
KR'*1
■L- • •

No. 158

The First and Greatest Lithuanian Daily in America NAUJIENOS 
The Lithtianian Daily News 

ĮKiaS®r®$ as second-class matter March 7, 1914 at ihePost Office M Ghicaffo0 ĮIUU 
pnta tM® Acį of March SB 187®

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

NAUJIENOS 
THt Lithuanian Daily New«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje^ Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c

Ekonominė Konferencija 
Bus Tęsiama Toliau

Konferencija dar tęs savo posėdžius, bet 
nebesvarstys pinigų ir muitų klausimų

... 1

LONDONAS, liepos 6. — 
Ekonominė konferencija liko iš
gelbėta, bet už tai jos dieno
tvarkė tapo žymiai susiaurin
ta.

Vyriausio komiteto susirin
kimas, reikalaujant Amerikos 
delegacijai, kad konferencija 
dar nesiskirstytų, bet imtus 
svarstyti kitus svarbius ekono
minius klausimus, po ilgo svar- 

’ stymo nutarė konferencijos 
nenutraukti, bet ir toliau tęs
ti jos posėdžius.

Kadangi Amerika nesutinka 
šiuo laiku stabilizuoti pinigus, 
kaip to reikalauja aukso blo
kas ir Amerikos delegacijai 
reikalaujant, kad tas klausimas 
konferencijos nebūtų svarsto
mas, komitetas nutarė iš kon
ferencijos dienotvarkės išimti 
pinigų klausimą.

Tada aukso blokas pareika
lavo, kad jei Amerika nesutin-

ka svarstyti pinigų klausimo, 
tai kad nebūtų svarstomas ir 
muitų klausimas, nes aukso blo
ko nuomone, abu tie klausimai 
yra’ tampriai susirišę ir negali
ma svarstyti muitų iki nebus 
išrištas pinigų klausimas ir ne
bus žinoma kokią pastovią ver
tę bent didžiųjų šalių pinigai 
turi. Tad ir muitų klausimas 
tapo iš konferencijos dieno
tvarkės išimtas ir šios konfe
rencijos nebus svarstomas.

Kas dabar bus konferencijos 
svarstoma, dar nėra aišku. Ko
mitetas pavedė subkomitetui 
susitarti dėl naujos dienotvar
kės ir ją patiekti sekamam 
komiteto susirinkimui. Ameri
kos valstybės sekretorius Hull 
jau ruošia naują dienotvarkę. 
Jis, prezidento Roosevelto įsa
kytas, daugiausia ir prisidėjo 
prie to, kad konferencija liko 
išgelbėta.

Chicago, UI., Penktadienis, Liepos-July 7 d., 1933

Dabar Milwaukee, Wis., yra laikoma 17-ta metine Amerikos Mokytojų Federacijos Konvencija, 
kurioj dalyvauja tūkstančiai mokytojų iš visos šalies ir Amerikos kolonijų. Štai Federacijos 
viršininkai: Miss Lucie W. Allen (kairėj), vice-prezidente; Henry R. Linville, prezidentas; Miss

Seimą M. Borchardt, vice-prezidentė.

P a davė patvirtinti Nori naujos prohibici 
ninku partijossusitarimą dėl vedi 

mo audinyčių

Bankierius Harri 
man teisinasi pa

mišimu
NEW YORK, liepos 6. — 

Šiandie prasidėjo nagrinėjimas 
bylos stambaus bankieriaus Jos. 
W. Harriman, kuris yra kalti
namas suklastavęs banko 
gus, kad paslėpti silpną 
banko stovį.

Bankieriaus advokatai 
jaus šoko jį teisinti,
yra pdmišęs, turi širdies ligą 
ir yra fiziškai sunegalėjęs nuo 
nuolatinio didelio girtavimo.

pim- 
savo

tuo-
kad jis

Europos aukso blo 
kas sudarė savo 

sąjungą
6. —

Franci ja, Belgija,

Katalikų centro par
tija likviduota; pasi
liko tik komunistai
Vokietijos katalikų centro par

tija pati likvidavosi. Tik vie- 
na komunistų partija tebėra 
neuždaryta.

BERLYNAS, liepos 6. — 
Viena iš seniausių Vokietijos 
politinių partijų — katalikų 
centro partija, sukurta 1871 
m., tapo likviduota. Panaikino 
ją ne naziai, bet pačios parti
jos vadai. Ji iš baimės nusi
lenkė naziams ir tuo neteko 
pagrindo gyvavimui.

Manoma, kad katalikų cent
ro partijai pasinaikinus, bus 
galima padaryti naują konkor
datą su Vatikanu, sulig kurio 
Vokietijos katalikų bažnyčia 
niekad daugiau nebegalės daly
vauti politikoje.

Uždraudė kunigams kalbėtis 
apie politiką

Centro partija tapo likviduo
ta po centristų vado Bruening 
pasitarimo su Hitleriu. Keli 
centristai tapo priimti nazių 
partijon ir jiems bus leista pa
silikti reichstage, bet ne kaipo 
centristams, o tik 
naziams.

Katalikų bažnyčia 
dėl didelio skaičiaus
mų kunigų už kritikavimą val
džios žygių. Delei to Wuerz- 
burgo vyskupas išleido instruk
cijas kunigams, kuriose įsako
ma vengti liesti kokius nors 
politinius klausimus ne tik pa- 
muoksluose, bet net ir privati
niuose pasikalbėjimuose.

Pasiliko tik viena komunistų 
x partija

Dabar Vokietijoje apart na-

zių pasiliko tik viena politinė 
partija — komunistų. Nors ko
munistai yra aštriausia perse
kiojami, jų laikraščiai uždary
ti ir tuntas konfiskuotas, bet 
jų partija nėra uždaroma, kuo
met visos kitos partijos jau se
nai tapo uždarytos. Veikiausia 
komunistų partija niekad ir 
nebus uždaryta. Kodėl? Vei
kiausia todėl, kad naziai galė
tų pateisinti savo terorą. Na
ziai visur rėkė apie, komunis
tų pavojų. Vokiečiai žino, kad 
<to pavojaus visai ir nebuvo. 
Bet užsienis to nežino ir na
ziams buvo patogu rodyti ko
munistų baubą ir tuo pateisin
ti visą savo nuožmųjį terorą. 
Uždarius komunistų partiją, 
pranyktų nebuvęs komunistų 
pavojus ir naziai ' nebeturėtų 
kuo pateisinti savo persekioji
mų.

WASHINGTON, liepos 6. — 
Medvilnės audinių industrijos 
susitarimas dėl pašalinimo kom- 
peticijos ir nustatymo darbo 
sąlygų, šiandie tapo paduotas 
prezidentui Rooseveltui patvir
tinti. Padavė jį, su savo reko
mendacijomis, industrijos ad
ministratorius Hugh S. John
son.

Manoma, kad prezįdentas ke
lias dienas tą audinyčių biznio 
tvarką svarstys, pirm negu tą 
susitarimą paskelbs, nes jis yra 
pirmas išdirbtas kodeksas ir 
nustato precedentą kitoms in
dustrijoms.

Audinyčių susitarimas nusta
to 40 vai. darbo savaitę, mini- 
mum algą $12 į savaitę pieti
nėse valstijose ir $13 šiaurinė
se. Taipjau panaikina vaikų 
darba. v *

MILWAUKEE, Wis., liepos 
6. — Dabar laikomas National 
Woman’s Christian Temperance 
Union suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, kurioj visos šalies 
prohibicininkai raginami kurti 
naują sausųjų politinę partiją, 
kadangi abi didžiosios partijos 
remia prohibicijos atšaukimą.

Įspėja biznį netruk
dyti šalies atsiga-

- vimą
6.

jau kaipo

nusigando 
areštuoja-

Rooseveltas ves va 
jų už nacionalisti

nę gerovę

Susitarė ir dėl ra 
kandų sankrovų 

vedimo

rakandų

CHICAGO. — National Re- 
tail Furniture Assn. užgynė 
susitarimą (kodeksą) dėl vedi
mo smulkmeniškų
sankrovų. Dabar jį svarstys 
nacionalė sankrovininkų taryba, 
kad prirengti kodeksą visoms 
smulkmeniškoms sankrovoms, 
einant Industrial Recovery Act.

Svarbiausi susitarimo dėsniai 
yra šie: maximum darbo savai
tė bus 48 vai., išėmus savaitę 
prieš Kalėdas ir laike dviejų 
metinių dienų inventorių; mi- 
nimum alga samdiniams virš 
18 metų bus $16 į savaitę virš 
1,000,000 gyventojų miestuose, 
$14 miestuose virš 25,000 gy
ventojų ir $12 visose kitose 
vietose; nė viena sankrova ne
gali pardavinėti žemiau mokė
tos kainos ir negali siūlyti iš
mokėjimų, aiškiai nepasakant 
kiek daiktas kainuoja ir kiek 
kainuos “carrying charge”.

Suteikė $3,500,000 
šelpimui Illinois be

darbių
WASHINGTON, liepos 6. — 

Federalinis šelpimo administra
torius Harry L. Hopkins sutei
kė $3,500,000 Illinois šelpimo 
komisijai. Trūkstamus pinigus 
turės sukelti pati valstija.

Japonija nori tartis 
su Amerika

NEW YORK, 1 liepos 
Donald R. Richberg, senas ge
ležinkeliečių. unijų advokatas, 
kalbėdamas VNew Yorko pirk
lių asociacijai, įspėjo biznį ne
trukdyti šalies atsigavimui, nes 
jeigu biznis parodys nesugebė
jimą save tvarkyti prie dabar
tinės kontrolės, lai ant priva
tinės industrijos neišvengtinai 
turės būti uždėta griežta poli
tinė kontrolė.

Jeigu dabartinis industrijos 
kontrolės pienas bus nesėkmin
gas, sakė jis, tai jis pasidarys 
nesėkmingas ne dėl nesugebėji
mo valdžios, bet dėl nesugebė
jimo dabartinės industrinės si
stemos ir jos vedėjų. Dabartinė 
industrijos vadovybė turi pas
kutinę progą įrodyti savo su
gebėjimą. Jei ji to greitu lai
ku negalės įrodyti, tai ji turės 
būti pakeista ir bus įvesta vi
sai kitokia industrijos kontrolė.

WASHINGTON, liepos 6. — 
Sugryžęs iš atostogų, preziden
tas Rooseveltas rengiasi atsi
žadėti internacionalizmo ir pra
dėti vajų už tiktai vienos Ame
rikos gerovę. Nors valdžia vi
suomet yra prisirengusi svars
tyti su kitomis valstybėmis 
prekybos santikius, bet visa 
domė bus atkreipta j pačią 
Ameriką.

• ■ IĮ

Gėnevos nusiginklavimo kon
ferencijai esant nutrauktai, eko
nominei konferencijai irgi šlu
buojant ir neįstengiant prieiti 
prie jokio suistarimo, užsienio 
skoloms esant neužmokėtoms, 
ir nepašalinant kliūčių atsteigi- 
mui internacionalinės prekybos, 
Amerika irgi laikysis griežtai 
nacionalinės politikos.

Karo laivynas bus žymiai 
padidintas, bus pravesti platus 
viešieji darbai, bus įvesti kon
troliuojami pinigai, bus uždėta 
kontrolė ant industrijos ir bus 
dedama pastangos pašalinti ne
darbą ir atsteigti žmonių per
kamąją jėgą.. Kad pakelti biz
nį, yra stengiamąsi pakelti kai
nas, bet kartu pirkėjus apsau
goti nuo pelnagąudystės. Prie 
ko visos tos pastangos prives 
ir kuo jos baigsis, to nė pati 
valdžia nežino.

LONDONAS, liepos 
Aukso blokas, į kurį įeina še 
šios šalys 
Holandija, Šveicarija, Lenkija
ir Italija, laikė savo susirinki
mą ir nutarė sukurti savo są
jungą, surišti savo pinigus ir 
bendromis jėgomis gelbėti silp
nesnius pinigus, kad nė vienai 
šių šalių neprisieitų nueiti nuo 
aukso pagrindo.

Smulkmenos sąjungos bus iš
dirbtos Paryžiaus konferencijo
je, kur, manoma, dalyvaus ir 
Čechoslovakija.

(Kaip matyt, prie aukso blo
ko yra prisidėjusios ne visos 
šalys, kurių pinigai tebėra auk
su paremti, o tik Francijos blo
kas. Lietuvos ir kitų ’Pabaltijos 
šalių pinigai tebėra auksu pa
remti, bet jos, kaip matyt, auk
so bloko pasitarimuose nedaly
vauja).

Vokietija veda kam 
paniją už . dideles 

šeimynas

M

6.

Pirmadieny pakels 
duonos kainą Chica
goje ir apielinkėse

Duonos kaina bus pakelta ma
žiausia 1c ant kepaliuko. Val
džia įspėja duonkepius prieš 
pelnagaudystę.

Kviečių duo-

TOKIO, liepos 6. — Valdžios 
laikraščiai rašo, kad oficialiuo
se rateliuose svarstoma suma
nymas, kad jei ekonominė kon
ferencija pairtų, tai kad Japo
nijos delegatai gryštų per iWa- 
shingtoną ir vėl pasimatytų su 
prezidentu Rooseveltu dėl pa
ruošimo naujos Amerikos-Japo
nijos arbitracijos sutarties.

