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Nužudytas pral. 
Olšauskas 

/

Žudikas dar nepagautas
Birželio 19 d. apie 19 vai., ra

šo “L. ž”, ties Būtingės km. 
ir pereinamuoju punktu (į Lat
viją) nušautas pralotas Kon
stantinas Olšauskas.

K. Olšauskas Palangoje sta
tėsi vilą, tai dažnai važiuoda
vo pažiūrėti statybos darbų. 
Vakar iš savo Laukžemės dva
ro Olšauskas arkliais buvo nu
važiavęs j Palangą. Vežėju pa
siėmė savo tarnautoją berniuką 
keliolikos metų. Nei važnyčio
jęs berniukas, nei arkliai nesu
žeisti.

Ties Būtinge kelias ap, Jgęs 
krūmokšniais. J Olšauską šovė 
iš krūmų, nes vežėjas nematė 
šovusio žmogaus. Nežinia nei 
iš ko nušovė—kariško šautuvo 
ar revolverio ,nes kulkos tūte
lės nesurasta.

šūvis į Olšauską buvo nepa 
prastai taikus: Olšauskas, šu-. 
viui suskambėjus, pašoko išve
žimo ir krito ant žemės be są
monės. Ten pat jis ir mirė.

Olšausko kūnas tebeguli nu
žudymo vietoje, pastatyta sar
gyba. šiandie po piet bus skro
džiamas.

Gavus žinią apie nužudymą, 
tuoj į Būtingę išvyko Šiaulių, 
Kretingos, Plungės policija. Nu 
žudymo aplinkybes ‘ didžiausiu 
stropumu tiria ir kriminalinė 
policija. Kol kas dar niekas ne
sulaikytas.

Kas pralotą Olšauską nužudė
Apie Olšausko nužudymą vy

rauja dvi versijos: a) giminės, 
kurie dėl turtų su Olšausku jau 
kelinti metai bylinėjas ir b) 
jo darbininkai ir tarnautojai, 
su kuriais Olšauskas žiauriai 
ir neteisingai elgdavęsis.

Pirma versija jau baigia at
kristi: giminės bylą su Olšaus
ku vvr. tfcibunole jau yra lai
mėję; Olšausko turtas— 70 ha 
žemės ir miško Laukžemės dva
re, o taip pat malūnas ir lent- 
piuvė jau priteista giminėms 
ir dabar tik buvo aiškinamas 
palaikų mokestis; tuojau gimi
nės jo turtus turėjo perimti. 
Taigi, giminėms, atrodo, nebuvo 
pagrindo Olšauskui keršyti.

Daug stipresnis įtarimas 
krinta ant velionies nuskriaus
tų žmonių, darbininkų ir tar
nautojų. Manoma, koks nors 
buvęs jo tarnas pasiryžo žiaurų 
savo poną nužudyti.
Olšausko gyvenimas buvo labai 

audringas
Gimė 1867 m. balandžio 22 

d. Burbanių km., Plungės vai., 
Telšių apskr. Ūkininkų šeimoje.

Olšauskas buvo mokytas ku
nigas, akademikas, didelis vei
kėjas, laviravęs tarp tautinin
kų ir krikščionių. Olšauskas bu
vo ligi šiol “Saulės” dr-jos pir
mininkas.

Olšauskas buvo pasiekęs au-

*4OR HS"
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Dalinai apsiniaukę; gal bus 
lietaus.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:- 
29.

Kaina 3c

kšto dvasiško rango — buvo 
pralotu*— savo laiku statomas 
kandidatu į žemaičių vyskupus.

Kurį laiką buvo KVC. val
dybos pirmininku. Jo audrin 
gos meilės romano galas su 
Ustjanauskiene Birštono kuror
te, Olšausko vardą išgarsino vi
same pasaulyj. Jis turėjo žiau
rų charakterį ir nevaldomus 
jausmus.

Primo Carnera ir 
Jack Sharkey rung

tynių atgarsiai
NEW YOBK, birž. 30.— Da

bar daug kalbama apie įvyku
sias bokso rungtynes tarp Pri
mo Carnera ir lietuvio Jack 
Sharkey. Buvusis pasaulio čem
pionas Jack Dempsey sako, jog 
Sharkey neturėjo jokios progos 
laimėti rungtynes. Esą, Primo 
Carnera yra tikras milžinas ir 
pasižymi tiesiog nežmoniška jė
ga. Nežiūrint to, kad pirmuo
se raunduose Sharkey ėmė vir
šų, bet buvo matoma, jog Car
nera su juo žaidžia, kaip su 
vaiku. Buvo aišku*, jog čempio-

tatai ir pats suprato, todėl 
stengėsi kaip galima greičiau 
nukirsti milžiną nuo kojų. Bet 
Carnera lengvai atsilaikė prieš 
tuos smūgius. O kai pasitaikė 
gera proga, Carnera vienu ga
lingu smugiu* paguldė čempio
ną. Prieš tą smūgį nebūtų at
silaikęs jokis žmogus pasau
lyje.

Dempsey sako, jog Carnera 
padarė didelį progresą nuo to 
laiko, kai pirmą kartą jį nuga
lėjo Sharkey. Jis dabar yra 
pačiame tvirtume ir moka bok
suotis. Atimti iš jo čempiona
tą vargu* greit kam pasiseks. 
Tačiau gali atsitikti ir netikė
tų dalykų, pridūrė Dempsey, 
matomai, turėdamas galvoje 
Max Bearą, kuris prieš kelias 
savaites skaudžiai supliekė 
Schmelingą.

Visai kitokios nuomonės lai
kosi Gene Tunney, irgi buvu
sis pasaulio čempionas. Jis sa
ko, jog Sharkey pralaimėjo to
dėl, kad nebuvo atsargus. Shar
key, sako Tunney, privalėjo at
sargiai boksuotis,—tik tame at
vejyje jis turėjo progos atsi
laikyti prieš milžiną ir laimėti 
rungtynes.

Girtis kartais pavo
jinga

LONS ANGELES, birž. 30. 
—Plėšikai įsigavo j C. Chaney 
namus ir išnešė kai kuriitos 
daiktus. Chaney pradėjo girtis 
savo geru giliuku, kadangi plė
šikai nepastebėjo penkių šimtų 
dolerių ir dviejų deimantinių 
žiedų. Už poros dienų vėl at
vyko banditai ir privertė Cha
ney atiduoti pinigus ir žiedus.

Susivaidijo su žmona ir 
nusižudė
—I.....................II

ROCKFORD, III., birž. 30— 
William Kozlowski smarkiai 
susivaidijo su savo žmona. Po 
to jis pasiėmė revolverį ir nu-’ 
sišovė. Jis bu*vo 43 metų am
žiaus.

Chicago, HL, šeštadienis, Liepos-July 1 d., 1933
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Liūdna Sharkio-Carnera kumštynių pabaiga. Išnakinęs lietuvį šeštame kumštynių raunde, Car
nera laimėjo pasaulinį sunkaus svorio bokso čempionatą. Nuotraukoje vaizdas iš to nelai
mingo šešto raundo. Sharkey guli ant grindų. Prie jo kojų stovi Primo Carnera. Viduryje 
teisėjas Donovan. Kumštynes įvyko ketvirtadienį, New Yorko Madison Sųuare Garden are
noje.

Susitarė pinigu 
klausimu

Pavedama cen traliniams ban-
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~..kBm»^8tabihzuotiy'^ žemg^rKiti'
prezidentas Rooseveltas nesi
priešinsiąs tam planui

LONDONAS, birž. 30. Pašau- 
lio ekonominėje konferencijoje 
aukso standardo šalys, kurioms 
vadovauja Franci j a, susitarė sif 
Jungtinėmis Valstijomis ir An
glija kooperuot per savo centrą- 
linius bankus sulaikyti spekulia
vimą pinigais. Dabartiniu lai
ku, kai Amerika nuėjo nito auk
so pagrindo, dolerio vertė pa
lyginus su kitų šalių pinigais, 
nuolat įvairuoja. Centralinių 
bankų uždavinys bus užkirsti 
kelią spekuliavimui ir sulaikyti 
dolerio smukimą užsienyje.

Prezidentas Roosevelt pareiš
kė, jog jis nieko neturįs prieš 
tai, kad centraliniai bankai lai
kinai stabilizuotų pinigus.

Seattle miestui alus da
vė $127,000 įplaukų

birž. 30. 
miestui 

per pas-

SEATTLE, Wash., 
—Alaus legalizavimas 
davė $127,000 įplaukų 
kutinius du mėnesiu. Tos įplau
kos susidarė iš 491 išduoto 
laisnio. Aptiekos ir grosernės 
užvedė bylą, kad ir joms birtų 
leista pardavinėti alų.

Franci ja sumažina im- 
.portą

PARYŽIUS, birž. 30.—Fran
ci jos vyriausybė paskelbė im
portų kvotą trečiam bertainiui. 
Kvota žymiai sumažinama. 
Daug mažiau bebus importuo
jama kornų, mėsos ir kitų da
lykų.

Sumažins kainas elek 
trai

MOLINE, III., birž. 30. — 
Peoples Power Kompanija Rock 
Island ir Moline teritorijose su
mažins elektros kainas naudo 
tojams nuo 
čių

Naujas “Naujienų.”
;ros Kainas nątmo• Tt
14 ligi 18 nuošim* CANAL 8500

Mirė bedarydamas ope
raciją

NEW YORK, birž. 30. —Dr. 
Michael Mislig darė operaciją 
septynių met^ų berniukui. Stai- 

daktarai užbaigė operaciją ir 
tik tada prijo suteikti pagalbą 
savo kolegai. Dr. Mislig jau bu
vo negyvas.

Sumažino prohibicinin- 
kų skaičių Chicagos 

distrikte
CHICAGO, birž. 30.— E. C. 

Yellowley, Chicagos distrikto 
alkoholio leidimų direktoriui, iš 
Washingtono gavo įsakymą su
mažinti štabą dvedešimt pen
kiais nuošimčiais. Padarinyje 
trys advokatai ir 22 klerkai ne
teko darbo.

Išbombardavo anglia
kasio namus

30.’SPRINGFIELD, III., birž.
—Angliakasio William Koch na
mai tapo beveik į orą iškelti, 
kai į kiemą buvo įmesta bom
ba. Koch ir jo visa šeima tuo 
laiku miegojo. Visi tapo smar
kiai sukrėsti, bet išliko sveiki.

Koch yra United Mine Work- 
ers of America narys ir sako, 
kad tai esąs kitos unijos narių 
kerštas.

Luderdorff duoda pata 
rimų Hitleriui

MUNICH, birž. 30. — Gen. 
Erich von Ludendorff savo laik
raštyje du*oda patarimų Hitle
riui. Pirmiausiai jis pasisako, 
kad esąs daug geresnis nacis, 
negu daugelis nacių lyderiai. 
Paskui Hitleriui pataria neimti 
sau už pavyzdį Mussolini. Gir
di, Italijos diktatūra esanti blo
ga tito, kad toleruojanti žydus 
ir palaikanti artimų ryšių su 
Vatikanu.

Iowa valstijoje bus 
pakelta kaina duonai
Nuo liepos .5 d. duonos bakaniu-

DĖS MOINES, Iowa, birž. 30. 
Iowa valstijos ditonkepių aso
ciacija nutarė žymiai pakelti 
kainas duonai. Vieno svaro duo
nos bakaniukas parsidavinės po 
8 centus, vietoje 5. Už pusant
ro svaro bakaniuką bus imama 
12 centų, vietoje 10. 
kainos įeis į galią 
5 d.

Duonkepiai sako, 
nepaprasto kviečių
mo jie nebegali verstis ir pri
versti yra pakelti kainas duo
nai.

Naujos 
nuo liepos

jog dėl 
pa brau gi-

vuo nepos ą u. uuonos oaKamu- kalėiima- ieivu* AnV, sugalvojo dar originališksnį bu-
—Mot*™*. Sakysime, 

importuojamų iš Rusijos pre- 1930 m* j*8 neva pardavė savo

Prohibicijos agentai nu 
šovė farmerį

JOPLIN, Mo., birž. 30. -Pro- 
hibicijos agentai nušovė fanno- 
je Homer Weese, 45 metų am
žiaus buYusį savaitraščio leidė
ją. Buvo norėta padaryti kra
tą, bet Weese, pasak agentų, 
pradėjęs šaudyti. Tuo pačiu, 
žinoma, atsake ir agentai. 
Weese tapo kulkos užgautas ir 
sudribo negyvas ant žemės.

Rex Ingram priėmė 
magometonų tikėjimą

PARYŽIUS, birž. 30. —ži
nomas Amerikos judžių gamin
tojas, kuris dabar gyvena Fran
ci j oje, priėmė magometonų ti
kėjimą.

Dėl 350,000,000 magometonų, 
pareiškė Ingram, ekonomiškos 
problemos neturi jokios reikš
mėj?. Tędėl jie ir jaučiasi lai
mingi.

*

Buvusis tremtiniu su
darėPeruvijos kabinetą

--------------------r <

LIMA, Peruvija, birž. • 30. — 
Respublikos prezidentas Oscar 
Benavides pakvietė Jorge Pra
do Ųgąrtetche sudaryti ministe- 
rių kabinetą. Laike diktato
riaus Leguia režimo Ugftrteęhe 
buvo ištremtas iš Peruvijos,

Apie 400,000 vetera 
nų neteko pensijų
WASHINGTON, birž. 30. — 

Su liepos 1 d. apie 400,000 pa
saulio karo veteranų nebegaus 
pensijų. Jie bus išbraukti iš 
knygų ir daugiau nebesusilauks 
čekių. Likusiųjų veteranų są
rašai irgi bus pusėtinai peržiū
rėti. Galimas daiktas, kad daug 
tūkstančių ir kitų veteranų vė
liau neteks pensijų.

Pirmiausiai bus paliesti tie 
veteranai, kurie nebuvo sužeis
ti karo fronte ir su kurių svei
katos pakrikimu tarnavimas ka
riuomenėje neturėjo nieko ben
dro. Pensijų išmokėjimas 
jiems bus visiškai sustabdytas. 
Tuo budu* vyriausybė sutaupys 
$83,000,000 per metus.

Kadangi bus sumažintos iš
laidos ligoninių išlaikymui,’ ap
karpytos pensijos buvusiems 
karininkams ir likusiems vete
ranams, tai sekamais metais 
vyriausybė sutaupys apie $345,- 
000,000.

Sovietų Rusija susi 
taikiusi su Anglija
LONDONAS, birž. 30.— An- 

glijos jninisterių kabinetas lai
kė spėcialį posėdį, kuriame bu
vo svarstoma atnaujinimas pre
kybinių ryšių su Sovietų Rusi
ja.

Sakoma, kad bolševikai yra 
pasirengę paliuosuoti anglų in
žinierius, kurie nesenai tapo 

kių.
Jeigu nauja prekybos sutar

tis bus padaryta, tai Anglija 
reikalaus, kad jos piliečių tei
sės Sovietų Rusijoje butų ap
saugotos.

Ispanijos ambasadorius 
Francijai sunkiai sužei
stas automobiliu nelai

mėj
PARYŽIUS, birž.* 30. — De 

Madariaga, Ispanijos ambasado
rius Francijai, sunkiai susižei
dė automobilių nelaimėje. De 
Madariaga yra žymus politikas 
ir rašytojas.

