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Rooseveltas Pasisake^Už 
Kontroliuojamus Pinigus

Industrialio atgijimo programo direktorius Naujas Hitlerio puo 
limas žydų

Negalės gauti jokių tarnybų 
net ir tie,,kurie yra vedę žy
des.

Grudai, Šerai kila

Siekiasi pinigų, kurie turėtų vienodą per
kamąją vertę ir atmeta laikini stabilizavi

mą. Svarsto nutraukimą ekonominės
\ konferencijos

r

LONDONAS, liepos 4. — 
Prezidentui Rooseveltui griežtai 
atsisakius laikinai stabilizuoti 
Amerikos dolerius ir pareika
lavus, kad ekonominė konfe
rencija svarstytų daug svarbes
nius ekonominius klausimus, 
vargiai bus galima išgelbėti 
pačia konferencijų. Aukso blo
kas,) kuris susideda iš septynių 
šalių, kurios laikosi aukso pa
grindo, sulaukus Roosevelto at
sakymo, atlaikė savo susirinki
mų ir nutarė pasiūlyti ekono
minę konferencijų nutraukti 
neaprybotam laikui. Kartu jos 
sutarė ir toliau laikytis aukso 
pagrindo, nežiūrint ką Ameri
ka darys.

Vyriausias konferencijos ko
mitetas, kuris nustato visą 
konferencijos veikimą, jau 
svarsto konferencijos nutrauki
usį neaprybotam laikui. Te
čiaus galutino nutarimo nepa
daryta, prašant valstybės sek
retoriui Hull, kuris pageidavo, 
kad galutinas sprendimas butų 
atidėtas iki ketvirtadienio, nes 
iki to laiko galbūt bus agutas 
naujas prezidento Roosevelto 
pranešimas, kuris išgelbės pa
čią konferenciją.

Visos kitos konferencijos ko
misijos irgi nutraukė posėdžius, 
laukdamos galutino nutarimo 
dėl konferencijos uždarymo.

Aštrus Roosevelto pabalimas 
konferencijai

Konferencija ikišiol nieko 
daugiau nesvarstė, apart pini
gų klausimo. Visą laiką aukso 
blokas reikalavo, kad Ameri
ka stabilizuotų savo pinigus. 
Stabilizavimui buvo pasiūlyti 
keli projektai, kuriuos ir Ame
rikos delegacija buvo priėmusi. 
?ečiaus visus tuos pasiūlymus 

rezidentas Rooseveltas griež
tai atmetė.

Rooseveltas buvo pasiuntęs 
konferencijon ir savo asmeniš
ką patarėją, prof. Molley, ku
ris turėjo reikšti Roosevelto 
nuomones. Jis irgi priėmė pi
nigų stabilizavimo projektą. Te
čiaus ir jo pasiūlymą preziden
tas Rooseveltas atmetė.

Jiartu prezidentas prisiuntė 
ilgą pareiškimą pačiai konfe
rencijai, kuriame jis aštriai 
bara konferenciją, kad ji ne
svarsto daug svarbesnių ekono
minių reikalų, kurie paliečia 
visas šalis, o visą laiką pašven
tė pinigų klausimui, kuris pa
liečia tik kelias didžiąsias šalis.

Katastrofinga ir tragiška yra, 
sako prezidentas, kad visų ša
lių konferencija, kuri turi at
nešti finansinį pastovumą ir 
didesnį gerbūvį visų šalių ma-

sems, vieton rimtai svarstyti

■4. — 
naują

Chicagai ir aDleHnkei tedera 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė įteka 5:20, leidžiasi 

8:29.

šiuos plačius klausimus visą do- 
mę kreipia tiktai j dirbtines 
priemones pakelti pinigus kelių 
šalių. Tai rodo, kad konferen
cija užmiršo tuos plačius tiks
lus, kuriems ji buvo sušaukta. 
Ji tokiais menkais klausimais 
bando pateisinti tęsimą tų pa
grindinių ekonominių klaidų, 
kurios privedė prie dabartinės 
visąpasaulinės depresijos.

Sveika ekonominė šalies si
stema, sako toliau Rooseveltas, 
yra svarbesnis dalykas, negu 
kaina tos šalies pinigų, lygi
nant juos su besimainančiomis 
kitų šalių pinigų kainomis. 
Svarbu yra, kad valdžios su
mažintų savo išlaidas, padidin
tų savo pajamas ir atmokėtų 
skolas. Taipgi reikalinga, kad 
butų suplanuoti nacionaliai pi
nigai, kurių perkamoji jėga 
nesvyruotų ir atsakytų moder
ninės civilizacijos reikalams.

“Leiskite man atvirai pasa
kyti,” sako prezidentas, “kad 
Amerikos Jungtinės Valstijos 
siekiasi tokios rūšies dolerio, 
kuris ir ateinančią gentkartę 
turėtų tą pačią perkamąją ir 
skolų mokėjimo vertę, kaip do
leris, kur; mes tikimės įvesti 
netolimoje ateity. Tai turi di
desnę reikšmę kitų šalių labui, 
negu nustatyta vertė, mėnesiui 
ar kitam, lyginant su svaro 
ar franko verte.

“Musų platus tikslas yra 
visam laikui stabilizuoti visų 
šalių pinigus. Auksas ar sidab
ras galės pasilikti tiktai kaipo 
metalinis rezervas’ prie pinigų, 
bet dabar nėra tinkamas laikas 
eikvoti visus rezervus. Kada 
pasaulis išdirbs bendrą nusista
tymą subalansuoti savo biudže
tus ir gyventi savo ištekliais, 
tada bus tinkamas laikas ap
svarstyti tinkamesnį išdalini
mą pasaulio aukso ir sidabro 
ištekliaus.”

Pirmiausia gi turi būti at- 
steigta tarptautinė prekyba ir 
išrišti kiti pagrindiniai ekono
miniai blogumai, čia gi laikinis 
pinigų stabilizavimas nepagel
bės.

Iš Roosevelto pareiškimo apie 
nacionalius pinigus matyt, kad 
jis eina prie pinigų, kurie bu
tų paremti ne auksu ar sidab
ru, bet — perkamąja jų jėga. 
Tai yra kontroliuojami pinigai, 
kurių vertė nustato jų perka
moji jėga, valstybei prižiūrint, 
kad perkamoji jėga butų vie
noda ir sulig to nustatant pi
nigų verię.

Amerikiečiai pritariu kon
ferencijos nutraukimui

Didžiuma Amerikos delegaci
jos pritaria konferencijos nu
traukimui šešiems mėnesiams 
ar ilgesniam laikui, nes prie 
dabartinio konferencijos nusi
statymo nieko nebus galima 
atsiekti ir prie jokįų svarbesnių 
susitarimų nebus prieita. Prof. 
Molley jau ateinantį ketvirta
dienį išplaukia atgal į Jungt. 
Valstijas. * r

eJbHMSoN

BERLYNAS, liepos
Hitlerio valdžia išleido 
dekretą, kuris pakeičia civilės 
tarnybos įstatymus ir dar ne- 
žmbniškiau suvaržo Vokietijos 
žydus.

Tie vokiečių, kurie yra vedę 
žydes, tuojaus bus pašalinti iš 
visų valdiškų vietų ir begalės 
gauti jokių tarnybų ateityje.

žydai gi negali užimti jokių 
vietų valstybės, valstijų, pa
vietų ir valsčių tarnybose, taip
gi jokiose viešose įstaigose.

Ateityje manoma, šį dekre
tą pritaikinti valdžios geležin
keliams, reichsbankui ir religi
nėms draugijoms.

CHICAGO. — Prez. Roose
veltui dar sykį atsisakius sta
bilizuoti dolerį, Šerai biržose 
smarkiai pašoko. Taipjau ne
paprastai sparčiai kila ir kitų 
produktų kainos. Kviečiai Ghi- 
cagos grudų biržoje pakilo iki 
$1.05 už bušelį, nors dar nese
nai tie patys kviečiai parsida- 
vinėjo po 40—50c bušelis.

Valdžia planuoja 
kampaniją, kad pa
kelti prekių kainas

Rusija ir penkios ša 
lys pasirašė nepuo

limo sutartį

Miį

AS A SOI/DIER, {jįįjl As HE IS. TO-f>«X

Generolas Hugh S. Johnson, Chicago, kuriam prezidentas 
Tooseveltas pavedė dirigavimą valdžios pastangų atgaivinti 
pramonę, sulig Industrial Recovery Bill programo. I tą prog
ramą įeina $3,612,000,000 viešų darbų projektai. Johnson yra 
mvęs kareiviu, advokatu ir pramonininku.

Pasimirė buvęs Argen
tinos prezidentas 

Yrigoyen

Amerika ruošias su
teikti sov. Rusijai 

didelę paskolą
Svarstoma suteikimas $100,000,- 

000 paskolos, kad Rusija ga
lėtų pirkti Amerikos produk
tus.

WASHINGTON, liepos 4. — 
Rekonstrukcijos Finansų Kor
poracija svarsto suteikimą so
vietų Rusijai $100,000,000 pa
skolos, kad už tuos pinigus Ru
sija galėtų pirkti Amerikoje 
bovelną, gyvulius, gyvulių pro
duktus, žemdirbystės mašinas 
r industrines reikmenis.

Jau yra nutarta paskolinti 
Rusijai $4,000,000, kad už tuos 
pinigus ji galėtų pirkti Ameri
koje 80,000 pundų bovelnos. Ta 
paskola bus suteikta einant 
kongreso autorizavimu pasko- 
inti kitoms valstybėms iki 
$100,000,000, kad tomis pasko
lomis stimuliuoti eksportą.

Šios derybos yra vedamos 
agrikultūros administracijos ir 
Rekonstrukcijos Finansų Korp. 
Rusija gi, kaip tik gaus pa
skolą, tuojaus paduos užsaky
mus iki tos sumos, kiek jos 
kreditas išneša.

Paskolos bus suteiktos tiktai 
prezidentui Rooseveltui jas pa
tvirtinus ir jos bus besąlyginiai 
garantuotos Rusijos valstybės 
banko.

Rusija busianti pripažinta
Kartu iš augštų administra

cijos vaidininkų tapo patirta, 
kad neužilgo sovietų Rusija su
silauks ir diplomatinio pripa
žinimo.

Derybas su Rusija daugiau
sia veda buvęs Iowa senatorius 
Brookhart, kuris dabar dirba 
agrikultūros administracijoje 
ieškodamas naujų rinkų Ame
rikos ūkių produktams.

. ---------------- •

OMAHA, Neb., liepos 4. — 
(Prieš 4 dienas Mrs, Elizabeth 
Flynn, 38 m., bandė nusirųio- 
dyti, bet nepasisekė. Vakar, ji 
padegė savo namus Jr suside
gino kartu su 5 mėn. sunum.

Ties Pažaisliu bom
ba sudraskė tris 

vaikus 
. A 4. . /». ’’ , ,

. . ---------------------------------

Vaikai • rado .nuo karo laikų už
silikusią bombą ir ėmė ją 
daužyti. Bomba sprogo, su
draskydama vaikus į gabalus.

KAUNAS, birž. 21. — Vakar 
ties Pažaisliu smėlyje vaikai 
rado bombą ir pradėjo ją krap
štinėti. Paskui nutarė bombą 
atidaryti ir pažiūrėti, kas yra 
jos vidury. Pradėjo bombą 
mušti akmeniu. Mušama bom
ba įkaito ir sprogo. Sprogimas 
buvo toks didelis, kad sudre
bėjo visa apylinkė.

Jurgis, Juozas ir Stasė Sa- 
požinskiai nuo 7, 9 ir 11 me
tų amžiaus, iš Žemųjų Amalių 
kaimo užmušti. Jų kūnai su
draskyti j gabalus ir kūnų da
lys išmėtytos už 30—40 metrų.

Kiti vaikai, atokiau nuo bom
bos buvę, liko nepaliesti.