Ratifikavo panaiki 
nimą vaikų darbo
OKLAHOMA CITY, Okla., 

liepos 6. — Oklahoma šiandie 
ratifikavo pataisą prie federa
linės konstitucijos, kuri visoje 
šalyje panaikina vaikų darbą. 
Oklahoma yra 14-ta valstija 
ratifikavusi tą pataisą.

Geležies atkarpų in
dustrijos susitarimas 

paruoštas
CHICAGO. — Susitarimas dėl 

tvarkymo ir darbų sąlygų vi
soje geležies atkarpų industri
joje tapo paruoštas ir bus pa
duotas dirbtuvėms patvirtinti.

Susitarimas nustato 40 vai. 
darbo savaitę ir 37 Va c į vai. 
minimom algą visiems industri
joje dirbantiems darbininkams.

BERLYNAS, liepos
Dabar Vokietijoje eina smarki 
nazių kampanija už didesnes 
šeimynas. Toj kampanijoj Dr. 
Thomalla paskelbė, kad nuo šio 
laiko bevaikės šeimynos bus 
pažemintos, o bevaikės moterys 
skaitysis “legališkomis prostitu
tėmis”. Ant tokių bevaikių šei
mynų bus uždėta visa eilė spe
cialių taksų.

Turingija prižadėjo nemoka
mą “medaus mėnesio” kelionę 
į Weimar visiems provincijos 
jaunavedžiams, kurie apsives 
gavę Hitlerio stipendiją.

Regensburg miestas, Bavari
joj, nutarė pajiuosuoti 
tuos kalinius, kurie nori 
apsivesti.

visus 
vykti

CHICAGO.
nos kaina Chicagoje ir visoje 
apielinkėje, o gal ir visoje val
stijoje, pirmadieny bus pakel
ta mažiausia 1c ant vieno sva
ro kepaliuko.

Vakar Chicagos duonkepyklų 
savininkai laikė slaptą susirin
kimą ir nutarė pakelti duonos 
kainą nuo pirmadienio. Tik 
dar nesusitaikoma dėl to, kiek 
kainą pakelti. Vieni duonkepiai 
skaito, kad 1c pakėlimas ant 
svaro duonos yra toli neužtek- 
tmas ir jie norėtų, kad duonos 
kaina butų pakelta mažiausia 
2c ant svaro.

Tečiaus keli čenštoriai ir dvi 
didelės duonkepyklos pareiškė, 
kad jos pakels duonos kainą 
tiktai po 1c, nežiūrint kiek ki
tos kepyklos kels.

Pakėlimas kainų nepalies ru
gių ar miežių duonos. Tos duo
nos kainos pasiliks senosios.

Duonkepiai sako, kad duonos 
kainą prisieina pakelti dėlto, 
kad pastaruoju laiku labai pa
brango kviečiai, taipgi kad nuo 
šeštadienio įeina galion specia
li “processing” taksai po 30c 
ant'kviečių bušelio, kad sukel
ti fondą atlyginti tiems farme- 
riams, kurie mažiau kviečių 
augins.

Įspėja pelnagaudas

Susitarimas (kodeksas) dėl 
duonkepyklų biznio vedimo, ei
nant Industrial Recovery Act, 
dar nėra paruoštas. Jis jau yra 
ruošiamas duonkepių instituto 
Washingtone, bet dar ims lai
ko, kol jis bus duonkepyklų 
apsvarstytas ir priimtas. Ko
deksas nustatys ir duonos kai
ną visai šaliai..

Iki kol tas kodeksas nėra 
prirengtas, duonkepiai atsako 
už kėlimą duonos kainų. Taip 
pareiškė agrikultūros sekreto
rius Wallace, kuris prigrūmojo 
pelnagaudoms, kurie bereikalin
gai kels duonos kainas, kad jis 
juos trauks į teismą einant 
prieštrustiniais įstatymais. Įs
pėjo pelnagaudas ir Teisingu
mo departamentas, kuris betgi 
sako, kad tik tada kaltininkai 
bus 
bus 
nai

traukiami teisman, kai 
surinta prieš juos užtekti- 
jrodymų.

KALINIŲ MAIŠTAS 
FLORIDOJ

LOS ANGELES, Cal., 
5. — Paskelbta, kad 
krutamųjų paveikslų aktoriai 
Mary Piękford ir Douglas Fair- 
banks nutarė skirtis ir kad jų 
gražusis namas Pickfair bus 
uždarytas ir yra parduodamas. 
Skiriasi dėl nesugyvenimo, nes 
jis norys keliauti, o ji nori dau
giau 1 namie sėdėti. Jie ikišiol 
skaitėsi ideale pora, labai gra
žiai sugyvenanti, bet ir jie pa
simeta.

liepos 
garsus

BROOKSVILLE, Fla., liepos 
6. — Valstijos milicija tapo 
skubiai išsiųsta j Tooke Lake 
kalinių kempę, kad numalšinti 
kalinių maištų.

Apie 30 streikuojančių kali
nių, apsiginklavę kirviais, pei
liais ir lazdomis, užsibarikada
vo užtvaroj ir ten laikosi jau 
nuo antradienio.

Šiomis dieno-

kad jis

V';;

daugiau

ru

išgriebė. Nupirkta 
kitų laikraščių,

■■ 1

“Laisvamanį” piliečiai griebte 
ir

MADISON, Wis., liepos 6. — 
Keturi plėšikai nušovė darž$ 
ninką Odin Tofsrud ir išsine
šė saugiąją skrynią, kurioj, mar 

|noma, buvo keli Šimtai dolerių.

Naujas “Naujieną” 
Telefonas

CANAL 8500
< /v' ’:/»■ '■* . '$1',-$ f' "ii.: ■'

7
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oa
Chicagai ir apleHnkd tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj vėsiau po 
piet.

Saulė teka 5::21, leidžiasi 
8:28,

Pirko keliams lyginti 
mašiną J. ■

BIRŽAI. — Biržų aps. savi
valdybė per amerikiečių b-vę 
pirko amerikoniškos firmos 
“Cater pillar” su motoru 20 
HP mašiną keliams lyginti, už 
kurią sumokėjo apie 30,000 lt.

Eis naujas darbiniu 
kų laikraštis

KAUNAS.
mis rengiamasi išleisti darbo 
žmonių reikalams skiriamą 
laikraštį. Laikraštis pavadin
tas “Darbo Balsu.” Redakto
rium pasirašysiąs inž. Biels
kis.

Nusižudė bijodamas 
pamišimo

CHICAGO. — Joseph Svest- 
ka, 50 m. iš Berwyn, nusižu
dė pasiskandindamas kanale 
prie Lavvndale Avė. Paliktame 
raštelyje jis sako, kad žudosi 
todėl, jog jis mano, kad jis 
pradeda pamišti. .

Klebono prakeikimas 
gerai veikia spaudą

................................ ......... —— ■

PANDĖLYS. — Birželio 4 d. 
per pamokslą kun. J. Mėlis 
“Spaudos” kioskui paskelbė 
boikotą, ragino savus parapi- 
jonus nieką ten nepirkti, nes 
šiam kioske, pardavinėjami 
bedieviški, kaip “Laisvama
nis” ir kiti laikraščiai.

Po paskelbimo “anatemos

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
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500
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[korespondencijos
niką. Vienok kurie buvo, 
džiaugėsi. Rengėjams nors 
nedaug, bet liko pelno.

H Chicagos svečiai.

tie
ir

Kenosha, Wis.
Iš Dailės Ratelio darbuotės.

Birželio 9 d. Dailės Ratelis 
laikė metinį susirinkimą. Į 
naują valdybą buvo išrinkti, 
pirmininkas J. Pobas, vice-pir- 
mininkas, J. Kasputis, finan
sų rašt. — p-ia Pobas, sek
retorė—p-lė Guzauskas, iždi
ninkas — J. Kasper.

Tame susirinkime buvo pa
skirta komisija pikniko suren
gimui. Piknikas įvyks liepos 
ar rugpiučio mėnesį.

biami tarpe svetimtaučių. Ku
rių aš čia nepaminėjau kaip 
baigusius šiais metais, prašau 
atleisti, nes negalėjau visų 
vardų sužinoti, nes man yra 
daug nežinomų.

—Žilas Senelis.

Racine, Wis.
Pokilis.

Pro šalį važiuodami į šiau
rės Wificonsiną atostogauti 
porai savaičių užsuko ir į san
dariečių pikniką šie svečiai: 
naujieniečiai p. K. Augustina^ 
vičius, p. K. Janušcvičius, p. 
Rušinskas ir Čia!—Ponas, o 
su jais ir Padaužų “filosofai”. 
Iš vakaro atvyko taipjau chi- 
cagiečiai p. Jeronimo Moc
kaus šeimyna ir jo brolis Ni
kodemas iŠ Kalifornijos, kuris 
išvažiuos į Lietuvą. Koresp.

Vokietijos pasienio mieste
liuose ir kainiuose pasirodė 
daug smogiamųjų dalių narių, 

kiekviena proga jie unifor
muoti būriais demonstruoja 
savo jėgas.

Gegužės 21 d. sekmadienį

šiuo krizė* metu, 
maža kontrabanda, 
tiek pasieniečiams pasisekė 
uždirbti vienas kitas šimtas 
litų.

Produktų gabenimą į Vo
kietiją musų pasienio policija 
neuždraudžia.

nors ir 
bet vis-

Liepos 7 d. choras laikys 
paprastą mėnesinį susirinki
mą Gennan-American svetai
nėje, 7:30 vai. vak.

Rudenyje bus rengiamos 
choro 10 metų gyvavimo su
kaktuvių vakaras. Visi nepa
mirškite atsilankyti liepos 7 
d. susirinkime.

—Kor. Amelia Bagdonas.

Indiana Harbor, Ind.
Man skaitant “Naujienas” 

dažnai pasimato žinutės tai iš 
vienos, tai iš kitos lietuvių ko
lonijos, kad lietuviai ir lietu
vaites baigė aukštesnę moky
klą.

Taigi ir mano kantrybė iš
sisėmė ir man norisi pranešti 
iš musų kolonijos, kad ir mes 
esame nepasilikę nuo kitų lie
tuviškų kolonijų. Mes gi turi
me gana gražų skaičių lietu
vių, kurių sūnus ir dukterys 
baigė aukštesnę mokyklą. O 
tokių šiais metais yra dido
kas būrelis. Tarp jų nekurie 
yra gana pasižymėję moki
niai.

Reikia pridėti nuo to, kuris 
mums yra garbingiausias. Tai 
Jonas Niaukusis. Jaunuolis lai
ke mokini mosi ir dabar dar 
nešioja “Naujienas”, yra “N.” 
platintojas.

Surašysiu visus, o paskiau 
nurodysiu kas kuo daugiausia 
pasižymėjo laike mokinimos. 
Baigusieji aukštesnę mokyklą 
yra: Stasys Antanavičia, An
tanas Būdžius, Sofija Danu- 
šikė, Bruno Esiminskis, Jonas 
Gnušauskis, Paul Gudas, Alex 
Gumuliauskis, John Kolas, 
Antanas Kosis, Sofija Kurmis, 
Frances Mažrimas, Sofija 
Norkus, Lilija Pranis, Euge
ne Badžius, Anna Savage, 
Antonctta šerpetauskis, Juo
zas Šerpetauskis, Martha Za- 
ranka.

Tai yra gana gražus būrelis 
lietuvių. Jie baigė NVashington 
aukštesnę mokyklą. Tarp jų 
yra keletas ir gana gabių lie
tuvių.

Su pagirimu moksle baigė 
mokyklą Antanas Budzius, 
kuris iš daugelio visų tautų 
mokiniu buvo National Honor 
Society narys. Sofija Danuši- 
ke, Antonctta šerpetauskiutė 
ir Juozas šerpetauskas pasi
žymėjo muzikoje, jaunuolių 
orkestroj ir bene. Mergaičių 
basket bale pasižymėjo Eu
gene Radžiukė ir Frances Ma- 
zrimiutė, o Stasys Antonavi- 
Čia ir Jonas GnuŠauskas fut- 

- bole ir plaukime. Antanas 
Kosis pasirodė matematikoje; 
Lillian Pranute dramos mene, 
Paul Gudas — dainavime, Jo
nas Kolas — fizines kultūros 
šakoj ir visame moksle.

Visi baigę kalbamą mokyk
lą mokiniai yra šiuo ar tuo 
pasižymėję. Garbė tiems tė
vams, kurių vaikai yra ger-

Liepos 3 d. vakarą p. Žičkų 
vedybinio gyvenimo 22 metų 
sukaktuvių pagarbai jų arti
mieji ir draugai suruošė po- 
kilį — parę, į kurią atsilankė 
116 svečių. Pokilio vieta, kaip 
vasaros laiku, buvo Riverview 
Parke p. S. Mockaus vasarna
mis. Svečiai iš vakaro susi
rinkę linksminosi per visą 
naktį iki liepos 4 d. Rytui iš
aušus skirstėsi į namus pilnai 
patenkinti.

Vestuvių orkestrą, ’ suside
danti iš p. Prano Staponaičio 
ir Stasio šepiko, linksmino 
svečius veltui. Svečiai gerai 
pasivalgę ir išsigčrę dainavo 
daineles ir šoko be pertrau
kos prie linksmos vestuvių 
orkestrus.

