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Machado Sutinka 
Pasitraukti

Siūlo jo vieton pastatyti karo ministerį, ku
ris sudarytų naują kabinetą iš visų partijų

HAVANA, r. 11.—Valdžios kareiviai Cohimbia stovykloj 
pakėlė maištų, kuris užsibaigė sušaudymu stovyklos komanduo
tojo maj. Rodriguez.

Prasidėjus kareivių maištui, visi ištikimieji kareiviai ir po
licija liko sutraukti prie prezidento rūmų, prie kurių tapo įreng
tos barikados. Pats gi prezidentas Machado, lydimas kareivių, 
automobiliu skubiai pabėgo iš miesto, galbūt j savo vasaros 
dvarų.

Sužinojus, kad Machado ketina rezignuoti, gyventojai išėjo 
gatvėn ir prasidėjo maisto pardavinėjimas. Bet kaip tik suži
nojo, kad Machado traukiasi su sąlyga, kad jo vietą užimtų gen. 
Herrera, tuojaus visi gyventojai sugryžo namo ir vėl gyvenimas 
mieste apmirė. Opozicija sako, kad nėra prasmės versti viena 
diktatorių, kad pastatyti kitą tokį pat diktatorių.

HAVANA, Kuboj, r. 11. — 
Prezidento Gerardo Machado 
liberalų partijos pildomasis 
komitetas paskelbė, kad valdžia 
įteikė Jungt. Valstijų ambasa
doriui VVelles savo pasiūlymus, 
sulig kurių, prezidentas Macha
do pasitrauktų ir užleistų savo 
vietą dabartiniam karo ministe- 
riui gen. Alberto Herrera.

Machado liberalų pasiūlytu 
planu, dabaritnis valstybės sek
retoriuj italas Orestes Ferrara 
(kuris kaipo sveturgimęs negali 
būti Kubos prezidentu) tuojaus 
rezignuotų ir jo vieton Macha
do paskirtų gen. Herrera. Tada 
Machado paprašytų kongresų 
paliuosuoti jį, Machado, nuo 
pareigų ėjimo ir prezidentu, 
einant Kubos konstitucija, pa
siliktų valstybės sekretorius 
gen. Herrera, kuris irgi yra li
beralas.

Gen. Herrera prezidentu bu
tų tik laikinai. Jis tuojaus su
darytų naują kabinetą, kuris 
atstovautų visas politines par
tijas.

Ambasadorius VVeles pasiūly
mai yra panašus. Tik jis siif- 
lė, kad valstybės sekretorium 
butų paskirtas tokis žmogus, 
kuris yra priimtinas visoms 
trims partijoms. Betgi liberalai 
nenori taip greitai iš savo ran
kų paleisti valdžią, todėl ir siū
lo prezidentu savo žmogų.

Miestas badauja
Havana, kurioj generalinis 

streikas yra suparaližavęs visą 
gyvenimą, badauja, sankrovoms 
esant uždarytoms ir maisto 
miestui nepristatant, tečiaute at
kakliai laikosi, kad tik pašalin
ti diktatorių Machado.

Gatvės tebėra tuščios, vien 
kareivių ir policijos patruliuo
jamos. Tečiaus visgi jaučiama 
yra žmonės laimėsią tylią, bet 
atkaklią kovą. Kai kur, toli
mesnėse Kubos vietose, jau pra
deda rinktis būriai ginkluotų 
žmonių, kad pradėti atvirą ka
rą su valdžia. Didelio džiauk 
gsmo sukėlė žinia, kad du Ame
rikos karo laivai atplaukė į ne

tolimą Guantanamo uostą. Norr 
tai yra Amerikos laivyno bazė, 
bet mat iš čia arti pasiekti ir 
Kubą.

Nors vaigšto visokių gandų, 
kad prezidentas Machado trauk
sis, bet gyventojai jau nebero
do išorinio džiaugsmo, nes prieš 
kelias dienas pasklidus gandui 
apie Machado rezignaciją kelios 
dešimtys tūkstančių žmonių su
sirinko pasidžiaugti prie prezi
dento rūmų ir buvo policijos ap
šaudyti iš kulkosvaidžių. Tada 
keli desėtkai žmonių liko už
mušti ir toli virš 100 sužeista. 
Tad dabar žmonės ir nebeina 
gatvėn, bet užsidarę sėdi savo 
namuose ar su užleistomis lan
ginėmis sankrovose.

Amerika gelbės Kubą
HYDE PARK, r. 11. —Vals 

tybės departamentas turi pa
ruošęs gelbėti Kubą ir prezi
dentas Rooseveltas laukia tik 
politinio apsiraminimo. Mano
ma, kad bus įvestos cukraus 
kvotos, kitaip bus pertvarkytos 
šalies skolos, geriau išvystytas 
žemės apdirbimas ir bus pa
lengvintas eksportas.

ATMETĖ LAIKRAŠČIŲ 
KODEKSĄ

WASHINGTON, r. 11. —In
dustrinis administratorius Hugh 
S. Johnson atmetė laikraščių 
leidėjų patiektą kodeksą, kaipo 
visai nepatenkinantį. Jis jau 
pradėjo pasitarimus su laik
raščių leidėjais, kad kodeksą 
pataisyti.

VVASHINGTON, r. 11. —Chi
cago butlegeris Terrence J. 
Druggan, kuris sėdėjo Leaven- 
worth kalėjime už nesumokėji- 
mą pajamų taksų, ir kuris tu
rėjo kalėjime nepaprastų privi
legijų ir galėdavo, kada norėda
vo, apleisti kalėjimą, lankytis 
mieste ir pas savo meilužę, da
bar už tas privilegijas bus per
keltas į Atlantą kalėjimą ir jo 
bausmė prailginta 5 mėnesiais.

Francuzų lakūnai Maurice Rossi (kairėj) ir Paul Codos ir 
jų monoplanas “Joseph Le Brix”, kuriuo jie nuskrido iš NeW 
Yorko į Syriją ir padarę 5,600 mylių kelią, nustatė tolumo 
skridimo rekordą.

Prispaustas Chica- 
gos politikierius su
mokėjo $110,000 tak.

WA*SHINGTON, r. 11.—Tū
las žymus Chicagos politikie
rius, prispaustaė prie sienos, tu
rėjo valdžiai sumokėti $110,000 
pajamų taksų, už du metus, ku
riuos jis buvo nuslėpęs. Kadan
gi jis tiek taksų sumokėjo, tai 
išeina, kad' jis buv© nukepęs 
apie $500,000 pajamų. z - ■'

Politikieriaus vardo sužinoti 
nepasisekė, tečiaus jau yra įta
riamas vienas labai žymus Chi
cagos gyvenime asmuo.

Už 66c PALYDĖJO SAVO 
GYVASTĮ KARTUVĖSE

MOUNDSVILLE, W. Va., r. 
11.—Vietos valstijos kalėjime 
šįryt liko pakartas Omer Brill, 
21 m., klajūnas, kuris laike pie
šimo nužudė vieną moterį ir 
jos dukterį. Laike to plėšimo 
jis pelne tik 66c.

K0K0M0, Ind., r. 11. — Du 
vaikai, 15 ir 13 m.m., tapo su
imti už sulaistymą sieros rakš
timi dvieų mergaičių. .Tų dra
bužiai rakšties sudeginti, o ir 
jos pačios skaudžiai apdegintos. 
Vaikai prisipažino rūgštį pavo
gę iš chemikalų dirbtuvės.

SHNGHAI, r. 11. —Garsioji 
19-ta chiniečių armija po smar
kaus mūšio atmušė 40,000 ka
reivių Chinijos komunistų ar
miją, kuri artinosi prie Amoy. 
Komunistų armija atsitraukė 
betvarkėj.

Darlymple paša
lintas

WASHINGTON r. 11.—Maj. 
Darlymple, kuris išbuvo ketu
ri us menesius prohibcijos biuro 
direktorių, tapo iš tos vietos 
pašalintas, biurą prijungus prie 
teisingumo departamento. Jis 
neteko darbo daugiausia todėl, 
kad jis priešinosi prohibicijos 
atąaukimid. Ir išeidamas iš 
biuro $s visaip savo bendradar
bius iškoliojo.
94 prohibicijos agentai palikti 

Chicagoj
CHICAGO.—Prie prohibicijos 

biuro, kuris tapo prijungtas prie 
teisingumo departamento, Chi
cagoj e tapo palikti 94 buvę pro
hibicijos agentai. Tik jie da
bar vadinsis teisingumo depar
tamento investigatoriais. Ko
kios bus jų naujos pareigos, to 
nė jie patys dar nežino.

BENTON, III., r. 11.— Ray- 
mond Risi, 3 m., iš Logan, i- 
krito į bliudą karšto vandens ir 
mirtinai nusiplikino.

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:- 
56.

“Ekonominė mirtis” 
laukia nusižengė

lius kodeksui
WASHINGTON, r. 11.— In

dustrinis administratoriute John
son šiandie kalbėdamas laik
raštininkams pareiškė, kad tas 
įstaigas, kurios laužys NBA. 
kodeksą ir todėl iš jų bus atim
tas NRA. ženklas—mėlinasis 
aras, laukia “ekonominė mirtis”. 
Nusižengiančiais kodeksui bus 
laikomi visi tie, kurie nepildo 
savo prižadų pakelti algas ir pa
didinti samdą sutrumpinant dar
bo valandas. Pati administra
cija neturės savo “policijos”. 
Sekti nusižengusius bus palikta 
vietų komitetams. Bet jei kas 
sykį praras savo ženklą, jo ne
begalės atgauti.

Tokia įstaiga neteks yisų pa
ramos ir tuo pasirašys sau mir
ties dekretą. O kaip tik dabar 
prasideda plati kampanija, kad 
žmonės pirktų tik tose sankro
vose ir tik tas prekes, kurios 
turi NBA. ženklą.

Prezidentas Rooseveltas jau 
išleido patvarkymą, kad valdžia 
visas reikmenis pirktų tik iš tų 
fabrikantų, kurie turi NRA. 
ženklą. Tas liečia ir visus viešų
jų darbų kontraktus.

Jau tik trys savaitės beliko, 
kad savanoriai pasirašyti NRA. 
kodeksą. Paskui valdžia prieš 
nepasirašiusius stversis griežtų 
priemonių.
Jau sudarė tarybą Chicagoje

CIIICAGO.—Vakar tapo su
daryta NRA. taryba, prie kurios 
prisidėjo daugiau kaip 200 or
ganizacijų. Bus sudaryti viso- 
kiausie komitetai, kurie apim
tų visas gyvenimo šakas. Ta
ryba vadinsis Chicago Recovery 
Gouncil.

Užvakar 1,034 Chicagos įstai
gos pasirašė kodeksą. Išviso 
Chicagoje kodeksą pasirašė jau 
544,000 samdytojų.

NUTEISĖ RINKIMŲ KLERKĄ

CHICAGO.— Henry Parker, 
43 m., 949 W. Madison St., liko 
nuteistas trims mėnesiam kalė
jimai! už teismo paniekinimą, 
sąryšy su suktybėmis laike pre
zidentinių rinkimų.

Keturi kiti balsavimų virši
ninkai bus teisiami už tą patį 
nusižengimą,—kada jie bus pa
gauti, nes jų “nesurandama”.

52 žmonės užmušti miglose

INDIANAPOLIS, Ind.., r. 11. 
—Del miglų įvykusiose nelai
mėse su automobiliais, šiandie 
Indianos valstijoje . užmušti 5 
žmonės ir 5 yra sunkiai sužeis
ti.

PLYMOUTH, Ind., r. 11. — 
Du žmonės liko užmušti ir de
vyni sužeisti busui susidūrus 
su automobiliu. Bušu važiavo 

124 žmonės, visi gryžtantys iš 
Chicagos parodos.

Darius ir Girėnas Nebuvo 
Pritrukę Gasolino

Pas juos rasta dar apie 50 lit
rų gasolino. Spėjama, kad 
per žemai skrisdami užkliuvo 
už medžių. Medžiai užkliudyti 
ir už 80 metrų nuo nelaimės 
vietos

Į Kauną iš Stetino drauge su 
karstu atvyko Eltos atstovas 
Berlyne dr. Kaupas. Dr. Kau
pas yra pirmasis lietuvis, nuvy
kęs į nelaimės vietą. Jam pir
miausia teko sutvarkyti lakūnų 
atgabenimą Kaunan ir prisižiū
rėti, kaip įvyko nelaimė. Be to, 
dr. Kaupas skaitė Dariaus ir 
Girėno per visą kelionę vestą 
dienoraštį.

Pasirodo, kad priežastys, dėl 
kurių įvyko lėktuvo avarija, 
iki šiol dar neaiškios. Vokiečių 
tvirtinimų lakūnai esą buvo pa
klydę. Bet viena yra aišku, kad 
nelaimė įvyko ne dėlto, kad la
kūnai butų pritrukę gasolino, 
nes bakuose rasta dar 50 litrų 
gasolino, neskaitant to, kuris 
išvarvėjo lėktuvui susidaužius į 
šipulius.

