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Baigiama Supirkti Įtaisus 
“Lituanicai II”

Motoras bus 650 arklio jėgų. Nupirkta ar
ba užsakyta instrumentų už $1,558

Netrukus “Lituanica Antro
ji” bus pilnai įrengtu tranzat- 
lantinei kelionei, šį mėnesį, be
lankydamas rytines kolonijas, 
Įeit. Feliksas Vaitkus suderė
jo ir nupirko naują motorą 
aeroplanUi ir reikalinguosius 
tolimam skridimui instrumen
tus. Už motorą ir už daugumą 
Instrumentų duota firmoms de
pozitai (už kai kuriuos jų jau 
užmokėta visa kaina).

“Lituanica II” turės WASP 
motorą, t. y. tokios pat rųšies, 
kaip dabartinis jos motoras, bet 
tik VISIŠKAI NAUJĄ ir pa- 
skiausiojo modelio, būtent: 
S1D1. Jisai išvysto 650 “arklio 
jėgų” ties juros paviršium, tuo 
tarpu kai senesnysis modelis 
S1C1 išvysto tik 545 “arklio 
jėgas”.

Tas motoras kaštuoja $7260. 
Įkeičiant “Lituanicos II” seną
jį motorą, už kurį kompanija 
duoda $1,260, reikės už motorą 
užmokėti lygiai $6,000. Jau 
duota kompanijai depozitas.
NUPIRKTA INSTRUMENTAI

Nupirkta šie instrumentai:
Naujas Earth Iiiffuctor Com- 

pass;
Kcllsman Sensative Alti- 

meter (toks, kokį vartojo Wiley 
Post);

Aperiodic Straight Flight 
Compass (tiesaus skridimo 
kompasas);

Sperry Artificial Horizon & 
Directional Gyro with illumin- 
ated ALLbank Ice Warning In- 
d i ca t o r (kombinacija instrtl- 
mentų skridimo krypčiai kon
troliuoti ir ledo signalo prie
taisą);

Manifold Pusher Guage; Fuel 
Pressure Guide Intake; tempe 
rature Guage;

Two Instrument Vacuum 
Pumps; American Bosch Ge- 
nerator; Electrically H^atted 
Pitot.

Šituos instrumentus pavyko 
nupirkti už $1,558, sutaupant 
ALTASS-gai tarpe pusantro ir 
dviejų tūkstančių dolerių.

Be šitų įtaisų “Lituanica II”, 
derama dar “Variable Pitch” 
Propeleris, kuris kaštuos vei
kiausia apie tūkstantį dolerių, 
ir turės dar būti nupirktas Ra- 
dio aparatas—“Sending and Re- 
ceiving Sėt’, už kurį teks už
mokėti, tur būt, apie $500.

Didieji gazo bakai (tankos) 
jau yra užsakyti prieš trejetą 
savaičių laiko ir yra dirbami.

Tuo budu neilgai truks, iki 
“Lituanica II” bus galutinai pa
ruošta. Su tomis įtaigomis, ko
kias jai duoda ALTASS, ji bus 
gėriais iai į (r engtas 
lėktuvas, koks kada nors 
skrido per okeaną.

WRRSrt
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
8:28.

Kaina 3c

DARBAS TURI BŪTI SĖK
MINGAI UŽBAIGTAS

Musų darbas greitai bus už
baigtas, bet mes neprivalome 
nuleisti rankas pirm laiko. Da
bar kaip tik reikia sukrusti 
smarkiausiai, kad butų sukelta 
visi pinigai užmokėti už aukš- 
čiaus paminėtąsias lėktuvo įtai
sas.

Taigi visi ALTASS skyriai 
Amerikos lietuvių kolonijose, 
visos draugijos ir asmens, ku
rie geidžia pasisekimo musų la
kūnui Feliksui Vaitkui, yra 
kviečiami pasidarbuoti. Ne vė
liau kaip iki liepos mėnesio 15 
dienos ALTASS ižde turės bū
ti visi pinigai užmokėti už mo
torą, gazolino tankus ir visas 
įtaisas ir instrumentus.

Aukos prašoma siųsti AL
TASS iždininkui, p. Justinui 
Mackevičiui, 2324 S. Leavitt 
St., Chicago, III.

4 žuvo ant nacių laivo
LONDONAS, b. 21. — Nors 

buvo skelbiama, kad vokiečių 
laivui Dresden, kuriuo plaukė 
nacių ekskursija, užėjus ant 
uolų Norvegijos fiorduose, visi 
pasažieriai liko išgelbėti, pasi
rodo, kad betgi mažiausia 4 
žmonės yra žuvę ir 17 sužeisti. 
Bet tikrojo skaičiaus žuvusių 
nebus žinoma iki bus surink
ti visi išsigelbėjusieji, kurie da
bar yra išsiblaškę po įvairius 
Norvegijos kaimus. Laivas pa
skendo.

Liberalai reikalauja 
naujų Kanados 

rinkinių
0TTAWA, Ont.. b. 21. -Pa- 

drąsintas dideliais libealų lai
mėjimais dviejose Kanados pro
vincijose, liberalų vadas Mac- 
Kenzie King pareikalavo atsto
vų bute, kad Bennett valdžia 
paleistų parlamentą ir paskelb
tų federalinius Kanados rinki
mus.

Iš 90 vietų Ontario provinci
jos parlamente liberalai dabar 
įvykusiuose rinkimuose laimėjo 
66 vietas.

Saskatchevvan provincijos rin
kimuose didžiumą vietų irgi 
laimėjo liberalai.

Abi provincijas ikišiol valdė 
konservatoriai. Ontario provin
ciją konservatoriai valdė net 
per 25 metus. Saskatchewan 
provincijoj rinkimus pralaimėjo 
net ir penki provincijos minis- 
teriai.

NEW YORK, b. 21. —Sąra
šo ta, Fla., nuo širdies ligos stai- 
gaii pasimirė gana žymus ra
šytojas Thorne Gmith, 42 m., 
parašęs keletą populiarių apy
sakų. Jis buvo nuvykęs į ten 
su žmona ir dviem dukterim 
atostogauti.

NEW LONDON, Conn., b. 21. 
— Prezidentas Roosevelt at
plaukė jachta Seąuoia ,kad pa
matyti rytoj įvykstančias Har- 
vard-Yale luotelių lenktynes.
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GAISRAS INTERNATIONAL HARVESTER CO. DEERING DIRBTUVĖSE

Vaizdas didelio gaisro, kuris užvakar buvo kilęs International Harvester Co. Deering dirbtuvė
se, prie Fullerton gt. ir upės, Chicagoj. Gaisras nors ir didelis buvo, betgi didelių nuostolių ne
padarė, kadangi ir šiaip tos dirbtuvės daugumoj buvo apleistos ir niekurios jau griaunamos, 
kaipo pasenusios.

Aokaltino 8 aviaci
jos fabrikantus už 
nesumokėtus taksus

ST. LOUIS, Mo., birž. 21.— 
Federalinis grand jury apkal
tino aštuonius žymius aviaci
jos industrijos žmones už ne- 
sumokėjimų $201,225 pajamų 
taksų.

Visi apkaltintieji yra virši
ninkai Universal Aviation Corp., 
kurie nuslėpė $,248,000 pelną 
parduodant Fokker Aircraft 
Corp. Šerus.

Išpildė sutartį su 
motina: nusižudė

CHICAGO.—Margaret Bott, 
22 m. iš Highland Park, sirgo 
sunkia liga ir turėjo pasiduoti 
dar vienai operacijai, kurios 
ikišiol nieko gero jai nedavė. 
Bijodamosi operacijos, jos susi
tarė su motina nusižudyti. Jos 
abi susirišo ir puolė į ežerą. 
Bet kai vanduo jas išnešė i 
krantą, tai motina buvo jau ne
begyva, bet dukterį pasisekė 
atgaivinti.

Kad nors kiek nurimtų ir už
simirštų Margaret išvežta pas 
gimines ir draugus į Dės Moi- 
nes, la. Tečiaus vakar gauta 
žinia, kad ji ten išpildė susi
tarimą su motina: ji nusišovė.

Turi pasitraukti iš 
partijos, ar iš val

diško džiabo
WASHINGTON. b. 21. —Iž- 

do sekretorius Morgenthau iš
leido naują įspėjimą, kad visi 
iždo departamente darbininkai, 
nežiūrint kokią augštą vietą4jie 
užimtų, turi arba pasitraukti 
iš partijos, arba praras darbą.

Tai paliečia ir iždininką Ju- 
lian ir daugelį kitų nacionalių 
demokratų komitimanų, kurie 
buvo įsitaisę neblogas vietas 
iždo departamente.

Nulineiavo negrą
KIRBYV1LLE, Tex., b. 21.— 

200 žmonių atėmė iš policijos 
negrą Son Griggs, 30 m. ir jį 
nulineiavo už tai, kad jį kas 
ten matė draugijoje 17 m. bal
tos mergaitės.

Austrijoje vis dar 
sprogdinėja bombos

VIENNA, b. 21. —Sprogine 
jimas bombų Austrijoje nė kiek 
neapsistoja, bet dabar jau api
ma visą Austriją, ne vien Vien- 
ną.

Pereitą naktį visoje šalyje 
sprogo 18 bombų. Jomis buvo 
taikoma išsprogdinti tiltus, te
legrafo ir elektros stulpus ir 
geležinkelius.

Daug žmonių žuvę 
žemės drebėjime

Turkijoj
ISTANBUL, Turkijoj, b. 21. 

—Spėjama, kad didelis, bet dar 
nežinomas skaičius žmonių žu
vo žemės drebėjime vakarinėj 
Turkijoj, kurio centras buvo 
Smyrnos apielinkej.

žemės drebėjimą sekė labai 
smarkios liūtys, kurios sutruk
dė visą susisiekimą. Del liūčių 
daugelis upių patvino ir Užlie
jo apgriautus kaimus ir mies
telius.

Maitins vaikus ir per 
atostogas

LOS ANGELES, Cal., b. 21. 
—Los Angeles mokyklų taryba 
nutarė maitinti 11,000 labiau- 
sai suskurdusių vaikų ir per 
atostogas, kurios prasidės at
einančią savaitę. Vaikai bus 
maitinami mokyklų kafeteri- 
jose.

BEUTHEN, Vokietijoj, b. 21. 
—žemės su*drebėjimas Augšt. 
Silezijoj uždarė 7 angkliakasius 
Karsten Zentrum kasykloj.

Francija sutvirtino 
sąjungą su mažąja 

entente
VIENNA, b. 21. — Mažosios 

entente (Čechoslovakijos, Ru
munijos ir Jugoslavijos) kon
ferencija Buchareste užsibaigė. 
Konferencijai vadovavo Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe- 
ris Barthou, kuris asmeniškai 
buvo atvykęs į konferenciją. 
Nors Francija ir nepriklauso 
prie mažosios entente, bet ji 
nustato praktiškai visą jos po
litiką.

šiąja konferencija Francija 
dar labiau sustiprino savo są
jungą su mažąja entente ir pa
dare žingsnių į tą sąjungą j- 
traukti kitas gretimas valsty
bes.

Konferencija pasisakė prieš 
Hapsburgų gryžimą; atsisakė 
kooperuoti su Vengrija iki toji 
nepaliaus reikalavusi pakeisti 
Versalės sutartį; nutarė palai
kyti draugiškus ryšius su kai
myninėmis valstybėmis, ypač 
Lenkija; užgyrė Balkanų su
tartį; išreiškė pritarimą atski
roms sutartims, kurios surištų 
visą Rusijos vakarinį pasienį į 
rytų Ldcarno, kuris garantuo
tų dabartines sienas.

Barthou rytoj išvyksta į Bel
gradą, kad paraginti Jugosla
viją pasiskubinti pripažinti Ru
siją. Jugoslavijai tai nėra taip 
lengva padaryti, nes daug ru
sų baltgvardiečių užima augštas 
vietas Jugoslavijos armijoje. 
Be to Rusijos ambasada yra 
priešais pat karaliaus rumus ir 
karalius nenori nuolatos ma
tyti bolševikų.

Jauni puolikai
CHICAGO.— Casmir Tisnie- 

wicz, 2262 Milwaukee Avė. ir 
Thomas Stencil, 8613 Oakdale 
Avė., abu? 16 metų vaikai, liko 
suimti už užpuolimą ir išgedini- 
mą 4 metų mergaitės. Abu vai
kai prisipažino.

Rusija panaikino ka
ro tarybą; viską val

dys komisarai
Valdžia centralizuojama į kelių 

komisarų rankas, panaikinant 
visokias tarybas

MASKVA, birž. 21. — Rusi
jos istoriška revoliucinė karo 
taryba, susidedanti iš kareivių 
tarybų atstovų, liko panaikin
ta, reoganizuojant visus sovie
tų komisariatas. Ta taryba lošė 
labai svarbią rolę bolševikų val
džioje.

Išleistu* dekretu, kareivių ta
rybos, kurios ikišiol tvarkė vi
sus armijos reikalus, liko pa
naikintos ir kariuomenės tvar
kymas liko pavestas karo ko
misarui gen. Vorošilov ir dviem 
jo pagelbininkams, Ivan G,a- 
marnink ir Michail Tugačevs- 
ki.

Tai liko padaryta, kad su
koncentruoti armijos kontrolę.

Centralizavimas bolševikų val
džios eina jau kurį laiką. Vi
sokios tarybos panaikinamos ir 
viskas pavedama komisarams. 
Pav., pirmiau dirbtuvių vedime 
turėjo balso ir tariamos darbi
ninkų tarybos ir unijos. Bet jų 
galios jau kiek laiko panaikin
tos ir dirbtuves vesti liko pa
statyti tik pramonės komisa
rui atsakantys direktoriai, o 
darbininkai jokio balso neteko.

Išrodo, kad neužilgo visa val
džia bus sukoncentruota į ke
lių komisarų ir nė darbininkai, 
negi paprastieji, eiliniai, ko
munistai, neteks jokio balso ir 
jokios reikšmės, kaip dabar jau 
yra netekę reikšmės ir galių 
visokios darbininkų ir kareivių 
tarybos.

Hitleris išvyko tartis 
su prezidentu
Hindenburgu

BERLYNAS, birž. 21. —Hit- 
leris šiandie išvyko į Neudeck 
pasitarti su prezidentu von Hin
denburgu, kuris parodė prita
rimo kritikavusiai nacių valdžią 
ir tvarką vice-kanclerio von 
Papen kalbai.

Oficialiai, kelionės tikslas 
yra raportuoti prezidentui apie 
pasekmes Hitlerio pasitarimų 
su Mu’ssolini, bet sprendžiama, 
kad pasitarimas vyriausia eis 
apie von Papen kalbą.

Pas Hindenburgą vėliau lan
kysis ir von Papen, bet ne kar
tu su Hitleriu.

Kiek žinoma, Hindenburgui 
iškalno buvo paduotas tekstas 
von Papen kalbos. Bet to teks
to negavo Hitleris.

Von Papen kalba sukėlė tik
rą audrą ir smarkias peštynes 
pačiame Hitlerio kabinete. Von 
Papen buvo sutikęs rezignuoti, 
bet Hitleris atsisakęs rezignaci
ją priimti. Hitleris buk jau 
susitaikęs su von Papenu ir 
prižadėjęs jį paremti. Propa
gandos ministeris Goebbels ne
leidžią s laikraščiams spausdinti 
ir Goeringo kalbas, bet užtai 
įsake išspausdinti kalbą vieno 
lenkų profesoriaus, kurio dėka 
Goebbels buvo pakviestas į Var- 
šava.

SHANGHAI, Chinijoj, b. 21. 
—šeši anglai, kuriuos buvo su
ėmę chiniečiai piratai, kai jie 
užpuolė ir apiplėšė laivą, liko 
paliuosuoti. Juos lėktuvai ga
bena j anglų bazę. Piratai juos 
paliuosavo turbut nusigandę 
anglų lėktuvų, kurie pradėjo 
skraidyti virš piratų fortų.

No. 147

LIETUVOS ŽINIOS
Smogikai sumušė Lie
tuvos konsulato Kara

liaučiuje sekretorių
KARALIAUČIUS. — Gatve 

einančiam Lietuvos konsulato 
Karaliaučiuje sekretoriui Deks- 
niui, nepasveikinus hitleriškai 
pro šalį traukiančios hack- 
enkreuzlcrių eisenos, buvo su
duoti du smūgiai į veidą. Su
duotais smūgiais buvo sumuš
ti konsulato sekretoriaus aki
niai ir paakiuose buvo padary
tos dvi žaizdos, kurių viena yra 
gili.

Sužeistas sviestų gabe
nant Vokietijon

KLAIPĖDA.—Ties Rusne vo
kiečių lietuvių pasienyje vo
kiečių muitininkai sužeidė pi
lietį šetingą iš Šilutės, nešusį 
kontrabandą—40 svarų sviesto 
—j Vokietiją. Sužeistas jau 
sveiksta. Bendrai, paskutiniu 
laiku, įvedus produktų įvežimo 
iš Lietuvos į Vokietiją suvar
žymus, iš vokiečių pusės at
eina daug žmonių ir varo pro
duktų kontrabandą.