BUENOS AIRES, liepos 4.— 
Vakar po ilgos ligos pasimirė 
Hipolito Yrigoyen, 82 m., ku
ris per 8 metus buvo Argenti
nos prezidentu ir du sykiu bu
vęs ištremtas į Martin Garcia

Jis buvo pirmas Argentinos 
prezidentas, kilęs iš liaudies. 
Pirmą sykį jis tapo išrinktas 
prezidentu 1016 m. Antru sy
kiu tapo išrinktas 1928 m. Te
čiaus antrą kartą prezidentauti 
teko tik du metus, nes 1930 m. 
jį nuvertė gen. Uriburu (dabar 
irgi miręs). Vėliau prezidentu 
tapo išrinktas Justo. Tečiaus 
Yrigoyen jo išrinkimo nepripa
žino ir mirė skaitydamas save 
teisėtu Argentinos prezidentu. 
Tuoj po Uriburu sukilimo, Yri
goyen buvo ištremtas į Garcia 
salą, iš kur tapo paliuosuotas 
pernai pavasarį. Tečiaus per
nai rudeny vėl tapo ištremtas, 
susekus suokalbį nuversti val
džią. Delei silpnos sveikatos 
pradžioj šių metų tapo paliuo
suotas, bet vistiek buvo laiko
mas po policijos sargyba.

VVASHINGTON, liepos 4. — 
Roosevelto administracija orga
nizuoja trijų mėnesių kampa
niją, kad pakelti prekių kainas. 
Norima pakelti kainas iki to
kio laipsnio, kokio jos buvo pa
siekusios 1926 m.

Pakėlimas kainų butų labai 
naudingas fabrikantams. Ir kai
nos pastaruoju laiku sparčiai 
kila. Bet tai yra sunkenybė 
darbininkams, kurių algos yra 
nukapotos iki žemiausio laips
nio ir dabar yra daug žemes
nės pragyvenamosios normos.

Pasitikėjimas, kad kainos 
greitu laiku dar labiau pakils, 
dirbtuvės pradės dirbti, suims 
3,000,000 bedarbių ir Amerika 
savaimi atsistos ant kojų, ir 
privertė Rooseveltą atmesti 
Europos reikalavimą stabilizuo
ti pinigus.

LONDONAS, liep. 4. — Va- 
kar Rusijos ambasadoje Rusi
ja pasirašė nepuolimo ir drau
gingumo sutartis su penkiomis 
pasienio valstybėmis — Estija, 
Latvija, Lenkija, Rumunija ir 
Turkija.

Yra žinių, kad tokią pat su
tartį pasirašys Persija ir Af
ganistanas.

Manoma, kad neužilgo tokią 
pat sutartį pasirašys ir mažo
ji entente — Rumunija, čecho- 
slovakija ir Jugoslavija.

Padarius su visomis kaimy
ninėmis valstybėmis nepuolimo 
sutartis, Rusija galės didesnę 
domę atkreipti į Tolimuosius 
Rytus, kur ir yra pavojingiau
sia Rusijai vieta — Japonija.

Ginkluotos Hitlerio 
gaujos reikalauja 

duonos
VIENNA, liepos 4. — All- 

gemeine Zeitung išspausdino 
žinią iš Berlyno, 
nepasitenkinimas
tarp Hitlerio ginkluotų gaujų.

kad didelis 
pasireiškia

Valdžia bijosi išduo 
ti liudininkus

NEW YORK, liepos 4. — 
Garsaus gangsterio Waxey 
Gordon, kuris yra teisiamas už 
nesumokėjimą pajamų taksų, 
byloje, valdžios prokuroras at
sisakė paduoti kaltinamojo ad
vokatams sąrašą tų liudytojų, 
kuriuos valdžia mano šaukti 
liudyti. Atsisakymo priežastis 
labaį nepaprasta. O tai ta, kad 
jau keturi liudininkai liko nu
žudyti ir todėl valdžia bijosi 
pasakyti ir kitus, kad ir jie ne
būtų. nužudyti, nes tada val
džia liktų bė liudytojų.

Prezidentas sugryžo 
iš atostogų

WASĘINGTON, liepos 4. — 
Prezidentas Rooseveltas rytoj 

, kuriasšeši pulkai jau tapo paleisti. sugryšta iS atostogų, _____
10,000 Hitlerio kareivių sufen- praiejjo daugiausia plaukioda-
ge demonstraciją Ruhr distrik- 
te ir šukavo: “Hitlerį, duok

23 žuvo audroj 
Kuboj

PINAR DEL RIO, Kuboj, lie
pos 4. — Atėjusi iš juros aud
ra perėjo per šiaurinę šios pro
vincijos dalį ir pasiėmė 23 gy
vastis, daugelį žmonių sužeidė 
ir pridarė nuostolių už $6,000,- 
000, sunaikindama turtingus 
tabako laukus. ■ < r

Reikalauja paliuo- 
suoti Moonėy

LONG BEAČH, Cal., liepos 
4. — Pietinės Kalifornijos me
todistų bažnyčios konferencija 
priėmė rezoliuciją, kuri reika
lauja paliuosuoti Thomas Moo- 
ney ir Warren K. Billings, ku
rie yra nuteisti neva už padė
jimą bombos 1916 m. ir nuo 
to laiko sėdi kalėjime, nors jų 
nekaltumas yra aiškiai įrody
tas.

jubĮyrT“ iTiamnu j i- i ~ ~~

' SPRINGFIELD, III., liepos 2. 
— Bomba nugriovė Peabody 
Coal Co. Woodsidę kasyklos 
“tfppelj”. \ .

Milicija pasiųsta 
prięš Springfieldo 

angliakasius
sprincIfield, ui., liepos 4. 

— Valstijos milicininkai iš Tay- 
lorville tapo trimis automobi
liais išsiųsti j Springfieldą pa
truliuoti miesto rezidencinę da
lį ir neprileisti tolimesnio dėlio
jimo bombų. Bombos esą delio- 
jamos sąryšy savitarpine ang
liakasių kova.

35 žuvo, 50,000 liko be 
pastogės Korėjos 

potviniuose
TOKIO, liepos 4? — Iš Korė

jos sostinės Seoul japonų agen
tūros žinia sako, kad kiek ži
noma, 35 žmonės yra žuvę, 16 
žmonių pasigendama ir kad 
50,000 žmonių turėjo apleisti 
savo vandens užlietus namus 
pietinėj. Korėjoj, kur dėl smar
kių lielėU išsiliejo Rakuto upė 
ir užliejo visą klonį. Nuosto
liai siekia 5,000,000 yenų.
’ ” , j*-," ■

Naujas ‘‘Naujienų” 
Telefonas .

CANAL 8500

mas juros pakraščiais. Sugry- 
!žo jis kruizeriu Indianapolis ir 

mums duonos, arba mes pavir- Į • * -• • »_. •
sime raudonaisiais!”

Atvykęs j bankietą Frank
furte aviacijos ministeris Goer- 
ing buvo nušvilptas ginkluotų 
burių, kurie šaukė: “Mes esa
me alkani. Duok mums maisto, 
arba atšauk savo bankietą.”

Visoje Vokietijoje didėja pa
sipiktinimas nazių vadų išdidu
mu ir išlaidumu.

jau turėjo pasitarimų su kabi
neto nariais, nors dar nusitarė 
vieną naktį pasilikti ant laivo.

Sugryžus jį laukia dideli dar
bai — sutvarkymas prekybos 
ir pramonės, einant tomis ga
liomis, kurias jam suteikė kon
gresas, taipgi nustatymas pla
čių viešųjų darbų.

Jaunas lietuvis žuvo ne
laimėj su automobiliu

Penki žuvo Vokietijos 
kasykloje

RECKLINGHAUSEN, Vokie
tija, liepos 4. — Penki darbi
ninkai liko užmušti ir 10 sun
kiai sužeisti eksplozijoje, kuri 
ištiko Blumenthal kasyklos pa
viršiuje, plaunant anglis.

CHICAGO. — Stanley Gui- 
dis, 21 m., gyvenęs 306 W. 39 
St., liko užmuštas 
bilius, kuriuo jis 
simušė į saugumo 
pą prie Węstern

kai automo- 
važiavo, at
šalėlės stul- 
Blvd. ir 43

gatves. Trys kiti su juo važia
vę liko tik lengvai sužeisti.

NEW YORK, liepos 4. — 
Vakar čia buvo tik 55 laipsniai 
šilumos. Tokios šaltos liepos 
mėn. pradžios dar nėra buvę 
New ybrke.

WASHINGTON, liepos 4. — 
Keturi greiti torpediniai laivai, 
kurie buvo naudojami gaudy
mui šmugelninkų, bus sugrą
žinti karo laivynui, nes valdžia 
nori mažinti savo išlaidas.

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

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

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

NAUJIENOS
HALSTED ST. Tel. CanaI 8500



Federalė valdžia ieško Hansas Oity skerdynių kaltininkų

7. SS. konferencijai artinantis

Garsinkitės4‘N-nose

LIETUVOS ŽINIOS

turi 150)000 bičių seimų

Paskutiniu lai

SUSI

Steigia muziejų Utenoj

PANAS US

*n.\

,r ’'•>

ir k t 
valse

Jonų 
Zaptorių 
nubaudė 
sumokč-

Nubausti jaunalietuviai 
už 'viršaičio ir pavasari

ninkų sumušimą

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga- 
Jeigu kiti H«-

Patarimas 
10 valandos ryto iki 1 
nuo 11 ryto iki 1 vai. 

Tei. Crawford 5573

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ -Laivakorčių 

Patarnavimu

Bitininkų draugija šiemet nu
mato perdirbti daug vaško j 
korius. Pernai perdirbo 1,000 
klg. vaško. Šiemet tas perdir
bimas turės padidėti dėlto, kad 
jau daugiau padirbtų korių iš 
užsienių nebus įgabenama. Se
niau būdavo įgabenama gana 
dideli kiekiai korių, kam buvo 
išleidžiama daug pinigų į už
sienius.

“>TiAI tu manai, jog visi cigaretai 
o A vienodus! Gerai, tik užsideg 
vieną šitų, ir tuoj persitikrinsi, jog 
Chesterfields yra istikro kitokį.

“Jie yra lengvesni dėl vieno da
lyko. Ir jie geresni. Bet tik paban
dyk kelius kvėptelėjimus ir žinosi 
kad jie patenkina”

Sabaliausku 
ir Domų Rusiška ir Turkiška Pirtis

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

Vanos, lietaus it draskos vanos. s® 
»wimming, pool.

Rusiika ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

tostogas gimnazijos mokyto
jai K. Žievys ir Lapienė para
gino mokinius rinkti kaimuose 
senovės iškasenas, senus pini
gus, senas knygas ir kt. Dabar 
mokiniai, kiek kas yra surin
kę, aukoja mokytojams, kurie 
žada iįsteigti gimnazijoje mu
ziejų. Jau dabar turi keletas 
labai retų ir brankių daiktų, 
ypatingai senų pinigų. Vienas 
mokinys surinko labai senų

Visi 
kurie buvo baisių Kansas City skerdynių (kaltininkais. Spėjama, -kad jie priklausė prie taip 
dinamos 
suoti. Viršuj

Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiskai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ažnaodijimą krau
jo, odos, 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali j>adarytL 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

Karionę ir Zaptorių ^pripažino 
kaltais ir nubaudė po 25 lt. 
baudos arba po 8 paras arešto.

