas. Šioms ūkio 
šakoms palankios Lietuvos kli
matinės ir geografinės aplinky
bės. Be to, pats smulkusis ūkis 
šioms šakoms labiau pritaiky
tas.

Žymiai atpigus žemės ūkio ■ 
kainoms, turėjo atpigti ir pati 
žemė. Daugumas ūkininkų, ku
rie tokiais gerais anais laikais 
(1922 -1931 m.) daug prisida
rė skolų pagerinti savo ukiui 
arba šiaip neproduktingoms iš
laidoms, dabar negali daugu
mas tų skolų išsimokėti ir no
ri savo ukius parduoti ar su
rasti sau prieinamesnius kredi
tus. O kreditas Lietuvoj yra 
sunkiai ūkininkams prieinamas, 
nes reikia mokėti didelius nuo
šimčius, o j ūkį įdėti pinigai* 
tik po keleto metų atneša nau
dą. Todėl Lietuvoj dabar ga
na pigiomis kainomis galima 
pirkti žemės ūkių. Itin Klaipė
dos Krašte, kur yra Vokietijos 
piliečių, kurie norėdami išva
žiuoti į Vokietiją, nori savo 
ukius parduoti. Tad Lietuvoj 
šiandien galima laisvai pasi
rinkti ūkis už nedidelius pini
gus. 40 hektarų geros žemės 
ūkis ir prie trakto galima pirk
ti už 25,000—30,000 litų, že
mės ūkis — viena iš platesnių- 
jų sričių, į kurią nerizikinga 
įdėti kapitalo.

Ne tik žemės ukiui, bet ir 
pramonei Lietuvoje yra pa
lankių sąlygų augti. Čia gy
viau pradėjo pramonė augti 
tik po karo, kai Lietuva atga
vo nepriklausomybę. Krašto 
vyriausybė ėmėsi tada muitų 
politika ugdyti savo pramonę. 
Todėl šiandien Lietuvoj jau

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių

Patarnavimu
BOSTONIEČIŲ AT YDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman. 284 Tremont St. 
Boston, Mass.

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iž Lietuvos. Tai ge
riausias ir {domiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

yra ištisa eilė didesnių ir ma
žesnių fabrikėlių kaip, pav., 
medžiagų, linų apdirbimo, 
žemės ūkio produktą apdirbi
mo, popieriaus ir kitų. Bet 
dar iki šiol tų gaminių, be 
žemės ūkio apdirbtų produk
tų, neužtenka vietos rinkai. 
Ištisa eijė prekių* kurių butų 
galima pasigaminti Lietuvoje, 
tenka įsivežti iš užsiopįp.

Trūkstant savų kapitalų, 
tenka kai kųviog pelningos 
praipopčs Šakos atiduoti &ve- 
timšaliams. Taip, pereitais 
metais švedų firma baigė sta
tyti Fetrušipnuoąe didelį po
pieriaus fabriką, kuriame iš
dirbama Lietuvos žaliava. 
Skubus reikalas jau dabar 
rodosi statyti hyclroelektros 
stotu, kuri galėtų tiekti ne tik 
Kaunui, bet ir visai Lietuvai 
elektros energiją. Koks tai 
milžiniškas ir pelningas butų 
atliktas darbas. Bet tam vi
sam reikia pinigų, kurių Lie
tuvoje labai sunku sugraiby
ti.

žodžiu, Lietuvoje pramonei 
augti šiandien yra labai pa
lankių sąlygų. Ir čia sumanes
niems ir šitokio kapitalo tu
rintiems žmonėms atvira dar
bo dirva. Juo labiau, kad Lie
tuvoje šiandien yra užtektinai 
pigios žmogaus darbo jėgos.

Greta žemės ūkio ir pramo
nės tenka paminėti ir preky
bą. Bet ši sritis šiandien daug 
rizikiųgesnė, neit labai nepas
tovi pasaulinė kainų konjunk
tūra ir svyruoja užsienio va
liuta. Bet tačiau smulki preky
ba laikosi gana gerai. Čia jo
kio riziko nėra: nuolatos vy
ksta prekių apyvarta ir leng
viau prisitaikyti prie kintan
čių kainų.

Dar gana pelningas dalykas 
— įsigijimas nekilnojamo tur
to, kaip, sakysime, namų mie
stuose. Itin Kaune, kur butai, 
palyginti, brangus. Tokių na
mų galima lengvai pirkti, nes 
daugumas statėsi sau namus 
anais geraisiais laikais už 
skolintus pinigus, o dabar ne
gali skolų išsimokėti.

Tik ką nors perkant Lietu
voje, reikia apsižiūrėti, kad 
kas nors neapgautų. Būva 
dažnai tokių atsitikimų, jog 
atvykę j Lietuvą amerikiečiai 
visiškai nesiorientuoja kaino
se ir pirkdami kokį nors di
desnį turtą, smarkiai apsigau
na. Prie tokių atvykusių į 
Lietuvą amerikiečių dažnai 
prisisuka koks nors agentėlis, 
pasisiūlo pamekleriuoti ir, 
kaip sakoma, moka ameriko
nus apeiti. Arba pripratusiem 
prie Amerikos kainų viskas 
atrodo Lietuvoj labai pigu ir 
dėl to už viską labai smar
kiai permoka. Del tokių neat
sargių žygių jau daug Ame
rikos lietuvių buvo apviltų 
Lietuvoje ir dėl to kiti dabar 
au baime žiuri į Lietuvą. Bet 
tokie atsitikimai tik išdava tų 
blogų aplinkybių, į kokias te
ko atsidurti ne vienam Ameri
kos lietuviui, atvykusiam pa
sisvečiuoti ar apsigyventi Lie
tuvoje.

Kad tokių apgaudinėjimų 
nebūtų, valdžia susitarusi su 
Ekonominių Studijų Draugija 
įsteigė Amerikos Rietuvių E- 
konominių Informacijų Rimų 
Kaune, Nepriklausomybes ai- 
kits Nor. 2. Šio biuro tikslas 
—teikti Amerikos lietuviams 
visokiariopų informacijų ir 
patarnavimų. Prieš vykstant 
į Lietuvą ir norint joje apsi
gyventi, reiktų pirmiausiai 
pasiteirauti minėtame biure. 
Biuras registruoja įvairius 
pardavimus ąr paskolų ieško
tojus ir jame kiekvienas gali 
lengviausiai rasti norimą pir
kti dalyką* Jau daugumas a- 
merikiečių turėjo progos Šio 
biuro patarnavimais pasinau
doti. Ateityje būtinai reikia 
au šiuo biuru bendradarbiau
ti. —K. Strimaitis,

“Amerbiuro” Reikalų Vedė
jas Kaąue.
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Iš PJRMEŠNIO SHARKEY-CARNERA SUSIKIRTIMO

Ar istorija pasikartos šįvakar, kuomet Jack Sharkey ir 
JPrimo Carnera susikibs kovoje dėl pasaulinio čempionato? 
1931 metais, spalių mėnesį, Sharkey smarkiai supliekė italą 
15 raundų kovoje. Paveiksluose kai kurie momentai iš itų pir
mų kumštynių. ?’ »
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m e kurse buvo 50 stud. med, 
Bet jie dar daug, laiko vargs, 
kol įsigys praktikos teises.

Taip pat reikia nepamiršti, 
kad Lictųv. yra 238 medicinos

Gydytoją pertek
liaus pavojus Lie

tuvoje?
A psi pažinkime su duome 

nimis.

Lietuvos gydytojų suvažia
vimo (1933. III." 19) proga V. 
D., Univ-to studentų medikų 
atstovas prašė suvažiavimo, 
kad konkurso budu butų į 
Med. skyrių primatui į 1-iną 
kursą kasmet po 50 stud.

Ar reikia aprėžti įstojančių 
į Medicinos fak-to medicinos 
skyrių skaičius? Ar gresia 
Lietuvoje gydytojų pertek
lius? Pažiūrėkime pirmiau, 
ką apie tai sako statistika.

Pereitą rudenį Tarptautinė 
gydytojų sąjunga Paryžiuje 
paskelbė, kad vienam gydyto
jui tenka:

Austrijoj 837 gyventojai 
Anglijoj T,069 gyventojai. 
Vokietijoj 1,137 gyventojai. 
Prancūzijoj 1,596 gyvent.
Švedijoje 2,300 gyvent.
Lietuvoje 1 gydytojui tenka 

daugiau kaip 4,000 gyventojų. 
Todėl Lietuvą palyginus, su 
Austrija, dalykai pasirodo ne
baisus. O Austrijoj gydytojai 
badu nenoksta.

O kaip sparčiai Lietuvoje
gydytojų skaičius didėja?

1922 m. gydytojų buvo 391
1924 m. gyd. buvo ......  425
1926 m. gydyt, buvo .... 443
1928 m. gydyt, buvo .... 443
1932 m. gydyt, buvo .... 531 

(Žinios imtos iš “Lietuvos 
medicinos, .veterinarijos ir 
farmacijos personalo bei įs- 
taigų; ąąMų’Vj ' ; . ; .

Kaip' matom, gydytojų >skair‘ 
čiu^Udbai iš lėto tędidėja. 
19311 mokslo metų pabaigoje 
medicinos skyriaus paskuti*' 
niame kurse buvo 33 stud. 
med., 1932 m. m.—paskutini p,

Provincįjųj gydytojų did
žiausias nepriteklius, p«v., Ęo- 
kišklo ąpskr, yra ąp|e $3,500 
gyvpntųjų, p $ya tiktai Q gy
dytojai, įpigi, Rokiškio apskr. 
1-mani gydytojui tenka 1)277 
gyyeptpjąi. Palyginus su An
tri ja, Rokiškio apskr. galėtų 
būti 100 gydytojų, o palyginus 
su Vokietija — 67 gydyt. Ka
dangi Rokiškio apskr. gyven
tojai yra valstiečiai ir nepa- 
siturį, taį. atsižvę|giaiR į kitas 
valstybes, gydytojų skaičius 
galima butų sumažinti, bet vis 
dėlto kelios dešimtys gydyto
jų tenai nebadautų, o ka
dangi gydytojai tuomet butų 
daug pigesni, tai šmpnėą juos 
dažniau lankytų; jei pinigų 
neturėtų, tai vietoj jų gydyto
jui atneštų kiaušinių, gąi^žio- 
kų ir tt. Kaimų žmonės nelan
ko gydytojų dėl jų brąngųmo.

Lietuvoje pusė studentų me
dikų ir gydytojų yra svetim
taučiai.

Lietuvoje gydytojų tautybė 
pagal procentus yra ši: lietu
vių 50,66%, žydų 40,68%, len
kų. 3,2%, vokiečių 1,88%, rusų 
2,82% ir kitų 0,76%. O Lietu
vos gyventojų tautybės pro
centas šis: lietuvių 83,9% žy
dų 7,6%, lenkų 3,2%, rusų 
2,5%, vokiečių 1,4%, ir kitų— 
1,0%.

