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Vidaus reikalų sek
retorius Ickes vado
vaus vieš, darbams

Amelia Eashart nusta
tė naują moterų skri
dimo greitumo rekordą

Jį Rooseveltas pasirinko todėl, 
kad jis mažiausia pasiduoda 
demokratų politikierių įta
kai.

WASHINGTON, liepos 9. — 
Prezidentas Rooseveltas vesti 
platų viešųjų darbų programą 
ir išdalinti viešiems darbams 
paskirtus $3,300,000,000, pasky
rė vidaus reikalų sekretorių 
Ickes, chicagietį.

Pats prezidentas prisipažys- 
<ta, kad jis pasirinko Ickes to
dėl, kad jis gali geriau už vi
sus kitus pasipriešinti įtakai 
politikierių, kurie, be abejonės, 
visomis priemonėmis bandys 
gauti pinigų iš to fondo sa
viems projektams. Ickes yra 
pažangusis republikonas, kuris 
šiuose rinkimuose betgi rėmė 
demokratus ir likęs vidaus rei
kalų sekretorių ikišiol sugebė
jo sėkmingai atremti demokra
tų politikierių reikalavimus pa- 
tronažo ir “džiabų”.

Politikieriai iš visų pusių tie
sia rankas prie viešųjų darbų 
fondo ir delei visokių biuro
kratiniu keblumų, su kuriais 
tenka nuolatos susidurti, dar 
negalima pasakyti kad bus pra
dėti pirmieji viešųjų darbų 
projektai.

Sekretorius Ickes paskelbė, 
kad kabineto tarybą nutarė pa
siūlyti prezidentui visą šalį pa
dalinti į 12 distriktų~tr' paskir
ti 12 distriktų administrato
rių, pasekant federalinio re
zervo distriktus, vieton skirti 
administratorius pagal valsti
jas, kaip pirmiau buvo taria
ma. Distriktų administratoriai 
turėtų savo atstovus visose vie
tose, kur tik butų reikalas.

Kiek žinoma, viešųjų darbų 
taryba prisibijo, kad adminis
tratorius padalinus sulig val
stijomis, viešieji 
durtų politikierių 
skiriant valstijų 
rius prezidentas
tytis šu senatoriais 
valstijų politikieriais. O taryba 
nenori, kad viešuosius darbus 
vestų politikieriai vien tik po
litiškais išrokavimais. Paskirti 
gi sulig distriktais administra
toriai butų labiau nepriklauso
mi nuo lokalių politikierių.

Kiek jau yra gauta prašymų 
pravesti tam tikrus politikierių 
pageidaujamus projektus, toli 
neužtektų paskirtųjų pinigų. 
Prisieina išrinkti tik pačius 
vertinguosius, naudingus visai 
šaliai. Net dagi patys kabine
to nariai, kurie įeina ir viešųjų 
darbų tarybon, kuri turi spręs
ti dėl tų projektų, 
kaip nors įsprausti ir 
jektus. Tuo labiausia 
prekybos sekretorius 
laivyno sekretorius 
Abiejų biudžetai, dėl
jos, buvo apkarpyti, tai jie da
bar iš viešųjų darbų fondo no
ri gauti pinigų tiems projek
tams, kurie buvo iš jų sąmatų 
išbraukti. Ir nori gauti daug 
daugiau, negu jų biudžetai bu
vo sumažinti.

NEW YORK, liepos 9. — 
Garsi lakūnė Amžlia Earthart, 
kuri yra perskridusi Atlantiką, 
nustatė naują moterų trans- 
kontinentalio skridimo rekordą, 
atskrisdama iš Los Angeles j 
Newark, nuo Pacifiko iki At- 
lantiko, į 17 vai., 7 min. 30 
sek., tuo sumušdama savo pa
čios pirmesnį rekordą 19 vai. 4 
min. Ji nesididžiuojanti savo 
nauju rekordu, nes neužilgo 
tikisi pasiekti daug geresnį 
rekordą.

Ragina ekonomine 
konferenciją svars
tyti kitus klausimus
Valstybės sekretorius Hull nu

mato šešias klausimus, ku
riuos konferencija galėtų 
svarstyti.

darbai atsi- 
rankose, nes 
administrato- 
<turėtų skai- 

ir kitais

Prezidentas ragina 
ratifikuoti prohibi

cijos atšaukimą
Ragina sausąsias pietines ^vals

tijas laikytis demokratų plat
formos.

WASHINGTON, liepos 9. — 
Prezidentas Rooseveltas paskel
bė paraginimą tradiciniai sau
sųjų pietinių valstijų demokra
tams laikytis partijos platfor
mos ir ratifikuoti prohibicijos 
atšaukimą. Bėgyje ateinančių 
dviejų savaičių bus renkamos 
valstijos konvencijos trijose 
pietinėse valstijose — Alaba- 
moj, Arkansas ir Tetmessee 
valst. Kova ten eina visu smar
kumu. Tos valstijos, kaip ir ki
tos pietinės valstijos, yra sau
sos ir sausieji deda visas pa
stangas jas išlaikyti ir pirmą 
kartą aplaikyti pergalę kovoje 
prieš prohibicijos atšaukimą. 
Kaip visur kitur, taip ir ten 
sausieji labiausia naudojasi 
bažnyčia. Bet ir Slapieji daug 
dirba, kad ir tos valstijos ra
tifikuotų prohibicijos atšauki
mą. Jei Slapieji laimės šiose 
valstijose, tai bus aišku, kad 
prohibicija greitai Amerikoje 
išnyks.

Prezidento paraginimas yra 
formoje atviro laiško Alabamos 
demokratų pirmininkui Mc- 
Cord, kuris prašė prezidentą 
pasisakyti nusistatymą prohi
bicijos klausimu.

šiandie Illinois natifikuos 
prohibicijos atšaukimą

SPRINGFIELD, III., liepos 
9.t — Rytoj, liepos 10 d., susi
rinks Illinois valstijos konven
cija formaliai ratifikuoti pro
hibicijos atšaukimą. Konvenci
ja buvo išrinkta birž. 5 d. ir 
kadangi į ją nepateko nė vie
nas sausasis, tai Illinois prohi
bicijos atšaukimą ratifikuos 
vieųbalsiai.

LONDONAS, liepos t 9.
Jungt. Valstijų valstybes sek
retorius Hull, galva Amerikos 
delegacijos ekonominėje konfe
rencijoje, viešai atsakė į užme
timus, kad' Jungt. Valstijoms 
atsisakius stabilizuoti dolerį, 
nebeliko kas konferencijai svar
styti ir todėl konferencija turi 
išsiskirstyti ir delegatai turi 
gryšti namo. Savo atsakyme 
jis numato šešis klausimus, 
kuriuos konferencija gali svar
styti, bet kurie ikišiol nebuvo 
konferencijos pajudinti. Svar
biausias tų klausimų yra bend
ros pastangos pakelti prekių 
kainas. Kiti klausimai yra: 
kreditai, nuėmimas niekurių 
suvaržymų tarptautinei preky
bai ir netikę prekybos budai' ir 
metodai, kurie iššaukia preky
bos karą. Visi jie yra numaty
ti konferencijos dienotvarkėj.

♦
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Dvi garsios Amerikos lakūnės — Amelia Earthart Put- 
nam (dešinėj), kuri yra perskridusi Atlantiką ir Ruth Nichols, 
kurios dalyvavo tr^nskontinentalėse oro lenktynėse iš New 
Yorko į Los Angeles.

Reikalaukit, kad 
perduotų Lietuvių 

dienos programą

Lakūnas Mattern 
sveikas, bet jo aero
planas sudaužytas

konferenciją ne
nebus padaryta 
šiuos klausimus 
to butų naudos 
Kliūčių tų klau- 
yra labai daug,

Valstiečių ties Aisė 
džiais kantinėse pa 

šauti du žmones

Vengrijos regentas 
gavo diktatorinių 

galiųHull ragina 
siskirstyti iki 
pastangų nors 
išrišti, nes iš 
visoms šalims, 
simų išrišimui
bet paširyžimas ir noras susi
tarti gali visas kliūtis nugalėti.

Hull atsiliepimas tapo pa • 
skelbtas su visos Amerikos de
legacijos pritarimu.

Pasidalinimas konferencijoje 
yra aiškus. Vienoj pusėj, kuri 
ikišiol turi didžiumą, yra Jung
tinės Valstijos, didžiuma kitų 
Amerikos valstybių, Anglija, 
Skandinavijos šalys ir tolimie
ji rytai. Kitoj pusėj yra aukso 
blokas ir didžiuma Europos val
stybių. Tik viena Rusija, taip 
sakant, “sėdi ant tvoros” ir 
nesideda nė prie vienos pusės, 
laukdama kuri pusė jai dau
giausia pasiūlys.

Vienas pašautųjų mirė. Kova 
kilo buv. žemės savininkui 
puolus pirkusį jį iš varžytinių 
ūkį. Minia norėjo šovė jus nu
bučiuoti.

CHICAGO, ILL. — Pereitos 
savaites pabaigoje didžiulis 
radio stočių tinklas, National 
Broadcasting Co., pranešė, kad 
transkios dalį “Lietuvių Die
nos” (liepos 16) Pasaulinės 
Parodoje, programo, nuo 3:30 
iki 4:00 po piet.

Labai svarbu, kad tas pro
gramas pasiektų kuodaugiau- 
sia lietuvių kolonijų, o tuo rei
kalu labai daug gali pasidar
buoti patys lietuviai. Jeigu 
norite užtikrinti, kad “Lietu
vių Dienos” programas butų 
transliuojamas jūsų kolonijo
je, reikalaukite iš vietinės Na
tional Broadcasting stoties tai 
padaryti. Jeigu ganėtinai di
delis skaičius to reikalaus, sto
tis sutiks reikalavimą išpil
dyti. Pavartokite spaudimą, 
o savo atsieksite.

Sekamos dalys bus trans
liuojamos iš “Lietuvių Die
nos” Pasaulinėje Parodoje, 
kaip praneša Programo ko
misija: Lietuvos ministerio 
Washingtone B. K. Balučio 
kalba, J. Babravičiaus daina
vimas ir prof. M. Senn’o kal
ba ir didžiulio 700 balsų choro 
dainos.

Susidaužė nusileisdamas 80 m. 
nuo Anadyro. Rusijos aero
planai ir laivai plaukia pa- 
gelbon.

MASKVA, liepos 9. — Du 
sovietų aeroplanai ir keturi 
laivai skubinasi j pagelbą lakū
nui Jimmy J. Mattern, kuris 
dabar yra Anadyre, labai re
tai apgyventoje vietoje šiaury- 
tiniame Siberijos iškyšulyje.

Gautomis papildytomis žinio
mis, Mattern, kuris skrenda 
apie visą pasaulį, buvo privers
tas nusileisti sugedus motorui. 
Nusileisdamas 80 mylių nuo 
Anadyro, jis sudaužė savo aero
planą,. bet pats išliko sveikas. 
Jei bus galima pataisyti aero
planą, Rusijos lakūnai pagelbės 
gauti reikiamas dalis ir aero
planą pataisyti, kad
galėtų toliaus skristi ir baigti 
savo kelionę. Jei aeroplano ne
bus galima pataisyti, tai Rusi
jos lakūnai nuveš Mattemą į 
Nome, Alaskoj.

Anadyre yra radio stotis, 
bet pats miestelis yra didesnę 
metų dalį atkirstas nuo pasau
lio, o ir geriausiu laiku pasiek
ti jį yra labai sunku.

Mattern

BUDAPEŠTAS, liepos 9. — 
Atstovų butas priėmė valdžios 
bilių, kuris suteikia premierui 
Horthy diktatorinių galių, nors 
jis ir šiaip naudojasi visomis 
karaliaus teisęmis. Tarp kitko 
jam duodama galia uždaryti ir 
paleisti parlamentą.

Plėšikai nušovė policis- 
tą; suimti

Lietus užliejo Colo 
klonį; daug žmonių 

pasigendama

CHICAGO. — Pereitą šešta
dienį du plėšikai, Ross King.ir 
John Bongidrno, abu tik ne
senai paliuosuoti iš kalėjimo 
ant paroliaus, bandė antru kar
tu apiplėšti Thomas W. Comp- 
ton apgarsinimų agentūrą, 9 S. 
Kedzie Avė. Viena moteris plė
šikus pažino ir pranešė gatvė
je policistui. Policistas Harry 
Redlich vieną plėšikų suėmė. 
Tečiaus jis nežinojo apie antrą 
plėšiką, nepasisaugojo ir antra
sis plėšikas, King, policistą iš 
užpakalio nušovė. Tečiaus plė
šikams pabėgti nepasisekė: jie 
už kelių blokų nuo plėšimo 
vietos tapo suimti. Koronerio 
teismas atidavė juos grand 
j viry. Abiems jiems bus reika
laujama mirties bausmės.

Apdegė III. valstijos 
kapitelius

SPRINGFIELD, III., liepos 9. 
— Šiandie kilo gaisras viename 
valstijos kapitoliaus sparnų, 
nuo kurio pats kapitelius nema
žai nukentėjo. Del tos priežas
ties rytoj susirenkančiai valsti
jos konvencijai teks ieškotis ki
tos vietos susirinkimui.

MORRISON, Colo, liepos 9. 
— Debesio pratrukimas užliejo 
gilų Bear upelio kėni joną, ku
riame buvo daug vasarotojų ir 
žuvautojų. Ar kurie jų išsigel
bėjo, dar nėra žinios. Pasigen
dama mažiausia 20 žmonių, nes 
tikrojo skaičiaus kenijone bu
vusių žmonių nežinoma.

