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Sudarytas naujas Lietuvos ministerių kabinetas
Voldemarininkai ne

“LITUANICA II” RUOŠIAMA DIDŽIĄJAI KELIONEI PER VANDENYNĄ — Į LIETUVĄ

gavo ministerių vietų
PASIUSTA $2,000 

LITUANICOS 
ĮTAISOMS

Išėjo iš kabineto gen. Giedraitis, Vileišis, 
t Zaunius ir Matulaitis

./O* WPWWSi
... . ■ ...■

^•■■>-.M. . < /. ' ■ << ...

' KAUNAS, birželio 12 d. — kūmas (naujas, vietoje šake- 
(“Elta”) Naujas Lietuvos mi
nisterių kabineto sąstatas yra 
toks:

Ministeris pirmininkas ir fi
nansų ministeris— p. Tūbelis 
(tas pats).

žemės ūkio ministeris—Alek
sa (tas pats).

Krašto apsaugos —gen. Šniu
kšta (naujas, vietoje Giedrai
čio).

Teisingumo miniateris —p.
šilingas (naujas).

Susisiekimo ministeris —inž.
/okubas Stanišauskas (naujas, 
pietoje Vileišio).
* Vidaus reikalų 
(tas pats).

švietimo—prof.

nio).
Užsienio reikalų—Lozoraitis 

(naujas, vietoje Zauniaus).
Valstybes kontrolierius—Ša

kenis (vietoje Matulaičio).
Pirmesnysis ministerių kabi

netas atsistatydino po to, kai 
dalis armijos karininkų perei
tą savaitę bandė priversti An
taną Smetoną paskirti minis- 
teriu pirmininku Augustiną 
Voldemarą, kuris nakties metu 
buvo atskridęs aeroplanu iš sa
vo trėmimo vietos, Zarasų, į 
Kauną.

Visa eilė karininkų, rėmusių 
Voldemarą, buvo areštuota. Ge-

Rusteika neralinio štabo viršininkas Ku
biliūnas atsistatydino ir jo vie
ton buvo paskirtas Jackus.Juozas Ton-

Prezidentas gal įsta 
tymais bandys ne

prileisti streiko

Prezidentas ruošiasi 
taikinti gresianti 

plieno streiką

dėl instru- 
Su užsaky- 
ir depozitą. 
Vaitkus pa-

darbininkų

“Lituanica II’ lėktuvas, kuriuo dar šią vasarą jaunas lakūnas Įeit. Feliksas Vaitkus išskris per Atlantiką į Lietuvą — jos 
laikinę sostinę Kauną. Lėktuvas jau ruošiamas didžiajai kelionei. ALTASS jau užsakė lėktuvui visai naują motorą, taipgi 
nutarė nupirkti geriausi propellerį su °varidble pitch” ir daug kitų reikalingų tokiai tolimai ir pavojingai kelionei instru
mentų. Reikalingų instrumentų supirkimą atliks paits lakūnas Įeit. F. Vaitkus, kuris šiuo laiku randasi New Yorke.

ALTASS iždininkas, p. Jus
tinas Mackevičius, vakar išra
šė perlaidą dviem tūkstančiam 
dolerių ($2,000) New Yorko 
bankui ir ta perlaida tapo pa
siųsta oro paštu Įeit. Feliksui 
Vaitkui.

Lakūnas Vaitkus dabar ran
dasi New Yorke, duodamas už
sakymus firmoms 
mentų Lituanicai. 
mais reikia duoti 
Iš New Yorko p.
sieks veikiausia ir Hartfordą, 
kur randasi “Vasp” motorų 
dirbtuvė.

Kaip žinoma, ALTASS yra 
nutarusi nupirkti L£tuanicai 
visai naują motorą, su dirbtu
vės garantija, kuris kaštuoja 
$6,640.

Taip pat nutarta įdėti Litua
nicai specialį propellerį su “va- 
riable” arba “adjustable pitch”.

Šitiems pirkimams reikės 
trumpu laiku didokos sumos pi
nigų. {vairių lokalių komitetų 

j yra daugiau kaip $3,- 
Jie turėtų būti be ati

dėliojimo priduoti centro iž
dui.;

Taigi visi lokaliai ALTASS 
komitetai privalo tucjaus už
baigti atskaitas ir pasiųsti iž
dininkui pinigus, kad nususi- 
trukdytų propellerio, motoro ir 
kitų dalykų pristatymas.

Wagnerio darbo 
dėl kurio eina

Wagnerio bilius 
kitam kongreso

streiko
streiko 
plieno 

nuolatos

VVASHINGTON, b. 12. —Pre
zidentas jau4 daro žingsnių įsi
maišyti ir bandyti sutaikinti 
gręsiantį generalinį plieno ir 
geležies liejiklų 
streiką.

Tuo tikslu prezidentas pasi
šaukė per save NBA viršinin
kus Johnsoną ir Richberg, dar
bo tarybos pirmininką senato
rių Wagner ir darbo departa
mento patarėją Wyzanski, su 
kuriais ilgai tarėsi, kad susi
pažinti su iškilusiu ginču ir 
susidariusia delei to plieno pra
monėje padėtimi.

Prezidentą veikti privertė 
Chicagos ir Gtary distriktų dar
bininkų pasisakymas už strei
ką, taipgi priežtėjąs darbininkų 
nusistatymas visoje pramonėje.

Jokio nutarimo šiame pasi
tarime nepadaryta ir prezi
dentas dar ne kartą pasitars 
su savo patarėjais pirm jis pra
dės veikti.

Pranašauja, kad 
Saar pasiliks tautų 

sąjungos globoj

Japonijos karo laivai 
plaukia į Nanking

WASHINGTON, b.
Prezidentas Rooseveltas šian
die pasišaukė pas save kongre
so vadus ir darbo ekspertus ir 
gal įstatymais bandys nepri
leisti plieno liejiklų darbinin
kų streikol Spėjama, kad kon
ferencija tapo sujaukta tikslu 
paruošti skubius įstatymus, ku
rie pavaduotų 
tarybos bilių, 

. dideli ginčai.
Išrodo, kad 

bus atidėtas
c posėdžiui, o tuo tarpu bus sten
giamus! pravesti laikinius įsta
tymus, kurie suteiktų preziden
tui plačias galias taikinti iški- 
lančius pramonėse ginčus ir 
veikti streikui kilus.

- j

Liejiklos ruošiasi prie
Liejiklų darbininkų 

pavojui nemažėjant, 
kompanijos, kurios
tvirtina, kad tik saujalė darbi
ninkų prisidės prie streiko, jei 
jis bus paskelbtas, jau pradėjo 
plačius prisiruošimui streikui.

Jau pirmiau buvo kaltinimų, 
kad kompanijos ginkluojasi, 
perkasi kulkosvaidžius ir dirb
tuvėse ruošia spigliuotų vielų 
barikadas. Dabar kompanijos 
pradėjo samdytis ir mušeikas 
kovoti streikierius. Taipjau 
dirbtuvėse ruošiamos patalpos 
streiklaužiams gyventi.

5 žuvo nelaimėj 
lėktuvu

SU

ROCKFORD, III., b. 12. — 
Ir čia pieno kaina liko pakelta 
po 1c ant kvortos.

JUNIN, Argentinoj, b.
—Penki žmonės, kurių keturi 
buvo iš Jungt. Valstijų, žuvo 
kąį Pan-Ameridan-Gtrace lini
jos lėktuvas, skridęs iš Buenos 
Aires j Santiago, čili, nukrito 
netoli nuo čia į nedidelį ežerą.

Penki kiti pasažeiriai liko su
žeisti.

12.—

SAARBRUECKEN, Saar, b. 
12.—Nežiūrint nacių vedamos 
labai smarkios kampanijos, kad 
Saar krašto gyventojai balsuo
tų už sugryžimą prie Vokieti
jos, socialistų vadas Max Braun 
sako, kad kraštas veikiausia 
nutars pasilikti ir toliau tau
tų sąjungos globoje.

Braun sako, kad visi vokie
čiai, kurie sudaro didelę didžiu
mą Saar krašto gyventojų, be 
abejonės, norėtų sugryšti prie 
Vokietijos, bet tik ne prie* Hit
lerio ir nacių valdomos Vokie
tijos.

Braun nuneigia nacių tvirti
nimą, kad 93 nuoš. gyventoji! 
stoją už Vokietiją. Esą už gry- 
žimą prie Vokietijos stoja 
nuoš. gyventojų, kiti gi 
nuoš. nori pasilikti tautų 
jungos globoje, o likusieji
nuoš. svyruoja ir jų krypsnį 
nustatys ekonominės sąlygos. 
Vokietijoje ekonominė padėtis 
smunka ir visi prisibijo nau
jos Vokietijos markės infliaci
jos, nuo kurios pirmą kartą 
Saar kraštas išsigelbėjo tik įves
damas franko valiutą. Be to 
visa prekyba daugiausia veda
ma su Francija, o Francija 
yra paskelbusi, kad Saar kraš
tui sugryžus prie Vokietijos, 
ji (Francija) yisai uždarys sa
vo duris Saar prekėms.

Už sugryžimą prie Vokieti
jos stoja tik vieni naciai. Už 
pasilikimą prie tautų sąjungos 
stoja socialistai, katalikai, li
beralai ir monarchistai, kurie 
šiame klausime veikia išvien.

35 
35 
są- 
30

Nužudė 5 žmones

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 5:14, .leidžiasi 8:-

■8,

SUSANVILLE, Cal., b. 12.- 
Groseminkas Joe Fazio, jo žmo
na, jų sūnūs ir duktė, taipgi 
pas juos veišėjosi kaimyne Mrs. 
Amistani liko nužudyti .jų na 
muose. Jie buvo subadyti ii 
siaustyti peiliu. Tapo suim
tas Peter Alossi, kuris išsiuntė 
savo žmoną ir vaikus į Bosto
ną ir meilinosi prie Fazio (juk 
terš.

SHANGHAI, Chinijoj, b. 12. 
— Du Japonijos kruizcriai ir 
vienas torpedinis laivas išplau
kė iš čia į Nanking. Kadangi 
ten jau buvo vienas laivas, tai 
japonai Nanking vandenyse* tu
rės keturius karo laivus.

Karo laivai išplaukė sąryšy 
su4 prapuolimu Japonijos vice
konsulo Kuramoto, kuris din
go be jokios žinios pereitą penk
tadienį. Niekas nežino kas su 
juo atsitiko, —ar jis buvo iš
grobtas, ar nužudytas, o gal ir 
pats nusižudė, tik japonai jo 
lavoną paslėpė.

Japonai iš to prapuolimo da
ro didelį triukšmą ir ruošiasi 
siųsti Chinijai aštrią notą.

Maršalo Chiang Kai-shek laik
raštis sako, kad chiniečiai de
da visas pastangas surasti pra
puolus j vjce-tkonsUlą ir todėl 
japonų siuntimas karb laivų į 
Nanking yra visai bereikalingas 
ir nepateisinamas,

’ Matyt, japonai iš to prapuo
limo norėtų sudaryti, naują 
priežastį pulti Chiniją.

Darrowo raportas 
reikalauja tirti 
Johnsono veikimą

Nusiginklavimo kon
ferencija išsiskirstė

Aviacijos Diena 
Pittsburgh’e

-Dide-NEW YORK, b. 12
lis pasažierinis lėktuvas su 14 
pasažierių atskrido iš Los An
geles į 13 vai. 50 min. Tai yra 
rekordas dėl tos rūšies lėktuvų.

WA'SHINGTON, b. 12. — 
Darrowo “review” tarybos į- 
teiktas tp^jzidjentui Roosevel- 
tui raportas toliau aštriai smer
kia NRA metodus ir kodeksus. 
Taryba rekomenduoja ištirti 
sauvališką Johnsono veikimą.

Taryba sako, kad militarinio 
komanduotojo tvarka “visiškai 
netinka genijui, įpročiams, tra
dicijoms, ar psichologijai Ame
rikos žmonių” ir visai neatsa
ko dabartinio nacionalio krizio 
reikalams.

Johnsonas prižada duoti 
raportą savo atsakymą.

GENEVA,, b. 12. —Nusigink
lavimo konferencija nutraukė 
posėdžius ir išsiskirstė trum
pam laikui. Tuo pačiu laiku 
bus bandoma išspręsti įvairus 
politiniai keblumai, kuriuos 
svarstyti liko išrinkti keturi 
komitetai.

Pertraukos laiku privatiniais 
pasikalbėjimais blis banddmą 
prikalbinti Vokietiją sugryšti į 
nusiginklavimo konferenciją.

Feliksui

i tą

Jauna lietuvaite pa 
gelbėjo suimti 

plėšikus
plė-

Socialistai be to reikalauja, 
kad kraštas, jei jis ir nubalsuo
tų gryšti prie Vokietijos, dar 
ne tuojaus butų Vokietijai grą* 
žintas, bet už kokių dviejų me
tų, kad iš jo galėtų pasitraukti 
vis politiniai tremtiniai, kurių 
mažiausia bus Apie 20,000.

CHICAGOS.—-Du jauni 
šikai, Peter Martinkus, 18 m., 
25^3 W. 43 'St. ir Frank Olson, 
21 m., 4613 S. Washtenaw Avė., 
likb atiduoti grand jury. Jie 
yra kaltinami, kad geg. 31 d. 
jie* apiplėšė Mrs. Nowelles, 4722 
S. Campbell Avė., namus ir kad 
Martinkus išgėdino pas Nowellea 
gyvenančią Miss Eleanor Mack. 
17 m. Pastaroji abu juos iden
tifikavo ir pagelbėjo juos areš
tuoti, 

i

Senato komitetas pa
tvirtino Tugwell 

nominaciją
WASHINGTON, b. 12. —Pre- 

zidentiri nominavus “radikalą” 
Rexford G. Tugwell agrikultū
ros sekretoriaus pagelbininko 
vietai, senato komitetas jį pa
sišaukė ir ilgai kvotė dėl jo 
pažiūrų ir kvalifikacijų.

