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Sveikiname Visus Lietuviu Dienos Svečius
Šiandie Atvažiuoja Tūkstan
čiai Svečiu iš Visu Kolonijų
Juos sutraukė į Chicago didelės rytdienos 

Lietuvių Dienos iškilmės Pasaulinėje 
Parodoje

CHICAGO. — Chicagos lie-1 Dainuos 750 balsų jungtinis 
tuviams rytdiena bus nepapras/Chicagos lietuvių choras, susi- 
ta diena — Lietuvių Diena Chi-' dedantis iš veik visų Chicagos 
cagos pasaulinėje

Protarpiais grieš didelis Chi- 
Simfonijos ir 

šv. Kazimiero mergaičių Aka
demijos orkestras.

Solistais dainininkais bus: 
J. Babravičius, A. Salaveičikiu- 
tė-Steponavičienū, G. Sidiškiu- 
tė-Giedraitienė, H. Bartush ir 
E. Sadauskaitė.

Chi-

Century o^ lietuvių didžiųjų ir parapijų 
^Progress” parodoje. Tai dienai chorų, 
susivienijo visos srovės, visi 
chorai ir bendromis jėgomis cagos Lietuvių 
rengia didelį programą, kad 
parodyti Chicagai ir visiems 
svečiams visas savo geriausias 
meno ir sporto jėgas, kurias 
jie yra išvystę gyvendami čia,; 
Amerikoje.
Atvažiuoja tūkstančiai svečių 

iš visų kolonijų
Lietuvių dienos proga,

cago susilauks tuksiančių sve
čių iš visų kolonijų, kurie at
vyksta dalyvauti Lietuvių Die
nos iškilmėse. Jau gauta žinių, 
kad dideli būriai lietuvių at
vyksta iš New Yorko, Bostono, 
Baltimorės ir Ritų 'rytinių ko
lonijų, taipgi Pittsburgho, Cle- 
velando, Detroito, St. Louis ir 
kitų centralinių valstijų mies
tų, n Kalbant jau apie artimes
nes Chicagai kolonijas — Mil- 
waukee, Kenosha, Racine, Rock- 
ford, Gury ir t. t. Daugelis jų 
jau atvyko, bet dar daugiau 
atvyks šiandie ir niekurie 
sekmadienio ryte.

Yra svečių ir iš Lietuvos. 
Jie irgi atvyko į Lietuvių Die
ną ir kad pamatyti pačią pa
rodą, apie kurią Europoj labai 
plačiai kalbama, taipjau kartu 
arčiau susipažinti su Amerikos 
lietuvių gyvenimu.

Lietuvių Dienos programas
Lietuvių Dienos programas 

yra padalintas į dvi dalis: me
no ir sporto. Pirmoji dalis pro
gramo, meniškoji, įvyks Hali 
of Science aikštėje ir prasidės 
2 vai. po piet.

Šioj programo dalyje bus 
vainikavimas tos dienos Kara
laitės, kalbos, muzika ir dai
nos.

Kaip jau buvo pranešta, Lie
tuvių Dienos Karalaite išrink
ta jauna Chicagos Bridgeporto 
lietuvaitė, Ieva Paulekiutė, 17 
in. geltonplaukė ir mėlinakė 
mergaitė. Jos svita susidės iš 
12 irgi labai gražių ir jaunų 
lietuvaičių, kurias parinko tam 
tikra komisija iš konteste da
lyvavusių mergaičių.

Apvainikavus karalaitę pra
sidės kalbos. Įžengiamąją kal
bą pasakys Lietuvos ministeris 
Amerikoje, B. K. Balutis, taip
jau kalbės prof. Senn ir kiti.

Antroji programų dalis bus 
sporto. Ji Įvyks plaukiojančia
me teatre, šiauriniame parodos 
ežere, netoli Hali of Science. 
Pradžia 5:30 vai. po piet. Ypač 
turtingas bus plaukiojimo pro
gramas: lenktynės, nardimasis, 
šokimas į vandenį iš augšto ir 
t. t. Taipjau bus boksas ir ris- 
tynes. šio programo išpildyme 
dalyvaus žymiausi Chicagos 
lietuvių sportininkai. Jam yra 
pakviesti ir kitų miestų sporti
ninkai. .

Bankititas pirmadieny Knicker- 
bocker viešbuty

Užbaigimui Lietuvių Dienos 
ir pagerbimui jos dalyvių ir 
svečių yra rengiamas didelis 
bankietas Knickerbocker hotely 
(kur buvo Karalaitės šokiai) 
pirmadienio vakare, 
d. Bilietus 
kia Įsigyti 
karo.

liepos 17 
šiam bankietui rei- 
iki sekmadienio va-

konferencijų
į Lietuvių Dienos

Daug
Kadangi 

iškilmes suvažiuoja daug lie
tuvių iš kitų miestų, tai ta 
proga Chicagoje įvyks visa ei
lė konferencijų ir pasitarimų, 
bei bankietų ir kitų pramogų.

Šiandie bus LSS. ir abelna 
lietuvių socialistų ir pritarėjų 
konferencija Lietuvių Auditori
joj ir vakare bus bankietas 
Universal Kliube.

Pirmadieny gi prasidės Am. 
Lietuviij Ekonominio Centro 
suvažiavimas, kuris tęsis kelias 
dienas.

Tai oficialės konferencijos. 
Bus ir visa eilė “neoficialių” 
konferencijų-pasitarimų įvairių 
srovių ir nusistatymų grupių.

Kaip nuvažiuoti į Lietuvių 
Dienos iškilmes

Sveikiname atvykusius Chicagos pasauli
nei! pa rodo n svečius ir linkime jiems sma
giai praleisti laiką Amerikos lietuvių so
stinėj.

Gal pirmadieny Roo 
seveltas paskelbs 

minimum alga

Chicagoje prasidėjo 
taksikabų karas

Važiavimas taksikabais nupi
gintas iki 10c myliai.

Japonai vėl puola 
chiniečius, bet ta

po atmušti

NAUJIENOS.

Taipjau nustatys maximum dar
bo valandas visose industri
jose.

Gali vėl atsinaujinti karas tarp 
Chinijos ir .Japonijos.

s

IEVA PAULEKIUTĖ, geltonplaukė ir mėlinakč chicagietė, 
kuri tapo išrinkta Lietuvių Dienos Karalaite ir su savo 12 pa
lydovių vadovaus Lietuvių Dienos iškilmėms Chicagos pasau
linėje parodoje rytoj, liepos 16 d.

Brangsta pragyve 
nimas

WASHINGTON, liepos 14.— 
Darbo statistikos biuras paskel
bė, kad birželio 
nimas pabrango 
visgi jis buvo 
negu pernai.

man. pragyve- 
3‘/« nuoš. Bet 
biskį pigesnis,

Paskelbė pirmuosius 
viešus darbus

WASHINGTON, liepos 14. — 
Manoma, kad pabaigoj šios sa
vaitės, atostogaudamas laive 
Chesapeake įlankoj, preziden
tas Rooseveltas nusispręs dėl 
nustatymo minimum algų ir 
maximum valandų visos šalies 
industrijose, kurios dar nėra 
priruošę savo nuostatų.

Kartu su prezidentu visą lai
ką bus ir industrinis adminis
tratorius Johnson ir jie tarsis 
apie sureguliavimą šalies in
dustrijos.

Jei bus sutarta, kad admi
nistracija nustatytų algas ir 
darbo ‘ valandas, tai tikimąsi, 
kad tai bus paskelbta pirma
dieny.

Vokietijos naziai lai 
kysis reakcinės 

politikos
Atmeta savo duotuosius priža

dus plačių ekonominių refor
mų ir laikysis senosios kapi
talistinės sistemos.

CHICAGO. — Chicago iki
šiol turėjo augščiausias taksi
kabų kainas Amerikoje. Dabar 
gi Chicaga turi jau žemiausias 
kainas Amerikoj. Tai įvyko 
dėl prasidėjusio taksikabų karo.

Ikišiol taksikabų monopolį 
turėjo Yellow ir Checker kom
panijos, abi valdomos tų pačių 
žmonių New Yorke. Kitos kom
panijos negalėjo taksikabų ope
ruoti, jei bent tik jas pašau
kiant. Kainos važiavimo buvo: 
25c už pirmą pusę mylios ir 
paskui po 20c už mylią. Tokių 
augštų kainų niekur kitur nė
ra.

Nesenai aldermanams svars
tant taksikabų koncesiją, vie
na kompanija pasisiūlė teikti 
patarnavimą po 15c už pirmą 
trečdalį mylios ir po 15c už 
kiekvieną sekamą mylią. Al- 
dermanai po ilgo svarstymo 
betgi nutarė palikti senąsias 
kainas, tik sumažino iki 20c 
pirmą pusę mylios.

Tada dalis Checker šoferių 
pakėlė maištą prieš savo kom
paniją ir pradėjo vežioti paša- kė savystoviai, dagi tankiai su- 
žierius po 15c mylią ir 15c už siremdamas su gen. Kaishek 
pirmą trečdalį mylios. Yellow] kariuomene, todėl japonams ir 
kompanija atsikreipė į teismą, parupo užimti jo provinciją, 
reikalaudama uždrausti miestui 
taksikabų kainas mažinti, tai 
yra mažinti iki 20c už pirmąją 
pusę mylios. Teismas atsisakė 
tai miestui uždrausti. Tada 
Yellow komp. tuojau nupigino 
važiavimą iki 15c už mylią ir 
15c už pirmą trečdalį.

Atsakydama į tą nupigini- 
mą, kita kompanija, Public 
Taxi Co., kuri tik sulig pa
šaukimo pristato taksi, dar 
labiau nupigino: panaikino 15c 
už pirmą trečdalį mylios ir te
ima tiesiai 15c už mylią.

Maištingieji Checker šofe
riai po to nupigino važiavimą 
iki 10c už mylią, nežiūrint pa- 
sažierių skaičiaus.

iš

liepos 14. — 
Mukdeno žinios pa- 

kad “krikščioniškas” 
gen. Feng Yu-siang 
Mandžurijos kariuo-

kuriai vadovavo japonai, 
strategišką miestą Do- 

Mongolijos pasieny, 
paimtas po keturių

SHANGHAI, 
Gautos iš 
tvirtina, 
chiniečių 
atėmė 
menės, 
svarbų 
lonor, 
Miestas
dienų mūšio.

Japonai sako, kad šis chinie
čių puolimas <to miesto stato 
pavojun padarytą mūšių pa
liaubą ir kad todėl vėl gali at
sinaujinti chiniečių-japonų ka
ras.

Bet puolimą pradėjo japonai. 
Jau nuo kurio laiko jie bom
bardavo iš oro gen. Feng val
domos provincijos įmestus ir 
darė nuolatinius puldinėjimus, 
nes jis esąs pavojingas Man - 
chukuo saugumui. Mat jo pro
vincija randasi tob į vakarus 
nuo Jehol, be to jis nepripa- 
žysta Chinijos valdžios ir vei-

užimti jo provinciją. 
Tada nebuvo nusidėjimas mu
šiu paliaubai, bet kai jis at
mušė japonus, tada tai jau nu
sidėjimas taikai ir naujas grū
mojimas karu.

BERLYNAS, liepos T4. — 
Nazių vadai' dabar atvirai pra
deda kalbėti, kad jie apgaudi
nėjo žmones, žadėdami jiems 
visokių gerovių ir ekonominių 
reformų, kad jie lai darė vie
natiniu tikslu — pasigauti bal
sus ir kad tie jų prižadai yra 
absurdiški, kurių visai nema
noma vykinti.

Bet kad ir tarp pačių nazių 
yra daug tikinčių (tiems dema
gogų radikaliems prižadams, 
tai tokius “radikalus” prisiei
sią suvaldyti, galbūt net ir to
mis pačiomis priemonėmis, ko
lbos buvo vartojamos prieš na
zių priešininkus.

Naziai dabar nori, eiti prie 
tikrojo fašizmo ir garantuoti 
kapitalistams pilną saugumą. 
Ekonomijos ministeris Schmidt 
prižada laikytis senovinio ka
pitalizmo, o Prūsijos teisėjas 
Kerei prižada bausti mirtimi 
visus tuos nazius, kurie ncle- 
gališkai areštuos biznierius ir 
trukdys ekonominei sistemai.

Abejojama, kad radikališkes- 
ni naziai geruoju sutiks nusi
lenkti reakcionieriams, neišrei
kalavę kokių nors reformų. Iš
rodo, kad Hitlerį dar laukia 
audringos dienos.

Liepia geležinkelių 
viršininkams nusi- 

kapoti algas
14.——-
East

Dideli streikai 
rytuose

WASHINGTON, liepos 14.— 
Valdžiai besiskubinant sutvar
kyti industriją, daugely vietų 
yra kilę darbininkų streikai, 
delei nepakenčiamų darbo są
lygų ir žemų algų, kurių val
džia dar nepasiskubino pakelti.

Bostone streikuoja apie 3,000 
rubsiuvių.

New Yorke sustreikavo 3,000 
skrybėlių darbininkų, reikalau
dami pakėlimo algos ir 35 vai. 
darbo savaitės.

Philąjielphijoj sustreikavo 
2,000 Storage Battery Co. dar
bininkų.

Scranton, Pa., streikuoja 
5,000 adatos darbininkų.

Reading, Pa., streikuoja 10,- 
000 kojinių darbininkų, prie 
kurių prisidėjo ir kitų dirbtu
vių darbininkai.

WASHINGTON, liepos 
Geležkelių koordinatorius 
man įsakė geležinkeliams su
mažinti savo skolas, o geležin
kelių viršininkams nusikapoti 
savo dideles algas,
gelbėti geležinkelių ekonominį 
stovį.

