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Prez. Hindenburgas 
Sunkiai Serga
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Senas Vokietijos prezidentas sunkiai serga 
savo dvare; pašaukta šeimyna {

BERLYNAS, liepos 31. — 
Oficialė žinių agentūra paskel
bė, kad prezidentas Paul VOn 
Hindenburg, kuris yra 86 mė
tų amžiaus, sunkiai serga savo 
dvare Neudeck ir kad pas jį 
liko pašaukta visa jo šeimyna.

Vienas augštas valdininkas 
pripažino, kad jei jau oficialiai 
skelbiama apie jo ligą, tai ga
lima tikėtis visko, ypač kad 
prezidentas yra seno amžiaus 
žmogus. Todėl jo mirties ga
lima laukti bile valandą.

Vokietijos laikraščiams įsa
kyta paruošti prezidento bio-

grafiją ir jo darbų aprašymus, 
bet neleisti ėxtra laidų ir ne
daryti jokių spėliojimų apie 
busiantįjį prezidentą.

Hitleris, kuris vasarojo Ba
varijoje; staigiai sugryžo į 
Berlyną. Sugryžo ir propagan
dos ministeriš Goębbels, kuris 
ruošiasi skristi į Hindenburgo 
dvarą.

Prezidentui mirus, tikimąsi, 
kils aštri kova tarp pačių na
cių ir su kariuomene klausi
mu kas užims prezidento vietų. 
Tos vietos nori Hitleris, bet 
yra ir daugiau kandidatų. A

Du Dollfussa nušovė 
naciai jau liko 

pakarti
Suimtieji naciai busią uždaryti 

koncentracijos stovyklose ir 
jų turtas bus konfiskuotas

VIENNA, liepos 31. —Karo 
teismas pasmerkė mirčiai Otto 
Planetta, kuris nušovė Austri
jos diktatorių 'Dollfussąr kai 
naciai buvo l.'žėmę'’ kanęlerio 
rumus ir Frank Holzweber, ku
ris vadovavo tuo puolimų. Teis
mo nuosprendis liko išneštas 
1:22 vai. po piet ir abu nuteis
tieji neužilgo buvo pakarti. Pla
netta teisinosi, kad jis Dollfūs- 
są netyčiomis peršovė.

Jie yra pirmieji naciai, kurie 
liko pakarti už sukilimą ir se
nai vedamą nacių terorą.

Naujasis Austrijos diktatorius 
Kurt Schushnigg paskelbė, kad 
visi sukilime dalyvavę naciai 
bus uždaryti koncentracijos 
stovyklose ir 
sunkių darbų, 
konfiskuotas.

Neramumai
tęsia. Dar vienur-kitur 
mūšiai ir išnaujo pradėjo spro
ginėti bombos Viennoje ir ki 
tose Austrijos vietose.

pristatyti prie 
o jų turtas bus

Austrijoj tebesi- 
eina

Palaidojo nušautuo 
sius

KOHLER, Wis., I. 31. —Sian- 
die didelėmis iškilmėmis, ku
riose dalyvavo 6,000 žmonių, 
liko palaidotas Lee VVakefield, 
kuris liko nušautas laike riau
šių prie Kohler dirbtuvės.

Kitas nušautasis, Engle- 
mann, liko palaidotas vakar. Jo 
laidotuvėse irgi daug žmonių 
dalyvavo. Abu liko palaidoti 
Sheboygan kapinėse.
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Mažai šieno ir dobilų
SASNAVA.—Sasnavos apyiin- 

kės ūkininkai pasakoja, kad 
ankščiau nuo tokio pat ploto 
pieVų gaudavo 50—60 vežimų 
šieno, o šiais metais prišienavd 
tik 10—15 vežimų. Taip pat 
labai mažai užaugo ir dobilų. 
Ūkininkai tikisi gauti daugiau 
antrinių dobilų.

Jungt. Valstijos lei
džia importuotis gin

klus Bolivijai?

Kun. Olšausko žudiko 
byla

Talkininkai Įspėja 
Vokietiją; Mussolini 
telefonavo Hitleriui
Kaltina, kad Vokietija nieko ne* 

daro sudraudimui nacių Aust* 
rijoje

LONDONAS, liepos 31.—Ita
lijos diktatorius Mussoslini va
kar' asmeniškai teįefonavo Ba
varijoje esančiam Hitleriui j- 
spėdamas -Vokietiją dėl krizio 
Austrijoj. ’Mussolini . atvirai 
kaltino, kad įvykius Austri
joje yra kaltas nacių teroras 
ir kad Vokietija nieko nedaro 
sudrausti nacius ir sustabdyti 
jų veikimą, ką Hitleris buvo 
prižadėjęs padaryti konferenci
joje Venecijoje. .

Hitleris teisinosi, kad jis nė
ra Atsakomingaš už Austrijos 
nacių veikimą ir karčiai nusi
skundė dėl Italijos laikraščių 
puolimo nacįų/ • , /

Mussolini užbaigė pasikalbė
jimą primindamas,, kad Italija 
yra pasiryžusi ginti Austrijos 
nepriklausomybę..

Vakar Francija ir Anglija 
per savo diplomatinius atsto
vus padarė demaršą Vokieti
jai. Abiejų šalių ambasadoriai 
apsilankė pas užsienio reikalų 
ministerį von Neurath ir iš
reiškė viltį, kad Vokietija nieko 
nedarys kas dar labiau pablo
gintų padėtį. Von Neurath 
prižadėjo apie tai pranešti Hit- 
lėriui. •

Chicago mokytojai 
gausią algas 

pilnumoje

GREENSBURG, Ind., 1. 31. 
—Trys Kissimme, Fla., gyven
tojai—Kroft, 71 m., jo žmona, 
68 m.,ir jų duktė 45 m. liko 
užmušti netoli nuo čia, trau
kiniui sudaužius jų automobiįl.

ORRS.
tBX

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

Nepastovus ir galbūt šilčiau.
Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:-

10. . ' .

Nečenzuruota fotografija parodanti heimwehro kareivius ir tankus apgulus kanclerio rumus
L ' ,
Viennoje, kuriuos buvo užėmę naciai. Kancleris Dollfuss liko nušautas kai jis bandė pabėgti.
{Paveikslas telefonu buvo perduotas į Londoną ir iš ten per radio į New Yorką).
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Streikas Chicagos
skerdyklose pra

deda plėstis

Reporteriai kalėjime

irPrie streiko pradeda dėtis 
’ bučeriai, kurių 400 sustrei

kavo -vakar

CHICAGO.— Streikas sker
dyklose pradeda plėstis. Savai
tę atgal sustreikavo gyvulių 
prižiūrėtojai. Dabar prie strei
ko pradėjo dėtis ir bučeriai, 
nariai Amalgamated Meat Cut- 
ters and Butcherg Workers of 
N. Am. Ta unija turi 8,400 na- 
nų, daugiausia mažose*? sker
dyklose, kuriom nėra surištos 
su gyvulių jardais, kur strei
kas eina. Vakar sustreikavo 
apie 400 darbininkų C. A. Bar- 
nette & Co. ’ skerdyklose 944 
W. 38 'St. Streikas yra skelbia
mas vien iš užuojautos strei
kuojantiems gyvulių prižiūrėto
jams, v.

Streikas didžių į ų skerdyklų 
nepalies, nes ta unija ten na
rių * kaip ii* neturi.

Nacionaliai unijos viršininkai 
tokiems užuojautos streikams 
priešinasi.

CHICAGO.—Chicagos 14,000' 
mokytojų už kelių dienų gau
sią savo 
numoję, 
gavus iš 
paskoloj 
valstijos 
pripažino pilnai legaliai bonus, 
kuriuos mokyklos ketina užsta
tyti už paskolą..

Pradinių mokyklų mokytojai 
vidutiniškai gausią po $1,000, 
o augštesnių—po $2,500.

užsilikusias algas pil- 
Algos bus išmokėtos 
valdžios paskolą. O 
tikimąsi todėl, kad 

augščiausiąs teismas

Aliejaus darbininkų streikas 
užsibaigė

EAST CHICAGO.—1. 31. — 
Gavus žinių, kad unijos virši
ninkai susitaikė su samdytojais, 
vakar sugryžo į darbą 600 
streikavę Shell Oil Cq. refme
rijų darbininkai.

Palaidos lietuvį poli- 
cistą su militarinė- 

mis iškilmėmis
CHICAGO.—Lietuvis policis- 

tas Antanas Zapolskis, kurį 
automobilio vagilius vidurmies- 
ty pereitą šeštadienį mirtinai 
peršovė, rytoj bus palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse su pil
nomis militarėmis iškilmėmis, 
kaipo buvęs kareivis.

Deportuos 14 San 
Francisco komunistų

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 
31.—{sakyta deportuoti 14 ta
riamųjų komunistų, kurie liko 
suimti laike generalinio streiko 
įvykusių puolimų.

Stovis 15 kitų įtartų komu
nistų yra tyriamas.

Dublinui gręsia ge
neralinis streikas

DANVILLE, Ky., 1. 31. —Ka
dangi du reporteriai griežtai 
atsisakė pasakyti iš kur jie iš- 
kalno gavo žinią, kad bus pakar
tas’ atstovo Tdwles manekinas,

• I
teisėjas Harlan jau kelintą kar
tą juos nuteisė 6 vai. , kalėji- 
man. Jie atsėdi 6 vai., kitą 
dieną būna atvedami teisman 
ir kai vėl atsisako pasakyti— 
vėl eina kalėj iman.

Dabar prie jų prisidėjo ir 
medicinos studentas Bodner, ku- 
riš>. atsisakė pasakyti kas ant 
mąnekino. buv;o Užrašyta. >

Towels pateko legislaturon 
prisižadėdamas balsuoti prieš 
prekių taksus, tečiaus paskui 
savo prižadą užmiršo ir balsa
vo už tų taksų įvedimą, Todėl 
gyventojai ir yra ant jo įdūkę.

DUBLIN, Airijoj, 1. 31. — 
Sustreikavus laikraščių ir spaus
tuvių darbininkams, miestui 
gręsia generalinis streikas. Bu
šų streikas prasidės šeštadieny, 
jei iki to laiko nebus išpildyti 
darbininkų reikalavimai. Hoten 
lių, skalbyklų, : drabužių ir 
marškinių darbininkai irgi grū
moja streiku. Į streiką galbūt 
bus įtraukti ir geležinkeliečiai.

Nuodingomis du jo 
mis puola streikuo 

jančias mergaites
YORK, Pa., 1. 31. — Polici

ja nuodingų dujų bombomis 
puolė 40 streikuojančių mergai
čių, kurios pikietavo marškinių 
dirbtuvę. Del tos priežasties 
devynios mergaitės guli ligoni
nėj. Kelos yra užgautos mestų 
ir sprogstančią bombų skeveld
rų.