Aukšti valdininkai va
rė butlegerių biznį

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
30.—čia tapo patraukta atsa
komybėn 90 žmonių. Visi jie 
yra kaltinami dėl konspiracijos 
laužyti prohibicijos įstatymus. 
Tarp apkaltintųjų randasi vals
tijos senatorius John J. Mc- 
Clure, Eugene F. White, vy
riausias atstovų buto klerkas, 
ir kiti žymus valdininkai.

Girtavimas St. Louis’e 
žymiai sumažėjęs

I

ST. LOUIŠ, Mo, birž. 30. — 
Nito to laiko, kai pradėta par
davinėti alus, areštai už girta
vimą sumažėjo ant 17 nuo
šimčių.

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

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100i00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTEB ST. Td. Canal 8500
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Skandalingos banki
ninko Otto H. Kahn 

machinacijos
Pardavė savo dukterei Šerus, 

kad išsisukti nuo mokesčių

NEW YORK, birž. 30.—Ne
seniai senato bankų komitetas 
tyrinėjo Morganą ir iškėlė ai
kštėn daug tokių dalykų, už ku
riuos paprasti piliečiai butų at
sidūrę kalėjime. Paaiškėjo, jog 
stambiausias Amerikos priva- 
tiško banko galva per trejus 
metus nemokėjo “income tax”. 
Nuo tų mokesčių jis išsisuko, 
darydamas įvairias machinaci
jas: metų pabaigoje ant knygų 
jis paprastai parodydavo dide
lius nuostolius.

Nespėjo pasibaigti tas tyrinė
jimas, kaip dabar iškilo naujas 
skandalas. Senato komitetas 
pradėjo tyrinėti Kuhn, Loeb ir 
kompanijos reikalus ir sura
do dar įdomesnių dalykų. Tos 
kompanijos arba privatiško ban
ko galva yra Otto H. Kahn, ku
ris New Yorke dalinai vaidino 
tokią pat rolę, kaip Samuel In- 
sull Chicagoje. Būtent, jis bu
vo didelis patronas operos ir 
nemažai pinigų yra aukavęs me
no palaikymui, 

't 1 f ' f

Ir štai dabar senato komite
tas iškėlė aikštnė, kad Otto H. 
Kahn, vienas stambiausių New 
Yorko milionierių, per trejus 
metus nemokėjo mokesčių nito 
įplaukų. Įstatymų apėjimirt jis 

dukteriai, poniai Maud E. Mar
riott, nemažą kiekį Šerų ir tuo 
budu galėjo parodyti ant kny
gų $117,584 nuostolių. Įdomiau
sias dalykas yra tas, kad duktė 
tuos Šerus “nupirko” visai be 
pinigų,—nesumokėjo nei vieno 
cento. Vėliau Kahn tuo Šerus 
vėl “atsipirko”, ir viskas buvo 
tvarkoje.

Ferdinand Pecora, senato ad
vokatas, iškėlė daug ir kitų 
Kahn’o traazakcijų, kurių vy
riausias tikslas buvo išsisiukti 
nuo “income tax”. Paaiškėjo 
taip pat, jog Kuhn, Loeb ir 
kompanija pardavinėjo Ameri
kos žmonėms vienos svetimos 
valstybės bonus, gerai žinoda
ma, kad tos valstybės finansai 
yra visai pakrikę ir ji nepajėgs 
ne tik nošimčius mokėti, bet ir 
bonus atsipirkti. Dabar tų bo- 
nų savininkai už dolerį begali 
gauti apie 16 centų.

Kaip ir Morganas, Kahn taip 
pat turėjo savo “patronus”, ku
riems davė progos pasidaryti 
pinigų.

Išdinamitavo anglies 
kasyklos viršininko 

namus
SCRANTON, Pa., birž. 30— 

čia plyšo dinamitas Louis San- 
ner, anglies kompanijos prie
vaizdos, namuose. Visi šeimos 
naraii tapo baisiai išgąsdinti. 
Nuo tos ekspliozijos nukentėjo 
ir trys kaimyniniai namai.



NAUJIENOS, UEcagiJ, I1L šeštadienis, liepos 1, 1938

Imigracijos Problemos
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Buvimo legalizavimas 
nepermainyta

Klausimas.— Su pradžia per
eito Kongreso ekstra posėdžio 
laikraščiai pranešė, kad buvo 
pasiūlytas bilius pavėlinti bu
vimo legalizavimą tiems, ku
rie atvyko šion šalin prieš lie
pos 1 d., 1924 m., be peržiūrė
jimo. Ar Kongresas svarstė ši
tą dalyką?

Atsakymas. — Kongresas bu
vo prielankus “legalizuoti bu
vimą” tų žmonių, kurie atvy
ko prieš liepos 1 d., 1924 m., 
ir tų, kurie atvyko prieš bir
želio 3 d., 1921 m. Specialia 
Kongreso posėdis visai nesvars
tė šito biliaus. Bet tikima, kad 
vistiek vėl bus svarstomas at
einančio] Kongreso reguliariš- 
koj sesijoj, ateinantį sausio 
mėnesį.

Nereikalaujama pasporto ap
lankyti Meksiką

Taryba neseniai nutarė, kad 
tik pilni Amerikos piliečiai ga
li gauti alaus leidimus.

“Pirmo* Popieros” reikalautos 
nuo Antrųjų Popierų 

prašytojų
Klausimas. — Ar absoliutiš

kai reikalinga pridėti “pirmas 
popieras” kuomet pasiunčiu 
prašymą “antroms popieroms”? 
Ar aplikantas negali tik pa
duoti numerį jo deklaracijos?

Atsakymas. — Reguliacijos 
reikalauja, kad Intencijos Dek
laracija (pirmos popieros) tu
ri būti pasiųsta su pirmu pi- 
lietystes prašymu, nors žmo
gus ir užrašo numerį ir dieną 
išdavimo pirmų popierų tam 
tikroj vietoj ant aplikacijos 
formos. Reikia sau užsirašyti 
numerį pirmų popierų, dieną 
išdavimo ir vardą teismo, kuris 
išdavė popieras, nes popieros 
gali pasimesti ir turint tas 
visas informacijas nebus sun
ku išgauti kopiją.

Geležinkelių darbininkų vadai tariasi dėl algų

Geležinkelių darbininkų vadai susirinkę cnicagoje atme

K. V. C. reikalų vedėjas stud. 
Vyt, Valiukevičius (ateitin.) 
areštuotas.

Kaip Kauno karo komendan
tūroj esą sužinota, Grigoraus
kas komendanto nubaustas 
5000 lt. arba 3 mėn. kalėjimo 
už savo kalbą, pasakytą Stu
dentų Atstovybės posėdy gegu
žės 20 d.

Vyt. Valiukevičius nubaus
tas 5000 lt. arba 3 mėn. kalė
jimo už dvi savo kalbas — 
vieną gegužės 8 d. Studentų 
ateitininkų susirinkime L. ai. 
S nr. ir gegužes 20 d. Studen
tų Atstovybes posėdy.

Abu nubaustieji studentai 
geg. 26 d. padėti Kauno sunk, 
darbų kalėjimai).

Be to, Kauno karo komen
dantas nubaudė Joną /Petraitį 
(Vandžiogalos vals. gyventoją) 
už visuomenės kurstymą 300 
it. arba 3 sav. arešto.

Už kurstymą darbininkų 
(siuvėjų) streikuoti V. žvirgž-

dyhas ir K. Zitinevičius nu
bausti po 200 lt. arba 7 paras 
arešto.

Ir daug kitų nubausta už 
mažesnius nusikaltimus.

dinėms ir skiedrų skrybėlėms, 
kino teatrų filmoms ir t. t. ir 
t. t. Be to, taikomos licensijos 
įvežamiems gyvulių ir augalų 
taukams ir riebalams.

tė bendrovių pasiūlymą numažinti algas 12%%, bet pareiškė 
sutinką su prailginimu dabartinio 10% numažinimo. Iš kaires 
į dešinę sėdi, A. F. Whitney, Brotberhood of Raihvay Train-

Padidinti įvežamieji 
Lietuvos muitai

KAUNAS. — 'Paskelbtas įve
žamųjų prekių muitų tarifo įs
tatymo pakeitimas.

Muitai pakelti vaisiams, ta
bako žaliavai, kailiams, įvai
riems odos dirbiniams, trans
misijos mašinoms, fanerai, 
gipsui ir alebastrui, celuloidui, 
stiklui, akmens angliui, asfal
tui, naftai (neapdirbtai), plios- 
teriams, mineraliniems dažams, 
ketiniams reikmenims, įvai
riems geležiniams baldams, 
skardai, popierai sieninei ir lu
boms, rukomajai, fotografijoms 
medvilninei kalkei, tualetinei ir 
kt. popierai, verpalams, šiau

Nuskendo apvirtus 
bajadarkai

KAUNAS. — Birž. 1 <1. ties 
Napoleono kalnu apvirtus ba
jadarkai, nuskendo Jonas An
driušis, 21 m. amž., iš žem. 
Fredos,. Napoleono g-vės 13 nr. 
“Drobės” audinių fabriko au
dėjas. Kartu važiavęs Zalba 
išgelbėtos pro šalį važiavusios 
valties. Andriušio kūnas nesu
rastas, spėjama paneštas po 
sieliais.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Klausimas. — Esu naturali- 
zuotas Amerikos pilietis, ir ke
tinu vykti į Meksiką, ir gal 
aplankysiu dar kelias kitas 
Centralinės Amerikos šalis. Ar 
reikia man Amerikos paspor- 
4o?

Atsakymas. — Amerikos ke
leivis nereikalauja turėti pa
sporto aplankyti Meksiką, Ku
bą, Dominican Respubliką, Urų- 
guay, Paraguay arba Kanadą. 
Bet visuomet patartina su sa
vim vežtis natūralizacijos cer- 
tifikatą, nes kartais prireikės. 
Turi gauti specialį leidimą nuo 
Meksikos konsulo ir nuo kon
sulų kitų šalių, kurias ketini 
aplankyti.

Užregistravimas ateivių

Klausimas. — Ar ateivis, ku
ris įvažiavo į Suv. Valstijas 
prieš 1921 m., be peržiūrėji
mo, gali legalizuoti buvimą? 
Kokie yra reikalavimai tokio 
legalizavimo?

Atsakymas. — Trumpai — 
kad legalizuoti savo buvimą, 
tokis ateivis turi pristatyti tin
kamų darodymų, jog jis —

1. Įvažiavo j Suv. Valstijas 
prieš birželio 3 d., 1921 m.;

2. Jog jis Suv. Valstijose 
nuo to laiko nuolat gyveno;

3. Jog jis yra žmogus gero 
morališko charakteriaus, ir

4. Nėra deportuojamas.
Reikia užmokėti $20 už 

registravimo rekordą.
Patikrinti įleidimą iš Kanados 

atvykusių imigrantų
Klausimas. — Atvykau j A- 

meriką 1911 m. Iš Europos at
vykau į Kanadą. Išbuvęs vie
ną savaitę Kanadoj, atvažia
vau į Pittsburghą, Pennsylva- 
nijoj. Kaip galiu rasti vardą 
laivo, ant kurio atvažiavau?

Atsakymas. — Ateiviai, ku
rie atvyko į Suv. Valstijas iš 
Kanados arba Meksikos, netu
ri pristatyti vardą laivo, ant 
kurio jie atvyko į Kanadą. Jie 
turi atsiminti dieną ir vietą 
prie rubežiaus, kur juos imi
gracijos inspektoriai išegzami- 
navo. Gaila, kad imigracijos 
rekordai nebuvo tinkamai lai
kyti per pirmuosius imigraci
jos metus, ir yra labai sunku 
pertikrinti legališką įvažiavi
mą, ypatingai kuomet žmogus 
negali paduoti tikrą dieną kada 
persikėlė į Suv. Valstijas. Bet 
aplikacijoj paduok kiek gali 
tikrų informacijų. Natūraliza
cijos Biuras tau praneš ar jie 
galės rasti tavo legališką įlei
dimą nuolatiniam apsigyveni
mui. Jeigu negalės, tai turėsi 
išgauti užregistravimo rekordą.

Alaus leidimai neduoti atei
viams New Yorke

Klausimas. — Ar ateivis su 
pirmomis popieromis gali gauti 
leidimą parduoti alų 
Yorko valstijoj?

Atsakymas. -r- New Yorko

uz-

New

‘♦Pirmų popierų” savininkai ir
gi gaus darbus prie viešų darbų

Klausimas. — Ar yra teisybe, 
kad tik Amerikos piliečiai ga
li gauti darbų prie Federalių 
viešų darbų, kuriuos Kongre
sas ką tik autorizavo?

Apsakymas. — Originališkas 
tekstas National Industrial Re- 
covery BilI, kuris autorizuoja 
praleidimą net $3,300,000,000 
viešiems darbams, davė pirme
nybę kvalifikuotiems vetera
nams Pasaulinio karo ir Ame
rikos piliečiams. Ir tas ištikro 
atimtų viešus darbus nuo atei
vių. Foreign Language Infor
mation Service pradėjo ener
gišką kovą prieš šitą išskyri
mą visų ateivių nuo viešų dar
bų. Ir tos pastangos buvo pu
sėtinai pasekmingos, nes bilius 
abiejų butų priimtas įėmė ne 
tik kvalifikuotus veteranus ir 
Amerikos piliečius, bet ir atei
vius su pirmoms popieroms. 
Naujas aktas, tokiu budu, vien 
tik neįima ateivius, kurie dėl 
kokių nors priežasčių neturi 
pirmų popierų.

Greitas legalizavimas galimas 
daiktas.

Klausimas. Atvykau į Suv. 
Valstijas apie 1914 m. Nepa
menu laivo vardą ir kada at
važiavau. Kaip ilgai ima iš
gauti užregistravimo certifi- 
katą, po įstatymu, kuris įėjo 
galion kelia metus atgal, ir 
kuris teikia pagelbą žmonėms 
kurie negali atsiminti dieną 
atvažiavimo, jeigu tik jie at
važiavo prieš birželio 3 d., 
1931 m.

(forma vartojama 
travimui certifikatų

form 659 
užregis-

joms) yra teisingai išpildyta 
ir visi kiti reikalavmai už
laikyti, tai yra galima užbai
gti užregistravimą į trumpą 
laiką. Yra atsitikimų, kad už
registravimo certifikatai buvo 
išduoti New Yorke aplikan- 
tams į dvejas savaites. Bet tas 
įvyksta tik kai ateivis reika
lauja greito patarnavimo ir tą 
paaiškina. New Yorko distrik- 

paprastai reikia laukti vie-
i mėnesį.

Laiko skirtumas.
Klausimas. Kuomet New 

Yorko mieste laikas yra 12 v. 
vidurdieny, rytiniu laiku, tad 
laikrodžiai svetimuose mies
tuose parodo sekančius laikus 
—Buenos Airea 1 vai. po pie
tų, Meksikos Mieste 11 vai. 
ryto, Londone, Paryžiuje, Ma
dride 5 vai. po piet., Viena, 
Berlyne, Kopenhagoje, Stock- 
holme, Budapešt, Geneva, Os
lo 5 vai. po piet., Sanchai, 
Hong Kong ir Manila 1 vai. po 
pįet sekančio} dienoj, Yoko- 
hama 2 vai. po piet sekančioj 
dienoj.

