
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N<ws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
N...............  i.....................................  . ■ ..Z

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New.- 

as second-daas matter Mareli;?, 1914 at the Post! Office M Chicago0 M, j. merui as secona-ci^

^1 —     ........................... ! '   ................ ....... .. ..........................

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XX

Ragina Trumpinti Darbo 
Valandas, Kelti Algas

Siūlo trumpinti dar
bo valandas visa

me pasaulyje
Amerika darbo valandų sutrum

pinimo ir kėlimo algų klausi
mą iškėlė ekonominėje kon
ferencijoje.

LONDONAS, liepos 13. — 
Amerikos delegacija šiandie 
jteikė ekonominės konferenci
jos ekonominei komisijai rezo
liuciją, kuri reikalauja visose 
šalyse įvesti trumpesnes darbo 
valandas ir kelti algas sulig to, 
kaip kįla prekių kainos.

Rezoliucijos įžangoj sakoma, 
kad bedarbės klausimas yra 
svarbiausias šio laiko klausi
mas ir kad kitaip negalima pa
šalinti bedarbės, kaip vien žy
miai sutrumpinant darbo va
landas.

Moterys turės mo
kėti alimonijas sa

vo vyrams
CHICAGO. Teisėjas Sa- 

bath vakar, einant naujais Illi
nois įstatymais, įsakė dviems 
moterims mokėti alimonijas sa
vo vyrams. Tai yra pirmas at
sitikimas Chicagoje, kad ne 
vyrai moterims, bet — moterys 
vyrams mokės alimonijas.

Mrs. Grace Kettell, 2127 
Montrose Avė., stenografė, tu
rės mokėti po $10 į savaitę iki 
sumokės viso $1,000 savo be
darbiui vyrui. Ji nuo jo pasi
šalino pasiimdama rakandus 
ir visus pinigus, apie $3,500.

Kitoje byloje, Mrs. Kunigun
da Koska, kuri pasilaikė far- 
mą, turės mokėti savo vyrui 
$3.50 į savaitę ir pristatyti 
jam dykai iŠ savo farmos pie
ną ir kiaušinius.

Einant naujais įstatymais, 
kurie įėjo į galią vakar, ne tik 
vyrai, bet ir moterys turės mo
kėti alimoniją, kur bus tam 
reikalas.

Naujas smūgis Vo
kietijos žydams; pa

šalinami iš biznių
BERLYNAS, liepos 13. — 

Naujas Hitlerio dekretas su
teikė naują skaudų smūgį Vo
kietijos žydams, uždrausdamas 
jiems dirbti kokiose nors biz
nio įstaigose.

Dekretas įsako visiems Vo
kietijos darbininkams tuoj aus 
paduoti deklaraciją, kad jie nė
ra kilę iš žydų.

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
vėsiau į vakarą.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 
8:25.

Kaina 3c

Rengiasi nustatyti 
dirbtuvėms 35 vai. 

darbo savaitę
Prezidentas projektuoja nusta

tyti minimum algą neišlavin
tiems darbininkams 40c į va
landą.

WASHINGTON, liepos 13.— 
Kadangi industrijos nesiskubi
na priruošti savo nuostatus dėl 
biznio vedimo ir darbo sąlygų, 
prezidentas jau turi priruošęs 
savo nuostatus, kurie bus pa
skelbti, jei industrijos nepasi
skubins pasiduoti valdžios kon
trolei.

Pasak tų nuostatų, kuriuos 
esą priruošę patys stambiausi 
Amerikos fabrikantai ir dar
bininkų unijų atstovai, darbi
ninkai bus padalinti į tris rū
šis — biznio įstaigų, taip va
dinami “baltakalnieriai” ir 
dirbtuvių darbininkai. Pirmoms 
dviem grupėms bus nustatyta 
40 valandų darbo savaitė, o 
dirbtuvių darbininkai dirbtu 
35 vai. į savaitę. Minimum al
ga neišlavintiems darbininkams 
butų 40c į valandą, taip kad 
minimum darbininko uždarbis 
butų $14—$16 į* savaitę. 1Jei 
prezidentas paskelbtų šiuos sa
vo nuostatus, jie butų privalo
mi visiems samdytojams, bent 
laikinai, iki jie priruoš savo 
nuostatus.

Industrinis administratorius 
Johnson vis dar nori duoti pro
gos pačioms industrijoms pri
rengti savo nuostatus. Anglų 
kasyklos jau susitarė įvesti 35 
vai. darbo savaitę. Lentų ir 
medžio pramone patiekė nepa
tenkinančius nuostatus, kurie 
tapo grąžinti pataisyti, nes ji 
nustatė 48 vai. darbo savaitę.

Kur industrijos neįstengs 
tarp savęs susitaikinti ir pa
ruoš kelis nuostatus, taipgi jei 
tie nuostatai bus nepatenki
nantys, bus daromi vieši tardy
mai ir tada prezidentas, pata
riamas industrinio administra
toriaus, paskelbs savo nuosta
tus tai industrijai.

Nuostatus dėl 35—40 valan
dų darbo savaitės ir 40c j vai. 
minimum algos įteikė preziden
tui tam tikras komitetas, at
stovaujantis fabrikantus, darbi
ninkus ir suvartotoj us.

Fabrikantus tame komitete 
atstovavę General Electric Co. 
prez. Swope, General Motors 
prez. Sloan, Jr., Standard Oil 
Co. of N. J. pirm. Teagle ir 
keli fabrikantai iš pietinių val
stijų ir Chicagos.

Darbininkus atstovavo, tarp 
kitų: Am. Darbo Federacijos 
prez. Green, rubsiuvių unijos 
prez. Hillman, moterų darb. 
unijų sekr. Rose Schneiderman, 
ekonomistas Dr. Wolman ir ki
ti.

Panaikins Junior High School

CHICAGO. — Mokyklų tary
ba nutarė panaikinti Junior 
High School, kad sutaupinti 
$4,000,000 į metus išlaidų. 

" •
ST. JOHN’S, liepos 12. — 

Lakūnai Lindberghai šiandie 
atskrido į Newfoundland salą. 
Rytoj, jie skrisią J Labradorą.

Chicago, DU., Penktadienis, Liepos-July 14 d., 1933

Gražus Lindberghų dvaras Hopewell, N. J., su 350 akrų žemės, iš kurio buvo pavogtas ir pas
kui netoli dvaro nužudytas jų pirmas kūdikis. Nuo to laiko Lindberghai tame name nebegy
veno, bet kartu atsisakė jį ir parduoti. Dabar tapo paskelbta, kad Lindberghai. tame dvare 
mano įtaisyti vaikų prieglaudą. Vadinsis ji High Fields Welfare Center. Manoma, kad vienu 
iš prieglaudos globėjų bus Dr. Abraham Flexncr, žinovas vaikų auklėjimo ir lavinimo.

Išvogtas chicagietis 
Factor paliuosuotas 

už $200,000
CHICAGO. —. Vakar tapo pa

liuosuotas John (“Jake the 
Barber”) Factor, kuris žmog- 
vagių buvo išvogtas prieš 12 
dienų. žmogvagiai atvežė jį 
užrištomis akimis į La Grange 
ir ten jį paliuosavo . Paliuo- 
sutotas jis visai suvargęs ir tuoj 
tapo atiduotas daktarų prie 
žiūrai. Nors ir tvirtinama, 
kad išpirkimo nebuvę sumokė
ta, tečiaus numanoma, kad iš
pirkimo žmogvagiams yra su
mokėta apie $200,000.

Factor yra buvęs barzdasku
tys Halted gatvėj. Nuvykęs 
Anglijon jis apuko Anglijos 
spekirliatorius ant kelių milio 
nų dol. ir sugryžo Amerikon. 
Ir dabar teismuose tebeina by
la apie jo išdavimą Anglijai.

Prieš kiek laiko buvo išvog
tas jo sūnūs, kurį tėvas išpir
ko, manoma, už $50,000. Da
bar ir pačiam tėvui teko vaduo
tis iš žmogvagių rankų.

✓

Išvogė du daktarus, 
abu rasti sužeisti
ST. PAUL, Minn., liepos 13. 

— Du daktarai, kurie vienas 
kito nepažino, buvo išvogti ne
žinomų piktadarių ir sunkiai 
sužeisti.

Pirmiausia buvo išvogtas 
chiropraktas Hedberg, 34 m. 
Paskui tie patys, ar kiti pikta
dariai išvogė Dr. Endberg, 44 
m. ir pareikalavo, kad jis pa
darytų tam tikrą operaciją Dr. 
Hedbergui. Kai Dr. Endberg, 
nežiūrint grūmojimų mirtimi, 
atsisakė, tai jis tapo prisvaigin- 
tas vaistais ir įmestas į Hed
berg automobilių ir nuvežtas 
ant geležinkelio bėgių. Jį rado 
sužeistą kai traukinys automo
bilių sudaužė. Toliau griovy ra
do ir peršautą į ausį Hedberg\

Manoma, kad tai padaryta 
vien iš keršto. IŠpradžių norė
ta Hedbergą sužaloti, o kai Dr. 
Endberg atsisakė, tai norėjo 
nužudyti, bet turbut žudytojas 
pabūgo ir tik peršovęs į ausį 
Hedbergą paliko dar gyvą, 
nors ir skaudžiai sumuštą. ' l'

Kas Dedasi Lietuvoj
Amatų rūmų atidarymas 

Klaipėdoje
Klaipėdoje „buvo iškilmingai 

atidaryti naujai pastatyti ama
tų rūmai. Atidaryme dalyvavo 
visa direktorija, iš Kauno — 
prekybos ir pramones rūmų at
stovas Baltuška, Klaipėdos 
krašto amatų draugijų atsto
vai, įstaigų viršininkai ir kt. 
Amatų rūmai pastatyti šiemet 
ir juose tilps ne tik amatų rū
mai, bet ir amatų mokyklos.
A. a. prof. P. Matulioniui ati

dengiamas paminklas
Ketvirtadienį, birželio 29 d., 

Aleksandrijos dvare prie Šiau
lių, Lietuvos miškininkų sąjun
ga vardinių proga atidengs pa
minklų a. a. prof. Povilui Ma
tulioniui. Ta proga ketvirta
dienį į Šiaulius rengiamos miš
kininkų ekskursijos iš visos 
Lietuvos. Gausi miškininkų 
ekskursija iškilmėse žada daly
vauti iš miškininkų sąjungos 
centro — miškų departamento.

Nušautas šaulių būrio vadas
Birželio 26 d. 1 vai. ryto Do

vy diškių km. Krakių valsč. 
Armolo lauke rasta nušautas 
to paties kaimo šaulių būrio 
vadas Stasys Kazakevičius. Ka
zakevičių nušovė Al. Meškaus
kas iš Grinkiškio valsč., ŲžvaL 
kių km. Meškauskas suimtas 
ir prisipažino.

Atvyko švedų ekskursija
Laivu “Borgholm” į Klaipė

dą atvyko švedų ekskursija, 
virš 30 žmonių, jų tarpe Goete- 
borgo policijos komisaras Nel- 
son, buV. švedų degtukų trusto 
atstovas ir kiti . Svečiai aplan
kė pajūrio vasarvietes, Palan
gą, jos apylinkes ir tt. Klaipė
doje svečiai išbus kelias dienas.

Policijos komisaras Nelson 
padarė vizitą pasienio policijos 
vadui Stasiuliui ir valstybės 
saugumo policijos viršininkui 
Kazlausktfi. Stasiulis ir Kazlau 
skas ° Viktorijos” viešbutyje 
surengė Nelsonui pusryčius ir 
vėliau jį revizitavo.

Vietos Šaulių organizacijos 
svečiams padovanojo gintaro 
dirbinių.

Paliuosavo fanatiš
kos Michigan pro- 

hibicijos auką
.LANSING, Mich.š liepos 13. 

— Fred Palm, kuris buvo nu
teistas visam amžiui kalėji- 
man už paintę degtinės, einant 
Michigano labai griežtais pro- 
hibicijos įstatymais, šiandie ta
po paliulosuotas iš kalėjimo, 
gub. Comstock paleidus jį ant 
paroliaus.

Einant Michigano įstatymais, 
sugautas ketvirtą kartą už kri- 
minalį nusižengimą, yra teisia
mas kalėjiman iki gyvos gal
vos. Turėjimas gi degtinės 
Michigan skaitėsi kriminaliu 
nusižengimu ir Palm liko ne
teistas visam amžiui kalėjimai! 
kai jo namuose prohibicijos 
agentai rado paintę degtinės.

Indusai atšauks pa- 
sivaus priešinimos 

kampaniją
POONA, Indijoj, liepos 13.— 

Vakar čia susirinko Indijos 
kongresas, kuriame dalyvauja 
ir Mahatma Gandhi, Indijos 
nacionalistų vadas.

