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Tyria Nereguliarumus Ka
ro Departamente

Atstovų buto komitetas jau susekė neregu
liarumų karo departamente ir kad karinin
kai imdavo kyšius iš privatinių kompanijų

Kauno Birža Neperka 
Vokietijos Markių
KLAIPĖDA, birž. 9. — “Lietuvos Keleivis” šiandie prane

ša:
“Musų Kauno bendradarbis praneša, kad ketvirtadienį Kau

no pinigų biržoje Vokietijos Reichsmarkė, dėl kritusio kurso 
jau visai nebuvo kotiruojama (neperkama).”

VVASHINGTON, birž. 22. — 
Atstovų buto militarių reikalų 
komitetas yra nusistatęs dirbti 
per vasarų ir tirti nereguliaru
mus karo departamente.

Nors tyrimai dar tik prasi
dėjo, o jau išėjo aikštėn daug 
nereguliarumų, kurie galbūt 
atsidurs teisme.

Komitetas jau susekė, kad 
vienas karininkas, kurie dirba 
kariuomenės prokuroro raštinėj 
kartu dirbo už legali patarėją 
veinas karininkas, kuris dirbo 
todėl ėmė dvi algas —iš val
džios ir iš kompanijos.

Kartu pradėjo tirti ir teisin
gumo departamento agentai kal
tinimus, kad niekurie karo de 
partamento viršininkai imdavo 
kyšius iš firmų, kurios daro 
biznį su armija, kas yra nusi
žengimas federaliniems kyšių į- 
statymams.

šis pat komitetas jau pirmiau 
tyrė karo departamento veiki
mą ir rekomendavo pašalinti

.. . ... ----

Fabrikantas nušovė 
žmonų ir pats 

nusišovė
MIDLETOVVN, O., b. 22. — 

Sydney R. Rectanus, 46 m., 
vice-prezidentas American Rol- 
ling Mills, nušovė savo žmoną 
Almą, peršovė ir gal mritinai 
sužeidė dukterį Shirley ir uoš
vę Mrs. Elsie Rathman ir tada 
pats nusišovė.

Rectanus su žmona su*gryžo 
iš pokilio ir atsigulė. Po kiek 
laiko jis atsikėlė, priėjo prie 
žmonos lovos ir pradėjo ją muš
ti. Kai ji pradėjo šauktis pa- 
gelbos, jis pasiėmė revolverį ii 
ją nušovė.

Paskui jis nuėjo į 12 m. duk
ters Shirley kambarį ir ją 
dviem šūviais peršovė. Jis taip
gi sumušė vyresnę dukterį ir 
sūnų, bet jiems pasisekė pa
bėgti. Tuo laikif pasirodė uoš
vė, kurią irgi peršovė. Po to 
Rectanus sugryžo į lovą, atsi
gulė ir pats persišovė. Jis ne
atgavęs sąmonės išgyveno tris 
valandas.

Priežasties tų žudynių neži
noma.

Ypatinga apidemija 
Meksikoj

MEXICO CITY, b. 22. — 
Oaxaca kalnuose 35 kaimus už
puolė ypatingos ligos epidemi
ja, kurią atnešė tam tikros kir
mėlės ir nuo kurių atsiranda 
votys ir net seka kurtumas h 
aklumas. Jau 800 žmonių ser
ga ta liga.

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

Nepastovus ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:- 

29.

aviacijos viršininką gen. Fou- 
lois.

Jis tirs ir toliau suktybes ka
ro departamente, ypač pasireiš
kusią pelnagaudystę ir departa
mento išduotus kontraktus.
Kongresmanai bus užimti ty

rinėjimais
Kaip išrodo, dauguma kon- 

gresmanų šią vasarą bus užimti 
įvairiais tyrinėjimais.

Senato įvairios komisijos 
tirs amunicijos fabrikantų vei
kimą, biržų veikimą, oro ir lai
vų pašto kontraktus, raketie- 
rystę,. bankrutų ir receiverys- 
čių bylas, senatorių rinkimų 
kampanijų išlaidas, finansavi
mą Mayflower hotelio ir kalti
nimus prieš Shiloh nacionalio 
parko viršininkus.

Ti.’o pačiu laiku atstovų bu
tas tyria pieno produktus, ban- 
krutijimus, civilę tarnybą, na
cių propagandą, karo departa
mento pelnagaudystę, kampa
nijos išlaidas, blekų pramonę ir 
karo veteranų biurą.

Rusija uždarė blai
vybės platinimo 

draugiją
MASKVA, b. 22. — Sovietų 

Rusija uždarė “draugiją kovai 
su alkoholizmu*’,’ kuri turėjo 
35,000 narių ir 1,000,000 rub. 
ižde.

Dabar tą kovą ves Raudona
sis Kryžius, kuris rūpinsis pri
žiūrėti girtuoklius ir kovos tik 
prieš nerybotą alkoholio varto
jimą, bet nesirūpins šalį nu
sausinti. Rusija jau turėjo 
prohibiciją nuo pat karo pra
džios iki 1923 m., bet iš jos 
neiko neišėjo ir jo rusų girta
vimo nė kiek nesumažino.

SUĖMĖ DENTISTO UŽ
MUŠĖJĄ

NEW ORLEANS, La., b. 22. 
—Gatvėj čia liko areštuotas 
Harold St. Clair, 30 m., kuris 
prisipažino kelios dienos atgal 
nušovęs turtingą Eldorado, III., 
dentistą Dr. Homer L. Meyer, 
55 m., kurį jis nusiviliojo į 
tuščią farmą neva norėdamas 
ją pirkti ir ten jį nušovė.

St. Clair, jau kelis kartus 
sėdėjęs kalėjime už plėšimus, 
griežtai atsisakė pasakyti už ką 
jis nušovė dentistą. Tą paslap
tį, girdi, jis nusinešiąs su sa
vim j kapą.

Pavogė lėktuvą

MUSCATINE, la., b. 22. — 
W. Giroves kreipėsi prie polici
jos prašydamas ją ąurasti jo 
naują lėktuvą, kuris liko vakar 
pavogtas iš municipalio aero
dromo.

DOORN, Holandijoj, b. 22.— 
—Ex-kaizeris Wilhelm katego
riškai užginčijo gandams, kad 
jis buk ketinąs gryšti j Vokie
tiją. Jis visuomet galy s gryš
ti j Vokietiją, bet nenorys to 
daryti prie dabartinių aplinky
bių.

PREZIDENTAS VAŽIUOS ATOSTOGAUTI HAWAII SALOSE 
t

Kongresui išsiskirščius ir prezidentas Rooseveltcs pabaigoj šio mėnesio ruošiasi važiuoti atosto
gauti. Kadangi jis yra didelis jurų mėgėjas, todėl atostogauti vyks į Hawaii salas. Jis plauks 
karo laivu Houston, kurį komanduoja kapt. Woodson. Plauks jis iš New Yorko per Virgin 
salas, Porto Rico, Panamos kanalą. Iš Havvaii betgi laivu gryš tik iki San Francisco ir tada 
traukiniu vyks į Washingtoną.

Pagamino dirbtines 
gumos padangas

VVILMINGTON, b. 22. — Pa- 
skelbta, kad pirmą sykį Ame
rikoje v tapo pagamintos dirb
tinės gumos automobilių pa
dangos (tairai), kurie dėvisi 
tiek pat gerai, kaip ir tikros 
gumos padangos.

Dirbtinė guma padarys Ame
riką nepriklausomą nuo kitų 
šalių ištikus karui ir taipgi ne
leis perdaug aukštai kelti gu
mos kainas.

Dabar kada gumos kaina yra 
labai žema, gaminti dirbtinę gu
ma neapsimoka, bet ji bus lai
koma atsargoje.

Dabartinę gumą pagamintą iš 
acetileno, druskos ir vandens, 
prieš kelis metus išrado kun. 
Nieidand iš Notre Dame uni
versiteto.

Už dešimtuką užmu
šė žmogų

ALTON, III., b. 22. — Wil- 
liam Allred, 27 m., pasidavė 
policijai. Jis yra kaltinamas 
tuo, kad užmušė Frank B. 
Ziegler, kuris atsisakė duoti 
jam dešimtuką.

LONDONAS, b. 22.— Pre- 
mieras MacDonald sirguliuoja 
ir daktarai patarė jam kaip ga
lima greičiausia pasiimti trijų 
mėnesių atostogas, kad susilai
kyti nuto visokio darbo ir pil
nai pasilsėti.

PEORIA, III., b. 22. — Garsus 
chirurgas Dr. Wm. Mayo pareiš
kė, kad dabartiniai jaunuoliai 
gali tikėtis gyventi iki 70 m. 
amžiaus. Dabar vidutinis vy
ro amžius yra 58 m., o moteries 
61 m.

■ t '■ t-. ■ J ' ■ ■ I. . , ■■

COLUMBUS, O., b. 22. - 
Ohio cenzorius uždraudė rody
ti tris krutamuosius paveiks
lus: “The life of Vergie Win- 
ters”, “Her unborn child” ir 
“It ain’t no sin”. Jie visi esą 
“nepadorus”.

TULLAHOMA, Tenn., b. 22. 
Brixley ūkininko karvė Jersey 
pagimdė tris veršiukus, kas yra 
didelė retenybė.

Vokietija pamaži už
daro duris Ame
rikos prekėms

—_____
BERLYNAS, b: 22. — Nors 

Vokietija visaip rėkia dėl Ame
rikoje esamo boikoto Vokieti
jos prekių, pati Vokietija pa
tylomis vykina embargo impor
tuojamoms/į Vokietiją Ameri
kos prekėms.

Vokietijos valdininkai atvirai 
prisipažysta, kad jų tikslas yra 
sumažinti importą iš Jungt. 
Valstijų daugiau, negu iš ku
rios kitos šalies. Jau ir taip 
Amerikos eksportas Vokietijon 
yra sumažėjęs milionais dol. ii 
vis dar mažėja. Mažinama inV 
portą ir iš kitų šalių, o nieku- 
rioms šalims visai , uždaromos 
durys, nes valdžia gali pasaky 
ti fabrikantui iš kurios šalies 
jis gali importuoti prekes.

Prekybai labai kliudo ir 
Reichsbanko atsisakymas mo
kėti už prekes užsienio valiuta, 
o ir išviso išvežti iš Vokietijos 
kiek didesnę sumą pinigų.

3 moterys žuvo
BENTON, Ark., b. 22. — 

Trys moterys liko užmuštos, 
kai mažas trokas. kuriuo jos 
važiavo liko užgautas geležin
kelio ‘motorinio vagonėlio.

BERLYNAS, b. 22. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Vokieti
joje uždrausta rodyti ameriko
niška filmą “Tarzan and his 
mate”. Priežastis uždraudimo 
nepaduodama.

Žinios ne
:. --- ---------

Seimą
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seime, kuris pra

sidės pirmadaienį, birželio mėn. 25 d., Detroite, “Nau
jienos” turės keletą gabių korespondentų, kurie apraši- 
nės, seimo darbus, jo užkulisinę politiką ir kitokius įdo
mesnius dalykus.

Telegramomis ir ( laiškais tos žinios bus kasdien siun
čiamos “Naujienoms”; Todėl šio dienraščio skaitytojai 
bus geriausia painformuoti apie seimą. Visi SLA. nariai 
turėtų per ateinančią savaitę atsidėję skaityti kiekvieną 
“Naujienų” numerį.

Keturi žmonės žuvo 
ežere

CHICAGO. — Ketvirtadienio 
naktį buvo užėjusi trumpa, bet 
smarki audra, kurioj ežere žu
vo mažiausia keturi žmonės.

Vakare Raymond Gustafson, 
24 m., 523 Deming PI. ir tame 
pačiame name gyvenusi Ruth 
Hatch, 25 m., išplaukė buori- 
ne valtimi. Bet nesugryžo. 
Ant rytojaus už 6 m. niro Evans- 
tono rasta apvirtusi jų valtis, 
bet jų kūnų ikišiol nesurasta.

Kitas žuvęs yra Richard 
Ludlow, 19 m. iš Evanstono, 
kuris bandė išplaukti į krantą, 
kai jis pametė valties irklą.

Vakar netoli Waukegano ras
ta ežere kita apsivertusi buori- 
nė valtis. Joje plaukę žmonės, 
ar mažiausai vienas žmogus, 
veikiausia yra žuvę. Valtis ne
priklausanti Waukegano van
denimis.

6 užmušti traukinio 
katastrofoje

MULHOUSE, Francijoj, b. 
22.—6 žmonės liko užmušti ir 
23 sužeisti pasažieriniam trau
kiniui įvažiavus į užtvarą gale 
bėgių. Nelaimė įvyko dėl su
gedusių stabdžių.

KIRBYVILLE, Tex., b. 22.- 
Negras John briggs, 30 m., ta» 
po areštuotas už turėjimą san- 
tikių sU balta moterim. Gove- 
da atėmė jį iš šerifo, pakorė jį 
ir tada suvarė dar 15 kulkų ir 
lavoną prisirišę prie automobi
lio valkiojo keletą valandų iki
pametė Šiukšlių duobėj.

Kaip Buvo Vykintas Per
versmas Kaune

Pasirodo, kad voldemarininkai turėjo ir 
tankus. Valdžią išgelbėjo policija

KAUNAS. — Kai naktį iš 
birž. 6 į 7 d. įvyko Voldemaro 
bandymas padaryti perversmą 
ir pasigrobti į savo rankas Lie
tuvos valdžią, tai valdžia išlei
do labai trumpą ir neaiškų ofi- 
cialį pranešimą, kad tai buvęs 
padarytas “bandomasis Kauno 
įgulos aliarmas”. Tečiaufs to- 
kis “paaiškinimas” nieko ne
patenkino ir mieste ėmė sklis
ti visokiausi gandai. Paskiau 
išleista ir platesni paaiškini
mai, kad tikrai buvo bandomas 
daryti perversmas ir kad nie
kurie karininkai pareikalavęs iš 
prez. Smetonos vyriausybės pa
keitimo.