Apie nelaimės vietą visos apy
linkės miškingos ir kalvotos, 
nutūpimas labai nepatogus.

Netoli nelaimės vietos yra 
Berlincheno miestelis, kuriame 
yra darbo stovykla. Ten buvo 
šviesos ir lakūnai, matyt norė
dami susfolpftfituoiti per tą mfes'’ 
telį perskrido labai žemai. 
Miestelyje buvo žiburių. Ber- 
linchene juos tikrai matė.

Į kitą pusę nito nelaimės vie
tos netoli yra mažas švyturys. 
O prie jo aikštelė nelaimės išti
kusiems lakūnams nutūpti.

Atrodo, kad musų lakūnai 
skrido į tą švyturį— sako dr. 
Kaupas. Skrido labai žemai, 
nes ūkininkas gyvenęs prie pat 
nelaimės vietos, sako, girdėjęs 
nepaprastą motoro kaukimą.

Apie 80 metrų nuo tos vietos, 
kur nukritęs lėktuvas, matyt 
lėktuvo ratais, nubruožtos pu
šų viršūnėlės. Paskui kurį tar
pą nieko nesimato, o paskiri vis 
daugiau ir daugiau laužiamos 
pušų viršūnės ir pagaliau mo
toras kaip kirviu nukirto 6 pu
šis 30 centimetrų stortfmo, ant 
žemės nukritęs lėktuvas apsi
vertė per galvą, sutrupėjo ir 
sutriuškino musų narsuolius.

Lakūnų kūnai nebuvo baisiai 
sužaloti. Nuplovus kiekvieną 
jų galima pažinti. Tik Dariaus 
kiaušas sulaužytas ir dalis sme
genų išmušta, kurios paskiri 
buvo gražiai surinktos ir trau
kiniu atgabentos į Kauną. Tik 
visi sąnariai sulaužyti ir mirtis 
nuo to atėjo staigiai. 'Sako — 
Darius buVo aukštesnis už Gi
rėną, bet lavonas gavosi mažes
nis.

Nelaimės vietą tuoj apsupo šaltkošė išparduoti.

žmonių minios—sako dr. Kau
pas. Hitlerininkų smogikai pa
statė sargybą; nes žmonės pra
dėjo grobstyti lėktuvo liekanas. 
Ir gana daug išgrobė. Lėktuve 
iš abiejų šonų buvo gražus pa
rašai “Lituanica”, bet abu* jie 
išvogti. Dr. Kaupui pavyko vos 
kelias raides išsaugoti.

O ką Darius ir Girėnas rašė 
dienyne?

—Dienynas,—sako dr. Kau
pas buvo tiksliai vedamas be
veik iki pat katastrofos vietos. 
Tai nėra įspūdžių ir pergyveni
mų aprašymas, o tik aeronau- 
tinė knyga. Bord-book vadina
ma.

• Dienyne rašyta lietuviškai, 
nužymėtas visas kelias pastabo
mis: “Apleidžiant Amerikos že
myną oras buvo gražute... Deši
nėj matėsi dideli debesys... Pra
lėkus New-Foundlandą dešinėj 
matėsi žemė... šiaurėj stovėjo 
didelis rūkas... Netoli Europos 
sutikom audrą... ir 1.1. Visas ke- 
lias dienyne buvo nubrėžtas. 
Dargi šiapus Berlyno dienynas 
buvo stropiai vedamas, bet prie 
nelaimės vietos jau nėra jokių 
pastabų...

(Pirmadieny tilps platesnis 
pranešimas apie tai, kaip Da
riaus-Girėno nelaimę aiškina 
Lietuvos lakūnai).
. • L .' * '' . ..

Nemune prigėrė vaikas 
Liepos 21 d. Gelgaudišky ties 

Papiškių km. besimaudydamas 
prigėrė 7 metų amž. Gediminas 
Martinkaitis iš Dambravos km.

SUIMTI AUSTRIJOS NAZIAI

VIENNA, r. 11. —Du augšti 
naziai tapo areštuoti Linz už 
suokalbį nužudyti heimvvehro 
vadą princą von Starhember.

Taipjau yra areštuotas baro
nas von Albensleben, kaltina
mas pašovęs Tyroliaus heim- 
wehr vadą Dr. Seibling. Baro 
nas planavęs ir kitus Austrijos 
politikus išžudyti.

NEW YORK, r. 11. — Laivu 
Kungsholm sugryžo 430 žmo
nių, kurie buvo išvykę ekskur
sijai į Rusiją. Maskvoj jie bu
vo tik 4 dienas, todėl sakosi 
negalį spręsti apie Rusijos eko
nominę ar poliitnę padėtį. Tik 
vieną dalyką jie įsidėjo, kad per 
tas 4 dienas visoj Maskvoj tik 
vieną žmogų matė, kuris turėjo 
kaklaraištį. Kas jis— jie neži
no, bet spėja, kad tai turėjo bū
ti labai atfgštas bolševikų val
dininkas.

BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, r. 
11.—Aštuoni žmonės išėjo iš 
proto ir trys pasimirė nuo ne
paprastų karščių. Visas alus ir
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LSS. ŽINIOS
Visoms LSS. kuo

poms
Draugai:
Amerikos Jungtinių Valsti

jų Socialistų Partija siunčia 
šešis delegatus į Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo 
kongresą, kuris bus vienas 
svarbiausiųjų pasaulio darbi
ninkų istorijoje. Kongresas 
svarstys tris klausimus, nuo 
kurių priklauso darbo žmonių 
ateitis ir šioje šalyje, ir kitur:

1) Kokiomis priemonėmis 
darbininkų klasė turi tęsti sa
vo kovą dėl valdžios.?

2) Kaip suvienyti darbinin
kų klasę?

3) Darbininkų uždaviniai, 
kilus karui.

Kad Amerikos Socialistų 
partija galėtų atlikti savo pa
reigą Internacionale, ji turi 
prisidėti ir su savo duoklėmis 
prie tarptautinės darbininkų 
organizacijos išlaikymo. Par
tija dabar yra kalta Internaci
onalui beveik $3,000. Kad bu
tų sukelta pinigai šitai skolai 
apmokėti, Nacionalis Ekzeku- 
tyvis Komitetas išsiuntinėjo 
as’csmcntų štampas visiems 
partijos skyriams, taip pat ir 
l.SS. kuopoms.

Taigi Pildomasis Komitetas 
šiuo kreipiasi į visas LSS. 
kuopas, ragindamas jas par
duoti kiek galint daugiau tų 
štampų tarpe LSS. narių ir 
simpatizatorių, pasiunčiant su
rinktus pinigus tiesiog į cent- 
ralinę partijos raštinę (549 
Randolph St., Chicago, III.). 
Kiekviena kuopa turėtų sunau
doti bent vieną knygelę su 10 
štampų.

Draugai yra kviečiami su
krusti tuojaus, nes partijos 
delegacija į Internacionalo 
kongresą turi urnai iškeliauti. 

I^iS. Pildomasis Komitetas.
Lietuvių Socialistų 

konferencijos 
protokolas

Liepos 16 d. 10:30 vai. ryte, 
Universal Klube, konferenciją 
atidarė LSS. Pildomojo Ko
miteto narys drg. J. Mickevi
čius. Patikrinus delegatų 
mandatus rasta, kad dalyvau
ja 27 delegatai sprendžiamu 
balsu.

1. Konferencijos vedėju iš
rinktas A. Kauskas, sekreto
rium J. Mickevičius.

2. Pasiūlyta LSS. P. Komi
teto dienotvarkė — priimta.

3. Centro sekretoriaus drg. 
Jurgelionienes raportas, iš 
klausytas ir priimtas vienbal
siai.

4. Raportai kuopų delegatų 
apie jų darbuotę įvairiose ko
lonijose — LSS. 51 kp. delega
tas drg. Naudžius ir 19 kp. 
delegatas S. Cibulskas patei
kė savo kuopų darbuotės ra
portus raštiškai. Kitų kuopų 
raportai buvo pateikti gyvu žo
džiu: Michelsono, Lavinsko, 
Nevarausko, Kundroto ir kai 
kurių kitų. Raportai priimti.

5. Nutarta duoti sprendžia
mas balsas Socialistų Parti
jos nariams.

6. Drg. Michelsono įneši
mas, kad LSS. Pildomasis Ko
mitetas butų renkamas iš įvai
rių kolonijų — didžiuma bal
sų priimtas, eis referendumui.

7. LSS. Pildomasis Komite
tas, numatomu laiku konstitu
cijoje, turi paskelbti Pildomo
jo Komiteto nominacijas ir 
rinkimus.

Pirma sesija užsidarė 12:45 
po pietų.

Antra sesija atsidarė 2:30,p. 
į i p. Lietuvių AudUorijoja.

k Kalba Socialistų Partijos j 
galiotinis drg. Burg. Skaitomi 
laiškai ir pasveikinimai. Drg. 
Viznio laiškas su pasveikini
mu ir sykiu $2.00, laiškas iš 

| Kanados nuo drg. Frenzelio,

Bakano iš Pittsburgho ir dar 
keletas iš kitų kolonijų.

1. Referuoja Dr. A. Montvi- 
das ir drg. S. Michelsonas — 
vidujiniai musų reikalai ir 
bendras darbas su kitomis 
sriovėmis.

2. Įnešta ir po plataus ap
kalbėjimo priimta skelbti va
jų laike šešių mėnesių išjudi
nant lietuvių kolonijas — ga
vime naujų narių ir tvėrimo 
naujų kuopų.

3. Išrinktas Veikimo ir Agi
tacijos Komitetas iš 7 narių 
sėkmingam vajaus vedimui— 
prirašyme naujų narių, tvė
rime naujų kuopų. Komitetan 
įėjo sekami draugai: S. Mi
chelsonas iš Bostono, Glavec
kas iš Brooklyno, Nevaraus- 
kas iš Akron, Naudžius iš 
Grand Rapids, Budvydienė iš 
Detroit, Martin iš Kenosha ir 
Liutkus iš Chicagos.

4. Drg. S. Michelsonas teikia 
susirinkimui įnešimą, kad pa
kviesti į LSS. “sklokininkus,” 
tai yra Pruseikos, Butkaus ir 
Strazdo vadovaujamą dešinių
jų komunistų grupę. Po pla
taus apkalbėjimo nutarta ne
kviesti.

5. įnešta ir priimta, kad at
sikreipti į “Naujienas” ir “Ke
leivį”, kad laike busiančio va
jaus, būtent šešių mėnesių, 
turėti nuolatinius skyrius L. 
S. S. reikalais — “Naujieno
se” ir “Keleivyje.” Reikalas 
pavestas vykdymui gyveni- 
man Veikimo ir Agitacijos 
Komitetui.

Dėl susidėjusiu laiko ir esą 
mų sąlygų daug reikalų buvo 
neaptarta — tas bus atlikta 
krivūlės keliu. Susirinkimas 
užsidarė 6:30 vai. vak.

Tvarkos vedėjas—
A. Kauskas. 

Sekretorius '—
J. Mickevičius.

LSS. Pildomojo Ko
miteto posėdis

Rugp. 10 d., “Naujienose” į- 
vyko LSS. Pildomojo Komiteto 
posėdis, dalyvaujant veikles
niems komiteto nariams. Posė
dyje buvo svarstoma pereita 
LSS. konferencija ir jos nuta
rimai,’ kad komitetas galėtų 
išpildyti visus konferencijos 
nutarimus ir sulig to suderinti 
savo veikimą.

Pirmiausia tapo nutarta pa
klausti konferencijoje išrinkto 
Agitacijos ir Veikimo Komite
to, ką jis iki šiol yra veikęs ir 
kokius planus yra paruošęs to
limesniam veikimui, kad ir 
Pild. K-tas galėtų kartu savo 
planus koordinuoti bendram ir 
tikslesniam veikimui.

Skaitytas Socialistų partijos 
laiškas, raginantis LSS. narius 
pirkti Internacionalo ženkle
lius* kad tuo Soc. partija galė
tų atsiteisti savo skolą Socia
listų Internacionalui, ženklelių 
pirkimas yra savanoris. Nu
tarta atsišaukti j LSS. kuopas 
ir narius tuos ženklelius pirkti 
ir tuomi paremti Soc. partiją 
ir Soc. Internacionalą.

šiomis dienomis tapo išsiun
tinėtos kuopoms balsavimo 
blankos dėl konferencijos nu
tarimo taip pakeisti LSS. kons
tituciją, kad LSS. iPild. Komi
tetas butų renkamas ne iš vie
nos kurios apielinkės, kaip 
iki šiol buvo, bet iš įvairių a- 
pięliukių. Kuopps turi tuojau 
sušaukti susirinkimus ir tą 
klausimą išspręsti. Balsavimo 
blankos su rezultatais turi bū
ti grąžintos LSS? centrui ne 
vėliau rugsėjo 15 d.

Dildomojo Konutęto pjriąL 
njnlfu tapo išrinktas d. J. MiCr 
kevičius.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

............. .'.Mpimnn1 UIUIIM1.........