Niekurie komiteto nariai ban
dė įtarti jį bolševizmu, bet jis 
aiškiai pasisakė nepritariąs Ru
sijos tvarkai, stoja už “planin 
gą ekonomiją” ir demokratiją. 
Komitetas po kvotimo nutarė 
16 balsų prieš 2 patvirtinti jo 
nominaciją. Tikimąsi, kad ry
toj ir visas senatas patvirtins 
jo paskirimą.

Ateinantį sekmadienį, birželio 
17 dieną, bus lietuvių aviacijos 
diena Betties Field Airporte. 
dalyvaujant lakūnui
Vaitkui su Lituanica Antrąja. 
Ją rengia Pittsburgho ALTASS 
komitetas, sudarytas iš visų žy 
mesniųjų lietuvių draugijų.

Airporte bus įtaisyti garsia
kalbiai, ir tarpe kitų kalbėtojų 
pasakys kalbą Pittsburgh’o me
ras, p. McNair.

šeštadienį prieš aviacijos die
ną, 12:15 po pietų lakūnas 
Vaitkus kalbės iš Radio stoties 
WCAE. O vakare birželio 16-ą 
Mayfair hotely prie Penn Ave- 
nue įvyks Įeit. Vaitkui pagerb 
ti bankietas, kurį rengia Pitts
burgho lietuvių jaunimo orga
nizacijos. r

CHICAGO.—Nuo šios dienos 
Standard Oil Co. nupigino pa
prasto gasolino kainą dar 1c 
ant galiono.

Šį Vakarą ir 
kas Seredą

NUO 9—9:30 VAKARE

ST. PAUL, Minn., b. 12. — 
Federalinis apeliacijų teismas 
atsisakė suteikti pilietybę kun. 
Thomas F. R. Beale už tai, kad 
jis besutiko prisižadėti imtis 
ginklo, jei kiltų karas.

į

, 1 .v . if \ ' J. ' f

LIBERTY, N. Y., b. 12. — 
Kūnai 7 žmonių, kurie žuvo 
kartu su lėktuvu, kuris susidau
žė Catskill kalnuose, liko atvež
ti į Livingston Manor. Lėktu
vo laužuose rasta sprogstančios 
medžiagos, kurią vežėsi vienas 
chemikas ir svarbus karo lai
vyno dokumentai.

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

Iš STOTIES

W. S. B. C
1210 kilocycles

PASIKLAUSYKITE.



NAUJIENOS, Chicago, UI
She alšb kriew

(LJefavių Jatunfmd Draugijos Naujienos)

taip pataria Lietuvos bartai

MAY 20//i

Our Aim

ŠfMPATH'tOVU MERĖS

P. 1V. URBAN

Elektrikinis Nepefmainys

REFRIGEHATORIS
Mišs

PRIZE POEM

USB

* 97 
HG7

Apsaugos spalvą nuo nublukime. 
Uždarys skylutes karpėte—pa
darys jį lengviau nuvalyti.

PILSEN
VVHITE 
LINOLĖUM 
VARNISH

JŪNE 24th'....JUNE 2Ath 
KĖEP IT IN MIND

SAVO MALIAVOS AR 
HARDWARE KRAUTUVĖJE

musie came out 
and

po $49.50
po $15.00

$49.00

YOUNG A'UTHORS /.V 
TffĖ ČURROW

Greit Išdžiūsta
SpalvoS.
Priduos' daug metų jūsų karpe 
tuk
Padarys jį vėl nauju.

The Lithrittrifari YoUtlV So
ciety, exprėšses tlteir heart-

siuskit per 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

felt sympatiiy | and širiteerest1 
condolence to* the rinfortUri-

On June 24th we cordialty 
invite all to be present at oųr 
beach party.* It will be hcld

is just, tionism 
a little

tlie deatli of their beloved1 
dauglifer, Clėbfri Stenės, who 

j on May 31, 2passed ėway
A. M. May sUClr griėvioud pairi 
ribt be repeated in their midkt.

L F. Š.

The Lithuanian youtli who 
appear in THE FURROW are: 
Peter Urban, Paul Mendul, 
'Felix Comenduley, Ray Mat- 
lhews; Francie Helen Stevens, 
Kari Skaudas, bunni sovetski, 
Vytautas Beliajus and Ėrnest 
Freunskus.

The thrilling madness of her 
j [lips, 

A barė \Vorld stripped of song, 
A diarkness that around hėr 

[šlips.... 
Šhe sang and was not sfrong. 

butini sovetski

29tTr Tlie Lithuanian 
Youtli Society had a mošt cn- 
joyable musical prograin pre- 
šėnted. Eddie Grushas per- 
formed on his marimba. The 
skili of a* rnoster, no less, was 
evideriėed as Eddie tapped 
OUt iritricate melodies on thė 
rėsounding keys. Encore after 
ericorė ^as called for. The 
Miller
George and Stanley proved to 
Us tliat mUsical talent can be 
iri orite teriiily. Stanley sliovvcd 
riš wliat could coine out of a 
jė*\Vel sttidded’ box when it is 
lield betvVėen two hands and 
pulled back and foftli. To our 
arirazed ears 
Then George 
pięked some innocent looking 
pieces of Wood fitted out vzitli 

‘fteirigs. Tliėy put tliem on 
Bieir kriees and pfucked a^Vay. 
Those HhWaiian guitars, ho\y 
tliošė AViicked v^aikiki melodies 
moVed oUT liips. And Bernard 
is af lirisso profUhdb, that! is 
'te say a1 singer. His fu ture b', 
and e. (Mario Gvaldo) iš a

■toas called for. The 
biotlierš, Bernardu

This moritli will be one of 
our most active montlis. B’e- 
sidos tlie appearahcė of our 
magazine, our art cxhibit wiH 
also lie lield. The, collection 
Will bb varied. -Pairitin 
hand? ifidudo ■ th<Šėj 
Pilkis 
cas

Mr. Pėter tlrban, a talented 
‘yoimg mari’ of Cl’evcland, Ohioį 
lies proteisod to be one of 
tliė sfeaby contributorš to our

P. IV. URBAN
The Human Intelect

On Tuesday evening, Augtfst 
31, 1933, at tHe Home Of Misa 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus dėbided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith- 
uanian drama, art, literature. 
thought and lore among , tha 
American born Lithuahian 
youth.

We hold our meetings at tjie 
Beliajus School of Dancing, 
8259 South Halsted Street 
every Tuesday evening at 8:00 
P. M. Every LithUanian young 
man and woman is cordially 
invited to join us and lend us 
a hand in making our ciub 
one of the most noteworthy 
of its kind.
Tlie Lithuanian Youth Society.

our ėyes Are fllled' vMth teafM 
of sadness of your untimely 
dealh. I sliall ijdways reniem- 
liėr you. May yourf graėious 
soul ręst in eve^įisting peace.

Ygteutes Ėėlidįtiii.

išt. Tiri surė We will liėar 
;more ofj tliem later on.

Standard Skalbyklos THOR, MAYTAG 
APEX, WESTINGHOUSE
Vartotos Skalbyklos ..........
12 tūbų RADIO 193'4 .... ,

Rusiška ir turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD ■ ■
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 V
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimmirisr pool.
Rusiška ' .ir turkiška pirtis •

Night and Morning
Prdmote a Clęah, Healthy Condition
Del Akiu suerzintų nuo Šaules, Vėjo, 

B arbtt1 Dūlkid, Vartokite keletą lasŲ Mii*-’ 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Šalę for Infant or Adult AtdlEiruggik^.
CouSpatiyi H.

Willow Springs, III.
.1.... ... I I.H Hli'.'.ill

the benefit 
wliom we will entertain i n 
fO^af riidhrier. Don’t miss 
by all means, don’t miss it

* By iritenimbuė elioicė, Kari 
SkaUdėS litts* beeri awarded 
the priiš'ė fOr hiš lohg poėm 
ėrititled' Lifįht ah<d Da^knėss. 
KaVf ik ė stUdent at thė tJrii- 
Vėršity of Chicago. He hails 
from a small town i n Alaba- 
ma’, the name of which he re- 
Tuses1 to discloše. Can you 
imagine a' Southerh Lithuan- 
lirim Let us ašsurė you he iš 
d’ gėntlėnįan and a poet. We 
wilF hear iriOfe of him some 
day. His; future is bright. To 
jget to' the pbeiri. It describes 
,— oh — uh — oh heck, we 
ithink to tell of it would spoil 
it all. It is so good that we 
thinfo it is wisest to leave it 
:to you to read and thrill at 
ifirst reading, We will go so 
jfar as to say that it containd 
,an optimistic approach to the 
fidea of cbsmic unity.

! R®
YRA. , _ T._ . .
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos sKausmus, 
•kausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
Sgas. Jeigu kiti negalėjo, jus išgydyti, ateikite'Čia ir persitikrihkitę 

ą jis juitis gali padaryti. Praktikuoja per
. tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OF1S 

hdo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo
' Nedėliomiš nuo 11 ryto iki 1 vai. .
, 42Q0,v,yVeft, St,, t - Rapipąs Kįėelbr Are.

TREČIOS KLESOS KAINOS

Iš New Yorlco į Klaipėdą..........
Į abi pusi — į Klaipėdą

«r ■ w .1 ■ V * ■. . • -

We would likę to hear of 
Lithuanian youth organizations 
or individuals who reside out- 
side of our city or statė, and 
exchange news of their ’ act- 
ivities.

was the lašt 
your pleasdrif

The virtuos of intcllectual 
living are: disinterestedness, 
industry, perseverance, cou- 
rage, discipline, humility, and' 
honesty. Of course there are 
also ottoer virtees Whicb go 
i n to the maliirig of tlte ite- 
tellectual man; bot thesc are 
tlie iriost impoftant. The most 
important two of tliose that 
I liave mentioned are dis* 
interestedness arid honesty. 
Some people may h avė the 
talent, industry, pefsėvėrancė, 
dircipline, yet without dis- 
interestedriess and honesty 
th'ey cannot lead an intellect- 
udl life. As Mairbriis, the great’ 
Lithuanian poet, once re- 
mėrked^ “The erudites, instead 
of Usirig their time and lėarn- 
iiig to help tlie intellectual ad- 
vancement of the Ėithuanians, 
do all they can in their powėr 
to retaVd them. Thėse scholars 
have many mote respectahle 
virtuos, būt they liave not dis- 
iriterestedness.” j i

The human mind mušt tlriiik 
disinterestedly if it \Vishes to 
tliink at all.’ Yet hbw many 
people tliink disinterestedly? 
Very few. The really great in- 
tellects of thė world could be 
countcd on the fingers of our 
hands. Tf tlie vtorld tried to 
solve the Vilnius problėm dis- 
irttefestedly they Would find! 
that Vilnius belongs to the 
Lithuanians........... . (
*" To say our forefathers xycre 
pagaus is true, būt to say that 
they wcre belicvcrs iri pre- 
destinationišiii or fatalism is* 
the larger truth, The proverb-

at ^Vaverfy Beach, Dunes 
Šfite PaflU fndlaria. Busses 

'5Vill lehvė frbm thė frbnt of 
oUr ėlub poodis, 3Ž591 South 
WalstW Št. Pledsė keėp in 
mind the time, 8 A. M. Be- 
sidbs s^iidiHirig,- pienie, And 
įfood4 (bring your own) plenty 
of fun will be prepared for 

our friends
that ' “Pbverty puts' Orite to 
slecp, while riches keep one 
awake.” The ancient Lithuan
ian tried to know his’ f ate 
bėfOfėharid. Many LHliuari- 
ians štili adhcre to pYėdestina- 

The very word de- 
stinįl deri ves from thė Litb- 
utinihri — dėtis — pasidėti. 
Rftr aš pasidėsiu? Mali' taip 
dėjosi, and Tai mano dėsty- 
nė.

All literature which aspireš 
to be permanent mušt neces- 
sarily be disinterestedly writ- 
teri. An aUthor xVriting of past 
eventš, in ordėr to liave a 
strorig intellectual basiš iri hiis 
Work, mušt not be tempted 
by present ėxcitėrritent, for 
then his Atfork will be poor. 
Į tliink that the tilpę is how 
ripe for great hcroic poetry, 
dramas and historical works 
coricerning the Litliuanian 
past. The Lithuanian RenaS- 
cence i s a most perfect sub- 
jtect for a great heroic poem, 
Tlie dėatli of Kęstutis, woUld, 
in the hands of a great drama- 
tist, afford tlie finest possibte 
materiab for a tragedy. Cer- 
tain events in the life of Vy
tautas the Great make gbod 
material for eitliter a poerii or 
drama. XVc liave sUlijecte 
galorė that a\vait their Hbmer. 
Let us sing of the past glories 
of the Lithuahian nation from 
thė American point of Vie\V.

Thė sad ne\VŠ of the štfddcri 
death of this jolly and most 
fricndfy girlį has šhocked uš 
as well as* all', of her friends. 
I did riot tliirilį- tliUf,- that Fri- 
day when we had spent our 
time together, 
time I liėard 
voice. Many a time we have 
laughed heartily at your ėtever 
jokėš and' cohiic sdft^ Tliterė- 
forc yoh V>hb liiias hrbb^lit te

^ank 
Frank Shimkus, Viii- 

Narbutas, Mr. Liutkevičius 
arid M*. Šileikis; Thirigs done 
in water color have beeii con- 
tributėd by Lillian Ambert. 
Eštelle Bralle lias liarided in 
some charcoal škctelies, P. 
Urban* from ClteVėlrihd has 
sent in a collection of wood- 
carving. Many other things are 
a\vaiting the day of the ėx- 
hibit bėforc they arė to be 
brought in.