Kada ir tokie paaiškinimai 
nepatenkino . gyventojų, kurie 
gaude visbRiabsiiis gahdus, tai 
oficiozas “Lietuvos Aidas’ buvo 
priverstas plačiau tūtos įvykius 
nušviesti. Iš “L. A.“ paaiškini
mų matyt, kad “aliarmą” su
kėlė ne įsakyta Kauno įgula, bet 
patys voldemarininkai prie ku
rių pirmieji prisidėjo husarai 
(daugiausia buvusių dvarinin
kų sunai) ir aviatoriai (husa
rai ir aviatoriai vadovavo n 
Smetonos-Voldemaro ruoštu per 
versmu 1926 m., kai buvo nu^ 
versta Griniaus-šleževičiaus val
džia.) Voldemarininkai turėjo 
ir tankų. Bet valdžiai atėjo pa- 
gelbon policija, kuri sukėlė 
aliarmą ir “pučistus” atstume.

“Lietuvos Aidas” birž. 9 d. 
rašo:

“Pirmieji mieste pasirodė hu
sarai. Nusileidę Parodos gat
ve jie tuojau apsupo saugumo 
departamentą, kurisį suprlan- 
tama, “aliarmo’ programoje vai
dino vieną svarbiausių vaidme
nų. Tačiau čia pat kažkur gat
vėj e policijos sargybinis suspė
jo paleisti į aukštį 24 šuvius, 
kurių pasėkoje viršum Kauno 
švystelėjo kelios rakietos. Tai 
bu*vo įspėjamieji policijos ženk
lai. Visa policija buvo pasta
tyta ant kojų. Tuojau buvo 
apsupta stipria grandimi Prezi
dentūra ir užimtos kitos stra
teginės miesto vietos. Policinin 
kai tarp kita ko turėjo ašarines 
bombas. Nė viena išvesta ka
riuomenės dalis prie Preziden
tūros nepriėjo.

Didesnės policijos jėgos bu
vo sukoncentruotos trečioje 
nuovadoje, čia iš DutonelaiČio 
gatvės į nuovados kiemą ban
dė įsilaužti tankas, išlaužda- 
mas kiemo vartus. Tačiau prieš 
savo kieme pamatė policijos 
Šarvuotą automobilį. Atidengė 
uginį, bet toliau į kiemą taip 
ir neįvažiavo, nes ir policija 
pasisakė, busianti priversta ati
dengti ugnį. Kitu tanku ban
dyta prasiveržti pro vartus iŠ 
Gedimino gatvės, bet ir ten tan
ką sutiko šarvuotis. Kareiviai 
jau čia pamatė, esą suvedžioti

ir prieš policijos jėgas nevar
todami ginklo traukėsi.

Įdomi smulkmena. Saugumo 
departamentas, nežiūrint visų 
sunkumų, “aliarmo” dalyvius 
specialiu aparatu nufotografa
vo.

Voldemaro parsigabenimas
“Voldemaro parsigabenti j 

Zarasus buvo nuvykę penki ka-‘ 
rininkai: keturi automobiliu ir 
vienas lėktuvu. Lakūnas nu
sileido trys kilometrai nuo Za
rasų, į kur Voldemaras buvo 
atgabentas automobiliu'. Polici
ninkas, kurio žinioje buvo Vol
demaro priežiūra buvo nugink 
luotas. Apie Voldemaro išga- 
benfthą iš Zarasų taip ilgai tik 
slių—žinių«negalima buvo gauti 
dėl to, kad visos saugumo or 
ganų pastangos susisiekti su 
Zarasais ėjo niekais. Kai ti|c 
kalba telefonu užeidavo apio 
Voldemarą, pasikalbėjimas tuo- 
jai.t5 būdavo nutraukiamas.

Voldemaro suėmimas
“Aviacijoje Voldemarą jo 

globėjai guodė kažkokiomis 
“derybomis” Prezidentūroje, iš 
kur jis laukė sau ministerib 
titulo. Tačiau įvykiai vystėsi 
visai kita kryptimi. Kai sau
gumo departamentas galop ga
vo tikrų žinių, kad Voldemaras 
paslėptas aviacijos rajone, pas 
vieną jo globėją karipinką, tuo
jau buvo pareikalauta Voldema
rą išduoti.” Ir Voldemaras liko 
ko išduotas valdžiai ir kelios 
dienos atgal tapo nuteistas 12 
metų katorgos.

Anglija nedarys su
tarčių su atskiromis 

šalimis
LONDONAS, b. 22. —Užsie

nio reikalų ministeris Simon 
paskelbė atstovų bute, kad An
glija daugaiu nebesirašys jokių 
sutarčių su atskiromis valsty
bėmis, ar valstybių grupėmis 
apie išlaikymą taikos Europoje.

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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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Visko po biskj

Tarp Kenoshos lietuvių labai 
j madų įėjo varduvių rengimai. 
Pirmiausiai pradėjo Kazimierai, 
vėliau Juozai, Antanai ir kiti. 
O dabar, kiek teko patirti, ren
giasi prie puotos ir Jonai, ku
rių pas mus pusėtinai daug 
randasi. Jei kas paeina iš Pan
dėlio, Kupiškio ir dalinai iš 
Skapiškio, tai žiūrėk jau ir Jo
nas. Vadinasi, visokių Jonų 
randasi ir jie visokias puotas 
rengs. O kadangi Joninės jau 
čia pat, tai bus ir visokiausių 
puotų.

Viena šauniausių puotų, kiek 
žinau, įvyks birželio 23 d. Tai 
bus Jonams pagerbti iškilmes. 
Jas rengia p. Jonas Valauskas, 
kuris laiko gražų tavernų ir 
svetainę šokiams adresu 2427 
52nd yt. Vieta labai graži, tad 
Jonai turės progos šauniai pa
silinksminti.

P-as Valauskas per daugel j 
metų eina sekretoriaus pareigas 
Lietuvos Balso Draugijoje. Vie
tos lietuviams jis yra gerai pa
žįstamas kaipo geros širdies 
žmogus ir nuoširdus “Naujie
nų” rėmėjas. Manau, kad bir
želio 23 d. p. Valauskas turės 
daug svečių, kurie prie gardaus 
alučio ir visokių valgių smagiai 
laikų praleis. O tų gėrybių, ga
liu užtikrinti, netruks, nes p.

Valauskas visuomet pasirūpina, 
kad alučio ir užkandžių butų 
pąijankąipąi.

» » &
Prieš kiek laiko turėjau pro

gos aplankyti gerų “Naujienų” 
patriotų ir jaunų jo žmonų, p. 
J. Shimanauskų. Jie užlaiko ta
vernų adresu 13(51 — 52nd ąt. 
Vieta labai graži ir jauki. Kaip 
matyti, p-ai Shimanauskai turi 
nemažai draugų. Atsilankęs j 
tavernų, jų užtikau pusėtinų 
būrį. Ir nieko stebėtino, nes 
p. Shimanauskienė pasižymi di
deliu vaišingumu, — nespėji 
suvalgyti vienų ešeriukų, kaip 
jau neša kitų.

Aha, pamaniau sau, ne be 
reikalo p. Shimanauskas džiau
giasi savo žmonele: ji ne tik 
jauna, graži ir apsukri, bet ir 
gera gaspadinė.

Matyt, p-ai Shimanauskai da
ro neblogų biznį. Jie yra geri 
naujieniečiai. Tarp vietos lie
tuvių jie yra gana plačiai žino
mi.

» » »
Pasitaikė, taip sakant, žiop

linėti 50-ta gatve. Žiuriu, sėdi 
prie lango musų senas ir pla
čiai lietuviams žinomas biznie
rius M. Labanauskas, kuris už
laiko tavernų adresu 1203 — 
50th st. 'Prieš kiek laiko p. La
banauskas buvo išvykęs i Mil- 
waukee kareivių ligoninę, kad 
pataisyti pakrikusia sveikatų. 
Dabar jis atrodo visai gerai. 
Gal “pasnikas” pagelbėjo, nes

itęų reikėjo visai ąusilaįkyti nuo 
stiprų^ ir kitokio gėripio.

Kaip ten nebūtų, ponai Laba
nauskai yra labaį draugįški įr 
linksmo budo žmonės, todėl 
jiems ir biznis neblogai sękaąi. 
Jie taip pat yra geri “Naujie
nų” rėmėjai. —F. J.

Detroit, Mich.
SLA 38-to seiipo pręgrąipąs, 

kurį prirengė Seimo Rengi
mo Komisiją. 

»* »

Birželio 24-itų įvyks priešsei- 
minis piknikas “Birutės” darže, 
John R. ir 11 Milę Roąd. Pik
nikas prasidės pirmų valandų 
po piętų. Bus gera muzika, 
skanus užkandžiai, šaltas alus 
ir mandagus patarnavimas, ir 
prie to bos prakalbos. Kalbės 
advokatas F. J. Bagpčius ir ki
ti. Turėsit progos susipažinti 
su delegatais ir svečiais iš kitų 
kolonijų. Jžanga tik 25c.

Tie, kurie neturi savo auto
mobiliu, o nori važiuoti į pik
nikų, galės nuvažiuoti su bo
sais. Speciąlis busas išeis 2-rų 
vai. pp pietų nuo Hotel Fort 
Shelby, W. Lafayette ir First 
St., o kitas nuo Cardoni ir 
Westpiinster.

B a »
Birželio 25-tų įvyks susipaži

nimo vakaras Hotel Fort Shel
by, First St. and W. Lafayette. 
Bus prakalbos; galėsim susipa
žinti, pašnekučiuoti išsigerti 
skanių gėrimų, jžanga visiems 
dykai.

s » »
264ų įvyks šeiminis 
Finų svetainėje, 5963 
arti McGravv. Daly-

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
5ths

14.90Crab Orchard 
Silver Bell Štr. 
Robt. Henry Str. 
Ky. Bourbon 
London Dry Gin " 
(Walkers) 
Polo Club Gin

Gals.

3.95
4.95

11.50
■ • »

9.25

Special 
tiktai

savaitę!

Qts.
18.50
12.50
15.50

Pinta
19.10
13.00
15.90

Birželio 
koncertas 
14th St. 
vaus geriausios vietinių lietu-
vių meno spėkos, kaip tai: Det
roito Lietuvių Dailės Choras, 
geriausi vietiniai solistai, šokė
jos ir smuikininkai; prie to dar 
dainuos garsi dainininkė p. Zo
sė Vytaitienė iš Brooklyn, N. 
Y., ir p-lė Rožė Lukoševičiutė 
iš Youngstown, Ohio. Po kon
certo šokiai prie geros orchest
ros. Pradžia 7 vai. vak. įranga 
35c.

BRIDGEPORTLIOUORCO
INCORPORATED

3252 So. Halsted St
VICTORY 5382—5383.

o « »
Birželio 27-tą — išvažiųvimas 

laivu (Moonlight) į Sugar 
Island. Laivas išplauks 8:30 
vak. iš Ist Street prieplaukos.

orkestrus. JžąngaBus gerus 
75c y pa tai

$100.00 Vertės Dovanų Išlaimčjimui $100.00
MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS!

Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė 
NEDBLIOJ,

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

(Vinewood Beer Gardęns), prie pat Archer Ąvę., 6 i vakarus 
už Keąn Avė., \yjllow Springs, III.

Pradžia IĮ v. ryto. Įžanga 10 ypatai
šis išvažiavimas bus vienas iš įvairiausiu su kontestais ir bran

giais išlaimčjimais, kaip tai, naujas 1934 modelio radio, moderniškas 
laikrodis, fotografavimo kamera, 2 sykius po $5.Q0 grynais pinigais 
ir daug kitų naudingų prizų. Grieš J. Grušo orkestras ir bus galimą 
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 Mylėtoju Draugystės Išvažiavimas.” 

Gatvekariais bus geriausiai važiuoti iš bile nuėsto dalies iki 63-os 
ir tuomet 63-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 9:30 prie Chicagos Lietuvių Auditori
jos, iš kur jus trokas nuveš j išvažiavimo vietą.

Visus ir Visas kviečia atsiląąkyų RENGIMO KOMISIJA.

» $ »
28-tą -
Hotel Fort Shelby

ŠeiminisBirželio 
bųnlpetąs 
pradžia 7 vai. vakaro, p vaka
riene lygiai 8-tų vai. Gąukite 
tikietųs iš kalno pas Seimo 
Rengimo Komisijos narius. Ti- 
kįctų. kaina $1.75.

Visus malopiai kviečia atsi
lankyti

SLA 38-to Seimo Rengimo 
Komisija.

Detroit, Mich
Liętųyių Darbininkų Susiyįeni- 

jiąio Seimp atidarymas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Sveti?*

YRA. Speciališkai gydo figas pilve, plaučių ir pud^ą, užnuo- 
dijima kraujo. Odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas aptmgą? 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per'ddugelj metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOJ: Ka'die 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėlionils nuo 11 ryto iki 1 vai. ' "4200 M St. Kampat Keetet Avė. TeL Crwiord 5573

Piripądjenj, bįržeĮįo 18 d., 
Lietuvių Svetainėje prasidėjo 
L. D. S. Seimas, 11 valandų 
ryto Seimo, rengimo komisijos 
pirmininkas, išgarsinęs savo 
sęimįnius parengimus, pakvietė 
prezidentų Mizapį atidaryti 
Seimų. Miząrą, vos pasukęs ke- 
Įis žp.džius paprašė, tūlos panę 
lės, kųd užgiedotų iųternącijo- 
palų. Po to aklamacijos budi: 
išrinktą mąnęĮųtų komisija, 
išėjus j kitų kambarį tvarkyti 
mandatų, pirmininkas Mizarą 
ėmė perstatinėti kalbėtojus, 
kurių buvo apie penkiolika. 
Pirmuoju kalba B. černąuskas 
iš Rochester, N. Y., kuris at- 
sirekomenduoja labai dideliu L. 
D. S. darbuotoju ir revoliucio
nierių*. Po skilimo susivieniji
mo Chicagoj, Rochestery jis vi
sus SLA. kuopos narius prira
šęs prie LDS. susivienijimo net 
ir pirmininkų. O dabar jau ne
su SLA. kuopos jų mieste, iš
skyrus kelis pavienius narius. 
Svetainėje plojimas. Toliau tas 
kalbėtojas apkalbą yįąp pasah>

lio reikalus, visus sųkritikų’oįa 
ir, papalioą, blausia, ar galima 
tokienjs gaivalams pąvęsĮti va
dovauti mąseę, kąip. socialis- 
tams ir (žiuri į kairę pusę, kui 
sėdi L. Ęrusęika, bet jo Vardo 
nesumini ir stovi zubus sučiau
pęs). Iš sėdynių atsiliepė, kad 
negalima.