WASHINGTON, liepos 14.— 
Vidaus reikalų sekretorius 
lokes paskelbė pirmuosius vie
šus darbus, kuriais siekiamąsi 
suteikti darbą 1,000,000 darbi
ninkų. Iki spalio 1 d. tiems 
darbams manoma išleisti virš 
$115,000,000, iš kurių pusė 
eis federaliniems viešiems dar
bams, o kiti keliams parkuose, 
miškuose, indėnų rezervacijose 
ir viešose žemėse, likusi suma 
eis miestų vandens sistemoms 
ir kanalizacijai.

kad tuo

Kviečiai vėl pabrango
Trys pasmerkti mirčiai už 

nazio užmušimą
Science, kurio aikštėj eis lie
tuvių programas.* Įžanga į pa
rodą 50c. Į Lietuvių Dienos iš
kilmes atskiros įžangos nebus.

Transliuos per radio
Dalis lietuvių programo, nuo 

4:15 iki 4:30 vai. po piet, bus 
transliuojama per radio, visu 
National Broadcasting tinklu, 
taip kad jį galės girdėti visa 
Amerika. Tai bus dar pirmas 
lietuvių dainų transliavimas na- 
cionaliu tinklu, nes ikišiol lie
tuvių programai būdavo per
duodami tik lokalių stočių .ir 
tai tik keliuose didesniuose 

translia- 
ruošia.

DESSAU, Vokietijoj, liepos 
14, — Trys komunistai liko 
pasmerkti mirčiai už nužudymą 
nazių kareivio.

CHICAGO. — Kviečiai 
kar grudų biržoje pakilo 4c ir 
buvo pardavinėjami po $1.18 
už bušelį.

va>

Parodos vieta užima didelį 
plotą žemės ir ją galima pri
važiuoti keliais gatvekariais. Į 
Lietuvių Dienos iškilmes ge
riausia yra važiuoti 22 gt. 
(Cermak Road) gatvekariais, 
kurie nuveža j pačią parodos 
vietą. Taipgi galima važiuoti 
Madison St. ir Wentworth Avė. 
gatvekariais, bet tik tais, ku
rie turi pažymėjimą, kad jie 
važiuoja į parodos lauką. Visi 
šie gatvekariai įvažiuoja per 
23 gatvės vartus ir jais reikia 
važiuoti iki pat galo 
vės. Ten

Šeši darbininkai žu 
vo eksplozijoj

tai tik keliuose 
miestuose, kur tokius 
vimus patys lietuviai

18 gat- 
pat randasi ir Hali of

ORR
Chicagai ir anlelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:27, leidžiasi 

8:24.

Belą Kun suimtas čecho- 
slovakijoj
------ - —

VIENNA, liepos 14. -
Kun, buvęs komunistų diktato
rius Vengrijoj, tapo suimtas 
Čechoslovakijos pasienio poli
cijos, kai jis bandė įsmukti į 
Austriją, kur rengėsi Viennoj 
atidaryti komunistų centrą 
visos centralinės Europos.

Belą

tapo suimtas

dėl
»- t* .h

K
Alt

T
■'

ELDORADO, Ark., liepos ,14. 
— E. H. H. Cross aliejaus re- 
finerijoj žuvo šeši darbininkai.

■________________________

LONDONAS, liepos 13. — 
Jungt. Valstijų, Kanados, Aust
rijos ir Argentinos derybose 
apie sumažinimą kviečių gamy
bos, kad pakelti kainas, daly
vaus ir Rusijos atstovas Kis- 
sin, galva Rusijos grudų eks
porto trusto.

1

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursų.

j

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

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

NAUJIENOS
11739 SOlpALSTED ST TeL Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

» •» ’

Sklokininkų organas apsilen* 
kia su teisybe

Sklokininkų organo “Naujo
sios Gadynės” 27-me numery, 
pirmame puslapy, 3 špaltoj 
pranešama, buk esąs sudary
tas bendras frontas socialistų 
su komunistais ir kad pasta
tyta komunistų kandidatūros 
į mero, kasieriaus ir tarybos 
narių vietoms.

Toks pranešimas yra tik 
prasimanymas. Bendras fron
tas Detroite nesudarytas. Jei
gu jis butų sudarytas, tai “N. 
G.” suminėtais’kandidatais ne
būtų vieni komunistai.

Pasak “Naujosios Gadynės”, 
kandidatu į merus esąs 
Scbmies, kandidatu į kasie-

,7.1....... ,

traukti žmonių balsus fino So
cialistų Partijos kandidatų.

Tur “būt skinki n inkai nu- 
džhigo, vkAd BarOnas su Jočo- 
nu pakvietė juos bendram 
frontui į lietuvių draugijas, 
kurios daugiausia susideda iš 
raidžių “Va-adi-adi” ir įtrau
kė į savo tarpą kokias tris 
palaipinės draugijas.

Bet tos žuvytės išplauks 
greitai laukan. Dolerių bimbi
niams jos nemokės, ir 
jii “bendro fronto” 
piš.
.Dar kartą sakau: 

Gadynė” prasimano, 
kio bendro fronto.
Partija yra nominavusi kan
didatus mero, kašieriaūs, kler
ko ir 5 tarybos narių vietoms. 
Bet ji nėra padariusi bendro 
fronto su komunistais.

Krank Lapinskas.

iš to 
išeis tik

“Naujdji 
Nėra jo- 

Socialistų

Oi

SVEIKINIMAS

Hali of Science rūmai Ghicttgos pasaulinėje parodoje, kurių aikštėj rytoj įvyks turtingas 
' Lietuvių Dienos programas.

žmonių kandidatūra yra sta
toma minėtoms vietoms, tai 
ją stato tik komunistai, ku
rie patys netiki demokratiniu 
balsavimu. Komunistai stato 
savo kandidatus tikslu ati-

Detroit, Mich
Kaip vykdoma “bendras 

frontas“

SVEIKINAM IR UŽKVIEČIAM 
PASAULINĖS PARODOS 
SVEČIUS ATSILANKYTI 
Mes užhikom šalto alaus ir 

visokių užkandžių.

GEO. JAKUBONIS
IR

F. RAUBA
3465 WEST 35th STREET 

Kampas Morgan St.

PROGRESS

Liepos 1 dieną bimbiniai tu
rėjo sušaukę “visuomenišką” 
susirinkimą vadinamo “ben
dro fronto” reikalu. Pirm to 
jie sparčiai varė darbą iki pa
gavo kelias pašaipiuos drau
gijas, visko joms prižadėdami. 
Jie kalbino jas dėtis sakyda
mi: “Eikime į bendrą fron
tą; jau su mumis eina visa 
opozicija, socialistai, proleta
rai ir visi katalikai”.

Tikrumoj betgi susirinki
mas priklausė tik bimbiniams

Furniture Co
Tęsia didi stako sumažinimo

Išpardavimas
Siūloma negirdėta kainų maužumi!

MERIT SIUTAI .
Dėl vyrų. Vaikinų ir Berniukų 

2 porom kelnių 
$9.50 iki $21.50

Su pirkiniu
$5.00 ar daugiau 
duosime DYKAI 

vL & tikietą į Lietuvių
Dienos Iškilnias 
Pasaulinėj Paro-

su

už

1 16-tg dieną.

$22.00 verčios naujos 
kdaunes tik po
$125.00 verčios nauji 
Rcfrigiratoriai po

$11.95
$69.75 BARNEY PETKA’S

Merit Staliaus Mart Rūbai 
GERIAUSIOS RŲŠIES

4171 Archer Avė.
prie Richmond St.

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERATORIŲ
Vėliausios mados; žemiau

sia kaina pas mus.

komunistams, kurie turėjo 
prisitvėrę visokių kuopų, su
sidarančių Viso labo vos iš 
trijų narių; ir visi trys jų bu
vo delegatais. Buvo atstOVau- 
jama sklokininkų kuopa, ku
rios visi nariai, galima saky
ti, pasidarė delegatais. Beje, 
dar pavyko bimbiniams į- 
traukti į savo vortinklį pašai
piųjų draugijų ir vieną SLA. 
kuopą.

Bimbiniai pažadėjo visiems 
lygias teises. Tačiau tikrumoj 
šis prižadas nėra vykdomas, 
o jeigu yra jis vykdomas, tai 
taip, kaip voras vykdo savo 
prižadus duotus vargšei mu
sei.

Mandatų komisiją renkant, 
tiesa, tapo vienas įspraustas 
lyg tyčia — tai Markūnas, 
priešingas bimbiniams. Bet 
jis, lyg sprąstukas, buvo j- 
spraustas tarp dviejų misiu- 
kių. Ale kada jau rinko pre
zidiumą, tai pasirodė kas ki
ta.

Bodosi, raportas sakė, kad 
mandatus pridavę 17 organi
zacijų su 44 delegatais. Bet 
balsuojant pasirodė buvę pa
duoti 46 balsai. Kaip tie bal
sai užaugo, tai nė prokuroras 
Jočionis, nė Baronas negali 
pasakyti. Mat, i/ž Jočionį pa
duotų balsų suskaityta 31, o 
už Markūną 15. Pasidarė 46 
balsai. Tai tikras šventas trai- 
ccs stebuklas!

Po ilgų diskusijų nutarta, 
kad visos dalyvaujančios drau
gijos ir kuopos turi dėti po 
dolerį lėšoms padengti. Tai 
buvo svarbus — bene svar
biausias — tarimas. Septynio
lika kuopų — sudaro 17 do
lerių. O svetainei teko mokė
ti 7 dolerius. Kur likusieji 
$10 eis? Gal Leninio arba Sta
lino medalikėliams nupirkti. 
Well, komunistai yra meistrai 
draugijų pinigus “svarbiems” 
reikalams suvartoti. -

O tuo tarpu, kai kurios 
kuopos, kaip kad SLA. kuo
pa, neturi dolerių svetainei 
užmokėti už savo susirinki
mus ir savo susirinkimus lai-

ko privačioj šluboj. Ta kuo
pa tačiau mokės pinigus bim- 
b’ii’iinm bendram frontui, ne
žiūrint to, kad bimbiniai ar
dė jos gėrovę, ‘ dėr turi jos 
knygas ir kasą. sBct bimbiniąi 
vėl šliejasi prie Susivienijimo 
kuopos ir vėl tą kuopą veda
si už pavadžio.

Bimbiniai mėgina įkalbėti 
kitiems, kad ir Socialistai kar
tu einą su jų “bendru fron
tu’’. Jie meluoja ir nerausta, 
nes melavimas pas komunis
tus yra paprastas dalykas. Me
luodami jie, ’fnfht, ‘bhndo 'pri
sivilioti masifls. Bet fu me
lais jie toli ‘nehūvnžiavo, ne
nuvažiuos šiuo ‘Atveju.
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Kai kurie ipėticininky, kol 
turi dai’bą, hėšidja!'buožę ran
koj, o piŠtolietą kišenėj, i jau
čiasi maridri vyrai. - Kai kada 
net bjauriai ‘apklhtižo ‘'darbi
ni nky galvas.

O kada netenka1 to “garbin
go” darbo, tai eina vogti, ši
taip padarė1 tūlas Morris Buys, 
kuris padarė devynios pieši
mus.

Plėšimų ška-iČįus pas mus 
uesimožina. Jis dar didėja.

Nesimažina tie bedarbe. 
Man Viena mdtėris skundėsi, 
jogei jos vyras įdirba šapoj, 
Ea s t Jčf f ersOn ■ ga t V e j, i r gau
na už ‘TO valandų darbo1 80 
centų. Sako, vyras ^mėgi na * ieš
koti kitur daidip. PrAleidžirt 
beieškodamas 1 dvi-tris ddiėnas, 
negalina ^darbo.' Sugrįžta scno-

jon vieton, bosai nieko nesa
ko — lik stok prie darbo ir 
vėl dirbk! Na, ir kur sėkys 
mokėdami 80 cėnlų už' 10 va
landų darbą. Amerika yra 
O. K. — ar ne?

Kai kurie musų broliai gau
na pašalpos iš velfer komite
to miltais. Visų tų miltų jie 
negali suvartoti, tai parduo
da juos po $1 už 100 svarų. 
Mat, nori už šituos pinigus 
gauti ko geresnio. Kitokios iš
eities nėra.

Kai kurie tikisi, kad “ben
dras frontas” ? juos išgelbės.

F. Labinskas.

||' ■ .. .................... '.....

Atidarymas
1 LIEPOS -JUto 15 d.

UŽkviečiamc visus pažinties 
■draugus ’atšilabkyti šešta
dienio vakarą 'liepos 15 d. 
musų užeigoj. Užlaikome 

. ^skanaus šAlto alaus ' ir už
kandžių.
F. MEDALINSKAS 

3159 S. įEftierald Avė.
■ ■- ‘ ■■ : "-- ------- ■ Į 'i
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M. 'Zacker
Sveikiname ir užkviečiame 
PasAPliriės Parodos svečius! 

‘Mes tižla-ikome skanaus šal
to alaus ir < užkandžių.

W7 %). ‘Union Avė.

LIETUVIAI

SVEIKINU PASAULINĖS
PARODOS SVEČIUS

A. Stukas

Lietuviams atsilankiusiems Chicagon i Pa
saulinę Parodą mes siunčiame musų širdin-, 
giausj pasveikinimą ir kviečiame juos atsi
šaukti j musų ištaigą jeigu mes jiems gali
me būti pagelbingi. Šis Bankas patarnauja 
dideliam skaičiui lietuvių ir turi lietuviškai, 
kalbančius tarnautojus.

Halsted Exchange 
National Bank
1929 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

f Užkviečiam Pasaulinės Parodos Svečius
PAS MUS YRA VIETOS DEL NAKVYNĖS.