Manoma, kad kongresas for
maliai atšauks civilio nepaklus
numo kampaniją, kuri faktinai 
apsistojo jau. prieš kelis mėne
sius. Indusai mano, kad jie. da
bar daugiau gali pelnyti pa
liaudami kampaniją, negu ją 
tęsdami.

NEW YORK, liepos 13. — 
Prof. Raymond Moley, valsty
bės sekretoriaus padėjėjas, su
gryžo iš Londono ekonominės 
konferencijos, kur jis turėjo 
pareikšti prezidento Roosevelto 
nuomonę pinigų klausimu. Bet 
jo padarytas susitarimas pini
gų klausime tapo prezidento 
atmestas., Sugryžęs, jis atsisa
kė duoti laikraštininkams ko
kių nors paaiškinimų.

NEW YORK, liepos 11. — 
Curtis aeroplanų kompanija 
gavo iš Chinijos. užsakymą pa
gaminti karo aeroplanų už $1,- 
000,000.

Chicagietė Ieva Paniekime 
■■LietuviųDienosKaralailR
Karalaitė ir jos svita išrinkta šokiuose už
vakar vakare. Lietuvių diena bus baigta 

dideliu bankietu pirmadienio vakare
CHICAGO. — Lietuvių Die

nos pas.parodoj, sekmadieny lie
pos 16 d., Karalaitė jau tapo iš
rinkta. Išrinkta ji tapo iš ke
lių desetkų kontestančių, ku
rios jau pirmiau įstojo į kou- 
testą ir prisiuntė savo fotogra
fijas. Galutinas karalaitės ir 
svitos rinkimas ir jos paskelb’- 
mas įvyko užvakar vakare šo
kiuose puikiame Knickerbocker 
viešbutyje.

Lietuvių Dienos Karaltaiė 
išrinkta jauna ir grakšti Ieva 
Paulekiulė, chicagietė, gyve
nanti Bridgeporte.

Karalaites svitą sudarys dvy
lika mergaičių iš kontestančių 
tarpo.

Pirmoji “Maid of Honor” bus 
Sofija Varniutė. Antroji — 
išrinkta Aldona Markuniutė.

Kitos jos svitos narės bus: 
Ona Geležilitū, Adelė Rakaus
kaitė, Pranė Lukošiūtė, Helena 
Stankiutė, Jean 'Šoriutė, Irena 
Juozaičiutč,- Aldona Girigoniutė, 
Aldona Narvidaitė, Estelle Sku- 
daitė, Valerija čepukiutė.

Patys Karalaitės šokiai praė
jo labai jaukiai ir smagiai, da
lyvaujant keliems šimtams 
žmonių, daugiausia jaunimo. 
Puiošni sale ir įvairiaspalvės 
šviesos pridavė šokiams savo
tišką žavingumą.

Lietuvių Diena Pasaulinėje 
Parodoje

Lietuvių Dienos Karalaitė bus 
apvainikuota Lietuvių dienoje 
pasaulinėje parodoje ateinantį 
sekmadienį.

Turtingas Lietuvių dienos 
programas įvyks Hali of Scien
ce Court aikštėj. Prasidės jis 
1:30 vai. po piet su Karalaites 
vainikavimu. Paskui bus kal
bos, dainos ir muzika. Kalbės 
Lietuvos ministeris B. K. Ba
lutis, prof. Senn ir kiti. Dai
nuos jungtinis Chicagos lietu
vių choras, susidedantis iš visų 
didžiųjų chorų: Pirmyn, Biru
tės, Dainos ir visų parapijų 
chorų, taipgi solistai J. Babra
vičius, A. Salaveičikiutė-Stepo- 
navičienė, G. Sidiškiutė-Giedrai. 
tienė, H. Bartush ir k. Grieš 
didelis Chicagos Lietuvių Sim
fonijos Orkestras. Programas 
Hali of Science aikštėje baigsis 
apie 5 vai. po piet.

Apie 5:30 vai. po piet plau
kiojančiame teatre, šiauHnia- 
me parodos aikštės ežereį bus 
lietuvių plaukiojimo ir atleti
nis programas, čia bus plau
kiojimo lenktynės, 'dalyvaujant 
žymiausiems lietuvių plauki
kams ir plaukikėms, taipgi bus 
ristynės.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel Canal 8500

No. 164

Lietuvių Dienos ženkleliai 
pagaminti

Lietuvių Dienos ženkleliai jau 
pagaminti ir randasi pas komi
teto narius, kur jų kiekvienas 
gali gauti. Jie bus pardavinė
jami parodoje po 25c ir 50c. 
Juos pirkę galės gauti rezer
vuotą vietą laike Lietuvių die
nos programo. Taigi bus iš
leistas gražus tos dienos prog
ramas, kuris kainuos 10c. šiaip 
jokios kitos įžangos į Lietuvių 
dienos parengimus nebus, apart 
abelnos 50c., įžangos į parodą.
Bankietas pirmadieny Knicker

bocker viešbutyje
Kad tinkamai užbaigti Lie

tuvių dienos iškilmes, pirma
dieny Knickerbocker viešbuty, 
— tame pačiame viešbutyje, kur 
užvakar vakare buvo Karalai
tės šokiai — bus didelis ban
kietas pagerbti visus Lietuvių 
dienos dalyvius. Norintieji da
lyvauti šiame bankiete, bilietus 
turi įsigyti iki sekmadienio va
karo.
Kas laimėjo sveikatos kon testą 

. -■ ■ .»■ > v I# ..>V
Sąryšy, su* pasauline paroda, 

Lietuvių Daktarų Draugija pa
darė kontestą, kad surasti svei
kiausius Chicagos lietuvių bar- 
niuką ir mergaitę. Buvo išeg
zaminuota daug vaikų.

Sveikiausiu’ berniuku tapo 
pripažintas Albertas Kaplau- 
kas, 3259 W. 66 St., 12 metų 
amžiaus, 60 colių augščio, sve
riantis 104 svarus.

Sveikiausia mergaitė pripa
žinta Venera Tumosaitė, 3252 
N. Nagle Avė., 13 metų am
žiaus, 63^ colių augščio, sve
rianti 136 svarus.

Kad sutaupinti $5,- 
000,000

CHICAGO. — Kad sutaupiu
si $5,000,000 į metus, Chicagos 
mokyklų taryba nutarė panai
kinti junior high school mo
kyklas, pašalinti iš darbo 1,400 
mokytojų ir kitų darbininkų, 
panaikinti gimnastikos pamo
kas pradinėse mokyklose ir su
mažinti augštesnėse, panaikin
ti sporto mokytojus—coaches, 
uždaryti visus maudymos tven
kinius mokyklose, panaikinti 
muzikos ir amatų pamokas 
pradinėse mokyklose, panaikinti 
mokyklą dėl atsilikusių vaikų 
ir visai uždaryti Crane Junior 
College, vienatinę nemokamą 
dviejų metų kolegiją Chicago
je.

Mokytojai protestuoja prieš 
tokius susiaurinimus mokyklų 
veikimo.
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Wilkes Barre, Pa
Socialistų prakalbos

Birželio 30 d. 8 vai. vakaro 
įvyko socialistų prakalbos 
Business College Auditorijoj. 
Kalbėjo drg. J. II. Stump, bu
vęs socialistų meras Reading, 
Pa.

Publikos susirinko nedau
giausia tur būt dėl dviejų 
priežasčių. Viena, kad užėjo 
didelė audra su perkūnija 
apie 6 vai. vakaro; antra — 
tai įžangos buvo imama 25c. 
padengimui išlaidų.

Draugas J. H. Stump papa
sakojo, kad nereikia laukti 
geros valdžios iš demokratų 
ar republikonų, nes abidvi 
partijos tarnauja kapitalis
tams ir suktybėms. Readingo 
miestas yra ketvirtas didžiau
sias miestas Penu, valstijoje. 
Turi virš 100,000 gyventojų. 
Socialistai Readingo jau turi 
pusėtinai didelę spėkų. tad 
republikonai su demokratais 
vienijas prieš socialistus.
•Bet drg. J. H. Stump sako,

iy iinpipsniriįį s

pradėjo veikti lietuvių drau
gijose ir dalyvauti lietuviška
me judėjime. Pįrinjausiai 
aktyviškai veikė .Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, kai 
Pitlsburgho buvo renkamos 
aukos ir siunčiamos į Lietu
vų nuo karės nukentėjusioms. I 
Paskui ji veikė Sandarųj. SLA. 
3-čiame apskrityje ėjo per ei
lę metų sekretores pareigas ir 
kaip kada parašydavo šį tų į 
laikraščius.

Tik per porų pastarųjų me
tų buvo lyg ir pasitraukus 
iš lietuviško veikimo.

Wcll, gal aš ir perdaug pra
dėjau gi lytis į jaunavedžių bi
ografijų. Juk jie da nemirę. 
Bet tų aš prisiminiau, kadan
gi jų yra graži praeitis lietu
viškam kultūriniam veikime, 
ir butų gerai, kad jie ir atei
ty neužmirštų to veikimo. Oi 
aš, iš savo pusės, linkiu Dr. 
Naikeliui ir jo žmonai daug, 
daug visokių laimių gyvenime.

Pitlsburgho Jonas.

NAUJIENOS,

? A

4.9 žmones liko dujų pritroškinti eksplodavus chlorino du- 
tankui Tripp sandely, Indianapolis, Ind. Viršuj Pauline Wil-jų

son, 7 m. ir jos šunytis, vieni iš pritroškintų nuodingų dujų. 
Apačioj — Tripp sandelis, kur ir įvyko dujų eksplozija.

Penktadienis, Hen. 14, 1933

Baltimore, Md. «•
-ėmė laiko kol socjalistų^ spė-|Į)ar^aį Įyg įr pagerėjo, bet 

tuvius netikėtai užklupo 
ta nelaimė.

kos užaugo. Pats J. H. Stump 
prisirašė prie Socialistų Par
tijos pirm metų. Buvo iš 
eilės 19-tas narys. 1910 m. 
socialistai pirmą kartą išrin
kę į Penn. legislaturą vieną 
narį. O 1927 m. drg. J. II. 
Strump išrinko Readingo mė-1 dienomis pasklydo tarpe lie- 
ru« tuvių žinia, kad Pirmai Lic-

Bet 1931 metais republiko- tuvių ^ Taupymo ir Paskolos 
nai su demokratais susivieni- Bendrovei, N. Green Street, 
jo, skelbdami obalsį Reikia Įpas]<irtaS resyveris”. Tai bu- 
gelbėti Readingo miestą nuo|vo seniausia ir turtingiausia 
socialistu”, 
ną kandidatą 
joms. 1 
republikonai surinko 
balsų, demokratai 7,000, o so
cialistai 
balsų, 
džiuma suvienytos kapitalistų ljams.

Nors jau ir pirmiau suban
krutavo kelios bankos, bet 
lietuviai ten nedaugiausia tu- 

7’Irę j o pasidėję pinigų. šiomis

Jie statė tik vie- lietuvių įstaiga. Birželio 30 
1 abiems parti-L| akcionieriai turėjo susirin- 

Rezultatai buvo tokie: Rįnia įr išrinko komitetą kad 
•’’'nn'lreSyVerį pašalinti. Bet kažin, 

ar bus galima tai padaryti?
Bendrovė jau seniai neturė

jo pinigų atmokėti taupyto- 
, Turi, taip sakant, ne- 

|judinamo turto, bet jeigu da
bar reikėtų išversti į pinigą 
tą nejudinamą turtą, lai, ži
nomas daiktas, kad dalinin
kai negalėtų visų pinigų gau
ti. Tokiame atsitikime reikia 
laukti geresnių laikų, kad tą 
turtą butų galima parduoti už 
pilną vertę.

Lietuviai yra taupus žmonės 
ir kai kurie jų turėjo net ke- 
lioliką tūkstančių dolerių pa
sidėję minėtoj taupymo įstai
goj. Daugelis jų jau pusėti
nai nusenę ir dirbti sunkaus 
darbo negali, o sutaupyti pi
nigai buvo senatvės pavojui.

surinko virš 
Tik 2,000

14,(XM>| , 
balsi! di €

Betpartijos laimėjo.
Stump nurodė, kad sekančiuo
se mero rinkimuose republi
konai su demokratais nebepa
siseks publikos suklaidinti.

1932 m. rinkimuose du soci
alistu išrinko į Penn. valsti
jos legislaturą — D. Hoopers 
ir L. M. Wilson, kurie sumu
šė republikonus ir demokra
tus daugiau negu 1000 balsų. 
Taigi , matyti 
sas Readingo

didelis 
mieste

progre- 
ir apy-

ir kitų 
miestų darbininkams imti pa
vyzdį iš Readingo?

— St. Žukauskas.

nebūtuv laikas

Pittsburgh, Pa
Akelaitytė ištekėjo už 
Dr. Saikelio

sužinoti iš pilnai pati-Teko 
ketinu 
Akelaityties jau nebėra Pitts- 
burghe ir kad ji su Dr. Stasiu 
Naikeliu, iš

moterystes, 
jie apleido 
Pitlsburgho

Chicagos, birželio 
m. įstojo į stoną 

Tą pačią dieną 
musų surukusio 

kalnus ir išvyko 
k. Kokiais ke

liais jaunavedžiai išvyko — 
vieškeliais, gelžkeliais ar pa
dangėmis — to aš tikrai ne 
nežinau, tik žinau, kad išva
žiavo.