Sumanytojos ir ruošėjos šio 
linksmo vakarėlio buvo po
nios Marė Aginskicnč ir Ven- 
tienė. Joms padėjo p. R. Gle- 
bienė ir kiti. Laike vakarie
nes tvarką vedė p. J. Zeles- 
kas. Pirmam stale atsižymėjo 
svečiai sakymu trumpų pra- 
kalbėlių, o antrame dainelė
mis.

Vakaro jubiliantai, p. Pet
ras Žičkus ir jo žmona (Jad
vyga Lapinskaite — Žičkie- 
nė), 1911 m. liepos 2 d. suė
jo į draugijinį gyvenimą. Per 
tą laikotarpį' (22 m.) išauklė
jo šeimyną — dukterį Eleną 
ir įtinus Liudviką, Petrą ir 
Izidorių. Turi nuosavus na
mus ir daug gerų draugų, bi
čiulių, nes patys yra geros šir
dies lietuviai. Vclijam p. Žič- 
kams sveikiems laimingai gy
venti ilgiausius metus!

Pp. Žičkai yra labai dėkin
gi pokilio . ruošėjoms ir vi
siems, kurie dalyvavo šiame 
jų pagarbai vakarėlyje; taip
jau dėkingi už dovanas, nes 
laike vakarienės dovanota 
jiems karpetas.

Sandariečių piknikas.
Liepos 2 d. Riverview Par

ke buvo suruoštas Sandaros 
35 kuopos piknikas. Kadan
gi per keletą savaičių buvo 
ruošiami piknikai, tai matyti, 
publika jautėsi pavargus, nes 
nedaug jos suvažiavo į šį pik-

pat fiieną) važinėjo hitlerinin
kai ir sustoję lietuviškai šaukė 
į Lietuvos pusę ūkininkui; 
“Ei onkel eik Šičion, mes tau 
Hitlerį parodysim!” Ūkininkas 
paleido į juos akmeniu—smo
giamosios dalys sėdo ant dvi
račių ir pabėgo.

Pastebėtina, kad uniformą 
itin mėgsta pusberniai ir atva
žiavę į pasienį, gramu a į Lietu
vos pusę ir šūkauja.

L i e t u v os Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė Klai

pėdoje jau pradėjo 
veikti.

Kry-

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

Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas už
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

LIETUVOS ŽINIOS
w»niWw ....m ,

Paprūsės vaizdai
Nepersenai pasienyje Šilė

nuose prie Nemuno hitlerinin
kai šventė savo šventę. Daug 
šūkauta, triukšmauta, dainuo
ta. Keli jų bičiuliai iš Smali
ninkų atėjo į panemunę ir 
pradėjo per Nemuną reikšti 
užnemunės vienminčiams ga
vo ištikimybės jausmus:

“Heil Hitler, Komm Hitlcr, 
Polaken raus!”

Smalininkų pasienio ir van
dens policija turėjo išskirstyti 
juos. Pagalinus surašyti proto
kolai. Pasirodo, kad triukšma
vo Smalininkų “abejotino vo- 
kiškumo” astovai: kalvis Bur- 
monaa, keli matrosai ir kon- 
trobahdininkai. Karo komen
dantas aštuonis iš jų ištrėmė 
į Didž. Lietuvą. Kiti spėjo pa
sprukti į Vatcrlandą.

—o—
Pastaruoju laiku ypač pagy* 

vėjo su vokiečiais mažasis su
sisiekimas. Ramoniškių perein, 
punkte (ties Sudargu) išaugo 
tikras miestelis. Rytais čia, 
kaip į didžiausią mugę vyks
ta musų prekybininkai ir ūki
ninkės, o iš Vokietijos net nuo 
Pilkalnio ir Ragainės plentais 
su motociklais Tr dviračiais, 
atvyksta pulkai vokiečių. Jie 
čia prisiperka pilnus “rukza- 
kius” mėfios, kiaušinių, svies
to, nes pastaruoju laiku Vo
kietijoj viskas labai brangu, 
o Hitlerio skambiais obalsiais 
ir ženkliukais gyvas juk ne
busi ! Iš antros puses musų u- 
kininkama tat irgi patogu: 
kiaušinių 10-čiai Čia mokama 
50 pfenigų, sviesto kilogramas 
1 RM. 70 pfenigių, kiauliena 
mėsa klgr. 80 pfenigių.

Iš Vokietijos pirkti nėra kas, 
dėl to, kad kolonialinės ir ga
stronomijos prekės ten bran
gesnes. Mėsos ir kitų produk
tų priežiūrai čia yra ir valdiš
kas veterinorius.

--------Q_------

Paėmus Hitleriui valdžią,

Kontrabanda vokiečių pasie
nyje apmirus. Prekės ten irgi 
nepigesnės, kaip Lietuvoje, to
dėl jei gabenama, tai tik ma
nufaktūrą, kortas, denatūratą. 
Užtai į Vokietiją gabena ark
lius, kartais net po 10 ir dau
giau. Sako, kad ant vieno ark
lio vidutiniškai uždirba 100— 
150 litų. Tik kartais pakliūva 
Vokiečiai jau pagavo vieną ki
tą jojiką ir tas jau beveik me
tai tupi Stalupėnų “belangėje”. 
Be arklių gabena dar javus, 
sviestą, kiaušinius.

Lietuvos, Raudonojo 
žiaus ligoninėje Klaipėdoje li
gonių gydymas jau prasidėjo. 
Ligoninėje veikia 3 skyriai: 
1) moterų skyrius (gimdymo 
ir moterų ligų), 2) chirurgi
nis, ir 3) vidaus ligų skyrius.

Prie skyrių veikia ambula
torijos. Gydymo kainos nusta
tytos šiaip: ambulatorijos pa
tarimas 3 lit.; ligoninėje gy
dymas parai — III kl. — 6 lt., 
II kl. — 10 lt., I kl. 15 lt.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

.U xv PATARNAVIMUI!
300 Patyrusių Groserninkų—Savininkai “Midwest Stores” 

prisirengę patarnauti jums geriausios rųšies maistu, 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoį Liepos-July 7 ir 8

CUKRUS 10 47c
_ -, “PILLSBURY’S” —. —

Mi ai5 M 21 c 82c11,111 U1 24'/2 Sv. Maišelis V

Kiaušiniai
“Beech-Nut” KAVA Vacumu pakuota ......  sv. kenas 31c
CATSUP “Little Sport” Didelės bonkos 
ROLLED OATS “Midwest” ...........
WCE~FŲAKE& Rusvos “Comet” ...... .............
VYŠNIŲ PREZERVAI Tyri “Midwest” 16 unc. džiaras 14c 
Maišyti SALDŲS AGŪRKAI “Midwest” Kvort. džiaras 23c 
PRU^E SLYVOS Puikios 7‘Midwest” Did. No. 2^2 kn. 17c 
“MY-T-FINE* Dezcrtas Ccoc. Lemon, Nut-Van. 3 pak. 19c 
«T TTJT’O'M’Gl” ‘‘Yeliovv iLabcl” U svaro pak. į © p

Lili. LV1N D JUODA ARBATA 2 maži pak. 15c ■ 

NAUJI CIBULIAI Californijos .
DIDELI LEMON AI Californijos______________________
ORANŽIAI “Sunkist” Valencia Didelės mieros 2 tuz. 377 

' FRUIT SYRUP Dėl minkštų gėrimų 16 unc. džiogas 15c

.. 2 už 17c 
Pakelis 5c 
. Pak. 10c

3 svarai 13c
.... 4 už 10c

Setas 42c
CJATIĄ Root Beer “Midwest” didelės
UVuA Ginger Ale bonkos^Juž^ OC

■_____________ (Plūs Depozitas už bonkas)______________________

MALT EXTRACT “Midwest

Laikykite Savo Beismentą Sausai!
Apsaugokite Savo Beismentą nuo Smarkaus Lietaus.

Įsitaisykite modernišką grindų nuovadą. Paprastas, ne
brangus būdas prašalinti vandens išsiliejimus. Nesuga
dins basemento grindų arba nuovados paipų. ff* 4 Q 
Garantuojame pilniausį užganėdinimą <4* ■ ■“8"w

ANGLIES ŠILDYTUVAI KIEKVIENAM 
REIKALUI

SPICED HAM “Midwest” ................................  Svaras 29c
LŪNCHEON MEAT “Midwest” .....................  Svaras 27c
DŽIARŲ ROKERIAI “Midwest” 12 pakely .........  Pak. 5c
ŠUNŲ MAISTAS “EVR RĖDY” ..................... 3 kenai 25c

Bonka 10c
Bonka 10c

39č

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

GHICAGO, ILLINOIS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS manams 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Lou^s Avė. Tel.,Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. _ 

Rusiška ir turkiška pirtis motetitna
seredomis iki 7 v. v. ■■ si

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ 
Į LIETUVA

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Karštas 
ekonomiškai, 
glis ir 
Visokios 
išstatyti

vanduo greitai ir 
Vartokite an- 

taupykite pinigus, 
rūšies šildytuvai 

jūsų apžiūrėjimui.

52 galionų 
įtalpos

100 galionų 
įtalpos

2118-2132 SO. STATE STREET
Tel. VICTORY 2454

DIDELIS PIKNIKAS
SU DOVANOMIS

S. L. A. 6 Apskričio ir 301 kuopos 
NEDĖLIOJ, LIEPOS 9 DIENĄ, 1933 METUOSE 
Miliausko Darže prie 87 ir Kean Avenue

Vilnas blokas nuo Kean Avi., Jos tire Park. Ui. Galima nuvažiuoti troku iš Cicero nuo 15 ir 49 Avė. 11 
vai. ryto, nuo Kean Avė vež trokas i daržą. Su įžangos tikietu galima bus išlaįmėti Radio už $25.00. Cach

* $5.00 ir Rašomą Plunksną su Penceliu ir daug kitų prizų.

“WHITĖ BEAUtY” čeverykų pališas
“BLACK BEAUTY” čeverykų pališas

NO-- RUB GRINDŲ VAŠKAS Paintės kenas
TOILET TISSUE “Midwest” 100d lapukų rolė 3 rolės 17c
“CLEAN QUICK”

Mes priijmam visus Pašalpos Groserio Orderius. 
Galite pradėti imti maišų iš musų krautuvių. f

PASTARA -— Dauguma "Mirftvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jut 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

•BtHTAT THB

MIDWEST
300 INDKPBNDBNT

lMD.daj.4-il

Ci
POR'CBSS-

STORES n *
NHtGHHURHOOJ) STUMJI

WISSI€,
Spcciąliirai II 

,Ru»ijoi

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame ikare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTr' MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo. plauČig. inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdai, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą h paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir pettidkrinkite ką jis joms gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli merų ir išgydė tųkstanėius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO .VALANDOS: KasdĮe .nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5^8 valandai vakare, Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampai Keęlėr Ava. Te|. Crawford 5573

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS 20-tą DIENĄ
Laivu “MAJĖSTIC”

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivu “Ile De France”

j Angliją, i§ ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.
Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

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

SERVICE
168 Grand St.» Brooklyn, N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBB”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St., Newark, N. J.

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

“DIRVA” 6820 Superior St., 
Cleveland, Ohio.

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

JOHN SEKYS. 433 Park 6u 
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ”
1739 So. Halsted

PAUL MOLIS/ 1730—24 th Su 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS. 
678 Nottb Main St. 
Montello, Mate.

J. J. URBSAS. 187 Oak Street, 
Lavrence, Man.

J. zementauskas, 
130 Congress Avenue. 
Waterbury, Conn.

C. J. WOSHNER. 122 Hornaday 
Road. So. Pitteburgh, Pa.

A. VARAŠIUS, 1200 Canon Su 
Pittsburgh. Pa.

A. VELECKIS, 502 South Avė.. 
Bridgeport, Conn.

Laivakorčių Skyrius.
St., Chicago, III.

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto Iki 8 vak.



Aplink Rambyną

4193

South

Atskaita ir Padėka

solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt

Perkūnijos

NAUJIENŲ

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

PARAŠYTAS KNYGAS
75c

NAUJIENOS

SORE THROAT
I

Reduces COLDS

66%

DureN if I 
GAN Nake

$99.00
161.50

$130.50
220.00

gų visai pigiai 
gyną 
turgų

Publika rodo dideli 
susidomėjimą ‘Kara- 

ralaitės’ šokiais

Pirkite tik Geriau 
sius Daiktus!

įdedami,

3.10
2.69

Paskutiniam “N 
numery skai

jos sudaro
Bet verčiami esamų

Apie Maletus 
smarkiai trankosi per- 
Taip Videniškių apy- 

šį pavasarį sudegino 
ūkininkų trobas, o bir-

Lietuvos Naujienos

kuris prade- 
skubino atkin- 

Išėjusią jo šauk- 
taipgi pritrenkė 
bet ją pasisekė

Martin $5.00, A. Bart- 
P. Franckus 

A. Liepa 
.Turis Milda 
I. Weisberg

Teisėjai liepos 12 d. Knicker- 
bocker viešbutyje paskelbt 
kas buvo išrinkta “Karatai

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kur parsiduoda bilietai
Bilietus į “Karalaitės” Šo

kius galite gauti nuo teisėjų

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

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

Patarnavimu

LISTERINE
relieves

TRECIA KLESA
Į Vieną Pusę .... ...................