• Antroje byloje Liškiavos jau
nalietuviai buvo kaltinami už
puolę ir sumušę Liškiavos vir
šaitį Aleksonį ir jo šeimą. Kal
tinamaisiais teisman patrauk
tus Bolių 
Petrikonį 
pripažino kaltais i 
po 1 mėn. kalėjimo 
ti 35 lt. už gydymą,

K.E-.VtTT£RIrI. RaYM0NdCaFFRB£ HaRVCY &WWBV.
federalio teisingumo departamento Slaptieji agentai yra sumobilizuoti i ieškoti gangsterių, 

va- 
Spcncer” gengės, prie kurios priklausė dr Frarik'Nash, kalinys, kurį jie norėjo paliuo- 

po skerdynių. Apačioj policistai, ’kalinys ’Frank Nash ir agentai, kurie žuvo nuo 
gengsterių (kilikų. v *

KAUNAS 
ką buvo ‘Liškiavos, Aly t. ap 
pavasarini rikų susirinkimas 
Jaunalietuviai įsiveržė į 
rinkimą ir pavasarininkus 
kūlė. Be to, įskundė, kad 
yasarininkai darę1 nelegalų 
sirinkimą.

Už smurtavimą jaunalietuviai 
buvo patraukti kaltinamaisiais 
ir šiomis dienomis, Alytaus tai
kos teisėjas jaunalietuvius Čes
nulevičių, Petrikonį, Marcinonį,

pinigų, būtent, net Liublino 
Unijos laikų (1569 m.). Turi 
dar ir senesnių laikų įvairių 
pinigų.

TUKSTANTIMS
P1RKLIAUTOJŲ 

y Kurios negalėjo pasi-
ijK naudoti sensaci n g a i s 

bargenais prieš Šventes, 
dar pratęsime šį išpar- 

\ \davimą iki viskas bus 
I / /išparduota.

/m ORĖSIU 
y m | Išparda- 
® |c vimas

DEL MOTERŲ. MER- 
B / GINŲ ir MERGAIČIŲ

Z/( Ar jus pirksitą 29c dre-
sę arba už $2149 Jąr 
mokisitr Tiktai 1 tortą 
už antrą dresę. 3,000 

dresių pasirinkimui. Atsivykite tavo 
strutį, dukrtlf, motiną, kaiminką ar
ba draugei. Jokių aprabriiavimų dėt 
raito arba t palvos.

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE
Šaltas Alus

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

Lietuvoj yra 20,000 
bitininkų

KAUNAS
ku Lietuvoj bitininkystes būk
lė žymiai pagerėjo, čia dau
giausia pasidarbavo bitininkų
draugija, kuri varo labai pla
čią bitininkystės propagandą. 
Bitininkystės plėtimasis paste
bimas kiekvienais metais vis 
didesnis, nes ūkininkai pamatė, 
kad bitininkystė duoda paja
mų. Sakysim, bitininkas turįs 
20 bičių šeimų per metus, par
davęs meilų, vašką ir bičių 
spiečius gauna grynų pajamų 
per 1,500 litų. Tokia suma 
ukiui didelis indėlis. Bitinin
kystė Lietuvoj iki šiol yra dar 
tik vystymosi stadijoj 
Lietuvoje 
bitininkų, 
000 bičių 
bitininkui 
mos 
ninkas turėti 15 
mų, žinoma

Farmerių streikas 
Lietuvoje

KAUNAS. — Rūkų 
kaimų A. Panemunės 
ūkininkai nutarė nevežti į 
Kauną pienę, kadangi moka 
jiems tik po 16 et. už 1 Itr. Jie 
reikalauja po 25 et. už 1 Itr. 
Tačiau vieni boikotuoja, o kiti 
vis tiek veža.

Tai boikotininkai užvakar 
ties IV-tu fortu streiklaužiams 
pastojo kelią ir jų pieną ir 
grietinėlę išvertė iš bakų ant 
žemės. Dar ir apstumdė.

Policija šį dalyką tiria.

WISSIG
Specialistą* iš 

Rusijos

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Dabar 
jau yra per 20,000 
kurie turi apie 150,- 
šeimų. Kiekvienam 

tenka 5—7 bičių šei- 
galėtų kiekvienas biti- 

20 bičių šei- 
taip pat galėtų 

būti ir žymiai daugiau bitinin
kų. Bitininkai, vidutiniškai iš 
vienos šeimos bičių gauna 20 
klg. medaus. Pasitaiko ir to
kių bitininkų, kurie labai gerai 
prižiūri bites, gauna ir po 50— 
150 klg., bet tai yra tik Tete

iki šiol bitynų, kurių 
savininkai tik vien iš jų gy
ventų yra mažai. Bitininkų, 
kurie turi po 100—200 bičių 
šeimų ir iš to pragyvena yra 
keletas: Kėdainių, Seinų, Šiau
lių, Alytaus, Panevėžio ir Bir
žų apskrityse. Bitininkų drau
gija daro žygių, kad bitininkys
tė Lietuvoje butų žymiai iš
plėsta ir tinkamai butų sutvar
kyta.
Kauno gyventojai perka 40,000 

klg. medaus
Bitininkų draugija šiemet 

numato Kaune įsteigti medaus, 
įvairių sėklų, bitininkystės 
įrankių ir kitų smulkių ūkio 
šakų produktų ir įrankių krau
tuvę. ši krautuvė busianti su
tvarkyta koperatiniais pagrin
dais. Krautuvės tikslas steng
tis numušti smulkių ūkio šakų 
produktų ir įrankių kainas, ku
rios dabar yra gana aukštos. 
Ta pat proga tenka pastebėti, 
kad medaus kainos dabar yra 
pastovios ir gana aukštos. Me
daus klg. kaštuoja dabar nuo 
2 iki 2.30 litų. Tokios medaus 
kainos pasidarė dėlto, kad pa
skutiniu laiku medaus pareika
lavimas yra labai pididejęs. 
Daug medaus paima IPrienų ir 
Anykščių midaus dirbtuvės, 
taip pat ir Kauno miešto gy
ventojai. Minimos midaus dirb
tuvės pareikalavo apie 40,000 
klg. medaus. Kauno miestas 
sunaudos tiek pat.

Dirbtiniai koriai

Kansas City

tCrnnd T?f»rnrla Mirk vl*minC,oj konferencijoj turės ’VJLclllLI ±l<ipiUa, AYAlvtl* svarstomi ir išspręšti, jei
gu draugai pilnai prisirengę 
joje dtftyvaus. Todėl, kiek
vienas privalom suglausti pe
čius ir pradėti tą darbą, kuris 
iki šiol buvo apleistas. Iki kon
ferencijai gal jau daugiau ne
teks rašyti, ‘todėl, draugiškai, 
pasimatysime konferęncijoj.

— 5. Naudžius.

LSS. 51 kp. pilnai prisiren
gus pasiųsti savo delegatus į 
LSS. konferenciją, kuri įvyks 
liepos 15 d. Chicago, III. dele
gatai yra išrinkti 5. Jei nepa
sitaikys kokių kliūčių, tai visi 
penki dalyvaus konferencijoj. 
Nors laikai ir blogi, bet visos 
lietuvių kolonijos, Aitriose 
randasi bent Šiek tiek socia
listinės * minties darbininkų, 
privalėtų šia konferencija su
sidomėti, ir kiek galima skai- 
tlingiau joje dalyvauti. Neži
nau kokius rezultatus konfe
rencija suteiks dėl darbo 
žmonių, bet man atrodo, kad 
yra svarbu joje dalyvauti, nes 
nuo jos priklausys socialisti
nis lietuvių darbininkų judė
jimas ateityje.
Prisirengę patiekti sumanymų

Musų delegatai pasirengę 
pateikti platų raportą, taipgi 
keletą gerų sumanymų dėl L. 
S. S. Jeigu visų kolonijų 
draugai, kurie dalyvaus kon
ferencijoje, paruoš ką nors 
gero dėl musų organizacijos, 
reikia tad tikėtis, kad konfe
rencija bus gyva. Bet jeigu 
nuvažiavę tik pasiklausysime 
raportų ir vėl viską po seno
vei paliksime, tai tokia kon
ferencija nesuteiks naudos nei 
lietuvių darbininkų klasei, nei 
tarptautiniam judėjimui.
Neikia sveikų ir gerų suma

nymų.
Taigi, kiekvieno draugo ir 

draugės pareiga yra netik 
skaitlingai dalyvauti viršmi- 
nėtoj konferencijoj, bet turėti 
sveikus ir gerus sumanymus 
organizacijos labui. Medžia
gos dar netrūksta, darbo žmo
nių pritarimas socialistams, 
kuris tūlą laiką buvo svjTuo-djjybė 
jautis, šiandien pradeda atsi
gauti ir milžiniškos minios 
lanko socialistų parengimus. 
Tas reiškia, kad darbo žmo
nės, kurie iki Šiam laikui bu
vo suvilti miglotais įvairių 
partijų prižadais, šiandien tas 
miglas baigia jau sklaidyti. 
Iš po miglotos padangės pir
mas saulės spindulys pasiekęs 
darbininko nuvargusią kruti
nę, ragina jį stoti į socialistų 
eiles ir kovoti už savo ir vi
sų darbo žmonių reikalus.

Stoja į socialistų eiles.
Jie tai daro, ir, toms/ mi

nioms, kurios šiandie prita
ria socialistams, mes negali
me paduoti savo ranką ir at
sisveikinti su jais amžinai. 
Mums reikia darbininkišku 
raštų, reikia gyvos agitacijos 
reikia būti prisirengusiems 
nurodyti kovos budus, reikia 
turėti gabių agitatorių, kurie 
mokėtų sutraukti neorgani
zuotus darbininkus po vienos 
organizacijos vėliava socialis
tinio internacionalo.

Šitokie ir kiti klausimai

CHICAGO MAIL ORDFR CC
Ha/rison 4 Paulina $♦$.,. MaKbfisld



Trečiadienis, liepos 5, 1933
■r

NAUJIENOS, CHčSgff, UI 
—. -............. i u,.,.„.‘...‘.i..       n'»i[ii 11 r

nuo to laiko

THE OUTBREAK

Skyrius

122 South Michigan Avenue ir 11 Apielinkės Ofisų

IR KALNUOSE
NAMAI GALI BŪT ARTI!

NAUJIENŲ
nustosite

arti

50c

NAUJIENOS

mai|onnou£.

iu&Ls

iooaa<300!

MMMN

$99.00
161.50

Aplankykite 
System ~ 
Communėcati

Building 
nėję Parodoje

įdedami,

3.10
2.69

PIRMYN
SHARPS and FLATS

> S. STATE ST., Chicago
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

COME AGAIN t
5 SOCN, «

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų kpudžiu 
dažaai esti sugadinama ko
kiunors mažu ii pažiūros 
daiktu.

HE ČeRmiNLY IS A NUY, BUY YOUvE GOTTA HANb 
1TTOMIMI-HES A MlLlIONAlRE’f“?---- SO 1 LOAMED HIM THE JMFFEREMCfL 

’------TFO12 A FEV< DAY3‘ t "

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

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street \ .1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

patelefonuokite jiems

Dr. Arthur H. Daniels, ku
ris buvo išrinktas Illinois uni
versiteto prezidentu j vietų Dr. 
Harry Woodburn Chase, kuris 
buvo pakviestas kancleriu į 
New Yorko universitetų. Da
niels profesoriauja Illinois uni
versitete per 40 metų.

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

Patarnavimu

TREČIA KLESA
Į Vienų Pusę ............ ............

Į Abi Puses ....... ............... ....

WV,HĘ T0LDME RiMSELFTHAT HE 
[ ONLY lACHED OF HAVING I 

M1U.I0M Į)6LLĄRS,iAHl>-—

muokite gazo degtuvą už taip mažai kaip 10c į 
dieną. (Truputį daugiaus už boilerius ir didesnius 
pečius). Be jokio iš kalno [mokėjimo. Įvedimas ne
kainuoja. Nuomavimas už Liepos ir Rugsė
jį nieko ne kainuosi Jeigu ne busite užganėdinti, 
mes išimsime degtuvą ir atstatysime jūsų furnace. 
Gazo šiluma kurią vidutiniški Chicago namai var
toja numažinta 61% nuo 1921. Telefonuokite 
WABash 6000—ir sužinokite kaip ekonomiškai 
jus galite apšildyti savo namus nauja wholesale 
kaina.