ASUNCION, 1. 31. — Para- 
guay užsienio reikalų ministe
rija išleido ilgą pareiškimą, ku
riame ji kaltina, kad Jungt. 
Valstijos sušvelnino ginklų em
bargo ir leidžia Bolivijai im
portuoti iš Jungt. Valstijų 
ginklus, kad jį galėtų ir toliau 
tęsti karą prieš Paraguay, tuo 
naikindama pastangas abi ka- 
ratfjančias šalis sutaikinti.

Dideli girių gaisrai 
vakarinėse valstijose

Vokiečiai numato

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 
31.—Dideli girių, laukų, ganyk
lų ir krūmų gaisrai siaučia 
Pacifiko pakraščių vąjstijose.

Tūkstančiai žmoni

puolimą

Minneapolis streikie 
h riai kivirčijasi su 

milicija
MINNEAPOLIS, Mina., 1. 31. 

—Streikuojantys t rokų draive- 
riai susikivirčijo su milicijos 
vadais dėl permitų operavimui 
trokų. Streikieriai kaltina, kad 
milicija išduodanti perdaug per
mitų operuoti trokus ir tuo 
prisideda prie laužymo streiko.

Streikieriai pareikalavo, kad 
48 valandoms visai ‘butų su
stabdytas trokų judėjimas, ki
taip jie patys bandys tai pa
daryti. Gubernatorius atsisa
kė tą reikalavimą išpildyti.

Samdytojai vis dar atsisako 
tartis su streikieriais; esą jie 
neparduosią miestą komunis
tams.

BERLYNAS, 1. 31. — Nacių 
laikraščiai pranašauja, kad Aust
rijos diktatoj’ius Schushnigg 
kabinetas neilgai laikysis. Jis 
yra silpnesnis už Ųollfussą, ir 
jis bus greitai išstumtas iš val
džios pavydo tarp heimwęhro 
ir krikščionių socialų, prie ku
rių priklauso ir Schushnigg. 
O kadangi ir viėni ir kiti turi 
ginkluotas, jėgas tai tarp jų 
gali kilti ir kruvini susirėmi
mai.

Samuel Insull reika 
lauja atskiro bylos 

nagrinėjimo

Neyy Orleane pa 
skelbtas dalinis 

karo stovis

CHICAGO. —Samuel Insull 
vakar iš teismo pareikalavo at
skiro bylos nagrinėjimo, visai 
nepriklausomo nuo kitų 16, ku
rie yra kartu su juo apkaltinti.

Už tą Insullas prižadėjo pil
nai ir atvirai parodyti visas sa
vo biznio operacijas. Jis prisi
ima pilną atsakomybę už visų 
savo kompanijų veikimą, nes 
kiti jo biznių dalininkai darė 
tiktai tą, ką jis patarė ar įsa
kė.

NEW ORLEA&S, La., 1. 31. 
—Gubernatoriifs pakvietė mili
ciją,. naktį užėmė balsuotojų re
gistravimo raštinę ir paskelbė 
dalinį karo stovį ypač rašti
nės apielinkėj. Iki rinkimų raš
tinė pasiliksianti milicijbs kon
trolėje.

Karo.stovis yra pasekmė la
bai piktų politinių varžytinių 
tarp senatoriaūs Long ir New 
Orleans miesto administracijos, 
ypač mero Walmsley. 

I •

0TTAWA, Ont., 1 31. —Ka
nados provincijų premierų .kon
ferencijoj premjeras Bennett 
pareiškė, kad Kanados valdžia 
šelpė bedarbius lęięk ji galėjo 
ir dabar jais turį pradėti rū
pintis pačios provincijos.

Italija norinti bend 
ro veikimo Aust

rijoje
RYMAS, 1. 31. — Italijos 

valdžios atstovas pareiškė, kad 
Italija visai nesirūpinanti Ju
goslavijos pareiškimu, kad jei 
Italija briausis į Austriją, tai 
tą patį darys ir Jugoslavija.

Esą Italijai rupi tiktai išlai
kyti Austrijos nepriklausomy
bę, todėl ji ir nenorinti viena 
veikti, bet norėtų veikti bend
rai su kitomis valstybėmis.-

Italijos laikraščiams įsakyta 
paliauti aštriai pulti Vokietiją, 
kad nebloginti santykių. Bet 
Italijos kariuomenė pasilieka 
Austrijos pasieny.

*

KAUNAS.—Uk. žiliaus bylą 
Šiaulių apyg. teismas šionps 
dienomis atsiuntė Apeliaciniams 
rūmams kartu su žiliaus pa
duotu apeliacijos skundu prieš 
Šiaulių apyg. teismo sprendi
mą. Žiliaus apeliacinis skun
das, kiek tenka patirti, neil
gas. Jame žilius visų pirma 
išaiškina jo sielos būvį, kas jį 
privedė prie jo žygio nušauti 
Olšauską. t Esą Olšauskas jam 
ramybės neduodavo, už gerą 
vis jam atlygindavo piktu. Ol
šauskas labai buvęs įniršęs, kam 
žilius sutikęs būti teismo ski
riamas jo ūkio globėju4 Olšaus
kui sėdint kalėjime. Už Olšaus- 
kio globą negavęs ligšiol jokio 
atlyginimo ir dar gavęs patir
ti iš Olšausko pusės daug šmeiž
tų ir nepagrįstų įskundimų. Ol
šauskas bendrai nesugyvenęs 
nė su vienu iš savo kaimynų. 
Visi aplinkui žmonės jo neger
bę kaip pridera aukštam kuni- 
kui; buvo žinoma, kad Olšaus
kas verčia savo darbininkus 
dirbti sekmadieniais ir šventa
dieniais ir net mišių laiku. Kad 
Olšauskas buvo nuteistas Usti- 
janauskaienės nužudymo byloj 
ir jam liko susiaurintos pilie
tinės teisės. Kadangi be to 
Olšauskas jį buvęs iš kantrybės 

i, tai jis ir ryžosi savo 
apgai

šę apgalvotą dar
bą ir prašo jo bausmę sušvel
ninti.

valstijose. Olšaųsk
niiKkoyąjaj|^dęst

gąisrųą ę^lj|o^iįjoj2 vąk^riiiėj .žygįūi. DabaraF
Montanoj, šiaurinėj Idąho it lėstaūja savo neapgalvotą• , ' r
rytinėj Washingtorio valst. 
<*•

Naujas gaisras kilo prie Pa- 
sadena, kur pereitą savaitę iš
degė 2,500 akrai.

Dvi kempės ir 1,800 akrų 
miežių išdegė Bradford saloj.

Didelis karštis trukdo gesin
ti gaisrus Montana valstijoj, 
kur 2,000 žmonių kovoja gais
rūs įvairiose vietose.

Golfax, Wash., apielįikėj de
ga dvi girios. Viena dega 20 
mylių fronte.

Tūkstančiai akrų laukų ir 
ganyklų išdegė Idaho ir Wash. 
valstijose.
linkėj išdegė 6,000 akrų ganyk- 
lų.

Didelis nesuvaldomas girių 
gaisras siaučia Colville naciona- 
liame parke, rytinėj 
valst.

Stambi auka vienuo
lynui

Snake upes apie-

8 darbininkai 
mušti

Wash.

uz

NIORT, Francijoj, 1. 31. — 
Didelei kuliamąjai mašinai spro
gus, astuoni laukų darbininkai 
liko užmušti ir keli sužeisti.

WASHINGTON, 1. 31. —Na- 
cionalė darbo santikių taryba 
įsakė Lyndhurst Bus Co. iš 
J-rsey City, N. J., priimti du 
pašalintus darbininkus. e

BASEL, Šveicarijoj, 1. 30. — 
Vakar čia pasimirė prof. Kari 
Joel, žydas filozofas, filozofijos 
profesorius Baselio universite
te, parašęs keletą knygų filo
zofijos klausimais.
70 m. amžiaus, sūnūs rabino, 
mokslus ėjęs Vokietijoje.

Jis buvo

WASHINGTON, 1. 31. -Va- 
kar Emmergency ligoninėj pa
simirė Belgijos ambasadorius 
Paul May.

MONTBEAL, Que., 1. 31. — 
Moterų rūbų siuvėjų urtija pa* 
darė sutartį su moterų rūbų 
fabrikantų asociacija ir tuo iš
vengta gręsusio streiko.

PAJŪRIS, Tauragės ap. — 
šiomis dienomis turtingas ir 
stambios įmonės savininkas p. 
Nausėda paaukojo vienuolynui 
visą savo turtą ir įmonę, kuri 
susideda iš malūno, lentpiuvės 
ir vilnų verpyklos. Paaukotas 
turtas siekia 300.000 lt. Gimi
nės ir vietiniai gyventojai tuo 
nepaprastai piktinasi.

Gaila, kad atsiranda tokių 
žmonių, kurie sukrovę iš varg
dienių ūkininkų ir darbininkų 
turtus, tais turtais palaiko at- 
žagareiviškumą ir tamsą.

Lietuviai Vilnijoje lie- 
tuvina lenkus?

KAUNAS. — “Gazeta War- 
szawska” ilgesniame straipsny 
rašo apie santykius Vilniaus 
krašte. Laikraštis pareiškia, 
kad Vilniaus krašte gyveną lie
tuviai veikėjai stengiasi skleis
ti lietuvišką kultūrą ir lietu- 
vinti lenkus (!?). Ypatingai 
intensyviai ta kryptimi-.veikią 
lietuviai kunigai ir lietuvių po
litikai, kurie dirba įvairiose 
kultūrinėse organizacijose.

- - .

Šį Vakarą ir
kas Seredą

NUO 9—9:30 VAKARE

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

Iš STOTIES

1210 kilocycles 
PASIRAUSYKITE.



NAUJIENOS, Chicago, III
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Mildred Butkus Mariona NavickaitėFrances BarisasRida Kartanaitė Bronįslaiva RijmszaLucile Girciutė
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Rinkimas ir karūnavimas

sakykite kuro!

IM

iki vėlyvos nakties. Įžan
Insoda jums dabar nieko nekaiSophie Jenkauskis

nuo į a įsivesti Gazo
Šilumą!

Heleri Rupšis

Helen Vespender

THOR
SKALBYKLOSIšeina

Subatoj, RUGP. II
Helepa Valentinaitė 7 Dienos Grįžimui

Bernice Gurevičiūtė

Josephine Yanušauskis

Adelė Kunigonis

Anna Lušas

Modeline Tomoshaitis
sekmadieniais.

Elėna Jankauskaitė
Chicago, III.

Valeria Morozas

Aldona Mikužiutė

Amelia Wegis

Irėne Ezerski

E. Bartkiutė

Aldona Cukru

Josephine Yogjninaitė

Sophia Ditkus

Stasia Grigai Lucillė Degymas

po pietų, 
po pietų, 
vakare.