Gelbėtojai jau surado daug 
sudaužytų automobilių ir ketu
ri us lavonus. Tečiaus užėjęs 
naujas debesio pratrukimas su
trukdė visą gelbėjimo 
IPotviniai padarė labai 
nuostolių apielinkės 
liams.

darbą, 
didelių 
mieste-

New Yorkas nebe 
šelps bedarbiųSmerkia Jungt. Valstijas

Buvęs Anglijos iždo finansi
nis sekretorius ir buv. užsienio 
reikalų min. padėjėjas Arthur 
Samuel kalbėdamas konservą • 
torių susirinkime aštriai pa
smerkė Jungt. Valstijas. Esą 
iš 66 ekonominėje konferenci
joje dalyvaujančių valstijų tik 
6 žino ko jos nori. Jokio su
pratimo neturi Jungt. Valstijos, 
jos nesuprantančios dagi nė 
pinigų klausimo. Rooseveltas 
svyruoja kaip nendrė, politinių 
partijų vėjui pučiant. Betgi 
Amerika bando maišytis j kitų 
šalių reikalus ir duoti nurody
mus kaip jos turi tvarkytis, 
kuomet Jungt. Valstijos neįs
tengiančios susitvarkyti namie. 
Esą reikia pasakyti joms va
žiuoti namo, susitvarkyti namie 
ir kitas šalis palikti ramybėje.

Prohibicijos agentas 
pakliuvo už valdžios 

degtines vogimą
NEW YORK, liepos 9. —. 

Miesto tarybai nepaskyrus pi
nigų/ o dabartiniems ištekliams 
išsibaigus, miestas turės pa
liauti visą bedarbių šelpimo dar
bą. šelpiama gi yra 210,000 
šeimįynų, kurios susideda iš 
apie 1,000,000 žmonių. Šelpi
mo koinisionięrius sako, kad 
sustabdžius pašelpas gali kilti 
sumišimų ir galbūt reikės pa
skelbti karo stovį, kas kainuos 
daugiau, negu reikalingi pašel- 
pom» $3,000,000.

pusėje apgynėjų

9. —

mėne-

liepos 
lakūnė

Kitas gelbėtojas 
išplaukti krantam

. : ■ i 

O

Prohibicijos
Walter

MILWAUKEE, Wis., liepos 
9. — Robert Shinners, 21 m., 
sūnūs Milwaukee pavieto šerifo, 
liko plėšiko nušautas garaže.

VIENNA, liepos 9. — Veng- 
rijos premjeras Goembes atvy
ko pasitarti su Austrijos 
kancleriu. Apie ką jie tariasi 
— nėra skelbiama.

‘į

norėjo juos užmušti, 
perduotos Telšių apyg. 
tardytojui.

stengiasi 
savo pro- 
pasižymi 
Roper ir 
Swanson. 
ekonomi-

Chicagai Ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Giedra ir šilčiau

Lindbergas išskrido 
šiaurėn

NĘW YORK, liepos 
Garsus lakūnas Charles A. 
Lindbergh su savo žmona iš
skrido į šiaurę — Labradorą, 
Grenlandiją, Islandiją ir t. t., 
kur jie ieškos patogaus kelio 
susisiekimui oru su Europa. 
Kely jie išbus apie porą 
šių.

KANSAS CITY, Mo., 
9. — Mildred Wright, 
ir fizinės kultūros instruktorė 
mokytojų kolegijoj, aeroplanui 
sugedus iššoko iš jo, bet para
šiutui neatsidarius nukrito į 
Mississippi upę ir prigėrė. Ją 
gelbėti bandė John Moss, bet 
ir jis žuvo, 
dar išstengė

Aukso blokas sudarė slaptą 
sąjungą

PARYŽIUS, liepos 9. — Auk
so bloko valstybių centralinių 
bankų, kurie turi pusę viso 
pasaulio aukso, atstovai laikė 
susirinkimą Francijos banko 
vedėjo raštinėj. Jie nutarė ben
drai remti auksu paremtus pi
nigus, nors galbūt prisieis su
dėti internacionalinį fondą va* 
liūtai paremti. Lietuva Šiame 
pasitarime nedalyvavo.

ALSĖDŽIAI, Telšių apskr.— 
Birželio 10 d. Alsėdžių valse. 
Aleksių km. įvyko žiauri dvie
jų ūkininkų kova dėl ūkio, ku
rioje peršauti du Alsėdžių mies
telio gyventojai — IPagojus ir 
Lykis.

Aleksių kaimo gyventojui 
Songailai prasigėrus iki pasku
tinio’ cento parduotas iš varžy
tinių jo ūkis, kuris perėjo Di- 
bulskiui. Ir birželio 7 d. Telšių 
apskr. teismo anstolis minėtą 
gyventoją įvedė į naująjį ūkį. 
Tačiau senasis to ūkio savinin
kas, matydamas, kad liks su 
šeima elgetauti, pasiryžo jį iš
vyti. Abu numatydami gali
mas muštynes ar pan. susi
kvietę daug ginkluotos talkos. 
Ypač Dibulskis, turėdamas tvir
tą žmonos brolį K. Venckų, 
visai gerai įsitvirtinęs nauja
jame ūkyje laukė atakos turė
damas savo
Nesnaudė ir senasis ūkio savi
ninkas Songaila. Jis prisirin
kęs per 10 miesto gyventojų, 
juos prigirdąs vedėsi į “kovos 
lauką”. Ir — po neilgo susi
šaudymo Songailos gynėjai gu
lėjo išsislapstę ravuose, o du 
nespėję pasislėpti buvo sunkiai 
sužeisti, iš kurių vienas — Pa
gojus — vežant į Telšių ligo
ninę puskelėje mirė. Sužinoju
si apie tai policija nuvyko vie
ton ir areštavo K. Venckų, 
Stončių ir Macenj.

Juos parvežus į Alsėdžius 
peršautųjų giminės ir įto - bai
saus įvykio suerzinti gyvento
jai, apie 40 žmonių, puolė šauk
dami “užmušti”. Dėka suma
nios. policijos, jie liko neužmuš
ti. Po to atvykęs Telšių apskr. 
policijos vadas p. Zabarauskas 
pravedė pirmąją kvotą. Dar du 
iš Telšių komandiruoti polici
ninkai ir šauliai saugo jo areš
tuotuosius nuo įniršusių žmo
nių, kurie kiekvienu momentu 
norėjo juos užmušti. Kvotos 

teismo

OKAWVILLE, Ilk, liepos 9.
— Leola Brase, 15 m. iš Gra- 
nite City, III., plaukdama valti
mi Kaskasia upėj pamatė skęs
tančius du vaikinus. Pati ne
mokėdama plaukti, ji šoko iŠ 
valties pagelbon skęštantiems 
vaikinams. Vaikinai liko išgel
bėti, bet ji žuvo.
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BELLEVILLE, Ilk, liepos 9.

— Mrs. Prentice Fulton ir 
Mrs. Despain liko užmuštos 
eksplodavus skystymui, kuriuo 
valė langų užlaidas.

Naujas “Naujienų” 
Telefonas

CANAL 8500
... t.*-. .............. .......................... .................. .. .........................

CHICAGO.
agentas Hammonde,
Jonės, tapo areštuotas už pa
vogimą 60 galionų degtinės iš 
valdžios sandelio. Areštuoti ir 
du jo draugai, kurie toje va
gystėje gelbėjo.

Pakėlė duonos kaina 
1c kepaliukui

CHICAGO. — Pradedant nuo 
Šiandie kvietinės duonos kaina 
liko pakelta 1c ant kepaliuko. 
Duona pakelta ne tik Chicago- 
je, bet ir visoje valstijoje. Tik 
“svaro” kepaliukas Chicagoje 
turi tik 12 uncijų, kuomet vi
sur kitur jis turi 16 uncijų.

DAYTON, O., liepos 9. — 
šeši vietos žmonės liko užmuš
ti užmiesčio gatvekariui ties 
Miamisburg užgavus jų auto
mobilių. Užmuštieji yra iš Bo- 
gan ir Dickey šeimynų.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursų.

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS.
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

IŠ LSS. 19 k p. susi riti kinu). — 
Rengiamas išvažiavimas į 
pajūrį.

Birželio 28 d. vakare, Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėj, 
įvyko LSS. 19 kuopos susirin
kimas. I jį atsilankė nema
žai draugų. Iš raportų pasi
rodė, kad kuopa gerai veikia 
ir yra dedamos pastangos dar 
labiau praplėsti veikimą.

Perskaičius pereito mėn. su
sirinkimą protokolą, buvo per
statyti nauji nariai. Prisirašė 
vienas draugas. Numatoma, 
kad netolimoj ateity prisira
šys ir daugiau naujų narių.

Sekretorius perskaitė LSS. 
Centralinės kuopos laišką 
apie šaukiamą LSS. konferen
ciją, kuri įvyks Chicagoje lie
pos 15 d. Kilo plačios disku
sijos, kurios parodė, kad di
džiuma draugų pageidauja, 
kad butų pasiųsti keli delega
tai, bet kad Chicago yra taip 
toli ir siunčiant kelis delega
tus susidarytų perdaug dide
lės išlaidos, tad tapo nutarta 
siųsti tik vieną delegatą. De
legatu tapo išrinktas S. Cibul
skas, alternatu išrinktas d. 
Žilinskas. Taip kad jei S. 
Cibulskas dėl kokios priežas
ties negalėtų išvykti, tai jo vie
ton važiuos į Chicago d. Ži
linskas.

Kadangi pasirodė, kad šia
me susirinkime vra mažai lai
ko apkalbėti konferencijos 
dienotvarkę, tai liko nutarta 
sušaukti extra susirinkimą, 
kuriame ji bus plačiai apsvar
styta ir bus patiekti savi pa
siūlymai dėl tolimesnio Są
jungos veikimo.

Gegužės mėn. susirinkime 
buvo nutarta, kad kuopa su
rengtų kokį draugišką išvažia
vimą ir tam darbui buvo iš
rinkta komisija. Komisija 
pranešė, kad ji rado, jog va
saros laiku butų geriausiai 
kur į pajūrį važiuoti. Komi
sija jau ir vietą numatė, ku
rią šis susirinkimas užgyrė ir 
laiką išvažiavimui paskyrė.

LSS. 19 kp. išvažiavimas 
įvyks liepos 23 d., vienoj gra
žiausių New Yorko apielinkės 
pajūrio vietų — For Rocka- 
wav, N. Y. For Rockavvev vra 
dalis New Yorko miesto, ran
dasi prie pat Atlantiko vande
nyno ir turi didžiausį visoj 
New Yorko apielinkėj pliažą— 
“byčius”.

šis LSS. 19 kp. išvažiavi
mas bus savotiškas, nes ne
bus imama jokia įžanga, taip
gi nieko nebus pardavinėja
ma, vien tik visi suvažiuosime 
ir draugiškai krūvoj laiką 
praleisime. Kurie nenorės 
maudytis, galės pasivaikščioti 
gražiu pajūriu, nes palei visą 
pajūrį yra pravestas apie 12 
mylių ilgio “boardwalk” — 
lentų kelias. Norintieji gi 
maudytis, turi pasiimti savo 
maudymus košt urną ir kokį 
prastesnį apsiaustą į pajūrį 
nueiti.

Kuopa kviečia į šį draugiš
ką išvažiavimą visus, kurie tik 
nori susipažinti su kuopos 
nariais ir kuopos veikimu ir 
kartu jaukiai praleisti karštą 
vasaros dieną vėsiame pajū
ryje.

Kuopa jau pirmiau buvo 
nutarusi, kad kas mėnesį vie
nas iš draugų paruoštų kokią 
paskaitą ir ją po kuopos su
sirinkimo perskaitytų. Pas
kui ta tema būna diskusijos.

Gegužės mėn. po susirinki
mo d.'Glaveckas skaitė tema: 
Bendras frontas. Diskusijose 
prieita prie išvados, kad yra 
negalimas jokis bendras veiki
mas su komunistais, o apie 
bendrą su jais frontą ir kal
bos negali byli.

šiame gi susirinkime buvo 
perskaityta d. A. J. Viznio pa
rašyta paskaita temoj: Fa
šizmas. Perskaitė ją S. Ci

bulskas. Po to buvo plačios 
diskusijos.

Ateinančiame gi mėų. susi
rinkime, kuris įvyks liepos 
28 d. d. Žilinskas skaitys apie 
Jungt. Valstijų darbininkų 
unijas.

Dabar dar apie išvažiavi
mą. Kaip minėta, išvažiavi
mas įvyks liepos 23 d., į For 
Rockaway pajūrį. Važiuo
jant iš Brooklyno pigiausia ir 
geriausia yra imti Jamaiea L. 
ir važiuoti iki 160 gatvės. Ten 
reikia imti For Rockaway 
gatvekaris ir važiuoti iki ga
lo. Ten gi imti irgi For 
Rockaway busą ir irgi važiuo
ti iki galo. Išlipus iš buso 
pereiti skersai geležinkelį ir 
eiti po dešinei. Tai bus Grove 
St. arba B 22nd. Grove St. 
eiti iki Collicr Avė. Pasiekus 
Collier Avė. pasukti po deši
nei ir eiti iki numerio 2173. 
Čia gyvena S. Cibulskas, kuris 
ir nurodys išvažiavimo vietą.

Jeigu tą dieną lytų, tai iš
važiavimas įvyks kitą sekma
dienį. — S. Cibulskas.

Winnipeg, Canada
Kanadoj kelios dešimtys 

tūkstančių darbininkų dirba 
kempėse prie Transcanadian 
geležinkelio, kuris yra tiesia
mas valdžios per visą šąlį.