In tlie band-eraft type of 
work, we liave an unusual 
variety on harid*. PatternS are 
intricAte and thė' work is iri- 
terėstirig. Miss Aritenetie Vai- 
tekurias is One of tilte young 
ladieš tliat is doing great work 
iri1 lielpirig Uš accumiilate a 
collection. We want te pulilic- 
ly thank her for her coopera- 
tion.

Watch for announcementš 
riext week ėoncerning full de- 
t'ails of exhibit. VYISSIG,

Spėčlalistan ii 
Rusijos

» VIŠAS LIGAS VYRįTnFMOTERŲ PEĖ 28 METUS 
INT KAIP UŽŠISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
Speciališkai' gydo ligas pilvo, plaučių .ir pušlės. uŽiiiiO- 

.j.u ------- galvos skausmus,
jimą ir pašlaptįrigąš 
iugeli metų ir išgydė 
VALANDOS: Kasdie 

5—8 valandai vakarė;
, Te); foawfor8 .5573

(ąu ytriifig; ^n&^gairičd f ame 
'In tlie fiteld' of Lithūanian Iris- 
štery research work. His wbrk 
lias a
alšb vvill have a shoft Story 
;i«' OUr forthėbmirig magazine 
įTHE FURR0W. One of his 
tarlicles appear on this page 
today. \Ye į^ė proud to have 
him as a contriliutor.

VINEIVOOD BEER GARDENS
t Raridasi ant Archer Avė... _

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų 
žas aliodamas veltui. „ ............ ..

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

6 blokai už Kean Avė.
1 _ JJ dar-

Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo,

Savininkas

;Sterėps. of song vfrought out 
hi-..s j ■ [of pain
Whosė evefy echb lingers;
:E)ays that teannot live again, 
Thė t'ouėh of slehder fingers.

Rengia’ Ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Aąėntų Sąjunga AmeriL

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGAKT9
Išplauks is New Yorko 

LIEPOS 12 d., 19e34 m. 
tiesiai be perseditno į Klaipėdą

present hvo of our populaY 
meriibers. TheyWere, 
Rūta Kartūnas and* the heai 
thiest Lithuaniah dh’mšel1 Vė 
nūs Tuirioša. i.

fui eonduet. Intellectual livirig ial LithuAhian sAying has it 
is then a štate of. mind which 
seeks for the highest and pur- 
est truth.- It is an incessant 
exercise of the mind of a 
noble choice bėhvcen tlie 
Ihrger truth and thė lesser, 
lietween that which 
and that whiich iŠ 
short of beihg just.

The poorest man i n the 
street has easier access to good 
learning today than either 
Plato or Aristotle had in their 
day, yet both Plato and Aris
totle lived thd intellectual life. 
\Ve who read English and 
Lithuanian are the more rich- 
cr in aids to culture than 
either Plato' or Arrstotle, yet 
they thought intellectually, So 
it is not erudition that makesj 
the intellectual individuaIrt)vrti 
a sort of virtue which delights 
in strong and beautiful thirik- 
ing, the šame as moral virtue 
delights in good and beauti-

COSMOPOLITĄN TRAVEL
SERVICfi

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS į
197 Adatna St., Nevirk, N. J.

JOHN SAKYS’
433 P«trk St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU
193 Grahd Stl, Brooklyh, N. Y.

G*AMteRYKOS LIETUVIS
14 Varnon St., WoTc«»ter, Mase. 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.

342 W. B’vay, So. Boaton, Maaa.

H AMBURG - AMERICAN LINE 
NOfcTH GERMAN LLOYD

chbtus •af
burė t of sėrig biteife' redėhitig' 
m. <flf

burini sovetski“

NUOLATINIAI BUDRI k O RADIO PROGRAMAI:
Negiliomis WCFL, 970 k, nuo 1 iki 1:30 po pietų.

Ketvergi WHWC, 1420 ki niio 7:30' iki 8:30 Vai. vakaM 
■MiMMianaMaani^aMa^a4~Biii i ■ til IfinniiIalmi <Niri

SAKĖ MANE ŠIOKIA 
(They Say l’m Thfe>

ir atgal:......
Pridedant Jung. Vairi. Tairirt

Del informacijų kreipltlfėt j: 
PETER BARTI._.

678 N. Maih Št., 
MR. PAVt MOLIS 

1730—24th St., Datroit, Mkh. 
lithūaNtaN Nitos pūb; co.

NAUJIENOS 
1739 S. Halatad St., Chicago, III. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH-
ING.Ca DIRVA 

K. S. KARPIUS- 
6820 Suparior Ava., Clavaland, O.

MR. C. J. WOSHNER 
2013 Caraon St., Pittabur^h, Pa.

MR. A. VARASIUS . . . ...
206 Ali Nationa Bank Buifdihg 

1200 Caraon St., Pittaburgh, Pa.

Daktaras
Kapitonas 

Parauliniame kare

Some people call me tliis,f 
Whife others call me tliat, 
Even tall mte lazy, naugnty ‘ 
And also sleėpy liead.
For AVhom have T to fište?' 
Wlirit! gains could there bė?' 
For iri thė yard rily belėVed' 
Is nbt aSVditing me. į

If I' would only know
My lover is out there, 
Early I would rise for work to go, 
Willing to do my sharc,
Tite good Lord kribws irie 'foe^l.
Tlie pebple know rite lobi ■ 
Tlitey Unbw riiy choice for a lover,?

r am sad a dėritk iri iriy 
mind. My dhėš ribf
Sėėiri te 1K' iri1 -teriė With’ 
iteitor cf thė arbuhd rite* 
fe hhrihririy te M 
te and te* adjusted teč fite 
cbsmic terčėffėYė 01hytet f i 
symiĮMbriy, buf ta 
rė^rli’es! <miy d few ėkTŠ ef tiįp 
prėciation. Grės 
ėsėėrfin^ a» B _ - .
Thail se-ul is (ritė of the very 
feW te hear. OKStatei; orite 
dtiy į litenteterite you 
fmiiy hear your etUtemf W- 
ihbrties. Orttėdaį* 
iriagnifiėent sWej 
IjoiVs of cellbš, ri 
ritotiori; Yeš Č& 
Cllso. YdW soul i rikės te tfclf 
s^Mteė uttder tlie iritpl&ecribte 
silence of the mcon. A melody 
of darkness accOtajmnitel by a 
ch^us of sfArp. Oįe žrėaf o\it!-

(>f One Passed 
• \

She kriW, '

JOS. F. SUDRIK,
IMCORPOnATfiD

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 81157-4705

Just as well as* I do;
He will not bė d šėrf, h
A noblteriihn įfr htety; ’ \ J ; 
Būt thdt stutedy ijlbU^hteg youth’ 
With tliė šan’dy h$ir. > t

TrarislAtėtf by. ,.į:.

Among the 'beautiful re- 
presentafi’veš at' thė' oįteriing 
of thte Worldšl Fair, were
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[korespondencijos
I*

Philadelphia, Pa Racine, VVis

o per daugelį metų

Nenusiskrjauskite Save Gyvenimo EigojeSta-

q B į MILK
**•

membership

uš Severai good adyan-
!

Roseland

Glebas pastebėjo*

West Chicago Lawn (

CHEESE

fkites

paminėta 
visais at- 
Nepalygi- 
negu nu-

Bendrovė rengia išva- 
tikshi sukelti kapitalo 
užsimokėti už lotus.

to 
ir 
už

Dvidešimties melų vedybinio 
gyveni m o pami nė jimas.

AVERACE
U.S. CITIZEN

LINKSMA VALANDA — tokį 
vardą galima programai 

duoti

turėjo piknikų, kuris 
birželio 3 d. Raibužio 

Nors diena buvo labai

West Chicago Lawn Lith- 
uanian National Democratic 
Club 
įvyko 
ukėj.

BOONEVILLE, Mass., birže- 
šiandie chicagie-

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrifcos
VOTIM. SPRAGAS. FISTI’LAS, PRIRITIS 
(Nirfamflm* File*), PRONT ATITIK Ir kito" 
rnrIIInT* Ilgo* gydamo* mn«| ivrlnu ir ne- 
nkaiKUlu VARK1R Metodu.
M<* ypatingai k'lrflame tuo*, kurie yra ne
tekę viltie* būti pagydytai*. Yra Nta^lok 
nuostabu kaip to* ringio*, be viltie* Ilgo*

» i.*,.....-iijy.i I,

. 1 ' . j , V * ■» » . . . . . • *. X ‘ '’ * • , ’ 4 ' 4 • • , V •

Naujienų
Radio Programų 

. s-jJC/ JK jML
9 vai. vakare iš stoties WSBC

1210 kilocycles

Q iki L po plot.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST. 
4-to* lubo* Garrick Thratre Bldg.

BUTTER

Viršui paveiksle aiškiai parodoma, nę gersite, tuo busite tvirtesni ir 
kiek dugiaū pieno, sū^io, šalta-košes majiau prisėis sirgti. Ypatingai ne- 
ir sviesto suvalgo at!ėtai;tTiegu pa- < sigailėkite' pieno dėl savo kūdikiu, 
E rasti Amerikos piliečiai, ,6 jų svei- nes pienas arba pieno produktai su- 

atai mes visi 'pavydime. tvirtiną kaulus ir sureguliuoja visą
Pieninis maistas priduoda daugiau žmogaus sistema, ' padaro ją atspa- 

energljos, sušvelnina nervus ir pa- resną — mažiau linkusią prie ligų, 
laiko normali svarumą jr sveikatą. Pienas atstoja daugeli kitų produktų 
Neužmirškite’todėl, kuo daugiau pie-savo. sudėtinėmis dalimis.

PIRMYN
SHABPS and FLATS
L i'i .......................  ' v-m-iT.r-! 4

Rehearsal Scene Change

...................

Roseland

DIDELIS 
pasirinkimas

įvairių Stylių Rėmu, Tikri Toris šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAIN

/ • 1 i 'Afv iv-ii'4 \P,‘. jVjy* į? *.■ ■' viriai 'CV1 '*$ ■'/ - •' '"j“-' ■* f.

/ . ■ ■ 1 «•

■■ ■ • ■ ■ • ■

Griovikai pralaimėjo mūšį

Philadelphia, birželio 12 d. 
(Telegramas “Naujienoms”).— 
Rymiečių generolų smarkus 
bombardavimas nieko jiems ne
pagelbėjo Stop Lietuviai vado
vaujami Įeit. Felikso Vaitkaus 
su “Lituanica H” buvo perga
lėtojai abiejuose mūšių lau
kuose Stop Atskaitos ir kiek 
aukų krito koves laukuose bus 
pranešta vėliau 

OPERATORIUS.
Šitą humoristišką telegramą 

pasiuntė “Naujienoms” vienas 
aviacijos dienos rengėjų Phila- 
delphijoje. Parengimas tenai, 
kaip žinia, įvyko pereitą sek
madienį, birželio 10 d., ir davė 
bene apie $500 pelno.

Be aviacijos dienos, kuri įvy
ko dideliame Roosevelto (buv. 
Wm. Penu) airporte, buvo 
paties komiteto surengtas 
piknikas “Vytauto” parke, 
keleto blokų nuo airporto.

Šitiems rengimams labai 
daug kliūčių darė kun. Lauma- 
kis, JPranas Pūkas ir keletas 
kitų asmenų, pasivadinusių “ka
talikų komitetu”. Jie sumanė 
tuo pačiu laiku rengti savo 
‘‘aviacijos dieną” Seserų Kazi- 
mieriečių formoje ir skelbė, 
kad tam tikslui jie tu;} pasi- 
samdę “daugiau kaip 10 lėktu
vų”^- parašiutininką.

Neturėdamas jokio įgalioji
mo, tas dviejų ai* trijų asmenų 
“komitetas” garsino spaudoje, 
per radio, per pamokslus ir la
peliais, kad jų farmoje skrai
dys su Lituanica II lakūnas 
Vaitkus ir kad visi geri katali
kai turį eiti į “Sesučių Ūkį”, o 
ne — j *‘nezaležnikų kapines”.

Mat, “Vytauto” parkas, ku
riame VVS Skyrius rengė pik
niką tranzatlantinio skridimo 
naudai kartu su aviacijos die
na Roosevelto aerodrome, ran
dasi netoli tautiškų kapinių. 
Taigi kun. Laumakis su savo 
sėbrais klaidino publiką, pasa
kodami, buk VVS Skyriaus pa
rengimas įvyksiąs kapinėse.

Bet šitas nepadorus žmonių 
mulkinimas, matyt, neturėjo 
pasisekimo. Philadelphijos lie
tuviai skaitlingai atsilankė į 
aviacijos lauką ir j pikniką, ir 
VVS Skyrius sukėlė gražią su
mą pinigų tranzatlantiniam 
skridimui.

Reikia pastebėti, kad tas sky
rius jau pirmiau buvo davęs 
ALTASS-ai apie 700 dolerių.

Birželio 2 d. turėjome tikrai 
šaunų ponų Glebų dvidešim
ties metų vedybinio gyvenimo 
paminėjimą. Taja proga buvo 
surengta puota - savotiška 
‘‘siurpraiz purtė.”

Ponai Glebai šiame mieste 
apsivedė ir per visus tuos 20 
metų čia gyveno. Abudu yra 
atvykę iš Lietuvos, paeina iš 
Kedainiij apskričio. Juozas 
Glėbas atvažiavo iš Lietuvos į 
Chicago 1910 m. pas savo bro
lį Joną ir švogerį K. Wasi- 
liauską. Pirmiausiai pradėjo 
dirbti plieno liejyklose. Kurį 
laiką padirbėjęs, jis nutarė ie
škoti lengvesnio sau darbol 
Atvažiavo į Racine ir čia pra
dėjo dirbti Nash automobilių 
dirbtuvėje. Ten jis ir šiandien 
tedirba.

