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Prezidentas Pasirašė Pirmą 
Industrinį Susitarimą

Medvilnės audinyčios pirmos pasidavė val
džios kontrolei. Susitarimas nustato darbo 

sąlygas, algas ir produkciją
WASHINGTON, liepos 10. — 

Prezidentas Rooseveltas vakar 
pasirašė pirmą industrinį susi- 
tarimą-kodeksą, sulig kurio bus 
tvarkoma industrija einant In- 
dustrial Recovery Act. Tai bu
vo medvilnės audinyčių susita
rimas, kuris tapo priimtas 77 
nuoš. audinyčių. Prezidentui 
pasirašius susitarimą, jis bus 
dabar privalomas visoms med
vilnės audinyčioms, nes jos da
bar yra Jungt. Valstijų valdžios 
kontrolėje. Tokius susitarimus- 
kodus dėl vedimo biznio ir dar
bo sąlygų turės priruošti visos 
industrijos.

Pasirašytas kodas pradeda 
veikti nuo liepos 17 d. ir nuo 
tos dienos minimum alga audi- 
nyčiose bus $12 į savaitę pie
tuose ir $13 šiaurėje. Darbo 
savaitė bus 40 vai. ir nė viena 
mašina negalės dirbti daugiau 
80 vai. į savaitę. Be to kiek
viena audinyčia reguliariais pe
riodais turės pranešti kiek verp- 
tuvų ir staklių dirbo, kiek sam
dėsi darbininkų, kokias algas 
jiems mokėjo, kiek kurių pre
kių pagamino ir įyek jų par
davė ir kiek prekių turi san
deliuose. Tai tam, kad admi
nistracija galėtų spręsti kokie 
produkcijos suvaržymai yra 
reikalingi ir kad pašalinti nie- 
kurias rųšis kompeticijos.

Prezidentas šį kodą pasirašė 
su niekuriomis pataisomis, ku
ries pasiūlė industrinės kontro
lės' administratorius Hugh S. 
Johnson. Tos pataisos paaiški
na, bet nepakeičia paties kodo.

Prezidento nuomone, svar
biausias kode dalykas yra pa
naikinimas vaikų darbo. Per 
daug metų buvo dedamos pa
stangos vaikų darbą panaikinti, 
bet vis be pasekmių. Tečiaus 
to atsiekta susitarimu, nes da
bar nė vienai audinyčiai nerei
kės bijotis kompeticijos iš pu
sės tų audinyčių, kurios pigiai 
samdosi vaikus.

Kai dėl mažos minimum al
gos, tai aiškinama, kad ir ta 
maža alga yra didelis pakėli
mas algos, palyginus su seną
ja alga. Didesnio pakėlimo ant 
karto negalima buvo daryti. 
Tečiaus kai industrija susitvar
kys prie naujų sąlygų, algos 
tuojaus bus pakeltos. Minimum 
alga neliečia mokinių, valytojų 
ir pašalinių darbininkų. Be to 
dirbtuvės negalės versti darbi
ninkus smarkiau dirbti, negu 
ikišiol dirbo, nėgi duoti prižiū
rėti daugiau mašinų.

Nusikaltę prieš šį kodą gali 
Luti baudžiami iki $500 už 
kiekvieną nusikaltimo dieną.

Kodo laikas yra aprybotas 
keturiems mėnesiams. Po to 
industrija galės prašyti j J pra

ORH
Chicagai ir apielinkei tedera 

Ub oro biuras ilsi dienai prana- 
iauja:

Dalinai apsinaukę ir biskj 
šilčiau.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 
8:27.

ilginti. Kodas gali būti pakeis- 
taą bile kada. IPrezidentas be 
to nustatė, kad tą industriją 
prižiūrės ne tik pačių fabri
kantų atstovai, bet ir trys na
riai gen. Johnson administra
cijos, tik jie negalės balsuoti.

Numatomas naujas pavojus
Administracija džiaugiasi, kad 

pastaruoju laiku darbai ėmė 
gerėti ir šalis pamaži pradeda 
atsigauti. Tečiaus niekurie ta
me numato ir pavojų, kurį da
bar svarsto ir prezidentas.

Niekurios dirbtuvės dabar 
ėmė dirbti visu smarkumu, 
kad prisigaminti prekių kol 
darbininkai ir žaliava yra pi
gus. Jos lengvai gali pasiekti 
cverprodukcijos ir sunaikinti 
administracijos pastangas dirb
tinai subalansuoti produkciją 
ir suvartojimą.

Be to valdžia su susirūpini
mu Žiuri į nepaprastą Šerų kai
nų kilimą. Tas kilimas priima 
spekuliatyvį pobudj ir gali pri
vesti prie naujo biržos kracho, 
kas išnaujo sunaikintų žmonių 
pasitikėjimą. Todėl valdžia jau 
svarsto priemones kontroliuoti 
biržos veikimą, kad neleisti šė- 
rams iškilti augščiau tikrosios 
jų vertės.

Anglių kasyklos ruo
šia biznio kodą

WASIIINGTON, liepos 10.— 
Angliakasių unijos ir minkštų
jų anglių kasyklų atstovai ruo
šia biznio ir darbo sąlygų su- 
sitarimą-kodą.

Kaip išrodo, bus paruošti 
trys kodai, nes neuninės pie
tinių valstijų kasyklos ruošia 
savo kodą. Ruošia atskirą ko
dą ir dalis šiaurinių kasyklų. 
Iš tų visų trijų kodų paskiau 
turės būti paruoštas vienas ir 
paduotas valdžiai patvirtinti.

Mattern prašo naujo 
aeroplano baigti 

kelionę
NEW YORK, liepos 10. — 

Lakūnas Jimmy Mattern, kuris 
buvo priverstas nusileisti šiau
rinės Siberijos tyruose ir nusi
leisdamas sudaužė savo aero
planą, kreipėsi prie savo skri
dimo rėmėjų, prašydamas pri
siųsti naują aeroplaną, kad jis 
galėtų baigti savo kelionę apie 
pasaulį.

Gautomis žiniomis, jis pakly
do miglose ir sugedus motorui 
buvo priverstas nusileisti. Nu
sileido jis negyvenamoj vietoj 
ir tris savaites gyveno tik 
paukščiais, kuriuos nusišauda
vo rusų įduotu šautuvu iki, 
pagalios, jis tapo užtiktas žu
vautoj ų ir atgabentas į Ana- 
dyr.

MELBOURNE, Australijoj, 
liepos 10. — Victoria valst. 
pakraščius užpuolė dideli vė- 
žiai-krabai, nuo 2 iki 5 pėdų 
didumo, kurie išvaikė žuvis ir 
išnaikino jurų gyvybę. Del tų 
krabų Žvejai turi labai didelių 
nuostolių.

Mrs. Charles E. Rennie, Jr. (kairėj) iš Travefse City, 
Mich., kuri viena išliko nelaimėj, kurtoj laike miglos Michigan 
ežere susidaužė hydroplanas (viršuj). Nelaimėj žuvo jos vy
ras (dešinėj), aliejaus kompanijos viršininkas, taipgi du kiti 
žmonės — lakūnas James Gillette ir mechanikas Peter Keller. 
Ji išsigelbėjo per pusantros dienos išsilaikiusi ant pluduruo- 
jančio gasolino bako.

Illinois vakar ratifi 
kavo prohibicijos 

atšaukima 
4*

Prohibicijos atšaukimas ratifi
kuotas vienbalsiai ir tuoj pa
siųstas VVashingtonan.

pasiųsta

valstija 
prohibi-

SPRINGFIELD, III., liepos 
10. — Illinois valstijos kon
vencija šiandie formaliai ratifi
kavo konstitucijos pataisą, ku
ri atšaukia prohibiciją. Prohir 
bicijos atšaukimas ratifikuotas 
vienbalsiai — 50 balsų ir rati
fikacija tuoj aus tapo 
Washingtonan.

Illinois yra dešimta 
formaliai ratifikavusi 
cijos atšaukimą.

Konvencija tęsėsi tik vieną 
valandą. Atidarė ją guberna
torius Horner. Viena moteris 
pasveikino konvenciją. Tuoj aus 
tapo išrinktas prezidiumas ir 
pasiūlyta ratifikacijos rezoliu
ciją. Rezoliuciją priėmus kon
vencija užsidarė. Konvencija 
įvyko valst. senato salėje, o ne 
atstovų buto, nes buto salė bu
vo perdaug šlapia nuo prilieto 
vandens gesinant kapiteliu j e 
gaisrą.

Vokietijos ir Vatika
no konkordotas jau 

sutartas
9.VATIKANAS, liepos 

Konkordatas, kuris nustato san
tikius tarp katalikų bažnyčios 
ir Vokietijos valstybės, yra 
jau sutartas ir po juo jau pa
dėti inicialai.

Konkordate bažnyčia prisiža
da, kad kunigai ir religinės 
draugijos nesimaišys į politiką, 
o valdžia leis liuosai veikti ka
talikiškoms draugijoms, bet tik
tai jei jos veiks tik : 
sryty.

Londono ekonominė 
konferencija vėl ar

ti pakrikimo
Nesusitaikoma net ir dėl toli

mesnės konferencijos dieno
tvarkės.

LONDONAS, liepos 10. — 
Ekonominė konferencija, ne
žiūrint visų pastangų ją išgel
bėti ir tęsti toliau, vistiek eina 
prie pakrikimo. Aukso blokas, 
neprivertęs Ameriką stabilizuo
ti savo pinigus, norėtų visai pa
sitraukti iš konferencijos, bet 
taip kad neišrodytų, jog jie 
pabėgo ir kartu galėtų akyliai 
sekti konferencijos darbus. Ne
surandant budo kaip tą pada
ryti, dabar stengiamasi taikiai 
numarinti pačią konferenciją.

Negalint susitarti net dėl 
konferencijos dienotvarkės ir 
kokį sekamą klausimą svarsty
ti, pinigų ir finansinis komite
tas išrinko dešimties narių ko
mitetą, — penkis iš aukso blo
ko ir penkis iš kitų šalių — 
paruošti sąrašą klausimų, ku
rtuos komitetas galėtų svarsty
ti. 

t

Bet kaip išrodo, tai yra “tai
kymo” komitetas. Jam pirmi
ninkauja amerikietis James 
Cox. Jis, kaip išrodo, turės pri
rengti dirvą draugiškam kon
ferencijos išsiskirstymui, nes 
prisibijoma, kad konferencija 
ikišiol vieton valstybes sutai
kinti, dar labiau jas supykino 
ir kad todėl, po konferencijos 
gali prasidėti 
dar aštresnis 
ras. Tikimąsi,

. ja išsiskirtyš 
čių. •

tarp valstybių 
ekonominis ka- 

kad konferenci- 
už poros savai-

Naujas “Naujieną

Ragina plieno indu
striją skubėti su 

susitarimu

galių, kurias
šiame dalyke

prezidentas

WASHINGTON, liepos 10. — 
Kadangi visos didžiosios indus
trijos labai vilkina su ruošimu 
biznio ir darbo sąlygų kodo, tai 
prezidentas svarsto ar nepanau
doti diktatorinių 
kongresas jam 
yra suteikęs.

Kiek žinoma 
svarsto apie nustatymą laiko 
iki kurio savanoriai susitari
mai turi būti padaryti, kitaip 
pati valdžia priruoš kodus, ku
rių tos industrijos turės laiky
tis.

Prezidentas šiandie jau pasi
šaukė United States Steel Corp. 
prez. Taylor pasiaiškinti kodėl 
plieno industrija dar nepriruo- 
šė kodo. Plieno, aliejaus, ang
lių ir automobilių industrijos 
samdosi 75 nuoš. visos šalies 
darbininkų ir iš jų bus reika
laujama, kad jos pirmiausia ir 
priruoštų kodus, kurie nusta
tytų minimum algas ir maxi- 
mum darbo valandas.

Rusijos ir Japonijos 
nesusipratimai 

didėja
TOKIO, liepos 10. — Nesusi

pratimai tarp Rusijos ir Japo
nijos nuolat didėja. Tankiausia 
tai būna maži nesusipratimai, 
bet jie nuolatos tankėja, tuo 
blogindami ir taip įtemptus, 
nors iš 'paviršiaus ir draugiš
kus santikius. Tai japonai su
ima rusų laivą, tai rusai pa
stverta japonų žvejus už netei
sėtą žvejystę. Prie Kamčatkos 
tapo nušauti trys japonų žve
jai ir nors rusai atsiprašė, bet 
Japonija atsiprašymo nepriė
mė iki nebus ištirta prie ko
kių aplinkybių jie buvo nušauti. 
Derybos dėl Manchukuo nupir
kimo iš rusų Rytų Chinijos ge
ležinkelio irgi užsikirto. Visi 
šie maži incidentai gali prives
ti prie dar aštresnių nesusipra
timų ir, gal, karo.

Migla privertė Lind- 
berghus nusileisti

NEW YORK, liepos 10. — 
Tiršta migla neleido lakūnui 
Lindberghui ir jo žmonai pa
siekti savo uošvės dvarą, kur 
randasi jų kūdikis ir privertė 
nusileisti ties Rockland, Me. 
Tik miglai išsiskirsčius jie ga
lėjo nuskristi į vasarinį dvarą 
ant nedidelės salos ties North 
Hąvėn, Me.

Jiedu skrenda tyrinėti šiau
rinį skridimo kelią ir nėra nu
sistatę kur jie stos.