Žiemos laiku mokėta darbi
ninkams algos per šešis mė
nesius po $9.50 mėnesiui. Da
bar tačiau, nuo 1 dienos ge
gužės, sumažino algas iki $5 
mėnesiui.

Bet mokėdama tokias žemas 
algas valdžia darbininkams 
duoda užlaikymą. Dirbti ten
ka 8 valandas dienoj ir dar 
gali keturias ar penkias die
nas per mėnesį neiti į darbą, 
jeigu kartais jautiesi, kad tru
putį negaluoji ar šiai]) nesi
jauti gerai. Žinoma, ten kem
pėj suteikia ir daktariškos pa
galbos, ir už tai neišskaito iš 
algos.

Aišku4 tačiau, kad dūliai to- 
k|io menko atlyginimo mes, 
darbininkai, negalime būti 
patenkinti. Ir kai dirbame di
desniu buriu, tai visuomet 
musų tarpe kįla diskusijų ir 
ginčų. Socialistai, žinoma, sa
vo nuomones aiškina, o ko
munistai garbina tėvynę “Ru
siją. Komunistai vis perša Ru
siją darbininkams sakydami, 
buk ten daug geriau yra dar
bininkams gyventi, nei kurioj 
kitoj šaly.

Taip kalba, žinoma, visi 
komunistai ir visur. Bet ve 
nuorašas laiško, kurį gavau iš 
brolio, gyvenančio Kaukazo 
kolektyve, birželio 27 d. šių 
metų. Ve to laiško nuorašas, 
kadangi laiškas rašyta rusų 
kalba:

“1933 m. 3 diena gegužės.
“Sveikinu, linkėdamas bro

liui ------- (nė savo, nei bro
lio vardo ir pavardes neminė
siu, ba bijau, kad kartais bro
lis nenukentėtų Rusijoj dėl 
to laiško). Gavau tavo laišką 
su brangiais linkėjimais. Dė
koju, kad manęs neužmiršti.

“Dabar, brangus brolau, 
kaip manęs prašiai aprašyti 
savo gyvenimą Rusijoj ir 
Kaukazo kolektyve, tai tą pa
darysiu.

“Aš visko negaliu surašyti, 
ba mums negalima nė kalbė
ti, nė rašyti apie tai, ko mums 
trūksta kolektyve. Jeigu su
gautų mane rašant visą teisy
bę, tai butų man blogai. 
Tuojau sušaudytų mane, o 
mano šeimyną ištremtų į mi
škus, kur yra vergų kempės. 
Nes jau daug tokių įvykių 
yra buvę: kaip tik sugauna 
rašant laišką į užsienį ir nu- 
suskundžiant, kad Rusijoj blo 
gai gyventi, tai jau tokį šaudo 
arba ištremia. Visgi rizikuo
siu tau pranešti.

Dabar nekurį laiką pas mus 
kolektyve valdžia įvedė pri
verstiną darbą. Dirbame, bet

jER ĮįĮyMąĮiMMiyL,,,

Koosevelt £tf Rewef Chef.
ųž motorą būvio pagerinimą. Ji pirmiausia aplanko

VlTH &EAR. MOUFPTAIN CaMP
/Prezidento Roosevelto žmona pradėjo kovą
moterų bedarbių kempę Bear Mount.ąip, N. įW įkyrios įsteigimo ji yra prisidėjusi ir pa
sirūpino, kad daugiau moterų butų priimta į tą kempę. Ji taipjau aplanke garsiąsias “prą- 
kaitines” — moterų rūbų siuvyklas New Yorke, kur moterys dirba prie labai nesanitarių sąly
gų už labai menką atlyginimą ir išleido atsišaukimą į moteris nepirkti tų prakaitinių gaminių. 
Ji taipjau dirba ir šelpimo stotyse.

pragyvenimo iš darbo sąlygos 
sunkios. Turime dirbti nuo 
ankstyvo ryto įki vėlyvo vaka
ro. valgyti vjsvien nieko ne
turime. Dar ir nevalia prašy
ti, nei pasipriešinti.

“Jeigu kada išbadėjusiam 
žmogui suskauda viduriai ar 
galva arba jis suserga, tai to
kį varo pas gydytoją. O gy
dytojas yra vienas keliems 
kolektyvams — ir tas pats gy
vuliams ir ž m o n ė m s. 
Žinoma, gyvulių labiau jam 
gaila, ba gyvulių mažai yra. 
Tai toks žiaurus tas gydyto
jas.

“Jeigu dar žmogus gali pė
sčias paeiti, lai tada gydyto
jas parašo laiškelį kolektyvo 
vedėjai, kad jis,, daktaras, su
teikęs žmogui pagalbos ir kad 
žmogus gali drąšTdi'Šlotį dar
bui. Arba vėl gydytojas para
šo, kad žmogus esąs sveikas, 
tik nenorįs dirbti. Tuomet, 
jau žmogus susilaukia baus
mės, kad girdi sveikas, o eina 
pas gydytoją.

“žinoma, pasitaiko, kad ir 
sveikas žmogus eina pas gydy
toją, ale jis yra visai išniarū- 
jęs badu. Mes todėl ir sergamo 
ir negalime dirbti, kad esame 
išbadėję.

“Jei kurią dieną neini dirbti, 
tuojau uždeda pabaudą, o ne
turi kuo ją sumokėti, tai tuo
jau* atima maisto kortelę. Ko
misaras gi baugina kitus darbi
ninkus, kad jeigu tik girgsite, 
tai ir jums bus taip, kaip anam 
ve žmogui — atims kortelę 
maistui.

“Mat, brangus mano broli, 
koks yra musų gyvenimas ko- 
lektyvėj Rusijoj.

“Kas pas ju's Kanadoj? Jeigu 
kas kalba, kad gerai yra gyven

... ........

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba KlioŠlorius ir Jėzuitai .......... 75c j
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............. 20c
32 pusi. ’

Nuosavybes Išsivystymas ..................... ....... .............. 50c i
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .................  75c
264 pusi.

Moralybes Išsivystymas ................ ................ j............ 50c
120 pusi.

Pačiuvimasis pas įvairias Tautas, 89 pusi........ ........ 50c :
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .. ...........  $2.00*
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

miUENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Jlj.

Didėliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE” 
(43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos)

Tai bus labąį smagi, linksma ir greita kelione. Per apie 5 dienas vanįęniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestų be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais;

Su šiuo laivu galima važiuot; ir per Angliją, o iš ten kitu laivii j Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KĄJNOS J KLAIPĖDĄ:
TREČIA KLESA:

I Vieną Pusę .... .................. »........... $99.00
Į Abi Puses ........ . ......................   161.50

Valdžios Taksos atskirai $5.00
Tuojatfs pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite j Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą.

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street
■' . < ■■ >■ •____ ■ ' -_______ _______________ ■________________________________________________________________________________________________

ti darbininkams Kaukazo ko
lektyve, tai tu, brangus bro
lau, spiauk Jiesiai tokiems u- 
gentams į akis, idant jie dau
giau nepasakotų melagysčių. O 
aš tau sakau: daug geriau bir
tų man, jeigu aš bučiau Lietu
voje kiaules ganęs.

“Rašai, kad ir Kanadoj da
bar nėra darbų, o žinai, pas 
mus Rusijoj kolektyvas turi 
labai daug darbo, ale prasimai
tinti yra labai, labai sunku. 
Apart bulvių, kitokio maisto 
kai]) ir nėra. Duonos visai re
tai kada gauname. Taipgi pas 
mus Rusijoj komisarai kalba, 
kad dabar pas juos, Kanadoj ir 
Amerikoje, seniai darbininkai 
vaikšto be darbo visi. Bet jie 
nemato savo dailininkų Rusi
joj, kaip mes pragyvensimęį 
ši iros metus, ba -dabar pavasarį 
tai tik duoda bulvinės buzos. 0 
dirbti tenka sunkiai.

“Ir negalima ■ nieko kalbėti, J 
ane pasiguosti, ba tuojau bau
džia ir sako: Jeigu nori būti 
sabotažninku, tai mes tu‘ojau 
surasime tau vietą kur pipirai

Stop

Itching

Skin

Grynas, prilmnas Žemo sustabdo nio- 
žCjinui .odos l ponkjus sekundas — 
ir pagelbing-as prie Eezemos, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai raudamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyč-ios užlaiko 
—U5e, 00c. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk goresni rezultatai $1.85

žemo
FOR SK IN I R R I TAT I O N S i 

auga, pasiųsime... ir tt. Tai mat 
brangus mano brolau, nū ne
manyk, kad pas mus Rusijoj 
yra rojus darbininkams.

Gal būt yra rojirs komisa
rams, G. P. U. agentams ir vi
sokiems valdininkams kolek
tyvų prižiūrėtojams ir dar šnį-

Garsinkitės “N-nose”
Specialai VIENAI 
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Showcrs, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$*& ’f 
komis .................. .............. B U
NJCKEL PLATED $g gQ 
Porcclinčs rankenos, rezer

vuaro kranaį, 
kiekvienas ......................

Baltu celuloidu ■ denfctas toi-
letas, sunkus kpbliįii $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST, Chicago.
CALUMET 5200 

Ui.datyta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

■II.II.I «■ »» ,H„Į I | 1 J.Į. |l|ll ..... .... ..................... ..... ........................ ........................ 

NAUJIENŲ 
Vasarine Ekskursija 
Liepos 28, 1933

TUKISTIN® KLESA:
Į Vieną Pusę ...........     $130.50
I Abi Puses .... ............     220.00

pams. Jiems tai gerai gyventi. 
O mes nežinome kas bu^ su mu
mis ir ką sulauksime.

“Į Lietuvą neleidžia vą^įuotį. 
Antrą gi vertus, nė pinigų ne
turiu' važiavimui.

“Daugiau kitą kartą parašy
siu, jeigu dar gyvąs busiu. Ko

Pirmiau Negu Kainos Pakils
Kxxlėl nenusipirkti plačiai žinomą skalbiamą mašiną THOR 

pas gerai žinomą lietuvių firmą JOS. F. BUDRĮK, Ine.?

Kol kainos dėl infliacijos pakils, THOR skalbyklą galite pir
kti dar šiomis žemomis kainomis:

THOR 1933 skalbykla..................... $49,5°
THOR Model 21 .....................  $59’50
THOR Model 31, didelė moderniška $£0-50 
THOR floor sampelis, $90 vertės.... $2^.50 
Elektrikinį prosą ir 6 pakelius muilo duodame dykai su 

kiekviena perkama mašina.
f ; Telefonuokite Boulevard 8167 arba Roulevard 4705, 

o mes Jūsų drapanas išplausime dykai kaipo masinos 
demonstraciją.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 SO. Halsted St, Chicago, III.

Naujas lietuvių Radio Programas, leidžiamas Budriko Krautuvės—iš stoties 
WAAF. 920 K., nedėliomis po piet 1:30 vai. Taipgi iš WCFL. 970 K., 

.....  ' * " . — . . vak 7.30 y.

lei kas palik, brolau, sveikas. 
Kai gausi tą mano laišką, tai 
prašau parašyk, apie savo gyve
nimą Kanadoje.

“Tavo brolis...”
Tokį ląišką gavau iš brolio 

gyvenančio Rufsijoj.
-—Kempės darbininkas.

Pirkdami iš Budriko 
krautuvės plačiai žino
mą skalbyklą THOR 
WASHER Jus gausite 
gvaranciją daugeliui 
metų.

Pirkti galite lengvais 
išmokėjimais, vos po 
$1.00 į savaitę. Mokė
dami tokiu budu, Jus 
nei nesijausite kaip 
tapsite mašinos savi
ninkais.

Nauja THOR skalbyk
la drapanas išplauna į 
5 minutes.

Nauja THOR skalbyk
la drapanas išplauna 
net šaltame vandeny.

i iiiii
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Lietuvos Naujienos
K. Račkauskui jau 

rašo kaltinamąjį 
aktą

KAUNAS. — Vienoj byloj 
K. Račkausko tardymas jau 
baigtas ir valst. gyn. pad. p. 
Krygeris rašo kaltinamąjį ak
tą. Šioj byloj p. Račkauskas 
kaltinamas tuo, kad būdamas 
Pietų Afrikoj pasisavinęs ten 
mirusio Skuodo gyventojo Se- 
galio Jokūbo 
likimą, kuris 
lio giminėms.

(Minimas
yra buvęs amerikietis. Čia bu
vo “Tėvynės” redaktorium ir 
įkūrė Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę. Valiau buvo Lietu
vos pasiuntiniu 
paskiausiu laiku 
tovavo Pietų Afrikoj).

60,000 litų pa- 
priklause Sega-

K. Račkauskas

Atstatymo

Anglijoj, o

Ristikas Karolis Po 
žėla Lietuvoje

Lietuvos laik-KAUNAS.
raščiai praneša, kad Lietuvoj 
šiuo laiku vieši garsus ame
rikiečių ristikas, visos Euro
pos čempionas Karolis Požė
la. Jis atvyko Lietuvon iš Pa
ryžiaus, kartu su savo žmona 
ir kitu jaunu chicagiečiu ris- 
tiku—Juozu Bartašium. Lietu
voj mano viešėti iki rudens.

Artistas K. Jurošiu- 
nas vyksta Ame

rikon
KAUNAS. —Šiaulių dramos 

teatro artistas ir žymus to 
krašto kultūros darbuotojas 
(tautinės kultūros propagan
dos draugijos “Putpelė” vie
nas steigėjų ir vadovų, “Kraš
totyros draugijos” artipias 
bendradarbis, moksleivių ir 
jaunimo vaidinimų organiza
torius ir tt.) p. Kazys Juro- 
šunas birželio 19 d. išvyksta 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Išvyksta iš Klaipėdos di
džiausiu švedų transatlantiniu 
garlaiviu “Gripsholm.”