Lietuvoje yra pavojus to
liau gydytojams nebepralobti, 
o apie perteklių tik po kelių 
dešimčių metų teteks gąl kal
bėti. Gydytojai provincijoj ga
lės gyventi gaudami ir 300 li
tų per mėnesį, o kai mažiau 
gauti, tai tik tuomet bus per
teklius. —N.

, . - , Z ■ s •

merginą labai mylėjo, labai pa
vyduliavo ir vienas kito neap
kentė. Pagaliau Stankevičius 
nutarė savo konkurentą nuga
labinti: pataikęs progą jis 
plaktuku Br. Cielią užmušė, 
r užmušęs nuogai išrengė ir 
kasė į žemę. Vakar Celiaus 
lavonas surastas. Cielius 19 
metų amž. Stankevičius apie 
tiek pat.

Veršvuose siūlo statyti 
uostą

KAUNAS. — Kaliošų fabri- 
kaą prašo susisiekimo ministe
riją, kad Veršvuose pastatytų 
modernišką postą. Michalina- 
voj ir Veršvuose yra keletas 
fabriką, sandėlių, tai jei butų 
uostas, tai daugelis prekių bu
tų gabenama iš Klaipėdos į 
Kauną garlaiviais. Kaliošų fab
rikas uostui statyti sutinka 
duoti ir kreditų,

Nuga-Tone
Tik rasta TONIKAS — tonikas, kuris at- 
ratvina jūsų orffanlztną. Jeiru jus esate 
tik pusiau imofua arba moteris, pampin
kite NUGA-TONE. Jeiffū jūs ne busite už- 
gaųMintl <aulomls pasekmėmis, doleri, kurį 
jus u Smoki jo te savo vaistininkui bus su- 
rrąžintas — NUOA-TONE ima visą atsa
komybe. Ne laukite nei dienos arba nesi, 
kankinkite nei vienos nakties, raukite bu
teli DABAR — jus geri aus valgysite, — 
geriaus miegosite — ir busite pilnai svei
kas ir normalilkas.

Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer j Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitf iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St.. Cbicago

inmijy" I ... ........................................................................ei

Garsinkitės Naujienose

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

Hcžįuriųt kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAI DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 834Q dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

felčeriai, kurie eina kaimuo
se gydytojų pareigas, jie pa
mažu savo vietas užleis nau
jiems gydytojams, nes medij 
cinos felčerių Lietuvoje dau
giau nebegaminama.

Lietuvoje medicinos moks
las gerai pastatytas, medikas 
smarkiai “spaudžiamas,” to
dėl daug įstoja, o maža bai
gia. Kaip medikams sunku stu 
dijuoti rodo šie skaitmens: 
1931 mokslo metų pabaigoje 
Il-e kurse buvo 156 stud. me
dikai, o jųjų į JJI-tijį kursą 
teperėjo tik 72. Sunkios stu-

Iš Kauno apygardos li
goniu kasos (Jarbų
KAUNAS. — Gegužės l d, 

Kauno apyg. ligonių kasa tu
rėjo 2828 narius. Narių skai
čius padidėjo nežymiai, nes se
zono darbai, kur, paprastai, 
gaunama darbo keli šimtai žmo
nių prasideda tik gegužės mėn.

Kasa turi medicinas ir dan
tų 51 gydytoją1} 29* Yrą Kau
no rajone sų priemiesčiais, 4 
Jopavos rajone ir 18 Kėdainių 
ir Trakų rajonuose.

Gydytojams mokąrpa 25% 
įnašų, bet gydytojų kolektyvas 
pats atsisakė nuo 4% skirda
mas pagalbinėms kasos įstai
goms laikyti.

Pajamų per 4 mėn. kasa tu
rėjo apie 113,000 lt., išlaidų 
ligi 90,000 lt.

50% visų kasos narių yra 
Kauno rajone: “Maisto”, deg
tukų fabrike, popieriaus, stik
lo ir plytinėse; 25% Jonavos 
rajone, kiti Kėdainių ir Traki, 
rajone.
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Daktaras į “) WISSIG,

Kąpitųnaf ffiHF Specialistu ii
Pasauliniame kate HB* Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VyTuTSmOTERŲ PER 2$ METUS 
NEŽIŪRINT KAIP VŽSISENŽJUSIOS if NElŽ<iYD0M0$ JOS YRĄ 

Speciahškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
ją, odos, ligas, žaizdas, reumatiamą. galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimu, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigyti. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryri- 
ęraktikuoja P«r daugelį merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimą* 
dykai. OFISO VALANpO$: Kasdi* nuo 10 valandos ryto iki l 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
42QO We*t 26 St. kampa* Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

_ __________ \___________________ :______ __________ __ _ _ : ' . . ■ ........z '» •*' '

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

dijavimo sąlygos (studentai 
kaskart vis pajaučia didesnes 
kliūtis) neleis kas kartas di
leli įslojančiųjų skaičiui.

Del merginos plaktuku 
. užmušė draugą
KUPIŠKIS. — Kupiškio vals. 

Gaisiškių km. gyventojai Bro
nius Cielius ir Pov. Stankevi
čius Įsimylėjo vieną to kaimo
merginą. Abu jaunuoliai vieną

*    "" < ",111 fiy»»i»RI W'II ■■t*nmHI)!iĮ >■   ——II ■ llll. IHIIII'I

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME 

Dn A. J. Karaliaus 
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubrylca arba Klio$lorius ir Jėzuitai ..........  75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Gpinoriųm .............. 20c
• 32 pusi.
Nuosavybės Išsivystymas .................... .

170 pusi- • 
Kas yra Taip, O.Kės ne taip? (vertimas) 

264,pųsL 
Moralybės Išsivystymas ....

) 120 pusi.
' Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knygą, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) >2.00
Turime ir kįtokiy knygų dideliame pasirinkime. Rašy* 

klausdami @tąlogo, .
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......  50c

'•OVI*^**** v** 50c
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EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivąkorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus,

LIEPOS 20-tą
Laivu “MAJBSTIC”

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivo “Ile Dę France”..............

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galinta išlipti 
Francijoje jr iš ten važiuoti geležinkeliu Į 

Kįąipėdą arba Kauną.
Chicągoję yienįnė|is Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun* 

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

PAUL MOLIS, 1730—24th St., 
EtafdL Midi.

Montelkh Mass.
J. J. URBŠAS, 187 Qak Street, 

Lavvrence, Mass. %
J. KEMMNTAUSKAS. 

130 Gongrps Avenue, 
Waterbury, Conn.

C. J. WOSHNEK, m Homąday 
Road, Šo. Pittsburgb. Pą. \ 

•A, XARĄ*lUS’ 1200 Car8on Su į 
A/P|EL!ECKI|k>*‘502 Sonth Av«., M 

Bridgeport. Conn.

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

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do- 
kutentus. Ofisas atdaras kasdien Aut, 8 Vyto iki 8 vak.

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE
168 Grand St., JJrooklyn, N. Y. 

LITHUANIAN WlENYBfi”

T. S. TREČIOKAS,
197 Adams St.» Newgrfc. N. J. 

ATLANTIC TRAVEL SĘRVlCĘ
342 W. Brbadwąy, 

•T^VA^M^pfrjąt 

Clevęland, Ohlo.
AMBROZE V. W. 178 Ferry Ąv*.
JcSCNaSEKYš/i33 Park St.,

Hartford, Conn,

....................... t'F.
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Kariaujančios Japo 
nijos moderniškos 

moterys
Seniau baltoji rasė Japoni

ją pažino tik iš mažų lakuo
tų paveiksliukų, kuriuose bu
vo vaizduojami, Tujijama 
šventasis kalnas, ponia “Bu- 
tterfly”, žydinčių vyšnių lan
dšaftai, gražios mergaitės šil
kiniuose kimono ir geišos. Ir 
dabar padėtis šiuo atžvilgiu 
nelabai pasikeitė. Nežiūrint į 
tai, kad ta įžymi tauta, kuri 
prieš 200 metų vakarų tautom 
veik nežinoma buvo, vieną po 
kito laimėjo du paskutinius 
ir šiandien pasaulio gyvenime 
rengijasi vaidinti pirmaeilį 
vaidmenį, vis dėto apie Japo
niją ir dabar mažai ką žino
me. Vidutiniškai Europietis 
ar amerikietis ir šiandien apie 
tekančios saulės šalį, apie jos 
gyventojus ir kultūrą žino 
maždaug tiek, kiek apie Ug
nies žemę ar apie Fidži salos 
gyventojus. Dažniausia ir da
bar apie- japonų .moteris ir 
apie geišas europiečiai turi 
klaidingą supratimą. Labai į- 
domu, ką patys japonai sako 
apie savo moteris. Tokį pasi
kalbėjimą, kurį mes Čia spau
sdiname, yra davęs vienam 
laikraštininkui japonų pasiun
tinys Vienoje Kozo Itige:

“Aukščiausias tikslas ir vy
riausias uždavinys pas japonų 
moteris liko tas pats, kaip ir 
prieš 3000 metų: būti ideališ
ka motina, kuri tėvynei au
gina patriotiškus vaikus ir 
būti paklusnia vyrui. Tie da
lykai liko nepasikeitę, nors 
radio, telefonas, kino ir kiti 
vakarų civilizacijos reiškiniai 
padarė didelę įtaką. Jau pa
čioj musų kultūros pradžioj 
moters pozicija buvo labai 

" aukšta veik suvereninė. Jau 
tuomet monogamija buvo 
svarbiausia šeimos forma ir 
įstatymu, varžančių moterį, 
nebuvo.1 TeOtetiŠkai jos Viską 
galėjo pasiekti, bet praktiškai 
jos dažniausia tenkinosi na
mų židiniu.

Tačiau buvo ir išimčių. Pav. 
IX šimtmečio rašytoja Mura- 
seki Sikihu priklauso prie 
musų stambiausių rašytojų. 
Jos romanas “Princo Gendži 
gyvenimas” ir šiandien japo
nų literatūroje laikomas vie
nu iš geriausių romanų.

Ir teatre moterys vaidina 
žymų vaidmenį. Misterijų vai
dinimuose ir pirmiau ir dabar 
moterims draudžiama daly
vauti. Bet jau XV šimtmetyje 
moterys apsčiai dalyvavo vai
dinimuose, kai įsigalėjo tikra
sis teatras. XVI šimt. polici
ja Uždraudė moterims vaidin
ti iš morališkų sumetimų. 
XVII šimtm. vidury tas už
draudimas buvo atšauktas ir 
šiandien Japonijoj yra visa ei
lė garsių

Kalbant 
pasakyti, 
klaidingą 
specialinį 
jos buvo
kurios Yedo mieste, 
niame Tokio, buvo 
mininkės.