Agitacijos ir Veiki* 
mo Komitetas.

Pereito j LSS. konferencijoj, 
laikytoj, liepos 15 d.,, Ckįcągo. 
tapo iš* įvairių kuopų išrinktas 
Agitacijos ir Veikimo Komite
tas, kuris per ateinančius 6 
mėnesius turės pravesti plačiu 
LSS. gaivinimo kampanijų, 
tverti naujas LSS. kuopas ten 
lqur jų nėra, ir didinant vei
kimą jau esančių kuopų.

Į1 Komitetą įeina:
Pirmininkas 

253 Broad\vay 
Mass.

Sekretorius 
2200 Alpine avė., 
pids, Mich.

V. T. Neverauskas, 998 Ea-st 
Avė.

S. Michelsonas, 
, So. Boston,

Naudžius, 
Grand Rą-

Avė
Myrtle

Akron, Ohio.
Glaveckas, 135
Brooklyn, N. Y.
Budvidienė, 4094 — 9th

St., Encorse, Mich.
J. Martin, 4508—8th Avė.,

Kenosha, Wis.
K. Liutkus, 5252 So. Morgan

Sa., Chicago, III.

Atvyksta Fred Hen- 
dersos

Spalio 15 d. į Jungt. Valsti
jas atvyksta vienas Anglijos 
darbininkų vadų, Fred Hender- 
son, autorius knygos “The 
Case for Socialiam”. Atvyksta 
jis dešimčiai savaičių su pra
kalbų maršrutu. Kas norėtų 
rengti jam prakalbas, tesusiži- 
no su Socialistų partijos ras
tine, 549 Randolph St., Chica
go, III.

korespondencijos!
Pittsburgh, Pa

Sąrašas aukavusiųjų Liet. 
Kambario Eoiujan.

(Nuo balandžio 7 d. 1933 
Liepos 18 d., 19331 m.

m.)

A. P. L. A; 12 kuopa,
Ambridge, Pa..............

“Dirva”, Gleveland, O.....
Gallagher, Thomas J.

Pittsburgh, Pa..............
Gilius, J. Pittsburgh, Pa.
Kairys, L. Mckees Rocks,

Pa. ...............................
Kazačionis, J. Homestead,

$1.50
5.00

1.00
1.00

1.00
Lietuvos Vyčių 11 kp.

Homestead, Pa............
Kraužlis, V. Homestead,
Liet. Amer. Prekybos

Butas, Newark, N. J.
Liet. Vaizbos Butas, 

Pittsburgh, Pa..........
Liet. Piliečių Dr-ja, Penn

Avė., Pittsburgh, Pa. .... 5.00
Lietuvių Ūkio Klubas,

Pittsburgh, Pa. .......... 86.16
Liet. Motinų Klubas,

5.05
1.00

10.00

91.42

20.00
J. Pittsburgh, Pa. 1.00 
kuopa, Boston,

10.00
kp., Gliffside,

Liet. Taut. Sandaros Są 
ryšis, Pittsburgh, Pa.

Petraitis
SLA. 43

Mass.
SLA. 70

N. J............................... 10.00
SLA. 169 kp., Ambridge,

Pa.................................... 2.00
SLA. 367 kp., Port Ghester,

N. Y................................ 5.00
Šviežikas, A., Pittsburgh,

Urbaitis, Al. Donorą, Pa.
Viktoravičius, J.,

Pittsburgh, Pa.................
Varašienė, A., Pittsburgh,

Pa...................... .....
Zdankus, A., Pittsburgh,

.50
1.00

1.00

Pa.........................................501.
Zedes, W., Pittsburgh, Pa,. l^OO' ^1115* ^kagoję.

$270.88
Pirmiau paskelbta 705,17

Viso .... .. $97&05
Birželio 29 d., 1933 ,-v m. če

kis $250 vertes išrašytas Upį- 
versitetui.

Aukščiau telpa Pittsburgho 
Ųpiyersiteto pąggiųintas au
kautojų 4-tas sąrašas. KaLku-

NAUJIENOS, CHcagO, J11,
■■.-•'■m1 v-J ..u....    

jrių, draugijų; vąrdus mes iš
vertėm, tąįp,, kąįp, draugi
jos vadinasi: liętuviškflt

Mątnme, kadį jau, nedaug, 
trūksta iki tuksttmčiui, t. y. 
tukjai sumai,, kuri, už.tįkrhis 
mums, lietuviams, teisę rengti 
sąvo, paminklinį kambarį< Riti, 
tsburgho Universitete. Iki šiai 
dienai yra da-kiek, surinkta, 
taip,, kndi vįsęs ąukos Jąu sib

AmerikosLietuvių Spaudai
knyga 

Tam
Lįętuvmę rąšumąi 

apm? DMiUr iri* Girėną* 
tikslui i reukamn medžiaga, 
Visit ^rąšumi i talkon.

bįetuyp^ Aerp,Klubo, pirmb 
n i ūkas, Pjrof; ŽeiuaiUs, krei?
pic^ii L a* .a lakūnų draugus* 
pažįstamus irr rėmėjus 
koję,s p^ašy^ąmas sumikti* Klu-r 
buį. smulkiausias i žinias apię 
lakūnų ruošimdsi knvai su 
AtląnUku. RrnL žemaitis yra 
atsiuntęs; ir Liatųvus Gęnerali 
niam< Konsului- New Yorke 
laišką, kuriama skaitome: 
“Popui - žadęjkiuL
Lietuvos Gen. Konsului Am.

Bęsiruošdamas sutikti trans
atlantinius lakuhus. Darių ir 
Girėną, Lietuvos Aęro Klubas 
jau buvo numatęs jų. kelionės: 
monografijos, leidimo reikalą. 
Tačiau iš kapitono. Dariaus 
ir Tamstos įpums atsiųstuose 
laiškuose mopografijos leidi
mas būvi, pažymėtas esąs dar 
per; ankstyvas*

Dabar, esant akyvaizdoje 
įvukusio skaudaus fakto, mo
nografijos leidimas pasidarė 
skubus ir neatidėliotinas. Šio 
darbd ėmėsi Lietuvos Aero 
Klubas, sudarydamas redakci
jos komisiją iŠ a v. m j r. Py- 
ragiaus ir av. Įeit. Adomavi
čiaus. Prašome smulkios me
džiagos liečiančios lakūnų pa
siruošimą kelionei k. a.: iš
karpos iš laikraščių, susiraši
nėjimai, skridimo fondo glo
bėjų bylos ir t t.

Be šios medžiagos monogra
fijos pilnumas yra> neįmano
mas. Šiuo nuolankiai prašo
me Tamstos, Pęne Konsule, 
neatsisakyti padėti mums ta
me darbe, surenkant visokią 
medžiagą, kuri Tamstos nuo
mone galėtų padėti* visapusiš
kai nušviesti lakūnų asmenis 
ir jų žygį. Neabejojame, kad 
tame darbe Tamstai suteiks 
pagalbos Amerikos Lietuvių 
laikraščiai ir paskiri asmenys. 
Visą surinktą medžiagą pra
šome prisiųsti galimai grei
čiau, nes knygą norime išleisti 
jau rugsėjo mėnesį.”

Mes iš savo pusės prašytu
mėm lakūnų gimines ir drau
gus, skridimo rengėjų komi
tetus ir lakūnų artimesniuo- 
sius pagelbininkus, pristatyti 
minėtam tikslui bet kokią 
medžiagą, taipgi atsiminimus, 
tiesioginiai Lietuvos Aero Klu
bus (adresas: Nepriklausomy
bės aikštė N. 2, Kaunas, Lithu- 
ania), arba siųsti per Lietu
vos Konsulatus: Consulate of 
Litliuania, 100 East Bellevue 
Place, Chicago, Illinois; arba 
Consulate GeneraĮ of Lithu- 
ania, 11 Waverly Place, Nevy 
York Citv.

II.
Nauji užuojautos pareiškia 

mai. Del tragingos ir didvy
riškos transatlantiko lakūną 
Dariaus ;ir Girėno mirties dau
gelis asmenų raštu ir žodžiu 
yra pareiškę užuojautos la
kūnų giminėms ir Lietuvių^ 
Tautai per Lietuvos Gen. Kon
sulatą New. Yorke, Lietuvos 
Aero. Klubas buvo vienas pir
mutinių, atsiuntusių užuojau
tos telegramas lakūnų gimi-

, Čia patięlęįa- 
nui visuomenės, žiuįąį tįk;; ke
letas tokių pareiškimų-
Ronui i P. žadeikiįui,
Liętuvos Gen,, Konsului Ąni, 
Didžiai Gerbiamas Bone,: Kon
sule,

šiuomi nuolankiai prašau 
Tamstą perduoti Vytauto Did- 
džiojo Universiteto, visos pro
fesūros ir visos studentijos* 
giliausią užuojautą ‘ karžy- 
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daro, tūkstantį, bei kftdi Šįtas 
darbai, kaip* ir kiekyienas ki
tas negalėjo eiti; be i$lajdų, 
taii-da, grynais pinigais vis 
kiek trūksta iki tos apvalios 
sumos* L. K. Fopdo Komite
tas rengiasi paskelbti visą 
apyskaitą* kiek pajamų, kiek 
išlaidų ir kiek yra grynais pi
nigais.

Ą. K. E. Spaudos K-sija.

giškaįi žųyusių, garbingų lietu
vių, lakūnų, Dariaus ir, Girė
ne, tėvams ir giminėms.

Kaip, visa, Lietuva, taip ir 
Universitetas ląukė jų atvyk
stant bet žiaurus likimas at- 
peįšč tikrą tragediją. Deja, 
įmpniįos istęrijnję ne vieno 
didvyrio pastangos yra pasi- 
bąįgusios; tragingai, ir vis dėl
to, tokios tragedijos duoda 
dąųg moraiines naudos žmo
nijai^ Taip ir musų garbingų 
lakūnų, Dariaus, ir Girėno, 
karžygiškai žuvusių jau nuga
lėjus Atlanto vandenyną, tra
gedija pasiliks musų tautos at
mintyje, kaip viena tų dvasios 
brangenybių, kurios apsupa 
tautos gyvenimą ypatingu gro
žiu ir stiprina tautos, dvasines 
jėgas sunkioje kovoje už ge
resnę, ateitį.

Lietuvos Universitetas nie
kuomet neužmirš Dariaus ir 
Girėno. Jiedu visuomet pa
siliks musų jaunimui ir musų 
šonąjai; kartai gražus tikro 
žmoniškumo, sielos skaidru
mo ir pasiryžimo pavyzdys.

Su didžia pagarba, 
(parašas) Prof. V. Čepinskis, 

Rektorius.

Hon. Paul žadeikis, 
Lithuanian Concul General, 
11 Waverly Place, 
New York City.
My dear Gonsul General:

Perniit mc, on bchalf of the 
staff and personnel of Floyd 
Bennett Field, to express to 
you and your countrymen our 
šympathy in the loss of Gap- 
tain Stephen Darius and Pilot 
Stanley Girėnas.

These boys, during their 
stay at the municipal airport, 
become very dear to everyone 
on the field. Their prepara- 
tion for the flight was one of 
the most thorough that we 
have witnessed. Due to the 
fact that they were on the 
field longer that most propo- 
sed traupallantic flights, we 
had a greater opportunity to

.. .......................................... . . .........nu..m...................        ę
PIKNIKAS PIKNIKAS

— Rengia — 
Draugystė Lietuvos Kareivių 

Sekmadieny, Rugpiučio 13 d., 1933 m.
P. A. Miliausko Naujame Darže 

prie Kean Avė. ir 87
4apie pora blokų į rytus nuo Kean Avė. Justice tPark, III. 
pradžia 10 valandą ryto. Įžanga tik 25c porai

Rengėjai užtikrina visiems smagius laikus. Visus nuveš
Jtrokais nuo Liuosybčs svetainės, 14 St. ir 49th Ct. A. Was- 
'tak išvažiuoja 10 vai. ryto. J. Anglickis — 11:30 vai. Ado
mas Bernadišius — 1-mą vai. po pietų.
Bukite laiku, laukimo nebus. Kviečia Komitetas.

Labai platus pasirin
kimas visokių kitokių 
Standard padarymo 
radios, įrengtų gra
žiausiuose naujuose 
kabinetuose.

LACHAWICZ IR SUNAI Pirkite dabar ir tau- 
pinkite.

MATYKTE J VOS. TUOJAUS

PEOPLES
FURNITURE CO.
K RA U T U V E S

S. D. L. B. A. L.S C. L.
ĘAGĘĄBŲ VEDĖJAU IR BALSAMAVOTOJAI

Pągrabą.kainps atątinka depresijos laikui,
ToįuF^nčdaro skirtumo,
Mędjern^kps .kpplyčjos dykai,
Ąsmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Cicero, III.
1439 S. 49th Courfr

Telefonas Cicero 5927

4179-85 Archer Avė.
Cornęj; Richmond Street

2536-40' W. 63rd St.
Cortųr Maplewood Avė.

CHICAGO, ILL.