Klausinius. šalių yra na-

te
ną

men pirmininkas, ir Martin F. Ryan, Carmen’s Brotherhood 
pirm.; stovi S. N. Berry konduktorių viršininkas ir dešinėj, 
A. O. Smith, inžinierių,viršininkas.

.............. — n...... . ..... 
ros didžiausios šalys nėra na
riai.

Atsakymas. Dabartiniu lai
ku Tautų Lyga turi narystę iš 
56 šalių, pradedant su Alba
nija ir baigiant su Jugoslavi
ja. Tautos neprigulinčios prie 
Tautų Lygos yra Afganistan, 
Arabia, Brazil, (atsitraukė 
1928 m. Ecuador, Egyptas, So
vietų Rusija, Amerikos Suv. 
Valstijos ir Japonija (pasiša
lino 1932 m.). — FLIS.

parom arešto arba 50 litų bau
dos.

Kaip vakar skaitėme ”L. 
Aide”, ten tas straipsnis cituo
jamas, pripažįstamas teisingu, 
pritariamas drauge barant sa
vivaldybę.

Užsienyj padarytos 
civilines jungtu

vės teisėtos

LIETUVOS ŽINIOS
Karo komendantas 

nubaudė laikraš- 
1 i * • j • • 1 l> H/ •tmmkus

ŠIAULIAI. —. Paskutiniame 
“Jd. Musų Momento” numery 
buvo aprašytas Šiaulių miesto 
tarybos 14, V. posėdis, be to, 
tame pačiame numery buvo 
įdėtas straipsnis “Dėlko iške
liamas iš Šiaulių teatras?” Šiau
lių karo komendantas aprašy
me ir straipsnyje įžiūrėjo ten
dencingumą ir nubaudė: apra
šymo autorių reporterį Joną 
Meižj 7 parom arešto arba 50 
litų piniginės baudos, straips
nio autorių Jurą šaltenį — 15 
parų arešto arba 200 litų bau
dos ir įdėjusį tą viską savo 
laikraštin “Įd. Musų Momento” 
redaktorių Bronių Buišą — 7

KAUNAS. — švietimo minis
terija buvo užklausus Vyr. tri
bunolą, kad išaiškintų, ar Lie
tuvos piliečių užsieny padary
tos civil. jungtuvės Lietuvoje 
yra teisėtos.

Mat, paskutiniaaju metu nėr 
maža Lietuvos piliečių civiliniu 
budu tuokdavęs užsieny, ypač 
Latvijoj.

Vyriausias trįbunolas išaiš
kino ir motyvavo, kad užsieny 
Lietuvos piliečių padarytos ci
vilinės jungtuves1, Lietuvoje tu
ri juridinio akto teises.

Kauno kar’6' komen 
danto bausmės

d.KAUNAS. — Geg.
stud. M. Grigorausko (varpi
ninko) bute padaryta krata ir 
Grigorauskas areštuotas.

K. V. C. padaryta krata ir

IEŠKO LAISVĖS

Virgil Kirkland, 
kuris buvo nuteistas į 
nuo 1 iki 10 mėtų už savo 
limosios Arlene Draves 
dymą. Jo advokatas

valstijos Svaiginančių Gėrimų riai Tautų Lygos? Taipgi, kati- išgauti iš kalėjimo.

I LIETUVĄ 
Švedų Amerikos Linija 
NEW yORK—KLAIPĖDA

Per Gothęnburgą
PIGIOS LAIVAKORTĖS 

Creltii kelionė I Lletuyij per Avedlji). 
Nuolatiniai Ijjphuiklinui iŠ Nyw Yorko 

. l’ler 1)7, gale W. 57t|i St.
S. ‘•DRdrrNINtiąObM” Lleiioa 13 

L. “(Htn’SHOJ.M” ... Liepos »8 
L. "Ki'MisiliOLni’r Rugpiučio 10 

S. "DKOTTNINOII.OI.M*’ Rugp. 21 
KeliuiiJaptleiUH “BALTUOJU ftVEBV 

LAIVYNU”—kelionC , būna pertrinnpa. 
(Junk brpiihirėle 4‘B®NJjąO8 INKOJi- 
MACIJOS KELIONĖJE J KI.AIPfiPA.” 
Kreipkis i vljptlnl. lalvaborChj agentu, 
asmeniškai ar laišku, arba: 

SV/EDISH AMERICAN LINE 
CIIICAGO, ILL. 181 N. Miehlgan Avė. 
New. York, N. Y. 
Bobton, MasH., 
Detroit, Mieli., 
Montreal, Qye., Can.

S.
M 
M
S.

State St.
10 State Street 

73 Monroe Street 
1410 Stanley St.

Spėriais Savaitei -
Pradedant .

nuo LIEPOS 3,, 1933
Kilnpjami Showers—lengvai įtai
somi. Chromo dengti su firankom

Nikeliu Pavilkti
Porceliano rankena rezervoaro kra- 
.nas. ‘

Kiekvienas Special
Baku Cclloloidu dengtas toįletas. 
Sunkus kabliai.

, SQUARE DEAL
Plumbing- & Heriting 

Sųpply House, Ine. jį 
1725 S. STATE ST., Chicago?

CALUMEI/-5200
Uždaryta švenįadienįais liepos ir 
rugsėjo mėn. Atdara pirm?, ;Treč. ir 

Penkt. iki 7 —Aftttad. ir
■ Ket. ir šešt. ■ ifri vai.? vak.

PROGRESS
Furnilure Co.

Siulija didžiausius 
namų reikmenų 

bargenus

Naujos mados Standard padarymo
REFRIGERATORIAI 
verti $150, dabar tik —

69.50
Naujps Mrtdįnės L^pAUNĖS 

vertos $22.-00, po —

5 šmotų aržuolo medžio Break- 
fast Setai parsiduoda už stebėtinai že
mas kainas. Šis ^etas lengvai vertas 
$22.00. Čia tik—

Pilnas 3-jų Dalių Lovos Įrengimas. 
Graži Lova, Coil Springsai, Vatinis 
Matrasas, Verta $20.00. Dabar vis
kas už $9.95.

Šis nau jamadingas aukštos rūšies Ta- 
pestry seklyčiai setatf kitur reikėtų 
mokėti du sykiu tiek, bet Progrcss 
Furniture Krautuvė siulija tik už

"y.■■r’Tt- g    ’ 1 ■ ; i viįl "■1 ''n

PIRKITE ČIA DABAR IR
I *

TAUPYKITE PINIGUS

muyųtJKUK1 U 
Vedėjai J. Kaledmskas ir 

J. Romanas,

PER HAMbukuą

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
Į ABI PUSI, NEW YORKAS- $į 7^.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE I I W —

Savaitiniai iiplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas ii Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Cbicago, III. ■■■■*»

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĖ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue
■■■■■■■■■■■■■■■■H

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 281 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIfcGYpOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti pe- 

! galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel, Crsvford 5573 

...............................■■misi... i iimniiiinii 11 . ......................  i nu

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška, pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)
NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS:

Nuo $1 iki $10—knygos parduodamos už pusę kainos bei 50%.
' Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 33 centus 

ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.
GERBIAMIEJI:

Turbūt Jums yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 
plačiausias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių.
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Ghicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Ghicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų. Lietuviai gyvenanti to
liau nuo Chicagos bei Kanadoje — rinkitės knygas iš se
nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų — lietuviškų kny
gų — pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

šitas knygų bargenas tęsis iki, UieposrJuly 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, ręmanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų —• pa
mokinimų, žcmlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi
ručių, mpnų knygų, muzikalių dainų geriausiu kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir U.

Proga ąpšvietą mylintiems įsigyti sau tinkamų kny
gų visai pigiai. Laukiam Ju^ų atsilankymo į mųsų kny
gyną 7- čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. , Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., Chicago, III.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas)

jos sudaro 
Bet verčiami esamų

J;



NUSILEIDO MUSŲ JUOZO ŽVAIGŽDĖ
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LACHAWICZ IR SUNAI
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THE:GEEVUM GIRLS
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PEŪPLES
FURNITURE CO

877797

and are the work of the great 
Yugoslav sculptor, Ivan Mestro-

2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2515-2516

Gegužes mėnesį pašalpų gavo 
107,233 šeimynos, o liepos m. 
gaus 93,764

oS truuoseKį2jKlV PARODOSE

Sumažėjo pašalpų 
imančių šeimynų 
skaičius Illinois

Kainos Negirdėtai 
SUMAŽINTOS!

dešimts die- 
galime jums

YUGOSLAV DAY AT THE 
VVORLD’S FAIR

will be 
by nationally known

4179-85 Archer Avė, 
Corner Ricbmond Street 

2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplevood Avė. 

CHICAGO, ILL.

RAMOVA 
GARDENS
DINE & DANCE

MY! hemuSt 
HAVEBEE.N , 
DIEVINS TOR f 
LON6- TIME’/

ATSIDARO KASDIENĄ 11 V. RYTO 
ir tįsiui IKI NAKTIES VĖLUMOS.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI
Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
1439 S. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

The admission is only fifty 
cents.— (Sp.)

IT WONT BE SO HARDHJRUS 
APTE.R, SEEING THAT MAN.Sį 

-----------SOMEDAY VVE’LL BE 
z^KSklNNY ŪKE HE IS

WLTOILOW t

Reguliariški Išplaukimai, — 
Patogi Kelione, — 
Žemos Kainos
Del informacijų kreipkitės 
į Vietinius Agentus arba į

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

130 N. LA SĄI ~2 ST., 
Chicago, <11.

navy congressional medals.
This gala celebration has been 

in preparation for over a year 
and the program is one of the 
most imposing that this groifp 
has ever given in America.

Rufus C. Dawes, Major Ge
neral Frau k Parker, Attorney 
General Otto Kerner, and Con- 
gressman A. J. Sabath will be 
among the speakers.

Thousands of Yugoslav have 
already arrived in Chicago for 
the celebration of this day and 
hundreds are already here from 
Yugoslavia.

The Day program will open 
with the dedication of the In- 
dian statues which grace the 
entrance to the Grant Park

Roseland Kliubų ir Draugijų Susivienijimo 
PIKNIKAS

Sekmadieny, Liepos-July 2,1933
Washington Heights Miške, 107 ir S. May st
PRADŽIA 11 VAL. DIENA. Kalbės V. AMBROZAITIS.

Visi Roselando lietuviai prašomi atsilankyti į musų pikniką. Piknike, 
apart prakalbos, lietuviškos muzikos šokiams, Roseland Radio Laboratory 
savo Loud Speakeriu skleis muzikos garsus po visą mišką, kur bus malo
nu laikas praleisti.

Visus Kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Yugoslavs (Serbians, Croa- 
tians and Slovėnės) from all 
parts of the United States are 
coming to Chicago and will al- 
tend the Yugoslav Day at the 
Chicago World’s Fair at Soldier 
Field, Sunday, July 2. They 
are coming by special train, 
automobile and lake boats to 
join their Chicago conationals 
i n a musical and athletic pro
gram that will surpass anything

ATIDARYMAS
PAULS BEER GARDEN 

šeštadieny, July-Liepos 1 dieną 
UŽLAIKOME ŠALTO, SKANAUS ALAUS IR UŽKANDŽIŲ. 

KVIEČIAME VISUS PAŽINTIES DRAUGUS ATSILANKYTI I 
MUSŲ ATIDARYMĄ. KVIEČIA

PAUL PETKUS
8746 South Cottage Grove Avenue

BARNEY PETKA’S
Merit Styliaus Mart Rūbai 

GERIAUSIOS RŲŠIES
4171 Archer Avė.

prie Ricbmond St.

Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos
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sveikutė dabar. Ji laimė- 
kudikių parodose, ir 

kad Eagle Brand 
kreditą. Ji yra 

sena, ir 
net neturė- 

prišiųsiu musų 
jeigu to

the most interesting 
connection with the 
be the selection of 

the Yugoslav World’s Fair 
Queen, i n which several girls 
are contestants and have a 
splendid chance of winning a 
trip to visit the Yugoslav 
Queen i n Yugoslavia after the 
VVorld’s Fair.

Among the distinguished 
guests who will be here for 
the celebration are Nikola Teš
la, the great inventor, Prof. 
Michael I. Pupin, the noted Yu
goslav scientist and engineer, 
Captain Louis Cukela, one of 
the two men in the United 
States with bot h the army and

Standard padarymo Šaldy
tuvai verti $125.00. Čionai 
parsiduoda tik po

ever given by this group in 
America before.

The program will consist of 
chorai singing, i n vvhic-h thou
sands of voices will be heard, 
Sokol gymnastics, socer gamos, 
track events, folk dancing, in 
national costumes of the various 
Yugoslav principalities, wrestl- 
ing, boxing and therc 
speeches 
speakers.

One of 
events in 
Fair will

Motina Duoda Kreditą 
EAGLE BRAND

"Mes pradėjome 
maitinti su f _ 
jai buvo trys mėnesiai 
p. W. F.. Haggerty, 
terette Avė., Pueblo 
ji 
jo trijose 
aš manau 
turi gauti už tai 
1 metukų ir 8 mėnesių 
niekuomet nesirgo 
jo šaltį—ir aš į. 
gydytojaus liudijimą 
norite.

"Jos oda yra kaip aksomas. 
Aš be abejo, giriau Eagle 
Brand, nes jis ją ištiestą padarė 
labai gražiu kūdikiu.

"Neseniai aš buvau nuėjus i 
ligoninę ir vienas ten dirban
čių vyrų pašaukė gydytoją, 
kad jis ja pamatytų ir jis pa
klausė ar aš ją valgydinu bute
liu, ir kuomet aš jam pasa
kiau, kad su Eagle Brand, jis 
pasakė, "Ištiesų, Eagle Brand 

Uir_.l IET ■tutėtų ją pamatyti

Jack Sharkio greičiausiai daugiau nebematysime pana
šiose pozose, pralaimėjęs ketvirtadienio kumštynes su Primo 
Carnera ir tuo pačiu laiku pralaimėjęs jam taip brangų pa
saulini čempionatą, Jack Sharkey pasitrauks į privatinį gyve
rtimą. Jis gyvens Bostone. Fotografija buvo nuimta Orange- 
burg, N. Y., kur Sharkey treniravosi kumštynėms.

Dabar Laikas
Pirkti setą arba lovą, kol kainos dar pigios

DIENOMIS—Specialiai Pietus ir Alus už 
Nupigintą Kainą.

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

3508 So. Halsted Street
Molis it Budria Savininkai. CHICAGO.

MERIT SIUTAI . . . 
Dėl vyrų, Vaikinų ir Berniukų su 

2 porom kelnių 
$9.50 iki $21.50

Su pirkiniu už 
$5.00 ar. daugiau 
duosime DYKAI 
Skietą į Lietuvių 
Dienos Iškilmes 
Pasaulinėj Paro- 

/■'''''"T/J d°i’ Liepos
M/ \ Idienų.

3.95 
'3.95 
’3.95 

15.00 
29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

Pirmu4 kartu Illinois Emer- 
gency Kelief Commission isto
rijoje Illinois apskričiuose su
mažėjo šeimynų imančių pašal
pą, paskelbė Wilfred S. Rey
nolds, komisijos ekzekutyvis 
sekretorius.

“Anot komisijos apskaičiavi
mų, 101,085 šeimynos dabarti
niu laiku ima pašalpą. Laike 
gegužes mėnesio tas skaičius 
siekė 107,233. Laike liepos mė
nesio pašalpą ims 93,764 šei
mynos.

