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Valdžia Ragina Industrijas 
Skubėti Susitarti

Jei pačios industrijos nesusitars, tai pati 
valdžia nustatys algas ir darbo valandas
VVASHINGTON, liepos 11.— 

Industrinis administratorius gen. 
Hugh S. Johnson šiandie pasi
kalbėjime su laikraštininkais pa
reiškė, kad jei pagrindinės A- 
merikos industrijos greitai ne- 
priruoš susitarimų dėl biznio 
vedimo ir darbo sąlygų jų in
dustrijose, tai valdžia bus pri
versta pati tuos nuostatus pri
ruošti ir priversti industrijas 
jas pildyti.

Valdžia — industrinė admi
nistracija — pati nustatys al
gas ir darbo valandas kiekvie
noje industrijoje, ir tie vai 
džios nuostatai veiks iki indus
trija ilgainiui susitars ir pati 
priruoš valdžiai priimtiną ko
dą, nes valdža nori, kad indust
rijos kuogreičiausia susitvarky
tų ir pasiduotų valdžios kont
rolei.

Sunkiausia industrijoms yra 
susitarti dėl algų ir darbo va
landų. Jos norėtų mokėti kuo- 
mažiausias algas ir kad darbi

Londono ekonominė 
konferencija tęsis 

iki liepos 26 d.
LONDONAS, liepos 11. — 

Ekonominė konferencija susita
rė laikyti posėdžius iki liepos 
26 d. ir tada ji bus nutraukta 
veikiausia iki rudens.

Niekas nusitiki, kad ji per tą 
laiką ką svarbesnio nuveiktų.

Gal 168 žuvo paskendus 
chiniečių laivui

T OKIO, liepos 11. — Iš Dai- 
ren, Mandžurijos, gauta žinia, 
kad chiniečių laivas Tunan pa
skendo prie Šantungo pusiausa- 
lio, susidūręs su japonų laivu. 
Pasigendama 168 žmonių, kurie 
veikiausia yra žuvę.

Nusižudė iššokdamas 
teisme per langą

CHICAGO. — William Hen- 
ry, 19 m., 228 S. Wood St., ku
ris buvo atgabentas į teisėjo 
Prystalski teismą už automo
bilio pavogimą, šoko per ket
virto augšto langą,. užsimušda- 
mas vietoje.

CHICAGO. — 24 tavoriniai 
vagonai C. & N. W. geležinke
lio nušoko nuo bėgių ir susi
daužė prie Geneva. Niekurie 
vagonai nuvirto j Fox upę. Ma
noma, kad žuvo ir žmonių — 
klajūnų, kurie galėjo būti va
gonuose pasislėpę.

ORH
Chicagai ir aplelinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
lauja:

Dalinai nepastovus ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 
8:26.

Kaina 3c

ninkai dirbtų ilgas valandas. 
Bet kad ilgos darbo valandos 
nesumažins bedarbės ir nepa 
kels darbininkų perkamosios 
jėgos, tai valdžia spiriasi, kad 
algos butų pakeltos ir kad dar
bo valandos butų žymiai su
trumpintos. To reikalauja ir 
unijos, nes tai' yra vienatinis 
būdas sumažinti bedarbę. Ne
galėdamos susitarti, industrijos 
vilkina su priruošimu kodo ir 
laukia, ką kitos industrijos da
rys.

Todėl valdžia rengiasi versti 
industrijas kuogreičiausia susi
taikinti ir priruošti savo kodus 
—nuostatus, kitaip pati valdžia 
juos paruoš. Prezidentas jau 
buvo pasišaukęs plieno indust
rijos galvą ir teiravosi kodcl ji 
dar nepriruošė savo nuostatų. 
Taylor, plieno trusto galva, pa
sižadėjo tai kuogreičiausia pa
daryti. Dabar bus įspėtos ir 
kitos pagrindinės industrijos — 
anglių, aliejaus ir automobilių.

1,500 nazių areštuoti 
Viennoje '

VIENNA, Austrijoj, liepos 
11. — Viennos policija pereitą 
naktį darė masinius areštus ir 
areštavo 1,500 nazių, kad ne
prileisti demonstracijos prieš 
Vengrijos premierą Gomboes, 
kuris atvyko į Vienną pasitar
ti su kancleriu Dollfuss.

Išvogė seną Alton, 
III., bankierių

ALTON, II)., liepos 11. — 
Du vyrai ir moteris išvogė iš 
namų turtingą vietos bankie
rių ir skerdyklų savininką Au- 
gust Luer, 77 m. žmogvagiams 
pasipriešino bankieriaus žmo
na ir jo gydytojas ir abu buvo 
žmogvagių sumušti.

Ikišiol iš žmogvagių negauta 
jokios žinios ir bankieriaus sū
nūs pareikalavo, kad jie arba 
nustatytų išpirkimo sumą, ar
ba paliuosuotų liguistą jo tėvą.

Išvogė N. Y. politikierių 
giminaitį

ALBANY, N. Y., liepos 11.— 
Prie savo namų liko išvogtas 
John J. O’Connell,. 24 m., gi
minaitis žymių New Yorko val
stijos demokratų vadų. Už jo 
paliuosavimą žmogvagiai reika
lauja $250,000 išpirkimo.

Nėra žinių apie Factor
CHICAGO. — 12 dienų at

gal liko išvogtas John (“Jake 
the Barber”) Factor, kuris yra 
kaltinamas išviliojęs iš Angli
jos turtuolių milionus dolerių. 
Apie išvogtąjį ikišiol nėra jo
kių žinių ir jokio išpirkimo ne
buvo pareikalauta, bet kartu 
ir nepaliuosuojama jo. Polici-. 
ja ieško žmogvagių, bet jokių 
pėdsakų ikišiol neužtiko.

Prieš kiek laiko buvo išvog
tas jo sūnūs, bet po kelių die
nų buvo paliuosuotas be išpir
kimo.

Kaip matyt, žmonių vogimas 
darosi platus ir galbūt pelnin
gas biznis.

Chicago, UI., Trečiadienis, Liepos-July 12 d., 1933

Vaizdelis Chicagos grudų biržoje, nepaprastai smarkiai kilant grudų kainoms. Kiekvienas sten
giasi kuodaugiausia prisipirkti, kad paskiau parduoti už dar augštesnę kainą. Bet čia aki

mirksny galima prarasti ir visą savo turtą.

Masiniai areštai Ja
ponijoj; 400 žmonių 

areštuota
liepos 11. — Nors 

valdininkų žudynės 
nėra naujiena, poli-

TOKIO, 
politinės 
Japonijoje 
cija sakosi susekusi labai pla
tų suokalbį pravesti lakai dide
les politines žudynes, žudynės 
turėjo prasidėti mikadui išvy
kus į karo akademiją, kada vi
sa policija butų buvus sutrauk
ta saugoti jo kelią. Turėjo bū
ti nužudyti dauguma ministerių 
ir valdančios partijos vadai.

Stebina visus ne tai, kad to
kios žudynės buvo ruošiamos, 
bet kad užpakaly jų stovėjo 
labai stipri politinė partija — 
Nihon Seisanto, turinti apie 
150,000 narių.

Susekus suokalbį Tokio ir 
visoj šaly prasidėjo masiniai 
areštai. Ikišiol jau virš 400 
žmonių areštuota, bet areštai 
vis dar tebesitęsia. Daugelis 
areštuotųjų liko paliuosuoti, 
bet daugelis prisipažino prie 
suokalbio ir yra uždaryti kalė
jime.

Miškų gaisrai sunai 
kino daugelį mieste 

lių Suomijoj

— Po ilgos sausros ir 
oro ištikę dideli girių 
sunaikino daugelį kai- 
miestelių. Išdegė 
plotai. Nuostoliai

dideli 
siekia

HELSININKAI, Suomijoj, lie
pos 11. 
karšto 
gaisrai 
mų ir 
miškų 
daugelį milionų markių.

Per paskutinį šimtą 
nebuvo tokių ilgų karščių 
mijoj, kaip šią vasarą.

metų
Suo-

Išvažiavo atostogoms- 
liko užmušti

CHICAGO. — Du Chicagos 
jaunuoliai, Franklin Meyers, 
18 m., iš Park Ridge, sūnūs 
turtingo brangmenų sankrovi- 
ninko 29 E. Madison St. ir Al- 
vin Brendel, 17 m., sūnūs po
licijos Įeit. Otto Brendel, liko 
užmušti prie Neosho, Mo., trau
kiniui užgavus jų automobilių. 
Kiti trys kartu važiavę jau
nuoliai liko nepavojingai su
žeisti, 
gauti

važiavo atostoVisi jie 
j Texas.

Grudai vėl pakilo
CHICAGO. — Vakar grudų 

biržoje smarkiai pašoko kvie
čių ir kitų grudų kainos. Kvie
čiai vakar pasiekė virš $1.13 
už bušelį, komai 78c. Rugiai 
irgi žymiai pakilo.

Šerų biržoje reiškiasi svyra
vimas, nežinant kaip atsilieps 
į biznį algų kėlimas ir kur ap
sistos doleris tarptautinėje bir
žoje.

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Berzinickio
Azarenka ir 
Nugabentas

pastebetas

Žemytės k., Skuodo valse., 
susiginčiję ’ dėl tarnaitės, - keli 
jauni vyrai pradėjo muštis, iš 
kurių tarpo vienas, gyv. Žemy
tės k., Skuodo valsč., su kuolu 
sunkiai sužalojo B. J., apie 20 
metų amžiaus, gyv. Lenkimų 
k., Skuodo valse., galvą, kuris 
dėl žaizdų Kretingos ligoninė
je mirė.

Į Klaipėdą atvyko iš Rygos 
latvių ekskursija, 21 asmuo. 
Ekskursija išvažiavo į Nidą, į 
Juodkrantę, ir aplankys kitas 
Klaipėdos apylinkės vietas.

Petrašiūnuose, iš greitai va
žiuojančio prekinio 
autobuso iššoko P. 
sunkiai susižalojo, 
miesto ligoninėn.

Nemune buvo 
plaukiąs žmogus. Įplaukęs į vi
durį Nemuno pradėjo šaukti 
pagalbos, kuri netrukus pribu
vo ir žmogų, jau nustojusį są
monės, ištraukė. Apie savo ke
lionę per Nemuną papasakojęs, 
kad keliantis laiveliu per Ne
muną, su juo plaukę žmonės 
išvertė į vandenį, norėdami jį 
nužudyti. Nukentėjęs p. Ram- 
deika.

Šiomis dienomis šuklių km. 
žaliosios valsč. Vilkaviškio ap
skrity Vinco Povilčiaus ūkyje 
kilo didelis gaisras. Sudegė 
čerpėmis dengti tvartai, kluo
nas su ūkio mašinomis, paša
ru ir paukščiais. Nuostolių ug
nis padarė apie 30,000 litų.

Birž, 22 d. apie 9 vai. vaka
ro Šiaulių ežere, besimaudyda
mas, prigėrė 20 m. amž. pil. 
Adolfas Spuogis. Prigėrė prie 
pat kranto, visai negilioje vie
toje, todėl spėjama, kad jį, be
simaudantį, bus staigus stabas 
ištikęs. Spuogis , dirbo “Bir 
tės” kepykloje, buvo kilęs iš 
Krakių valsč.

Mihvaukee kontro
lierius pašovė pagel- 
bininka ir persišovė

raštinėj 
galbūt pa
veikiausia

prie socia-

MILWAUKEE, ,Wis., liepos 
11. — Miesto kontrolierius 
Louis M. Kotecki, 52 m., ku
ris tas pareigas ėjo jau 21 me
tai, šiandie Wendt-raštinėj per
šovė savo pagelbininką William 
H. Wendt, 50 m., ir paskui 
pats persišovė. Wendt, kuris 
dirba kontrolieriaus 
jau virš 22 metų, 
sveiks, bet Kotecki 
mirs.

Abu jie priklausė 
listų priešininkų.

1 Kotecki yra teismo apkaltin
tas už netikusį pareigų ėjimą 
ir suktais pirkimais bonų, nu- 
sukimą miestui milionų dolerių. 
Kartu su juo yra apkaltinti 
miesto iždininkas Drew ir užsi
dariusio Liberty State banko 
prezidentas Rosenberg. Vyriau
siu prieš Kotecki liudytoju bu
vo Wendt ir nuo to laiko san- 
tikiai tarp jų buvę labai įtemp
ti. Kotecki pastaruoju 
buvęs lig pamišęs.

laiku

Chicagos mokyklos 
les pasiskolinti 

$40,000,000

ga-

liepos
Horner 

kuris

SPRINGFIELD, III., 
11. — Gubernatorius 
šiandie pasirašė bilių, 
leidžia Chicagos mokyklų tary
bai, be jokio referendumo, 
siskolinti $40,000,000, kad 
Įėjus atmokėti mokytojams 
gas.