Chicago, III.
2314*West 23rd Place 
Telefęjjąs Canal 2515,2516 Garsinkitės “N-nose”

šeštadienis, rugp. 12, 1933

know and. enjoy their friend- 
ship.

May this in some small way 
express to you vvhat a. great 
privilege it has been to know 
Captain Stephen Darius and 
Pilot Stanley Girėnas.

Witb kindcsl personai 
gards, L am

Sincerely yours,
J. Nelson Kelly,

Manager of Airport.

rc-

Reguliariški Išplaukimai, — 
Patogi Kelionė, — 
Žemos Kainos
Del informacijų kreipkith 
į Vietiniui Agentui arba į

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

130 N. LA SALLE ST., 
Chicago, III.

thc story of Gaptain 
Darius’ and Stanley 
departure from New 
their attempt to reach 
Litliuania in a non-

WE DO OUR PA R T

P. Žadeikis, esq.,
Consulate General of Litliuania 
11 Waverly Place, 
Ncw York, N. Y.
My dear Gonsul General:

We all followed with great 
interest 
Stephen 
Girėnas 
York i n 
Kovno, 
stop flight.

Thc tragic end of their 
hcroic undertaking has exact- 
ed the most heartfelt frief 
and sympathy, cspccially from 
their own countrymen, and 
representatives of other frien- 
dly nations. Permit me, in 
behalf of the Line and our 
Managing Director, to express 
our sinccre condolencc and 
our sympathies in the great 
loss that Litliuania and thc 
United States have suffcrcd 
through the misfortunc of 
these two airmen who almost 
had attained their goal whcn 
the tragedy accurred.

Sincerely yours,
P. T. Hanso n, 

Swedish American Line 
Ncw York, N. Y.

PIRKITE
RADIO

DABAR 
pakol dar yra

ŽEMOS
KAINOS

N26 44-BN New Lork, N. Y. 
1243P July 18, 1933.
Hon. P. Žadeikis,
Consul General of Lihuania, 
11 Waverly Place, 
New York, N. Y.

Please accept the exprcssion 
of sincere symphaty at the 
tragic death of the two valiant 
Lithuanian Fliers who lošt 
their lives on German soil 
gfter their ounstanding achie- 
veinęnt in transatlantic flying. 
Germany admires the two 
Lithuanian heroes and deeply 
deplorcs their tragic

Dr. O. C. Kiep, 
German Consul

fate.

General 
1256P.

Peoples Furniture 
Krautuvėse!

$15.00 Naujos Mados 
Midget Radios po

’795
Crosley Radios

14.95
Philco Radios

18.75

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Nauji
Po

Nauji
Po

Nauji Zenith Radios

'26.95
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Protesto Rezoliucija
Spaudai ir Radio programų 

davėjams

Lotų savininkų pusmetinis su
sirinkimas, įvykęs liepos 19 d., 
1933 m. Chicagos Lietuvių Au-

WE DO OULR PART

OS.

PIRKITE DABAR IŠ

PROGRESS
FURNITURE CO

Pakol dar yra

ŽEMOS
KAINOS

Puikus. Naujos Mados Sek
lyčiom Setai, verti $80.00 

kol teksime po

39.75

ditorijos svetainėje, 3133 So. 
Halsted St., iškėlė griežę pro
testą prieš Lietuviškų keltiš
kų Kapinių vardo vartojimą 
skelbimuose.

Lotų savininkų susirinkimas 
griežtai reikalauja, kad privati
niai asmens, draugijos ir 1.1., 
skelbdami savo piknikus, išva
žiavimus ir kitokius parengi
mus, liautųsi savo biznio išgar
sinimui vartoję Tautiškų Kapi
nių vardą, ir taip pat, reika
lauja, kad Tautiškų Kapinių var
das nebūtų be reikalo valkioja
mas po laikraščių špaltas ap
rašymuose piknikų ir kitokių 
įvykių, kurie neturi nieko bend
ro su Tautiškų Kapinių reika
lais.

Lotų savininkai kreipia visuo
menės dėmesį j tai, kad toks 
Tautiškų Kapinių vardo naudo
jimas pašaliniams tikslams že
mina šitą įstaigą publikos aky
se.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Komisija:

P. Daubaras,
E. Čepulis,
J. Zalatorius.

RADIO
Juozas Babravičius 
dainuoja per radio
Rytoj, Budriko Krautuvės 

progranie, WCFL, 970 kll., 1 
vai. po piet, musų mylimas 
artistas Juozas Babravičius 
sudainuos keletą dainelių, 
p. Sauriui akompanuojant.

Nepamirškite pasiklausyti. 
Primenu, kad ponas Budri- 
kas nedėldieniais leidžia net 
tris programus: 8 vai. ryte iš 
WCFL 970 k., 1-mą vai. po p. 
iš tos pačios stoties ir 1:30 v. 
iš WAAF 970 k. Sprendžiant 
iš praeities, netenka abejoti 
dėl Budriko programų įvairu
mo ir gražumo. Patartina 
kiekvienam lietuviui šių trijų 
programų rytoj pasiklausyti.

— Muzikos Mylėtojas.

Šiandien įvyks SLA 
301 kuopos susi

rinkimas
CICERO.-—SLA. 301 kuopos 

mėnesinis susirinkimas Lukštie- 
nės svetainėje įvyks šįvakar, 8 
vai. Bukite visi, o labiaus’a 
tie, kurie turite užsimokėti sa
vo duokles. Turite stengtis tai 
padaryti, kad netaptumėte su
spenduoti. Kviečiame atsilan
kyti ir tuos, kurie planuoja pri
sirašyti prie milijoninės lietu
vių organizacijos. Dabar —kol 
esi jaunas ir sveikas—laikas tai 
padaryti.

Atsišaukimas į Uni 
versal Bank Namo 
bonų savininkus

Edvardas Blumas, 3233 So. 
Lime Street, prisiuntė į “N.” 
atsišaukimą į Universal State 
Banko namo gold-bonų savinin
kus, kuriame jis sako:

“Ką mes darysime su receive- 
riu ,kad jis kolektūoja nuomas, 
o mums nuošimčių nemoka. 
Mes turime susirašyti, pasitarti 
ir pradėti veikti kol dar nėra

vėlu, kad atgauti savo pinigus 
arba pasiimti namą. Atsišaukite 
pas Edvardą Blumą, aukščiau 
paduotu adresu*. Telefonas Vic- 
tory 3451. Susižinokite laišku, 
per telefoną arba ypatiškai.”

Kaip gaminti geriau 
šią šaldytą kavą

Augustas Yurkus 
randasi apskri
čio ligoninėje

pir-Augustas Yurkus, kuris 
miau gyveno adresu, 5643 Węst 
64th Place, sunkiai serga ir 
šiandie randasi Cook apskričio 
ligoninėje. YurkaiVs draugai ir 
pažįstami malonėkite jį aplan
kyti ligoninėje.

—Senas Petras.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Vasaros laiku nėra nieko ge- 
resnio už stiklą ledu šaldytos 
kavos—jeigu ji gerai pagamin
ta.

Sunkumas su šaldyt kava yra 
tas, kad pastovėjusi ilgesnį lai
ką ji nustoja kvapo ir skonio. 
To galima išvengti pridėjus 
prie kavos į “perkolatorių” ma
žą šaukštuką “Franck’s Chico- 
ry”—cukorijos, kuri pagelbsti 
kavai ilgesnį laiką palaikyti sa
vo skonį. Be to, Franck’s cu- 
korija turi ir savo gerą skonį, 
kuris sujungtas su* kava padaro 
gerą kombinaciją.

Franck’s cukoriją galima 
gauti maisto krautuvėse. Jeigu 
negalite gauti, pasiųskite 10c., 
šiuo adresu: Heinr. Franck & 
Sons, Fltfshing, N. Y. ir gau
site mažą dėžutę išbandymui.

(Apg.)

SKANUS ŠALTAS ALUS
Gardus namie gaminti užkandžiai.
Svetingas ir draugiškas patarnavimas.
Subatos ir Nedėlios vakarais muzika ir šokiai.
Musų užeigoj jus jausitės geriau, kaip namie.

Smith’s Palm Gardai
4177 Archer Avernie,
Telefonas LAFAYETTE 2235

DABAR YRA GERAS LAIKAS

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

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

Dabar Laikas
Pirkti setą arba lovą, kol kainos dar pigios

Springsai po

ŠTAI KELETAS MUSŲ BARGENŲ
Vatiniai matracai po ................................... .

Lovos po

Jau bu‘vo pranešta apie gar
nio atsilankymų pas pp. M. it 
E. Kiškunus, 1520 South 48th 
et. Jau savaitė laiko kaip p. 
Kiškunienė parvažiavo namo su 
sunumi. Jo vardas Edvardas. 
Abu jaučiasi gerai. Buvo po 
Dr. Yuškos priežiūra. M. Kiš- 
kunas yra patenkintas, nes tu- 
ir didesnę šeimyną, du sūnūs. 
Be to, kelius tuzinuos balandžių, 
porą vištų, etc. Iš jo tikras far- 
meris.—Kaimynas.

Gražus Aržuolo Medžio
Breakfast Setai, verti $25.00

VEDŲ

Linija

Nauji madingi Miegamam 
Kambariui Setai, lova, ko
moda ir šeforėtas, 
$85.00 dabar tik

*39.95
verti

Paskubinkite pamatyti 
šiuos bargenus taipgi ir 
šimtus kitokių pakol dar 
čia kainos nėra pakeltos.

PROGRESS
FURNITURE C0.

KRAUTUVĖJE 
3222-26 S. Halsted St. 

Chicago, III. 
Vedėjai J. Kaledinskas ir 

J. Romanas,

PASTABA: Pradedant se
kantį ketvirtadienį, august 
17th ši įstaiga pradės leisti 
lietuviškus radio programus 
iš stoties WSBC, 1210 kilo- 
cycles, 9:30 vai. vakaro.

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

Patarnavimu

M. L
S. S.
M. L.
M. L.

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97. gale 57th St.

“KUNGSHOLM” Rugpiučio 19, 
DROTTNINGHOLM Rugp. 24, 
“GRIPSHOLM” .... Rugsėjo 6, 
“KUNGSHOLM”....Rugsėjo 13,

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, 'koncertai ir šokiai. 
Keliaujant “Baltuoju švedą Laivynu”, 
kelionė būna pertrumpa.

—o—
Kreipkitės į vietinį agentą, arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

Pradėti galvoti apie savo namu apšildymo reikmenis, nes žiema jau 
bus čionai neužilgo.

Jums gerai žinoma įstaiga
M. LEVY and CO. .

Įves į jūsų namus apšildymą labai pigiai . i
Pašaukite mus telefo

f

nu, mes atsiųsime savo 
inžinięrjų i jūsų namus 
ir jis suteiks jums ap- 
skaitliavimą DYKAI.

VEIKITE TUOJAUS! 
NELAUKITE NIEKO 

ILGIAU!

Visų tavorų kainos 
kyla kasdien.

Bet mes dar turime didelį pasirinkimą boilerių ir radiatorių, kuriuos 
parduosime senomis kainomis.

Taipgi mes užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų la
bai žemomis kainomis.

Taipgi mes užlaikome pilną pasirinkimą reikmenų dėl alaus.

M. DEVY
STATE STREET ir 22nd STREET

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

Nauji parlor setai

3.95 
3.95 
*3.95 

’15.00 
*29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Tel. Calumet 0643-0644-0645

THE GEEVUM GIRLS
GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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POLITIKA IR FINANSAI.

Amerikoje labai daug kalbama apie Wall-stryčio 
galybę krašto politikoje. Wall gatvėje, New Yorke, yra 
Amerikos finansinio kapitalo centras. Finansinis kapi
talas kontroliuoja stambiąją pramonę, geležinkelius ir 
prekybą; o per šias biznio sritis jisai daro labai didelės 
įtakos ir į valdžią.

Bet tarptautinėje politikoje finansai vaidina, gal 
būt, dar didesnę rolę. Štai dabar sufašistėjusioji Vokie
tija nori praryti mažiukę Austriją, bet pastaroji visoms 
keturioms priešinasi. Kodėl? Todėl, kad jai liepia taip 
daryti Anglijos ir Francijos bankininkai.

Austrija ir Vokietija yra vokiškos šalys. Ilgą laiką 
dauguma Austrijos gyventojų, po pasaulio karo, stojo 
už tai, kad jų šalis susijungtų su Vokietija. Tik Austri
jos klerikalai (“krikščioniškai socialė partija”) buvo 
tam priešingi. Bet kitos valstybės neleido tam gyvento
jų daugumos norui būt įvykintam.

Kuomet Vokietijos valdžia pateko į Hitlerio rankas, 
Austrijos žmonių nusistatymas pasikeitė. Stipriausioji 
Austrijos partija, socialdemokratai, išmetė iš savo pro- 
gramo punktą apie susijungimą su Vokietija ir pareiš
kė, kad su “nacių” valdoma Vokietija jie nenori turėti 
nieko bendro. O tuo tarpu Vokietijos valdžia dabar tie
siog smurtu bando Austriją prijungti prie savo “rei
cho”. Nedrįsdamas atvirai užpulti Austriją ginkluota 
jėga, Hitleris stengiasi sukurstyti savo pasekėjus Aus
trijoje, kad jie nuverstų valdžią.