Pasimirė kūrėjas spal
vų pasaulinėje parodoje

CHICAGO. — Vakar gauta 
žinių, kad N,ew Yorke pasimi
rė austras Joseph Urban, kuris 
suharmonizavo spalvas ir nu
statė visą spalvų toną Chica- 
gos pasaulinėje parodoje. Jau 
tada jis sunkiai sirgo ir pats 
darbo negalėjo prižiūrėti, tik 
prisiųsdavo savo pagelbinin- 
kams škicus. Gražus spalvų su
derinimas ypač yra ryškus pa
rodoje naktį, kada užžiebiamos 
visos šviesos.

PLATTSBURGH, N. Y., liep. 
10. —- čia lankėsi prezidento 
Roosevelto žmona, kuri auto
mobiliu vyksta atostogoms | 
Kanadą.

Vokiečiai uždarė kon
centracijos ■' stovyklose 

80 žydų daktarų
BERLYNAS, liepos 9. — 

Padarius kratą žydų Daktarų 
Patarimų Raštinėj, policija 
areštavo 80 žymių žydų gydy
tojų ir ištrėmė juos į koncent
racijos stovyklas. Policija sako, 
kad raštinė buvusi Marksisti
nės propagandos biuras. Bet 
daktarai sako, kad ji buvo įs
teigta patarti ir gelbėti tuos 
žydus daktarus, kurie neteko 
pragyvenimo šaltinių.

Nusižudė augštas U- 
krainos švietimo 

komisaras
MASKVA, liepos 9. — Ko- 

munistų partijos centralinis 
komitetas paskelbė, kad nusi
žudė Nikolai Aleksejevič Skrip- 
nik, 61 m., Ukrainos švietimo 
komisaras ir narys galingojo 
Rusijos komunistų partijos 
centralinio komiteto. Jis gyve
no Charkove; turbut ten ir 
nusižudė, bet apie jo nusižu
dymą nepaduodama jokių 
smulkmenų.

Komitetas aštriai pasmerkia 
nusižudymą, nes jis tuo paro
dęs silpną valią. Be to iškelia 
aikštėn, kad jis buvo pašalini 
tas iš komisaro vietos, nes jis 
parodęs “supuvusio liberaliz
mo” tolerantiškumą linkui kitų 
pažiūrų žmonių ir toleravęs už
sienio finansuojamus buržuazi
jos nacionalistinius elementus 
pačioje partijoje, kurie dirbą 
už htšteigimą nepriklausomos 
Ukrainos.
Ligos Rusijoje numeruojamos

RYGA, liepos 10. — Sugry- 
žęs iš Maskvos latvių gydyto
jas Dr. Kari Rudzit sako ligos 
Rusijoje nėra vadinamos var
dais, bet numeruojamos. No. 1 
yra tyfas, nr. 2 — cholera, nr. 
3 — raupai ir t. t. Jis patvir
tina gandus apie juodojo maro 
siautimą Uralo kalnuose ir kad 
valdžia stveriasi aštrių priemo
nių marą suvaldyti, nors laik
raščiuose apie marą neprisime
na.

TOKIO, liepos 10. — Iš Se- 
oul, Korėjos gauta žinia, kad 
4,000 Korėjos valstiečių kon
vojų, kuris po 27 japonų ka
reivių sargyba buvo siunčia
mas į Kirin provinciją, puolė 
chiniečiai banditai, kurie už
mušė ir sužeidė 32 koreječius 
ir 3 japonus. Atvykus vieton 
surasta, kad kely prapuolė 
1,600 koreječiai. Daugelis jų 
atsiliko, kiti pabėgo, bet dau
gelis, manoma, pakliuvo į chi- 
niečių banditų rankas. .

BUENOS AIRES, Argenti
noj, liepos 10. — švenčiant 
Nepriklausomybės dieną Argen
tiną palietė nepaprastai šalta 
sriovė ir šaltis buvo pasiekęs 14 
laipsnių virš zero. Vietomis pa
sirodė sniegas, kurio šioj apie- 
linkėj nebuvo jau 15 metų.

(Dabar Argentinoj yra pats 
viduržiemis).

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursą. - - - -

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 įki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Ganai 8500

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Birželio mėn. naktį iš 10 į 
11 d. Radviliškio mieste neži
nomi piktadariai kėsinosi ap
vogti R. katalikų bažnyčią. 
Išmušę langą, piktadariai įlin
do į vidų ir atplėšė aukoms 
rinkti dėžutę. Neradę toje dė
žutėje pinigų ir nieko kito ne
paėmę, piktadariai pasišalino.

Birželio 8 d., apie 16 vai. 
Vilviškių vienkiemy, Kupiškio 
valsč., Panevėžio apskr. iš ka
riško šautuvo nusišovė Juozas 
čereška, 21 metų amžiaus. Nu
sižudymo priežastis — šeimos 
nesantaika.

Birželio 6 d. Anykščių mies
telio pievų miške buvo rastas 
pasikoręs pil. VaiČys Jonas iš 
Slapių vienk., Leliūnų valsč. 
Vaičys buvo nevisai sveiko pro
to.

Birželio 15 d. apie 23 vai. 
Jonavos v$l., Dumsių kaime 
įlindę pro langą į pil. Salugo 
Jono gyv. namą du vyrai, ku
rių vienas buvo užsidėjęs kau
kę, prismaugę ir sumušę pil. 
Salugą, atplėšė komodos užrak
tą, pagrobė 200 litų pinigų, si
dabrinį laikrodėlį ir medžiokli
nį vienvamzdį pistoninį šautu
vą, pasislėpė. Samuga vienam 
vyriškiui smurto darymo metu 
sukramtė pirštą.

Neseniai tvarkant Šiaulių 
laisvamanių kapines 1 metro 
gilumoj ant kalnelio rastas se
novės lietuvių kapas, ant ku
rio yra užklotas didelis ketur- 
kampis akmuo. Po akmeniu 
yra gerai išsilikę pelenai ir 
anglys. Manoma, kad kapas 
yra dar iš tų laikų kai mirę 
žmonės būdavo deginami.

M. Rakauskaitė Ameri
kon nevažiuos

KAUNAS. — “D. N.” rašo: 
Laikraščiuose buvo rašyta, 

kad Valst. operos artistė p-lė 
M. Rakauskaitė važiuosianti 
Amerikon, nes ją kviečiąs pa
saulinės parodos Čikagoje “lie
tuvių dienos” komitetas. Paty
rėme, kad M. Rakauskaitė, dėl 
susidėjusių aplinkybių Ameri
kon nevažiuosianti.

Elgino turtuolė užmuš
ta auto nelaimėje

CHICAGO. — Mrs. Lois Cook 
ĮPerry iš Elgin, III., 24 m. duk
tė turtingo bažnytinių knygų 
leidėjo David C. Cook, Jr., li
ko užmušta, automobiliui prie 
55 gatvės ir Outer Drive at
simušus j saugumo salelę. Jos 
vyras, Gerald I. H. Perry, 27 
m., kurį ji vedė metai atgal, 
liko sunkiai sužeistas.

RIO DE JANEIRO, Bfazili- 
joj, liepos 10. — Manoma, kad 
žuvo daug kasėjų, įgriuvos 
Morro Velho kasyklai, giliau
siai aukso kasyklai visame pa
saulyje. {griuvimas ištiko 
3,000 pėdų gilumoj. Pati ka
sykla yra 6,500 pėdų gilumo.



[KORESPONDENCIJOJ čia tiek

Pittsburgh, Pa

bus

Windsor, Ont
Svečiai

Iš Kubos

krašto žmones pusėtinai

H

Pittsburgh, Pa

išrinko

Nauja THOR skalbyk
la drapanas išplauna į 
5 minutes.

Kaip 
ra

..L. K, Fondo Komitetas esąs 
geriausiai organizuotas

Naujas lietuvių Radio Programas, leidžiamas Budriko Krautuvės—iš stoties 
WAAF. 920 K.. nedėliomis po piet 1:30 vai. Taipgi iš WCFL. 270 K., 
nedaliomis po piet 1:00 vai. Taipgi iš WHFC. 1420 K. ketv. vak. 7:30 v.

'J
V

skamba Sharkey-Carne- 
kumštynių atgarsiai

Kuboje.

kiti privačiais auto- 
Kadangi liepos 17, 

įvyksta Chicagoj

Pitls burghiečiai rengiasi 
Chicagon

Pirmiau Negu Kainos Pakils
Kodėl nenusipirkti plačiai žinomą skalbiamą mašiną THOR 

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

apie tai.
- J. Simanaitis.

Lietuvių Kambario Fondo 
Komitetas savo šeštą šių metų 
mėnesinį susirinkimą laikė 
birželio 29 d. Pittsburgho Uni
versiteto naujame name, try
liktame aukšte.

Tautinių kambarių superin
tendente, ponia Mitchell, ra
portavo, kad Pitt. Universite
to valdyba savo vėliausiam 
susirinkime konstatavo, jig iš 
visų tautinių 1 kambarių ko
mitetų šiais metais, iki šiol 
geriausiai esąs organizuotas 
lietuvių komitetas. Nors per 
tą laiką nelabai daug surinkta 
pinigų į kamb. fondą, bet ko
miteto susirinkimų rcguleru- 
mas, gyvas reikalų svarsty
mas, pasiryžimas ir pasiskati- 
nimas toliau da uoliau dar
buotis lemia visą ką gera lie
tuvių paminkliniam kamba
riui artimoje ateityje.

Tatai pranešus Mrs. Mit
chell reikalauja, kad mes tat 
paskelbtume lietuvių spaudo
je, — “dėl to, kad tai yra ofi- 
cialis Universiteto pareiški
mas”.

Mes tą pareiškiyią smagiai 
priimame ir čionai pasakome, 
kad ta garbė priklauso ne 
vien Komitetui, o ir visiems 
Amerikos lietuviams, visoms 
musų organizacijoms, kad 

. taip jutriai ir darbščiai atsi- 

. liepė į Lietuvių Paminklo 
klausimą ir neužmiršta jo. Tai 
tik laikykim šį reikalą tin
kamoje aukštumoje. Neleis
kim tam musų kultūros jaus
mo termometrui pulti žemyn! 
Dekim aukas tankiai, kada 
kiek galim, skatinkime vieni 
kitus prie parengimų kamba- 

’ rio naudai.

Viename musų laikrAštyje 
patilpo žinutė, kad Pittsbur
gho Universitetas atleidęs 75 
nuošimčius profesorių. Taip 
negalėtų būt. Yra daugiau, 
kaip penki šimtai profesorių 
ir instruktorių. Atleidžia tą 
dalį, kas yra viršaus 500, ir 
tai tokius, kurie turi kitus gy
venimo šaltinius; neišmeta jų

Pilt. Liet. Vaizbos Buto ren
gė pikniką birželio 11 d. da
vė pelno netoli du šimtu do
leriu kambario naudai. L. K. 
Fondo Komitetas iš to gavo 
daugiau entuziazmo ir nusi
tarė pats rengti pikniką, jei 
bus galima rast vietą ir laiką, 
neužimtą kitais piknikais.
L.K.Fondo Spaudos Komisija.

Kur neitum — į susirinki
mą, pikniką — visur tik ir 
kalbama apie Chicagos pasau
linę parodą. Pittsburgiečiai 
specialiai rengiasi važiuoti 
Chicagon liepos 16; vieni vyks 
busais, 
mobiliais.
18, 19 dd.
vaizbos butų konferencija, tai 
Pittsburgho skyrius 
delegatais K. Vaišnorą, Povilą 
Dargį ir Petrą Pivoriūną atsto
vauti vietinį skyrių.

Teko nugirsti, kad keletas 
Pittsburghiečių dalyvaus soci- 
listų konferencijoj. Vienu žo
džiu Pgh’as Chicagoje bus 
skaitlingai reprezentuojamas.

♦
Kaminai rūksta

Nors ir taip Pittsburghas 
yra aprūkęs ir ypatingai tai 
pastebi iš kitur atvykę, tačiau 
jio s labiau jų miestas rūksta, 
tuo Pittsburghiečiai daugiau 
patenkinti. Mat, fabrikų du
rnu sklaidymai padangėje, rei
škia darbą šimtams bedarbių.

Paskutinuoju laiku daugelį 
fabrikų atsidarė ijr dirbtuvės
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išlengvo pradeda dirbti. Se
niai Pittsburgbicčiai buvo ma
tę ugnies stulpus padangėmis, 
tačiau paskutines dvi savaiti, 
puikus ugningi stulpai švie
čia pietinę miesto dalį.

Darbams grįžtant, žmones 
grįžta prarastasai ūpas; su 
naujuoju tipu tikimasi, jog ir 
organizacinis veikimas 
spartesnis ir platesnis.

Liepos 2 d, mane atlankė 
svečiai dertoitieČiai, pp. Yurk, 
Gersh, Rimas, Senavaitis ir 
GaUronskis, visi su savo šei
momis. Visi nuvažiavome 
maudytis, bet beveik visą die
ną lijo baugus lietus, todėl ne 
visi iš musų ėjome maudytis. 
Vėliau išnuomavome čia pat 
tuščia dviejų kambarių vasar
namį Colchester miestelyje, 
kad nors galėjus pavalgyti, 
nes šeimininkės ištikrųjų atsi
vežė labai gerų valgių ir gė
rimų. Pavalgę pietus nuva
žiavome į Windsor pas p. An
dry, kur praleidome visą va
karą. Skanus detrotiečių val
giai ir gėrimai bei linksmi šo
kiai visus patenkino, nors pir
miau ir buvo visų blogas ūpas, 
dėl lietaus, negalėjus turėti tą 
puotą ant Erie ežero kranto 
atvirame ore.