Nušove savo žmoną, 
pats nusišovė

pa- 
ga- 
al-

ir

CHICAGO. — Edward Offi- 
cer, 26 m., 3842 Washington 
Blvd., kuris labai užvydėjo sa
vo žmonai Vivian, 19 m., ku
rią tik mėnuo atgal vedė, po 
barnio savo 
paskui pats nusišovė. Taipjau 
sunkiai sužeidė savo brolį Her- 
bert, kuris bandė juos taikinti, 
Del nepakenčiamo pavydo, ji 
rengėsi su juo skirtis.

žmoną nušovė ir

VATIKANAS, liepos 11. — 
Papa Pius pirmą kartą apleido 
Rymo miestą ir išvažiavo į sa
vo vasarnamj, 17 m. nuo Rymo.

J. Žilius įtartas nu
žudęs kun. Olšauską, 

paliuosuotas
Paliuosuotas delei stokos įrody

mų. Suimtas kitas įtariamas 
žmogus.

Olšaus-
Olšaus-

KAUNAS, birž 24.
Ž.” rašo:

Jau buvo rašyta, kad 
ką nužudęs yra įtartas 
ko kaimynas pil. J. žilius, ži
lius tebėra areštuotas ir laiko
mas Plungės valsč. daboklėje.

Musų Plungės korespondento 
surinktomis žiniomis, Olšausko 
nužudymo kaltininkų ieškoji
mas eina labai sunkiai ir lėtai. 
Tiesa, žilius areštuotas ir įta
riamas, tačiau jokių tiesioginių 
įrodymų nėra. Jei atsiranda 
viena aplinkybė, kuri stiprina 
įtarimą, tai suimtasis patiekiąs 
du—tris faktus tai aplinkybei 
sugriauti, žilius griežčiausiai 
neigiąs jam prikišamą Olšaus
ko nužudymą.

.žilių kvočiant svarbiausias 
esąs dalykas išaiškinti, kur Ži
lius buvo tuo metu, kada bu
vo užpultas ir nužudytas Ol
šauskas. Kadangi žilius gyvena 
viensėdy, tai kaimynai nematė 
jo nei iš namų išeinant, nei na
mo pareinant.

Žibaus namiškiai nieko tokio 
nepasaką, kuo remiantis butų 
galima suimtajam daugiau 
kaltinimų surasti.

Jei naujų įrodymų prieš 
imtąjį nepavyksią surasti, 
šiandie ar ryt laukiama žilių 
paleidžiant.

žilių jau paleido
KAUNAS, birž. 26. — Iš 

Kretingos gauta žinia, kad va
kar apie 3 vai. Žilius iš Kretin
gos policijos daboklės buvo pa
leistas. Paleistas dėl to, kad 
nepasitvirtino įtarimas, kad jis 
Olšauską nužudęs. Olšausko žu
dikų atsidėjus ieškoma toliau.

Įtaria kitą pilietį Olšauską 
nužudžius

ap-

su- 
tai.

Iš Kretingos gautomis žinio
mis kriminalinės policijos val
dininkai suėmė dar vieną pilie
tį įtariamą Olšauską nužudžius.

Iowa ratifikavo prohi
bicijos atšaukimą

DĖS MOINES, Iowa, liepos 
11. — Iowa valstijos konven
cija vakar vienbalsiai, 90 bal
sais, ratifikavo prohibicijos at
šaukimą. 9 pavietai nedalyva
vo konvencijoj.

Iowa yra 11-ta valstija rati
fikavusi prohibicijos atšauki
mą.

MAPLEWOOD, N. J., liepos 
11. — Mrs. Esther Lehrer, 42 
m., liko nušauta savo sunaus, 
Joseph Steinfeld, kurį ji po 26 
m. pirmą kartą pamatė tik 6 
mėnesiai atgal. Po to sūnūs 
peršovė savo patėvį ir pats nu
sižudė.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursą.

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $J00.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

No. 162

p-lė

Juk

Becglc žmona, 
birž. 22 d. ga-

pa- 
pa-

liepos 
jų ju- 
kalėji-

ne- 
pa-

taikų su- 
ir kadan- 
labai v • •
žinią

Taikiai sugyveno su 
savo buvusia žmona; 
nuteistas kalėjiman
Arba nieko gero neišeina, kur 

reformininkai įkiša savo ne
švarų snapą.

žmona, Lyda We- 
trys labai gra-

RACINE, Wis., liepos 11. — 
Didelę sensaciją sukėlė laikraš
čiuose pasirodžiusi žinia, kad 
vietos darbininkas Jay Beegle, 
32 m., ramiai sau gyvena pas 
savo buvusią žmoną, kaipo įna
mis, kur taipjau gyvena ir jo 
busiančioji 
ber 22 m. ir visi 
žiai sugyvena.

Pasirodė, kad 
motina 2 vaikų, 
vo perskiras nuo savo vyro už 
žiaurų su ja elgimąsi. Be to 
jis buvo įsimylėjęs į p-lę We- 
ber, kas irgi prisidėjo prie per- 
skirų.

Teismas priteisė, kad jis turi 
mokėti savo žmonai ir vaikams 
$30 į mėnesį. Bet tiek neuž
tenka šeimynos užlaikymui, tad 
buvusioji žmona pakvietė jį 
silikti pas ją įnamiu ir tuo 
pildyti šeimynos pajamas.

Tuo tarpu neteko darbo
Weber ir ją tėvai išvarė už 
susidėjimą su Beegle. Tada bu- ‘ 
vusi Beegle žmona pakvietė ją 
apsigyventi pas ją iki ji galės 
apsivesti su buvusiu jos vyru.

Visi trys labai gražiai sugy
veno vienuose namuose — 
Beegle, jo buvusi žmona ir 
mergina, jo busianti žmona. 
Beegle vestuvės turėjo įvykti 
už kelių mėnesių, nes Wiscon- 
sino įstatymai draudžia tuo- 
jaus po perskirų apsivesti.

Sužinojo apie tokį 
gyvenimą laikraščiai 
gi tokie 
paprasti, 
skleidė.

Rodos, 
yra gražu, kad žmonės savy- 
tarpy gražiai sugyvena. Visgi 
daug gražiau, negu kad po teis
mus tąsytis, muštis ir net žu
dytis, 
ka su

dalykai yra
plačiai tą

kas čia tokio.

kaip tas tankiai atsitin- 
išsiskyrusiomis poromis.
nugirdo apie tai ir val- 
prokuroras ir visai kito-

Bet 
stijos 
mis akimis į tokį taikų sugy
venimą pažiurėjo: jis Beegle ir 
jo merginą areštavo ir atidavė 
teismui už nepadorų sugyveni
mą. Teismas irgi nerado įsta
tymo, kuris leistų tokį taikų 
sugyvenimą ir Jay Beegle nu
teisė 18 mėnesių kalėjiman, o 
jo merginą, Lyda Weber, trims 
mėnesiams kalėjiman.

Dabar buvusioji Beegle žmo
na verkia: ji neteko ne tik įna
mio, bet ir alimonijos ir ka
dangi neturi kitų pragyvenimo 
šaltinių, tai dabar turės kreip
tis į miestą, kad tasis užlaiky
tų ją ir jos vaikus.

LEIPZIG, Vokietijoj, 
šeši vokiečiai, du 

rininkai, liko nuteisti 
man nuo 4 mėn. iki 15 metų 
už pardavinėjimą karinių pa
slapčių.



bet mokestis ma

[korespondencijos
New Haven, Conn nes

K. Braze

sadarietis, ale ne

ina

negi gana tvirtas nei pakankamai i®

dėl tokios rųšies 'karo kaip
i

CHEVROLET

Kenosha, Wis

THOR Model 21
THOR Model 31, didelė moderniška $
THOR floor sampelis, $90 vertės

iš stoties

Arllnrton Betekta.

Nauja THOR skalbyk
la drapanas išplauna 
net šaltame vandeny.

3.10
2.69

ir raš- 
laišką 
nutar*

ChlfRtO 
Plalnes

Lemont

stalo. Klau- 
ponai patys 

nuvažiuoti,

Nauja THOR skalbyk
la drapanas išplauna į 
5 minutes.

otora.
<V ‘.r. *•

Tai faktai, paimti iš SLA 
4-to Apskričio valdybos posė
džio protokolo.

CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT

SLA. 4-to Apskričio

Pirkdami iš Budriko 
krautuvės plačiai žino
mą skalbyklą T II O R 
WASHER Jus gausite 
gvaranciją daugeliui 
metų.

apie 
man 

Tam-

Elektrikinį prosą ir 6 pakelius muilo duodame dykai i 
kiekviena perkama mašina.

( ' Telefonuokite Boulevard 8167 arba Boulevard 4705, 
o mes Jūsų drapanas išplausime dykai kaipo mašinos 

demonstraciją.

Naujas lietuvių Radio Programas, leidžiamas Budriko Krautuvas .. _____
WAAF. 920 K., nedaliomis po piet 1:30 vai. taipgi ii WCFL. 970 K., 
nedaliomis po piet 1100 vai. Taipgi ii WHpC. 1420 K. ketv. vak. 7:30 v

į draugišką susirinki

. BET—kuomet 
sunkus ir tvirtas plieninis body, virš

tuomet

Ar ištikro rytai miega? — San 
dariečiai ir jų 2-ro apskri 
čio piknikas.

’ n O*

Ąll prloea f. o. b. Flint, Michigan. Speeial eąuipment eztra. Low delivered prloea 
and eaay G. M. A. C. terma. A General Motorą Value.

ti darbą 
fa, Tačiau ką padarysi: ge
riau, ne kad nieko.

• American Brars Co., dirba 
dvi gengčs po 8 vai.; Siminons 
Co. dirba kaip papuola — nęt 
ir po 12 vai., bet sako, pra
dės du šiftu dirbti. Daugiau* 
šia ima darbui dabar jaunus 
škulės vaikinus, kuriems mo
ka 17*Ąc j vai, naktimis dirb
ti. Matysime kas bus toliau. 
Miestas džiaugiasi, kad jau 
700 šeimynų nereikia maisto 
duoti, reiškia, kad gavo dar-

saugus, taipgi ne tinkamas body

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

CALUMET 5200 
Uždaryta nedėliomit.

Atdara vakarait iki 7 vai.

1OB24 S, 
Ch’1

■TOL. 
e W“«!’ c 

Chlcagę,

tai miega, tai turi klaidą. Jo
nas man pasakoja apie No. 
2-ro sandariečių apskričio me
tinį pikniką, kuris atsibuvo 

Indian Grove 
Haven, Conn.

Rytinių Valstijų Audros
Oras begalo buvo tvankus. 

Daug žmonių ieškodami pa
lengvinimo susispietė pajū
riuos prie vandens kad kiek 
atvėsti. Miestuose, ypatingai 
New Yorke, buvo ^nepakenčia
ma kaitra. Liepos 1 d. staigiai 
kilo juodas debesys, vėjas pra
dėjo viską šluoti. Žaibai var
stė debesius. Senas lietuvių 
dievaitis Perkūnas krėsto krė
tė žemę.

Tam atgal bus jau apie po
rą menesių p. A, Savickas pa
siuntė laišką “Vilniai” ir įdėt 
jo 3c krasos ženklelį atsaky
mui, bet jo iki šiol nesulau
kė. Pasiuntė atvirutę — irgi 
“V.” nieko nerašo.

Mat, jis klausė, kaip galė
tų savo uošvienę atsiimti iš 
Leningrado, Bet “Vilnis” me
luoti moka, o teisybės bijo — 
vien pašto ženklelį suvartojo 
savo reikalui.

Tas pats žmogus gavo laiš
ką nuo savo sesers iš Mask
vos. Ji rašo taip:

Mielas Broleli, — pranešu 
tau, kad mano vyras pasodin
tas į kalėjimą 8 metams už

Pirmiau Negu Kainos Pakils
Kodėl nenusipirkti plačiai žinomą skalbiamą mašiną THOR 

pas gerai žinomą lietuvių firmą JOS. F. BUDRIK, Inč.?

tai, kad jis nepranešė vald
žiai, jog viršininkas vagia. O 
nuo manęs atėmė kortelę, ir 
aš badauju. Vaikas badu mi
rė. Prisiųsk ką nors.

Mes vis įvairių laiškų gau
name apie tą rojų, o tie be
gėdžiai — Vilnis ir kili — be 
jokios sarmatos taip, giria, kad 
ten gerai, kad tiesiog kepti ba
landėliai yra ant 
simas, kodėl tie 
nepamėginu ten 
jeigu taip gerai?

žeme dreba, langai barška, 
lietus plauja gatves. Audra 
dūksta, rauja medžius, drasko 
laužo šakas. Kaip rusti ta gam
ta, kaip galinga ta audra!