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

žemiau paduodame atskaitą 
aukų surinktų palaidojimui 
Povilo Zem. Aukavo

Mrs 
kus barber 50c., 
candy store 50c. 
buteher $1.00, J 
Laundry $1.00, 
Feather Co. $1.00, J. Seibutis 
buteher $1.00, Sefcik Dairy Co. 
$1.00, W. Lukaus Restaurant 
$1.00, A. Shaltis 15c., P. Aud
rus 25c., D. Bachus 50c., W. 
Benikaitis 25c., G. Laurenkus 
50c., Pencik Grocery 50c., An- 
tosi $1.00, M. Tilik $1.00, Mrs, 
Norbutas $1.00, C. Stenzel 
$1.00, M. Senkevičius $1.00, F. 
Jukabauskas $2.50, P. Vara- 
kulis 25c., A. Kantrimus 25c., 
Frank J. Kouba $1.00, A. Ra
dauskas 25c., P. Kasky 50c., 
W. Bukauskas 50c., L. Maju- 
lis 50c., L. Shįįiltz 25c., W. Do-

MALĖTAI 
šiemet 
kūnas, 
linkėj 
keleto 
želio 13 d. lauke ariant mirti 
nai nutrenkė ūkininką Puod 
žiu su arkliais 
dant laščioti 
kyti arklius, 
t i jo žmoną 
ir apdegino, 
atgaivinti.

Supply House, Ine.
1725 S. STATE ST., Chicago 

CALUMET 5200 
V Įdaryta nedėliomit.

Atdara vakarais iki 7 vai.

SHANie ON '/OO, PAPĄ. 
VVASTING VOUR, TUME 
on that SmjpnD

SOtlTATRE.1 V—

r tiek jos nesu- 
“Lietuvių Dienos 
šokiai, kuriuos 

Parodos

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jurų 
gerklę, kada bakterijos j) su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2!£ žiemos minėsiu pa
rodu kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo H 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St. ( 
Louis, M o.

NAUJAI ATIDAROMAS
;. ^TEAPOT TAVERM ;
670 W. 18th St. Kampas Union Avenue.

Subatos Vakare, LIEPOS 8,1933
Kviečiame draugus ir pažįstamus atsilankyti i šį naują ati
darymą. Bus gero šalto alaus, užkandžių ir muzika. Atsilan
kiusieji nesigailėsite. Kviečia Akikia Lishkewitz

davimas, kuj namų šeimininkės gali 
gauti ne tik gerus bargenus, bet ir augŠ- 
čiausios ir geriausios rūšies maistą, že
momis kainomis. šio išpardavimo 
skelbimas telpa šios dienos laikraščio 
laidoje. Apsk.

tai ir mes turime el- 
mums atrodo ge- 

Negalima oficiališkai 
kad esama noro pa- 

kaimyniš- 
privatinių

TILŽĖ
Tilžės Keleivio 
tome:

“Šią savaitę, kada lietuviai 
Rambyne ramiai iškilmingai 
švenčia savo Jonines, niekam 
nieko pikto nedarydami, Til
žėje lygiu laiku švenčiama di
di vokiečių šventė, irgi tautiš
ka, bet tačiau jau visai kito
niška, 17, 18 ir 19 birželio Til
žė^ “Gardevereinas” švenčia 
savo 25 metų šventę, kurią ty
čia, su tam tikru apskaičiavi
mu*, pavadino “Grenzlandkun- 
dgebung”. Iš tos priežasties 
išleido atsišaukimą, kuriam 
tarp kito ko ir lietuviai bjau
riausiai užpuolami ir įžeidžia
mi. Šiam atsišaukime tarp ki
ta ko pasakyta:

...Ir kad po istoriškos eise
nos per ntiestą kibančiomis 
akimis j eilę sustos visi pasau
lio karo kareiviai, visos karei
viškos draugijos, rudoji ir 
juodoji armija, stahlhehnas ir 
visos kitos nacionalistų orga
nizacijos, tada anie didlietu
viai anapus Nemuno turės ži
noti :

Ateis valanda, kada Klai
pėdos kraštas vėl vokiškas 
bus ir vokiškas pasiliks!

Anapus Nemuno guli atplėš
tas kraštas! Mes matom pasa
komis apipintą Rambyno kal
ną, ant kurio tie prakeiktieji 
lietuviai, su pasityčiojimu į 
mus pažvelgdami, švenčia da
bar savo džiaugsmo šventę!... 
ir tt.

Paduodamas šią ištrauką iš 
hitlerininkų atsišaukimo, “N. 
T. Keleivis” palygina kupiną 
išsišokimų ir neapykantos vo
kiečių elgesį su rainiu, kuk
liu, nieko neįžeidžiančiu lie-

kiekvieną krautuvėj besirandanti maistą, 
kad pilnai apsaugoti kiekvieną savo ko- 
stumierį.

Atsilankykite į artimiausią “Midwest 
Stores" sankrovą šią savaitę. šiandie ir 
rytoj jose bus laikomas specialia išpar-

Paskutinis Knygą Bargenų Turgus 
(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:
Turbut Jums yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plaČiausdas knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu 
virš pusę milijono egzempliorių 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų, 
liau nuo Chicagos bei Kanadoje 
nesnių 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų

tuvių elgesiu tradicinėj kas
metinėj Rambyno šventėj, ku
rios pradžia siekia prieškari
nių laikų. Iš savo pusės mes 
galime tiek pasakyti. Bartis su 
vokiečiais mums jau baisiai 
nusibodo. Sprendžiant iš pa
saulinės spaudos, panašus nuo 
bodulys yra jaučiamas ir ki
tuose kraštuose. Į vokiečius 
pradedama kažkaip ypatingai 
žiūrėti, lyg kad jie jau yra ne
tekę pusiausviros ir su jais 
jau negalima rinitai kalbėti. 
Ekonominėj konferencijoj 
Londone vokiečiai, pasak 
Litvinovo, malonėjo palinks
minti dalyvius savo kolonia- 
lišku memorandumu, kurį 
paskiau teko skubotai atsiim-

ir sekamose vietose:
P. P. Komiteto raštinėje, 

1739 S. Halsted Street.
“Drauge”, 2334 So. Oakley 

avenue.
“Sandaroje”, 814 W. 33rd 

Street.
Lietuvos Konsulate, 

Belleview PI.
Dalen’s Pharmacy 

Archer avenue.
Belskis Pharmacy, 

Artcsian ir Marąuette Rd.
Narvid’s, 2424 West 69th 

Street.
People’s Furniture Co., 4183 

Archer avenue.
Jucius seserų restaurante, 

33rd ir Halsted street.
J. Mickeliunas, 6747 South 

Artesian avenue.
Jie yra po 75c. asmeniui. 

Užsakymus laiškais adresuo
kite, Lithuanian Šection, A 
Century of Progress, 1739 So. 
Halsted street.

Vasarine Ekskursija 
Liepos 28, 1933

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

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

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

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

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

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

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

Lietuviai gyvenanti to-
— rinkitės knygas iš se- 

Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
lietuviškų kny

gų — pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

Šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa
mokinimų, žemlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi
ručių, monų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių

Proga apšvietą mylintiems įsigyti sau tinkamų kny- 
Laukiam Jūsų atsilankymo į musų kny- 

— čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
Su pagarba,

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

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėja.)

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar Jčirikimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia finis atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emcrald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pašalinti visus skausmus, kad jus 
I trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai- 

ykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptleklnlnkas nepasllalkys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite

Jei sakoma, kad taika turi 
rūpėti visiems, tai ir vokie
čiai taip pat turėtų suprasti 
savo pareigą. Bet jei jie mano 
kitaip — 
gtis, kaip 
riau 
tvirtinti 
laikyti normališk 
kus santykius, 
organizacijų skraiste prisiden 
gus varyti kiršinimo darbą.

Nei vienas parengimas šių 
metų sezone tiek nesuinteresa
vo publikos 
silauks kiek 
Karalaitės” 
Lietuvių Pasaulinės 
komitetas rengia liepos 12 d. 
Knickerbocker viešbutyje, E. 
Walton Place ir North Michi- 
gan Blvd.

Visur žmones kalba apie 
“Karalaitę” ir jos rinkimus. 
Beveik kiekvienas spėlioja kas 
ji gali būti, įdomaujasi, kas 
sudarys jos 12-kos narių svitą. 
Kiekvienam rupi kam 10 tei
sėjų, rinkusių Karalaitę ir jos 
svitą, suteiks pirmą prizą ir 
kam kitus prizus.

Teisėjai liepos 12 d. šokiuo
se oficialiai paskelbs kuri lie
tuvaitė, pasižymėjusi savo ti- 
pingumu ir grožiu, buvo iš
rinkta Karalaite. Į teisėjus 
įeina p. A. Kalvaitienė, Nora 
Gugienė, Leoną Gaižaitė, R. 
Hanskat, M. J. Kirienė, Dr. 
Biežis, Dr. M. Strikolis, M. J. 
Šileikis, K. Jurgelionis ir M. 
Biekša.

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

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

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

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

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

TURISTINĖ KLESA: 
Į Vieną Pusę 
Į Abi Puses .

; , Valdžios Taksos atskirai $5.00
Tuojatfs pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite į Naujienas pasitarti dėl dokumentų. 
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums* gerą ir teisingą patarimą

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street

Yra seniai įrodytas faktas, kad ap
simoka pirkti . visuomet tik geriausius 
daiktus. Jus patįs gerai žinote, kad 
nėra pavaduotojų geros rūšies maistui, 
nors jis ir truputį daugiaus kainuoja, 
bet geresnis maistas visuomet duos 
jums geresnį užganėdinimą.

Del pavyzdžio paimsime maistą, ak- 
tualis skirtumas yra labai mažas, bet 
skirtingumas rūšy yra lengvai pasrebia
mas, ypatingai maisto pasirinkime.

Grosernininkai, kuriems rupi savo 
kostumerių gerbūvis, visuomet stengiasi 
užlaikyti geriausį maistą. .Jie reko
menduoja tik tokį maistą savo kostu- 
mieriams, kuris yra geras ir iš kurio ko- 
stumieris gali turėti tikrą naudą.

“Midvvest Stores’ sankrovų savininkų 
užduotis buvo nuo pat pirmos dienos 
šios organizacijos gyvavimo, užlaikyti 
savo sankrovose tik geriausios rūšies 
maistą. Didžiausias skaičius (ų pro
duktų turi "Midwest" labelį. Tokiu 
budu pirkikas gali būt tikras, kad jis 
visuomet gaus tik geriausiį maistą, nes 
padedami labelį ant savo produktų, san- 
krovininkai tuomi garantuoja savo pro
duktus.

Musų Federalė Valdžia yra išleidusi 
tam tikrus maisto įstatymus, kurie rei
kalauja, kad kiekvienas maistas butų 
specifikuotas sulig savo rūšies. Beto, 
kad duoti kiekvienam kostumeriui dar 
geresnį užtikrinimą "Midvvest" laikas 
nuo laiko analizuoja savo laboratorijose

Kaip viena moteris i sa- 
yaitę prarado 10 svarų

Mrs. netty Lnedeke 1B Dayton rato: ‘Al 
vartojo Kruschen. kad sumažinti svarumą— 
ai netekau 10 tvarų į vieną savaitę ir ne 
žinau kaip JI ir rekomenduoti'*.

Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę laukite- 
lio Kruschen stikle karšto vandens ryte prleė 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bile aptlekininką Amerikoje. 
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą. _ .

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Balu 
Jeigu ši pirma bunka neįtikimi Jus. kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
—- DlniaraJ rr^ilraml.

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

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

JUTOJtENŲS, UHeago, tlL
------- ---------- --------------- —■--------------------- - ------

lantis 25c., J. Martin 25c., S. 
Vikus 25c., A. Gedulą 25c., K. 
Srebulis 50c., C. Kulasky 10c., 
L. Pacevicz 40c., C. Bollinger 
50c., P. Čepulis 10c. B. Po- 
zauskas 50c., Mrs. Budreskis 
50c„ A. Kireihis 50c. C. Ku- 
cinskis 25c., Viso $29.50.

Reiškiu padėką visiems, ku
rie aukavo lėšoms padengti 
ryšy su laidotuvėmis Povilo 
Žeminio (Zem). Kitas lėšas, 
kurioms neišteko aukų, paden
giau patsai.

Reiškiu taipgi padėkos nau- 
jieniečiams už patarnavimą.

J. Klotuos.
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SOVIETAI NORI TAIKOS

lio konferencija yra pasiruošusi. Jeigu ne, tai tuomet 
ji, apkarpiusi savo dienotvarkę pagal Roosevelto in
strukcijas, vargiai beturės ką diskusuoti.

Apžvalga
t

KAS PADEGĖ REICHSTAGĄ

dvejeto dienų prieš at
rinkimus į Vokietijos 

(imperijos parla-

tuvos 
Prieš 
re su 
tuose 
visam

metu reichstage, 
bylą dabar jokių

reichstagą pade-

Sovietų užsienių reikalų komisaras pasirašė su Lie- 
pasiuntiniu Sidzikausku naują nepuolimo sutartį, 
keletą dienų tokias pat sutartis bolševikai pada- 
kitais savo kaimynais Europos vakaruose ir pie- 
ir su Afganistanu. Sovietų valdžia tuo parodė 
pasauliui, kad ji nori su visais gyventi taikoje.