Tačiau Austrija nepasiduoda. Ji yra silpna, de
šimtį kartų mažesnė už Vokietiją, o Vokietija ne tik 
veda prieš jos valdžią smarkią propagandą, bet ir boi
kotuoja jos prekybą ir kitokiais budais daro jai kliūčių. 
Šitose grumtynėse Austrija ilgai negalėtų atsilaikyti be 
didžiųjų valstybių pagelbos. Bet anglai, franeuzai ir net 
italai remia Austriją prieš Vokietiją.

Šios valstybės tik-ką nutarė duoti naują paskolą 
Austrijai, 50 ar 60 milionų dolerių, nežiūrint to, kad 
Austrija nestengia atmokėti savo senąsias skolas. Ji 
yra skolose paskendusi. Tačiau ji dabar gaus dar krūvą 
pinigų. Dalį šitos paskolos jai duos Anglijos bankas. 
Telegrama iš Londono vakar pranešė, kad anglai apsiė
mė sukelti Austrijai apie 20 milionų dolerių, ir vos tik 
buvo ši paskola paskelbta, kai bankininkai ją išgraibė. 
Už vienos minutos po paskolos paskelbimo teko jau su
stabdyti užsirašinėjimą paskolai!

Anglai ir franeuzai dėlto ir gali diktuoti politiką 
mažesniomsioms valstybėms, kad jie yra galingi finan
siškai. O Vokietijos “naciai” turi tik kumščią. Jie gali 
smaugti beginklius žmones namie, bet už Vokietijos sie
nų jie yra bejėgiai. Jie nestengia savo pusėn palenkti 
net savo viengenčius Austrijoje.

pitalistišką pasaulį, tai po šita neva revoliucine fraze 
slėpėsi ne kas kita, tik ekonominis nacionalizmas. Le
ninas, Trockis ir kiti bolševikų lyderiai manė, kad Rusi
ja galės laimingai gyventi, atsiskyrusi nuo viso pasau
lio—neturėdama nei diplomatinių, nei- prekybinių santy
kių su kitomis šalimis. Jie tikėjosi galėsią, vien tik pa
keisdami ekonominę santvarką viduje ir teisingiau pa
dalindami turtą tarpe žmonių, sukurti tokią gerovę kra
šte, kad darbo žmonės kapitalistiškose šalyse, žiūrėda
mi į tą “rojų” užsidegs entuziazmu steigti tokią pat 
tvarką ir pas save? ir kapitalistiškas pasaulis subyrės į 
skeveldras.

Bet išėjo visai kitaip. Nežiūrint kaip bolševikai 
stengiasi paslėpti tiesą nuo pasaulio, visi žino, kad Ru
sijoje šiandien yra daugiau skurdo, negu bent kurioje 
kapitalistiškoje šalyje, kurias Maskva žadėjo “pavyti ir 
pralenkti”. Rusijoje siaučia badas. Bet tai nėra svar
biausias dalykas iš atžvilgio to klausimo, kurį mes čia 
gvildename. Svarbiau yra tai, kad gyvenimas visą laiką 
verste vertė sovietų valdžią atsisakyti nuo tos naciona
lizmo politikos, kurią ji buvo pradžioje pasirinkus. Prad
ėjus keletui metų po bolševikiško perversmo Rusijoje, 
jau Maskva buvo priversta ieškoti ryšių su “kapitalis
tišku pasauliu.” Pradžioje su artimesniaisiais kaimynais 
(Latvija, Lietuva, Vokietija), paskui ir su tolimesnė
mis šalimis — Italija, Francija, Anglija ir t. t. Ji buvo 
priversta siuntinėti savo delegatus į Tautų Sąjungos 
suvažiavimus ir kitokias tarptautines “imperialistų” 
konferencijas.

Ilgoką laiką šitą savo politiką bolševikų “teoretikai” 
aiškindavo tuo, kad Maskva tai daranti ^strategiškais” 
sumetimais, norėdama suskaldyti imperialistų jėgas 
arba juos numaskuoti. Bet toliaus vis labiaus tuose so
vietų santykiuose su kitomis šalimis ėmė reikšti# bizniš- 
ki Rusijos interesai — noras gauti paskolą, ieškojimas 
rinkų eksportui, ir t. t. Kada galų gale Stalinas sugal
vojo savo “piatilietką” (penkerių metų industrializaci
jos planą), tai bizniškas santykiavimas tarpe Rusijos 
ir užsienių padidėjo milžiniškai: už miliardus rublių ji 
pardavė savo prekių kitoms šalims ir už tiek pat arba 
dar daugiaus prisipirko prekių (daugiausia, mašinų) iš 
tų šalių. “Piatilietkos” metu betgi bolševikai sakydavo, 
kad dabar jau ateina galas prekybai su kapitalistišku 
pasauliu: kai tik sovietai įsitaisys tokią pramonę, kaip 
Amerikos, arba dar geresnę, tai Rusija parodys špygą 
kapitalizmui: pati viską gaminsis, aprūpins žmones 
naujausios gadynės patogumais, ir gyvens sau švilpau
dama. f

Tačiau ir iš šito jų pasigyrimo išėjo ne daugiau, 
kaip iš muilo burbulo. “Piatilietka” jau seniai pabaigta, 
o sovietų valdžia, užuot rodžiusi “špygą” pasauliui, siun, 
tinėja savo komisarus po visas šalis ieškoti biznio. Pa
saulio ekonominėje konferencijoje Londone komisaras 
Litvinovas pareiškė, kad sovietų valdžia per metus lai
ko duos užsakymų įvairioms prekėms užsieniuose už bi- 
lioną dolerių: kas duos jai daugiau kredito, tam daugiau 
tų užsakymų teks!

žodžiu, patyrimas rodo, kad juo daugiau agrikul
tūros šalis stengiasi pakelti savo pramonę, juo daugiau 
biznio reikalų ji turi su kitomis šalimis. Bet jeigu taip, 
tai kaip gali tuomet aukštai išsivysčiusi pramonės šalis

kviečiami stoti j kovą prieš 
kiaro pavojų, už bedarbių rei
kalus ir už išreikalavimą 
miestuose, kad lietuvių jau* 
nuolių sportui butų suteikia
mas veltui miestų gimnasti
kų svetainės.”
Tą laišką komunistų jau

nuolių vadai paraše vyčiams, 
žinoma, ne savo iniciatyva, bet

Pasaulis susidaro iš 
nieko

Didelis, gražus ir nuosta
bus atrodo mums pasaulis. 
Kokia didžiule yra musų že
mė ir kokie didingi jos kal
nai! 1 Kokie milžiniški yra 
vandens plotai, akimi neaprė
piami, ncapžvelgiami! Kaip 
maloniai vasarą šildo saulutė, 
kaitina jos spinduliai: suža
liuoja! Akys raibsta nuo 
spalvų margumo, o ausyse 
skamba paukštelių giesmės, 
žmonių dainos, mašinų kauk
smas ir triukšmas. Taip, di
delis, gražus ir nuostabus at
rodo mums musų pasaulis.

Bet ar ateina kam nors gal
von, kad visa tai yra tik mu-; 
sų jausmų apgavimas, kad to
kio pasaulio, kokį mes jį ma
tome, juntame ir įsivaizdud- 
jamefc visiškai < nė bute nėra? 
Nes* apie taL tur būt, labai re
tai kas tepagalvoja. Visir tur 
būt, mano, kad jeigu mes po 
savo kojomis juntame žėmę, 
tai žemė tonai' ir yra; jeigu 
mes į rankas paimame geid
žios, plierfo, aukso ir kt. i ga
balą, tai geležis, plienas, auk
sas tenai ir yra; jeigu mes 
matome raudoną, tai tokios 
spalvos čia iš tiesų ir yra: jei
gu mes girdime , malonius ar 
erzinančius garsus, tai tokie 
garsai pasauly ir sklystd. 
Daugelis, tur būt, mano, kad 
vasarą yra šilta todėl, kad yra 
daug šilimos, o žiemą šalta to
dėl, kad yra šalčio ir t. t.

Bet visi taip manantieji be 
galo klysta: pasauly beveik 
nieko nėra tokio, kaip kad 
mums išrodo, kaip mums mu
sų jausmai perduoda.

Pasauly yra visiškai tylu: 
joks garsas nedrumsčia tos 
amžinos tylos. Jokio garso 
pasauly nėra: nėra nei pauk
ščių giesmių, -hei žmonių dai
nų, nei mašinų triukšmo! O 
yra tiktai oro bangavimas, ku
ris užkliudęs musų ausies bu-

paskatinti komunistų partijos 
ir lietuviško centro biuro šulų. 
VadMasi, bimbininkų “revoliu
cingumas” išsivystė į bendrą 
frontą su vyčiais.

Bet kadangi vyčius kontro
liuoja kunigai, tai aišku, kad 
vyčiai pas komunistus neis.' 
Todėl komunistėms teks stoti į 
vyčių “vaiską.”

gilelį sukelia mums garso pa- 
jutimą. Kai mes. kalbame, tai 
musų gerklės stygos atatinka
mai šujudina oro bangas, ku
rios sklysta į visas pusesi 
Garso bangų sklydimo greitis 
per 1 sek. yra 333 metrai. Va
dinasi, jeigu iš patrankos bus 
šauta, sakysim, už keletos ki
lometrų, tai mes šūvį galėsim 
išgirsti tik po keliolikos se
kundžių : po tiek laiko šū
vio sukeltos oro bangos tepa
sieks musų ausį.

Pasauly nėra nei malonių, 
nei erzinančių, nei plonų,' nei 
storų, nei kokių nors kitokių, 
garsų, o yra tik t vienoks ar 
kitoks, tankesnis ar retesnis, 
didesnis, ar mažesnis oro ju
dėjimas. Vienok or bangavi
mas -perduoda mums vienokį, 
garsą,' kitoks —"kitokį. Bet 
ne visus oro bangavimus mu
sų ausis gali 'pagauti: yra to
kių bangų, kurių musų ausis 
nepagauna ir į garsą nepaver
čia. Vadinasi, pasauly sklys
ta garsaš< bet mes jo negirdi
me. i

Štai mes turime radio apa
ratą. Iš kur jis gauna garsus? 
O .radio aparato pagautieji 
garsai taip pat yra oro (arba 
tikriau sakant etero)'bangavi
mas. Šitos bangos yra ypa
tingos ir musų ausis: jų pa
gauti negali. Radio aparatas 
tas bangas pagauna ir paver
čia jas tokiomis bangomis, 
kurias jau lengvai sugauna 
musų ausis ir paverčia į gar
są.

Taigi, pasauly viešpatauja 
tyla ir niekas niekuomet tos 
tylos nesudrumsčia ir negali 
sudrumsti. ..

Pasauly nėra jokių spalvų! 
Kaip garsas yra tik musų au
sies padaras, taip spalvos yra 
musų akies padaras. Spalvos 
taip pat yra tik vienoks ar ki
toks eterio bangavimas. Tuos 
etero bangavimus pagauna 
musų akies lėlytės ir jau mu
sų sąmonėj paverčia spalvo
mis. > Bangų rūšių yra daug 
ir įvairių, taigi ir įvairių spal

vų gali būti daug. : Bet musų 
akis nėra tiksli ir todėl įvai
rias bangų bangų rūšis tiksliai 
atskirti neįstengia. Mes ski
riame septynias pagrindines 
spalvas (atskiriamas vaivo
rykštėj). v Sakysime, toks ir 
toks etero bangavimas . duoda 
mums' mėlyną spalvą, toks ir 
toks — žalią, toks ir toks — 
geltoną ir t. t. Vadinasi, kokį 
etero bangavimą sukelia koks 
nors daiktas, tokios spalvos 
is mums ir atrodo. Jeigu ko
dų nors etero bangų žmagaus 
akis negalėtų pagauti, tai ir 
okios spalvos žmogus ncina- 
ytų. O kokios nors spalvos 

nematančių žmonių pasauly 
kartais pasitaiko. Tai moksle 
vadinasi daltonizmu, nes vien- 
nas anglų gydytojas, Dalto- 
n’as, patyrė, kad nors jo akys 
yra visiškai sveikos, nors jis 
viską kuo puikiausiai gali ma
tyti, bet jis negali atskirti kc- 
letos spalvų. Taigi, pasitaiko 
tokių žmonių, kurie negali at
skirti, negali matyti, sakysim, 
žalios, raudonos ar kitokios 
spalvos. Kodėl taip? Ogi, 
kaip minėjome, kad jų akys 
negali* sugauti tų etero virpė
jimų, kuriuos anos spalvos 
sukelia. Ir štai jie tų spalvų 
pasauly visiškai nėra.