Be jokių “pėdsakų” iš jūsų švaraus beismento 
—be purvo, kuris ateina iš pečiaus į jūsų kamba
rius; turėsite mažiaus šiuravojimo—mažiaus pini
gų išteisite palaikymui jūsų namų.

Aš apsivalau į puslaikį
. J . ■ i ... ' ' ,

kaip mes įsivedėme Gazo Šilumą

CONCERNING ALL.
A hot vveather remark; The 

fcllovv who said beauty is- the 
soul of wit Avould got a big 
laugh out of the present day 
backless and almost frontless 
bathing auit... And I wish to 
bet tvvo doughnut holes to a 
plugged niekei that our pre- 
sidcnt, Stanley, has been out 
the lašt coupla weėks taking 
a peek at the young things 
that wear these new suits... 
Wc wish to pay our respects 
and offer our concolations to 
Onuks whose mother passed 
away several weeks ago. 
Onuks plaus to come back to 
the chorus... We have found

The rehearsal, itself, went 
off quite well. Mr. Pocius, our 
leader, proved to be wel 
satisfied and felt that our 
part of the program would be 
a “wow”.

After the rehearsal there 
was dancing for all those that 
c a r e d to stav. And then 
it is rumored that after July 
16th there will be one merry 
blowout for all the choruses 
or all those that will partici- 
pate. Gratis!

Don*t forget that Thursday 
there will another rehearsal 
at the šame place, St. Georgės 
Auditorium, 32nd Place and

Auburn Avė. at eight o’clock. 
THE END.

Tonite or Wednesday, Pir
myn chorus will hold their 
lašt rehearsal at the usual 
time and place. It i& absolute- 
ly essential 
ber attend. 
season will 
over. Finai

chorus can get • together 
during the summer vvill be 
discussed. And while we are 
štili dealing with our oWn 
affairs, The Singing Fool wi- 
shes to suggest that all inem- 
bers come down with their 
bathing suits Wednesday and 
then after rehearsal we will 
all go down to the Jake for a

KODĖL valymo ‘darbas turėtų būti tokiu sunku
mu kasmet? Darykite dabar taip, kaip tūks

tančiai kitų Chicagiečių daro .. . pakeiskite į gazo 
šilumą it prašalinkite šaltinį nuo kurio pareina did
žiausias purvas namuose. Gazo šiluma dega šva
riai -— duoda jums tiktai švarią, sveiką, lygią ši
lumą per visą žiemą. Firankos, medžio išbaigimas, 
ir lubos išlieka ilgiaus švarios, nes gazo šiluma ne 
platina durnų, suodžių bei purvo.

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

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

Nuosavybes Išsivystymas ........................................
170 pusi.

Kas yra Taip, 0 Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pusi.

Moralybes Išsivystymas ...... .............. ................ ..... .
120 pusi.

Pagavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutine knyga, kurių suspėjo 

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

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Buy gloves with what 
it savęs 

reikšto mosAti BOę 
daurlsu. M*d ąaau gera dantų 
kofele. Mrterlne Tootb P»ete, 
didelis tūba* panddaod* ai 

JI valo ir »P**n»o dan* 
tie Be to 4elite »at*opinti 
*8, ui kurtuos rallte nusipirk- 
u plrltlnaltes ar M kita 
Lambert Phemsaeei Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Bell 
Parodų, 
_.i o n s 
Pasauli-

Nuomuokite Gazo Degtuvą 
Be Jokio Investmento

Dabar yra laikas įsitaisyti gazo šilumą-. Jums nerei 
kės įvestuoti nei vieno cento dėl įrengimų. Nuo

J padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rom* ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai 
kurs

'alios surado sustata 
ro šveičia nedrasky

damas dantų emales — tas sun
ku* uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Usterine dantų 
tepelę kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co4 Saint 
Louis, U. S. A.

that every mem- 
Plans for next 

have to be gone 
instructions to be 

given regarding the World’s 
Fair activities. Also the most 
important or the most inte- 
resting, ways in which the

two very amiable, yet sorta 
dangerous giggols ainohgst 
us. Tony ahd Peter. Dahget- 
ous because they ride in a 
vehicle which they call a car 
and w e call a (never inind. It 
wouldn’t look good to put 
any vicious language in these 
cohimns.)... Alice or is it 
Alyce and her sister Mary are 
two of Nature’s very ųuiet 
creatures. They say little būt 
they act quick. Is» my face 
red?... And red faces! No one 
knows whether John Miller is 
bhishing or not. Mother 
Nature and violet rays have 
worked on him... It has been 
recommended that either a 
ventilating system or else a 
dozen fans be provided in 
Palulis Hali on account it 
gets d-n Jiot in there during 
rehearsal or.any other time. 
Well, that will be all. This 
has been

THE SINGING FOOL 
whose column will contimie 
despite the fact that tonite is 
the lašt rehearsal.

Specialai - VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Showers, lengvai 
Chromo dengti, su firan-$ 
komis ...................................
NICKEL PLATED $

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

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestų be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliju, o iš ten kitu laivu į Klaipedų.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:

TURISTINĖ KLESA:
Į Vienų Pusę’......... ..................... $130.50
I Abi Puses  ............................. 220.00

Valdžios Taksos atskirai $5.00

g Namai ištikto yra taip arti kaip artimiau

sias telefonas. Kuomet jus išvykstate atosto

goms bukite ankštame ryšy su namais ir savo 

šeima 

rūpintis ir galėsite pašvęsti savo liuoslaikį 

ilsiui, malonumams ir linksmumams. Kur * L . WU'
nevažiuotumėte, jus visur rasite telefoną M- {u
po ranka ir iš tos vietos iki jūsų inamų 

tiktai keletą minučių. Pašaukimai mažai 

nuoja, nežiūrint kada jus nepašauktumėte.

Porcelinės rankenos, rezer
vuaro kranai. Specialiai 
kiekvienas ..........................VVV

Baltu celuloidu dengtas toi-
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply Housę, Ine. 

172

^VP0WDER
M Mf m

— . Mvth m b 
»»*• oiMrb

________  DoubhActionJ Į

Lašt Thursday while socie- 
ty and all the members of the 
“400” walked out into a vio- 
lent cloudburst with hip 
boots, members of Pirmyn 
chorus and a dozen other 
choirs reported to St. George’s 
Auditorium to prepare for 
Lithuanian Day at the Cen
tu ry of Progress. And boy, 
what a conglomeration of 
Lithuanian youth there was. 
In all there were only about 
200 individuals būt these 
came from all partsi of the 
city, from as far south as the 
Southside or better štili South 
Chicago and from as far 
north as the Northside. Many 
strange faces and many stran- 
ge people! Būt after a short 
while we will be well ac- 
quainted with most of our 
ambitious Lithuanians.

NlGHT. GIRtS! »* IVE MOST EtUOYABLE
AND PROHTABLE Į "

Vasarinė Ekskursija
Liepos 28, 1933

MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

SAVE 
IN BUYINC
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“SMEGENŲ TRUSTO" PRESTIŽAS NUPUOLĖ

Į Londoną nukeliavo asmeniškas prez. Roosevelto 
atstovas, profesorius Raymond Moley, padėti Jungti
nių Valstijų delegacijai išnarplioti tą keblųjį dolerio 
stabilizacijos klausimą, už kurio užkliuvo ekonominė 
konferencija. Visas pasaulis laukė, ką prof. Moley pa
sakys, nes buvo plačiai paskleista nuomonė, kad jisai 
esąs vadas to “smegenų trusto”, kuris nustato Ameri
kos valdžios politiką.

Bet Rooeevelte atstovas susikompromitavo. Jisai 
pritarė bendrai anglų, frąncuzų, amerikonų ir kitų ša
lių delegatų rezoliucijai apie tai, kad pasaulis turįs grįž
ti prie pastovių, auksu paremtų valiutų, ir pasiuntė tą 
rezoliuciją patvirtinti prezidentui RooseveltuL O Roose- 
veltas ėmė ją ir atmetė!

Londono konferencija nustebo pamačiusi, kad prof. 
Moley žodis nedaug tereiškia Roosevelto administraci
jai, ir “smegenų trusto” prestižas susyk nusmuko iki 
nolio.

Jungtinių Valstijų prezidentas, gal būt, dėlto ir at
metė prof. Moley persiųstą jam rezoliuciją, kad jisai 
norėjo įrodyti, jogei “bosas” Amerikoje yra Roosevel- 
tas> o ne koks ten “smegenų trustas".

BIZNIS YRA BIZNIS

Sovietų valdžia paleido iš kalėjimo du anglų inži
nierių, kurie buvo Maskvoje nuteisti už “sabotažą” ir 
atšaukė embargo (draudimą įvežti) prieš Anglijos pre
kes. Anglijos valdžia atšaukė embargo prieš Rusijos 
prekes.

Tuo budu tarp Anglijos ir Sovietų Sąjungos vėl 
tapo atsteigti normalus prekybos santykiai, * kurie bu
vo nutrukę, kuomet Stalino žvalgyba suėmė keletą ang
lų firmos Rusijoje tarnautojų ir iškėlė jiems kriminali
nę bylą.

Sovietų užsienių reikalų komisaras Litvinovas, at
važiavęs į Londoną dalyvauti ekonominėje pasaulio 
konferencijoje, ilgai derėjosi su Anglijos valdžia, steng
damasis atitaisyti tą kvailystę, kurią padarė bolševikų;

Maskva buvo priversta nusileisti, kadangi jai yra 
svarbu turėti rinką savo eksportui Anglijoje; Užuot 
tęsusi “mirtiną kovą" prieš Anglijos kapitalistus, ji iš
pildė jų reikalavimu panaikindama teismo nuosprendi 
prieš anglį) inžinierius.

IR AMERIKA DARYS BIZNI SU RUSIJA
> -------------
Rekonstrukcijos Finansų Korporacija paskelbė Wa- 

shingtone, kad ji paskolins apie 4 milionus dolerių so
vietų prekybos atstovybei Amerikoje, idant ji galėtų 
pirkti Amerikoje medvilnę. Sovietų valdžia per s&vo 
prekybos atstovybę (Amtorg) užmokės 30 nuošimčių 
sumos, kuri bus suderėta už medvilnę, o kitus 70 nuo
šimčių jai paskolins Rekonstrukcijos Korporacija. Pa
skola bus vieniems metams ir neš 5 nuošimčius palū
kanų. Viso rusai rengiasi, pagal šitų sutartį, pirkti 
medvilnės (vatos) netoli už 6 milionus dolerių.

Sutartis buvo padaryta po to, kai prof. Moley 
simatė Londone su komisaru Litvinovu.

Neseniai Rekonstrukcijos Korporacija sutiko

pa-

pa- 
skoBnti 50 milionų dolerių Kinijai medvilnei ir kvie
čiams pirkti Amerikoje, šitokiu budu Amerikos val
džia stengiasi sumažinti žemės ūkio produktų pervir-

23 m.), kad Jungtinių Valstijų valdžia duoda pinigų 
sovietams, , > (

Reikia manyti, kad neilgai trukus Amerika suteiks 
ir formatų pripažinimą sovietams.

Kad- rusai perka Amerikoje medvilnę, kurios čia 
yra perdaug,, tai bus naudinga ir vienai, ir antrai ša
liai* Tik yra nuostabu, kacF belševikija tos žaliavos ne
turi pakankamai. Komunistų spauda seniaus tiek daug 
btrtmydavo apie medvilnės laukus Tumstaaer jogai, ro* 
dėsi, kad Sovietų Sąjurtga savo medvilnės gamyba grei
tai ne tik “pavys", btt ir “pralenk" Amerikų. 0 da- 
bar matome., kad ji turi sta&atia pir/’OT ^dvilnčs pir
kimui. Nuo reklamos iki tiesos, matytu yra ilga distan-

Apžvalga
■ ■ ■■ ■■  IK.  