Aristokratiški kariai, day- 
mijai ir samurajai, Yedo mie
ste turėjo ištarnauti trejus 
metus. Jie ilgam laikui turėr 
davo iškeliauti iš namų ir to
dėl priversti būdavo suairasti 
sau laikinių šeimininkų. Kur
tizanes valstybė palaikė iš po
litiškų sumetimų. Jos buvo 
tam tyčia auklėjamos, moko
mos dainų ir poezijos.

Kad karių gyvenimas įdo
mesnis butų, buvo įsteigta 
geišų institucija. Geišos socia
liniu atžvilgiu buvo žemesnės, 
negu kurtizanės. Jei reikalas 
buvo, jos turėjo šokti, dainuo
ti ir bendrai rūpintis, kad ka
riai nenuobodžiautų. Kurtiza
nės tapo nereikalingos ir nuo 
to laiko jos išnyko. Geišos ir 
šiandien išliko, nors jau neto
lios žavingos ir elegantiškos, 
kaip anais

artisčių.
apie geišas, reikia 
kad Europa turi 
supratimą apie tą 
luomą. Jų pranokė- 
klasinės kurtizanes, 

dabarti- 
kaių šei-

romantiškais lai

i u ■■ ai.ia

ČEMPIONAS JACK SHARKEY IR JO OPONENTAS SKAITLINĖSE
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kaip atrodys Jack Sharkey ir jo oponentas Primo Camera, kuomet jie susikibs šįvakarštai 
New Yorko Madison Sųuare Garden stadione. Tabelė paveikslo viduryje paduoda skaitlines 

apie abu kurmštininkus.

“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES”., KONKURSO KUPONAS i 
.1 ■ ■

; PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ S
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI.,

r "*1739 South Halsted Street, Ghicago, Illinois. Į
šiuoml Įstojo j Čhkagoi Pasaulinis Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos"* “LIETUVIŲ DIENOS . 
KARALAITĖS” konkursą ir pasiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teist konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš

’l sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti "Lietuvių Dienos”, iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.
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matait

kais. Jos Vis nešioja senoviš
kas sukneles, 
vės daineles 
strumentams 
šiandien tik 
novėje buvo

Senovės tradicijos tautoj 
tebėra gyvos. Vyrai ir mote
rys maudosi nuogi. Šios rū
šies gėdos jausmas Japonijoj 
nežinomas. Mes savinamės vis 
ką, kas nauja ir kas gera, bet 
japonai visuomet liks japo
nais. Be geležinkelių, gyventi 
negalima, tad įmainė geležin
kelį. Be radio šiandien apsiei
ti negalima, tad imame radio. 
Tačiau tie daiktai yra musų 
vergai, o ne mes daiktų ver- 

kas “moderniška” 
ir pas miui turi

dainuoja seno- 
senoviškiems in- 

pritariant, jos 
primena, kad se- 
įdomi kultūra.

tradicijos

gai. Tas, 
vadinama, 
vietos.

Musų jaunos mergaitės lan
ko fine o’clockus ir barus, jos 
turi savo ekrano mylimuo
sius, būna gydytojomis ir 
biurų tarnautojomis, nors jų 
tėvai tuomi dažniausiai nepa
tenkinti. Tačiau progresas ei
na toliau. Profesionaliniam 
gyvenime ir apialinksmini- 
muose musų moterys, nors na
muose jos lieka ištikimos se
noms tradicijoms. Tas dvivei
diškumas yra pereinamo lai
kotarpio reiškinys, kuris iš
nyks laikui bėgant.

Nuostabių reiškinių dabar 
galima užtikti: kai kurių mie
sčionių namuose pav. yra 
kambarys įrengtas moderniš- 
kiaušiam europieiškame sti
liuje, su moderniškiausiais 
baldais. Tuo tarpu greta yra 
kitas kambarys, įrengtas se
niausiam tautiškam stiliuje, 
jis paveldėtas iš protėvių. Ne 
tik baldai, bet ir žmonės dve
jopi: jie nori turėti visa, kas 
nauja, bet nenori atsisiakyti ir 
nuo seno. Jie stengiasi abu
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šiuos dalykus sujungti: į se- taip, kad miestui nebuvę Tei
ną medį jie skiepija naują 
šakelę.”

ĮVAIRENYBES
Pasakiški Visbi turtai 

juros dugne

reikia kaiką 
Visbi miestą, 

Gotlando saloj,

Visa Švedija suinteresuota 
įdomia žinia. Pasklido gandas, 
kad tarp Švedijos ir Gotlando 
salos pakraščių juros dugne 
guli pasakiški turtai. šiuos 
turtus išžvejoti šią ateinančią 
vasarą pasiėmęs kažkoks a- 
merikonų inžinierius. Tam 
dalykui esanti net visa bend
rovė sudaryta.

Bet kasgi tie per pasakiški 
turtai? Tai yra danų kunigai
kščio Valdemaro . Aterdago 
karo grobis. Kad viskas butų 
suprantamiau, 
pasakyti apie 
kuris randasi 
užkariavimą.

Visbi miestas senais laikais 
buvo labai turtingas, nes ten 
ėjusi nuostabiai gyva prekyba. 
Į ten prekybos reikalais esą 
važiavę iš visų tuometinių ar
timesnių uostų. Ten atsilanky
davo net latviai ir lietuviai, o 
rusai net iš Novgorodo atva
žiuodavę.

Šį turtingą ir drąsų miestą 
užėmė Valdemaras Aterdagas 
1361 met. Jam reikėjo pinigų 
savo kariuomenei palaikyti. 
Todėl jam kažkas papasako
jo apie turtingąjį Visbį, esą 
Visbi mieste moterys verpian
čios auksiniais rateliais ir ar
kliai ėdą iš auksinių dėžių.

Labiausia buvo išgarsėję 
Visbi miesto bažnyčios bokšte 
įmūrytieji du milžiniški bran
gakmeniai — karbunkulai. 
Jie nakties metu mirgėdavę

bažnyčių, 
statinių.
Viabi, tas

keisčiausių

kalo statyti nė švyturio, nes 
visi laivai iš tolo pastebėdavę 
brangakmenių mirgėjimą ir 
atplaukdavę.

Galimas dalykas, kad šios 
pasakos yra gerokai fantazi
ja atmieštos, bet kad daug ir 
tiesos jose yra ir kad Visbi 
buvo turtingas — nėra ko abe
joti. Dar ir šiandien Visbi 
mieste matyti liekanų iš anų 
Idikų: turtingų 
vienuolynų ir kitų

Kas yra įmitęs 
yra matęs vieną 
pasaulio miestų.

Taigi šį turtingą senovės 
miestą nužiūrėjo apiplėšti Val
demaras Aterdagas. Kad tuos 
turtus pasekmingiau pagrob
tų, Aterdagas pirmiausia vis
ką sušnipinėjo. Ji?, pats per
sirengę pirkliu atkeliavo į 
Visbi ir apsistojęs Unganso 
namuose. Ungansas turėjo du
kterį — gražuolę Botildą. Prie 
jos Valdemaras prisimeilinęs 
ir sužinojęs, kur geriausia iš
sodinti kariuomenę.

Paskiau dingęs ir netrukus 
atplaukęs ir išsodinęs Gotlan
do saloj, netoli Unganso na
mų savo kariuomenę. Tai at
sitikę 1361 met. vasarą. Visoj 
Gotlando saloj nuskardėjo ra
gų garsai šaukią vyrus ginti 
kraštą, nes tada Gotlando sa
la buvo laisva žemdirbių ir 
pirklių respublika. Sušauktie
ji kareiviai, vadovaujami Bo- 
tildos brolio Tjelvaro smar
kiai ir atkakliai kovėsi su 
atėjimais ir visi kovoj žuvo. 
Tjelvaro kūną nakties metu 
paėmė, jo sužadėtinė Brigita

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

Patarnavimu
_______ ■ ................ . - ....................—

it nugramzdino juros dugnan. 
O gražiąją Botildą, kuri dėl 
išdavimo išėjo iš proto, įmū
rijo į vieną miesto bokštą, ku
rį dar ir dabar tebevadina 
“merginų bokštu”. Visbi mies
tas buvo paimtas. Valdemaras 
Aterdagas nesugriovė jo, bet 
labai smarkiai apiplėšė. Jis 
paliepė miesto aikštėse suri- 
tinti statines ir jas pripilti au
ksu, sidabru ir brangakmeniais.. 
Valdemaras įsakęs išlupti iš 
bažnyčios bokšto ir tuos du 
karbunkulu. Priplėštus turtus 
sukrovęs į laivus ir išvažiavęs 
namo. Bet kelyje pakilusi di

aukStli
I’ •*' - , _ *
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Paralaa 
ii

NAUJIENŲ
Vasarinė Ekskursija
Liepos 28, 1933 

<'■••*« •• *•* ' . • . • > » •

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

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelione. 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 miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:
TREČIA KLĖS A: TURISTINĖ KLESA:

Į Vieną Pusę ...........1.........   $99.00 Į Vieną Pusę  .............   $130.50
Į Abi Puses    ............   161.50 Į Abi Puses .................. ........  220.00

Valdžios Taksos atskirai $5.00

Tuojatfs pradekite ruoštis kelionei. Ateikite j Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą.

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street

džiulė audra ir laivai pasken
dę su visais turtais. Taip pa
sakiški Visbi turtai ir brange
nybės jau kokius 600 metų 
guli juros dugne. Ir dabar a- 
merikonai su švedų inžinierių 
Halių priekyje nori šiuos pa
sakiškus turtus surasti ir iš
kelti iš juros dugno. Visiš
kai tikrų ir istorinių žinių trū
ksta — viekas reikia atlikti 
pagal pasakojimus. Bet inži
nierius Kalias tikisi turtus su
rasti. Jis apskaičiavo, kad lai
vai nuskendę tarp Gotlando ir 
Elando fialų ir mano tų tur
tų ieškoti 25 kv. kilometrų

(atmeni, kuria ptiaiuniia fotografiją) , 

plote. Juros dugnas ten netoli 
20—100 metrų. Specialiai su
konstruotu varpu bus leidžia
masi juros dugnan ir ieško
ma šių pasakiškų Visbi turtų.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

GERB. Naujienų skaityto-' 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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PINIGŲ MISTERIJA? .