Bet iš r tiesų pasauly . jokių 
spalvų nėra, o yra i tik etero 
bangavimai, kuriuos visi ap
linkiniai kūnai sukelia, ku
riuos musų akis pagauna ir 
jau musų sąmonėj paverčia 
įvairiomis spalvomis. Vadi
nasi, veltui tu džiaugies gra
žiu paukšteliu, gražiu rubu, 
gražių piešinių: iš tiesų jie vi
si yra ne tokie, kaip jie tau 
atrodo.

Virš musų galvų mėlyno 
dangaus taip pat nėra! Kaip 
žinome, visą musų žemę yra 
apgaubęs storas oro sluogsnis, 
paprastai vadinamas atmosfe
ra. O kokios spalvos yra 
oras? O jokios! štai pilnas 
musų kambarys yra oro ir 
mes -jo 'Visiškai nematome. 
Dienos metu musų kambarys 
yra nušviestas šviesos spindu
liais, todėl kambary yra švie
su. Bet štai naktį, kai kam
barin neįeina šviesos spindu
liai, kambarys lieka visiškai 
tamsus. Vadinasi, ir oras su- 
tamsėja. Taip pat butų ir su 
atmosfera jei ne šviesos spin
duliai, ji butų juoda, kaip 
tamsiausia naktis.

(Bus daugiau)

EKONOMINIS NACIONALIZMAS.

Didžiausia yda Roosevelto ekonominėje politikoje 
yra ta, kad ji turi ryškų nacionalistini pobūdį. Londono 
konferencijoje Amerikos valdžia atsisakė daryti kokių 
nors sutarčių su kitomis šalimis dėl tarptautinės preky
bos, muitų ir valiutų stabilizavimo. Jungtinių Valstijų 
prezidentas pasakė viso pasaulio atstovams: su jumis 
apie ką nors tartis mums dabar nėra kada; mes norime 
pirma atgaivinti biznį Amerikoje, ir jus tą patį daryki
te savo šalyse; o kai visur biznis pasitaisys, tai tuomet 
galėsime pasikalbėti.

Bet yra klausimas, ar šiandie gali bent viena pra
moningoji šalis kiek žymiau pakelti savo ekonominę bū
klę, nekooperuodama su kitomis šalimis? Tokių dalykų 
kolkas mums neteko matyti. Imkime Rusiją. Ji yra la
biausia ekonomiškai atsilikusi iš visų didžiųjų valsty
bių. Milžiniška dauguma jos gyventojų (gal apie 90%) 
dar tebegyvena sodžiuje ir užsiima žemdirbyste. Jos plo
tas neapsakomai didelis — šešta dalis sausojo žemės pa
viršiaus! Tokiai šaliai, rodos, butų visai lengva gyventi 
užsidariusi savo sienose, nes maisto gyventojams ir ža
liavų pramonei ji gali įsigyti pakankamai namie, p pra
monės gaminiams ieškoti rinkos užsieniuose nereikia; 
sodžius gali viską suvartoti.

Sovietų valdžios nusistatymas pradžioje ir buvo 
toks, kad su kitoms šalims geriausia turėti juo mažiau
sia reikalų. Kada pirmaisiais sovietų gyvavimo metais 

• bolševikų šulai sakydavo, kad jiems “nusispiauti” į ka

apsieiti be užsienių?
Roosevelto patarėjai, kurie suformulavo jo dabarti

nę ekonominę politiką, sako, kad 90 nuošimčių Ameri
kos produktų ir prekių suvartojama namie, tai kam, 
girdi, paisyti kitų šalių, kurios nuperka tik apie 10 musų 
darbo vaisių? Bet jie ignoruoja tą faktą, kad visos 
pagrindinės pramonės ir ūkio šakos Amerikoje dirba 
ne tik naminei rinkai, o ir eksportui. Jos yra priverstos 
eksportuoti, kadangi jos pagamina daugiau, negu kraš
tas gali suvartoti. Plieno, anglių, automobilių, gumos, 
telefonų ir elektros įtaisų pramones žymią dalį savo 
gaminių parduoda užsieniams, ir jeigu tas eksportas 
butų nukirstas, tai jos turėtų labai susiaurinti savo ga
mybą, vadinasi, — uždaryti dalį dirbtuvių, atleisti tūks
tančius darbininkų, žemės ūkis taip pat negali be eks
porto apsieiti: kviečių Amerika turi didelį perviršį, med
vilnės (bovelnos) ji išgabena kuone daugiau, kaip pati 
suvartoja.

Tačiau jeigu Amerika turi kitoms šalims pardavinė
ti savo prekių perviršų, tai ji turi ir iš tų šalių pirkti, 
kad jos turėtų kuo už Amerikos prekes mokėti. Jok’: 
pramonės gaivinimo kodeksai šitos paprastos - ekonomi
nės taisyklės pakeisti negali.

Taigi atrodo, kad Roosevelto administracija daro 
stambią klaidą, ignoruodama tarptautinius prekybos ir 
finansų klausimus. Juos vistiek reikės išspręsti, tik jie 
pasidarys daug aštresni, jeigu jie ilgai bus atidėliojami.

KOMUNISTAI DARO BEND
RĄ FRONTĄ SU VYČIAIS

Susirinkus Chicagoje vy 
čių seimui, komunistų jaunuo 
lių 'organizacijos centras pa-Į

siuntė jam pasveikinimą ir ra
ginimą stoti į bendrą frontą. 
Apie tai praneša 187-am nu
meryje Brooklyno “Laisvė” 
(1-ma pusi.):

“Lietuvių Nacionalis Jau
nuolių Komitetas”, rašo Bim
bos organas, “per sekretorii 
drg. John Ormaną pasiimt! 
Vyčių seimui atvirą laišką. 
Laiške katalikai.. jaunuoliai

PABŪGO
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šis “Naujienų” piknikas tu
rės pasilikti ilgai žmonių at
mintyje. Tai bus dainių ir mu
zikos iškilmė. “Birutės” dar
že suskambės balsai musų žy
miausių dainininkų. Kam gi 
nėra malonu pasiklausyti p. 
J. Babravičiaus dainavimo?

Bus progos taip pat išgirsti 
p-Ię Sophic Paškevičaitę, kuri 
laimėjo laikraščio Tribūne 
Music Festival kontestų. Po 
to, kontesto Chicagos anglų 
laikraščiai labai gražiai atsi
liepė apie musų dainininkę. 
Sakysime, vienas muzikos 
kritikas parašė sekamai: “A 
titian haired, 23 year music 
student of Chicago proved the 
scnsation of the day among 
soloists. Miss Sophic Paske 
(Paškevičaitė) of 6345 South 
California avenue, mezzo-sop
rano, singing *My Heart as 
Thy Sweet Voice’, from ‘Sam- 
son and Delilah’, was the una- 
nimous choice of the judges for 
the best voice of any range 
among the women entrants.”

Čia bus ne pro šalį pastebėti, 
jog “Naujienų” piknike p-le 
Paškevičiūtė padainuos tą pačią 
dainą, dėl kurios dainavimo ji 
susilaukė tiek daug pagyrimo 
iš muzikos kritikų ir konteste 
laimėjo pirmą vietą.

Stasys Rimkus yra gerai ži
nomas chicagiečiams baritonas. 
Jo balsas yra gražus ir publikos 
mėgiamas.

Visiems dainininkams akom- 
ponuos žinomas pianistas ir 
“Birutės” choro vedėjas, p. J. 
Byanskas.

Be solistų, dalyvaus dar “Pir
myn” choras po vadovyste p. K. 
Steponavičiaus ir “Lietuvos” be- 
nas po vadovyste p. Keturakio. 
P-no Jos. F. Sudriko muzikalių 
daiktų krautuvė įtaisys kuo 
geriausius garsiakalbius, kurie

išnešios dainų ir muzikos gar
sus po visą daržą, o taip pat 
parūpins pianą.

Prie viso to turėsite progos 
pamatyti, kaip yra gaminama 
“talkies”. P-as L. LukŠis at
vyks su savo aparatu ir užre- 
korduos “Naujienų” pikniką 
garsiniuose judžiitose.

Šį kartą nuvažiuoti i “Nau
jienų” pikniką bus labai paran
ku. P-as J. J. Bagdonas, Mar- 
ųuette Manor graborius, turės 
net 10 automobilių, kuriais bus 
vežami žmonės į pikniką. Susi
rinkite prie jo įstaigos, 2506 
West 63rd st., bile kokiu' laiku 
ligi 3 vai. ])o pietų.

Trokai išeis sekamai: 11:00 
vai. ryto išeis p. Simano Bur
bos trokas iš 5335 S. Halsted 
st. ir pakeliui sustos prie 33-čios 
ir Halsted; p. W. Dambraus
kas paims susirinkusius priėjo 
ofiso (817 W. 34th St.) 11:30 
vai. ryto, ir iš Brighton Parko 
išvažiuos p. J. Oakso trokas. 
Jo adresas—2649 W. 43 st.

Kad nepritruktų vietos tre
kuose patartina iš kalno susi
tarti su aukščiau minėtais as
menimis. Atsiminkite, kad už 
nuvežimą nieko nereikės mokė
ti. Reikės tik nusipirkti pikni
ko įžangos tikietus.

čiai, St. Bagdonas, Ruttichaks, 
Kurauskai, iš Progress Furni- 
ture Go., ir kiti.

Iš Brighton Parko SL Balze- 
kas, A. Jokantas, M. Lesinavi- 
čius. Jos. ir John Jokantai, C. 
Klimas, C. Obecįunas, Wolterai- 
tis, J. Lulevičius, iš Peoples 
Furniture Co„ ir daugelis kitų.

—žvalgas.

Chicagon atvyko 
grupė Philadelphijos 
lietuvių biznierių

Chicagoje planuoja pasilikti 
apie dvi savaiti, Harry špo
kas, Leonas Ginkevičius ir K. 
žiadeikis su sunumi Wialteriu

bėti, kad vieta apielinkė yra 
labai graži, ideali atostogų pra
leidimui, įtoli nuo miesto ir prie 
pat Michigan ežero kranto. 
Viętoje yra didelis tvenkinys 
maudymuisi, patogus ežero 
krantas tyru smėliu, golfo lau
kai, teniso aikštės, šokių salė. 
Namuose yra visi moderniški 
patogumai pradedant nuo ele
ktros: ir gazo ir baigiant tele
fonu ir radio. Be to, namuose 
yra įvesta ozonu valomo van
dens sistema. Iš Chicagos i vie
tą su traukiniu galima nuva
žiuoti į vieną valandą.

“Beach party”

vykusius svečius pavaišinti ne 
tik vien pasimaudymu, bet ir 
skaniais užkandžiais ir supa
žindinti neprigulinčiuosius su 
klubo nariais.

Be svečių chicagiečių komisi
ja tikisi turėti įžymų svečią 
tautietį garsųjį lakūną Mr. and 
Mrs. Joseph James, kuris yra 
aplėkęs ne tik S u v. Valstijas, 
bet ir skirtingas pietines ma
žąsias šalis.

Taigi, gerbiamieji nariai ir 
svečiai norintieji dalyvaut ne- 
sivėluokite arba dėl geresnių 
informacijų galite kreiptis pas 
komisijos narius, Dr. C. Vežei, 
Mrs. C. Cerevich, Mr. O. Par
ker, ir Wm. J. Kareivą, Blvd. 
1889 Komisija.

Dundulienės artistų ^ru 
pė rengia naktini 

pikniką
Dundulienės artistų grupė 

ši vakar rengia naktinį pikni
ką savo draugams ir rėmė
jams Dambrausko darže, Wil- 
low Springs, III. Artistai kvie
čia visus atsilankyti ir links
mai praleisti laiką — linksmai 
pasišokti prie geros muzikos. 
Ir aš ten busiu  —Laimutė

Al A

VACLOVAS VAIČIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 10 dieną, 2:40 valandą 
po pierų 1931 m., sulaukęs 29 
metų amžiaus. gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskr.. Rietavo parap. 
ir mieste, kovo 5. 1904.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

tin.) Barborą, patėvį Antaną, sese
rį Adelę, dorę Kotriną. pusbrolį 
Kazimierą. 3 pusseseres Kostanci- 
ją. Marijoną ir Oną Atučius ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugpiučio 14 dieną, 7:45 vai. iš 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

• Visi a. a. Vaclovo Vaičiaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Sesuo, Ciocė, Pusbrolis, 
Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius A. Masalskis, Tel. Boulcvard 
4139.

Didelis skaičius Chi
cagos lietuvių biznie
rių rengiasi į “Nau

jienų” pikniką
Prekybininkai iš 18-tos, Mar- 

ųuette Park, Bridgeport ir ki
tų apielinkių trauks sekma
dieni j “BIRUTĖS” daržą

Į “NAUJIENŲ” pikniką, ku
ris sekmadienį įvyks “Birutės” 
darže, prie 79th ir Archer ave
nue, suvažiuos didelis skaičius 
Chicagos lietuvių biznierių, tarp 
jų iš 18-tos apielinkės: Ang
liukas, J. Toleikis, Jos Dargu
žis, J. Klowas, siuvėjas, B. Pu
žauskas, Chas. Shattas, “N.” 
dalininkas, F. Valaitis, J. Kru
ni in ir Wolthner, Orlakiai, etc.