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

M. POPIERA ir J. DRAUGELIS, Sav.
1703 N. Crawford Avė. Tel. Albany 9236^

JOS. MARKUS“

2408 West 71st Street

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

35-th STREET BEER GARDEN
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

Užkviečiam visus draugus pažįstamus ir Pasaulines 
Parodos svečius. — Užlaikome skanaus šalto alaus ir už
kandžių. Taippat randasi kambariai dėl atvykusių iš 
kitų miestų dėl apsigyvenimo. Vieta randasi Marąuette 
Park kolonijoj.

Naujos mados. Standard padarimo 
drabužių ploviklos.
$70.00 vertės po Ol.UU

Malonėkite paskubėti atsilankyti

Seklyčioms Setai, vėliausio padary
mo. $75.00 verti. ^38'"50

Leonard Electric Hefrigera- 
toriai yra seniausios išdir-i 
bystės.—Trijų metų garan
tija musų krautuvėje.

Užlaikau valgyklą ir skanaus šalto 
alaus. Prašome užeiti.

1834 W. 39th St.
w------------ i-------------------------------------- ----------

... " ...... .........

i Juozapas Stukis
4 LIETUVIS SIUVĖJAS

Siutus darome ant užsakymo ir 
taippat taisome moteriškus ir 

vyriškus rubus.

$60.00 verčios naujos mados gesintai 
pečiai, pilnai 
parceliuoti po $27.50

1848 W. Pershing Rd.

PIRKITE ČIA DABAR IR 
TAUPYKITE PINIGUS

PROGRESS
, FURNITURE C0. ‘
3222-26 S. Halsted St.

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 
BRIDGEPORTE

Vedėjai J. Kaledinskas it 
J. Romanas,

.. ..... ...........    II ■■■■■■! II I —M—<

Perkant Refrigeratorių nuo mu
sų ir jmokant $5.00 gausite 5 ti- 

kietus DYKAI j Pasaulinę 
Parodą.

General

Lietuviai E likt ros Refrigeratorių 
Inžinieriai

3856 ARCHER AVĖ
Tel. LAFAYBTTE 6195

/- . ■ r ■ II

SVEIKINU IR UŽKVIEČIU 
PASAULINĖS PARODOS

SVEČIUS
Geras alus ir užkandžiai.

i Ant/; KrĮsiun as
Į « •_ ■ . j ' ■’ ‘

3712 So. We8tern Av.

Linkime . jums visiems 
pasisekimo jūsų 
ekonominiose ! ir 

kulturiniose darbuose

THE UVE STOCK 
NATIONAL BANK

0F CHICAGO
U

4150 So. Halsted St.

.. ■■ ■ •• l~,------------------- j..-......—■................. ..............

MEDIKALIS GYDYMAS IR PRIEŽIŪRA
ŽEMOMIS KAINOMIS

TONSILUS IŠIMSIME įskaitant anasthetiką, operacijos kambarį ir lovą už 
24 valandas. Jūsų parinktas gydytojas arba mes parūpinsime, jei norėsite, už 
viską $10.00. .. •

GIMDIMO KĖJJAI, $35.0.0 už septynias dienas, $50.00 už dešimts die
nų. Be jokių extra mokesčių. Jūsų parinktas gydytojas arba mes galime jums 
parūpinti gydytoją, be jokiu extra mokesčių.

AKIŲ EGZAMINAVIMAS DYKAI dėl akinių arba akių ligų.
Nuo 10 vai, ryto iki 3 po pietų.

DANTIS IŠTRAUKIAME BE SKAUSMO, 50c už dantį.
Nuo 8:30 iki 10:00 vai.1 ryto, kasdien išskyriant trečiadienius

Atsineškite šį paskelbimą su savim.

MEDICAL GOLLEGE
1844 WEST HARRISON STREET

. .......................... i.. ................................     i..... .. ...............................   r,, ........... ...

E. T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
Į ABI PUSI. NEW YORKAS- $ 4 7Q-50 • 
KAUNAS. TREČIA KLASE I f V -

Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas iš Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

LAGHAWIGZ IR SUKA!

B. A. L.S. C. L.

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė.. Chicago, III. mmmmbumm

“I 
f Užlaikau gerą ‘ šaltą Titų ■— užkandžiai už dyką 

-Muzika idel šbkjų sėredo.ję ir sUbatojc

u •VVESTERN AjVEčBEER GARDEN
P. MUŠINSKAS. S. v.

6914 So . ’Western Avenue, Tel. Hemlock 0948

'K

i

■•' ' jjianM ii.nartMii į ,,.M|, „rtaĮįĮ

S.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR ’ BALSAMAVOTOJAI 

' Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui, » ♦ J
'Tolumas nedaro skirtumo, 
Moderniškos koplyčios dykai, 
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas,- patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, IU.
2314 West 23rd Place 1439 S. 49th Court
^Telefonas Canal 2515-2516 "Telefonas Cicero 5927

Cicero, IU.

»

r

1.



Šeštadieniu liepos 15, 1933

gą iš Waukegano

Bridgeportas

Tautiško

ir

Bridgeport

B. “Saros” Samavičius
kurie

BUČERNĘ IR GROSERNĘUŽLAIKOME

4551 So

i

Vatiniai matracai po

Springsai po

Lovos po

Biskj vartoti parlor setai, 3 šmotai ...

Nauji parlor setai

Z# A *4

lankytojų 
kad yra 8

Lietuvių Amerikoj
Kliubas laikė pus-

Lietuvių Amerikoj 
kliubo susirinkimo

pelnas iš me- 
nuošiničiai už 
siekia $395.45. 
buvo priėmęs

Petraitis.
davė su- 
draugišką 
balsu nu-

Antanu ir Vladu 
kunigu Petrošių, 

Makausku4,

šią įstaigą, kurioje dau- 
Chicagos lietuvių veda 

finansines sąskaitas.
Kaimynas.

Komisija: Sutkus, J asu t i s. 
Mačiulis, Petkus, Žigas ir Sa- 
m uolynas.

protokolas iš 
Susirin

ki en ha Įsi a i

181 
y.

Live Stock National

JOHN F. RUZIC,

LINKIU PASAULINES PARODOS 
SVEČIAMS

Praleisti linksmą laiką Chicagoje

JOS. F. RUZIC, 
' D.D.S.

DENTISTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 6751 Loomis Blvd.

Tel. Wentworth 5514
Valandos: 10—8v. vak. kasdien

Reguliariški Išplaukimai. — 
Patogi Kelionė, — 
Žemos Kainos
Del informacijų kreipkitės 
į Vietinius Agentus arba į

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

130 N. LA SALLE ST., 
Chicago. III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 10425 Hamilton Avė.

Tel. Beverly 0081 
Valandos: 7—9

Sveikinu visus į Pasaulinę Parodą atvykusius svečius, 
randasi Chicagoje.

Dabar Laibas
Pirkti setą arba lovą, kol kainos dar pigios

SVEIKINAME PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
IR DRAUGUS

Užkviesdami atsilankyti į musų įstaigą. Pirmos rųšies 
Aludė, šaltas alus ir kitoki skanus gėrimai.

10159 So. Michigan Avenue

Hermitage Avenue
Telefonas Yards 5474 

CHICAGO, ILL.

’3.95
’3.95
15.00
29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

ŠTAI KELETAS MUSŲ BARGENŲ

*3.95

........ . ................................... ....... .

300 atvyksta į Chica-1!"• Ke,ioanr5 ‘ C,hi.cag<» ir.atgal 
•v or « c kaštuos 85 centai asmeniui.

UžKVIEčIU PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
ATSILANKYTI

Seniausia Lietuviška valgykla Chicagoje yra

UNIVERSAL RESTAURANT
(Gyvuoja virš 10 metų)

Gaminu valgius pagal lietuvių skonį. ANTANAS A. NORKUS, Sau.
750 West 31 Street, arti Halsted St.

M

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunų 
Tautiškas 
metinį susirinkimą liepos 7 
dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj.

Pirmininkas Juozas Rūta 
atidarė susirinkimą. Paprašė 
narius užsilaikyti ramiai 
svarstyti reikalus rimtai.

Perskaityta
praeito susirinkimo, 
kimas protokolą 
priėmė.

Išduota ligonių 
raportai. Pasirodė,
ligoniai. Jonas Važnonis, Juo
zas Antanaitis, Jonas Mateji- 
tis ir Julijonas Spudas, kurie 
buvo atsimaldavę ir kurie pri
statė daktaro paliudymo, ta
po pripažinti ligoniais per 
lankytojų komisiją. Nutarta

First National banke ir Dro- 
vers banke. Tai padaryti pa
vesta Valdybai — pirminin
kui, raštininkui ir kasieriui.

Išrinkta komisija baliui su
rengti sausio 7 d. 1934. Jon 
įėjo Juozas Balčiūnas, Petras 
Ponzela ir Povilas o

Juozas Balčiūnas 
manymą surengti 
išvažiavimą. Vienu
tarta surengti. Komisijon tam 
darbui atlikti išrinkta Juozas 
Balčiūnas, Kazimieras Lau
cius ir Petras Ponzela.

Buvo atsišaukimas tų na
rių, kurie negali užsimokėti 
mokesčių. Nutarta palaikyti 
dar iki priešmetinio susirin
kimo.

Narys buvęs susirinkime.

visiems apmokėti pašalpą kiek 
kuriam jos priklauso. Tuo 
tarpu pasiliko dar keturi li
goniai — Baltramiejus Vem- 
bris, Juozas Sadauskas, Juo
zas Šležas ir Petras Jankau
skas.

Toliau sekė raportas komi
sijos knygoms patikrinti už 
pusę metų. Komisija paaiški
no, kad atrodo viskas tvar
koj, kad atskaitos įplaukų ir 
išlaidų sutinka, kad tvarkiai 
yra vedamos nutarimų ir fi
nansų knygos.

Per 6 mėnesius įplaukų bu
vę $1,984.20. Gauta iš Keistu
čio spulkos $340.00 ir kitų pa
jamų. Abelnai, 
tinio baliaus ir 
padėtus pinigus 
Viso kasierius 
per tą pusmetį $2,719.65. To 
paties pusmečio bėgiu kasie
rius išmokėjo pomirtinių 
$770.50. Ligoniams pašalpos 
išmokėta $322.50; už garbės 
ženklus — $40.00; svetainės 
rendos susirinkimams laikyti 
$18.00; už kasieriaus ir pir
mininko kaucijas $8.45; sve
tainės rankpinigių 1934 baliui 
$5.00; pašto ženkleliams ir 
spaudai $6.00; padėta į ban
ką $1,150.00. Kasierius viso 
išmokėjo $2,320.45; dabar pa
lieka prie kasieriaus K. Lau
ciaus $399.20. Dabar kliubo 
turtas siekia $14,042.49 (o 1932 
m. knygų patikrinimo laiku 
$13,048.54) su uždarytais ban
kuose. Narių kliube yra 400.

Komisijos raportas tapo pri
imtas. Toliau ėjo svarstymas 
kliubo turto sutvarkymo. Kaip 
vienu balsu nutarta padėti pi
nigus dviejuose bankuose —

The
Bank of Chicago (4150 South 
Halsted St.) kviečia visus sve
čius iš Lietuvos ir iš kitų 
miestų atlankyti į jų įstaigą 
ir pamatyti tikrą atvaizdą Ne
priklausomybės namo Phila- 
delphijoj, kuriame buvo pa
sirašyta Nepriklausomybės 
Deklaracija.

Banko viršininkai parodys 
jums 
gelis 
savo

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESN? KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

P. Kvedaro sveiki 
nimas

Sveikinu visus Pasaulinės Pa
rodos svečius ir veliju smagių 
laikų Chicagoj.

Kada pavargsite ir norėsite 
pakvėpuoti tyru oru, prašau 
atsilankyti pas mane į lietuviš
ką mišką. Aš esu tas pats Kve
daras, kurio dainas jus esate 
girdėję iš rekordų. Mano vieta 
randasi prie 115 Street ir New 
Archer Rd., Lemont, III.

VBA.

Į LIETUVĄ 
Švedy Amerikos Linija 
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą 
PIGIOS LAIVAKORTĖS 

Greita kelionė I Lietuvi) per Švediją. 
Nuolatiniai Išplaukimai iŠ New Yorko 

Pler 07, gale W. 07th St.
M. L. “GRIPSHOLM” .... Liepos 28 
M. L. “KUNGSHOLM” Rugphlflo 10 
S. S. “DROTTNINGHOLM” Rugp. 84 

Keliaujantiems “BALTUOJU ŠVEDŲ 
LAIVYNU”—kellonfi būna pertruinpa. 
Gauk brošiūrėlę "BENDROS INFOR
MACIJOS KELIONĖJE J KLAIPĖDĄ.” 
Kreipkis i vietini laivakorčių agentą, 
asmeniškai ar laišku, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
CHICAGO, ILL. 
New York, N, 
Boston, Mass., 
Detrolt, Mieli.,
Montreal, Que., Can.

N. Mlohigan Avė.
21 tttMte St.

10 State Street 
73 Monroe Street 
1410 Stanley St.

/

City Furnitūra Co
M. P* Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

300 lietuvių atvažiuos iš 
Waukegano į Chicagą pasauli* 
nėn parodon Lietuvių Dieną, 
sekmadienį, liepos 16-tą.

Jie išvažiuos iš Waukegano 
8 valandą ryto. Prieš išvažiuo
siant susirinks prie Lietuvių 
Svetainės.

Iš Chicagos gr|š namo kaip 
11 vai. vakaro.

Kas norite, važiuokite kar-

ANTANAS CHURAS, Sav.
3253 So. Halsted St. 