MEDVILNES AUDIMO PRAMONĖS KODEKSAS

Einant pramonės kontrolės įstatymu, pramonės 
administracijai tapo patiektas pirmas taisyklių projek
tas, pagal kurį siūloma suorganizuoti tam tikrą pra
monės šaką. Projektas liečia medvilnės (bovelnos) au
dimo ir verpimo dirbtuves. Jį pagamino pramonininkų 
grupė, kuri sakosi atstovaujanti daugumą medvilnės 
fabrikantų visose Jungtinėse Valstijose, ir turėjusi pa
sikalbėjimų su darbininkais.

Pramonės administratoriaus, gen. Johnsono, suma
nymu, kiekviena pramonės šaka turi išdirbti savo “ko
deksą” (įstatų surašą), kuris bus ištirtas viešose kon
ferencijose, dalyvaujant pramonininkų atstovams, dar
bininkų atstovams ir vartotojų atstovams ir pirminin
kaujant pačiam pramonės administratoriui arba jo įga
liotiniui.

Pirmutinė šitokių konferencijų, aukščiaus paminė
to tekstilės pramonės kodekso ištyrimui, užvakar pra
sidėjo Washingtone, federalinio prekybos departamen
to naujoje troboje. Tai buvo vienintelis savo rųšies su
sirinkimas, kuris, gal būt, paliks didelę žymę Amerikos 
istorijoje.

Įdomu, kokių pasiūlymų duoda medvilnės audimo 
ir verpimo fabrikantai savo pramonės sutvarkymui. Jų 
projektas, trumpai sakant, numato 40 darbo valandų 
savaitę visose dirbtuvėse ir minimum algas $10.00 sa
vaitėje pietinėse valstijose ir $11.00 šiaurinėse valsti
jose. Fabrikantų atstovai, kurie buvo pakviesti išdės
tyti savo nuomonę apie tą projektą, pareiškė, kad su
trumpinant darbo laiką iki 40 valandų savaitėje pra
monei bus uždėta labai sunki našta. Administratoriaus 
įgaliotiniui užklausus, o ką jie mano apie 32 valandų 
savaitę, jie atsakė, kad tai daugeliui dirbtuvių butų 
nepakeliama.

/ Vienas korespondentas, rašydamas' apie pasaulio* 
ekonominę konferenciją, sako, jogpi didžiausias jos keb
lumas esąs tas, kad nė vienas delegatų arba vadinamų 
ekspertų nežino, kas yra pinigai. Be susitarimo dėl va
liutų stabilizacijos konferencija negalinti nieko nutarti, 
bet ar verta jas tuojaus stabilizuoti ir kaip tatai atlikti,, 
niekas negali pasakyti

Visas pasaulis dabar yra susirūpinę® dolerio* svy
ravimu. Prancūzai, holandai, šveicarai, ir belgai gvoltu 
rėkia, kad dolerio, vertė turi būti padaryta pastovį kw 
greičiausiai, o kad ne, tai ir. jiems teksią pamesti auk
so pagrindą. Konferenciją tik-ką pasiekė žinia, kad 
nuo aukso standardo atsisakė dar viena šalia — Estija.

Sako, kad Amerikos atstovai Londone pataria pran- 
euzams, holandams ir kitiems laikytis auksinės valio
tos. Bet kodėl tuomet jie manoy kad neprivali būti 
auksu paremtas ir Amerikos doleris?

Anglai atmetė aukso* standardą prieš dvejetą 
tų. Jie giriasi, kad tuo budu jie išsigelbėję nuo? bankro
to. Bet jeigu taip, tai kodėl jie nepasako Fra nei jai,. kad 
ir ji taip padarytų? Vietoje to, jie siūlo franeuzams 
padėti gelbėti jų auksinį franką.

Taigi ar auksas yra būtinai reikalingas, kaipo pik 
nigų pagrindas?'

Pusėtinai keista, kad didžiausi pasaulio bankinin
kai ir finansų žinovai, suvažiavę* į daiktą,, negali iš
aiškinti esmę dalyko, su kuriuo jie turi reikalą kiėkr 
vieną dieną savo gyvenime. Atrodė,, kad daryti pini
gus jiems sekasi daug lengviau, negu juos suprasti.

Bet keblumas, gal būt, yra visai ne pinigų esmėje^ 
o tuose prieštaraujančiuose interesuose, kurie skiria 
vieną šąli.nuo kitos (t. y. vienos šalies kapitalistus nuo 
kitos šalies kapitalistų). Tas ginčas dėl gerumo arba 
negerumo auksinės valiutos susiveda, tur būt, štai prie 
ko: yra gera, kuomet kiti, man moka geru pinigu, bet 
yra bloga, kuomet aš turiu mokėti geru pinigu!

Europa, kuri visai neketina mokėti savo skolas* 
Amerikai, bet tyko iš Amerikos dar daugiau paskolų, 
norėtų, kad Amerikos doleriai butų auksiniai. O Ame
rika, kuri savo gerų auksinių dolerių nebegali atgauti, 
turi su savo kreditoriais (namie) atsiteisti bent pigiais 
doleriais. Ir ką ji nabagė daugiauš darys,, patekusi į 
bedą!SVEIK AT 0Sr SKYRIUS

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

tie gana keblaus priėjimo prie jų, tai vaistais jų ponai- kinti nėra galimybės. Tačiau operacijos keliu juos galima labai- lengvu budu pašalinti Pati operacija yra priskaito ma prie mažųjų, nepuvojmga^ įima tik visai trumpą laiką tai atlikti ir sėkmės, bendrai kalbant, pilnai patenkinančios, r Adenoidai yra nepaveldėjot ina liga, t. y. jei vienas ar a- ?budti tėvai turi adenoidus, tai ■ nereiškia, kad jų vaikai apsi-|plikacijų.

gims su jais. Ir šiaip jau vedusių gyvenime adenoidai nedaro jokios įtakos jų kasdieniniame gyvenime, neigi į sekamą kartą. Iš kitos pusės, pačiam asmeniui turinčiam adenoidus gali reikšti rimtų ir nepagydomų nesveikumų, jei pasilieka ilgą laiką. Savaimi jie retai kada pranyksta. Tokiu budu, juo greičiau adenoidai prašalinami operacija, Jtuo mažiau pavojaus dėl kom
u Vytautas Zereni-Beliajii*.

Girtuoklio Duktė juk jis(Tęsinys) mano sunau, jau

Toliaus, kalbant apie ubagiškas darbininkų algas, 
kurias pramonininkai siūlo savo projekte, jie įrodinėjo, 
kad $10 arba $11 savaitėje bus tik minimum atlygini
mas, mokamas merginoms^ kurios gyvena pas savo tė
vus, ir nepilnamečiams jaunuoliams; o suaugę vyrai 
darbininkai gausią daug didesnes algas. Bet kada buvo 
perskaitytas laiškas iš New Yorko, kuriame siūloma 
panaikinti tekstilėje pramonėje darbą vaikų žemiaus 
16. metų amžiaus,, tai pramonininkų atstovai pasakė, 
kad, įvedus tokį minimum atfyginimą, kokį numato 
projektas, vaikų darbas išnyksiąs pats savaime, nes 
už 10 arba 11 dolerių savaitėje esą galima gauti pakan
kamai ir suaugusių darbininkų.

Šitie konferencijoje iškelti dalykai leidžia numa
nyti, kokios sąlygos šiandie viešpatauja toje pramonės 
šakoje. Bet tai dar tik diskusijų pradžia. Tyrinėjimui 
besitęsiant, gaus balsą ir darbininkų atstovai, kurie, 
be abejonės, pasistengs aiškiaus nušviesti tas tamsias 
puses, kurias fabrikantai norėtų užslėpti. Kokios dar
bo valandos ir minimum algos, galų gale, bus nustaty
tos tai pramonės šakai po to, kai klausinėjimai Wa- 
shingtone pasibaigs, dar yra peranksti pranašauti. Ad
ministracija, matyt, yra linkusi reikalauti, kad darbo 
savaitė butų ne ilgesnė, kaip 32 valandos, ir minimum 
algos $14.40 savaitėje.

Bet faktas yra tas, kad audimo ir verpimo dirbtu
vėse šiandie darbininkai yra aršiausia išnaudojami. Vi
dutiniškas darbo laikas jose, kaip pripažįsta patys fab
rikantai, yra 53.8 vai. savaitėje, o gal būt, dar ilgesnis. 
Naujosios Anglijos audinyčiose dar nėra iškovota. 8 
valandų darbo dienos, tuo tarpu kai pietinėse valstijo
se tekstilės pramonės darbininkai paprastai dirba po 
60 valandų savaitėje. Vaikams ir jaunoms merginoms 
tenai daZnai moka po 2-3 dolerius per savaitę.

Aišku todėl, kad jeigu darbo laikas toje pramonė
je butų apribotas nors 40 valandų ir pramonininkai 
butų priversti mokėti ne mažiau kaip 10 dolerių pie
tuose ir 11 dolerių šiaurėje, tai tokia reforma jau irgi 
reikštų milžinišką žinksnį priekyn. šitokias sąlygas da
bar sutinka duoti jau patys fabrikantai. Seniaus nė per 
streiką darbininkai nebūtų galėję jas iškovoti.

Iš to matome, kokia didelė atmainą įvyko Ameri
kos protavime paskutiniu laiku. Atrodo, kad šitokiu 
viešų konferencijų keliu paruoštas pramonės kontrolės 
pBanas gali, iš tiesų, pastatyti Ameriką ant kojų.