Dr. Naikelis su savo jauna 
žmona skubinosi vykti į Chi- 
cagą, kad sutvarkyti kai ku
riuos profesijos reikalus ir 
kad be trukdymo praleisti me
daus mėnesį.

Apie Dr. Naikelį daug ką 
negaliu pasakyti, ba nežinau. 
Tiek žinau, kad jis dalyvavo 
lietuviškame judėjime ir ne
mažai darbavosi Sandaroj ir 
"S^A. Kad yra sėkmingas gy
dytojas, apie tai daug esu gir
dėjęs iš ebieagiečių.

Apie p-lę Akelaitytę
šiek tiek daugiau žinau kaip 
apie pittsburghietę. P-lė A. 
Ąkelaityte iš pat

sirupinę ateities gyvenimu.
Be minėtos, čia dar yra trys 

Taupimo ir Paskolos Bendro
vės. Dvi dar nedaug namų 
turi, tai gal pargyvens tą ne
lemtą depresijos laiką, bet’vie- 
na labai sunkiai verčiasi; na
mų turi galybes. Pinigų irgi 
neturi, o taupytojai pulkais 
eina ir eina atsiimti pinigus. 
Nešasi bilas bet pinigų ne
gauna; penkinę duoda ir tai 
reikia stovėti eilėje kokį pus
valandį kol gauni savo su
taupytus pinigus. Apie pro
centus nei nemano, o tik 
koja kad sumos kiek gauti.

Purk banko viršininkai 
nubausti

Park banko direktoriai
kiti viršininkai “pasiskolino” 
virš milijono dolerių ir rug
piučio 11 d. 1932 m. paskelbė 
banko bankrotą, 
auditoriai surado, 
įlinkai kalti dėl 
bankrotavimo.

Banko prezidentą Bell nu
teisė trims metams kalėti, o 
direktorių pirmininkas (pa
vardės neatsimenu) nusišovė. 
Gal kaltas buvo. Dar du nu
teisti : vienas metams kalęti, 
kitas — 6 menesiams.' Ką tai 
reiškia už tiek pinigų atsėdėti 
3 metus kalėjime? O tie, ku
rie turėjo pasidėję pinigus ta- 
ipe banke, dar iki $iol nieko

ti-

ir

Tyrinėtojai 
kad virši- 
baųko su-

tai

jaunystės nežino, ar gaus kiek, ar ne;

Tai tokios naujienos su pini
gais musų mieste.

Reporteris.

padirbti žaislų šuniukai (Mo
zūraitės, Virkėtienės ir Alsei- 
kienės darbai) ir kt. Be to,

LIETUVOS ŽINIOS
Turtinga dailės dar 

bų paroda
Šiomis dienomis Kaune, dai

lės darbų mokyklos bustinose 
įvyko dailės darbelių parodos 
atidarymas. Šioje parodoje 
išstatyti dailės darbų mokyk
los mokinių dailės darbeliai. 
Ta proga tenka pažymėti, kad 
dailės darbų mokykla turi už
davinį paruošti moteris dės
tyti dailės darbelių, paišybos 
ir dailyraščio pamokas gim
nazijose ir vidurinėse mokyk
lose. Be to, dailės darbų mo
kyklos abiturientės, gali sava
rankiškai įrengti audimo, dai-| 
lės siuvinėjimo, mezgimo ir 
nėrinio įmones. Tai yra labai 
svarbu, nes ligi šiol visos los 
įmonės buvo svetimtaučių ran 
koše. Dailės darbų mokykla 
turi keturis kursus. Ją gali
ma baigti per 4 metus. Nors 
ligi šiol į mokyklą buvo pri
imama su 4 gimnazijos klasių 
cenzu, tačiau paskutiniu me
tu ją lanko daugiausia baigu
sios gimnaziją, studentės ir 
buvusios teoretinių dalykų 
mokytojos.
Gudonytė. 
yra švietimo 
pianui. Šiais 
m a 
prap lėčiau t 
gi ant prie 
dirbtuvių.

teoretinių 
Mokyklą 
Dabar mokykla 
ministerijos šel
me tais n u m a to

jų žymiai reorganizuoti, 
programą ir įren- 
mokyklos įvairių 

Mokyklos labui 
pasidarbavęs mo

kyklos reikalų vedėjas, peda
goginių dalykų mokytojas S. 
Jakobas.

Mokyklos paroda užima 6 
kambarius. Pirmame kamba
ryje yra pirmo kurso moki
nių darbeliai, čia daugiausia 
yra paišybos, nėrimo, mezgi
mo ir paprasto siuvinėjimo 
darbelių. Antrame kambaryje 
jau matyti rimtų dailės at
žvilgiu darbelių, pav., daug 
žaislų, iš kurių labai gražiai

Specialai VIENAI 
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Showers, lengvai įdedami*
Chromo dengti, su firan-$*> 
komis ............................... . GhlV
NICKEL PLATED $^ 

po ........... ..........................
Porcelinės pnkepos, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ...............

Beitu cęluloidu denkis toi- 
letas, spnkųs kabliai $

^QUA^E DEAL

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

CALUMET 5200 
Uždaryta nedaliomis, 

Atdara vakarais iki 7 vai

yra jjaug gražių dailės §iuvi- 
nėjįųjo <įąri>4ių, .ikųrių ptarpe 
ypatingi gražus V^^įįiės 

ji >nr pjetąlp plastikus dar
belių. Čia taip pat matyti gra
žiai išdirbi odiniai ajjžumų 

,vįrš.ai Jr ,kt. Trečiame kam- 
' y‘'.a dirbinių iš
kartono: puikiai įrištos kny
gos ir dėžutės. Pažymėtina, 
kad knygos Jie tik puikiai įriš
tos, bet dar išgražintos tau
tiškais ornamentais. Labai 
jaukų įspūdį daro 4 į r 5 kam
bariai, kur surinkta daug dai
liai išsiūtų pagalvėlių, kilimų, Į 
staltiesių, juostelių ir tt. Pas- fl 
kutinis šeštas kambarys yra 
didžiausias. Jame galima pa- I 
matyti visa, kas žmogui rcika-IĮ 
linga iš baltinių ir rūbų, čia Į 
yra išstatyta daug medžiagos, Į 
išaustos mokykloje tautiškais Į 
motyvais, minkštiems bal- Į 
daips ;ąpsegi. Net keletas min- j 
kšt.ų baldų jau padirbta. Mo- Į 
kyklos mokinių dailės darbų Į 
pąrod,a vfikrai daro malonų įs- Į 
pudį. ii

Šaukia amerikiečių 
susirinkimą

KAUNAS. — Draugija užsie
nio lietuviams remti bendra
me posėdy su šios draugijos 
akademiniu ir valst. kontrolės 
skyriais bjrž. 14 d. nutarė

Laikykite Savo Bcismentą Sausai!
Apsaugokite Savo Beismentą jtuo Smarkaus Ųįetaus.

įsitaisykite modernišką grindų nuovadą. Paprastas, ne-
JVTyyyC/ brangus būdas prašalinti vandens išsiliejimus. Nesuga- “

dlns baseinėnto grindų arba nuovados paipų. 0* "f Ą Q
įtJU—j Garantųojatnc pilniausį užganėdinimą 4* ■ •■vv

ANGLIES ŠILDYTUVAI KIEKVIENAM
REIKALUI

Karštas vanduo .greitai ir 
ekonomiškai. Vartokite an
glis ir 
Visokios 
išstatyti

taupykite pinigus, 
rūšies šildytuvai 

jūsų apžiūrėjimui.

■■ n ■ ■

52 galionų 

jtalpos 

$•7.50

100 galionų 
įulpps

M 375.

2118,2132 SO. STATE STREET
1 Tcl. VICTORY 2454

DIDELIS ATIDARYMAS ALUDĖS 
N. J. GAIŽAUSKAS ir J. KNIZERIS 

šeštadieny, Liepos (July) 15, 1933 
adresu 5613 So. Racine Avė.

Užkviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilanky
ti į atidarymą.

Už mažą kainą išsigersite šalto, skanaus alaus, o 
užkandžius gausite dykai — galėsite pasilinksminti ir 
pasišokti.

Užviečiame visus savo draugus ir pažįstamus 
ant atidarymo musu Aludės

Atidarymo diena įvyks

ŠEŠTADIENY
Liepos-July 15 d., 1933

Bus muzika — užkandžiai ir skanus 
Sakąs alus

Kazimieras Mikuckas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. KČOSE VELT . RO A D
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir ^u,skus vanos.
switpnĮiipg ,pool.,

Rusiška ir tutki^a pirtis moterims
_____ _  šercdomis -iki'.' 7 X,.y< /.,,,, ■ , ,, ,!L ,,r,

Daktaras
I Kapitonai •'

Pliaulinįąme<

I ! GYDO VISAS LI’gRs VYkŲlR jMOTĘRU PĘJl 28 METUS \ 
| ' NEŽIŪRINT KMF;UŽSISEGUSIOS įr NEIŠGYDOMOS JOS YRA , 
| 'ittk8tų St užn»^dijimą kran- -

jo, odos, ligas, Lizdas. reumatizmą, galvos gausmus, jkąujmui nuga
roje, kosėjimą. skiudijimą ir pjulapUn#ii ligąs. Jeigu kiti nt-

:|ęi gilėjo jus išgyti, Hteikite Čia ir persitikrinkite k " ‘

H ' NEŽIŪRINT 
I

Speęijllįitąi JI 
^Rusijos

valandai h nub 5*8 Valandai vakare. jNedgJiomis nuo'l 
4200 Wm 26 Su ‘ -

kviesti rugpjūčio 14—15 d. 
didelį amerikiečių lietuvių su
sivažiavimų artimesniam Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių su
sipažinimui. Pakvietimai į su
sivažiavimų bus pasiųsti vi
siems šiais metais atvyku
sioms į Lietuvą Amerikos lie
tuviams, kurių tik adresai bus

žinomi aukščiau išvardytoms 
organizacijoms.
*—■— IĮ ■■Miniai II m ■ ■ l ...................... »■»

................................... . ■ l

GERB. Naujienų skaityto
jas įr skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a,u j i e u o s e.

LENGVA TAUPYTI PINIGUS!
Pirkinėkite lMIDWEST STORES^, kur Geriausios 

Rųšies Maistas, Parduodamas Žemiausiomis
Kainomis!

——————ISpARDAVIMAS
Penktadieny ir šeštadieny, Liepos 14 ir 15 d

■ hiiįii  .....................   U ..............—    K       R     IJ 11.11 <W——

ęyipehe 2<jh/2PVfluuiUu kokyb£s role sv.jti

Evaporuotas Aukštas 4^
Kenas 1V C

Į Į.——■ I 1 I——   ■ III >11.1. II! 1

TOMATO SOUP "CAMPB«ti-’s

“PCT” MILKAS
4 £ 25c

DT1VE1 A T>T>T 17 Dole’s “Corąl Sea” No. 2 p 7 f* 
I IJNJbAI I L1L PUSĖS RIEKUTĖS kenai C už <■ « C

Pak. 19c“AIRY FAIRY” KEKSŲ MILTAI
“RIDGWAYS” Teaspoon J n uodą Arbata 1/4 sv. pak. 19c 
ŽELATINO DEZERTAS “Midwest” Visų skonių Pak. 5c 
CREAM CHEESE “BrookfieĮd” 3 unc. pak. 2 už 13c

PRIRENGTI ŠPAGETAI “Midwest” 16 tfnc. kenas 8c

19cHoney Graham Wafers
■—................... ................................................. . ■III IMI.........................................  I . ...... ....... . .... .

“Green Glo”
GREEN BjEANS Raškyti be unksčių No. 2 kenai 3 už 25c

“Thoroughbrcd”
SUGAR CORN Puikus..................... Nq. 2 kenas 3 už 25c

' ............................... .......................... «■■■■ I " ■■■ I ■■■■»■■■■■ ■     I I ■■!—■! ■■■■■

“Morning Ęlusb"
RAUDONOS VYŠNIOS Pitted No. 2 tenai .
“CERTO” Dėl prezervavimo
MALT EXTRACT “Midwest” Setas su* Apyniais
SALAMI Dešra Naujai rūkyta “Hormel’s
BAKED MEAT LOAF “Drexel Farms”

QOF| A Root Beer “Midwest” didelės .
0Vl/2i Ginger Ale bonkos,

(Plūs Depozitas už bonkai) 
“JIFFY-DRINK” Dė? minkštų ^ėri^J

CANTALOUPES
šepetys dėl puodų ir skarų r 9c

NAPHTHA SOAP

“Super Suds”

Bonka 25c
42c

Sv. 19c
Sv. 19c

Pak. 5c
Californijos
JUMBO

* 1' *■

*Midwest”
Suvyniotas 19 r 41c

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

PASTABA — Dauguma “Midtvest Stores” turi ir misos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

.■BUY'AT THB ĮfflBWĘgfl POTTBSr

MBWKTfflSTMES
NKIGHBUKHOOD BTUttKJS^300 INDBBBNDBNT

(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 perkartų knygų.