Jonas Kimčius iškil 
mingai palaidotas

Marcelio Wabals 
Racine, Wis.

versti busime greit laiškus grą
žinti S. Vąist. paštui.

. Laiškai yra šiems asmenims: 
Adomaitis, John 
Dambrauskas, P. registr.
Gja.taweckis? Antanas, regist

Frances Bradauskaitė
* Georgetown, III.

ir išmin- 
ir itijMn- 

savo

Trečiadienis, rugp. 1, 1934

ti nearalftio jus išgydyti, ateikite čia, ir persitikrinkite

Jonių. Patarimas dykai: OFISO VALANDOS: Kasdie 
los ryto įki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.

Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

■.. swimming' pool. .. . . /;
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki T y, v. . ,-

Lipchus, Stanley 
Posita, Joe 
Shimkus, John 
Teipira, A. 
Zalatoris, John.

Janus, John
Kershulis, Joe
Kašminskienė, Anelė, regist.
Latvenas, John
Lechavičia, A. . t

Lietuvių Dienos Ka 
ralaitė

vak, kas- 
10 iki 6 v. v. 

po piet,

Laidotuvėse dalyvavo apie 700 
žmonių

Gazo Apšildymo Divizija
THE PEOPLES GAS LIGHT
AND COKE COMPANY
Public Service Company of Northern Illinois 
Węstern United Gas and Electric Company

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI - 
duodami lietuvių kalboje:

WCFL 970 K. nedaliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
WAAF 920 K. nedaliomis nuo 1:80 iki 2:00 vai 
WHFC 1420 K. ketvergais nuo 7:80 iki 8:30 vai

Teisėjai
Bandyta sudaryti teisėjų tri

bunolą tokį, kad jis nebūtų ša
liškas. Jame yra vedusių ir ne
vedusių žmonių, moterų ir vy
rų, įvairių politinių ir religinių 
pažvalgų, įvairių profesijų ir 
visi yra kultūringi ir inteligen
tiški drąsiai pareikšti savo 
nuomonę. Taigi tarp teisėjų 
bus nemaža argumentų, kol jie 
įrodys vienas kitam savo nuo
monės teisingumą. Karalaitės 
rinkimo komisija užtikrina, kad 
karalaitės titulą laimės ta, ku-

KAINOS

49.50
IKI

89.50

Klausykite kasdien WCFL 18:8O v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kąip likai jus sergate, 
nei kas suklido 'jUsu ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt - išgydyti, jus pasitei
raukite. Vąricur gydymo metodas, ai- 
steigfi tūkstančiams urnomis ir kroniS- 
komis ligomis sergančius i sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus tipiškas iftegzamfnavl- 
mas gali parodyti, su i tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis. • l ;

EGZĄMJNACIJA DYKAI
Mes esame priešingi augštom. ratom, ku
rias ima kaikurie 'gydytojai ir specia
listai. 1 Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenS. gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar, jus' sergate RHEDMATI8MU, 
tu. Kepenų. ---------- "■
NERVŲ, ODOS.
PILĖS, PROSTATIC 
ria Šių ūmių arba kronifikų ligų, 
arba moterų? Tai ateikite į " 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE PYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg,
Ofiso valandos: 10 iki 8 v 
dien: Antrad. ir Penkt. 1 

Nedčlioj, 10 iki 1 v.

Laiškai N au jienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri-

Vienos iš geriausių skalbyklų yra parduo
damos BUDRIKO krautuvėje, mokant po
$1.00 i savaitę. . ■

Mašina pati per save išsitnokės.

-LITHUANIAN VILI, A-
Atsilankykite.! Puiki valgykla, kkhhus valgiai ir gėrimai!

Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iŠ Chlcagos ir kitų aviacijos dienų 

. “MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA ? 

11212 So. Western Avė., Chicago, III. 
“MOVIES”, padaryta Stankūno Studijoj 3315 S. Halsted SU Chicago

žemiau seka kandidatės, 
kurių paveikslai nespėjo būti 
padaryti, arba buvo permen- 
kai nutraukti. Jqs visos bet
gi dalyvauja Lietuvių Dienos 
Karalaitės konteste šiandien 
Lietuvių Auditorijoj.

Jean Šoris

Prįe mirties Jono Kunciauš 
prisidėjo kaitra, siautusi per 8 
dienas Chicagoj. Jis staiga 
mirė širdies liga liepos 25 d. 
Jo kūnas buvo palaidotas lifep. 
28 d., Kazimierinėse kapinėse 
su visomis bažnytinėmis iškil
mėmis, patarnaujant 3-ms kuni
gams ir bent 6-ms vargoninin
kams. ... f.

Nors Jonas Kimčius buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, priklau
sė prie įvairių pašelpimų ii* 
kultūrinių ųrganizacijų, mėgo 
skaityti pažangią literatūrą ir 
dalyvauti pažangiųjų litettivių 
veikime, bet visgi jis gavo pas
kutinį . kunigijos . patarnavimą.

.Kada Velionis buvo lydimas 
iš bažnyčios j Kazimierinės ka
pines, sekė bent 180 automo
bilių. Palaidoję J. Kuncių, Vi
si grįžo į jo žmonos, Elžbie
tos namus, 1151 W. 59 St., kur 
J. J. Bagdonas ir Kuncienė šii?; 
rengė visiėrfis? šaunius pietus. ■

Po kiek laiko ta minia žmo
nių: skirstėsi; palikdama vieną; 
J. Kunciauš žmoną ir jų dūk* 
terį Johanną, nuliūdusias, dide
liam ir gražiam name, kuri?pp<; 
Kunčiai įsigijo gyvendami per 
ilgą laiką Chicagoj. ’ '■ '■

Reiškiame gilią užuojaUtį pj 
'Kimtienei, duktetęi ir visiems 
artimiaušiems draugams.

—Frank Biilaw.

THOR Prosavojimo Mašinos 

-19.50 1
89.50

Norėdami išbandyti tą nau
ją THOR mašiną, pašaukite 
telefonu BOULEVARD 4705, 
Budrikas tuoj aus jums pri
sius dykai išbandymui.'

MINERAL WATER 
CRYSTAI, 

, .■ ’• t ", : ' 1

Tai yra gamtiška gyduolė, be jo
kių chemikalinių pridečkų. šie kry- 
stąlai yra imami .'iš mineralinių, 
vandenių Texasė, kur; suvažiuoja 
tūkstančiai ligonių ir sėkmingai gy-' 
dosi tuo vandeniu nuo visokių . Ji-’ 
gų. šie' krystalai duoda ligoniams 
geriausias .pasekmes nuo 'daug, skir
tingų ligų. - , ; <■ ■ ■

šių krystalų Įdėjus 1 svarų j .15^ 
galionų paprasto vandens gaunama- 
mineralinis vanduo, kuriuo galima 
gydytis savo namuose nuo Šių H- 
gų: nereguliarių ir . kietų vidurių, 
nuo inkstų ir skausmų strėnose, 
nuo reumatizmo ir skaudėjimo rau
menų arba .muskulų rankose ar pe
čiuose, nuo . jakrių (ir plaučių ligų 
ar uždegimų pūslės, nuo suirimo 
nervų ir nemiegos, taipgi urnai pra
šalina slogas arba šalti ir galvos 
skaudėjimų, taipgi sugražina normą 
kraujo cirkuliacijai.

Todėl arčiau gyvenančius kvie
čiame atsilankyti ir įsigyti šių ste
bėtinai getų krystalų. Toliau gy
venanti galite užsisakyti per laiš
kus.

Svarinis pakelis kainuoja $1.25; 
pusė svaro , 75c. ■ ■-

Taipgi reikalhujame pardavėjų, 
kaip vyrų,, taip ir moterų iš, arti
mų ir tolimų miestų, bei teritorijų. 
Patyrimas nereikalingas. Duodame 
getų uždarbi. Rašykite dėl plates
nių žinių

BESTOWAL SALES
1314 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Phone Cicero 6273

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
. NIŲ REFRIGERATORIŲ

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

Budrike Krautuvės Atdaros Sekančiai:
Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. po pietų.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vak.
Utaminkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro.
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Lietuvių Auditorijoj
7:30 vai. vak.

_____________ T, INKS- 
KRAUJO. SKILVIO. 
VARICOCE GISLOM, 

ai*ba bile kū- 
' . ‘ _ J. vyrą 

ateikite į Varicur
Daktaras

Kapitonas 
Paaauliniaine kare

Lietuvių Dienos Pasaulinėj 
Parodoj karalaitė ir jos' svita 
iš * šešių ’ gražiausių f lietuvaičių 
bus išrinkta trečiadienio vaka
rė, tai yra šiandie, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Kad ‘ publika galėtų matyti vi
sas kandidatės, kurių yra di
delis skaitlius; kad galėtų iha- 
tyti ir pasveikinti išrinktąją 
karalaitę ir jos svitą; kad ga
lėtų su jomis susipažinti, tam 
tikslui yrą rengiamas pokilis ir 
šokiai, kurie tęsis rinkimo lai
ke ir 
ga 35c. ,

Kandidatės .
Jau įsiregistravo kėlios de

šimtys kandidačių. Nekuriu fo
tografijas matėte “Naujienose”. 
Kitų nespėta įdėti, šiame kon
teste dalyvauja didelis skait
lius tokių gražių, inteligentiškų 
ir tipingų lietuvaičių, kad tei
sėjai turės inemažą galvosūkio 
teisingą nuosprendį išnešti. 
Kandidačių registracija užsida
ro šiandie, rugpiučio 1 d., 12 
vai. dienos. Teisėjai iki šiol ne
buvo skelbiami, nors jau seno
kai paskirti, kad nebūtų nuo
žiūros, kad kas nors į juos įta
kos darė.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

Vėsinami Vagonai
Apsistojimai Leidžiami visose 
vietose grįžtant atgal ir kai ku- 

’ rioše vietose nuvažiuojant.
Priėdui NEMOKAMAS nuvažiavimas 

i Niagara; Faljs.
. Del smulkmenų kreipkitės i 

MIEŠTO BILIETŲ OFISĄ
163 W. Jackson Blvd. , HARrison 4160 
arba Dearborn Stoti, HARrison 9830

VVISSIG, 
' • ■y

Specialistas ii . 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ ____ „
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUStOS ir NEIŠGYDOMOS .JOS 
YRA. Speciališkai 
dijimų kraujo, odos,

NAUJ^NOS. Čhicągo, tfi

ri bus ir gražiausia, 
tinga, ir grącioziška, 
ga lietuvaitė, mokanti 
tautos kalbą. į svitą pateks se
kančios po jos savo gražumu, 
šešios lietuvaitės, kurios turės 
pasižymėti ir išmintingumu, it 
gracija ir lietuviškuoju tipin- 
gumu.