Ypač reikšmingas yra jos susitaikymas su Lenki
ja ir su Rumanija. Su lenkais bolševikai anąmet vedė 
karą, buvo sumušti ir turėjo padaryti nepatogią ru
sams taiką. Paprastai po šitokio nepasisekimo pralai
mėjusi šalis ilgą laiką negali užmiršti savo piktumo 
prieš pergalėtoją. Iš tiesų, per dvyliką metų bolševikai 
piešė lenkus juodžiausiomis spalvomis, kaipo “mirtinus” 
sovietų priešus, akyplėšiškus imperialistus ir t. t. Bet 
dabar Maskva susyk pasidarė drauginga “Pilsudskio 
Lenkijai” ir pasirašė su ja nepuolimo sutartį.

Dar nuostabesnį taikingumą bolševikai parodė Ru- 
manijai, kuriai, jie sakėsi, niekuomet nedovanosią Be
sarabijos “užgrobimo”. Bet dovanojo! Nepuolimo su
tartyje, pasirašytoje su Rumanija, sovietų valdžia fak- 
tinai garantuoja dabartinės rumanų teritorijos nelie
čiamybę, t. y. atsižada minties kada nors bandyti atsi
imti Besarabiją atgal ginklu.

Kas įkvėpė bolševikams tokią taikos meilę?
Japonai!
Po to, kai Japonai užkariavo Mandžuriją ir padarė 

su kinais taiką, pasidarė aišku, kad prie pirmos pro
gos ji gali pasiųsti savo armiją į rusų pajūrį, kuris ran
dasi anapus Mandžurijos, paliai Didįjį okeaną, ir paim
ti jį kartu su svarbiuoju rusų uostu Vladivostoku. No
rėdami atremti tokį japonų žygį, bolševikai 'turėtų ga
benti visą savo kariuomenę į Tolimuosius Rytus, palik
dami neapsaugotas savo žemes Europoje. Tokiame at
sitikime Lenkija su Rumanija galėtų Sovietų Sąjungai 
iškirsti šposą, įsiverždamos, sakysime, į Ukrainą arba 
bolševikišką Baltgudiją.

Baimė japonų rytuose privertė Maskvą taikytis su 
savo vakariniais ir pietiniais kaimynais. Ta pati prie
žastis, dalinai, verčia bolševikus taisyti savo santykius 
ir su Anglija ir Amerika. Tuo budu aplinkybės susidė
jo taip, kad sovietų Rusija vis labiau artinasi prie va
karinio pasaulio, kuriame randasi kapitalistiškos civi
lizacijos tvirtovės.

Savo viešpatavimo pradžioje bolševizmas orijenta- 
vosi į rytus. Kominterno vadai šaukė Azijos tautų kon
gresus, vedė smarkią propagandą prieš anglus Indijo
je ir organizavo sukilimus Kinijoje. Bet visa tai nuė
jo niekais. Azijoje bolševizmas tapo sumuštas, ir kada 
paskutinėms sovietų pozicijoms rytuose grasina pavo
jus, tai jisai yra priverstas stengtis gyventi geruoju 
su Vakarų Europos ir Amerikos kapitalizmu, kurį jisai 
tiek kartų žadėjo sunaikinti.

LONDONO KONFERENCIJA IŠGELBĖTA

Pasaulio ekonominė kopferencija bus tęsiama, bet 
iš jos svarstymų bus išimti pinigų ir muitų klausimai.

Tokį nutarimą vakar padarė vadovaująs konferen
cijos komitetas.

Jisai reiškia Roosevelto politikos laimėjimą. Ame
rikos prezidentas atsisakė duoti kitoms šalims kokių 
nors pasižadėjimų dėl dolerio stabilizacijos, nepaisyda
mas to, kad Franci ja buvo pareiškusi, jogei ji apleis 
konferenciją, jeigu nebus sustabdytas dolerio vertės 
svyravimas.

Kuomet Londono suvažiavimas dabar negali dary
ti jokių tarimų apie tarptautines skolas ir atsisako gvil
denti klausimus muitų ir valiutų, tai* sunku įsivaizduo
ti, ką jisai iš viso dar gali veikti. Nčgut Roosevelto ad
ministracija pasiūlys jo dėmesiui savo rekonstrukcijos 
programą, kuris yra vykinamas Aiherikoje. Nebūtų 
bloga, jeigu bandytų ir kitos šaįys pas save namie įves
ti trumpesnes darbo vąlandąs, nustatyti algų jninimų* 
mą ir paskirti dideles sumas pinigų viešiemąiems dar
bams, šitokį programą priėmus svarbiausiems pramo
nės kraštams, geri laikai grįžtų visame pasaulyje grei
čiau, negu valdžioms susitarus tiktai dėl muitų ir va
liutų.

Bet yra abejotina, ar .tokiems svarstymams pasau- 
’ i ................. • ■

Už 
Sitovų 
reichstagą 
mentą), kaip žinoma, kilo mis
teriškas gaisras reichstago rū
muose, ir Hitlerio valdžia ap
kaltino dėl tos piktadarybės 
komunistus. Vienas neva Ho- 
landijos komunistas buvo su
imtas gaisro 
bet apie jo 
žinių nėra.

Tai kas gi
gė? Daugelis žmonių pačioje 
Vokietijoje ir užsieniuose ma
no, kad jį padegė Hitlerio de
šinioji ranka Goering, kuris 
dabar yra Vokietijos vidaus 
reikalų ministeris, o gaisro 
metu buvo reichstago preziden
tas. Įdomus dalykas, kad pir
miausia viešai paskelbė tokį 
kaltinimą “nacių” ministeriui 
jų pačių pusiau-oficialė žinių 
agentūra.

Kai tik buvo pranešta apie 
gaisrą reichstage ir pirma ne
gu kas nors galėjo susivokti, 
kaip jisai įvyko, hitlerininkų 
žinių agentūra paskelbė, kad 
reichstage buvo suareštuoti du 
asmens, kurie telefonavo į so
cialdemokratų laikraščio “Vor- 
vvaerts” redakciją, kad gaisro 
kaltininkas esąs Goering, ir 
kad redakcija įsakiusi jiems 
tą žinią paskleisti.

Apie tuodu asmenis nebuvo 
daugiaus nieko girdėti. Karlst 
bade einąs “Naujasis Vorwa- 
erts” rašo, kad Berlyno “Vor- 
waerts” redakcija niekuomet 
negavusi jokio pranešimo nuo 
jų per telefoną, ir po tariamo
jo tų dviejų asmenų arešto re
dakcija niekuomet nebuvo kvo
čiama, ar ji pažįstanti juos ir 
ar ji turėjusi kokių nors ry
šių su jais. Be to, atrodo keis
ta, kaip galėjo du pašaliniai 
asmens patekti į reichstagą 
tuoj po to, kai buvo pastebėtas 
gaisras, jeigu reichstagas buvo 
apsiaustas policijos ir net at
stovai nebuvo į jį įleidžiami.

“Naujasis Vorwaerts”, to- 
liaus, sako, kad Berlyno “Vor- 
waerts’o” redakcijoje buvo, ži
noma, svarstoma klausimas, 
kas galėjo reichstagą padegti. 
Buvo reiškiama įvairių nuomo
nių: vieni manė, kad tai pada
rė kas nors iš radikališkų ele
mentų Hitlerio smogiamuose 
būriuose; kiti — kad tai yra 
kokio nors pamišėlio darbas. 
Bet nė vienam nebuvo atėjusi 
į galvą mintis, kad padegėjas 
galėjo būti Goering. Šitą spė
jimą pirmiausia išreiškė pusiau- 
valdiška žinių agentūra.

Taigi, ačiū patiems hitleri
ninkams, milionai žmonių Vo
kietijoje ir užsieniuose šiandie 
tiki, kad tas provokatoriškas 
gaisras reichstage buvo “nacių” 
ministerio darbas. Ir 
šia, tai yra tiesa.

Bet kažin ar kada 
aiškės mysterija apie
asmenis, kurie buk telefonavę 
“Vorwacrts’ui” ?

spėja, kad tai esąs New Yorko 
bankininkas B. M. Baruch, ku
ris Wilsono administracijos lai
kais buvo “karinės pramonių 
tarybos” galva.

Išvažiavus valstybės sekreto
riui Cordell Hull į pasaulio eko
nominę konferenciją, Rooscvel- 
tas pasišaukė paruch’ą į Wa- 
shingtoną, ir korespondentai 
sako, kad prezidentas su New 
Yorko bankininku nuolatos lai
kęs konferencijas, rodęs jam 
gaunamus iš Londono konfi
dencialius raportus ir savo in
strukcijas Amerikos delegaci
jai.

Washingtono politikos sluok
sniuose, be to, nurodoma į tai, 
kad į atsakomingiausias vietas 
pramonės kontrolės administra
cijoje esą paskirti Barucho 
draugai ir bendradarbiai. Taip 
pramonės “diktatorius” gen. 
Johnson, kaip ir farmų admi
nistratorius George Peek, per 
daugelį metų dirbo kantu su 
Baruchu. Taip pat artimas Ba
rucho draugas yra Herbert 
Bayard Swope, kurį preziden
tas -pasiuntė į Londoną kartu 
su prof. Moley.

Matyt, kad Rooseveltas pa
klausė Barucho patarimo, at
mesdamas franeuzų ir anglų 
reikalavimą, kad butų stabili
zuotas doleris, ir diskredituo
damas “smegenų trusto” lyde
rį, prof. Moley, kuris itam rei
kalą vim ui buvo pritaręs.

Tas New Yorko finansistas 
jokios vietos valdžioje neturi, 
bet atrodo, kad jo galia yra 
didesnė, negu Roosevelto kabi
neto narių. Apie iždo sekreto
rių Woodiną pastaruoju laiku 
beveik nieko negirdėt, nors 
jam turėtų priklausyti pirmas 
balsas krašto finansų tvarky
me. O valstybės sekretorius 
Hull, kuris nominaliai yra Ame
rikos delegacijos galva Londo
no konferencijoj^; atsidūrė tie
siog pažeminančioje padėtyje, 
tuomet Rooseveltas atsisakė 
remti vieną po kito jo iškeltus 
Londone sumanymus.

UŽDRAUSTA1 ik PROTAUTI
r

partijose privedė prie 
šiandie visose šalyse, 

Rusiją, komunistai yra 
į dvi-tris priešingas

ta. Nepakentimas opozicijos ko
munistų 
to, kad 
išimant 
suskilę
viena kitai organizacijas, ku
rios ėdasi tarp savęs aršiau, 
negu šuo su kaitė.

Bet ką gali daryti bolševikiš
koje Rusijoje tie darbininkai, 
kurie nesutinka su partijos vir
šininkų politika? Skelbti prie
šingas nuomones ir būti parti
joje jie negali, nes nuomonių 
laisvės pas bolševikus nėra, Or
ganizuotis į opozicines grupes 
yra tiesiog “smertelnas grie- 
kas”, už kurį nusidėjėliai yra 
metami lauk iš partijos. O ar 
gali išmestieji, arba savu noru 
pasitraukusieji, organizuotis į 
kitą partiją? Anaiptol. Toks 
žinksnis butų ne tik “smertel- 
nas griekas”, bet ir valstybi
nis nusidėjimas — “kontr-revo-

liucija”, pasikėsinimas prieš 
'‘proletariato diktatūrą”! Toki 
“kontr-revoliucionieriai” butų 
pasiųsti į Soloveckas Salas ar
ba pas Abraomą.

Vadinasi, jeigu tavo įsitiki
nimai nesutinka su partijos 
diktatoriaus ir jo klapčiukų nu
statyta “linija”, tai tu turi ar
ba tylėti ir iš politiško veikimo 
visai pasitraukti, arba veidmai
niauti taip, kaip Zinovjevas ir 
kiti “škurnikai”, kurie dėl duo
nos kąsnio arba šiltos vietelės 
viešai “spaviedojasi” Stalinui 
ir žada daugiau “negriešyti” I

Kuo šita tvarka skiriasi 
šventosios inkvizicijos viešpa
tavimo laikų arba nuo dabarti
nes Hitlerio diktatūros Vokie
tijoje?

Tai bjauriausios rųšies despo
tizmas, kuris gali patikti tik
tai dvasios vergams.

veikiau-

nors pa
tuos du

KAS DIKTUOJA “SMEGENŲ 
TRUSTUI”?; . r

Prieš kiek laiko Amerikos ir 
užsienių spauda nuolatos rašy
davo apie “sriegonų truątą”, 
kuris nustatąs Roosevelto ad
ministracijos politiką. To “trūk
to” vadu buvo skelbiamas prof, 
Raymond Moley. Bet po to, kai 
Moley nuvažiavo į Londoną ir 
jo patarimą dolerio stabilizavi
mo reikale Jungtinių Valstijų; 
prezidentas atmetė, pasidarė 
visiems aišku, kad arti pjM-

;;a. a. tūly s.

Draugai Pasiliko Draugais
(Tąsa)

—Kam tu taip kalbi, Vera?
—Ko tu atėjai? Kam?
—Aš nesuprantu...
—Aš suprantu. Ir tu supran

ti.
Juozas atsisėdo į krėslą ir 

užsidegė cigaretą. Ji atsisėdo 
sofoj ir taip pat užsidegė ci
garetą.