GERBIAMIEJI:- ,
Turbūt Jums yra žinoma, kad ‘‘Aušros” knygyne yra 

plaČiaurias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sųlygų, darome paskutinį knygų išpardavimų — 
žemiausia kaina kokia kada Lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

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

Šitas knygų bargenas tęsis Iki Lieppfc^illy 116 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vądpvglbį, 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 damų geriausių kompozi
torių —: solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt.

Pfpga apšvietę mylintiems įsigyti sau tinkamų kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų atsilankymo į musų kny
gynų — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų

Su pagarba,

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted SU £lw« 

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedi
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Lietuvos Naujienos
A. A. VL. N. ZIT 

BOVAS
(Nekrologas)

di- 
ku- 
Zu-

darbo 
rczul- 
buties

stam-

S. m. birželio 21 d. Medem- 
rodėje baigė savo amžių 
delis žmogus ir gyvenimo 
rėjas grafas Vladimiras N. 
bovas.

Ne trumpu neklologu minė
tina jb kilni asmenybe. Jo 
darbuotė — ištisa musų kraš
to kultūros, ekonomijos ir vi
suomenės istorijos dalis.

V. Zubovo gyvenimas — gra
ži idėjos, intelekto ir 
sutartinė su žavėtinais 
tatais įvairiose musų 
srityse.

Didikas — magnatas,
biausis Lietuvoje dvarininkas, 
kitatautis, — iš jaunumės su
augęs su socializmo idėja, jis 
iš karto sutampa su Lietuva, 
jos žmonėmis, reikalais ir tro
škimais.

Geras ekonomistas ir moky
tojas ūkininkas jis pirmon 
galvon numato reikalą stip
rinti krašto ekonominį pa
grindą.

Berods, pirmasai Lietuvoje 
jis sutvarko savo dvarus pa
žangaus ūkininkavimo meto
dais, nepaprastai pakeldamas 
įvairių ūkio šakų produkciją, 
kartu pagerindamas savo dar
bininkų būklę.

Plačiu maštabu organizuoja 
žemės ūkio kultūra kelti įvai
rias priemones ir visuomeninę 
veiklą — pirmuosius Lietuvo
je pieno kontrolės asistentų 
kursus, ūkio parodas, žemės 
ūkio įrankių sandėlį (“Pro
gresą**), stambiųjų ūkių in
struktavimą (bugalteriją) ir k.

Kartu ruošia dirvą musų 
pramonei ir prekybai, steigda
mas geležies liejyklą, bravorą 
ir kitas pramoninio pobūdžio 
įmones bei verslus, ąąvitarpio 
kredito banką ir tt.

Kaipo idėjos ir aukštos in
teligentijos žmogus, velionis 
Zubovas ne tik užjaučia lietu
vių tautinį ir visuomeninį są
jūdį, bet remia jį lėšomis ir 
pastai nuveikia didelių 
laikais tautos kultūrinių 
bų: savo lėšomis steigia 
ruošė pirmąsis lietuviškas 
kyklas, kuria Šiauliuose
šąją biblioteką — skaityklą, 
pavesdamas jai savo didžiulę 
asmeninę biblioteką, sutvar
ko istorinį gubernijos Ekono
mijos archyvą,
dais remia lietuvių 
organizacijas ir 
vių kultūrinių 
(spektaklius, 
spaudą atgavus 
liuose liet,
patsai bendradarbiauja 
spaudoje, ypač 
ekonomikos klausimais.

Tenka atminti, kad visa 
buvo daroma dar tuomet, 
musų visuomeninis sąjūdis
vo rusų aro prislėgtas, tautinė 
ir politinė sąmonė stipriai už
migdyta, ukio gi sritis plačiai 
dirvonavo...

Dėlto V. Zubovo veikla ir 
parama visam darbui buvo ytin 
reikšminga, ypač turint galvoj 
jo aukštą padėtį ir moralinį au
toritetą visuomenėje ir krašto 
administracijoje.

Kaip šiaip žmogus — nepa
prastai kuklus, malonus, vi
siems lygiai vaišingas: pas jį 
rasdavo pastogės ne vienas 
“susikompromitavęs“ rusų val
džios atžvilgiu veikėjas.

Jis teikdavo darbo visiems, 
kas jo norėjo ir rimtai pasiry
žęs buvo ką nors kurti; ne 
vieną tokiu budu jis yra pada
ręs “žmogum“, jų tarpe dide
liu, naudingu kraštui.

Nemėgo jis užtat tuščių 
rimtų žmonių, iš kurių jis, 
žiūrint jų padėties, kartais 
mojingai pasijuokdavo.

Patsai gi buvo didelis mė
gėjas tvarkingo darbo, knygos 
ir muzikos, viešai net koncer-

tuodamas kuriam nors labda
ringam tikslui su savo šeimos 
kvartetu.

Jei mirtis gyvybę teikia, te
būna tad vėlionies gyvenimas 
jaunosioms gyvybėms gražus 
viliojantis vaizdas.

Į VI. Zubovo laidotuves iš 
Šiaulių birželio 25 d. buvo nu
vykęs būrelis vietos inteligen
tijos, jos tarpe p. p. Bugai- 
liškiai, p. V. Bielskis, p. p. Ja
saičiai, p. p. Šalkauskai, p. Son
deckis ir kiti. Iš Kauno buvo 
atvykę p. St. Kairys, p. Ole
ka-Žilinskas, p. Sruoga, p. p. 
Bylai, ir kt. Zubovas buvo pa
laidotas savo (Medemrodės) 
dvare šalia senų liuteronų ka
pinių. Velionį į kapus lydėjusi 
didelė minia žmonių. Prie kapo 
pasakyta daug kalbų, uždėta 
daug vainikų.

Zasininkų diktatūra 
Klaipėdos miesto 

seimely
Folkspartija jau atsidavė 

sininkams
za-

KLAIPĖDA. VI. 23. Elta.— 
Birželio 22 d. pirmą kartą po
sėdžiavo naujai išrinktas 
Klaipėdos miesto seimelis. Po
sėdį atidarė miesto vyr. bur
mistras, ir Brindlingerio pra
nešdamas, kad iš seimelio iš
stojo Kraus ir kad į jo vietą 
įeisiąs kitas sekantis sąrašo 
kandidatas. Jis taip pat pa
sveikino naujai išrinktus mie
sto atstovus, primindamas jų 
atsakomybę ir palinkėdamas 
sėkmingai darbuotis.

Pradėjus rinkti prezidiumą, 
lietuvių atstovas Gailius pa
reiškė, kad visuomenės sąjun
ga ir lietuvių darbininkai su-

to, jis pa
rinkti te
moka abi 

nes kaikurie
tais 

dar- 
dva-
mo- 
vie-

18 balsų, dr. 
(Volkspartej)

visokiais bu- 
spaudą, 

įvairius lietu- 
kovų žygius 
gegužy nes...); 
rūpinasi šiau-

laikraščio leidimu, 
musų 

jam artimais

tai 
kai 
bu-

'Ww»l

Amundsen’o ekspedicija atrado Pietinį Polių. Panamos Kanalų buvo 
pradėję kasti. Automobilistai dėvėjo akinius ir buvo apsirengę lini
niais nuo dulkių apsisaugoti apsiaustais. Skridimas oru buvo drąsuo
lių stebuklas. Elektros šviesa buvo vartojama tik turtigose šeimynose, 
didmiesčio įstaigose arba turčių apgyventose apielinkėse.

IŽAS ATSITIKO apie dvidešimts metų atgal? Labai įdomu 
I* bus prisiminti...

J7J J •Elektra

Jau padarę daugelį oro rekordų, du garsus franeuzų la
kūnai, Maurice Rossi (kairėj) ir Paul Codis, kurie atvyko į 
New Yorko siekti dar vieno rekordo. Jie planuoja skristi be 
sustojimo iš New Yorko į iPersiją, kad padaryti 6,000 mylių 
ir nustatyti tolumo rekordą.

rinkimuose dalyvauti, apleido 
posėdžių salę.

Sekretoriais išrinkti taip 
pat Sasso grupės žmones, ga
vę po 23 balsus. Baigiantis po
sėdžiui, naujai išrinktas pir
mininkas von Ropp padėkojo 
burmistrui už parodytą nuo
širdumą posėdį atidarant ir 
kartu savo frakcijos vardu 
dėkojo rinkikams už pasitikė
jimą ir finansinę paramą, 
primindamas ir tai, kad ta 
padėka reiškiama ir tiems, 
kurie per rinkimus aukojo ir 
po 25 centus.

Neima prekių iš laivo 
atplaukusio su Haken- 

kreucu.
Kauno pirk-KAUNAS.

liams viena Vokiečių ekspedi
cijos firma atvežė cukraus iš 
Čekoslovakijos. Laivas at
plaukė su hakenkreucu (na- 
zių svastika), tai žydai pirk
liai atsisako imti prekių. Kol 
kas nesusipratimas dar ne
baigtas.

Garsinkite “N-nose”

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

Nežiūrint kur gyveni musų 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
..................... .  ’i'.i.. m.' ■■■■■..... .............. . ................. i ■»■■■! ■vjfr'."-.... ....................... ...

Užkviečiame visus lietuvius atsilankyti ant 
ATIDARYMO LIEPOS 15 d., 1933

Bus geri muzikantai — Skanus šaltas alutis ir užkandžiai veltui

MARQUETTE TAVERN
PAUL PRONSKIETIS, Savininkas

2439 West 69th Street,
Tel. Hemlock

Chicago, Illinois
5570

Northern Illinois turėjo už Chicagos miesto rubežių tiktai kokius 100 
miestų, kurie vartojo elektros šviesą. Bet jų patarnavimas buvo taiko
mas laikrodžiu ir priklausė nuo to koks bus oras, šviesa buvo užžibi- 

' narna nuo penktos, valandos vakaro. Vienuoliktą valandą laikrodis 
duodavo signalą ir šviesa užsigesindavo nakčiai. Audros sustabdyda
vo šviesą neapribotam laikui. *
Tai buvo 1911 metai. Tais metais, rugpiučio mėnesy susiorganizavo 
Public Service Company of Northern Illinois. Programas buvo pasi- 
briežtas nuosakus ir intensyvia. Iš metų į metus gazą ir elektrą pradė
jo vartoti vis daugiau ir daugiau žmonių. Kaina už tokį patarnavimą 
buvo vis daugiau ir daugiau mažinama.

šiandien teritorijoje už Chicagos jau yra 322 miestai ir kaimai taipgi 
dauginus kaip 8,000 ūkių, kurie naudojasi gazo ir elektros patarnavi
mu dvidešimts keturias valandas į dieną. Tą patarnavimą teikia The 
Public Service Company of Illinois... už kainą, kuri sudaro pigiausį 
svarbų straipsnį vidutiniškos šeimos biudžete.

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Du dešimtmečiai Northern Illinois patarnavimo—aprūpina su Elektra 
ir Gazu 6,000 kvadratinių mylių įskaitant Metropolinį distriktą, į kurį 

Chicaga dabar išaugo. . • • •

NAUJIENŲ
Vasarinė Ekskursija
Liepos 28,. 1933
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Dideliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE” 
(43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos) t 

• r ■ • ' . . 1 ‘

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 apt 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: h
Į Vieną Pusę ............................... $130.50
Į Abi Puses ................................... 220.00

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

"NAUJIENOS” 1739 So; Halsted Street

J. G. GALLAGHER,

kurią įeina 10 narių, ir siūlė 
renkant prezidiumą prisilai
kyti demokratiškai 
tarinės tvarkos. Be 
siūlė į prezidiumą 
kius asmenis, kurie 
krašto kalbas,
atstovai abiejų kalbų nemoka.

Renkant pirmininką, baro
nas von der Roop slaptu bal
savimu gavo 
Boorchertas
gavo 5, Stikliorius — 10, Sass 
1 ir 4 buvo paduoti tušti. Tuo 
būdu miesto seimelio pirmi
ninku išrinktas von Roop. 
Dėkodamas už išrinkimą, jis 
pareiškė, kad eisiąs savo pa
reigas bešališkai.

Pirmininko pavaduotoju, 
Sassui pasiūlius, buvo išrink
tas jo frakcijos atstovas Wil- 
son, kuris gavo 23 balsus, iš 
ko paaiškėjo, kad už Wilsoną 
balsavo ir Volkspartei.