“Iš tų skaitlinių pasirodo, kad 
birželio mėnesį bedarbių šeimy
nų skaičius sumažėjo 6%, o 
liepos 8%.

‘^Sumažėjimas pradėjo reikš
tis gegulės mėnesį, bet jį su
lygino bedarbių padėjimas ang
lių kasyklų distriktuose.

“Bedarbių skaičiaus sumažė
jimas visų pirma, pasireiškė 
dėl darbų pagerėjimo į variuose 
Illinois apskričiuose. Be to, žy
miai prie to prisidėjo kai ku
rių šeimynų sugebėjimas sau 
parūpinti reikalingus maisto 
produktus.”

METALINĖS NAUJOS 
LEDAUNĖS 
pusę Kainost 

$22.00 vertos $«| g 
$30.00 vertos g gQ 
$45.00 vertos 00

MATYKITE TUOJAU

$79.00
Majestic Refrigeratoriai

$69.50
Ir daug kitų žinomų iš- 

d irbysči ų Ref rigera toriai
čionai parsiduoda mažiau
siomis kainomis. Matykite 
tuojau!

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE
Šaltas Alus—Užkandžiai

35-th STREET BEER GARDEN
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

MEDIKALIS GYDYMAS IR PRIEŽIŪRA 
DEPRESIJOS KAINOMIS

TONSILUS IŠIMSIME įskaitant anastbetiką, operacijos kambarį ir lovą už 
24 valandas. Jūsų parinktas gydytojas arba mes parūpinsime, jei norėsite, už 
viską $10.00.

GIMDIMO KĖSAI, $35.00 už septynias dienas, $50.00 už 
nų. Be jokių extra mokesčių. Jūsų parinktas gydytojas arba mes 
parūpinti gydytoją, be jokiu extra mokesčių.

AKIŲ EGZAMINAVIMAS DYKAI dėl akinių arba akių 
Nuo 10 vai. ryto iki 3 po pietų?

DANTIS IŠTRAUKIAME BE SKAUSMO, 50c už dantį.
Nuo 8:30 iki 10:00 vai. ryto, kasdien išskyriant šventadieni 

Atsineškite šį paskelbimą su savim.
MEDICAL COLLEGE

1844 WEST HARRISON STREET67.50
Corge Refrigeratoriai p 

$99.50
S pa r ton Refrigeratoriai

$99.00
GibtiDii Refrigeratoriai

$93.50

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

REFRIGERATORIU 
IR LEDAUN1Ų

Išpardavimas
dabar eina

Peoples Furniture 
Krautuvėse

Eagle Brand yra 
grynas, turtingas 
kaimo pienas su
maišytas su cuk- 
rum. Lengvai 

gaunamas byle kur, laikosi gerai, 
motinos ji lengvai gali prirengti. 

Y^agle Tšrand 
Kūdikiui maistas su trijų generacijų 

darodyinais, pagal tiesą jam 
priklausančiais. f <24

S :



Edltor ^.GRIGAITIS

zva šoferisTragingai žuvo
NEVYKUSI PRADŽIA Liet, šo DaržiKelkitės!PRALOTO OLŠAUSKO GALAS

Nuteisti dukart mirti

suriko

VIS SPEKULIUOJA

VOKIETIJA RUOŠIASI KARUI

MAŽAS, BET KOKS REIKŠMINGAS!

sklo

6-2^ 
5l2^

nusileidęs 
ji nubėgo 
praėjo ke- 
ugnics lie-

namų 
Agota

jam 
veikė-

išbėgo iš 
momentu

Pasaulio ekonominė konferencija nevykusiai prasi 
dėjo jr kiekvieną dieną jos pasisekimas darosi vis la 
biau

Plateliuose statys prad 
mokyklai namus .

DARBO PARTIJOS 
KONVENCIJA

38-čia metinė Anglijos 
bo Partijos konvencija 
Hastings mieste spalių

viltis žuvo* 
kaltės.

—Juozuti,
Kur tu esi?<

Dar- 
įvyks 
mėn.

NACIŲ RIKSMAS APIE 
“IŠDAVYSTĘ”

Panevėžyj daugiausia 
skaitoma

REIKALAUJA NAUJŲ 
RINKIMŲ

Palangoje pagavo juros 
šunį

PLATELIAI. — Iki šiam lai- 
kui prad. mokykla yra blogo
se patalpose. Todėl apskrities 
valdyba pasiryžo pastatyti

PALANGA. — šiomis dieno
mis Palangos žvejys, betrauk
damas ant kranto kerpes (ju
ros kerpėmis tręšia laukus), 
visai prie krašto pamatė juros 
šunį (Phoea vitulina). žvejys 
šoko šunį gaudyti. Kiek pasi
kamavęs, išvilko jį ant kranto 
ir gyvą pargabeno į miestą.

Dabar žvejys laiko šunį ty- 
nėje, maitina žuvimis ir už 
parodymą ima po 20 centų.

Šuo yra apie metrą ilgio, 
juodas ir baltais plaukais ap
augęs, kaukia, kaip jaunus 
naminis šuniukas.

2 d. ir tęsis iki spalių 6 d. 
Vykdomasis komitetas siūlo dė
ti į dienotvarkę šiuos klausi
mus: metinis vykdomojo komi
teto raportas, parlamentinės 
partijos raportas; socializmas 
ir darbininkų padėtis; tarptau
tine padėtis; imperijos ir ko
lonijų politika; darbininkų val
džia; sąlygos pramonėje; butų 
klausimas.

kiši atkeršyti Vokietijos priešams ir atgauti jos pra
rastas žemes ir kolonijas. Bet tuo tarpu jie stengiasi 
savo tikslus paslėpti nuo pasaulio. Hitleris žino, kad 
šioje valandoje Vokietija da yra persilpna nugalėti sa
vo kaimynus, todėl jisai veidmainingai kalba apie tai
ką. Bet už kokių dvejų metų, jeigu tas militarizmo dar
bas Vokietijoje nebus sutrukdytas, naciai numes į šalį 
savo “taikos” maską ir padarys kokią nors provokaci
ją, kuri įtrauks Europą į baisesnę skerdynę, negu kad 
buvo praėjusis pasaulio karas.

Tai ve ką reiškia tas fašistiškas perversmas Vo
kietijoje.

kas nors iš pasmaug
Ustjanauskiencs gimi

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Vokietijos hitlerininkai sten
giasi visaip diskredituoti vo
kiečius socialdemokratus, ku
rie pasišalino j užsienius <r ve
da propagandą prie§ fašizmą. 
Stambiosios pramonės šelpia
mas hitlerininkų leidinys 
“Deutsche Fuererbriefe” para
šė, kad reichstago narys social
demokratas Breitscheid “labai 
pavojingu budu agituoja prieš 
naująją Vokietiją Paryžiuje ir 
tarpe Franci jos socialistų.” Pa
našiai nacių spauda nuolatos 
rašo ir apie socialdemokratų 
veikėjus, gyvenančius dabar 
Čekoslovakijoje ir Šveicarijoje.

Hitlerininkai veikiausia su
darys ir kokią nors provokaci
ją, panašią į Voldemaro burbu
lą apie “plečkaitininkus”.

Nežiūrint į tai, socialdemo
kratai tęs savo kovą prieš Hit
lerio fašizmą, pranešdami pa
sauliui tiesą apie padėtį Vokie
tijoje ir ragindami .Vokietijos 
darbininkus priešintis rud- 
marškinių diktatūrai.

jotinas. Dėl to reikia kaltinti tas valdžias, ku
rių iniciatyva ji tapo sušaukta.

Tokia konferencija, kaip šis suvažiavimas Londo
ne, vargiai gali išdiskusuoti bent vieną klausimą nuo
dugniai ir padaryti konstruktyvų tarimą. Nes delegatų 
skaičius, perdaug didelis; reikalai šalių, kurias jie at
stovauja, labai skiriasi. Diskusijose, kurių turinį pa
duoda viso pasaulio spauda, delegatai negali išreikšti 
savo nuomones laisvai. Jie turi atsižvelgti į tai, kokį 
įspūdį padarys jų žodžiai į publiką namie. Jiems tenka 
kiekvienam skaitytis su savo valdžios padėtim, su bal
suotojų prietarais, priešingų partijų manievrais ir t. t.

Šitoks skaitlingas suvažiavimas gali būt panaudo
tas, kaipo demonstracija, parėmimui tam tikrų iš anks
to paruoštų sumanymų, bet ne naujų sumanymų svars
tymui. Tačiaus valdžios, kurios sušaukė pasaulio eko
nominę konferenciją, matyt, jokių sumanymų nebuvo 
iš anksto paruošusios, nebuvo tarp savęs susitarusios, 
ir todėl, kai tik konferencija atsidarė, tai joje pasireiškė 
nuomonių konfliktai, ginčai ir sumišimas.

Kaltė už šitą apsileidimą puola daugiausia ant 
Amerikos, Anglijos ir Francijos valdžių. Jeigu jos bu
tų susitarusios tais klausimais, kurie yra įdėti į kon
ferencijos dienotvarkę, tai kitos šalys noroms ar neno- 
roms butų turėjusios paskui jas sekti. O jeigu jos ne
galėjo arba nesuspėjo tarp savęs susitarti, tai reikėjo 
dabar konferencijos dar nešaukti. Nes jos nepasiseki
mas pablogins ir politinius, ir ekonominius santykius 
pasaulyje.

Daugelis delegatų Londone sako, kad geriausia 
butų atidėti konferenciją kokiai pusei metų ir važiuoti 
namo.

KAUNAS. — Nedaug pas 
mus rašoma apie centralinį 
knygyną ir apie jo skyrius pro
vincijoje. Nedaug jie ir lėšų 
gauna naujoms knygoms pir
kti ir senoms taikyti, bet vis 
dėlto jie atlieka didelį švieti
mo darbą. Jų knygomis žmo
nės mielai naudojasi. Kai kur 
skaitytojų tiek daug, kad jų 
skaičių tenka apriboti dirbti
nėmis priemonėmis: įvedant 
didesnį mokestį, arba kitur 
skaitytojai nepasitenkina tie
siog todėl, kad knygynai netu
ri pakankamo tarnautojų skai
čiaus. Tur būt, dėl tų priežas
čių Panevėžyje perskaitoma 
dvigubai tiek, kiek Šiauliuose, 
nors Šiauliuose ir knygų ir 
skaitytojų daugiau negu Pa
nevėžyje.

Kaune;, ūkininkai > vįąų skai
tytojų* skaičiaus sudaro 6 nuo
šimčius, amatninkai ir preky
bininkai 29 nuoŠ., tarnautojai 
ir kariai 29 nuoš. ir mokslei
vija 32 nuoš. Panevėžyje ūki
ninkai — 15 nuoš., amatninkai 
ir prek. 13 nuoš., tarnautojai

MARIJAMPOLE 
ferių ir auto tarnautojų s-gos 
Marijampolės skyr. tragingai 
mirė narys Preleikis. Jis prįeš 
2 sav. išvažiavo dirbti į Šakius 
prie siaur. geležinkelio maši
nistu. Bet neilgai teko jam dir
bti. Važiuojant traukinėliu 
sprogo motoras ir šof. Prelei
kis liko vietoje užmuštas.

mokyklai namus. Neseniai iš 
varžytinių atidavė statyti 3 
komplektų mokyklą už 5030 
litų. Statybai medžiagą duoda 
apskrities valdyba. Reikia ti
kėtis, kad kitais mokslo me
tais jau galės mokykla veikti 
erdviose patalpose.

Belgijos Darbo Partija pra
de jp kampaniją, kad dabartinis 
parlamentas butų paleistas ir 
kad butų paskelbti nauji rin
kimai.

Šiuo laiku Belgijos parlamen
tas yra “atostogose”. Buržuazi
nė parlamento dauguma nubal
savo, kad parlamentas turi iš
siskirstyti neribotam laikui, 
idant valdžia turėtų laisvas 
rankas tvarkyti valstybės fi
nansus. Pasinaudodama šita 
teise, valdžia mažina nedarbo 
pašalpas ir daro kitokių skriau
dų darbininkams.

ir kariai 10 nuoš., moksleivija 
50 nuoš. ir kiti 10 nuoš. Taigi 
daugiausia skaito moksleivija. 
Šiauliuose moksleiviai sudaro 
net 70 nuoš. visų knygyno 
skaitytojų.

Pasirodo, kad daugiausia 
skaitoma beletristikos (58 nuo
šimčiai visų skaitomų knygų) 
ir mažiausia tikybinio turinio 
knygų — 1 nuoš. (Kauno c. 
knygyno statistika. Charakte
ringa, kad ūkininkai skaito 
dažniausia tik pritaikomosios 
technikos knygas: statyba me
džio, molio dirbiniai

5
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KLAIPĖDA. — Klaipėdoje 
posėdžiavęs prisiekusiųjų teis
mas, išnagrinėjęs pernai lap
kričio 29 d. Piktupėnuose nu
šovusių pirklio Genio žmoną 
ir sūnų, o patį Genį sužeidu
sių dviejų plėšikų iš Vokieti
jos bylą, vakar nuteisė abu po 
dukart mirti. Abu nuteistieji 
yra Vokietijos piliečiai iš Til
žės. Be dvigubos mirties bau
smės, jiedu dar nuteisti ir po 
1 metus kalėti.

Klaipėdoje ši byla buvo di
delė sensacija.

•M Mn/K.Huio b i Jičatk. bm.im nuliti

Entered as Second ClaM Matter 
March 7th 1914 at tha Port Office 
of Chlcago, I1L under the art of 
March 8rd 1879.

Naujieji Vokietijos valdovai žvėrišku padūkimu 
persekioja visus žmones, kurie stoja už tautų sutikimą 
ir pasaulio taiką. Užsienių spauda su pasipiktinimu ir 
nusistebėjimu minėjo pacifistiško turinio knygų degi
nimą ir pacifizmo (taikos) šalininkų areštus Vokietijo
je. Kuo, rodos, tos knygos arba tie ramus asmens yra 
nusidėję “naciams”?

Bet tai yra visai logiška iš atžvilgio tos politikos, 
kurią vykina Hitlerio diktatūra. Jos vyriausias tikslas 
yra paruošti Vokietiją karui, šitam tikslui tarnauja 
visos priemonės.

Vokietija šiandie skubiai ginkluojasi. Valdžia de
da visas pastangas išvystyti tas pramones, kurios vai
dins svarbiausią rolę busimam kare. Jau dabar galima 
numatyti, kad ateinančio karo ginklai bus kitokį, negu 
buvusiojo. Svarbiausieji ateinančio karo ginklai bus 
nuodingosios dujos, kurias gamins chemijos dirbtuvės. 
Chemijos pramonė Vokietijoje jau šiandie yra pasta
tyta geriau, negu kurioje kitoje šalyje pasaulyje. Hit
lerio valdžia stengiasi tą pramonę dar labiau išvystyti. 
Idant užsieniai nežinotų apie šitą “nacių” ruošimąsi 
karui, valdžia išleido patvarkymus, kuriais po baime 
aštriausių bausmių draudžiama darbininkams ir paša- 
liniems žmonėms rašyti arba viešai kalbėti apie tai, kas 
dedasi toje pramonėje.