Kankino kambarį ilga tyla.
Pagaliau jis pažiurėjo į ją 

tom seniai pažįstamom akim 
ir umu prišoko prie jos ir ap
kabino ją, pilnas to seno pasi
tikėjimo, kuris bet gi jau bu
vo užmuštas.

—Vera...
t, , * ...

—Atsitrauk!— ji smarkiai 
stūmė jį nuo savęs.

—Bet aš turiu.
—Niekados daugiau, Juozai.
—Aš negaliu... Aš busiu 

žiaurus. - .
—Aš sergu, f ;
—Aš taip pat skaitau dienas.
—Tai aš nenoriu.
—Tu turi priežastį?
—Žinoma! Didelę.
—Marė?

Angarietis-Aleksa rašo 
partijos frakcijų žalingu-

mą.
“Kominterno nutarimais”, 

sako jisai, “frakcijos komu
nistų partijų viduj uždraus
tos (bet svetimose partijose 
komunistai visuomet sten
giasi, jei tik gali, organizuo
ti frakcijas! — “N.” Red.). 
Niekas netur teisės organi
zuot atskirų grupių, opozici
jų ir frakcijų. Grupių ir opo
zicijų pasirodymas veda prie 
frakcijų, frakcijos veda prie 
partijos skaldymo, prie jos 
jėgos silpninimo, štai kodėl 
ir VKP (b) eilėse ir kitose 
Komunistų Partijose eina to
kia aštri kova su frakcijų 
pasirodymu, Štai kodėl frak
cijų kūrikus, jei jie nepri- 
'pažįsta savo klaidų ir neat
sisako nuo frakcinio veikimo, 
meta iš Komunistų Partijų. 
Jei VKįP (b) eilėse butų 
leista kurti frakcijas, tai 
tuoj susilpnėtų Komunistų 
Partija (nes ji nustotų vi
dujinės vienybės), tuoj su
silpnėtų ir proletariato dik
tatūra/’
Supelėtų kur! žmogus kalba 

apįe “proletariato” diktatūrą, 
o nepripažįsta tam proletaria
tui jokios teisės savarąnkiškai 
organizuotis arba veikti!

Ąngariečio teoriją apie “frak
cijų žąlingųmą” dar .gali būti 
iki , tam tikro ląįpsnio pateisin
ta, kuomet ęina kalba apie ša
lis,kuriose komunistai neturi 
valdžios, Jeigu opoziciją komu- 
pistų partijos vadovybei ir jas 
politikai yra uždrausta parti-

—Ji buvo įdomi iš karto. 
Bet tai buvo tik tos kintan
čios spalvos, ligi pastovioji 
nuristoj a. Tik burbulėliai ant

den|o randasi kokia tąi j^a, jos viduje, tai opozicininkai tUr 
didesnė už “smegenų trustą”. ri progos išeiti iš partijos ir

Kas tą jėga?
Washingtono

n progos Mti iš partįjc 
puiįorgąnfeųoti ■ atskirai, 

korespondentai' kap, iš tiesų, nųplatos ir įvyks-
♦ i
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brangumėliu jiedu negalėjo 
vienas be kito.

Jiedu turėjo ir meilę, kuri 
neskubinama ėjo pirmyn. Bet 
ji buvo kažin kokią,, ta kito
niška meilė — draugo draugei 
meilė, ne ta meilė, kuri rodo 
dviem jaunuoliam sutuoktu
ves ir daugiau nieko. Jiedu 
galėjo gyventi ramiai, laisvai, 
kas sau. Jis galėjo išeiti su ki
ta mergina, ji su kitu vaikinu. 
Bet, vistiek, jiedu grįžo vienas 
pas kitą ir dėl to nesibarė. 
Jiedu grįžo, kaip tikras drau
gas pas tikrą draugą. Kaip tie 
keli brangus draugai, kurie 
visada pasilieka brangiais 
draugais. Maž-daug taip, kaip 
laiminga vedusių pora, kurios 
jis išbėga su svetima, o ji su 
svetimu valandėlę pasidžiaug
ti, atidengti kokią ten paslap
tį ir paskui užmiršt tą pavog
tą meilę ir vėl grįžti namo į 
savo amžiną, šiltą glėbį.

—Aš maniau, kad 
ras, Juozai, — ji 
kankinančią tylą.

—Aš esu karštas
—Lig šiol toks nebuvai. Tą 

aš tau dovanočiau. Bet tu esi 
dar prastesnis. Jūsų istorija 
nepasibaigia tuo gašlumo pa- 
sismaguriavimu. Tu labai 
daug prižadėjai tai iš farmos 
mergaitei. Tu prižadėjai ją 
vesti. Tu pasakei jai, kad ta
vo 
ten 
tei.
Aš

tu esi vy- 
pertraukė

ir silpnas.

degtinės. Pasirodo ir nebėra.
—Tu žinai, kad tu meluoji 

dabar. Ir aš žinau. Be to tu 
neprivalai taip kalbėti. Tu nie
kini savo busimą žmoną. Ji 
turėjo sirgti užvakar. Nesirgo.

Juozas vėl pasitraukė į krė
slą ir užsidegė kitą cigaretą. 
Pirmasis dar tebesmilko. Ir 
Vera užsidegė kitą cigaretą.

Jų mįntys veikė ir klaidžio
jo. Praleista naktis prie eže
ro, anas šokis, kelionė laivu, 
aistrios meilės valandėlės, il
gos pąsikalbėjimo valandos... 
Dingęs pasaulis vaidenosi kam 
baryje. Kaip tas pasakose pa
skendęs dvaras. Juk jie buvo 
draugai, seni, geri draugai. 
Kažin kokie nepaprasti drau
gai, kurie galėjo nuprasti vie
nas kitą ten, kur kits nieks jų 
nesuprato. Buvo keli klausi
mai pasauly, kuriuos tik jiedu 
taip tesuprato. Jiedu abudu 
lygiai mylėjo išvažiuoti į miš
ką sutemus ir žiūrėti į paukš
čių kelią. Ir jų pasitarimas 
vieno kitam reiškė daugiau, 
negu tikros motinos širdingas 
pamokslas. Išdygo jų draugys
tėj keli žodeliai, kelios mintysi, 
kurie tik jiem dviem tebuvo 
suprantami. Ir pažaisti tuo

meilė man mirė tuojaus 
stotyje, kai tik ją pama- 
Ve! Ji viską išsipasakojo, 
nieko jai nesakiau. Bet aš 

žinau, dėl ko taip atsitiko. Ji
turi dešimt tūkstančių dole
rių pažadėtų. Tu nusekei pas
kui tą dešimt tūkstančių, kaip 
alkanas šunelis paskui laši
nius. Tu nori pinigų, bet neži
nai, kaip jų užsidirbti. Tai 
naudojasi tom pigiom progom. 
Bet kaip vėlai aš tai pama
čiau. Kaip vėlai aš pamačiau, 
kad tu niekada nebuvai tik
ras mano draugas.

—Užtenka, Vera! —sušuko 
jis.

—Taip ir aš manau.
—Sudiev/ Mano atąimini- 

mubsfThi gyvėiM clidėlČ ir ty
ra.

—Aš išlaikiau aavo ligi ga
lo. Bet kaip aš taVe atsimin
siu? Kaip pigų šunelį, ar ką?

Jiedu persiskyrė bendra 
mintimi — be vilties daugiau 
turėti tokių brangių ryšių, ku
rie buvo jiem žinomi per ket- 
veris metus.

(Bus daugiau)
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Lietuviai Daktarai

Bridgeportas Henry Ford dirbtuvėje

LUBOS

Graboriai

Dr. Strikol’is

Lietuviai Daktarai

Valandos nuo 10

Lietuvės Akušerės

sekau

new

Keistučio 
Pasaulinės

turės 
tučio

drau
vaka

atlanko 
jis sugal-

yra 
tuo, 
ive-

Bernaičio tėvai 
- dūliai tos

laiku 
kasdien, 

skyriai 
Bet dar-

visienis zi- 
pasižadėjo

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Priešais DAVIS STORE

Bagdonas 
radi o.

bedar 
nelaimės la

Keistučio Klubas 
2 amerikoniškas 
Tautišku kapinių 
Be to 
musų 
K. klubas už tokių 
vertas pagyrimo.

Lietuvių Keistučio 
Pas. klubo žinios

vakaro
” dide-

Fran-
l, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Klubas remia Tautiškas

CHICAGOS 
ŽINIOS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Automobilis suvažinėjo lietuvį 
bernaitį.

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

Iš Tėvynės Mylėtojų Draugys 
t ės prie Keistučio Klubo 

jungtuvių vakaro.

urriE*
ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 
Egzaminacija, geras patari* 

mas ir apskaitliavimas 
DYKAI. Prieinamos Kainos.

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

Patarnavimu

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

Pirmadienį 
d., apie 10 
ekspliodavo * 
liu smarkumu 
kio Anglickio 
Canalport avė.

Ekspliozija 
smarki, kad

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

2400 W. Madison St.
/ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Chicago* UI 
Viri Gregg Vaistinyčios.

klubas dalyvauja 
Parodos Lietuvių 

Dienoje.
K-čio klubo pirmininkas W. 

Buishas tapo įgaliotas imti 
dalyvumą Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienoj. Ką jis nu
veiks tame klausime, pamaty-

Iš 18-tos Gatvės 
Apylinkės

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai,

Dar vienas naujas potvarky 
mas.

J. 1 BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

gimė vėliau, bet yra vilties, 
kad musų pirmininkas suteiks 
klubui garbės.

—St. Narkis, Koresp.

Henry Ford yra žinomas 
kaip sėkmingas darbo žmonių 
išnaudotojas, kuris bėgy 30 
metų automobilių bizny susi
krovė milionus dolerių, įsigijo 
milžiniškas dirbtuves visame 
pasauly. 
Valstijose 
apie 40 tokių 
nors 
yra

Minimas siutas turi būti 
kas savaitė išskalbtas ir išpro- 
sytas. Gi skalbykla ima 30c 
per savaitę iš kiekvieno dar
bininko už skalbimą.

Šiluma, uniformos ir dar
bininkai

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.

lapeliai paveikė į 
užvaizdas. Mcnc- 

padėjėjas pasirašė

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

sekmadienį, ‘liepos 9 d. 
8 valandą ryto, malonėki 

prie pp. Bal 
. Eawrcnce avė. € 

nesuspėsite pribūti į lai

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3 724. Koplyčia dykai

prieš liepos 4-tą 
valandą 
firc crack’ 

pastalėj 
užeigoj

Bagdonas, 
graborius 
8-nių tūbų radio tam 

kuris daugiau-

vienodai “keki” unijos over- 
auzėmis. Tas overauzes ga
lėjo patys darbininkai pirktis 
ar gauti vienoj skalbykloj, ku
ri padarė sutartį su kompani-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS :

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 b

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.

apie 
te visi suvažiuoti 
tų, 6052 St 
kurie 
ką ir negalėsite sykiu važiuoti, 
pavieniai važiuodami traukite 
12 Rd. keliu iki kokių 5 mylių 
prieš Michigan City. Po kairei 
pamatysite didelę iškaba “Be- 
verly Shores". Pasisukite i 
Michigan ežerą ir ten rasite 
jūsų jau laukiančius Joniškie- 
ėiife. Kurie mylite dalyvauti 
šiame išvažiavime sn Joniškie- 
čiais, prašome atvykti. Pasiim
kite su savim swimming siutus. 
Taipgi šiokio tokio ir maisto.

Menedžeris No. 2.

tokia 
šmotai, 

kuriais buvo stalo kojos pri
sukinėtos, lėkdami į orą ap
ardė užeigos sienas, prakirto 
cigarų baksą kiaurai, bet lai
mei niekas nenukentėjo.

Atsitikimo vietoj buvę daug 
žmonių. Manoma, kad kas 
nors iš ten buvusių svečių tą 
negeistiną šposą iškirtęs. Žv.

binihkai raginta nekreipti dė
mesio į lapelius, ba, girdi, tai 
esąs “radikalų 
kad girdi 
tai dūliai 
oras, nes 
mirštą dėl
teisinosi Fordo blokinių “Ly- 
zių” generolai.

Ne tik darbininkai, bet ir 
kai kurie iš bosų yra atleidžia
mi iš darbo už mažiausią nu
sikaltimą ar dėl kurio viršilos 
nužiuros.

Tame skyriuj, kur Senas 
Petras dirbo kadaise, jau visi 
bosai yra gavę “fajerį”. Ga
vo “fajerį” ir daug darbinin
kų. Senas Petras'

Vien Suvienytose 
ir Kanadoj esama 

dirbtuvių, 
šiandie didesnė jų dalis 

uždarytos.

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis)
6859 So. We$tern Avė

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Vui Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO. ILL

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

DR. 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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

Pagal klubo patvarkymą vi
si, kurie priduos daktariškus 
paliudijimus susirinkimo die
noje, pašalpos tą dieną ne
gaus, bet turės laukti 
čio susirinkimo.

Todėl pasistengkite 
ti paliudijimus pirm 
kimo, kad 
kas galėtų 
tvarkyti.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

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

1 »
• • T * * ,,

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis Rietuvių graborius, kuns 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

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

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marąuette 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 šventadienio it ketvirtadienio.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų 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.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
- Physical Therapy

® Midwife
lllll 6109 South Albany 

' ’ Avenue
Phone

I j Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li- Majai goninėse, duodu ma- 

| ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 

i^lin^eLs ir t. t.
Moterims ir mergt- 

Į noms pataliniai do- 
C i ' ’, ’ ... vanai.