Victory 9675

JONAS SADUNAS — SOFIJA BALITIS
Savininkai

Nori pasimatyti su 
giminėmis ir pažįs

tamais
Antanas Pauliui paeina iš 

Žvingių parapijos, Tauragės ap
skričio. Jis yra atvažiavęs iš 
Toronto, Canada, ir norėtų pa
simatyti su giminėmis ir pažį
stamais — 
Juozaičiais,
Antanu Makausku4, Antanu 
Šimkum, Simanu Juraška, An
tanina Žukauskaite ir kitais.

Jis yra apsistojęs adresu 
4322 Artesian Avė. Chicagą ža
da apleisti ateinančią savaitę.

SVEIKINAM PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
Chicagos Lietuvių Centras yra Bridgeporte —

LIETUVIU AUDITORIUM
Apačioje randasi AUDITORIUM UŽEIGA—alus—užkandžiai, 

Boivling ir Billiardai.
JULIUS JANELIUNAS, Sav.

3133 So. Halsted St. Chicago, III.
Telefonas Victory 9163

ATIDARYMAS
Naujos svetainės Liberty Dance Hali and Beer Garden, 
šeštadienyje, Liepos-July 15 d. Pradžia šokių 8tą v. vak. 
Užprašome visus lietuvius atsilankyti. Bus šalto alaus ir 

gardaus vyno. Įžanga veltui.
4547 So. Ashland Avenue

SVEIKINAME VISUS ATVYKUSIUS SVEČIUS 
Į PASAULINĘ PARODĄ

J. Garbuz ir P. Phiskus
Mes užlaikome skanaus šalto alaus ir užkandžių.
P. Phiskus yra pasaulinis Chicagoje švilpukas.

3749 So. Halsted Street

MILDA RESTAURANT
Gaminame skanius lietuviškus ir amerikoniškus valgius 

iš šviežios mėsos ir daržovių. 
MRS. MISEVIČIENĖ, Savininkė 
3206 So. Halsted Street

SVEIKINAME PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Showers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$Q 4 
komis .................................... Vi I V

NICKEL PLATED 
po ...............................

Porcelinės rankenos, rezer
vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ...............................UdV

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ .48
SQUARE DEAL

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine.

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

BROLIAI GREG0R0WlCZ

1901 W. 47th Street
Telefonas Lafayette 4139

PATOGIAUSIA UŽEIGA YRA

Pas Mrs. Malinauskienę
Skani Lietuviška šinka, namie darytas suris it sviestas, taipgi švieži 
liniai—viską duodu už dyką. Skanus šaltas alus parsiduoda tik po 10

Mrs. Stella Malinauski, 
JUSTICĖ PARKj. ILL.

(Musų namas ant Archer Avenue už Kean Avenue)

SVEIKINIMAS
Sveikiname Visus Lietuvius Svečius Suvažiavusius į 
Chicagos Pasaulinę Parodą į Lietuvių Dieną, Liepos 16, 
1933 ir Linkime Vieningai Veikti Svarbesniose Lietuvių 
Įvykiose.

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO.
KLIMAS ir KAZIKAITIS, .Sav.

4140 Archer Avenue Chicago

SVEIKINIMAS
Sveikiname Visus Lietuvius Svečius Suvažiavusius į 
Chicagos Pasaulinę Parodą į Lietuvių Dieną, Liepos 16, 
1933 ir Linkime Vieningai Veikti Svarbesniose Lietuvių 
Įvykiose.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO,
J. T. JUOZAITIS ir OTTO WENDT, Sav.

3621-23-25 So. Halsted Street

SVEIKINAME VJSUS PASAULINĖS 
PARODOS SVEČIUS

P. VAIČIŪNAS
Užlaikome grosernę ir buČernę, taippat ir aludę, kur 

galima rasti šalto skanaus alaus.
1800 So. Peoria Street

SVEIKINAME PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
Užeikite ar užsukite.

Užlaikome skanaus, šalto alaus ir užkandžių.

S. WALLENT, Savininkas
2455 W. 43rd Street

MES UŽKVIEČIAME PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
Užlaikome gerą, šaltą alutį ir užkandžius. 

Mandagus patarnavimas.

THE ANCHOR INN
3503 So. Halsted Street

Užkviečiame visus lietuvius atsilankyti ant 
ATIDARYMO LIEPOS 15 d., 1933

Bus geri muzikantai — Skanūs' šaltas alutis ir užkandžiai veltui

MARQUETTE TAVERN
PAUL PRONSKIETIS, Savininkas

2439 West 69th Street, Chicago, Illinois
Tel. Hcmlock 5570

J. G. GALLAGHER, 
B.S.M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 1114 West 80th St. 

Tel. Raddiff 4982 
Valandos: 1—3 ir 7—9

IŠ RYTO ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖJE — HEMLOCK 6700 
Ofisai 2355 West 63rd Street
S. E. Kampas Western Avenue 

Tel. PROSPECT 2011

J. FRANCIS SMITH 
M.D.

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
Res. 7659 Kingston Avė.

Tel. Saginaw 7846
Vai.: Pirm., Ketv. ir Penkt 9—12 v. r. 
Pirm., Treč. ir Penkt 1-2 p.p. vak. 7-9

Sveikinu Pasaulines Parodos Svečius
MANO VIETA RANDASI MARQUETTE PARKE 

Skanus šaltas alus ir užkandžiai.

A. J. BERZYNSKIS, Sav.
2346 West 69th Street,

(Arti prie Western Avenue)
Chicago, Illinois

Tel. Republic 4544

Mes užlaikome Hardware ir Dažų krautuvę, kur yra 
didis pasirinkimas pirkėjams

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame k

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

kiau- 
centų

=3

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, attikite čia ir penitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo' 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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The Lithuanlan Daily News 

Publfehed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in .Chicago
8c per eopy ___________

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1814 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
Mareh 8rd 1879.

$8.00 
4.00 
E.00 
1.50

.75

8c 
ISc 
75c

Naujienos eina kasdien. liakįriant 
sekmadieniu®. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1780 S. Halated St.. Chieago, 
III. Telefonai Canal 8500.

Bet 
yra nemažai

THaiaakymo kaina]
Chicagoje — paltu]

Metams .... ...................... ....
Pusei metu ................. ...
Trima mėnesiams_____
Dviem minesiam .....
Vienam minaaiui

Chicagoj per išnešiotojus | 
Viena kopija 
Savaitei 
Mineliui .

Suvienytose Valstijose, nn Chicago j, 
paltu:

Metami ....................    >7.00
Pusei metu 8.50
Trims minėdama u——.......... 1.75
Dviem minėdama ___  1.25
Vienam minedui.75 

Lietuvon ir kitur uiaieniuose 
(Atpiginta)

Metama .....*........-........ $8.00
Pusei metu   _____  4.00
Trima minėdama     2.50 
Pinigui reikia aluti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ŠIS KARAS ŽMONĖMS NEBAISUS

Besivaržydamos dėl padidėjusio Pasaulio Parodos 
proga biznio, taksi kompanijos Chicagoje pradėjo tarp 
savęs “karą”. Viena per kitą jos muša kainas už pasa- 
žierių gabenimą, ir priėjo jau prie to, kad už mailę ima 
tik 10 centų. Važiavimas taksi pasidarė kuone piges
nis, negu gatvekariais.

Šitas karas atvykstančių į Chicagą svečių nenu
gąsdins. Priešingai, tegu jisai tęsiasi ilgiau, tai žmo
nės galės pigiau pasivažinėti ir daugiau pamatyti Chi- 
cagos įdomybių.

KOVA DĖL ANGLIŲ PRAMONĖS KODEKSO

Anglių kasyklų savininkai ir angliakasiai dar ne
susitarė dėl darbo valandų ir algų, bet dalis minkštų
jų anglių pramonės, kurioje darbininkai yra susiorga
nizavę į United Mine Workers uniją, jau, sako, rengia
si netrukus patiekti- savo kodekso projektą administra
toriui Johnsonui Washingtone.

Unijos prezidentas Lewis susitaręs su kasyklų sa
vininkais, kad pagrindinė dienos alga butų $5. Dėl dar
bo valandų dar tebeeinąs ginčas: unija reikalauja, kad 
butų lygiai 30 darbo valandų savaitėje, tuo tarpu kai 
kompanijos nori, kad per pirmą pusmeti darbo savaitė 
butų 32 valandų, o per antrą pusmetį 40 valandų.

Nežiūrint, kokia bus galutina sutartis, tačiau ang
lių pramonės kodeksas žada būti daug geresnis, negu 
tekstilės pramonės, kurioje algų minimumas yra tik 12 
arba 13 dolerių savaitėje, o darbo valandų 40. Mat, 
angliakasiai, nors ir turi prastus vadus, vistiek dar iki 
šiol buvo šiaip-taip susiorganizavę.

Ten, kur angliakasiai neturi unijos, kompanijos 
yra nesukalbamos. Atstovai tų kasyklų, kurias kontro
liuoja Rockefellerio ir Meliono kapitalai, aukščiaus pa
minėtose derybose nedalyvavo. Jų bosai, tur būt, siūlys 
blogesnes sąlygas darbininkams arba visai su jais ne- 
sitars, ir valdžiai teks jiems kodeksą padiktuoti.

Jeigu angliakasiai šiandie turėtų vieną stiprią uni
ją, kaip kad jie turėjo seniaus, kuomet United Mine 
Workers unijoje buvo apie 400,000 narių, tai butų visai 
kitokia darbininkų rokunda su darbdaviais.

UŽMIRŠTAS ŽMOGUS

Apie buvusį prezidentą Hooverj laikraščiuose labai 
retai tepasirodo žinių. Amerikos žmonės apie jį užmir
šo. O kaip čia seniai jisai buvo laikomas labai dideliu 
žmogum — dideliu inžinierium, dideliu valstybės vyru, 
dideliu politiku.

Hooverio asmenyje Amerikos spauda garbino tam 
tikrą politiką. Kai ta politika subankrotavo, tai ir Hoo
verio vardas pasidarė nežymus.

Korespondentai Washingtone sakosi patyrę, kad 
pastaruoju laiku pas eks-prezidentą atsilankė pasitar
ti keletas jo senų draugų, republikonų partijos lyderių. 
Jie norėję išgirsti jo nuomonę, ar republikonams ne
reikėtų jau pradėti “tarkuoti” Roosevelto administra
ciją. Bet Hooveris pataręs jiems tylėti ir laukti.

Jiems teks tylėti mažiausia iki to laiko, kol naujoji 
valdžia nesuklups kokiame svarbiame dalyke. Bet ir 
kai jie gaus progos vėl išsižioti, tai “kilnaus eksperi
mento” garbintojas Hooveris vargiai bebus jų vadas.

“Socialistų nusistatymas 
nėra aiškus. Grigaitis simpa
tizuoja D-rui Vinikui. 
socialistuose
žmonių, kurie nori kairesnės 
aktyviškesnes politikos SLA. 
reikaluose. Apie tų klausimų 
spręs socialistų konferencija, 
kuri susirinks Chicagoje. 
Ton konferencijon ir Brook- 
lyno socialistai pasiuntė savo 
atstovų.”
Ką reiškia “kairesnė, akty- 

viškesnė” • politika SLA. reika
luose, mums nelAbai aišku. 
Mes nemanome, kad socialistai 
Brooklyne arba kitose koloni
jose norėtų eiti panašiu kėliu; 
kaip ėjo Susivienijime bolševi
kai, kurie varėsi už tai, kad 
SLA. butų “užkariautas” arba 
sudraskytas. Kokia butų nau
da, jeigu, sakysime, socialistai 
paimtų Susivienijimų į savo 
kontrolę? Juk tai yra pašalpi- 
nė ir fraternalė organizacija. 
Partyviškų politikų joje vesti 
negalima, nes tai jai kenktų. 
Socialistai Susivienijime prieš 
partyviškumų kovoja, nežiū
rint ar jisai eitų iš bolševikų, 
ar iš tautininkų.

Pagalinus, socialistų konfe
rencijos dienotvarkėje SLA. 
klausimo visai nėra. Jeigu su
važiavę iš įvairių kolonijų drau
gai norės jį privačiai padisku- 
suoti, tai, žinoma, jie turės 
progos.

racite Trust Co. bondso certi- 
fikAtas!

Nuostabu/kad taip buvo ve
damos centro knygos ir kad 
iždo globėjai, kurie jas peržiū
ri, tų netikslumų neinate arba 
apie juos> tylėjo.

Laiškai Redakcijai

at-

pa-

KAD IR “SUGRIEŠIJO”, 
UŽMOKĖJO

BET

“Keleivis” rašo, kad Bostone, 
laivakorčių agento p. Sidabro 
raštinėje, pasikorė senas, 60 
metų amžiaus, žmogus — Kas
tantas Šileika, kuriam agentas 
buvo išvažiavęs parvežti pasą 
iš konsulato New Yorke.

“Parvažiuoja p. Sidabras 
su pasu, o jo kostiumeris 
jau pasikoręs”, skaitome 
“Keleivio” žinioje. “Dabar 
jam reikia jau kitokio paso 
— pas Abraomų. Bet Sidab
ras čia jau negalėjo jam pa
tarnauti.”
Našlė kreipėsi į kleboną, kun. 

Juškaitį. šis apsiėmė ir mišias 
už nabašninką atlaikyti ir pa
laidoti jį

Šileika
$8,000, ir 
jisai buvo
kiais, rengdamasis keliauti Lie
tuvon. čekiai kažin kokiu bū
du dingę, prieš mirti ar po mir
ties — nežinia. Bet našlei dar 
paliko $4,000.