APIE ADENOIDUS.Rašo E)r. S.. Bie&is, gydytojas ir chirurgas, Ehicago, III.Adenoidai yra labai paprastas atsitikimas, ypač pas vaikui Jie randasi užpakaly nosies priaugę prie priešakinės •sienos viršutinės dalies nosies koserės. Taigi mes juos iužtinkame kaip tik toje vietoje,. kame užpakalinė nosies atvara atsidaro į koserę, kuri, žemyn eidama susijungia galų gale su plaučiais. Adenoidai susideda iš labai minkštų, taip vadinamų lymfoidiškų audinių, kurie prie tam tūlų aplinkybių turi ypatybę tai* susitraukti, tai išsiskęsti.Kadangi adenoidai randasi kvėpavimo take, žinoma, pačioj viršutinėje daly, tai jiems užtektiani peraugus visai užpildo, tarsi kamščiu, tą dalį kvėpavimo kanalo, kad oras nebegali liuosai vaikščioti. Kitais žodžiais sakant, užpakalinė nosies atvara adenoidis taip užsikemša, kad nesti jokios galimybės kvėpuoti per nosį. Tokie asmenys yra prK versti kvėpuoti per burną, nes kitaip oro negalėtų įtraukti į plaučius. Kvėpuojant išimtinai per burną, aiškus dalykas, reikia veik . visados būti išsižiojus. Užtat tokius žnw nes. ir vadina; išsižiojaliais.Kvėpavimas per burną yra ne tik nepatogus, bet ir svete katai žymiai kenkia. Nosis yra taip subudavota, kad kvėpuojant per ją, dulkės, bakterijos ir visokite kiti nešva* rūmai sulaikomi ir tokiu budu neleidžiami pąteUtįb į? pteųį* čius, kur tai visa daug; žalus padarytų. Taigi, eidamas per nosį oras, esti sušildomas, jei jis peršaltas; sudrėkinamas, jei jis persauaas. žodžiu sakant, nosis prirengia orą taip,

kad pastarasis patekęs į plaučius jų nepažeistų. Gi burna šių visų taip svarbių pareigų negali atlikti, iteks ji ne tam tikslui skirta. Per burną kvėpuojant visos dulkės, bakterijos ir šiaip įvairus nešvarumai tiesiog pasiekia plaučius, kame sukelia erzinimą arba įdegimą, kas vėliau ar anksčiau veda net prie rimtos plaučių ligos. Štai dėl ko kvėpavimas per burną yra pavojingas ir štai dėl ko tokio kvėpavimo reikia vengti. Tas yra pavojinga kaip: suaugusiems, taip ir vaikams, Pastariesiems, reikia pridėti, e&ti iš to dar daugiau pavojaus. Mat, vaikams augant ir negalint' kvėpuoti per nosį, pasireiškia įvairių malformacijų, išsikrei- pimų burnos ir nosies kau* luose, kas sugadina' išvaizdų iv taipgi kramtymo. aparatus, kas ir su didžiausiomis pastangomis retai tegalima ati

Į laikas ir aš apie taii galvojau. .Tegul bus pagarbinta švenčiausia Panelė, kad tu esi toks puikus sūnūs, kuriuo kiekviena motina galėtų pasididžiuoti. Bile mergina džiaugtųsi turėdama tokį vyrą. AŠ tikrai didžiuojuosi, kad tu esi mano sūnūs. Viskas, ką tavo tėvas ir aš luriva, yra tavoi. Aš praleidau daug: bemiegių naktų, ne tik beauklėdama tave, bet ir ^berinkdama tau gyvenimo' 'draugę.—Ar aš galiu sužinoti, ką brangioji motute man parinkai?—Tai. Tu ją gerai pažįsti. Tai Katrė Bagdonaitė, Andriaus Bagdono duktė*. Jis yra į visų gerbiamas žmogus ir tu<- ri daug hektarų žemės. Jo. ■brolis yra pralotas Daugmer- Igėjc, o sunūs eina, kunigposna. Tai tokia šeima, su kuria įimims visiems bus malonu užmegzti giminingumo, ryšius.j —Jeigu fa f mergina, apie kurią aš tiek daug girdėjau, tai ji privalėjo stoti į lyną, kad palaikius standardą tinkamoje moję.Eyg gyvatės įgilta, Adomaitienė ir piktai pradėjo kalbėti: .—Ką tu nori* tuo pasakyti? Geresnės merginos sunku butų ir surasti. Ji yra darbšti, moka verpti ir austi. Priegtam neužmiršk ir to, kad tau teks didėlis plotas žemės. Ko daugiau reikia?—Kam man reikalinga ta žemė, jeigu aš negalėsiu ją

Pas suaugusį žinogų adenoidus pažinti nesant gydytoju, yra gana sunku. Negalėjimas kvėpuoti- per nosį gali pareiti nuo daugel kitokių priežasčių, kaip tai: peraugusi arba gerokai iškrypusi nosiea pertvarą, gleiviniai polypiai (poly- piai yra. labai mipkšti kleivi- niad audiniai1 maišelio pavydite augą iš gleivinės nosies plėvės), peraugę turbinkau- liukai arba jų audiniai ir tt. Tiktai tinkamai išegzamina- galima nustatyti priežastį negalėjimo. , kvėpuoti per nosį^ Pačiam nustatyti diag- nozą ii* gydytis yra netik ne-
i Ko* f i.

Adenoidus galima gana ten- gvy budu' išgydyti. Kadangi adenoidai yra tam tikri, audiniai (mčso$), kurių kartais esti yte. apščiąi'.ję. iš /priešas-

vienuo- šeimos aukŠtu-pašoko

tinkamai prižiūrėti. Visa, ko aŠ noriu iš gyvenimo, tai lai- mės, & ne sielvarto. Ta senmergė mano, jog pasaulis privalo jai būti dėkingas, kuomet ji nusišypso.—T it esi beprotis! — su pasipiktinimu sušuko motina. — Ar tai tokią aš užsitarnavau padėką už bemieges naktis ir besirupinimą tavo ateitimi ?— Mieloji mamute, nejaugi aš dėkingumą tamstai tegaliu išreikšti vien ją apsivogdamas?— Sunau, ar tu manai, kad motina, kuri tave taip rūpestingai užauklėjov norėtų iiia- jtytų kad tu apsiveslumei su tokia mergina, kuri nėra tavęs verta? Tu žinai, kad joki motina negali savo vaikui velyti ką nors blngot. Pagalvok, kokį* tui mums smagumą suteiksi amžiaus pabaigoje. Kodėl* tau su ja neapsivesti?Į — Visa tai tiesa, — atsakė Juozas. — Bet kuomet klausimas eina apie apsivedimą, tai aš pats pasirinksiu sau gyvenimo draugę..— Jeigu taip, tai ar tu jau pasirinkai sau merginą? kas ji tokia?— Tiesą pasakius, aš jau rili apsirinkęs merginą.— Gal Svirgailytę?— Taip, Agotą Svirgailytę.— Jėzus, Marija! Geriau, kad aš bučiau numirusi, negu iš tavęs girdėčiau tokį dalyką. Ta girtuoklio duktė, — nejaugi tu neturi jokios sarmatos ir pagarbos savo tėvams? Ar tu taip myli, klausai ir gerbi mus?— Ar aš nemylėjau, klausiau ir gerbiau jus? Vienok,

tu-

kada klausimas eina apie vedybas, tat tai yra mano asmeninis reikalas, ir a^ vesiu Agotą, nežiūrint to, kad ji ir girtuoklio duktė. Pasakysiu Įauginu: kai sutiksi ją*, tai užmirši savo prietaringumą link jos, ne ji savo žavėtingumu atstoja dešimtį. Bagdonaičių.— Ji yra ragana, kuri sužavėjo tave. Ta niekadėja be laiko nuvarys mane į kapus.— Mama, kaip tamsta gali apie ją taip kalbėti? Jį juk tamstai nieko blogo nepadarė?— Ne? . . . Ji nieko blogo man nepadarys, jeigu daugiau nebekips* prie tavęs. įsivaizduok, kaip aš turėsiu jaustis, sėdėdama kartu su tavo girtu uošviu prie stalo,bite kada gali pradėti indus daužyti ir keikti. Ar tu m;v- nai, kad tai man suteiks daug smagumo? Apsisvarstyk,. pagalvok alpte tai, į kokią padėtį; tu pastatysi ne tik save, bet •ir savo* tėvus, kurte velija tau vien tik laimės ir pasisekimo.. Kaip aš tatai pasakysim tėvui? Jis užmuš tave.— Motute,, iš tos nieko ne& ei», — aš vesiu Agotą gah dar prieš. Adventą.— Švenčiausia Panele, gelbėk mane, — sušuko Adomaitiene, ir nubėgusi prie dievo- mokos atsiklaupė. Juozui nieko da ogia ut nebeliko: daryti, kaip tik apleisti kambarį.' Panašios scenos pasikartodavo kas dieną. Adomaičių na- muose pradėjo vyrauti nesan- taika> santykiai šeimoje pasidarė įtemptu Juozo; gyvenimas buvo; nepakenčiamas, tiesiog pragaras.Kad kiek sušvelninus įtemptus santykius ir suteikus motinai malonumą, Juozas- pasižadėjo su Katre nuvažiuoti į teatrą Jis savo pažadą išpildė ir kartu su ja nuvažiavo į Kauną. Tai buvo tikras kryžius, — jam atrodė, kad ta diena buvo nemaloniausia visame jo gyvenime. Jis jautėsi tiek nelaimingas, kad tiesiog norėjo pasileisti nuo kalno ir su visu vežimu ir su Katre nudardėtų į Nemuną. Tačiau tą pagundą jam pasisekė nugalėti, ir jis pasistengė kaip galima greičiau parvežti. Katrę namo.(Bus daugiau)
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Medalius žmogui, kuris nepaklusę: “Ar tau užtektinai šilta šiandien?”
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Vyras užmuštas, dvi 
sužeistos auto ne

laimėje

Hammond vakar šven
tė 50 metų sukaktuves

KIDNAPERIŲ AUKA

Nori įvesti penkių 
dienų darbo sąvaitę 

miesto įstaigose
Majoras Kelly paskelbė, kad 

jis įteiks miesto tarybai rezo
liucijų, kurioje reikalaus įves
ti penkių dienų darbo sąvaitę 
visose miesto valdžios įstaigo* 
se.

Grįždamas iš maudynių va
kar anksti rytų John TindaJk 
27, 3736 Sheffjeld avė., žuvo if 
jo dvi keleivės buvo sužeistos, 
kuomet į automobilį įvažiavo 
farmerio trokas. Nelaimė į- 
vyko netoli Wheeling. Sužeisto
sios yra, Adele Farrer, 4947 
Fletcher avė., ir Catherine 
Maxwell, 3950 Clarendon avė.

Hammond miestas vakar la
bai iškilmingai ir ceremoningai 
apvakiščiojo 50 metų gyvavimo 
sukaktuves. Hammonde gyvena 
nemažas skaičius lietuvių.

Paskendo 12 metų mergaite

Užvakar besimaudydama Mor- 
se Avenue maudynėse, pasken
do 12 metų mergaitė Emma
Enųuist,

Tiki, kad vėjas nuo 
ežero nupuldys 

temperatūrą

Autorizavo $40,000,- 
000 paskolą mokyto
jų algų apmokėjimui

Vakar temperatūra Chicagoje 
siekė 88-iUs laipsnius, Oro spė
ji kas Donnel pareiškė, kad silp
nas vėjelis, kuris pradėjo pusti 
nuo ežero neleis temperatūrai 
pakilti aukščiau ir, sustiprėjęs, 
jų žymiai nupuldins. Užvakar 
tmperatura buvo iškilusi iki 
100.1 laipsnių. Tai btfvo karš
čiausia diena Chicagos istorijo
je.

Illinois legislątura priėmė bi 
lių, kuriame autorizuoja mo
kyklų tarybą Chicagoje be re
ferendumo išleisti $40,000,000 
paskolos bonų, kad tuo birdu 
sukelti pinigų mokytojų algų 
apmokėjimui. Gubernatorius 
Horner bilių pasirašys, spėja
ma.

Pasaulinė Paroda 
yra “Kalėdų Diedu

ku” traukinių 
linijoms

Kai kurios linijos saka, kelei
vių skaičius padidėjęs net 

100 nuošimčių.