Vėlai vakare visi detroitie- 
čiai išvyko į Detroitą. Aš ir
gi su savo broliu nuvažiavau 
pasisvečiuoti į Detroitą. Ap
lankiau Detroit zoo ir Belle 
Isle parką. Be to, aplankiau 
p. Rugienių, pas jį sutikau p. 
Škėmą, kuris yra atvykęs į 
svečius net iš New Jersey. 
Vėliaus atvyko p. Rakauskas. 
Čia linksmai puotaudami pra
buvome net iki 12 valandos 
nakties. Po to išvykau į Ka
nadą savo tarnybos vieton.

Detroite pastebėjau, kad 
nors Amerikos dolerio vertė 
maža, bet uždarbiai geri, ir 
daugiau žmonių polaipsniai 
vis gauna darbus. Tačiau 
krautuvėse prekės visai atpi
gusios ir nekurie daiktai net 
dviem trečdaliais kainos pi
gesni. Nors Kanadoje uždar
biai nėra didesni, kaip Ameri
koje, bet Kanadoje viskas 
brangiau, beveik dvigubai kaip 
Amerikoje. G. J. YurkK

nic girdisi švelnus muzikos 
garsai, liejasi vynas ir klega 
juokas tų, dėl kurių priežas
ties tu Čia Šliaužai.

“O jeigu iŠtiesų tavo skil
vis jau taip dykas, tai eik 
sakau į pajūrį pasivaikščio
ti, pasižiūrėk kaip vilnys ban
guoja, pasiklausyk kaip van
duo talaškuoja — ot, tada ir 
jaustis galėsi perfecta mente 
bieu.”

Tai matote* kas. dedasi ant 
svieto. Kągi darysiu, nors ir 
neturėdamas daviau kiekvie
nam po nikelį. Ir kad žinotu
mėte, ne tik prašytojo, bet ir 
“patarėjo” veidas nušvito. Ak, 
manau sau, gaila man jaunų 
vyrų, ir moterų, kurie vysta 
lyg medžių lapai, nematę sau
les šviesos. Bet man dar la
biau gaila, kad aš esu silpnas 
ir jiems padėti negaliu. Tai 
tiek

Laiškas “Naujienų” 
administracijai

Reiškiu dėkingumą, kad pa
sitikėjote manim ir dienraš
čio nesustabdėte. Tiesa, aš net 
po kelis kartus ketinau atsi
lyginti, bet mano prižadai vis 
nuėjo niekais. Tik nereikia 
manyti, kad iš geros valios 
taip dariau. Ne, tai vis pasė
kos to gyvenimo, kuris vienus 
iškelia į padanges, o tūkstan
čius teškia veidu į purvą be 
jokio pasigailėjimo. Prie ko 
visa tai prives gal tik nelabie
ji težino, šio Amerikos užkam 
pio gyvenimas taip pakriko, 
kad baisu apie jį kalbėti.

Kaslink pačių žmonių, tai 
daug jų vargšų labai kenčia. 
Einant kiek nuošalesnėmis 
gatvėmis visur galima rasti 
izbadėjusių žmonių, kurie į 
žmones nebepanašus ir kurių 
likimas tikrai baisus. Nežiū
rint į visą tai, jų tarpe randa
si ir humoristų, kurie iš žiau
raus gyvenimo tik juokiasi.

Praeitą savaitę einant man 
Parque Central, vienas jau
nas- ispanas sulaikė mane ir 
prašo ant kavos. Antras tuo 
tarpu kiek senesnis stovėda
mas toliau “pataria” jam ne
duoti. Girdi: “Neduok jam, 
nes jis nesilaiko mano ins
trukcijų. Aš jam sakau, kad 
tu nekreipk akies į langus, už 
kurių stovi valgis, kvepia uo 
gos ir tortai, i Nestovėk ištem 
pęs ausies prie namo, kuria

bus. Tuo tarpu radio trenkia sekant Šią opiniją, geresnės 
pasiučiausį džiazą, bet apie scenos nebereikia.
kumštynes nieko neprisimena, štukų ir juokų, kad kartais

Turiu pasakyti* kad aš šio prisėina net pilvą susiimti, 
sporto visai nemėgstu Ir juo 
nesĮnteresuoju, bet kadangi 
tą vakarą figūravo pats, pa
saulinis bokso čempionas, o 
dar lietuvis, tai ir aš nuėjau 
pasiklausyti. O gal kiek jau
čiau' patriotizmo, nes kaip visi 
sako, kad Sharkey savo kum
ščio jėga kelia Lietuvos vardą 
(ir jeigu tai tiesa), tai man 
pasidarė nebesvarbu, kaip tą 
vardą kelia, bet svarbu bile 
tik kelia, r ■ ;

Tuo gi pačiu tarpu — klau
sytojų sentimentas buvo jau 
įdšvankavęs. Nekurie iš fana
tikų baigė visai r savo protą 
pameti. Jie be jokio suprati
mo savo aštriais žodžiais kiek 
vienam kirto į akis, kuris ne
palaikydavo jų nuomones, 
kad jų manomas oponentas 
laimės. Mano vienas bendra
darbis ir geras draugas kuba
nas taip įkaito, kad išsitrau
kęs paskutinę penkinę pasiūlė 
vienam jamaikinui lažybų. 
Pastarasis labai išdidžiai pa- 
siulyjimą priėmė ir sutiko.

Del visko reikia dar pridur
ti, kad beveik visi kubanai 
amerikonų labai neapkenčia, 
nes jie yra “persitikrinę”, kad 
amerikonai yra didžiausi kal
tininkai dėlei dabartinio var
gingo jų gyvėjimo. Na, o Jack 
Sharkey jiems yra žinomas 
kaipo amerikonas * ir, be to 
dar, ne lotynų kilmės. Todėl 
jis kubiečių tarpe simpatijos 
nerado. Jie tik šaukė: “Ame- 
rieano no vale para nada, po- 
rque ei notiene fuerza y por 
esd seguranicntČ va a perder” 
(amerikonas niekam tikęs, nes 
jis neturi jėgos ir todėl jis ti
krai praloš). ,

Na, o jamaiKihdi vėl, kurių 
daugybė yra čia privažiavu
sių iš Jamaikos, visi kaip vie
nas prieš Carnerą. Mat, jie 
visi vartoja aųglų kalbą, skai
to save anglai^, todėl ir prieš 
lotynišką CŠftft'rĄ yra' nusis
tatę. Kaip matoma, čia jžii 
susidaro • savotiškos rūšies fa
natizmas, o gal greičiau igno- 
rancija. < ~

Bet štai pasigirdo skambu
tis, ir davė žinoti, kad jau 
prasidėjo bokso imtynės. Vi
sas baisus Šurnas ir užimąs 
lig kad kirviu buvo nukirstas. 
Nekurie net ir kvapą sulaikė, 
kad tik geriau nugirsti ir su
žinoti pasekmes muštynių. O 
jei kurio klausytojo favoritas 
kietai užveža antram per snu
kį, tai šio širdis bešokdama 
krutinėję ir jį kartu pakelia 
ir jis nebesusilaikęs surinka. 
Tada antras tuo tarpu, ku
riam tas labai nepatinka, šo
ka ant jo sugniaužęs kumš
čius ir lig tas šuo išbriezgęs 
dantis mokina neva užsilaiky
ti ramiai ir nedrumsti to svar? 
baus momento.

Ta, ir taip visokiausios 
scenos keičiasi per visą bok- 
savimosi laiką? Žmogui, kiek

Šio 
tamsus ir toli atsilikę kultū
roje. Jų tarpe randasi nema
žas skaičius fanatikų, kuriuos 
pilnai to žodžio prasmėj gali
ma taip pavadinti. Fanatizmą 
žinoma, galima paskirstyti į 
daug dalių — jis yra įvairus, 
bet kadangi čia eina kalba a- 
apie sportą, tai ir kalbėsiu 
vien apie sporto fanatikus.

Nereikia suprasti, kad aš 
skaitau visus’ fanatikais, kurie 
mėgia žaismes įvairumus bei 
pasilinksminimus. Visai ne. 
Būna atsitikimų, kad žmonės 
kreipia atydą ir linksta į 
sportą su tam tikru saiku, o 
katf svarbiausia, kad atsižiūri 
į jo kokybę. Tokie žmonės nė
ra fanatikai. Fanatikais aš 
skaitau tuos karštagalvius, 
kurie, įsigilinę į bet kurią 
sporto rųšį, nueina taip toli, 
kad spėja pamiršti visus ki
tus reikalus, o kartais net ir 
savo protą pameta.

Ar bereikia didesnio fana
tizmo, kai du pažįstami bei 
geri draugai kerta lažybas už 
kurį nors boksininką arba 
šiaip kurį atletą? O kai da 
kuris sportininkų pralaimi, 
tai, žinoma, turi pralaimėti ir 
vienas tų, kurie lažybų ėjo. 
Jeigu tuo viskas užsibaigia, 
tai dar pusė bėdos, bet ne 
kartą pasikelia ginčai, kurie 
pusėtinai karšti būna. Na, o 
juo tolyn, tuo karštyn ir, kaip 
parodo praktika, daiktas per
daug įkaitęs eksplioduoja... 
Na, o kas tada būna, tai tur 
būt kiekvienam yra žinoma.

Panašus atsitikimas įvyko ir 
pas mus Kuboje. Tą vakarą, 
kai turėjo prasidėti Sharkey- 
Carnera kumštynės, žioplių ir 
fanatikų tarpe kilo karšti ar
gumentai — kuris iš boksinin
kų laimės? Aš stoviu ausis pa
statęs ir savo nuomonės neiš
duodamas klausaus kas čia šaltesnio proto' ir bešališkai

T **>'

Bet kartu ir liūdna žiūrint į 
tuos silpnos valios žmones.

Tik Štai pasigirdo, kad 
Sharkey nuvirto ir nebesike- 
lia, o Carnera pripažintas lai
mėtoju. Klyksmas šoko kaip 
š urvo, tik dabar, žinoma, 

daug karštesnis — ypač iš 
laimėtojų pusės. Mano kubą- 
nas tuojau pareikalavo penki
nės iš jamaikino, o šis atsisa
ko duoti iki nepamatys ryt
dienos laikraščio. Bet kadangi 
pinigai, kaip vieno taip ir an
tro, buvo padėti už bufeto, tai 
bufečikas, kaipo ispanas ir 
jausdamas savy lotynišką 
kraują, palaikė kubano pusę 
ir jau buvo besirengiąs duo
ti. Bet jamaikinas griežtai 
užprotestavo, kad palauktų 
iki rytojaus.

Kubanas nieko nebeatsakė. 
Jis tik pasipustė saują ir vo- 
ždamas jamaikinui per nosį 
visą pensnę į akis “suimigra- 
vo”. Jamaikino draugas, ku- 
iTs stovėjo už nugaros ir vis
ką mate, nieko nelaukdamas 
“pridėjo” savo bato galą ku- 
banui prie užpakalio. Kaip 
matyt, bato “pečėtis” buvo 
sunki, nes kubanas tik su
svyravo ir pakrito. Man pa
gailo Jo gero bet kartu ir dur
no fanatiko, ir norėjau eiti jį 
pakelti. Bet pamatęs, kad jis 
jau stačias ir paleido savo 
kumščius į darbą, aš artyn 
visai nebeėjau.

Tuogi tarpu buvo pasidali
nusios jau dvi šaikos ir Žabai 
miklia,! skaldė viejųa antrai 
antausius. Boksas taip daug

įsisiūbavo, kad penki dėdės 
su buožėmis nieko nebepada
rė. Bet kai pribuvo dar 10, tai 
tada visus “nesusipratimus” 
išlygino.

Na* argi nepagirtinos rų- 
šies sportas? Toks sportas, 
kapi boksas, tikrai yra vertas 
susidomėjimo, nes jis ne tik

figūruoja kaipo sportas, bet 
reikalui esant ir visus ginčus 
išlygina! . Simonaitis.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

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 
net šaltame vandeny.

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Showers. lengvai įdedami. 
Chromo dengti, su firan-$*| 4 

NICKEL PLATEb gQ
Porcelinės rankenos, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ..........

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letds, sunkus kabliai $J|

SQUARE DEAL 
Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
ČALUMET 5200 

Uždaryta nodčliomis. 
Atdara vakarais iki 1 vai.

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

THOR 1933 skalbykla............  .......
THOR Model 21 ..................... ........$59*50
THOR Model 31, didele moderniška ?gQ-50
THOR floor sampelis, $90 vertės....
Elektrikinį prosą ir 6 pakelius muilo duodame dykai su 

kiekviena perkama mašina.
\ 1 Telefonuokite Boulevard 8167 arba Boulevard 4705, 

o mes Jūsų drapanas išplausime dykai kaipo mašinos
, demonstraciją, ......

■ 1 .į .. . 4 . , ... ... .• ■ . < “p > I 1*4 '.f,:'.!', į !

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

NAUJIENŲ
■ * - •— ■■■ I ■■Vasarine Ekskursija 
Liepos 28, 1933

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

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

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gerintais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ! 