Iš KONSULATO I SUNKIŲJŲ 
DARBŲ KALĖJIMĄ

Buvęs Lietuvos konsulas Pie
tų Afrikoje, p. V. K. Račkaus
kas, kaip praneša Lietuvos 
spauda, buvo paršauktas iš 
Londono j Kauną ir suareštuo
tas. Jisai sėdi sunkiųjų darbų 
kalėjime. Račkauskas kaltina
mas, kad, būdamas konsulu 
Afrikoje, jisai pasisavino vie- 
įną svetimų palikimą, o būda
mas Londone išeikvojo valsty
bės pinigus.

Ponas Račkauskas 
Vairas) ilgus metus 
Amerikoje,
Šliupo “Laisvos Minties 
paskui redagavo “Tėvynę”. 
Beredaguodamas SLA, organą, 
jisai sumanė organizuoti Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę ir 
buvo tos bendrovės vienas ak- 
tingiausių agitatorių ir vadų. 
Jos reikalais jisai iškeliavo j 
Lietuvą, bet vėliaus sugrįžo 
Amerikon ir mėgino vėl užsi
imti laikraštininko darbu. Ši
tuo tikslu jisai suorganizavo 
bendrovę develande, kuri per
ėmė “Dirvos” leidimą. Rač
kauskas ir dabar yra vienas iš 
stambiausiųjų- “Dirvos” bend
roves šėrininkų. Gavęs valsty
binę tarnybą Lietuvoje, 
išvažiavo į Europą,

cialistų* Partijos nacionalis vyk
domasis komitetas.

Nors tų organizacijų įsteigė 
socialistai, bet ji priims kaipo 
narius visus nuoširdžius demo
kratijos rėmėjus, neatsižvel
giant j jų socialinę padėtį. Są
jungos raštinė bus New Yorko 
mieste, 112 East 19th St.

Jos sekretorius, Edward 
Levinson; praneša, kad atėjo 
iš (Prahos Vokietijos socialde
mokratų atsišaukimas, kuriame 
prašoma pageltos prieš hitle- 
rizmą. Atsišaukime sakoma, 
kad kova prieš “nacių” dikta
tūrų nesustos, nes milionų Vo
kietijos darbininkų Įsitikinimai, 
kaip buvo, taip ir tebėra socia
listiniai, ir nė žiauriausias te-

roras jų nepakeis.
Kova prieš hitlerizmą yra 

organizuojama visame pasauly
je. Socialistinių Darbininkų In
ternacionalas praneša Amerikos 
socialistams, kad jau daugelyje 
šalių yra steigiamos panašios 
sąjungos, kaip ši, kurią tveria 
Amerikos socialistai. Į komite
tą organizavimui kovos prieš 
Vokietijos fašizmą Amerikos 
Socialistų Partija paskyrė šiuos 
asmenis: Norman Thomas, 
Morris Hillųuit, Daniel W. 
Hoan, Darlington Hoopes ir 
Powers Hapgood. Komitetas iš
siuntinėjo apie 100 laiškų po
litikos ir visuomenės vadams 
Amerikoje, kviesdamas juos 
stoti j aktingų kovotojų eiles.

(Karolis 
gyveno 

dirbo prie Dr. J. 
“Laisvos Minties” ir 

redagavo

SPAUDOS “LAISVĖ” 
LIETUVOJE

jisai

karoValdžia uždare visam 
stovio laikui (t. y. kol gyvuos 
tautininkų diktatūra) Lietuvos 
socialdemokratų partijos orga
nų “Socialdemokratą”.

JANUŠKEVIČIUS IR ČEKA
NAUSKAS SUSPENDUOTI

Draugai Pasiliko Draugais
Mf »'• • • •****«

į U. A. TV LYS

SLA. 124 kp. Hartforde, 
Conn., suspendavo ,..4du žymiu 
savo nariu — Januškevičių Jr., 
kuris yra SLA. iždo globėjas, 
vieniems metams, o Čekanaus
ką, buvusį kandidatų į SLA. 
centro sekretorius, -- pusei 
metų. Jie kaltinami kuopos 
viršininkų šmeižimu;

Suspenduotieji grasina “civi
liu teismu'*,. kadangi! kuopa 
juodii nubaudusi, nesant 
'dviem susirinkime.

BESARMATIS

jiem

Clevelando “Dirva” klausia: 
“kodėl *Naujienų’ darbininkams 
po pusmetį algos nemokėta?” 
šitokiomis begėdiškomis insi
nuacijomis tas “tautinės min
ties” šlamštelis bando pakenkti 
“Naujienų” geram vardui, už
miršdamas, kad, viena, yra ne
gražu meluoti; antra, kad yra 
kvaila* šitokius melus skelbti 
(nes juk ir paskutinis durnius 
gali suprasti, kad darbininkai, 
negaudami algų* per pusę me
tų, negalėtų gyventi); trečia, 
kad yra kiaules darbas šitaip 
kišti savo šnipą į svetimos įs
taigos biznį.

Tas iš pupų nevarytas vai
kiščias, kuris “redaguoja” Cle- 
velando šlamštelį, jau ne pir
mu kartu parodo savo kiauliš
ką nikį, skelbdamas nebūtus 
dalykus apie “Naujienas”. Ji
sai dėjo iš kažin kokių patvo
rių surankiotais prasimanymus 
apie darbininkų "terorizavimą”, 
apie “morgteiua^ ir t. t. Jam, 
tur bu<t, rodosi, kad jeigu) jisai 
begėdiškai ambrys prieš “Nau
jienas”, tai publika palaikys jį 
dideliu vyru.
i . -------s.—
j SĄJUNGA PRl^ VOKIETI

JOS FAėlZMĄį
t V ’ ' . ■

.......... . 4... .. II

. iNeiv Yorke/įjsikųrė sąjunga’ 
Movai su Vokietijoj5: fašizmų 
(League Against teman tasc-

. kurios Uždą-
W* * 

cfolfotamš grųMfo su Hitlerio 
diktatūra. Sąjungą įsteigi Sp-

(Tąsa)
Ji galvoja, ką pradėti, bet 

negali nieko sugalvotu Kaip 
paklydus dideliam miške, ji 
stovi, dairosi ir ieško1 kelio, o 
kažin kas didelis ir baisus 
dunda. Minia zigzaguoja; bėga 
į viršų, leidžiasi žemyn, lenda 
į karidorhis. šviesos, marmu
ras, durys; karidoriai, geleži
niai vartai, kažin koks nuola
tinis, didelis užimąs, kap bai
siai audrai artėjant,, sukas, 
smenga, vėl kyla. Visa stotis, 
keistam paveiksle, sukasi ir 
lekia į jos akis. Ji, kaip gyva, 
nėra mačius tokių didelių dai
ktų ir tiek daug žmonhj. čia’ 
buvo kažin kokia rinka, su
traukus visą pasaulį. Viso pa
saulio rinka Čia spiegė. Kažin 
kas aukštas, kaip dangus, ir 
didelis, kaip visas pasaulis,, 
stovėjo prieš ją. Tai didmies
čio veidas, Čikdga! Okeanas, 
kuriu teka tuksiančiai žmoni
jos upelių. Įteka ir dingsta. Ir 
tie, kurie ten, savo namuose, 
buvo garsus žmonės, šiaip ar 
taip gabus Vyrai, čia pakliuvę, 
lieka nebepastebimi. Greitai 
jie išmaino savo idealus, min
tis ir norus į čianykščius mo
lius. i>

Ji buvo Marė ‘ Jokelyte, iš to 
“lietuviško” angliakasių mies
telio* kur jos tėvas valdo val
gomų daiktų sankrovą, o pir
miau valdė smuklę ir dabar 
rengiasi grįžti atgal į smuklę. 
Ji tik baigė stenografistčs kur
są ir atvažiavo čia darbo ieš
koti.

Jos motina atkalbinėjo ją:
—Ko tu ten važiuosi? Ką 

rasi? Visa Čikaga bastosi be 
darbo, špygą, ne darbą ten tu 
gausi.

—Vistiek, daugiau progų 
tenai.

—Paskui kaip ten gyventi! 
Durnai, trukšmas ir striokas. 
Žmonės kulvirščiais laksto ir 
galvas nusisuka. Ten neramus 
gyvenimas.

—Kaip tik tą aš ir mėgstu. 
Kas važiuoja j Čikagą, mama, 
nevažiuoja ieškoti ramaus gy
venimo. Važiuoja kovoti, kuo 
nors būti. i<

—Kuo ne kuo, o valkata1 ten*- 
gviauria ten palikti?

! —Kad ir valkata geriau ten 
įbtiti, nei čia taip numirusiai 
gyventi. Palyginti žmogų su 
žmogumi. Lenktyniauti, lipti 
per sugriuvusius aukštyn! Kas 
gali būti malonesnio?

* Pasaulis įvairus ir bėgate' 
platus stovėjo prieš ją. Jbą 
.folinė ten toli, kaip- orlaivių 
itelio žiburys* bliksėjo. Visa 
buvo nauja, įdomu; Bet pa
čiai tikrąsias gyvenimo spal
vas; pačias saldžiausias^ sultis 

;ji1 įrivaiįdavo esant Čikagoje. 
It ji’ čia atvyko pilna pasitikę- 
jiftio' Savimi* atkakli, pilna no-

svajonių, energijos. Ji bu
vo gatava išsftunti iš vietos 
kokią jail pavargusią, nuntdė- 
vėjusią, be kraujo mergšę ir 
triumfuot^; ieškot^ džiaugsmo* 
mę-ilės

. U kai# tėkmių-
ga sriovė* Čidb, Ūžia gyveninius t 
Vw naują, ir gyva1 čte pat

man niekas, dabar visas gy
venimas!

—Čikaga negali* kitokia būti. 
Visiem ji tokia, — sąmoningai 
pakreipė mint) Vera, kuri mo
kėjo rangytis kalboj, kaip va- 
junas dumble.

—Aš kita galvoju, — Mare, 
juokdamosi, pastebėjo. — Tu 
žinai, ką aš turiu galvoj.

—Mudvi eisim į moterų 
kambarį pudros užsidėti. Jus 
čia palaukit.

Ir Vėra nusivedė savo gi
minaitę.

—Nepasakok vyrams, kaip 
jie tau patinka. Tegu spėja, 
išeis geriau, — patarė gimi
naitei Vėra.

—Juozas patinka man.
—Bet tu nežinai dar, kaip 

tu jam patinki.
—Apie tai aš nė nepamisli- 

nau^
—Turi pirmiausia pamislyti.
—Kurf J*? man' atvežei? Juo

zą?
—Pasirink.
—Aš jau pasirinkau.
—Bet tu tokia nepatiksi Juo

zui. Leisk man pataisyti tavo 
skrybėlę. Arba bėkim nupirkti 
naują skrybėlę ir suknelę. Jie 
gali palaukti.

—Ar jie lauksi taip ilgai? i 
—Palauks. Mes čia tuojau 

prie stoties gausime.
Marė sugrįžot, kaip tikras Či

kagos paukštelis. Pasipuošus 
nauja šviesiaspalve suknele, 
nauja skrybėlę ir veidų n tįsi
ma Ievoj u s pudra, ružuy lipsti- 
ku ir luaskaru. Mažytė, laibute 
ir gyva.

—Va, kokia aš dabar, pamė
lusi laukų plunksnas, — ji 
gyrėsi Juozui.

—Tu dabar, kaip peteliške 
pievoj, — nusijuokė Juozas.

—Taip. Ta, ,kuri, paliesta, 
palieka baltus pirštus, —man- 
driai atsake Marė.

—Ir verkiančių širdį, — lai
kėsi Juozas.