Teisėjai yra: '
i?ulk. J. V> Houghtaling > 
K. Jurgelionis
J. Mackievvieh - 
Euphrosinė Mikužiutė 
Dr. Suzanna Slakis

i Dr. A. Montvidas
Dr. A. Davidonis r

. Ponia J; Byanskas
Ponią Insoda
Adv. Dobbs. / • : •

. Liętuvių Dienos Karalaitės 
šokių ir Baliaus rengimo ko- 
misijon - įeina pp-ios Insoda, 
Byanskas, Šatkauskas, Pužau
skas ir Mackevičius. .

Viktoria Mackevičienė, 
Lietuvių Dienos Karalaitės 
Komisijos Pirmininkė. ;

PER 28 METUS

ligas pilvo, plaučių ir pūdės, užnuo- 
žaizdas. beumatizma, galvos skausmus, 

gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
i.... ^as išgydyti,

ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. 7 ' 
nuo 10 valandc_ ___ 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
4200 West 26 Si. Kampa
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NAUJOS SUIRUTĖS PAVOJUS]

nieko nepa

1.75

VALDŽIA BIZNYJE

PASTABOS

M**

VĖL SUGAUTI “SĄMOKSLININKAI

ava

HAMBURC-AMERICAN line

TARP EGIPTO IR PALESTINOS

>19

• $9,500,- 
pasaulio

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

14 pi^pe- 
—r- >9 mėr

mergaitėje, tiesiog Jurgį da
vėjo.

■

Ji pajuto Jurgį, apsižvęigė, 
ir jos tamsios ^kys, pasidarė 
liūdnai rimtos, kurios gilumo
je reiškė išgąsdintą džiaugs-

Arba keliaukite pųpukariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBU5 
DEUTSCHLAND 
HAMBURC 
NE W YORK

ALBERTBAUIN

atnešė daugiausiai nau- 
Pasaulio karo išlaidos 
didžiausios. Ir tos iš- 
dar nepasibaigė, kadan-

Neseniai 
karo * veteranai laikė 

konferen-

Konservatyviškoji spauda su pasibaisėjimu prane
ša, kad Jungtinių Valstijų valdžia netrukus pradėsianti 
gaminti matrasus ir patalus. Illinois valstijos pašalpų 
teikimo komisijos sekretorius W. S. Reynolds, būtent, 
pareiškęs laikraščių atstovams, kad federalinė valdžia 
paskyrusi Illinois valstijai du milionu svarų vatos ir 
didelį kiekį kitokių medžiagų, kurios busiančios per 
rugpiučio mėnesį suvartotos 29-se šelpimo komisijos 
dirbtuvėse. Dirbsią tie asmens, kuriems valdžia teikia 
pašalpas. Pagamintieji matrasai busią išdalinti bedar
bių šeimynoms.

Tas valdžios sumanymas, žinoma, pakenks bizniui 
tų kompanijų, kurios užsiima patalinių dirbimui Bet 
galima numanyti, kad valdžia eina į matrasy gamybą 
ne iš gero, Viena, jį poroms ar nenoroms turi šelpti 
bedarbius; antra, jai reikia kaip nors iškišti tą vatos 
perviršį, kurį ji supirkinėjo, stengdamasi padėti pieti
nių valstijų žemės ukiui.

Jeigu privatinis biznis nestengs ilgesni laiką atsi
stoti ant kojų, tai valdžiai teks eiti da ir į daugelį vi
sokių kitokių biznių. Valdžia, sakysime, duoda pasko
las f armėnams. Kuomet ateis laikas tas paskolas at
mokėti, tai daugelis farmų gali pasilikti valdžios ran
kose. Tuomet Dėdė Šamas, gal būt, bus priverstas, kad 
tas turtas nenueitų niekais, bulves sodyti ir karves 
melžti.

Tuojaus, kaip tik jis aplen
kė vieną tamsią koloną, Jur
gis tamsoje pamatė Rarsavi- 
niutę, pilkoje suknelėje ir ap
valioje šiaudinėje skrybėlėje, 
kuri pridavė jai gimnazistės 
išvaizdą. Jo širdis sudrebėjo, 
ir tas sudrėbė j imas buvo pa
našus į paukščio išgąstį, ir į 
katės išgąsti, prieš šokimą.

Visa ji pasirodė kaip tai 
labai maloni jr graži, — ir 
jos suknelė ir skrybėlė, ir juo
di plaukai, kurie buvo supinti 
užpakalyje ir nuleisti ant bal
to kaklo, ir gimnazistės išvai
zda, šitoj suaugusioj, dailioj

Sovietų teismas pasmerkė mirčiai penkis technikus 
(t. y. inžinierius ir mechanikus) už tai, kad jie padegę 
Sverdlove mašinų statymo dirbtuvės kalvę. Kiti penki 
nusikaltėliai gavo ilgas kalėjimo bausmes.

Prie žinios apie šitą techniškų darbininkų nubau
dimą Rusijoje pridurta pastaba, kad vienas svetimtau
tis, kurio vardo teismas nepaskelbė, papirkęs tuos ru
sus, idant jie įvykintų savo sąmokslą naudai užsienių 
kapitalistų, statančių mašinas.

Keisti dalykai dedasi sovietų šalyje. Niekur, iš* į 
imant Rusiją, negirdėt, kad inžinieriai ir mechanikai! 
tyčia gadintų arba naikintų mašinas ir dirbtuves, ku
rias jiems pavesta operuoti. Paprastai, juo.labiau i šią-' 
vintas darbininkas, juo daugiau jisai brangina savo 
darbo įrankius.

Kapitalizmo gadynės pradžioje .smulkus amatinim 
kai kartais padegdavo fabriką, sudaužydavo mašinas 
arba užmušdavo inžinierius, šituo bųdu jie keršindavo 
už savo vargus kapitalistams ir mėgindavo sustabdyti 
technikos vystymąsi, žinodami įs patyrimo, kad fąbrjr 
kai griauja amatus. Bet Rusijoje degina dirbtuves ge
riausia apmokamieji jų darbininkai. Kažin kodėl už
sienių kapitalistams yra juos lengva ^papirkti”...

O tuo tarpu Maskva ir jos garbintojai nuolatos 
didžiuojasi nepaprastu Rusijos proletariato pasišventė 
mu “socialistinei statybai’’. Ypatingos nusies pasisvenr 
timas, jeigu reikia net mirties bausmėmis kovoti prieš 
mašinų ir dirbtuvių deginimą!

Biblija sako, jog dėl tėvų 
“griekų” turi kentėti net tre
čioji karta. Bet dėl karo grie
kų kenčia ne tik trečioji, bet 
ir dešimtoji karta. •

— K. Angaras.

užeisiu
kartojo Jurgis, kuriam atrodė, 
kad šitas nepykęs tąsymais 
visiškai ne vietoj ir jam paže
minantis.

—Na, gerai 
stebėjęs, paleido jį Ivanovas

—Ten mes tavęs lauksime.. 
Užeikite!

—Gerai, gerai...
Jie išėjo iš užtvaros juo

kaudami ir rankomis mosi
kuodami, ir vėl pasidarė ra
mu ir tylu, kaip kapuose, Jur 
gis nusiėmė kepurę ir jausda 
damas susimaišęs, įėjo į baž

Agrikultūros sekretorius Henry A. Wallaeę palygi
no dabartinę padėtį Amerikoje su senovės žydų kelione 
iš Egipto nelaisvės į žadėtąją žemę. Anot jo, —

“Kai Mozė išvedė Izraelio vaikus į tyrlaukiui 
tai jisai butų galėjęs nukeliauti į žadėtąją žemę 
per kelias savaites, bet jisai laikė-juos laukuose, 
kad pasikeistų karta, kad butų atmesti senieji 
Egipto įstatymai ir paruošti nauji įstatymai nau
jajam kraštui.” , : y

Jeigu sekretorius Wa.Uace teisingai charakterizavo 
Naujosios Dalybos politiką, tai reiškia, kad Amerikos 
valdžia dabar dar tik ruošia šio krašto žmones naujai 
santvarkai, nesiskubindama susyk įvyRlrlti gyvenime 
visus savo tikslus, nes ji numano, kad daugelis žmonių 
urnai nesutiktų nutraukti ryšius su senaisiais “Egipto 
nelaisvės” įstatymais.

Tačiau kiek laiko tas klaidžipjimas turės tęstis 
Izraelio vaikus Mozė vadžiojo po tyrumas per keturias, 
dešimtis metų. ; i

kaipgi regųliąnąi įš- 
plaųldmši KSfca* .Ži
nomais kąbimniais 
Garlaiviais.

Karų išlaidos 
ispanų 
konferenciją. Toj 
djoje buvo padaryta keli įdo
mus pranešimai apie ikarus, 
kuriose dalyvavo • Amerika.

.Civilis karas tęsėsi 4 me
tus; ispanų — 3 metus; pa
sauliniame kare Amerika da
lyvavo dų metus.
/ Vidutiniškai imant, ciyjĮią- 
•me kare kareiviai tarnavo 11 
mėnesių; ispanų — 
šių, ir pasaulio kare 
neąius.'

Kareivių mėnesinės algos 
buvo tokios: civilio . karo —

vis priverstiną!

Eina gandas, kad Vokietijos prezidentas maršalas' 
Hindenburgas sunkiai susirgęs. Kadangi jisai 86 metus 
rmžiaus senis, tai ši jo liga galį būti paskutinė.

Hindenburgui mirus, kiltų opus klausimas, kas už-l 
ims jo vietą? Jisai gali iššaukti naują aštrų konfliktą 
Vokietijos viduje.

Dėl prezidento vietos varžytinės kiltų tarpe “na
cių” ir ąrmijos vadų. Hitlerio rudmarškinės gaujos, po 
birželio 30 dienos skerdynės, yra demoralizuotos. Atro
do, kad tikrasis Vokietijos šeimininkas šiandie yra 
“reichsvfehr” (kariuomenė), kurio vyriausieji vadai 
yra monarchistai. Bet valdžia formaliai dar tebėra Hit
lerio rankose. Jai tektų nuspręstą ką skirti preziden
tu, — nes apie tai, kad prezidėntas butų renkamas vi
suotinu balsavimu, kaip nustato Vokietijos konstituci
ja, šiandie vargiai begali būti kalba.

Armijos generolai norėtų, jei ne grąžinti' kaizerį, 
tai pasodinti į sostą kurį nors eks^kaizerio sūnų. O Hit
leris svajoja, žinoma, pats patapti prezidentu. Kovoje 
tarp šitų dviejų ginkluotų jėgų tas klausimas ir bus iš
spręstas.