Už žiaurumų nubaustas 
12 metų kalėjimo

Telšiai.—Prie Telšių-Kretin- 
gos geležinkelių statybos dar
bų darbininkas K. Paukštys 
susikivirčijo su kitu darbinin
ku ir smogė jam geležiniu* į- 
rankiu j galvą. Nuo to smūgio 
darbininkas mirė.

Už darbininko nužudymą K. 
Paukštys nubaustas 12 metų 
sunk, darbų kalėjimo.

Daug žmonių žuvo 
Chinijos potviny

FOOCHOW, Chinijoj. b. 21. 
—Potvynis, kokio nebuvo jau 
per 25 metus, užliejo šį pieti
nės Chinijos pajūrio miestą. 
Daug žmonių žuvo apielinkėje.

LONDONUI TRŪKSTA VAN
DENS

LONDONAS, b. 21. — Del 
sausros Londono vandens iš
tekliai baigia išsekti, todėl stve- 
riamąsi įvairių priemonių van
denį taupinti. Pravedus kam
paniją vandens su* varto j imas 
sumažėjo 10 nuoš., be to dar 
neužtenka ir jeigu nebus pa
siektas dar didesnis sumažėji
mas, tai busią įvestos vandens 
porcijos.

CALCUTTA, Indijoj, b. 21.— 
Didelis kalnų žemės nuslinki- 
mas visiškai izoliavo Shillong, 
Asam provicijos sostinę.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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K UETITOO 
VEIKIMO

P. Dargis
Jau ir po aviacijos dienos,

Praeitą sekmadienį pas mus 
įvyko aviacijos diena Betiis 
airporte.

Vietinis ALTASS. komitetas 
jau prieš tris mėnesius rengė
si prie šios dienos.

Buvo išsiuntinėti, pakyiptį- 
mai. visoms vietinėms organi
zacijoms, kad jos prie šio ren
gimo prisidėtų. Daugumoje 
prisidėjo, tačiau musų prabaš- 
čiai nachališkai su nekuriu 
šimtaprocentinių pagelba, įs
kaitant Pittsburgho preziden
tą, čia vadinamu Tautišku 
Minkytuvu, per visą laiką da
rė įvairius trukdymus ir šmei
žtus prieš ccntralinį ir vietinį 
ALTASS komitetą.

žymėjo vienas iš kunigužių, 
kuris dažnai savo davatkų or
gane pyla kibirus purvų, pats 
būdamas žemos rųšies dema
gogas,

Kas, kas, bet jeigu kunigas, 
kuris save skaito dideliu pat
riotu ir lietuvišku visuomeni
nių darbų rėmėju imasi dras
kyti plakatus, kuriuose skel
biama aviacijos diena ir trans 
atlantinio skridimo į Lietuvą 
rėmimas, ko gi mes galime 
laukti iš sufanatizuotų para
pijom!.

Ir štai, gerbiamoji visuome
ne, prie kokių aplinkybių mes 
Pittsburghe surengėme aviaci
jos dieną lakūno Vaitkaus 
parėmimui, jam skrendant į 
Lietuvą.

Reikia pasakyti, jog ameri
kiečių spauda mums atėjo šir
dingai į pagalbą, garsindama 
aviacijos dieną ir talpindama 
lakūno paveikslus.

Aviacijos, ląukan.
Anksti sekmadienio 

saulutė šypsodamosi 
išdžiuvusią
linksmi, tikėdamiesi gerų pa-

D. buvo komiteto buveinė ir 
čia visi darbininkai susirinko, 
kad draugų vykti- aviacijos 
laukan, užimti savo, pareigas. 

Nuvykę jpu radome susirin
kus geroku būrelį, žmonių, 
Kiekvienas darbininkas paski
riamas eiti sav.as pareigas, visi 
nuoširdus II-jo skridimo rė
mėjai; matyt jų aiškus ir 
nuoširdus pasiryžimas nors 
šios, dienos darbu, prisidėti 
prie kilnaus tikslo atsiekime.

Apie 2 vai. prasidėjo skrai
dymas Bettis field orlaiviais, 
gi Lituanica, II: skraidyti pra
dėjo apie ketvirtą valandą, 
taip kad daugelis nerimavo,— 
vieni skrido su kitais orlai- 

•viais, kiti gi pasitenkino tomi- 
jinui, orlaivius lekiant,

Lituanieaj pradėjus skraidy
ti, visų ūpas atgijo, visi grū
dasi arčiau, kad ją pamačius; 
atsiranda norinčių joje pa
skraidyti. Na, ir tie, kurie tu
rėjo progos ja važiuoti, pilnai 
patenkinti ne tik Lituanica, 
bet ir lakūnu, kuris labai gar 
biai ją valdė. Apie penktą va
landą vakare prasideda ir 
kita dalis programo; kalbos 
ir muzika. Vietinis vaizbinin
kas (biznierius). A. Katilius 
iš Homesteadi Pa., ne. tik įtai
sė aviacijos, lauke garsiakal
bius. bet 4 p. parūpino r.adio 
ip kitus, muzikalins. instrumen-| 
tus. Tas daug prisidėjo prtie 
tipkamoi programo išpildymo, 
progr.amo vedėjas p. Dargis 
su tąm tikrom, pertraukom 
perčtato. kalbėti šiuos apnie? 
nis: St. Bakaną, G. J. Milių, 
J. K. Mažukną, kunigą Žukau
ską, J. Baltrušaitį.

Visi laukia lakūno ir svečio 
iš Chicagos A. Vaivados kal
bos. Štai ir lakūnas. Visų akys 
atkreiptos į jį: Smarkus del
nų plojimas. Lakūnas Vait
kus savo trumpa kalba apibu- 

tiksius ir 
aigti Pa

rytą 
kaitino 

žemelę, keliamės

dino šio skridimo 
jo pasiryžijną u: 
rjausrGir.ėnO) žygį, Ir vėl griau
smingi aplodismentai. Pasi
girsta balsai: “Pęr.statykitq 
p-nią Vaitkienę, mes norime 
ją pamatyti ir pasveikinti.” 
,l?-nia Vaitkienė, nors ir, ne* 
'drąsiai, tačiau puikia kalba 
širdingai sveikino susirinku
sius, pabrėždama visų, o drap 
ge ir jos linkėjimus — laimin
gą i lakūnui nuskristi į Lietu- 
H-

Programo vedėjas, iššaukiu 
A Vaivadą, iš Ghicagos; visi 
žvalgosi, kur yra tas. Vaiva
da, nuo kurio draugijos ir 
pavieniai, asmens tiek daug 
laiškų, raginimų remti IJ-jį

Apie devintą valandą ncku- 
rie komiteto nariai, nuvyksta 
slotin pasitikti Antaną Vaiva
dą, ALTASS ccntralinį sekrer 
torių, kuris vietinio, komitetų 
kviečiamas atvyko iš Chica- 
gos. Užkandę, drauge su lakū
nu ir jo žmona, visi traukia
me į Lietuvių Mokslo Dr-jos 
namą. Čia pamato skaitlingą 
būrį jaunimo, ir senų veikėjų, 
jų. tarpe aviacijos dienos ve
dėją p. C. J. Milių. Mat, L, M; skyidįmą yra gąyę. Ir, vėl šauT

BLUE RiBBON MALT
Lena Sako

:H<D*e!ght 3POU

visai, nepaiso, kas bus. išrink-jog/ geriausias “kuUorius”—tai 
lakūnas; mudu su Antanu neį- 

ftikova gaspadinėm su savo 
bulvėm, bet užtai lakūnas ga- 
ivo kredito- už steiką. 
t ateityje galt ir 
pramoksime- 

Antradienis.
Giedri diena. Važiuojame 

aviacijos laukan. Jau ir avia
cijos lauke. Atsisveikiname. 
;Dalijamė& savo dešinėmis ran
komis,. nplygjnąnt kaip Arėjas 
Kitkauskas širdį, nors mes ne

Suužia Lituanicos
įmotoras. Suplasnūoja sparnai; 
Ji jau. padangėse, tačiau musų 

‘žvilgsniai dar ilgai, ilgai sie- 
<ke- Lituanicos link, kuri nuve? 
žė su savim brangius musų 
širdžiai^ draugus...

mudu

galėjo, suprasti SLA. konstitu
cijos.

Aš negaliu suprasti, kodėl 
sąndarieČiams taip rupi Bą- 
kanO) delegatystė.

> —Delegatai

Tapiau reikia abejoti kadi 
Mažųkną arba Gugis darys 
kokias “transakcijas” su sari- 
dariečiais dėl Strumskio kan
didatūros. Tut būt, visi da at
simenamą, kaip Pittsburgho 
seimą sandariečiai darė “t£ąn: 
sakei jas’’ su tautininkais, dėl 
Gegužio kandidątįjro^. ir kaip 
garbingai Bachunas su Gegu
žiu pasibučiavo, kad nugalė
jus Ęągočių ir kįtųs, pažąp- Į bųv-o rąšytą.ąpie svečių iš įde
gius kandidatus. Ir tarpe vįsų. tuyqs Sjuįiktpyes, kuriom įvyko 
sandariečių pažadų tautinių- 'birželio 10 d. Lietuvių Pilie- 
kams, buvo žadėta p, Bachų- čių svetainėje ir kuriomis ru- 
nui prezidento vįeta sękaųiaip, Įpippsiį ĄLRft- Federacijos ap- 
SLA. seime. Buvo, žadėtą, ręm- skaitys ių yįetinis VYS. sky
li jo kandidatūrą laike rinki 
mų. Na, o ar išpildė, jie. savo]. Prie aprašymo neturiu nie- 
pąžadus tautininkams? Visi 
žino, o tautininkai geriausiai, 
kad n p.

Tai ir dabartiniai sandarie
čių siūlymai Mažuknai ar 
kam kitam turi tik tiek reikš
mės, kiek Gegužio bučkis Ba-

& Ęittsburgk Pa
Ir. dar. apie, svečių ii Lietuvos 

sutiktuvės.
į Municipalkįąmas A. Vaivada, o jis ne

pasirodo. Kame dalykas, o gi. 
musų Antanukas “too busy” 
(užiintas) pasažierų Lituani- 
cai Ilrjąi. tvarkymu į orlai
vius sodinant. Tačiau tas jo 
neišgelbėjo ir Antanas buvo 
“priverstas“ pasidalinti minti
mis su pittshurghiečiais. Tu
riu pasakyti, jog. Antanas ne 
tik kalba, bet ir darbais yra 
įrodęs savo nuoširdumą ir at* 
sidavimą jo užimamose parei
gose.

Atvykstą. Pittsburgh’o mies
to majoras Mr. McNair, kuris 
trumpoje kalboje sveikino lau
kimą Vaitkų, linkėdamas ląif 
mingai nuskristi į Lietuvą, if 
vėliau, sugrįžti iš ten vėl. 
atvykti Pittsburgh’an.

Puikią kalbą pasakė Pitts
burgh’o. miesto kontrolierius 
Dr. Kerr, pabrėždamas svar
bą šio skridimo ir nuoširdų, 
lietuvių pasiryžimą,

Na, o kam. nemalonu išgirs
ti kalbant širdingo lietuvių 
draugo advokato Louis Kaufr 
man kalbos? Visiems, nes jis 
per koletą metų gražiai pami
ni apie lietuvius jų parengi* 
mus per. “Pitttsburgh, Sun. Te- 
legra ph” ir Badio stotį W.ę.A,
E. , kurioje jis yra, kaipo Glp? 
be Trotter. Vos p. Kaufmano 
vardą paminėjus, pasigirdo, 
griaųsipingi džiaugsmo balsai, 
ir plojimas, kurie kartojosi 
per visą jo kalbą. Puiku, kad 
mes įstengėme, nors šiaip iš
reikšti savo padėką šiam lie
tuvių, draugui.

Pittsburgho universiteto var
čių, kalbėjo. Mrs.? Milchęll, ra
gindama lietuvius prisidėti 
prie savojo kambario įrengi
mo jos atstovaujamam uni
versitete, pabrėždama, jog jei 
lietuviai yra, pasiryžę> garbin
gųjų žymini) — pasiuntimo, la
kūno į Lietuvą, lai ji neabejo
ja, jog jie tuo. pačiu sykiu ne
pamirš. ir savojo kambario į- 
rengimo rupinįiųosii.

Štai, ir siurprizas. I?rie mik
rofono pasirodo, panelė Alclįu- 
naitė, Cleyclando, lietuyaite- 
gražuplė, aistoyaujanti los, ko
lonijos lietuvius šioje, aviaci
jos dienoje.

Su panele ĄleljjLinaite atvy
ko ir. p. Armonienč, Glpvelap- 
do darbuotojo žmona, Pcrsia- 
tyta kalbėti, jį pakvietė visus 
atsilankyti į aviacijos dieną 
Glevelande, įvykstančią bir
želio 24 dieną.

Temsta. Žmoiiės skirstosi na 
mp. Renkasi darbininkai, da
romos atskaitos, iš jų. pasiro
dė, jog gryno, pelno nuo šios 
aviacijos dienos liko (vienas 
šimtas kęt,uriosdešimls, šeši 
doleriai ir 95 centai). $146:95, 
Nors ir ne didelė suma, ta
čiau tie, kurie prie šios avia
cijos dienos prisidėjo pinigais 
ir darbu, jaučiasi pasitenkinę, 
kad jie nepabūgę ir neatsi
žvelgdami į kunigužių griež
tą opoziciją ir šmeižtus, tęsė 
pradėtąjį darbą, ir jį. garbingai 
užbaigė.

Baigiant tupiu pabrėžti, jog 
veikiančiojo, komiteto nariai: 
Sb Bakunast C, J, Mil’us,, Dr, 
IJąJtruSaiticnė, P. Dargis ip 
J. Baltrušaitis solidariai drau
ge dirbo, todėl, užbaigę šią 
aviacijos, dieną jaučia sau už 
pareigą padėkoti yisigins, ku
rie tik vienu ar kitu budu prie 
šio darbo prisidėjo.
Ketjuvioą dienos su. lakūnų
F. Vaitkum ir A. Vaivada,

Penktadienis. Kas. tai pabal
doj, duris. Atidarau, o. gi tele- 
)gnamų' išpešiotoj as, Skubu 
telegramos voką atidaryti, spė 
ju,. kąd nuo lakūno Vaitkaus 
Neapsirikau, Ląkuiw. telegra
fuoja, jog jis šiandien, v.

vakaro atlekia 
AirporL

■ P-as Milius ųžininą. savajam. 
Buįck’ui antį “geso”' ir trau
kia jo pasitikti; 0:30. v. v., jan 
ir septintų, artinasi prje 7:30i 
na, štai, ir, Baltoji Gulbė Litų? 
ąnica< IL Neųorisi) tikėti^ jpg 
tai musų, visų, lietiiyjų dąrbo 
pastangų įkunijįmas, jog mes 
įstengėme šią. gulbę įsigyti; 
kaipo simbolį musų, prie laisT 
vėse siekiančios siąlps.

Taip, tai Lituanipa,, musųj 
Lituanipa. kuri, skrjs tėvynėn 
Įeit. Vaitkui, vairuojanti susto7 
ja, ir iš jos išlipa; musų, laukia? 
mas Vaitkus, sų juo, jo jaunojį 
žmonelė ir, mechanika8: Je&Ur 
laitis. Sėdame automobiliųn. 
ir visi; traukiame į Mayfąįr 
viešbutį, kur svečiai ir, apsi? 
stojo.

šeštadienis.
Anksti, rytą, nuvykstame prir 

kelti svečių, mali turime daug 
darbo, daug vietų aplankyti.

I>as Milius nuyeža, mcchar 
nikų ayiapijps laukan orlaivio 
apžiūrėti;, na, o likusieji, tr.au 
kiame į. Radio stotį, WGAJ&, 
kur Įeit. Vaitkus pasako kalt 
bą, apibudindamas, šio. skridi
mo. tikslus ir lietuvių, pastap? 
gas. šiam skridimui: įvykinti, 

Vakaras, Jaunimo būriai 
renkasi Mayfair. Holol’y, mat,

Jau “Pittsburgho Naujienos
;poetąi..,

Pittsburgh, Pa
SLAf seimo delegatų susirin

kimas,

į seimą ir kuriems

nūs.

kO. ųė. pridėti,, ųė atimti —tik 
Repqrteris, matomai, negalėjo 
išbūti iki prakalbu pabaigos ir 
npgąjpjp, sužinoti, kiek aukų 
bųy.O surinkta dėl, Vilniaus 
vadavimo.

P Tai, tą, vietą aš. papildysiu. 
Auku, buvo surinkta, už par
davinėjime Vilniaus pasų ir 

'ženklelių, tik $27,00. ’fąi vot 
ir, pasirodė pittsburgho. “kata- 

sutiktuvėse dalyvavo apie t.u- 
 >inas. Rojuos katalikų, kunigu 

į ir, visi žymiausi, katalikų, vei
kėjai; Jei tik. kųnįgai. butų, iš- 
ipetę po. penkinę dėl Vijųįpus 

, ; . v. . . . vadavipio, tai ir tąsyk butų
kęsti nepasipriešinę ir. okiu sųsidarę daugiau nci m jap 
budu kilo visai nereikalingų neskaitard kitų dideliu. “veikė- 
ginčų, bei pasikarščiavimų. O| jų”* kurie irgi; galėjo dolerį; ki

tą. išmesti- ir sudaryti bent 
Šimtinę dėl Vilniaus vadavimo.
• Pasirodo, kad katalikų duos- 
;nųmąs tautos reikalams tik 
žodžiuose, o ne darbuose. 
Dalyvavęs Svečių sutiktuvėse.