Racine jis susipažino ir su 
Onute, savo busima žmona. 
Susipažino, susimylėjo ir ap
sivedė. Prasidėjo Juozui nau
jas gyvenimas. Kadangi jau
navedžiai labai sutiko, tai ir 
gyventi jiems sekėsi. Susitau
pė kiek pinigų ir nusipirko 
savo namą, kuris randasi ad
resu 1543 Pachard avė. Susi
laukė čia dviejų sūnų,
šio ir Antano. Abu dabar lan
ko aukštesniąją mokyklą.

žodžiu, ponai Glebai dabar 
gyvena labai gražiai ir pavyz
dingai. Turi gražią šeimą, sa
vo namą ir automobilių. Ka
dangi jie yra malonaus budo 
žmonės, tai turi hemažai ir 
draugų. Tie draugai ir suma
nė padaryti jiems siurprizą. 
Tiesą palakius, sumanytojos 
buvo moterys. Būtent, R. Gle- 
bienė, J. Kručienė, M. Mikuls
kienė ir P. Paluckienė. - Jos 
susirinko ir atlaikė konferen
ciją. Na, o kai moterys ką su
mano padaryti, tai jos ir pa
daro. Pavyzdžiui, kai Keno- 
shoje buvo rengiama aviacijos 
diena, tai musų miesto mote
rys daugiausiai prisidėjo prie 
to, kad raciniečiai buvo nepa
prastai skaitlingai atstovauja
mi. Dažnai vyrai esti neran
gus ir nenori į parengimus ei
ti, bet moterys juos tempia ir 
gana.

Taigi aukščiau 
konferencija buvo 
žvilgiais sėkminga, 
namai sėkmingesnė,
siginklavimo konferencija. Sa
kau, reikėtų pasiųsti į tą kon
ferenciją moteris, tai tuoj bu
tų padaryta tvarka. Vyrai at
laikė jau kelioliką konferen
cijų ir nieko gera nenutarė. 
Juo daugiau jie tariasi, tuo 
mažiau vilties, kad bus tai
ka.

Bet tiek to. Kai moterys vis
ką tinkamai sutvarkė, svečius 
sukvietė, tai pasiuntė ir ponus 
Glebus kidnapinti. Tatai tu
rėjo atlikti p. p. J. Zeleckis ir 
Untulis. Nuvažiavo jie apie 
septintą valandą vakaro. Juo
zas vos tik barzdą buvo pra
dėjęs skusti, o jo žmona apie 
namus triusėsi. Nei sapnuote 
jie nesapnavo, kad jiems kas 
tai puotą rengia. Zeleckis tuoj 
diplomatiškai pradėjo kalbė
ti, jog vakaras yra labai šil
tas, o miegoti dar anksti. Tad, 
girdi, butų visai pravartu prie 
ežero nuvažiuoti, atvėsti, o 
gal ir pasimaudyti. Glebai su
tiko.

Susėdo visi į automobilių ir 
važiuoja.
jog važiuojama ne ežero link, 
bet kažkur kitur. “Kidnapc- 
riai” nuramino jį, sakydami, 
jog pirma sustosiu pas Džin- 
dželetų valstybinės paragauti.

Kai ponai Glebai įėjo į 
Džindželetos svetainę, tai jie 
tiesiog ir žado neteko: tiek 
čia daug buvo prisirinkę jųjų 
draugų. Visi tuoj šoko svei
kinti su dvidešimties metų ve
dybinio gyvenimo sukaiktuvė-

mis. Muzikaliai užtraukė mar 
šų. Vėliau prasidėjo šokiai. O 
kai visi nuvargo ir išniko, 
tai gaspadinės pradėjo kviesti 
prie stalų.

Antanas Wnšiliauskas, kai
po tostmnsteris, atidarė pro
gramą. Jis pats kalbėjo ir ki
tus kvietė kalbėti. Buvo pasa
kyta daug nuoširdžių kalbų ir 
linkėjimų. Glebai buvo susi
jaudinę ir dėkojo savo drau
gams už surengimą tokio šau
naus paminėjimo ir už dova
nas (sidabrinj peilių ir šaku
čių setą).

Puota užsibaigė, taip sakant, 
su trečiais gaidžiais. Kadangi 
maisto dar nemažai liko, tai 
p. Wasiliauskas visus pa
kvietė atvykti pietums ir pra
nešė, jog atvyks svečių ir iš 
kitur. Būtent, chicagictis M. 
Karčauskas su šeima, A. Plu
kus su dukrele ir Dr. Leono 
Pulsuckio motina.

Sulaukę rytojaus, ir vėl 
mes susirinkome svetainėje. 
Ten jau mes radome svečius 
iš Cbicagos. Susėdome prie 
stalų ir pradėjome, taip sa
kant, vėl iš naujo baliavoti. 
Buvo ir kalbų. P-as Karčaus
kas pasakė labai gražią kal
bą, pagirdamas raciniečius, 
kad jie taip gražiai moka pa
gerbti savo draugus. Įdomiai 
kalbėjo ir ponia Pulsuckiene, 
kuri pernai lankėsi Lietuvoje. 
Visi norėjo iš jos išgirsti, kaip 
dabar atrodo Lietuva, o ypač 
tos vietos, kur jie užaugo.

Besikalbant, besilinksmi
nant prisiartino ir septinta va
landa vakaro. Metas buvo 
skirstytis namo, kadangi visi 
jautėsi pusėtinai nuvargę.

Baigdamas aš nuo savęs 
Juozui ir Onutei linkiu kuo 
laimingiausio gyvenimo. Lin
kiu, kad jie taip jau linksmai 
apvaikščiotų antras dviejų de
šimčių metų sukaktuves.

Kaimynas M. K.

karšta ir vieta ne kažin kaip 
plačiai žinoma, tačiau publi
kos atsilankė daugiau, negu 
rengėjai tikėjęsi. i

Kliubas laikys susirinkimą’ 
15 d. birželio ir kviečia narius 
atsilankyti, o taipgi sugrąžin
ti tikietus, kurie buvo paim
ti pardavimui, arba pinigus. 
Ba kliubas turės sutvarkyti 
įplaukas.’Taippat kliubas kvie
čia visus tuoš įstoti į jį, į ku
rie dar nepriklauso.

Kliubo susirinkimai atsibu- 
na trečią penktadienį kiekvie
no mėnesio adresu 3836 West 
65 $t,, 8 valandą vakaro.

i —■

Lietuviai nukentėjo 
automobilio nelai

mėje Į

lio 11 d. — šiandie ebieagie- 
čiai Beleckai ir Jonaitis, grįž
dami iš Floridos, sunkiai nu
kentėjo automobilių nelaimėj. 
Jų mašina susidūrė su kitu 
automobiliu. Nelaimė atsitiko 
50 mylių toly nuo Memphis, 
Tenn. Chicagiečių automobilis 
sudaužytas. Rimčiausia sužei
stas S. Jonaitis. Taipgi ir an
tro automobilio pasažieriai su
žeisti. Nukentėjusius teko ve
žti į ligoninę. X.

Pereitą penktadienj Balčiūno 
svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo susirin
kimas. Narių atsilankė viduti
niškai*

Trys ligoniai atsimaldavo, du 
ligoniai tebeserga, abu vieti
niai. Manome, kad neužilgo ir 
juodu pasveiks. - '

Nutarta surengti išvažiavi
mą. Tam darbui išrinkta ko
misija iš trijų narių, būtent 
Šatkausko, Jankausko ir Dar- 
gio. Komisijos nuožiūrai paves
ta visas darbas. Manome, kad 
ji padirbės nemažai ir surengs 
šauniausi išvažiavimą Susivie
nijimui. Linkėtina pasisekimo.

» » »
Bendrovė rengia irgi šaunų 

išvažiavimą liepos 15 d. W.ash- 
ington Heights miške. Susivie
nijimas nupirko penkias kny
gutes serijų. Kaip atstovas ra
portavo, 
žiavimą 
taksoms

s y. Kta» III y 

drive the u«ual dollar initiation good neWs that Mr. Jokubaus- 
fee is dispensed with, as weil|kas was able to leave the bos
as the monthly dues.... for 
the remainder cf this season.
The season will end after Lith- 
uanian Day^at the Fair, Augirat

pital Monday. Congrats, Mr. 
Jokubauskąs, and when can wc 
expect to see your familiar face 
once more at rehearsals ?

5th. Meanwhile new piembers j ąt » o
will be able to enjoy themselvesi Until Friday, when we shall 

Moonlįgth meet at Meldažis. New faces 
will be as welcome as the old.

r—Jacques Grandmesnil.

fully at Pirmyn’s 
Pienie, at Dambrauskas G rovė, 
June 23rd ,and on the planned, 
soon-to-be boat outfiig.

The first operetta to be given 
next season will be “Chimes 
of Normandy”, that popular 
favorite which ar.y ncw mem- 
ber can talk of with pride. Pir
myn has many sočiai activities 
oųtside of its nųmerous singing 
engagements, and the members *re,t 1 sl <«*<•“«“"<*•
hąve gained a reputation of 
being one of the most sociable 
groups in the city and metro- 
polifan area. Join now! If you 
know any members, they will 
be glad to give you details. If 
not, be not shy, come to Mel- 
dažis Hali, 2244 W. 23rd Place, 
any Friday evening before 
eight, or thereafter, 
welcomed with open arms.

Tapo palaidotas Kas 
fantas Zimanta- 

vičius

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Dniucrjl* Imonly H>«no. |cad Jlr krnfla nua 
BIIKVMATIZMO. NKt’RITIH, NEIRAMUA. 
ARTHRITIM. NERVIAKUMO, arba INKSTŲ 
LIGOS, Icvomet ' |i| lira tikrai paeina nuo 
VARUOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ. 81'- 
TINIHIŲ BJ.AVZDŲ arba M EA LINES LI
GŲ.

and be j ™kodŽl ■ n? Ivst* ,,nk'"n»u
REIKALAUKITE MVHŲ KNYGELI DYKAI 
Dykai EgząMinacija ir Patarimas 

Ofiso Valandos: 0 iki S kasdien. Antrad. ir 
Penkted. tiktai t”»n u iki 0.—Nedėliomie 
nuo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie Naujienų 
Radio Programas

NEW YORK.......$15
PHILADELPHIA ................. $14

28 valanda* amarloa keliones 
PITTSBURHO__________________ ta. 80.75
CI.eVKT.AND___________________ 87.50
DETROIT- t3 70
TOLEDO ------------------------------
Y0UNG8T0WN 88______ AKRON 7JM>

Bilo kur t BYTU8 
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

07 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Amatorių Naktis
PALOS INN

lllth St. prie 47 Avė. ’/j bloko} 
rytas nuo Cicero Avė.

Gera muzika, šokiai ir lošimas 
tris syldus } savaitę: 

SEREDOMIS, SUBATOMIS 
. IR NEDfiLIOMIS.

Skanus valgiai ir didžiausi 
stiklai alaus.

Seredoj, Birželio-June 
13, AMATORIŲ 

NAKTIS 
Bus išdalintos 4 brangios 

dovanos. 
Kviečiame visus atsilankyti. 

MRS. FREDA DANIELS.

Šį vakarų nuo 9 valandos 
bus transliuojamas Naujienų 
radio programas iš stoties 
WSBC, 1210 kilocycles.

Programo vedėjas yra adv. 
Kl. Jurgelionis. Muzikalei pro
gramo daliai vadovaus p. Ka
zys Steponavičius.

Tarp kitų programo pildy- 
tojų bus Onytė Skeveriutė, 
Albina Trilikaitė, Pranas Pu? 
kis, Vytautas Tarutis ir p-1? 
Stella Rimkiutė.

Kaip minėta aukščiau, pro
gramų! duota vardas “Links
ma valanda”. Ir ji bus tikrai 
linksma, ba:—

Šiam programai atvažiuos 
kaimiečiai iš Lietuvos ir jie 
dainuos Lietuvos kaimo dai
nas. V. P.

Paieškomas Clifford 
Zunas

Clifford Zunas, 26 m., tūlų 
laikų atgal gyveno Bridgepor- 
to apielinkėje. Jis atvažiavo į 
Chicagų iš Rockfordo. Seniau 
yra lankęs žurnalizmo moky
klų. Jo mokytojas dabar nori 
suteikti jam darbų. Kas žino 
jį, arba jis pats tegul atsišau
kia šiuo adresu: P. Galskis, 
1739 So. Halsted St., telefonas 
Canal 8500.

Ketvirtadienį, birželio 7 d., 
mirė Kastantas Zigmantavi- 
čius. Jisai tapo palaidotas šeš
tadienį, birželio 9 d., šv. Ka
zimiero kapinėse.

Amerikoj [išgyveno virš 30 
m[btų. Didžiumų laiko [buvo? 
Chicago j ir gyveno pas pp. 
Laucius, 714 West 31 St. Čia’ 
išgyveno apie 14 metų.

Zigmantavmius mirė būda
mas 67 metų ’ amžiaus. Paliko 
jau ūžąugusf ąunų.

Į Ameriką Zigmantavičius 
atvyko iš Rygos.

Susivienijimo narys S. Pocius 
su savo moteria rengiasi aplan
kyti Lietuvą. Juodu mano ap
leisti Ameriką ateinančio mė
nesio pradžioj, o sugrįš gal už 
trijų mėnesių. Juodu turi Lie
tuvoje nemažai giminių ir pa
žįstamų,
Lietuvos nematė.

Išrinkta komisija knygoms 
peržiūrėti.

šis susirinkimas buvo trum
pas ir ramus. O ateinantis su
sirinkimas bus pusmetinis ir jis 
bus svarbus, nes nariai sužinos 
Susivienijimo finansinę atskai
tą. Todėl visi nariai ir narės 
būtinai turite atsilankyti.

Korespondentas.