Antras svarbus ginklas kare bus aeroplanai. Vo
kietija turi jų labai daug. Jie yra padaryti pasažierių 
ir prekių gabenimui ir kitokiems “nekaltiems” tiks
lams, todėl, formaliai čia nėra nusidėjimo Versalės tai
kos sąlygoms, kurios užgynė Vokietijai turėti karinius 
lėktuvus. Bet tie vokiečių pasažieriniai ir prekiniai 
aeroplanai gali būti labai greitu laiku apginkluoti ma
šininėmis kanuolėmis ir paversti karo įrankiais. Amu
nicijos pramonė Vokietijoje dirba išsijuosusi, kad šitas 
perkeitimas galėtų būti atliktas kaip galint umiau.

, Pagalios, tur būt niekur šiandie nėra tiek visokių 
karinių muštrų, kaip Vokietijoje. Milžiniškas skaičius 
žmonių nešioja uniformas ir mokinasi vartoti įvairius 
ginklus; daugelyje vietų yra įtaisytos kareivių stovyk
los, į kurias yra siunčiama jaunuomenė pratintis prie 
muštro ir kariškos disciplinos, žmonėms per spaudą ir 
rądio yra skiepijama militarizmo dvasia.

šitaip naciai rengia Vokietiją karui, kuriuo jie ti-

V y tautas Zereni-Beliajus.

Girtuoklio Duktė
nieko nežinodami apie katas
trofą. Agota pribėgo prie lan
go ir pradėjo mušti į jį, rėk 
dama:

—Kelkitės!
nė dega...

Adomaičiai 
ir tuo pačiu 
išgirdo riksmą:

—Kur mano sūnūs?! Ar Juo
zas spėjo išsigelbėti?

Agotai dingterėjo galvon, 
kad kas nors yra negerai. Ji 
tuoj pribėgo prie Adomaitie
nės ir paklausė, ar Juozo nė
ra viduje.

—Ne, — atsakė Adomaitie
nė. — Juozas grįžo namo gir
tas ir pradėjo su visais bartis. 
Tad tėvas liepė jam eiti į 
daržinę miegoti.

—Jėzus, Mari j 
Agota, suprasdama, kad ji nu
baudė ne tik Adomaičius, bet 
ir pati save.

Jos mintys dirbo žaibo grei
tumu. Prisiminė jai vienas jos 
gyvenimas, visi pergyventi 
vargai ir kančios. Nieko gero 
ji nebegalėjo tikėtis, o ypač 
dabar, kuomet paskutinė jos 

žuvo dėl jos

Prieš kiek laiko “sklokos” 
organas pranašavo, kad socia
listai Grand Rapids’e eisią į 
bendrą frontą su komunistais, 
nepaisydami partijds nusista
tymo. Dabar Pruseika savo 
laikraštyje vėl pučia į tą pačią 
dūdelę, pridėdamas prie Grand 
Rapids’o da ir Brooklyno “kai
rumą”. Sako:

“Grand Rapids’o ir Brook
lyno socialistuose pasireiškia 
kairioji sriovė, kuri nusista
čius prieš konservatyvę ‘Nau
jienų’ ii- ‘Keleivio’ politiką.” 
Musų “konservatyviškumas” 

reiškiasi, tur būt, tame, kad 
mes laikome bolševikus despo
tais ir darbininkų išnaudoto
jais, kad mes atmetame mili- 
tarines diktatūras, nežiūrint 
ar jos dengiasi raudonomis, 
juodomis ar rudomis skraistė
mis, ir stojame už demokratiją 
ir asmens laisvę.

Vėjo pamušalams, kurie šian
die spiaudo į tą, ką vakar jie 
garbino, tokios idėjos atrodo 
“konservatyviškos”, nes jos 
yra paremtos principais, ku
riuos socialisitai skelbia jau 
keletas dešimčių metų. Bet ką 
padarysi? Principų srityje mes 
madų negaudome, todėl mes 
atsiliekame nuo tų greitakojų, 
kurie kas pusė metų meldžiasi 
naujam dievui.

Tačiau Pruseika klysta, įsi
vaizduodamas, kad pasakomis 
apie “kairiąją srovę” socialis
tų organizacijoje jaim pasiseks 
socialistus sudemoraliauoti ir 
dalį jų pasigauti j savo “ 
ką”. Tokia spekuliacija 
Gad.” leidėjai užsiima jau 
niai, bet jie dar nieko su 
nepelnė.
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mano sunau...
- vėl pasikarto

jo Adomaitienės riksmas.
—Jis dabar yra apsaugotas, 

—atsakė Agota. — Taip, ap
saugotas nuo tamstos įsimai
šymo! Cha-cha-cha, jis da
bar mano!...

Tariusi tuos žodžius, Agota 
puolė į degančią daržinę...

Iš pradžių pasigirdo jos be
protiškas juokas, o paskui ne
žmoniškas riksmas. Nuo to 
baisaus vaizdo subėgę žmonės 
buvo lyg siaubo ištikti. Bet 
jie nieko negalėjo daryti. Jie 
tik persižegnojo, o liepsnos 
tuo tarpu kilo vis aukščiau ir 
aukščiau...

(Galas)

Birželio 18 d. prie Latvijos 
sienos ties Būtingės kaimu 
buvo nušautas garsusis pralo
tas Konstantinas Olšauskas. 
Kas jį nužudė ir už ką, dar 
neištirta.

Kunigas Olšauskas seniai bu
vo garsus Lietuvoje. 1905-6 
metų revoliucijoje jisai pasi
žymėjo, išdavinėdamas polici
jai darbininkus, įtartus dėl 
priklausymo nelegalėms orga
nizacijoms. Paskui jisai įstei
gė “Saules” draugiją ir važia
vo j Ameriką, kartu su kun. 
Tumu, rinkti aukų tos draugi
jos gimnazijai. Bet daugiau
siai Olšauskas pagarsėjo, ka
da Lietuvos teismas patraukė 
jj atsakomybėn dėl našlės Ust- 
janauskienės nužudymo ir nu
teisė jį į sunkiųjų darbų kalė
jimą. Smetona tačiau 
kaipo “užsitarnavusiam 
j ui”, bausmę sumažino, 
sai išėjo iš kalėjimo.

Dabar pral. Olšauskas sta
tėsi vilą Palangoje ir dažnai 
važinėjo iš savo dvaro pažiūrė
ti, kaip eina statymo darbas. 
Vienoje <tų kelionių j j kažin 
kas nudėjo. Gal būt, jam at
keršijo 
tosios 
nių.
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(Tęsinys)
Kelias valandas Agota pra

leido begalvodama apie savo 
nelaimę ir apie tai, kaip ge
riausiai įvykdyti savo planus. 
Paskui ji atsikėlė ir per lau
kus nuėjo Adomaičių sodybos 
link. Jau buvo pusiaunaktis, 
kai ji sustojo prie daržines. 
Ji geroką valandą išstovėjo, 
svarstydama, kas daryti, — 
sunaikinti daržinę, ar ne? Jos 
akyse pasirodė Katrės atvaiz
das. Ne, niekuomet, galvojo ji, 
Katrės turtai negalės iš josi 
paveržti Juozą.

Putė lengvas vėjelis. Darėsi 
vešu. Visur viešpatavo tyla, 
tik retkarčiais tai vienur, tai 
kitur pasigirsdavo šunų loji
mas. Agota pastebėjo vežimą. 
Arklys jau buvo nukinkytas. 
Matomai, Juozas jau miega, 
galvojo ji. Jos širdis smarkiai 
plakė, o ji pati drebėjo, kaip 
lapas. Taip, sudeginti daržinę 
nebuvo jokio sunkumo. Dvie
jų dešimčių kilometrų atstu
me niekur nebuvo ugniagesių. 
Artimiausias vandens išteklius 
buvo Šventupė, puse kilomet
ro atstumo. Priegtam ji buvo 
pakalnėje. Tiesa, netoliese 
riogsojo šulinys, bet ką reiškė 
keli viedrai vandens degan
čiai daržinei? Medinei darži
nei,1 kuri buvo pilna* šiaudų, 
šieno ir sausų javų? Per ke
lias minutes ji bus ugnies 
liepsnų apimta.

Atrodė, jog pats likimas su
teikė Agotai progą įvykdyti 
savo planus. Drebančia ranka 
ji prikišo ugnį prie šiaudinio 
stogo, kuris buvo 
gan žemai. Po to 
prie upės. Vos tik 
lios minutės, kaip 
žuviai pradėjo kilti į dangų.

Iš apielinkių ūkių ėmė bėg
ti žmonės. Agota irgi bėgo 
link gaisro, šaukdama “gais
ras!” Adomaičiai miegojo,



vai

Kaimynas

nes

Graboriai

kongresas pasibaigia

bedar

Advokatai

Namų Tel. Hyde Park 3395

SLA. 129 kp. rengia 
išvažiavimą Nepri
klausomybės Diena

Jane Addams šian
dien kalbės jaunuo
lių taikos kongrese

Paradai vagių neintere 
suoja; jie darbuojasi

Nuvažiavo maudytis 
į Jackson parką; grį

žo namo be rūbų

Amerikos 
jomarke 120-J. V. miestų su

mažėjo bedarbių šel
pimas, sako I, E. R. C.

savo
Insti- 
pasi-

GRICIUS

šiuo
7:45

įvyks Svilainio darže, liepos 9 
d. šaukia pusmetinį susirin
kimų.

Carnera-Baer kumš 
tynęs Chicagoje

Miesto darbininkai ti 
kiši gauti algas se

kančių savaitę
Miesto rotušėje eina gandai, 

kad sekančią savaitę visi mies
to darbininkai gaus dviejų sa
vaičių algas, šiandien miestas 
išmoka $3,835,623 nuošimčiais 
už miesto ir mokyklų tarybos 
bonus.

Jis buvo ge- 
Palikdami 

pasiėmė

Barney Petka’s krautu- |Dr. 
vėj daug naujų 

Merit siutų

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo

Iš dailės parodos 
Grant parke

Fel. Lafayctte 3 57
J. Liulevičius

GRABORIUS ir

kiekvie- 
vie- 

(tarp

Addams, veteranė ko- 
už taiką, Nobelio pre-

Shailer Mathevvs 
pasitraukė iš Chica- 

gos universiteto

Jį rengia Roselandb K. ir D.
Susivienijimas Washington 
Heights miškuose

r stambią sumą pi- 
J. Ranka turėjo 

miestui už mokės-

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

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

geriau
jomarką. Ta pa-

nardė po vandenį 
leido laiką. Jie ir

CHICAGOS 
ŽINIOS

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

pasauliu 
Į vakare, 

am- 
Žarė- 

šiaušelio kaime. A- 
Pali- 
sunų

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

Patarnavimu

Krautuve padidinta ir 
papuošta

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Teko ir man pamatyti Grant 
parke dailės parodą 
pasakius, 
rodą prasidėjo praeitą šešta
dienį ir baigsis &u liepos 4-ta. 
Parodoje dalyvauja virš 6(X) 
dailininkų, bet daugiausiai 
“dailininkų?* Yra keletas ir 
gerų kūrinėlių, būtent šių as
menų 
son - 
n i nė 
pa v 
kėja

Dr. Shailer Mathews, per 34 
metus profesoriavęs Chicagos 
universitete, pasitraukė. Jis 
sulaukė 70 metų amžiaus. Dr. 
Mathevvs buvo teologijos fakul
teto dekanas.

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

Patarnavimu

Patarnauja Chicag* 
ir apylinkėje.

- Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A

Illinois Boxing Comission pir
mininkas Joseph Triner pa
skelbė, kad jis beveik susita
ręs su kumštynių rengėjais su
rengti Carnera-Baer kumšty
nes Chicagoje. Caru era, įvei
kęs Sharkcy ,dabar turės susi
tikti su oponentu Baer, kuris 
trumpą laiką atgal nugalėjo 
Max Schmelingą.

Relicf 
Naujie- 

kad Darbo departamen- 
kad 

šiais

mas, Roselandiečių
Pikniką rengia 

Klubų ir Draugijų 
mas ir tiki, kad į 
visas lietuviškas “ 
selande.

Bet šis piknikas nebus vien 
paprastas piknikas pasilinksmi
nimui. Jame bus paliesti ir 
rimti dalykai, tarp jų Roselan- 
do pašalpinių organizacijų rei
kalai. Kalbės V. Ambrozaitis, 
chicagietis, apie naujai praleis
tus įstatymus Illinois valstijo 
j e, kurie liečia svetimšalių pa
šalpos draugijas.

Bus naujienybių

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti.

Be to, jame bite daug nau
jienybių, kurių ikišiol nebuvo 
roselandiečių • piknikuose. Fe
liksas Šatkauskas, Roseland Ra- 
dio Laboratory, 10841 Michi- 
gan, savininkas demonstruos 
savo garisakalbius ,skleisdamas 
muziką ir dainas po visą miš-

Vagys pavogė J. Raskos pini 
gus ir jo draugo automobi 
t į su rūbais.

Jane 
votoja 
mijos laimėtoja ir Hull House 
steigėja, šįvakar kalbės į jaunus 
delegatus, susirinkusius Jauni
mo kongrese prieš karą.

Kongresas prasidėjo vakar 
rylą Thorne Hali, Superior gat
vė, prie ežero ir pasibaigs šį
vakar, po J. Addams kalbos ir 
rezoliucijų priėmimo.

Ji kalbės apie taiką, dabar ir 
prieš Didįjį Karą. Manoma, 
kad ji pradės kalbėti apie 8:00 
vakare.

Be jos, į studentus ir jauni
mą, kuris sudaro didžiumą kon
greso delegatų, kalbės Dr. Yard 
ir Dr. H ūme, tema, “The Far 
Eastern Struggle and its Re- 
lations to World Peace”; Prof. 
Laswel|, Chicagos univeAsite- 
to, “The Menace of Hitlerism”; 
prof. Q. Wright, Chicagos uni
versitetas, “The World Econo- 
mic Conference” ir Tucker P. 
Smith, “Militarism ir American 
Colleges”.

Rytmetinė sesija prasidės 9 
vai., o popietinė 
įžanga veltui.

Illinois Emergency 
Commission praneša 
noms 
to vaikų biuras patyrė 
pradedant balandžio mėn. 
metais sumažėjo bedarbių šel
pimo išlaidos. Sumažėjimas 
yra pirmas nuo birž. menesio, 
1932 metų.

Biuras aiškina, kad pagal jo 
surinktų statistinių žinių 120 
miestuose ir 1,008 šelpimo įstai
gose, balandžio mėnesį šiais 
metais nevien sumažėjo pašal
pai išleidžiamų pinigų sumos, 
bet tuo pačiu laiku sumažėjo ir 
skaičius bedarbių neturinčių 
pastogių.

Biuras sako, šis nupusimas 
pašalpos teikime priklauso niįo 
pagerėjimo tendencijos biznyje 
ii* pramonėje.

Užvakar rytą lietuvis J. Ra- 
ska, .3031 West 38th Place, nu
važiavo maudytis su savo 
draugu P. Czymezak, į Jack
son park maudynes. Važia
vo antrojo fordo automobily-

SIMON M. SKUD
GRABORIUS IR BALSAMUOTC

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

Tel. Monroe 3377

Minioms žmonių vakar bežiū
rint į paradą, kuris traukė 
Michigan avenue, rytoj prasi
dedančių aeroplanų lenktynių 
proga, trys vagiliai apiplėšė 
iMichale Gucito, 4816 Berry 
avenue, ir H. Maiwald, kuomet 
jie nešė $420 į Merchandise 
Trust and Savings Banką.