K. Jurošunas nori susipa
žinti su musų užjūrio tautie
čiais, jų kultūrine būkle, ypač 
jaunimo, moksleivių 
tų organizacijomis 
vauti reikšmingoje 
dienoje”, kuri įvyks 
d. pasaul. parodoj
Artistas K. Jurošunas veža do
vanų užjūrio tautiečiams: ke
lis komplektus skudučių ir fo
tografinių Lietuvos vaizdų.

K; Jurošunas Šiaur. Ameri
koj išbus porą mėnesių t. y. 
iki teatro rudens sezono pra
džios.

ir skau- 
ir daly- 
“lietuvių 
liepos 16 
Čikagoje.

Vokiečiai ieško naujų 
kliūčių kiaušinių eks

portui iš Lietuvos
Olandams su-KAUNAS 

darius naują prekybos sutartį 
su Vokietija, ir iš Lietuvos 
įvežamiems kiaušiniams Vo
kietijon muitas buvo suma
žintas nuo 70 iki 40 ink. du- 
pelcentneriui. Bet dabar de
rantis su vokiečiais konkre
čiai, dėl kiaušinių importo, 
jie pastato tokias sąlygas, kad 
eksportas tampa vis tiek neį
manomas. Pav., vokiečiai sta
to sąlygą, kad kiaušinių drūt
galy (puškos) nusekimas turi 
būti ne gilesnis, kaip 5 mili
metrai. Kadangi toks nuseki
mas esti 2—3 dienų senumo 
kiaušinių, tai vokiečiai tik
rindami ir radę bent vieną 
kiaušinį, nusekusį daugiau, 
gali visą vagoną nepriimti ir 
grąžinti atgal. O 2—3 d. se
numo kiaušinių eksportas sun
kiai ir įmanomas techniškai, 
nes reikia surinkti, įpakuoti, 
spėti nuvežti etc.

Musų atatinkami organai 
kos kas su vokiečiais dėl 
kiaušinių eksporto derasi, bet

maža vilties musų kiauši
niams Vokietijon patekti, nes 
eksportui vokiečiai išgalvoja 
kliūtis.

Nepaprasta plėšiko 
savižudybė

Apiplėšęs Mnrgininkų pašto 
agentūrą Rimas, varomas po
licijos Į kalėjimą, nušoko nuo 
geležinkelio tilto į Nemuną 
ir paskendo.— Pats sau iš
kvietė ligoninės automobilį, 
kad paimtų jo lavoną

A. Panemunėj policija sulai
kė apiplėšusj Margininkų paš
to agentūrą plėšiką Jz. Rimą. 
A. Panemunės policija jį -vedė 
j Kaimo sunkiųjų darbų kalėji
mą ir bevedant per A. Panemu
nės tiltą plėšikas greit metėsi 
į šoną ir peršokęs tilto užtvarą 
įšoko į Nemuną. Policija greit 
bėgo jį traukti ,bet jau nesu
spėjo. Plėšikas negalėdamas 
plaukti (rankos buvo surakin
tos) prigėrė. Netrukus, buvo 
ištrauktas jo lavonas, bet ne
bepavyko atgaivinti.

A. Panemunės koresponden
tas J-tis dėl šio įvykio prane
ša: iš Margininkų pašto agen
tūros nežinomas asmuo pavogė 
70 litų. Vagystėje buvo įtar
tas to pat kaimo gyventojas 
Juozas Rimas, kuris nuo poli
cijos pasislėpė; bet pirmadienį 
Pakuonio valsč. policijos buvo 
suimtas ir pristatytas į 9-tą 
Kauno polic. nuovadą, A. Pa
nemunėje. Vakar apie 12 vai. 
iš A. Panemimės, dviejų polici
ninkų, surištom rankomis, buvo 
varomas į Kauną, bet varant 
per tiltą jis peršoko tilto bar
jerą ir Nemune prigėrė.

Kitas kaunietis taip pat ne
paprastai retomis aplinkybėmis 
nutraukė savo gyvenimo siūlą;

Tai buvo aukštos doros in
teligentas, valdininkas, nebejau
nas, per 40 metų vyras, Rusijos 
armijos (prieš karą) buvęs ka
rininkas ,kalbėdamas su pažjs-

HANSAS CITY SKERDYNIŲ VAIZDAS
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Trumpą laiką atgal gengsteriai nušovė keturius policistus ir vieną kalinį prie Union Station 
Kansas City mieste, Mo. Gengsiteriai norėjo paliuosuoti kalinį, vagį Frank Nash iš Oklahoma 
City. Jis buvo gabenamas į Leavenworth kalėjimą. Paveiksle matosi du policistų automobiliai 

ir tarp jų dviejų nušautų policistų lavonai.

tarnais reikšdavo nusistebėjimą, 
kaip gali žmogus žudytis dėl 
meilės “kas kita, jis sakydavęs, 
—nusižudyti kai nusibosta gy
venti, sunki ekonominė būkle, 
tokiais atvejais ir aš lengvai 
galėčiau nusižudyti.

Ir štai tas žmogus jau; bir
želio 1 d. parašęs savo pažįsta
miems ir giminėms laiškus, ku
riuose rašąs, kad žudosi nusi
bodus gyventi ir prašo dėl to 
nieko nekaltinti ir neįtarti. Tie 
laiškai buvo ant stalo iki įvyk
dė jis savo pasiryžimą.

Beje, prieš nusižudymą su
tvarkė visus reikalus tarnyboje, 
kad mirus nebotų blogos valios 
žmonėms progos kalbėti.

Pats įdomiausias nusižudymo 
momentas. Kai jau viskas bu
vo sutvarkyta, paėmęs telefo
no trobelę, paprašęs greitąją pa
galbą ir iš ten atsiliepusiam 
tarnautojui pasakęs: “Tuojau 
atvykite tokion gatvėn N. nu
meris, pasiimti nusišovusio N. 
N. lavono...”

Kai atvyko greitosios pagel
bės automobilis, nebuvo apvil
tas (kaip Kaime dažnai būna), 
sakytame per telefoną bute ra
do p. N. N. lavoną. Trimis 
brauningo šūviais jis atėmė sau 
gyvybę.

Garsinkitės “N-nose”

“Namų Daktaras”
Dr. A. Karaliaus parašytų, 175 pusi. $2 
vertės Knygų, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi- 
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje — metams $7.00, 

pusei metų — $3.50.

Siųskite pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
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Sujungtos lietuvių ūki
ninkų politiškos orga

nizacijos
Jau anks-KLAIPĖDA.

čiau buvo mintis subendrinti 
paskirai veikiančių Klaipėdos 
krašte lietuvių ūkininkų poli
tiškų organizacijų veikla. Bū
tent, iki šiol politiškame gyve
nime figūravo dvi lietuvių u- 
kininkų organizacijos: ma
žieji laukininkai ir gaspado- 
riška autonomijos partija.

Neseniai įvykusiame šių or
ganizacijų atstovų pasitarime 
galutinai nusistatyta sudaryti 
vieną lietuvių ūkininkų poli
tišką organizaciją. Į organi- 
zacijinę valdybą išrinkti: sei
melio nariai Borchertas ir
kšas, apskrities seimelio na 
rys Davils ir ūkininkai:

Le-

Aš-

NOW I CAN fct&jAtf' 
BKlOVEO BAS$‘DRVA PRAC1 
-s vunHOUT VEA53 OP 

SlNNATIONH ¥

Bowman
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IMlJuMV ta ^EKKSi

Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
f 3653 So. Halsted St., Chica^o, III 

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas)

—--------------------------------------------------------------------------------------- ... -—

po vienos nakties buvo iš- Keliaukite Li e t u v o n 
laužyta — išsukmeta ištisa Si- ‘Naujienų’ Laivakorčių 
mno link medelių alėja. Patarnavimu *

Kokį skirtumą daugiau 
pieno padare Marytei!

mys, Reizgys, Jurkaitis ir Ka
ralius. Sujungta ūkininkų or
ganizacija pavadinta: suvie
nyta krikščioniška darbo 
draugystė.

Barbariškumas
ALYTUS. — Pereitais rne- 

tais palei visus iš Alytaus iš
einančius plentus buvo pri
sodinta kaštanų, liepų ir kit. 
medelių. Medeliai buvo prigi
ję ir gražiai augo, bet vietos 
“šviesuoliai” kaž kodėl pa
siryžo tą išnaikinti. Buvo pa
stebėta net toks reiškinys, kad

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

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

35 th STREET BEER GARDEN
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni mūra patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

irtis moterims

Specialistas ii 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus. išgyti, attikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 t

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoa. lietaus it draskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
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įHURĖKITE, kaip ji šokinėja ir žaidžia.
O betgi vos tik keli mėnesiai atgal ji 

buvo silpna ir siriiesusi.
Pienas — ir užtektinai jo—gali tą patį 

padaryti ir jūsų vaikui. Nes pienas yra 
turtingas sveikata ir energija. Jis turi 
brangius elementus, kurie pagelbsti su- 
budavoti tiesius, stipriuos kaulus ir kie
tus, lygius dantis.

Prisidėkite prie tų tūkstančių, kurie 
vartoja Bowman’s Pieną. Pamatysite pa
tys kaip riebus jis yra. Pamatysite, kaip 
extra rūpestingumas ant kiekvieno žing
snio iš farmos į jūsų namą, padarė jį ex- 
tra gerą gerti.

Telefonas SUPerior 6800

DAIRY C0MPANY

MILK Geresnio 
Skonio 
Pienas

Paskutinis Knygų Bargenų Turgus
• (Tęsis iki Liepos-July 16,1933)

NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS: . , , _
Nuo $1 iki $10—knygos parduodamos už pusę kainos bei 50%. 
Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 33 centus 
ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.

GERBIAMIEJI:
Turbut Jums yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plačiamias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apiėlin-' 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų. Lietuviai gyvenanti to
liau nuo Chicagos bei Kanadoje — rinkitės knygas iš se
nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų — lietuviškų kny
gų — pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

Šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa
mokinimų, žemlapių, paveikslų, laiškams popiėrų, atvi
ručių, monų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt.

Proga apšvietą mylintiems įsigyti sau tinkamų kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų atsilankymo į musų kny
gyną — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. 7
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Uidaakymo kalnai
Chicagoje — paltui

Metama ------------------- ---- „
Pusei meti ....... ——■
Trims minėdama ___ 
Dviem mineaiam _______
Vienam mtaaaiui r- ,,

Chlcagoj per iineiiotoju«| 
Viena kopija ,......
Savaitei -- .. r -.....
Minorini __ ______ ____ _

Suvienytose VaJstijoBe, “• Chicagoj.
Matam a . __ tl ,
Pusei Ploti -—-------
Trims minesiams
Dviem minesiams _
Vienam mtneriui m

Lietuvon ir kitur ui
(Atpiginta)

Metams ............. .....................  88.00
Pusei metų 4.00
Trims minesiams . ................. 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu,

88.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

17.00
8.80

akro- 
norejo 
nepa-
Joks

PAVĖLINTA reforma
f—.................. . ..... ................-III-1

Valstijos auditorius Barrett pašalino 42 užsidariu
sių bankų resyverius ir jų advokatus ir vietoje jų pa
skyrė vieną resyverį, kuris su tam tikru skaičium pa
dėjėjų ir patarėjų rūpinsis tų bankų turto likvidavimu. 
Cook kauntėje (Chicagoje ir priemiesčiuose) yra dar 
koks šimtas subankrotavusių bankų, kurių šis audito
riaus patvarkymas neliečia. Bet p. Barrett sako, kad 
toliaus visų bankų likvidavimas bus pavestas vienam 
resyveriui, idant tuo budu butų sutaupyta kiek galint 
daugiau išlaidų depozitoriams.

Tokią reformą reikėjo padaryti seniai. Laikyti at
skirus resyverius kiekviename užsidariusiame banke, 
mokant jiems algas ir leidžiant kiekvienam jų samdy
tis teisių patarėjus, buvo, be abejonės, neekonomiška. 
Kada tokia daugybė bankų užsidarė kuone tuo pačiu 
laiku (140 viename tik Cook paviete!), tai buvo lengva 
suorganizuoti vieną centralinį likvidavimo ofisą visiems 
bankams, kuris butų.galėjęs veikti ir sėkmingiau, ir 
pigiau, negu šimtai nepriklausomų nuo kits kito resy- 
verių.

Prie to reikėjo tam centraliniam resyveriui duoti 
pagelbon kiekvieno banko depozitorių komitetus. Šitie 
komitetai tuomet butų turėję svarbų uždavinį — pri
žiūrėti, kad nebūtų eikvojimo bankų turto likvidavime 
ir kad bankų skolininkai neišsisukinėtų nuo skolų mo
kėjimo. Vietoje to, depozitorių komitetai, negalėdami 
prieiti prie banko reikalų, turėjo tenkintis tik parašų 
rinkimu, kad resyveriai butų pakeisti, ir dagi nė vie
name atsitikime šitas jų darbas nedavė vaisių.

Gal bent dabar depozitorių komitetams reikėtų su
sižinoti su valstijos auditorium, kada 
ganizuoti visą likvidavimo sistemą, 
duotas balsas šitame reikale.