Iš Bridegporto važiuoja Jos 
F. Budrikas, S. Valančius ir ki
ti iš Budriko korporacijos, K. 
Laucius, G. Jokubonis, Adomai

Užvakar po pietų Chicagon 
atvažiavo grupė Philadelphijos 
lietuvių biznierių aplankyti Pa
saulinę Parodą. Jie yra Harry 
Špokas, Leonas Ginkevičius ir 
K. žadeikis su sunumi Walte- 
riu. Visi atvažiavo automobi
liu.

Svečiai apsistojo pas H. špo
ko brolį, Stanley špoką-Spokes, 
kuris užlaiko valgyklą adresu, 
4102 Irving Park Boulevard. 
Planuoja pasilikti Chicagoje 
apie dvi savaites. Viešėdami 
Chicagoje mano aplankyti Wis- 
consin valstiją, kur ttfri daug 
pažįstamų. H. špokas ir L. 
Ginkevičius yra, “N.” redakci
jos darbininko A. Vaivados gi
minaičiai.

Vakar atsilankė “N.” ir pa
reiškė busią “N.” piknike “Bi
rutės” darže.

Mirė cicerietis L. 
Čerauskas

CICERO.—Iš po ilgos. ir sun
kios ligos šiomis dienomis mi
rė L. čerauskas. Paliko didelia
me nuliudimo žmoną, dukterisir 
vieną sūnų. Buvo ramaus budo 
žmogus, priklausė prie Raudo
nos Rožės klubo ,ir Liet. Karei
vių draugijos. Visi jo apgai
lestauja. Aš iš savo pusės siun
čiu namiškiams giliausią užuo
jautą.

Chicagietis J. Sinkus 
atidarė vasarnamį 
Michigan City, Ind.

Suteikia visus patogumus va- 
siariotojams', kaip gerą vietą 

maudymuisi, golfo, tenisui 
lošti, etc.

Chicagos lietuvis J. Sinkus 
kiek laiko atgal atidarė vasar
namį Long Beach kurorte, Mi
chigan City, Indiana, kuriame 
bus priimami vasarotojai ato
stogoms.

Ten atsilankius teko paste

Teatrališko Klubo “Lietuva” 
rinktinė komisija išsijuosusi 
darbuojasi, kad surengti, pase
kmingą išvažiavimą, “Beach 
Party” ateinantį nedėldienį, 
rugpiučio 13 d. pradedant nuo 
8:00 ir 9:00 “punktuališkai” 
nuo pp. Parkauskų, 4436 So. 
Fairfield Avė., į pp. Wm. J. 
Kareivų seniai visiems žinomą 
vietą “Beverly Shores Beach” 
prie Michigan City.

Minėta, komisija stengiasi at-

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas

.Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valahdos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal, sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buyo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

“Naujienų” pikniko 
darbininkai

Visi žemiau išvardyti asme
nys dirbs “Naujienų” piknike 
rugpiučio 13 d. Prašome at
vykti į “Birutės” daržą ne vė
liau, kaip 10 vai. ryto.

J. Degutis
P. Galskis
P. Martinkaitis
A. Narbutas
A. Žilė

Ch. čepukas 
J. G(ura 
J. Milašauskas
A. Lekavičius 
J. Mickevičius
J. BaČiunas
K. Navickas
B. Barniškis 
Juozas Ascila 
Jonas Ascilla 
V. Mišeika
J. Vilis 
O. Vilienė 
Al. Viliute 
Sk Urkis 
Šmotelienė 
šmoteliutė 
A. Ilevičiute 
Bačiunienė 
J. J. Čeponis 
Alex Ambrozevičia 
šmotelis Jr. 
Mickevičius Jr. 
Steponas Deringis 
V. Maukus.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO k 
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Haleted St<.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6t30-8i30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Pritaiko -Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Wešt 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

, Physical Therapy 
b Midvvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims it mergi- 

Į noms patarimai do
vanai.
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JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 
Pavlavičia Undertaking

Company 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. t 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS”
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas k (

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartj.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
11025 W. 18th St., netoli Morgan Su 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel Monroe 3377

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
” ------------------------------------ - -------- --

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

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.

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 3 1 st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

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 dęl eksperto patarnavimo 

ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340. South Kedzie Avenue

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yrą seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl įgali pigiau .patarnauti.

Į ."t ? ; »» i . ■ ■
J. F. EUDEIKIS yra vienatinis, lifitroų

turi- įrengęs grabų dirbtuvę.
Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 

vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. HERMITAGEAVE.

Viri TtMoiul YARDS 1741—1742 CHICAGO. ILL.
M

•K

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

092 ARCHER AV.

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N.Dearborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

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

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

Lachavich ir Simus 
i LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja. laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mušt, 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 11 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd SL 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj .9 iki 6 

Panedėly. Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100
..  n '■ 'ii....................... "r "'■■■>   ................ .

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 
..... CICERO, U-L,

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199
..................... t.....m» ■■■»■■', ■■'Ui n. ji i—R,.......U' '■ ' . . ...............

°fwoj V R.ez- Tek Boulevarį 5 914

DR.NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor, of 35tb K Halsted Su.)' 
J Ofiso vąhu<jos: nuo 2r4, nuo 7-9 

NedėldieniaiS : pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulcvard 2800

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

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 <W. Mųnroe St., prie Clark
Telefonas f Stata 7660: VaUndoe

W.Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd).
Panad®io, Seredos Ir P5tnySo« vak. 8 iki ® 

TelefuiM Oanal 6128
Namai: 6459 S. Rodrrdl Street

U



šeštadienis, rugp. 12, 1933

PRANEŠIMAI

‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
<į KUPONAS j
M UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI įį 

Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENĄ, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIK1ETO “NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

Linksmas Balius su Užkandžiais 
rengia Liet. Tautiška parap., nedelioj, 
Rttgpiučio-August 13 d.,. 1933 m.
Parapijos svetainėj, 3501 S. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visuomenę j viršminėtą 
balių, kur atsilankę bus pilnai paten
kinti. Komitetas.

Business Service
Bizniu Patarnavimas

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

RYTOJ TŪKSTANČIAI LIETUVIU B CHI- 
CAGOS IR KITU KOLONIJŲ SUSIRINKS 

“NAUJIENŲ” PIKNIKE

Marųuetteparkiete 
Uršule Žekonienė 

susilaukė sunaus \

SLA, 129 kuopos mėnesinis susi- 
rikkimas įvyks rugpiučio 13 d., 12 
vai. dieną G. Cherhausko svet., 1900 S. 
Union Avė. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes turime daug reikalų apta
rimui. taipgi nepamirškite atsivesti nau
jų kandidatų. Valdyba.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo susirinkimas 
įvyks sekmadieny, rugpiučio 13, 1933, 
Lavvler Hali, 3929 W. Madison St. 
1 p. m. Visi nariai butinoi atsilan
kykite. Norintieji įstoti į kliubą ant 
šio susirinkimo bus priimti iki 25 metų 
amžiaus dykai, o iki 40 metų už $1.00.

Raštininkas.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
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 CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

TURIU saliuną ir grosernę, priimsiu 
pusininką ar pusininkę arba vieną biznį 
pigiai parduosiu. Tel. Boulevard 2596.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų arba prie 
biznio. Esu našlė, Box 10, 1739 So. 
Halsted St.

EXTRA
Parsiduoda ūkė, yra geras pirkimas prie 
didelio kelio, geri budinkai, 176 ake
rių, 100 akerių užsėta kornais. Lygi 
žeme, upė bėga per ganyklą, yra trys 
karvės, 15 veršių po metų 1%, trys ar
kliai, 8 kiaulės ir visa mašinerija reika
linga dėl ūkės.

1307 W. 69 St.

Visi lietuviai turės progą susitikti su savaisiais 
gražiame ąžuolų pavėsyje.

Svarba šio pikniko aiškinama 
sekančiai.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad rytoj tūkstančiai lietu
vių iš Chicagos ir kitų kolo
nijų suvažiuos į “Naujienų” 
pikniką.

Kame “Naujienų” piknikų 
ir koncertų rengimo svarba? 
Kame svarba šio pikniko, kad 
ir vėl tukstantinėf. minios lie
tuvių rengiasi susiburti po ža
liuojančiais medžiais, po “N.” 
vėliava? Atsakymas tėra vie
nas. kad mes lietuviai norime 
atsiskirti iš svetimtaučių tar
po ir pasimatyti su savaisiais 
nors kartą į metus. Mes norim 
pasilsėti tyrame ore. Norime 
išgirsti dainas ir muziką mu
sų gabiausių talentų, šimtai 
skirtingų norų mus verčia ap
leisti surukusius miestus. Už
miršti skurdžias gyvenimo 
dienas. Verčia tie ypatingi gei
smai nors per keletą valandų 
pasidžiaugti gyvenimu.

Tačiau mums ir prisimena 
daug praėjusių “Naujienų” 
piknikų ir koncertų, kurių 
tūkstančiai lietuvių lankė ir 
kuriais gėrėjosi.

Per tą daugelį metų varde 
tie parengimai pasiliko “pik
nikas” ir “koncertas”, bet lai
kui bėgant viskas tiek daug 
pasikeitė, kad pirmas “Nau
jienų” piknikas tiesiog nega

lėtų prilygti dabartiniam.
Pirmuose piknikuose, gerai 

pasitenkinom mes patys su
dainuodami kokią liaudies 
dainelę ir pasišokę prie pap
rastos dumplinės. Bet dabar 
mums reikia tokių dainininkų 
ir muzikų kaip art. J. Babra
vičius, Rimkus, Paškevičiūtė 
ir kitų plačiai pagarsėjusių 
talentų. Neatsižvelgiant, kad 
ir tokios meno jėgos sutrau
kiama, bet paprastai vadinam 
parengimą pikniku.

Čia jau ne tiek svarbu pats 
vardas, bet svarbu prisiminti, 
kokį didelį progresą padarė 
dabartiniai “Naujienų” pik
nikai palyginame su pirmai
siais.

Tad, akyveizdoj šių faktų 
netenka abejoti, kad rytoj su
sirinks tūkstančiai lietuvių į 
“Birutės“ daržą.

Susiburs į daiktą ne tik 
darbo žmonės, bet kartu su 
jais daktarai, advokatai, laik
raštininkai ir kiti.

žodžiu sakant, be skirtumo 
profesijos ir amatų, ar tu esi 
daktaras ar šiaučius, statyto
jas namų ar griovikas, ar esi 
biednas ar bagetas, ar tavo 
automobilio “flat” tajerai ar 
visai ratai nusmukę, traukini 
visi kai vienas rytoj į “Nau
jienų” pikniką!

Jis yra rengiamas vien tik 
musų smagumo dėliai!

—F. Bulaiv.

MARQUETTE PARK. — 
Praeitą pirmadienį anksti ry
tą Uršulė Žekonienė, 7206 So. 
Mozart st., laimingai susilau
kė 8 svarų sveiko sunaus. 
Prie gimdymo patarnavo Dr. 
T. Dundulis, 4142 Archer avė. 
P-nia Žekonienė randasi Evan 
gelical Hospital of Chicago, 
kur ją atlankė labai daug 
draugų-gių, suteikdami puikių 
kvietkų. Ligonė linksma ir 
ačiuoja lankytojams ir Dr. 
Dunduliui už pasekmingą pa
tarnavimą. —XX.

Draugystė L. Vėliava Amerikoj No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą rug
piučio 13, 1933 Antano Čėsnos svet., 
4 501 So. Paulina St. 1 Vai. po pietų. 
Draugai ir draugės malonėkite atsilan
kyti, įvyks didelis susirinkimas dėl 
svarbių dalykų apsvarstymo.

Joe Dabulski, nut. rašt. “

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 

ar prie aeroplano 8x10 didumo už 50c

P. CONRAD 
PHOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
Tel. Englewood 5840

Chrysler ir Plymouth

IEŠKAU darbo raštinėje, esu pabai
gus “privat secretary” stenografijos ir 
knygvedystės mokslą. Agnės. Telefonas 
Virginia 0642.

Exchange—Mainai

Ar žinote, kad 
daug metų patyręs Real 
Estate - pinkas suteikia 
draugiškus patarimus ir 
rūpestingai atlieka se
kančius reikalus:

PADARO legališkas 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokanč 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto. . , .. .

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer Avk Chicago, III.

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 J?.; ĘALZEKAS, Sav.

MORTGAGEBANKERS

PASKUTINE 
PROGA

—O—
Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
So. Halsted St. Cbicago.

For Rent
RENDON 2 flatai 5 ir 6 kambarių, 

pigi renda.
1716 S. Morgan St.

m.

BARGENAS. Mainysiu mažą na
melį ant automobiliaus. Gera proga 
biednam žmogui. J. Guokas. šaukite 
Columbus 10239. Nereikalingi Real 
Estatininkai.