Su kiekvienų sekmadieniu 
Chičagon 
didėjantis

Nusižudė pirklys, iššok 
dainas iš 20-to dan- 

goraižo aukšto

atvažiuoja 
skaičius

Pasaulinę Parodų, 
linijos ypatingai 
tuo apsireiškimu

nuolat 
žmonių

Numažins gaso kai 
nas 65-iose Illinois 

apielinkėse

Philip H. Magnus, 50 m., 
4820 Woodlawn avenue, užva
kar nusižudė iššokdamas iš 20- 
to aukšto Garland rūmų, 105 
North Wabash avemfe. Jis bu
vo vienas dalininkų firmos, John 
Magnus & Co.

Illinois Commerce Commis- 
sion įsakė gaso bendrovei nu
mažinti gaso kainas, pradedant 
liepos 1 d., 65 apielinkėse, Mc- 
Henry, DuPage, Kane, Kendall 
ir VVilI apskričiuose. Tas palie
čia centrus ,kaip AuTora, Joliet 
ir Elgin. Sumažinimas sieks 
nuo 3% iki 30%. Tas apielin- 
kes gasu aprūpina Western 
United Gas and Electric Co.

Link paskirtas vietinių 
pagerinimų tarybos 

pirmininku

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS ”

41-mo wardo demokratų klu
bo iždininkas William W. Link 
bu*vo paskirtas pirmininku vie
tinių pagerinimų tarybos. Tuo 
pačiu laiku majoras Kelly pa
skyrė du southside advokatus, 
Jrwin Walker, 7321 South Shore 
Prive ir Andrew , O. Jackson, 
7033 Normai Boulevard, į mo 
kyklų tarybų.

Traukinių 
džiaugiasi 
ir jo skatinamos organizuoja 
į va i ri as eksk ursi j a«.

Kai kurios linijos praneša, 
kad keleivių skaičius sekma
dieniais padidėjęs net iki 100 
nuoš., palyginus su sekmadie
niais prieš Parodos atidary
mų. Viena Pennsylvania RR. 
pereita sekmadienį atvežė 
Chicagon 5,000 ckskuniuitų.

Speciales ekskursijos iš 
Wisconsin

Chicago North Shore and 
Mihvaukee Railroad dabar 
daro prisirengimus, kad tin
kamai aprūpinti keleivius, ku
rie žada atvykti Chicagon lai
ke Nepriklausomybės švenčių, 
liepos 4 d. Nuo birž. 30 iki 
liepos 4 d. vež keleivius iš 
\Visconsin valstijom punktų, 
Mihvaukee, Racine a*r Keno-

Smarkiai kyla baldų 
biznis; atsidarys 

fabrikai
29 
m., 
g‘-

vy-

SOFIA LIAUGAUDIENĖ 
IR DUKTĖ LILIJA 

1 1 METŲ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną, birželio mėn. 193 2 
sulaukus 31 metų amžiaus, 
mus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime
rą Joną ir sūnų Joną 3 metų, 
tėvą Benediktą Servas. 2 brolius 
Petrą ir Walterį Servus.

Liūdnai atminčiai musų bran
giosios moteries ir dukters bus 
laikomos Šv. Mišios šv. Jurgio 
bažnyčioje 30 d. birželio mėn. 
1933 m. 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažjstąmus atsilankyt i pa
maldas. o paskui ir į namus po 
rfum. 3441 So. Morgan St.

Mes Tave Musų brangioji So- 
fia niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši. bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka

Vyrai. Sūnūs. Tėvas.
Broliai ir Giminės,

M art 
pasku- 
smar- 
gerėti

American Furniture 
Chicagoje skelbia, kad 
tinūmis dienomis labai 
kiai ir staigiai pradėjo
baldų biznis. Fabrikai nebuvo 
prisirttošę tokiai greitai permai
nai, ir dabar skubina atsidaryti 
ir pradės samdyti darbininkus.

Edison firma pakels al
gas darbininkams

Su liepos 1 d. Edison General 
Electric Appliance Company, 
elektrinių produktų išdirbėjai, 
pakels darbininkams algas 5%, 
paskelbė G. P. Hughes, prezi
dentas.

BARBORA VARPIOTIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 27 dieną, 1:00 valandą 
dieną 1933 m., sulaukus senat
vės amžiaus, gimus Lietuvoj. Tel
šių apskr.

Paliko dideliame nuliūdime du 
sūnūs, Leoną ir Stanislovą, mar
čią Oną po tėvais Baltuškytę. 4 
brolius. Justiną, Joną, Adolfą. 
Liudviką Kybartus, 3 seseris, 
Emiliją Skrodienę, Zofiją Vai- 
ciekauskienę. Liudviką Svagždie- 
pę. gimines ir pažystamus.

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

Laidotuvėse įvyks penktadieny, 
birželio 30 dieną, 9:30 vai. ryto 
IŠ Pavlavičiaus koplyčios bus nu
lydėta j Tautiškas kapinei.

Vist a. a. Barboros Varpiotie- 
nės gilinės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai > 
paskutinį patarnavimą ir atėisvei*^. 
kiųimą.
y Nuliūdę liekame,

Sunai, Marti, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- » 
ęius Pavlavičia, Tel. Victory 
4088. Henry W. Becker licensed 
ęmbalmer.

f

ELZBIETA LAURAITIENE 
po tėvais betkaitė

Mirė birželio 28 d. 1933 m, 
10:00 vąl. ryte, 41 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Šidlavos parapijos, 
Darataičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Feliksą, du sūnų Edvardą it 
Feliksą, dukterį Stanislovą, švą- 
gerką Agniešką Leckienę. du pus
broliu Pranušką ir Joną Norbu- 
tus ir pusseseres Kazimierą Sine- 
rienę ir Juozapiną Stockienę, o 
Lietuvoje tėvą Benediktą ir mo< 
tiną Viktoriją ir keturias seseris, 
Kazimierą, Antaniną, Eleną 
Juozapiną ir brolį Stanislovą.

Kūnas pašarvotas 2422 
45th Place.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
pos 1. 1933. Iš namų 8;00 vąl. 
bus atlydėta j Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už vilionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta Į 
šv. Kazimiero kapines.'

Nuoširdžiai kviečiame f yisiis gi
mines, draugus ir pažystamus jda. 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Sunai, Duktė, 
Švogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riys CŽęrskis. Tel. - Boulevard 
9277.

it

w.
lie-

atgal. Reikės grįžti atgal nevė
liau liepos 7 d.
Už $2.30 laike Neprikl. šven

čių bus galima nuvažiuoti iš 
Chicagos į AVisconsin ir atgal 
los pačios linijos traukiniais.

Visos traukinių linijos ma
no, kad keleivių skaičiusi nuo
lat augs iki rugpiučio mėnesio 
vidurio, nes laike liepos ir 
rugpiučio tikimasi daugiau
siai lankytojų Parodoje.

Lietuvis lakūnas E. 
Česna dalyvaus ae
roplanų lenktynėse

kenktyniuosis su žymiais la
kūnais Chicagos Municipalia- 
me aerodrome liepos 1-4 dd>

Lietuvis lakūnas E. Česna 
lenktynėm 
American 
Municipa-,

se, kurias rengia 
Air Races Chicago 
Kame aerodrome liepos 1—z 
d. d. Lenktynės nusitęs ketu 
rias dienas ir jose dalyvaus 
labai didelis skaičius pagarsė 
jusiu lakūnų, kurių vieni spe

Turtingas St. Paul, Minu., 
jravorininkas William Haipm, 
Jr., kuris buvo pagrobtas kid- 
naperių ir atgavo laisvę tik 
kai sumokėjo jiems $100,000.

c i a ii z no j a^i a k rob alt i ni am
skraidyme, kiti greitume, tre
ti formaciniame skraidyme.

E. Česna dalyvaus greitumo 
lenktynėse. Pirmas prizas' yra 
$5,000 pinigais ir be to, keli 
trofėjai, kuriuos smuikavo ae- 
ronautines organizacijos ir 
šiaip firmos.

Į lenktynes įeis įvairių tipų 
orlaiviai, pradedant nuo prieš 
karinių aeroplanų ir baigiant 
vėliausiais 100 nuoš. metali
niais transporto aeroplanais.

Vienas įdomesnių lenktynių įdomus. Bus c|aug laiuĮčjimų 
programo dalių bus lakūno už įžangos bilietus. Geras šo- 
George Burrel akrobatinis kių orkestras, alus ir užkan- 
skraidymas trijų motorų For- džiai užtikrina visiems “gė
dų transporto orlaivyje. rus laikus.” —Senas Petras.

Tarp žymesniij lakūnų, ku-............  , , ,
rie dalyvaus lenktynėse yra Lietuviai Daktarai 
Hcnnett Griffin, kuris perei- Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

tais metais perskrido Atlan- ----------------- --------------------
tiką i rekordinį laikų su J.T|D P Į( KflAIJGA 
Mattcrn’u, Lowis Ą. Yanvey ir LrlU v* II. IlljlrLLlUrl 
B. C. WiKiams, kurie nuskri- Dentistas
do į Rymų iš New Yorko, Gly- «randn< nuo nj
dc Pangborn, kuris perskridę 2420 W. Marąuette Rd.
Pacifikn ir kiti arti ^estern Avenue.
1 aUĮlKų, U K1U. phonc HEMLOCK 7828

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

išvažiavimą. į

U>etavosAVėliavos D- A. L. Davidonis, M.D. 
J U IF bLA 129 n« FCn* 4910 So. Michigan Avenue 

gia išvažiavimus
T0WN OF LAKE. — Drau

gystė Lietuvos Vėliavos A- 
pierikoje No. 1, liepos 2 d. 
Rengia
Kučinsko daržų, šiame išva- 
Žiavinie bus primami nauji 
nariai nuo 14-kos iki 40 metų, 
Įie įstojimo mokesčio.

Išvažiavime gros John 
vis šokių orkestras. Bus 
pia pasišokti ir linksniai 
leisti laikų.

Da-

pra-

____
18 APIELINKĖ. — Liepos 4 

d. SLA, 129 kp. rengia išva
žiavimų į Svilainio daržų, šis 
Išvažiavimas bus margas ir

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu
Graboriai

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i 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 tęl. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti.

Phone Boulevard 70^2

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marųuette 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.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10j—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30~val. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR, VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti | 

priežastimi galvos ?kąudėjimoz, svaigimo 
akių aptemimo, nepuotumo, skaudamą Į 
ąkiij karštį, atitaiso ^trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, ,parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis paga| sutartį. Akinių kainos per pu
sę piginus, kaip buvo pirmiaus.
Paųgęly atsitikimų akys ati- 
Uusomos be u^ipių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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.