Vokietijos darbo žmonės tuo tarpu, deja, dar nėra 
pasirengę sėkmingai pareikšti savo valią.

buvo išleista 
civiliam k a-' 

8,50.0 milijonų dolerių;, 
1,200 milijonų do-j 

panijai už salas); pasaulio —j 
50,000 milijonų su viršum.

Ką gavo Amerika iš tų ka-j 
rų? Iš civilio ir pasaulio ka-į 
rų nieko; iš ispanų karo apie: 
8,000 milijonų dolerių.

Pensijomis civilio karo ve
teranams išmokėta 62 bilijo- i 
nai dolerių; ispanų 
000,000; pasaulio - 
— $650,000,000.

Tįe faktai parodo, jog is
panų kąrąs kainavo mažiau-, 
šiai ir 
dbs. 
buvo 
laidos 
gi to karo veteranams dar ne 
išmokėtą pensijos ir bonu

(Tęsinys) j

Prie priepląukos jis perėjo 
ant valtelės., Suprakai.tavęs, 
tvirtas kaimietis smarkiai nu
vežė jį kalno link.

Jurgis vis dar negalėjo s.u- 
prasli, ką ypatingo jis pergy
veną, ir tiktai, k»i valtelė iš
plaukė iš siauros užlajos į 
platų yandepį i;p ji, lengvai' 
ky'ėpuoęląma į veidą maloniu 
gilumos kvapsniti, staiga pa
sisuko prieš jį, Jurgis sąinor 
ningai suprato, kad jis yra lai
mingas, ir kad laimę jam at
nešė šitas r,ūžavai konvertas.

—-Kas... a'rgi tiek, tie
są pasakius... —• 'Jurgis skaitė' 
reikalingu save suraminti: ! 
ji gyveno tokiame pasaulyje... 
Apielinkės romanas? Na, ir 
tegul bus romanas I...

Biįtmiškąi či ūžėdamas ir 
valtelės kraštus / laižydamas 
pro šaįį bčgo vanduo ir žalias 
kalnas, au naujų ypatingu 
kvėpayįmu, pilnu sutemų ir 
miško vėsumu kalnas, smar
kiai au£o priekyje. Sučiužėjo 
smėlys, smarkiai s.upliuškeno 
atplaukusi vilnis ir atsimušus 
į valtelę, atsitraukė atgal. Jur
gis išlipo iš valtelės, susikon- 
fuzijęs padavė pusrublį val
telės savininkui ir greitais 
žingsniais nubrido į viršų.

Jau ėjo per mišką. Buvo ty
kus vakaras. Jo šešėliai slinko 
toli po kalnų. Nuo žemės kilo 
užsisyajojusi \ vėsuma, geltoni 
lapai slėpėsi sutemose ir miš
kas ątrodė vėl žalias, žalias 
ir tankūs. Klioštoriaųs kalno 
yišųneje buvo švaru ir» tylu, 
kmp b^nyžibje,. Tęšnli^i Mo” 
Vėjo lygiai ir tiesiai, lyg per! 
pamaldas, jų tarpais negirdi-

ŠęŠėlįuosę 
minykąį.

—Sveikas, — pasakė jis, pa- 
žemmęs < baisą, bet girdėjosi 
perdaug garsiai; ir jis nežino
jo, ar Čia galima paduoti jai 
raukę, arsne.

Artimieji maldininkai pasi
žiurėjo į juos. Jurgis susimai
šė, pamatęs jų tamsius perga
mentinius veidus. Jis paraudo, 
o Karsaviniutė lyg įspėdama 
$itą susimaišimą, su motiniš
ku jausmu atėjo į pagalbą, 
vos-vos šyptelėjus švelniai pa- 
grąsino įsimylėjusiomis aki
mis. Jurgis laimingai šyptelė
jo ir nutilo.

Karsąviniute nežiūrėjo į- jį 
ir dažnai žegnojosi, bet Jurgis 
visą laiką “žinojo,” kad ji jau
čia tiktai jį vieną, ir tas pri
minė jam paslaptingą jų susi
rišimą, dėl ko jo širdis smar
kiai plakė ir tirpo, ir viskas 
aplink atrodė paslaptingu ir 
keistų.

(Bus daugiau)

13 dolerių jr bonųsas nuo 300 
ligi 600 dolerių; ispanų — 
$15.60; pasaulio — $30. Be to, 
kareivio žmona arba tėvaiSocialės nedarbo pasėkos. 

— Prieš kiek laiko Ženevoje 
įvyko Tarptautinė Darbo Kon
ferencija, kur buvo padaryta 
įvairių pranešimų. M. Butler, 
Tarptautinio Darbo Biuro di
rektorius, padarė pranešimą 
apie nedarbo socialės pasė
tas. jjs pareiškė, kad visas 
civilizuotas pasaulis privalo 
vesti kovą su nedarbu, nes 
nuo jo kenčia ne tik suaugę, 
jėt ir vaikai. Daugelyje ( ša- 
ių vaikai yra paliekama, taip 

sakant, “Dievo valiai”.1
* • I

; Pasak M. Butlerio, pereitą 
žiemą Lenkijoje iš 152,295 be
darbių vaikų .3,730 neturėjo 
pusryčių, 1,150 negaudavo pie
tų įr ‘2,600 negaudavo vaka
rienės. Apie 70 nuošimčių tų 
vą.ikų keturis kartus per sa
vaitę mokyklose g 
duonos, pieno ir meso 
zijos anglib rajone apie 80 
nuošimčių visų vaikų negalė
jo lankyti mokyklas, kadan
gi jie neturėjo drabužių ir 
avalynės.

Austūij&įe vaikai inedaval-i 
go. Daktarų egzaminayim'asi 
parodė, jog Vienoje 57 nuo-! 
šimčiai vaikų sveria mažiau 
nei normališki to amžiaus vai
kai privalėtų sverti. Kituose' 
miestuose dalykai esą ,dąr 
blogesni.

Anglijoje dėl nedavalgymo 
ir blogų patalpų per pasku
tinius kelis metus susirgimų 
skaičius tarp vaikų žymiai 
padidėjęs.

Vokietijoje dėl tos pat prie
žasties tjarp V^ikų pradedąs 
pasireikšti nervų pakrikimas. 
Tai labai blogas dalykas., nes 
nohmuliškose sąlygose augan
tys vaikai paprastai nerviško
mis ligomis neserga.

Kitose šalyse ^padėtis irgi 
ųėra geresnė, kadangi dėl ne
darbo dabar kenčia visas pa
saulis. Vaikams ypač daug 
tenka kentėti tuose kraštuo
se, kur jų likimu rūpinasi ųet 
vyriausybė, bet privatiškos 
labdaringos įstaigos..

Savo .pranešimą Butler bab. 
gė tokiais žodžiais: “Surink-! 
tos informacijos rodo, jog da
bartinis ekonominis krizis be
keik visut gyvenimo sąlygas 
inųpuldė (tiek, kad ąąįbįonai 
vaikų užaugs su sveikatos de
fektais”.

gaudavo $15, o vaikai 
$7.50.

O štai kiek 
tiems karams 
r ui — 
ispanų --- 
lerių (įskaitant atlyginimą Is

Įdienos ,Į LIETUVĄ
' z Ąągščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traakinjai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavepe užtikrina patogia kelione j Kauną.

patogus geležinkeliais 
susiąiekimas iš Ąre’ 
ineno Jr Hamburgo.

M. ARCIBASEVAS: Verti MIKAS ŠILEIKIS

A IVTN AS A ii JL x^i jTjL
R O MANA S

pasakė, prieidamas prie Jur-| 
gio, prieš jo atėjimą vos ką! 
tik meldęsis, draugiškai žiurė-į 
damas jam į akis savo apva-; 
li’omis akutėmis.

—Geras dalykas, — nenoro-; 
mis Jurgis sumurmėjo.

—Gal jr jus eisite su mu-j 
mis? prieidamas dar arčiau; 
jr prašydamas pasakė šafro- 
vas. . . „ J

—-Ne, dėkui, tiesa.... Aš čia 
ne vienas, — Jurgis atsisakė, 
nekantriai atsitraukdamas.

—Na, jr ko ten? — Ivano
vas paaiškino, su paviršutiniš-l 
ku pupširdumu pagriebdamas 
jį po ranka. — Ęįine!

Jurgis nedraugiškai užsispy
rė ir. jie truputį juokingai pa
sistumdė į visas jpuses.

—Ne, kaip Dievą myliu, ne
įgaliu!,.. Paskui aš, gal būt,
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mąi vakarinuosc 
vaikščiojo juodi 
Tamsiame bažnyčios durų tarr 
pe žibėjo )Ugneleš» burios degę 
per pamaldas. Skrajojo plo
nas kvapsnis susiliedainąs 
apielinkės ore ir nebuvo galir 
ma atskirti: ar tai kvepia ko
dylas, ar krintanti topolių lar 
pai. X . ;

—O, šVeikas, Svarožičiau!—! 
kas tai surėkė iš užpakalio. ;

Jurgis greitai apsižvalgė ir j 
pamatė žafrovą, Sdhiną, ’ Iv.a^- 
povą ir Peįrą Iljičą. Buriu 
juokaudami jie ėjo per tamsų 
kiemą. Juodi minykai- ųerą-> 
miai žvalgėsi į juos, ir J dargi! 
tppbliai kaip .tai lyg pametė! 
savo imaldrngą nepasijudiųi-' 
mą, sujaudintistaigiu triukš-i 
mu ir judesiais. 
j, [.-ąy ųxcs čia
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Palaidota visų mė
giama senutė 

Elena Galkienis
Buvo didelė mylėtoja senų lie

tuviškų dainų; ilsisi šv. Ka- 
zimietd kapinėse

MARQUETTE PARK. —Lie
pos 29 d. j šv. Kazimiero ka
pines buvo nulydėta velionė 
Elena GAlkienis, 6937 S. Maple- 
wood avenue.

Senutė buvo 84 metų amžiaus. 
Paėjo iš Gendvilų kaimo, Rad
viliškiu parapijos. Ji buvo pa
vyzdinga, linksma, didelė mėgė
ja senoviškų dainų ir gera 
giesmininkė. Man augus tam 
pačiam kaime ji buvo man ge-

• i
rajį žinoma. £e jos n'ebhvo pa
laidotas nei Vienas ihiręs. Nė 
praeidavo nei vienas susirin 
kimas, kuriame ji bebūtų dai 
navusi;

Kurie pažino velibnę Galkienę 
čia, Amerikoje, tie dar girdėjo 
jos daineles por$ m'etų atgal. 
Bet paskutiniuosius du hietu 
ji išgulėjo lovoje pas dukterį 
Rozaliją Patklene, 6&Š7 MA$e- 
wood AVer, kdr fr mibė, globo
jama dukteh| Barboros ir Ro
zalijos.