Kąįp p. ęhenausko tąip iv 
visų kitų kalbėtojų kalbų tema
— tai tikrai čppąpL Beyęį^ yi 
si pradeda savo kalbas nuo 
Chicagos Seimp. Matyt, kad tas 
Seimas juos buvo įskaudinęs 
giliai, nes ir dabar jąųčįą. Gi 
baigė kalbąs vienąs Afrikoje, 
kitas Rusijoje, o tręčiaą ąnt 
Marso. O jau to savo susivie
nijimo girimąs, tąi neišpasaky
tas : tarytum, kad jau tikri ste- 
bųklai darosi, vįąųosc miestuo
se prirašoma šįnatąi nąrių, fi 
nansinis stovis |?7%, jaunimas 
organizuojamas. P-as Andrulis 
pąsigyrė, kad tik Chicagos ąp 
skritys turi 1,700 narių. Prie 
pabaigos pristatytas kąljjjėtį 
vietinis P. Jočippįs pradėjo 
‘Taktais” kritikuoti mūsiški 
susivienijimų. Ęsų, jų susivie
nijimas mūsiškį ne tik pavy
siąs, bet greit ir pralenksiąs. 
Pavyzdžiui, nurodo, kad jie jau 
turi ižde netoli $80,000.00. Jau
nuolių jau turį prirašę prie sa
vo susivienijimo netoli 1,000. 
Kiek turį suaugusių — nuty
li.

SLA. tuTtas viršija Į,300,000 
dolerių, o LDS. turi “netoli” 
80,000, kas reiškia vienų sep
tynioliktų dalį, bet P. Jpčįonio 
“darbininkiškos viltys” randa 
galimybės mūsiškį susivieni
jimą subytinti bėgyje ketver
to metų.

Vieną reikia pripąž’p.ti LDS.,
— jie jau pasivijo mūsiškį su
sivienijimų, o gal ir pralenkė 
jaunimo pritraukimu prie LDS. 
Aš sprendžiu iš jų kuopų skai
čiaus ir iš jaunuolių dalyvavi
mo Seime. Jaunuoliai delega
tai šiame jų seime sudaro apie 
30%. Tai grąžui' pavyzdys. Ir 
iš kąlbų gavau' suprasti, jog 
jų į šį reikalų ir ateityje į>ųs 
daugįąųąiąi kreipiamą domės. 
Tad tenka pąsąky^ kąd jįe 
tiesią tinkamų^ • padalų $ayo 
susivienijimui.' ! '

SLA. “tėvukai” kažin kokiais 
sumetimais išsigando jaunuo
lių ir pradėjo šį reikalą neig
ti. Detroito seimas jaunimo 
klausimų turėtų dienotvarkėj 
pįrmpj vietoj pastatyti.

Seimas atsidarė be ūpo, bę 
gyvumo, o gal tai todėl, kad 
nęrą opozicijos. Mizara su An
druliu, matytį, jaučiasi esą 
tikri bosai. L. Pruseika sėdi 

t . I

vienas pats paskutinėj sėdynėj 
prie durų, pasikreipęs ir tru
putį paraudęs. Mizara nuo es
trados pažiūri į Prpseįką, pas
kui į Andrulį ir nusišypso, 
buvusį “dąrbinįnkų” vyskupų 
pasodino, lozorių ęįlęj.

Po dviejų valandų ūdiją- 
vimo” mandatų komisija pra
nešė, kad kvalifikuotų delega
tų rąndąsi seime 77 ir 13 abe
jotinų, kurių kvalifikacijas tu
rį išspręsti seimas, šiuos pri- 
ėmu's, susidaro 00 delegatų. 
Tai pus per pusę mažesnė skaitą 
line, negu Detroito komunis 
tai gyrėsi prieš seimą. Jie sa
kė, jog turėsią delegatų virs 
dviejų šimtų.

r- F. Motuzas.

Ęrię skąnių valgių ir gėri
mų mųsų dainininkas p. Bace
vičius užėmė vietą kaipp “tpst- 
męistęrio” ir pakvietė iš sve
čių, kad išreikštų savo nuomo
nę kaslink šįP suėjimo. Iš sve
čių žodį kitų tarė p. Savickas, 
Dr. Jovaiša, Stružas, Mizeris ir 
p. Sinkevičius. Visi kalbėjo apie 
mokslo svarbų ir linkėjo jau
nuoliams kuo geriausio pasise
kimo ir noro tęsti mokslų ir 
ąnt toliau.

Po visų linkėjimų ir kalbų 
buvo pakviesti ir patys jau
nuoliai, kad pasakytų, kokios 
prpfesijos jie mano siekti. Ši
maičių sunug pasisakė, ka<l tu
rįs palinkimą būti inžinierium, 
tik nepamenu kokioj srityj, o 
panelė Mizeriutė, esą, sieksian
ti ko nors ąu'kštesnio ir turin
ti mintyje kų tai, bet kol kas 
laikysianti paslaptyje.

Iš tikrųjų, yra labai malonu 
džiaugtis su tų jaunuolių tė
vais, kurie supranta mokslo 
svarbų. Nesibijo jie ne triūso, 
nė vargo, bet stengiasi įkvėp
ti kų nors naudingesnip, pra
kilnesnio jąųnąjąį kartai.

Juk kiekvienas pasiekiąs pro
fesijos ir tapęs pasekmingas 
profesijonąlas-inteligentas daro 
moralę naudų-garbę ne tik tė
vams, giminėms ir kaimynams, 
bet ir visai tautai. Taigi laime 
ąp? jumis! — Svečias.

Rockford, ĮĮĮĮ,
Pagerbimas jąunŲoĮįų, 

baigė laukštesniųją mokyklų

Pąstarupjų lųi^ų 
Rockfordo piliečių, Šimaičių 
n.us Vytautas, pabaigė aukštes
nę mokyklą. Tuo tėvai džiauk 
darnipsi, sumanė pasidalinti sjį- 
vo džiaugsmu su giminėmis bęi 
kaimynais, ir birželio 17 d. su
kvietė. pusėtinų 'būrį svečiu 
tarpp kurių dalyvavo senas yį- 
su*omenes darbuotojas ir pasek
mingus biznierius V. Mizerią, 
kurio dukrelė taipgi baigė tų 
pačią mokyklų.

rių galų jus lendate pas 
muši”

Streikai.
Streikai pas mus ir vėl pra

deda plėstis. Rengiasi strei
kuoti mėsos išvažinėtoj ai. 
Miesto valdininkai ramina gy
ventojus, jog mėsos nepri
truks. Girdi, yra pakankamai 
rųkytos, sūdytos ir kitokios 
mėsos. Girdėti, kad miestas 
rengiasi atidaryti net kelias 
savo krautuves. Pienui parda
vinėti jau yra įsteigta kelios 
stotys. Ir štai kuopieį kompa
nijos pienų pardavinėja po 13 
centų už kvortą, tai miesto 
operuojamose stotyse kvorta 
parsiduoda po 8 centus. Bet 
tokių stočių nedaug tėra. Ma
tomai, nenorima kompani
joms daryti konkurenciją.

Laimėjo $17,500
Vyras su žmona ėjo gatve, 

kur kasama požeminis kelias. 
Ant iškastos duobės buvo už
dėtos lentos. Matyti, lentos 
buvo netvirtos ar blogai sudė
tos, nes abu įsmuko į duobę 
ir susižeidė. Kontraktoriui ta
po iškelta byla, kurių svars
tė Buklesniojo teismo teisėjas 
Petcr P. Smith. Nuosprendis 
toks: sužeistai moteriai kont- 
raktorius turės sumokėti $15,- 
000, o vyrui — $2,500.

Galvekaris užmušė civilio ku
ro veteraną.

Gatvekaris užmušė Dr. Ro- 
bert Gibson Eccles, kuris buvo 
86 metų amžiaus. Dr. Eccles 
dalyvavo civiliame kare, o 
taip pat “covered wagon” eks
pedicijoje į Utah valstijų. Kąi 
nęląimš taką teta sU juo 
buvo ir jo sūnūs.
Pateko į kalėjimą už apga

vystę.
Murray Kobak paėmė iš vie

no vyro pinigus ir pasižadėjo 
jam duoti yųldišką darbų. Ne
sulaukdamas darbo, tas vyras 
apskundė Kobaką. Teismas 
jį pasiuntė penkiems mėno- 
sianis į kalėjimų.

Kankino streiko vadą.
Patsy Augustine, Coney Is- 

land kafeterijos streikuojan
čių darbininkų vadas, papasa
koja policijai šiurpių istorijų, 
kaip jį du detektyvai per visų 
naktį kankino. Jis visas esąs 
sumuštas ir jo veidas cigarc- 
tais sudegintas.
Per pusę valandos pardavė 

17,053 kvortas pieno.
Kai miestas pradėjo parda

vinėti pienų po 8 centus už 
kvortą, tai per pusę valandos 
jo pritruko. Per tų laikų buvo 
išparduota 17,053 kvortos pie
no. —Frąnk Lavins kas.

Brooklyn, N. ¥.
Teko paragauti savo vaistų.

“Laisvė” labai gailestingai 
yerkįą, ka0 katalikų piknike 
bolševįkiskos literatūros ir vi
sokių lapelių dalintojams ta
po pašaukta policija. Vadina
si, bįnibinius svečius “i§pra- 
vądjjo” iš daržo su policijos 
pagalba. Well, ko jie lenda, 
kaip kįaulęs į bulvių daržų.

Ąr katalikai gerai padarė, 
ar ne, — ajjie. tąi , aš čia ne
kalbėsiu. Tačiati bimbiniams 
noriu priminti tų priežodį, 
kuris sako: kaip prie girios 
šaukiama, taip girioje atsilie
piama. Jokios teisės reikalauti 
džęntelmoniškumo iš kitų 
bolševikai neturi, kuomet jie 
patys yra paskučiausi cha
mai. Pavyzdžiui, detroitiečiai 
gerai atsimena, kaip Jonikis 
ir Benušis vos tik nesumušė 
sklokininkų Mikų už dalinimų 
“Naujosios Gadynės”. Tokių 
atsitikimų, kad sufanatikeję 
bįmbiniai draskė kitų pažiūrų 
laikraščius, buvo pusėtinai 
daug.

Sakoma, kad lazda turi du 
galu. Ir dabar, kai patiems 
bolševikams atsukama kitas 
laidos gulas, tai jie jaučiasi 
“nuskriausti” ir sinerkia ka
talikus.

Be reikalo jus verkšlenate: 
jeigu kitiems nenorite pripa
žinti laisvės, tai ip iš kitų ne- 
reikuliuikitę jos sau. Savo 
ęhųliganiškais darbais jxjs jau 
pakankąinąį užsirekomenda
vote, tad nesitikėkite iš visuo
menės užuojautos.

Įjaizo^i.
NĮųsų bin|t>inįąį jau pradeda 

pp (pųputį nųsirąnuntį: jie 
mažiau nięĮpuą lupą žmones, 
kurje nešoką pagal jų dūdelę, 
žįnoipa, jie tai daro tam tik
rais sumetimais. Dalykas tas, 
jog per yąsąrų jie turės bent 
jęęįįs parepgiąius. Todėl reika- 
jįųgą kokiu nors bų4u Prio 
pųp|ikos prisilaižyti, nes ki
taip nębns ^ųipąių. Šjtąi kodėl 
hp bėginėja w savo

kgĮftįkp,tė W pūsle, 
ir visus draugais vadina. Cįif- 
di, pirk, drauguti, tikietų, 
pirk įikiętų I

Bet tas jų draųgiškumąs 
tęsįąsi tik tol, kol jie iškąuliją 
kvoįierį ąr dūugiąų. Q po to 
jię yėl savo giesmę ųžtrąųkįą 
ir visus jų nuomonei priešin
gus žmones fa^ie|ais, išdavi
kais ir kitokiais išvadina.

Vienok atrodo, kad tas 
mulkinimo biznįs jiems juo 
tolyn, tuo eina blogyn. Dau
gelis jau ir dabar jiems pasa
ko: “Juk mes fašistai, tai ku

S. S. Frederik VIII
S. S. United States
S. S. Frederik VIII .... Rugpiąčio 11

„ Birželio 30
.... Liepos 21

Visa Kelionė Juriomis
J JŪSŲ TAUTINI KLAIPĖDĄ 

(per Copenhaga) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

VASARINĖ EKSKURSIJA
Ypatiškai vadovaujama J, Janush’o, Jr. laivu “FREDERIK VII!

Iš Nęw Yorko BirželiąrJuĮie 30 d.
Del informacijų kreipkitės i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LaSalle SU 248 Washington St. 27 Whitehall St., 

Chicago, III. Boston, Mass. New York. N. Y.
Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus



NAUJIENOS, Chicago, UI

į a vi a

Įžanga 25c

S. M. Skudas, 718 West 18 st.

North Side
Rado negyvą žmogų

Gera vieta vakaci
joms

Prie

Didele

avė
Oppotlte Davis Store, 2d Flpoi*

Šie naujos mados, 
Standard padary
mo refriger a to
riai, pilnos šeimy
niškos mieros, už 
negirdėtai suma
žintą kainą tik

Duodame gražius lietuviškus radio programus kas ne- 
dėldienj, 11-tą vai. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil

Jo moteris gyvena Riverside, 
Malonėkite tuojau1 atsišauk- 
Ku'nas randasi pas grabo-

pat Chicagos, Michigan 
ežero pakrantėj

Dariaus-Girėno 
rengia didelį

Šįvakar linksmas 
Pirmyn Choro nak

tinis piknikas

Netikėtai tapo užmuštas Emill 
Kolschik. Jis vartojo keletą kal
bų. Buvo vedęs lietuvę mote-

Atsilankykite ir pasilinksminkite. Visus širdingai kviečia 
KOMITETAS, Semkus, Neder ir Post.

Pradžia 10 valanda
ryto.