PARDUOSIU arba mainysiu ant na
mo 80 akerių farmą, 30 mylių nuo 
Chicagos, su gyvuliais ir visais pada
rais. F. Kumpik, R. 4, Plainfield, III.

Visi Cicero lietuviai 
rytoj trauks į 

piknikus
Trys trokai išvažiuos į paren

gimus sekmadienį

CICERO. — Sekmadienį, iš 
anksto ryto visi tik juda, bruz
da, skuba. Važiuoja piknikuos- 
na: “Naujienų” ir Lietuvos 
Kareivių Draugystės. Trys tro
kai, dideli, gražus Jauks prie 
Lietuvių Liuosybės svetainės, 
14th Street ir 49th Ct. Bukite 
visi pi/nktualiai 10, 11:30 ir 1- 
mą vai., kad nebūtų jokio lau
kimo ir trukdymosi.

Visi turėtų atsiminti, kad šil
ta graži vasarėlė jau kaip ir 
baigiasi. Vėl turėsime užsida
ryti surukusiose svetainėse. 
Tad prie užbaigos vasaros nau
dokimės tais saldės spinduliais.

Western Electric Co., darbi
ninkai grįžo iš atostogų. Rado 
daug ko naujo. Keletą mėne
sių atgal dirbtuvė nuėmė 10% 
nuo darbininkų algų, bet dabar, 
nuo šio mėnesio 7 d., tą dalį 
grąžina atgal. Reiškia, gau
nam “reizą”. Be to buvo pa
skelbta, kad dirbsime 40 vai. j 
savaitę.

Visos apielinkės darbininkai 
ir pramonininkai su atyda žiu
ri ir laukia, kada pradės imti 
daugiau darbininkų, tai yra 
tuos, kuriuos atleido. Kolkas 
nieko nesimato. Jau dalis dar
bininkų sėdi namie. Gal kada 
tas musų milžinas ir išsijudins, 
tai visa apielinkė atgys.

—Darbininkas.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku bejpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

OAK LEAF TAVERN
Atidarėme naują Aludf, kur visados galima gauti skanų, šaltą alų ir gar

džius užkandžius. Randasi gražus, išpuošti kambariai dėl svečių. Taippat 
glima pasišokti prie geros muzikos.

Agnės Šidlauskas ir Stepas Svilainis
♦ SAVININKAI

3428 SO. HALSTED STREET

įgyli naują “THOR” skal
biamą mašiną tiktai už

*49.50
mokant tik po $1 į savaitę,
ir —-

“THOR” MODEL 31 už

*37.50
vienų metų gvarancija. 

Elektrikinis prosas dykai.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

Nedėliomis, WCFL. 970 K., 8 vai.
ryte ir 1 vai. po piet.

Nedėliomis. WAAF. 920 K. 1:30 
vai. po piet.

Ketvergais. WHFC. 1,420 K. 7:30 
vai. vakare.

Kasdien, WAAF. 920 K. 6:4,5 vai. 
vakare.

i—..... ...................

REAL ĖSTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NįTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Į CLASSIFIED APS j
Automobiles

PATYRĘS automobilio me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamų kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Educational

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižinio, High 
School ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N. LaSalle St., 
Tel. Central 3649,

Atsmaukite nuo 9 v, ryto iki 9 v. vak.

Financial
Finansai-Pa^^os^^^^^^^^ 

PASKOLOS
Skolinam pinigus lietuviams ant pir

mų morgičių iki $2500, lengvais išmo
kėjimais, atsišaukite ypatiškai.

2221 W. 22 St., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

3358

MES PADAROME moderniškus ba
rus ir išrengimus. R. H. Johnson, Pres. 
3801-17 So. Morgan St.

SALES' TAX-US 
išpildo 

VARKALA 
Auditorius

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 7188

Miscellaneous for Sale
Py4ąv|maj_______

KAILINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER B CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

PARSIDUODA elektrikinė kavos ma
limo mašina Elgin gera scale — svars- 
tyklė, du barai, 14 pėdų ir 5 pėdų, 1 
show case 6 pėdų. nepaprastai pigiai, 
2500 W. 67 St., 2ros lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI “slicing machine” ir 
jaltos svarstyklės, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

Monroe 2662-3

A. NOFIY AND CO., Ine.
Piešėjai, Dealeriai -ir Išdirbėjai Aludžių 
' ir Restaurantų Įrengimų. Taipgi 

Stalų ir Kėdžių.

2018 So. Halsted St.

ALAUS ŠALDYTOJUS
Del piknikų arba parių parduodame ar
ba renduojame. Work benčius padaro
me ant užsakymo.

STONE KOLD COOLER CO.
1838 W. 33 St. Tel. Lafayette 9610

PARDAVIMUI alaus barai ir 15 sta
liukų, parduosime prieinamą kainą. 

373 8 So. Halsted St.

PARDAVIMUI elektrinis pianas, ku
ris nikelį įmetus groja. Mažai varto
tas. Box 11, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 7 setai Tavern fik- 
čerių didžio nuo 16 iki 32 pėdų $75, 
ir aukščiau. Taipgi gents clothing Sto
ro fikčeriai, floor kęsai,. wall kėsai, skry
bėlėms sudėti kėsai, benčiai, formos ir 
viskas kas reikalinga. Pilnas įrengimas. 
Atsišaukite nedelioj iki piet. P. Pili- 
tauskis, 4601 So. Marshfield Avė. Tel. 
Yards 1691.

Personai
Asmenų Ieško _

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 37 metų, nepai
sau, kad ir su vienu kūdikiu, gali būti 
ir gyvnašlč, bile gero proto. Esu di- 
dutinio amžiaus ir patinkamas ant vis
ko jr išmintingas. Katra mylėtų gra
žų gyvenimą, malonėkite atsiliepti laiš
ku.

Box No. 8 
1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU Stanley Klimavičių, 
26-uose metuose gyveno ant 45 it 
Western Avė. P. Misiūnas, 4642 So. 
Western Avė. Tel. Lafayette 4371.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusių lietuvių 
plasteriavimo darbe. Turi būti atsa
kantys tame darbe. Matykite V. Gabrė
nas, 3601 Lowe Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikią

REIKALINGA patyrusių 
“hand sewers” ir “basters” 
ant dresių.

LIPSON BROS.
337 S. Franklin St. 4 lubos

REIKALINGOS patyrusios mergaitės 
prie lopimo maišų. Reliable Bag Co.. 
1212 W. 13 St.

RENDON STORAS' dei grosernės
arba bučernės dėl tų, kurių lysas išsi
baigta arba renduoja storą.

Prašau pašaukti
Lafayette 1346 

arba palikite savo adresą 
Naujienose 

Box 9

RENDON 4 kambarių flatas. dideli, 
šviesus kambariai, elektra dykai. Renda 
$10.00 mėnesiui. Klauskite 4546 So. 
Marshfield Avė., 2 lubos.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl vaikino — 

1-mos lubos.
4 23 3 So. Maplewood Avė.

DIDELIS šviesus kambarys ant ren
dos prie mažos šeimynos, laisvi žmo
nes. Telefonas. 5834 So. Washtenaw 
Avė. Republic 9088.

KAMBARYS reikalingas merginai su 
valgiu arba be valgio — South Side 
apie Marouette Park, Telefonas Republic 
625 1.

ANT RENDOS didelis gražus ir pi
gus kambarys dėl vaikino, merginos ar 
vedusios poros. 6228 So. Sacramento 
Avė. Tel. Republic 7180.

REl^DON 2 ir 3 kambariai furni
šiuoti $2.50, po vieną kambarį. $12 
už 3 kambarius.

10623 So. State St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RESTAURANTAS ant pardavimo su 
alum, biznis labai geras ir seniai išdirb
tas, bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3457 S. Halsted St.

PARDUODU pilnai įrengtą užeigą. 
Atdara per 5 metus. Aš turiu kita biz
nį. Kreipkitės: 852 W. 69th St.

PARSIDUODA Kliningo griaučių 
šapa, pigi renda, 2 kambariai pagyveni
mui, gera apielinkė, darbo pilnai, par
duosiu oigiai. Priežastis pardavimo li
ga. 1556 North La Šalie St.

PARSIDUODA valgykla pigiai, arba 
priimsiu partnerį jei virėjas. 4 kamba
rių flatas užpakaly, garu šildomas. 
Renda $20.00 Miss Patsy, 903 W. 35 
St. Tel. Boulevard 2407.

ANT PARDAVIMO 2 krėslų bar- 
bernė, vieta gera, pigiai. Veikite grei
tai, savininkas turi kitą biznį.

6812 So. Western Avė.

PARDAVIMUI namas su delicatessen 
storu, labai pigiai, biznis išdirbtas per 
10 metų. 3144 W. Marųuette Rd.

PARDAVIMUI saldainių krautuve 
kampinis namas, labai pigiai, lietuviš
koj kolionijoj.

3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė su 
mažu namu, geras kampas dėl aludės.

Tel. Lafayette 8780

PARSIDUODA cigarų ir saldainių 
krautuvė, biznis išdirbtas per 10 metų. 
Vienai moteriai perdaug darbo.

728 W. 14 PI.

PARSIDUODA aludė, viskas prireng
ta tik daryk biznį, arba priimsiu pusi
ninką su pinigais. Renda pigi, 4 rui
mai furnišiuoti, 2 karų garadžius.

3141 So. Halsted St.

GERA PROGA
Mainysiu 2 flatų mūrinį namą ant 

bungalow Soutbwest apielinkėj, namas 
beveik naujas su visais įrengimais, ran
dasi Marųuette Parke.

Atsišaukite
6219 S. Whipple St.

1-mos lubos

MAINYSIU dvi flatį 4 ir 5 kamba
rių medinį namą ant mažo namelio ar 
be skolos rezidencijos lotą. Namelis ar 
lotas turi būti Brighton ar Marųuette 
Parke apielinkėje. Namas randasi pui
kioj vietoj, Brighton Parke. Cemen
tuotas beismantas. dviejų karų gara
džius. nedidelis ilgas ir lengvai moka
mas morgičius.

4012 So. Maplewood Avė.

Antros lubos

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

MŪRINIS bungalow 5 kambariai 
kaip nauji, gražiai dekoruoti, moder
niški namai, vandeniu šildomi, su Aly
vos burneriu, plieno konstrukcijos 
$5800, ant lengvų išlygų. Savininkas 

6317 So. Talman Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino 
niavas mūrinis namas. Storas 
kambariai. Randasi South Sidėj. 
šaukite telefonu Prospect 5567.

biz- 
ir 5 
Atsi-

AR JUS PAT&MIJOTE,
kad namų bargenai nyksta ir kiti da
lykai brangsta, taigi pasinaudokite pro
ga pakol neparvėlu.

2 flatai po 6 kamb. ant Bridgeporto 
$1200, 3 flatai po 5 kamb., 3 karų 
muro garadžius, 3 elek. refg., 6 metų 
senumo, pirmas morgičius $14,000, 
dabar parduosime už $7300, 5 kamb. 
bungalow Marųuette Parke tik $4300, 
$800 įmokėt, likusius ant 10 merų. 
, Turime gerą namą dėl saliuno, par

duosime labai pigiai, taipgi turime 
daug bargenų visose miesto dalyse.

Mainom namus ant farmų. inšiuri- 
nam namus, namų rakandus, geriausiose 
kompanijose, darome legalius popierius, 
Notary Public.

STANLEY SHIMKUS
809 W. 35th St.

Tel. Yards 4329-4330

BARGENAS
medinis 2 pagyvenimų namas, storas su 
4 kambariais ir flatas 6 kambarių švie
sus. su vanoms, gražus yardas, geras 
bite bizniui. Parduosiu pigiai. Sa
vininkas 718 W. 18th St.

730 W. 18th St.

MARQUETTE Parke puikioj apie
linkėj, augšto medinis moderniškas 
namas, augštas beismantas ant 3 šei
mynų. Maža skola. Parsiduoda ar 
išsimaino labai pigiai ant dirbamos 40 
akerių Illinois arba Indiana valstijoje, 
kas ką turite vertės $2000, morgičių ar 
ką kitą. 6602 S. Fairfield Avė. 2 lubos.

KAS BĖDOJ SU NAMAIS 
TO IEŠKOM

Jau galima gauti morgičiai dėl per- 
finansavimo mažų namų.

Ar maži morgičiai parduoti.
Kreipkitės

PUBLIC SERVICE OFFICE
35 33 So. Halsted St.

Yards 1433

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bizniu arba atskirai. Namas tinka
mas visokiam bizniui, arba priimsiu į 
mainus kas ką turite.

6001 S. Carpenter St.

PASAULIN? PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTU!!!

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, "down spots” ir tt.

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

REIKALINGA moteris prie daboji
mo vaikų, kambarys ir mokestis. Wm.
Elajus, 929 Taft St., Gary. Ind

REIKALINGA jauna mergina i 
tauraną už veiterką.

6702 Stoney Island Avė.

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums ‘nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien 
labai mažai.
Pašaukite

Jums tai kainuos

gf CANAL 8500 (jf
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