—Aš nepavojinga.
—Aš pavojingas.
—Aš mylėčiau išbandyti tą 

pavojų.
4 Juozas buvo, nebe jaunas dėl 
jos. Dvidešimt penkerių metų. 
Ji stebėjosi, kaip jis išgyveno 
taip ilgai vienas. Jis buvo dide- 

’lis. Joo skrybėlė nesiekė jo pe
čių; Tai tas vyras, kuris bite 
ftur gali užstoti moterį, arba 
pagyromis rodomas kitoms 
moterims, kaip buldogas, pri
zą laimėjęs šunų parodose.

nusišypsoti 
kogreičiu ti-

nusrvihi* 
j puasese-

jau pastebėjo šimtą skirtingo 
stiliaus suknelių, dešimt skry
bėlių, kurias ji norėtų turėti. 
Pastebėjo kelis vaikinui, ku
rie jai patiko. Jie dingo, neat
kreipę nė žvilgsnio į ją, bet 
jis, tas jos svajonių vyras gy
vena kur nors čia.

Jos pusseserė, Vėra Jokely- 
tė, pavėlavo atvykti į stotį. Bet 
ji' vistiek atvyko^ Jie trise 
trukšmingai, kaip tikri čika- 
giečiai, ją pribėgo; Vėra ir du 
vaikinai; Vienas tas, su kuriuo 
Mare m si pažino šaltai ir ku
riame nieko patraukiančio ne
matė. O kitas buvo Juozas 
Kupstas, kuris patiko jai. Tas 
įvyrąs, pakreipęs baltą, šiau
dinę skrybėlę į kairį šoną, ne
abejotinai buvo jos svajonių 
vaikinas. Tas pats, kurį ji sap
navo; Jis buvo dar puikesnis, 
negu jos įsivaizduotas vaiki
nas. Ji paskandino jį savo gla
monėjančiose akyse. Iš to, 
kaip ji suspaudė jo ranką, ir 
iš to, kaip ji žiurėjo į jo akis, 
buvo aišku, kad ji staiga tapo 
to vyro nustumta, nuo kojų.

/ ’ ■ ■ ęyz-
Ji nieko negalvojo, jokis 

klausimas jos nekankino. Ji 
tik džiaugėsi. Jis yra jos vai
kinas. Ji gali paniimtf jį, saky
sim, kaip aną žurnalą už pen
kiolikę centų. Ar jis ją myli? 
Žinoma, kad myli. Ta viena 
mintis ją žavėjo.

—-Kaip keista, — ji sakė. —
Tai, kas prieš valandėlę buvo Sunkiai jos širdis plakė 
___ _________ " ..............................- ■ n*- ■ .. ..........................

AUDRINGAS ORAS

akys meile degė. Ji norėjo, 
.kad jis tuojau paimtų ją į sa
vo rankas ir neštų. Ji ir dau
giau iš jo norėjo. Bet jis sto
vėjo ten toks neaiškus ir ne
paisantis, lygiui kalbėdamas į 
visus tris. Tarytum koki garse
nybė patekus į nežinomų savo 
garbintojų ratą, skubina pa
duoti ranką ir 
kiekvienam lygiai 
šia pranykti.

Marė, pradėjus 
juokais atsikreipė 
rę:

—Aš skubinsiu ištekėti. Tė
vas pažadėjo dešimt tūkstan
čių kaičio, tai reikia skubin
ti, kol nesugalvojo kų kita.

—Dešimt tūkstančių? — nu
sistebėjo Juozas.— Tamstai da
bar šimtų* kartų įdomesnė.

—Dešimt tūkstančių Mgi
cento.

—Taip ilgai aš galvojau, 
kur rasti turtinga- žmonai

Marei buvo lengviau. Ta 
mintis ilgai vargino jų. Tė
vas tikrai buvo pažadėjęs- jai 
dešimt tūkstančių dolerių. Ko
de! neparodyti viską tam, kurį 
tikrai galvoji?

—Juozas pažiurėjo j ją ne- 
betuščiomit akimis netaip, 
kaip pirma jis j ją žiurėjo,

—Meilė prasideda iš nieko, 
— sunkiai atsiduso Marė.

—Ir išbujoję į kažin ką ne
suprantama ir didelį, — tęsė 
mintį Juozas.

—Ir dažnai pasibaigia nie
ku, — pabaigė Vėra.

—Taip, kaip viskas: prad
žia, vidurys ir galas, — atsakė 
Vera.

—Tokia meilė tai jau balio
nas, ne meilė, — ginčijo Marė.

—Paprastai viros meilė yra 
tik balionai. Raudoni, geltoni, 
žali balionai. Daugiausia gel
toni, — kalbėjo Vėra* juo
kaudama.

—Kų tu žinai apie meilę? — 
paklausė jų Juozas.

—Pasakyčiau, bet tu žinai, 
kų aš žinau.

—Aš manau, kad tu nieko 
nežinai* apie meilę; besisiaps- 
tydama už mažų žodelių.

■ —Nekaltų žodelių? Tai auk
so grudai, kurie įprašo |> ža
bangus musų mylimuosius ba
landžius.

Šis mandrių žodžių pasikei
timas hiskį sugadino gražių 
nuotaikų. Bet greitai jie išny
ko iš Joties ir sulindo į link
smų kabaretų pabaigti dieną.

(Bus daugiau>
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į Tarp Chlcagot 
Lietuvių

Visą Parodą ir kon 
cesijas galima pa 

matyti už $16
Įdomiausius ir geriausius pa- 

vilionus galima pamatyti už 
50 centų.

Jvairųs asmenys platina ne
pamatuotus gandus, kad Chi- 
cagos Pasaulinę Parodų pa- 
matvti vienam asmeniui kai
nuos .$85.00, $100.00 ar dau
giau, bet Pasaulinė Paroda 
praneša, kad suaugusiam 
žmogui pamatyti visus pavi- 
lionus, parodas ir aplankyti 
ar pasinaudoti visomis esamo
mis koncesijomis — kainuos 
$26.20.

sas apmokamas koncesijas, su
augęs žmogus praleistų 
$16.65.
60% pavilionų galima pama

tyti už 50 centų
Apie 60% pavilionų ir paro

dų P. Parodoje galima pama
tyti veltui. Veltui galima ap
lankyti nepaprastai įdomius 
eksponatus užlaikančius pavi- 
lionus, Hali of Science, Travel 
and Transport Building, Elec- 
trical Group, Hali of State ir 
didėlę daugybę kitų. Tie ne
apmokami pavilionai yra ge
riausi ir naudingiausi paro
doje.

Vienų tų pavilionų pamatęs, 
lankytojas turės daugiau nau
dos, negu visas apmokamas 
koncesijas. Atsilankęs Paro
doje apie keturius kartus su
augęs žmogus pamatytų įdo
miausius eksponatus už 2.00. 
Su vienu kartu visų neapmo
kamų pavilionų tiesiog negali
ma pamatyti.

žuvo nuo gengsterių kulkų glemano duktė paskutinėmis 
dienomis apsivedė. Ji yra 
Grace Shingleman. Vestu
vės įvyko daktaro namuose, 
16.‘}8 South 50th avenue. Drį 
Shingleman (darbuojasi Gice-? 
ro kolonijoje ,per ilgus metus.

Dance to climax Ii-: 
huanian Day Queen 
Competition on July 

12th
Raymond J. Caffrey, teisin

gumo departamento investiga- 
torius, kurį gengsteriai nušovė 
Kansas City, Mo., pereitą sa
vaitę. r and

. ......................... ..........................■■■■■■...................  imi n......... į....... į..................  

of numerous photos submit^ 
ted..

The beautiful Oriental Ball- 
ųiom of Hotel Knickerbocker, 

‘East Walton Place and N. 
Michigan Boulevard will beį 
an Įdedi uite įfor the occasion 
i n wluch heauty, charm is to 
play a dominant note. George 
Stęphens <will come with his 
band >in įprime of condition 
and ready to go for an even- 
iing never to be forgOttcn. Tho 
illuminated glass floor, the 
coay balcony, tlie <rainbow of 
cdlors continuously ąpanning 
the ėlaborutely decorated loft, 
the cooling system and Geor- 
gie’s music assure you of 
one glorious time. Be 
there to meet the Queen in 
person.

Tiekėte mąy be Obtained at 
the offiee of the Committee, 
1739 So. Halsted Street. Fee 
75 cente.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Lietuviai Daktarai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: , 

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

apart iventadjenio ir ketvirtadienio.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

į erdvesnę ir patogesnę vietųP<niUI»o t
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

fvairųs Gydytojai
Phone Armitige 2822

1145 MiUvaukęe Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Suaugęs žmogus, apžiūrėjęs 
parodų nuo vieno iki kito ga
lo, aplankęs visas įžangų 
įmančias koncesijas ir pasi
naudodamas įvairiausiais ga
limais transportacijos budais, 
praleistų $26.20, į tų sumų įei
na $3 kainuojantis pasivažinė
jimas dirižabliu, kitas $3.00 
pasivažinėjimas aeroplanu, 
valandos laiko važinėj imąsis 
po parodų kinietiškuose veži
muose, pusę valandos užtrun
kantis pasivažinėjimas “rol- 
ler“ kėdėje, kelionė laiveliu 
po parodos lagūnų ir pasiva- 
nėjimas gondoloje.

Re tų įvairių pasivažinėji
mų, be kurių kiekvienas norįs 
parodų pamatyti gali lengvai 
apsieiti, bet aplankydamas vi

Dr. S. Naikelis vedė 
pittsburghietę mo
kytoją - A. Akelaitę

Po vestuvių jaunavedžiai 
grįžo Chicagon, bet netrukus 
išvažiavo į Wiscoiwdn valsti
jų, netoli Woodbury, “medaus 
mėnesiui.” Rep. J.

Išvyko į Wiseonsin valstiją 
“medaus mėnesiui”

BRIDGEPORT — Ir mažai 
kas apie tai žinojo!

Dr. S. Naikelis, 756 W. 35th 
Street, laikinai apleido savo 
ofisų “labai svarbiais reika
lais“. O kokie tie svarbus rei
kalai — pakuždėsime jums į 
ausį.

Niekam nieko nesakęs, ne
prasitaręs nei žodžio, Dr. S. 
Naikelis staigiai pranyko. Jo 
pėdsakus susekėme Pittsbur-

Balys Galvydis guli 
Lutheran ligoninėje, 

Maywoode
Vienai jo kojai darysią opera

ciją; negaluoja kurį laiką.

Winners of contest do dearn 
their f ate at gala affair dt 
Knickerbocker diotėl.

Thirteen atfactive
bri^ht-oyed Lithuanian unai? 
dens will be honored at a galą 
dance sponsored by ithe’ 
World’s Fair Committee at 
Knickerbodker Hotel on July 
12th to climax the Lithuanian 
Day Quccn competition.

Froin anjong scores of con- 
testants some fortunate lass 
will emerge at the dance as 
winner of a heated štruggle 
for the honors and title of the 
Queen. Whoever the fortun
ate one may be and the 
twclve young maidens of her 
court will learn of their fate 
as judges announce the re- 
sults compiled after many 
hours of study and serutiny

IPATENTS

DYKAI 
KNYGKL*

-kuoKft vilKlnaami au 
antiHurolimu a • v o 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl InstrakrPn. 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
KUtŠs °now to Ob-
tain a Patent" Ir “Reeord of la- 
ventlon" formos. Nieko aelmam 
už Informacijas kų daryti. Snst- 
railnMImai laikomi paslaptyje. 
Greltns, atsargus, rupeetlngas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A SecurUy SavlhS* * Commerclal 
Bank Bullding

IDIrectly acroM Street Irom Patent Office) 

VVABHINOTON. D. C. „

Graboriai
valdyti 
pasiduoti operacijai, 
dėjimas yra

Nuvykęs į “Durnų Miestų”, 
daktaras vedė panelę Anelę 
Akelaitę, Pittsburgho viešosios 
mokyklos mokytojų. Sako, 
ji esanti labai graži.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

GAIDIS

pasauliu lie- 
valandą ryto

JUOZAS BRAZAUSKAS
persiskyrė su šiuo pasauliu 5 
dieną liepos mėn. 1931 m., su
laukęs 37 metų amžiaus, gimęs

Tautiškose kapinėse.
Paliko dideliame nubudime 2 

brolius. 3 seseris ir švogerius,
Mes Tave Musų brangusis 

Broli niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesygrįši, bet mes 
ankščiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!.