TREČIA KLĖS A: TURISTINE KLEBA:
J Vieną Pusę ...................   $130.50
Į Abi Puses .... .............Į__  220.00

* • J
'" • V

Į Vieną Pusę .....
. Į Abi Puses

...... . $99.00

....... 161.50
Valdžios Taksos atskirai $5.00

Tu o jaus 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
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Bremen

JUOZAPAS EU INI ns IR TĖVAS

5340 South Kedzie Avenue

Vadovaus industriniam šalies atsigavimui

KLAIPĖDA

rinkti fa

Padarome Visiems Greitai

Daktaras WISSIG
Chicago, m1739 South Halsted Street,

dvide
4200 West 26 St

■f**

Paskutinės naujie 
nos iš Kretingos

Sptdilirta. » 
Rusijos

paslaptingi šūviai 
klojime
kitas kalvis.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Kapitonas 
Pasauliniame kate

Nubaustas Klaipė
dos miesto elektros 
įmonių direktorius

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Atsišaukimus
Lapelius
Koiteles
Programus
Tikietus

Lietuvos Naujienos

nuo šer- 
Laukžemy 
kriminali-

graži
Bronius Kro-

klaikiai pusiau primerktus, iš 
burnos sunkėsi kraujas... Plau 
kai sutaršyti ir drabužiai kiek 
netvarkoj.

Kairėj pusėj, greta Stefani-

iŠsižiojęs gulėjo Btonius Kro 
gertas. - .

Abu dat jauni. .Tai — 
šimt antri metai. .Tam 
vyniolika. Abu seniai pažįsta- 

karštai mylėjosi
— darbininkai. Ste- 
kirpėja, Bronius —

Bilas ' i
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

būtent už
mokesčius

bausmę
sumos ir

Laukžemę 
pvilk- 

rubais. Kam- 
lavonas, iš-

Paslaptinga dviejų jau 
nų žmonių tragedija 

Ukmergėje' .

Olšausko nužudytojas tebeieš
komas. Kyla ir nyksta nu
žudymo versijos. Krimina
lines policijos valdininkai 
apsistojo Laukžemy.

esąs įtariamas 
Olšausko tar
ai’ jis nužudė 
busią tvirtinti 
plačių studijų.

‘Naujienų’ Laivakorčių 
Patarnavimu

hum’.—v!e Arte*-—woNDEa

.—......

KRETINGA, birž. 21. - 
Padarius lavono skrodimą OI 
šauskas tuojau buvo nugaben 
tas į savo dvarą 
ir ten pašarvotas. Jis 
tas kunigiškais 
barys, kur guli 
puoštas žalumynais, aplink la
voną dieną naktį dega žvakės. 
Pašarvotą Olšauską labai gau
siai lanko apylinkės žmonės. 
Dievobaimingos moterys nuo
lat klupo prie jo kojų. Gies
mininkės gieda psalmes ir 
šventas giesmes.

Bet visai atskirai 
menų ir pamaldų 
ir apylinkėj dirba 
nes policijos valdininkai. In 
flagranti nusikaltėlis nesu
gautas, tai dabar tenka krim 
policijai remtis įvairiais neby
liais liudininkais 
ktus ir iš jų daryti logiškas iš
vadas, aiškinti visas psicholo
gines aplinkybes. Kadangi 
Laukžemio dvare nėra telefo
no, o iki Darbėnų keli kilo
metrai, tai sunku gauti žinių, 
kas paskutinę valandą Lauk
žemy dedas.

Pasklido daug kalbų ir spė
liojimų apie Olšausko nužu
dymą.

Teko girdėti, kad krimina
linės policijos ir teismo orga
nų visas dėmesys yra sukon
centruotas į tenykščius gyven
tojus. Stipriai 
vienas buvusių 
nautojų, tačiau 
ar ne, galima 
tik po gilių ir

Nusikaltėlio ieškodama 
minalinė 
veik visus Olšausko dvaro gy 
ventojus ir artimuosius.

Lietuvos Latvijos sienos sar 
gyba tebėra sustiprinta.

rado
pėja,
naline policija kvočia.

mi. Seniai 
Profesija - 
fanija — 
kalvis.

Pakviestas daktaras.
Darant apžiurėjipią prie A- 

domavičiutės šono rasta “O. 
P. Hong” firmos 7,65 kalibro 
revolveris, šovinių jame ne
buvo. Daugiau įtarimą kelian
čių faktų nepastebėta.

Daktaras konstatavo, kad 
Adomavičiūtė jau trys valan
dos, kaip mirusi. Jai peršau
ta vienu šuviu galva.

KVogertas, automobiliu nu
vežtas į apskr. ligoninę. Jį ap
žiurėjus pasirodė, kad jani 
galvoj net dvi kulipkos suva
rytos. Beveik nėra vilties, kad 
jis pasveiks.

Šios tragedijos aplinkybės 
kol kas labai paslaptingos. 
Bet spėjama, kad vislęas įvy
ko dėl meilės intrygų. Grei
čiausiai, galbuti, kad juos abu 
nušovė kažkoks trečias as
muo. Nes visi šūviai paleisti 
iš priešakio. Kriminalinė po
licija stropiai veda kvotą. 
Manoma greitu laiku viskas 
paaiškės.

jos Adomavičiūtės, ta pačia 
kryptimi, jau beveik be sąmo
nės, išbalusiu veidu, su ma
žais gyvybės ženklais ir visas 
kruvinas užsimerkęs ir baisiai

Vilkės 
pačiam

GOSH'-.THAT 0ASS DRUM 
IS VVORSE IMAM THE HOONlt 
LOO»*S LlbčE YOU’Ll HAVE 
TO BUY TMAT.TOO , TO OET 
telDOFTHE MOISE! __/

Viena — kir
Krimi

Klaipėdos 
miesto elektros įmonių direk
toriaus Vilkės byla. Jis kalti
namas visą laiką, apie 10 me
tų, nemokėjęs turto ir papil
domų mokesčių. Gavęs mo
kesčiams mokėti formularus 
visada atsakydavęs neturįs 
turto. Jau pernai krašto mo
kesčių įstaiga vis dėlto pa
abejojo ar direktorius Vilke, 
gaudamas beveik didžiausią 
atlyginimą iš visų valdininkų 
Klaipėdos krašte, neturėtų jo
kio turto. Pakviesti šiam klau 
simui ištirti žinovai paaiški
nę, kad iš tikro gali ir netu
rėti turto. Taip ir baigėM šis 
klausimas. Tik kai šiais me
tais miesto elektros stotyje 
buvo susekta didesnio masto 
afera, per kurį kasininkas 
Kvičau padarė įmonėms kelis 
šimtus tūkstančių litų nuo
stolių ir paaiškėjo, kad kai 
kuriais atvejais buvęs kaltas 
ir pats direktorius, mokesčių 
įstaiga atkreipė didesnį dė
mesį direktoriaus turtui ir 
nuo jo priklausomiems mo
kesčiams, vadinasi, paabejota 
direktoriaus sąžiningumu ir 
anksčiau jo duotiems 
nimams.

UKMERGĖ. —■ Ukmergėj, 
birž. mėn. 19 d., apie 2 vai. 
nakties Kapinių gatvėj Jono 
Krogerto kluone, spėjama iš 
meilės įvyko baisi dviejų jau
nų žmonių tragedija. Ji— Ste
fanija Adomavičiūtė 
mergaitė. Jis 
gertas, vidutinio ūgio, raume
ningas, visuomet linksmas 
jaunuolis.

Išaušus apie 4 vai. kilo 
triukšmas. Pranešta policijai. 
Subėgo artimesni kaimynai. 
Panika. Atvyko ir policija.

Apie 50 metrų nuo gyvena
mojo namo apgriuvusiam klo
jime, netoli durų, ant marška 
pridengtų šiaudų gulėjo bai
siai išsiblaškiusi Stefanija. 
Galva kiek pasvirusi, akys

rrtABusTMe 
Buy i cam t Standthat

it

FlFTY UMLlARS 
A TGRRVBI.E'PR.KIE, 
BOT THANR HEAMEKJ 

GUD -L- . .
OF THAT/^SS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, "ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugel) 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. TeĮ. Crawford 5573

Keli direktoriaus 
draugai patarė jam 
eiti pranešti mokesčių įstai
gai, kad jis nuslėpęs turtą ir 
kad jis dabar norįs ir už pra
eitą laiką sumokėti visus mo
kesčius. Tuo budu, esą galima 
gauti palengvinimų ir išvengti 
gresiančios pabaudos. Direk
torius Vilkė šių patarimų pa
klausęs ir šiais metais balan
džio mėn. 12 d. apie tai pra
nešęs mokesčių įstaigai. Jo 
pranešimu, 1921 metais turė- 

|jęs turto grynais pinigais 88,- 
(NM) litų ir 1933 metų pradžio
je turėjęs jau 219,000 litų. Da
bar Vilkė teisinas, girdi, šis 
turtas buvęs žmonos vardu į- 
rašytas ir manęs, kad mokes
čių nereikią mokėti. Kai buvo 
perspėtas mokesčius mokėti, 
jis jau numanęs galimą pavo
jų, bet laukęs, gal kokia nors 
proga netrukus bus taikoma 
bet kokia amnestija. Tik, gir
di, kai pagaliau pradėjusi ne
rimti sąžinė, jis nieko nelauk
damas apie nuslėptus mokes
čius pats pranešęs mokesčių 
įstaigai.

Teismas direktoriaus Vilkės 
sąžinės graužimui netiki, gir
di, jei jis per dešimtį metų 
nė karto nesisielojęs, tai ir 
dabar butų ramiai tylėjęs. Čia 
jį paveikė visai kitos prie
žastys, būtent jo nusikalti
mas jau buvęs aiškiai įrody
tas ir tik tada jis padaręs 
prisipažinimą. Turint tai gal
voje, jam tenka taikinti šiems 
nusikaltimams taikoma pati 
sunkiausia bausmė, 
nesumokėtus turto 
skirti dešimteriopą 
nuo nesumokėtos 
nuo papildomų mokesčių 
sumokėtos sumos 
šimts penkius kartus didesnę 
bausmę. Tuo budu jis turėtų 
sumokėti 118,000 litų pabau
dos. Tokiai sumai valstybės 
gynėjas jį ir buvo nubaudęs,, 
tačiau kaltinamasis buvo pa
davęs apeliaciją ir dabar teis
mas jį nubaudęs iš viso apie 
90,000 litų pinigine pabauda, 
arba paprastu kalėjimu, skai
tant vienai dienai po 500 litų.

Esamomis žiniomis, direk
toriaus Vilkės pinigai laiko
mi bankuose Vokietijoje. By
la dėl nusikaltimo pareigose 
dar tebėra administratyviame 
teisme. Tuo tarpu jis nuo pa
reigų suspenduotas.

8Y JO^E, THEReS SOMETHtMG 
TA&CINATING /M3ObT*40SIC

AFTER ALL’ r---------------

Industrinis administratoriaus gen. Hugh S. Johnson su 
savo štabu. Stovi iš kairės į dešinę: John Frey, Edward F. 
McGrady (abu iš Amerikos Darbo Federacijos) ir Sidney Hill- 
man, prezidentas rubsiuvių unijos Amalgamated Clothing 
Workers. Sėdi: Darbo sekretorė Frances Perkins, gen. Johnson, 
administratorius ir Dr. Leo Wolman, ekonomistas.
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DIENAS

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD 
130 W. Randolph St., Chicago, III.

GRABORIAD
Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas už 

NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 

30 Metų Skirtingo Patarnavimo
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 

ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

“Namų Daktaras”
Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. S2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

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

»

» i - ♦ * • i • , f . ’ - w

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.
- i >

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
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Uialsakymo kainai
Chicagoje — paltui

Metams _
Pusei metu ................ ..............
Trinia minesiami
Dviem mineaiam ......... —... ,
Vienam minssiui r ...... ir

Chicagoj per išnešiotojus |
Viena kopija ...................... -
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VISTIEK STAMBUS LAIMĖJIMAS

Tekstilės pramonės kodeksas jau pasirašytas ir 
liepos 17 dieną įeis galion. Jisai nustato maksimum 
darbo laiką — 40 valandų savaitėje ir minimum atly
ginimo už darbą — 13 dolerių šiaurinėse valstijose, 12 
dolerių pietinėse valstijose. Be to, panaikinama vaikų 
darbas — tas, anot prezidento, senovės laikų žiaurumas.

Darbininkų draugai tikėjosi, kad darbo valandos 
bus dar labiau sutrumpintos. Konferencijoje, kurioje 
buvo svarstomas tekstilės pramonės kodeksas, darbi
ninkų atstovai reikalavo vieni 30 valandų darbo savai
tės, kiti — 32 valandų. Taip pat ir algų minimumas — 
dvylika arba trylika dolerių savaitėje — yra gana mį- 
zernas. Bet nežiūrint į šituos trukumus, reikia pripa
žinti, kad tie patvarkymai vistiek reiškia labai stam
bų žinksnį priekyn audimo ir verpimo pramonėje.