“jaunuolių suvažiavimu”, kuris 
buvęs toks didelis, toks sėk
mingas, toks revoliucingas, toks 
pavyzdingas, kad, girdi, nė ap
sakyti negalima. Bet “N. Ga
dynė” tą “ščyrųjų” jomarką 
ve kaip charakterizuoja:

“Po ‘Laisves’ pastoge įvy
ko 40 valandų atlaidai. Me
chanikai ir politiniai 
batai kalbėjo ką tik 
savo neįgudusioms ir 
tyrusioms ^minioms’,
kritikos vėjas nenupūtė jų 
kombinacijų. Jie nesivaržy
dami galėjo terlioti Literatū
ros Draugijos pionierius ir 
augintojus, šiuo tarpu, jie 
savo viltį ateities remia jau
nimo idealizmu.

“Bet juk ateis laikas, ka
da tas jaunimas, labiau su
brendęs, patirs teisybę apie 
partiją ir jos istoriją. Tuo
met ateits egzaminas nepa
tyrusiam idealizmui. Gyveni
mo ir kovų logika duos ka
da nors lekciją jaunimui ir 
jis praregės, kad bimbinės 
frazės yra vėju pamuštos.” 
Bet ar nėra vėju pamuštos 
leninistinės frazės, kuriomis

Pruseika dar iki šiol tebėra su
žavėtas ?

Jaunimas nemoka kritiškai 
protauti, kadangi jam trūksta 
patyrimo. Todėl jį lengva pa
sigauna tai bolševikiški, tai fa
šistiški deklamatoriai. Bet ne
ilgam laikui. Todėl nėra abejo
nės, kad ir iš to bimbiško jau
nuolių “judėjimo” nieko neiš
eis. O tarp suaugusių žmonių 
komunistų pasekėjai jau nyks-

ir

už gerą atlyginimą) Vokietijos 
monarchizmo garbintoja Von 
Wiegand kapitalistinės spaudos 
didlapyje.

Mes tačiau nesame taip toli 
“nuprogresavę“, kaip “Laisvės” 
žaldokas, ir nekapitalistinė 
spauda yra verta didesnio pa
sitikėjimo, kada eina kalba 
apie darbo žmonių ir jų vaikų 
padėtį, visvien ar tai sovietų 
Ausi j a, ar kapitalistinėje Ame
rikoje. Ir mums atrodo, kad 
daugiaus tiesos galima tikėtis, 
kuomet kalba patys žmonės, d 
ne valdžios komisarų “painfor
muoti” svetimų šalių korespon
dentai, kurie dagi nesupranta 
tos šalies žmonių kalbos.

štai mes užtikome įdomų do
kumentą rusų socialdemokra
tų laikraštyje “Socialističeskij 
Vestnik“, kuris dabar yra lei
džiamas Paryžiuje. Jisai įdėjo 
(birž. 25 d. 1933 m.) ištrauką 
iš laiško vienos rusės mergi
nos, išbuvusios 13 metų bolše
vikiškam Vaikų Name (Diet- 
dome), nuo 5 metų amžiaus 
iki 18 metų. Ji rašo savo sese- 
rei į užsienį, išėjusi iš prie
glaudos ir trejus metus, išgy
venusi pas savo tėvą darbinin
ką. Ji sako, kad Dietdome ji 
tapo sužalota fiziškai ir mora- 
iškai. Tie trylika metų gyve
nimo prieglaudoje “nunuodijo 
mano kraują, žiaurumu ir pa
sibaisėjimu pripildė mano sie
lą”, rašo R. “Tai buvo baisus, 
desperatiški, šiurpulingi me-

“SENASIS REŽIMAS” EINA 
PASILSĖTI

MINIMUM ALGŲ ĮSTATYMAS 
VALSTIJOJE

jisai ėmė 
kad jiems

ILLINOIS

reor- 
butų

JohnGubernatorius Horner pasirašė senatoriaus 
Lee bilių, kuriuo einant bus nustatytas algų minimum 
moterims ir vaikams, dirbantiems pramonėje. Įstaty
mas nenurodo sumos, kurią darbdaviai turės mokėti 
moterims ir nepilnamečiams darbininkams, bet jisai 
įgalioja gubernatorių paskirti algų tarybą, kuri susi
dės iš atstovų darbininkų, samdytojų ir publikos. Šita 
taryba nustatys ribą, žemiaus kurios negali eiti nė vie
nas darbdavys atlyginime už darbą.

Tai yra labai naudingas darbininkams įstatymas. 
Jisai užkirs kelią begaliniam išnaudojimui, kuris šian
die yra praktikuojamas daugelyje rūbų siuvimo ir ki
tokių fabrikų, kur darbininkai nėra organizuoti. Mer
ginos darbininkės dažnai gauna tik po 3-4 dolerius už 
savaitę darbo, o darbo valandų būna po dešimtį, po 
dvyliką ir po keturioliką. Panašiai yra išnaudojami ir 
jauni berniukai, tik-ką išėję iš pradinės mokyklos.

Kol kapitalistai gali, šitaip pigiai mokėdami 
darbą, išnaudoti moteris ir vaikus, tai suaugusiems 
rams darbininkams nėra progos gauti žmonišką 
darbj.

Reikia, žinoma, tikėtis, kad tą įstatymą kapitalis
tai bandys atakuoti teismuose, kaipo “nekonstitucinį”. 
Bet kažin ar jie laimės, nes ir teismai atsižvelgia į vie
šąją opiniją. O visuomenės nusistatymas šiandie yra 
palankus tam, kad privatinio kapitalo godumas butų 
pažebotas.

Rašydamas “Tėvynėje” apie 
Ginkaus rezignavimą iš “Vie
nybės“ direktorių, vienas Vie- 
nybininkas sako:

“Kiek anksčiau iš to pa
ties direktoriato rezignavo 
ir p. Juozas Sagys (Sagevi- 
čius). Tokiu budu dabar <tos 
bendrovės neli
ko nė vieno ‘senojo režimo’ 
pritarėjo.“
Pasitraukęs iš “Vien.“ redak- 

cijos-administracijos ir p. Pi
jus 
vo 
jau

“Tu paklausi, kaip mes 
iki šiol dar . išlikome gyvi? 
Mes jau seniai tikri invali
dai. Iki balandžio mėnesio aš 
gaudavau pusantro svaro 
duonos, dabar sumažino iki 
1 svaro. AŠ turiu kelti 5 
vai. ryto, stoti į eilę, gauti 
duonos sau ir tėvui, ir su
spėti nueiti laiku į darbą. 
Jeigu stengiu susilaikyti, tai 
taupau duoną iki sriubos pie
tums; jeigu suvalgau duoną 
anksčiau, tai valgau sriubą 

’ be duonos. Daugumą dienų 
mes tik tuo ir mintame. Nie
ko daugiau iki kitos dienos 
nevalgome. Tik kai kada, ka
da jau nebėra jėgų kęsti, — 
nusiperkame duonos rinkoje 
arba kiek daržovių ir alie
jaus.

“šitaip mes gyvename jau 
dveji metai!..

“Toks gyvenimas sunaiki
no mano ir tėvo kūno ir sie
los jėgas. O kitus tai paver
čia žvėrimis, štai, pavyz
džiui, dėdė Lenia. Pasidarė 
grubi joniškas, žiaurus žmo
gus. Nori prasimušti kad ir 
čia dar taip...

“Pailsau aš nuo tokio gy
venimo. Nuo to žiaurumo — 
sunku ir baisu, o pasigailė
jimas — žeidžia širdį ir stu
mia išbraukti save iš gyve
nimo.”
Šis laiškas buvo rašytas šių 

metų gegužės mėnesį. Kadangi 
jisai tilpo ne “kapitalistinės 
spaudos didlapyjc“, ir jo auto
rius yra ne kokia ten ponia 
“Von“, bet ruso
duktė, kuri už savo sunkų dar
bą bolševikų “socialistinėje” 
pramonėje gauna kartą, per 
dieną svarą duonos ir burokų 
pamazgų lėkštę,
liucionierius“ žaldokas ir “Lais
vės“ redaktoriai, žinoma, sa
kys, jogei tai “kontr-revoliuci- 
nis melas“. Bet mes vistiek pa
kariame jiems tą laišką per
skaityti. Kada nors, kai jie 
:ms išsipagirioti nuo bolševikiš
ko svaigalo, kaip Pruseika, ir 
Butkus, tai jie gal atsimins, 
kaip sovietų vaikų prieglaudos 
“per penkioliką metų“ pagami
na “mokslo vyrus ir moteris“,' 
ir kaip jie paskui dalyvauja 
“socializmo budavojime”.

darbininko

tai “revo-

Bukšnaitis. Jisai tenai bu- 
neseniai pradėjęs dirbti — 
po redakcijos pertvarkymo.

SOVIETŲ “ROJUJE”

už 
vy- 
už-

Apžvalga
si. Bet dabar ji vėl atsigavo 
ir tolyn vis labiau auga.

51,455 SOCIALISTŲ N. Y. 
VALSTIJOJE

EIS NAUJAS SOCIALDEMO
KRATŲ LAIKRAŠTIS 

LIETUVOJE

A. A. TULYS

Užvilkta Nuoma
Pilna charakterio nosis pri

siplojo prie lango — Dubskis, 
iššokęs iš lovos, be kelnių, pri
kišo nosį prie lango. Nieko 
naujo! Siautė ta pati baisi 
audra. Kaukė kaminas, tarš
kėjo langai, skersai gatvės 
stovėjo pusnyje pražuvęs au
tomobilis, kažin kas kupsnojo 
per pusnį, susilenkęs, tartum 
gatavas griūti kniupščias. 
Tikrai buvo vienas tų rytų, 
kada pašėlusiai nori sėdėti 
prie šilto pečiaus.

—Velnias žino, kaip aš nu
važiuosiu, — ieškodamas kel
nių, jis garsiai sukeikė angliš
koj kalboj, kad jo moteris iš
girstų.

—Velnias žino, kas butų, jei
gu tu nenuvažiuotum! — toji 
atsiliepė iš lovos.

—Velnias žino, kas bus, kad 
aš ir nuvažiuosiu? — tas at
sakė. — Aš juk ne kraugeris.

—Ne, tu ne kraugeris — tu 
teliukas. Galima joti ant ta
vęs, pasidrožus. Bet šiandien 
kalba skaitlinės, vienos skait
linės dideli numeriai.

—Dideli numeriai! Tokie 
numeriai!—jis pasuko rankas 
ore.—Ką tu daugiau žinai, 
apart numerių? Žmoniškumo 
vistiek dar yra žmonėse. Ieš
kodami meilės, rodikime inei-

tai dėlto, 
laiškai par 
žmoniškus

Ir 
Ir

ir kęsti tavo pasigailė- 
Mano sielvartai nėra 
bet aš vistiek noriu 

nors pasakoti apie sa-

tvirtesnis užpuola

žmonišku- 
puldami už

paisai. Tu 
idealizmų.
taip negy-

— šalta ro-

New Yorko valstijos sekre
torius paskelbė, kad skaičius 
žmonių, jairašiusių j Socialistų 
Partiją New Yorko valstijoje, 
siekia 51,455. Tai didžiausias 
skaičius partijos istorijoje, iš
imant 1920 m.

Po to, kai maskviniai Soc. 
Partiją sųskąldč, ji buvo per 
keletą metų ;

Vietoje “Socialdemokrato” 
kurį uždarė Kauno komendan
tas “visam karo stovio laikui” 
eis “Darbo Balsas”, kurį reda
guos inž. Bielskis.

APIE KOMUNISTŲ 
JAUNUOLIUS

M. ž (aldokas) “Laisvėje“ 
džiaugiasi, kad “kapitalistinės 
spaudos didlapiai jau nebeiš- 
drįsta tiek daug melų sėti“ 
apie sovietų Rusiją, kiek jų, 
girdi, skelbia “Naujienos“ ir 
“Tėvynė”. Kodėl tie didlapiai 
“nebeišdrįsta“, jisai nepasako, 
bet jisai prisipažįsta, kad ka
pitalistiniais didlapiais jisai ti
ki labiau, negu tuo, ką apie pa
dėtį Rusijoje parašo “Naujie
nose” lietuviai darbininkai, ku
rie Rusijoje lankėsi ir patys 
savo akimis mate, kas tenai 
dedasi.

žaldokui ypač patiko vienos 
Charmion Von Wiegand pasa
kojimas Baltimorės laikraštyje 
“Sun“ apie laimingą vaikų gy
venimą bolševikijoje. Esą, net 
benamiais našlaičiais (“bez- 
prizornais“) sovietų valdžia la
bai rūpinasi: užlaiko juos prie
glaudų namuose, auklėja, mo
kina ir t. t.

“Daugelis sakė, kad iš jų 
nieko nebus“, rašo M. ž., 
pasiremdamas ■ tos ponios 
Von Wiegand korespondenci
ja. “Bet sovietų ; valdžia iš 
tų benamių * ‘bepfizomų* i§- 
auklėjo mokytus Vyrus ir 
moteris. s Jr i tai Atliko per 
penkiolįką mptų. Tįe bena
miai dabOr duodą naujus 
kurinius, veikaus reikąle bu
davojimo soąializipo.” 
Tik pamanykite: įš nudrisku

sių, ištvirkusių, išbadėjusių 
gatvės vaikų valdžia per pen- 
kialiką hietų padalo <4moky* 
tus vyrus ir Moteris”! 
žaldokas tiki, kad toki

“Socializmo budavojimo” 
vaizdas

Tolinus ji pasakoja apie sa
vo gyvenimą pas tėvą:

“Gyvename kartu su tėvu. 
,s Blogai gyvename. Aš jį var
ginu savo nervų priepuoliais 
ir piktumu. Jisai išmetinėja 
man, kad aš supuvusi, beje* 
gė, kad man vieta beprotna
myje. Jisai tankiai pyksta. 
Bet jisai juk senas, ligonis, 
suvargęs žmogus, ir be to 
dažnai alkanas.