Programas bus įvairus, taip 
jau įvairios bus pramogos. Da
lyvaus didelis choras, bus duo
damos dovanos, rengiamos įvai
rios žaismės. Be to, bus laimė
jimas Lituanicos I modelio.

Kurie neturi automobilių ai 
nenori jų vartoti, tuos į pikni
kų nuveš busai. Chicago-Joliet 
Bus Line busai stovės prie Ar-

Darius-Girėnas Me- 
morial Fund rengia 

pikniką

VISI
Bus

Vaitkus ir Lituanica 
Chicago je

pastatyti reikia 
fotografiją su 

adreso,

Sekmadienį, birželio 24 d.. 
Oaks darže, prie 119 gatvės ir 
Archer 
Memorial Fund

Lietuvaites gražuo
lės kviečiamos sku
biai stoti i kontesta

Golfininkų turna 
mentas

Nusileisinie Municipali-
Airporte tarpe 7:30

visos 
kaip

Lietuvių Dienos 
Karalaitės Kon-

Skanus Gėrimai — Gera Muzika

Vasarai atėjus daugelis žmo
nių mano važiuoti atostogų. Aš 
jau buvau PALANGOS VILOJ. 
Tai yra Central Beach, Miller, 
Ind., nuo Chicagos tik 30 my
lių. Nuvažiuoti automobiliu ga
lima į valandą laiko, o elektri- 
kiniu traukiniu į 40 minulių. 

PALANGOS VILOJE yra visi 
patogupmui, elektra, vanduo, ra
dio, valgis, lovos nakvynei, Mi
chigan ežero maudynės, saulės 
vonios, parkas pasivaikščioji
mui, vieta meškeriojimui ir lai
veliais pasivažinėjimui. Golfo 
laukas irgi ten pat.

Taigi, kas nori patogiai, ra
miai praleisti vakaci jas, gali 
pašaukti telefonu Republic 0364 
ir klausti informacijų arba pa
likti savo vardų, adresų ir te
lefonų.

PALANGOS VILOS šeimi
ninkė yra p-nia Johanna Zy- 
montienė

Palaidota Barbora 
Motuzienė

Ketvirtadienį, birželio 21 
dienų, šv. Kazimiero kapinė
se tapo palaidota Barbora Mo
tuzienė, gyvenusi adresu 4252 
So. Campbell Avė.

Simus, dukterys ir tėvas 
Motuzas širdingai dėkingi gra- 
boriui J. J. Bagdonui už rū
pestingų patarnavimų laidotu
vėse.

Buvo pasakyta prakalba lie
tuviškai išlydint kūnų iš na
mų. Sugrįžus namo vėl pasa
kyta kalba — angliškai.

K. G. U možis.

Ba, esu, Continental Baking 
Co. užpildė savo duona čeinsto- 
rius, netarusi nė žodžio, neda
vus nė ženklo smulkių krautu
vių savininkams apie sumany
tų savo žygį. O kas nepriklau
somų bučerninkų arba groser- 
ninką smaugia aršiau* už čein- 
štorius? Gi Consumers kom
panija yra pati groserių bizny, 
vydama iš biznio nepriklauso
mus krautuvių savininkus.

Bekerių darbininkų Unijos 
lokalas 2 (Bakers Union Local 
2), 220 West Oak Street, prašo 
grosernių ir, bučernių savinin
kus susižinoti su lokalo dar- 

’lFS 

buotojais, kad pasitarti, kaip 
bendrai kovpfi prieš duonos 
trustą ir čeinštorius. Telefonas 
Lincoln 0536—0537.

Lietuvių Dienos 
ženkleliai

Lietuvių Dienos komiteto fi
nansų komisijos pirmininkas 
advokatas J. T. Žuris neužilgo 
tu’rės Lietuvių Dienos ženkle
lius, kuriuos išanksto galima 
bus pirktis.

Kiekvienas, kuris turės Lietu
vių Dienos ženklelį, turės tiesą 
gauti rezervuotų sėdynę streitų 
kieme (Court of States), kur 
atsiliks Lietuvių Dienos pro
gramas, bet turės atvykti 15 
minučių prieš programų.

Draugijų nariai ,kurie mar
šuos Lietuvių Dienos parade-, 
taipgi privalės turėti prisisegę 
ant krutinės Lietuvių Dienos 
ženklelius, ir po parado gaus 
rezervuotas sėdynes.

Lietuvių Dienos ženkleliai 
bus labai gražus, ir kiekvienam 
bus malonu ženklelį pasilaiky
ti kaipo Lietuvių Dienos Pasau
linėj Parodoj paminklų.

Draugijos yra kviečiamos už
sisakyti ^ženklelius iš anksto, 
ženklelių reikale susižinokite 
su Lietuvių Dienos komiteto fi
nansų komisijos pirmininku 
advokatu J. T. žuriu, arba ko
miteto sekretore E. Mikužiu- 
te, 814 W. 33rd Str.

cher ir 48 avė. ir veš pub
likų kas pusvalandį.

Visos Chicagos ir apielinkės 
kolonijos deda pastangas pada
ryti pikniką sėkmingu. Ir pla 
čioji lietuvių publika turėtų į- 
vertinti rengėjų pastangas h 
tikslų, kuriam piknikas rengia
mas. Nes pelnas eis Dariui-Gj- 
rėnui paminklų statyti.

—Dariaus-Girėno Pikniko 
Rengimo* Komisija.

r URNITURE V 
3222-24-26 SO. HALSTED STREET 

J. KALEDINSKAS, Vedėjas.
Tel. Victory 4226

Perkūnija ir ledai Cleve- 
lande. Vėtra priekyje. Tu
rime laukti, iki dangus pra
siblaivys. Bus pranešimas.”
ALTASS Valdyba, kuri ren

gė vakare priėmimų lakūnui, 
susirūpino. Bus labai nemalo
nu, jeigu Vaitkus neatvyks. 
Rengėjai, komitetai ir svečiai 
nusivils. Bet kų tu prieš orų 
padarysi? Reikia laukti.

Lygiai šešiose atėjo kita te
legrama:

Beeinant man Ashland avė., 
smarkiai pralėkė policijos ve 
žimas.ir £U$tojo ties nai^ 111 
Ashland Avė. Policininkai su
ėjo j vidų, o žmonės, kaip ii 
visados, neprašyti pradėjo rink
tis prie namo.

Priėjęs pradėjau teirautis ka
me* dalykas. Paaiškėjo, kad 
rado kambary negyvą žmogų.

Už valandėlės pasirodė išeina 
policmonai, užsirišę nosis ske
petaitėmis ir ant neštuvų beneš- 
dami negyvėlį. Negyvėlis, 
matyt, ilgai jau gulėjo negy
vas, nes tiek dvokė, kad ir to
liau stovintieji turėjo užsiim
ti nosis.

Negyvėlis bu*vo vidurio am
žiaus. Priežastis saužudystė: 
manoma, kad bedarbės pasek
mė ,nes ilgų laikų nedirbęs ir 
pastaruoju laiku neturėjęs iš ko 
užsimokėti už mizerna ir neap- 
žiurimą kambarį.

Kaip matome, bedarbė kas
kart daugiau žmonių varo į ka
pus.—X. š.

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

metų, užsiėmimo ir mokslo.
Lietuvių Dienos komitetas pa

skirs teisėjus, kurie spręs apie 
kandidačių tinkamumų iš jų 
fotografijų. Iš prisiųstų foto
grafijų bus išrinktas būrys gra
žiausia išrodančių mergaičių, 
kurios vėliau bus pakviestos 
asmeniškai stoti prieš teisėjus. 
Iš jų teisėjai išrinks karalaitę ii 
jos palydoves.

Karalaitės ga l irti n į rinkimai 
įvyks už keleto dienų prieš lie
tuvių dienų, kad galima butų 
suspėti jai karališkus drabužius 
pasiūti.

Rinkimų diena ir smulkme
nos bus paskelbtos vėliau.

Tuo tarpu visos gražuolės 
yra kviečiamos atsiųsti savo 
fotografijas. Siųskite adresu 
Lietuvių Dienos Komiteto sek
retorei E. Mikužiutei, 814 W. 
33rd St., Chicago, 11!.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

• Organizuoti Chicagos kepyk
lų darbininkai dabar veda strei
kų trijose stambiose* Chicagos 
kepyklose.

Viena tų kepyklų yra Conti
nental Baking Co. Ji kepa pla
čiai garsinamą duonų Wonder 
Bread ir keiksus vardu Ilostess 
Cake. šios kepyklos darbinin
kai streikuoja jau nuo gegu
žės 28 dienos.

Kita kepykla yra Schulze 
Baking Co. Ji kepa Schulze 
Bread ir Dolly Madison Cakes. 
Jos darbininkai streikuoja nuo 
gegužės 30 dienos.

Išėjo streikan taipgi darbi
ninkai kepyklos, kuri priklauso 
Consumers krautuvių grandi
niu!.

Taigi suminėtų aukščiau ke>- 
pyklų duonų ir keiksus dabar 
kepa streiklaužiai.

Streikuojantys duonkepiai 
prašo visuomenę paremti jų ko
vų prieš duonos trustų.

Jie taipgi įrodinėja, kad ir 
smulkių krautuvių—grosernių ir 
bučernių—savininkai turėtų pa
remti jų kovų prieš duonos 
trustą.

Kepyklų darbininku 
kova su samdy

tojais

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
pradės savo tikrų j į turriamen- 
tų, tai yra už prezidento tro
fėjų. Turnamento pradžia bus 
pirmų dienų liepos (July), sek
madienį. Taigi golfo mylėtojai 
yra kviečiami visi, vyrai, mo
terys ir jaunimas. Lošimas pra
sidės 8 vai. ryto. Lošimas bus 
sutvarkytas. Galės visi lygia 
proga išlošti trofėjų—prasčiau
sias lošėjas taippat, kaip ir ge
rai lošiantis, nes turime gabų 
pro Mr. Millerį, kuris tuos da
lykus gana gerai sugeba tvar
kyti. Vieta lošimo ta pati — 
Tvvineaglse Country Chvb.

Praėjusio turnamento laimė
tojais buvo Z. Poczulp, J. Mile
ris, V. Vitkus ir Miss Miller. 
Meldžiu skaityti Naujienas, nes 
vėliau bus plačiau aprašyta 
apie tai.

Dr. G. I. Bložis

šįvakar, birž. 23 d., Pirmyn 
choras savo nariams, jų tė
vams, rėmėjams ir draugams 
rengia linksmų naktinį piknikų. 
Jis bus jaukioj Dambrausko 
farmoj, arti Willow Springs 
Rd ir 83 gatvės, Willow2 
Springs.

Bus daug jaunimo, o kir 
jaunimo, ten ir dainų ir links
mumo nestokuoja, ypač kai su
važiuoja tokis linksmas jauni
mo būrys, kaip Pirmyn Cho
ras. Bus ir muzika, tad 
galės pasišokti iki sočiai 
dar užkandžių ir gėrimų.

Tad pramogų ir linksmumo, 
kaip jaunimui, taip ir suaugu
siems, čia nestokuos. Ir visi, 
kurie nori tyrame ore linksmai 
praleisti šeštadienio vakarą, 
yra kviečiami šįvakar atvažiuo 
ti į Pirmyn Choro pikniką, 
įžangos nėra.—Choristė.

maine
ir 8:00
Atskrido. Laime, kad audra 

tęsėsi ne per ilgai. Ji, matyt, 
per Glevelandą taip pat per- 
užė, kaip kad buvo kelioms 
valandoms anksčiau peružusi 
per Chicagą.

šiandie lakūnas su savo 
žmona keliauja namo, į Wis- 
consiną. Ryto jisai turės vėl 
skristi į Clėvelandą 
cijos dieną’.

Savo dienai Pasaulinėje Pa
rodoj lietuviai turės išsirinkt: 
savo karalaitę.

Lietuvių Karalaitė Pasaulinėj 
Parodoj prieš lietuvių dieną ii 
lietuvių dienoj rugpiučio 5, tu
rės suvaidinti labai žymę rolę 
Į ją bus atkreiptos visų akys. 
Ji bus apvainikuota prieš lie
tuvių dieną. Su savo palydo 
vėmis ji bus cenfralinė figūra 
lietuvių dienos programe. Mil
žiniškame lietuvių parade ji va
žiuos ant balto vežimo apsup
ta savo palydovių. Jai bus iš
keltos vaišės ir banketai.

žinoma, lietuvių dienos ka
ralaitę teks rinktis ne iš ko 
kito, kaip iš musų lietuvaičių 
gražuolių. Tad visos musų gra
žuolės kaip iš Chicagos taip iš 
kitų miestų yra prašomos pa
statyti savo kandidatūrą į tą 
augštai garbingą lietuvių die
nos karalaitės vietą.

Kandidatėmis gali būti 
lietuvaitės ne 
16-kos metų.

Kandidatūrai 
prisiųsti savo 
pažymėjimu pavardės -M 'K ■»<

Tik mažai tereikia įmokėti, o liekančius pinigus galima 
išmokėti mėnesiniais mokesčiais, biskutį palukų pridė
jus, kad pareitų beveik tik 15 ar 20 centų į dieną, tai 
dar mažiau negu kad kaštuoja ledas pirkti.
Šių refrigeratorių už tą kainą yra apribotas skaičius.

Todėl paskubėkite šia proga pasinaudotu
Progress krautuvė užlaiko labai didį pasirinkimą visų 
Standard išdirbysčių refrigeratorius ir parduoda ma
žiausiomis kainomis mieste. Kaip tai:

General Motors, Frigidaire, Norge, 
Crosley, Sparton, Westinghouse, 
Grunow, Leonard, Gibson ir kitus.

nuolaida už senas ledaunes į mainus ant nauju 
REFRIGERATORIŲ.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrilcos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS. PRURITIS

Vakar lakūnas Feliksas,Vait
kus parskrido iš rytinių val
stijų. Jisai išlėkė iš Newarko, 
N. J., kaip 10:45 vai. ryto ir 
sustojo pietums CIevelande.