Na, tai tiek to dėl tų, “trans
akcijų” ar bučkių., Tačiau K ,____

durnumas,” Q nors tose

datą Strumskį padarė nelabai I' 
kokį įspūdį, kadangi tai bųyo| ' 
ne vietoj. luti girdėdami. Vir
bicko ir Pikšrip agitaciją už 
Strumskį, žinpma, nęgąlėjo iš-

delegatai jau yra nusistatę iš 
kalno už ką jie balsuos nu
važiavę į Seimą ir jų jokių 
spyčiaį nė gąsdinimai nepa
trauks nė į vieną pusę, nė į ki
tą. Greičiausiai bus, kad san
dariečių agitacija už Strumskį Į 
nueis niekais.
Sandariečiai baįsiai susini pino

S. Bakanp dęlegatyste.
Birželio 18 dipną Pittsburgo 

sandariečiai- sužinojo, kad» St. I 
Bakanas irgi važiuos į SLA. 
seimą kaipo delegatas nuo 90' 
kuopos. Dėliaj to jie pradėjo; 
baisiai rūpintis, lyg. butų “pi
pirai’* paberji,

MąU SLA. 90 kuopos r,egu-| 
liar»iiiQse delegatų, rinkimuose 
balandžio 8 d. buvo, išrinkta 
pTlė B.. Sabaliauskaitė ir A. 
Ęakąnąs, Tapiau u| savaitės 
lmko( At Bakanas atsisakė va
žiuoti įj seimų, dpi: silpnoj, svei
katos. ĘųvO; sųšąųkįaa 90 kp, 
ekstra, susirinkimas; per atvi
rutes birželio 18 d. ir S, Ęaka- 
nas tapo išrinktas, vietoje at
sisakiusio A. Bakano.

Tai p. Virbickai; ir Pikėųis 
pradėjo aiškinti, kad- S; Baka- 
naą esąp nelegališkąp delega
tas, nors jiems buvo nurody
tas SLA. konstitucijos skyrius 
2, par. 6 a, ant puslapio 6, 
Tačiau p. Virbickas skaitė- pep 
akinius ir. be akinių ir- vis ne-

llll.lll I llll'll Į ĮĮ .............. ..
J SPECIAL PRANEŠIMAS:

i Veltui, teatras — 4 aktu ir žuvies, pįetfti, prie 
: Piano naujaį( išpuoštos ir pertąisytos vietps.
- Puikus. steičiųs ir gera muzika. Gardus, šalr 
. ti gėrimai. Pasinaudokit Šita progą, Ųžjik;
rintai busit užganėdinti ir prąleisty linksmai 
laiką. Nesigailėsit!

> Kviečiu visus atsilankyti penktądięnio, vą». 
jkąfe.
r EMVIlVIi Ai

Birž-plio 18 d. Lietuvių Mok- 
’slp Draugystės Knygyne buvo 
sušauktas Pittsburgho ir apy
linkės, BLA. seimo delegatų 
\susir.inkjmas, kad pasitarus 
dėl važiayimo į busimą SLA. 
■seimąr Kadangi SLA. 3-čias 
'apskritys savo kuopų delega
tų kelionės lėšas apmoka, tai 
ipivo reikalinga sužinoti, kas 
yra delegatai ir kaip važiuos,

Pirmiausiai buvo peršauk
tos. apskričiui priklausančios 
kuopos ir jų. delegatai į busi
mą SLA. seimą suregistruoti. 
Pasirodė, kad iš 14 kuopų yra 
išrinkta 18 delegatų, kurių 
važiuoja
apskritys apmoka kelionės lė
šas. Yra kelios kuopos, ku
rios nepriklauso apskričiui. Iš 
tų, keturios; irgi, siunčia, savo 
dęlegątup. Bet kiek Bkr^į hu8 
delegatų SLA. seimų iš- Pitts
burgho ir apylinkės, tai sun
kų tikrai, ir pasakyti. Apy
tikrėmis žiniomis, tai bus apie 
25r, delegatai, iš Pittsburgho 
tdistrikto.

’ šiame <|elpgątų-.susirinkime, 
nors ir ne visi išrinkti delega
tai; dalyvavo, bet: buvo prane
šimai, jog visi važiuos į SLA. 
seimą. Buvo atsilankiusių ir, 
ne delegatų; keletas apskri
ties komiteto narių ir taip 
SLA. darbuotojų.

Pirmiausiai buvo apkalbėta 
delegatų- kelionės reikalai ir, 
nutarta, kad iš kalno delega
tų kelionės, lėšos butų apmo
kėtos. Paskui buvo paimta 
lapkalbėjimui. ir kiti, dalykai, 
kurie nieko, bendra, neturi; su 
delegatų kelionės- reikalais; 
arba, atvirai sakant, nereika
lingi dalykai. Duokime sau, 
buvo paduotus sumanymas, už 
kokius kandidatus Pittsburgo 
delegatai turi balsuoti į Pil
domąją Tarybą. Mat, Pitts- 
burgho sandariečių, vadai no
gėjo paagituoti; šįame susirin
kime už savo, kandidatą. į 
-SLA prezidento urėdą! Stru
mskį,

Taį, žįnpmą,. ir prasidėjo 
spyčiąįi priųš. “lojųrijus“ — ad
vokatus' arba, geriąu sakant, 
sąyOj rųšįąs pigįj dpmagogiją,

Iš? tų sąndąpiečių spyčių 
prįųš “lojerįus”. buvo supran
tama, kad jų ’kandidątai; į Pil
domąją Tarybą, tųr bųt, yra 
djdeįejfi. bėdpje ir kad jip 
yra- ijąsiryžę visus, kitus, savo 
.kandidatus, mesti; per tvorą, 
kad tik k’Mp. nors Strumskį 
pasodinus; į §LA. “sostą“. Pa
sak F. Pikšrio, jei tik Pitts
burgho delegatai balsuosią už; 
.Sirumskį, tai tada busiąs ir( 
! Mažu k na in Gugia ir kiti; visi 
g^i, k-apcjidnMi WhkB, Bet’ 
apsaugok Vipšpatię, j pi Pitts-i 
burgho. delegatai, balsuotų už 
“lojerius,“ už- Bagočių, tai ta
da, ir Mažukna ir Gugis pra
laimėsią.

: iš sandĮąriečiy, kalbų pąsiro- 
Mq, 'Wi jip yra> pu^iryžę- dgry- 
itj suarti, sįij <ąžpk?m šaiį- 

ątsjžadpdąmį’ W. Mi- 
jkaĮftUsko,. su Gųgįp. šajinip- 
kąis,. ąt^žądėdąniĮi savo Lopą- 
,ttps,, hUo tįk butų, galima, ką 
jnor8 gauti, del[ StrumskiQ. iš 
jr.įpkįinįh Qz kas lipk i^dę. gįo- 

, bėjų, tai sandarįečiaį, tųr būt,

Cąrnpgfe, Pa.mui lakūno rengia bankįetą ir 
šokius. 9 vai. vak. puošni vieš 
bučio svetainė- pristatyta sta
lų, ant jų gardumynai; na, o 
prie jų musų jaunimas, jų 
tarpe musų garb. svečiai. Už
valgius — kalbos. “Toastmas- 
teris“ — programų, vedojpą P; 
Dargis perstatą,kaibėti: laku? 
ną Vaitkų, jo moterį, ir adv. 
L. Kaufman; vėliau supažin
dina su atskirais kliubais ir 
asmenimis, prisidėjusiais priq 
šio parengimo.

Pasigirsta muzika—“Wed- 
ding Mąrch”, —- tjąi, sįųrpr^as 
jaupavedžiams p., p. Vait- 
kams. Na, ir-vėl muziką, muzi
ka — valcai, polkos, išsijudi
na. jaunimas, skamba- ne tik 
.muzikos,, akordai, beb ir linksT 
mas. jaunatvės. juųKas, kalbos 
net, iki. trečiųjų gaidžių, nors 
lakūnas apie 11 vai. vak. nue? 
įjo, ijsėtįfi rylpjaus sunkiaj 
aviacijos, dienai;

< Aušta, Traukiui namu, link? 
Namuose, šBdinup laukiamojo 
Antano telegramai:, ajyąžiuojjų 
rytoj 9 vai. ryto. Ir. taip tru
pučiuką pramigęs, važiuoju sų 
Sląsįu suįikti; Antąno,.

^eiuuadįpnis.. ;
Štai ir A; Vaivada. Nepaži

nau, mah įsivaizdinau, jog 
pamatysiu rambų vyrą, na, 
ogi žiųrJuK kad Anįąųas, tik 
Ąntąjįukas, Malopu. mam buvo 
jį, sutikti,; mah laiškais, spsj- 
lįašįnojpu, girdėjau, bob štąi 
dabar, jįs. tųs pals,. kurioj lau
kiau.

. $u Aųtaim, teką prajęisli 
kęlęlą, dįęnų, jąme radau, šir.- 
dįngą drtaugą^ aĮtvifą, ir nuošip 
džįąj atsidavus tpbk parei
gom, kurias, jįs eina.

Visą sekmadienio dįenelę 
praleidome aviacijos lauke.

Pirmadienis.
, Ot, pilą, tąh pilą, lįpljU^ 
Lakūnas nerimsta, nori išvyk
ti New Yorkąm -7-na, O oro są
lygos neleidžia. Nutariama 
pinnadfemą pralnistii Pgh’e, o 
rytoji vyktį. Na, bet* kas darytį 
šiąpdjeut?; Bląimpjamfl. bet nie 
ko negalima sųpjąmmti ir taip 
heplaiĮppjautt jog
,jąu ipr6?val. vakar#, išaj-
kouip, na,t taft mitajĄĮn^. jpg 
gaminsime vakarienę ir kipk- 
vienas iš. m.US.lJ. bu8 “kuko- 
rdus“-vįpėjash Antauųkąl praąta? 
tpmė bulyių; skųsti; Pi, Rargį 
jas. piaMk lakam ‘‘stąifef 
darytį ir, tt, ir th Ęasirodp*

Nelaimė prie nęlaįmės. ličių? 
Uių šeijųpjč.

Kiek laiko atgal žinoma 
SLA darbuotoja, M. Lapienė 
buvo apmirtus, ir. išvežtą, į, li
goninę, kur buvo padaryta 0- 
ppraciją, P-iąi Lie^iąųei* kiek 
pasveikus irbirželio 18 d,.par
važiavus namo, tą pačią dieną 
jps, vyras. P. J. Liepas liko 
sunkiui sužeistas, anglių kasy
klose ir buvo nuvežtas į tą 
pačią ligoninę,, kur gulėjo /po
teris, būtent, Mercy Hpspital. 
Reiškia, vienas iš lįgopįnės, o 
kitas į ligoninę. Rpikia neuž
miršti, kad Liepų šeimyna 
nėra turtinga ir su ligoninėmis 

I turėti: reikalus jai yra didelė 
nelaimė.

= Linkiu, gerb. Liepams greit 
pasveiktii S. Bakanas

Skelbimai. Maūjjenpse 
duodą nąudą dėlto, 
kad pačios tfaųjfenųą. 
yra naudingos

Kad, gauti kupcląugiausią už 
s savo pinigus, ’kpuuipt jus. 
2’ perkate malt (salyklą) — 
b bukite tikri reikalauti Blue

r Bibbou. Po. tam, kąipjj.vąr- 
108 i te vięną syki, jąs, nig-

* Kuomątf nebusite patenkipti 
jąkiu kitu. Jus gaunate pil-

' nūs 3 svarus, taipgi -—tai 
t yra 20% daugiau negu 2</j 
i aynrą skardinėje.
r-
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Grindys 
Ž ■ Lengva 
|R Nuvalyti
Įr Kuomet jus Vartojai

Pilsen Floor O ii
UŽLĄĮKO šVĮESipj’ SPALVOJ 

Padaro Labai, žibanti. Varnišo pavirsti). Na perajsunĮtiam^ pavirstų, 
kur ne purvas nė dulkės nejsigaus. IšbajgimaS, kuris lengvai- duoda 
nųsiv,a|y.ti sų rųapa,

Reik,ą)lfWKit;e ęilį&fe Brand savo Maliąyos, 
Haędware Krautuvėje.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bus paskirtas gene
rolas Lietuviu Die

nos paradui
Lietuvių Dienos Paradas pa 

šautinėj parodoj ketina būti 
įspūdingiausias įvykis, kokio 
lietuviai nebuvo turėję per dau
gelį metų.

Tokį paradą, koks bus su
rengtas lietuvių dienoj rugpjū
čio 5 dieną, Chicagos lietuviai 
buvo turėję tik 1910 metais 4 
liepos, kada jie nustebino Chi- 
cagą savo ypatingumu ir ga
lėjimu’ atlaikyti karštį plieni
niuose raitelių kostiumuose.

Lietuvių Dienos komiteto 
pirmininkas Kl. Jurgelionis da
bar turi rūpesčio surasti tarp 
Chicagos lietuvių tinkamą ener
gingą žmogų, kurį galėtų pa
skelbti Lietuvių Dienos parado 
generolu.

Generolo pareiga bus su
rengti, sutvarkyti ir vesti pa
radą taip, kad jis išrodytų kuo- 
pirikiausia. Generolas po savim 
turės visą eilę leitenantų ir 
kapitonų, kurie vadovaus įvai
riais lietuvių pulkais. Kiekvie
nam lietuvių pulkui atskiros 
draugijos pačios pasiskirs sa
vo kapitonus, kurie gaus pa
tvarkymus nuo generolo.

Lietuvių Dienos parado rei
kalais, iki bus paskirtas gene
rolas, kreipkitės į Lietuvių Die
nos komiteto sekretorę E. Mi- 
kužiutę, 814 W. 33rd St.

Sofijos Kareivaitės 
keturių metų mir
ties. sukaktuvės

šiandie, birželio 22 d., su
kanka, keturi metai, kai mirė 
Sofija Kareivaitė, 17 metų, duk
tė buvusio žymaus Chicagos 
lietuvių visuomenės darbuotojo 
ir biznieriaus Antano Kareivos.

Nors Sofija Kareivaitė mirė 
toli nuo Chicagos, regis New 
Mexico valstijoj, jos kūnas bu
vo pergabentas į Chicago, kur

ji gimė ir augo, ir palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Šioms liūdnoms sukaktuvėms 
paminėti p.p. Antanas ir Kat- 
ryna Kareivų rupesniu bus a t 
laikytos mišios šiandie 7:30 va
landą ryto šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioj. P.p. Kareivos 
tikisi, kad paminėjimui atsi
lankys jų giminės, draugai ir 
pažįstami.

Antanas ir Katryna Kareivos 
dabar vieši Chicagoj, atvykę iš 
Bio Grande Valley, Texas vals
tijoj, kur jie turi farmą ir ūki
ninkauja. Jie yra apsistoję 
pas brolį Williamą Kareivą 
Tovvn of Lake apielinkėj adre
su 4644 So. Paulina St. —V. P.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos 
VOTIS. SI’RAOAS, FISTULAS. PRURITIS 
(Nlržančlon P H et.), PROSTATITIS Ir kitos 
mrilinta Ilgo. rydamon maną Švelnu ir ne- 
Hkaudilu VARICUR Metodu.
Mee ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekę vlltlen būti pagydytais. Yra atačlok 
nuostabu kaip ton ruečios, be vilties ilgos 
greit atsiliepia | S| treatmentą.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
RHRUMATIZMO. NEIRITIS, NKŲRALGIA. 
ARTHRITLS, NERVIŠKUMO, arba INKSTŲ 
LIGOS, kuomet Jų liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINAS LI
GŲ.
The VARICUR padari tūkstančius linksmais 
—KODĖL NE JUST
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminacija ir Patarimas

Ofiso Valandos: 0 iki 8 kasdien. Antrad. Ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—Nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po plet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-tos lubos Garriek Theatre Bldg.

(Jueensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be poilsio bė
ga po 30000 galionų i dienų — 
Šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos. tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, UI. 
Tel. Lafayette 7846

Dr. V. Šimkus Lietu
vių Dienos Sveikatos

Komisijos pir
mininkas

Lietuvių Dienos Komitetas 
paskyrė daktarą V. Šimkų eiti 
pareigas Lietuvių Dienos Svei
katos Komisijos pirmininko.

Sveikatos Komisijos užduotis 
bus surasti iš lietuvių vaikų 
sveikiausią mergaitę ir svei
kiausią vaikiną perstatymui 
Lietuvių Dienoje pasaulinėje 
parodoje.

Sveikiausiai mergaitei ir 
sveikiausiam vaikiniri Lietuvių 
Dienoje bus suteiktos dovanos.