Gerb. Redakcija:
Tūlas laikas atgal “Naujie

nose” suradau skelbimų, kad 
Rygoje yra leidžiamas mėnesi
nis laikraštukas “Laisvas žo
dis”. Taigi paėmęs antrašų š. 
m. kovo 4 d. pašiunčau ap
draustų laiškų su pinigais, kad 
siuntinėtų man “Laisvų žodį”, 
bet keturi ir pusė mėnesio pra
ėjo, o dar vis negaunu nei 
sakymo, nei laikraščio.

Aš noriu Jūsų tik tiek
klausti, ar nesustojo visai tas 
“Laisvas žodis” ėjęs. Nuolan
kiai prašau pranešti vienokias 
ar kitokias žinias, už kų sakau 
širdingų ačiū. —Yp. Kanaporis, 
Brooklyn, N. Y. (seka adresas)

ATSAKYMAS
Mums taip pat neteko jau 

seniai to laikraštuko matyti, ir 
nesame girdėję, kas su juo at
sitiko. Gal kas nors iš “Nau
jienų“ skaitytojų Latvijoje ga
lėtų mus apie tai painformuoti; 
o geriausia, kad prabiltų patys 
“Laisvo žodžio” leidėjai.

II
Gerbiamieji:

Malonėkite atsakyti į ma
no klausimą per “Naujie
nas”.

Kaip dabar Sovietų Ru
sijos pinigų kursas stovi> 
palyginus su Amerikos pi
nigais? Sakysime, jei mes 
turėtume Rusijos pinigų 
čionai^ Amerikoje^ kiek mes

galėtume gauti ' už vieno 
rublio, bumaską — kiek bu
tų Amerikos pinigais? Ta* 
riu iš kalno ačiū*

Su pagarba
S. Jankauskas. !

Portland, Maine, j
atsakymas

Tikras rusų pinigų kursasį 
nežinomas. Rusijoje jisai aukš* 
tas: sovietų bankuose Viėrtą 
rtiblį duoda už 50 ar 51 Ame-: 
rikoniškų centų, t. y. valdžiai 
laiko du rubliu vertu truputį 
daugiau, kaip vienų ameriko
niškų dolerį. Dabar, kada dole
rio verte yra nupuolusi, ji gal 
ima dar daugiau už savo rūb-į 
liūs, kuomet ji juos keičia į 
dolerius (bet dolerių ji už tiek 
neparduoda).

Tačiau tai yra oficialia rubi 
lio kursas valdiškose sovietiį 
įstaigose. Tikras jo kursas yra 
nepalyginti žemesnis, kadangi 
sovietų bumaŠkos yra labai 
menkai tepadengtos auksu. 
Svetimų šalių bankai rušų pi
nigų Arba visai nepriima, arba 
moka už juos labai mažai. Tar
pe spekuliantų Rygoje, Varšu
voje, Revelyje, Berlyne, TAkio 
ir kituos užsienių mieštuose, o 
taip pat “juodoje (nefegališko- 
je) biržoje” Maskvoje Už rtib- 
1 j duoda du Abba tris ameriko
niškus centus.

Ar 'kas nors spekuliuoja ru
sų pinigais Amerikoje, mes'ne- 
žinčAne. New Yorko bankai 
rublių ir červoncų (bolševikiš
kų dešimtinių) į dolerius ne
keičia, lodei ir rublių kursas 
Amerikoje nėra skelbiamas 
spaudoje.

DENIS BACIUS i
LIETUVIS SIUVĖJAS

:$iuviu naujos ir taisau Senus vyriš-1 

kus ir moteriškus rubus.

I
1978 'Cantdport Avė. I

Sveikinam Pasaulinės PAro- 
dos SvėČius

s Prašom visus Lietuvius Atsi
lankyti j musų užeigų—gau
bsite gero šalto alučio ir už- 
'kandžių.

Mrs.BEUA MOLIS
2956 EMKRAED -A-VE.

Tel. Vičfory 8677 
Chicago, 'UI.

........ p įu m i m Ii I

KITAS VADAS

apie Tosterį, kuris pirmiaus 
buvo svarbiausias lyderis pas 
komunistus, konferencijos ap
rašymuos: nė neužsimenama. 
Fosterio žvaigždė, matyt, už
geso.

—*-----—1—7 j—'—“ ' ■ '

K. Makutėnas f 
Užlaikome skanaus šalto alaus 

ir užkandžių

3464 S. Auburn Avė.
*1 - ■- -

i LJAJCT . .. 2 "L. •' . .... . .

—i-------- Į.JL —:---- • DM ■■■—I. A.,,     ..... .I-...... 1,1 'h..........

J. fiavrilavič
IR

.1. Kuyzin
J

Užlaikome skanaus šalto alaus ir už
kandžių Veltui, Penktadieniais dtro- 

dime žuvies.

............. . ................................ ir ---------
SvėHtinUm Pasaulinės

JPanddt>s svečius
i-

Lietuviška Užeiga
Antanas J. Zalatorius

827 W. 33rd Street
Tel. 'BoulevAtd 4823 Chicag’o;

SVEIKINU PASAULIN6S 
PARODOS SVEČIUS

'■uk j* • ........ * *2. . T t. .. r* •_< •

----------------------------- fe--------- -a
n 1

810 Ė. 75th Stredt •
Kampas Cottagc Grdve Avė.

Tel. Triangle 4>83
I I Į i....

Užlaikau Salto alaus ir užkandžių.

Klemensas Klimas
• 3965 -Archer Avė.

Tel. 2839 ,
i....ai iT-*.w i.^i

■B.■M

J. J. Talaekas
1 Užbikchne skartaus, šalto alaus ir 
visokių ‘užkandžių, ir penktadieniais 

duodame žuvies.

147 Ė. 107th St
Tel. Pūllman 0816

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

UŽKVIEČIAM VISUS SVEČIUS • 
Geras alus ir skanus užkandžiai.

Mrs. Anna
Lishkewitz ‘
(iš Detroit. Mich.)

670 W. 18th Street
Kampas Union Avė.

Nikelis Už Alų (5c),
Alus toks pat kaip seniaus y— skir

tumas yra tame, kad pigiaus. I 
Laikome užkandžius^

LOUIS TAVEBN
LOUIS STRIUPAS, Sav.

3636 W. North Avė
Tel. Spaulding 0745

šventose kapinėse.
buvęs susitaupęs 

apie pusę tų pinigų 
paėmęs iš banko če-

SLA. IŽDO GLOBĖJAS KELIA 
AIKŠTĖN KLAIDAS CENTRO 

KNYGOSE

SLA. Iždo Globėjų ra
kutis yra paskelbtas 

savaitės “Tėvynėje”, p;'

Prie 
perto, 
šios
S. Mockus pridėjo keletu pa
stabų, nurodydamas, kad cent
ro knygose esą surasta labai 
navatnų dalykų. Pavyzdžiui: 
1930 m. nurašyta $24,000.00 
buvusios Ažunario-Devenio pa- 

’Pild. 
tokių 
daly-

ra- 
ati- 
Ac- 
Na- 
Co.,

sunkti

Galutinai 
Sumažintos
AOT NAUJŲ 
PLOVYKLŲ

Peiiples Turniture 
Krautuvėse!

D
PUSMETINE ATSKAITA

K. L. GEDIMINO RUDAVOJIMO
IR SKOLINIMO DRAUGIJOS

(D. L. K. GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASSOCIATION) 
Nuo Sausio 1, 1933 iki Birželio 30, 1933

LIABILITIES
Installments paid on stock .........................
Install. on stock in advance .........................
Install. on stock due W unpaid ....................
Prepaid stoifk Chss "D“ ..............................
Paid-up stock Člass “E” ..............................
Icomplete Loans ............................. . ...............
Int. accrucd 'on Kilis payable .........................
Bills Payable ....... .................................... . ...........
Int. accrucd dn Člass “E” .........................
Profits (divided) ..............................................
Interčst Resekve ...................................................
Rcservcs:

Condngėnt Fund $26,000.00 
Real Estate ............... 24,500.00
Profit undivided , , 738.00

TOTAL ! LIABILITIES

ASSETS
Loans on Real Estate . 
Loans on stock plcdged 
Intcrest ...........................
Install. on stock due 
Real Estate .................
Master’s Certificatc .... 
Real Estate sold 
Taxes advanced 
Bills teceivable 
Furniture b fixtures ............
Cash in hand of Treasurcr 
Fčderal Home Loan Bank ..

TOTAL ASSETS ......

on contract

$363,425.00 
5,214.00 
5,860.75

. 22,871.59 
5,036.46 
3,529.13 

26,118.29 
1,036.97 

1.53
2.778.00 
1.104.54 
2,500.00

$439,476.26

$162,221.41
2.825.50 

22,871.59 
56,012.50 
69,450.00

1,840.05
158.30 

46,000.00/ 
1.238.5OJ 

. 24,939.67<
680.261

u
51,238.48

$439.476.26 
_______________________ i

Komunistų spauda praneša 
apie specialę jų partijos kon
ferencijų, kuri buvo sušaukta 
New Yorke. Konferencija nu
tarusi išleisti atsišaukimą į 
partijos narius, ragindama juos 
sukoncentruoti savo jėgas pra
monėje, pasinaudojant ta pro
ga, kad valdžia įveda pramo
nės kontrolę (vadinasi, galų 
gale susiprato!))

Konferencijai “tezius” pa
tiekė “draugas” Browder, o

APIE POLITIKĄ SUSI
VIENIJIME

“N. Gadynė” rašo, kad p-lė 
Jurgeliutė ketinanti vėl kandi
datuoti į SLA. sekretorius ir 
kad ji einanti su kraštutiniais 
tautininkais, su kuriais ji lai-į 
kanti slaptas konferencijas vat 
karuose. Be to, “sklokos“ ori 
gano korespondentas sakosi ži* 
nąs ir kas dedasi pas socialis
tus. Girdi:

skolos, nors niekuomet 
Taryba nebuvo nutarusi 
sumų nubraukti. Kitas 
kas dar keistesnis:

“1931 metų valstijų
pertuose gruodžio mėn. 
daryta naujas ‘Savings 
count’ Continental III. 
tional Bank and Trust
Chicago, III., sumoje $456;15. 
Tokios SLA. sąskaitos nie
kuomet nebuvo ir dabar nė
ra ir Iždininkas nieko neži
noję. Kokiais išrokavimais 
tas buvo padaryta *
suprasti, tik' tiek galiu pa
sakyti, kad nei Sekretorė, 
nei Iždo Globėjai Seimui ne* 
raportavo.”
Toliaus iždo globėjas, p. Mocr 

kus, rašo, kad Sekretorės (p- 
lės Jurgęliutės) raportuose bu
vo pažymėta $39,200.00' dau? 
giau Savings banke pinigų, ne
gu ištikro buvo. Suradęs, kad; 
tos sumos nėra, jisai tėiravę- 
sis, ką ta skaitlinė reiškia, 'ir 
galų gale patyręs, kad tai he 
savings acčouriP’, bet Arith-

RECEIPTS
Cash in Trcas. at commencement of

Fiscal ‘year ......................... .
Inartalltnents ............ ...... ..........

Prepaid stock Class "D” ..
, Paid-up stock Class “E” ... 
‘ Iriterest ................. . ...... .............
;,?Premiums ............. ........... . .......
s Membership fees ....................

A'ppraisal fees .........................
Fines ............. . ............................

.Loans repaid and matured

Real estate ............
Stock pledged .......

Real Estate ............ ....................
?Taxes and ihsurance .......
Real Estate sold on contract
Bills Payable ........................

’ Bills Rečeivable ............ ......
Incotnplete Loans .............

jContirtgent Fund .i.........
I Real Estate Resetve ...........

TOTAL RECEIPTS

$ 1,900.68 , 
21,386.71 

v 1,725.00 
25,350.00 

8,439'30 
280.75 
137.50 
40.00 

491.20

3 h 200.00 
9,860,00

138.54 
85.64

119.44 
55.000.00 

3.48 
1.840.05 
1.000.00 

10.000.00
■W-HW.ll-.WW.........................

.... $168.998.29

RESERVE

DISBURSEMENTS
Loans on real estate ............
Loans on stock pkdged ....
Install. on stolck withdrawn and Matured 
Iht. on stock withdrawn ........
Real Estate ..................................
Masters’ Certificates ...................
Taxes ad Ins. advhnced .............
Bills Payable ..................................
Bills 1Reėeivhble .................... ..
Int. op bills Payable, E and D 
Incomplete lo4n.s ......................
Furniture Fbctu'rcs ..................

* Fėderal Hdihe Ldan'Bartk ........
Expenses 
Expenses 
Expenses • 
Casb in Hands of Trtasurer 

■' Profit! 8 !Lbss — to
Contingent fund 
Real Estate

General ........ .
Salaries ...........
St'ationery, etc.

<x.m. resetve
i Loss on Real Estate loan ..... 

Prepaid stock .Člass MD' 
Paid-up stock' Class
Prepaid stock .Člass ‘■‘D“

$ 37,009.95 
3.384.00 

48,651.73 
3.931,28 
5i 175100.

347.29 
351.35 

28,p00 00 
6.13 

1,922.94 
1,840.05 
2.5Č0.00 
2,500.00

183.98 
1,826.00.

327.51 
1,104.54

1-000.00 
10,000.00 

86.54
5,000.00 

13:850.00

$168,998.29

JU.STIN MACKIEWICH
Ofiso
2324 : So.Leavitt Street

$70.00 vertės, nauja Thore 
plovikla, tik

’37.00
$75.00 vertės, nauja One 
Minute plovikla

39.50
Naujausio padarinio Maytag 
plovikla

$85.00 vertės, nauja Thėr 
plovikla

•49.75
$80.00 vertės, nauja Voss 
plovikla

44.50
ir daugybės kitų panašių 
bargenų tik galima rasti šia 
savaitę.