Kam į* Europos
'yriausi!! našta “'darkai/“!1 ?a ' 
ratviu) atsiimti Reikia A “™' 
S WindX"Bhb6ja nuoaAd “Ad™r’ 
S K^r^F

Antanaitis Frcnk
b Donis Georg

2422 VV. Marguette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė. 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Nuo liepos 2ros dienos yra 
permaina ligonių tvarkyme. 
Visokiais reikalais tame klau
sime kreipkitės pas finansų 
raštininką W. Sharką, 1635 
South Washtenaw avė. Kreip
damiesi pas protokolų sekre
torių ar pirmininką, bereika
lingai sutrukdysite susisieki-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Užėjo vasaros kaitra. Dar
bininkų jėgos įtemptos prie be
sisukančių mašinų. O čia dar 
užkarta kiekvienam neparan
ki darbui uniforma. Darbi
ninkas nepajėgia karščio at
laikyti, užgeria vandens ir alp
sta. Teko nugirsti, kad vie
ną dieną Fordo dirbtuvės li
goninėj gulėjo net 16 darbi
ninkų, kurie buvo suklupę ant 
žemės dūliai sunkaus darbo iš 
karščio. Dar teko nugirsti 
buk vienas jų miręs, ba ant 
rytojaus buvę dalinami lape
liai apie tą įvykį.

Lapeliai buvo išmėtyti ir 
antrą kartą. Pirmi lapeliai 
pasirodė, kai darbininkai 
dėjo alpti, dūliai sunkaus 
bo iš karščio, o antrieji 
kreipti prieš uniformas, 
pastarieji lapeliai ragino 
bininkus nedėvėti uniformų ir. 
nemokėti po 30 centų savaitei 
iš nukapotos algos už plovimą 
uniformų

Matyti, 
dirbtuvės 
džeriaus 
notą, kuri tapo prikalta prie 
kortelių laikrodžių. Notoj dar-

Joniškiečių L. K. K1 
važiuoja i Sand 

Danes, Ind.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 0 Halsted Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

nomas
aukauti
keistuticČiui 
šiai prirašys per 1933 metus į 
Kųrstučio klubą naujų narių.

subrus- 
tas lai-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akitį įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvoj skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę, Prirengia; teisingai 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. Nedčlio- 
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 Ąve.

Phone Boulevard 7589

po savo čarteriu 
Ji prisijungė prie 
klubo.
susirinkimo įvyko 

giškas atsisveikinimo 
ras. J. J. Ežerskis, kurio sve
tainėje Tėvynės Mylėtojų Dr- 
stė laikydavo susirinkimus, 
užfundijo bačką alaus ir sen- 
vičių. Taipgi Tėvynės Mylė
tojų Draugystė užfundijo bač
ką alaus. Kiek vėliau atsilan
kė Keistučio Klubo valdyba ir 
būrys narių. Visi linksmai 
sveikinos, šnekučiavo apie 
draugijų reikalus.

Visi buvę Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos nariai taria širdin
gą ačiū draugui J. J. Ežers- 
kiui už draugišką atsisveikini
mą ir gerus linkėjimus.

Pasitarta, kad dar reikalin
ga turėti abiejų draugijų, Tė
vynės Mylėtojų Dr-stės ir Kei
stučio klubo valdybų ir komi
sijų susirinkimas galutinam 
sutvarkymui visokiu smulk
menų. Susirinkimas nutarta 
laikyti penktadienio vakare, 8 
vai., 7 d. liepos Keistučio Klu
bo finansų sekretoriaus V. 
Sharkos namuose, 4635 South 
Washtenaw avė.

— Motinos Sunu.s.

Sekmadienį, 2 d. liepos, J. J. 
Ežerskio svet., 4600 S. Paulina 
st., Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja laike savo paskutinį susi
rinkimą, nes daugiau susirin
kimų Tėvynės Mylėtojų Drau- 

nebe- 
Keis-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Taigi, keistutiečiai, 
kitę. Kas pirmutinis, 
mūs. O kas dirba, tas ir laimi

VINCENTAS VASILIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 6 dieną, 3:30 valandą ryto 
1 93 3 m., sulaukęs 44 metų am
žiaus, gimęs Ukmergės apskr., 
Pavaiškių parapijos, Bartkų kai
mo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Petrą, draugus, giminės ir pa
žįstamus, o Lietuvoj dvi seseris 
Ona ir Karoliną ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi gra 
boriaus Lechavičiaus koplyčioj 
2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks pirmadienį lie 
pos 10 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Vasiliausko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis. Draugai, Giminės 
ir Pažįstamh.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lechovich ir Sunai, Telefo
nas Canal 2515.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

v Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
nuo 6 iki 1 

Nedėliomis pagal sutartį.

paaukavo 
vėliavas 

reikalams. 
Tautiškos kapinės yra 
isų bendra įstaiga, ir 

dovaną yra

Cbicagoj dabartiniu 
Fordo dirbtuvė dirba 
Kaikuric dirbtuvių 
dirba net viršlaikį, 
bininkų priimta darbui tik pu
sę to skaičiaus, kuris dirbda
vo gerais laikais. Gerais 
mat, laikais dirbdavo dau
giau kaip 5,000, o dabar te
dirba apie 2,700.

Karų gerais laikais sustaty
davo po 600 per dieną, o da
bar tik apie 300. Tatai gi ro
do, kad blokinių “Lyzių” biz
nis yra žymiai sumažėjęs.

Naujas darbininkų išnaudo 
ji mas.

Henry Ford, tarp kitko 
žinomas visame pasauly 
kad savo dirbtuvėse turi 
dęs aštrią discipliną išspau
džia darbininkus darbui tiek, 
kiek tik yra galima išsunkti iš 
jų jėgos. Šis pasakymas yra 
teisingas, nes ir Senam Petrui 
pačiam yra tekę vergauti For
dui keletą metų. Fordas Se
nam Petrui 1930 metais davė 
geras atostogas — tokias, kad 
ir šiandie jis dar tebesiranda 
bedarbių eilėse.

Kadangi Chicagoj dabarti
niu metu vra Pasaulinė Paro
da ir kadangi daugelis Pasau
linės Parodos svečių 
Fordo dirbtuvę, tai 
vojo štai ką:

Birželio 19 d. visi 
giniai vergai turėjo

pasiųs 
susirin 

finansų raštinin 
jūsų rekordus su

Eddie Garbauskas, 6 metų 
bernaitis, 938 West 34 th S t., 
žaidė gatvėj (ties namais kur 
gyvena) su kitu bernaičiu. Tuo 
tarpu pro šalį važiavo plačiai 
žinomas lietuviams fotografas 
p. Stankūnas. Eddie pateko po 
jo automobiliu. Vaikutis tapo 
sunkiai sužeistas ir nugabentas 
į ligoninę.

Dabar jis randasi daktarų 
Naikelio ir Bertašiaus priežiū
roje 
biai 
bai nubudę.

— Bridgeportietis,

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

p „ C^eeS
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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

darbas. O 
darbininkai alpsta, 
to kaltas karštas 

ir gatvėse žmonės 
kaitros. Tai taip

\\WEsDew>u

3241 So. Halsted St'
Virš Juciaųs Restąurapto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. y;

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

3ersikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 iF 6 iki 8 P. M.
Seredoa vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį.

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
taisui.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So/Halsted St.
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentuforth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

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

Advokatai

K. P. G U GIS
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.

A.A SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St. 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W, Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 9—6

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cerraak Rd)
Panedlllo, Seredos ir Pfitnyčlos vak. 6 Ud 0 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Utarnlnko. Ketverge Ir Subatoa vak. 7 iki 9 
Telefonas BspubUo 9900

W. E. HERR
ADVOKATAS
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dalyvauti bendrai viso pasaulio tėvų nuo 1918 metų. Jie tuo 
lietuvaitės nuo 16 iki 26 metų 
amžiaus.

Užsiregistravo dairg iš Lietu
vos Kanados ir visų Amerikos

Lietuvių Dienos Or 
kestras Pasaulinėj 

Parodoj
or-Milžiniškas 100 jaunuolių 

kestras gros tūkstančiams 
parodos ir Lietuvių Dienos 
lankytojų.

Pasaulinėj Parodoj, liepos 
d. Lietuvių Dienoje Hali of 

Science gros milžiniškas lietu
vių orkestras. Orkestras yra 
jungtinis — susidedąs iš kele
to žymiausių lietuvių orkest
rų. būtent: šv. Kazimiero A- 
kademijos orkestro, Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkestro 
ir kitų. Orkestrą diriguos ge
rai žinomas muzikas p. Kazys 
Steponavičius, — Ch. Lietuvių 
Simfonijos orkestro dirigen
tas ir “Pirmyn“ choro moky-

O šiandien lietuviai jau 
kuo pasigirti ir svetim- 

Tai yra 
ir svarbus dar-
kad lietuviai sa- 
dukteris auklėja 
ir mokina juos 

ir dainos. Tai

tojas.
Negalima nepaminėti to 

fakto, kad lietuviai muzikos 
srityje pasirodys padarę dide
lę pažangą. Ar buvę galima 
turėti tokį milžinišką orkes
trą 20 metų atgal? Aišku, kad 
ne. 
turi
taučiams pasirodyti, 
visai rimtas 
bas dirbama, 
vo sūnūs ir 
pavyzdingai
meno-muzikos 
vien tik išlavintas jėgas aš čia 
suminėjau, kurios dalyvaus 
Lietuvių Dienos iškilmėse. O 
kiek dar jaunuolių yra rezer
ve, kurie lavinasi muzikos 
srityje.

Mes turime viską savo, tik
tai reikia sukaupti jėgas į 
krūvą ir tada svetimtaučiai 
gėrėsis musų jaunuolių kul- 
turingunni ir pavyzdingumu.

Gros Karnavičiaus kurinį.
Šis milžiniškas lietuvių or

kestras gros gražius ir klasiš
kus muzikos kurinius. Prie to 
gros Jurgio Karnavičiaus gra
žų kurinį—“Lietuviška rapso
dija“. Teko nugirsti, kad p. 
Kazys Steponavičius ketina 
sumokinti orkestrą groti iš
trauką iš pirmos lietuvių ope
ros “Gražinos.’’ Butų labai 
įdomu išgirsti Jurgio Karnavi
čiaus muziką, kuri Lietuvoje 
ir Europoje susilaukė nepap
rastai didelio priėmimo.

Šis Lietuvių Dienos orkest
ras ne tik kad išpildys pui
kius muzikalius numerius, bet 
kartu ir bus atsilankusiems 
į parodą svečiams didelė nau
jenybė matyti Chicagos lietu
vių jaunimą sudarantį tokį 
didelį ir gerą orkestrą.

Apart orkestro programe 
dalyvaus didelis jungtinis cho
ras, kurį diringuos p. Pocius. 
Choras susidės iš virš 700 na
cių. Bus solistai, sporto jauk
tai, baletas ir tt. —M. S—kis.

gražuolių lietuvaičių bus išrin
kta Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Karalaite ir kurios 
bus išrinktos į jos svitą?

“Man net galva išsipūtė be
svajojant, ■ kiek aš turėčiau 
smagumo pamatyti iš visų lie
tuvaičių išrinktą gražiausią ir 
tipingiausią merginą.

“Juk tamsta žinai, tai yra ne
paprastas, — istoriškas įvykis, 
kuriuo lietuvių visuomenė taip 
susidomino.”

“Aš taipgi suprantu to daly
ko svarbą ir rengiuosi atvykti 
į Chičago liepos 16 d. Kad daly
vauti “Lietuvių Dienos Karalai
tės“ vakarėlyje.

“Bet aš abejoju; ar visi ga
lėsime sutilpti Knickerbocker 
viešbučio šokių salėje. Mat da
lykas tame, kad atvažiavus į 
Chicagą nereiktų stovėti ant 
šalygatvio, jei salė bus užpildy
ta.

“Aš taipgi norėčiau žinoti: ar 
visos lietuvaitės, kurios įstojo 
gražuolių konkursan, dalyvaus 
šokiuose? Ir kaip jos bus apsi
rengusios ?

“O kokiais drabužiais vyrai 
dėvės? Mat, jeigu butų reikalas 
tai ir aš galėčiau ‘pasiranda- 
vot’ toxido ir apsirengti gentel- 
moniškai.

“Aš tikiu, kad tamsta suteik
si man reikalingas informaci
jas už ką busiu labai dėkingas. 
O dabar sudiev, pasimatysime 
Knickerbocker viešbutyje.“

Atsakymas:
■ Pasaulinės Parodos Lietuvių 

Dienos Centralinis Komitetas 
viešai buvo paskelbęs spaudoje, 
kad “karalaitės“ konkurse gali

Jos visos buvo užkviestos 
specialiai laiškais atvykti lie
pos 12 d., j Knickerbocker vieš
buti Chicagoje, į šokių vakarė
lį, kur teisėjai paskelbs rinki
mų rezultatus.

Tad minėtą dieną jai tamsta 
atvyksi į Knickerbocker viešbu> 
tį, tai “Karalaitę 
tą“ galėsi matyti 
sas lietuvaites, 
vaus konkurse.