Be present at Keistutis Club’s 
Picnic!

Su'nday many of our mem
bers were present at the pienie 
and raffle at Jefferson Woods 
given for the bęnefit of our 
president, Mr. Jokubauskas, by 
Pirmyn, in eonjunetion with 
other clubs. We have the very Garsinkitės “N-nose *

DAILY ŪSE OF
DAIRY PRODUCTS

OLYMPIC 
ATHLETES

Ruošia pikniką
•: ’ 4 ■ ■ -į -į- ■ i—’ i '

Nepaprastas piknikas, kurį 
rengia Dariaus-Girėno pamin
klo statymo komitetas, įvyks 
birž. 24 d. Oaks Grove, prie 
119-tos ir Archer Avė. Įžanga 
tiktai 25 centai ir dar už tuos 
25c bus visa eilė išlaimejimų, 
taipgi milžiiįiškas ir nepapra
stas programas, kurį didžiau
si Chorai pakviesti išpildyti. 
Lietuvos Vyčių Dainos Choras 
jau nutarė dalyvauti veltui, 
taipgi ir Birutės Choras kvie
čiamas, ir komisija tikisi, kad 
neatsisakys dalyvauti. Todėl,; 
gerbiamoji publika, nepamirš
kite birželio 24 dieną Oąhs 
Gpove.

Rengimo komisijos vatdu 
P. J. Čižauskas

Beginning this Friday Pir
myn will hold ita rebearsalsat 
its former stamping grounds, 
Meldažis Hali, at 2244 W. 23rd 
Place; Ali members plėase take 
notice. The scene has been 
shifted from Gage Park fčr 
several reasons, the mbst im- 
portant of which are: at Gage 
Park we were being continually 
shifted from one hall to anot- 
her; our labors, many times 
when we were on the verge of 
mastering a difficult song, were 
eut short promptly at ten 
o’clock; Meldažis Hall is located 
in approximately the center of 
the Pirmyn population, t if we 
might call our
that. Above all, Meldažis Hali 
gives 
tages

ICE CREAM

*■ ; •.... ....... . ...... .. .......... > ......-.... -■ ■■ ...... - .....

Šlipuotų—’“^

Stanley Sudentas, Roseland 
Bęverage Co. vedėjas, su Al-: 
bert Kudoba atidarė Edelweiss 
Beer Garden alinę adresu 
10655 So. May St., prie pat 
Washington Heights miške
lio. j

Neužilgo jie rengiasi turėti 
atidarymo iškilmes. Iškilmių 
dieną prąnešiu per Naujienas, 
tik tėmykite kada jie paskelbs. 
Edelweiss Beer Garden ganą 
puikiai įrengtas, bus prie ge
ro kelio ir miško.« Gerų pą-i 
sėkmių naujiems biznieriams. 
Lauksime atidarymo iškilmių.

■■ Vntanas. ■ ,

Kaip viena moteria i sa
vaite prarado 10 švaru

This Sunday Keistutis Club 
holds its annual pienie at Bi
rutės Gjrove. Pirmyn and other 
choruses are to sing. Keistutis 
Club nūmbers among its mem
bers many of our staunchest 
epthusiasts. They are anxious 
to see us come up to their ex- 
pectations Sunday. Start mak- 
ing your plans and arrange- 
ments to be present Sunday to 
do otfr best for Keistutis, and 
at tįie šame thne enjoy oup- 
selves immensely. George Step- 
hens and his Revelers will be 
present to brighten things and 
lighter with; their mirsic. 

» » »
Friday Rehearsal a t Meldažis!

Membership Drive
1 ' ' ' '' j ' ' ,

A new membership drive is 
being launched. Here is a won- 
derful opportunity for unat- 
tached music lovers ,to join 
Pirmyn, Chicągo’s most populai 
Lithūanian chorus, in time to 
be able; to partięipąte in the 
Lithūanian Day at the Fair 
program, as an active mem* 
įer of Pirmyn. During this r

. . JŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Patenkinimas • Garatttiiotaa.

Dr. G. SERNER
; . J . LIETUVIS AKIŲ .GYDYTOJAS
t ■ u Ofisas ir Akinta-Dirbtavi
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

t
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Editor P. GRIGAITIS
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ORO TRAGEDIJA

Pereitą šeštadienį sudužo Catskill kalnuose, New 
Yorko valstijoje, milžiniškas 16-os pasažierių orlaivis, 
skrisdamas iš Newark, N. J., j Buffalo ir Chicagą. Ka
tastrofoje žuvo 7 asmens — du oro linijos pilotai, vie
na -patarnautoja ir keturi keliauninkai.

Kokia buvo tos nelaimės priežastis, dar nėra susek
ta. Galimas daiktas, kad orlaiviui patekus j miglas jo 
vairininkas nepamatė, jogei priešakyje yra aukštas kal
nas, ir į jį atsimušė. Galėjo tačiau būti kaltas koks 
nors mašinos defektas,! gasolino eksplozija arba kokia 
nors kita priežastis.

Aeroplanui nukritus, jame kilo gaisras, kuris su
naikino daugelį dalių lėktuvo ir kai Jęurių keliavusių 
jame asmenų kunus. Todėl tyrinėtojams bus sunku su
sekti, dėl ko ta nelaimė galėjo atsitikti.

Prieš keletą mėnesių, kada federalinė valdžia buvo 
panaikinusi privatinių oro kompanijų pašto kontraktus 
ir paštą kurį laiką gabeno karo lakūnai, atsitiko pana
šių katastrofų keletas, tik su mažesniais lėktuvais. Pri
vatinių kompanijų užtarėjai tuomet sakė, kad karo la
kūnai nesą kompetentingi skraidyti.

. Bet dabar matome, kad nelaimės pasitaiko ir su 
labiausiai patyrusiais komercinių oro linijų pilotais. 
Skraidymas oru, pasirodo, dar vis nėra pakankamai 
saugus dalykas.

Bet vistiek žmonės skraido ir skraidys — iki kelia
vimas lėktuvu pasidarys toks pats paprastas visiems 
kasdieninis reiškinys, kaip važiavimas automobiliu.

SAAR DISTRIKTAS

Einant Versalės taikos sutartim, Saar distriktas, 
kuriame yra daug anglies kasyklų ir pramonės įmonių, 
buvo atskirtas nuo Vokietijos ir pavestas Tautų Sąjun
gos globai per 15 metų. Po to laikotarpio disįrikto gy
ventojai turės balsuoti, ar jie nori grįžti prie Vokieti
jos, ar pasilikti toliau Tautų Sąjungos protekcijoje.

Plebiscitas, kuriuo bus išspręstas Saar’o likimas, 
įvyks ateinantį sausio mėnesį. Koks bus jo sprendimas?

Normališkose sąlygose nebūtų jokios abejonės apie 
balsavimo pasėkas. Kadangi Saar distrikte gyvena be
veik vieni tik vokiečiai, tai jie, gavę progą balsuoti, ži
noma, pasisakytų už-grįžimą po Vokietijos valdžia. Bet 
Vokietiją šiandie valdo barbariška Hitlerio diktatūra, 
kuri nežmoniškai persekioja visus “nacių” priešus. To
dėl daugeliui žmonių Saar distrikte darosi baugu, gal
vojant apie tai, kad jie gali patekti po tokia žiauria 
priespauda.

Saar’o socialistai, katalikai, liberalai ir komunistai 
nori to likimo išvengti. Jie rengiasi, kai ateis plebiscito 
laikas, balsuoti prieš tą šalį, su kuria juos jungia tau
tybės ryšiai. Ar jie paims viršų, sunku pramatyti, nes 
Hitleris, žinoma, dės visas pastangas — pils pinigus, 
vartos terorą ir t. t. — kad balsavimas išeitų Vokieti
jos naudai. '

Barbariška “nacių” valdžia pastatė Saar’o gyven
tojus tokion padėtin, kad jie turi eiti prieš savo tautą. 
Bet žmogaus laisvė ir gyvybė yra svarbesnis dalykas, 
negu tautiniai interesai. Tauta, kuri neužtikrina savo 
nariams paprasčiausių žmogaus teisių,; padaro juos sa
vo priešais.

VOLDEMARININKAI PRALAIMeJO

“Eltos” pranešimas apie naują Lietuvos vyrįausy- 
Ibę rodo, kad Voldemaras savo “puču” nieko nelaimėjo.

/ Kai pradžioje buvo visai nuneigta žinia apie Au- 
igustino Voldemaro užsimojimą nuversti valdžią, o ve
lijau oficialiai Lietuvos šaltiniai pripažino, kad buvusis 
idiktatorėlis buvo tikrai atvykęs į Kauną pasigrobti į 
įsavo rankas valdžią ir statęs ultimatumą p. Smetonai, 
itai atrodė, kad padėtis senosios vyriausybės atžvilgiu 
įgali būti ’kritinga. Paskui atėjo trumpas‘.pranešimas 
:apie ministerių kabineto atsistatydinimą.

Iš tų-buvo galima manyti, kad Voldemaro šalinin- 
Ikai padarė‘ p. Smetonai nemažai keblumų ir, gal būt, 
met privertė jį-nusileisti. Bėt^naujas kabineto sąstatas 
tsako visai ką kita.

Tarpe naujųjų'ministerių nematome nė vieno ty- 
ijpuigo voldemarininko. Priešingai, naujieji-kabineto-na-*

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams •••••••••••• •••• 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ___    2.00
Dviem mėnesiams ..........  . 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
V iena kopija 8c
Savaitei_______ __________ -t 18c
Mėnesiui _________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
paštu:

Metams 37.00
Pusei metų .........  8.50
Trims mėnesiams ........._____ 1.75
Dviem mėnesiams __ _______   1.25
Vienam mėnesiui__ ______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams 38.00
Pusei metų _______   4.00
Trims mėnesiams _____   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

riai yra gal net mažiau palinkę į kraštutinį fašizmą, 
negu tie, kurie iš jo pasitraukė. Vienas iš naujųjų mi- 
nisterių, būtent, teisingumo ministeris p. Šilingas, yra 
net ne tautininkų partijos, bet ūkininkų sąjungos; na
rys. ■

Reikšminga, kad iš valdžios išėjo buv. užsienių Rei
kalų ministeris Zaunius. Jisai yra vokiškos orijeiitdci- 
jos žmogus ir, gal būt, simpatizavo Vokietijos “na
ciams”. Atrodo todėl, kad konflikte, kurį iššaukė Vol
demaro skridimas iš Zarasų į Kauną, paėmė viršų hjt- 
lerizmo priešai. J i

IŠ DARBO |

Zodis-kilas apie komunistų 
darbuotę ’ “pramones 

lauke.”

Jeigu patikėti komunistų 
pareiškimais, tai vis plates
nėse darbinirikų miniose jie į- 
giją pritarimo, vis stambes
niems streikams vadovaują, 
vis žymesnę rolę jie vaidiną 
ekonominėse Amerikos darbi
ninkų kovose. O kaip tikreny
bėje yra? Pora pavyzdžių iŠ 
McAlister Colcmano straips
nio, tilpusio neseniai žurnale 
“Today”, atsako klausimą. 
Štai pirmas pavyzdys:

Komunistų demonstracija 
tūloj didžiulio miesto aikštėj. 
Padėtis rami. Bet staiga mote
riškė suklykia ir susiėmusi 
pilvą pavirsta ant žemės. Prie 
jos pribėga krūva kitu mote- 

vyru- 

netoli 
sako:

riškių ir keletas jaunų 
kų.

Moteris rodo pirštu i 
stovintį policininką ir 
“Tai jis spyrė mane”. Polici
ninkas menkiausio supratimo 
neturi, kad susiburusioj mi
nioj kalbama apie jį.

Netrukus komunistai apspin
ta jį. Jis švaisto lazda. Dar 
minui?, ir jis atsiduria ata? 
kuojančios jį minios centre. 
Jis švilpia; atsiskubiną dau
giau policininkų; komunistai 
bėga; policija juos veja ir 
vieną-kitą paguldo buože gat
vėj.

Sąjūdis didžiausias. Repor
terių kameros “klikina”. Ne
trukus, didžiulės žmonių mi
nios sąjūdžio vietoj. Pora va
landų vėliau pasirodo didla- 
piai su aprašymais riaušių, 
muštynių ir tūkstantinių* mi
nių dalyvavusių tose mušty
nėse.

Komunistai pasigarsino. Pa
sigarsino, kaip garsinasi sen- 
saciriėmis priemonėmis užmir
štos <H611ywoodo gražuolės ar
ba kaip1 muilo fabrikantai gar
sina "savo tavorą. O lengvati
kiai piliečiai kAlba: koks di
delis, -koks intensyvus yra ko
munistų judėjimas Amerikoj!

Antras pavyzdys: Neseniai 
New Yotko viešbučių darbi
ninkai išėjo streikai!. .Pama
tas streikui buvo rimtas — ką 
ir ^kalbėti.

Nespėjo jie (paskelbti strei
ką, kai juos atlankė Amalga
ma te d Food Workers of the 
World unijos atstovai.

^‘Dėkitės prie musų unijos; 
senos unijos, senos ir įtakin
gos organizacijos”, prabilo at
stovai. 'Kalbėjo Jie įtikinan
čiai. Viešbučių streikuojantys 
darbininkai paklausė ir .pasi
davė “senos unijos” vadovy
bei.

O rezultatas toks: Įvyko ne
mažai riaušių laike streiko; 
ne dienas langas išbelsta, nė 
vienas pakaušis nukentėjo..’. 
Tik vėliau viešbučių darbinin
kai sužinojo, kad visa “Amal- 
gamate'd'Food Workers of the 
Worid‘Unija” susiUarėHš dvie
jų veiterių ir vieno indų plo
vėjų kafeterijoj, jkuri randasi 
prie ‘komunistų ' buveines.