MATYKITE TUOJAU

PLOPLES
FURNITURE CO.

A' TT rr.TTi

4179-85 Archer Avė.
Corner Richmond Street

2536-40 W. 63rd SL
C o tu e r Maplewbod Avė. 

CHICAGO, ILL.
—



Lietuviai Daktarai

PRANEŠIMAI

sutartis

sekr.

RADIO pra

Graboriai

Cicero

Dr. Strikol’is
Tereikės

Advokatai

įvyks ilgai lauktos
žentas

Lietuves Akušerės

Lietuviai Daktarai

irc mergi

Namų Tel. Hyde Park 3395

Tel. BOULEVARD 9199

LIETUVIŲ 
DlbYS

Tel. REPUBLIC 3100nes

Vai.: 10— 
Nedaliomis

Dienos iških 
liepos 16 d

užmokėti 50c už 
į Parodos žemes

jie ’bus brangus kaipo Lifetu 
vių Dienos Pasaulinėje Parddo 
je atmintis, o komitetas jų ne 
daug pagamino.

Marti, 
ir Giminės.

grabo*
Radžius, Tel. Canal

parengimas 
p. A. Mi- 

LietuYos Ka- 
— rugpiučio

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

parodavimo lietuviai 
Visi prašomi rinktis
Hali of Science aik-

ANTANINA PLUSNIENĖ 
po tėvais Domeikaitė

Draugystės Lietuvos Karei
vių susirinkimas pripuola 16 
dieną liepos. Bet tuo laiku, kaip 
žinoma, yra Lietuvių Diena pa 
saldinėj parodoj. Tat Draugy
stė atlaikė susirinkimą penk
tadienio vakarą, liepos 14. Gi 
sekmadienį visi dalyvauja pa
saulinėj parodoj. D.

Nepasidalina Lietu
vių Dienos Karalaitę

Kaip pasiekti “Lie 
tuvių Dienos” pro- 

gramo vieta

įžanga į “Lietuvių 
Dienos” iškilmes 

nebus imama

Marijonos Mat.jošai 
pažįsta 

rdžiai kyiečiamii da>> 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sūnūs, 
Sesuo, Anūkai 

Laidotuvėse patarnauja 
tins J 
5174.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHfeR AV.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

L. S. S. Rankioto 
^bilietai

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th « Halsted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal patartį >

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
baugiausia šėrriienų, todėl gali pigiau patatnaiiti.

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys ^koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šių 5 įstaigą.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Atvyksta svečių iš 
Baltimorės

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 3377

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Kliubo metinis 
atsibus liepos 30 d 
liaųsko darže, o 
reivių Draugystės 
13 d.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

LSS. Ccntralinės kuopos 
bankieto bilietus galima užsi
sakyti iš kalno “Naujienų” ra
štinėje, 1739 So. Halsted st., 
Canal 8500, pas Dr. A. Montvi- 
dq, tel. Seeley 7330 (ofiso), 
Brunsvvick 0597 (namų), M. 
Kemėšis, 812 W. 33rd st., tol. 
Victory 9522, P. MillOr, 1515 
No. Irving avė. Bankietas įvyks 
liepos 15 d., Univcrsal klube, 
812 W. 33rd st. Pradžia 8 v. 
vakare. — Komitetas.

Buvo rašyta, kad Raudonos 
Rožės kliubui gerai sekasi 
bolo lošiai. Dabar giliukis 
deda krypti kiton pusėn, 
prakišta du lošiai, tečiau 
mėta septyni.

bas. Paskutiniame savo susirin
kime jis nutarė nelošti tą die
ną, t. y. liepos 164ą, nė bes- 
bolo. O betgi Kliubų Federa
cija tą dieną rengia pikniką, 
nepaiso, kad Kliubas protesta
vo šį pikniką porą mėnesių at
gal. Todėl praėjusiame susirin
kime vienas ir pastebėjo, jo- 
gei federaciją valdą ne lietu
viai, bet kbkie farmazonai.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Pirma bendra lietuvių ir latvių eks
kursija Lietuvon buvo labai pasekmingą. 
Didelis būrys lietuvių ir latvių išvažia
vo liepos 8 d. Skandinavijos Amerikos 
Linijos laivu “Frederik VIII”. Ekskur
sija lydėjo patyręs ir gerai žinomas p. 
A. Wesson iŠ New Yorko. Sekamą eks
kursija išvyks rugpiučio-August 5 dJ, 
1933 laivu “United States”. Jis plauki 
tiesiog į Copenhageną, o paskui reikėr 
persėsti į kitą laivą, kuris nuvež tie
siog į KHipčdą. Važiuoti galėsite tik 
vandeniu, traukiniais trankytis nereikią.

Scandinavian American Linijos laivįt 
yra labai Švarus, patogus ir keliauti ant 
jų yra tikras smagumas. Patarnavimas 
yra mandagus, vietos daug ir valgis 
kuoskaniausias,

Lapaičiai gavo pranešimą, 
kad iš Baltimorės čhieagon 
šiandie atvyksta ponia T. K. 
Matuliauskienė, p-lė O. Žuliutė 
ir p. S. Butkus. Jų atvykimo 
tikslas yra dalyvauti LSS. kon
ferencijoje, bankiete, pamaty
ti Chicagos pasaulinę parodą ir 
pasimatyti su savo senais drau
gais.

Visi viršuj suminėti asmens 
yra uolus socialistų darbuotojai 
Bal'timorėje.

Pamokos Dainuoti ir Šokiai 
je, Liepos 15 d 
pijos svetainėj 
džia 7 vai. vakare. Įžanga 20c. Kviečia 
visus Klebonas S< Linkus ir Komitetas.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 • W. Wasbington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

nedėliomis pagal susitarimą.

Eudeikio koplyčios bus nulydėta j g 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antaninos Plusnienčs 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

!Nuliudę liekame, 4

Zentat, Anūkai ir Giminės. Jį

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riuš J. F. Ęudeikis, Tel. Yards s 
1741.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. ISth St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

JLrJtCe JL>.xjkOJL CJ 1 
. 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 susitarjmą.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Stropiai rengiasi prie 
vių Dienos pasaulinėj parodoj 
Lietuvių Raudonos Rožes Kliu4-

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
. Physical Therapy

& Midvvife
> 6109 South Albany 

X Avenue 
Phone

-.. Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

tBIRI dymo namuose ar li- 
Sr * 0 goninėse, duodu ma-

4 ssage, eleetrie treat- 
mene ir magnetic 

|®| blankets 
| K Mn Moterims

noms patarimai do 
' *................ vąnai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Pateitnauja laidotuvėse kuojaigiąusiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 251$ arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49 Ct., Cicero, IU. 

Tel. Cicero 5927

Rytoj Lietuvių Diena Pasau
linėj Parodoj. Lietuviai turės 
dideles iškilmes, kuriose daly
vaus tūkstantinės minios, ta- 
čiaus daug žmonių bus priver
sti pasilikti namuose. Tad Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted St., 
rengia visų palinksminimui net 
tris puikias radio programas: 
8 vai. ryto ir 1 vai. po pietų iš 
WCFL, 970 k. stoties ir 1:30 
po pietų iš WAAF, 920 k. sto
ties. '■ ---- ------------------- -

Budriko korporacija kviečia 
visus svečius atsilankyti, susi
pažinimui su Budriko Įstaiga, o 
atsilankiusieji aplaikys gražią 
dovanėlę atminčiai. —S.

Šiuomi pranešame šviesuomenei, jog 
persikėlėme į naują ofisą. Dabar tu
rime visai naujus, padidintus ir moder
niškus Medikalius ir Dentisterijos ofi
sus, kurie bus patogus ir lengvai pasie
kiami musų plačiai klientelri.

Mes turime pakvietę ir daugiaus gy
dytojų, kurie taip kaip ir mes padarys 
nuodugnų diagnozą ir suteiks pasekmin
gą, mokslišką treatmentą.

John F. Ruzic. M, D. ir 
Francis Ruzic, D. D. S.

2355 W. 63rd St.
Tel. Prospect 2011

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060: valandos 0—-S

W. Slde:
PanodSMo,

’Namai: J459
Utarųinko,

Subato
1 933 Tautinės Para 

3501 S, Union Avė. Pra

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

MARIJONA MATJOŠAITIENĖI 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie- į 

pos 14 dieną, 6 valandą vakare, | 
19,33 m., sulaukus 49 metų am-’jl 
žiaus. gimus Žardiškių kaimo, ų 
Butkiškės parap., Raseinių apskr. į

Paliko dideliame nubudime vy- 4 
rą Kazimiera, sūnūs Antaną ir | 
Bronislovą, marčią Rozaliją, 2 Į 
anūkus Antaną ir Jurgį, seserį Ur-jį 
šulę Chicagoje, o Lietuvoj 3 se* į! 
teris Juozapatą Masaitienę, Vero- 
niką Jankauskienę ir Benediktą 
Masaitienę. ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 727 t 
W. 21 St. Chicagoj.

Laidotuvės įvyks seredoj, lie* | 
pos 19 dieną, 8 vai. ryto iš namų | 
į Dievo Apveizdos parapijos baž- 5 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos j 
pamaldos už velionės sielą, o iš ? 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi 
tienės giminės, draugai 
mi esat nuoširdžiai ki

Lietuvos Dukterų Draugystės mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadieny, lie
pos 15 d., 7 vai. vakare, Mark White 
Parke paprastoj svet. Visos narės esate 
kviečiamos atsilankyti laiku išgirsti svar- 

draugi-

Tel. Yards J 829

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 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Visi lietuviai, kurie dalyvaus 
Lietuvių Dienoje, Chicagos Pa
saulinėje Parodoje prašomi ei
ti į Parodos žemes per 18-tos 
gatvės vartus. Tuos vartus ga
lima pasiekti su gatvekariais, 
Illinois Central linijos trauki
niais (už 10c) ir automobiliai^ 
kuriuos galima pastatyti neto
liese už 50 centų.

Jokio 
neturės, 
tiesiai 
štę, kuri randasi visai arti prie 
18-tos gatvės vartų.

Sekamos gatvekarių linijos 
važiuoja tiesiai prie 18-tos gat
vės vartų Parodoje: 22-ros gat
vės linija, Broadway linija. 
North State linija, Wentworth 
ir Madison linija. Visi g^itveka- 
riai važiuoją į parodos vartus 
turi parašą, “23 & 18 Gatės”. 
Jeigu artimiausia gatvekarių 
linija prie jūsų . nevažiuoja i 
Parodą, važiuokite iki 22-ros ir 
ten paimkite kitą gatvekarį, 
kuris jus nuvež prie vurtų.

Prie vartų bus mergaitės, 
kurios pardavinės Lietuvių Die
nos ženklelius, Lietuvių Dienos 
programus ir suteiks jums vi
sas reikalingas informacijas 
kaip pasiekti Hali of Science. 
Atsiminkite, jokio parado lietu
viai nerengia. Visi prašomi va
žiuoti tiesiai į Parodą per 18- 
tos gatvės vartus. Programas 
prasidės punktualiai antrą va
landą po pietų, nes jis yra pri
taikintas transliavimui per 
radio ir vėlinti negalima. Kėd
žių aikštėje rasite^apie 15,000, 
iš kurių 3,000 bus'rezervuotos. 
Rezervuotą kėdę galite Įsigyti 
nusipirkdami Lietuvių Dienos 
ženklelį, kurie parsidavinės prie 
vartų ir aikštėje kuT įvyks 
programas. Jie yra po 50 ir po 
25 centus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ ^SPECIALISTAS
Palėngvlns aidą įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, jnerVuotUmo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ię to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi- 
suose-atsiiiktmiioSe egzaminavimas 'daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Optometrically 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 kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

K. P. G U-GI S
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. ’V. E. Siedlinškis 
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 11 dieną, 9 valandą vakare, 
193 3 m., sulaukus pusės am-, 
žiaus, gimus Šiaulių apskr., Tryš
kių miestelyj. n

Amerikoj išgyveno 32 metus. į
Paliko dideliame nuliūdima 

žentą Donat Lansberg, 3 anūkes 
Heleną,' Aleksandrą ir Oną, Žentą 
Petrą Šiliriskį 'ir giminės.

Prašome nesiųsti gėlių.
Laidotuvėmis rūpinasi

Donat Lansberg.
Kūnas pašarvotas randasi 4605 Į, 

So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienyj, <

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Monroe St., p
Stato 7660: v&la

01 W. 22 st. (Cerma’k Rd)‘ 
... rnloa ir PStnyfiios vak. 0 .tiri » 

Telefoną* Canal
: 6459 S. Rockwell Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Rytoj 
plačiai garsintos lietuvių iškil
mės Chicagos Pasaulinėje Pa
rodoje, oficialiai apšauktos, 
“Lietuvių Dienos” iškilmėmis, 
į tas iškilmes sutrauks tūkstan
čiai lietuvių iš visų Chicagos 
dalių, priemiesčių ir tolimesnių 
lietuvių kolonijų, kaip Clevelan- 
das, New Yorkas, Detroit, Phi- 
ladelphia ir taip toliau.

Dienos komitetas gavo labai 
daug užklausimų apie įžangą Į 
Pasaulinę Parodą ir Lietuvių 
Dieną. Įžanga į “Lietuvių Die 
nos” iškilmes nebus imama. 
Reikia užsimokėti 50 centus u’ž 
bilietą Įeinant į Parodos že
mes. Lietuvių Dienos iškilmės 
bus atdaros visai publikai.