Visi, kurie norite pavesti sa
vo vaikus sveikumo egzamina- 
cijai, susižinokite su Lietuvių 
Dienos Sveikatos Komisijos pir
mininku Dru V. Šimkum, 3343 
So. Halsted St., telefonas 
Boulevard 1401.

Teisybės Mylėtoju 
Draugystė rengia 

milžiniška išva- 
žiavima

Sekantį sekmadienį, birželio 
24-tą d., įvyks Teisybės Mylė
tojų Draugystės išvažiavimlas 
Wm. Dambrau’sko miške, Wil- 
low Springs, III.

Iš anksto galima spręsti, kad 
minėtas išvažiavimas bus sėk
mingas, nes rengimo komisija 
deda visas galimas pastangas 
padaryti jį vieną iš įvairiausių 
išvažiavimų, kur dar iki šio 
laiko niekas kitur negirdėjo ii 
nematė.

Be to, vieta išvažiavimui yra 
labai graži ir patogi. Nėra dul
kių. Tarpe lapuotų medžių sau
lė irgi nekaitina. Geistina, kad 
netik Teisybiečiai-ės atsilanky
tų, bet abelnai visi geros va
lios lietuviai. Grieš J. Grušo 
orkestrą ir bus platus ir tur
tingas programas.

Kurie važiuosite automobi
liais, važiuokite tiesiai Archer 
Avė., iki Phillips gasolino sto
ties apie 6 blokai į vakarus už 
Kean Avė. čia pamatysite mu
sų išvažiavimo iškabą. Gatve- 
kariais geriausia iyra važiuoti 
iš bile miesto dalies iki 63-čios, 
ir 63-čia iki Argo, III. čia ju
mis lauks busai, kurie nuveš 
iki pat išvažiavimo vietos 
“Wildwood stoties”. Įžanga tik 
10 centų. Tas pats tikietas 
ir išlaimėjimams.

Darbininkai visi susirinkite 
nedėlios rytą 9:30 vai. prie Lie
tuvių Auditorijos. Iš čia trokas 
nuveš jumis į išvažiavimą.

Visi, kas tik gyvas, nepra
leiskite progos girdėti, matyti 
ir gauti tą, ką dar niekur ne
matėt. Bukite prisirengę se
kančiam nedėldieniui< Nei vie
nas nepasilikite namie.

—St. Narkis, sekretorius.

Darbo beieškodamas 
mirė Aleksandras

Lapinskas
BRIDGEPORTAS.— Birželio 

20 d. bedarbis Aleksandras La
pinskas (jau apie 3 metus ne
turėjęs darbo) išėjo darbo ieš

koti. Jisai mirė staigiai, grįž
damas namo.

Lapinskas ir kiti du vyrai 
ėjo prie Morgan gatvės ir 35 
tos. Staiga jis ėmė jaustis blo
gai ir tarė savo draugams, kad 
sėsis šalygatvy, ba toliau ne
begalįs eiti.

Lapinsko draugai pašaukė po 
licininką, kuris sulaikė duonke
pio troką ir parvežė susirgusį 
namo adresu 832 West 33 plaee. 
Namie Lapinskas trumpu laiku 
mirė.

Aleksandras Lapinskas buvo 
vidurio amžiaus žmogus, tvirto 
sudėjimo, ir neatrodė, kad sto
vėtų taip arti prie grabo. Gal 
širdies liga pakirto jį.

Seniau Lapinskas gyveno an
glies kasyklų apielinkėj West 
Frankforte. Jis buvo laisvų min
čių žmogus. Velionio kūnas 
taps palaidotas šeštadienį Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse. Lai
dotuvėse patarnauja graborius 
A. Phillips.—Senas Petras.

Jiri Stribrny
Buvęs premjeras, dabar 

coslovakijos fašistų vadas.

novos lietuviai aukas deginda

Gražų pokili rengia 
Kultūros Ratelis

Keturios narės baigė universi
teto mokslą

Tėvai ir draugai visi kviečia
mi suvažiuoti šį sekmadienį, bir
želio 24, į Smith’s Palm Gar
deli, 4177 Archer Avenue, kam
pas Archer ir Richmond gat
vių, lygiai septintą valandą va
karo.

Komitetas veikliai rūpinasi, 
kad pokilis butų linksmas ii 
pritinkamas šiam dideliam atsi
tikimui kliubo istorijoje. Ketu- 
rois narės baigė kursus univer
sitetuose. P-le Anna Kairis ga
vo magistro laipsnį iš North- 
vvestern University.

Taipgi p-le Elden Genitis bai
gė tą pačią mokslo įstaigą, gau
dama “bachelor’s’ laipsnį su di
deliu pagerbimu.

Bernice Malela užbaigė Lake 
Forest Cdllege, o ‘ Helen Pilkis 
atsisveikino su Illinois School 
of Pharmacy, gaudama palių 
dymą vaistininkės moksle.

Tai yra gana didelis žygis! 
Kas nori sykiu viešėti gražiame 
parengime, malonėkite tuojau 
pašaukti komitetą, p-lę Birutę 
Briedis, Albany 2879, ir užsi
sakyti vietą.

P-lei Briedžiutei gelbsti p-lės 
Bernice Balickas ir Lucy Sa
dauskas.—Pf.

Apvogė F. Evinsko 
alinę

BRIDGEPOBT.—Birželio 15 
d. rytą, apie 4 valandą, keturi 
vagiliai įsilaužė į Bridgeport 
Tavern, J. Evinsko alinę adresu 
3430 So. Halsted St.

Kadangi prie alinės niekas 
negyvena ir ne šunies alinėj 
nelaikyta, tai vagiliai ir galė
jo kaip tinkami šeimininkauti. 
Jie išsinešė tris keisus degti
nės, radio, $8.00 smulkiais pi
nigais ir rankinį laikrodėlį, ža
los padarė apie $125.00.

Atsidarę šonines duris vagi
liai vogtus daiktus išnešė i 
alėją ir susikrovę juos į auto
mobilį nuvažiavo savais keliais.

—Senas Petras.

Brighton Parko AI- 
tass rengia piknikų; 
keps aviną miškuose

šiltam orui atėjus Brighton 
Parko ALTASS skyrius manė, 
kad jokis veikimas skridimo 
naudai jau nebeįmanomas. Bet 
Jonas Baršketis, 2989 West 
pershing Rd., išblaškė pana
šias mintis. Jisai pareiškė: Gir
di,. jeigu mumyse yra noras 
veikti skridimo naudai, iki žy
gis bus galutinai atsiektas, tai 
progų veikimui randasi šimtai. 
AŠ aukauju aviną vertės $8.00 
iki $10.00. Papjaunam, nusive- 
žam jį Į mišką, susikviečiame 
čia visus skridimo rėmėjus ir 
kepam ant laužo, kaip kad se-

Edvardas Čepulis, ALTASS 
Brighton Parko skyriaus pir
mininkas, 3503 So. California 
Avė., sako: Jeigu Baršketis au
kai! j aaviną, tai aš padarysiu 
kauja aviną, tai aš padarysiu 
kilbasų, ir rukščių kopusių duo
siu kiek tik reikia. Susikrausi
me viską į trokus, kelias bač
kas alaus pasiimam, už- 
kviečiam muzikantus, nuvažiuo 
jam į Palos Parką, aviną ke
pam ir sviestu tepam, šokam ir 
dainuojam.

Tas piknikas įvyks liepos 8 
d. Palos Parko miškuose.

Keptas avinas ir kiti užkan
džiai bus visiems veltui, tiktai 
reikės nusipirkti 15 tikietų gė
rimams už $1.00 
tiktai nori 
15 drinksų
valgiai iki soties veltui.

Taigi visi antrojo skridimo 
rėmėjai ir pritarėjai, norintys 
tame Brighton (Parko ALTASS. 
skyriaus paskutiniame atsisvei
kinimo su leitenantu F. Vait
kum šeimyniškame parengime 
dalyvauti, registruokitės sekan
čiose vietose: pas J. Yušką, Ho- 
llywood Tavern, 2417-19 West 
43rd St.; pas Edvardą Čepulį, 
bučernė ir grosernė 3503 So. 
California Avė.; pas B. R. Piet- 
kiewicz, 2608i W. 47th St., ir 
pas K. Dauskudą, 2543 West 45 
Street.

gerk ką 
alų ar ruzvcltinę; 
ž $1.00. Visokį

priimti šį vakarą 
Stankūno restcra- 

(11212 
Avė.) vakarienė,

Chicagon. Po piet, veikiausia čius 
tarp 2 ir 3 vai., “Lituanica II” 
nusileis Chicagos Municipalinia
me airporte.

Su lakunu kartu keliauja jo 
žmona ir mechanikas Viktoras 
Yesulaitis'.

Lakūnui 
rengiama p.
ne “Lithuanian Vilią’ 
So. Western 
kurioje dalyvaus ALTASS Val
dyba, Chicagos ir apielinkių lo
kaliniai ALTASS komitetai ir 
ALTASS garbės nariai. Vaka
rienė asmeniui kaštuos 75 c. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Bus didelės vestuvės
Marijona Makutienienė, sa

vininkė Birutės daržo, užaugi
no sūnų ir dukterį. Abudu yra 
baigę kolegijas.

Birželio 23 dieną jos sūnūs 
Jonas Makutenas, 22 metų jau
nuolis, veda p-lę Eleonorą Boet- 
cher. Jųdviejų vestuvės įvyks 
šeštadienį. Šliubą ims pas pa
storių, Summit, Illinois, 4 va
landą. po pietų. O vestuvių puo
ta įvyks tą patį vakarą Biru
tes, daržo pavilione.

P-nia Makutienienė pareiškė, 
kad ji savo sunui surengs šau
nias vestuves. Tikisi, kad ves
tuvėse dalyvaus keli šimtai 
draugų ir pažįstamų.

“Paprašyk visus naujienie-

ATSILANKYKI!

Neturintiems automobilių bus 
trokai nuvežti. Registruokitės, 
rengkitės, o good time 
užtikrintas.

Motinos Sūnūs

Šiandie grįsta Chi 
cagon F. Vaitkus
Pabaigęs sėkmingą taviacijos 

dienų maršrutą rytuose ir su
pirkęs įtaisas ir instrumentus 
lėktuvui, leitenantas Feliksas 
Vaitkus parskris iš New Yorko

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

kad atvažiuotų į mano 
sūnaus vestuvių puotą; aš 
jiems surengsiu skyrium stalą 
ir pavaišinsiu kuogeriausiai”, 
pareiškė p-ia Makutienienė.

Po vestuvių puotos jaunave
džiai išvažiuoja į New Orleans

GRAŽIAUSI chicago 
$10,000,000

NAVY PIER
Po Nauja Vadovybe

rezortą 
j ežerą,

ir žais

Atsiveskite savo šeimą j šj gražių 
vėsų ir ruimingą vasarini 
įžanga dykai. Viena mylia 
Gana vietos dėl visų.

Pakankamai kėdžių, stalų
mių dėl jūsų kūdikių Viskas dykai 
dėl atsilankiusių svečių.

Galite transferiuotis nuo byle ku
rio gatvekario iki Pier. Yra vietos 
automobiliams pastatyti,. Atsiląnky- 
kite kasdien.

Puikus symfonijos orkestras. Gra
žiausia pasauly šokiams pavilionas.

Visokios rųšies žaismės.
ATSILANKYKITE ANKSTI
TE IKI VĖLUMOS IR PASIDŽIAU- 
6KITE VĖSIU EŽERO VĖJALIU

BUKI

PABST
BLUERIBBON 

BEER
Išimtinas Patarnavimas

SEN0S RUPTURA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbejų, —-'ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! . , , ...
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl vancose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO OBTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

YRA 
PAVOJINGA

$100.00 Vertės 'Dovanų Išlaimėjimui $100.00
MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS!

Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė 
Sekančioj Nedėlioj,

Birželio-June 24-ta d., 1934
WM. DAMBRAUSKO MIŠKE

(Vinewood Beer Gardens), prie pat, Archer Avė., 6 blokai j vakarus 
už Kean Avė., Willow Springs, III.

Pradžia 11 v. ryto. įžanga 10 ypatai
Šis išvažiavimas bus vienas iš įvairiausiu su kontestais ir brąn- 

{’iais išlaimėjimais, kaip tai, naujas 1934 modelio radio, moderniškas 
aikrodis, fotografavimo kamera, 2 sykius po $5.00 grynais pinigais 

ir daug kitų naudingų prizų. Grieš J. Grušo orkestras ir bus galima 
pasišokti ant erdvios platformos po lapuotais medžiais ir be dulkių.

KELRODYS: Važiuodami automobiliais, važiuokite tiesiai Archer 
Avė., iki “Phillips Gasolino Stoties”, apie 6 blokai už Kean Avė., čia 
pamatysite iškabą “Teisybės Mylėtojų Draugystės Išvažiavimas.” 

Gatvekariais bus geriausiai važiuoti iš bile miesto dalies iki 63-os 
ir tuomet 68-Čia iki Argo, III. čia lauks busai, kurie nuveš iki pat 
išvažiavimo vietos (Wildwood Stoties).

ATIDA DARBININKAMS: Visi išvažiavimo darbininkai susirinki
te nedėlios rytą ne vėliau kaip 9:80 prie Chicagos Lietuvių Auditori
jos, iš kur jus trokas nuveš j išvažiavimo vietą.

Visus ir visas kviečia atsilankyti RENGIMO KOMISIJA.

J
.. '1 ” -*111   --^1...— f I

ir Floridą medaus menesiui. 
Paskiau, gryžę apsigyvens pa 3 
p-nią Makutienienę, Justice 
Park, Illinois.

Linkiu jaunavedžiams laimin
go gyvenimo.

Pažįstamns.

LOTAI PRIE EŽERO
IR '/< AKERIO ŽEMĖS

VIEŠA LICITACIJA
NEDĖLIOJ, BIRŽELIO-JUNE 24, 1934

2 vai. po piet (Chicagos laiku) ar lis ar snigs.
NUOSAVYBĖ RANDASI:

ROUND LAKE BEACH
ROUND LAKE, ILL. 35 mylios j North West nuo Chicagos.

Džiaugkitės gyvenimu nuosavame cottage, vasarą ir žiemą, prie šio gra
žaus ežero, tiktai viena valanda nuo Chicagos. Kiekvienas miesto pato
gumas, krautuvės, bažnyčios, mokyklos ir gelžkelio stotis.

PARDAVIMO SĄLYGOS
15% pardavimo dienoje, kartu su $10.00, Licitacijos vedėjo išlaidomis už 
lotą, 15% už trisdešimts dienų, likusi padalinti j 24 lygias dalis, mėne
siniais išmokėjimais.

ATSIMINKITE, JUS PASIŪLYSITE SAVO KAINĄ.
Atsilankykite anksti pažiūrėti nuosavybes. Pasirinkite lotus ir prisireng- 
kite nusipirkti šiame sensacingame išpardavime.

TITULĄ GARANTUOJA TITLE & TRUST KOMPANIJA.
Kaip nuvykti j Round Lake Beach — AUTOMOBILIU—VažiuokiteMil- 
waukee Avė. (Highway 21) pasukite i kaire ant Belvidere Road (High- 
way 20) i vietą. TRAUKINIU—9:20 vai. ryto—Chicago, Milvvaukee & 
St. Paul geležinkeliu—Union Depot, Jackson ir Canal gatvių.

Nusipirkite Specialius j abi pusi tikietuts.
Reikalaukite musų Illiustruotą Mapą (Bookmap).

DEVELOPMENT
111 W. Monroe St. Tel. Central 5950

CHICAGO, ILLINOIS.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
5ths

15.55Crab Orchard 
Old Trader Str. 
Windsor Str. 100° 
Brigadier 
Silver Bell Str. 
Robt. Henry Str. Ky.

Bourbon

4 DIENŲ 
SPECIAL

Gals.

11.80
9.90

Pints
19.25
14.95
14.95
12.90
13.00

15.90

BRIDGEPORT LIŲUORGO
INCORPORATED

3252 So. Halsted St
VICT.ORY 5382—5383.

MARY’S TAVERN
PAVASARINĖ 

PARE
įvyksta šeštadieny,

Birželio-June 23. ’34
Kviečiu visus atsilankyti. Už
tikrinu, kad visi busite užga 
nėdinti.

Iš kalno visiems tariu 
dingą ačiū.

Kviečia savininkė
MARY KUNŽA •

821 West 34th St

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 48

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. '
RusiSka ir turkiška pirtis • ” ,

Moterims sereriomis iki 7 v. v.________

Daktaras
Kapitonas 

Patanliniame kare

WISS1G,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

'*’ į, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
Lti negalėjo Jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
gontų. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

5—8 valandai vakare.

YRA.
skausmus nugaroje, kosėjįmą, 
ligas. Jeigu * “ 
ką jis jums 
tūkstančius __ __ __________
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nerišliomis nuo 11 yyto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. Kampaa Keeler Avė. Tel. Crawford 5578
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wanta

PONDENCIJOS

Brooklyn, N. Y
LSS. reikalais

REFORMA SOVIETŲ KARO DEPARTAMENTE

SPECLIAUS IŠPARDAVIMAS

MILTAI
Kiaušiniai

KAVA

juokaudamas pasakė

ARŠIAUSI UNIJŲ

BAKE!) MEAT LOAFarms

Joan Craw 
to or not.