Nuostolių pridaryta gana 
daug, bet gero dar daugiau. 
Žemė buvo taip išdžiūvus, kad 
medžių lapai pradėjo kristi. 
Ūkininkai jautėsi nusiminę, 
nes daržovės buvo suvvtę. 
Ūkininkų trusas būt nuėjęs 
niekais, jeigu lietus butų ne
atėjęs.

Po tos audros viskas apty
ko ir karštis kažin kur dingo, 

abar viskas žaluoja, ukinin- 
ai šypsos ir sau dainuoja, 
ūdra buvo gana smarki, bet 

saulutė dabar vėl skaisti.
— Rytietis.

Januškevičius Jr. asmeniškai 
jai davė atsakymą į tą laišką 
ir gąsdino patraukti teisman, 
bet ji negavo raštiško atsaky
mo.

Kilo diskusijos, ar pakviesti 
J. Januškevičių Jr. j ateinantį 
metinį Apskričio suvažiavimą, 
kad jis asmeniškai duotų at
sakymą, ar nekviesti.

Pagalios duota įnešimas ir 
nutarta pasiųsti laišką Pildo
mąją! Tarybai, išaiškinant da
lyką ir reikalaujant, kad J. Ja
nuškevičius Jr. butų suspen
duotas nuo Pildomosios Tary
bos nario pareigų ėjimo kol ne
pasiaiškins šiuo reikalu.

Apskričio pirmininkas 
tininkė tapo įgalioti šį 
parašyti. Laiško kopijos 
ta pasiųsti SLA. prezidentui 
sekretoriui, “Tėvynei” ir J. Ja 
nuškevičiui.

Nleburger Chevrolet Co.. 
7744 Stoney lalanti Avenue, 

Chicago, IlUnola.
North Shore Chevrolet Sales 

611 Maln St., 
H'llmette, III.

Ornie Chevrolet Co. 
6200 Lake Park Avė. 

Chicago, IlUnola
Ogrtcn Avė. Motorą, Ine. 

6837-41 Ogden Avė., 
Benvyn, 111.

Ray O’Conneil Motor Co., 
4626 W. Madlson Street, 

Chicago, Illinois.
A. J. Oosterheek Motor Co., 

7641 S. Halated Street,. 
Chicago. IlUnola.

Rldgevvay nu<«t Ė^iea, 
Lenulne. Tlllnnila.

Rooaevelt Motor Sales Co., 
3888 Roosevelt Road, 

Chicago. IHInota. 
Help Chevrolet Salve, 
8622 Cotnmerelal Are.. 

Chicago, IlUnola, 
Sheeta Chevrolet Sale# 

6522 Cottage Grove Av«. 
Chicago, III.

Priežastis yra tokia, kad vienas plienas n< 
gali panešti visų sutrenkimų ir sunkumų 
Vienas plienas taipgi yra linkęs dundėti ii 
barškėti. BET—kuomet jus sudedate abi 
kartu 
tampraus, ir solidiško kietmedžio 
kietmedis sudrutina plieną—ir priešingai!
Ir pasekmės to štai kokios: tvirčiausi, sau
giausi yra tiktai tokie typai body, kokius 
Fisher budavoja dėl Chevrolet.

Albany Purk Motor Sales, 
8102 I.awrence Avenue, 

Chicago, Illinois.
Suimnlt Motor Sales, 

Suinjnlt, Illinois 
Ashland Avenue Motor Sales, 

6486-42 S. Ashland Avenue, 
Sthlcago, Illinois.

Baumann Chevrolet naiea, , 
8616 Archer Avenue, 

Chicago, Illinois.
BInmeuaer Chevrolet naies,. 

Niles Center, , Illinois.
Caley Brothers, 

. Mlcblran Avenue, 
tnavo. Tlllnnla.
jlett Chevrolet Co., 
othlan, Illinois.

: Street, 
Inolt.
vrolet Co-,

Kol kainos dėl infliacijos pakils, THOR skalbyklą galite pir 
kti dar šiomis žemomis kainomis:

THOR 1933 skalbykla.......................  $ A Q.5(

SesEm—* Kodėl taip yrą, kad kiek- 
vieno 12-cylindęrių ir 16-cy- 

linderių karo Amerikoje body yra padarytas 
iš plieno ir kietu medžiu sudrutintas? Kodėl 
taip yra, kad kiekvieno padaryčio karas par
duodamas už virš $4000 vartoja lygiai to
kio pat išdirbimo body? Kodėl? Dėl tokios 
pat priežasties dėl kurios Chevrolet vartoja 
jį išskirtinai. Todėl, kad kiekvienas bandy
mas ir kiekvienas eksperimentas tą aiškiai 
įrodė: VIENO PLIENO NEPAKANKA!

valdy
bos posėdyje, kuris įvyko ba
landžio 30 d. 1933 metų, buvo 
tarp kitų reikalų svarstoma p. 
Januškevičiaus Jr. klausimas. 
Apskričio raštininkė O. Ažu- 
nariutė perskaitė praėjusio val
dybos posėdžio protokolą ir 
Įtartu kopiją laiško, kurį ji bu
vo parašiusi J. Januškevičiui 
Jr. dėliai Januškevičiaus-Pet- 
ruškeviČiutės bylos.

Raštininkė pranešė, kad J.

liepos 2-rą <1 
darže, West

Jos. F. Sudrik, Ino.
3417 SO. Halsted St, Chicago, IIL

Pirkti galite lengvais 
išmokėjimais, vos po 
$1.00 į savaitę. Mokė
dami tokiu budu, Jus 
nei nesijausite kaip 
tapsite mašinos savi
ninkais.

Porcelinės rankenos, rezer
vuaro kranai, Specialiai KOfi
kiekvienas ...............................UOU

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

Superlor Motor Balos, IneM 
9048 S. Halated Street.

Chicago, lUlnoia.
Trl-Clty Motor Co., 
Park RIdre. nilnats.

<Jptown Motors Corp.,

Venderplocg * Kelt veli, 
South Hollaed. Illinois. 
AVeatcott Motorą, !■*• 
1246 Chicago Avenue, 

Evanston, IlUnola.
Weet Auto Sales, Ine., 

611 S. 5th Arenu*, 
M*rwood. IlUnola.

1201 Lake St., 
Melrose Park, HL 
Witte Motor Reles, 

402-6 Weatera Arenu*, 
Blpe Island, HUugta. 
Tanam Chevrolet O*.. 

Chicago Hetghta, Illinois. 
Toung * Hoftman Chorroh 

. 9220 8. Ashland Av*m

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

Reikalauja Suspen 
duoti SLA. Iždo 

Globėją

Kartą aš Joną pastebėjau: 
Jonai, sakau, jeigu visi san- 
dariečiai butų tokie kaip tu, 
tai tuomet žodis galėtų tapti 
kimu ir ramybė užviešpatau
tų. Jis man atsako: “Ačiū už 
komplimentus, aš esu tik pa
prastas žmogus. Mano įsiti
kinimai neužriša man akių. 
Aš gyvenimo kelionę bandau 
keliauti savomis spėkomis. 
Fanatiški vadu šukavimai ma
nęs nesuk laidys. Musų san
dariečių tarpe yra ir tokių 
“asabų”, kurios bando kitus 
vesti, nors pačios nežino tik
rojo kelio. Geriau sakant, pa
tys nežino kuo esą”.

Aš pats skaičiau 2-ro aps
kričio sandariečių pakvieti
mą į jų pikniką, kuris skamba 
sekamai: “Gerbiami Lietu
viai! šiuomi kviečiame vi
sus lietuvius atsilankyti. Šia
me Sandaros piknike sueisite 
su savo draugais ir linksmai 
laiką praleisite tyrame ore, po 
žalių lapotų medžių”.

Man šitas sakinys gražiai

nrlje Motor Salen, 
6628 Rooaevelt Road, 

Berwyn, IlUnola. \ 
Dųrat Chevrolet Comptiny, 

1147-66 W. Jackaoh Blvd 
Chicago, Illinois.

Egan Chevrolet Sales, 
6446 Mlhvaukce Avenue, 

Chicago, IlUnola.
E. IL Fleck & Company, 

Hlnsrifita, IlUnola.
Gnrflcld Chevrolet Ralea ( d B. Gakflęid, Blvd. 

Chicago, TU.
H. and K. Chevrolet Co. 

La Grante, III.
Harry Chevrolet Sales, 

' Harvoy, Illinois.
Iląmmol Chevrolet Co. 

7229-80 W. Grund A ve.
III.

2610-12 S. Mlchlgan Avė.

Jonas vra
iš tų storųjų sandariečių, bet 
taip sau vidutinis vyrukas ir 
geras lietuvis. Mudu su Jo
nu gerai sutinkame. Jis 
ne vadina draugu, aš jį. 
du daug rimtų klausymų 
kalbame. Jonas yra atviras 
ir nuoširdus. JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

GRABORIAI
Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas už 

NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI

30 Metų Skirtingo Patarnavimo
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 

ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

skamba teorijoje, nes jis sa^ 
ko: “suseisite su savo drau
gais”. Bet praktikoje ve kaip 
yra. Nelabai seniai man teko 
viešėtis Ncw Yorke, ir visai 
netikėtai papuoliau, taip sa
kant 
mėlį, kur buvo draugų socia
listų ir ponų sandariečių. Vi
si buvo lietuviai. AŠ jau se
niai, žinojau, kad sandarietis 
nemėgia kuomet jį pavadini 
draugu, ar drauge. Šiame 
šeimyniškame pasikalbėjime 
aš mėginau būti atsargus. 
Draugus vadinau draugais, 
nes iš 'tikro tokie jie man 
buvo. Gi ponus ir ponias va
dinau jų ponišku titulu. Bet 
nelaimei mano liežuvis pas
lydo ir nenoriu vieną ponią 
sandarietę pavadinau drauge. 
Tuoj ponia sandarietė suriko: 
“Kokia aš tau draugė? vadink 
mane ponia”. Del klaidos 
net sau liežuvį įsikandau, at
siprašiau ponios visų akivaiz
doje, bet ar ji man atleido 
kaltę ar ne, tai ir šiandie ne
žinau. Visuomet dėl klaidos 
turi nukęsti ir gėdos turėti — 
mano kaltė.

Tad kuomet sandariečiai sa
ko: “Atsilankykite į Sandaros 
Pikniką, susieisite su savo 
draugais”, tai kįla klausimas, 
kas tie savo draugai yra? Pri
simindamas aukščiau minėtą 
įvykį, aš netikiu, kad sanda- 
riečiai butų bent keno 
gaiš.

Besikalbant su Jonu 
sandariečių pikniką, ji: 
davė šitokį klausimą: 
stos nemačiau minėtame pik
nike —- kas yra? Juk visada 
į tokius piknikus pats važiuo
davai ir kitus veždavai.

— Taip Jonai, teisybę kal
bi — tariau jam. Jonai, pats 
esi sandarietis, ir aš nenoriu 
užgauti tamstos jausmų, todėl

leisk man suversti kaltę ant 
bedarbės. f

Jonas sako: “Sutinku ir su 
tuo, vienok žinau, kad taip 
nėra. Aš girdėjau tamstos pa
reiškimą, kad nieko bendra 
neturi su sandaricČlais, 
anie, ažuot pagerbti tuos, 
rie lanko jų parengimus, 
šaukia juos, šnipais.

— Gerai, Jonai, kad tu tą 
sekretą žinai. Aš ne kartą san
dariečių susirinkime bariaus 
ir gražiai kalbėjau, kad paša
linti iš vietos tuos arba tokius 
apskričio organizatorius, kurie 
per organą “Sandarą” kitus 
šnipais vadina — tik dėlto, 
kad jie lankosi sandariečių 
parengimuose. Aš ne truputį 
nesistebiu, kad minėtas pikni
kas buvo toks skystas. Paša
linių svečių visai kaip nebu
vo. Jeigu ne Varpo choras iš 
New Britain, tai tik apskričio 
valdyba ir pustuzinis jų pa
čių narių, ot ir viskas. Kur 
dingo svečiai? Kas dėl to kal
tas? Taip, Jonai. Pasaulis yra 
toks ilgas ir platus, kad ja
me visiems vietos perpilnai. 
Kam mums ten eiti, kur mu
sų neapkenčia.

Piknikas buvo gražus, tvar
ka gera, bet svečių begalo ma
žai. Indian Grove daržas gra
žus. Medžiai žali ir lapoti. 
Gamta maloni, vietos ištenka. 
Tyro oro ir laukinių gėlių kve
pėjimo visiem netrūksta. Gam
ta visus lygiai vaišina, visus 
lygiai globėja, ji yra motina 
musų visų. Bet žmogus nekul
tūringas, todėl jam vietos vi
sur trūksta. Tad ir musų bro
lių sandariečių norui įsigyti 
sau neribuotų platumoje vie
tų mes nepavydėkime. Lai jie 
sau žaidžia kad ir vieni.