25 centus ar 50 centų turės 
sumokėti tik tie asmenys, ku
rie norės įsigyti rezervuotas 
vietas iškilmių vietoje. Kiekvie
nas asmuo nusipirkęs lietuvių 
Dienos atmintinį ženklelį už 
25c ar 50 centų gaus vieną tų 
kėdžių arčiau ar toliau nuo es
trados.

Viso, rezervuotų kėdžių bus 
3,000. ženkleliai jau pardavinė
jami iš anksto Įvairiose kolo
nijose (juos platina organika 
cijų atstovai), Komiteto raš|i- 
nėje, 1739 South Halsted st./ 
komiteto informacijų biuTe, 
3335 South Halsted st., “Drau
ge”, 2334 So. Oakley avė., “San
daroje”, 814 W. 38rd st. Uigy-’ 
kitę ženklelius iš anksto,

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

Joseph Doldo, 20 m., iš Wa- 
tertown, N. Y., kuris buk jau 
prisipažinęs siuntęs šį pavasa
rį bombą prezidentui Roose- 
veltui. Spėjama, kad jis yra 
dalinai pamišęs.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Broliukų Marijonų “Drau
gas” (No. 164) pasiskubino 
pranešti apie Lietuvių Dienos 
pasaulinėj parodoj karalaitę, 
p-lę Paulekiutę, ve ką:

“Apie 12 vai., dar nepaskel
bus išrinktosios, jau sužinota, 
kad gražuolės garbė teko či- 
kagietei blondinei p-lei Paule- 
kiutei, gyvenančiai šv. Jurgio 
parapijoj, Bridgeporte”.

Ir toliau! ' ■ J
“P-lė PaUlekiUtė, sakoma, 

yra katalikų tėvų duktė. Jos 
tėvas, sakoma, yra šv. Jurgio 
bažnyčios komiteto narys.”

Bet štai ką kalba komunis
tai “Vilny” (No. 163):

“Kaip dabar bus, kad Pau- 
lekiutė, kuri išrinkta “Lietuvos 
karalaite”, sakoma, yra komu
nistė”...

O ve kas pasirodo dar ke
bliau: Rašančiam šias pastabė
les pačiam teko nugirsti tūlą 
sandarietį bažijantis, kad p-lė 
Paulekiute esanti sandarietė!

Na, ir išspręsk dabar klau
simą, kam ji ištikrųjų priklau
so. Ak, Viešpatie, Viešpatie — 
kodėl leidei karaliui Saliamo
nui pirm laiko numirti!

Abejojantis.

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso?; Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St.

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

ir šventadieniais 10—2

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

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
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

bių raportų, svarbiausias apie 
jos stovį ir taip toliau.

A. Dudonienė

Visi lietuviai, gyvenantieji 
Chicagos priemiesčiuose, kaip 
tai Maywoode, Melrose Parke, 
Bellwoode, Forest Parke ir Oak 
Parke, galės patogiai pasiekti 
Pasaulinę /Parodą, kurioje įvyks 
puošnios Lietuvių 
mės sekmadieny, 
š. m.

Yra padaryta 
priemiesčių gatvėkarių kompa
nija leisti gatvėkArius Madison 
gatvės linija kas penkiolika 
minučių iki pabaigos linijos 
Auslin Avenue. O nuo Austin 
gatvės kas antras gatvėkaris 
važiuojančius nuveš tiesiog 
prie 18-tos gatvės parodos du
rų. Minėtas gatvekarių patar
navimas prasidės sekmadienio 
rytą, liepos 16 d., ir visa ke
lionė kainuos tiktai 34 centus 
asmeniui. Vaikams bus pusė 
kainos. —F. Mastauskas,

Lietuvių Dienos pirm.,
Petras P. Guddy, 

Konįltetas.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

GRABORIUS
RMITAGE-AVĖ.

Visi telefonai 1741—1742 CHICAGO, ILL,

Kaip atvažiuoti i 
“Lietuvių Dieną” iš 
Chicagos priemiesčių
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie lietuvių so
cialistų konferencija 

ir bankietas
šiandie Chicagoje įvyksta 

svarbi lietuvių socialistų kon
ferencija, šaukiama LSS. Pild. 
Komiteto.

10 vai. ryte įvyks LSS. na
rių konferencija Universal 
Kliube, 812 W. 33rd St., an
trame augšte. Joje bus svar
stomi vien tik LSS. liečiantys 
reikalai.

2 vai. po piet, Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted st., 
įvyks bendra socialistų konfe
rencija, kurioje bus svarstomi 
abelni lietuvių socialistinio ju
dėjimo reikalai. Joje dalyvaus 
LSS. nariai, socialistų pritarė
jai ir svečiai. Kalbės Soc. par
tijos atstovas Burg, “Keleivio”

red. S. Michelsonas ir kiti.
Vakare gi Universal Kliube, 

812 W. 33 St., įvyks bankie- 
tas LSS. nariams, pritarėjams, 
ir konferencijos dalyviams, 
taipjau draugams iš kitų mie
stų. Bankietą rengia LSS. Ccn- 
tralinė kuopa. Bankiete bus tur 
tingas programas, dainuos N. 
Gugienė, A. Salaveičikiutė-Ste- 
ponavičienė ir S. Rimkus. Bus 
dar ir siurprizas. Kokis? Pa
matys tik atsilankę. Bankieto 
pradžia lygiai 8 vai. vak.

Svarbu, kad bendroje kon
ferencijoje dalyvautų kuodi- 
džiausias būrys LSS. narių ir 
pritarėjų.

Socialistams dar teks daug 
dirbti ir 
kulturinį 
ir musų 
kusią ir
čia apatiją, taipgi atgaleivius iš 
dešinės ir kairės. Kad sėkmin
gai galėjus dirbti ir kovoti, so- 

savo 
kon- 
visą 
nu-

suomenei rupimais klausimais.
Todėl dalyvavimas popietinėj 

konferencijoje socialistų vien
minčių, nors dabar ir nepri
klausančių socialistų organiza
cijai, yra būtinai reikalingas ir 
pageidaujamas. b.

tuvių Dienos” programas. Par- 
siduos po 10c prie parodos var
tų ir Liet. Dienos iškilmių vie
toje.

Lietuvių Motelis

kovoti. Dirbti rimtą 
darbą. Kovoti gi teks 
visuomenėj pasireiš- 
vis dar tebesitęsian-

cialistams reikia turėti 
stiprią organizaciją, šioj 
ferencijoj ir bus progos 
tai plačiai apsvarstyti ir
statyti savo busiančiojo veiki
mo programą, taipgi pasitarti 
kitais pažangiąja! lietuvių vi-

AR ŽINOTE LIETUVIAI,
KAD J. NAMONO FINANSINĖ ĮSTAIGA jau per dau
geli melų tarnauja žmonėms teisingai ir nenuskriaudė 
nė vieno. Tas įrodė ar tai geruose laikuose ar depresi
joj. kad biznis turi būt pamatotas teisingumu, tik reik 
norėt ir suprast gerai, ir tik tokie biznieriai gauna nuo 
žmonių pasitikėjimą.

Ši įsteiga atlieka daug rųšių biznių — perka Lie
tuvos Laisvės Bonu:, Pirmus Morgičius, Bonus, Kontrak
tus. Skolina pinigus. Parduoda ir išmaino — farmas, 
namus, lotus ir biznius visose valstijose. Apdrauda (In
surance) visokios rūšies; padaro notas dėl prašalinimo 
rendauninkų, kurie nemoka rendos; gamina įvairius le- 
gališkus raštus; peržiūri raštus pirkimui arba pardavi
mui. Viešas Notaras.

Julius Namon, savininkas šios Finansinės įstaigos, 
suteiks jums patarimus ir informacijas dykai. Jis. yra 
vienas iš Lietuvių biznierių, kuris apie 20 metų yra 
praktikavęs ir patyręs daug rųšių biznio. Su reikalais 
kreipkitės ypatiškai arba rašykite:

J. Namon Finance Co.
6755 South Western Avenue

Phone — Groveliill 1038
Chicago, Illinpią. >~..z. . . .... ,

V .. - ................... ................... .

Sveikiname Visus Pasaulinės Parodos Svečius

MODERNIŠKA UŽEIGA
Domininkas Balys, Sav.

6558 South Morgan St.
Tel. Wcntworth 0118

DIXIE RESTAURANT
Lietuvaitės užlaiko šią Valgyklą

Gaminam visokius valgius pagal Lietuvišką skonj

3502 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Užkviečiam visus draugus, pažįstamus 
ir Pasaulinės Parodos svečius 

atsilankyti ant atidarymo dienos 
Subatoj, Liepos - July 15 d., 1933 

Bus muzika, užkandžiai veltui ir geras šaltas alus 
BROLIAI JOKANTAI 
4138 Archer Avė., Chicago, III. 

Lafayebte 3052

RAMOVA GARDENS
3508 So. Halsted St.

(Viršuj Ramova Teatro)
turės speciali programą dėl Pasaulinės Parodos svečių

LIEPOS - JULY 15 ir 16 d.
Programą vadovaus žymi dainininkė Genevaitė šidiškiutė- 
Giedraitienė, prigelbstant p-lei Viktorijai Volteraitei. Au- 
burnite Orchestras gros malonią šokiams muziką iki nak
ties vėlumos — per abi dienas. Bus šalto alaus, visokių 
užkandžių ir mandagus patarnavimas.

širdingai užkviečiame visus lietuvius atsilankyti liepos 
15 ir 16 d. Ramova Gardens yra gražiausiai išpuošta 
įstaiga Chicagoje ir randasi lietuvių centre Bridgeporte.

P. P. Budris ir Molis sav.
TeL Yards 6383

Išleistas “Liet. Die 
nos” Pasaulinėje Pa 
rodoje programas
šiandie iš spaudos išėjo 20 

puslapių, didelio formato “Lie-

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 Ganai 6558.

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

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tol. Monroe 5533 
CHICAGO. ILL.

JEIGU PRIREIKS
Cigarų, Cigaretų ir

Tabokos
Neužmirškite savo seną draugą “žyduką

Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801 
T 1, *

Pasaulinės Paro
dos Bargenai

Šią sąvaitę " į' Chicagą " yra 
privažiavę daugelis svečių, 
todėl Budriko Krautuvė nu
tarė sumažinti kainas, kad 
daugiaus išparduoti.

$6.95
Radios, 193 3, $gg QQ

9*50 
$14.00 

3.50

Radios, $ 1 9Midget 
vertės 
Zenith 
$50 vertės 
Fada A. C. D. C. Radios $ 
$25 vertės 
Philco Baby Grand 
Radio 
Rankines Victrolos, 
$ 1 5 vertės
Columbia, Victor Lietuviški Rekor
dai. 75c vertės 
tiktai po 
Victrolos Adatos, 10c 
vertės po 
Gryno Gintaro Karoliai, 
$3 vertės 
26 šmotai Sidabrinių 
šaukštų ir peilių 
Gintaro Karoliai, 
$ 1 0 vertės 
12 šmotų “Stainless” 
Peilių, $2 'vertės. • 
tiktai po

DOVANŲ VISIEMS 
ATSILANKIUSIEMS

45c 
5c 

M.50 
4.95 

$4.50 
Šaukštų ir 

99c

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

Lietuviškus Radio Programus Bu
čį riko Krautuvė leidžia jau 4 me
tai. Pasiklausykite. Iš stočių — 
WCFL. 970 K. Nedaliomis 1:00 po 
piet. WAAF. 920 K. Nedėliomisl :30 
po piet. WHFC. 1420 K. Ketver- 
gaiš 7:30 vakare.

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos 
mos.

Walter
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL.

že-

St.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

MORTGACE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką 

TEL. LAFAYETTE, 1083 

2608 West 47th St,
Chrysler ir PIymouth

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti; Vėliausios MądoĮ ęhrysler ir Ply- 
rtiouth Autonjobiliiis. 'kurte tuH mdcjęr- 
niškiausius ištopdlinimuą 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.

EXTRA PROGRAMAS
Subatoj, Liepos 15 

nuo 11 iki 12 vai. vak. 
Iš Stoties W. S. B. C. 1

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ 

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

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

CLASSIFIED ADS
... .............................................. . ................ .

Business Service
Biznio Patarnavimas

feL Yards 5408
VICTOR BAGDONAS

Pęrkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
So. Halsted St. Chicago. III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

3358

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

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

REIKALINGAS IŠTIKIMAS ŽMOGUS
Pavienis, nebejaunas žmogus paieško 

vyro ar moteries, ištikimų žmonių, kai
po partnerio prie trijų augŠtų mūrinio 
namo, 24 kambarių, su dideliu štoru ir 
mutiniu garažium ir prie spaustuvės ir 
knygyno. Spaustuvės ir knygų leidi
mo biznis išdirbtas per 29 metus ir ei
na labai gerai, tik man vienam sunku 
namą ir biznį prižiūrėti. Partneris ar 
partnerė gali buri be patyrimo, tik biznį 
prižiūrės, bet turi išsigalėti įnešti kelis 
tūkstančius dol.. nes namas ir biznis 
yra verti keliolika tūkstančių dol. 
sišaukite greitai:

M. G. VALASKAS, 
373 E. Kensigton Avė., 

Chicago, III,

At-

44 For Rent Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

DELICATESSEN ir Bekernė, pel
ningas biznis. Puiki apielinkė. Turi 
parduoti dėl nesveikatos ir senatvės. A. 
Hoffeller, 3902 Sheridan Rd.

PARDAVIMUI Model Sandvičių 
Shop, bargenas, žema renda.

3801 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Delicattessen krautu
vė, randasi arti dirtbuvių. Pagyveni
mui penki kambariai. Renda pigi. Nau
jienos, Box 1, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su ar be namo. Duosim pigiai, atsi
šaukite į greitą laiką savininkas 3808 
Lowe Avė. Tel. Boulevard 6502.