‘Bet’kiek ta “unija” pasigar- 
šinimo turėjo, tai kiekvienas 
Maxwell gatvės pėdlioris Ghi- 
cagdj pavydės. •

NRA ir. .. darbininkai.
!

šiomis ^dienomis 'Chicagoj 
laikė ’kcmvencŲą (su^ažiavi- 

mą) International Ladies Gar- 
ment Workcrsi unija.

Per pastaruosius metus ši 
unija nepaprastai paaugo ir 
sustiprėjo. Ne ką daugiau, 
kaip metai laiko atgal, ji tu
rėjo narių virš 40,(MM). Kon
vencijai susirinkus Chicagoj, 
unijos narių skaičius siekė 
apie 200,000.

Unijos prezidentas, David 
Dubinsky, pripažino, kad uni
jos pradiniam organizaciniam 
vajui nemažai, padėjo NIRA 
paragrafas 7A,I kuris garanta
vo darbininkams teisę orga
nizuotis. Mat, darbininkai su
prato, jogei ir valdžia yra pa
siryžusi padėti jiems organi
zuotis. Taigi jie stojo į Uni
ją tūkstančiais, ypač todėl, 
kad unija sugebėjo tinkamai 
išnaudoti susidariusias apy- 
stovas. į

Bet, įspėjo Dubinsky, NIRA 
7A paragrafo “medaus mė
nuo” gana greitai praėjo. O 
dabar pasirodo, kad tik tose 
pramonėse, kuį* gyvuoja tvir
tos darbininkų organizaciįjos 
— tik ten algos pakilusios 
aukščiau NRA nustatyto .mi
nimumo. Gi pramonėse, kur 
darbininkai neorganizuoti, 
NRA minimum algos tapo 
maksimum algomis, o NRA 
patvarkymai laužomi ant’ kiek
vieno žiriksnio 
kų pagrūmojimas .streiku daž
nai sdleikia jtems geresnių 
paseku, negu NRA Darbo Ta
rybos įsimaišymas.
Darroivo raportas dr unijos.

Prezidento Rooscvclto ad
ministracija paskyrė komisiją 
patikrinti, kaip atsiliepia pra
ktikoj NRA kodeksai į pra
monę. Komisijoj įėjo tarp ki
tų ii‘ pagarsėjęs advokatas 
Clarcnce Darrow.

Neseniai,.galima sakyti, šio
mis dienomis Darrow išdavė 
rapoi’tą iš to, ką komisija‘su
rado. Pasak Jų, NRA kodek
sai smaugia smulkųjį biznį >ir

ir darbinin-

Pasmerkė Dėrrowo raportą 
Darbo Tarybos , patarėjų • ko
misija; pasmerkė Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Green, angliakasių unijos 
prez. John Lewis ir kriaučių 
Amalgameitų unijos prez. Sid- 
nęy ^Hillman. |;r'z

Dabar moteriškų -rūbų siu
vėjų suvažiavime kritikavo 
Darrowo raportą ir tos uni
jos prezidentasi Dubinsky.

Pasak Jo, Darrowo komisi
ja, simpatizuodama vadina
mam smulkiam biznieriui, da
ro klaidą, kai mėgina visomis 
pastangomis išlaikyti jį. Nes 
iš pirmų depresijos dienų bu
vo aišku, kad smulkusis 'biz
nierius tegalės išlikti tik ar
šiausiai išnau'dodamas tuos 
darbiniiikus, kuriuos jis Sam
dys. Nenorėdamas pfįsjįliįžin- 
ti, kad ^ekonomines šklies pa- 

ekonominis šalies
progresas veikią prieš jį ir 
kad gyvenimas skiria jam per
eiti į darbininkų eiles; smul
kus biznierius ar prėmorįinin: 
kas laikėsi įsikabinęs sav6 
biznio, m*ikapodamas darbi
ninkų algas iki' katilo

Atrodo betgi, 'kad tėkš 
snnflkus 'biznierius ar pramo
nininkas nenori nė šiandie 
pažvelgti tikrenybei tiesiai į į 
akis. Bet 'tai nereiškia, 'kad 
darbininkai, kad samdiiiUi 
turėtų prisiimti prakaito ąą- 
lygas darbe, kurias jiems 
smulkus samdytojas tepajėgia 
duoti. .Daugiau . prdto smillkus 
samdytojas ■ parodytų, Jeigu ji
sai pripažintų į laukiantį Jį li
kimą ir paduotų ■ ranką 'dar
bo ’ minioms.

jėgos ir

.PLUNKSNA IR RAŠALAS

n

Tai taip žiuri organizuoti I ‘ ‘ .....
darbininkai į smulkiojo biznio pateisina stambiojo 
ir į smulkiosios pramonės Ii- i 
kimą. Suprantama, tatai nie- mą. —-X.

M. ARC1BASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M A N A S ,

(Tęsinys)
Vailošinas, /Zarutįino lydi

mas, greit išęjo -laukan, žiūrė
damas smalsia akia aplink 
daiktus,

Zarudinas sugrįžo.
—Na, ponai... Kaip su kor

tom? Tanarovai, dėk už mane, 
o . aš tuoj ateisiu... —- rūpes
tingai, bet neatidžiai žiūrėda
mas i pasakė < jis.

—Mel-as!-*atsiliepė Jau vi
siškai girtas, storžieviškas Ma- 
linauskis. — Mes dar pažiūrė
si ine, kokia ten panelė! i

Bet Tanarovas -.paėmė jį už 
pečių' ir -prievarta pasodino 
už stalo. ^Likusieji skubiai su
sėdo kažkodėl nenorėdami 
žiūrėti į Zarudiųą. Saninas 
taipgi atsisėdo, rimtai šypso- 
damasią.

Jis suprato, kad pas-Zarudi- 
ną atėjo Lydija. (Liūdnumo, 
gailesčio ir ipavydo jausmas, 
gražiai ir dabar, * matomai, ne
laimingai seseriai ,pas jį išny
ko.

XVII.
Ąnt Zarudino lovos, i kaip tai 

šonu, 'Sėdėjo fliydija Saniniutė 
ir nervingai - tampė ir glamžė 
skarytę.;

Net ir 'Zarudinas joje (paste
bėjo didelę permainą: iš.gra
kščios gyvos lir ‘stiprios mer
gaitės, nėbeliko nė pėdsako. 
Prieš jį <sėdejo sudribusi, su
menkusi ir liguistai silpna 
moteriškė. ’Jos veidas atsiki
šęs, ,pabalęs ir tamsias akys 
neramiai dąirešj,,,

Kai įėjo Zarudinas, jos tam- 
išios akys škubiai pasikėlė 
link jo ir vėl nusileido, ir Za
rudinas instiriktyviškai paju
to, kad ji Jo bijo. Be galo di
delis įhirtimas, 'beveik iki 
konvulsijų sukilo Jame. Jis 
stipriai uždare duris ir visiš
kai nė taip, kaip pirmiau, 

ir- tiesiai prięjorprie
JOS.

—Tu stebėtina asmenybė, 

ku būdu nereiškia, kad jie
* biznio 

monopoliją ir arogantišku- 

vos tik save susivaldydamas, 
ir kažin kodėl jaiitė degantį 
norą užgauti ją, kalbėjo jis:— 
pas mane pilni kambariai sve
čių... čia ir tavo brolis... Tik
rai, argi nėbuvo galima tau 
pasirinkti kitą laiką... Velniai 
nematytų!...

Tamsios akys su keista iš
raiška pasikėlė, ir kaip visa
da, Zarudinas nusigando savo 
šiurkščių -'žodžių, nuduodamas 
mandagiu parodė savo baltus 
dantis ir paėmęs Lydiją už 
rankos, atsisėdo šalę jos.

—+Bet, ^pagalios, tiek to. Aš, 
matai, dėl jūsų bijau... aš lin
ksmas, aš pasiilgau jūsų...

Zarudinas pakėlė ir aukš
čiau pirštinaitės pabučiavo 
jos Švelnią ir karštą ranką, su 
silpnu, bet aiškiu kvapsniu.

—Tas tiesa? — su nesu
prantama jam išraiška prabi
lo Lydįja ir vėl pakėlė į jį 
savo akis, kurios kalbėjo tiesą 
ar :jis myli mane? Tu matai 
kokia aš dabar esu j nelaimin
ga, nuskriausta... visiškai ne 
tokia kaip pirmiau... aš bijau 
tavęs ir spėju visą gyvenimą 
savo pažeminimo, bet daugiau 
ant nieko aš negaliu skųstis...

—-O tu įsivaizduoji? — neį
tikėdamas pertradkė Zarudi
nas ir lengva šalčio srovele, 
suriki Jam ‘pačiam, nutraukė 
nuo šių žodžių. Jis vėl pakėlė 
jos 'rariką ir pabučiavo.

;Pas jį'buvo’keišta ir sudė
tinga minčių ir jausmų maiša- 

’tienė. Jis daukė kdl -Lydija 
reikiilaus ko nors iš jo. dr jis 
turės sulikti su ja, • nežiūrint į 
tai, ar 'butų gerai, ar ne. Za- 
rudinas 'pasijuto visiškai bejė
giu, 4yg Jbiltų fkas išėmęs iš Jo 
rankų ir ‘kojų -visus ^kaulus, o 
burnoj, vietoj liežuvio, paka
binęs‘šlapią Skepetą. Jam.bu
vo škaudu i ir ‘nesmagu. Jis 
horėjo surikti ir pasakyti kar
tą ant visados, kad Ji neturi
teisės >nieko nuo jo reikalauti. I

• . * •
4
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Bet vietoj to, Zarudinui užmi
rė širdis, ir jis pasakė pačią 
kvailystę, kenkiančią jam 
pačiam, nelauktą ir visiškai 
neinančią prie šio momento:

—Ak, moterys, moterys, 
kaip Šekspyras yra pasakęs.

Lydija su išgąsčiu pažvelgė 
į jį. Ir staiga jos galvoj min
tys nušvito. Tuo pačiu mo
mentu ji suprato, kad yra pra
žuvus: tas išdidus, skaistus, 
didėlis ir prakilnus, ką ji ga
lėjo sutelkti, buvo atiduota 
žmogui, kurio ji neturėjo. 
Puikus gyvenimas, nesugrąži
nama jaunystė, buvo numesta 
po kojų—biauriam ir godžiom 
žvėriui, kuris nepriėmė viso 
to su dėkingumu, džiaugsmu 
ir pasitenkinimu, bet tiesiog 
sumynė ir Į paniekino savo 
tamsiais ir bukais pasielgi
mais. Akimirksniu, kai nekan
trumo ir apsivylimo siaubas 
vos nenusviedė jos ant lovos, 
bejėgiai ji vaitojo ir lauže 
rankas. Bet su skausmingu 
mitrumu ir atkaklumu atsi
mainė į žiaurų piktumą.

—Nejaugi jus nesuprantate, 
kaip jus ^kvailas! — žiauriai 
ir tyliai, per sukąstus dantis 
sumurmėjo jį visa išsitiesda- 
ma.prie jo vtįido.

Šitie šiurkštus žodžiai ir 
žiaurus piktas žvilgsnis buvo 
nelaukti iš rimtos ir moteriš
kos Lydi jos, kad Zarudinas 
net atbulas atsitraukė. Bet jis 
dar nesuprato viso to dalyko 
ir net pasiryžo suprasti visą 
tą piktumą ir žvilgsnius tik 
štukomis.

—Koks išsireiškimas! — nu
sistebėjęs ir lyg supikęs pasa
kė jis, darydamas dideles akis 
ir aukštai pakeldamas pečius.

—Man nėra joks išsireiški
mas! — karčiai atsakė Lydija 
ir bejėgiai užlaužė rankas už 
galvos.

(Bus daugiau)

Šiais laikais jokio biznio įmo- 
nė be’ reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.
Amerikos įmones gerai su
pranta, ' kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek-
lamuojieri, ‘tuo geriau sekasi.
Reklama, kusi atliekama dao- 

.daht Skelbimus į laikralčias, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi *'Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.
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Stambios aukos “Lituanicos H” skridimui 
-$918.39

Argentinos lietuviai prisiuntė Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skridimo 

Sąjungai $64.59
Užsakius naują motorą, pro

pelerį ir Įeitas reikalingąsias 
dalis “LITUANICAI 11” pini
gai iš įvairių ALTASS skyrių 
kolonijose ir užsienyje pra
dėjo plaukti į centrą, kad ne
sutrukdyti instrumentų supir
kinėjimą ir mokėjimą už juos. 
Laikas trumpas, kadangi skri
dimas greičiausiai įvyks lie
pos mėnesį ir ncsuspėjimas 
laiku nupirkti vieną ar kitą 
reikalingą dalį, gali visą žy
gį suvėlinti arba visai nelei
sti skridimui įvykti šįmet.

Brazilija, Jungtinės Valsti
jos, Lietuva, Kuba, Hawaii lie
tuviai jau aukavo “LITUANI
CAI II“. Štai, atėjo naujas at
ėjūnas į ALTASS šeimyną — 
ARGENTINA, kurioje gyveną 
lietuviai vakar prisiuntė AL- 
TAŠS valdybai $64.59. Auka 
buvo prisiųsta per Continen
tal Illinois National Bank and 
Trust Company. Jokio prane
šimo apie tai, kokiu budu tie 
pinigai buvo sukelti ir kokiam 
mieste ALTASS dar nėra ga
vusi. Tai stambi auka iš ša
lies, kur lietuviai didžiumoje 
vargsta, badauja ir gyvena la
bai sunkiose sąlygose, negalė
dami daug uždirbti pragyve
nimui.