Knahlcr Chevrolet satea, 
6317 Broadtvay 

Chinarn. IlUnola. 
Lovery Chevrolet Co. 
71X6 Evchanse Avė.

Cbleago, III. 
I.evvla Auto Sales. 

8100 Og<lon Avenue. 
HJhicaao. Hllnoia. 

Mclnerney Motor Co.. 
2715 N. Cicero Avenue, 

Chicago. Hllnoia. . 
McManua Motor Ralea. 

6711 S. VVehtern Avenue, 
Chlcaao, Hllnoia. 

Mlllet Chevrolet Sales 
1833.VV. Irvlng Park Blvd.

Chlcaan. TU. 
Milvankee Avenue Motors, 
2504 Milivaukee Avenue, 

Chlcna'n- HHnnla.
Murray Servlee A Motor, 

652 Madlson Street, 
„ v Oak Pork, IlUnola.

Nelson Chevrolet Hales, 
2849 N. Clark Strest, 

Chicago. Hllnoia.
Nlckey Chevrolet Baiea. Ine

STEEL 200* AFE BODY BY FISHER

STEEL A L O N
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Skalbimas Užbaigtas 11-tą vai. ryto

prietaisus.

Elektriką yra vienas mažiausių išlaidų

mintame budžete. Nuo 1913 kaina

Electricchild

THEGEEVUM GIRLS

prie pro- 
Ji randa-

išpildė keletą Šokių numerių; 
Joe Budrikui už gerą garsini
mą Lietuva Beno ir suteikimą 
garsiakalbių darže

teach it 
manners

Ši dresė 
šaižų nuo 
14 iki 40

patikri- 
kad į- 
kliubas

DADS 3AFCTY

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

the feeling of being 
against their will. A 
the school will soon 
even the most skep-

Chicago, Illinois
Tel. Republic 4544

Leonard Electric Refrigera- 
toriai yra seniausios išdir 
bystės.—Trijų metų, garan
tija musų krautuvėje.

Dėl Retailerių Oceupational 
taksų visos kainos viri 25 
centų paminėtos musų skel
bime bus paaukštintos maž
daug ant 2 %.

ktros vartojimą nupuolė ant 43%—kuo

American Lithuanian Citi- 
zens Club valdyba ir komisija 
knygoms patikrinti turėjo su
sirinkimą.

Neužbaigus bėgančių reikalų 
teko apkalbėti reikalas Lietu
vių Dienos pasaulinėj parodoj. 
Kaip žinia, Lietuvių Diena bus 
liepos 16-tą.

Kadangi ir musų kliubo tą 
dieną pripuola pusmetinis susi
rinkimas, tai valdyba ir komi-

Kai kurie nariai gal dar ne
žinote, kad senasis kliubo raš
tininkas, Antanas Jusas, aplei
do Chicagą ir dabar jis nebė
ra kliubo raštininku. Tad pra
šau visais reikalais kreiptis pas 
naują raštininką, Steponą Tve- 
rijoną, 4414 So. Western avė., 
tel. ‘ Virginia 1154.

S. Tverįjonas, koresp.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

It behooves each reader re- 
gardless of what faith or 
naitionality to protest against 
such closing. The saving of 
about $70,000 does not justify 
it. It works greatest hardship 
on those already suffering 
from economic stress. Delin- 
quent children without the 
facilities of a school such as 
this would be sent to institu- 
tions where they would mingle 
with hardened criminals and 
the children would come out 
practically trained for a life of 
crime.

Sis,Ive got W fiReATesr 
Tool-kere tor. -peeuNG- .
TOTATOEJS yoU

garsinimą.
A. F. Stanevičius, 

Beno koresp.
Tel. Yards 5810

visiems, ku- 
ir parėmėte 
grupę. AČiu

leis seei —
15 THAT VVONDERFI 

INSTRUMEN'H-

YOU OUST-HAVE, 1P co 
ČNER. A POTATOS,OW2E 
-ano irę Teeiž© As , 
CtEAH AS-A VMlFnat

2740 Lincoln Avė.
3400 Southport Avė. 
0012 N. Clark St.

Ant visų pirkiniu padarytų
DfU O D A M E

Užkvietimas Pasaulinės Parodos Svečiams 
Ir Visiems Draugams

Užlaikau gerą šaltą alų
! Muzika dėl šokių

met pragyvenimo ekspensai dar yra 32% 

viršaus, ir vis daugiaus kįla.

JOS. F. RUZIC, 
D.D.S.

DENTISTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 6751 Loomis Blvd.

Tel. Wentworth 5514
Valandos: 10—8v. vak. kasdien

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

JOHN F. RUZIC, 
M.D.F.A.C.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 10425 Hamilton Avė.

Tel. Beverly 0081 
Valandos

Iš RYTO ŠV.

Perkant Refrigeratorių nuo mu
sų ir įmokant $5.00 gausite 5 ti 

kietus DYKAI į Pasaulinę 
Parodą.

Grynas, priimnas Žemo sustabdo nie- 
Įejimi) odos į penkias sekundas —• 
ir putfelbinras prie Eczetnos, puėkų, 
dedervines, ir iibėrimų. Žemo be
veik stebuklingai praiaiina visokias 
odos iritacijas. kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—3ftc, 60c. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni resuitatal SI.20

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Črawford 5573

sija nutarė pusmetinį susirin
kimą atidėti sekančiam sekma
dieniui, būtent liepos 23 d. 
Kalbamas susirinkimas įvyks 
1 valandą po piet K. Gramon- 
to svetainėj, 4535 So. Rock- 
well st.

Prašomi visi musų kliubo 
nariai dalyvauti Lietuvių. Die
ną pasaulinėj parodoj.

Jaunų Lietuvių Kliubas lai
kė susirinkimą liepos 7 dieną 
Narių atsilankė nemažai.

'^Perskaityta protokolas ii 
priimta, vienu balsu.

Išduota raportas iš 
nimo knygų. Pasirodė, 
plaukų per pusę metų 
turėjo $1,984.20. Pasak komi
sijos raporto, visas kliubo tur
tas siekia $14,042.49. Narių 
pilnam stovy yra 390. Ligonių 
buvo 7, bet visi sirgo trumpą 
laiką.

Nutarta surengti išvažiavi
mą kur nors gražioj vietoj, 
farmoj, ne vėliau kaip rugpjū
čio mėnesį. Tam tikslui išrink
ta komitetas. J. B.

Broadway—4062 Broadvvay
Irvine Park—4833 Irving Park Blvd.
Logan Sųuare—2018 Milwaukee Avė.
Madison-Orawfard—4231 W.Madison St.

Roseland—11116
2013% N. Weetem Avė. 
2413 N. Cicero Avė.

ant musų Išmokėjimo plano imama maža suma ui patarnavimų 
FEDERALIUS KUPONUS

Lietuviai Elektros Refrigeratorių 
Inžinieriai

3856 ARCHER AVĖ
Tel. LAFAYETTE 6195

ELEKTRIŠKAS VALYTOJAS
Mažiau negu vieną centą /. 
kertės elektrikos operuoja 
šį augštos spėkos elektriš- 
ką valytoją per valandą laiko. $1.00 
įmokėti—Likusius kas Mėnesį—Libe
rališkas įskaitimas už senus

GALUTINAS PRATUŠTINIMAS
1,000 Dresių—Pekay Jakietai
džiamos—Viskas turi būt parduota. Vis
kas turės būt išparduota kad padaryti vie
tos dėl musų naujo patįs—pasitarnaukite 
skyriaus. Ateikite anksti — Nepraleiskite 
šiuos didelius bargenusl'l

The Chicago Paremtai School, 
which has operated under the 
State law since 1901, is now 
in danger of being closed in 
order to effect some saving 
to the Board of Education. The 
School operates in conjuhction 
with the Juvenile Court> and 
is the only school in Gook 
County where Juvenile offend- 
ers may be sent and given a 
chance to redeem themsalves. 
It is the only School in this 
State where boys and girls of 
all raccs, nationalities, and 
creeds can be sent and learn 
to live likę good American Citi- 
zens, and forget the errors 
they committed which oftimes 
were committed through cir- 
cumstances beyond their con- 
trol.

The School is situated on a 
75 acre plot, and consists of 
five separated buildings, in- 
cluding 3 buildings used as 
dormitories, one as a school 
building and one as a barn 
and outdoor gymnasium. Every 
effort is made to bring the 
child up under clean health- 
ful surroundings and 
the habit of good 
and conduct. *

The membership 
school is čomposed mostly of 
children of foreign born pa- 
rents, w!iq have not had the 
opportunities other children of 
better mcans had. These child
ren usually respond well to the 
training given them, as is evi- 
denced by the fact that out 
of over 2,000 children sent by 
the court to this school over 
65% of them never come back 
after their first committmęnt.

The cost of this institution 
js very small compared to the 
good it does. The State of Ill
inois refunds to the Board of 
Education about $70,000 each 
year to take care of the extra 
expense of keeping children in 
such a school, and the average 
net cost to the Board of Edu
cation is about $30 per child 
for a stay of about 3 months.

The morale at the Parental 
School is very good 
ren are happy. They are well 
fed, and sleep in clean beds 
in well ventilated rooms. There 
are games played daily under 
supervision, with swimming in 
summer in a private pool, and 
skating in the winter. In add- 
ition various forms of enter- 
tainment are given them as

— užkandžiai už dyką 
seredoje ir subatoje 

WESTERN AVĖ. BEER GARDEN
P. MUŠINSKAS, Sav.

6914 So. Western Avenue, Tel. Hemlock 0948

$5.00 Įmokėti — Likusius Kas Mėnesį 
Kitos Skalbimui Mašinos $79.50, $100 
ir $109.50 su liberališku įskaitimu už 
Jūsų Seną Skalbiamą Mašiną.

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERATORIŲ
Vėliausios mados; žemiau

sia kaina pas mus.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS r

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

Vanos, lietaus Ir druskos vanos.
»wimming pool. 

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

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE
Šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

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

Lietuva Beno piknikas ir 
koncertas įvyko Spaičio Darže, 
Willow Springs.

Ačiuojame visiems dalyvavu
siems tame parengime: p-lės 
Stradomskaitės grupei, kuri iš
pildė keletą muzikalių gabalė
lių; p. Vytautui Beliajui, bale
to vedėjui, su p-le Josephine 
Aleksiute, kurie labai mikliai

Anele Bačienė, siuvėjo D. Bo
čiaus moteris, sunkiai susirgo. 
Liepos 9 dieną ji tapo išvež
ta į Wesley Memorial ligoni
nę, prie 25-tos ir Dearborn 
gatvių.

P-nios Bačienės pažįstami ir 
draugai prašomi yra 
gos ligonę aplankyti, 
si kambary 617.

Pp. Bačiai užlaiko 
siuvyklą adresu 1978 Canalport 
Avė

* ‘ i; Joe Kbtu-
rakiui už gerus maršus, over- 
tiuras ir polkas; ypač gi dė
kingi esame programo vedėjui 
p. S. Valančiui.

Padėkavojain 
rie atsilankėte 
šią muzikantų 
taipgi beno pirmininkui F. Ah 
drijauskui už sumanų pabengi 
mo

Sveikinu Pasaulines Parodos Svečius
MANO VIETA RANDASI MARQUETTE PARKE 

Skanus šaltas alus ir užkandžiai.

A. J, BERZYNSKIS, Sav.
2346 West 69th Street,

(Arti prie Western Avenue)

Vidurmiesty
Visi Telefonai RANdolph 1200. Lokatai 66 ir 535

Ashland—4834 South Ashland Avė. 
South State—3460 South State St. 
Englewood—802 W. 68 r d St. 
South Chlcago—2000 E. 92nd St.

8. Michigan Avė.
0248 S. Kimbark Avė. 
0601 S. Lowe Avė. 
3042 W. 26th Str.

J. G. GALLAGHER, 
B.S.M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 1114 West 80th St. 

Tel. Radcliff 4982 
Valandos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

3 ir 7—9

KRYŽIAUS LIGONINE-FE — HEMLOCK 6700 
Ofisai 2355 West 63rd Street
S. E. Kampas Western Avenue 

Tel. PROSPECT 2011

J. FRANCIS SMITH, 
M.D.

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
Rea. 7659 Kingston Avė.

Tel. Saginavv 7846 
Vai.: Pirm., Ketv. ir Penkt 9—12 v. r. 
Pirm.. Treč. ir Penkt 1-2 p.p. vak. 7-9

’Į’IKTAI UŽ KELETĄ CENTŲ Į VA
LANDĄ. elektriką padaro sunkų, var

ginantį darbą, šeimos skalbimą—visą tri- 
nimą. išplovimą ir išgręžimą. Ir jus nebusi
te pavargus kuomet skalbimas bus užbaig
tas.

Ši tvirta, nauja elektrikinė skalbimui Maši
na išskalbia rubus labai švelniai, greitai ir 
švariai! Ji yra labai geros rųšies, — ga
rantuoja išdirbę jų ir EDISON PATAR
NAVIMO ..............................................................