Lietuvių frakcija buvo išsta
čius! savo kandidatą Stiklio- 
rių, kuris gavo 10 balsų, Sass 
gavo vėl tik 1 balsą, 4 buvo 
paduoti tušti.

Išrinkus Sasso grupės pir
mininką ir vicepirmininką, 
Gailius pareiškė, kad didžiau
sia frakcija nesilaiko demo
kratiškai parlamentarinės 
tvarkos ir į prezidiumą renka 
tik savo narius. Tad, lietuviai 
nematydami reikalo toliau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res, 1114 West 80th St. 

Tel. Raddiff 4982 
Valandos: 1—3 ir 7—9

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 10425 Hamilton Avė. 

Tel. Beverly 0081 
Valandos: 7—9

Iš RYTO ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖJE — HEMLOCK 6700 
Ofisai 2355 West 63rd Street
S. E. Kampas Western Avenue 

Tel. PROSPECT 2011

J. FRANCIS SMITH, 
M.D.

AKIŲ, AUSU. NOSIES IR GERKLĖS 
Res. 7659 Kingston Avė.

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

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

DENTISTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 6751 Loomis Rlvd.

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

TREČIA KLĖS A:
Į Vieną Pusę .............. ............
Į Abi Puses ........... ......-.........

$99.00
161.50Sveikinu Pasaulines Parodos Svečius

MANO VIETA RANDASI *MARQUETTE 'PARKE 
Skanus šaltas alus ir užkandžiai.

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

(Arti prie Western Avenue) Tel. Republic 4544
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MOKYKLOMS TENKA NUKENTĖTI

Per metų metus Chicagos miesto valdytojai eikvo
jo pinigus ir įklampino miestą į skolas taip, kad jisai 
seniai jau nebeturi kuo mokėti algas mokytojams. Da
bar švietimo taryba nutarė dar apkapoti mokyklų biu
džetą penkiais milionais dolerių, uždarant kai kurias 
aukštąsias mokyklas arba panaikinant jose tam tikrus 
skyrius, kurie buvo įvesti švietimo sistemai pagerinti.

Taigi dėlto, kad politikieriai eikvojo iždą, dabar 
tenka nukentėti ir mokytojams, ir mokykloms.

NEŽINO, KAIP UŽBAIGTI

Jungtinių Valstijų delegacija Londono konferenci
joje užsispyrė, kad konferencija butų tęsiama. Daugu
ma koferencijos vadų, po ilgų ginčų, nutarė Amerikos 
reikalavimui pritarti.

Bet Francijos atstovai tuomet pastatė sąlygą, kad 
konferencija nesvarstytų valiutų klausimo, iki Jungti
nės Valstijos aiškiai nepasakys, kada jos sutinka sta
bilizuoti dolerį. Šitame klausime laimėjo franeuzai, 
prieš amerikiečių opoziciją.

Pagalimus, Afiglija pasiūlė, kad iki to laiko, kol bus’ 
tarpe valstybių susitarta dėl valiutų Stabilizavimo, cent- 
raliniai bankai kooperuotų, stengdamiesi palaikyti šio- 
kią-jtokią pusiausvirą tarpe įvairių šalių valiutų. Tam 
pasipriešino Amerika ir Francija, ir anglų sumanymas 
buvo atmestas. * ' > ;

Visi šitie ginčai Londone rodo, kad pasaulio eko
nominė konferencija tuo tarpu negali nieko teigiamo 
nutarti. Tokiose aplinkybėse geriausias dalykas butų 
jai paimti atostogas ir išsiskirstyti. Bet, matyt, konfe
rencijos lyderiai nesuranda budo, kaip užbaigti disku
sijas, nėužtraukus ant savęs kaltinimo dėl konferen- 
cijos nepasisekimo) Todėl 66 valstybių delegacijos sėdi 
Londone, be reikalo leisdamos’ pinigus ir laiką.

FRANCUOS REVOLIUCIJOS ŠVENTĖ

Šiandie Francijos respublika švenčia Bastillės pa
ėmimo sukaktuves. Prancūzams tai — panaši šventė, 
kaip amerikonams Ketvirtoji Liepos.

Tvirtovė Bastille, Paryžiuje, buvo kalėjimas, ku
riame Francijos karalių valdžios laikydavo politiškus 
prasikaltėlius. 1789 metais žmonės sukilo prieš monar
chiją. Liepos mėnesio 14 dieną sukilėliai puolė Bastillę 
ir ją paėmė, paliuosuodami kalinius. Ta diena yra lai
koma Didžiosios Francuzų Revoliucijos pradžia,

Nežiūrint į tai, kad po tos liepos mėnesio dienos 
Francijoje įvyko dar daug didelių susirėmimų tarpe 
monarchijos ir žmonių, bet Bastillės paėmimas pasiliko 
istorijoje, kaipo žymiausias revoliucijos incidentas. Ji
sai vaizduoja pirmą didelę liaudies pergalę atviroje ko
voje su savo prispaudėjais. Su ta diena prasidėjo nau
ja gadynė ne tik Francijos, bet ir visos Vakarų Euro- 
jos istorijoje.

Francijai teko pergyventi daug atmainų, pirma 
negu paėmė viršų tos idėjos, kurias buvo paskelbusi 
revoliucija. Per keletą metų ją valdė teroristinė “ja- 
kobiniečių” diktatūra, labai panaši į dabartinę Rusijos 
bolševikų diktatūrą. Paskui prasidėjo ilgas užkariavi
mų tarpas, kuris iškėlė į viršų Napoleoną, ir vietoje 
respublikos Francijoje susidarė nauja monarchija.

Toliaus įvyko dar trys revoliucijos prieš karališkas 
valdžias, iki galų gale, po pralaimėto karo su Prūsais, 
1870 metais, franeuzai galutinai nusikratė savo “Die
vo patepto” valdovo ir įsteigė respublikinę valdžios for
mą. Dabartinė Francijos respublika yra trečia, ir rei
kia manyti, kad jai yra lemta gyvuoti. Joje, tiesa, te
beviešpatauja buržuazija. Darbo žmonės yra išnaudo
jami, kaip ir visose kitose kapitalistinėse šalyse. Bet 
jie turi pilietines teises ir laisvę — organizuotis, švies
tis ir-kovoti už savo reikalus.

Kai šitose laisvės sąlygose Francijos darbininkai 
pasidarys pakankamai stiprus paimti valdžią į savo 
rankas, jie pakeis ekonominę krašto sistemą, panaikin
dami išnaudojimą žmogaus žmogumi. Bet respublikos 
jie nenaikins. Jie tik padarys ją demokratiškesne, ne
gu kad ji yra dabar.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paktu:

Metams................. ............  $8.00
Pusei metu_______ ______   4.00
Trims minėdami T1 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui . .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija __ ______ ...... 8c
Savaitei ------------------ - . 7 18c
Mėnesiui..... ............   75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštu:

Metama  $7.00
Pusei metu _  • ■ ■’iiĮį'iirinr 8.50
Trims mėnesiams      1.76 
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui ______r— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams---------------------—- $8.00
Pusei metu----------- ------4.00
Trims mėnesiams —....... — 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
KAUNO JAUNUOMENĖ DE

MONSTRUOJA PRIEŠ 
HITLERĮ

“L. žinios” rašo:
“...Aną vakarą grupė kau

niečių jaunuolių surengė de
monstraciją ties Vokiečių 
atstovybe. Jie šaukė ‘šalin 
Hitlerį’ ir k.

“30 žmonių kriminalinė 
policija suėmė ir iškvotus 
atidavė karo komendantui 
nubausti.

“šiandie Kauno karo ko
mendantas pasirašė nutari
mą, kuriuo 14 žmonių nu
bausta po 1,500 lt. arba 3 
mėn. kalėjimo, 7 žmonės po 
1,000 lt. arba 2 mėn. kalė
jimo ir 3 žmonės 1 metų lai
kui išsiųsti j savo kilimo 
vietas.”
Lietuvos valdžia, pasirodo, 

labai karštai gina vokiečių Hit
lerio “garbę”.

ĮTARIA KITĄ DĖL OLŠAUS
KO NUŽUDYMO

Dėl užmušimo eks-praloto 
Olšausko Lietuvos policija bu
vo suėmusi jo kaimyną žilių, 
kuris buvo Olšausko turto glo
bėjas, šiam sėdint kalėjime. 
Bet žilius jau paleistas. Dabar 
Lietuvos spauda praneša, kad 
Latvijoje esąs suimtas kitas 
asmuo, įtariamas esąs nušovęs 
Olšauską.

Tai asmuo — Pelikovas, Lie
tuvos pilietis, perėjęs Lietuvos 
sieną Latvijon.

PRIEŠINASI SOVIETŲ 
PRIPAŽINIMUI

Chicagos “Tribūne” rašo, kad 
paskola, kurią Finansų Rekon
strukcijos korporacija sutiko 
duoti sovietų valdžiai, daugelio 
yra aiškinama, kąipo , t pirmas 
žinksnis prie Rusijos pripaži
nimo. Bet jeigu Amerika pri
pažintų sovietus, tai, anot 
“Tribūne”, ji labai sustiprin
tų Stalino valdžią ir ją išgel
bėtų nuo griuvimo. Rusija da
bar pergyvena panašų maisto 
krizį, kaip 1921 metais, kuo
met sovietų žemėje siautė ba
das.

“Jeigu šis krizis nebus "pa
šalintas”, rašo Chicagos laik
raštis, “tai jisai gali sugriau
ti galią tos grupės, kuriai 
vadovauja Stalinas, nors mes 
ir netikime tais pranašavi
mais, kad komunistų, režimas 
jau tuojaus krisiąs. Tačiau, 
jeigu Stalino mašina laimė
tų Washingtono pripažinimą, 
.tai tuojaus sustiprėtų pašli
jęs josios prestižas namie ir 
jos politiška gyvastis butų, 
be abejonės, išgelbėta, nes 
žmonyse butų pažadinta vil
tis, kad iš Amerikos bus 
gauta kredito ir maisto. 
Amerikos pagelba išgelbėjo 
Lenino valdžią 1921 metų 
bado laiku. Bus įdomu pa
žiūrėti, ar Amerikos valdžia 
dabar neišgelbės kito bolše
vikų ‘boso’ ir jo bendradar
bių tokioje pat nelaimėje.” 
Tokio nusistatymo prieš so

vietų pripažinimą laikėsi per 
12 metų republikonų adminis
tracijos. Hardingas, Coolidge ir 
Hooveris nenorėjo bolševikų 
pripažinti, manydami, kad pri
pažinimas juos sustiprintų. Bet 
sovietų valdžia išsilaikė be pri
pažinimo. .

Spekuliavimas tuo, ar bolše
vizmas kris ar ne, netįirėtų iš 
viso būti rišamas su klausimu 
apie pripažinimą. Kas Washing- 
tonui galvoj, ar Rusiją valdo 
bolševikai, ar kas kitas? Juk 
jisai nepaiso, kas val&b Italiją 
ir? Vokietiją.

Tas faktas, kad 1921 m. 
Amerika gelbėjo Rusiją nuo 
bado, nežiūrint į tai, kad Ru
sijoje viešpatavo LenihĮo ditefa* 
tura, rbdo, jogei santykiuose 
tarpe tautų yra svarbesnių da-

r NAUJIENOS, cmgo, m
lykų, negu valdžių formos.

Mes manome, kad Amerika 
seniai turėjo pripažinti Rusi
jos valdžią, tokią, kokia ji yra. 
Palikti ar&a pakeisti tą valdžią 
yra pačių Rusijos žmonių rei
kalas.

TYSLIAVOS POEMOS IŠVER
STOS l PRANCŪZŲ KALBĄ

“Vienybė” rašo, kad Pary
žiaus knygų leidimo bendrovė 
“Editions dės Cahiers Librcs” 
atidavė į spaudą Tysliavos po
emų rinkinį, dar pernai išvers
tą j prancūzų kalbą. Tai bu
sianti antra Tysliavos poemų 
knyga prancūzų kalba.

Pirmasis jo poemų rinkinys 
“Coupe de Venta” buvęs išleis
tas 1926 metais. Įvados žodį 
tai knygai parašęs prancūzų 
poetas Milosz-Milašius, buvęs 
Lietuvos pasiuhtinyš Prancūzi
jai.

IPoetas Tysliava dabar reda
guoja “Vienybę”.

ĮVAIRENYBES
Žmonės, kurių mirimu 

pasaulis netiki 
šiandieil nerti ne vieno an

glo ar amerikiečio, kurš neti
kėtų, kad pulk. Fawcett, prįeš 
8 metus iškeliavęs į Brazilijos 
tyrus, tebegyvena kur nors 
laukinių tarpe. Todėl kasmet 
rengiamos vis naujos ekspe
dicijos ' žuvusių ieškoti, ne
žiūrint, kad visi proto ir paty
rimų daviniai rodo, jog Faw- 
cett tikrai nebegyvena. Nau
jausiai pasigirdo, kad Bolivi
jos generalinis konsulas Ur- 
riolagoitia iškeliavęs Fawcet- 
to ieškoti. Senioras Urriola- 
goitia tikisi Fawcettą tikrai 
rasti, kadangi jam sykį jau 
sekėsi surasti vieną anglą, 
kurs 35 metus išbuvo dingęs 
Bolivijos giriose, ir buvo grą
žintas civilizacijai.