Lietuvoje - velionė paliko tris 
sūnūs, Jurgį, kuris būVb Ame
rikoj ė, Jonų it Jetohiftių. Taip
gi inatčiaš. . .

Dau‘g vėlidtiėš Elenoš Ghlkiė- 
nės draugų ir pažįstamų daly
vavo laidotuvėse, suteikdami jai 
paskutinį patarnavimą.

Reiškiu gilią užuojautą Ele
nos Galkienčs dukterims ir 
tariu “Ilsėkis, Gioce, šios šalies 
žemelėje!”

—Povilas Daubaras.

PIRMYN
SHARPS and EI.ATS

JONAS GEblMlNAŠ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 29 dieną, 11:30 valan
da nakties 1934 m., sulaukęs 
42 metą amžiaus, gimęs Tve
rų parap., Žilaičių kaime, Tel
šių apąkr. Amerikoje išgyve
no 26 metų. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Agotą, auk- 
tępi Sophie 14 metų, broli An
taną — . Montana. Mich.. ir 
gimines. Laidotuvėmis rūpintis 
pagelbsti J. S. Nezelski. Kū
nas pašarvotas, randasi 141 
W. 103rd PI.

Laidotuvės ivyks trečiadie
ny, rugpiučip 1 dieną, 8:30 
vai. ryto iŠ namų j Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Jono Gedimino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ię
atsisveikinimą. .t

Nultudr Įtekame,' “ - 
Moteris, Duktė, Brolis 
Giminės.

Laidotuvėse, patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Pullman 4151.

ir

ANTANAS ZAPOLSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 dieną, 2 valandą ry
to 1934 m., sulaukęs 38 metu 
amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo mylimą moteri Mikaliną, 
po tėvais Zaltauskaitę, dukte
rį Dorothy, suną Thomas, rpo.- 
tinėlę baratą, broli Vincentą 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4421 So, Marshfield 
Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieni, rugpiučio 2 dieną, 8^ vai. 
ryto iš namu i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Zapol- 
skio giminės, draugai ir pa
žįsta mi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekamu.
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Motina, Brolis ir Gi
mines. ...

Laidotuvėse pūtamaėja gra- 
borius J. F. ,Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

’ | .. *. i i z • *

That great day for which 
we have 
loiig time 
days off; 
days.

Tohite,
Auditorium the Queen will be 
selected, along with a court 
Of šix. Artiong ašpiraritš for 
these horiors are six bf our 
Pirmyn girls: Adele Rakau
skas, Helen Vespender, Al
bina Trili'k, Rrances Baresas, 
Harriet Gestaut, and Olga 
Ketvirtis. Be bn hahd to give 
the \vinhers a great big hahd, 

Already the American and 
Tribūne have giVen the affair 
very gerieirous write-upš, haye 
published pietures, and \vill 
do sb hgaih this Sunday.

birrhyri has ha d a big part 
in this preparation. A group 
had been selected; taught a 
fcw šbrigs by Mr. St'ep'hens, 
scveral dances by Vytadtgs 
Beliajus, and was sent to the 
Fair every Thursday evening, 
to strolj the grounds, singing 
and dancing, thus advertising 
Lithuanian Day. The group 
had become šo good, its au- 
diences were so generous vvith 
their applause that Cblbhel 
Houghteling expressed a de- 
sirc that it conlintie itš visits 
after Lithuanian Day.

been preparing a 
is just foųr short 
diey vvill be busy

dinner for all at the Spanish 
Viliame where once more the 
songs and dancės of this 
įroup drew the attention į of 
hė crowds. What evenings, 

what days, what a group, what 
energy, Vvhat vitality and — 
what "pride for one's nation- 
ality!

and dancės of this
GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

at tiie Lithuanian

Lašt Thursday the “Stroll- 
ers” started rather latė, hav- 
ing lošt mucil H'me posing for 
the Fair photogrėpher. These 
picttires vvill dįiliear iri the 
Fair magazine for tilo vvėek 
of August Fifth. Don’t miss 
them.

In liirri thcy visited Nep- 
tunes Follies (for the second 
time, ihcidentally) paušed to 
Vvitness thę Show And thęnce 
to Slreets bf Paris. Herc, 
dfter seeing Madamoiselle 
poupon and Mala tlari per- 
form Joe Gura .(‘ori tvvb vveeks’ 
Vdcatibn f’rom ftoektord) 6Ut- 
dicl them witli ohe bf liiš dwn

n" A r ~

R f

NOTICE!
Rehearsals’ Thursday and 

Friday vvill not take place at 
Mark White Sąuare, būt at 
the Chicago Lithuanian Audi
torium. Time 7:00 P. M.

Jacgue's Grandmesnil

Amerikos Uetuvią Daktarą 
_______ Draugijos NaHid, 

TeL Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų Ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted SL

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL yak.
■eredomis

PROBAK“
suteikia 

barzdaskuty klo^ 
komfortą 
skiitiftibs

namie

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
^rėdomu ir nedM. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Arena® 
'Telefonas Renubljc 7868

■I Ai.Į* f

<PROBAl< BLAOEI

Amerikos galihgąjam ddleriui nupigus, amerikiečiui pasi
važinėjimai Europoj pasidarė neįkandami ir dabar amerikietis 
pradėjo daugiau žvalgytis po savo šalį, kurioj gamtinių gražu
mų yra pilna. Štai kelios iš įdomesnių Amerikos vietų. Viršuj ..... ■ i’ . į.

Apačioj kairėj — Carlsbad urvai 
Deširiej — garsusis vandenpūolis

— Ranier National Park 
Nėw Mexico valstijoj. 
Ybš'eriiite Natiohal parke.

_ —

P. CONRA&
PHOTOGRAIf’AS 

Atidarė hupsavą mo
derniška ( studija .su 

HollyM/ood Šviesoms. 
420 W. 63rd St;

Englewood 5883-5840

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometriėally Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galyos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste 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.
Daugely atsitikimą akys atitalso- 

taos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

1712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso TeL Boulavard 5918

iIr/bMh
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniaia pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

datices. Therice to the Italiah ing, judging from the ap- 
plause.

After the program it made 
one of its own on the grass 
of Ford’s Park, vvith a crowd 
of about two thousand vvateh- 
ing. What energy, what yital- 
ity! No wonder Colonel 
Iloughteling bncez remąrked 
that this group coųld wear 
out a dozen men who migli t 
attempt to keep up vvith it. 
No wonder" Lithuania ean 
boast of šuch men as Gedi
minas, Kęšhįtįs, Vytautas.

Tlie evening ended vvith a

Village, to vvitness Šalty Rand 
and her Bubble Dance.

Most vivid niėmbries of the 
evening: Bernard Miller and 
Mary Gvcflda ihuriching vvaf- 
fle sausages; Helen Vespen- 
der a taffy apple; Joe Gura 
dancing; Stephanie captivat- 
ing the U. S. Navy. ’ '

Lietuvės Akušerės ___
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapj 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone .

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
sė ar ligoninėse^ 
dliod’i massage 
eleetirie tr e at
meni ir maeme- 
tię* blankets ir tt- 
Moterims ir mer- 
gtihoms patari
mai dovanai.

DR. G. SERNĖR
LIETUVIS 

u,^,Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
756 West 35th St.

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu aktą

morcSaturday was eveh a 
spectacular ddy. The “Stroll- 
ers” took part iri the Carnival 
of Natįoris, štaged' in Ford’s 
Symphoriy Gard'ens. Awaiting 
the JjbuV for the parade to 
begiu this grotip of Lithuah- 
ians took initiative again, 
gavę ą? prie-view bf what thcy 
had, butšide the galės; and 
every other halibnality group 
followed; ,i

In .th'e pirograih itself, in 
which six dr sevęn hations 
participated tii’e Lithuanian 
group m a do the bes t šhow-

Vai.—8:80 A. M. iki $:30 k' M. 
wTėl. HARrison 0751 

pastoviai žemos Kainos

32 6 S. S TAT E ST.

kiekvienos O TT P T TT P A yBa .> > 
RŲšIEę V -D* fV PAVOJINGA
Tiktai moksliškiaūę.iAi pa£amįį4tas diržas ir pritaikintas prie riipturos, jums 
gąli suteikti palęngviniipą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre- 

š’s) išdirbėjų, — ateikitb pąs mūs dėl diržo su
STOCkjNGŠ (Guminės. pančiajęos) dęl vąricose gyslų, 
ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume-
V CHkCAfcp ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St,

gąli suteikti palengvinimą, 
ti generacija Diržų (Trusg 
pilnu pasitikėjimu! P .
Taipgi ELASTK 
BELTS.ARCHE 
riams. ‘ ’

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4,. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wtstern A vedu e 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

______ Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley r. Mažeika
1, Graborius ir 
Balzamuotoj as

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

<, lams Kaina prieinama.
3319 Litiiahica Avenue

CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Ląidotuvėse..,...,.Pašaukite.
REPublic 8340 

5340 Šo. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių .su firma tuo 

, pačiu vardu)
r J f : • , < K . ' . l| . .. I ■

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau 

gijos Nariai. 

J. F. RADZIUS
Ineorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja ui $25.00 ir augščiau.

Moderniška, koplyčia dykai. , 
ė68 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

LA1II0.IAM PIGIAIJ NEGU KITI

i

A. A. Jonas Kuncius mirė 
liepos 28 d., o dąbąr ilsis šv. 
les ir negalėdamas atsidėkavot 
nj patarnavimą ir palydėjo ji i

Visi telefonai:

Yards 1741 -1742
f r < • ■ * I' j

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. Monroe 8377

PADEKAVONĖ

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius pfe'r 36 Metų

4605-07 So. Hermitagė Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel; Boulevard 4139

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
West Towp State Bank Bldg. 

2400 West< Madisoh Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

. - Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 Sb. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir-chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Kay ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoriją:
1034 VV. 18th SL. netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietą Ir 
nuo 6 iki 7:30 viL vakare.

TeL Canal ,3110 
Rezidencijos .telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną. . > ,

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 \

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

, Ofiso valandos: .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 įki 8 po pietą

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

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
balsąmuotOjaS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.
i, < t... - t i...