’ ir jos “svi- 
ir bendrai vi- 
kurios daly*

susirupinęs,Tamsta esate 
kokiais drabužiais dėvės kon- 
testo dalyvės. Kontesto daly
vės bus apsirengę vėliausios 
mados suknelėmis.

Sulig aukščiau minėto klau
simo, tamstos abejonė yra gana 
rimta —ar visi šokių dalyviai 
galės sutilpti į Oriental šokių 
salę Knickerbocker viešbutyje.

Nors minėtoj salėje lengvai 
gali tilpti su virš 1,000 žmonių, 
tikimasi, kad atsilankys kur kas 
daugiau.

O kad vietą butų užtikrinta 
p. Susiui, tai užsisakykite įžan
gos bilietą iš kalno.

— Rep. F. Bulavv.

Dar vienas energin 
gas lietuvis profe

sionalas
Neseniai “Naujienose“ tilpo 

žinia ,kad šiemet baigė medici 
nos mokslą p. Leonas Pulsutkis 
Taigi aš ir kiti jo draugai esa
me linksmi jo sėkmingomis pa
stangomis tapti daktaru. Nes iš 
tikrųjų jo pastangos užsitar
nauja užuojautos.

Pažįstu Dr-ą Pulstfckį iš jo

met gyveno De Kalb, III., mies
telyje. Jau anuomet galima bu
vo pastebėti Leono gabumus iiĮl 
darbštumas. Dar jau’nas kokių 
14 metų bernaitis jis buvo, bet 
jau kalbėjais žmogus su juo 
kaip su kokiu seniu. Jau tuo
met jis dideliu pamėgimu skai
tė knygas ir laikraščius ir aty- 
džiai tėmijo plateshįjį žmonių 
gyvenimą. Liuosą nuo mokyk
los laiką jis susirasdavo tinka
mą darbą. O tų darbų eilėj bu
vo ir dienraščio “Naujienų“ 
platinimas De Kalbe.

Kada 1918 m. Suvienytų Val
stijų vyriausybė paskelbė pri
verstinį rekrutavimą kareivių 
Pasauliniam karui, tai Leonas 
Pulsuckis irgi pagelbėjo ne vie
nam lietuviui. Jisai pildė aplika
cijas ir buvo perkalbėtoju ei
lei žmonių, kuriems grūmojo 
karo pavojus.

1919 m. dėliai kilusio De 
Kalbe streiko Leono Pulsuckio 
tėvai persikėlė į Chicagą gyven
ti. Atvyko kartu ir jaunas Leo
nas. Čia veik visuomet prisidė
damas savo uždarbiu jis baigė 
Hįarrison aukštesniąją tekniki- 
nę mokyklą 1924 metais.

Toliau, nuolat dirbdamas, 
nuolat padėdamas tėvui suvesti 
namų biudžetą, Leonas Pul
suckis užbaigė mokslą Crane 
kolegijoj 1928 metais ir tais pa
čiais metais išvyko, kaip meka- 
nikas inžinierius, į Texas vals
tiją Suvienytų Valstijų vyriau
sybės aeroplanų dirbti.

Vienok kalbainoj profesijoj 
nepasiliko. Kuriam laikui pras
linkus sugrįžo į Chicagą. Aero
planų išdirbystės ir lekiojimo 
oru šaka nepatiko jaunam in
žinieriui, jis neturėjo patrauki
mu prie jos.

Sugrįžęs, Chicagon p. L. Pul
suckis nusistatė mokytis medi
cinos. Bet ve bėda. Jau prasidė-

jo nedarbas, sunkus laikai. Ta
čiau Leonas Pulsuckis nenusto
jo vilties. St.'sirasdamas darbo, 
padedamas dalinai brolio Al
fonso, jis ima lankyti Loyola 
universitetą ir studijuoja 
cinos mokslą.

Darbuojasi toj šakoj 
pasisekimu 
dovaną už 
$375.00.

šių metų
Leonas Pulsuckis gavo daktaro 
diplomą. Dar lieka išlaikyti val-

medi-

tokiu 
pirmą,kad laimi 

pasižymėjimą —

birželio 17 dieną,

Naujai Atidaryta 
ALUDĖ

549 W. 18th St.
širdingai kviečiu draugus ir 

mus užeiti prie mus. 
gero šalto alaus ir užkandžių', 
mirškite antrašą.

549 W. 18th St.
Kviečia P. CHERIENĖ.

pažįsta-
Dabar užlaikom

Nepa-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

MORTGACE BANKERS

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų (pulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vartcfto 
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.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 6 Apskr. ir 301 kp. pik

nikas įvyks nedėlioj. liepos 9 d. A. Mi- 
iausko darže prie 87 gatvės ir Kean Avė. 

Justice Park, III. Galima nuvažiuoti 
troku iš Cicero nuo 15 ir 49th Avė. 11 
vai. ryto. Nuo Kean Avė. vež trokas 

i daržą. Prie įžangos tikietų yra duo
damos dovanos — Radio, $5.00 cash ir 
daug kitų dalykų. Visus kviečia

Rengimo Komitetas.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
vyks G. Černausko svet., 1900 So. 
Union Avė., liepos 9 d. 12 vai. dieną. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes šis 
susirinkimas yra pusmetinis. Taigi vi
si nariai neatbūtinai privalo dalyvauti.

Valdyba.

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės pusmetinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, liepos 9 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 12 vai. 
dienos. Geistina, kad nariai-ės 
skaitlingai atsilankytų, nes 
bus daug svarbių dalykų svar
styti. Tarp kitko valdyba iš
duos raportą apie abelną Dr- 
stės stovį.

—St. Narkis, sekretorius.

MADOS MADOS MADOS

Laiškas iš New Yor 
ko klausia apie 

“karalaitę”

Kviečiame visus Ramygaliečius atvykti 
į susirinkimą, liepos 7 ,1933, 8-tą vai. 
vak. pos p. A. Zalatorį 2322 South 
Leavitt St., kur bus toliau aptariama 
klubo darbuotė ir visas jo stovis.
, Ramygalietis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikys pusmetinį susirinkimą 
penktadienį liepos 7 d„ 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų palikti šitam susirinkimui aptarti. 
Jeigu katras esate Šiais metais dar nemo
kėjęs duoklių, ant šito susirinkimo ma
lonėsit užsimokėti, jeigu nesumokėsite, 
priversti busime išbraukti iš kliubo.

S. Kūne v ii ia rast.

A'

Ii

jums bus labai

suknelė, su naujoviška palerina. Gra-

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

iŠ byle materijos. Ji 
mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 co

2959—Augesnei moterei suknelė. Tinka 
patogi, nes bus pigi ir praktiška. Sukirptos 
lių per krutinę.

2946 — Jaunai mergaitei arba motete!
žiai atrodys jeigu bus pasiūta iš lengvaus, margo voaliaus arba krepos. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

2977 — Jaunutei panelei suknelė, ši suknelė tiks kiekvienai mergaitei. Ji gali 
būt vienos spalvos su marga juostele. Sukirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų am
žiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
Po. Halsted SU Chicago, III.

V)

Atsakymas reporterio p. A 
Susiui.

Prieš porą dienų jūsų repor
teris priėmė Štai kokio turinio 
laišką iš New Yorko nuo p. Su- 
siaift.
“Gerbiamas reporteri,

“Turiu už garbę prašyti tam
stos, kad suteiktume! man rei
kalingas informacijas apie gra
žiausios lietuvaitės konkursą.

“Taip man taip ir mano drau 
gams rupi žinoti: kuri iš tų

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas lai
kys pusmetinį susirinkimą penktadieny, 
liepos'7 d.. 1933 m. Chicagos Lietuvių 
Audntorijoj, 3133 S. Halsted St. 7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai būtinai at
silankykite, nes pusmetinis susirinkimas 
yra svarbus, bus išduota atskaita apie 
kliubo stovį. A. Kaulakis, rašt.

West Pullman. Ateinantį sekmadien 
liepos 9 d., 2 vai. po pietų Jos. Zala
toriaus svetainėje. 700 W. 119 St. įvyks 
S. L. A. 55 kuopos pusmetinis susi
rinkimas. Jame bus komisijos svar
bas raportas, beto bus ir kitokių ra
portų ir pranešimų. Visų narių pa
reiga atsilankyti, užsimokėtj mokestis, 
kurie esate užsivilkę. ~r'*:—1 —
kitę bent po vieną narį 
kuopos.

Visų narių pa-

Taipgi atsives-* 
prirašyti prie 
Sekretorius.
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NAUJIENOS Pattrttt Dept,
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia {dedu 15 centų it prašau at

liuli! man pavyzdi No *0*MsdMaa^0**O9|M*MM***

Mieroa pM

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

(Miestu ir vabt.)

• i, i- ‘.'-htįi (

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

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

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $4Q
(karpetai) ......................... I
PARLOR SETAI $gg
VALGOMŲ "kAMBA- *7 C
RIŲ SETAI po .......... C.O.I □
CENTRAL DISTRICT

FURNITURE CO.
J. T, Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
- Street

TfiMTKIT! 
PERMAINA! 
NUO BIRŽELIO 
DIENOS, 1033 —

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

$7:45 VALANDĄ

(APART NEDfiLD.)

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

stijos kvotimai. Matant betgi, 
nors iš šio trumpo aprašymėlio, 
nepaprastą jatfno daktaro ga
jumą ir darbštumą, netenka a- 
jejoti, kad jis įveiks ir šią 
paskutinę kliūtį lengvai.

To jam ir linkėtina. Kuo ge
riausios kloties!

—M. Krasauskas.

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

CLASSIFIEDADS
Financial

Finansai-Paskolos

REIKALINGA $1000 ant pirmo 
mortgičiaus ant $15,000 vertės namo. 
Uortgičius galės būt numokamas, dėl 
nformarijų kreipkitės 4603 South 
licbmond St. Tel. Virginia 1899.

Business Service 
Biznio Patarhayimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

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

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

tarnavimą, kokį teikia “Landlords” įstaigos

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Mhisų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
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. [žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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.

Automobiles
PATYRĘS automobilių me- 

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

Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtalsai

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”, 
gasinius radijatorius tinkamus bile 
krautuves 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.

_______ For Rent_______

CLASSIFIEDADS
For Rent

PASIRENDUOJA Storas Brighton 
Parke, geras dėl bile kokio mažo biznio, 
apšildomas. Renda pigi, buvo barberne 
per ilgus metus. Atsišaukite 

4341 Archer Avė.

pasirendUoja storas su ruimais 
tinka dėl aludės ar bučernės.

3514 So. Emerald Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia___

REIKALINGA patyrusi veiterka j 
restaurantą, turi mokėti anglų kalbą. 

1745 So. Halsted St.

MERGAITE arba moteris abelnam 
namų darbui. Kuri nori gauti gerus 
namus. Nuosavus kambarys, maža šei
myna. 310 So. Hamlin Avė. Tel. 
Nevado 1838.

Business Chances
- - -

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
ji. 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
Hdsted St.

PARSIDUODA saliunas pilnai įreng
tas. 'įsteigtas 5 metus. Priežastis par
davimo turiu kitą biznį. Atsišaukite 
852 W. 69th St.

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

BARGENAS. 5 akrų farma, 125 
mylios nuo Chicagos, visa dirbama, prie 
Ladd, Iii. su triobomis ir gyvuliais. 
Kreipkitės laišku J. K. Box 46. Ladd. 
III.

BARGENAS 160 akrų farma. su 
triobom ir gera žemė. Netoli nuo Cbi- 
cagos, tik 67 mylios. Šaukite Republic 
9599, Frank Ridlauskis.

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui_____

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

PARDAVIMUI medinis namas 6 ir 
6 kambariai puikiausiam stovy, barge- 
nas už $2500. 555 W. 42nd St. Tel. 
Yards 5719.

PARSIDUODA labai pigiai namukas 
Marųuette Parke geroj vietoj, 7 kamba
riai, cemento pamatas, garadžius, fur- 
nisu šildomas, kaina $3.500, 
$1000. 
rendą.

įnešti
Kitus kas mėnesį mokėti kaip

MRS. MONIKA, 
7210 So. Western Avė., 

Tel. Hemlock 8055

PARDAVIMUI 2 po 6 mūrinis na
mas, garu apšildomas su visais įtaisy
mais, 5 metų senumo, arba mainysiu 
ant cash farmos. 5526 Lake Park Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu bizniavą 
mūrinį namą, 6 kamb. užpakalyj ir 6 
viršui, karštu vandeniu šildomas, randa
si Marųuette Parke 2553 W. 69 St. 
Phone Prospect 7045.

MANO $2500 morgičius ir $2000 
cash nupirks mano 6 kambarių mūrinį 
cottage, fumace šildomas, elektra, mau
dynė, ir 2 karų garadžius.

3601 So. Seeley Avė.

BARGENAS. Pardavimui moder
niškas 2 flatąi — 6 ir 6 kambariai, ga
rų apšildomi, 2 karų pradžius.

6614 So. Artesin Avė.

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!
Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių į 
Lietuvių Dienos Iškilmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks. 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 hotelius, bet didžiuma samdysis pri
vatinius, mebliuotus kambarius.

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

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

Padarykite tai 
nuokite.

šiandien — neatidėliokite. Patelefo-

CANAL 8500 4