Shops
72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.

SENSACINGAS
ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS

MUSŲ
SELF-SERVICE DRESIŲ SKYRIAUS

Kas Tokio Naujo ir Nepaprasto

t
 Įdomiausias įvykis kokį jus kada nors matėte.

Verta eiti šimtą mylių dėl jo. Dresės dėl visokių 
progų. Nėra dar visų šaižų—bet kiekviena mo
teris ir mergaitė susiras sau tinkamą stylių.

• . 3,000 Visai Naujų Dresių
hb Jos visos naujos ir šviežios—prisiųstos tik dabar 

iš musų Mail Order skyriaus, kad parduoti beveik 
DYKAI. Pačios galite sau patarnauti. Pirkite ką 

?L.tik norite ir taupykite dolerius, dešimtukus ir 
* S centus I
* VERTĖS IKI $7.98

49c 99c-1.49
ATIDAI! Didelio saizo specialė kaina nuo $1.49 

iki $3.49

B > ■ > A ■ prezentas kiekvienam kos- 
I ■ >> mg M ■ tumeriui su pirkiniu už 

fv 11 | $1.00 arba daugiaus 
( " |> JU11 MUSŲ NAUJAME

V I SELF-SERVIGE (pati
pasitarnaukite) DRESIŲ 

___________ SEKCIJOJE.

NAUJIENOS, UEtengo, fil
well as an edūcational program 
that brings out the most likely 
talent in each child.

The grounds are never 
closėd. There is no forced re- 
straint, and the boys and girls 
are permitted to come and go 
without 
confined 
visit to 
convihce 
tical that restriction is not the 
means to win a child’s con- 
fidence. The school permits 
each child to follow its reli- 
gious inclination and instruo 
tion is given them in their re- 
spective beliefs.

To dispense with the school 
at this time, when the Juvenile 
crime is on the increase, when 
most of’ the parents of these 
are victims of our national de- 
pression, only means that the 
būrden of the foreign born 
Citizen will be charged with 
another load of responsibility 
which will fusther tax his fin- 
ances and morale.

0pen Daily B to G Thurs, and Sat. Eves.Until 8:30 P, M

Skin

SU
SOUTH
PAULINA
STREET i OUTLET

’ Marshfield !» .z-vt .Š+reet Cars to Dc
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
Tba Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chlcago
88.00 per year in Chlcago 
8c per eopy

Entered ag Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, I1L under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. LeidUa Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St, Chlcago, 
III. Telefonu Canal 8500.

Uialsakymo kalnai
Chicagoje — paltui

Metams -------------------, ,___ , $8.00
Pusei metu ■-------- , ____  ■. . 4.00
Trims mėnesiams -------- 2.00
Dviem mėnesiam ----- 1.50
Vienam minėsiu! ,75

Chlcagoj per iineiiotojusi
Viena kopija , —8c 
Savaitei - ■ -----  18c
Mineliui -----...-...... —....... r n, 75c

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoj, 
paltus

Metanui .... ........................ $7.00
Pusei metu----- ,----------- __ 8.Į0
Trims minėsiantis r...... 1.75
Dviem minėsiantis ................  1.25
Vienam minėsiu! _____ * .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......*.... ~........... M $8.00
Pusei metu-------------------- 4.00
Trims minesiama ........... ... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

neturėjo jokių teisių reikalauti pagarbos, teisingu
mo ir apgynimo nuo skriaudos. Jisai buvo už įsta
tymų ribos, ir bet kuris visuomenės narys galėjo 
jį užmušti viešai, jeigu tik jisai nepasislėpdavo 
šventovėje. Visiškas priešų išnaikinimas šalies vi
duje turi būti įvykintas, idant butų atsteigta vo-
kiečių garbė.”
šitokį žvėrišką vokiečių “teisingumą” skelbia ta- 
teisėjas. Aišku, jo lupomis kalba barbaras, o ne ci-sai teisėjas. Aišku, jo lupomis kalba barbaras, o ne ci

vilizuotas žmogus. Nė aršiausias hitlerininkų priešas 
nebūtų galėjęs taip diskredituoti Vokietijos juristų pro
fesiją, kaip šito teisėjo rašinys oficialiame advokatų 
laikraštyje.

Po Hitlerio valdžia Vokietija atkrito į barbarizmą.

PRAMONE ŠIAUŠIASI Apžvalga
I     I III............................................... ................. .

A. A. TULYS

Užvilkta Nuoma
siulienė yra irgi paieškotina 
leidė. Jų Stasiukas yra mand- 
riausias vaikas visoj Čikagoj.

Teisėjas pirmiausia klausi
nėjo Masiulį. Masiulis buvo 27 
metų, atvežtas į Ameriką tre
jų metų, vedęs septyneri mc-

Prieš keletą dienų pramonės kontrolės administra
cija įspėjo Amerikos pramonininkus, kad jie geruoju 
darytų reformas savo įmonėse, o kad ne, tai valdžia 
turėsianti pavartoti prievartą. Užvakar prezidentas 
Rooseveltas pasišaukė plieno pramonės vadą, Myron 
Taylor, į Baltąjį Namą ir pareikalavo, kad jisai pasi
aiškintų, kodėl ta pramonė dar iki šiol neparuošė ko
dekso projekto.

Šitie faktai rodo, kad stambieji Amerikos kapita
listai nėra linkę leisti valdžiai kištis j jų biznį. Dar ne
seniai jie buvo tai idėjai palankesni. Kai kurie didžiau
siųjų korporacijų viršininkai — pavyzdžiui, General 
Electric kompanijos prezidentas Swope ir New Jersey 
Standard Oil kompanijos prezidentas Teagle — buvo 
tarpe valdžios patarėjų, kuomet ji rengė pramonės 
kontrolės įstatymo sumanymą, kurį paskui priėmė kon
gresas.

Pramonininkų nusistatymas pasikeitė, gal būt, 
daugiausia dėlto, kad pastaruoju laiku biznis Ameri
koje ėmė taisytis. Jie, matyt, tikisi, kad depresija pra
eis pati savaime, ir jie nenori praleisti progą pasipel
nyti, mokant pigias algas darbininkams’ ir verčiant 
juos dirbti ilgas valandas. Plieno pramonėje dar iki 
šiol nėra panaikinta 12 valandų darbo diena.

Kitos dvi didelės pramonės, kurios traukiasi atbu
los, kaip vėžiai, nuo valdžios kontrolės, yra anglies ir 
automobilių pramonės. Anglies kasyklų savininkai bi
jo, kad angliakasiai vėl neatgaivintų savo unijos; o 
automobilių fabrikantai niekuomet nenorėjo pripažinti 
darbininkų organizacijų, ir jiems yra baisu daryti ko
kias nors kolektyves sutartis su darbininkais. Toks pat 
darbdavių nusistatymas prieš kolektyves sutartis vieš
patauja ir aliejaus pramonėje.

Bet šitos keturios pramonės šakos — plieno, ang
lies, automobiliai ir aliejus — samdo apie 75 nuošim
čius visų pramonės darbininkų. Jeigu jos nebus suor
ganizuotos, tai visas valdžios programas pramonei per
tvarkyti nueis niekais. Rooseveltas turės arba išmesti 
j gurbą savo planus — arba pavartoti tą galią, kurią 
jam suteikė kongresas. Neilgai trukus paaiškės, kas 
yra galingesnis: valdžia ar kapitalistai.

MIRĖ VL. ZUBOVAS.

Suimtuosius kaltina dėl da
lyvavimo pasikėsinime prieš 
buvusį diktatorių Voldemarą, 
įvykusiame apie ketveri metai 
atgal Kauno miesto sodne.

Areštai kilo ve iš ko. Prieš 
kiek laiko hitlerininkų gauja 
Berlyne suėmė lietuvį studentą 
Lukoševičių ir užtiko pas jį 
emigrantų archyvą. Tame ar
chyve, matyt, buvo kokių nors 
kompromituojančių kai kuriuos 
Lietuvos inteligentus raštų. 
Veldėti jos hitlerininkai, drau
giškai patarnaudami Lietuvos 
tautininkų valdžiai, tuos doku
mentus pridavė Kaunui.

ir pa-

suriko

Treti 
žmo- 
butų.

burmistras

buvo turtin- 
dvarininkas

“CENZŪROS NeRA”.

tai, iš profesijos — bugalteris, 
bet galįs būti mašinistai ma- 
levotojas, statytojas ir, ant ga
lo, tunelių eilinis darbinin
kas, bile tilo gautų darbo. Dve
ji metai, kaip nedirbąs...

Dubskis apsiverkė, beklau
sydamas Masiulio išpažinties. 
Kada teisėjas kreipės į Masiu- 
lienę praeitį 
kis įsimaišė:

—Palauk, 
Čia norima
baisiausiu žmogumi prieš tuos 
žmones. Aš nėsu kraugeris, ne
su nelaimingų žmonių kryža- 
votojas. AŠ bučiau neatvilkęd 
jų nė į teismą, jei... Kaip čia 
pasakyti, jei ne dėl mano žmo
nos... — jis nutilo biskį pa- 
mislyti. Taip, butų juokinga 
prisipažinti viešai, ir dar teis
me, kad jo žmona jį privertė. 
♦-Žinote, ■
mano žmona yra nepaprastai 
jautri, greitai užsigauna. O po
nia Masiulienė, kaip čia švel
niau pasakyti, netaktiškai pa
žiurėjo į ją kelios dienos at
gal. Vot, ir užėjo man piktu
mas. Sakau, neužaimoka nuo
mos ir dar skersakiuoja mano

klausinėti, Dubs-

ponas teisėjau, 
pastatyti mane

rimto

renka- 
niekas 
vienas

VISAIS BALSAIS

Illinois valstija jau ratifikavo prohibicijos atšauki
mą. Specialė tam tikslui sušaukta konvencija iš 50 de
legatų susirinko užvakar Springfielde ir visais balsais, 
t. y. “vienbalsiai”, priėmė ratifikavimo rezoliuciją. Nė 
vienas delegatas nebalsavo prieš.

Dabar prohibicijos likimas priklauso nuo pietinių 
valstijų. Trys pietinės valstijos rinks delegatus šį mė
nesį: Arkansas, Alabama ir Tennessee. Jeigu jose lai
mės prohibicijos priešai, tai 18-sai konstitucijos amend- 
mentas bus gavęs mirtiną smūgį, nes “sausesnių” už 
jas valstijų, tur būt, nėra.

Pietuose, reikia tikėtis, nusvers Roosevelto šalinin
kų balsas. Tas valstijas kontroliuoja demokratai. Jie 
pasirodytų neištikimi savo partijai, jeigu jie eitų prieš 
federalės valdžios politiką. Prezidentas aną dieną at
sišaukė j demokratų lyderius Pietuose, ragindamas juos 
išpildyti prižadą, kurį partija davė kraštui savo plat
formoje, sakydama, kad ji išbrauks prohibiciją iš fe
deralės konstitucijos. Balsavimai Arkansas, Alabama ir 
Tennessee valstijose bus ekzaminas Roosevelto vadovy
bei demokratų partijoje.

ATKRITO I BARBARIZMĄ

Charakteringas hitlerizmo erai straipsnis neseniai 
tilpo Vokietijos advokatų laikraštyje (“Deutsche Ju- 
ristenzeitung”). Jį parašė teisėjas, Dr. Dietrich-He- 
chingen, gindamas “nacių” teisę žudyti savo politinius 
priešus. Tarp ko kita tasai mokytas juristas tenai sako:

“Tas, kas tinka karo metu prieš išorinį priešą, 
turi būti pritaikyta taip pat ir priešams viduje. 
Teisėjas, kuris turi drąsos laisvai interpretuoti įs
tatymus, gali surasti būdą, šituo keliu, nugalėti 
visus keblumus. Ši doktrina, beje, sutinka su seno
viškais vokiečių papročiais. Tarpe musų senovės 
bočių priešas šalies viduje buvo visų paniekintas ir

Birželio mėnesį mirė savo 
dvare Medemrodėje grafas Vla
dimiras Zubovas, sulaukęs 71 
metų amžiaus. *

Tai buvo nepaprastas asmuo. 
Rusų tautybės, aukštos bajo
riškos kilmės ir didelio turto 
žmogus, jisai tačiau visa siela 
buvo atsidavęs Lietuvai ir per 
ilgą savo gyvenimą darbavosi 
žmonių labui. Savo pažvalgo- 
mis jisai buvo socialdemokra
tas, ir artimiausieji jo drau
gai buvo Lietuvos socialdemo
kratų lyderiai — St. Kairys, 
teisėjas Bugailiškis, inž. Biel
skis, buv. Šiaulių 
Sondeckis ir k.