Pirmu kartu nuo birželio mėn
1932 metų, sumažėjo 
bių šelpimo išlaidos

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct. 
Cicero 3724. Koplyčia

Yra ir gerų paveikslų; nusi 
skundžia, kad esą mažai 

pirkėjų.

BRIGHTON PARK—Brigh- 
ton Parko apielinkėj, per 
daug metų Barney Petka turi 
įsteigęs gražią vyrų aprėdalų 
krautuvę, 4171 Archer, avenue. 
šiomis dienomis gavo tiesiai iš 
dirbtuvės, Mayfield, Kentucky, 
gražių vyrams, vaikinams ir 
berniukams siutų, visokių di
džių ir spalvų, naujausių mo
delių.

Siutai dar tebėra pigus, ga
lite pas jį gauti, kokį tik no
rėsite

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, rtervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia.,.teisįngai akinius. Vi
suose atsitikimuose 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 kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Jotui Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St. 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

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 

Phone Midway 2880

Gvildens taikos klausimą; šian 
dien

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS 

Musų 1 Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale™ visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Roseland Beverage Company, 
S. Sudentas aprūpins pikniką 
gėrimais. Kad ir karščiausia 
diena butų, visi trakštantieji 
bite pagirdyti, šokiams bus lie
tuviška muzika. Įžanga vel
tui.—Untanas.

• r. JKAJjZilUb
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. \8th St. TeL Canal 6

CHICAGO, ILL,

ELENORA

Persiskyrė su 
birželio 29 d., 
1 933 m., sulaukus 63 i 
žiaus, gimus Telšių apskr. 
nų parap 
merikoj išgyveno 28 metus 
ko dideliame nubudime 
Pranciškus, dukterį Barbora Zel- 
nis. žentą Antaną, anūkę Elenorą. 
švogerį ir Švogerką Cifrijoną ir 
Veroniką Gricius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 2002 
Coulter St. Laidotuves įvyks pa- 
nedėly, Liepos 3 d., 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elenoros Gricius gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai'paskuti-' 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: ■

Sūnūs, Duktė, Žentas, Anūkė, 
švpgerh, švogerką fir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, tel. Yards 1138.

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

18-TOJI APlELINKfi.—-SLA. 
129 kuopa rengia draugišką iš
važiavimą su1 išlaimėjimais lie- 
pos-July 4 d. Svilainio darže, 
prie 83-čios ir Kean avenue, 
Jitetice Park.

Atsilankę svečiai gerai pasi
linksmins, pašoks tikrai lietu
viškai, ir, jeigu bus laimingi, 
gaus ir gerų dovanų.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai praleisti J. V. nepri
klausomybės šventę.

Nariams primenu, kad neuž
mirštų priduoti komisijai 
mėjimo bilietėlių galiukus, 
kitaip jų savininkai nieko 
galės laimėti.

Pusmetinis susirinkimas liepos 
9 dieną

Pusmetinis kuopos susirinki
mas įvyks liepos 9 d. 12 vai. 
po piet Chernausko svetaniėje, 
1900 South Union avenue. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Bus 
renkamas naujas finansų rašti
ninkas, nes senasis rezignavo.

Kviečia A. Zalagėnas, 
pirmininkas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis)

6859 So. Western Avė., Chicago, UI 
Viri Gregg Vaistinyfios.

ROSELAND 
ington Heights miškuose 
107th ir South May Street, į- 
vyksta didelis, šiais metais pir- 

piknikas.
Roselando 

Susi vieni j i- 
jį siteirinks 

svietas” Ro-

: Edwyn Boyd John- 
- litografijos ir moder- 
tapyba, ypatingai geras 

eikslas, pavadintas “Šo- 
Henry Seebach—Chica- 

skaiskreiperių” akvare
lės eskizai ir šiaip malonus 
piešinėliai. Dar vienas asmuo, 
tai Kingham turi neblogus 
etiudus ir vieną berniuko por
tretą. Visi kiti nepaprastai 
“sumodernėję”, kad paprastai 
publikai jie visai neįdomus.

Su parodos atsidarymu, 
kaip anglų dienraščiai prane
šė, buvę paveikslų parduota 
už $17,000. Ret dabar paro
doje dalyvavusieji nusiskund
žia, kad publika labai intere
suojasi paroda ir skaitlingai 
lanko ją, bet neperkant! — 
sako “broke”. Kai kurie ant 
vietos daro eskizus iš mode
lio, tai turi nemažai koslu- 
nierių.

Ret žymesnieji 
dailininkai šitame 
nedalyvauja.

.Chicagos miestas 
nais metais teikia parodai 
tą ant Michigan avė 
Jackson ir Adams st.) dykai. 
Ta proga pasinaudodami, vie
tiniai dailininkai, ypatingai 
tokie, kurie nėra ganėtinai 
kvalifikuoti ir negali 
kurinių parodyti Art 
tiite dėl griežtos “jury” 
naudoja šia proga.

— Don Pilotas

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. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentworth Avė., Chicago, UI. 
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.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeik;
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems rcika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Rytoj, Wash- 
prie

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St.
Viii Juciais Rmawat0

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. yak

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St.

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

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

J. F. EUDEIKIS yya vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę. , '

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais PYKAI (Jei šermenų. ■' •

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. E----------

VU TMonfi YARDS 1741

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060; valandos 9—6

W. side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedSUo. Seredos Ir PCtnyčios vale. 0 Iki 9 

Telefonas Canal 6.122
Namai: 6459 S. Rockvrell Street

Utarninko. Ketverge Ir Subatos v ak. 7 iki B

Jie pastalė automobilį neto 
lieso nuo kranto ir paliko ja 
me rublis i 
nigų, kurii] 
sumokėti 
čius.

Maudėsi, 
ir linksmai 
nepastebėjo, kaip vagiliai at
sidarė jų automobilį, įsėdo ir 
nuvažiavo. Tik vėliau prisi
rengę eiti namo, pamatė, kad 
Fordo nebėra. Su juo dingo 
ir rūbai.

Kebli problema. Kaip čia 
dabar parvažiuoti namo. Pra
šė policistų, bet jie atsisakė. 
Vienok pagaliau atsirado ge
rasis samarietis, kuris parga
beno namo juos, dėvinčius tik 
maudymosi kostiumuose.

Automobilis buvo atrastas 
apie 2 vai. vakar rytą netoli 
nuo maudynių, 
rokai apgadintas 
automobilį, vagiliai 
abiejų berniukų rubus ir pini 
gus, kuriuos Raska buvo pali 
Kęs. Jų buvo keli šimtai do 
lerių.

Rimti ir linksmi da 11 • • • v* •

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

įsikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St. 
alandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnąuja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mušt 

darbu busite užganėdinti.
, Teh Canal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicagc

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, UI

Tel. Cicerę lįįlj
...................... ■■ T 1 . .............. 1 ■ m-i: ......... ..

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukit* Mana 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

tel. Lafayette 7031

. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Lietuve8 Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy 
Midwife

n 6109 South Albany
į \ Avenue

Phone
, Hcmlock 9252

Patarnauja prie gim-
1 Bifcv «MII dymo namuose ar li- 

JĮIęMĮ goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
mene ir magnetic 

Iį^į, ĮMMm blankets ir t. t. 
/jSH Moterims ir mergi- 

f/ Į noms patarimai do- 
** vanai.

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai. |

DR. C. K. KUAUGA
Dentistas c

Valandos nuo 9—9
2420 W. Marųuette Rd. J 

arti Western Avenue
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 D
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 1 

apart iventadienio it ketvirtadienio.
1

Phone Boulevard 7042 1

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 
s Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Martfuette 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.

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą,: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
i Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
> Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 VV. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj,

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

i dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

, Tel. BOULEVARD 9199
> -

' A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westecn Avenue

Tel. Lafayette 4146
• 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.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

i DR. NAIKELIS
. 756 W. 35th St.

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

» Nedėldieniais pagal sutartį.



Lietuvių Dienos Karalaites konkurse PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADSCLASSIFIEDADS
Furnished Rooms

M

ant

Chrysler ir Plymouth

1739

Peter Conrad

Kai

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!

Rockwell St.

anks 
laiko

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S Pigi ren- 

Telefonas

2% mokestis bus imamas ik 
nuo vartotojo, bet nuo dėta 
linio pirklio.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Padaryki f e. 
nuokite.

Draugijų ir Parodos 
delegatų atydai

šiandien sukanka 20 metų šei 
myninio gyvenimo sukaktu 
vės.

CANAL 8500

Parsiduoda 
senasis 

Renda pi-

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel.4,Eng!ewood 5840

iai, barai 
riežasties turime

Mutual Tobacco Co 
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801 TfiMYKITJ 
PERMAINA!
NUO BIRŽELIO 20
DIENOS, 1033 —

Geroj 
{rengtas gerai —- 
— Pasirenduo- 

šaukit

Prisirašykite i musų spnlką 

TEL. LAFAYETTE 1083

savo apielinkei. Kreipki- 
į sekretorių A. Vaivadą 
South Halsted Street.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

SPECIALES
KAINOS

' PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nui bei merginai prie mažos Šeimynos. 
(2 lubos). 3127 So. Emerald Avė.

. IR K. MILLERIAI ŠIAN 
DIEN ŠVENČIA 20 METŲ

JUBILIEJŲ

PARDAVIMUI Cigarų. Cigantų ir 
Saldainių Krautuvė, gera vieta dėl, pa
vienio. 2451 West 69th St.

Šiandien įeina galion 
pardavimo mokes

čiai—“sales tax”

PARSIDUODA Šaitanas, biznis ge
rai išdirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju į Lietuvą. 
6818 So.'Ttsbland Avenue.

PASIRENDUOJA 2 kambariai pato
giame bungalow. Tik 2 esame šeimynoj 

7042 So. Campbell Avė.

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

2701 W. 35th St.

PASIRENDUOJA flatas 5 kambarių 
pečium šildomas Brighton Park^ apielin 
kėje, ''kambariai labai šviesus, 
da, 3934 So. Rockwell St. 
Lafayette 5277.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino bei 
našlio pasiturinčio. Aš irgi pasitu
rinti. Atsiliepkite "Aušra” (Box 203) 
3653 So. Halsted St.

lunkus šių sukaktuvių.
Norėdami pagerbti pp. Mil- 

lerius, draugai šiandien po pie
tų surengs jiems parę Palos 
Parke. —JJB.

., Chicago, III. (foto No. 6). Pirmadienį tilps 
Coello, III., konkursantes paveikslas.

Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių j 
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.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
skyrius vakar gavo 'Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos pla
katų. Draugijų atstovai ir de
legatai išrinkti Parodos reika
lams, prašomi pasiimti tų pla
katų

SENA SALIUNO VIETA 
vietoj — prie šapų — 
ir biznis šiandie daroma 
ja atsakom ingam žmogui 
Yards 1433.

PADRKAVONĖ DR. V. S. 
NORKUI

Nuo širdies aš noriu pade- 
kavoti Dr. Vincentui Norkui, 
kuris gydo įvairias kojų ligas 
ir turi ofisą adresu 756 W. 
35th St. Aš sirgau su savo ko
jomis per daugelį metų ir mė
ginau visokius gydytojus, bet 
be gerų pasekmių. Kaip tik 
pradėjau lankytis prie Dr. V. 
Norkaus, mano kojos pradėjo 
gyti gerai ir greitai. Dabar 
mano kojos yra geros ir svei
kos ir aš nuo širdies veliju 
visiems su kojų ligomis kreip
tis prie Dr. Norkaus. Dar sy
kį tariu ačiū Dr. Norkui.

Mrs. P. Mockus,
3314 So. Lowe Avė.

RENDON gražus, moderniškas kam
barys. dėl vaikino, merginų ar vedu- 
šiem*; yra garadžtus Marųuette Parke 
Šaukite Hemlock 5685.

Geri “Naujienų” draugai ir 
“boositeriai” Aleksandras ir Ka
zimiera Milleriai, 4258 South 
Western avenue, šiandien šven
čia 20 metų šeimyninio gyve
nimo sukaktuves. A. Milleris 
yra “Naujienų” stoties užlaiky
to jas.

Jubiliantai turi užauginę gra
žią šeimą, kas jiems suteikia 
ypatingai daug džiaugsmo su-

PARDAVIMUI aludė, bizni* iidirb
tas 25 metų, renda $25.00. Leasat 
ant 3 metų. Priverstas parduoti, nes 
turiu važiuoti Lietuvon. 4544 Went- 
wortb Avė. Tel. Boulevard 0645.

per 30 metų 
barai

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicagoje. 
Įpėdiniai paaukos 2 augštų medinį na
mą 4 ir 4 kambariai, karštu vandeniu 
apšildomas, gražus yardas. naujai išde- 
koruoti, cash kaina $1500. Atsišau
kite vakarais.

4158 So. Wells St. 
Tel. Yards 0845

KAS NORITE bučernę ir groser- 
Biznis tikras bargenas, išdirbtas 

Renda pigi. Ladaanė, 
ir visi fikČeriai už $1000.

PAUL ČESNAUSKAS 
3303 S. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 3450

PARDUOSIU 2 Hoffman prosini- 
mui mašinas, naujos mados, labai pi
giai. 2635 W. 39 P. arti Archer Avė.

SLA, 226 kp. susirinkimas įvyks 
antradieny 4 liepos, kaip 8 vai. vak. 
Association bonse, 2150 W, North Avė. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, turi
me daug reikalų dėl draugystės gerovės. 
Mus kuopa yra nutarusi rengti pikniką, 
turim subrusti rinkti komitetus dėl pri- 
rengimo išvažiavimo. B. Aluzas.

Vakar pasibaigė “Lietuvių 
Dienos Karalaitės” konkursas, 
kurį paskelbė Lietuvių Pasau
linės Parodos Lietuvių Komi
tetas, išrinkimui tipingiausios 
ir gražiausios lietuvaitės liepos 
16 d. iškilmėms.

Kaip jau buvo skelbta, į tei
sėjus įeina sekami asmenys, 
pp. A. Kalvaitienė, Nora Gu- 
gienė, Leoną Gaižaitė, M. J. 
Kirienė, R. Hanskat, Dr. S. Bie- 
žis, Dr. M. T. Strikolis,* K. Jur
gelionis, M. J. Šileikis ir M. 
Biekša.

Vakar vakare įvyko pirmas 
teisėjų susirinkimas, kuriame 
buvo pradėtas 13 lietuvaičių 
rinkimas, 12 į “svitą” ir vie
nos į karalaitę.

Viename lietuvių dvisavaiti
niame leidinyje šią savaitę til
po sufabrikuota žinia, kad “Ka
ralaitė” jau esanti išrinkta, 
kad teisėjai tai padarė nema
tę visų kandidačių, kad tai 
buvo padaryta tam tikrais su
metimais, etc.

“Lietuvių Dienos Konkurso” 
teisėjai vakar susirinko tik pir
mą kartą. Jie iki to laiko ne
turėjo nei vieno susirinkimo, 
nes konkursas tebėjo, visų 
kandidačių fotografijos nebuvo 
suplaukusios. Jie ikišiol jokios 
lietuvaitės neišrinko j karalai
tes ir to nepadarys mažiausiai 
per savaitę laiko.