Iš Clevelando jisai rengėsi 
išskristi apie pusę trečios ir 
davė žinią Chicagon, kad čia 
atvyksiąs po penkių. Ret te
nai jį užklupo audra. Penkio
lika minutų po keturių atėjo 
telegrama, kad blogas oras 
sulaikė išskridimą iš Cleve
lando:

PROGRESS FURNITURE CO
KRAUTUVE 

SIULIJA

Didžiausias Refrigeratorių
V JCjIvJL X ĮŠILO

Rengiamas visų Chicagos Fiat Janitorių Unijos Eil. Narių

Nedelioj, Birželio-June 24 d., 1934
BIRUTES DARŽE, 79th St. ir Archer Avė.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS
' LINIJA
j Iš New Yorko

\ į KLAIPĖDĄ.
Gothenburgą

GREITA 
jfaiįLŽįiįuį KELIONĖ 

ŠVEDIJĄ

Didelė Ekskursija
Rengiama 

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje 
Modernišku baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko 

Liepos (July) 3,1934 
Kiti išplaukimai 

Drottningholm, Liepos 17 
Gripsholm, ......... Liepos 25

Kungsholm, .... Rugpiučio 18 
Drottningholm, Rugpiučio 25 
Kreipkitės i vietini agentą arba: 

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

Al DEL BIZNIO

^EsDENTAt

KOMERCINES PASKOLAS 
DUODAME ĮSTAIGOMS

REMIANTIES JŲ REKORDl

HALSTED EZCHAHGE
NATIONAL BAHK

Halsted St. ir 19th PI
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

(Nležunčlos Pilni), PRO8TATITIS Ir kiton 
meilinta 1Ik«m gydamos muaą ivelna Ir ne
skaudžia VARICUR Metodu.
Mm ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekę viltim būti pagydytais. Yra stažlok 
nnontabu kaip tos rūsčios, be vilties ilgos 
greit atsiliepia 1 š| treatmentą.

BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 
ARBA IŠ NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmonlą mano, kad Jie kenčia nuo 
RHK17MATIZMO, NKURITIS, NEURALOIA, 
ARTHRITIS, NERVIAKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Jų liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MEALINE8 LI
GŲ.
The VARICUR padarč tūkstančius linksmais 
—KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: 9 Iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 0.—-Nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-toe lubos Garrlek Theatre Bldg.

peter pen
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NEPOPULERIŠKA KOMBINACIJA?

Federalinis iždo sekretorius Henry Morgenthau Jr. 
pasiuntė laišką visiems savo departamento tarnauto
jams, pranešdamas jiems, kad jie turi pasirinkti viena 
iš dviejų: arba “džabą” partijoje, arba “džabą” valdžio
je. Dvi pelningas vietas laikyti kartu esą negalima, nes 
tai vedą prie korupcijos ir skandalų.

Šitoks p. Morgenthau nusistatymas eina prieš se
nąsias, įsigyvenusias Amerikos politikos tradicijas. 
Stambieji partijų šulai čia paprastai kaip tik dėl to ir 
skverbiasi į aukštas vietas partijoje, kad per jas jie 
galėtų prieiti prie pelningų “džabų” valdžioje. Pavyz
džiui, viešpataujančios partijos Nacionalinio Komiteto 
pirmininkas visuomet gauna Generalinio Pašto Virši
ninko vietą, kuri neša daugiau pajamų, negu kuris ki
tas urėdas federalinėje administracijoje.

To papročio nepanaikino nė prezidentas Roosevel- 
tas. Tai kodėl' gi dabar jo iždo sekretorius staigiai pra
dėjo šalinti partinės mašinos tarnautojus iš valdiškų 
vietų? Gal būt, kad jautri “naujosios dalybos” vykin
tojų nosis užuodžia, jogei tas partinių ir valstybinių 
darbų jungimas į daiktą jau pasidarė nepopulerus bal
suotojų masėse.

Tačiau, jei tokia nuotaika žmonyse jau pasireiškia, 
tai kolkas ji liečia tik federalinės valdžios vietas. Mies
tų ir šteitų politikoje tebegyvuoja senovė.

Gondola balionas, 
South Dakotoje, kelsis 
gondolos stovi vienas

NAUJIENOS, CKIcago, DL

patyle-
— kam

do gęso aiškus, tyras, kaip 
kristalas, dangus.

—Mano nuomone, — 
jęs Saninas pradėjo:
tau važiuoti velniai žino kur, 
geriau tu Lydiją vestum I

Navikovas nenaturališkai 
smarkiai atsigręžė į jį ir pra
dėjo visas virpėti.

—Aš tavęs paprašysiu... už- 
niršti šitas kvailas štukas! — 
skambančiu balsu surėkė Na
vikovas.

Jo balso garsas nulėkė į už 
simąsčiusį sodą ir keistai '■atsi
liepė tylių medžių šešėliuose.

—Ko tu krimties? — pa
klausė Saninas.

—Klausyk... — žiauriai rėkė 
Navikovas ir jo akys pasidarė

I HITLERĮ NEPATAIKĖ

Vokietijos valdžia nuneigė gandus apie tai, kad ant 
kanclerio Hitlerio gyvybės buvęs padarytas pasikėsini
mas ir kad kancleris esąs sunkiai sužeistas. Oficialinė 
“nacių” spaudos agentūra sako, kad rudmarškinių va
dui dalyvaujant ceremonijose prie ministerio Goeringo 
žmonos kapo, koks tai pikčiurna paleidęs šūvi į vieną 
automobilį, bet nė vieno asmens nesužeidęs.

Valdžios agentūra tvirtina, kad tas šūvis nebuvęs 
taikomas j Hitlerį. Bet kas gali žinoti, į ką šovikas tai
kė? Jeigu jisai yra geras šovikas, tai jam, žinoma, sar
mata prisipažinti, kad jisai taikė ir nepataikė. Pato
giausia buvo jam pasiteisinti, kad jisai, ot, taip sau, šo
vė į orą.

Bet jeigu Hitleris nėra pašautas, tai aišku, kad šo
vikas į jį nepataikė. Tyčiomis, ar ne — tai mums vis- 
tiek.

ŽADA BŪTI ĮDOMUS TYRINĖJIMAS

Jungtinių Valstijų senatas paskyrė komisiją amu
nicijos bizniui tyrinėti, ir vienas senatorius sako, kad 
jau esą susekta dalykų, kuriais pasipiktinsiąs visas 
kraštas. Komisija suradusi, • kad amunicijos fabrikan
tai turį sudarę slaptą organizaciją, kuri užsiima karo 
propaganda.

Jeigu senatas iškels aikštėn tokią šlykštybę ir tuo 
budu demaskuos amunicijos trustą,.tai jisai atliks labai 
didelį patarnavimą ne tik šiai šaliai, bet ir visai žmoni
jai. ' '

Akylesnieji žmonės seniai numanė, kad ginklų ga
mintojai leidžia dideles sumas pinigų, kurstydami ne
apykantą prieš kitas tautas ir skleisdami įvairius gan
dus, kurie iššaukia tarptautinius nesusipratimus ir už
nuodija žmonių protavimą. Bet yra nelengvas darbas 
įrodyti tą jų kriminališką veikimą faktais.

Gerai, kad senatas ėmėsi to darbo. Tokius pat ty
rinėjimus turėtų atlikti ir kitos šalys.

Apžvalga
SUAREŠTUOTI LIETUVOS 

ARMIJOS KARININKAI

mijos sluoksnius. Beje, atsista
tydino, kaip žinoma, ir genera
linio štabo viršininkas Kubiliū
nas, kuomet Smetona atsisakė 
vykinti Voldemaro ultimatumą. 
Matyt, ir jisai buvo įveltas į 
“pučą”.

du armijos lakūnai ateinantį 
stratosferą. Jie tikisi pasikelti 

, kapt. A. W. Stevens.

versmą valdžioje, griežtai nu
peikdamas “pučininkus” už to
ki piktą žygį. Sako:

“Valdžia daug ką vilioja, 
ir norinčiųjų ją laikyti savo 
rankose žmonių yra nemaža. 
Bet šitie žmonės, įsigeidę 
valdžios, norėjo pajėga ją 
pagrobti. Jų nesulaikė kru
vinų kovų, vidaus suirutės ir 
kiti didžiausi musų šalies pa
vojai. Jie siekė savo egoisti
nių tikslų, žaizdami visos 
tautos likimu. Jie pavartojo 
net melą ir apgaulę, nes ka
reiviams buvo pasakytas vi
sai kitas žygio tikslas...

“Ar tie žmonės, vakarykš
čių įvykių iniciatoriai, pa
galvojo ką jie daro? Kai tan
ia kovoja 
Vilniaus, kai 
te kovojama 
tos priešais, 
šitie 
daus 
kad 
statė
didžiausia turtą 
klausomybę.” 
Oficiozas tą Voldemaro ir jo 

šalininkų “pučą” charakterizuo
ja, kaipo “išdavimą, savo kraš-dr

sunkią kovą dėl 
Klaipėdos kraš- 
su piktais tau- 
tokiu momentu 
nebijo kelti vi-

mėnesi iš daubos Black Mills kalnuose,
15 mylių, ar daugiau. Kairėj prie

bet teigiamam darbui — švieti
mui, jaunuomenes organizavi
mui, fraternalizmo dvasios stip
rinimui.

Tas savo suggestijas kalbė
tojas pusiau-humoristišku tonu 
palygino su “naująja dalyba” 
(new deal) Amerikos politiko
je.

Šitokia kalba fraternalės or
ganizacijos konferencijoje, ro
dos, negalėjo užgauti nė vieno 
blaivai protaujančio asmens. O 
tačiau vienos 
po įdėta du

kaištų
V • •cio ir 
vardu.

grupės organe ta- 
straipsniai, pilni 
ir puikiausių prie- 
dealerių”, Grigai- 

socialistų” 
pasikoliojimų

new 
grigaitinių 
Prie tų

pridurta da ir neva editorialas 
apie “pažangiuosius”, jų taria
mus “demagoginius šmeižtus” 
ir kitokius “nusidėjimus”.

Nėra čia mums reikalo nei 
nuo tų priekaištų gintis, nei to
kiu pat pinigu tam smarkau
jančiam laikraštėliui arba jo 
partijai atsilyginti. Bet paste
bėsime tiek, kad reikia mažiau
sia dviejų ne tik peštynėms, 
bet ir taikai. Jeigu į vienos pu
sės laikius žodžius kita pusė 
atsako plūdimais, tai ji pasi
ima ant savęs atsakomybę už 
pasėkas.

Tik klausimas, ar tas orga
nas kada nors apie atsakomybę 
galvojo?

žmones 
kovų. Ar jie' pagalvojo, 
savo niekšišku žygiu! 
pavojun musų tautos

— Nepri-,

šeštadienis, birž. 23, 1934

slengdamasis susilaikyti, kad 
nepradėjus verkti.

—Taip, gerbiamasis, aš vis
ką žinau, — maloniai atsakė 
Saninas.

—Ne, tu negali žinoti! — 
įtikinančiai pareiškė Naviko
vas, mašinališkai sėsdamas 
greta Sanino. Jam atrodė, kad 
jo likimas taip sunkus, jog 
niekas negalėtų jį suprasti.

—Ne, aš žinau... — pasakė 
Saninas: — nori, aš prisiek
siu!... Jeigu tu daugiau nešo
kinėsi ant manęs su senu ba
tu, tai aš tau šitą įrodysiu. 
Ne šokinėsi?

—Taip... Na, atleisk man, 
susikonfuzijęs su-

Af. ARCIBAŠEVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
Lydiją tylėdama šyptelėjo 
jos šypsena buvo slaptinga, 

to, savo tautos pikčiausią išda-|kaip pas girių mergą. Saninas 
vimą, kurio niekšiškumui pava-! paėmė ją už liemens ir jaus- 
diriti nėra žodžių.” | damas, kaip jo raumeningose

Visai kitaip Lietuvos tauti-i n}nk°se trūkčioja ir atsitrau- 
ninkų spauda, kalbėjo po nakti-, k*a .grakštus, šiltas kūnas, 
nio “pučo” 1926 m. Visa, ką stipriai ir kietai pi įspaudė ją 
“L. A.” dabar sako apie volde- l1lie sav2s* 
marininkų pasikėsinimą jėga1 Lydijos sieloj dėjosi kas lo- 
nuversti valdžią, statant į pa-j kio baisaus, bet neįmanomai 
vojų Lietuvą ir jos nepriklau- įmalonaus: viskas joje gyveno 

ir dar daugiau norėjosi gy
venti. Neduodama sau atskai
tos, ji greitai apkabino brolio 
kaklą abiem rankom ir, pu
siau užmerktomis akimis,

somybę, tiko juk ir anam smur
to žygiui. Skirtumas tėra tik 
tas, kad tuomet sąmokslininkai 
savo tikslą pasiekė, o dabar ne. 
Tada 
vien

perversmininkai ėjo iš- siau užmerktomis akimis, 
su Voldemaru, o dabar į spaudė savo lupas prie jo lu- 

Voldemaras atsisuko prieš juos. pų.
Bet aną perversmą tautinin

kai vadino “didvyrišku”, o kle- šios lupos ilgai ir skaudžiai 
rikalai jį net pašventino ir pa- jQ bučiavo.
laimino Dievo vardu.

Jie visi kartu padarė pradžią.
Voldemaras dabar tik tęsė jų ! 
pradėtą liniją.

Kažin ar valdančioji tautinin
kų frakcija bent dabar padarys —niapė ji linksmai■ nusistebė- 
iš “niekšiško” Voldemaro žygio jusi: -- 
tą vienintelę logišką išvadą, norėjau 
kad ne smurto keliu turi būt i kvaila... 
sudaroma krašto valdžia, bet! gera... i 
daugumos žmonių nutarimu?

Ji jautė save neišlaiko
mai laiminga, kai Sanino kar-

. Šituo akimirksniu 
jai nebuvo svarbu kas ją bu
čiuoja, kaip- lygiai nesvarbu 

ikvietkeliui, kuris šilą nuo sau
lės, kas jį šildo.

— Kas gi su manim darosi?

kodėl aš 
kaip 
kaip 
dar...

stačius savo didelę krutinę

Navikovas atidarė Saninui 
duris ir pamatęs jį, nusiminė. 
Jam buvo sunku nuo to, kas 
tik priminė Lydiją ir visgi ne
suprantamai malonu, 
sieloj susikūlė kaip

kad jo 
kokia

PROVOKUOJA

- ak, taip..
t nusiskandinti...