“Aš tau j?ašau 
kad tavo švelnus 
žadino kokius tai
jausmus mano širdyje 
todėl, kad tu esi toli., 
man nereikės su tavim susi
tikti 
jimą. 
ribų, 
kam
vo nykų, skurdų gyvenimą. 
Tu pažadinai .manyje kokių 
tai neaiškių atsiminimų apie 
mano kūdikystės metus, su
radai kokių tai švelnių, ne- 
užgaunančių žodžių...

“„.Tu klausi, kaip mes 
gyvename? Tėvas kartkartė
mis šį tą uždirba. Nuo ne- 
davalgymo jisai kasdien ei
na silpnyn. Aš dirbu artelė
je, gaminančioje/ kailio api- 
kakles. Gaunu 100 rublių per 
mėnesį. Bet tai tik nomina
liai. Į rankas man duoda tik 
55-60 rublių. Likusius suėda 
atskaitymai. Kolektyviam 
ukiui (kolektyviai daržai ir 
farmos) — 20 rublių per 
mėnesį, Valstybinei paskolai 
— 16 rublių, kas devyni mė
nesiai. Duoklė artelei -— 5 
rubliai per menesį. Medici
nos pagelba — 4 rubliai per 
mėnesį. Už pietus kiekvieną 
mėnesį išskaito 18 rublių. 
Tai už burokų pamazgas, 
kurias mums duoda kasdien 
darbe ir nuo kurių mes visi 
lig vieno sergame.

“Mpkėti uŽ Vietą bute, 
pirkti maistą ir kaip nors 
apsirėdyti tenka už likusius 
50-60 rublių. Prie to neapsa* 
komo .brangumo 4- uždavi
nys nepakeliamas. Spręsk pa^ 
ti. Pūdas (40 svarų. 
Red.) kviečių ■ 
pūdas miltų

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

krašto, sulenkėjus lietuvė. 
Visą gyvenimą ji degė ener
gija ir sunkiai kovojo už vis
ką, ką šiandien jiedu turėjo. 
Ji iškovojo sau vietą viešose 
mokyklose. Tris dešimts metų 
ji davė geometrijos pamokas. 
Bet gilus pažinimas matemati
kos nepraplėtė jos proto. Dar 
gi nustūmė ją j labai siaurutį 
mąstymo takelį. Ji įprato 
sverti viską matematikos logi
ka. Jos galvoje visada stovėjo 
du žinomi ir trečias nežino
mas, kurį reikia sužinoti, re
miantis tais dviem žinomais. 
Ji viską matė trumpai, logiš
kai, praktiškai, apsirubežia- 
vus geometrijos taisyklėmis. 
Jei pirmi du supratimai klai
dingai, pastatomi klaidingai, 
taigi, trečias negalimas atras
ti teisingai.

Kasgi buvo Dubskis? Dubs- 
kienės supratimu, lenkiškas 
bajoras, lepšė, tinginys* Jis vi
są gyvenimą išgyveno tik pas
iuko rolę lošdamas. Visą savo 
gyvenimą jis buvo simfonijos 
orkestro narys, putė fleitą, 
girtuokliavo, lošė pokerį ir 
preferansą. Vadinasi, jis ne
turėjo laiko galvoti. Jis nieka
da nepagalvojo. Trumpai sa
kant, jis nieko nežino apie 
nieką, o ypač apie žmonių 
santykiui Kaip direktorius 
Švaistė ore palkelę, taip jis pu
tė. Jis visą savo gyvenimą bu
vo niekas — pilstukas. Dabar, 
pasenęs, nebegalėdamas pusti, 
yra dar didesnis niekas. Bet 
čia jai nesikambinavo logiškai. 
Mat, jos logika einant, kada 
yra niekas tai yra tik niekas, 
negali būti didesnis, arba ma
žesnis niekas. Bet vistiek Dub
skis dabar buvo prastesnis 
niekas. Ir ji tą žinojo.

Visą gyvenimą jis taupė, ro- 
kavo, investavo. Ką šiandien 
jie turi, tai josi . i vienos- jos, 
nuopelnas. Ar gali ji dabar, 
senatvėje, taip lengvai paleis
ti iš rankų tai, ką užplukę il
gais metais? Ji buvo namų 
galva! Todėl ponas Dubskis 
turėjo klausyti — turėjo va
žiuoti į teismą ir čeveryko 
kulniu atsistoti permuštam 
bejėgiui ant nosies ir apsisuk
ti. Maž-daug taip prikliai jis

—Ką tu dabar čia paisai? 
Juk tu nieko nežinai. Ką tu 
supranti? Skraiste! Tik Skrai
stė, už kurios pildomi paprasti 
žmogaus instinktai.

—Mes šaukiamės žmonišku
mo, jei
mus. Ar ne, Klara? Tik tu pa- 
mislyk. Tada dėl ko mes ne
pastatome tą patį 
mą priešai savęs, 
save silpnesnį?

—Tu dabar tik 
paisai kažin kokį 
Pasaulis niekada 
veno. Visam sviete
kunda, atsiskaitliavimas! Dau
giau nieko nėra.

—Aš geriau galvą nusisuk
siu.

—Nereiks suktis. Tau kitas 
nusuksi Jei tik pradėsi ieško
ti meilės, žmonšikumo.

Dubskienė buvo sena geo
metrijos mokytoja. Ji atvažia
vo į Ameriką jauna iš Vilnijos sau įsivaizdavo tą reikalą, b.d.

GARU SMAGIAI VAŽIUOJA, BET PASIEKS IR DUOBĖTO KELIO
—ingai

žymiai susilpučju*

1 T© RE.PEAU

ARK^NSAS

Red.) kviečių — 280 rubliu 
pūdas miltų — 850 rub., 
svaras duonos «— 6 rubliui, 
kilo (apie du amerikonišku 
.svaru 
raus

~ “N.” Red.) cuk- 
?8 rub., amaras svies- 

25 rub., litras (apie 
kvorta) są.Uįityręžų aliejaus 

kibiai -19 
vublių už dešimtj.
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Tarp Chicagoš
Uatuvių

Atsakymas:
Lygi kaina visiems, taip sur 

augusieips, taip jauniems.

lietuvių Dienos Ka 
ralaitčs’ Šokių bilie 

tai parsiduoda

Klausimas:
“Ponus 3ulaw. — Aš tiesiog 

negaliu suprasti: Ar “Kara^ 
laite” ir jos 12 mergaičių svi
ta bus išrinkta pirm liepos 12 
d. Ar galutini rinkimai įvyks 
minėtą dieną, šokių vakarėly
je?“

CNICAGOS
ŽINIOS

Šiandien gersime 5' ^on®rcss viešbuty.V įlavima8 atžymės !

Lietuvių Dįenos Karalaitės 
Konkurso teisėjai liepos 12 d. 
šokiuose, kurie įvyks Hotel 
Knickerboeker, E. Walton PI. 
ir N. Michigan Blvd., oficialiai 
paskelbs kuri lietuvaitė, pasi
žymėjusi savo tipingumu ir 
grožiu, buvo išrinkta Karalai
te. J teisėjus įeina p. A. Kalvai- 
tienė, Nora Gugienė, Leoną 
Gaižaitė, R. Hanskat, M. J. Ki- 
rienė, Dr. Biežis, Dr. M. Stri- 
kolis, M. J. Šileikis, K. Jurge
lionis ir M. Biekša.

Kur parsiduoda bilietai
Bilietus į “Karalaitės“ šo

kius galite gauti nuo teisėjų ir 
sekamose vietose:

P. P. Komiteto raštinėje, 
1739 So. Halsted Street.

“Drauge”, 2.331 So. Oakley 
avenue.

“Sandaroje“, 814 W. 33rd 
Street.

Lietuvos Konsulate, 
Belleview PI.

Julius Mackevičiaus, 
Leavitt Street.

Dalen’s Pharmacy, 
Archer avenue.

Belskis Pharmacy, South Ar- 
tesian ir Marųuette Rd.

Narvid’s, 2424 West 
Street.

People’s Furniture Co 
Archer avenue.

Jucius seserų restaurante, 
33rd ir Halsted Street.

J. Mickeliunas, 6747 South 
Ar tęsiau avenue.

Jie yra po 75c. asmeniui. 
Užsakymus laiškais adresuo
kite, Lithuanian Section, A 
Century o f Proyress, 1739 
Halsted Street.

100 E.

2342 S.

4193

69th

4183

So.

Įvairus klausimai 
atsakymai

Klausimas:
“Gerb. Bujaw. — “Aš ir 

mano tėvai iš Rockfordo ren
giamės atvažiuoti į Chicago 
Karalaites šokių vakarėlį, bet 
tėveliai abejoja: Ar bus įlei
džiami apyseniai žmones šo
kių salėn?”

— E. T., Rockford, III.

Visi lietuviai be išimties ga
lės dalyvauti “Karalaitės” šo- 
kįų vakarėlyje.

Klausimas:
Man žinoma, kari į “Karalai

tės” šokius įžangos bilietai 
kainuoja 75c., bet ar bus nuo
laida nepilnamečiam vaikams?

I). Z., Roseland, III.

PROBAK-

A. M., Chicago, UI.
Atsakymas •:

Taip, galutini rinkimai įvyks 
šokių vakarėlyje ir jame bus 
paskelbta rinkimų rezultatai.

Klausimas:
Gerb. Reporterį: — Aš no

riu žinoti: Ar komunistai da
lyvaus Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos iškilmėse.
— E.r Komunistas, M e trose Pk. 
Atsakymas:

Tamsta nepadarėte pavar
dės, todėl neišpultų atsakyti į 
klausimą, vienok pastebėsiu, 
kad komunistai nedalyvauja 
oficialiai Lietuvių Dienoje, 
rodoj.

Bridgeportas

Lenkai pradėjo; vo 
kiečiai baigia; rezu! 

tatas - kabaretas
>nkų pavilionas 
stalyti Parodoje 
vokiečių rankas.

pradėtas 
perėjo į

vietiniai

!

pa-

iš

Kiek laiko atgal
Chi.cagos lenkai biznieriai pra
dėjo statyti didoką pavilioną 
Chicagos Pasaulinėje Parodo
je. Re t darbas neėjo labai 
pasekmingai. Visų pirmą* 
Lenkijos valdžia atsisakė rem
ti biznierių projektą ir suteik^ 
ti pavilionui savo proteklorą- 
tQ- ,

Vėliau biznierių grupė susi
dūrė su 
mais —

finansiniais 
ir pavilionas

Dabar jį
bendrovė,

stovi tūlas Fred Ber-

sunku- 
liko ne
nupirko 

kurios

centų alų
Pradedant šiąųdiep ištroškę 

4:hįpągiejČiai galės msįšiulį 
jtjrųškulį sų peijkių centų ulur 
inl. 2,100 yestąuriaijtų sąvi- 

ĮlftMs vąkhjoje, 4«įųr 
giaųsį.ai Chįcagoje, nutarė 
parduoti alų po 5 centus už 
stiklą, ksd atsilaikyti prieš 
fcoflkM^nciją Užeigų, kurįos 
parduoda alų už 10 centų ir 
Kuodą užkandžius veltui.

. Šis suva
žiavimas atžymės 25 metų Es- 
|>erai4ų judėjimo sukaktųyes 
Ąmerikpj
... .i.-., .-m ■■■■■■ i.Wn..y
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VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Užsidariusio Banko De- 
pozitoriŲ Rezoliuciją

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

tėlbU. Jūsų aptieki 
W ielfu nenor

■■ !» ■■

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

P-nas Harry Poticba, 
Boston Sboe Store, 3433 South 
Halsted st., praėjusio šešta
dienio vakarą išvyko į ryti
nes valstijas plačiam ta voro 
supirkimui. Jisai atlankys 
Bostoną, New Yorką, Endicott 
ir kitus svarbius čeverykams 
siūti centrus.

Boston Shoe Store, žinomas 
per eilę metų gera kokybe už
laikomo tavoro, mėgins ir vėl 
pasirodyti pirmas su naujais 
rudens sezono mados avalais. 
Ir kelionė, kurion p. Poticha 
dabar išvyko, yra daroma tuo 
tikslu. Kai p. Poticba sugrįš, 
Boston Shoe Store turės svar
bų pranešimą publikai.

P-nui Poticha 
Boston Shoe Store 
džeriu Mr. Nathan 
priežiūroj. Jisai
daugelį šios krautuvės drau
gu, kad pilnas patenkinimas 
ir geriausias patarnavimas 
bus suteikiamas visiems, ku
rie atsilankys į Boston Shoe 
Store.

vokiečių 
priekyje 
sons, originaiio lenkų pavilior 
no statytojas. Pa viliones bus 
p a va d i n t a s “ (lerman-A meri-
can Host House” ir jame bus 
įrengtas kabaretas ir 
“baras“.

Užsidariusio Cragįn State 
Banko 4epoxitorių komitetas 
pranešu .apie priimtų to banko 
depozitprįų rezoliuciją.

Kalbama rezoliucija esmėj 
reikalauja, kad valstybės gyr 
nėjas neatidėliodamas išimtų 
jvarąntą areštavimui visų to 
banko viršilų ir iškėlimui 
prieš juos bylos, idant depo- 
zitoriai atgautų pilnai savo pi
nigus.