Grafas Zubovas 
giausias Lietuvoje
ir butų galėjęs Rusijos vald
žioje turėti aukštą vietą. Bet 
Peterburgas ir Maskva jo ne
viliojo. Jisai išėjo Agronomijos 
mokslą ir stengėsi kaip galint 
geriau pastatyti ūkį savo dva
ruose, kartu rūpindamasis dar
bininkų ir valstiečių švietimu. 
Dar spaudos draudimo laikais 
jisai savo dvaruose buvo įstei
gęs penkias lietuviškas moky
klas dvarų darbininkų vaikams, 
kurias jisai savo ftšbmls už
laikė. Visi mokytojai tose mo
kyklose buvo lietuviai ir mo
kydavo lietuviškai. Zubovo 
dvaruose Lietuvos inteligentai 
kasmet rengdavo gegužines, 
kurios iš tiesų buvo pažangio
sios lietuvių visuomenės suva
žiavimai. Be to, jisai nuolatos 
gausiai šelpdavo lietuvių orga
nizacijas. Kasmet jisai duoda
vo po 1,000 rublių moksleivių 
šelpimo draugijai “žiburėliui” 
ir dar be to nuolatos šelpdavo 
atskirus moksleivius. Jisai pa
dovanojo žemės sklypą ir sta
tybos medžiagą mergaičių gim
nazijai Šiauliuose, kuri ir šian
die tebegyvuoja.

Pasaulio karo metu Zubovas 
aktingai dalyvavo lietuvių nu
kentėjusių dėl karo šelpime, 
įsteigė IPeterburge laikraštį 
“Naujoji Lietuva”, kuriame ir 
pats bendradarbiaudavo.

Nors Zubovas buvo aukštos 
kilmės bajoras ir labai turtin
gas žmogus, bet jisai buvo ku
klaus budo; buvo draugiškas 
ir inteligentui, ir paprastam 
sodiečiui; niekuomet nesidi- 
džiuodavo nei savo lobiais, nei 
savo labdaringais darbais. Ji
sai labai mėgo ūkininkavimą ir 
buvo įsteigęs pavyzdingus 
ukius savo dvaruose, iš kurių 
mokydavosi visi apielinkės gy
ventojai.

žodžiu, jo asmenyje buvo 
sujungtas gilus praktiškumas 
su kilniu idealizmu, kas gyve
nime pasitaiko gana retai. Apie 
tą didelį žmogų pasiliks gar
binga atmintis Lietuvos visuo
menėje.

(prieš tą ko-
- “N.” 

mini- 
skun-

Kaip žinoma, cenzūra Lietu
voje buvo “panaikinta”. Bet 
“L. žinios” praneša, kad

“Telšių karo komendantas 
‘Žemaičio’ atsak. redaktorių 
už teoretišką straipsnį apie 
diktatūras ir Šiluvos atlaidus 
nubaudė 1,000 lt. arba 2 
mėn. kalėjimo. Buvo paduo
tas skundas
mendanto nutarimą 
Red.) krašto apsaugos 
sterjui, bet ministeris 
dą atmetė.” y 

5' ■*
Karo Lietuvoje nėra, bet yra 

karo komendantai. Spaudos 
cenzūros nėra, ,bet laikraščių 
redaktoriai batfdžiami už te- 
oretiškus straipsnius (ne už 
kokius šmeižimus) piniginėmis 
pabaudomis ir kalėjimu.

KOMISARAS LITVINOVAS ■— 
KANDIDATAS NOBELIO 

PRIZUI GAUTI.

Kas nors pradėjo vesti kam
paniją Europos spaudoje, kad 
sovietų užsienių reikalų komi
sarui Litvinovui butų duotas 
prizas už “pasidarbavimą” pa
saulio taikai. Jisai, mat, sutai
kė Maskvą su Londonu, pada
rė nepuolimo sutartis su visais 
kaimynais vakaruose ir pie
tuose ir pasakė tarptautinėje 
nusiginklavimo konferencijoje 
Genevoje, kad visos šalys pri
valo panaikinti savo armijas 
(bet Rusija tuo tarpu nė ne
mano naikinti savo armiją).

“Draugas” Litvinovas, žino-, 
ma, yra taikingesnės nuotai
kos žmogus, negu jo bendra
darbiai Maskvoje, bet jeigu 
dalinti taikos dovanas diploma
tams už tai, ką jie pašneka 
konferencijose, tai Mussolini 
bus sekantis kandidatas po ko
misaro Litvinovo, nes Italijos 
diktatorius jau, koki ketveri 
metai, kai nuolatos sako pašau-1 
liui, jogei Italijos valdžia nie-į 
ko karščiaus netrokštanti, kaip 
nusiginklavimo ir pasaulio tai
kos. O po Mušsolinio reikės 
duoti taikos medalį ir Hitle
riui, nes juk jisai savo garsio
je kalboje reichstage pareiškė, 
jogei Vokietija nori, kad visos 
šalys nusiginkluotų.

■ . - ' • ■ ......r - ' ■ Z' ■■ ’

lie, kurie agituoja už Nobe
lio dovanos paskyrimą Litvino
vui, mano, kad nuoširdžiais 
tarptautinės taikos rėmėjais 
gaji būti diktatoriškos valdžioj 
šulai, — valdžios, kuri žiauriu 
teregiu Į žmpnii^,laisvę

(Tąsa)
—Ką žmona pasakys! — Jis 

pakartojo. — O kodėl ponas 
Dubnkis negali jai kai ką kar
tą pasakyti? Bėda, matai, koki 
bėda, kada vyras žiuri, ką jo 
žmona pasakys. — Ir dar sau 
jis pamislinO: “Aš, didelis ir 
išmintingas vyras, turiu bijoti 
savo žmonos, mažytes, susivy- 
jusios, liguistos moters.”

Advokatas nusijuokė.
—Gražiai pasakyti.
—Pasakyta. Gali būt 

daryta.
Bet Dubskis, vistiek, 

ko laukti. Patylėjęs jis 
piktai ir nevietoj:

—Musų Amerika!
—Ne taip balsiai, — perspė

jo jį advokatas.
—Jau kelinti metai! 

metai siaučia nedarbas, 
nės badauja, mėtomi iš
Namų savininkai praranda sa
vastis už taksus, arba pasko
las. Bankai užsidaro ir nune
ša žmogaus paskutinį atsargai 
Centą. Blednieji pešasi už ne
mokėtas nuomas, kitus menk
niekius. Čikagos, Naujorko ir 
kitų didmiesčių skersgatviai 
užtvinkę benamiais ir alka
nais. Tuosyk yra perdaug bu
tų, perdaug duonos Amerikoj.

Kai kurie atsuko galvas į 
Dubskį.

—Ne taip balsiai, — pakar
tojo jo advokatas.

—Jau metas balsiai apie tai 
pakalbėti. Juk tai musų visų 
reikalas! Atėjo bėda ne tik 
nieko neturintiems, bet ir ne
mažai turinčiam, arba turė
jusiam. Kam reikia mum to? 
—jis parodė į žmones, laukiau 
čius teismo dėl nemokėtų nuo
mų.

—Nejaukus vaizdas, — pri
pažino advokatas, j— Bet bala 
žino, kas čia kaltas? Gal dau
giausiai pernėlygus turto, pro
duktų, pasidalinimas. Bet tai 
riešutas, kurio mudu, mielas 
drauge, neperspausime. Tuo 
tarpu gi prieš mudu stovi mu
sų bila. Musų bila!

—Jaunas būdamas, aš band
žiau daug pynklių išpainioti. 
—Ir liūdna Dubskio šypsena 
nulydėjo tuos žodžius.

jis tęsė toliau,

įpuola Insiterijon, atsisto- 
prieš teisėją. Abelnai, tai 
visiškai sarmatlyvas įspu- 
geram Amerikos piliečiui, 

vidutinio

—Visi bandėm. Bet kas iš 
to? Senesnieji juokėsi iš musų. 
Mes gi juokiamės iš jaunes
niųjų pasaulio. Ilga žmonijos 
istorija yra pilna kapų. Auk
sinių skymų, auksinių idėjų 
pertvarkyti pasaulį kapai ver
kia užžėlę ir užmiršti. Mes 
laimėjome tiktai moksle. Pa
vyzdžiui, telefonas. Aš neži
nau, kaip aš apseičiau be tele
fono. Tik vakar aš telefona- 
vau į Naujorką. Neėmė nė pu
sę valandos atlikti reikalus. 
Sakau, musų telefonas. Bet 
musų byla! Ji nebetoli.

Dubskis pažvelgė į 
veido teisėją.

—Teisėjais turi būti 
mi žmonės, kurių ūpo 
nepaveikia. Kadangi jų
žodis daugeliui nulemia liki
mą, — pastebėjo jis savo ad
vokatui. šiandien jis buvo pir
mą kartą savo gyvenime teis
mo kambaryje. Jis matė čia 
lyg kaž ką naują, kaž ką nepa
prastą.

Dubskis pastebėjo, kad visi 
įnamiai vyrai yra atsivedę sm 
savim žmonas ir mažesnius 
vaikus. Vadinasi, sentimentas 
brukamas į teismą. Tais pa
čiais sumetimais atvažiavo ir 
Masiulių visa šeimyna. Kai 
kuri šeima ima verkti, mote
ris 
jus 
vra 
dis
Stačiai užgaunama 
Amerikos piliečio unoras. Lo
šiama tikra krašto tragi-ko- 
inedija, iš kurios bolševikas 
gali gardžiai pasijuokti. Čio
nai patamas tų naudos negau
nančių demonstracijų, kurios 
taip pat užgauna vidutinio A- 
merikos piliečio honorą. —Ta
tai Dubskis mistino sąžiningai, 
iš širdies, iškaitydamas savo 
į vidutinių Amerikos piliečių 
klasę.

Pagaliau ir Dubskis su Ma- 
siuliais atsistojo prieš teisėją. 
Dubskis išrodė visiškai nesa
vas. Draskė jį gėda. Širdyje 
jis keikė savo žmoną. Jis, vi
dutinis Amerikos pilietis, ne
nori nukryžiavoti Masiulių. Jis 
nežino kito tokio džentelmo- 
no, kokiu yra Masiulis. Ma-

Kažin kas ėmė juoktis už
pakalyje.

—Aš pažiurėjau! — pašoko 
Masiulienė.

Teisėjas sudavė plaktuku 
į stalą.

—Gal ji buvo prastai nusi
teikus tą dieną. Gal nevalgius, 
—pastebėjo teisėjas.

—šiaip ar taip, vifjiek, tai 
buvo mažmožis, ponas teisė
jau.

—Pažiūrėk į tą vaiką, — tei
sėjas parodė pirštu į Stasiu
ką, — jis dreba. Gal dar ne
valgęs šiandien. Gal 
neturėjo ko. valgyti, 
jam drabužių.

Dubskis įspaudė į 
ranką dvidešimt 
banknotą.

—Tas jį aprūpins, — jis sa
kė.
. — Tai vyras! Tai tikras 
amerikoniškas ūpas! — sušu
ko teisėjas, pakeistam tone.

Dubskis paėmė Stasiuką į 
rankas ir tarė Masiuliam:

(Tąsa pusi. 5)

ir vakar
Reikia

Stasiuko 
dolerių ?

INTELIGENTŲ AREŠTAI 
LIETUVOJE.

į :. —------- s
•Kaune staiga tapo suareš

tuota keletas Žinomų rašytojų 
ir pJe^įj^akub^s,(Kr^ru^ 
ta, Borutienė/ dr. Suvaląs, Ą. 
Vilčinskas įr ButkevJČįus. Jie 
yra žinomi, kaipo šališkai re
voliucinio krypsnio, artimo kai- 
i-iems socialistams revoliucio
nieriams.
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UŽVILKTA NUOMA Lietuviai Daktarai

men

Vietos Vaizbos BuPirmoji diena liepos mėn. 17

Man
jau

Cicero
Klaidos pataisymas

Amerikos Lietuvių

Dienotvarkes

Graboriai

Konferencijos

Dr. Strikol'is
Advokatai

Antroji diena, liepos

Lietuves Akušeres

Lietuviai Daktarai

STONCZUSSTEPONAS
Namų Tel. Hyde Park 3395

Tėl. BOULEVARD 9199

tek REPUBLIC 3100

SB&mMmSfiMMiiiHII

edinti. 
a 2516

Amerikos
Konferen-

grabo 
Telefo

Amerikos Lietuvių
Centro Pirmo Se-

- J. J. Elias 
Amerik. Vai. 
Pagrindai ir

Full Pack V 
No Slack Fili

gereani metai
- atsiskaitysi*

Pietus.
Prezidijumo rinki

12:00
1100

čio referatas
Amerikos

Akcinės Bendrovės 
atstovo referatas

Generalinio Konsu- 
žadeikio referatas 

San-

Piertųs.
Konsulo A. Kalvai-

Biznio Progos
lietuviams Lietuvo-

Amerikos Lietuvių
Centro Pirminin-

tas “Statymo ir Taupymo Ben
drovių klausimas.”