Anna Kairia with 
when they gavę a

24 sv. 
maišelis

Detroitu 
kurį su- 
draugų. 
kad ko-

lyg steng- 
vidaus ką

įaito Money 
ymu.

Tikiu, kad draugai man at
leis, jog aš nebūdamas komi
tete padarysiu vieną praktišką

KARAS “NAUJAJAI DALYBAI”?

tS OĖ TROUSĖRS, 
HITE* and ųuitė

RAKETIERIAI unijose — 
PRIEŠAI

greiti vandenš 
burbulai ir

$8.00
4.00 
2.00 
1.60

Du šimtai tūkstančių dažytojų ir valytojų (dyeVs 
and cleaners) visoje Amerikoje susitarė atmesti NRA 
kodeksų, pareikšdami, kad jie nebegalį toliau Vykinti 
kodekso patvarkymus sulig darbininkų algų ir darbo 
valandų, kuomet NRA administracija ne vykina gyve
nime taisyklių apie minimum kainas.

Tai yra pirmas toks griežtas pramonininkų pasi
priešinimas ekonominei prezidento Roosevelto politikai. 
Charakteringa yra tai, kad dažymo ir valymo pramonė 
sukilo prieš NRA dėl tų suvaržymų, kuriuos NRA ko
deksas uždeda jai darbo sąlygų klausimuose. Darbda
viai nori turėti teisę išnaudoti darbininkus tiek, kiek jie 
duodasi.

Bet įdomu bus pažiūrėti, ar tai pradžia atviro darb
davių karo prieš “naująją dalybą”, ar tik vienos jų gru
pės išsišokimas.

Ką apie tai mano Pildomasis 
Komitetas? —Frahk Laviftskas.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben
drove, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
Ilk Telefonas Canal 8600.

Vieno laikraščio korespondentas, turįs platų paty
rimą, kaipo žinių rinkėjas ne tik Amerikoje, bet ir sve
timose šalyse, aplankė Gary, Ind., teiraudamasis apie 
plieno darbininkų nusistatymą streiko klausimu. Jisai, 
tarp ko kita, patyrė, kad nemaža dalis darbininkų tame 
stambiame pramonės centre žiuri gana skeptiškai (abe
jojančiai) į Unijas. Svarbiausia to priežastis, anot jo, 
yra ta, kad darbininkai, gyvendami netoli nuo Chica- 
gos, nuolatos girdi apie “raketierius” unijose ir iš to 
pas juos yra susidariusi apie unijas nepalanki nuomonė.

Reikia, deja, pripažinti, kad tas korespondento pa
stebėjimas yra ne be pamato. Niekas neUžginčys, kad 
daugelyje senos rųšies darbininkų unijų dalykai nėra 
tvarkoje. Jų v^Širtinkai dažnai rūpinasi ne tiek darbi
ninkų būvio pagerinimu, kiek savo asmeninė gėTovė. 
Jie ima kyšius iš darbdavių ir Unijos narių, už pinigus 
pardavinėja geresnius darbus, vartoja smurtą prieš 
opozicinius elementus Unijoje ir sauVUliškai elgiasi su 
unijos iždu; Buvo net tokių atsitikimų, kur unijų virši-» 
ninkai užsiimdavo žemos rųšies kriminaliniais darbais 
ir, kuomet jie pakliūdavo į bėdą, tai unijos nariai tu
rėdavo mokėti specialius asesmentiįs, kad jie galėtų 
teismuose gintis.

Suprantama, kad tie raketieriai savo negarbingais 
darbais daro labai, daug žalos darbjninkų organizaci-

PAST ABA — baugumo “Midivest Storei” ttiri ir metui ikgridi, kur jų» 
ffalitt pifkti gerg rfttitĮ, pauĮitieng lt tt, tĮi itmiadti&i kairiai!

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

as being 
očtor, w«

joms. Kol raketieriai nebus iššluoti iš unijų, tol darbi
ninkų masėse nebus entuziazmo už unijas; o be entu
ziazmo yra negalimas nekoks didesnis masių judėjimas.

Amerikos darbininkų klasei patarnaus daugiausia 
ne tie, kurie mokės sugalvoti skambiausių revoliucinių 
obalsių, bet tie, kurie pamokins darbininkus, kaip pa
daryti švarias darbininkų unijas.

generalinis partijos sekretorius” Stalinas.
Bet, kad ir sovietai seniai nebeturi jokios reikšmės 

bolševikų valdžios sistemoje, dar iki šiol vis buvo pa
laikoma tarybų forma. Dabar pradedama jau ir tą for
mą naikinti. Tokiu budu sovietų valdžia darosi vis la
biau panašį į buržuažJines valdžias ir savo išvaizda.

Taigi labai klydo tie žmonės, kurie buvo įsivaizda
vę (patikėdami bolševikų propaganda), kad sovietinė 
Valdžios forma esąs koks tai naujas išradimas valsty
binio mokslo srityje, ir pranašavo, kad visa žmonija 
turėsianti tą išradimą laikui bėgant priimti. Pasirodo, 
kad sovietai atgyveno savo laiką daug greičiau, negu 
parlamentai, kuriuos Leninas ir jo neprotaujantieji pa
kalikai taip piktai niekino.

For Rome time now,

finds fault with 
say we, in 

Llthūartian, 'fiėveh

ON LITHUANIAN RUDY VALEE, 
tvho is noite oiher than Whitney 

Tarutis^ _ . _ ____
have been wondering whom he re* 
falnded us of. At lašt, we decided. 
Do ydų go to see Mr. Valee in every 
movie that he appears in, Mr. Whit- 
ney, to be able to imitate some df 
his movements ag well as you do?
ON MRS* VOIGHT, 

who reminds u« of 
fdfd, ivhėther she 
ON THE k R’S, 

who gurpriged 
a lęmon ehower, 
littie farewell party and bade Anna 
adiėu and farevell and Bdti Voyage 
to Eiitope. (You gee. Anna doėg 
not agree exactly with the rocking 
watės; artd 6o, the lemon shover.) 
AND TI1ATS ALL.

The dūst is off our sliould- 
ers.

Whcre no narnės wetc riieil- 
tioncd, jušt take a look d t 
their blushing edrs and you’ll 
rccogniže the vietinis. Wc only 
liope the dirt didn’t get into 
your eyes.

— Polly and Apollo.

ONIMR* RUŠINSKAS.
of Mr. Rush, df, ris He Was čalled 

by adinedne, Mf. Qutėk! He has been 
pretiy smart at keepingout of our

gighti, until one day thig week we 
gaw hitu, — yes, sirs! — we f** 
him gipping tea or gomething (?) 
in thė cbmpany df a lively detnoi- 
gelle, at a popular, cool dinette in 
the loop distriet. Believe it or

... O jeigu 
išvažiuosi
. Gyvent

Dirt! Dirt! Dirt!
It has come to our ėhrs that 

a number of persotts are be- 
moariirig the fačt that our 
colunm hds' too many narnės 
and not enuogh dirt.

Hcre is a gallcy full of fine
ly sifted black dirt to be 
sprinkled:
ON MONSIEUR.

whd is a dark^haired, handsome, 
Bridgeport journalist, who thought 
he cduld win a dozen and oitė win- 
sdme teminės, if he courted them 
with forceful caresses. Now, 
11CHI* —__  __ ___
one tėiephone _ dalis before he 

has ndt seafed away trdm hirhsėlf.
Oh! monsieur,

— to catch your inasiorata, we sug- 
gest morė gėfitėelhėss, finesse, sub- 
tlefy, artd aHovd all, more patiėncė

MAISTO IR GROSERIU 
Gėriausios Kokybės Maistas — žemiausiomis Kainomis!

taiga — “Politinis Biuras” (arba “Politbiuras”), susi
dedąs iš 9 asmenų. Gi “Politbiurą” kontroliuoja vienas 
asmuo

ja ir turi ofisus taip, kaip ir 
vyrai.

Balsuotojai balsuoja slaptu 
balotu. Balotas yra lakštas po- 
pieros su vardais visų kandida
tų išspausdintais jame. Ties 
kiekvieno kandidato vardu ran
dasi kletkelė. Piliečiai dvide
šimt vienų metų ąr senešni ga
li balsuoti. Rinkimų dieną bal
suoja vyrai

Asmenys, 
išspausdinti 
kandidatais, 
ima balotą 
deda ženklą 
ties vardu kandidato, kurį jis 
nori rinkti, sulanksto balotą ir 
įdeda jį į dėžę. Niekas neturi 
teisūs daboti' balsuotoją, kai jis 
pažymi balotą. Vieta, kur išduo
dama balotai ir kur jie yra pa
žymimi, vadinasi presinkto bal
savimo (polling) vieta.

(Bus daugiau)
Pastaba. Čia verčiamos bro- 

šiuraitės originalas galima gau
ti Naujienose veltui. Brošiurai- 
tū buvo išleista Illinois valsti
jos lėšomis ir yra nužiūrėta 
kaip pagelba. norihtieins tapti 
piliečiais.

ir moterys.
kurių vardai yra 
balote, vadinama 
Balsuotojas paSi- 
kamaraitę ir pa-

Sovietų valdžia užvakar paskelbė dekretą, kuriuo 
panaikinama garsioji “Revoliucinė Karo Taryba” ir, 
jos vietoje, armijos kontrolė visiškai pavedama karo 
komisarui ir dviem jo padėjėjam.

šitą Reformą bolševikai padarė, eidami prie dides
nės centralizacijos valdžioje. Į vietą tarybos, susidedan
čios iš armijos atstovų, jie pastatė komisarą, ktirio 
funkcijos bus panašios, kaip karo ministerių “buržua
zinėse” šalyse.

Vargiai galima abejoti, kad panašias reformas so
vietų valdžia darys ir kituose savo departamentuose. 
Tikrumoje tos “tarybos” (sovietai), iš kurių susideda 
bolševikų valdžia, jau seniai buvo pavirtusios nieko ne
reiškiančiais šešėliais. Ne sovietai Rusiją valdo, bet

femhiės, 
forceful r-.T .
he hag to make a dozert Uhd

i can 
find a single dear femme whom Itė

pauvre horttmfc *
gest morė gėfitėelhėss, finesse, sub- 
tlety, afld atiovė all, more patiėncė 
and gėrttlėhėss. Oh, moiišieiir!
ON ANOTHER JOURNALIST, 

who repeaiėdly krites about onė 
petite songstress. We, too, likę the 
littie lady and etljav hėdring 
nėr šing, Hut Che peh or this api- 
prėėiatite jtturnalist ėulogižės tb 
such degree on her rtlghtingalė radib 
voicė, that it Kas becbme publicity 
VvHich ėdritribiites not Sv mUėh tb 
her fame as to our afnusement.
ON A YOUNG DOCT0R,

who ought to be more discreet in 
chbosing his datės. One whom he 
failed to dale, we he'ar, ^tould have 
brdtight him many ą patient, if he 
had dated hėt. (Maybe it’s not tob 
late. yet.)
ON ANOTHER DOCTOR, 

who critięįzes our st; 
chlldisn. Thahk you, 

think that a cortipliritėrit! In oidr 
ępinion it is an achievement to bė 
rtble tb ČKattėf iway ih a light and 
yoiithful st/lė, wheh wė'hdte reaėhdd 
our mature (or, perhaps, evbn še
rine?) ilgė.
ON ANOTHER CRITIC,

#ho fe ri tair knadame from tliė 
North, and who C„ 
our English. Tst-tst, 
Eriglish or iri, ,
thėless tfė birike biifsėlves uridėf- 
stood. Nor* do we fear to say what 
we waht to- sriy to thė vėry bąe 
about Whdm we say what we say< 
ON ANOTHER NORTiiENĖk, ’

who is a fifėtty pianist, and wl!io 
rilriio'st saidĮ yės when arfkėd for a 
datė, and then was most angry riti 
herself fbr not ha^irig riafd yes, 
whėn she saw hls grand autoihoblld. 
(We all make mistakes once...)
ON A PAIR OF PARENTS,

(vho thodght ėf the pfettiėst, or- 
iginal riritriė to call thėif baby, — 
“Saulute”. BŪT, we are wondering> 
h6w thė b'riby wl|l likė Iti į^hėn she 
£rows up and iŠ nicknaittėd '‘Sddly” 
or “Sunshine” or something. What 
do ybu thlttk?
ON TI

" SvIiicL 
collegiate, Yes* no? •..•.<»Dn Moritvid,

pasiūlymą. Mat, dalykas tas, 
kad už kelių dienų 
įvyks SLA. seimas, į 
vRžitios tiertlažai musų 
Tad ar iiebutų gerai, 
mitetas paskirtų vieną dieną 
sąjungieČių suvažiavimui? Pil
domasis Komitetas galėtų pasi
rinkti tinkamiausią dieną. Sa
kysime, laikyti suvažiavimą 
tuoj po to, kai pasibaigs Susi
vienijimo seimas. Vietą suva
žiavimui gfilčtų parūpinti LSS. 
116 kuopa.

Man rčdosi, kad tos progos 
mės neprivaletumėme praleisti. 
Pirmiausiai sutraukti tiek daug 
draugų į vieną vietą trumpoje 
ateityje vargu bus galima. Det
roite mes turėsime daug savo 
draugų ir sinipatizatorių. Tad 
kodėl juos nesu^viesti į vieną 
daiktą, kad pasitarti savo rei
kalais. Tai butų labai naudin
gas dalykas. O priegtam, kaip 
yta sakoma, du zuikiai butų 
vienu akmeniu užmušti, šiaip 
ar taip, būrys sąjungieČių da
lyvaus seime, tai kodėl jiems 
tuo pačiu laiku neturėti ir sa
vo pasitarimo arba suvažiavi
mo?

Kitos ergknižacijos kaip tik 
tokiomis progomis naudojasi. 
Sakysime, ir šiais metais prieš 
Seimą ir po seimo įvyks bent 
keli sUvažiavimai, kuriuose da
lyvaus j seimą atvykusieji de
legatai* Padarykime ir mes

veide ir pas ją pačią. Jai atro
dė, jog ji mato ir jaučia pir- 
nią kartą savo gyvenime.

—^Gyvent! — kurčiai ir lin
ksmai rėkė ji.

—Taip ir reikia, ir gerai, — 
pasakė Sabinas:'— aš tau pa
gelbėsiu kovoje su gyvenimu 
sunkioj padėtyje, 6 tu mane 
už tai pabučiuok, dėl to, kad 
tu gražuolė!

(Bus daugiau)

SANINAS
R O MAN A S

■ .......... . ■.jfj.i.Ml I .. ...................................... .......

Užsisakymo kalnai
Chlcagoje — paltu:

Metams
Pusei metų .......
Trims mSnesiams ___ .......
Dviem mėnesiams___ _
Vienam menesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Menesiui —

Suvienytose Valstijose, ne .Chicatoj, 
paltu:

Metams ................ .....-__ ____ |7.0(
Pusei metų 8.50
Trims menesiams _ ________ 1.75
Dviem menesiams —________  1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon Ir kitur aisieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..........    $8.0(
Pusei metų ------  4.0(
Trims mėnesiams _________   2.50
Pinigus reikia s
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(Tęsinys)
—Bet visai ne tame dalykas. 

Tu sakai—blogai. Nežinau... 
gali būt. Bet visgi, jeigu pasa
kyti apie tavo nelaimę Navi- 
kovui, jis pergyvens baisią 
audrą, gal būt, nusišaus, bet 
nesustos mylėjęs tave. Ir bus 
pats kaltas; dėl to, kad jis 
grumsis su tais žiauriais per
gyvenimo faktais, į kuriuos 
oficiališkai pats netiki. Dieve 
mano, argi jis ves našlę, pa
vyzdžiui! Matyt, dalykas yrh 
ne faktuose, o tame galvosū
kyje, kurį jis turi savo galvoj. 
O tu... Jeigu žmogui butų ga
lima tik vieną kartą mylėti, 
tai pasisiūlius grogai mylėti 
antrą—niekas gi iš tb neišeitų, 
butų skaudu, bidUru ir nema
lonu. Bet taip nėra. Vis vie
nodai malonu ir gera. Pamy
lėsi tu Navikovą. 
pamylėsi tai*., 
nanirh, Lydiitėlc 
sur galima!...

Lydija iitsikvėpė, 
datuosi ištraukti iš 
tokio sunkaus.

“Gali būt, iš tikrųjų viskas 
vėl bus gerai... Navikovas... jis 
malonūs ir puikus ir*., gražus 
taipgi... Ne... ne žinau...”

—Ir kasgi būt atsitikę, jeigu 
tu butum nusiskaridirius? Ge
ras ir blogas nepakeiitčtti, o 
tu butum pražuvus... Tuomet 
butų užmetę tinklą ir išvilkę 
ištinusį, netvarkingą tavo kū
ną ir palaidoję... Tai viskas 
butų tub ir ūžšibdigęs!