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
( Telefonas Virginia 0086 
O$so , valandos nuo 2-4 ir nuo 

6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Cąlumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišką, Vaįką ir visą 
chronišką ligą

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
aru Slst Street

Valandos: J?—L 7r-9 vaL vak. No- 
deliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai ’

liepos 25 diena ir palaidotas tapo 
Kazimiero., kapinėje, amžinai, p.ujj- 
tiėms, kurie suteikė jam paskub
tą neiš vengiamą 'amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami ^ ..pra^ajinima iš^musu tar
po, reiškiame giliausią .padėką dalyvavusiems Taiaotuvese žmo
nėms ir suteikusiems vajnikus draugams. Dėkavojąmę. grąboriui 
J. J. Bagdonui, kuris savu geru ir mandagiu pątArhąyimų^ gar
bingai nulydėjo j j, i amzinastj, o mums paleirgvind perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius; dėkavojame už kvietkas SLA. 260 .kuopai, 
Mičiudams, Lovickų familijai, Jakopiui, J. J. Bagdonui, Lęvęilppi; 
už mišias D. Oepuliui, Lakoniui. pusseserėms Galinėms ir Laba- 
čiams ir pagąlioš dėkavojame visiems dalyvavusiems lai’ddtuvėse 
žibon'ėms; o tau musų mylimas Jonai sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidotame Už $95. Už iškiliningas 
laidotutes, plieno grabAs, siutas, išbalsamavimaš, karabonas, palinos, 
gėlės, vargonai, kpptyčify—visas prirengimas ir musų malonus pa- 
tarnaVimaš liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
L Cicero 8724.' Koplyčia dykai

Rėš. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 ,
DR. P. Z. ZALATOkIS 
btDYtOJAS IB CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

PatarnaŪja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti, 
2314 W. 23rd PI,- Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516
• SKYRIUS:1439 S. 49 Ctį Cicerą, UI

TeL Cicero 5927 '

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1461

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard u 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. RepubUc 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Šarados ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas RepubUc 9600

su darbu busite užganėdinti.
14 W. 23rd PL' Chicago

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tėti Boulevard 7820 
Mamą Tel. Prospect 1986

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wsshington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearticrn 9047 
Res. 5349 So. HerjnR»tP Are.

EL1ZABETH KUNCIUS ir Duktė JOHANNA,



CLASSIFIEDADS I
rųsies

vis už tą patį mo

dienos laikraščio lai

PRANEŠIMAI

kad

MADOSMADOS

Box 143
TEL. REPUBLIC 8402

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE-

Hel

NARIŲ2884123rd Street 31st Street

Gerkit ir Reikalaukit

1739RADIO
CLASSIFIEDADS

biznis.

šerne turi bu-(Vardas ir pavardė)

■**«> (Adresas)

(Miestas ir valstija)

Lietuviškos 
Degtines

i. Man 
e geri 
čia tu

R. 1 
Mich.

vai- 
pro-

Anglų Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisiu 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Business Service 
Biznio Patarnavimas

karalaites rinkinio kalius pra
sidės 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoj. .

NORTH SIDE
MORNĮNG STAR CLUB

• Wabansia & Robey Sts

Nųspėjom, .Chicagos 
piratai ištikrinu 

progresuoja!

NAUJIENOS Pattern
1739 S. Halsted St.

• .t'

Čia įdedu

atsiųsti man pavyzdį No.
• ,■.. ... . .- ... ■

Mieotą ........................

BARAS
— riešutinis
liaus
vernai ........... _
te jj. žema kaina

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

£,251,800 svarai kon 
servuotos mėsos 

bedarbiams

BUčEfcNfi su 4 
ti parduota iki Subatos. Pasiskubin
kite, laimėsite. 1000 W. 69 St.

Chorams ir kitiems 
dalyviams Lietu

vių Dienoj

bicago, III.

15 centų ir prašau

REIKALINGA - 
Moteris virėja. 

749 W.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

i abi puses ant 
Pragyvenimas tik 

; i- 
Valtelė dy- 
j, maudytis 

Atvažiuokit vykeišinin-

kad apru

1458 W. 15th St. i

pro- 
p.p. iš sto- 
, buvo ypa-

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų pataritnas visose namų savi- 

r rendauninku reikalais. Mes 
Atdara kasdien nuo 

vai. vak. šventadie- 
Ižymus

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and’ 
finger Waving

STELLAJS
BEAUTY SHOP

10832 S. Michigan 
Avė., 2 fl.

Tel. Pullman 3359

“Birutės”, “Pirmyn” 
ir kitiems chorams,, šo
kėjų grupėms ir kitiems 
dalyviams Lietuvių Die
noj pasaulinėj parodoj 
yra šiuomi pranešama, 
kad visi susirinktų ket
virtadienio ir penkta
dienio vakare, rugpiu
čio 2 ir 3 dd., j Lietuvių 
Auditorijų galutinoms 
repeticijoms, kur visi

TOWN, OF LAKE
’ BARSKIS FURN. 

1717 W. 47th St 
- Yards 5069

Erie gelžkelio sistema duo
da publikai nepaprastą pa
siūlymą ateinantį šeštadienį, 
rugpiučio 11 d. — kelionę iš 
Chicagos į New Yorką ir at
gal už $27.25.

Žinoma, niekas nenorės tik 
nuvažiuoti ir tuoj apsisukus 
grįžti atgal. Taigi Erie gelž- 
telis duoda laiko 7 dienas 
grįžiinui atgal. Reiškia, už tą

BUDRIKO RADIO PROGRA 
MAI SEKMADIENI

Darbuotojai, kurie turi surinkę pinigus 
prašomi juos kuo artimiausioje 

ateityje prisiųsti centrui

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto/ 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

BRIGHTON PARK ;
PEOPLE’Š FURNITURE CO 

■1183 So. Archer Ąvenite
Lafayette 3171 

2536-40 - Street

Pirkitčs Išankstb 
lietuvių Dienos 

ženklelius
Kelionė New Yorkan ir 

atgal tik $27.25

Šiandien Karalaitės 
Rinkiniai

CICERO r
K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48th Ct,f Cicero

BARBER SHOP pardavimui, 8 
krėslai, nėra lyso. Parduosiu pigiai 

2950 W. Madison St. .... v

BARO FIKčERIAI — šaldytojai— 
ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Samtelius ' Priverstas paau
kauti, kad padaryti vietos, labai pi
giai. Taipgi fikČeriai dėl kitokių 
biznio ištaigų.

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas

sykiu išbandys toki pro
gramų,1 kokis bus' duo
damas Lietuvių Dienoj*. 
Ypač “Pirmyn” choro 
nariai turi kreipti dė
mesį i šį pranešimų; nes 
jiems buvo pranešta su
sirinkti kitoj vietoj.

ROSELAND
J. J. TUPIKAITIS

725 W
Pullman 0071

mn . 
neturime skyri 
8 vai. ryto iki 
niais nuo 10 ryto iki piet. . _ 
namhi 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.

Važiuokite ant Va 
kacijų

Tik savaitė, kita beliko iki 
momento, ktA’io ilgai ir nekant
riai laukė visos Amerikos ir 
Lietuvos visuomenė. Dienos, 
kurios paliko iki Leitenanto Fe
likso Vaitkaus atsisveikinimo 
su Chicago ir išskridimo į New 
Yorką su “LITUANICA II”, 
kad pradėti kelionę per Atlan- 
tiką, greit bus galima suskai
tyti ant pirštą. *

Tad ALTASS valdyba dar 
kartą kreipiasi į ALTASS sky
rius, ALTASS darbuotojus ir 
aukotojus, kr/rie turi sukėlę pi
nigus, arba žada aukoti, prašy
dama visus pinigus priduoti 
ALTASS iždan: J. Mackevičiui, 
2324 South Leavitt street, arba 
raštinėn, 1739 South Halsted 
street, kuo artimiausioje ateity-

BRIDGEPORT
PROGRESS FURNITURE 

3222 So. Halsted Street 
'/?. ;;;'Victory^^6 '

MR.KlkAS
3335 So. Halsted Street 

Yards 6894

PARDAVIMUI Grosernė ir Meat 
Market. Gerai einąs cash 
Visi ynodemiškU įrengimai. Daug 
stako, gera vieta. Kaina prieinama.

4457 Archer Avenue

Konų — Pretzel’iu z 
SO. WALLACE STREET

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

PARDAVIMUI valgykla, biznis 6 
metų senas, pigi renda, Šiluma, 
karštas vanduo, Insurance ir sūrų 
apžiūrėjimas namo savininko; 
gero krosingo, tarp 3 gatvių 
šviesa “stop and go”.

7259 Vincennes Avė.

STOGDEtfGYSTfc IR BLfiKORYSTfi 
Ar jusi 

symo?
l______  .. „ .
šoki blekorystės darbų.

BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

ardavimui — 32 pėdų 
moderniško sty- 

— papuošimas up-to-date ta- 
. Atsilankykite ir pamatyki-

CHICAGO CABINET & 
CARPENTER SHOP 

1502 So. Wabash Avė.

pačią kelionės kainą bus ga
lima . grįžti ; atgal keletą die
nų pavėšėjus New Yorke.

Be to, jei kas norės, tai pa
keliu galės išlipti iš trauki
nio toj ar kitoj stoty, pernak 
voti ar paviešėti ir po to, pa
siėmus kitą traukinį, vėl va 
žiųoti 
kestį.

Ir ne . tik tą šis pasiūlymas 
žada. Jis prižada nemokamą 
nuvežimą.
Kaip žinoma, Niagara Falls 
yra vienas garsiausių vanden- 
kričių pasauly.

Atkreipkite dėmesį į tilpu
si šios 
doj Erie gelžkelio garsinimą

2884 — Augesnei moterei vasari
nė, lengva ir patogi suknelė. Prak
tiškai bus, jeigu ją pasisiūdinsite iš 
paprasto perkaįio. Sukirptos mieros 
36, 38, 40, 24, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę. <

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept 
So. Halsted St., Chicago, III

S. L. A. 36-ta kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą rugpiučio 1 d., 
7:30 vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 So. Halsted St. 
Prašau pribūti visus narius, ba ran
dasi svarbių reikalų aptarti. O kas 
svarbiau — tai užsimokėti mėnesi
nes mokestis ir būti pilnais na
riais. J. Balchunas, rašt.

Artinasi Lietuvių Die
na pasaulinėje parodo
je. Didelėse tos dienos 
celebracijose kiekvie
nas lietuvis nori turėti 
rezervuotųsėdynę. .

Sėdynės "j® rezer- 
vuotos trims tūkstan
čiams. Kas nori turėti 
sėdynę, kiekvienas turi 
nusipirkti Lietuvių die
nos ženkleli, nes be žen
kleliųs- 
galima gauti.

Pirkitės LietuviųDie
nos ženklelius išanksto 
Juos galite gauti sekan
čiose vietose:
18-TA GATVE

NAUJIENOS
1739 So. HaEted St.

Chernauskas Tavern
Atsilankykite I « Puiki. Aludė 

dagus patarnavimai?. Visokie 
mai už žemiausią kalM * < 
rėsite “good time”. ■ ‘ .j 
A. Chernauskas Tavern

3204 Sb. Halsted St. Victory 847?

per Z.
11.00 

per A.
i......... 2.25 _ x TeL Yards 8408

VICTOR BAGDONAS
Perkrauetome ant vietoz 

Nuvežamo ir i tolesniae vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8408 S. Halsted-Ct.