Rezoliucijos kopijos nutarta 
pasiųsti Illinois valstybės gyr 
nėjui ir generalįaųi prokuror 
rui.

alaus
Esperantistų Suvažia 

vimas Chicagoj

išvažiavus, 
yra mene- 
Bcrnholtg, 
užtikripa

Garsinkitės “N-nose”

Pakeitė nuosprendį 
prieš H. O. Stone 
b-vės viršininkus

United States Circuit Court 
of Appeals šeštadienį atšaukė 
federalio teisėjo C. E. Wood- 
ward nuosprendį prieš pen
kios H. O. Stone & Co, bendro
vės viršininkus. Pirmiaus, 
jie buvo rasti kalti naudoji
mu pašto apgaulingiems tiks
lams ir buvo nuteisti 20 me
tų kalėjimo ir po $15,000 pi
nigines bausmes. II. O, Stone 
& Co,, real estate bendrovė 
subantrotavo kiek laiko at-

Vienas nepaprasčiausių su
važiavimų, kurie yra nužįųrė- 
ti Chicagoj šią vasarą, bus 
šiaurines Amerikos Esperanto 
Asociacijos suvažiavimas. Jis 
įvyks liepos 10, 11 ir 12 dd.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 
Jdu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
**J padaryt, jogf kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

. Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks jpat už
metimas yra daromas ir jums.

Lhterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado austata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales tas Rim
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

■w

Gpaboriai

D VAITŲSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, Jcuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra,, parodančių mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 įki 8 v. Nedėto
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Aye.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisamuotoja? su Laisniu) 

3238 So. Halsted St.
CHICĄGO, ILL.

„^,,,,,„1     ■■ .J ■■11 «

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčią Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ĮLL. . .

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483DR. C. K. KLIAUGA

Dentistas L
Valandos nuo 9—9 į

2420 W. Marųuette Rd.
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio, 1

Phone Boulevard 7042DR. C. Z. VEZEL’ISl
Dentistas

4645 So, Ashland Avė.
arti 47th Street j

Valandos nuo 9 iki 8 vakare J
Seredoj pagal sutarti.

DR T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122 .

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Węst 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. CaUfornia Avė.

Telefonas Republįc 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D. 

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

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

Namų telefonas Bxunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj pietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halsted Sts.) 
Ofiso valandos nuo, 1-3, nuo 6:^0-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35tK St 

(Cor. of 35tb B Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį.

o tel. Lafayette 7031

r. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miluvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vjikų pagal naujausius at- 
todus JC-Ra-y ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan S t.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų jr nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soyth Ashland Avenue 

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

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

Ofisas: Tel. Victory 6893
4)191

Rusas Gydytojas ir Cbirargas

3102 So/Halsted St
kampas 31st Street

raki'10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 va
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentsvorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 6700
npo 2 iki 4 popiet ijr nuo 7 iii 9 y. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

J. F. RADZIUS
Incorporątecj 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja.už $25.00 ir augšČiau 

Moderniška koplyčia dykąj.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, IL1„

AdvokataiMOTIEJUS BABRAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 6 dieną, 1933 m., sulaukęs 
apie 43 metų amžiaus, gimęs Lie- 
tpypįį, Trakų aprim Valkininkų 
parap.. ČebjUprės kaime.

Palike 4ideLaxne upliudipie 
brolį /Aozap.ą ir brolįeog Juze
fu ir giminės Amnikoj’ o M«- 
tuy.oje J seseris Elzbietą ir Majti- 
joną, 2 brolius Aleksandrą ir Sil
vestrą ir giminės, t .

Kūnas pašarvotas raudasi .Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
liepos 10 dieną 1 vai. po pietų 
iŠ koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Motiejaus Babravi
čiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti japi 
paskutinį patarnavimą ir atsisyei- 
kinimą.

Nulipdę liekame.
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

PRANCIŠKA LUKOŠIENĖ 
po pirmu vyru Bebkiįenė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 9 dienų, 3:15 valandų ryte 
1 93 3 m., sulaukus 54 metų am
žiaus, gimus Pakieve Vilkinė, 
Vaiguvos parap., Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 33 metus*
Paliko dideliam* nuliųdime vy

rą Juozapą, du suny Mikolą įr 
Kazimierą, dukterį Eknorą. žen
tų Juozapų Dargį, marti J ad vi
gą Bielski, augintinį Kazimierą 
Statkus, seserį Teresą Linkienę it 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 463j 
Harrison St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 12 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Šv. Antano, parapijos 
bažnyčių, Cicero, III., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vė- 
loinės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines. ‘

Visi a. a. Pranciškos Lukošie
nės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, Žentas, 
Marti, Augintinis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauj a grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

SIMON M, SKUDAS
GRABORIUS ĮR BAĮ-SAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W, 18th St
Tel. Monroe 3377

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

117 N. Dearborn St.,Roomt 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

33?3 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas įr nebrangus to- 

. dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

■'■'"■j......  'L'HM r^T4""’ <■ ■■

Trl. Lafayette 3572 
j. Liuievičius 

GRABORIUS ir 
balsamvotojas

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Lietuvės Ąkjušeriės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
B Midwife 

6109 Soufh Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
mėnt ir magpętįc 
bjanket? ir t. t. 
Moterims ir mergl- 
nom? patarimai do- 
vaiųii.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 iV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbora 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

(PROBAK BLACK

IW

Priima kasdien nuo 9 ryto Iki 9 ▼. yalu

4»'|

suteikia 
barzdaskuty klos 

■Mimam komfortų 
skutimos 

namie

SAVEihi nuYiNc

W. M Um NtH o,
T Am • mu<h •» r^wlr^

aY ** **’*• ***’’

ttoubtoTeetedf 
DoubteActionf

MIILIOnS of pounds ūse d
■;-BV OU« C RNM E NT

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagojb

X F. EUDEIKIO graborių įstaiga yyą tMVl
daugiausia šermenų, todčį .galį pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra nenatfais lietuvių gįaboriu^ huns 
turi įrengęs gi^bų dirbtuvę. .

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys kopĮyčįęs ^ų 
vargonais DYKĄI dėl šermenų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRARORIUg 

DIDYSIS 

4605-97 S0.11E , 
vili TtMoiui YARDS lZ41r-*17#2

I. J, ZOLP
GRABORIUS

X646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai
».■ Į.i..    .. ,i, _      ................

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio] 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kupliausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite Užganėdinti.
Tel. Cmf 2515 arba 2516 ’ 

2314 W. 23rd Pl„ Chicago 
SKYRIUS:

1439 S, 49 et., Cicero, JŲ.
T,|. ęicero 5927. J.V

III U n■ ........ .... .. I ...... ........ I. I 1 'Uliniu

J.J.BA6D0NAS 
lietuviu GrĮiboriys 
2506 West 63rd SL 

Tel. REPUBLIC 3100 ...

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P. M. 

Trečiadieny] ir Nfdilibj sulig suaitarimo 

Dr. J. W. Kadzęwfck 
gydytojas ir chirurgas 

(L i • t , v i >) 
yirš Gregg yaistiayčios.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

.4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockuril St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: valandos 9—5

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
Panedfillo. Seredos Ir Pfttnyttoa vak. O Ui 8

OJtiafoDM Canal S18S i 
Namai: 6459 S. Rodnrell Street 

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos rak. v Iki 9 
Talafoaap Bepubllc 9600



LIET. DIENOS KARALAITĖS” ŠOKIŲ SALĖ PRANEŠIMAI CLASSIFIEDADS
Business ServiceŽINIOS IS PARODOS

3358

tva

pramom

NORTGAGE BANKERS

For Rent

CLASSIFIEDADS

Chrysler ir Plymouth

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!

pasigarsinkite.

Pastaba dainininkams
CANAL 8500

šokius, Lietuvių

2,000 įvairiaspalvių 
šviesų nušvies “Ka
ralaitės” šokių salę

naujo 
tuos 
geis-

ir atsto 
šimtine

tą salę 
stiprių, 
kurios

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotai teisingumą

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos Business Chances 

Pardavimui Bizniai

šokom, 
molinių 

Mums 
orkestrų,

Padarykite tai 
nuokite.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tei. Englewood 5840

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 
ir Pagirdysim skaniais šaltais ga
rimais. Prašome į mugu daržą.

Smith’s Palm Gardeli 
4177 Archer Avenue 

Tek Lafayette 2235

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

užklausimais Paro- 
ietuvių Dienos rcika- 
prašomi kreiptis į tą

Šiandien susirinki 
mas Lietuvių Die

nos reikalu

PARDAVIMUI saliu no ir grosernės 
fikčeriai, galima pirkti atskyrai, pigiai. 
3212 So. Wallace St. 3 lubos iš fronto.

Dainininkai padarytų dide
lį progresą pirmyn, kad atei
nančio! pamokoj, kuri įvyks

100 narių orkestras gros Lie 
tuvių Dienos programe ii 
akompanuos chorui bei dai 
nininkams.

ANT RENDOS Storas su visais sa- 
liuno įrengimais, renda nebrangi, lystas 
ant 3 metų. Galite atsišaukti subatoj 
ar nedėlioj vis) dieną, 6826 S. Racine.

PALACE GARAGE 
Taisome ir Maliavojame.

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558.

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W. 19th Street

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jutų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt. 

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

taipgi “šovkeisai”, 
tinkamus bile

Lietuvių Dienos Or
kestras akompanuos 

dainininkams

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Seeuritjr Savlnn A Camnerdal 
Bank Bulldlng

(Dlrectly aeraaa tireet Irom Patent Offlct) 

VVABHINaTON. D. C.

Liepos 16 diena bus sek
madienį, o tą dieną įvyks Pa
saulinėj Parodoj Lietuvių 
Diena, kur susirinks tūkstan
čiai lietuvių apvaikščioti iš
kilmes.

Dienos bankietą, liepos 17, ir 
visas kitas informacijas lie
čiančias Pasaulinę Parodą. Su 
įvairiais 
dos ar I 
lais, visi 
biurą.
Kas turi kam bari ų išnuom a vi 

mui

Lietuvių P. P. skv 
rius šiandien atida 

rys inform. biurą

Tas iškilmes rengia Pasau- 
inės Parodos Lietuvių Sekci

ja puošniam Hali of Science 
robesy parodos parke, geriau 

sakant savo rųšies mieste, ku
ris užima virš 40 blokų ilgio.

Didysis lietuvių orkestras, 
kurį diriguos p. K. Stepona
vičius, apart išpildymo gra
žių muzikos numerių, dar ir 
chorui bei solistams akompa
nuos. Tai, suprantama, kad 
tokio orkestro akompanimen
tas chorui arba solistams bus 
tikras malonumas. Klausyto
jai girdės turtingą, ritmo ir 
spalvos pilną meliodiją.

Orkestrantai ir choristai 
dirba su viršlaikiu.

jaunų daininin 
choras Lietu

vių Dienoje

Liepos 12 d., gražiausioj Kni
ckerbocker viešbučio šokių 
salėje pamatysime Lietuvių 
Dienos Karalaitę ir jos 12 
mergaičių. "švitą”.

Lietuvių Moterų Dr-jot Apivietos su
sirinkimas įvyks antradieny, liepos 11 d. 
1933 Sandaros svet., 814 W. 33 St. 
8 va. vakare, yra svarbių reikalų drau
gijos labui aptarimui. Visos narės esat 
kviečiamos atsilankyti ir užsimokėti mo
kesčius, taipgi atsiveskite naujų narių.

Sekretorėm

Prisirašykite j musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

Chicagon atvyksta
Lietuvos 
ninkas J. Vailokaitis NAUJI IR VARTOTI barams fix- 

turiai ir Soda Fountain (20 centų ant 
dolerio). 1434 So. Wabash Avenue.

Pasiekė Neto Y orką, liepos 7 
d., atvyksta su žmona; da
lyvaus Lietuvių Dienoje.

parodoj 
ir keleto kitų 
Jųjų choruose

lyvaus Lietuvių ekonoiųinėje 
konferencijoje, kuri įvyks lie
pos 17-19 dd. • Jis atstovaus 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Rumus.

P-s J. Vailokaitis atvyko į 
Ameriką kartu su žmona. At
vykęs Chicagon apsigyvens 
Bismarck viešbutyje.

nes 
būti jūsų arba jūsų 
dukrelė.
prisimena trumpa 
kuomet nekurie iš

Suteiks interesantams visas 
informacijas apie Lietuvių 
Dieną; parduos parodos bi
lietus.

Lietuvių atydai
Artinantis Lietuvių Pasauli

nės Parodos dienai, daugelis 
lietuvių iš tolimų Amerikos 
miestų, Kanados ir kitų vals
tijų, įdomaujasi apie ekspo
natus parodoje. Ką jie galės 
pamatyti atvažiavę ir tt.

Nekuriems taipgi svarbu ži
not kiek kainuos transportaci- 
ja, butas, valgis, teatrai, pa? 
rodos pamatymas etc.

Tuos ir kitus klausimus at
sakyti Lietuvių Dienos komi
teto spaudos komisija turi pa
skyrusi laikraštininką F. Bu- 
low, kuriam jus galite ra
šyti laiškus žemiau paduotu 
adresu, o jis kooperuodamas 
su Lietuvių Dienos rengimo 
komitetu suteiks jums reika
lingas žinias per spaudą.

F. Bulou)
Lithuanian Day Committce 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Orientąl Room šokių salė Knickerbocker viešbutyje (East 
Walter PI. ir N. Michigan Avė.), kur liepos 12 d., sekantį tre
čiadienį, įvyks “Lietuvių Dienos Karalaitės” šokiai. Tuose so
čiuose konkurso teisėjai paskelbs kas išrinkta karalaite ir kas 
pateko į jos svitą. Salė yra didelė. Joje sutelpa apie 1,000 šo- 
cėjų. Ji yra dirbtinai šaldoma elektra. Ji yra nušviesta 2,000 
vairiaspalvėmis elektros lempomis. Apie visą salę nusitiesia 

balkonija, kur norintieji galės pasisėdėti tarp šokių. Dalis salės 
grindų yra stiklinės, kurios laike šokių yra nušviestos įvairių 
spalvų šviesomis. Vienu žodžiu, salė nepaprastai graži ir patogi.