Lydijos akyse pradėjo sup
tis žalsva žiauri giluma, ku
rioj mirgėjo 
vingiai, apvalus 
lanku skleidėsi, fmdmentališ- 
kai pasiddrū baisu ir biadru 

—Ne, ne, niekuomet... Tuš
čias dalykas, Navikovas, ai 
kas nors kitas, tik ne tas! — 
išbalusi pamanė ji.

—Išrodo, jog j Ūsų baimė iš
nyko! - 
Saninas

Lydija per ašaras šyptelėjo 
ir tas jos netikėtas šyptelėji
mas tikrai parodė, kad dar 
galima juoktis ir ji nudžiugo.

—Kaip ten nebūtų, aš gy
vensiu! — bijodama beveik 
triumfališkai, pamanė ji.

—Ot, šitaip, — lihksmai pa
sakė Saninas ir greit atsikėlė. 
—Nuo nieko kito negali būti 
taip sunku, kaip galvojimas 
apie mirtį, ir jeigu ir šitą pe
čiai galės pakelti, ir jeigu ne
sustosi girdėti ir matyti .gyve
nimo, tai ir gyvenk! Taip?... 
Na, duokš fahkutę!

Lydija ištiesė jam ranką ir 
jos stropiame, motdriškdmė 
judesyje pasirodė vaikiškas 
dėkingumas.

—Ot, šitaip... Puiki tavo 
rankutė!

Lydija htisišypsojo ir tylėjo.
Ne Sanino žodžiai paveikė 

ją. Pas ją pačią buvo didelė, 
drąsi ir atkakli gyvybė ir mi
nutė tylėjimo ir silpnumo tik 
įtempė ją kaip stygą. Jeigu 
dar vienas pasijudinimas ir 
styga būtų nutrukus, bet to-į 
kio judesio nėbttvo ir visa jos 
siela suskambėjo dar garsįau 
ir tdbtiliim ttokšdama gyventi 
Su entuziazmu ir nusistebėji
mu iš savo dtąsumo, Lydija 
žiufejo ir klaūseši kiekviėhąril 
atome savo likimo gūudyda-* 
ma tą galingą ir džiuginantį 
gyvenimą, kuris ėjo aplink 
saulę, Šviesa, žalioj žolėj, te
kančiame upės vandenyje,Įmokamos taksomis surinktomis 
šypsančiąhfė, ramiame Brolio iš Visų žmonių. Moterys balšuo-

4 už 20e 
... kenas 
4 rolės 2S0 
"2~pmr~i9^

(Tęsinys)
KONSTITUCIJA

Suvienytų Valstijų konstitu
cija buvo Suvienytų Valstijų 
valdžios pradžia. Konstitucija 
yra pamatinis šalies įstatymas. 
Konstitucija yra musų valdžios 
pamatas. Konstitucija yra kaip 
ir kontraktas. Ji palaiko visų 
keturios dešimtys astuonių val
stijų žmones bendrai po viena 
vėliava. Jokia valstija negali 
pasitraukti iš Susivienijimo be 
kitų valstijų sutikimo, žmonės 
gali pakeisti konstituciją pa
maina (amendment) arba pri
imti naują konstituciją sušauk
dami konstitucinį seimą.

CIVILIS KARAS
Civilis karas būvo grumtynės 

tatp pietinių valstijų žinomų ir 
šiaurinių valstiją žmonių. Pie
tinės valstijos mane, kad jos 
turėjo teisę pasitraukti iš susi
vienijimo (Union). Šiaurinės 
valstijos mah-e, jogei pietinės 
valstijos neturėjo teisės pasi
traukti iš sušiviįhijimo. Civilis 
karas vesta, kad neleisti pieti
nėms valstijoms pasitraukti iš 
Susivienijimo (union). Civilis 
karas prasidėjo 1861 m. ir tę
sėsi apie keturius metus. (Pieti
nės valstijos prakišo. Abraomas 
Lincolnas buvo prezidentu civi
lio kafo metais. Prežidehtas 
Lincolnas yra Vadinamas “Savo 
šalies Išgelbėtoju”, kadangi jis 
išgelbėjo sušiViehijimą. Prezi
dentas Lincolnas taipgi paliuo- 
savo vergus. Pirm civilio karo 
šioj šaly buvo vergija. Balti 
žmonės valdė juoduosius ir el
gėsi su jais taip, kaip jie yaldė 
kitokią savo savastį ir elgėsi 
su ja.

VĖLIAVA
žvaigždės ir dryžai yra Ame

rikos vėliava, ir raudona, baltu 
ir mėlyna yra Amerikos spal
vos. Pirmoji Amerikos vėliava 
turėjo tryliką žvaigždžių, vieną 
žvaigždę ir vieną dryžą kiekvie
nai iš trylikos valstijų. Viena 
žvaigždė tapo pridėta vėliavai 
kiekvieną kartą, kai naiija val
stija tįstojo į Susivienijimą. 
Amerikos vėliaVU šiandie tuti 
48 1 žvaigždes ir! tryliką dryžų. 
Kėtitrios dešimtys astuonios 
Žvaigždės reiškia 48 valstijas; 
Trylika dryžų reiškia tryliką 
pirmųjų kolonijų.

BALSUOTOJAS
Balsuotojus kontroliuoja val

džios bižhį ir politiką. Balsuos 
tojai renka žmbhes, kad šie 
tvarkytų Valdžios bižnį už jtios. 
Žmonės, kutinęs balsuotojai iš
tenka valdžios bizniui tvarkyti, 
y ta vadinami viešais valdihin- 
kais (public officers). Viešuo
sius valdininkus renka balsuo
tojai. Visų Viešųjų valdininkų 
ir Visos valdžios išlaidos yr&

Subscription Rates:
|8.00 per year in Canada
17.00 per year otitside of Chicago
<8.00 per year In Chieago 
ic per eopy_____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under tha act of 
March 8rd 1879.

Mi'uBr

STORES
ffilUintUkNbdo rruiu

.-L.........
liiskvitų Miltai 

"KARO" SYHlfpA^ liiue LalieT 
‘'Beech-Nut 
Šviežiai Kepti FlG BARS 
*'CfoVetbėli” ŽIRNIAI .... 
NAUJI KOPŪSTAI .......
GELTONIEJI CIBULIAI 
bitUiLI t'ANf ALOUPE 
‘■Hires” BOOT BEĖR EXTRAČT

Milini 

‘Thos

2 švarai 230
.. svaras 210
.... svafas 190

____________________ 5 unc. ̂ onkaT 10c
“American family” Muilas .............. šmotas
“American Family" soap fEakEs vid. <ii<i7
“ivory” muilAs... z: .:::::“
'’ct^ar cėm^ER .r.....
^•nd^HŠATirntoOM TlSSl'E
“Pldbl!" WAŠiUNG P0WDEK~
“kvR-lUįin;,’~ štyŲ MAlfeTAS .............. 3 kenai 250
anUtA ROOT BEER “Midwest*

ALE (plūs dep už bonkas) w už COC
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Jrderius.

.. r. \.  ............... ... ........... .. . ,

► svarų 1 y 
■kartųnas * " y
aukštas

kėnas
kenas 29ę

didelė bunka įse
“Svvaiis Down” KfeKSŲ MILTAI .................. pak. 250

kenas 250
2 pak. 110

S^VEĖT CHOČOLATE 4 uilc. pak. 2 už 170
2 kenai 190
- 2 t>dk. 130

“CALUMET” Baking Po\Vder 
“JELL-0” Visų skonių .....

.. .........~-r “Gėrmūn
‘•Larseri^1- Sirained VttGEl ABLES .....L"
“Midvvest” RObLEb 6ATS ........................
V^ėtdbiC SOUP ..‘SK unc. kenai

•- * Dak-.
J unc. pak. 2U0 

sv. keh. 100 
PEANUT BUTTER... 1054 unc. ken. 150 

.......... . 2 svarai 190 
No. 1 kėlias 3ūFjŽ50 
....... ...... 41 svdrai I50 
............. 3 svarai 100

bonka JŽ^0 
QI>TppT A T ! Svaro pak. “Comet” Rice and

• lUcę Caokėr 45>e vertės Abudu . už. 
MUOTArDA .......    10& unc puodukas 00
PRANKFURTRRŠ “Manhattan 
MINKŠTA SALAttt LKŠRa .
“brexel T
MARA-SCHINO-CHERmĖS

“Midwest”
Puikiausios kokybes 5 svarų A 

maišelis“ ■ ”

švieži 9t7
No.l Kokfbes I Li Ų y y

RINKTINIAI KIAUŠINIAI kartonuose Tuz. 25c

TAUKAI........**ggSįs'r.~ \
inuitu ■ Jiiiiiii.Mi. n inuiiiii Tn i ■ ■ > ... ...

Naujas jradijuotas
Evanaruotats PIENAS

.L Webb 
StildCt-’s" CATSUP

n!'
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Svambus susirinkimas
Kalbama, kad Suy. Valstb 

jose šiandie yra apie 3,000,000 
bedarbių jaunuolių amžiuj nuo, 
16 iki) 20 metų. Kalbama dar* 
kad tarp 2,000,000- ir 3,000,000i 
bedarbių, yra amžinta tarp 20 
ir 25 metų.

Jaunuomenė pabaigia mo
kyklos kursą. — o kas tpliąu? 
Kas tenka jai daryti, kur ten
ka, jai dėtis?

Štai Ghįęago Youth Fędera- 
tion šaukia konferenciją an
tradienį, birželio 26 dieną, 7:30 
vai. vakaro, ChĮęago Woman’s. 
Club teatrę, 72 Eąst 11 St.

Konferencijoj bus. gvildena
mos opiosios šių dienų- jau
nuomenės problemos. Kas ga
lite, ypač tėvai, dalyvaukite 
kalbamoj konferencijoj.

place. Juodu buvo i^plgųkę į 
ežerą, mažih ląiyelių, k®i tre
čiadienio vakare kilo smarki 
audrą. Prisibijopia benę pa
skendo jie.

: Gal- ir jfems galėtų, 
pagelbėti

« <r -

I Illinois Emergency Rolief, 
Gomnyąsięn, prąpcša, kad ge-. 
gūžės mėnesį) šių. metų. $82,- 
814 Ipivę parūpintą bedirbtai 
šeimoms iš apdr.au dos^ kom
panijų, tarpininkaujant Be- 
cjąrbjams I?ag0bo3) Tarnybai, 
' $3(M7,1 parūpinta, bedarbiui 
šeimoms per. tą ęąįį- laiką, kai, 
išlygintą. ppmirUneą, ip syžą-. 
Ipjimo bylos.

Atrodo, kad pąnašįųpse ą(- 
sitikimuose žmonėms, netu
rintiems, iš ko. nąpkętf už pa
tarnavimą, paranku, yra ieš
koti pagelbės. ]ias, Illįnpi?, 
Emergency. Commission, 1319 
So. Michigan A.ve.

Mįęras reikalauja 
mandagumo

NAUJIENOS, CHcSSfc DL
—* »■ .... . ■ a P—"I <1 ■ ■—» r*! II niifci»mw

kj. reikėtų. 4,2Q0 šaldytuvu, v.ą-. 
Igoriu. Mėsa gabentą, sųvąrto-. 
jimųį,. bendrai imant, pp 17; 
tanų kas minutė.

Per pastaruosius dešimtį me-. 
tų mšsos amwkonąif vartojo 
po 140 svarų kiekvienas as
muo. Tas kiekis yra 8.9 sva
rais didesnis už lįiekį, suvąr-, 
totą per pirmesni desetką me-. 
tų-

Cook kauntės rinkimai; 
džiurės teisėti

Illinois Supreme Coųrtf iš
nešė praėjusį, trečiadienį- nuo-, 
sprendį, kad Cook kauntės bū
das džiurėms rinkti,, prakti
kuotas per 60 metų, yra tei
sėtas. Šis sprendimas pakeitė 
to paties teismo pirmesnį( 
sprendimą išneštą vasario me-, 
nesį š. m.

............  -■■■'- ^.71; ■■ .

^!ISI|J2mUĮLUUl.. JigglĮĮL.. ĮLE B= ,

Tarp Chicagos
Lietuvių

mę skirtumo tarp bemokslio, ir 
busiančio profesijos žmogaus. 
Prisimipė apie smegenų trustą, 
ir apie laikraščius “Tribūne” 
ir “Daily News”, kąip tie laik
raščiai niekina ir šmeižia bėgė-, 
diškai tą smegenų trustą. Sake:: 
tie laikraščiai tąrnąują. tik ka-. 
pitalistąmą ta fftafk jų reikalus,( 
nepaisydami visos žmonijos li
kimo* Jis. kvietė šiuos jaunus, 
profesionalu?, vartoti šaltą, pro- 
itą^ apeiti i valdžiai j pagelbą, kad; 
3Utvarkytį šiop šalies žmonių t 
reikalus ir afsteigti šaly ger
būvį* Xpač kvietė' žurnalistus 
kovoti su itais< laikraščiais* ku
rie gina; tįk kapitalistų intere-. 
aus, o, darbot žmonių ir vidurį?. 
nes klasės nepaiso ir dar prieš, 
juos. eina.
I Pasibaigus kalboms buvQ; iš
dalintos diplomos ir dabar jau 
ėjo visi, linksmii su. pasitenkini
mo. šypsena, vieni! kitus, sveikin
dami, bučiuodami, glamopėda- 
mi. -r-PUfetis.

Gonsumers darbi
ninkai išėjo stoeikan

TiK Rerįausi produktai parduodami I 
su tuo labęliu; Todėl, kuomet jus 
nnrįtę gauti ką nors gero, reikalau
kite, kąd perkamieji daiktai turė
tų tą labelį — kuris kitaip vadina
mas vąipbaženklįu.

Midwest Organizaciją gąrsinasi la
bai plačiai. Savo išpardavimus ji 
garsina, laikraščiuose, plakatuose irj 
1.1. Visi, skelbimai visuomet paženk-1 
flintb ”Midwest” vardu vaisbaženk-i 
lįų. Tai daloma, kad apsaugoti vi-l 

’suomęnę nuo suvjlimo.
• Kitame puslapyje jus rasite Šios 
.organizacijos skelbimą kur už ma
žą kainą ’jųp galite rasti visokių 
Ibargenų — pasinaudokite.

I P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo- 
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms, 
f 420 W. 63rd St. 
■ Englewood 5883-5840

5
Amerikos Lietuviu. Daktaro

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna A. Slakis 
l Moterų ir vaikų ligų speciali stė, 
! 6900 So. Halsted St 
Valandos 1—4- po pietų, 7—8 vaL vak. 

išskyrus seredomiz

pasinaudokite.
(Apskęlb.)

Ofiso Tel. Boulevard 6918.
Rez. Tei. Victory 284 3

Ctane Coal Cb.
5332 So. Long Avė.

Pocahontasi mine rup tonas

TEL. REPUBLIC 8402

yaitushT6pk
LIETUVIS.

Optometrically Akiu Specialistas.
Palęngvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama, akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren- 
gią tęjsįngąi akinius. Visuose atsiti- 
kimuose egzaminavimas daromai su 
elektra, parodančią mažiausia? klai
das. Specialu atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
t Ned?ldieniais pagal sutarti

§aunj piknikams vieta.

Kam. variuoti piknikams, to
li. už miesto ir kepinti? sau
lėj, jeigu galite pasiimti savo 
šeimyną ir pasikviesti draųr 
gus piknikui prie Navy Pier? 
Čia, faktinai ežere, yra vešu, 
ir yr,a visi, parankamai, ko
kius tik gali suteikti geriau
sia įrengtos mitingams vietos.

Kiek norite, tiek mokė
kite ufš lotus

Ateinantį sekmadienį, bįrže- 
Vo. 24 dM. 2 vai. popiet, į. B. 
Harris Co. atiduos, savo sa
vastį prie Round- Lake Be,ach, 
Round Lake, III., pardavimui; 
viešu aukcionu. Pardavimui; 
paduotus savasties šmotus ga
lės paimti tie, kurie pasiūlys 
geresnę kainą. Tik 15% vi
sos kainos. tereikia įmokėti, 
kiti lų^ bėgių;.3O dienų. Ba
lansas teks mokėti mažomis 
mėnesinėmis sumomis per 2 
metus, Kalbama vieta randa
si gražioj ąpięlinkęj, 35, my
lių toly nuo Chicagos.

Civilių darbų tarnybom 
painokos. Grane mo?.

kykloj

Civilių Darbų. Taryba, pa
darė prisiruošimus, teikti) va
saros kursus norintiems mo
kinti^ Pamokos dykai.. Jos. 
bus duodamos Grane moky-, 
kloj. Platus kursų pasirinki
mas, Įdomaujantys, ip, įdomau
jančios platesnių informacijų, 
gaus Cranc mokykloj.

šiomis dienomis Chicagos. 
meras Kelly išsiuntinėjo įvai
rių miesto departamentų virr 
šiiiĮĮikam^ IftiiRat. MišRe, iąq- 
ras ypač pabrėžia reikalavi
mą, kad' miesto samdiniai; 
mandagiai; elgtųsi su publika, 
ir teiktų juo skubiausią pa-, 
tarnavimą,

Miesto taryba, prąejųsią sa-. 
vaitę įgaliavo vyriausybę įtai
syti 25,0()Q. naujų, gatvių ženk
lų. ypač ka^ jie. pagelbėtų, 
lengviau, orientuotis, vizito-, 
rjams. atJankanįiftins Chicągą, 
pasaulinės parodos proga.