Kodekse, beje, pabrėžiama, kad pramonininkai ne
privalo mušti algų tiems darbininkams, kurie uždirba 
po 30 dolerių savaitėje arba daugiau. Vadinasi, galima 
pasitikėti, kad samdytojai nepanaudos nustatytojo algų 
minimumo algų kapojimui. Menkiausia apmokamųjų 
darbininkų algos turės būt pakeltos — pietuose iki 12 
dolerių, šiaurinėse valstijose iki 13 dolerių; bet geriaus 
apmokamieji darbininkai uždirbs tiek pat, kiek iki šiol. 
Be to, laukiama, kad pramonė turės pasamdyti dar apie 
100,000 naujų darbininkų, kadangi darbo laikas bus 
trumpesnis ir iš darbo bus atleisti nepilnamečiai dar
bininkai.

Šis kodeksas veiks per keturis mėnesius. Po to ji
sai galės būt atnaujintas dar keturiems mėnesiams ar
ba pakeistas. Keturi mėnesiai, tuo budu, yra skiriami 
išbandymui. Tai, žinoma, labai trumpas laikas. Planas 
pramonei turėtų būt padarytas bent keletui metų. Bet, 
antra vertus, tai yra pirmas tokios rųšies eksperimen
tas. Kaip jisai veiks praktikoje, dar niekas nepermato. 
Sakysime, ką darytų valdžia, jeigu darbdaviai kodekso 
nepildytų :ar ji juos baustų piniginėmis pabaudomis, 
kaip kad yra nustatyta kodekse (po $500 už kiekvieną 
dieną) ?

Kad šitos reformos pramonėje butų pastovios, kad 
fabrikantai nepriverstų valdžią jas už kiek laiko at
šaukti, turi organizuotis ir daryti spaudimą i valdžią 
darbininkai. Nuo darbininkų susipratimo ir pasiryžimo 
ginti savo reikalus priklausys šios naujos krypties pra
monėje pasisekimas. *

PAVOJINGI VATIKANO KOMPROMISAI

gų politišką partiją ir įtraukdami Šimtus, tūkstančių 
tikinčiųjų darbininkų j savo profesines sąjungas. Q da
bar katalikas Hitleris tą visą ilgų metų darbą sugriovė, 
ir katalikas Von Papenas kurtu su popiežiaus atsto
vu jį palaidojo.

Nuo dabar katalikų dvagiškiją Vokietijoje stengu
sia palaikyti savo galią tik poteriais ir katekizmu, kiek 
juos toleruos fašizmas. Tai pranašauja ne kažin kokią 
ateitį klerikalams.

Ateis laikas, kada žmonės atsuks nugarą Httlč- 
riams, Mussoliniams ir kitiems diktatoriams, Tuomet 
nebus palanki žmonių nuomonė ir apie tuos, kurie šian
die su diktatoriais daro sutartis,

tiktai tiek pastebėti, kad Tam
stos begėdiškos insinuacijos 
prieš M. BRįyą, kurio paduo- 
tys faktus Tąmsta nesugebėjai 
atremti nė yįęyy rimtų fod'žiy,

A. 4? TUĮ.YS

Užvilkta Nuoma
yjjjM.'.iu1

pilnai patvirtina musų pareikš
tą nuomonę, kad Tamsta sayo 
nešvariais raštais tarnauj* ne 
spaudai, bet bolševikų žvalgy
bai.

dar pastebėjo, kad yra labai 
paškudnus zsniegas; jis lendąs 
tiesiai į akis.

Tramvajus negreitai atėjo ir 
jie, kąip tik paspėjo nuva
žiuoti devyniose, išvažiavę

l"l" ' 1

Apžvalga
i

SENOVĖS DIKTATŪROS ĮR
dabartines diktatūros

Vokietijos vice-kancleris Von Papenas ir papos 
“valstybės sekretorius” kardinolas Pacelli padėjo savo 
inicialus po konkordatu tarpe Vokietijos reicho (val
stybės) ir Vatikano. Šitos sutarties turinys dar nėra 
žinomas. Jisai bus paskelbtas tiktai tuomet, kai Berly
nas ir Vatikanas konkordatą pilnai patvirtins.

Bet jaą yra pranešta kai kurie svarbesnieji sutar
ties punktai. Hitlerio valdžia sutinka paleisti iš kalėji
mų tuos katalikų kunigus ir pasaulinius darbuotojus, 
kurie vadovauja toleruojamose valdžios organizacijose. 
Kokias katalikų organizacijas Vokietijos fašistai tole
ruos, dar nežinia.

Toliaus, Hitlerio valdžia pasižada nekliudyti kata
likų bažnyčių ir religinio gyvenimo, o Vatikanas už tai 
pasižada uždrausti kunigams kištis į politiką. Tai reiš
kia galą seniausiai politiškai Vokietijos partijai — ka
talikų Centrui.

Spaudoje buvo dar minėta, kad Hitlerio valdžia 
prižada įvesti privalomą religijos dėstymą viešose mo
kyklose. Todėl aišku, kad šis konkordatas ne atskiria 
bažnyčią nuo valstybės, kaip butų galima spręsti iš 
bažnyčios pasižadėjimo nesikišti į politiką, bet jas su
riša dar labiau. Vokietijos mokyklose bus stiprinama 
klerikalizmo dvasia, bet klerikalizmo pasidavusio fašiz
mo diktatūrai.

Mes labai abejojame, ar katalikams šis papos kom
promisas su Hitleriu eis į sveikatą. Labai abejotina, ar 
konkordatas pakels liaudies akyse katalikų bažnyčios 
autoritetą.

Savo laiku Vokietijos katalikai, nors būdami ma
žumoje tarpe krašto gyventojų, turėjo . (jrųsos stoti i 
kovą net su “geležiniu kancleriu” Bismarku, kuris ]bu- 
vo paskelbęs jiems “Ęultųykamfą” (kultūros kovą). 
Toje kovpje katalikai susiorganizavo, įsteigdami gaįin*-

Buv. “Vįenybės” direjktopus 
J. Sagevičius bando sayo fa
šistiškas pažyąlgas suderinti 
su Tysjiavos “dcpipkra|izmu”. 
Jisai pasisako irgi pritariąs 
depiokratijai, peš, girdi, “tik 
tada vajdžįos forma gali būti 
tobula ir pastpvi, kąi ji visos 
šalies piliečių laisva valia bū
na sudaroma.” Bet esą laikų, 
kada negalima apsieiti be <jįk- 
taturos. Taip buvę senovės lai
kais:

“Romai pavojui gręsiant, 
Cincinati buvo net du kartu 
pašauktas imti diktatoriaus 
vietą ir gelbėti valstybę. Cim 
cinatį paliko žągrę, sudarė 
armijas ir abudu kartu išgel
bėjo Romą.”
iPanašiu budu, aiškina Sage- 

vičiųs, atsiradę diktatoriai įvai
riose šalyse ir po pasaulio ka
ro: pirmiausia Rusijtpc, kur 
Leninas įsteigė diktatūrą, ka
dangi jisai “suprato, kad išsi
siūbavusias minias, parlamenta
rinei tvarkai nepratusias, ne
suvaldys kitaip, kaip tik dikta
tūra”. O paskui Rusijos bolše
vikų pavyzdžiu pasekė kitos ša
lys.

Bet p. Sagevičiaus užsimoji
mas pateisinti šių ’difenų dikta
tūras pavyzdžiu iš Romos isto
rijos yra nevykęs. Romos pa
tricijus Cincinnatus (o ne “Cin? 
cinati”, kaip rašo Sagevičius) 
buvo pašauktas gelbėti Romą 
karo metu nuo priešų, kurių 
armijos grasino Romai. Cincin
natus buvo paskirtas vyriausiu 
karo vadu, ir kad jisai galėtų 
sėkmingiau sumobilizuoti visas 
respublikos jėgas kovai su prie
šu, tai buvo laikinai suspenduo
tas įstatymų veikimas ir jam 
pavesta visa valdžios galia. Ru
da Cincinnatus atliko savo už
davinį, t. y. sumušė priešą, ji
sai sugrąžino senatui savo ne
paprastus įgaliavimus, ir 
malė respublikos tvarka 
ėmė veikti.

Reikia, beje, pastebėti,
padavimai apie tą gcnerolą- 
diktatorių Cincinnatą yra pa
dailinti įvairiomis legendomis, 
kurių tikrumu istorija abejoja. 
Jo “didvyriški” žygiai buvo at
likti daugiau kaip už 400 me
tų prieš krikščionybės esą, ir 
apie, tuos laikus patikrintų fak
tų nedaug tėra žinoma. Bet 
kaip ten nebūtų, Cincinnatus 
yra piešiamas, kaipo kariuome
nes vadąs, kuriam respublikos 
valdžia kritingoje valandoje su
teikė nepaprastą galią, kad 
jisai apgintų respubliką nuo iš
orinių priešų.

Ką bendro su ta
turi Lenino, Mussolinio, Sme
tonos arba 
Pirmiausia, nė vienas šitų nau
josios gadynės diktatorių nėra 
armijų vadai. Leninas nėjo va
dovauti rusų kariuomenei, kad 
butų apgintas kraštas nuo vo
kiečių, bet priešingai - 
vadovavo tiems, kurie nenorė
jo ginti kraštą. Jisai skelbė 
.pasidavimą (buvo “poražen- 
cas”) * • kaizerio ^apųijoms, i ir 
faktįnai jisai pasidavė kaize
riui, pasirašydamas Ęręst-LL 
tovsko taiką, kuri daugeliu at
žvilgių buvo aršesnė net ir už 
Versalės sutąytj.

O Mussolini, Smetona ir Hit-

(Tąsa) 
l. f

Masiyljąi, Famųs, be preten
zijų lietyvląį, gyvenu viršuje 
septyperis mėtys, Įąįku mokė* 
jy uyfimą, dąžnąi pasikviesda
vo Dyhskį išgeri! vyno. Masiu
lis padėjo jam pievą ir gėlės 
apie pamys prižtyrėli. P»r tik 
praeitą rudenį Masiyjiai vaiši-? 
no jį šviežiais grybam Masiy- 
lįa| yra ąuksįyiai žjnoncs! 
Pįlyi meilės, 
įvertinimo žmoyės. Ir 
Dubskis turi važiuoti į

nor- 
vėl

kad

diktatūra

Hitlerio valdžios?

lepis įsteigė sąvo (Jįktąitųrąs, 
kądą kąrąs seniai jan buvo pa
sibaigęs. Visi jie į diktatorių 
kųs seetns įlipo rezultate vidn= 
jipįo, pilietinių kam, t, y. karo 
vįenpe dalies žmonių prieš kitą 
dalįf

Antra, tas senovės Romos 
diRtatonųs Cincinnatus gąvp 
įgąlįayityą iš teisėtų žmonių 
atstovų (senato), kuriems ji
sai turėjo duoti atskaitą, kai 
jo darbas buvo atliktas. Jo 
įgaliavimas buvo laikinis, ir 
kai praėjo paskirtas laikas (Še
ši mėnesiai), diktatorius vėl pa
sidarė paprastas pilietis. Tuo 
tarpu šių dienų diktatoriai pa
sigrobė valdžią kruvino smur
to ir apgavystės keliu. Pavyz
džiui, Leninas padarė sukilimą, 
žadėdamas tuoj aus sušaukti 
Steigiamąjį Seimą, panaikinti 
mirties bausmę ir suteikti pik 
niausią žodžio, spaudos, sųsir 
rinkimų ir organizacijų laisvę,, 
kurią Laikinoji Revoliucinė 
Vyriausybė (Kerenskio valdžia) 
buk perdaug “cariškai” suvar
žiusi. Bet Steigiamąjį Seimą 
Lppinas išvaikė ginklu, kada 
pamatė, jogei milžiniška dau
guma žmonių atstovų bolševi
kams nepritaria. Vietoje mir
ties bausmės panaikinimo, Ru
sija prie Lenino, diktatūros su-) 
silaukė tokio kruvino teroro, 
kokio ji nebuvo mačiusi nuo 
Jono Baisiojo laikų; o piliečių 
laisvės tapo sutremptos visiš
kai.

Be to, visos ,'.dabartinės dik
tatūros — ir bolševikų, ir fa
šistų — nori byti amžinos. Nė 
vienas tų diktatorių ųesako, 
kad, savo “tautos gelbėjimo” 
darbą pabaigę, jie atsteigs nor
malę demokratinę tvarką ir pa
sitrauks. Anaiptol! Jie sako, 
kad jų diktatūra tai “vieninte
lė gera ir teisinga” valdžios 
forma, o demokratiją jie visi 
niekina ir keikia apsiputoję. 
Sutrempę žmonių atstovų iš
leistas konstitucijas ir įstaty 
mus, jie rašo savo įstatymus 
žmonėms, bet tų įstatymų jie 
patys nepildo. Diktatoriaus ir 
jo klikos užgaidos ir sauvalia 
vimas užima įstatymų vietą 
tose bolševikų ir fašistų val
domose šalyse. Bet tokia tvar
ka, kurioje valdovo užgaidos 
nesiskaito su jokiais įstatymais, 
yla niekas kita, kaip despotiz
mas. Tai yra ta tvarka, kurią 
franeuzų Liudvikas XIV cha
rakterizavo žodžiais: “Valstybė 
tai — aš!”

Na, ir šitą supuvusį vidur
amžių šlamštą p. Sagevičius 
mėgina sutaikyti su demokra
tijos idėja.

Jo išvadžiojimuose yra tik 
vienas įdomus dalykas, tai tas, 
kad jisai atvirai pripažįsta, jo-, 
geį rusiška bolševikų diktatų? 
ra savo esmėje, kaipo valdžios 
forma, niekuo nesiskiria nuo 
fašistiškų diktatūrų. Daugiaus 
net. Sagevičius pripažįsta, kad 
Leninas praskynė kelią vėles
niems diktatoriams — Mussoli-

drąugingyjpo, 
r daba?