Kodėl?... Ak, 
na, dar kartą...

Tiktai gyvent.
iŠ;
I —Ot, taip.,. — pasakė 
nas paleisdamas ją, — visa lai 
gerai, gerai... ir niekam dau
giau nereikia priduoti reikš
mės!

Lydiją skubiai pasitaisė

Saninas, pastebė 
ramiai ir maloniai 
masis. Navikovo 
buvo nešvaru ir viskas išmėty
ta, lyg butų viesulas perėjęs, 
išmėtydamas po grindis po- 
pieras, šiaudus ir visokius 
štamus. Be jokios tvarkos bu
vo išversta ant lovos, kėdžių 
ir atidarytuose komodžių 
stalčiukuose, mirgėjo knygos, 
drapanos, instrumentai ir če
modanai.

—Kur? — nesuprasdamas 
paklausė, Saninas.

Navikovas, stengdamasis 
nežiūrėti į jį, tylėdamas stum
dė ant stalo kokius tai smul
kius daiktus*

—Išvažiuoju, broli, bado ie
škoti
laisvai ir piktlamas ant savęs 
atsake jis.

Saninas pažiurėjo į jį, pas
kui į čemodaną, paskui vėl į 
jį ir staiga plačiai nusijuokė. 
Navikovas tylėjo, 
kai kavodamasis kartu su ži
bančiais aulais batais, 
buvo skaudu 
kankinančią vienatvę.

—Jeigu taip kraustysies, — 
pastebėjo Saninas: — tai nu
važiuosi ir be instrumentų ir 
be batų.

L.. burbtelėjo Naviko- 
žvairai žvilgterėjęs į Sa-

> jį, įėjo 
šypsoda-

ne-

Sani

Sąryšyje su nepasisekusiu 
Voldemaro “puču” Kaune buvo 
suimta, kaip pranešė “Elta”, 20 
karininkų, kurių tarpe yra ma
joras Matulevičius, maj. Pyra
gius ir kap. Ivanauskas.

Iš to nuomanu, kad sąmoks
las buvo apėmęs tam tikrus ar

KĄ SAKO OFICIOZAS

Valdžios pinigais leidžiamas 
Lietuvos tautininkų organas 
“Lietuvos Aidas” savo vedama
jame rašo apie voldemarininkų 
grupės pasikėsinimą su kariuo
menės pagelba padaryti per-

Pereitą sekmadienį “Naujie
nų” redaktoriui teko atsilanky
ti SLA. 6 apskričio konferen
cijoje, kur jisai buvo pirminin- plaukus, žiūrėdama į jį su lai
ko pakviestas pasakyti keletą 
žodžių, kuomet komisija tvar
kė delegatų mandatus. Grigai
tis savo kalboje išreiškė norą, 
kad ateinantis SLA. seimas pa
sistengtų įstatyti organizacijos 
veikimą j naujas vėžes: kad 
veiklusis elementas Susivieniji
me savo gabumus ir energiją 
vartotų ne partinėms arba 
frakcinėms kovoms, kaip tatai 
kad • būdavo dažniausia iki šiol,

minga ir beprasminga šypse
na. Saninas padavė jai para-

iš karto stebėjosi likimu kitos 
pirštinaitės, o paskui atsimi
nė ir ilgai tyliai juokėsi, atsi
minus, kaip baisiu ir pragaiš
tingu atrodė pirštinaitės nu
skendimas, kuris dabar nieko 
nebereiškia.

—Tai 
eidama

ir viskas! — mįslė ji, 
su broliu krantu, ai

mašinališ-

Jam
ir jaute pilną

visiškai nepanašus į tą gerą ir 
švelnų veidą, kurį Saninas ži
nojo.

-—Tu pradėsi ginčytis, kad 
vedybos su Lydi j a nelaimė?— 
linksmai nusijuokęs ir pri
merktomis akimis, paklausė 
Saninas.

—Sustok! — pašoko Navi
kovas, svyruodamas kai gir
tas, metėsi prie Sanino, su
griebė dar nenuvalytą batą ir 
su nežinoma jam jėga, užsi
mojo.

—Tyliau, tu velnc! — piktai 
pasakė Saninas ir nenoromis 
atsitraukė atbulas.

Navikovas pasipiktinęs nu
metė batą ir stovėjo prieš jį 
sunkiai kvėpuodamas.

—O pas mane tai senas ba
tas! — įspėjančiai pakraipė 
galvą Saninas. Jam buvo gaila 
Novikovo ir kartu juokinga 
iš to, ką jis darė.

—Pats kaltas... — iš syk 
silpnėdamas ir susikonfuzijęs, 
sumurmėjo Navikovas.

Jis pajuto švelnumą ir pasi
tikėjimą Saninui. Pastarasis 
buvo toks didėlis ir ramus, o 
Novikovui, lyg mažam ber
niukui, norėjosi pasigerinti, 
pasiskųsti tuo, kas jį taip nu
kankino. Dargi net ašaros iš 
jo akių pradėjo riedėti.

—Jeigu tu žinotum, 
man sunku! — pasakė 
prievarta

Volodia
murmėjo Navikovas, vadinda
mas Saniną vardu, ką jis pir
miau niekad nedarydavo.

Saninui tas patiko ir dėl to 
kįlo noras ir pasitenkinimas 
pagelbėt pas jį dar stipresnis.

—Klausyk, tamsta, męs kal
bėsime nuoširdžiai ir atvirai, 
—švelniai kalbėjo jis, padėjęs 
ranką ant Navikovo peties:— 
matomai, tu išsirengiai išva
žiuoti tiktai dėl to, kad Lydi- 
ja atsisakė, o tada pas Zaru- 
diną tau pasirodė, jog tenai 
buvo atėjusi Lydiją.

Navikovas nulindo. Jam at
rodė, kad Saninas užgavo 
naują, neiškenčiamai skau
dančią žaizdą.

Saninas pažiurėjo į ji ir pa
manė:

—Ak, tu, geras, kvailas su
tvėrimas!

(Bus daugiau)

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

28 valandas smagios kellonfls
I’ITTSBUKMO____________________
CI.EVET.AND________________ ___
DETROIT- «-iTOLEDO ----- ------- ------------------>4$. jo.
YOUNGSTOWN $8 AKRON 7.60

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

tarnavima.

jis
rydamas seilę ir

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. VVabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

DABAR PROGA TAUPYTI PINIGUS 
122-ra Serija atsidarė Gegužės 1-mą, 1934 

KLAUSK KAIP GALI SUTAUPYTI $1,000.00

UTHIANIA BU1LDING LOAN AND 
JKIMESTEAD ASSOCIATION 

713 Wesi 18th Street

Refrigeratoriai
\shopping Keletas refrigera torių 

su molor unil motoru 
<$150.00 vertės, bus par
duota po

' S69.00
LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS.
t Budriko krautuvėje yra 

pilnas pasirinkimas nau- 
L4jų __ WESTINGIIOUSE, 

NORGE, LEONARD IR 
r GIBSON eiektrikinių re- 
I frigeratorių.

vas
niną ir jo akys, pilnos ašarų, 
pasako: — palik mane ramy
bėje, matai man sunku!

Saninas suprato ir nutylėjo.
Per langus jau plaukė susi

mąsčiusios vasarinės sutemos 
ir ant lengvo žaliuoj dričio so-

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

■ # .

NUOLATINIAI BUDR1KO RADIO PROGRAMAI:
Nedėliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 po pietų.

Kėtvergais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare,



ręst

eighĮ

1110

Visi Telefonai

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Tel. Cicero s 8724

bus prąneš

Svęčiaj iš Dętrpįto

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Mp^nišką Koplyčią, ir Vargonai Dykai!

Lietuvoj 

pašarvotas, 
2123 West

Pasėkoj šio įvykio Lavvrencp 
Ausvery, 26 metų, užmuštaą, 
o keturi kįti asmeųys sužeį-

stogas priplojo jas. Kartu pri
plojo ir vaikus. Septyniuą vai
kus ugnėgesiai ir policija iš
traukė iš, griuvėsių. Vaikų pa
vardės, atrodo, butų čekiškos 
arba lenkiškos.

Du bąnditąi atėmė $2 
200 iš kontraktorio

Pavardė “Naveraskc” atrodo 
lyg butų lietuviška.

S^redomis ir nedSl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. California Avenue

tvirtai
t us pi
dalį pamato .Sienos pasviro,

JOSEPH J, GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Are. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez.' 6515 So. Rockvrell SL 
Tel. Republic 9723

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Kąi kurie mano, ąfaįinąu- 
jinų k»rqs tarpe alinių, ąębą

Illinois Emergency Re 
lief Commission

1821 So. Halsted Street 
CHICĄG0, JLL.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą
Ofisas č
Ofiso vai

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1986

Chicagos Dailės 
Institute

miesto saugumo 
kuris laikas at- 
kaip netinkamų 
gyventi. Vaikai Atsinaujino karas 

tarp alinių
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piety

7 iki 8 vai. Nedėl. 
Rez. Tėlephone

Žaibas užmušė Andrew Glc- 
menseną, dailydą, gyvenusį 
adresu 7318 Lafayette Avė. 
Nelaime patiko Clemcnseną 
gatvėj ties namais adresu 7475 
So. Prairie Avė. penktadienį.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CHICAGOS 
ŽINIOS

Žaibąs užmušė žmogų 
gatvėj

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 8377

Namas užgriuvo septy 
nius vaikus

The Illinois Emergency Com 
mission planuoją duptivtĮąr 
bp 2,500 profęsionąlų ir teęh 
nikų vietoj pašalpos. Tie as 
menys turės darbuotis išdir 
bimui įvairių 
projektų.

lietuviai aųtomobi 
lio įįębimėj

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičiųs 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Mergina išpildė sutartį 
— nusižudė -

temimo, nervuotų- 
ių karšti, atitaiso

Nusižudė Armour kom 
panijos viršila

Reach into your trunk and 
take along the capiera. If you 
are a nature lover or just a 
over, briųg along th.ose ol,d 

shoes so you can follpw trails 
or makę trąiĮs of your own, 
depending on with whom yoų 
go exploring.

Qh yes, everyonę is to meet 
ui front of 3259 S. IJalsted S£. 
Remepiber the time 
o-clock.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
‘ ■ r >■ • ' •*■»*» *■ • * v1’-'" • * *> *'

Tel, Boųlevąrd 4139

YRA 
PAVOJINGA 

ros, jums
Mes esame tre- 

ateiklte pas mus dėl diržo su

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draų 

gijos Nariai._________

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

parodą ir šiaip žymesnes Chį- 
cagos vietas.

P-nas Petrauskas yra ką tik 
užbaigas ų’niversitetų, dentistę- 
rijps skyrių. Paviešėjęs pas dėdę, 
daktaras mąno vėl prįžtį Dėt 
roitan ir pradėt praktikuoti są- 
vo profesiją. Laimingos kloties 
jaunam profesionalui.—X. š.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollyvvood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

Aųtąmobilis, kurį opcrąvp 
Thomač Naveraskc, 24 metų, 
gyvenąs ądresu 1114 Ęast 148 
S t., East Chicago, įvažiavo į 
vietą, kur publika laukia gat- 
Yčkąrįų, prie 1X3 gatvės ir 
Inįiaųapolią Avė. §u Nąvc- 
raske važiavo p-lė Krupą, 
1506 Wagg Avė., East Chicą-

Neseniai Mrs. Alice King 
Bott ir jos duktė Margaret 
Bott, 24 metų, padarė sutar
tį kartu nusižudyti. Jps pri
sirišo viena pric kitos ir iš
plaukė į ežerą. Buvo susita
rusios plaukti iki pails ir pa
skęs.

Motina paskendo, bet duk
tė tapo išgelbėta. Dabar ta
kiau, kelioms dienoms prą^ 
slinkus, duktė nusišovė. Reiš
kia, sutartis tapo išpildyta. 
Merginos kūnas bus sudegin
tas, o pelenai padėti pric 
tinos pelenų.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5208 ir '8418 

1327 So. 49th Ct. 
Koplyčia dykai.

Trečiadienio vakarą, birž. 20 
dieną, iš Detroito į Chįcągą at- 
vyko Juozas Petrauskas su sa 
vo žmona Eleną Petrauskiene. 
Draugai Petraųąkąį ąpsistojp 
pas savo dėdę Martyną Krąų- 
jąųskų, 1907 Ėvergręen avė. 
Svečiai mano pabūti Čhicagoj 
apie pprą ąąvąičių, ąpląįkytį

Dambrauskas Grove is a 
perfect setting for all that ^.as 
been planned.

Won’t you come and leave 
ąlį your inhibitions at home. 
Bring with you’ a happy 
position and leave all the

Lachavidi ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvčsę kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busitę užganėdinti.
£314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canai 2515 arba 2516 
« " ^ SKYRIUS*

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
TeL Cicero 6927

Pocahontas mine run tonas

TEL. REPUBLIC 8402

Crane Coal Co.
5332 Sq. Long Ąye 

Chicago. Jll.

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
• J IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas liga), 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18ty SL, netoli Morgan S|« 

Valandos nuo ld-^-12 piety ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canai 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 746|

gbel
Kings”, Titian; 5 
chanele”, Beiliui 
“Daily News 
paveikslus: 1 
Fa i r
“VVashington Crossing tlic De 
laware”, Emanuel Leutzc;
—- “The Song of the Lark” 

— “Oxen Go 
Troyon; 5 — 

Henry Regnault.

4 u odą alų po cęntų dešim
čiai uncijų, o kiti duodą už 10 
centų stiklus »26 iy ne£ 32 ųh- 
sijas.—-Senąs Pętrąs.

Ęes. 6600 Sopth Artesiąn Avenue.
Phpne Prospect 6659

Ofiso' Tel. Canąl 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS JR CHIRURGĄS 

CHICĄG

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis?» 
pasaulio dalis: _ _ 

LOVEIKIS 
Kvietkininkas

Gilią Dil Vestuvių, Ęankietamz Įj 
Pa grabams

Pristatome i visąą miesto daliz 
3316 So. Etalsted St., Chicago. Hį. 