To dvisavaitinio leidinio pa
skelbta žinia- yra grynas prasi-

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
South Side prie mažos, teisingos, 
šeimynos. Geistina kad ir valgį paga
mintų. Box 1579. 1739 South
Halsted St.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

19.95
28.85

VALGOMŲ KAMBA- “7 E
RIŲ SETAI po .......... fcOslU

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Stic.

3621-23-25 S. Halsted
Street

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

Kainos ant 
mų priėmėja 
mis .retomis.

tte 2082 
BALZEKAS, Sav

UŽ PUSE KAINOS parsiduoda 2 
flatų muro namas. Kaina $4,000. Taip
gi parsiduoda už pirmus morgičius 2 
flatų ir 4 flatų namas Marųuette Parko 
apielinkėje. Taipgi mainom namus ir 
farmas. Galite gauti bargenus.

Kreipkitės pas: A. GRIGAS 
6755 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 1038

Lietučių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj atsibus mitingas nedėlioj 2 d. 
liepos 1933 m. 12 vai, dieną Jono 
Garbužo svet., 3749 S. Halsted St. 
Prašom visus narius atsilankyti ant su
sirinkimo, nes yra daug svarbių reika
lų dėl nutarimo kliubo labui.

W. Didžiulis, prot. rašt.

PARDAVIMUI alutfė, gera vieta, iš 
dirbta per daug metų, pikčeri 
ir tt. Parsiduoda iš pc^“;::’; 
važiuoti į Lietuvą. 1503 So. 
Cicero.

manymas. — (Komiteto spau 
dos komisija).

VAKACIJOS PIGIAU ATSI
EINA KAIP MIESTE PRA

GYVENTI.
Geras valgis ir geras rui

mas už vieną dolerį į dieną. Į 
menesį $25.00. Kitokių išlaidų 
nebus, apart kelionės Gray- 
hound bosais. Kelionė į abi 
puses $9.80 iki Ųydingtoji. 
Norinti važiuoti" parašykite 
laišką tris dienas prieš va
žiavimą. Jums patiks Luding- 
tone. Vieta labai rami ir gra
ži. Trys ežerai ant farmos, 
maudytis ir žuvauti. Laiveliai 
dykai. Su automobiliais gerais 
keliais lengva privažiuoti.

JOHN C. MILASH, 
R. F. D. 1, Box 60, 

IRONS, Midi.
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite Drexel 3689.

Simono Daukanto Draugija laikys 
pusmetinį susirinkimą sekmadieny liepos 
2 dieną. Šių metų, i 2 vai. dieną, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Nariai būtinai privalote 
pribūti, nes yra svarbus susirinkimas. 
Turime daug svarbių reikalų apsvars
tyti, kurie liko atidėti iki šiam susi
rinkimui. Taipgi kurie esate pasilikę su 
mokestim į draugiją, tai būtinai priva
lote apsimokėti šiame susirinkime, o 
priešingai nustosite pašelpos teisių.

P. K,, nut. rašt.

BARGENAS. Pardavimui šaitanai 
su namu, 8 kambariai užpakaly, gali 
pirkti su visai mažai pinigų, aplinkui 
dirbtuvės. 1213 W. 47 St. Chicago.

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

PARDUOSIU alaus biznį už mažai 
pinigų. Priežastis pardavimo, turiu du 
bizniu, negaliu gerai prižiūrėti. Gera 
proga pirkti ir padaryti biznį, biznis 
išdirbtas per daug metų.

1928 Canalport Avė.

ATIDARYMAS
LIETUVIŠKOS VALGYKLOS ĮVYKSTA

LIEPOS-JULY 1 DIENĄ
Lietuvaitės yra savininkės, kurios gamina visokios rūšies lietuviškus valgius 

Atsilankykite visi, busite užganėdinti musų mandagiu patarnavimų.

903 W. 35th Street

JEIGU TAMSTA nori būti dvario
nis, tai čia yra proga, 857 akrų far- 
ma Indianos valstijoj, 260 mylių nuo 
Cbtcagos su broliokais, gyvuliais ir ma
šinom, tik $14000.00, pirmas mortge- 
čius buvo $35000.00.

Turime daug mažesnių farmų už 
labai prieinamas kainas, taipgi turime 
daug namų visose miesto dalyse, par
duodam labai pigiai.

Parduodam pirmus mažus mortge- 
čius su gera nuolaida. Taipgi dabar 
yra laikas pirkti, nes doleris krinta, vis
kas brangsta. Padarom visokius lega
lius popierius, iškolektuojam pinigus ant 
mortg-čių ar notų; notary public. itt* 
šutinam namus, namų rakandus ir au
tomobilius geriausiose kompanijose.

STANLEY SHIMKUS
> • 809 W. 35th St.
1 '• tel. Yards 4329—4330EXTRA

Brighton Pąrk Grosernė ir Bučernė 
parsiduoda kartu.su namu, taipgi su 
fikžeriais, pigiai. Nąmas bus forklo- 
suotas liepos 1 d., todėl parduosiu už 
morgičių.

4623 So. Kedzie Avė.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden 
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

JEIGU PRIREIKS

Cigaru, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą "žyduką’

Vakar 12 vai. naktį visoje 
Illinois valstijoje įėjo galion 
2% pardavimo mokesčiai “sales 
tax”, smulkmenas apie kuriuos 
Illinois finansų departamento 
direktorius paskelbė vakar po 
pietų.

Mokestis, kaip sako finansų 
departamentas, nėra mokestis 
užkrautas ant vartotojų, bet 
detalinių pirklių. Pardavėjai 
negalės uždėti 2% mokestį ant 
kiekvieno produkto, kurį jie 
parduoda. Jie turės mokėti tą 
2r/l mokestį nuo visos (letali
nės apyvartos. Mokestį bus 
galima įskaityti į parduodamų 
daiktų kainą, kaip į kainą yra 
įskaitomi kiti mokesčiai, nuo
ma, operavimo išlaidos, etc.

Palies prekes parduodamas 
vartotojui

Mokestis palies prekes, ku
rios yra parduodamos tiesiogi
niam vartotojo sunaudojimui. 
Pavyzdžiui, urmininkas par- 
duodąs maistą valgyklos savi
ninkui neturės mokėti už tai 
pardavimo mokesčių, nes res- 
tauranto savininkas nėra tie
sioginis vartotojas, jis viso 
maisto nesuvalgys. Bet restau- 
ranto savininkas turės mokė
ti mokestį už tą maistą, nes 
jis jį parduos tiesioginiam var
totojui savo valgykloje.

Panašiai, pavyzdžiui, įstaty
mas nepalies pieno ar grietinės, 
kuri yra parduodama, sakysi
me “ice cream” fabrikui. Tas 
pienas ar grietinė bus taksuo- 
jama tik kai ji bus parduoda
ma “ice cream” formoje deta- 
linėje krautuvėje.

Visos įstatymo smulkmenos 
dar nėra galutinai paskelbtos. 
Tie kurie nori įsigyti ikišiol 
paskelbtas taisykles ir smulk
menas, jas galės gauti nuo 
apskričių klerkų. Kitos taisyk
lės bus paskelbtos vėliau.

• 7:45 VALANDĄ
KAS H Y T Ą
(APART NEDfiLD.) 

0 IS STOTIES

Dusmess CDanceo
_____ Pardavimai Bizniai

■***- _j-_r-i_n _nj-xninfinur

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, savininkas apleidžia miestą. 
Klauskit A. St togas. 2 lubos. 1619 Ca
nalport Avė. Čeverykų dirbtuvė ress- 
dasi kitoj vietoj.

Personai
______________________________ _____________________________________________________________________

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
nos ar moters našlės be šeimynos/ nuo 
30 iki 40 metų amžiaus. Aš esu vaiki
nas 43 metų. Turto nereikalauju. At
sišaukite tik tos, kurios ištiktųjų mano
te apsivesti. Bereikalingai nerašykite.

Box 1578, 
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

pasigarsinkite.
skelbimų dabar labai nupigintos. Skelbi 
maloniai supažindins jus su musų žemo

Karalaitė bus išrinkta 
čiausiai už savaitės 
skleidžiami įvairus gandai

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų 

•f 
□RIENTAL RŪGS 
(karpetai) ..............
PARLOR SETAI >

Farms For Sale
,., n _________________

NAŠLE nori PARDUOTI savo 160 
akrų farmą labai pigiai. Doniphan. 
Missouri. Atsišaukite 5425 W. 23 rd 
Place, Cicero, III.

Vakar “Karalaitės’ 
teisėjai pradėjo rin 

kimo darba

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia_____

PAIEŠKAU partnerio į šaitano 
biznį.

3427 So. Wallace St.

Pjrma 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. Lafa 
STANLEY P

Real Estate For Sale

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

SAVININKAS yra be darbo, parduo
da 2-flatį. Kainavo $15,000, randasi 
ant 70-tos gatvės ir Rockwell. parduos 

49 Avė. už $8.500. Greitam veikimui. Dambrou 
747 West Garfield Blvd.

Help Wanted—Malė 
_________ Da r bi n i nkų Rei ki a

REIKALINGAS darbininkas 
farmos. Atsišaukite

Stanley. 423 E. 64 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia »

REIKALINGA mergina arba moteris 
į užeigos vietą dirbti, turi gyventi ant 
vietos, reikalingas liudijimas.

6425 So. Western Avė.

Business Chances
________ Pą^avimuŲP.izniąi _

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra it 
kitų smulkių daiktų biznis, 
labai pigiai ir su biznio eisme, 
savininkas pilnai supažindįs.
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.

Business Service
Biznio Patarnavimai

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS!

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

BRIDGEPORT ROOF1NG CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Viciorv 4 965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St.. I lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikta "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.

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metu

ŠUNIS NUKARPOME, už $2.00. 
Specialistas šunų ligų gydime. Cicero 
Avenue Pet Hospital, 622 S. Cicero Avė.

Musical Instruments 
. Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI 104 Key Triple
Pearl Queen Concertina, low piteb. 
Kaina $95.00, buvo mokėta $210. Ma
tykite vakarais po 7. 6832 South
Campbell Avė., Ist floor.

Automobiles
PATYRĘ^ automobilių me- 

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

Telefonas Lafayette 1329

AUBURN 8 PASKIAUSIS 1931 CUS- 
TOM DE LUXE SEDANAS ' V

Važinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visai nauji. Karšto vandens šil
dytuvas, kainavo man virš $1,800. 
Reikia cash, paaukausiu už tiktai $250. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj. 1004 No. 
Kendzie Avė., 2 lubos.

MARMON DE LUXE PASKIAUSIS 
MODELIS SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas' kaip dieną, kuomet jį nusipir- 
ku. Originalis, gražus dviejų spalvų iš
baigimas, — be jokių ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukausiu už $225. Namie bile laiku. 
2020 No. Spaulding Avė. 2 apart.

BUICK PASKIAUSIO MODELIO 
SEDAN

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kada nors turėjau. Reikalas cash verčia 
mane paaukoti už $200. Atsišaukite 
nedėlioj. 3149 Lyndalę St., netoli Ked
zie Avė.. 2n<| Fiat.

1 1 1
BARGENAS —- Auburn 8 4 durų 

parsiduoda labai pigiai arba mainysiu į 
grosernę, 4212 So. Maplewood Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisąi

PARDUOSIU visai pigiai HaH’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi "šovkeisai”, 
gasinius tadijatorius 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.

NAUJI IR VARTOTI barams fix- 
turiai ir Soda Fountain (20 centų ant 
dolerio)-. 1434 So. Wabash Avenue.

PARSIDUODA smulkieji šiaučiausf 
įrankiai, nuo ylos iki dviejų arklių spė
kos motoro. 2024 Canalport Avenue.

PARDAVIMUI 5 kambarių furni- 
šiai, taipgi drabužiai, 2 scales — regis- 
Ceris, slicing mašina, pigiai. 2500 W. 
67th St., 2-ros lubos.

_1 .For Bent
PASIRENDUOJA viena iš dviejų 

Aludės biznis. Reikalingas patyręs žmo
gus užimti vietą. 2024 Canalport Avė.
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Šeštadienis, liepos 1, 1933

Šiandien įeina galion 
pardavimo mokės 

čiai—“sales tax
2% mokestis bus imamas ne 

nuo vartotojo, bet nuo (leta
linio pirklio.

Vakar 12 vai. naktį visoje 
Illinois valstijoje įėjo galion 
2% pardavimo mokesčiai “sales 
tax”, smulkmenas apie kuriuos 
Illinois finansų departamento 
direktorius paskelbė vakar po 
pietų.

Mokestis, kaip sako finansų 
departamentas, nėra mokestis 
užkrautas ant vartotojų, bet 
detalinių pirklių. Pardavėjai 
negalės uždėti 2% mokestį ant 
kiekvieno produkto, kurį jie 
parduoda. Jie turės mokėti tą 
2% mokestį nuo visos (letali
nės apyvartos. Mokestį bus 
galima įskaityti į parduodamų 
daiktų kainą, kaip į kainą yra 
įskaitomi kiti mokesčiai, nuo
ma, oi>eravimo išlaidos, etc.

Palies prekes parduodamas 
vartotojui

Mokestis palies prekes, ku
rios yra parduodamos tiesiogi
niam vartotojo sunaudojimui. 
Pavyzdžiui, urmininkas par- 
duodąs maistą valgyklos savi
ninkui neturės mokėti už tai 
pardavimo mokesčių, nes res- 
tauranto savininkas nėra tie
sioginis vartotojas, jis viso 
maisto nesuvalgys. Bet restau- 
ranto savininkas turės mokė
ti mokestį už tą maistą, nes 
jis jį parduos tiesioginiam var
totojui savo valgykloje.

Panašiai, pavyzdžiui, įstaty
mas nepalies pieno ar grietinės, 
kuri yra pardbodama, sakysi
me “ice cream” fabrikui. Tas 
pienas ar grietinė bus taksuo- 
jama tik kai ji bus parduoda
ma “ice cream” formoje deta- 
linėje krautuvėje.

Visos įstatymo smulkmenos 
dar nėra galutinai paskelbtos. 
Tie kurie nori įsigyti ikišiol 
paskelbtas taisykles ir smulk
menas, jas galės gauti nuo 
apskričių klerkų. Kitos taisyk
lės bus paskelbtos vėliau.

Lietuvių Dienos Karalaites konkurse PRANEŠIMAI I CLASSIFIED ADSCLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos .
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. UI.

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.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Expcr- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
reųdauninkų reikalais. M?s neturime skv- 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. rvto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armirage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metu

‘ ŠUNIS NUKARPOME, už $2.00. 
Specialistas šunų ligų gydime. Cicero 
Avenue Pet Hospital, 622 S. Cicero Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI 104 Key Triple 
Pearl Queen Concertina, low . piteh. 
Kaina $95.00, buvo mokėta $210. Ma
tykite vakarais po 7. 6832 South
Campbell Avė., Ist floor.

Automobiles
PATYRŲ^ automobilių me- 

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

Telefonas Lafayette 1329

AUBURN 8 PASKIAUSIS 1931 CUS- 
TOM DE LUXE SEDANAS * J . / ■ '

Važinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visai nauji. Karšto vandens šil
dytuvas, kainavo man virš $1,800. 
Reikia cash, paaukausiu už tiktai $250. 
Atsišaukite tiktai nedčlioj. 1004 No. 
Kendzie Avė., 2 lubos.