Nuliūdę lieka.

Broliai. Seserys, Švogeriai . 
ir Giminės.

STANISLOVAS

Persiskyrė su šiuo 
pos 3 dieną. 3:30 
1 933 m., sulaukęs 21 metų am
žiaus. gimęs Chicago, 111.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Kazimierą Lietuvoj, o 
Amerikoj dėdę ir dėdienę Joną ir 
Aleną Jurevičius, tetą Oną Gilie- 
nę dėdę ir dėdiną Antaną ir Adelę 
Vaitkevičius, dėdę ir dėdiną Ju
stiną ir Marijoną Kanaverskius ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3441 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj lie
pos 7 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Gaidis 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Dėdės, , 
T eta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Mažeika. Tel. Yards 1138.

‘■dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Dėdienės,

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

Šiomis dienomis į Lutheran 
Ilospital, Maywoode, buvo iš
gabentas penas naujienietis 
Balys Galvydis, kuris nebegali 

vienos kojos ir žada 
Jo pa-

labai blogas, 
mums praneša, ir, spėliojama, 
kad neteks kojos.

Ligonį galima -aplankyti li
goninėje, antradieniais, penk
tadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais, nuo 2 iki 4-ių po 
pietų.

Apsivedė dceriečio Dr 
Shingleman duktė

CICERO — Cicero lietuvių 
tarpe gerai žinomo Dr. Shin-

DR. VAITUSH, DPT;
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos (Skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso' trumparegystę ir jo- 
liregystę. Prirengia (teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose [ egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami į mo
kyklos * vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo .10 iki 8 v. NedSlio-1 
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.

< Pbone Boulevard 7589

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
.HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Ret. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

AGNIEŠKA LANKUTIENĖ 
po tėvais Buknaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 3 dieną, 8 vai. ryto, 193 3 ” 
m., sulaukus 80 metu amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Papilės pa
rapijoj. Rudaušių kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

sūnūs Franciškų ir Kazimierą, 
dukterį Anastaziją, žentą Joną 
Karvelį, 2 • marčias Uršulę ir Emi
liją. sesers dukterį uOną Rakaus
kienę ir giminės, o Lietuvoj 2 se
seris Uršulę ir Veroniką.

Kūnas pašarvotas randasi 6062 
So. Lafayette Avė.

'Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
liepos 6 dieną, 8:30. vai. ryto iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos UŽ velionės sielą, 

>o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
' Visi a. a. Agnieškos Lankutie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 

\ tinimą.
Nubudę liekame,

Sunai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo-

rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Telefonas Yards U38

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. .Kaina prieinama.

3319 Aiiburn Avenue
CHICAGO, ILL.

...  ...i....       „i*., n.,—i, <   —

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS ’
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 'W. 18tZ» St. TėL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

SIM0N M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas . geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Tbetapy 
y Midvvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Pbone 

Henilock 9252 
Patarnauja < prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
imenc ir magnetie 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms .patarimai do
vanai.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 

oUngas ir nebrangus to
dėl, kad neturime .iš
laidų -užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

s

Tel. Lafayette 3572 
J. iLiiilevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicago je 
ir apidinkėje.

Didėlė ir graži 
u rkoplyčia dykai.B 4092 ARCHER AV.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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 IV. IBth St., netoli Morgan Sts 

I Valandos: nuo 10-—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 val. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvay 288d

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 1'2. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 Soath 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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirutgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St.

kampas 31st Street-
Val.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais .10—-2

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. .Victory 2284
Rts. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 'Wentu>otth Avė., Chicago, IU. 
Valandos: Išryto Holy Crosa Hospital, 

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

Advokatai

K. P. GUGIS

Lietuviai Daktarai
A. MONTV: M. D.

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

Vai. 1 iki 3 po pienų, 6 iki -8 vak.
Tėl. Sefeley 7330

Namų telefonas Brunsvrick 0597

re

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South .Halsted Street 

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

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

DR. C. KASPUTIS
DENTJSTAS ■

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagili sdsitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Td. Hyde Patk 3395

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 4 
Panedėly, Utaminke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

-

st
Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. vak.

WTAGE AVĖ.
CHICAGO, ILL. 

. T • ■ 1 p • , < s

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7600: Valandos »—6

W.SĮde:2ŽOl W. 22 St. (Cer®a& Rd)
PanedWo. Seredos Lr PMnyČloi! vak. O IM 9 

Telafons Danai 61SS
Namai:

DtanUnko,-

L

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra ’«eriiauMa, tiiH 
daugiausia šermenų, todėl įgali pigiau ^tarnauti.

1 • 4 * V

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grdboHas, kuns 
turi įrengęs gmbų ditbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl Šermenų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSI
4605-07 SO. H

VU TMomi YARDS 1741—1742

I. J. ZOLP
GRABORIUS

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

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

Lachavičh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiaL 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS>

1439 S. 40 Ct., Cicero, 411.
T«L CkMo S917 ,r

'.i   11^1111.1.įfiųįi,. i -

U. BAGDONAS
1 Lietuvių Grabučius

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 H»lx«d Sis.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 Soath Ashland Ana. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rock&ll St. 
Tel. Republic 9723

Tel.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

O j ir Nedėlioj >ulig susitarimo

W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis) 
6859 So. Western Avė., Chicago, III,

Virš pregg VaistinyŽi

ADV

3241 So.
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Trečiadienis, liepos 5, 1933
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ŽINIOS ISr PARODOS
A CCHTURY

Lietuvių Dienos Ko 
mitetas rengia ban 

kieta liepos 17 d.

Skelbia platų ir mar
gą “Lietuvių Dienos” 

programą
Knickerbocker viešbutyje pa
gerbs žymius Lietuvių Dienos 

P. Parodoje svečius.

Liepos 16 iškilmėse dalyvaus 
ministeris B. K. Balutis, prof.
Bender, Juozas Babravičius 

ir kiti.
Pirmadienį, liepos 17 d. tuo

jau po Lietuvių Dienos Pa
saulinėje Parodoje, kuri įvyks 
liepos 16 d. Parodos komite
tas rengia iškilmingą vakarą 
pagerbimui svečių, kurie atsi
lankys Chicagoje Dienos pro
ga-

Vakaras įvyks Knickerbo
cker viešbutyje, Orientaliame 
kambaryje, Kast Walton Pla- 
ce and 
vard. Į 
nisteris 
Balutis,

N. Michigan Boule- 
jį bus pakviestas Mi- 
VVashingtone R. K.

konsulai Antanas

Lietuvos Ministeris Washin- 
gtone B. K. Balutis, Princeton 
universiteto profesorius-. H. 
Bender, Juozas Babravičius, 
visų šalių konsulai Chicagoje, 
Lietuvių Dienos Karalaitė, jos 
svita ir apie tūkstantis pro- 
gramo pildytoji; dalyvaus Lie
tuvių Dienos iškilmėse Chica
gos Parodoje.

Jungtinis Chicagos lietuvių 
dainininkų choras siekiąs 700 
ir vedamas Antano Pociaus, 
1(X) narių orkestras, vedamas 
K. Steponavičiaus ir keturios

DAINUOS LIETUVIŲ DIENOJE PASAULINfcJE PARODOTE su. O jis kooperuodamas su 
Lietuvių Dienos rengimo ko
mitetu suteiks jums reikalin
gas žinias per spaudą.

F. Buloiv
Lithuanian Day Coinmitteo 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

PRANEŠIMAI
Kvedaras Grove Neu) Archer Road 

New Archer Road 4-A and 115th St. 
Lemont, III. Čia geriausia vieta išvažiuo
ti seredom, subatom. Moonlight šokiai, 
geriausia muzika. Įžanga veltui. Čia yra 
geras alus ir kitokį šalti gėrimai. Gera 
vieta naktiniams piknikams, neužmirš
kite vietos. Piknikams vieta yra už dy
ka. A. P. Kvedaras, Savininkas.

Marquette Paik.
mėnesinis susirinkimas įvyks liepos 5 d. 
K. J. Mačiuko raštinėj, 6812 South 
Western Avė., todėl gerbiamieji nariai 
ir narės esate kviečiami skaitlingai atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų, 
kurie turi būti aptarti be jokio atidė
liojimo. Taipgi malonėkite užsimo
kėti užvilktus mokesčius, kad laike ligos 
ar kokios nelaimės nebūtų pervėlu.

M. Pollock sekr.

SLA. 260 kp.

Iial^ili.Lir.-1? grupC-s išpildys margę,
programą, 

patieks tliks- 
Pasaulinės Parodos

Vienas žymiausių lietuvių dainininkų Amerikoje, Juozas 
Babravičius, kuris dainuos eilę naujų lietuvių dainų Lietuvių 
Dienoje, liepos 16, Chicagos Pasaulinėje Parodoje. J. Babravi
čiaus solo numeriai bus perduoti per National Broadcasting 
System radio stotis į visus Amerikos kampus. Be to, progra- 
me dainuos p-lė Helen Bartush, p. Genovaitė šidiškiutė Gied
raitienė ir Anelė S. Steponavičienė. H. Bartush dainuos duetą 
su J. Babravičiumi.

Association of Lithuanian Property 
Ovvners of Bridgeport. laikys pusmetinį 
susirinkimą trečiadieny, liepos 5 d., 7:30 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi priklausanti 
Namų savininkai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reikalų 
paliktų šitam susirinkimui aptarti. Jei
gu katras esate šiais metais dar nemo
kėjęs duoklių, malonėkite ant šito su
sirinkimo apsimokėti. Jeigu nesumo- 
kėsit, priversti busime išbraukti iš Su
sivienijimo. S. Kunevičia aršt.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, 1LL.

......  ................ ii >i

CLASSIFIEDADS

Kai-

St.

Chrysler

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply- 
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY- 
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

H. W. Bender, ir eilė kitų žy
mių svečių.
dalyvaus kai kurie parodos 
viršininkai ir lietuvių spaudos 
atstovai.

Be kalbų, į vakarą įey> pro
gramas, kuriame pasirodys 
Lietuvių Dienos Karalaitė su 
svita ir kiti Lietuvių Dienos 
programo dalyviai. Bilietai į 
vakarą tėra $1.00. Vietas gali
ma rezervuoti komiteto rašti
nėje, 1739 South Halsited St. 
ir pas visus lietuvių komiteto 
narius.

Be to, bankiete turtingą ir gražų 
kurį lietuviai 
tančiams 
lankytojų.
Kalbės B. K. Balutis ir prof. 

Bender.

20to W ardo Liet. Polit. ir Pašalpos 
kliubo susirinkimas įvyks M. Bagdonie
nės svet., 1750 S. Union Avė., trečiadie
ny, liepos 5 d., 7:30 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes šis su
rikimas yra pusmetinis, tai turim daug 
dalykų apsvarstyti. • Valdyba.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
C023 S. Halsted St.

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

CLASSIFIED ADS

Kas toji Lietuviu 
Dienos karalaitė; 

kas jos svita?
Sužinosime “Karalaitės 
kiliose Knickerbocker viešbu

tyje, liepos 12 d.

s o-

Greit sužinosime kas toji 
“Lietuvių Dienos Karalaitė.” 
Greit sužinosime kuriai lietu
vaitei teks tas vainikas, dvyli
kos mergaičių svita, prizai ir 
garbės vieta Lietuvių Dienos 
iškilmėse, Pasaulinėje Paro
doje, liepos 16 d.