Phone Boulevard 7814

Kon trak torius važiavęs Chi
cagos ir Norlh AVestern gele
žinkelio traukiniu vežė $2,200 
savo darbininkams algas ap
mokėti. Jo vardas — Michael 
Gebhardt, 4742 Dover St. Du 
banditai užpuolė jį traukiny, 
sumušė, atėmė pinigus ir pa-

TURIMĘ 
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Septyni vaikai rimtai sužei
sti penktadienį, kai ant jų už
griuvo trobėsis adresu 2618 
Luther St.

klienos ruptura
Tiktaj mokąliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie ruptur 
gali suteikti palengvinimą.. .ir ---------- "”z' —5z'°
ti generaciją Diržų (Truss) iš’ 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELA&TIC' STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varięosę gyslų 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupiginto^ kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICĄGO ORTOPEDIC £O.
183 Węst $t., Arti Wells St.

Pirmyn Chorus and 
Its Moonlight Picnic

I don’t want to be over-ex- 
pressive, or anything likę that, 
Ljąt Į dp yyąpt to m.enMpn a 
few words about a Moonlight 
Picnic and invite you to it. It 
is being given by Pirmyn Cho
rus, Saturday night, June 23, 
at Dambrauskas Grove.

A huge, gorgeous mopn has 
been ordered thąt would de- 
light even the most calloused 
of individuals. It has been re- 
ųuested to pause i n its nightly 
sojourn thru the etjiereal 
realms to send an extra show- 
er of its beams upon us. ThuB 
will it revixę.. any4 dormant rq- 
mance in soids that have beep 
hardened by the daįly metrq- 
politan strųggle.

Birželio 2Q d-, nakties metu, 
nežinomi kerštininkai, prava
žiuodami ąutomobiliu, išmušė 
plytomis alinės langus adresu 
625 Węst 75 st. Išmušę langus 
jmętė bombą.

Bomba tačiau nesprogo ii 
žalos nepadarę, šipj ąliųęj su
dėjo “big steins”, t. y. dide
lius stiklus. Taigi manoma, 
kąd boipbą, mesta dej tų ątik-

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTR
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slsį Street

Valandosi 2—4, 7—9 vaL vak. Ną- 
dėliomis ir šventadieniais 1Q—12

MYKOLAS JANUŠONIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Birželio 22 dieną, 2:30 valan
da ryto 1934 m., sulaukęs pu
sę amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Panevėžio apsk. ir parap. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nubudime broli Pran
ciškų Pittsburgh, Pa., sesers 
sūnūs James ir Michael Yą-; 
nuškus ir gimines.
sesęrj Viktę Abromavičienę ir 
gimines. Kūnas 
randasi koplyčioj 
22nd St.

Apie laidotuves 
tą vėliau.

Visi A. Ą. Mvkolo Janušo
nio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesers Sunai ir 

Giiųinės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Petkus. Telefonas 
CKerą 2109.

Buvo pasklydę gandų, kąd 
Cliicagai grūmoja šiltinės (ty- 
phoid fever) epidemiją. Da
bar betgi Chicagos sveikatos 
departamento pirmininkas Dr. 
Bundesen praneša, kad tokių 
pavojaus nėra ir kad net nė
ra reikalo skieptis nuo šil
tinės.

Teisybė, sako Dr. Bundesen, 
buvo 26 susirgimai šiltine. Bet 
kiekvienas tų susirgimų tai 
paseka gėrimo nekošto van
dens iš rezervuarų gyvuliams 
laike stokjardų gaisro. Visi 
kalbami ligoniai buvo izoliuo
ti nuo kitų ir chicągicčiąms 
dėl jų pavojaus nėra.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sysanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So, Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomią

Juoząpas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrąngumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPilblic 8340 
5340 Sq, Kedzię Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir f ketvirtadienio

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TęL Victojy 2348

DR. BERfASH
756 W. 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

You are cordtylly invited tp 
ąttend a Bęach Pąrty the Lith- 
uanian Youth Society is giving 
Sunday, Jųne 24 
Beach 
Dunęs

Yoų 
semblę 
h-ąving 
them. For tbose lącking tvarus- 
portation facilities we have 
tru'ck accomodations. A charge 
of 25c will be made for tho 
trųck privileges.

Hąųl, out thąt old lunch 
basket and fili it with the 
delicacies you are ąpt to enjoy 
at the beach. Patch up that 
idle bathing sųit of yours.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canai’ 11’75 
Namai: 6459 S. Rockųrell Street 

Telefonas Republic 9600

Fred James Reynolds, 53 
metų, Armour and Company 
vice-prezidentas, rasta peršau
tas voninėj savo namų adresu 
1020 Bluff Road, Glencoe. Kai 
jis tapo nugabentas į ligoni
nę, Reynolds gyveno dar ke
letą minučių. Manoma, kad 
Reynolds papildė saužudyslę. 
Sirgęs nervų suirimu.

Dienraštis “The Daily News’’ 
davė sumanymą paskelbti kon- 
testą išrinkimui paveikslo, ku
rį labiausia megia ameriko
nai. Chicagos Dailės Institu
to vedėjas Dr. Robcrt B. 
Harshe nurodė penkius pa
veikslus kaip ypatingai ver
tingus kontestui. Jie yra: 1— 
“Lueretia“, Rembrant; 2 — 
“View of Toledo“, EI Greso; 
3 — “The Harvesters“, Brue- 

Adoration of the 
“The Bac- 
Dienraštis 

pasiūlė šiuos 
— “The Horse 

Rosa Bonheur; 2 —

Julės Breton; 
ing to Work 
“Salome

Publika yra kviečiama bal
suoti. Atsilankę į Institutą as
menys gauna blanką, kurioj 
yra vietos ypatingai mėgiamo 
paveikslo vardui pažymėti.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.0Q ir augš&au.

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

CHICAGO, ILL.

DR.‘ g FvĖaEt’IS
Dentistąs

4645 So, Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Sęgal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avę.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
7S6 W. 35th St 

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowę Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETKISTĄS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9.130 ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8.
Phone Canai 0523

DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvis

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiginto, akių a 
mo, skaudamą a _ T „ ___
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugęly atsitikimų akys ątitaiso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktįpyras W 30 Meta 

Ręyąiitage Avenue

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wąahingtoh St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
’Vakarais nuo 6 iki 9

Bes. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tėl Prospect ’T610“

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlįnskis
DENfflSTAS

4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Užginčija šiltinių pavo 
jų Chicagai

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiriia 0036 

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

komisija jau 
gal pasmerkė 
ir pavojingą 
čia plėšdavo 
davo viduj ir oro pusėj. Ma 
tyli, kad trobėsis rimojo ne 

dar penktadienį lie 
ir tur bu t išplovė

at Waverly 
in the Indiana State 
Park.
ąrę reųuested to as- 
at eight-o-clock. Those 
cars arę to ūse

.V. I L. » rv ' n f ftAf itmįmiAU

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje pąveskitę ąąyo. 

' rūpesčius man.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarusz 

.. Physjcąl Therapy
and Mi.dvrife 

; i 6109 S. Albany
Avenue 

r Phone
Hemlock 9^52

K Patarnauja prieg gimdymo namuo■Fįfc, se ar ligoninėse,
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
nient ir magne- 
tie blankets ir tt. 

| Moterims ir mer-
.....................°...... gtinoms patari

mai dovanai.

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQU0R
COMPANY 

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

________Graboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
jCHĮĮCAGO, ILL.

Ofiso valandos

Phone Canai 6122
DR- S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: ~ Į—8 ir 7—8

Rez. 6631 So. Californi 
Telefoną* Renublic 7808

Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Keąn Avę.
Yra graži vieta dėl piknikų, išyažiavimų ar kiti) pąrengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra' gerą vieta dėl automobilių sustojimo, 

Užlaikome pirmos rūšies skaniu^ gėrimus ir užkandžius.

- ............... — • ■ .......................... .................................... ;•

' p, 1 •> 11

Tel. Willow Springs 43
Willow Springs, III

HHHMt OMJv, f:<< iii *44 4 I ■* ,, ► i v *•*' • •

•"'.i*

..j
» !



6 NAUJIENOS, Chicaeo UI.
irr,   nniĮl-iii fr- ■" - • '• — <  

Tarp Chicagos 
Lietuvių

VAŽIUOJA DETROI- 
TAN Į S. L A. SEIMĄ

šiandien ir ryt išvažiuoja į
S. L. A. Seimą gana didelis 
būrys delegatų iš Chicagos.

Seimas prasidės pir- 
birželio 25 <1., Fort
viešbutyje, Detroit, apie 230-tis. Surinktomis žinio- 

;mis Illinois valstija duoda apie

34. J. H. Puida,
35. K. J. Mačiukas,
36. J. Jasiidevičius,
37. K. Genis,
38. Adv. N. Tumavičius,
39. J. Rašinskaitė,
40. E. Mikužiute,
41. Adv. A. Olis,
42. J. P. Varkala.

Kiek žinoma, Seiman yra i 
rinkta 244 delegatai. Numato 
ma, kad dėl kai kurių priežas
čių neatvažiuos apie 25 dele^- 
gatai. Reiškia, bus apie 220 de
legatų. Priskaičius 
Pildomosios Tarybos 
sprendžiamų balsų

septynis 
narius, 

susidarys

' ■ ■ —. ....... ■ n*.......... ................  f.....  ................

IŠSKIRTINA PROGA
Mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiusi.

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną .karą i mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
BU1CK paskiausia 1931 De Luxe l WILLYS-KNIGHT 1932 De Luxe 
Sedan. Mažai vartotas. Originalis, Sedan. Puikiausia karna kokį pini- 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $1700, musų kaina $245 
NASH De Luxe Sedan 1981. Kaip 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su G ratais, puikiais tai- 
rais. Duodama 90 dienų 
garantija. Tiktai .......
iKANnLlN 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas

ST. PAUL’S

____________ šeštadienis, birž, 23, 1934

^CLASSIFIED ADS.

ir tairai.

madienį
Shell; y
Mich. ,

Chicagiečiai delegatais i Sei-’4O nuošimčių visų seimo dele- 
mų važiuoja sekami:

1. Dr. A. L. Graičiunas,
2. Dr. K. Drangelis,
3. Dr. V. Šimkus,
4. P. Grigaitis,
5. A. Zalatoris,

■ 6. J. Balčiūnas,
7. M. Vaidyla,
8. A. Bračiulis (jis, 

ma, irgi važiuoja, nors kuopa 
j j delegatų nėra išrinkusi),

9. K. Pocius,
10. J. Žigulis,
11. P. J. Kučinskas,
12. A.
13. J.
14. M.

l gatų. N

Mirė Parmeros vals 
čiaus viršaitis Juo

zapas Jurcis
sako-

Teličienas, 
Januškevičius, 
Bertulienė, 

Klonienė, 
Stungis.
Valaitienė,

16. J.
17. M
18. F. M. Valaitis
19. B. žolynas,
20. K.

1934 m. gegužes 13 d. mirė 
Parmeros vals. viršaitis Juo
zapas Jurcis, kuris ėjo minė
tų tarnybų daugelį metų.

Velionis Jurcis gyveno 8 
metus S u v. Valst. 1906 gryžo 
atgal į Lietuva. Kilus pasau
liniam karui buvo pašauktas 
į kariuomenę, kur jis tarnavo 
4 metus.

J. Jurcis, 
naus budo 
daug draugų
rejo Chicagoj seserį Anelę Gul
binienę, kuri gyvena Bridge
porto kolonijoj.

Mirė būdamas 54 m. J. Jur- 
cis paliko dideliam nuliūdime 
žmonų, brolius, seseris ir dau
gelį gerų draugų.

— Frank Bulaiv.

būdamas inalo- 
žmogus, turėjo 
Amerikoj ir tu-

Katkevičienė, 
Ėepukienč, 
Gailevičius, 

Gumuliauskas
Balčiūnas,

22. B.
23. J.
24. A.
25. Adv. Grisius,
26. čialiauskas,
27. F. Poleikis,

A. Mikšis,
J. žimontienė,
J. Norkiene, 
Dr. A. Montvidas

Prašo atlankyti 
ligonį

28
29.
30.
31.
32. J. Mickevičius.
33. A. Rypkevičius,

P-nia Ona Petraitienė, 2309 
West • 50 place, pranešė, kad 
jos brolis, Mykolas Pronsku-

" 1

Peoples Krautuvės
IR VĖL SIŪLO GRAŽIAUSIUS RAKANDUS

Už MAŽIAUSIAS KAINAS MIESTE!

MATYKITE šį gražų tvirtų t ggį
naujos mados dengtų su na- ’ įį 
mų Frieze seklyčiai setų ten- B
gvai vertų $110.00, dabar _ 
parsiduoda už mažiausių 
kainų 
$30.00 
$28.00 
$65.00 
$20.(M) 
$65.00 
$85.00

dabar 
už mažiausių

tik .......... ......... ..........
Puikus Lounging Krėslai po 
Nauji Breakfast Setai po .. 
Parceliuoti gesiniai pečiai .. 
Springsiniai matrasai ..........
Naujos drabužių plovyklės . 
Miegamų kambarių setai ...

$14.95
$14.50
$28.75

$9.95 
$32.50

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
FRIGIDAIRE, WESTINGHOUSE, NOR- 
GE, CROSLEY, LEONARD, GRUN0W, W 
SPARTON, GIBSON, MAJESTIC ir kitų Į 
Nekurie jų ė MU I
parsiduoda * I

I 11 I I■ ■ B ■ g I
kainas,
tik po......... .. .... .. Į
Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems. Lankykite šias 

didžiausių vertybių krautuves dabar, ir naudokitės 
pinigų sučėdijimais.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.

HOSPITAL
828 W. 35th Place

Tel, YARDS 2909
Tel. BOULĖVARD 6060 

CHICAGO, ILL.

St. Paul’s yra jūsų apielinkės li
goninė, kur kiekvienam ligoniui 
visuomet suteikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikalis, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar
navimas už 10 dienu, normaliuo
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
tonsilų, daktaro patarnavimas, 
ligoninė ir operacijos kambario 
saskaita kainuoja $20.00.