Tyrinėja suktybes pa-, 
vasalo ąoipįąiacijų 

balsavimuose

Teisėjas. Friend. įsakę atida
ryti balotų baksus ir- išnaujo. 
suskaityti balsus, paduotus 27- 
nie kongresiniame distrikte 
praėjusiose nominąpijpsp ba
landžio. mėnesį; Norima, patir
ti, kąip. atsitiko, Rad; tpla? ma
žai žinomas, kandidatas vardu 
Dc Gr.azio kai kuriųpsc pro-, 
sinkiuose gavo visus, be iš
imties, balsus.

Bandinis, nujautas

Policininkas nušovę Ęaul 
Lockettą, 28, m, juodveidį, kai 
šis mėgino pabėgti iš Indiana, 
Avė. gątvėk'anio,. Gatyčkarip 
konduktorius pažino. Lockettą} 
kaip asmenį, kuris jam, kon-. 
.dpktprjiųi, neseniai buvo, pa-, 
dąr.ęs hpldapą,

Bijo, kad, bus, paskendę.
Oriai,vis ir Mįęliigan ežero 

pakrantės sargyba, vakar ieš
kojo Raymondp. Gusiafsono, ir 
p-lės Ruth Hatch, 532 Deming

Bą^OVė vajRafltį 
restorane

Mokslus einančios; 
jaunuomenės 

tarpe
Nprthwestęr,n. uniyeraiįętę užr. 

baigė> įvairių, šakų kursą. 1,462 
studentai ir studentės. Jų tar
pę, kiek tekp sužinoti, baįgė 
kursą ir. trys lietųvąitės, bū
tent Valerija Čepukaitė, Auna 
Kairiutė ir Aldona Genaičiutė.

šęštadįenį; birželio 16. d-,. 
Ęyanątpnę,. Dyęhęs Stądįume. 
įvyko šią, universitetų. 7.6-tas, 
mokslo metų baigimas (com-. 
mencement).

Į šia? ceremoniją?, susirinko, 
minia apie dešimtį tūkstančių, 
žmonių.

Gražų įspūdį dąrę pasirėdy
mą? uniformomis, ir tvarkiai; 
surykiuotas maršavimas baigu
sių. mokslus jaunuolių. .Papras
tai jaunimas. yra( sunku su
tvarkyti. ir- ramuma? jų> tarpe, 
palaikyti. Tačiau čia jaunuome-. 
nė. didžiausiu, rimtumu, už&ilaį- 
kė, nepaprastoms, apystovom?. 
susidarius. Jiems, nę mažiausia) 
nerūpėjo juokavimas ar lįpksr. 
tayba;. o. gąį dar V.eiKč į) juo?, 
nepaprasti plosčiąi. ir- profeso-. 
riškos kepurės.

Universiteto prezidentas Mr., 
Scott, atidarydamas programą, 
(perstatė, susirinkusiai minia?; 
fsiuos- baigusius mokyklos kurr. 
sąt jauuupiįus. profesijoms kaip, 
kapdidat.u?, į sąvisfoyą gyyenif 
mą.

Svarbiausiu, kalbėtoju buyo, 
Ęi. L, ipkęs,. šips šalie?, vidau?: 
reikalų inimsteris* Savo <tųrir. 
ningoj, kalbųj ji& išdėstę., ręibšk

■ Birželio 19 d* išėjo stręikan 
duonkepiai didžiules, kepyklos 
Gopsumers, kuri randą?! prie 
Vincennes avė. ir 82 gatves, 
, Streikininkai- ręikaląvo 36 
vąjandų darbo sąvaitęs. ir $L00 
valandai užmokesnio. Ibį šio 
laiko darbo valandos buyo ne
ribotos ir. mokesnis darbmin- 
kam? žy.mįai mažesnis.
, Conąumers kompaniją, Cbięar 
goj. yra. pląčiaį. žinoma.. Ji, tupi 
įvairiose miesto dalyse sayp 
krautųyes. O- toj įstaigoj, kur 
duonkepiai išėjo, ii streiką, ranT 
dari dar. didžiulė verau^ė (aaP: 
d'ėlia). Čia. sudėta krautuvėms 
ir kępyIdai produktai. Kepykla 
kepa duoną, pajus ip kriksus.

Senas Petras.

■ 1. rr 
Siunčiame GelSs. Telegramų. j< visi ,| .dėjioj nuo 10 iki 12. 

pasaulio, dali?.t o, v s: i
G.I., D.K.14712, South Ashland Av.

Pagrabams. Phone Boulevard 7589
Pristatome i visas, miesto, dalis ■■Į-

DlįL, G., SĘRNĘR, 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

g Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

• * .m. -m— '

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

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 6 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonai Hemlock 6141

Lietuves Akušeres
Mrs. Ąnelįą K. Jarusz

Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akiniu, Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

Lietuviai Daktarai

! DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Turintis, žnjpnių. v.ąlgę Rak-, 
lios valgykloj; adresu 194) 
AVest RandoJph St, ketviria-. 
dįenį apie. 8:v,ab ryto, Valgyk-. 
I011. įėjo du vyrai; Vięngs. jų 
prisiartino prie stalelio, už 
kurio sėdėjų, tu)a?( Ęobcrt 
Berg, 7007 Sheridan rd:, ir šo-. 
vė porą kartų į jį. Berg, 25 
metų amžiaus, tųpp mirtinai 
sužeista?. Piktadariai įsėdo 
automobiliu ir nuvažiavo.

Physical Therapyl. 
and Midwife 

6109, S. Albany 
’Avenue 
Phone 

Hemlock 9262 
Patarpauja- prie! 
gimdymo namuol 
se ar ligoninėse,] 
duodu massage 
eleetirie treat- 
mėnt if magne- 
tic blapketsir tt.
Moterims ir mer-] 
ganoma ’ ‘ patari-1 
maį dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
u.— . i* **' T

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

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

. ALEKSANDRAS. LARINSKJS.
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

Biržąlįo 2Otą dieną, 11 £30-, va
landa ryte 1934 m.,, sulaukęs 
pusės amžiaus, Rimos Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Laukuvos pa- 
rap., Trumpainiu kaime. Pri- 

t klausė prie Teisybės Mylėtoją 
> draugijos. Paliko dideliame nu

liūdime. moterį Oną (po tėvais 
Saulaitė), dukterį Aleksandrą 

; ir. žentą Petrą Benedetti, 2 su* 
i nūs Antaną ir marčią Marija- 

ną, Walter ir marčia Oną, 3 
i anukus, pusbrolį Kazimierą 

Strauką ir gimines. Kūnas pa* 
Šarvotas, randasi 832 W. 33rd- 
Place.

Laidotuvės įvyks, šęštadįenh 
' bjrželio 28Čią. diena, Ima. vąlj 

po. piety iš. namų bus. nulydė-, 
, tas į Tautišką? kapipęs.

Visi. A. Ą. Aleksandro. La-. 
< pinskįo giminės, draugai ię-Pą-. 
.ž ątami esat nuoširdžiai. Męr. 

Čiąmi 4ąly(vąųti laidotuvėsą. ir., 
suteikti jam paskutinį patąrnąj 
v imą, ir atsjsveikiąimą,

Nuliude liekame,
: Moteris, Duktė, Sunai. Mar

čios. žąntąą, Pusbrolis ir
, ytofatb „ . •- Laidotuvėse patarnauja gra- 

j borįuą A. Phillips, Telefonai

Septynius metus gyve
no ne savo nąjnupse
Pirm, scptyflių niętų. nąujpjj 

vietoj, iĮsįgijp. nflfflRljMS. Mf- 
flaftl), ir. Mr,. Pnijpl), —: vieogfi 
adresu 352?. <),kitas.352O West| 
6^, stręet., Nąmąligi ątrpdp pa-. 
Rašus, ir savininkai ipanč, kadi 
tai jų namai: šiomis dienomis, 
•jie- gava paskolų iš Home 
Owners Lp.ąp, Gorp.Qration ir 
tik tada patyrė; kad* jie gyve-. 
na vienas kito namuose.

■"i1, .■'"n'i'fiĮ1.1... ,

Kiek- mčsoa suvalgome
-T7 '7 - —

Pasak Charles D. Garny,, 
National- Live Stock and* Meat) 
Board« i>iriuinįųkQ, 1933* RL 
Ąmprįkpj4 suartąja apbą sur 
valgotą. 17^Q,OQftOQO syjarų 
mėsos. GabęRti. šj * mėsos kie-.

Vafebažeride- 
Reikšmė

-ri-------
Kokią svarba, turi vaisbazenkhs? 

Tai yra, klapsimas, apię, kurį dau7 
gelis pagalvoja ir tankiai mus klau
sia. Kodėl kompanijos padeda ant 
savo tavoro versbaženklj, ir kdėl 
krautuvininkai jį. vartoju? Kokįa, j$. 
reikšmė ir kokią naudą iš to turi 
visuomenė ?

Verslaženklis vartojąpias dį^elių 
kompanijų dėl dviejų, ppięžaęči^:- 
Viena, kad apsąūgpjU? save " ųuO 
kitų kompanijų, lyiribs išdubįpėj?- 
panašus produktus, o antra, kad 
visuomenę perkant žinotų kaip pa
klausti ir kad PĮąrsitikriųtų, kącį. tai 
tos pačios kompanijos proc|yiktas.

Kuomet grosąrninkąį orgaųteąy.ę 
nuosavų urmo sąiįdeįj, iyr paąkigį, ąpT 
darė nuosavas sankrovas — jos bu
vo pavadintos “M I D W E S T 
STORES”. Tą jie padarė todėl, kad 
nenorėjo, kad niekas kitas tokiu 
vardu savo krautuves nevadintų —, 
jie taipgi gali uždėti tą patį vardą 
ant savo produktų. Vardas tapo už
patentuotas ir užtvirtintas valdvie- 
tėse.

Tas buvo padaryta, dėl to, kad 
Midwest krautuvės buvo labai sėk
mingos ir produktus su “MID- 
WEST” labeliais žmonės pradėjo vi? 
daugiaus ir, dųpKfilįąų^ ręikąląųU,

Graboruh
"Telęfopas Yąrdį.1188

Stanley P; Mažeika 
ęraboriijs ir 

Balzamuoto jas.
Modernišką Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika? 
lams Kaina, prieinamą.

3319 Lituanica Avenuę 
CHICAGO. ILL.... . . . .

A. K. Rutkauskas, lytDi 
4442 South Westem, Avęąufi 

TeL Lafayette 414?
{VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakarą.,

■Rili ......... .1 " " i . ■ II .....  '"M.. .. ...................... —...

Visi' Telefonai:

Yards 1741-17421
BAIDOJAM PWU NEĘU KUl

AmhųJąjją^ Pątarnąyimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

X F. EUDEIKIS
Laidotųvią PMtąrius per 30 Metų

4605-07 So* Beumitage Avenue
■■y*

X Bagdonas
Ęiudąpje.vąjąndpje paveskite savo 

rupesčjąs man.
2506; West 63rd St.

Tek. REPUBLIC 31B

Juozapas. Ęudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
t LąįdoUiyėse........Pašaukite.......

REPubiic 8340 
5340. So, Kędzįe Avenųę 

(jNetųpmę sąryšių su firmą, tuo 
pačiu- vardu)

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raides susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo, dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikią 
akinių.

Dr. John J. Smetana
optometrįstas

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

Pastebėkite mano iškabas
Valančios nuą 9;3Q ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8,
Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 3650
! Rez. TeL Vįnįpią 0669. .
Dr. V. E. Sierimskis

DENfflSTAS
'4143. Archer av., kamp, Francisco avt
I u . ' 'i'1?1 -1 J '1

Lietuviai Daktarai
Amerikos- Lietuviu- Daktaru. Drau-?

J. F. KADŽIUS
1 Inęorporated
’ LIETUVIŲ GRARORIŲS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau.
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal, 6174
CHICAGO, ILL.

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, 

Aoart Šventadienio ir ketvirtadienio

DK. HERZMAN 
; IS RUSIJOS 
j Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaino patyręs gydytąja? chif 
įrurgas ir- akušeris.
• Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausiu? metodu?; X.-Rayz ijr kitpkiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
Į1034 W. 18th St, netoli Morgan St. 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo. 6- ikt« 7:3ę, vali, vakare.; y Tel. Canąl’oliP 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Purk 6755 ar Central 7464

nuo 6 iki 8 valandai vakare^ 
Apart Šventadienio ir ketvirtadk-T

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

2400 West Madisąn Street
* Ct* m 1 lVal> 1 iki- 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
i Mk S|(U(laS ; Namų triefdn^Brun!wicX. 0597
GRABORHJS ir BALSAMUOT.OJAS J '

Patarnavimas geras ir nebrangus P.nene. Ppnleyard 7042-
718 w. I8th St dr. C. Z. VEZEL’IS

------ ■^„Mon^.-^87!.----- , Į Dantistas.
A MAQATQKK 4645 So. Ashland. Avė.
M. lY1210/lLOn.lp arti 47th Street

GRABORIUS Seredoj pagal " sutarti.

SSOT Lituanica Avė. i\p. m ninvniiiie 
TeL Boulevard 4139 DK. L DU1WUW

-- -----r----------------- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Teb įafayettę.8572
J. Liulevicius Ofiso Vftlandos Jnuo *2-4 ir nuo

1 *-8 v’v- Ned«lioj Pftgal sutarti
gojerli?UJapleHnhkėjė Re8’ Sou^ Aven«e-

ntdPla ir 3 Phone Prospect- 6659
Ik koplyčia dykai. -ryp 0 p,0 vjf“Ą np?YRTQ
H.4Q92 ARCHER AV. DR. l . Z, ZAJLATOKIS 
-------------------- T——T GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

1821 SOe Halsted Street 
CHICAGO^ ill.

-------------. I . .......................................... . ! III

I. J. ZOLP
1646, Wesf, 

Tel. Boulevard 6203 ir 8418
1327 So. 49th Ct. I ųiVllVMAt) AAV VUllVUAVAU, 

Tel; Cicero 8724. Koplyčia dykai. Vajaųdos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
■-■TT.r.. f T i;... .— -------------------------------------------- vaL, Nedaliomis nuo 10 iki 12T > • i • n 3843, South HąlMed St.
tachavich ir Sumiš . . . ...
, UĘTUVIS, GftABOBgJ? 
Patarnąują laįdątųy&e kųąpjgiaųsiąi 
Reikale meldžiame atsisąukti, o mu-|

Tel. Canal^ 2615^ arba B516 g,BM4omis, ir. tiarai 
1439 g,. 4Ą Ct.,. CięWQ, ĮU,J, Ranųlilic 7j
‘ Tel. Cicero 6927 1

Tėb Oicero 2109-
Antanas Petkus

Graborius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Streęį 

Valandos: 1—8 ir- 7*r-8,

‘78(VienUe

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgą 
Ofisas 4645 So. ĄSHLANIį ĄVR 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nub 6 i)d

Namų Tel. Prospect 1980

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 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai- dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

4631 South Ashland Avenuę. 
Ofiso valandos;

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nądėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plazą 2400

Ofiso Tel. Cąlumet 6893
Rez. Tel. Drexal 9191 _

Rusas Gydytoja? ir Chirurgą?;
Moterišku. Vyrišku, Vaik^ ir visu 

chronišku. HgjL 
Ofisai 3102 So. Halited St,. 

arti 31 st Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne-

dieną,

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatą

Tel. Boulevard^ 2800
Rez. 6515 So. Ro^eR; SU

Tėti Republic 9728

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Roąd (W. 18 St.) 
Ofiso, valandos: Kasdien^ nw 9,IW 6, 
! V^tn^• iF 

Telefoną? CanaFIJM

1
Joseph Vk MockusJ IJ&UVI£, ADVOKATAS

' Dienomis Mieste
168, W. Washington St.

S 9047
Res. 5349 So. Hermitage Avė.

Tel Prospect 1610CICERO. ILBu

apdr.au
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tokiam surengime panelės 
i Helenos Pecukaites balsas ytin 
maloniai skambėjo visose jos 
meiliose dainose. Beklausant 
žmogus galėjai užsimiršti ir pa
skęsti svajonėse. Ypatingai šir- 

■dį palietė dainos “Tiktai tu”,
, - v. i“Supinsiu dainužę” ir “MočiutėTai buvo gražiau- mano”. Labai artistinis dalykas . 1 ° . j buvo piano solo su vokaliu en-sias radio koncertas ■samblio pritarimu.

Kad daugiau butų tokių kon
certų per radio. Jie įneštų di
delį malonumą ir dailės meilę 
į visas lietuvių šeimynas.

Ačiū Naujienoms ir panelei 
Pečukaitei už šį koncertą.

Radio Mylėtojas.