$380.00 iš Neivark
Kita stambi sumą — $380.00 

atėjo nuo Dariaus ir Girėno 
komiteto, Newark, N. J., ku
ris1 birželio 3 d., surengė lei
tenantui Feliksui Vaitkui Avia
cijos Dieną Teterboro airpor- 
te. Sekretorius A. S. Trečio
kas laiške rašo, kad tai dar 
ne viskas — dar apie $400.00 
ateis iš jų kolonijos skridimui. 
Kiek ankščiau New Jersey lie
tuviai prisiuntė apie $300.00 
smulkesnėmis sumomis.
$170.00 iš .Northside ALTASS

Northsidės, Cbicagoję AL- 
TASS skyriaus iždininkas p. 
C. Kairis vakar pridavė cen
trui $170.00. Ir Northsidiečiai 
sako, kad tai dar ne viskas 
— bus daugiau.

P-ia Helen LaUVyn, Water- 
bury, Conn., ALTASS sky
riaus sekretorė prisiuntė to ko
miteto sukeltus $100.10.

Smulkesnė# aukos
Kitos aukos seka:

Lietuvių Tautinės Jaunuo
menes S-ga, “Jaunoji 
Lietuva“, Joniškėlis, Lie-

■ fuva ............................. $5.00
K. X Kodis, Danville, III. 3.00 
A. Urban, Ankeny, Ibwa 2.00 
K. Sodonis, Eastham^t'on,

Mnss.............................. 11.50
Frackville, Pa., per p. K.

Makauską .................. 26.00
Montreal, Kanada, p. J.

Dambrauskas .............. 11.82
Northampton, Mass., IVfiin-

daugo Dr-ja‘ ..........u.... 15.00
Burnhain, III., p; M. Chip- 

lis ...........   2.00
Baltimore, Md., per p. N.

Rastenis ..................... 5.00
Milwaukee, Wis., p. J. Ra- 

dzvila  .................. 34.25
AVilkcs Barre, Pa., p. H’.

Uzupaitė ........... . 2.00
Saginaw, Mieli., per P. D.

Butylas ....................... 2.00
New KensingtOh, Pa., SLA.

192 kp........ .................. 40.63
Cicero ALTASS skyrius 43.50

Viso $918.39
(Tąsa rytoj)

Iš moterų pasaulio
208 SLA Moterų Kuopos 

ypatingas susirinkinVaš

Kas tik seka lietuvių visuo
menini veikimą, tas žino, kad 
Chicagos lietuvių tarpe randa
si įvairių moterų grupių, ku
rios užiriia gan svarbias vietaš 
musų gyvenime. Viena tokia 
grupe yra susispietusi prie 208 
SLA Moterų kuopos, ši kuopa 
atsižymi daugeliu atžvilgių — 
viena, kad tai buvo pirmutinė 
moterų kuopa SLA kuopų tar
pe, antra, kad šioje kuopoje 
randasi daug sumanių ir ener
gingų ponių, kurios nesigaili nė 
laiko, nė triūso, riė pinigiškų1 
išlaidų ne tik prisidėti prie ko
kio nors kultūringo, labdarin
go ar kito reikalingo ir nauL 
dingo lietuviams darbo, bet 
tankiausia jos pačios ima ini
ciatyvą, kurią visuomet pasek
mingai įvykdo. Nemanau, kad! 
yra reikalo minėti šios kuopos 
praeitų 16—17 metų darbuotės 
nuopelnus, jie kalba patys už 
save, tačiaus noriu pasakyti, 
kad kuopa laiko sau už parei
gą atlikti bent vieną svarbesnį, 
visuomeninei naudingą, gražų1 
darbą kas sezoną, if tiktai tą 
padariusios kuopos narės jauL 
čiasi užsitarnavusios tureli sau1 
tokią celebraciją, kokią* šitia- 
gią turėjo praeitą sėredą musą 
svetingos narės, p. J. Palėikie- 
nės, puošnioje viloje prie Dier,- 
Ind.

Siunčiame Gėlės Telegramų j virt 

l o Ve ii iš 
Kvietkininkaš

Gilia Dėl Vestuvių, Bankietama fir 
, Pagrabamš

.Pristatome i visas miesto dalis .
3316 So. Halsted SU Chicago. 111. 

Phone Boūlevard 7814

t

Edward H. Bakszewicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 10 difettą, 8:30 valdiidą ry

te 1934 m., sulaukęs 12 metu amžiaus, gimęs ChiCagoj Gegužės 
24, 1922. Paliko dideliame nuliūdime tėvą Edvardą, Sr., motiną 
Pauliną, po tėvais Powlak, seseris Adeline ir. Irėną ir giminės. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4858 S. Spąuldihg Avė.

i

Laidotuvės jvyks ketvirtadieny, birželio 14 diedą, 9:30 vai. 
ryte iš namu j sv. Onos, 38th Pt. ir California Avė. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už vėlionio * sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Resurrection kalines.

Visi A. A. Edward Bakszetficž giminės, draugai ir pažįstanti' 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

TĖVAI, SESERYS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius W. M. Pomlerski. Telefonas 
Bbulėvard 4421.

NAUJIENOS, Ghlcagff, JH.

Halsted Escharige Bank

RGAS

eipiam imo

RADIO
Boūlevard 8483

Lietuvės Akušerės

■Ta pati

West Pullman

Dr. Week», Bucceasor to

Oppolite pavis Sfore. ŽU Floor

Tel. Lafayette 8572

o mU'

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. DrexeĮ9191

>ta pa- 
rniture

i The Halsted Ėkchaiige Na
tional Ėahk praneša, kad C. 
'Francis Grist tapo priskirtas 
kaip banko 
naujas 
įsteigtas, tkrid geriau ’tpatar'- 
n’auti padidėjusiam banko kli- 
jentų skaičiui.

kutis įvyks Detroite
> šiuo laiku nega- 
orespc-ndenhis.

tavorščiai pripa

VALANDOS: 
' nuo 9 i’ 

nuo 6 i

Prekybos Teisių 
Laišku Rąšyino 
Abėlnos Istorijos 
Geografijos

ūsų kuopos iš

Ofiso Tel. Boūlevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

25 METU PATYRIMO
Pritaikirtie altinių dėl visokių akių

DENSTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av,

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėjė 

Didelė ir graži' 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8348 South Halsted St 
Tel. Boūlevard 1401

5340 Sb. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tek Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

per radio yra labai įdomios 
Vertėtų kožnam jų pasiklau
syt. Programo vedėjas prane
šė, kad ir ateinantį' sekmadie
nį advokatas K. Gugis kalbės 

Klausytojas.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boūlevard 4139

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8377

Chevrolet^ kainos 
numuštos

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų' ligų Ofisas 8102 So? Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos! 2—4. 7—9 vak vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
———Nąriai.

Tel. Ofice Wentworth 6880

mmvJL w esi &zncl fetreet
i w Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Strėnomis ir nedėk pagal sutarti.

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas RetmbUc ,7868

arba G&18
S:
Ciceru UI.

Tek Cicero 5927

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tek Boūlevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct 
Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAlto AVĖ. 
Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Teks Boūlevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Lachavich ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsiSaukC 

sų darbu busite užganėdinti, 
2314 W. 23rd “ 

Teh Canal 2S 
„SKYS 

1439 S. 49 Ct.

Va!.—8:80 K. M. iki 8:80 P. M. 
Tel; HARridon 0761 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

seimą, kuris
De-

arba neriant skauda 
tuomet jau jums reikia

Padidinto automobilių par- 
daVimb, daugiau darbo fabri- 
kiibsiį įr a beina i įtakos pra
monei gaivinti laukia W. E.l 
Hollbr, Chevrolet Motorų kom
panijos pardavimų menedže
ris. Šitbkiiį rezultatų jis tiki
si pasėkoj to, kad Visų Cliev- 
rblct aUtombbilių ir trokų'

mas man labai patiko

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

kainos tapo sumažintos.
Šis kainų sumažinimas, pa

skelbtas birželio 1 d. ir pra
dėtas vykinti sėkančią dieną, 
padare Chevroletų kainas ne
tik prieinamiausias 1934 me
tais, bet ir žemiausias iš vi- 
siį 6 ar daugiau cilinderių 
karų.

šis susirinkimas (turėjo spe- 
cialeS apeigas, būtent priėmi
mui naujų narių, kurių buvo 
rodos 7—8 naujoš, gražios ir 
energingbš pbtifoM; ir jos, be 
abejonės, daug prisidės prie 
kuopos veikimo; dtšišVėikinimą 
su delegatėmis, ponibhiš J. Zi- 
rtiOhtiėnė ir J. Norkiene; vėliau' 
smagų pasiviėščjimą tarp da
rių, kurių sūSirihko siivirš pėn- 
kios dešimtys.-

Prie p. Palcikienės artistiš
kai pataisytos ir skanios vaka
rienės buvo įvairių kalbų ir 
gražių linkėjimų delegatėms. 
P-ia Elzbieta Šatkauskienė, da
bartine kuopos prezidentė ir 
nenuilstanti darbuotoja, įteikė, 
varde kuopos, gražią dovanėlę 
p. Palekienei už jos pakvietė 
irią visos kuopos ir vaiširigumą.

.Po tų ceremonijų sekė pro
gramo mUžikalė dalis, kurią 
maloniai išpildė dainininkės 
kuopos narės, kurių skaičium 
meš labai didžiuojamės. Iš tie
sų buvo įdomi valandėlė, kuo
met visos solistės sudarė cho
rą, prie kurio prisidėjo dar ir 
kitos dainininkės, ir sudainavo 
visą eilę visuomet malonių lie
tuviškų dainų.

Netankiai atsitinka, kad taip 
labai suderintai, taip maloniai 
prabėga kelios valandos susi
rinkimo, tačiaus tas tik paro
do 208 SLA1 Moterų kuopos su
dėtį ir galimybę sukurti ypa
tingai malonią atmosferą apie 
save, kurioje smagu ir naudin
ga praleisti vifeną-anti'ą valan
dėlę. Ėaugiau jėgos musų 208 
kuopos narėms

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir Tiebfangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.,.,....

Rėš. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 Št.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, SeredOs Ir 
, PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Roclnvell Street 

Telefonas Republic 9600

auditbrius. šis 
ofisas banke tapo

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

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

Tel. Lafayette 4146

11 Valandai ryto 
9 valandai vakaro.

Lietuviai Daktarai
Amerikos' Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai.___________

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Liūdnoje valandoje paveskite savo 
rūpesčius man.

2506 West 63rd Št
Thf.3160

Pereitą sekmadienį West 
Pullman Pai>k svetainėje ivykb 
SLA 55 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė mažai, gal dėl 
šilimos.

Išklausyti raportai ir prane
šimai, iš kurių pasirodė, kad 
šiuo kartu kuopoje nfcra nė Vie
no ligonio. Orui atšilus ir pa
gerėjus laikams, nariai yra 
sveikesni.

Delegatų raportas buvo iš 
ALTASS. Pasirodė, kad Litu
anicos Antrosios naudai įvyko 
sporto vakaras. Ten buvo ne
mažai išlaidų, bet kad susirin
kimas neįvyko, tai nežinia kiek 
pelno atliko iš to sporto vaka
ro. Ir nežinia kodėl sporto va
karas nebuvo aprašytas “Nau
jienose“. 'Publika buvo labai 
užganėdinta sporto vakaru. 
Matėsi joje gero ūpo. Bet 
Boselando kolonijos korespon
dentai kažin kodėl aptingo va
sarai atėjus: ar jų plunksnos 
surūdija, ar rašomos mašinėlės 
sugedo, kad apie tokius įvykius 
jie neberašo?

Musų kuopos delegatai jau

yra pilnai pasiruošę važiuoti į 
Susiviehijiirio 
įvyks šį mėnesį Detroite 
legatais išrinkti rimti nariai ir 
jie darbuokis gėfai Susivieniji
mo labui. i i

Jau West Puilm'aniečidi pa
sigenda tos vadinamosios tie- 
AiOSiOS kuopos, a^ie kurią ta
vorščiai' nuolat rašydavo iįežed- 
nievnoje, kuri taip staigi 
žuvo, kad ir viernieji jos nesu- 
rahda. Aš jiems buvau ne kar
tą pastebėjęs per Naujienas,- 
kad jiems tik karštis užėjo 
draskyti kuo^ą. Mano pasaky
mas buvo teisingas, šiandie ir 
visi užsilikę 
žįsta. Dabar aš jiehis patariu' 
kreiptis prie 
rinktų delegatų, kad jie išpra
šytų jiems kokiu malonių ar 
mylistų iš businčio Susivieniji
mo seimo; 1 
Kito patarim 
liu duoti. -—I

Ofiso Tel. Boūlevard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. 35th Št 

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo. vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tęl. Victory 5904 
Ofiso vąlandps: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJA:
.. 25151
(Ofiso, valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
i1. Ofiso telefonas Hemlock 6141

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo plrnilau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boiilevard 7589

loseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. VVashington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Vakarais nųp 6 iki 9 

Re*. 5849 &>. 
Tel Prospect 1610

Telefonas Yards 0994 . _.Lt

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedfil. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
Jei skaitant raidės susilieja j daiktą, 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant 

akys, 
akinių.

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
TeL Boūlevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell SL 
Tel. Republic 9723

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Malonu klausyt tokių tufi- 
pin'gų programų, kaip kad gir
dėjau praeitą sekmadienį iš 
stoties WGEpk Jiš du 
stangdmis Progfešs Fi 
krautuvės. z

Progtfame teko giri 
Steponavičių ihokiniij 
tas kvartetas
Albinos Trilikaitės, 
Rimkiutės, Vytauto Tar

DR. G. SERNĖR
LIETUVIS

,, u I Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

/ Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS , 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Tol. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO. ILh.

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatdroš 
Etimologijos 
Oratorystes 
Logikoš 
Ekortoniijbš 
Sociologijos

MOKSLO LAIMAS:
Nuo 9 iŠ' rytol iki 3 po pietų, it* 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

maisy- 
susidedantis iš 

Stasės 
učio ir 
ainavi- 

Buvo 
mergaičių duetas it vytų du
etas. Solo dainavo Vytautas 
Tarutis.