10:20 — p, Sąlomės Čepie
nės kalba “Amerikonų Reika
lai Lietuvoj.”

11:00
“Maistas
“Naujausia Lietuvos Ūkio ša

policija. Tačiau va 
dingo tamsiose gat- 
policija atvyko.

Senas Petras.

ŠAME PRICEto&v 
AS42YEARSAGO

25ounces for25t

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Antrosios Amerikos 
Lietuvių Ekonomi
nes Konferencijos 
Dienotvarke

Lietuvos Generali 
Povilo Ža 
“Ekonomi 
nagrinėji

756 W. 35th St
(Con of 35th U Halsted Sts.) 

Ofiso vąląųtįoi: 2^4, nuo 7-
Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rež. Tel. ’ Vicęory 2343

756 W, 35th St , 
(Cor. of 35tb 8 H.l.t.d Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutartį h.

Chicagos Associa

mėn. 18 d

Tek Lafayette 35 72
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnaują Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

pametęs. Dabar gi aš galėsiu 
pasakyti jai, kur ji priklau
so. AŠ griežtai nusistatęs. Jus 
gyvensite viršuje, kaip gyveno
te. Kada ateis 
gausi darbo, 
me. Tai toksai aš žmogus!

—Mes, biedni žmonės, priva
lome kovoti. Bet ne patys tarp 
savęs, Yra musų bendras prie
šas, prieš kurį mes turime 
kovoti, — Masiulis pastebėjo 
neaiškioj formoj.

—Aš žinau, mielas drauge, 
—atsakė Dubskis širdingai ir 
dar kartų suspaudė jo dešinę.

(Galas)

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

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Lietuvis policininkas Martin 
Gilason (M. Geležinis) turėjo 
rimtą prietikį praėjusį šeštadie
nį, liepos 8 dieną, savo tarny
bos pareigas eidamas.

Policininkas Gilason ir polici
jos leitenantas Michael Meehan 
stovėjo ant kampo 92 gatvės ir 
Commercial Avė. Buvo apie 
6:40 valandą vakaro.

Prie policininkų pribėgo žmo
gus ir pranešė jiems, kad yra

4:30 — Amer. Liet. Ekon 
Centro Referento p. Molio ra 
portas.

5:00 
nio Konsulo pulk, 
deikio kalba tema 
nio Centro Ankietos 
mas.”

Tarp ūhieagoš 
Lietuvių

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

tarp Jung.
Lietuvos.“ 

3:30 —
Ekonominio 
kretoriaus p. C. J. Voshner ra
portas.

4:00 — Amerikos Lietuvių 
Ekon. Centro Antrojo Sekreto
riaus p. A. S. Trečioko rapor-

Vietos sekančiai
Konferencijai nu-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Ofiso TeL Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■3046 Wentu)orth 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.

dideliame nubudime

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

Lietuvis policininkas 
pasižymėjo

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
12 7 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.

Liepos 9 d. rytą, apie 4 va
landą, vagiliai įsilaužė per lan
gą į J. Bružo valgyklą ir alu
dę adresu 21Č0 West 59 street,

Piktadariai išvartė viską, 
Registery jie rado tik $6 su 
centais, kurie buvo palikti dar
bininkams, dirbančiams rytme
čiais, kad išduoti grąžos.

Šunims pradėjus garsiai loti 
pp. Bružai pabudo ir pajuto, 
kad jų name esama neprašytų 
svečių. Bet tuo laiku ir vagi
liai pajuto, kėd jau įstaigos 
savininkas gyvas. Jie pabėgo 
su maža grobiu. Buvo pašauk
ta tuojau 
giliai 
vėso,

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sd. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

(Tąsa iš pust 4)
—Einame. Mes atsibalado- 

jome čionai visiškai be rei
kalo.

Karidoryje Dubskis padavė 
ranką Masiuliui.

—Dovanokite, brangus drau
ge. Kalta mano boba. Bet 
šiandien yra smagiausia ma
no gyvenimo valanda. AŠ tu
riu daug ko jai pasakyti, Ji 
pirko mano skrybėles, marški
nius, kaklaraiščius, apatinius, 
atsiprašant, viską. Ji įsakyda
vo man, ką daryti ir ką neda
ryti. Aš gyvenau, kaip save

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA ClftCAGOjE

— Pirklių, 'tPramonin- 
Amatninkų Draugijos
kalba.
— J. P. Varkalos re
geliai, kuriais turėtų

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

• Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

10;10
Ekonominio Centro Pirminin
ko žodis.

10:30 — Lietuvos Ministerio 
Washingtone J. E. B. K. Balu
čio žodis.

11:00
tion of Commercc Atstovo pa 
sveikinimas.

11:15 — 
ėmimas.

12:00 —
1:30 — 

mai.
2:00 — 

Ekonominio 
ko Dr. Prano Puskunigio ra
portas tema “Turizmo Klausi
mas.“ e

2:30 — Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro Pirmo Vice
pirmininko J. 1P. Varkalos ra
portas “Amerikos Biznio Rei
kalų Klausimas.“

3:00 — Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro Antro Vice
pirmininko adv. R. J. Jurevi
čiaus raportas “Santykiavimas

Amer. Valst. ir

šiuo pasauliu lic 
1933 m., sulau 

gimęs Lietu

4665-07 SO. HERJ 
Viri T,Menai YARDS 1711—1742

dieną 
amžiaus

9 vai. iš ryto - 
referatas “Jupgt. 
Finansinių {staigų 
jų Defektai.

9:40 — Adv.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 VV. VJashington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tb St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL,

9 valand. iš ryto 
datų įteikimas.

9:30 — Mandatų 
raportas.

10:00 — Antrosios 
Lietuvių Ekonominės 
cijos atidarymas: Amerikos ir 
Lietuvos Himnai. Sudainuos J. 
Babravičius.

Persiskyrė 
pos lOtą 
kęs pusės 
voj.

Paliko
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
liepos 13tą dieną, 1-mą vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stepono Stonczaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Laidotuvėmis rūpinasi Veroni
ka Polyanskienė, 916 West 34 
Place.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER

• (Balsamyotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL,

Mrs. ANELIA K, JAHUSH 
. Physical Therapy

U Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
ęlymo naųiuose ar li- 

I goninęse, duodu mą- 
1 ssage, eJeętric treat- 

ment ir magnetic 
JMEB blankets ir t. t. 

hIHhH| Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 

» vanai.

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.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą. .

Nauji sumanymai.
Ekonominio Cen

9 vai. iš ryto — Atvykusio 
iš Lietuvos inž. Stulpino refe- 
latas “Susisiekimo vystymąsi 
Lietuvoj ir kaip galėtų Ame
rikos lietuviai prisidėti prie šio 
ūkio šakos pagerinimo.“

9:30 — Ekonominių Studi
jų Draugijos referatas.

10:00
kų ir
Atstovo

10:30 
feratas 
eiti Lietuvos Ekonominis Cen
tras, kad pasiekus praktiškų 
rezultatų.“

11:00 — Diskusijos viršpa- 
minėtu klausimu.

12:00 — Pietus.
1:00 — Konkrečių rezoliu

cijų patiekimas.
1:30
2:30

Iro narių rinkimai.
3:00 — Naujai

1:30 
lo pulk 
“Vaizbininkų Sąjungos 
tvarka.“ 

2:00
tų Atstovų Raportai ir Disku
sijos. šiam reikalui skiriamos 
trys valandos.

5:00 — Chicagos Lietuvių 
Profesionalų ir Biznierių Są
jungos nariai kartu su Eko- 
nominios Konferencijos daly
viais svečiais, automobiliais 
aplankys žymesnes Chicagos 
vietas, o taip pat aplankys ne- 
kurias lietuvių chicagiečių į- 
staigas.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 52Q3 ir 8413 

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Grish 
Liet. Statybos ir Taupymo Ben 
drovių Vicepirmininko, refera

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.

daroma holdapas krautuvėj ad
resu 3025 East 92 St.

Abu policininku nusiskubino 
į nurodytą vietą, kur jau rin
kosi minia žmonių, bet kur pik
tadarių nebebuvo.

Gilason skubiai išbėgo gat
vėn rytų pifsėn į Houston avė. 
Trumpam laikui praslinkus pa
sigirdo šūviai.

Mat, Gilason pamatė holdape 
rį ir pradėjo vytis jį. Piktada* 
ris paleido į Gilasonų tris šū
vius. Gilason šovė į piktadarį 
porą kartų. Jo revolveris užsi
blokavo. Tačiau tatai nesulaikė 
policininko.

Tuo tarpu pribuvo policijos 
skvadas karu No. 113. Vienas 
skvado narių pašovė holdaperj, 
kuris nuvirto alėjoj. Iš holdape- 
rio rankų iškrito revolveris ir 
dėžė su pinigais paimta iš krau
tuvės.

Policijos leitenantas Meehan 
raporte savo viršininkams pa 
brėžė, kad Gilason už stropų 
pasiryžimą šiame atsitikime už
sitarnauja atžymėjimo.

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 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

Ofi«o tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

* ir nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, ^ervuotumo, 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 Avė.

Phone Boulevard 7589

Harry F. Payer, tarptautinių 
reikalų žinovas, kuris nesenai 
tapo paskintas valstybės sekre
toriaus Hnll pagelljininku.

išrinkto
Ekon. Centro Pirmininko žodis. 

3:30 —
Ekonominei 
skirimas. 

4:00 —
darymas.

8:00 vai
kietas Shoreland Viešbuty prie
55-tos gatvės ir ežero kranto. ONA KACHINSKIENĖ 

po tėvais Wa!avich

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 8 dieną, vakare 1933 m.,
sulaukus 3 8 metų amžiaus, gi
mus Šiaulių apskr., . Šeduvos par., 
Vaisgalio kaimo.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Mikolą, sūnų Roland, brolį 
Nikodemą Walavich, brolienę Jo- 
zefiną ir brolį Mateušą Wala- 
vich, brolienę Bronislavą ir gimi
nės, o Lietuvoj motiną, brolį ir 2 
seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi gra- 
boriaus Lachavvicz koplyčioj, 
2314 W. 23rd Plące.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
liepos 13 dieną, 2:00 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Kachinskienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Broliai 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius jbachavvicz ir Šimai, 
nas Canal 2515.

DR. C. R. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti We«tern Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

2400 W. Madįson St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

PETRONĖLĖ LAMSARGIENĖ 
po tėvais Oželaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 8 dieną. 6:40 valandą vak. 
1 93 3 m., gimus Raseinių apskr., 
šviekšnos par.. Kaučaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Petronėlę, sūnų Izidorių, 
pusbrolį Jim Oželį, 2 pusseseres 
Magdaleną Balsienę ir Skolestiką 
Milerienę ir giminės, o Lietuvoj 
dėdienę Barborą Oželienę. 2 pus
brolius Juozapą ir Jokūbą, pusse
serę Barborą Oželis. 2 pusbroliu 
Vincentą. Juozapą Rupinius ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 41)21 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny 
liepos 13 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a, Petronėlės Lamsar-, . 
gienės giminės, draugai ir pažįs4^ 
tami esat nuoširdžiai kvieČismil 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nuliūdę liekame.

Duktė, Sūnūs, Pusbrolis, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grąbo- 
rius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
TelefonM State 7660; Valandos D—5

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cerm&k Rd)
PanedUlo, Seredoe Ir P«tnyčio« rak. C Iki 0 

Telefonai Canal 0122

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

a
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

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

Tel, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

pritaiko Akinius 
" Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Palmer House, Chicago, Illinois
1933 m. liepos 

17-18 ir 19

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, tūri 
daugiausia šermenų, tod61 gali pigiau patarnauti.

J, F. EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių graborius, .kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS 
LįĖTŲV]^..0^0mUS

CHICAGO, JU,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

“N.“ No. 161-me, korespon
dencijoj iš Cicero, įsiskverbč 
nemaloni klaida. Koresponden
cijos pirmas sakinys turėjo bū
ti toks:

“Liepos 1 dienų, apie dešim
tų valandų vųkaro, Dr-ui Gus- 
senui uždarius ofisų, jo bute 
pradėjo rinktis svečiai, kad pa
gerbti jo ir jo žmonos pavyz
dingai praleistų 15 metų vedy
binį gyvenimų”.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORRJS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiiu, 
Reikalą. meldžiame . atsišaukti, o musų

■ dąrbu busite *uži
Tel. Canal 2515

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
SKYRIUS i

1439 S. 49 Ct., Cicero, .RJ.
Ttl, Cictro 5927

...................................... . -■ i....................  ■ ■ ■      "■■■ i ■ —■

J. J. BAGDONAS

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaUyldjai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

MILLIONS OF POUNDS USED 
BV OUR GOVERNMENT



PRANEŠIMAI Chrysler ir Plymouthtarp

CLASSIFIEDADS

Kai

Peter Conrad

CLASSIFIEDADS

Privalo Būti Tin

For Rent

turigarėtas
SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!

pasigarsinkite

šiandien

Mergaičių susirinki
mas Parodos reikalu

Teisėjai padarys oficiali pro- 
nešimą Karalaitės šokiuose 
Knickerbocker viešbutyje.