T__  į teismą
ir reikalauti juos išmesti į to
kį biaurų orą už tai, kad np- 
užsijnpfcpjo nųgmoą yž fcęturi§ 
mėnesius, kad negali užsimo
kėti? Juk tie netikėti metai su
lamdė ne vieną gprą žmogų! 
Ant galo, juk taip visada np- 
bus.

—Važiuoju, bet ne iš savo 
noro. Dievas mato, kad aš va
žiuoju ne iš savo noro! — pa- 
guliau jis sudulto-

—Tebuną iš mano nprn. Tik 
važiuok, — atsiliepė pyhskię- 
nė, versdamos! ant kitų šoyp.

—Ne tik gaila, npsipagty 
met ir sarmata taip užpulti 
gerus žmones. Bile kąs |ąip 
pasakys. Ant galo, kojos1 jau 
velkasi, vaikų neturiipe...

—Tik tu skubinkis! čia ne 
gerą širdį rodai — tįngį va
žiuoti, viskas.

Dubskis ir vėl prikišo iipsį 
prie lango. Jis neatsiyięna to- 
do prasto oro.

Viršuje girdėjos tankus, 
nervingi Masiulių žingsniai. 
Jie puldinėjo į kampus, kaip 
dvarą prąradę. Kur jie atsi
duos/ rytoj? Ir ^ anksti suki
lo. Ir jie bijojo pasivėluoti. 
Paskui Dubskis girdėjo jyps 
nulipant žemyn. Dubskis nesi
skubino. Jis dar vis galvojo, 
ar važiuoti, ar kartą' griežtai 
pasistatyti prieš žmoną įr tpgu 
išeina, kas nori? Juk jis yiąą 
gyvenimą dar nieko nebuvo 
padaręs namuose taip, kaip jįa 
norėjo.

Dubskių dviejų aukštų na
mas stovėjo prie Francisco 
alėjos, skersgatvį ir pusę nuo 
Archer alėjos. Dubskis turėjo 
beveik du skersgatvius bristi 
pusnį iki gatvėkario. Beeida
ma^ jis tris sykius pergriu
vo į pusnį. Prilindo jam anie? 
go už kaklo ir j pirštines. Nuė
jęs 'prie Archer ir Francisco 
gatvių kampo, Dubskis rado 
savo įnamius, laukiančius 
tramvajaus. Apie pusvalandį 
jie jau išlaukė, o tramvajaus 
dar nė girdėti. Masiuliai ve
žėsi su save ir mažus vaikus. 
Motina laikė rankose mažiaur 
sįjį, tėvas — didesnįjį, o vy- 
riausis, Stasiukas, buvo palin
dęs po tėvo skvernu. Jie visi 
penki stovėjo aptiekos tarpdu
ryje, galvas nuleidę ir įtraųr 
kę kaklus į humusus. Dubskis, 
prisiartindamas, mąnė neeiti 
prie jų. Jis sarmatijos, neiš
manė, ką jiem sakyti. Bet taip 
ir taip buvo negražu. Greitai 
jis sumislijo prieiti juos ir pa
sveikinti, tartum nieko nebūtų 
tarp jų. Ir iš tikro! Dubskis 
traukia juos į teismą tik savo 
žmonos verčiamas, — jie syi-

—Gerą rytą! Tai oras! — jis 
pasveikino Masiulius.

— Gerą rytą! — Masiuliąi 
abudu atsakė vienu kartu. 
Jiedu nusišypsojo paprastam 
bude.

—Tramvajus gal į pusnį nu
lindo, — toliau sakė Masiu- 
lienė.

—Turime laiko, tris valan
das. Nuvažiuosime, — atsakė 
žmonai Masiulis.

—Taip, dar trys valandos, 
—pridėjo Dubskis.

Geram ore pusvalandžiu 
gatvekaris 
Bet tokioj 
visą dieną.

Pubskis
Stasiuką ir pakišo po 
su..

—Šalta vaikui, — jis

nueina 
darganoj

į miestą, 
gali imti

Sįasiųkąs buvo šaltai aprė
dytas. Jo rūbai buvo seni, su
dilę, kiauri. Jis kone sušalo 
kelyje.' Nuvažiavusi į teismą, 
buvo visas mėlynas ir smar
kiai drebėjo.

Dubskip sy Masjuliais byla 
buvo nustumta ka^in kur . už
pakalį, ųž kelios dešimts pa
našių bylų.

—Šydo dienos aš greičiau 
sulauksiu, — jis pasakė savo 
advokatui ip jąu norėjo grįž
ti namp. Bet advokatas sulai- 
Kė jj:

—To veido bylos dabar pi
ną begalo greitai. Nepaspėji 
nė pamatyti.

Jis neyięlavo. Ėjp jos pasiu- 
|usiąi greitai. Kartais Dubskis 
nė papiatyti negavo, kaip vie
na byla pąąibąigė įr kita pra
sidėjo. Tarytum purvą su vie- 
drų; teisėjąs sgmė jas ir algai 
vieną paskui kitą pylė į tą pa
čią balą. O klausimas pasili
ko, kąip buvęs: “Kaip tyrės, 
užsimokės,” —teisėjas švelniai 
kišo po nosia tuos tris žod
žius kiekvienąm landlordyi.

Kambarys ir karidoriys bu
vo grūste prisigrūdęs intere
suotais žmonėmis. Vifokių 
tautų veidai, kaip kurie keis
ti, išdžiuvę, bespalviai veidai, 
maišėsi, lindo į akis, zujo, 
siaubė, keikėsi. Maži vaikai 
verkė ir klykė. StįkĮįyės, al
kanos akys niūriui sekiojo 
kiekvįeną patogiau apsitaisiu
sį žmogų.

—Neapsimoką. Neapsimoka! 
—Dubąkis vėl pašoko važiuoti 
namo. Bet jo atįvpfcątąs gerai 
žinojo jo žmoną ir jį patį. To
dėl jis mokėjo pataikyti į jo 
psichologiją:

—Ką žmona pasakys?
“Ką žmona pasakys!” —Tie 

žodžiai nuskambėjo per erdvų 
kambarį, atsimušė į lubas. 
Dubskiųi pasirodė, kad visi 
juos išgirdo.

(Bus daugiau)

jisai

yiui, Smetonai ir Hitleriui, rai 
yra tiesa.

Bet taip pat vargiai galima 
abejoti, kad, kai ims diktatū
ros žjugti, tai bolševj^mas ir 
fašizmas nudardės j pakalnę 
Vienas paskui antrą.

Keistam Užvydui: “Geri ir 
blogi sąntykįąi” netji$a.

R. Mizarai; Atsakinėti į Taiy- 
ptbs patyli ptoąlu§ "LaįsvSlV 
nėra jokios prasmės. G'rime

paėmė rankas 
burnu-

sakė ir
-Tff

MAIŠAS tebesą TUŠČIAS
.URI'U.-e......'U'gfgg,

KULTŪRA No. 4 tik k$ 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užsakymus laiškais adresuo
kite, Lithuanian Section, A 
Century of Progress, 1739 So. 
Halsted Street.

lietuvių Dienos Ka* 
ralaites’ šokių bilie* 

tai parsiduoda

Tik pradėk darbą 
mes paremsime!

Lietuvių Dienos Karalaitės 
Konkurso teisėjai liepos 12 d. 
šokiuose, kurie įvyks Hotel 
Knickerbocker, E. Walton PI. 
ir N. Michigan Blvd., oficialiai 
paskelbs kuri lietuvaitė, pasi
žymėjusi savo tipingumu ir 
grožiu, buvo išrinkta Karalai
te. Į 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 “Karalaites” šo

kius galite gauti nuo teisėjų ir 
sekamose vietose:

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

“Drauge”, 2334 So. Oakley 
avenue.

“Sandaroje”, 814 W. 33rd 
street.

Lietuvos Konsulate, 100 E. 
Belleview PI.

Julius Mackevičiaus, 2342 S. 
Leavitt street.

Dalen’s Pharmacy, 4193 
Archer avenue.

Belskis Pharmacy, South Ar
tesian ir Marquette Rd.

Narvid’s, 2424 West 
street.

People’s Furniture Co 
Archer avenue.

Jucius seserų restaurante, 
33rd ir Halsted street.

J. Mickeliunas, 6747 South 
Artesian avenue.

Jie yra po 75c. asmeniui.

Tik pradėk darbų, o mes pa
remsime! Taip mane gundino 
Amerikos kupiškėnai.

Dar bau pradėtas ir pu sele
nai toli nužengta, bet mano ku
piškėnai kažin kur pasikavojo 
ir jų nesigirdėti. Pažadėtų pa
ramų vėjai išsklaidė.

Etinės Kultūros Dr-jos Ku
piškio skyrius nenuleido rankų 
ir nenusiminė; užsibriežęs kul
tūrinį darbų dirba, ir apčiuo
piami vaisiai matomi jau.

Nežiūrint, kad Amerikos 
kupiškėnai tik pažadėjimu mai
tino Lietuvos kupiškėnus, visgi 
atsirado Amerikoje nors ne ku
piškėnai, bet lietuviai tolimes
nių vietų nuo Kupiškio, kurie 
iš peties ir nuo širdies Etinės 
Kultūros Draugijos tikslų ir 
siekius parėmė pinigiškai. Ir 
Lietuvoje Etinės-Kulturos Dr- 
jos skyriai pradėjo digti vienas 
po kito žodžiu, Lietuvoje Etinės 
Kultūros Draugija įgijo pilie
tiškas teises — tapo rimta 
kultūrinė įstaiga. Įsigijo ir savo 
organų
^Laisvamanis.”

Nuo dabar prasideda nauja 
era. Kiekvienas lietuvis savo 
gimta vietelę neprivalo pamirš
ti ir turi dolerių paremti kul
tūrinį darbą, kad tuo paskubin
ti išliuosavimą iš dvasios vergi
jos atsilikusį Lietuvos kaimietį.

Kupiškis tai buvo, yra ir bus 
toji pirmoji vietelė, kur neuž- 
gestantis ugniakuris šviesos ir 
kultūros visada liepsnojo. Kar
tais mažesne prigestančia liep
snele, kartais užsiliepsnoja ir 
nušviečia, it pašvaistė, visą Lie
tuvos šalelę.

štai ir dabar Etines Kultūros

Information which will,tbe 
interest to every red-blood- 
or any other color bloodu 

Lithuanian. Lithuanian 
Fa ir is

69th

4183

Amerik

PETRONĖLĖ LAMSARGIENĖ 
po tėvais Oželaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 8 dieną. 6:40 valandą vak. 
193 3 m., gimus Raseinių apskr., 
ŠviekŠnos pąX. Kaučaičių kaime,

išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Petronėlę, sūnų Izidorių, 
pusbrolį Jim Oželį, 2 pusseseres 
Magdaleną Balsienę ir Skolestiką 
Milerienę ir giminės, o Lietuvoj - 
dėdienę Barborą Oželienę. 2 pus
brolius Juozapą ir Jokūbą, pusse
serę Barborą Oželis. 2 pusbroliu 
Vincentą. Juozapą Rupinius ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 4&21 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny 
liepos 13 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Lamsar- 
gienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Duktė, Sūnūs, Pusbrolis, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

I

savaitinį laikraštį.

PRANCIŠKA LUKOŠIENĖ 
po pirmu vyru Belskienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 9 dieną, 3:15 valandą ryte 
1 933 m., sulaukus 54 metų am
žiaus, gimus Pakieve Vilkinė, 
Vaiguvos parap., Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Juozapą, du sunu Mikolą ir 
Kazimierą, dukterį Elenorą, žen
tą Juozapą Dargį, marti Jadvi- 
gą Bielski, augintinį Kazimierą 
Statkus, seserį Teresą Linkienę it 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4631 
Harrison St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 12 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Šv. Antano, parapijos 
bažnyčią, Cicero, 111., 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 
paskutinį 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.

ir nors dideliai suvargintas
Lietuvos ūkininkas, Eti- 

Kulturos Draugijos Kupiš- 
skyrius, jei kaip, tai dar

Dr-jos Kupiškio skyrius ačiū 
dalinai ir Amerikos lietuvių pi
niginei paramai, įsigijo sklypą 
žemės Laisviems Kapams, įren
gė knygynų ir skaityklų, rengia 
tankiai pamokas prelekcijas, 
kur . prelegentai partraukiama 
net iš sostinės Kauno. Ir jau 
galvoja apie statymų Liaudies 
Namo. Nežiūrint pasaulinės kri
zės 
yra 
nūs 
kio
šiemet gal suspės nupirkti že
mes sklypelį, ant kurios bus 
pastatytas Liaudies Namas.

čia jau darbas reikalauja di
delio įtempimo, energijos ir iš
tvermės, ne doleriu arba ir šim 
tinę nenupirksi nei pleciaus, 
nei-gi Liaudies Namo nepasta
tysi. čia jau skaitlinė sieks ke
letu tūkstančių dolerių. Ir, A- 
merikos Kupiškėnai nų?s turi
me susiburti krūvon, nes tai 
yra ne vieno asmens darbas, o 
visų. Kiekvienas kupiškėnas ir 
Kupiškio apylinkės turime jau
sti šventų pareigų netik dolerį 
paaukoti, bet ir klabinti mal
dauti savo draugo, pažįstamo, 
kad paaukautų.