Tūlas pasaulio keliautojas 
Stefan Rattin įvirtina, kad 
Favvcett gyvena ir yra net vie
nos indijonų tautelės kara
lius, pirmiau buvęs tos taute
lės karalienės patarėjas ir dėl 
kokios ten ligos visiškai nete
kęs atminties, apie savo pra
eitį.

Prancūzas inžinierius Cour 
taville tvirtina, kad Favvcett 
su savo sunum gyvena Ro
binsono Kruzės gyvenimą ir 
randasi vienoj Matto Grosso 
kalnų lygumoj; tuo tarpu ki
tas kanadietis keleivis kap. 
Morris tvirtina, kad keliauda
mas po Braziliją jis pats ra
dęs1 pas vieną Brazilijos ban
ditų vadą revolverį, kompasą 
ir tabako dėžutę su Favvcetto 
inicialais.
Žmonių legijonas dingęs be 

pėdsako
Atrodo, kad musų radio, te

lefono ir telegrafo gadynėj 
stačiai nebegalimas žmonių 
be žinios dingimas. Tuo tarpu 
tokių dingusių atsiranda išti
sas legionas. Lakūnai St. Ro
man, Nungesscr, Coli pulk. 
Michin, kapt. Hamilton, Sir 
John Carling. Lady Grayson, 
Clydc Lee, Edna Newcom- 
mer, Dr. Pidculli, William 
Ulbricht ir daugelis kitų, pa- 
sigundžiusių į tolimas kelio
nes per okeanus; jie visi din
go nuo žemės paviršiaus ir 
nėra nė mažiausios žinios nė 
pėdsako, kad jie butų nusken
dę. Todėl sunku stebėtis, jei 
kalbos eina, kad jie tebėra 
gyvi.

Paskutinis dingęs be žinios 
yra australietis lakūnas Bert 
Hinkler, išlėkęs šių metų sau
sio menesį norėdamas sumuš
ti .Londono — Australijon re
kordą ir dingęs kažkur pake
lėj iš Paryžiaus į Brindisi.

Veltui ’ jo 1 ieškojo j orlaivių 
esk adrilės, f anglų, prancūzų ir 
italą ir supo Alpių kalnų vir
šūnes. Londone už jį buvo 
pradėta melstis, bet pamaldos 
atšauktos, nes gautai iš Šveica
rijos žinią, kad Hinkleris ap
sigyvenęs, kažkąjF neprieina

muose kalnuose vienoje ap
leistojo bakūžėje. Ta legen
da dar patvirtinama dar to
kia dramatiška smulkmena, 
kad Hinkleris savo lėktuvą 
numetęs į bedugnę, kad nebe
galėtų iš savo vietos išskristi.

Vieno vienaakio kapitono 
paslaptinga meilės drama
Atmintina viena romantiš

ka oro ekskursija milijonie
rės Elsie Mackay ir kapitono 
Hinchcliffo. Vieno turtingiau
sio anglų lordo, karaliaus 
prekybos laivyno lordo Inch- 
cape jaunutė duktė Elsie ište
kėjo už artisto Dennis Wynd- 
gamo, pažinusi jį teatre. El
sie buvo gabi šokėja ir dai
nininke ir narsi lakūnė, tad 
kaip milijonierė turėjo labai 
didelį populiarumą ir apie ją 
sukosi ištisos legendos.

1922 metais Elsie atsiskyrė 
su vyru ir atsidavė lakiojimo 
sportui. Neužilgo ji pažino ne
paprastą vienakį narsuolį, oro 
kelionių riterį ir karžygį iš 
didžiojo karo laikų kap. Hin- 
chcliffą, žmogų vedusį ir dvie
jų vaikų tėvą.

Visa aistra įsimylėjusi Elsie 
nusprendė lydėti kap. Hinch- 
cliffą kelionėje per Atlantiką 
iš Europos į Ameriką. Jie iš
skrido nepaisydami geriausių 
lakūnų perspėjimų. Išskridi
mas įvyko kovo 13 d. 1928 m. 
apie 8:30 vai. ryto iš Cranwell 
aerodromo prie Londono. Iš
skrido slapta, kad lakūno 
žmona nežinotų.

Nuo tos valandos dingo visi 
pėdsakai apie tą romantišką 
lakūnų porą. Nežiūrint, kad, 
priešingai meteorologijos sto
ties pranašavimams, buvo kuo 
puikiausias oras, lakūnai ir 
lėktuvas dingo ant visuomet. 
Nebuvo rasta nė aparato liku
čių, nė mažiausių aviacijos 
ženklų. Tik po dviejų mėne
sių prie Škotijos pakraščių 
buvo rasta tuščia bonka su, 
joje įdėta rašyta kortele: 
“Sudiev. Elsie Mackay ir kap. 
Hinchcliff. Paklydome miglo
se.”

Tačiau ta bonkos žinia ne
nustelbė paskalų, kad milijo
nierė nusileidusi su savo my
limuoju kur nors vieningoj 
saloj, kur jie pradėję naują 
gyvenimą. Tą gandą patvirti
no dar ta aplinkybė, kad El
sie apsirūpino dideliomis pi
nigų sumomis, iš kurių su 
savo draugu galėtų gyventi be

BESIARTINANTI AUDRA JĮ PALAIDOS

New Yorko bankierius Charles 
E. Mitchęll, buvęs galva Na
tional City Bank, kuris, po il
go bylos nagrinėjimo, liko iš
teisintas dėl kaltinimo, kad jis 
nusukę valdžiai pajamų taksus.

rūpesčių visą eilę metų.. Da
bar lordas Inchcape užrašė 
valstybei 2 milijonus svarų 
sterlingų, kurie pirma buvo 
užrąšyti dukterei.
Ar Belgų mullimilionierius 
Loįvensteinas tikrai žuvo?
Paskutiniais laikais spau

doj plinta žinių, kad stipriau
sias pasauly finansų potenta
tas Alfred Lowensteinas nėra 
dingęs laike savo iššokimo iš 
orlaivio į jurą, bet yra pasi
slėpęs vienoje savo medžiok
lių pilaitėj. Kalbama, kad iš 
Mellon Mowbray. pilies per 
savo agentus jis valdo biržų 
judėjimą Paryžiuje, Londone 
ir Briuselyje. Reikia pripa
žinti, kad aplink Lowensteino 
asmenį susidėjęs mitas turi ir 
rimtų davinių. Lėkdamas sa
vo liuksusiniu orlaiviu, savo 
sekretoriaus ir dviejų steno- 
grafisčių kompanijoj Lonvciis- 
teinas neva iškrito į jurą per 
nepridarytas tualetinio kam
barėlio duris. Pradžioj vieni 
aiškino jo mirtį khip nelai
mingą atsitikimą, kiti sake 
kad tai saužudyste, padaryta 

Penktadienis, liep. 14, 1933 

nusivylus nepasisekimais fi
nansinėse spekuliacijose. Tar
dymas tačiau parodė, kad Lo- 
wensteinas paliko nuosavybės 
už 10 milijonų dolerių.

Todėl nebuvo jokios prie
žasties atimti sau gyvybę, gi 
iškristi taip pat veik stačiai 
nebuvo galima. Atsirado žmo
nes, kurie pradėjo tvirtinti 
matę Lowensteiną iššokant iš 
orlaivio ir parašiutu lekiant 
Normandijos pakraščiais. Tie
sa, po dviejų savaičių buvo 
sužvejotas Prancūzijos pakra
ščiuose nuogas žmogaus sken
duolio lavonas ir buvo pas
kelbta, kad ant jo rankos ra
stas laikrodėlis buvęs Lowcn- 
steino. Bet gi Lowensteinas 
iškrito iš orlaivio aprirengęs. 
Net gydytojai nedrįso išduoti 
liudymo, kad rastasis lavonas 
yra Lowensteino.
įvaras Kreugeris Maskvoj ir 

Konstantinopoly?
Taip jau apie degtukų ka

ralių įvarą Kreugerį, kurs 
Paryžiuje nusižudė, eina įdo
mus- gandai, esą jis tik suvai
dinęs nusižudymą ir pats su 
dideliais kapitalais pabėgo 
pradėti visai naują gyvenimą. 
Bedeginant Kreugerio lavoną 
Stockholme, kaip reporteriai 
tvirtimr, buvo jaučiamas kva
pas vaško, iš kurio, tvirtina
ma, buvo padaryta ir sudegin
ta į Kreugerį panaši lėle, kad 
tuo badu užmaskavus jo mir
tį-

Viena švede gražuolė Inge- 
bora Ebert gavusi iš Kreuge
rio laišką, išsiųstą iš Rusijos. 
Kiek vėliau viena Londono 
tabako firma, kuri Kreugeriui 
padarydavo specialius papi
rosus iš Sumatros tabako, ga
vo anonyminį užsakymą pa
gaminti “kreugerinių papiro
sų”. Pereitą kovo menesį tūla 
švedė mačiusi Kreugerį Kons
tantinopoly išlipant iš garlai
vio. Ji jį šaukusi, bet šis greit 
įsėdęs į automobilį ir nuva
žiavęs. Policijos tyrinėjimai 
liko be pasekmių.

Beabejo, tai yra greičiausia? 
tik žmonių fantazijos pada
rai, nes, greitų greičiausiai, nė 
vienas iš aukščiau išvardytų 
žmonių tikrai nebegyvena.

KULTŪRA No. 4 tik ką, 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.
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Lietuviai Daktarai

ir patogesnę vietą
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Roseland
Priešais DAVIS STORE

LUBOS

Graboriai

Bridgeportas

žentas

4605

Advokatai

Lietuvės Akušerės

Lietuviai Daktarai

MARTINAS KUZARIS
Namų Tel. Hyde Park 3395

Tel. BOULEVARD 9199

• .< X

4 vai
Taro-

DimkTei2> 
in PARISV

PLUSNIENĖ 
Domeikaitė

EAKFAST 
nevYcrk

Padaryta holdapas stambioj biz 
nio jstaigoj; banditai pasišla 
vė $1,600.

ETTVE

kad bandi-
tiek minėta

Štai, pa-

electric treat-
ir magnetic

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

protokolas. Jis priimta vienu 
balsu. Keli nariai prisirašo prie 
kliubo.

kur judėjimas didės
Vietinis.

patarti 
- stra- 

j kur dabar skris jo brolis su Įeit. 
Prof.

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

Vakarienė su šaltu 
alum

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 •

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

Skaityt,a p. Vaivos laiškas 
reikale pakvietimo Kliubų ir 
Draugijų dalyvauji Pasaulines 
Parodos Lietuvių .-Dienoj. Laiš
kas priimta vienu balsu. Ap
svarsčius reikalų pasirodė, kad 
kliubas finansiškai negali pri
sidėti .prie Lietuvių Dienos su
rengimo. Tad nutarta liuosno- 
riai Lietuvių Dienoj dalyvauti. 
Kliubo pirmininkas A. Zalagc-

756 W. 35th St
(Cor. of 35th B Halsted Sts.) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
N«ftldhniais pagal mtartį.

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th B Halsted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedeldieniais pagal sutartį

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

amt*
ĮSTEIGTAS PĘR 30 METŲ 
Egzaminacija, geras patari

mas ir apskaitliavimas 
DYKAI. Prieinamos Kainos.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Gal būt, kad kalbama apy
linkė holdaperiams paranki yra. 
Ji, mat randasi, gan atokiai 
nuo Boselando policijos stoties

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

& Midvvife
6109 South Albany 

į Avenue
į* -< Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

3^1. jO-|| dymo namuose ar li- 
Šoninėse, duodu ma- 
ssage, 

gkblankets ir t. t 
Moterims ir mergi

I noms patarimai do
1 vanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutartį.

susirinkusius daly
vauti Lietuvių pienų parodoj 
ir išpirkti kięk gulima daugiau 
Ženklų.

Buvęs korespondentas.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Trečiadienio pavakarį keturi 
banditai padarė holdapų B. 
Grossen kompanijos sandėly, 
63 Kast 103 Street. Jie pelnė
si apie $1,600. Tas sandėlis yra 
daugmenų (\vholesale) krautu
vė. Piktadarybė papildyta buvo 
apie 6 valanda popiet. Tai jau 
trečių kartų padaryta šiai kom
panijai holdapas.

2 metus, 
nubudime
3 anūkes 

žentą

dalyvauti, 
tuoj, nes 
neparduo-

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Dienų, žydelis turįs biznį prie 
Michigan avenue ir 103 placc, 
uždarė krautuvę. Jisai išėjo Į 
alėjų, kurioj stovėjo jo auto
mobilis, kad važiuoti namo.