Financial
Finansai-Paskoloi

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

PARDAVIMUI išvažuojimo alaus 
biznis su 2 trokais, visi įtaisai, ge
ras routas išdirbtas nuo pradžios 
atidarymo alaus. Priežasties nelai
mė, tapau sužeistas. Taipgi nonų 
išrenduoti saliuną su fikčeriais. Ge
ra vieta, atsišaukite apie 6 valandą 
vak., 10419 So. State St. Tel. Pull- 
man 8011.

DUOSIU paskolą ant mortgečiaus 
apie $5,000 kam reikalinga, Mar
ųuette Parko apielinkėj. Rašykite 
Naujienos, Box 128, 1739 So. Halsted 
Street.

gas gali nupirkti. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. Musų kaina
jus nustebins. Tiktai ..... r vfcv

GRAMAM 1931 Sedan. Mažai va
žiuotas. Negalima atskir- $1CIC 
ti nuo naujo. Tiktai ■ 
PACKARD De Luxe 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratiniai ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kamavo virš 3900. Mu- COOE 
su kaina tiktai ................
8TUDEBAKER 1932 Sedan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. Free 
Wheeling. saugus stiklas, etc. Nega
lima atskirti nuo naujo. 
Tiktai ..............  ....
REO 1932 Sedan. Visai 1 K 
kaip naujas. Tiktai ...... & I w
ESSEX De Luxe 1931 Sedan. Ge
ras visais atžvilgiais.
Tiktai ...........................  M* ■

Kainavo naujas virš $97^k 
$2800, musų kaina tiktai fa f w 
AUBURN 1931 Sedan. Puikiam 
stovy. Turi G ratus, tairus CO1 C 
kain naujas. Tiktai ......  M*" I **
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
iš dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina $275
CADILLAC 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška $9715 
garantija. Tiktai .......... fa H v
Ir daugelis kitų, Nepraleiskite šį svarbų išpardavimą.-- Dabar yra lai
kas nusipirkti sau kurą. — Mes duosime nuolaidą ant jūsų seno kuro 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 9 vai. vakare. 

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO. 
. 2529-35 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

Puikiam

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENG.YSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jusų 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

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

PARSIDUODA Tavem pigiai, ar
ba barus; galiu priimti pusininką 
su mažais pinigais. Gyvenimas ant 
vietos, 4014 So. Western Avė.

has, serga ir randasi Cook 
kauntės ligoninėj. Jo kamba
rys yra 64, vvarda 37.

Draugai ir pažįstami yra 
prašomi atlankyti ligonį.

— Si).

Išvažiavo atosto 
goms

Išvažiavo atostogoms p-nia 
Domicėlė Maukus, 4607 So. 
Tallman Avė. Žada paviešėti 
porų mėnesių Michigan val
stijoj prie Caster miestelio, 
kur yra puikių vietų pasimau
dyti.

Malonu yra, kai išgali 
šalinti iš Chicagos nors 
fui savaičių per metus.

pasi- 
kele-

V.

RADIO
Nedėlioję BUDRIKO RADIO 

PROGRAMAS iš stoties W. C. 
F. L., 970 kilocycles. Laikas 
nuo 1 vai. iki 1:30 vai. popiet. 
Dalyvaus geri dainininkai ir 
muzikantai, 
žiu liaudies v ,

Jus išgirsite gra- 
dainelių ir lietu- 
muzikos. 
leidėjai, kaip irProgramo 

visados, stengsis visus palink
sminti oro bangomis.

J. Budrik.

PROGRESS" KRAUTUVE
LINKSMINS KLAUSY

TOJUS •

Rytoj, sekmadienį, 11-tą va
landų prieš pietus Progress 
Furniture Co. krautuve, 3224 
So. Halsted Street, iš stoties 
W. G. E. S. transliuos gražių 
ir įdomių radio programų, 
nes jo išpildyme dalyvaus ke
letas žymių dainininkų, muzi
kų ir kalbėtojų. Todėl, kas no
rite turėti tikrai smagių va
landėlę, nepamirškite pasi
klausyti. N,

CLEVELAND, OHIO

Naujienas galima gauti nusi
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 Superior avė.

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

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

Taigi ateity prisiusiant pra
nešimų, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti.(Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Adlministracija.

Marųuette Parlc. — Lietuvių Ame
rikos Piliečių pusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadieni, birželio 24 d. 
1934. Į šj susirinkimą privalo atsi
lankyti visi nariai. Bus svarbių rei
kalų ir pranešimų. Komisija, kuri 
lankėsi prie Aldermono ir Wardo 
Committeenian išduos idomų rapor
tą. Susirinkimas įvyksta 2 vai. po 
pietų, Gimimo Panelės švenčiausios 
Lietuvių parapijos salėj, 68th ir 
Washtenaw Avė. Sekr.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj Piknikas su išlaimėjimu 
jvyksta nedėlioj, birželio 24 d. Pra
džia 10 vai, 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 nepartiirškite. Prisira
šymas i kliubą uždyką. Kviečia vi
sus atsilankyti Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
Kliubo išvažiavimas jvyks nedėlioj, 
Liepos-July 1 d., Raibužio formo
je. Norintieji važiųęti trokais, už- 
siregistruokitės pas sekretorių B. J. 
Jakaiti arba, pas J. Antanaitį, Chi
cagos Lietuvių Audįtorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Trokai išeis 10 vai. ryto. Už nu
vežimą j pikniką ir parvežimą tik 
25c asmeniui.
ąią.ą ■ -ąVh' 1 ■

Visus kviečia J1
Rengimo Komitetas.

Draugijos “Palaimintos Lietuvos” 
metinis išvažiavimas įvyksta rytoj, 
t. y.» Birželio 
že, 2 mylios 
Avė., priešais 
Visi prašomi

24 d., J. Spaičio dar- 
i vakarus nuo Kealn 
pat Oh Henry Park. 
dalyvauti.

Draug. Pal. Liet.

“ROJAUS VARTAI“ 
10-ties aktų melodrama 
Parašė LORADO TAFT 

ALFRED STURY Režisierius 
Rengia su 

Lietuvių Tautos Parapija 
BIRŽELIO (JUNE) 23, 1934 

COLISEUM SVETAINĖJ 
15 ir Wabash Avė. 

Mokytojams ir Studentams'
1 parodymas 2:00 po pietų

Įžanga 15 centų
2 parodymas 8:15 vai. vak. 

Įžanga 1 doleris iki 5 dolerių
Kviečia Kun. S. Linkus ir Komitetas.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYĖETE 1083

2608 West 47th St,

PAMOKOS
Pilietystės 

f Dailiarašystės 
1 Gramatikos 

Retorikos ' 
Literatūros 
Etimoloirijos

* Logikos
.....  ... ... ................ I

Geografijos Sociologijos
MOKSLO LAIKAS:

Nito 9 iš ryto iki; 3 po pietų, ir 
K nuo 7 fyi 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted T&, Chicago, III.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės > 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių Oratorystės 
Laiškų Rašymo * Logikos 
Abelnos Istorijos Ekonomijos

Lotai Prie Ežero
Ant Licitacijos!

Round Lake Bęach 
Round Lake, III.

35 mylios North West nuo Chi- 
cagos.

Ned. Birželio 24, 1934
2 v. po piet (Chicagos laiku) 

Tik viena syk gyvenime pasitaiko 
tokia proga nusipirkti gražu Va
sarnami už jūsų pasiūlytą kainą! 
Apžiūrėkite nuosavybę ir bukite 
prisirengęs ja nusipirkti. Deposi- 
tas duos jums užtikrinimą ją nu
sipirkti. Pasinaudokite._________

Nuvykti i Round Lake Beach— 
Automobiliu—važiuokite Milwau- 
kee avė. (Highvvay 21) pasukite} 
kairę ant Belvidere Rd. (Highvvay 
20) i vietą. Traukiniu—9:20 v. r. 
(Chicagos laiku), Chic. Mihvaukee 
& St. Paul gelžkeliu—Union De- 
pot, Jackson ir Canal gatvių.__

L. B. HARRIS CO:
DEVELOPMENT

111 WEST MONROE STREET 
Tel. CENtral 5950

f~ SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

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

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark Bt.

Chicago, III.

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

Tel. CANAL’ 50S3
Mes pristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musu naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėti nai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specialės kainos ant Matevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 40 ir augš- 
popiera ......  čiaus
Varnišas, kuris išdžiūsta i 4 va
landas ..........   $1-19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ...... $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berinį šepetį sieninės popieros va
lymui.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJOM, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 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.

--■'•“R

CLASSIFIED ADS

Automobiles
PARDUODU Diamond troką gera

me stovyj, 1 Vi tono sunkumo, tin
ka ledams, bučemei.

4602 So. Califomia Avė.

CADILLAC 1931 Custom pabuda- 
votas Sedan — su 6 dratiniais ra
tais — spot light — karšto vandens 
šildytuvas, nauji tairai, išbuvo me
tus storage. Važiavo juo garsus žmo
nės labai atsargiai. Garantuojame, 
kad geram stovy. Važiuoja ir išro
do kaip naujas. IŠNAUJO ĮGYTAS. 
Paaukausiu — reikia tiktai $100' cash.

8138 N. Clybourn Avė. 
arti Westem ir Belmont

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
leturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
i vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
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

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

RESTAURANTĄ ir tavem 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.

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1858 So. Halsted St. Chicago, ID 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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 į rezidenciją.

7114 So. Campbell Avė.

T/ietnviška Istn’go
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato Čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

PARDAVIMUI duonos kepykla, 
geras biznis arba reikalingas part
neris, kad ir su mažai pinigų, pa
tyrimas nereikalingas, bile butų ge
ras vyras. Kreipkitės adresu P. D., 
1032 Lawndale Avė., Detroit, Mich.

For Rent

DRY GOODS ir Aprėdalu Krautu
vė priverstas parduoti dėl ligos 
$4500 stakas ir fikčeriai už $2000 
cash. Renda $40 i mėnesį. 2519 W. 
59th St. Prospect 2411.

RENDON švarus kambarys vaiki
nui, galima ir valgį pagaminti. 3407 
So. Wallace St. Yards 0904.

PARSIDUODA saliunas tik bai
giamas įrengti arba pusininką pri
imsiu. Atsišaukite 3417 S. Union Av.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS driverys su savo 
troku, prie išvežiojimo duonos.

4106 Archer Avė.'

Help Wanted—Male-Female
_______

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

MERGINA, teisinga, patyrus prie 
abclno namų darbo, mėgstanti kū
dikius, gyventi ant vietos. 1155 N. 
Hamlin Avė. 2 lubos.

Furniture & Fixtures

STORAGE RAKANDŲ BARGENAl. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $85. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.

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

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

PARDAVIMUI aludė, kampinis 
biznis, seniaį išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai. Priešas- 
ti patirsite vietoje. 7200 S. Green St.

PARSIDUODA Alaus Tavem ge
roj vietoj; Biznis geras. Pigiai. Pa
šaukite Yards 0803. Klauskite žy
duko.
. . - - - .......... - ■ - - —- - ■ - — 1 ----------

PARDAVIMUI kampinis Saliunas, 
Vinyčia, šokiams vieta, pilnai jren- 
tas, Įsteigtas 5 metus, pelno $350.00, 
$400.00 i mėnesį. Pardavimo priežas
tis, turiu kitą biznį. Atsišaukite 858 
W. 69th St., kampas Peoria St.

PARDAVIMUI ^rosernės fikče
riai.
___ 917 W. 81st Street
PARDUODU pigiai, gerą restau- 

rantą, biznis išdirbtas‘per daug me
tų, dirbtuvių apielinkėj, renda pi
gi. 1947 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA gera grosernė, nė
ra arti kito tam panašaus biznio, 
su gerai įtaisytu Ice Cream parte
riu. šitas biznis užtikrintas, neša 
gerą pelną. Pardavimo priežastj pa
tirsite ant vietos.

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI restaurantas, butų 
gera vieta dėl Tavem. Biznis išdirb
tas per 8 metus, priežastis liga. 
Kreipkities 4180 Archer Avė.

SPECIAL. Pardavimui drug store, 
biznis išdirbtas per 10 metu. 6 dak
tarai neša r.rescriptionus. Kas nori 
pinigų pasidaryti pasiskubinkite.

5106 Archer Avė.

PARDAVIMUI aludė arba priim
siu partneri, visi įrengimai. Pigiai.

, 1142 So. Canal St.

PARDAVIMUI Tavem naujai iš
taisytas labai pigiai.

2013 Canalpųrt Avė.
■■ ........ ..MR— II I I' I . —

Miscellaneous
Įvairus

PARDAVIMUI Accordionas italia- 
niškos išdirbystės. vertas yra $200, 
parduosiu už $65.00.

2114 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Parda^lmuj

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

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.

4700 W. 95th Street

PARDAVIMAI ARBA MAINYMAI
5 kambarių namas, nėra morgi- 

čių, mainys ant didesnio namo, pri
dės pinigų.

79 akerių farma, puikios triobos 
ant cementinio kelio, 50 mylių nuo 
Chicagos, kaina $6,500.

Kas norite pirkti, parduoti arba 
mainyti bile ką, jus turite kreipties 
pas C. P. SUROMSKIS CO., 4038 
Archer Avė. Tel. Lafayette 6719 ar
ba 3352 So. Halsted St. Telefonas 
Boulevard 0127.

Brighton Park parsiduoda už $1,- 
500, 2 aukščio 5-6 kambariai, medi
nis, geram stovyje.

6 kambarių bungalow Marųuette 
parsiduoda už pusę kainos, įmokant 
$500,

Medinis namas, Storas, du flatai, 
be skolofe, mainys ant mūrinio, pri
ims skolą.

CHAS. ZEKAS
3647 Archer Avė., Virginia 0757

Exchange—-Mainai
NEPAPRASTA PROGA

Dėl mainymo, namas Marųuette 
Park apielinkėj, beveik naujas, 2 
flatai po 5 kambarius, karštu van
deniu šildomas, savininkas turi ki
tą namą ir negali abu prižiūrėti. 
Mainys ant pečiais šildomo 2 arba 
3 flatų geram stovyj, pageidauja 
Bridgeporto arba Brighton Parko 
apielinkėj. Atsišaukite laišku į Nau
jienų ofisą, Box 127, 1739 South 
Halsted St