Tuo tikslu savo laiku bus pa
darytas atsišaukimas ir išsiun
tinėtas laiškais draugijoms, 
kuopoms, kliubams, pasiturin
tiems biznieriams ir profesiona
liniams.

Tuo tarpu aukos, kurios at
siunčiamos yra mano 
Kupiškėnų Etinės 
Draugijos reiklams,
imamos ir pasiunčiamos nevilki
nant Kupiškiu. Pakvitavimas 
aukautojų būna viešai paskelb
tas laikraščiuose.

Todėl ir toliaus siųskite pas
kirtą aukų mano vardu pastos 
perlaida. Tat pinigai nežus ir 
pasieks tikslą.

Dras A. L. Graičunas, 
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.

about every column. Maybė 
it’s the trinimings on this 
one) we wish to divulge a bit 
of 
of 
ed 
ed
Day at the World’s 
exactly 5 days, 4 hours, and I 
31 minutes away; that is if 
you read this column at a 
particular time. Būt before 
gathering at the Court of the 
Hali of Science, people from 
all over the world will con-| 
gregate in the Oriental Room\ 
of the Knickerbocker Hotel\ 
(E. Walton Place and N. Mi
chigan Avė.) to seleet and 
honor the pretiest and most 
charming Lithuanian Miss of 
these United States. The date 
of this gala affair which in- 
cludes a dancc to the music of 
the Stephens Revelers is 
yVednesday, July ' 12, 1933. 
And what a time will be had 
by all for only seventy five 
cents. Bring your giri, your 
inom, your sis, bring cveryone 
lyou know. Come and meet 
Lithuanians from Ncw York, 
Taconia, Washington, D. G. 
and other points including 
Podunk.

—0—

vardu 
Kultūros 
yra pri-

T’other day wc were asked 
why ducks did not wcar hor- 
seshocs and We said that wc 
thougfit ducks always worc 
horseshoes, that is why they 
sink when thcy are shot. And 
then we got a dirty look. 
Maybe we wcre wrong about 
the ducks/

r.

PIRMYN
SHARPŠ and FLATS

A BEDLAM

Sonic- 
door!

a t the 
player

Sunday, July 16, 780, no Send your desires to
more no less, and 100 muši- THE SINGING FOOL
cians will assemble at Hali of whose address is 6406 South 
Science on the Century of Francisco Avė. 
Progress grounds and give the---------------
biggest and best exhibition of L. U. C. SPECIAL MEETING 
musical talent ever seen by of the L. U. C. Tucsday eve„ 
one Lithuanian. Besides the July 11, at the Lith. Consulate 
musical program there will be 1100 East Bellevuc PI. 
a military greeting of various 
Lithuanian dignitaries, 
appearance of many 
nent Lithuanian s 
and athletec, and the portray- 
al of Lithuanian life.

ever seen by pf the L. U. C. Tucsday eve,

—o—

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483
Many important inatters 

the concerning the ushering at 
promi- the Workl’s Fair Lith. Day, 

sportsmen July 16.
•| Please attend!

A. Kairis, Sec’y

As lašt week, this wcek 
there will be a general 
hearsal Thursday of all 
choruscs in St. Georgc’s 
ditorium. Every member 
intends 
have to 
hearsal.

also Garsinkitės “N-nose”
re- ' —................ . ■■■■
the Lietuviai Daktarai
A.. Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

. Nariai.

to sing Sunday 
attend this lašt

-----O:----

Lithuanian Day,

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. VAlTUSH, OPT 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins dkįų įtempimą, kuris esti 

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

giau tfaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phorie Boulevard 7589

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822^“IDR. C. K. KLIAUGA 

Dentistas 
Valandos nuo 9—9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

re-

the 
be

After 
next big sočiai cvcnt will 
Pirmyn’s Picnic, July 30th at 
Svelainis grove direetly aeross 
the Street from the Lithunian 
National Gemctery. Admission 
frcc and cveryone is urged to 
come.

Though there will be no 
more rehearsals of the chorus 
until September, wc will con- 
tinuc to eonduet this column 
IF our customers so desirc.

Keliaukite Lietuvon
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu
Graboriai

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamucitojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
- ...Graborius ir

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

1145 Mihvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

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.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEI7IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
B arti 47th -Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškai ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 VJ. I8th St., netoli Morgan Sh 

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. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 lyto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

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 ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South 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

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Ofisos: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St

kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Riizic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 ▼. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Dr. Strikol’isSIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

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.: Prospere 1930

Advokatai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

The phone ringing! 
one knocking at the 
Belated fireworks going off 
vvith a Bang! Children scream 
ing out in the Street! Trolley 
cars and family busses rumb- 
ling by! Carpenters and coal- 
men earning their salaries, 
content only when they make 
a maximum amount of noise! 
The wolf barking 
door! A saxophone
practising next door! And the 
public roaring for a bigger 
and better (most emphatic 
on the better) column from 
The Singing Fool. And here 
we are in our editorial room 
pouring out a lotta words 
with very little meaning to 
our customers. (For those 
who have not seen or do not 
believe that we have an edi
torial room, wc only say 
"Wyntchucomup8omtime.”).

TO OUR COUNTRYMEN
Now that we are off with a 

good start (Ed’s note: There 
has to be something good

Lietuves Akušeres

8 Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS I

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymdi skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Gana! 6122

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. jBdulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Tberapy 

& Midwife
6109 South Albany 

Avenue
\ Pbone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
.Moterims ir mergi
noms patarimai do 
vanai.

Lietuviai Daktarai

Namų Tel. Hyde Park 3395

TeUtond YARDS 1741—1742

12:15 valandą ry- 
sulaukęs pusės am- 
Pakapies parapijoj,

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

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lie
pos I 0 dieną, 
to 1933 m., 
žiaus. gimęs

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. ''Nashington S t.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedčly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos Ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

ja

Paliko dideliame nuliudime sū
nų Chester, dukterį Violą, seserį 
Stanislavą, Švogerį Ignacą Nurau
tą ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Pav- 
lavičiaus koplyčioj, 3238 South 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks, trečiadieny 
liepos 12 dieną. 1 vai. po pietų 
iŠ koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Boleslovo Jankevi
čiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs, Dūkti, Sesuo, 
Svogeris ir Giminės.

Laidotuvės patarnauja grabo
rius Pavlavičia Undertaking, Hen
ry W. Becker Licenced Embalmer 
Tel. Victory 4088.

Karbauckų Šeimyna rūpinasi 
laidotuvėmis.

STEPONAS RAGAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 9 dieną, 10:30 valandą ry
to 1933 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Kulių parapijoj. 
Jurijonų kaime, Telšių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stepaniją, 2 sūnūs Law- 
rence, Jerry, 2 brolius Vladislo
vą ir Stanislovą ir brolienes, o Lie
tuvoj motiną, seseris, brolius ir 
giminės.

Kūnai pašarvotas randasi Hur- 
sen koplyčioj 2346 W.. Madison 
St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny lie
pos 12 dieną. 9:30 vai. ryto iŠ 
koplyčios į St. Malachy bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stepono Ragausko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moterie, Sunai, Broliai 
k Giminės.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje .

* i ' ; « / . t

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

, , ’ ' • • ‘ ‘ f i r »

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę. ,

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų* , 

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

datbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
• , SKYRIUS:

1439 s. 49 et., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927.. ' . ■’

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of’35th 8 Habted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj pašaukite Mane 
2506 West 63rd St 

‘ Tel. REPUBLIC 3100

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th & Halsted Sts.) 
Ofiso vąląatfos: nuo 2r4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

106 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas Stąte 7660: Valandos 9—5 

W.Sida:2201 W. 22 SL CCormak Rd) 
Paned&llo, Seredos Ir P4torčio» vak. Q Iki S 

Wafona« Canal 61BS



ŽINIOS IS PARODOS
A CCNTUDY 
or PAXTCS/

APIE 1,500 DALYVIU IŠPILDYS “LIETU
VIU DIENOS” PROGRAMĄ

- Jis susidės iš dviejų dalių: muzikaliu 
programo ir sporto

Tai pirmas parengimas Amerikos lietuvių istorijoje, 
sutraukęs tiek dalyvių

Michigan avenue. Važiuo
jant Michigan avenue, reikia 
važiuoti iki 9-ių šimtų į šiau
rę, iki Palmolive Bulding šiau
rinio galo, ant viršaus kurio 
randasi garsusis Lindbergho 
žiburys, nakties laiku, švytuo
jąs po padanges Chicagoje. 
Knickerbocker viešbutis ran
dasi šalę jo, į dešinę nuo 
Michigan avenue.

Lietuviai socialistai 
rengia bankietą

Bankietas bus liepos 15 d. 
Universal K Ii ube, lietuvių 
socialistų konferencijos pro
ga.

Nei vienas lietuvių parengi
mas Amerikoje ikišiol netu
rėjo sukaupęs tiek dainininkų, 
muzikų ir kitų meno jėgų, 
kiek Lietuvių Diena, kuri į- 
vyks šį sekmadienį Chicagos 
Pasaulinėje Parodoje..

Iš autentiškų šaltinių prane
šama, kad dainuos 780 daini
ninkų choras, vedamas diri
gento Antano Pociaus, gros 
100 orkestras, vedamas Kazio 
Steponavičiaus ir šoks ketu
rios grupės šokėjų, viso, nepil
nai 200. šokėjų grupės yra, 
šv. Kazimiero Akademijos šo
kėjos, Vytauto Beliajaus bale
tas, “Jaunoji Birutė“ ir Irenos 
Juozaitytės grupelė.

Solistų sąstatas yra turtin
gas, ypatingai solistėmis, J. 
Babravičius, Genovaitė šidiš- 
kiutė-Giedraitienė, Elena Bar- 
tush ir Anelė Salaveičik — 
Steponavičienė.

Svarbiausiu įvykio kalbėto
ju bus Lietuvos ministeris 
Washingtone B. K. Balutis, 
kurio kalba kartu su kalba 
prof. M. Senno bus perduoda
ma per National Broadcasting 
System. Be to, tikima, kad 
kalbės Rufus Dawes, Pasau
linės Parodos pirmininkas. 
Nuo Lietuvių Dienos komite
to susitrinkusius tūkstančius 
pasveiks pirmininkas F. Mas- 
tauskas.

Į programą įeis ypatingai 
gražus ir margas momentas— 
tai Lietuvių Dienos Karalai
tės vainikavimas ir jos, kartu 
su svita, apdovanojimas. Ka
ralaitė ir jos svita buvo ren
kama iš tarpo Amerikos, Ka
nados ir Lietuvos lietuvaičių 
visoms Lietuvių iškilmėms 
Chicagoje Pasaulinės Paro
dos proga. Karalaitė ir jos 
svita bus išrinkta šokiuose, 
kurie įvyks Ghicagos Knicker- 
bocker viešbutyje, liepos 12 
d. Be to, Lietuvių Dienos ko
mitetas suteiks dovanas dvie- 
jiems sveikiausiems lietuvių 
vaikams, mergaitei ir berniu
kui, dovanas ir pažymėjimus. 
Vaikus išrinko Amerikos Lie
tuvių Daktanj Draugija, šis 
turtingas “muzikalis“ progra
mas nusitęs nuo 2 pp. iki 5-ių 
vakaro.

Bet lietuvių iškilmės tuo ne
pasibaigs. Įvyks dar kitas pro
gramas Parodos šiaurinėje la
gūnoje, kuris nusitęs nuo 5:15 
iki 8:00 vakaro.

Antroji dalis — sporto pro
gramas įvyks šiaurinėje Paro
dos lagūnoje, netoli Hali of 
Science. Į jį įeis kumštynės, 
ristynės, plaukimas, nardymas, 
skęstančiųjų gelbėjimo demon
stracija ir “water polo”. Jį iš
pildys 200 išimtinai lietuvių

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

atletų, kuriuos suorganizavo 
Dr. J. P. Poška ir Al. KumsRis.

Tarp svečių sporto programe 
bus eilė žymių lietuvių sporti
ninkų, kurių keli turi čempio
natus, o kitų žvaigždės dar 
kyla. Bet visi yra plačiai pa
garsėję tarp anglų ir yra at
stovavę J. V. paskutinioje Olim
piadoje. -—(KSR.)

Visų Ch. anglų laik
raščių reporteriai 
‘Karalaitės’ šokiuose
ZJ Madison, Wisc., į šokius at

vyksta su aeroplanu: kaip 
pasiekti salę.

Visi Chicagos anglų laikraš
čiai atsiųs savo reporterius ir 
fotografus į “Lietuvių Dienos 
Karalaitės“ šokius, kurie įvyks 
rytoj, liepos 12, Knickerbocker 
Hotel salėje, vakar paaiškėjo 
nuo P. Parodos spaudos komi
sijos.

Suinteresavimas šokiais, o 
ypatingai “Karalaitės“ ir jos 
“svitos“ rinkimais, pasireiškė 
ne vien tarp lietuvių, bet ir 
išsiplėtė ir tarp svetimtaučių. 
Anglų laikraščių vietinių ži
nių redaktoriai pamatę kai 
kurių “Karalaitės“ kandidačių 
paveikslus, pakrapštė galvas, 
kelius kartus truktelėjo ciga- 
retų durnus ir nutarė, kad 
“this is good copy. Fine, 1’11 
send a man down“.