Čia piktadariai jį sulaikė ir 
atėmė iš jo $90.

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 11 dienų, 
ryte, 1933 m., sulaukęs apie 53 m. amžiaus; gimęs 
sų kaime, Betigalos parap., Raseinių apskr. Amerikoj iš
gyveno 23 m. Paliko dideliame nubudime 2 dukteris 
Stanislavų šaukštelienę ir Oną ir žentų Mikalojų ir du į 
anūkus — Kastantiną ir Enisetų, 2 seseris — Oną Kvie- 
činskienę ir Anelę Kupetienę ir švogerį Kastantų Kupetį, 
ir Antanas Bakas, pusseserę Stepanią Butkienę, pusbrolį 
Pranciškų Šiužą, o Lietuvoj moterį Marijonų, 3 sūnūs — 
Vladislovų, Jonų ir Antanų, marčių ir du anukus, 8 seseris j 
— Barborų, Anastazijų ir Teresę, švogerį Vladislovų Ne- 
savičių ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 1646 West j 
46 St. Zolpio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, liepos 15 d., 8 vai. ryto iš 
koplyčios į švento Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iŠ ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Martino Kuzario giminės, drąugųįjr pažįs- I 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse/ ir .1 
suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame: Dukteris, Žentas, Seseris, Anūkai, ; 
Švogeris, Pusseserė, Pusbr. ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, telefonas 
Boulevard 5203.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkčje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 3377

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukit. Man 
2506 West 63rd St. 
_ Tel. REPUBLIC 3100

A.A. SI AKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Ne Užkandis, o pilna, gardi, 
namie paruošta vakariene, kad 
ir išalkęs prisisotintų. Alaus 
kiek tik kas nori. Dainos, pora 
trumpų kalbų, muzika. Paskui 
vieni diskusuoja būreliais, kiti 
žaidžia šachmatais, kortomis, 
treti juokauja arba šoka. Tai 
tokia bite socialistų vakarienė 
Universal kliube, 812 W. 33rd 
st., liepos 15 d. Svečių bus iš 
Bostono, Pittsburgho, Detroit, 
Grand Rapids, Ratine, Kenosha 
ir kitur. Taigi nebusime vieni 
cliicagiečiai. Įžanga 75c iš kal
no, ant vietos $1.00.

Kas būtinai nori 
bilietų privalo gauti 
svetainė nedidelė ir 
tų bilietų liko mažai

— Organizatorius,

John K.uchinskns
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St.

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

K. P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagoje

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubas pusmetinį susirinkimą 
laikė liepos 2 d. Garbuzo sve
tainėj, 3749 So. Halsted st.

Narių atsilankė nemažai. Per
skaityta praėjusio susirinkimo

Lachavich ir Simus
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, IU. 
Tel. Cicero 5»27.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisa muo to jas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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 iventadienio ir ketvirtadienio.

ANTANAS PALIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 d., 7 vai. vakare, 
1933 m., sulaukęs 28 in. am
žiaus; gimęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio valsč., Upytės 
parap. Amerikoj išgyveno 5 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Ka trinų Virše- 
lienę, švogerį Juozapą, 2 pus
broliu Anpolj ir Antaną Rup
šius, pusseserę Domicėlę Ka
minskienę ir gimines, o . Lie
tuvoj du broliu Juozapą ir 
Anpolj, seserį Evą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 3425 
Wallace St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
liepos 15 d., 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio - parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sįėįą, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ąntauo Palionio 
giminės, drąugąį ir pažįstami 
esa,t tnjuoširdžiai kviečiami .da
lyvauti laidotuvėse ir sutrikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame •
Seserys, švogerįai, Pusbroliai, 

Pusseseres ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika, telefonas 
Yards 1138.

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-

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

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

ir nuo judėjimo centro. Tuo 
gi tarpu čia randasi viena ki
ta biznio įstaiga, daranti gan 
gražų biznį. Taigi matomai ban
ditai sųprotauja, kad pasipel
nyti jie gali, o pavojaus čia yra 
jų nevykusiam amatui mažiau, 
nei 
nis

J. F. RADZIUS
Incorporatcd

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th St. TeL Canal 617 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Vienok atrodo 
tams “patinka” į 
vieta, kiek apielinkė 
vyzdžiui, vakarų prieš Liepos 4

Ofiš6š:'.Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St

kampas 3 Ist
Vai.: 10—11 v. ryto, 2

Nedėliomis ir šventadieniais

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

• dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, rlervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaisp trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas ' daro
mas su elektra, 1 parodančią mažiausias 
klaidas. Spccialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo’ 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

. Phone Boulevard 7589

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 0—6

W. Slde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
Panedfilto, Sensdos Ir PfitnyčioR vak. 6 Ud 0

Telefonas Canal 6183
Namai: 6459 S. Roclnrell

UUrnlnko. KaĮrsrro ir Bubatos yi

ANTANINA 
po tėvais

Persiskyrė su 
pos 
1933 
žiaus. gimus 
kių miestelyj

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

žentą Donat Lansberg
Heleną, Aleksandrą ir Oną, 
Petrą Šilinskį ir giminės.

Prašome nesiųsti gėlių.
Laidotuvėmis rūpinasi 

Donat Lansberg.
Kūnas pašarvotas randasi 

So. Hermitage Avė.
Laidotuves įvyks šeštadienyj, 

liepos 15 dieną, 2 vai. po piet iŠ 
Eudeikio koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antaninos Plusnienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja • grabo
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Išdidi j^pOT-tfls iš lępygy dus prūsė 
patikriniiuo. kad pa
starųjų šešių in^ueąių įplaukos 
yra geras. Kįiubas auga nariais 
ir fįpų-pąais.

Iš ligonių raporto pąąiškejp, 
kad randami vienas ligonis, bū
tent K. Bindzinas. ,IJgų laikų 
jis sirgo, bet dabar jau sveik-

Garsus Belgijos mokslininkas prof. Auguste Piccard (apačioj), kuris atvyko Chicagon 
savo broliui Jean Piccard ir Įeit. Settle apie skridimų į augštesnius oro sluogsnius 
tosferų, į kur prof. Auguste Piccard jau buvo pasikėlęs
Settle. Viršuj — orlaivio apskrita gondola, kuri bus naudojama kelionėj į stratosferų 
Auguste Piccard sako, kad jei aeroplanai įstengs pasikelti į stratosferų, tai jie galės skristi 
450 500 mylių į vai. greitumu ir iš Amerikos į Europa galės nuskristi į kelias valandas. To
kie aeroplanai jau esą ruošiami ir gal ateinančiais metais jie bus išbandyti. Gondola, kurioj 
prof. Auguste Piccard pasikėlė į stratosferų, dabar yra išstatyta Chicagos pasaulinėje paro
doje, iš kur į stratosferą kelsis jo brolis.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius
1 ‘ Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas ir Ąkinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

I. I. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

B. C K. KUAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avenue
Phone HEMLOCK 7828

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesn

šiuo pasauliu lie- 
dieną. 9 valandą vakare 
i.. sulaukus pusžs am- 

iaulių apskr., Trys-

Piccard

VIKTORIJA NORAK 
po tėvais Kamarauskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 1 1 dieną. 8 valandą vakare 

1 933 m., sulaukus 47 metų am
žiaus. gimus Šedasų parap.. Ci- 
pelių kaimo. Aleksandravo ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Walter, 3 dukteris Lucille, Le
ną ir Helen, sūnų Walter, brolį 
Vladą, brolį Pranciškų ir brolienę 
ir jų 2 dukteris ir brolį Jokūbą 
ir brolienę Kamarauskus, o Gary, 
Ind. 2 pusbrolius Kamarauskus it 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 2210 
W. Cermak Rd. (22 St.).

Laidotuvės įvyks šeštadieny lie
pos 15 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į Aušros Vartų parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

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

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavich 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.

... ........................• • •

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. ,Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

J. F. EUDEIKIS yrą vienatinis;lietuvių graborius, kuris 
turi {rengęs g:ųabų dirbtuvę.

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
RIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Visi Telefonai YARDS 1741—1743 ęHICAGO, ILL.

Ilil rpssr f/ n į Auguste is y- Piccard B 
F i s-f ’ S

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.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
I 1025 W. 13th 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

Laiškai .Pašte
ai yra pliM iš įEuropo# 
inkl&aao. tejcul nueina i 
paštų /durk U Adam:

Šiame paraše pažyrušta.

903 Bružas J.
938 Šležas Jutozas
936 Zissis John G.
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Lietuvių Kotelis

i

For Rent

PRANEŠIMAI

Stebėtinas pardavėjas

A. Kondratas.
Furnished Rooms

Įsiregistruos

Peter Conrad

MORTGAGE BANKERS

Prosytojas

Susižeidė

Chrysler ir Plymouth

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!

STANLEY P,

Naujoviškai pasiūta vasarinė suknelė. Tinka by kurio amžiaus mote

pasigarsinkite.

per abi dienas. Bus šalto alaus, visokių
neatidėliokite. Patelefo

(Vardai it pavardė)

CANAL 8500
1789

'įįjįJrt' t M

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

losiąs 
dieno-

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

EXTRA PROGRAMAS 
Subatoj, Liepos 15 

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted Su Cbicago, III.
čia Jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No 

Mitros
Padarykite tai Šiandien 

nuokite.

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.

Pastebėtinas 
Augimas

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.

Universal klube. 
Pradžia 8 v 
Komitetas.

antradienio vakarą, 
radio ant stoties

S., tikrai buvo ma-

Arturas Montvidas, daktaro 
Montvido sūnūs, nusprendė va- 
kacijų laike užsidirbti pinigų ir 
tapo automobilių pardavėju* pas 
Community Motors kompaniją; 
4949 Madison st. Jis parduoda 
naujus Pontiac ir įvairius var
totus automobilius. Per tris pa
starąsias savaites šitas berniu
kas (nes į suaugusį vyrą dar 
nepanašus) pardavė 18 automo
bilių. Senieji pardavėjai nū pu
sės to neparduoda. Išrodo, kad 
šitas jaunas salesmanas rude
nį mokyklon galės grįžti be tė
vo paramos.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Prisirašykite } musų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

PARDAVIMUI "slicing machine 
baltos svarstykles, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

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

Chicagos Liet. Draugija Sav. 
Pas. savo mitinge liepos 11 d. 
nutarė prisitaikyti prie Illinois 
valstijos įstatymų ir tapti lega
te organizacija. Prisieis gauti 
pakeistą čarterį, pakeisti šiek- 
tiek savo konstituciją, pasiduo
ti valdžios priežiūrai ir tt. Tai 
bus vienintele Chieagoj lietuvių 
pašei pine "organizacija, kuri tu
rės teisę viešai gyvuoti 
sos pašelpinės 
rios nesi taiko 
stų įstatymų 
gali uždaryti

PARDAVIMUI elektra taisymo! lt 
verykų šapa. mainysiu ant gero automo 
bilio. 4436 Archer Avė.

ALAUS Tavem, pilnai' {rengtas, 
biznis, dirbtuvių apljeljnkėj —- pa
aukausiu pigiai dėl ligos.

1001 W. Cullerton St.

REIKALINGAS partneris su pinigais 
prie 3 patentų automobiliams, pelnas už
tikrintas. Atsišaukite per laišką ar ypa- 
tiškai, 3533 So. Halsted St.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Savęs Negirk, o Kito 
Nepeik

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, vandeniu šildomas. garadžius. 
porčiai su skrinu Marųuette Parke. Pa-

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

L. S. S. Bankieto 
bilietai

PARDAVIMUI delicatessen ir lunch- 
ruimis, geras biznis, priešais parko. 
139 N. Ogden Avė. Tel. Monroe 5495.

Draugų Socialistų 
Dėmesiui

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

apielinkėse.
juos vien

PARDAVIMUI groserne ir 13 for- 
nišiuotų kambarių. Įplaukos $450 per 
mėnesį. $1000 nupirks arba parduosiu 
grosernę skyrium. Renda $50 į mė
nesį už viską. Priežastis pardavimo 
einu į wbolesale biznį. Auksinė proga. 

1634 Prairie Avė. 
Tel. Victory 4773

PARDUODU pusę aludės delei li
gos. Pelningas kampas. Klauskite 
Frank. 3465 So. Morgan SI. Tel. 
Boulevard 0699.

Pirma sesija tęsis iki 1 vai. 
po pietų. Bus svarstomi vien 
Sąjungos reikalai.

Draugai, nesivėluokite. Anks
čiau susirinksime, anksčiau ir 
pradėsime svarstyti reikalus.

O nito 2 valandos po pietų 
abelnas mitingas, ir bus svar
stomi visi organizacijos reika
lai. Ir tas mitingas įvyks Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj pir
mojo aukšto svetainėj.

Gi vakare Universal Kliube 
bus bankietas, kurį rengia Chi
cagos Lietuvių Socialistų Cen- 
tralinė kuopa.