Partners Wafited
Pusininkų Reikią_________

REIKALINGAS partnerį* su pinigais 
prie 3 patentų automobiliams, pelnas už
tikrintas. Atsišaukite per laišką ar ypa- 
tiškai, 3533 So. Halsted St.

Šiandien West Side parapi
jos salėje įvyks visų kolonijų 
ir organizacijų atstovų susirin
kimas Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos reikalais. Ka
dangi šis susirinkimas bus pa
skutinis prieš Lietuvių iškil
mes paradoje, ir, kadangi Lie
tuvių skyrius turi daugelį 
svarbių pranešimų atstovams, 
visi yra raginami jame būti
nai atsilankyti. Pradžia, 8:00 
vai. vakare. Salės adresas, 
2323 West 23 place,

— (K. S. K.)

MANO $2500 morgičius ir $2000 
cash nupirks mano 6 kambarių murinj 
cottage. furnace šildomas, elektra, mau
dynė, ir 2 karų garadžius.

3601 So. Seeley Avė.

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS'N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Renda pi
gi, prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės i 
“Naujienas” Box 1570, 1739 South
Halsted St.

.^ĘIKALINjGA $1000 ant pirmo 
mortgicfaus ant' $15,000 vertės namo. 
Mortgičius galės būt numokamas, dėl 
informarijų kreipkitės 4603 South 
Richmond St. Tel. Virginia 1899.

Pirmas toks įvykis Amerikos 
lietuvių istorijoje

Turbūt dar pirmu kartu
Chicagoj ir visoj Ame
rikoj tokia didelė grupė la
vintų dainininkų tarpe lietu
vių dainuoja bendrai 
vaus lietuvių tautą 
čio progreso parodoj.

Man teko matyti 
amerikoniškus 
tautų chorus, 
dalyvauja išimtinai suaugę ir 
apyseniai dainininkai. Lietu
viams teks pasirodyti kitoms 
tautoms vien išimtinai su jau
nimu. Tai bus pareiškimas 
pasauliui, kaipo buvusios pa
vergtos tautos per šimtmečius 
— dabar pasiliuosavusios iš 
svetimo jungo, kad lietuvių 
dvasia yra sveika, ji nori pati 
savimi rūpintis ir savo reika
lus tvarkyti, o ši jaunoji 
gentkartė girdėjusi iš savo 
tėvų lupų apie Lietuvą, atsto
vaus ją kaipo jauną atgimu
sią tautą. t Tas ir pritinka jau
nimui.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masu biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis n 
mas su 2 karų garadžium už $4500 

926 W. 35th Place

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
skyrius šiandien atidarys savo 
informacijų biurą, Bridgepor- 
te, 3335 So, Halsted Street, 
kur visi vietiniai lietuviai ir iš 
kitų miestų atvykę tautiečiai 
galės gauti informacijų apie 
btftus, automobilių garažų pa? 
rupinimą, bilietų į parodą, į 
“Karalaitės/

Lietuviai, kurie turi kamba
rių išnuomavimui svečiams, 
atsilankiusiems į “Lietuvių 
Dieną” Chicagoje iš svetimų 
miestų, prašomi pranešti apie 
tai Lietuvių skyriaus raštinei. 
Vietą biuro skyriui suteikė ži
nomas biznierius M. J. Kiras.

Kuriai čia gimusiai lietuvai
tei teks toji garbė. Kurie lai
mingieji tėvai, atvykę į šį kraš
tą, užaugino dukrelę, kuriai 
teks tokia aukšta rolė, simbo
lizuoti lietuvių tautą prieš 
tūkstančius, atsilankiusius Lie
tuvių Dienoje. Kuri mergaitė 
užsivilks Birutės rubus, pada
bins galvą rūtų vainiku liepos 
16 dienai?

Į tuos klausimus ne vienas 
lietuvis nekantriai laukia at
sakymo. Bet smalsumo neil
gai reikės varžyti, nes užpo
ryt, nes užporyt teisėjai pas
kelbs rinkimų rezultatus. Bu
kite “Karalaitės“ šokiuose ir 
ją su švita pasveikinkite, 
ji gali 
kaimyno

Mums 
praeitis, 
mus gyvenom tamsiose suru
kusiose grintelėse. Tuomet 
neturėjom progos pamatyti 
tą, ką žmogaus protas sugal
vojo ir padarė. Mes, tų laikų 
jaunuoliai, pasitenkindavome 
rengdami šokius kluonuose, 
daržinėse ir paprastai grinte-

šiandien — neatidėliokite, Patelefo

Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių į 
Lietuvių Dienos Iškilmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks sąvaitei, kitai, kad viską 
gerai apžiūrėti ir su Chicaga susipažinti.

Atvyks ne tik pavieniai, bet ir. daugelis šeimynų. Vi
siems jiems bus reikalingos vietos apsigyvenimui.

Kai kurie eis į hotelius, bet didžiuma samdysis pri
vatinius, mebliuotus kambarius.

Jeigu jus turite liuosą kambarį, praneškite svečiams 
apie tai per NAUJIENAS

Kainos ant skelbimų dabar labai nupigintos. Skelbi
mų priėmėja maloniai supažindins jus su musų žemo
mis ratomis.

Vakar Chicagon atėjo žinia, 
kad į New Yorką penktadienį 
atvyko iš Kauno, Lietuvos, 
Jonas Vailokaitis, Ūkio Ban
ko direktorius ir Rr. Šmitų 
geležies išdirbinių fabriko 
prezidentas.

Asmeniškame laiške, rašy
tam J. P. Varkalai, 3341 South 
Halsted Street, Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių skyriaus vice
pirmininkui, p. "J. Vailokaitis 
praneša, kad Chicagon atvyks

iepos 13 d. su orkestru užsi
dėtų sau priedermę tėmyti di
rigentą, atsiminti, kad chore 
uri būti disciplina ir kad 
ciekvienas choristas turi im
ti atsakomybę už liepos 16 d. 
Kuomet choras išeis prieš mi
nią žmonių ir dainuos mili
jonams per radio, o viską at- 
iks kultūringai, tuokart visi 

pasidžiaugs, kad tai kultūrin
gas jaunimas, kultūringos
aulos. Dainorius,

Įspūdžiai iš Centro choro 
pamokų

Pareito ketvirtadienio vaka
re Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje įvyko vCįięagps .Lietųyių 
bendro choro pamokos, prisi
rengimui Lietuvių Dienai, 16 
liepos Pasaulinėj parodoj. Su-< 
sirinko jaunimo apie septyni 
šimtai, iš visų Chicagos apie- 
linkių. Chorą veda muzikas 
A. Pocius.

Labai didelį įspūdį daro to
kia didelė minia užtraukda
ma “Kur bėga Šešupė” Sas
nausko, “Jaunimo dainą”, 
Naujelio, “Laisvės dainą” Ži
levičiaus, “Šėriau žirgelį” Čiur
lionio, “Per tamsią naktelę” 
Šimkaus, “Loja šunes” Nau
jelio, “Palankiai” Pociaus, 
“Vilnius” Vanagaičio ir Lietu
vos ir Amerikos himnus.

Laika. dant reliktą 
prie patentu. Noriai* 
k noki t ▼tikindami ao 
•paaukojimu ■ a ▼ o 
■umanymu. Prialua* 
kitę braižini ar mo
deli dėl InatrakrHn. 
arba rąžykite 
NEMOKAMOS 1 
SitCe “How to 

In a Patent” I 
▼entlon” formos. ____
už Informacijas ką daryti. 
ražInCjlmal laikomi 
Oreltae, atsargas, raL 
tarnavimas.

Chicagos Lietuvių Bedarbių Local 63 
susirinkimas įvyks antęadieny, liepos 
11 d. 7:30 vai. vak. Universal kliube, 
812 W. 3 3rd St. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. M. Kemežienė, sekr.

ei DYKAI 
r- KNYOELK
"Reeord of !*■
Nieko aelmam

■___j. susi-
paslaptyje, 

pestingas pa*

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI 2 po 6 mūrinis na
mas, garu apšildomas su visais įtaisy
mais, 5 metų senumo, arba mainysiu 
ant cash farmos. 5526 Lake Park Avė.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkrauttome ant vietos 

Nevežame it į tolesnias vietas 
Supakavimai, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
So. Halsted St. Chicago. III.

• 7:45 VALANDĄ
K A S R Y T Ą 
(APART NEDfiLD.) 
I S STOTIES
W. S. B. C.
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler it Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales 
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

Na, tik jus pažiūrėkite j tą 
paveikslėlį, kuris atvaizduoja 
Knickerbocker viešbučio šo

kių salę. Tai salė, kurioje lie
pos 12 d. įvyks Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos Kara
laites šokiai. Ar tikėsite, jei
gu pasakysime, kad 
nušviečia net 2,000 
įvairiaspalvių šviesų, 
padaro nepaprastai 
tiesiog stebėtinas vaivorykš
čių kombinacijas? Žmogaus 
įdomaviinasis šviesa, jos kont
roliavimu, išvystė nepaprastus 
efektus, kuriais kiekvienas 
atsilankęs Pasaulinėje Parodo
je, nakties laiku, grožėjasi, ir 
kuriais grožėsis visi atsilankę 
į “Karalaitės” šokius.

Tarp tų visų, nesuskaitomų 
spalvų šviesų šokiuose iškils 
viena lietuvaitė į viršų, savo 
grožiu ir tipingumu laimėda
ma “Lietuvių Dienos Karalai
tes” vardą, kad už kelių die
nų, liepos 16, su savo 12-kos 
lietuvaičių švitą atstovauti lie
tuvių Tautos žmonių grožį, 
simbolizuoti Lietuvą, kuri dar 
tebėra jaunutė, palyginta su 
kitomis nepriklausomomis tau
tomis, prieš tūkstančius paro
dos lankytojų.
Kas vilkės Lietuvos Karalai

tės Birutės rūbais

Pasaulis įvairus, pilnas 
geidunio, įvairus gamtos 
riniais. Tikrai, jis stebina 
žmogaus akis.

Kiekvienas didžiausias ir 
mažiausias dalykas jam įdo
mus.

Jis laksto, trankosi po visus 
pasaulio kampus, kad suradus 
ką naujesnio, įdomesnio. 
Skraido oru, kįla į tolimą 
stratosferą, nardo po jurų gel
mes, landžioja, rausias po že
mę, kai koks kurmis ir vis ieš
ko naujų konsesijų, 
grobio, kad patenkint 
neribotus žingeidumus, 
mus.

Ir jus žinot kiek žmogus pa 
darė visų visokiausių dalykų 
vien tik savo žingeidumo dė-

PASIRENDUOJA Storas su ruimais 
tinka dėl aludės ar bučernės.

3514 So. Emerald Avė.

Repeticijos eina viena pas
kui kitą. Vieną dieną repetuo
ja atskiri chorai ir orkestrai, 
o antrą — krūvoj. Praeitą sa
vaitę buvo Lietuvių Dienos 
bendra chorų praktika, ku
riai vadovauja ir mokina p. 
Pocius. Susirinko įvairių cho
rų nariai ir jų buvo apie 700.

Bendras orkestras laiko pa
mokas keletą kartų į savaitę. 
Darbas gerai sekasi. P-nas 
Steponavičius džiaugiasi. 

' ' > * f ■

Lietuviai pasirodys puikiai.
Aš esu tikras, kad lietuviai 

savo dienos 
mėse
Nors lietuviai neturi savo pa- 
vilijono, bet užtai atžymės 
Pasaulinės Parodos buvimą ir 
kartu patys turės progą pasi
rodyti svetimtaučių akyse kai
po lietuviai —• meno mėgėjai 
ir pačios parodos. įvertinto-

Dainuos į tuksiančius 
doje ir į visą Americą per 
radio.

Moderniškas Hotelis 
Savininkas CHAS SHAtTaS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

lėse. Mes tuomet 
linksminomės ant 
bei medinių grindų, 
tada nereikėjo tokių 
kaip George Steponavičiaus, 
kurio muzikos garsai tiesiog 
drebina nuiro sienas. Mes tuo
met pasitenkinom paprastai 
dumplinės birbimu,

O dabar mes ieškom tokios 
muzikos, tokios salės kaip 
Knickerbocker viešbutyje. Ku
ri netik apšviesta 2000 skirtin
gų šviesų lempomis, bet ir jos 
sienos išauksuotos ir grindys 
stiklinės, kur minkštos gelum
binės sėdynės padarytos pa
silsėti.

Taigi energingo žmogaus 
žingeidumas pamatyti ką nors 
įdomesnio vertė apleisti tas 
surukusias grinteles ir keliaut 
į margą pasaulį. Mes esam 
tie žmones!

Tad mums ir priklauso pa
matyti vieną iš puikiausių šo
kių salėje Chicagoje, kur tei
sėjai išneš savo nuosprendį 
kuriai tipingiausiai ir gra
žiausiai lietuvaitei priklauso 
karalaitės vardas!

— Re p. F. Bulatu.

liepos 16 iškil- 
pasirodys puikiai

______ Automobiles_______
PATYRĘS automobilių me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

Telefonas Lafayette 1829

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDUOSIU viiai pigiai Hall’i Stan 
dard Safe (Seifą) 
galinius radijatorius 
krautuvės apiildymui, deską, trijų imo- 
tq ruimų “tetą”, krėslų ir tt. — par
duosiu tykiu arba atskyrai* šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite “Naujie
nose” Box 1569. 1739 So. Halsted St.

PATENTS

IETKIEWICZ

A CCNTUUY 
OF