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.

Daktaras V. A. Šimkus 
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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiką Akinius 
Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas ir-Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Vhysical Therapy 
B Midwife

6109 South Albany 
Ąvenuę 
Pbone. r 

Hemlock 92^2
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, ' eleetrie treat- 
meųt ir magnetie 
blankets ir t. t. 
Moterims ir ^mergi
noms patarimai' do
vanai.

1 I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

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

J. F. EUDEIKIS yrą vienatinis lietuvių grąpPrhis, 
turi įrengęs grabų dirbtuvę*

Puikląusios, moderniškai įrengtos trys Rppjy^os su 
yąrgonaig PYKAI 0ėj šermenų.

Nuįludimo valandoje, pašaukite šių įtaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
460H7 SO, HERMITAGE AVĖ. 

VM TfUfĄnaį YARDS 1741-170 CffiCAGO. H4..
M

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Grabpcius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Dr. Strikolls
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLĄNP AVĖ.

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

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 33 77

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale™ visuomet esti sąži
ningas ir pabrangus to
dėl,, kad neturime iš
laidų užlaikymui skydų.

3307 Auburn Avė.
chicAgo, ill.

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vąk.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

■. i n. » mi «!■ i ■ ■ w 1 1

Te|. Lafayette 3572
J, LJiUevičius

GRABORIUS ir 
'BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apięlįnkeje.

Didele ir graži 
kąplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

.      y, w^|,ll„ll,|i,,w,l„l^. įH, || ĮHUli - —

DR. C. KASPUTIS
DENTISTĄS

Grįžo iš 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

LLZOLP
GRABORIUS

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

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mųsų 

darbu busite užganėdinti.

23rd PI., Chicago 
1439 S. 49SICtTS Cicero. UI. 

TeK Cicero 592 7 * ! i
■' V . ' -A

T»Į. Canal 25)5 art,* 2516
2314 W. 23rd PI., Chit

J. J. BAGDONAS
*

Lietuvių Graborius
Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

2506 West 63M St.
■ . Te|. RBPUBLIC 3100 .... Te|. ROUBUC M 00

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phoųe Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE 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

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

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vali: TO—IĮ v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentivorth Avė., Chicago, Įlt. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital* 

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

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

|27 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 Spu(A Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos; nuo 6 iki 8:30 kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St. ■
Room 905 Tel. Deąrbom 7966

Valandos t 9 rytų iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Lafąyette ^146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Co,. of 35th 8 Halsted Sts.) 
Ofise? valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: S e rėdo j ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashlapd Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocku>ell St. . 
Tę|. Repubbc 97?3

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

pr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis)
Avė., Cbicągd, III. 
Vaistinyčios*

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroę St., prie Clark
TeiefohM State 7660: Valandoe Q--S

W. Sidp; 2201 W. 22 st. (Cermafc Rd)
Panedčllo. Beredos ir PCtnyČios vak. 6 iki 0 

Tstofonas Canal 6122
Namai: 6459. S. RodkvrelJ Street

UtanjJnko. Ketverto ir Subatoa vak. “ iki 8
Telefone HopubUc 8600

W. Ę. HEKR

6859 So. Westerp 
Virš Gregg Priima k ryto v. vali.

r



Ketvirtadienis, birž. 29, ’33

RYT BAIGIASI “LIETUVIU DIENOS RARA 
LA1TĖS” KONKURSAS

Bytoj, birželio 30 d. baigiasi Jie išrinks tryliką tipingiausių 
įstojimo laikas į “Lietuvių Die
nos Karalaitės“ konkursą, kurį 
kovo mėnesį paskelbė Pasauli
nės Parodos Lietuvių skyrius, 
“Lietuvių Dienos“ liepos 16 d. 
iškilmėms.

Teisėjai šįvakar pradės rin
kimo darbą. Į juos įeina p. A. 
Kalvaitienė, p. N. Gugis, p-lė 

, L. Gaižaitė, p. M. J. Kirienė, 
p. R. Hanskat, Dr. S. Biežis, 
Dr. M. T, Strikolis, K. Jurge
lionis, M. J. Šileikis ir M. Biek
ša.

Teisėjai susirinks Lietuvos
Konsulate,
darbą, nes fotografijų plauki
mas konkursai! jau baigiasi.

Chicagoje pradėti

ir gražiausių lietuvaičių, iš tar
po kurių, dieną, kitę prieš lie
tuvių iškilmes, Parodoje (liep. 
16 d.) išrinks Karalaitę. Kitos 
12 mergaičių sudarys jos “svi
ta“ ir dalyvaus kartu su ja vi
sose iškilmėse. Visoms laimė
jusioms mergaitėms komitetas 
įteiks dovanas ir pažymėjimus 
laike iškilmių (Parodoje.

Ryt paskutine diena foto
grafijas prisiųsti. Kad patekti 
į konkursą, kandidatės turi iš
pildyti kuponą, kuris randasi 
šiame numeryje ir išsiųsti ją 
nurodytu adresu nevėliau penk
tadienio, birž. 30 d. —(Komi
teto Spaudos Komisija).

“KARALAITĖS“ KONKURSE

P-lė S. A., Tacoma, Wash- 
ington (Foto No. 4). Ryt tilps 
Chicago, III., konkursantes fo
tografija.

pirkti tajerius iŽ.Maxwell gat- 
vės konvencijos.

—Senas Petnas.

Rengia bendrą lietu 
vių ir latvių ekskur 

sijas į Lietuvą
Skandinauų-Amcrilcos Ii n i j a 
siunčia du laivus su ekskur
santais, liepos 8 ir rugp. 5.

RADIO Garsinkites “N-nose”
Gražus Radio Programas.

CLASSIFIEDADS

Brighton Park Pro
perty Owners’ Ass’n 

kovoja už savo 
apielinkę

Išdangino iš apielinkės kenk
smingą karnivalą.

BRIGHTON PARK. — Ne
tolimoje praeityje į Brighton 
Parką, į tuščią lotą, prie Cali- 
fornia ir Archer avė., atsidan
gino karnivalas ir pradėjo va
ryti biznį, apgaudinėdamas 
mažus vaikus ir lengvatikius 
žmones.

Brighton Park Property 
Owners’ Ass’n vice-pirminin- 
kas J. Spitlis ir S. Balzekas 
kreipės į policijos komisionie- 
rių Allmaną, reikalaudami, 
kad karnivalas butų praša
lintas. Komisionierius reika
lavimą išpildė.

Netrukus tas pats karniva
las nusikraustė į Town of 
Lake, bet buvo išguitas ir iš 
tos apielinkės. Karnivalai yra 
kenksmingi apielinkėms, nes 
jie paprastai ištraukia iš žmo
nių daug pinigų ir juos išga
bena iš tos apielinkės. Be to 
palieka ją dideliausiame pur
ve ir nešvarume.

Visų tautų organizacija
Brighton Park Property 

Owners’ Association valdybą 
sudaro įvairių tautų biznie
riai ir jos tikslas yra page
rinti apielinkės gyvenimą, 
pravesti viešus darbus, kovo
ti už gyventojų gerovę mo
kesčių reikaluose ir pagelbėti 
kitų šalių piliečiams tapti J.

J. Klak, lenkas, yra pirmi
ninkas. Stanley Varnis, lietu
vis — vice-pirmininkas, Anta
nas Bartkus, — iždininkas. 
Raymond Belair, franeuzas— 
yra sekretorius. (Sp.)

Bill Jurges, lietuvis 
Chicago “Cubs” lo

šėjas vedasi
"Įiengs į moterystės stoną" su 
Reading, Pa. mergina Mary 

Hayette

Bill Jurges, jaunas, 25 me
tų, lietuvis basebolininkas, 
lošiąs garsiai Chicagos ‘Cubs’ 
komandai, šiandien “įžengs į 
moterystės stoną” su p-le 
Mary Huyette, 23 metų pane
le iš Reading, Pa.

Lietuvis basebolininkas su
sipažino su busimąja p. Jur
ges, kuomet lošė Readinge 
baseball komandai, iš kur at
ėjo į Cubs komandą.

Bill Jurges gimė gegužės 
mėn. 1908 mėtais, Brooklyn, 
N. Y. Nors nelabai ilgai lo
šiant Cubs’anis, bet pasižymė
jo, kaipo lošėjas iš kurio ga
lima daug tikėtis.

“Cubs” pereitais metais lai
mėjo “National League“ čem
pionatą. Komandos aavinin-
kas yra garsusis kramtomos 
gumos “karalius^ .Wrigley.

Susižeidė bežaizda 
ma; turės išgulėti Ii 

goninėj pusantrų 
metų

Senas Petras ir “Če 
verykų Konvencija 

Chicagoje bedar
bės metu

Memorial ligoninę nugabenta 
12 metų Elenora Zimkiutė.

Senas Petras atvirai pasipasa
koja apie vargus

BRIDGEPORT — Elenora 
Zimkiutė, 12 metų, Jokūbo 
Zimkaus, 5059 So. Wells St., 
duktė, bežaizdama netyčiomis 
užsigavo strėnų kaulą. Ją tu
rėjo nuvežti i Memorial ligoni
nę gydymui.

Daktarai ligoninėje sako, kad 
Elenora turės išgulėti apie pus
antrų metų., Jie tvirtina, kad 
ji yra gavusi 
“tuberculosis of 
kaulų džiovą.

Nellaimingos
vas p. Zimkus yra senas “Nau
jienų“ skaitytojas, rėmėjas ir 
Bridgeporte plačiai žinomas biz
nierius. —VBA.

taip vadinamą
the bone“ —

mergaitės tė-

Jonės pasako kaip 
Goodmanui pasisekė 
laimėti golfo čem- 

pionąta
Geras 

mas” ir "chipinimas" sutei
kė jam laimėjimą.

Goodmano 
ir "chininu

Buvęs golfo čempionas mė
gėjas Bobby Jonės viename 
Chicagos dienraštyje komen- 
tudamas apie golfo turnyrą, 
kuris nesenai įvyko Chicagoje 
ir kuriame lietuvis Johnny 
Goodman išėjo laimėtoju, pa
sakė kodėl pastarajam pasi
sekė laimėti čempionatą.

Anot Bobby Jonės, golfo 
turnamente, kuriame eina 
varžytinės tarp didelio skai
čiaus lošėjų, atskiri geri šū
viai nelošia didelės rolės. 
Kiekvienas lošėjų stengiasi 
taip prisitaikinti prie aplinky
bių ir daryti tokius šuvius, 
kurie jam užtikrintų kuo ma- 
žiausį rezultatą sulošus rei
kalaujamas 72 skyles.