Draugai atvažiavę iš kitų val
stijų gali apsistoti Naujienų 
raštinėje, 1739 So. Halsted st., 
arba pas pp. Kemėšiirs Univer
sal Kliube, kad gauti platesnių 
informacijų.

Bankietas prasidės 8 vai. va
karo.

Kiekvienas šios organizacijos narys 
turi už tą savo darbą gauti pilną kre
ditą. Kiti groseriai. kurie dar nėra
šios organizacijos nariais turėtų prie jos 
prisidėti ir kartu dirbti tą darbą kurį 
visuomenė remia ir įvertina. Jos įver
tinimas pilnai įrodytas "Midwest Sto
res” savininkams, nes be visuomenes pa
ramos jos ne butų išaugusios į tokią 
didelę ir galingą organizaciją.

Praeito 
užsistačius 
W. G. E. 
lonu pasiklausyti gražių lietu
viškų dainų, muzikos ir kalbų, 
kurios btfvo pateikta pastango
mis Peoples Furniture Co., 
krautuvių.

Malonu yra klausytis gerų 
dainininkų dainų, kurie puikiai 
sutaikina balsus dainuoti kvar
tete, žinomame kaip “Peoples 
Parlor Kvartetas“. Taippat du
etas ir solo, kurį dainavo p. 
K. Sabonis, galėjo patikti vi
siems klausytojams.

Įdomią ir pamokinančią kal
bą apie dantis patiekė Dr. At
kočiūnas, DDS., duodamas nau
dingų patarimų klausytojams.

Reikia pripažinti, kad Peoples 
duodami radio programai vi 
suomet yra įdomus.

Vienas iš klausytojų.

nes vi- 
draugijos, ku- 

prie naujai išlei- 
valdžia bite kada

Liepos 15 d. lygiai 10 valan
dą ryto Universal Kliube, 812 
West 33 Street, antrame auk
šte, prasidės LSS. konferenci-

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki koleii 
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 ----------------------- BALZBKAS> Sav>

P. Ručinskienė, 2939 W. 39 
PI., pirmadienio vakare ėjo per 
žolyną minkštom šliurėm apsi
avus ir užmynė ant stiklo ar 
kokio tai aštraus daikto. Visa 
kojos apačia iki kaulo tapo per
pjauta. Teko urnai važiuoti į 
Lutheran Memorial ligonine,

LSS. Cen tralinės kuopos 
bankieto bilietus galima užsi
sakyti iš kalno “Naujienų“ ra
štinėje, 1739 So.’ Halsted st., 
Canal 8500, pas Dr. A. Montvi
dų, tel. Seeley 7330 (ofiso), 
Brunswick 0597 (namų), M. 
Kemėšis, 812 W. 33rd st., tel. 
Victory 9522, P. Miller, 1515 
No. Irving avė. Bankietas įvyks 
liepos 15 d 
812 W. 33rd st 
vakare.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų aukausiu pigiai. Tel. Cedarcreast 4915

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

RAMOVA GARDENS
3508 So. Halsted St.

(Viršuj Ramova Teatro)
turės speciali programą dėl Pasaulinės Parodos svečių

LIEPOS - JULY15 ir 16 d.
Programą vadovaus žymi dainininkė Genevaitė šidiškiute- 
Giedraitienė, prigelbstant p-lei Viktorijai Volteraitei. Au- 
bu mite Orchestras gros malonią šokiams muziką iki nak
ties vėlumos — per abi dienas. Bus šalto alaus, visokių 
užkandžių ir mandagus patarnavimas.

širdingai užkviečiame visus lietuvius atsilankyti liepos 
15 ir 16 d. Ramova Gardens yra gražiausiai išpuošta 
{staiga Chieagoje ir randasi lietuvių centre Bridgęporte.

P. P. Budris ir Molis sav.
TeL Yards 6383

kad išvalius ir susiuvus žaizdą 
ir apsaugojus nuo apsikrėtimo 
Dabar jau grįžo namo ir pa- 
sirgs dar apie porą savaičių.

LIETUVIŠKAS viešbutis, patogi vie
ta dėl merginų, vaikinų ir ženotų porų, 
išsirenduoja pigiai. John Dėdinas, 651 
W. Madison St.

STORAS ant rendos tinkamas de 
aludės ar bučernės, 6 kambariai užpa 
kaly. 919 W. 35 St.

Užkviečiam visus draugus, pažįstamus 
ir Pasaulinės Parodos svečius 

atsilankyti ant atidarymo dienos 

Subatoj, Liepos - July 15 d., 1933 
Bus muzika, užkandžiai veltui ir geras šaltas alus 

BROLIAI JOKANTAI 
4138 Archer Avė., Chicago, III.

Lafayette 3052

IEŠKAU draugo, kuris norėtų įnešti 
pusę pinigų ir dalitumems pelną pusiau. 
Biznis yra bučernė ir groserne. At
sišaukite Box No. 2, Naujienos. 1739 
So. Halsted St.

STORAS ant rendos, tinkantis 
dėl saliuno ar restauranto, tarpo 
didelių krautuvių ir dirbtuvių. Ma
tykite Jovarauskų, 2310 W. Roose- 
velt Rd. Tel. Seeley 8760.

jas“, mat, pats negali dalyvau
ti, taip sakyti, karalaitės po
roj, tai ve kaip per radio pliur
pia: Girdi, kai kas rinks kara
laitę Lietuvių Dienai pasauli
nėj parodoj, o jis tai rinks ka
ralaitį — tik esą atsiųskite jam 
kojų paveikslą.

Bet jeigu tik tiek tas “did
vyris“ teturi apšvietos, kad ki
tus šmeižti ir užsikabinėti, tai 
jam patartina pačiam savo ko
jas pakabinti kur nors, ir bus 
visos sorkės atliktos.

Mano nuomone, labai gaila, 
kad jis tik tiek tesupranta, o 
taip save garbina ii* kitus nie
kina.. Tikrai galima pasakyti, 
kad jis yra dar pirmas Ame
rikoj, kurs taip mėgintų nie
kinti ir kitus šmeižti. Ar tai 
ne sarmata? Ir yra aišku, kaip 
toli jis pažengęs.

“Didvyri“, girk savo kromą, 
bet kitiems nekenk, žinok, kad 
toli neisi.

Radio Klausytojas.

arba sva 
turi už

Ypatingai, grupė vyrų 
priklausomi groserninkai, 
ganizavo ir išplėtė - "Midvvest Grocery 
Co.” turėtų būti pagirti už tą savo dar
bą. Del jų pasidarbavimo 300 grose- 
rių pasekmingai veda savo biznius, ir 
neša neblogą pelną. Jie lengvai pane
šė visokią kompeticiją ir tuomi davė 
mažiems groserninkams progą pasidaryti 
tikrais biznieriais savo tam tikruose dis- 
triktuose

Nėra reikalo juos vien tiktai girti. 
Jie patįs turi didžiausj užsiganėdinimą 
tame, kad jie maco, kaip "Midwest 
Stores” organizacija nuolat plečiasi ir 
auga. Ne tiktai stakas tuose krautuvėse 
nuolat dauginasi, bet ir wareauze, kuri 
irgi yra yra tos organizacijos savastim, 
nebegali sutaupyti visą tą biznį, kuris 
kasdien vis plečiasi.

Labai didelis žingsnis į progresą 
"Midvvest Stores” padarė tiktai trumpą 
laiką atgal. Keletą dienų atgal vedėjai 
pasirašė naują lysą ant kito didelio buil- 
dingo, kuris randasi netoli nuo were- 
auzes. Ir kaip tiktai viskas bus atnau
jinta ir sutvarkyta — vieta bus padi
dinta ant 90%.

Ištiesų yra pastebėtina, kuomet įsi- 
tėmysite, kad ši organizacija pradėjo 
savo veikimą blogiausiu laiku, būtent 
tada, kaip šioje šalyje ' prasidėjo di
džiausia depresija. Reiškia, kad orga
nizacija buvo reikalinga, kad ji užpil
dė tą spragą, kuri buvo ne tik reikalin
ga bet ir naudinga.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėne
sinis susirinkimas, vieton liepos 16 d., 
įvyks penktadieny liepos 14 d., 8 vai. 
vakare, Paliulio svet., 2242 W. 23 PI. 
Kadangi, liepos 16 d. yra Pasaulinės Pa
rodos lietuvių diena, draugija Lietuvos 
Ūkininkas yra nutarusi dalyvauti mine- 
toj dienoj. Nariai, malonėkite atsilan
kyti. nes bus kalbama kas link išvažia
vimo, kuris įvyks rugpiučio 20 d., toj 
pačioj vietoj, kur buvo pernai .

S. Lenkauskienė, sek r.

Besiklausant radio programų 
tenka visko išgirsti, b ypatin
gai savo kromą giriant.

Vienas kompozitorius arba 
didžiausias “lietuvybės kurč

ia P°to8rafuoju ius9 na" 
LmRose arba studijoj

i <023 S. Halsted St
į -ų

(Jansen Stud.)
|| Res. 730 W. 62nd St.

** Tel. Englewood 5840

.............---..................  i. .i . ..........................

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. oi 
K. susirinkimas įvyks penktadienį, lie- 
?os 14 d., Amalgamated Centro name, 

33 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak 
šiame susirinkime bus svarbių reikalų 
Malonėkite dalyvauti visi.

— F. P rasis, sek r.

• 7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
Iš STOTIES

RENDON 2 kambariai, pavieniams 
arba vedusiai porai. Galima virtuvė 
vartoti. 7040 So. Talman Avė.

Mes girdėjome jau ne kartą, kad 
duok kreditą, kam kreditas priklauso”, 
eigų vienas žmogus arba grupė žmo- 
ių atlieka kokį nors , didesnį 

rsbesnį dalyką, jis arba jie 
tą savo pasirižimą gauti kreditą. 

— maži ne- 
kurie suor-

šiuomi pranešame šviesuomenei, 
persikėlėme į naują ofisą. Dabar 
rime visai naujus, padidintus ir moder
niškus Medikalius ir Dentisterijos ofi
sus, kurie bus pątogųs ir lengvai pasie
kiami musų plačiai klientelei.

Mes turime pakvietę ir daugiau: gy
dytojų, kurie taip kaip ir mes padarys 
nuodugnų diagnozą ir suteiks, pasekmin
gą, mokslišką treatmentą.

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

2355 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 2011

Gražios Dainos, Mu 
zika ir Įdomios Kai 

bos, girdėjosi per 
Radio

2940 
rei arba panelei. Galima siūdinti iš lengvos lininės materijos arba iš šilkinės. Su 
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, 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., 
?o. Halsted SU Chicago,

PARDUOSIU arba mainysiu namą 
ir čeyerykų taisymo dirbtuvę. — mai
nysiu ant fąrmos. Kreipkitės prie sa
vininko, 4840 So. Ashland Avė.

Tel. Haymarket 653 5

HOTEL LIETUVA 
A. BOČKUS, Vedėjas

Kambariai ant dienų ar savaitės 
Kainos žemos 

1019-21 W. Monroe St. 
Chicago, III.

FORNIŠUOTI kambariai ant ren
dos. Visi nauji fornišiai, maudynės, 
šiltas vanduo ir visi parankumai, ui 
labai prieinamas kainas dėl visų ir pa
rodos lankytojų.

4449 So. Halsted St. 
Tel. Yards 5738

Garsus besbolo lošėjas, lietuvis Bill Jurges, dabar 
su Chicago Cubs jauktu, ir jo žmona, kurią jis šiomis 
mis vedė Reading, Pa.

FORNIŠIUOTI kambariai ant ren
dos. Visi nauji fornišiai, maudynės, 
šiltas vahduo it visi parankumai, ui 
labai prieinamas kainAs dėl parodos lan 
kytojų.

4449 So. Halsted St. 
Tel. Yards 5738

■■■•; y .'.. .•„.••..■■p , --------------------------
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RENDON kambariai svečiams atva 
Gavusiems iš kitų miestų laike Pasauli 

nės Parodos. Kambariai švarus ir švie 
sus, prie geros transportacijos.

3223 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemg Pardavimui

PARSIDUODA labai pigiai 7 kam
barių cottage. Marųuette Parke, geroj 
vietoj. Cemento pamatas, garadžius, 
fu mace 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

MADOS MADOS MADOS
t f-.r-■* i, iiij ‘"
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Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

C........................

CLASSIFIEDADS

jog

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.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gi
riniais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408 
vtctad r a r nrvM a q V IV LOK -bAvrUULNAo 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Cbicago. Iii.

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

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St.. Cbicago, Iii.

r

CLASSIFIEDADS

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU draugės dėl apsivędimo, 
suaugusios merginos ar našlės pasitu
rinčios, su pinigais. Aš esu augęs vai
kinas, turiu didelį namą su bizniu. Su
tikime gyvenant galėtum gera gyveni
mą daryti. Teiksitės rašyti laišką 
adresu:

JOS. G.
500 State St., Madison, III.

Partners Wanted
Pusininku Reikia