Praeitą sekmadienį Budrike 
radio programai, kurių buvo net 
du, pasižymėjo savo gražumu 
ir įvairumu. Pirmutinis 
gramas, 1:00 vai. 
ties WCFL, 970 K 
tingai gražus, susidėjo iš rink-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. Ilk

Federal Surplus Relief Cor 
poration paskyrė Illinois vai 
stįjąi 2,251,800 svarų konser 
vuoįps jautienos 
pinti bedarbius laike rugpiu
čio. Tą mėsą padalins tarp 
reikalingųjų Illinois Emergen- 
cy Relief Commission. Pir
mas mėsos transportas pa
sieks Chicago apie rugpiučio 
15 dieną. 1

Visi skyriai ir darbuotojai 
nuoširdžiai prašomi išpildyti šį 
prašymą, nes laikas begaliniai 
trumpas, o už supirktas dalis 
reikia tuojau baigti mokėti.

Pirmadienį ir antradienį, AL
TASS centran buvo susiųstos ir 
priduotos sekamos aukos “LI- 
TUANICAI II”.

NAUJOŠ AUKOS
Chicago, Illinois, per S.

Mozeską .......    $1.25
Mar Lin, Pa., per A. J.

Baniauskas ..................... 24.00
Natrona, Pa., per J. Bi- 

colis  .....    2.50

Važiuok ant vakacijų! Pigiau at
sieis gyventi negu mieste. Tik $9.45 
cainuoja tikietas 
Greyhound Bus.
$1.00 į dieną arba $25.00 į mėnesį 
Citokių' išlaidų nėra.
<ąi. 3 ežerai ant ūkės 
t ^žuvauti
cai. Parašykit. laišką 2 dienas pir
miau,. kad .galėtumęm jumis pasi
tikti Ludington, Mich.

JOHN MILASH
■ • ■ , ■ Box 60

< ' Irons, 
arba pašaukit

• ‘ DrexeL 3689
• (Apg.)

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki .48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtinė — 
$250.00.

įsirašyti
Draugijon 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

tiųės muzikos ir vyrų solistų ir 
vj«rų dueto si/ vykusiu piano 
akompanimentu.

Antras programas buvo 1:30 
vai. iš stoties WAAF, 920 K., 
ir susidėjo. iŠaukšto 
rekorduotų lietuviškų dainų ir 
muzikos. \,

Kitas Budrikę radio progra
mas bus ateinantį ketvirtadienį 
iš stoties WHFė, 7:30 vai. vak. 
Nepamirškite Budriko ‘progra
mų pašiklausyti.^A*

Kiek laiko atgal pranešėme, 
kad Chicagęjč pasirodė pira
tai. Vakar vėl buvo rašyta, 
kad tie naujos mados pleši- 

Michigan 
menknie- 
maži, tik

Jau atėjo ta diena ir tas va- 
i caras, kada bus išrinkta iš 
daugelio musų merginų viena, 
kuriai tekši garbė būtį Lietuvių 
Dienos karalaite pasaulinėje 
parodoje. ,r. . ,

Kandidačių, į karalaites yra 
apie 60. Dauguma chicągie&įų, 
k<t yra nemažai ir iš kitų 
miestų ir miestelių. Visos jos 
puikios, visos malonios. Kiek
viena jų turi daug garbintojų 
ir pasekėjų. Lietuvių1 Auditori- 
. oj šį vakarą bus daug gražaus 
svietelio. /

. Ceremonijos, ir šokiai bus 
prie gražios muzikos Jono Bi- 
.anšką vadovybėje.
•į Prieš rinksianf karalaitę bus 
perstatyti’ du laimingi lietuvių 
vaikai, kųfiė jau lainiėjo pri
zus, 'kaipo sveikiausi lietuvių 
vaikai/ Būtent / AįtųrašTumo- 
šiukas ir Lucillė' Jakubauskaitė.

Paskui visų akys bus suža
vėtos pasirodymu viena po ki
tos gražiausių lietuvaičių.

(Po jų pasirodomo aštuoni 
teisėjai pradės apžiurinėti gra
žuoles detaliai, tirti jų išmintį 
ir mokėjimą kalbėti lietuviškai.

Lietuviu dienos karalaites 
teisėjai yra sekami:

Drė Susana Slakis
Ponia Vincenta Insoda
Dr. A. L. Davidonis
Col. J. V. Houghtaling
Adv. A. A. Dobbs
Adv* KL Jurgelionis
Dr. A. Montvidas
Justinas Mackevičius.
Su karalaite bus išrinktos

I ’ , • , ' . ‘’ L ■ r-

šešios gražiausios mergaitės jai 
į palydoves.

Karalaitė bus čia apvainikuo
ta ir visoj auditorijoj ir visoj 

I Chicagoj bus sveikinimai ir 
džiaugsmas. ;

Lietuvių Diena pasaulinėje 
parodoje įsigys vyriausią 
dintoją ir lietuvių tautos 
greso vaizduotoją.

MARQUETTE PARK * 
KARTANAS

2557 W. 6DIH1 Street
Hemločk 031$

NARVID’S PAKERY
2424 W. 69j|i Street

• • Prospect 5705 \

Assocįation of Lithuanian Pro- 
perty Owners laikys mėnesinį susi
rinkimą trečiadieni, rugpiučio 1 die
ną, 7:30 valandą vakaro, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj.. 3133 So. Hal
sted St. Visi nariai namų savinin
kai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų, ku
riuos būtinai turime aptarti.

R. S. Kuneviče..

<ai užklupo valtį 
ežere. Bet tai dar 
ds. Laiveliai buvo 
motorinės valtys.

Bet vakar, štai, piratai jau 
pradėjo demonstruoti 
jrogrėsuoja. šį kartą 
manė užpulti ne valtį, bet di
desnę auką garlaivį, ku
ris kursuoja tarp Chicagos ir 
Milwaukee. Kas ten įvyko dar 
nežinia, bet matyt, kad padė
tis rimta, nes garlaivį gelbė
ti išvyko keli krantų apsau
gos valdybos laivai, apsigink- 
avę armotomis ir kulkosvaid

žiais.

Totai ........ ,., $258.85
(bu sdaugiąų)

čia didžiumoje ; paduotos 
bendros sumos, kurias 'Cęntrui 
prisiuntė; darbuotoj ai1 ’ išy polo
ni j ų. : Vardai aukętoį ų. /./bus 
paskelbti vėliau, priėš> skridi
mui įvykstant/ ■•/.// ./■?

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Dęfaulted ir Ųndeįaiilted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Cdllateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC,

120 S. La Šalie St.
Tel. Frahklin 0576

Piknikų ir išvažiavimų 
‘ rengėjams

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

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

Naujienų Administracija.

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT

■ • , ,

DoubleTetied/
Double Aciion.1

Baltimore, M 
Gapsis ..............

Superior, Wis
Lassis ............

St. Charles, III., per Joa- 
kifnas -Stanish ...........  2.00

Mihvaukee, Wisconsin per
William Staupickas .......... . 8.25

Shėboygan, \Visconsin per
K. Karkazas ..................... 2.50

Chicago, III 
raska a...............   2.00

Kenosha; VVisconsin, per
J. Guzaiiskas ........ 3.75

Chicago, III., W. Waldo 5.00
Maspeth, N. Y., per’ Ja- 

cob Okolowich ......    1.25
Brooklyn, N. Y. per P.

Yesewyče ......................... 1.50
Brooklyn, N. Y. per C. Si

dabras ..................   2.00
Utica, N. Y. per W. Buor- 

nat  ................   37.35
Superior, Wiscbnsin, per

J. Lenoyich ............. ........ 2.75
Brockton, Mass., per Kle- 

mens čirbulėnas 37.25
Port Chester, N. Y. per 

Antanas Urbonas  ......  4.50
Providence, R. I. Provi- 

dence Lietuvių Suvienytos 
Draugijos per Bronius Si- 
minavičius .....................  100.00

Philadelphia, Pa., per Jo- 
seph Collins .....    1.50

Brooklyn New York per
A. J. Stalonas ........i....... 1.50
Rochester, N. Y. per K.

Shliavas ...................... . 1.25
Collinsvillę, UI., per G.

Naujokaitis ..'........./... .50
Hart, Michigan. per V.

Kutulis ............1.50
Argo, Illinois, per S. Ma- . 

saites ...........1.,,50
Hamond, Indiana per D, 

Preidienė ..........;......  ‘1.00

Mutual LipiCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Business Service 
Biznio Patarnavimas

YANKEEeF00blSI>R0DUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountain įrengimu — Ice Cream

8645

1 ■■   I Į , I     1 "R    Į I Į.III.JĮ., I m l.l. 

$258.25 Naujų Aukų 
“Lituanicos II” Skridimui

Business Chances 
,. POTdyjinųi Ęhmiai

PARDAVIMUI restaurantas, fik
Čeriai, 25 pėdų kaunteris iš dviejų 
dalių, zaslanai, štymo stalas, mar
muriniu viršų stalas, kėdės, ledau- 
nč, kavai urna (virdulys), aiskry- 
nio Šaldytuvas. 6100 So. State St.

Wanted—Femaie 
arbininkiųReikia

REIKALINGA moteris prie na 
mų darbo. i

924 W. 69th St.

■K Musical Instruments
______ Muzikos^Instrumentai

PADĖSIU pas patikimus žmones 
arba parduosiu savo dailų Grand 
Piano—mažiau kaip 2 metų senumo. 
Rekomendacijos reikalingos. Mažas 
balansas gali būti mokamas kaip 
renda. Naujienos,

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senis ar pusam
žė moteris, kuri galėtų pagelbėt 
prie namų. Turi būti ant vietos. 
Valgis, kambaris ir mokestis. Dar
bas lengvas, 
krautuvę.

^a^att<Įai-Italsai_________
STORAGĘ RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

Help VVanted—Malė

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės, vedęs. Apžiūrėti senus žmo
nes, pasitaisyti sau valgį ir kad 
mokėtų melžti karves. Stanley 
Malsavage, R. D. 2, Rhinelander, Wig.

Partners Wanted 
.Pysinink^

REIKIA partnerio i alaus biznį 
Biznis gerai išdirbtas; vienam per- 
sunku apsidirbti; 2 nauji trokai. 
10419 So. State St. nuo 5 iki 6 va 
karais. Tel. Pullman 8011.

Šiluma,

ant 
yra

is reikalauja patai- 
_ ____ , - -----te mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi

ounce.S 
for

ŠAME PRICE
AS 43 YEARS AGO

MILLION S OF P O U M D S U S E D 
BY OUR GOVERNMENT

J