Iš kalbėtojų buvo advoka
tas K. Gugis, kurio paskaitos

Širs. Anelia K. Jarusz
PhysicalTherapy 

rtMtesfeg&Efeo' *and Midwife 
jįjį 6109 S. Albany 

“' Avenue
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie

ĮĮMĮpv-' gimdymo namuo 
se ar Išorinėse, duodu massage 
eleetirie tr e a t- 

ImmS ment ir ni;u?ne’ tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai; dovanai.

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
■__________________  . __________________'_______ v v Ifr-,,. k -V*-.

...............

Advokatai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted SL 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės \ 
Stenografijos

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
i Graborius ir 

Balzamuotoj as
i Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams Kaina prieidama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL;

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

^sDENTAt



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Trečiadienis, birž. 13, 1934

Lietuvių Diena 
Pasaulio Parodoj

Rugpiučio 5 diena galutinai paskirta 
lietuviams

sunkias jam 
di- 

gražiai

Lietuvių Dienos Komitetas pilnai pri 
sirengęs prie didelio darbo

United Artisls
IT1 Tell”; 

įnoriai.
Roosevelt teatre 

Man, What Now?”
McVickers teatre — 

wood Party”; kitokie 
riai. •

Chicago teatre — 
Miss Markerį kitokie 
riai.

teatre — 
kitokie rui-

“Little

IHolly- 
hume-

‘Little 
nuine-

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams

................. . ......................................

CLASSIFIEDADS

pirmi- 
nuošir-

Šių metų Pasaulinės Parodos 
parengimuose lietuviai ir vėl 
turės užimti svarbią vietą. Pa
saulinės Parodos direktoriai ga
lutinai paskyrė rugpiučio 5 
dieną kaipo Lietuvių Dieną 1934 
metų Pasaulinėj Parodoj. t

Lietuvių Dienos rengimas, 
tvarkomas ir programo išpil
dymas yra pavestas Lietuvių 
Dienos komitetui, kurs suside
da iš sekamų narių:

Adv. Kleofas Jurgelionis, 
pirmininkas

Advokatas Antanas Olis, vice
pirmininkas

Al. Misevičius, antras vice- 
pirmininkas

Hufrosina Mikužiutė, sekre
torė

Justinas Mackevičius, 
ninkas.

iždi-

Nariai:
J. Bijanskas
M. Biekša
Nora Gugienė
Adv. Kl. Jurgelionis 
Justinas Mackevičius 
Eufrozina Mikužiutė 
P. Milleris

Al. Misevičius 
Adv. Antanas Olis 
K. Steponavičius 
Dr. V. Šimkus 
M. Vaidyla 
Adv. J. T. Zuris.
Lietuvių Dienos komitetas 

jau turėjo keletą susirinkimų, 
kuriuose buvo apsvarstyta daug 
dalykų apie lietuvių dienos ren
gimą. Iš visko matyt, kad lie
tuvių diena šiais metais bus 
daug stropiau ir žingeidžiau* su
rengta negu pereitais metais. 
Užtikrinta yra, kad šiais me
tais nebus jokių politikų, jo
kių pastangų atskiriems žmo
nėms išsikišti priešakiu politiš
kais sumetimais kaip pernai 
buvo, ir kad visas rengimas tik
rai padidins lietuvių vardo gar 
bę.

Gabiausi ir tinkamiausi žmo
nės tapo paskirti į įvairias lie
tuvių dienos rengimo komisijų 
pirmininkus.

Jonas Bijanskas, Birutės cho
ro vedėjas, tapo paskirtas pro
gramo komisijos pirmininku. 

I ir su savo komisijos nariais jau

turi užbrėžęs gražų programo 
plianą. .

Adv. J. T. žuris, advokatų 
draugijos pirmininkas, tapo pa
skirtas finansų komisijos pir
mininkų. Pasaulio parodos di
rekcija, sužinojus apie adv. J. 
T. Zurio paskyrimą į finansų 
komisijos pirmininkus ir jo ap
siėmimą atlikti
uždėtas pareigas, išreiškė 
delį pasitenkinimą ir jį 
pasvęikino.

Rengimų komisijos 
ninku tapo paskirtas
dus visuomenės .darbuotojas Al. 
Misevičiuj. Jo komisijai taip 
pat teks rūpintis Lietuvių Die
nos Karalaitės rinkimais irtam 
priklausomais parengimais .

Kalbėtojų biuro pirmininku 
;apo paskirtas adv. A. Olis.

Spaudos komisijos pirminin
ko vietą laikinai užėmė pats 
Lietuvių Dienos komiteto pir
mininkas adv. Kl. Jurgelionis.

K. Steponavičius, Pirmyn cho
ro vedėjas bus muzikos vedėju.

Kiek teko patirti lietuvių die
nos programas šiais metais j- 
vyks daug gražesnėj ir patoges- 
nej vietoj negu pereitais me
tais, būtent vietoj vadinamoj 
Court of States. Scena ten 
galės būti labai gražiai sunau
dota įspūdingiau lietuvių pasi- 
rodimui.

Visi lietuviai kaip Chicagoj 
taip ir visose Chicagos apielin- 
kėse turės subrusti ir kuo kas 
gali prisidėti prie kuopuikiau- 
sio lietuvių pasirodimo lietuvių 
dienoj rugpiučio 5.

Areštuota policijos. Vir
šila — kaltinamas auto

mobilių vogimu
John Paller. Evergroeh, įlll., 

miestelio policijos viršininkas, 
areštuotas. Jisai vra kaltina
mas tuo, kad priklausęs tū
lai automobilių vagių gėngci. 
Neseniai tapo Ureštiiotas, John 
Mills. Jis prįąipažinęs auto
mobilių vagystėms ir išdavęs 
Pallerį. Sakoma, ir PallerPaliepį. Sakoma, ir Paller pri
sipažinęs. Byla] tuojau bus a t i-

1 , I | ’ v • •duota grand džiurei.

Rado nušautą

a

Teatruose
Oriental teatre — “Merry 

Wives of Beno”; kitokie nu
meriai.

Edward Peąrl, 1537 Coliu 
Avė., Chicagoj, rasta nušau
tas automobilį Detroite,i JoIųi 
R. gatvėj, prie Boston bulva
ro. Areštuota nutvertas netoli 
tos vietos tūlais Louis Bjlopin. 
Policija manp, kad ga^važu- 
dystė papildyta gemblerių su
sipykimo pasėkoj.

areiafpEK- 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taįp pataria Lietuvos bankai

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už įtokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Bridgeport Dr-ste Palaimintos Lie
tuvos priešpusmetinis susirinkimas 
{vyks birželio 13 d. 8 vai. vakare. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Ma
lonėki tę i laiką pribūti, taipgi, ku
rie esate pasilikę su mokesčiais, 
prašome užsimokėti ir taipgi bus 
priimami nauji nariai ir narės nuo 
18 m. iki 25 be įstojimo mokesčio 
ir bus rinkimas darbininkų į šei
mynišką išvažiavimą Birželio 24 d.

Valdyba.

SVARBUS PRANEŠIMAS NAUJIE
NŲ SPULKOS NARIAMS

Yra išsiuntinėta visiems Lithuania 
News Loan and Bldg. Ass’n (“Nau
jienų spulkos”) nariams pakvietimas 
j šėrininkų metini susirinkimą, ku
ris įvyks birželio 21 d. Naujienų 
Name.

Yra būtinas reikalas visiems na
riams dalyvauti. Kurie negalite da
lyvauti, malonėkite pasirašyti ant 
laiške jdėtos blankos (vadinamos 
Proxy) ir priduoti ar pasiųsti savo 
ištikimai ypatai, kad galėtų jus at
stovauti šiame susirinkime.

Spulkos Sekretorius.

S. L. A. 6-to Apsk. Konferencija
Nedėlidj, Birželio 17 d., pirmą va

landą po piet, Lietuvių Auditoinjos 
svetainėj, 3131 S. Halsted St., Chi
cago, III. įvyks S. L. A. 6-to Apsk. 
konferencija. Kviečiame visus dele
gatus ir delegates šioj konferenci
joj dalyvauti, atsinešdami naudin
gų sumanymų S. L. A. labui.

Antanas Zalatorius, Pirm.
 Justus šiiauskas, Sekr.

amindamt CTiesterfidds
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... mes vartojamalengvus, nuno
kusius turkiškus ir naminius tabakus ... 
rūpestingai parinktus dėl jų rūkymo 
ypatybių; tai yra, dėl jų 
lengvumo. . 'į

io ir

cigareLii Ji ogi era
. . . kurią mes vartoj amt dėl 

Chesterfield išmėginame vėl ir vėl dėl 
trijų daigtų . . . dėl grynumo, dėl 
tinkamos degimo ypatybes ir kad netu
rėtų jokio skonio arba kyapsnio. Rinka
ma popiera prisideda prie Chesterfield 
lengvesnio, geresnio skonio.

cigaretas. kuris LENGVESNIS 
cigare t a s, kuris GERESNIO SKONIO

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LXFAYEETE 1083

2608 West 47th St..

Business Service
Biznio Pątarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnlas vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. I1L 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Financial
Finansai-Paikolos

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar Jųa turite Athlete's kojas, Deder. 

virię, PubIch. Degančias ir Ntežuotas ko
jas? Ar jus norite ūmią pagelbą? Pri- 
siųskite 60c. dėl pilno trcattnento.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, III.

PERKAM. parduodam arba mainom ata
kų*. bondua. morgičiun. real eatate arba 
euuitioa. Bik ką. kaa turi verte. M ra. M. 
E. SloBBon, 127 N. Dearborn St. Kambarys 
1428.

Grane Coal Co.
5332 So. Long A.ve.

Chicago, llt

mine run $T7 tonas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50, Springsai $2. 
Nauli matrosai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

—O—

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englevvood 5883-5840

—o—
STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE. 5746 South Ashland 
Avenue.

BARO FIKČERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR T.T. FikČeriai dėl visokios rų- 
šies biznių, žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas

ARCHER & STATE ST.

Personai
Asmenų Ieško

LIUDININKAI IEŠKOMI. Jeigu kas nors 
matė geguži 18 d. troką bu gatvekariu ak- 
aidentą ant 4 7-tos gatvAs, tarp Hoyne ir 
Oakley. kur buvo uimuštas vienas vyras, 
prašome pašaukti advokatą dėl nelaimingo* 
šeimos. JOHN H. KAY. 11 80. La Šalie St. 
Randolph 2904.

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus. 

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063

Mes pristatom į visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos. !

" H

Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ........ 970 
Varnišas, kuris išdžiųsta i 4 va
landas ........................... i $1.19
Dutch Boy. Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už .....................   $9.90
Kas atsineš šį skelbimą, gaus ro- 
berinį šepetį sieninės popieros va
lymui.

$9.90

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš* 
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $260.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vąkaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

drūti ,kad ligai atėjus 
tinkamai ekonominiu

mums bent sergant gal-

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENG.YSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertįų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originallo ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chiėagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, geistina kad butų biskį 
pasiturinti, arba butų biznierka. Aš 
esu vaikinas, vidutiniško amžiaus, 
neblogai atrodantis, bizniavas žmo
gus ir pasiturintis. Rašykite Box 
124, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

.    r—fa—— i m—i—.
Helt> Wanted—Malė

Darbihinkų reikią______ _
REIKIA jautienos kaulų sortuo- 

tojų “beef boners”, mokestis nuo 
štukų, nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Guggenheim Packing Co., 
37th and Iron Sts.

REIKIA jauno, patyrusio barten- 
derio, turi kalbėti lenkiškai. Atsi
šaukite Barnett Pintikin, 4342 So. 
Ashlaud Avė., Boulevard 2165. •

Help Wanted-—Female
Darbininkių Reikią_______

REIKALINGOS patynisios mote
rys prie sortavimo ir skirstymo sku
durų. Gera alga, nuolatinis darbas. 
West Side Rag and Metai Co.. 2917 
So. La Šalie St. Vfctory 0600.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų. 736 Tilden SL, 
Halsted arti Van Buren St.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų.

1801 N. Leavitt St.

MERGINA patyrus prie abelno 
namų darbo, mėgianti kūdikius. Kam
barys ir guolis, gera alga. Tel. Hęm- 
lock 1369.

For Rent
-«^vwwwww*B»w>i***"«*w***""**"*—-

RENDON restauracija, — arbati
nė ir saliunas su ar be ruiming-au- 
zės. Gerai įsteigtas biznis dirbtuvių 
apielinkėj. Priežastis — liga šeimy
noje. 6702 W. 66 St.

RENDON 6 kajnbarįų flatas pečių 
apšildomas. Skalbykla, garadžius. 
2721 So. MilĮard Avė., H mylios j 
West nuo Kedzie.

Business Chauces
Pardavimui Biąąiąi_______

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroj vietoj labai gerai išdirbtą per 
25 metus. Renda pigi, — 6 kamba
riai su visais patogumais. P. Kam- 
pikas, 3213 So. Parnell Avė.

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
vę su namu arba be namo. Agnės, 
1609 So. Halsted Street

PARSIDUODA alaus Tavern, biz
nis išdirbtas gerai, randasi arti dirb
tuvių. Savininkas apleidžia miestą. 
6059 So. Wells St.

TAVERN pusę biznio parduosiu 
pigiai, geras biznis, turi būt parduo
tas Šią savaitę. 3712 So. Western 
Avė., nuo 6 iki 8 vaL vak.

PARDAVIMUI aludė, kumpinis 
biznis, seniai išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai. Priežas
tį patirsite vietoje, 7200 S. Green St.

PARDAVIMUI aludė arba mainy
siu į automobili, yra turkiah bath, 
geras bargenas. 3318 S. Morgan St.
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