MARMON DE LUXE PASKIAUSIS 
MODELIS SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas’ kaip dieną, kuomet jį nusipir- 
ku. Originalis, gražus dviejų spalvų iš
baigimas, — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukausiu už $225. Namie bile laiku. 
2020 No. Spaulding Avė. 2 apart.

BUICK PASKIAUSIO MODELIO 
SEDAN

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kada nors turėjau. Reikalas cash verčia 
mane paaukoti už $200. Atsišaukite 
nedčlioj. 3149 Lyndale St., netoli Ked
zie Avė., 2nd Fiat.
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BARGENAS Auburn 8 4 durų

parsiduoda labai pigiai arba mainysiu į 
grosernę. 4212 So. Maplewood Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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.

NAUJI IR VARTOTI barams fix- 
tūriai ir Soda Fountain (20 centų ant 
dolerio)-. 1434 So. Wabash Avenue.

PARSIDUODA smulkieji, šiau'čiausl 
įrankiai, nuo ylos iki dviejų arklių spė
kos motoro. 2024 Canalport Avenue.

PARDAVIMUI 5 kambarių furni- 
šiai. taipgi drabužiai, 2 scales regis-
teris, slicing mašina, pigiai. 2500 W. 
67th St., 2-ros lubos.

For Rent
PASIRENDUOJA viena iš dviejų 

Aludės biznis. Reikalingas patyręs žmo
gus užimti vietą. 2024 Canalport Avė.

Simono Daukanto Draugija laikys 
pusmetinį susirinkimą sekmadieny liepos 
2 dieną, šių metų, i 2 vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Hakted St. Nariai būtinai privalote 
pribūti, nes yra svarbus susirinkimas. 
Turime daug svarbių reikalų apsvars
tyti, kurie liko atidėti iki šiam susi
rinkimui. Taipgi kurie esate pasilik? su 
mokestiin į draugiją, tai būtinai priva
lote apsimokėti šiame susirinkime, o 
priešingai nustosite pašelpos teisių.

P. K., nut. rast.

t

B s

Prisirašykite { musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Furnished Rooms

* •<., / - •>''
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o Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj atsibus mitingas nedčlioj 2 d. 
liepos 1 93 3 m. 12 vai, dieną Jono 
Garbužo svet., 3749 S. Halsted St. 
Prašom visus narius atsilankyti ant su
sirinkimo, nes yra daug svarbių reika
lų dėl nutarimo kliubo labui.

IV. Didžiulis, prot. rašt.

SLA. 226 kp. susirinkimas įvyks 
antradieny 4 liepos, kaip 8 vai. vak. 
Association house, 2150 W. North Avė. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, turi
me daug reikalų dėl draugystės gerovės. 
Mus kuopa yra nutarusi rengti pikniką, 
turim subrusti rinkti komitetus dėl pri- 
rengimo išvažiavimo. B. Aluzas.

MORTGAGE BANKERS

P-lė S. V., Chicago, III. (foto No. 6). Pirmadienį tilps 
Coello, III., konkursantės paveikslas.

manymas. — (Komiteto spau
dos komisija).

Draugijų ir Parodos 
delegatų atydai

lenkus šių sukaktuvių.
Norėdami pagerbti pp. Mil- 

lerius, draugai šiandien po pie
tų surengs jiems parę Palos 
Parke. — JJB.

Chrysler ir Plymouth

RENDON gražus, moderniškas kam
barys, dėl vaikino, merginų ar vedu
sioms; yra garadžius Marųuette Parke. 
Šaukite Hemlock 5685.

PASIRENDUOJA 2 kambariai pato
giame bungalow. Tik 2 esame šeimynoj.

7042 So. Campbell Avė.

■ PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nui bei merginai prie mažos šeimynos. 
(2 lubos). 3127 So. Emerald Avė.

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
South Side prie mažos, teisingos, 
šeimynos. Geistina kad ir valgį paga
mintų. Box 1 579. 1739 South
Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško
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PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
nos ar moters našlės be šeimynos, nuo 
30 iki 40 metų amžiaus. Aš esu vaiki
nas 43 metų. Turto nereikalauju. At
sišaukite tik tos, kurios išriktųjų mano
te apsivesti. Bereikalingai nerašykite.

Box 1 578,
173 9 So. Halsted St.. Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino bei 
našlio pasiturinčio. Aš irgi pasitu
rinti. Atsiliepkite "Aušra” (Box 203) 
3653 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU partnerio į saliuno 
biznį.

3427 So. Wallace St.

Help Wanted—Malė
__________Dar b i n i n k ų Reik i a

REIKALINGAS darbininkas 
farmos. Atsišaukite

Stanley, 423 E. 64 St.

ant

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba moteris 
į užeigos vietą dirbti, turi gyventi ant 
vietos, reikalingas liudijimas.

6425 So. Western Avė.

Business Cnances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, savininkas apleidžia miestą. 
Klauskit A. Strogas, 2 lubos, 1619 Ca
nalport Avė. Čeverykų dirbtuvė ren- 
dasi kitoj vietoj.

PARDAVIMUI aludė, biznis išdirb
tas 25- metų, renda $25.00. Leasas 
ant 3 metų. Priverstas parduoti, nes 
turiu važiuoti Lietuvon. 4544 Went- 
vvorth Avė. Tel. Boulevard 0645.

BARGENAS. Pardavimui saliunas 
su namu, 8 kambariai užpakaly, gali 
pirkti su visai mažai pinigų, aplinkui 
dirbtuvės. 1213 W. 47 St. Chicago.

PARDAVIMUI Cigarų, Cigaretų ir 
Saldainių Krautuvė, gera vieta dėl, pa
vienio. 2451 We$t 69th St.

PARSIDUODA Saliunas, biznis ge
rai išdirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju į Lietuvą. 
6818 So. Ashland Avenue.

KAS NORITE bučern? ir groser- 
Biznis tikras bargenas, išdirbtas 

Renda pigi. Ladaunė, 
ir visi fikčeriai už $1000.

PAUL ČESNAUSKAS 
3303 S. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 3450

nę.
per 30 metų.
barai

SENA SALIUNO VIETA, 
vietoj — prie šapų — įrengtas gerai —• 
ir biznis šiandie daroma — Pasirenduo- 
ja atsakomingam žmogui — šaukit 
Yards 1433.

PARDUOSIU alaus biznį už mažai 
pinigų. Priežastis pardavimo, turiu du 
bizniu, negaliu gerai prižiūrėti. Gera 
proga pirkti ir padaryti biznį, biznis 
išdirbtas per daug metų.

1928 Canalport Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAŠLĖ nori PARDUOTI savo 160 
akrų farmą labai pigiai. Doniphan. 
Missouri. Atsišaukite 5425 W. 23rd 
Place, Cicero, III.

Vakar “Karalaitės” 
teisėjai pradėjo rin

kimo darba
Karalaitė bus išrinkta 

čiausiai už savaitės 
skleidžiami įvairus gandai

anks- 
laiko;

Vakar pasibaigė “Lietuvių 
Dienos Karalaitės” konkursas, 
kurį paskelbė Lietuvių Pasau
linės Parodos Lietuvių Komi
tetas, išrinkimui tipingiausios 
ir gražiausios lietuvaitės liepos 
16 d. iškilmėms.

Kaip jau buvo skelbta, į tei
sėjus įeina sekami asmenys, 
pp. A. Kalvaitienė, Nora Gu- 
gienė, Leoną Gaižaitė, M. J. 
Kirienė, R. Hanskat, Dr. S. Bie- 
žis, Dr. M. T. Strikolis,* K. Jur
gelionis, M. J. Šileikis ir M. 
Biekša.

Vakar vakare įvyko pirmas 
teisėjų susirinkimas, kuriame 
buvo pradėtas 13 lietuvaičių 
rinkimas, 12 į “svitą” ir vie
nos į karalaitę.

Viename lietuvių dvisavaiti
niame leidinyje šią savaitę til
po sufabrikuota žinia, kad “Ka
ralaitė” jau esanti išrinkta, 
kad teisėjai tai padarė nema
tę visų kandidačių, kad tai 
buvo padaryta tam tikrais su
metimais, etc.

“Lietuvių Dienos Konkurso” 
teisėjai vakar susirinko tik pir
mą kartą. Jie iki to laiko ne
turėjo nei vieno susirinkimo, 
nes konkursas tebėjo, visų 
kandidačių fotografijos nebuvo 
suplaukusios. Jie ikišiol jokios 
lietuvaitės neišrinko į karalai
tes ir to nepadarys mažiausiai 
per savaitę laiko.

To dvisavaitinio leidinio pa
skelbta žinia, yra grynas prasi-

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
skyrius vakar gavo Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos pla
katų. Draugijų atstovai ir de
legatai išrinkti Parodos reika
lams, prašomi pasiimti tų plar 
katu 
tės 
1739

savo apielinkei. Kreipki- 
į sekretorių A. Vaivadų, 
South Halsted Street.

A. IR K. MILLERIAI ŠIAN
DIEN ŠVENČIA 20. METŲ .

JUBILIEJŲ

Šiandien sukanka 20 metų šei
myninio gyvenimo sukaktu
ves.

Geri “Naujienų” draugai ir 
“boositeriai” Aleksandras ir Ka
zimiera Milleriai, 4258 South 
Western avenue, šiandien' šven-i 
čia 20 metų šeimyninio gyve
nimo sukaktuves. A. Milleris 
yra “Naujienų” stoties užlaiky- 
tojas.

Jubiliantai turi užauginę gra
žią šeimą, kas jiems suteikia 
ypatingai daug džiaugsmo su-

VAKACIJOS PIGIAU 
EINA KAIP MIESTE 

GYVENTI.
Geras valgis ir geras rui

mas už vieną dolerį į dieną. Į 
mėnesį $25.00. Kitokių išlaidų 
nebus, apart kelionės Gray- 
hound busais. Kelionė į abi 
puses $9.80 iki Ųpdingtop. 
Norinti važiuoti' parašykite 
laišką tris dienas prieš va
žiavimą. Jums patiks Luding- 
tone. Vieta labai rami ir gra
ži. Trys ežerai ant farmos, 
maudytis ir žuvauti. Laiveliai 
dykai. Su automobiliais gerais 
keliais lengva privažiuoti.

JOHN C. MILASH, 
R. F. D. 1, Box 60, 

IRONS, MIGH.
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite Drexcl 3689.

ATSI- 
PRA-

Ęjrma 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

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

otor Sales
f

Business Chances
Pardavimui Bizniai 
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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 j 
"Naujienas” Box 1570, 1739 South
Halsted St.

o

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

Patarnavimu
PADĖKAVONĖ DR. V. S. 

NORKUI
Nuo širdies aš noriu pade- 

kavoti Dr. Vincentui Norkui, 
kuris gydo įvairias kojų ligas 
ir turi ofisą adresu 756 W. 
35th St. Aš sirgau su savo ko
jomis per daugelį metij ir mė
ginau visokius gydytojus, bet 
be gerų pasekmių. Kaip tik 
pradėjau lankytis prie Dr. V. 
Norkaus, mano kojos pradėjo 
gyti gerai ir greitai. Dabar 
mano kojos yra geros ir svei
kos ir aš nuo širdies veliju 
visiems su kojų ligomis kreip
tis prie Dr. Norkaus. Dar sy
kį tariu ačiū Dr. Norkui.

Mrs. P. Mockus,
3314 So. Lowe Avė.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

EXTRA
Brighton Park Grosernė ir Bučernė 

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

4623 So. Kedzie Avė.

JEIGU TAMSTA nori būti dvario
nis, tai čia yra proga, 857 akrų far- 
ma Indianos valstijoj, 260 mylių nuo 
Chicagos su budinkais, gyvuliais ir ma
šinom, tik $14000.00, pirmas mortge- 
čius buvo $35000.00.

Turime daug mažesnių farmų už 
labai prieinamas kainas, taipgi turime 
daug namų visose miesto dalyse, par
duodam labai pigiai.

Parduodam pirmus mažus mortge- 
čius su gera nuolaida. Taipgi dabar 
yra laikas pirkti, nes doleris krinta, vis
kas brangsta. Padarom visokius lega
lius popierius, iškolektuojam pinigus ant 
mortgrčių ar notų; notary public, ih* 
šurinam namus, namų rakandus ir au
tomobilius geriausiose kompanijose.

STANLEY SHIMKUS
• 809 W. 35th St.

'* '• +cl. Yards 4329—4330

Real Estate For Sale
_____ NąrnąLŽnmgPąrdayiinui

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

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

PARDUOSIU 2 Hoffman prosini- 
mui mašinas, naujos mados, labai pi
giai. 2635 W. 39 P. arti Archer Avė.

-------- O---- —

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, 

—O—

DIDŽIAUSIAS bargenas Cbicagoje. 
įpėdiniai paaukos 2 augštų medinį na
mą 4 ir 4 kambariai, karštu vandeniu 
apšildomas, gražus yardas, naujai išde- 
koruoti, cash kaina $1500. Atsišau
kite vakarais.

4158 So. Wells St. 
Tel. Yards 0845

Kai-

st

JEIGU PRIREIKS
Cigaru, Cigaretų ir

Tabokos
Neužmirškite savo seną draugą "žyduką’

■

Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St.

Tel, Yards 0801

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LIETUVIŠKOS VALGYKLOS ĮVYKSTA
LIEPOS-JULY 1 DIENĄ

Lietuvaitės yra savininkės, kurios gamina visokios rūšies lietuviškus valgius, 
Atsilankykite visi, busite užganėdinti musų mandagiu patarnavimų.

903 W. 35th Street

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

2701 W. 35th St.

SPECIALES
KAINOS .....

i

Atsiminkite, kad visų tavo* 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $4 Q
(karpetai) .......... J.L..Z ■
PARLOR SETAI / $28 95
VALGOMŲ KAMBA- $OO 7E 
RIŲ SETAI po .......... COifU
CENTRAL DISTRICT

FURNITURE CO.
J. T. Juozaitis ir O t to Wendt, San.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

UŽ PUSE KAINOS parsiduoda 2 
flatų muro namas. Kaina $4.000. Taip
gi parsiduoda už pirmus morgičius 2 
flatų ir 4 flatų namas Marųuette Parko 
apielinkėje. Taipgi mainom namus ir 
farmas. Galite gauti bargenus.

Kreipkitės pas: A. GRIGAS 
6755 So. Western Avenue.

Tel. Grovebill 1038

PARDAVIMUI aludė, gera vieta, iš
dirbta per daug metų, pikčeriai, barai 
ir tt. Parsiduoda iš priežasties turime 
važiuoti į Lietuvą. 1503 So. 49 Avė. 
Cicero.

SAVININKAS yra be darbo, parduo
da 2-flatį. Kainavo $15,000, randasi 
ant 70-tos gatvės ir Rockwell. parduos 
už $8,500. Greitam veikimui. Dambrou 
747 West Garfield Blvd.

TlsMYKITI 
PERMAINA!
NUO BIRŽELIO 20
DIENOS, 1033 —

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

*7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.)

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

PASIRENDUOJA flatas 5 kambarių, 
pečium šildomas Brighton Park apielin
kėje, 'kambariai labai šviesus. Pigi ren
da, 3934 So. Rockwell St. Telefonas 
Lafayette 5277.