Ištikro. lietuvių radio prog- 
ramuose tokio puikaus koncer
to dar niekad neteko girdėti, 
kaip pereitos seredos Naujienų 
duotas Helenos Pecukaites kon
certas iš stoties WSBC.

Jo sutvarkymas ir išpildy-

šaukti telefonu Lafayette 8157. 
Kačerauskienė suteiks pilnes- 
nias informacijas. Galite pa
šaukti ir Zabukienę, tel. La
fayette 1188.

Kalbama vieta yra smagi iš
važiavimui, nes nėra taip daug 
svietelio, kaip State Parke. 
Turime kambarius, rendai va- 
kacijoms. O visi chicagieČiat 
žinome, kad Michigan ežere 
geriausios maudynės.

Aplanko ir farmeriai 
ir atveža šviežio maisto.

Kviečiame visus atlankyti 
mias.

čiams už atsilankymą. Po 
svečiai ir viešnios išsiskirstė ve
lydami geros kloties ateity p- 
lei Onutei ir visai pp. Kaza
kevičių šeimynai.

— Svečias.

resas buvo 4180 Archer Avė., 
o dabartinis adresas bus 4174 
Archer Avę., tik trys durys į 
ryti.'s.—žvalgas.

Halsted St. Kviečiame visus Kupiš
kėnus dalyvauti susirinkime, nes bus 
apkalbėta visi reikalai, steigiamas 
Laisvu Kapinių, Kupišky. Todėl ger
biamieji nepraleiskite šio svarbaus 
susirinkimo. Bukite visi.

D. Girdwainiene.

CLASSIFIEDADS

mus

Anėlė Zabukiene.

CLEVELAND, OHIO
į ■ y

Pataisymas
iš šio mėnesio 

korespon- 
“ Baigė teologijos 
yra įvykusi klaida, 

rašoma: “šį pavasarį 
Universitete baigė

Naujienas galima gauti nusi
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 Superior avė.

PRANEŠIMAI

Marųuette Park. — Lietuvių Ame
rikos Piliečių pusmetinis susirinki
mas {vyks sekmadieni, birželio 24 d. 
1934. J šj susirinkimą privalo atsi
lankyti visi nariai. Bus svarbių rei
kalų ir pranešimų. Komisija, kuri 
lankėsi prie Aldermono ir Wardo 
Committeenmn išduos jdomij rapor
tą. Susirinkimas įvyksta 2 vai, po 
?ietų, Gimimo Panelės švenčiausios 
.ietuvių parapijos salėj, 68th ir

Washtenaw Avė. Sekr.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

mas prilygsta gerinusiems kon- DJmkllC
centams, kokius tenka girdėti IklIIlKUb DdlgC

aukštesnę mokyklą

Mirė Petras Milą 
ševiez

18 GATVĖS APIEL1NKĖ. — 
P-lė Elena Rimkus užbaigė ke-

tik iš NBC.
Nepaprasta lietuviams nau

jiena buvo tai, kad koncertas 
ėjo ištisai be jokių “bizniškų” 
pertraukų ir netikėtų kalbų tūrių metų kursą Flower aukš-
apie “bargenus”. Tokiu radiojtesnėj mokykloj. Elena Rim- 

. programų tai galima tikrai pa-|kus mano ir toliau mokytis — 
sigerėti. Kaip dainininkė pra-| slaugės profesijos, 
dėjo dainuoti tai tik ją vieną 
girdėjom su jos puikiu ensamb- 
liu per ištisą programą. Ji pa
ti pranešė, kokias dainas dai
nuoja ir pati sau akomponavo 
pianu. Jai pritarė panelė Vale
rija čepukaitė smuiku, o ponia 
M. Schultz ir panelė Genevaitė 
Ketvirčiutė artistiniu niūniavi
mu.

P-lė A. Rimkaitė, nors šioj 
šaly gimusi, yra gera lietuvai
te. Ji priklauso Chicagos Lie
tuvių Chorui Pirmyn ir dainuo
ja jame jau keletą metų.

Tenka palinkėti p-lei Rim- 
kaitei ir toliau sėkmingai 
k i utis. —Senas Petras.

mo

bir-Petras Milaševicz mirė 
želio 20 d. 7 vai. vak. ligoninė
je. Išgyveno ant Town of Lake 
33 metus, buvo 63 metų am
žiaus. Sirgo per 20 metų; paė
jo iš Raseinių apskr., Kėdainių 
parap., Kalnų kaimo.

Laidotuvėmis rūpinasi Vikto
rija; pašarvotas Eudeikio kopi., 
4605 S. Hermitage avė. 
laidojamas šeštadienį į 
mierines kapines. —Rep.

Bus
Kazi-

Brighton Park

Baigė aukštesnės 
mokyklos 4 metų 

kursą

“Naujienose 
15 dienos tilpusioj 
dencijoje 
mokslus” 
Ten yra 
Chicagos
palyginamosios religijos moks
lus, su teologijos magistro laip
sniu, p. Adomas Grybe. Jis bu
vo Lietuvos stipendianlas, pir
miau lankęs Lietuvos universi
tetą ir prisiųstas j čia baigti 
mokslus...”

šios korespondencijos rašė- 
jas, matyt, pavartojo netiesio
ginius šaltinius. Aš nesu Lietu
vos Universiteto stipendiantas 
nei siųstas j šią šalį susipažin
ti bei pagilinti savo studijas. 
Aš atvažiavau patsai kaipo re
komenduotas Dr. J. Šliupo bei 
niekurių profesorių ir leidžiant 
Reformatų Synodui pirma į 
Boston, o paskui į Chicagos 
Universitetą Meadville Divinity 
School.

Šios dvi mokyklos man buvo 
suteikusios stipendiją per 
jus metus.

Antros korespondencijos 
šėjas vartoja pasenusį
“kalvinų”, vietoj Reformatų. 
Reformatų bažnyčia, anot jos 
vieno žymaus teologo kunigo J. 
šepečio, per šimtmečius tiek 
daug pasikeitė, kad beveik nie
ko bendro neliko su kalvino or- 
todoxija bei netolerancija. To
dėl vadinti Reformatus kalvi
nais butų iškraipymas musų 
bažnyčios tikrojo pavadinimo.

Adomas Grybe.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

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

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

Naujienų Administracija.

pra- 
veL

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj Piknikas su išlaimėjimū 
[vyksta nedėlioj, birželio 24 d. Pra
džia 10 va), ryto; Julio Dambrau
sko farmoj, Willow Springs Rd. Bus 
gera muzika su programų.

Trokas stovės kaip 10 vai. prie 
18-tos ir Ruble St. Antra stotis 37- 
ta ir Halsted St.

Kaip 12 vai. trokas išvažiuos j 
pikniką, staptelės ant Archer Avė. 
ir Western. Nepasivėluokite ir ti- 
kietų slipsus nepamirškite. Prisira
šymas į kliubą uždyką, Kviečia vi
sus atsilankyti Valdyba.

MODERNIŠKI BARAMS FlXčERIAI 
L'MUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnai įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Aut lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučernių 
delicatessen, duonkepvklų ir tt.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai — $10—$15— 
$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

tre-

ra- 
žodį

Liet. Socialistų Sąjungos Chica
gos Centralė kuopa laikys mėnesi
ni susirinkimą birželio 22 d., penk
tadienio vakare, pradžia 8:30 vai., 
Naujienų name, 1739 S. Halsted St.

Komisija turi parūpinusi speciali 
projektą organizavimui jaunuolių, 
kurį kuopa turės apsvarstyti ir vyk- 
dinti. Visi nariai ir simpatizuotojai 
yra kviečiami atsilankyti ir prisi
dėti prie taip svarbaus darbo.

Kviečia Valdyba.
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BIIa kur J RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

Brighton Pairk vaikų 
draugijėlė

(Irau*-

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St.
Tel. Waba»h 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS1”

Brighton Park vaikų 
gijelės draugiškas išvažiavi 
mas arba Beach Party įvyks 
birželio 24 d. Išvažiavimas bus 
į Sand Dunes — Kačerauskų 
ir Zabukų vietoj, Lake Shore 
Country Road.

Pasižadėjo važiuoti šie vai
kučių tėvai: Dauginai, Bočkai. 
Rimkunai, Oksas, Adesiunai. 
Radvilai, Uksas.

Jei rastųsi daugiau draugų, 
kurie norėtų važiuoti, o ne
žino vietos, tai malonėkite pa-

Užbaige 4 metų aukštesnės 
mokyklos kursą p-lė Ona Ka
zakevičiūtė. Ji mokinosi sėk
mingai ir turi keletą atsižyme- 
jimų už gerą mokinimas!.

P-lė Ona Kazakevičiūtė yra 
duktė Agotos ir Vinco Kaza
kevičių. Tėvai surengė p-lei 
Onai gražų bankietą praėjusį 
sekmadienį, birželio 17 d.

Svečių buvo iš So. Chicagos 
ir kitų lietuvių kolonijų. Visi 
gražiai linksminosi.

Po vakarienės pasakė gra
žią prakalbą Kastas Gaubis, 
paskui Onutės sesuo Marija, o 
tėvai padėkavojo visiems sve-

Kupiškėnų susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio 22 d., 7 vai. 
vakare, Girdvvainu name. 3223 So.

REAL ESTATE

Brighton Park
Dr. Vincent C. Steėle, dentįs

tas perkėlė savo' hfiSą į didesnį 
ir gražesnį butą. < Pirmiau ad-

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

, TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

"-Ar moteris kurios ruko realizuoja ka 
Old Qold lengvumas grekiej reiškia?”

klausia
[ RUKO OLD GOLD NUO 1933 ] '

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

Athlete Foot, Dedervinė, Niežuoti 
kojapirščiai, — Gaukite ūmią pa- 
gelbą. Tiktai 50c. už treatmentą. 
Reikalaukite tuojaus,—šiandien.

TRI DI5E LABORATORIES ISO N. Clark St. 
Chicaico, III.

CP.LorinirdCo.Joc.

Maloni P-le Stanwyck:—
Faktas, kad Old Gold yra lengvas ant gerkles yra 

svarbu žinoti kiekvienam rūkytojui, vyrui ir moterei. 
Tai reiškia, kad galima rūkyti Old Golds nuo saules 
užtekėjimo iki saules nusileidimui, be jokio nesma
gumo gerklėj.

Bet Old Gold’s Švelnumas turi dar ir kitą patrau
kimą moterims. Stoka artificialio paskaninimo Old 
Gold ne tik padaro juos Švelnesnius rūkymui... bet 
ir tvaresni rukimą . . . mažiau paliekanti dėmių ant 
dantų arba nesmagią kvapą jos rūbuose arba kvė
pavime.

Mes ne sakome, kad Old Gold yra vienintelis 
geras cigaretas dėl neįtinkamu rūkytoju. Bet mes .< 
sakome, kad nėra tyresnio ir puikesnio cigarete.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC.

ISTB1GTA 1760

P. S.—Visa prasme yra tame, p-le Stanwyck:;
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

Barbara Stanwyck dalyvauja Warner Bros, ateinančiame paveiksle, 
“THE LOŠT LADY”

A M E RI KO S CIGARE TAI

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus. 
1411 So. Halsted St.

Tel. CANAL 5063
Mes pristatom i 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.
Specialės kainos ant Malevos. Vi*- 
šokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 40 ir augš- 
popiera .................. čiaus
Varnišas, kuris išdžiųsta į 4 va
landas ......   $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ........ $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįni šepetį sieninės popieros va
lymui.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengė 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 $250.

įsirašyti CHICAGOSNorint
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
j Draugijos ofisą, 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks irašyti Jus Draugijon,

VISOKIOS RVAIKS KRAUTUVAS 
FIKCKRIAI

Didžinuniafl paRirinkimaR ir žcmiauRios kai- 
noR ant moderniškų baro liktorių, taipgi 
delicatcRRcn. rc.tauracijų, duonkepyklų ir bu- 
tornių. Taipgi jtaiRoine pilnų mekaniAkų Anl- 
lymo H.VHtemų nž labai žemų kainų. Maino* 
mo jūsų Remi h fiktoriuR arba IrengimuR ant 
naujų. Dykai prifltatymafl ir lengvoR IšlygoR. 
JULIUS BENDER, INC., 001-01 ft W. Mn<d- 
Hon St., Tel. Monroe 1710, Chicago. 1)1,

| CLASSIFIEDADS
Automobiles

PARDUODU Diamond troką gera
me stovyj, 1% tono sunkumo, tin
ka ledams, bučemei.

4602 So. California Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ 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

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų 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. {Žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Cratina 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, W 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

T.ietnviška Isteiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA TUOJAU dviejų atsakan
čių vyrų degtinės pardavinėtojų. Ge
ra proga uždirbti pinigu. Atsišau
kite tuojau pas Lietuvišką Žydu
ką.

MUTUAL LIQUOR CO., 
4707 S. Halsted Street

REIKIA patyrusio darbininko ant 
ūkės. Atsišaukite

946 W. 3'lst Place

REIKALINGAS driverys su savo 
troku, prie išvežiojimo duonos.

4106 Archer Avė.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Vyras, kuris buvo atėjęs 
trečiadieny, prašomas sugrižti. Duo
siu jums darbą. 4939 Broadway.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas arba virė
ja, nevedęs. Kambarys, valgis ir 
užmokestis. 5702 W. 55th St.
f ..... ' . . •

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA alaus tavem. biz
nis išdirbtas gerai; priežastį par
davimo, du bizniai, pigiai. 6000 So. 
Carpenter St.

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

-----OH—

PARSIDUODA Alaus Tavern ge
roj vietoj. Biznis geras. Pigiai. Pa
šaukite Yards 0803. Klauskite žy
duko.

TAVERN parduosiu pigiai, viską 
už $150.00.

5347 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinis Saliunas, 
Vinyčia, šokiams vieta, pilnai jren- 
tas, {steigtas 5 metus, pelno $350.00, 
$400.00 I mėnesi. Pardavimo priežas
tis, turiu kitą bizni. Atsišaukite 858 
W. 69th St., kampas Peoria St.

PARDUODU pigiai gerą restau- 
rantą, biznis išdirbtas per daug me
tų, dirbtuvių apielinkėj, renda pi
gi. 1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI išvažuojimo alaus 
biznis su 2 trokais, visi įtaisai, ge
ras routas išdirbtas nuo pradžios 
atidarymo alaus. Priežasties nelai
mė, tapau sužeistas. Taipgi, noriu 
išrenduoti saliuną su fikčeriais. Ge
ra vieta, atsišaukite apie 6 valandą 
vak., 1041d So. State St. Tel. PuR- 
man 8011.
■■ i.............. ...................................................................................     I ■—

PARDAVIMUI alaus tavern, ge
ra vieta lietuviais apgyventa. Par
duosiu pigiai. 1752 W. 47th St.

PARDAVIMUI grosemė, delicates- 
sen. Turiu parduoti, nes turiu kitą 
bizni. Nebrangiai. 5 kambariai už
pakaly. 2606 W. 63rd St.

PARDAVIMUI Tavern gražiai 
įrengtas. 4 kambariai pragyvenimui, 
renda $28.00. 5225 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Tavern pigiai, ar
ba barus; galiu priimti pusininką 
su mažais pinigais. Gyvenimas ant 
vietoš. 4014 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, “Landis” sticheris gerame sto
vyje, seniai išdirbta vieta. Pigi reri- 
da. Kito čeverykų biznio nėra per 
4 blokus. 6645 So. Mozart St

RESTAURANTĄ ir tavern par
duosiu pigiai. Canal 9248. 

671 W. 14th St.

TAVERN parsiduoda po antrašu 
10455 Michigan Avė., renda pigi, 
biznis išdirbtas. Kam reikalinga at
sišaukite, priežastį patirsite ant vie
tos.

PARSIDUODA ice cream parlor, 
saldainių ir cigarų krautuvė, biznis 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
pigiai. 2640 W. 69 St

DUONKEPYKLA su namu — par
duosiu arba mainysiu i rezidenciją.

7114 So. Campbell Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NEGIRDĖTA PROGA! Kas ieško
te gražio pagyvenimui namo ir už 
nepaprastą bargeną, atsilankykite ir 
pažiūrėkite už ką galite dabar nu
pirkti. Namo lotas yra 59 pėdų, vi
sas apsodintas žydančiais medžiais, 
aliejų apšildomas. Didelis garadžius 
taipgi apšildomas, kainos negarsin
siu, apžiūrėkite patis. Namas ran
dasi Brighton Parke, 4602 S. Cali- 
fornia Avė. Savininkas visados na
mie.

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. *

OAK LAWN
10 akerių (2 kv. miesto blokai) su 

9 kambarių namu, didelis žolynas ir 
medžiai, svarbus biznio frontas ant 
95-tos gatvės, prie Cicero Avė. Bu
vo vertas $45,000, .turiu paaukauti 
už $8950 arba padalinsiu į mažes
nes dalis. Gazas, elektriką, mokyk
los, bažnyčios ir krautuvės. Busas 
privažiuoja prie namų.

4760 W. 95th Street

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.

Faritis For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA pardavimui. 102 akeriai 
geros žemės, geras ūkis, bamė ir 
namas arti Elgin, III. Atsišaukite 

946 W. Slst Place