Tikimasi didelės minios 
žmonių į šokius, bet lai nie
kas nesirūpina, kad vietos pri
truks. Salė yra didelė, jauki, 
o svarbiausiai, yra šaldoma 
elektra. Jeigu lauke bus la
bai šilta, ateikite į šokius. At
vėsite.

Į Lietuvių Skyriaus raštinę 
kreipėsi nemažas skaičius lie
tuvių su paklausimais “ar šo
kiai tik jauniems, ar ir se
niems“. Klausimas keistai 
skamba. Kodel-gi seni negali 
ateiti? Labai dažnai ir seni 
mėgsta pasilinksminti nema
žiau už jaunuosius. Supran
tama, ir jauni, ir seni, gali 
atsilankyti į šokius. Kuo dau
giau tuo linksmiau.

/ šokius su aeroplanu
Vakar skyrius gavo laišką 

iš Madison, Wisonsin, kuria
me viena konkursantė, lan
kanti University of Wigconsin 
sako, kad atvyks į “Karalai
tės” šokius su aeroplanu, nes 
negalėsianti ištrukti nuo klia- 
sų iki trečiadienio, o į šokius 
nori būtinai atsilankyti. Lai
mingos kelionės!
Kaip nuvažiuoti į Knickerbo- 

ker Hotel » ,
“Karalaitės“ šokių salė ran

dasi Knickerbocker viešbuty
je, East Walton Place ir North

Kaip jau buvo paskelbta, 
ateinantį šeštadienį, liepos 15 
d., įvyksta nepaprasta LSS. 
kviečiama lietuvių 'socialistų 
ir pritarėjų konferencija.

Tąja proga LSS. Centralinė 
kuopa tą pačią dieną, vakare, 
Universal kliube, 812 W. 33 
St., antrame augšte, rengia 
jaukų bankietą, kad visi chi- 
cagiečiai socialistai ir jų pri
tarėjai galėtų susieiti ir arčiau 
susipažinti su atvykusiais iš 
eitų miestų draugais ir sve
čiais, taipjau pasidalinti kon
ferencijos įspūdžiais ir pasi
kalbėti kitais rupimais klausi
mais.

Vietos draugai ir pritarėjai 
yra prašomi rengtis tam ban
dėtu! ir, jei galima, iš anksto 
užsisakyti vietą, nes skaičius 
)ilietų yra aprybotas. —b.

Cicero
Dr. Gussen minėjo savo 15 me

tų vedybinio gyvenimo su
kaktuves.

Liepos pirmą dieną, apie 
dešimtą valandą vakaro, D-rui 
Gusenui gerbti jo ir jo ^no
nos ofisą uždarius, pradėjo 
svečiai rinktis, kad pavyzdin
gai praleistą 15 melų vedybi
nį gyvenimą.

Apie 11 valandą vakaro 
i-nia Gussenienė pakvietė 
svečius prie puikiai gėlėmis 
apkaišyto ir skaniais valgiais 
apdėto stalo. Baigiant sve
čiams vakarieniauti prasidė- 
. o kalbos, linkėjimai.

Svečiai, diskusuodami kas- 
o

dieninius klausimus nepajuto, 
taip audrai pakilus ledai 
pradėjo daužyti langus. Iš
daužė Dr. ofiso ir gyvenamų 
tambarių langus, padarė ne
mažai nuostolio, sužalojo ra
kandus, nes ledai kaip kulkos 
i kambarius lėkė. Keletui įhi- 
nučių praslinkus audra apri
mo, visi atsipeikėjo. Dalinosi 
įspūdžiais, jog Dr. Gussen 
“Cristal Wedding“ bus neuž
mirštamos, nes ir gamta gau
siai apdovanojo jį krištolais.

Rytui prašvitus, svečiai 
skirstėsi linkėdami Dr. ir po
niai Gussenams laimingiausios 
ir ilgiausio gyvenimo.

Po visų iškilmių Dr. Gussen 
su šeimyna išvažiavo į Michi
gan valstiją atostogoms. Ap
lankė daug Michigan valsti
jos ūkininkų. Liepos 4 d. su 
vaistininku J. Kaserausku lo
šė golfą Indian Lake lauke, 
liepos 5 d. Tabor Farm lauke.

Pasilsėję, pasigėrėję Michi- 
gano puikiais sodais, atosto- 
gininkai pargryžo laimingai 
namo ir šiandien Dr. Gussen 
vėl eina savo dentisterijos ofi
so pareigas.

Petrė Keserauskienė.

Užkviečiam Pasaulinės Parodos Svečius
PAS MUS YRA VIETOS DEL NAKVYNĖS. 

Užlaikome švarią Lietuvišką Užeigą Nortbridėje — geras, šaltas 
alus ir užkandžiai.

M. POPIERA ir J. DRAUGELIS, Sav.
1703 N. Crawford Avė. Tel. Albany 9236 
■» i <

Anglijos premiero Ramsay MacDonald draugiškas pašne
kesys su Jungt. Valstijų valstybės sekretorium Cordell Hull 
laike vieno bankietų ekonominės konferencijos delegatams.

RADIO
RADIO PROGRAMAS

šiandien nuo 7 iki 8 vai va
kare iš stoties WGES 1360 
kilocycles, pastangomis Peop- 
les Furniture krautuvių bus 
transliuojama antradienio 
nuolatinė radio programa. 
Dainų dalį išpildys K. Sabo
nis, Saboniutė, Ančiutė, čio
pas, Peoples Parlor Kvartetas 
ir duetas. Kalbės Dr. Atkočiū
nas, DDS., dalyvaus “Čalis 
Kepurė,“ bus graži muzika, 
naudingi ir įdomus -praneši
mai bei nurodymai. Todėl ma
lonėkite nepamiršti pasiklau
syti- j

Kada mes sustojom ir išli
pom pasukti arklį iš vidurka- 
lio į šalį, tai moteris sugrįžusi 
pati juokias. Girdi, ji savo gy
vybę gelbėjusi!

Kai kurie ūkininkai pusėti
nai apsileidę. O ir nešvarumo 
vietomis yra daugiau, ne kad 
galima pakęsti. Kada jau žmo
gus esi pripratęs švariai gy
venti, tai sunku dabar vėl pri
prasti nešvariai.

Kai dėl gelžkelių, tai irgi 
yra kas pasakyti: taip keistai 
tie vagonai padirbti! Suolą 
net trimis aukštais. Vienas 
atsigula, kitiems jau nėra vie
tos nė atsisėsti. Ir dar kada 
eini tarp suolų, tai iš antro 
aukšto tiesiai trenkia tau į 
veidą nemalonus gulinčiojo

Mirė
PRANEŠIMAI

Mirė Petronėlė Lamsargie- 
nė, po tėvais Osėlaitė, sena 
Town of Lake gyventoja. Na- 
bašųinkė I^amsargienė yra pu- 
sęsįerė ; P. ! Obelių,! * cjiięaįie- 
čiams gerai žinomos dainin- 
kės vyro. P-n i a Oželienė gie
dos prie nabašninkės pagra- 
bo.

Lietuvių Moterų Dr-jos Apšvietos su
sirinkimas įvyks antradieny, liepos 11d. 
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

Laiškas iš Lietuvos

Traukinio užmušta p. 
Kachinskienė

šeštadieny, liepos 8 d. Car- 
ney, Mich. traukinio tapo už
mušta gerai žinoma Carney 
lietuviams p. Ona Kachinskie
nė kuomet ji, išvyko biznio 
reikalais. Kūnas bus parge- 
bentas Chicagon ir laidotuves 
įvyks ketvirtadieny, liepos 13 
d. Laidota bus Tautiškose. ka
pinėse. Rep.

Geras chicagietis lietuvis, 
K. G. Urnežis, atsiuntė “Nau
jienoms” laišką iš Lietuvos. 
Štai tas laiškas:

“Aš dabar atostogas leid
žiu Kaune, kur atvykau 19 d. 
birželio. Jei palyginti su ki
tais Lietuvos miestais, tai 
Kaunas atrodo gan puikiai. 
Kartais išsižiuri, jog Ameri
koj gyvenu. Bet kada atsime
nu apie susisiekimą su kito
mis vietomis, tai matau, kad 
Lietuvos gyvenimas yra atsi
likęs labai toli nuo Amerikos 
gyvenimo. 5’

Lietuvos ūkininkai gal ga
lėtų daugiau nuveikti, jeigu 
dirbtų sistematiškai. Štai, pa
vyzdžiui, atsikelia ūkininkas 
3 vai. ryto. ’ Žiūrėk, važiuoja 
kelio žviravoti. Guli atsigulęs 
ant vežimo, arkliai eina kaip 
jiems patinka, pėda pagal ra- 
vą ir vėl eina. Sunku žiūrėti: 
be naudos tas jų kėlimasi an
ksti, jeigu jie miegodami dir
ba.

štai koks vaizdas teko man 
kartkartėmis pastebėti apie 
Titavėnus. Važiuoja vienas 
arklis, žmogaus nematyti. Pa
sivijusio automobilio šoferis 
triubija, kad jam duotų kelią. 
Ūkininkas nusigando automo- 
biliaus triubos, >: pametė vade
les. Matote, dar kai kurie ar-

Chicagps Lietuvių Bedarbių 
susirinkimas įvyks' antradieny, liepos 
11 d. 7:30 vai. vak. Universal kliube, 
812 W. 33rd St. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. M. Kemežienė, sekr.

Chicagos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos pusmetinis susirinkimas 
įvyks antradienyj liepos 11 d. 7:30 
vai. vakare, North West Masonic 
Temple svet., 1547 N. Leavitt St. Ma
lonėkite dalyvauti skaitlingai, nes bus 
svarstymas legalizavimas Draugijos Illi
nois valstijoje. Raštininkas*

Brigeport Draugystė Palaimintos Lie
tuvos pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 12 d. 8 vai. vak, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje. Malonėkite į lai
ką pribūti ir užsimokėti visus užsili
kusius mokesčius. Taipgi į šį susirin
kimą bus priimamos moteris ir mergi
nos ir gaus tą pačią ligos pašelpą ir 
pomirtinę kaip ir vyrai. Mokėdamos 
į metus $7.00 gaus pomirtinę $300, o 
ligoje pašelpos į savaitę $5.00 ir pa
tarnavimą. Tai gera proga pasinaudoti.

Kviečia Valdyba.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

EXTRA PROGRAMAS 
Subatoj, Liepos 15 

nuc| 11 iki 12 vai. vak. 
Iš Stoties W. S. B. C.

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ
K A S( R Y T Ą 
(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES 

W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLES. 
247.8 M E T E R S

kvapas: tur būt jo kojos ne
plautos kokią porą mėnesių. 
Patys vagonai pridulkėję, kad 
švaresniu drabužiu nemalo
nu nė asisėsti. O ir patarnavi
mas yra gan meškiškas.

Linkėjimai naujieniėčiams 
ir visiems chicagiečiams. Iki 
pasimatymo.

—K. G. Urnežis.

PALACE GARAGE 
Taisome ir Maliavojame.

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

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W. Stroet

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chryslet ir 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.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i muso ipalką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Gardeli
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Antraūtenis, liepos 11, 1933

CLASSIFIEDADS
Business Service 

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

CLASSIFIEDADS _ _ _ _ _ _ _ _ —J
Financial

1 Finansai-Paskolos

REIKALINGA $1000 ant pirmo 
mortgičiaus ant $15,000 vertės namo. 
Mortgičius galės buę numokamas, dėl 
informarijų kreipkitės 4603 South 
Richmond St. Tel. Virginia 1899.

kliai bijo automobilių.
Dar kitas reginys.' Važiuo

jam pagal Stebuklingą vietą 
šidlavą. Moteris žvirą veža. 
Šoferis birbina nąašinos ragą, 
kad duotų jam kelią. Moteris 
suskėrečioja rankomis ir pa
bėgo, palikusi arklį vieną kely. 
Mat, išsigando, kad mes jos 
nesuvažinėtumėm*

♦

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su rcn- 
dauninkais. Maži 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 BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šioo adresu virš 40 metų 
—O—

—o--
Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesniu vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Cbicago. III.

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., Cbicago, III.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”, 
gasinius radijatotius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite “Naujie
nose“ Box 1569, 1739 So. Halsted St.

NAUJI IR VARTOTI barams fix- 
turiai ir Soda Fountain (20 centų ant 
dolerio). 1434 So. Wabash Avenue.

Furnished Rooms
RENDON 3 kambariai fumišiuott. 

4449 So. Fairfield Avė. 
Tel. Virginia 0030

■" ■ ■■-' " ■■■,"■ ■'■yų............. ■—■■■■ I —.......... ■'■■■■■■ ■■

KAMBARYS’ ant rendos vaikinui, 
merginai ar ženotai porai. Gali var
toti virtuvę. Renda pigi, 2-ros lubos 
iš užpakalio, 819 W. 34 PI. Cbicago.

Hejp Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ arba moteris namų dar
bui. Turi būt ant vietos, ir truputį 
skalbti. Šaukite Armitage 7457.

Business Chances 
įypi Bizniai_

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biamis. 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. ,

Real Estate For Sale

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

926 W. 35th Place

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!
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 — pasigarsinkite.

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

Padarykite tai šiandien — neatidėliokite. Patelefo
nuokite,

4 CANAL 8500
fe—......  ........................................ ................................................