Šiandien bus išrink
ta Lietuvių Dienos 

Karalaitė ir svita

EXTRA PROGRAMAS 
Subatoj, Liepos 15 

nuo 11 iki 12 vai. vak. 
Iš Stoties W. S. B. C.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

liepos 15 d., -1 
812 W. 33rd st 
vakare.

radios i 
Alga ir ge 
mes pasam

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

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

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

1417
Galiu vartoti keletą patyrusių pardavėjų

Padarykite tai 
nuokite.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

Prisirašykite j musų tpulką

TEL. LAFAYETTE 1083

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

tą kiekviena virėja 
- gerai žino

7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ 

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

apsvarstyt
jeigu liks laiko pagrosime.

J. Balakas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

L. S. S. Bankieto 
bilietai

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

PARDAVĖJAI 
rodą su trupučiu patyrimo pardavinėt 
elektriškas skalbimui mašinas, 
elektriškus refrigeratorius. 
ras komisas tiems, kuriuos 
dysime.

LEPSKY’S MUSIC
4916 W 

Atsitaukitj

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinį Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto įki 1 v. p. p.

REIKALINGA $1000 ant pirmo 
mortgičiaus ant $15,000 vertės namo. 
Mortgičius galės būt numokamas, de 
informarijų kreipkitės 4603 South 
Richmond St. Tel. Virginia 1899.

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. Nedeliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

PARDAVIMUI 40 akerių farma be 
budinkų, prie gero kelio, ant Lake St.. 
arti Chicagos, tinkama dėl visokio biz
nio, P. Zur, 6626 S. Talman Avė. 
2-ros lubos. Galima matyti po 3 vai.

RENDON 5 kambarių flatas, kam
pinis, šviesus ir dideli, 2 lubos arti 
Street karių, 4131 So. Francisco Avė. 
Kreipkitės 4129 Co. Francisco Avė., 2 
lubos.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas su 2 karų garadžium už $4500.

926 W. 35th’Place

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

STORE 
14th St., Cicero, III. 

nuo 9 iki 12 vai. ryto.

Rytoj 8 vai 
Jurgio bažny 
geporte 
įvairių 
kurios 
Dienos 
Parodoje 
svarbus, 
kviečiamos būtinai

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
. Tel. Armitage 2951-2952 

Mfs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

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

nusiperki maisto—įautie- 
nos griežinį, miltų, korninių miltų, 
arba vaisių-iškepi ir atneši prie 
stalo — valgia skanus. Kuomet tas 
pats maistas, kito pagamintas, visai 
negardus. Tai yra skirtumas tarpe 
yireįų—žinojimas kaip paskoninti 
valgius*

Ir beveik tas pats su cigaretaie,

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir Į tolesniu vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, I1L

PARSIDUODA labai pigiai 7 kam
barių cottage, Marųuette Parke, geroj 
vietoj. Cemento pamatas, garadžius, 
fumace šiluma be morgičių. Kaina 
$3500, įnešti $1000, likusius mokėti 
kas mėnesį kaip rendą arba renduosiu. 

MRS. MONIKA 
7210 So. Western Avė.

Tel. Hemlock' 8055 
Matyti nuo 7-8 vakare

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

1843 So. Halsted
Tel. Monroe 5533 

CHICAGO, ILL.

PALACE GARAGE 
Taisome ir Maliavojame.

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558.

Ambros Broliai, savininkai 
,724-726 W. 19th Street

Šiuotni pranešame švieifuomcnei, jog 
persikėlėme į naują ofisą. Dabar tu
rime visai naujus, padidintus ir moder
niškus Medikalius ir Dcntisterijos ofi
sus. kurie bus patogus ir lengvai pasie
kiami musų plačiai klientelei.

Mes turime pakvietę ir daugiaus gy
dytojų, kurie taip kaip ir mes padarys 
nuodugnų diagnozą ir suteiks pasekmin
gą, mokslišką'-trcatmcntą."

John F. Ruzic. M, D. ir 
Francis Ruzic, D. D. S.

2355 W. 63rd St.
Tel. P'rospečt 2011

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

Balzekas Motor Sales 
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

Brigeport Draugystė Palaimintos Lie
tuvos pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 12 d. 8 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje. Malonėkite į lai
ką pribūti ir užsimokėti visus užsili
kusius mokesčius. Taipgi į šį susirin
kimą bus priimamos moteris ir mergi
nos ir gaus tą pačią ligos pašelpą ir 
pomirtinę kaip ir vyrai. Mokėdamos 
į metus $7.00 gaus pomirtinę $300, o 
ligoje pašelpos į savaitę $5.00 ir pa
tarnavimą. Tai gera proga pasinaudoti.

Kviečia Valdyba.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiai: 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

PARSIDUODA farmos stakas, gyvu
liai, padarai ir visoki įtaisymai. Far
ma 190 akerių, renduosiu. P. Zur, 
6626 S. Talman Avė., 2-los lubos. 
Galima matyti po 3 vai. kiekvieną die
ną, išskyrus subatoj ir nedėlioj.

Lietuva Band Chicago pusmetinis su
sirinkimas įvyks trečiadieny, liepos 12 
d. Woodmano svet., So. Halsted ir W. 
33 St. 8 vai. vakąre. šis mitingas yra 
labai svarbus, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Atsineškite instru
mentus

kurie 
įvyks Knickerbocker viešbuty
je šįvakar sutrauks daug lietu
vių publikos,nes susidomėjimas 
rinkimais yra labai didelis. Be 
lietuvių, į juos atsilankys 
daug svetimtaučių, ypatingai 
iš Parodos, kur konkursai irgi 
sukėlė nemažai įdomumo, ypa
tingai, kuomet kai kuriems 
viršininkams teko pamatyti 
konkursančių fotografijos.

šokiuose atsilankys “Herald 
and Examiner”, “Chicago 
American”, “Chicago Tribūne” 
ir “Daily Times” reporteriai 
ir fotografai. O dienraštis 
“Daily News” kviečia busimą
ją Karalaitę ir jos svitą atsi
lankyti į redakciją, kur ket
virtadienį rytą bus nutrauktos 
visų jų fotografijos laikraš
čiui. z

Knickerbocker viešbučio sa
lė yra tikrai įvykiui pritinkan
ti vieta. Ji yra begaliniai gra
ži, didele, patogi šokiams ir 
pasilsėjimui tarp šokių, 2,000 
lempų ją nušviečia įvairinu
siomis vaivorykštės spalvo
mis, ypatingai grindis, kurios 
yra stiklines. Be to, visa sa
lė yra šaldoma elektra, taip, 
kad nors lauke ir butų šilta, 
viduje salės bus vėsu ir sma
gu. Bilietai, po 75c. asmeniui, 
parsiduos prie durų. juos

vakare Švento 
ėios salėje, Brid- 

įvyks susirinkimas 
kolonijų mergaičių, 
pardavinės Lietuvių 

ženklelius Pasaulinėje 
Susirinkimas yra 

Visos mergaites 
tsilankyti.

taipgi galima gauti Komiteto 
raštinėje, 1739 South Halsted 
street, ir informacijų 
3335 So. Halsted st.

Knickerbocker viešbutis ran
dasi apie 9-ius šimtus į šiaurę. 
Patogiausiai ją pasiekti va
žiuojant Michigan avenue, iki 
šiaurinio galo Palmolive Bu
mų (ant kurių yra Lingber- 
gho švyturys) ir pasukti po de
šinei. Užpakalyje Palmolive 
Bumų rasite Knickerbocker 
viešbutį.

Arčiausiai prie viešbučio 
privež State street gatvekaris. 
Juo reikia važiuoti iki 9-ių 
šimtų į šiaurę ir eiti kelis blo
kus į dešinę iki Michigan avė., 
kur pamatysite aukštą Palmo
live Building. Knickerbocker 
viešbutis randasi sale jo Wal- 
ton gatvėj.

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos že
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

Po kelių savaičių nekant
raus laukimo ir nuolat augan
čio suinteravimo visuomenėje, 
šiandien bus išrinkta Lietu
vių Dienos Karalaitės ir jos 
12 mergaičių svita, kurios ofi- 
cijuos Lietuvių Dienos iškil
mėse Pasaulinėje Parodoje, 
liepos 16.

Jums beskaitant šią žinią 
neviena optimistiška konkur- 
santė stovi prieš veidrodį, 
dailinasi, šukuojasi plaukus, 
užsivelka naują suknelę, ku
rią pasigamino, kad “Karalai
tės” šokiuose kuo gražiausiai 
atrodyti. Kiek toms konkur- 
santėms rūpesčio, kiek ne
kantraus laukimo, kiek galvo
sūkio: “Kaži, ar aš laimėsiu 
ar ne. Kad tik tie teisėjai ne
išrinktų kitos. Jeigu jau ne 
karalaitė, tai tegul mane iš
renka bent į svitą”.
Atvažiuoja į šokius iš kitų 

miestų
Taip maždaug galvoja ke

lios dešimtys mergaičių ne 
vien Chicagoje, bet ir kiek 
tolimesniuose miestuose. Ke
liolika mergaičių jau,atvažia
vo Chicagon vakar vakare ar
ba atvažiuoja šįryt. Atvažia
vo konkursantės iš Detroit, 
Mich., Springfield, III., Madi- 
son, Wis., ir iš kitų miestų, o 
šiandien atvažiuos kelios iš

LSS. Ccntralinės kuopos 
bankieto bilietus galima užsi
sakyti iš kalno “Naujienų” ra
štinėje, 1739 So. Halsted st., 
Ganai 8500, pas Dr. A. Montvi- 
dą, tel. Seeley 7330 (ofiso), 
Brunsvvick 0597 (namų), M. 
Kemėšis, 812 W. 33rd st., tel. 
Victory 9522, P. Miller, 1515 
No. Irving avė. Bankietas įvyks 
La L1? Universal klube, 

Pradžia 8 v. 
Komitetas.

tolimesnių vietų 
Brooklyn, N. Y.

Visos pakviestosios konkur
santės susirinks šįvakar Kni
ckerbocker viešbutyje, kur 
įvyksta šokiai busimosios ka
ralaitės garbei. Ten teisėjai 
oficialiai paskelbs kam teko 
Karalaitės titulas ir kurios 
mergaitės buvo išrinktos į svi
tą. Po išrinkimo, jos visos pa
siliks Chicagoje iki Lietuvių 
Dienos, liepos 16. Per tą lai
ką visai 12-kai mergaičių bus 
pagaminti specialiai kostu- 
mai, kuriuos jos dėvės pasiro- 
dydamos Parodoje.
Visų anglų laikraščių atstovai 

šokiuose 
“Karaitės” šokiai

PARDAVIMUI grosernė ir 13 for- 
nišiuotų kambarių. Įplaukos $450 per 
mėnesį. $!0Q0 nupirks arba parduosiu 
grosernę skyrium. Renda $50 į mė
nesį už viską. Priežastis pardavimo 
einu į wholesale biznį. Auksinė proga.

, ,.16}4 Ppirie Avė.
r Tel. f Victory 47)73

Help Wanted—Malė 
__________ Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių shearmenų 
torchmenų dirbti srap iron yarde.

1 1.573 So. Michigan Avė.

būti gerai pasendintas
Daug cigaretų rūšių turi gerų taba
kų, bet netinkamai sumaišyti; ir. 
vėl gal nepasendinti su tinkama daw 
limi tinkamos rūšies Turkišku ta
bako,.

Cbesterfields pasendinti kaip tik 
tinkamai, įie yra lengvesni ir ge
resni *, . todėl įie “patenkina”. 
Tik įų pabandyk

Educational
..Mokyklos _

MUSCLE SHOALS
Viena syk gyvenime pasitaikanti pro

ga real estate vertybėje, kurios pasidvi- 
gubin's’ ątbąsĄrisyk bus brangesnes labai 
greitu laiku. Maži mėnesiniai mokes
čiai. Valdžia išleido 150 milijonų do
lerių ir išleis dar daugiaus milijonų. Iš
rodo, kad su laiku bus didžiausias in- 
dustrialinis centras pasauly. Pigi jė
ga, naturališki resursai, vandens ir ge
ležinkelio transportacija. Ideališkas kli
matas per visus metus dėl milijonų, ku
rie ten apsigyvens. Pašaukite arba ra
šykite kortelę dėl dykai informacijų.

MR. BALL,
180 N. Michigan Avenue.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI elektra taisymui ce 
verykų šapa, mainysiu ant gero automo 
bilio. 4436 Archer Avė.

IETKIEVVICZ