Liepos 12 d. konkurso teisė
jai paskelbs rinkimų rezulta
tus šokiuose, kuriuos Parodos 
Lietuvių Sekcija rengia pager
bimui busimosios Karalaitės 
ir jos svitos Knickerbocker 
viešbutyje, East Walton Place 
ir N. Michigan Boulevard. Jie 
praneš nekantriai laukian
čioms konkursantėms ir vi
suomenei, kuri lietuvaitė bu
vo laimingoji, kurioms teks 
dalyvauti jos svitoje.

Ar ji mėlynakė, šviesia
plaukė, ar labpi graži ir tipin
ga, ar ji 
roitiete, 
nietė ar 
lietuvių

Netrukus, už devynių dienų 
sužinosime. Liepos 12 d. ne
betoli — neilgai reikės laukti. 
Nebetoli ir Lietuvių Diena 
Chicagos Pasaulinėje Parodo
je, liepos 16, kur Karalaitei 
ir jos svitai bus suteiktos do
vanos ir kur Karalaitė bus 
vainikuota vainiku, kurį nuo 
jos nei viena neatims, nes Pa
saulinės Parodos nėra 
mos kasdien.

Bilietai į Karalaitės 
yra 75 centai. Juos
gauti sekcijos raštinėje, 1739 
So. Halsted Street.

chicagiete, o gal det- 
newyorkiete, bosto- 

kito mažiau žinomo 
kampelio?

Kalbas sakys Ministeris Ba
lutis, prof. Benderis ir komi
teto pirmininkas F. Mastaus- 
kas. Prof. H. W. Bender, dide
lis lietuvių draugas ir vifcnas 
žymiausių lietuvių kalbos ži
novų pirmu kartu prabils į 
tūkstantinę minią lietuvių 
tautos žmonių, kuriuos jis 
taip pamėgo pąlaikydamaa 
kontaktą su jais mokslo rei
kalais. Jo, kitų kalbėtojų kal
bos, Karalaitės vainikavimo 
ceremonijos ir choro dainavi
mas bus perdųpdamas į stam
besnius Jungtinių Valstijų 
centrus per National Broad
casting System radio stotis.

Platus sporto programas.
Muzikalis ir kalbų progra

mas nusitęs nuo 2-ros po pie
tų iki 5:00 vakaro. Tuojau 
po to Parodos lagūnoje įvyks 
Lietuvių Sporto programas, 
kuriame dalyvaus apie 200 iš
imtinai lietuvių atletų. Sporto 
programe, tikima, dalyvaus 
mėgėjas golfo čempionas 
Johnny Goodman, Jack Shar- 
key, Ed. Krause, žymus foot- 
bolo lošėjas Notre Dame uni
versitete ir eilė kitų žymių 
sportininkų. Sporto dalimi rū
pinasi Dr. J. P. Poška.

Sporto programas susidės iš 
nardymo, gelbėjimo skenduo
lių demonstracijos vandens 
polo, kumštynių ir rungtynių. 
Sporto programas nusitęs nuo 
5-ių iki 8-nių vakaro.

—o—
Apdovanos Karalaitę, jos svi-
• tą ir sveikiausius vaikus

Laike lietuvių iškilmių pa
rodoje komitetas suteiks pri
zus tipingiausiai ir 
šiai lietuvaitei — 
Dienos Karalaitei 
mergaičių svitai ir 
šiai
berniukui, kuriuos 
daugelio konkursantų išrinko 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugija Chicagoje.

Didžiulis lietuvių 
jaunuolių orkestras 
Lietuvių Dienoje lie

pos 16
Orkestrui diriguos muz. 

zys Steponavičius; 
ras susideda iš 100

Ka- 
Orkest- 

muzi-

Apart skaitlingo ir turtingo 
Lietuvių. Dienos muzikalio, vo- 
kalio ir sporto programo,. bus 
gal vienas svarbiausių pro
grama, tai didžiulis jaunų lie
tuvių muzikų simfonijos or
kestras, kurį mokįna ir diri
guoja 'p.«. K. Steponavičius.

Daug butų galima pasakyti 
apie šį bendrą Šv. Kazimiero 
Akademijos Chicagos Lietuvių 
Simfonijos ir mažesnių gru
pių orkestrą, kuris pasirodys

liepos 16, su nepaprastai pla
čiu ir įdomiu programų. At
skiros, orkestrą sudarančios 
organizacijos, kurios jau ke
letas metų kai gyvuoja, su 
kiekvienu išpildymu įgyja vis 
daugiau ir daugiau publikos 
pritarimo. Publika juk yra 
svarbus “kritikas”, su kuria 
negalima nesiskaityti.

Rendrasis Lietuvių Dienos 
orkestras susideda iš 100 mu
zikų. Visi jie yra baigę mu
zikos konservatorijas ir gero
kai išsilavinę muzikai.
Repertuare bus nauji muzikos 

kuriniai; “Lietuviška rap
sodija.“

rengi a-

šokius 
galima

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

gražiau- 
Lietuvių 

ir jos 12 
sveikiau-

lietuvaitei ir lietuviui 
iš tarpo

nuo senai įsigyvenusių moty
vų maštabą.

“Lietuviška rapsodija’’ buvo 
išpildyta koncertuose: Mask
voje, Rygoje, Leningrade ir 
Kopenhagoje, kuri susilaukė 
didelio pagyrimo.

“Rapsodija” parašyta trijų 
liaudies dainelių tema: “De
ga ugnį,” Oi, motulė mano” 
ir “Suktinis.”
“Rapsodija“ pirmą kartą bu

vo išpildyta -Leningrade, 
Šį didelį kurihį pirmą kartą 

išpildė praeitą ' ‘vasarą Lenin
grado Filarmonijos orkestras 
A. Gauk’ui diriguojant. .Tarp 
kitko autorius sako:
i. • • • L“Vietinio kolorito pagilini

mui, aŠ įvedžiau ‘Rapsodijoj’ 
taip vadinamus, ‘klegučius* 
(mediniai 
galvijams 
kuose).”

Vėliau

ganant juos miš-

apie 
kuri-

pakalbėsime
kitus J. Karnavičiaus 
nius, kuriuos pildys Lietuvių 
Dienos Orkestras.

— M. J. Šileikis.

Svarbus pranešimas 
lietuvių visuomenei

Artinantis lietuvių Pasauli
nės Parodos dienai, daugelis 
lietuvių iš tolimų Amerikos 
miestų, Kanados ir kitų val
stybių rengiasi atvažiuoti į 
Chicago. Tad daugelis iš jų 
norį patirti visas smulkmenas 
iš kalno apie lietuvių rengia
ma Pasaulinės Parodos Die
ną, liepos 16 d.

Nekuriems taipgi svarbu ži
not kiek kainuos transportaci- 
ja, butas, valgis, teatrai, paro
dos pamatymas, etc.

Ne tik tie bet šimtai įvairių 
klausymų lietuvius įdomauja 
apie eksponatus parodoje? 
ką jie galės pamatyti atvažia
vę ir tt.

Tuos ir kitus klausimus at
sakyti Lietuvių Dienos komi-

Prie programo įvairumo 
prisidėjo lietuviškos operos 
“Gražina” autorius Jurgis 
Karnavičius. Jurgis Karnavi- 
čius yra parašęs “Lietuvišką 
rapsodiją” ir daug kitų žymių 
lietuviškos liaudies motyvų 
sukompanavęs. Taigi Lietu
vių Dienos Pas. Parodoj or
kestras išpildys Jurgio Karna
vičiaus gražų kurinį — “Lie- teto spaudos komisija turi pa- 
tuviška rapsodija”. Tai yra skyrusi laikraštininką F. Bu- 
orkestrinis kūrinys, naujas, low, kuriam jus galite rašyti 
gražus ir išsemiantis liaudies laiškus žemiau paduotu adre-

DIDELIS PIKNIKAS
SU DOVANOMIS

S. L. A. 6 Apskričio ir 301 kuopos 
NEDEUOJ, LIEPOS 9 DIENĄ 1933 METUOSE 

Miliausko Darže prie 87 ir Archer Avė.
Vienas blokas nuo Kean Avė., Juętice Pąrk, III. . . \

Su įžangos tikietu galima bus išlaimėt! Ęadio už$25.00, Cach, $5.00 it Rašomą Plunksną iu Penceliu 
ir daug kitų prizų.

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

Patarnavimu

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

REAL ESTATE
r. \v >

Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų įpulką

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržq. '

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

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

Atsiminkite, kad visų tavo- 
tų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigą
DRIENTAL RŪGS $ 4 Q QE
(karpetai) ......................... ■
PARLOR SETAI $gg
VALGOMŲ’ KAMBA- 7E 
RIŲ SETAI po ..........

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

TfiMYKITI
OT M PERMAINAI 

NUO BIRŽELIO 20 
ImSK DIENOS, 1039 —

RADIO KLIUBO
paramai

• 7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ 
(APART NBDfiLD.) 
I S‘ S T O T I B S 
W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLBS.
247.8 M B T B R S

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
taip tai rynas, "down spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOF1NG CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victorv 4965 
--------- OH—

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, S to rage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR 'PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
■.•-^•.<<'8'1'4’W,?33rd $t., 1 lubos 

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

tarnavimą, kokį teikia "Landlords” įstaigos

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

PARSIDUODA 8 kambarių namas 
ir 3 lotai ant pat Fox upės kranto. 
Puikus sodnas — daržas, bitis, šaltinė
lis. gasas, elektra, miestavas vanduo. 
Dirbtuvė dėl medžio darbų ir geležies. 
Visas mašinas gatavai sutaisytas, par
duosiu už prieinamą kainą. Del to
lesnių informacijų malonėkit rašyti.

STANLEY PETNIUNAS
11 Stevens St., Geneva. III.

Automobiles
PATYRĘS automobilių me- 

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

Telefonas Lafayette 1329

Eurniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDUOSIU visai pigiai Hali’. Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”, 
galinius radijatorius rinkamus bite 
krautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų "setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, ne. 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.

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

For Rent
PASIRENDUOJA flatas 5 kambarių, 

pečium šildomas Brighton Park apielin- 
kėje, kambariai labai šviesus. Pigi ren- 
da, 3934 So. Rockwell St. Telefonas 
Lafayette 5277.

RENDON krautuvė. Restauranto 
fikčeriai parsiduoda pigiai. Gera vieta 
aludei. 604 West 37th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindjs. Renda pi
gi, prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. . Del informacijų kreipkitės į 
"Naujienas” Box 1570, 1739 South
Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir gėrymai 
biznis, išdirbtas per 16 metų, labai pi
giai. 3855 Wentworth Avė. Telefonas 
Boulevard 4713.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda grosernė, nauii "scalai” ir 

daug "stocko”. Kainavo $1200, o dabar 
$300, iš priežasties savininko mirties. 
Dar prie to eina visi namų rakandai, 
moteriški drabužiai, geras radio ir lai
krodėlis. Krautuvė po numeriu. 3631 
So. Union Avė. Kreipkitės pas grab. 
A. Masalski, Boulevard 4139.

BARGENAS. Pardavimui saliunas 
su namu, 8 kambariai užpakaly, gali 
pirkti su yisai mažai pinigų, aplinkui 
dirbtuvės. r 1213 W. s4^ .St? Chicago.

PARSIDUODA saliunas pilnai įreng
tą#, Įsteigtas 5;IWūą*_ Priežastis par
davimo turiu Ritą biztlj. Atsišaukitę 
852 W. 69th St.

Real Estate For Sale 
Namai-Ž^mS Pardavimui

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

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. GrovehilI 1038
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 42 f, 115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

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

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

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

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

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

pasigarsinkite

Padarykite tai 
nuokite.

šiandien neatidėliokite. Patelefo

CANAL 8500