Johnny Goodman, sako B. 
Jonės, naudojosi ta taktika. 
Pradėdamas lošti kurią nors 
skylę, jis nesistengė su vienu 
šuviu patekti į pievą prie 
akylės, kuriam nepasisekus, 
jis turėtų pašvęsti du, tris ki
tus šuvius, kad sviedinį įvary
ti į skylę. Jeigu abejojo, tai 
vietoj vieno šūvio į pievą, pa
darė du ir su trečiu įvarė 
sviedinį į skylę.

Prie to prisidėjo Johnny 
Goodmano geras “puttinimas“ 
ir chipinimas“.

Laiškai rašte
Ale laiikai yra auijo ii Europon 

Kam jie priklauso, testui nueina 1 
vyriausiJI našta ('Clark ir Adami 
Catviy) atsiimti Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised WindowM lohfij nuo Adams srat 
r«s. pasakant laiško NUMERI, kali 
kad šlama surašė pažymite

’ ‘ , ■ - ■ 11 -I   -

521 Tarozaitis Emily

Kaip daugelis Dėdės Šamo pi
liečių nepermatė Hooverio de
presijos, taip ir Senas Petras 
padarė panašią klaidą. Kaip 
daugelis savo sutampytus cen
tus investavo į įvairius invest- 
mentus, dirbtuvių, skerdyklų, 
kasyklų, kiaulių ūkių ir bankų 
serus, taip ir Senas Petras lei
do visus savo centus i spektf- 
liaciją, kad juos užauginti j 
dolerius.

Scandinavian-Amėrican Line 
paskelbė, kad rengia dvi ben
dras lietuvių ir latvių ekskur
sijas į Lietuvą ir Latviją. A- 
biejoms ekskursijoms vado
vaus patyręs keliautojas p. 
A. Wef<son iš Nejv Yorko.

Pirmas laivas su ekskur
santais išplauks iš New Yor
ko liepos 8 d. * Jis bus S. S. 
“Frederik VIII.“ Antras, S. S. 
“United States“, išplauks į 
Europą rugpiučio 5 d.

Keleiviai bus nugabenti tie
siai į Kopenhagą, Daniją, kur 
bus persodinti į kitą laivą, 
plaukiantį tiesiai į Klaipėdą. 
Geležinkeliais nereikės va
žiuoti.

Abu lavai yra tobulai įreng
ti, ir pasižymi geru patarna
vimu, geru maistu ii) didelė
mis, švariomis 
Informacijų — 
“Naujienų“ agentūrą.

Praeito antradienio vakare 
radio klausytojai ir vėl tu
rėjo malonumų pasiklausyti 
gražaus ir įdomaus radio pro- 
gramo, perduoto pastango
mis Peoples Furniture krau
tuvių iš stoties WGES.

Šį sykį klausytojus žavėjo 
išsilavinęs Peoples radio kvar
tetas, kuris sudainavo keletą 
rinktinių dainelių, taip pat ir 
solos bei duetai, kuriuos dai
navo p. K. Bartusli, O. Skeve- 
riutė ir A. Čiopas.

Naudingos ir pamokinan
čios kalbos ypatingai įdomino 
klausytojus. Kalbėjo Ameri
kos lietuvių daktarų draugi
jos pirmininkas Dr. P. Zala- 
torisį M. D., advokatas Gri- 
šius, taip pat dalyvavo ir Ča- 
lis Kepurė su gražiu rinkiniu 
humoro. O prie to muzika, į- 
domus ir naudingi patarimai 
sudarė labai gražų ir įdomų 
radio programą. —J.

Petcr Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Ganieti
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Business Service 
BiznioPatamavimaa

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 savininku^iuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 We$t Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

For Rent
EXTRA Marųuette Parke išsirenduo- 

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

kabinomis.
kreipkitės j

Jono Burblio testą 
mentas Probate 

teisme

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SPECIALES
KAINOS..........

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $<Q QE 
(karpetai) ........................... I VbVV
PARLOR SETAI $gg Qg

VALGOMŲ KAMBA- $^O 7E 
RIŲ SETAI po .......... f U

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

7. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

PROBAK

Automobiles
PATYRĘS automobilių me- 

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

Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

BARUI Fixturiai, bučernės fixtu- 
riai, Ice Cream baksai, Soda Fountain ir 
tt. Bilingheim Company, 1607-1 1 So. 
State Street.

šiomis dienomis į Cook 
Probate teismo klerko Robin 
raštinę buvo įteiktas lietuvio 
Jono Burblio testamentas už
tvirtinimui. Velionis mirė ba
landžio 17 d. 1933 m. Visą sa
vo turtą, siekiantį $5,000 pali
ko broliui Juozui Burbliui. 
Testamento vykintoju yra Jo
nas Mazcliauskižs.

' "...

Žodis “talįc” paeina 
nuo lietuvio kalbos 

žodžio “tulkas”

ir

Karikaturiatas R. 
vakarikščiame ’^Herald 
Examiner“ numeryje, 
skiltyje “Believb it or 
sako,, kad vienintelis anglu kalbos žodis lietuvių kilmės 
yi« talk —kalbėti, kalba. 
Anot jo “talk” paeina nuo re- 
ai tevartojamo lietuvių kai- 

bos žodžio “tulkas“ 
kiančio “vertėjas.“

Ripley 
and 

savo 
Not“,

reiš-

The Engiish (tolimui
šid-

grę-

15,009,000 gavo vakiacijas
Bet geriausia žmogaus mo

kykla yra gyvenimas. štai, 
šiandien mes jau žinome ir ma
tome, kad buvome pilni silpny
bių ir nepermatčme gudrybę tų 
žmonių, ku*rie prirengė šias ke
lių metų atostogas 15,000,000 
darbininkų, ne vien nuo darbo, 
bet ir maisto su rūbais, žmo
nes liko pliki kaip tilvikai. Nie
ko neturi. Rubus ir čeverykus 
užsilikusius nuo “prosperity” 
laikų senai išbaigė dėvėti.

Gavo “flet tajerius“
Panašioje padėtyje randasi

Senas Petras, štai pčkščias be
važinėdamas su savo keliaujan
čia krautuve po skerdyklų sos
tinę gavau “flet tajerį“. Mano 
čeverykai buvo tiek “flet“, kad 
oras ėjo kaip iš apačios, taip 
ii* iš viršaus.

Nebuvo kitos išeities, kaip tik 
įsigyti naujus “tajerius”. Ge
riausius bargenus užėjau Max- 
well gatvėje. Ji atrodo kaip 
Suvalkijos Alvytas laike šven
tos Onos atlaidų ar kaip 
lava atlaidų dieną.
“Keliaujančiai krautuvei” 

šia receivęris
Eidėmas j 'Maxwell gatvę ma

nau sau, “Apie mano keliaujan
čią krautuvę, jau suka receive- 
ris ir nėra reikalo sportaufti. 
Nepirksiu naujų “tajerių“ Bos
ton krautuvėje. Užteks ir Max- 
well “tajerių“.

“Konvencija
Priėjau prie didelės krūvos 

čeverykų. Kokių ten nebuvo! 
Vieni smailus, kaip yla, kiti bu
ki, kaip buldogo snukis. Pales
tinos pilietis pasodina mane ant 
alaus dėžės ir pradėjo pririnkti 
porą. Pasirodė, kad jis ten 
ti.Tėjo tikrą čeverykų “konven
ciją“. Vieni su antspaudą, 
Milwaukee, Wis., kiti Madison, 
Wis., St. Louis, Mo., Chicago, 
Ilk, Lowel, Mass., Boston, Mass., 
Čekoslovakija ir 1.1.

Už $1.50 pirkau porą iš “kon
vencijos”. Bet tie mano pigiai 
pirkti “tajerai“ yra ligoninėje, 
kad daktaras “pastrajitų“ jų vi
durius, nes labai greitai valgo 
kojines ir odai neduoda ramy
bės.

Well, dąbar žinau, kad - ge 
riau “savas pas savų“, o n<

LITHUANIAN UNIVERSITY 
CLUB

L ruPC‘ w‘n l"'Ceting of the 
L- U. C. will be held Thurs- 
day eve., JUne 29, at fhn r tn Consulate, 100 East R nL h‘ 
Place, at 7:30 P. m ellevue 

Please attend!
_______ Sec’y A. Kairis.

American , 
Plento in n ® 1 
and fnii .

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Chrysler ir Plymouth

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

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.

T15MYKIT!
PERMAINA!
NUO BIRŽELIO 20
DIENOS, 1033 —

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
7:45 VALANDĄ

(APART NEDfiLD.) 
IŠ STOTIES

1210
247.8

KILOCYCLES.
M E T E R S

' Stop ' 
Itching 
Skin

Grynas, priimnae Žemo sustabdo nle- 
žSJhua odos į penkias sekundas — 
ir papelblngas prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistlnydios užlaiko 
—35c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

žemo
D R S K liN I R R I ON S

suteikia 
barzdasku tykios 

komfortą 
skutimos 

namie

( PROBAK BLADE)

CLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos

Nuvežame ir j tolesnias vietas
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
So. Halsted St. Chicago. III.1358

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

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

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

NAMŲ 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.

PARDAVIMUI Shovvkėsis dėl sal
dainių, labai pigiai. 1437 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra it 
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 ^isų pinigų sumokėti iškartb 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bej moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės i 
“Naujienas“ Box 1570, 1739 South
Halsted St.

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

EXTRA
Brighton Park Grosernė ir Bučernė 

oarsiduoda kartu su namu, taipgi su 
fikčeriais, pigiai, 
suotas liepos 1 d., todėl parduosiu už 
morgičių.

4623 So. Kedzie Avė.

taipgi su 
Namas bus forklo-

PARDUOSIU arba parenduosiu res- 
taurantą su visais fikčeriais. Biznis se
nas, tinka dėl alaus pardavinėjimo.

2701 W. 35th St.

BIZNIS ant pardavimo, daug metų 
išdirbtas, turiu parduoti, nes turiu kitą 
biznį. 3411 W. 65 Place.

Real Estate For Sale
Namai-žemg Pardavimui

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

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!
Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių į 
Lietuvių Dienos Iškilmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks savaitei, kitai, kad viską 
gerai apžiūrėti ir su Chicaga susipažinti.

Atvyks ne tik pavieniai, bet ir daugelis šeimynų. Vi 
siems jiems bus reikalingos vietos apsigyvenimui.

Kai kurie eis į kotelius, bet didžiuma samdysis pri 
vatinius, mebliuotus kambarius.

Jeigu jus turite liuosą kambarį, praneškite svečiams 
apie tai per NAUJIENAS

Kainos ant skelbimų dabar labai nupigintos. Skelbi< 
mų priėmėja maloniai supažindins jus su musų žemo 
mis ratomis.

pasigarsinkite

Padarykite 
nuokite.

šiandien neatidėliokite. Patelefo

CANAL 8500