STORAS ant rendos tinkamas dėl 
aludės ar bučernės, 6 kambariai užpa
kaly. 919 W. 3 5 St.

—O—-

REIKALINGA moteris ar mergina 
prižiūrėti mažą mergaitę ir namus. 
Turi gyventi aut vietos, gera alga.

1978 Canalport Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

.—o—
STORAS, ant rendos, tinkantis 

dėl saliuno ar restauranto, tarpe 
didelių krautuvių ir dirbtuvių. Ma
tykite Jovarauskų, 2310 W. Roose- 
velt Rd. Tel. Seeley 8760.

RENDON 5 kambariai su visais pa
togumais, randasi Bridgeporto apielin- 
kėj, kampinis namas ant 2-rų lubų. 
Renda pigi. Savininkė 3341 South 
Halsted St. Tel. Prospect 3938.

Furnished Rooms
LIETUVIŠKAS viešbutis, patogi vie

ta dėl merginų, vaikinų ir ženotų porų, 
išsirenduoja pigiai. John Dėdinas, 651 
W. Madison St.

RENDON 
arba vedusiai 
vartoti. 7040

2 kambariai, pavieniams 
porai. Galima virtuvė 
So. Talman Avė.

FORNIŠIUOTI kambariai 
Visi nauji fornišiai, 

visi parankumai.
dos.
šiltas vanduo ir
labai prieinamas kainas dėl parodos 
kytojų.

4449 So. Halsted St.
Tel. Yards 5 738

ant ren- 
maudynės.

už
lan-

RENDON kambariai svečiams atva
žiavusiems iš kitų miestų laike Pasauli
nės Parodos, 
sus,

Kambariai švarus ir švie- 
prie geros transportacijos.

3223 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 
bei merginai — prie mažos šeimynos, 
2-ros lubos, 3127 So. Emerald Avė.

KAMBARYS ąų|: fendps dėl vaikino, 
merginos ar ženotos poros, prie mažos 
šeimynos. 7242 S. Rockwcll St.

REIKALlNGČS patyrę skudurų sortuo- 
tojos, nuolatinis darbas. Economy Rag 
3 Paper Co. 15 60 N. Sheffield Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu namą 
ir čeverykų taisymo dirbtuvę, — mai
nysiu ant farmos. Kreipkitės prie sa
vininko, 4840 So. Ashland Avė.

RENDON /ornišiuoti kambariai dėl 
vyrų ir moterų ant dientįjj, SiaVAKtų. už 
prieinamą kainą.' ...295,7.... So. Michigan

- ---------------— ------- j— ------—
RENDON puikus kambarys vaiki

nui, merginai arba vedusiai porai arba 
lankytojams Pasaulinės Parodos, 
barys gražioj vietoj sū vėliausios mados 
parankumais, gera transportacija, pigiai. 
Tel. Hemlock 0391.

kam-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

VARTOTI baldai, tinkami kriaučiui 
arba dėl Beauty Parlor. Parsiduoda sy
kiu arba atskirai.

6819 So. Western Avė.

Automobiles
PARDAVIMUI automobilius 4 du

rų, 6 cilinderių 1931 metų, kaip nau
jas. Labai reikalingi pinigai.

4492 Archer Avė.

PARDAVIMUI 1929 Master Buick 
Broughm, puikiame stovy $250. 

šaukite Lafayette 4287

—. .. o—••
MOTINOS pagelbininkė, kambarys 

ir valgis už pagelbėjimą prie namų dar
bo. Tel. Van Buren 7779.

PARDAVIMUI 40 akerių farma be 
budinkų, prie gero kelio, ant Lake St., 
arti Chicagos, tinkama dėl visokio biz
nio, P. Zur, 6626 S. Talman Avė. 
2-ros lubos. Galima matyti po 3 vai.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen ir lunch- 
ruimis. geras biznis. priešais parko, 
139 N. Ogden Avė. Tel. Monroe 5495.

PARSIDUODA farmos stakas, gyvu
liai, padarai ir visokį įtaisymai. Far
ma 190 akerių, renduosiu, P. Zur, 
6626 S. Talman Ave„ 2-los lubos. 
Galima matyti po 3 .vai. kiekvieną die
ną, išskyrus subatoj ir nedėlioj.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI “slicing machine 

baltos svarstykles, labai pigiai.
6955 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 13 for- 
nišiuotų kambarių. įplaukos $450 per 
mėnesį. $1000 nupirks arba parduosiu 
grosernę skyrium. Renda $50 į mė
nesį už viską. Priežastis pardavimo 
einu į wholesalc biznį. Auksinė proga.

1634 Prairie Avė.
Tel. Victory 4773 -

MAINYSIU ant farmos 6 kambarių 
medinę bungalow su barbirne. Karštu 
vandeniu šildoma. 2 karų garadžius, 
morgičius $1500.

443 7 So. Rockwell St.

Reai Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

ALAUS Tavem, pilnai įrengtas, 
biznis, dirbtuvių aplielinkėj — pa
aukausiu pigiai dėl ligos.

1001 W. Cullerton St.

PARDUODU puse aludės delei li
gos. Pelningas kampas. Klauskite 
Frank. 3465 So. Morgan St. Tel. 
Boulevard 0699.

PARDAVIMUI grosernė ir “delįcates- 
sen”. Parduosiu pigiai, biznis išdirbtas, 
turiu apleisti Chicagą. 6009 S. May 
St. Tel. 
vakare.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 ,

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

MES PADAROME moderniškus ba 
rus ir išrengimus. R. H. Johnson. 
3801-17 So. Morgan St. »

Pres

PACKARD PASKIAUSIS 1931 CUS- 
TOM DE LUXE SEDANAS

Važinėjau juo tik keletą šimtų my
lių. Karas kaip naujas, šeši dratiniai 
tairai, beveik visai nauji. Karšto van
dens šildytuvas, kainavo man virš 
$2000. Reikia cash, paaukausiu už 
tiktai $375. Atsišaukite tiktai nedė- 
lioj. 1004 No. Kedzie Avė., 2 lubos.

STUTZ DE LUXE PASKIAUSIS 
MODELIO SEDANAS

z Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau. Originalis, gražus dviejų spalvų iš
baigimas, — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukausiu už $275. Namie bile laiku. 
931a North Sacramento Avė., 3rd flat.

BUICK PASKIAUSIO MODELIO 
COUPE

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kada nors turėjau. Reikalas cash ver
čia mane paaukoti už $250. Atsišau
kite nedėlioj, 4832 North Winchestet 
Avė. arti Ląwrence Ave„ 2-ros lubos.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU draugo, kuris norėtų Įnešti 
pusę pinigų ir dalitumems pelną pusiau. 
Biznis yra bučernė ir grosernė. At
sišaukite Box No. 2, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

PARSIDUODA labai pigiai 7 kam
barių cottage, Marųuette Parke, geroj 
vietoj. Cemento pamatas, garadžius, 
furnace šiluma be morgičių. Kaina 
$3500, įnešti $1000, likusius mokėti 
kas mėnesį kaip rendą arba renduosiu. 

MRS. MONIKA 
7210 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 8055 
Matyti nuo 7-8 vakare

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow. vandeniu šildomas. garadžius, 
porčiai su skrinu Marųuette Parke. Pa
aukausiu pigiai. Tel. Cedarcreast 4915.

GRAŽUS 6 kamb. bungalow, mo-
„ • . Te r e ’y | derniški įrengimai, garadžius. alyva ap-
Hemlock 4 55 5 po septynių šildomaS( yardas su daržu. vesu. Reikia

grosernė ir bučernė 
sta
tei-

PARDAVIMUI 
maišytų tautų apgyventa. Naujas 
kas ir rakandai, turiu parduoti, nes 
kia mokėti mortgičiai ant namo. 

.574KL So. Honore St.
' P AIEŠK A U IBIZNIO; ' Į

Už pusininką arba gal išpirkimo vi
so biznio, turi būti įkurta ir geroj vie
toj, bile kur, arba eičiau į koki apsi
mokamą naują biznį su ligiai pasitu
rinčiu ir teisingu vyru arbo moteria. 
Arba nekurie gal žinote gerą biznio 
vietą arba įkurtą biznį, patarkite ir jei
gu pradėčiau vietoj biznį aplaikysite 
$10.00 dovanų. Esu nevedęs, blaivus, 
lengvo budo, gero charakteriaus, teisin- 
singas linksmo ir tinkamas bile kokiam 
bizniui.

Adresuokite:
The Lithuanian Daily News 

1739 So. Halsted St.
Bok 4 

Chicago, III.

pamatyti kad įvertinti. Savininkas pas
tatė ir parduoda pigiai. 6141 So. Tal
man Avė. Tel. Hemlock 5707.

PARDAVIMUI mažas * bizniavas 
kampinis namas su bizniu, ar be biz- 
jo. Tel. Lafayette 8780.

PARDAVIMUI 
flatai po keturius kambarius, 
šildomas, kaina $2,700.

Taippat parsiduoda ir

medinis namas du 
fornisu

garadžius 
Brighton Parke, parduosiu pigiai, taip- 
pat parsiduoda keturių flatų namas 
Marųuette Parke, naujos mados. Pri
imsiu gerus morgičius į mainus.

Savininkas
FR. DARGELAS, 

6640 So. Campbell Avė. 
Tel. Hemlock 1017

PARDAVIMUI .§oft Drink Parloris 
gera apielinkė, 4 kambariai pagyveni
mui užpakaly, pigiai.

6825 So. Halsted St.

PARDUOSIU ar paranduosiu čeve
rykų taisymo šapą. Galima pirkti 
są ar atskyrai mašinas už prieinamą 
kainą. 2417 W. 43 St.

PARDUOSIU valgyklą ir sodą 
fountain arba mainysiu ant automobi
lio. 3212 So. Halsted St.

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

DIDŽIAUSIAS BARGENAS , 
Parsiduoda namelis be skolos su skly

pu žemės apielinkėje Western Avenue 
ir lllth gatvių, medžiais ir kvietkomis 
pagražintas ir aptvertas. Kaina tiktai 
$1,250 be išlygimo. Adresuokite 

Naujienos, 
1739 So. Halsted St.,

Bok 3
Chicago, III.

NORIU parduoti arba mainyti musų 
dviejų flatų mūrinį namą, 4 flatai po 
4 kambarius, vilkai, basementas, sod
nas, ant ką nors mažesnio arba i bun- 
galow.

MIKE MAKUKA. 
1613 So. Morgan St. 

Chicago, III.

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 Ghicaga susipažinti.

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

■ ■ *

Kai kurie eis j 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.

į CANAL 8500 d
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Taika ir Karas

keturis karo metus? Kas J ir taip vadinamieji Tarptauti-

Visi su šiurpu prisimename 
buvusį Didįjį karų. Kiek turtų 
sunaikinta, kiek žmonių išžu
dyta, kiek paliko amžinais in
validais. Viskas skaičiuojama 
nebe šimtais ir tūkstančiais, 
bet milionais ir milijardais, mi
lijardais ir milijonais. Štai ap
skaičiuojama, kad Didžiajame 
kare žuvo apie 12 milijonų 
jaunų, stiprių, ką tik pradėju
sių gyventi vyrų, o sužeista 
buvo iki 20 mil. Baisus tai 
skaičiai! Jei 12 mil. vyrų su
statyti greta vienas kito, tai 
jų eilė nusitęstų nuo Kauno net 
iki Indijos... Vienas prancūzų 
generolas apskaičiavo, kad Did. 
karas kainavęs 3,337,000,000,- 
000 (3 trilijonai 337 bilijonai) 
litų, l ai dar baisesnis skaičius. 
O manoma, kad iš tiesų Did. 
karas daug daugiau kainavęs. 
Bet kas gali apskaičiuoti žmo
nių vargų ir skurdų, iškęstus 
per
gali apskaičiuoti motinų, sese
rų, giminių ašaras, žuvus kare 
sunams, broliams, giminai
čiams ? O kas gali apskaičiuoti 
skausmų, kurį turėjo iškęsti 
fronte žustantieji ir sužeistieji: 
nutraukus kojas, rankas, iš
draskius krutinę, išvilkus gro
bus, perplėšus galvą...

Šiandien tai visa jau pra
dedama užsimiršti. Pradedama 
užsimiršti ir tuos žmones, ku
rie Didžiajame kare neteko ko
jų, rankų, akių... Ir kam juos 
beprisiminti, kad šiandien jie 
yra, kaip išsireiškė vienas fa
šistinis vokiečių rašytojas, tik 
našta visuomenei; Ir, anot to 
paties rašytojo, jie. daug did- 
vyriškiau padarytų, jei nuo 
tos naštos visuomenę palais
vintų (vadinasi, nusižudytų). 
Praeitą metą Londonas matė 
keistų vaizdą: per miestą žy
giavo berankiai, beakiai, su ve
žimėliais važiavo bekojai ir 
t. t. “Kas tai per žmonės, ko 
jie nori?’’ —- pamatęs tokių 
eiseną ne vienas paklausdavo. 
O jie prašė... pasirūpinti jais, 
duoti jiems duonos. Jie — Di
džiojo karo dalyviai. Ant jų 
plakatų buvo užrašyta: “Di
džiojo karo invalidai badauja’’. 
Štai jų atpildas už prarastas 
kojas, rankas, išdegintas akis, 
išdraskytus veidus, krutinės...

Didžiojo karo invalidai kart
kartėmis sušaukia ir tarptauti-

»

Davis A. Lamson, Stanford 
universiteto Jaikraščių viršinin
kas, lydimas iš San Jose, Cal.» 
teismo, kur jis tapo apkaltin
tas dėl nužudymo savo žmonos 
Allene, 28 m.

nius savo kongresus. Praeitais 
metais rugsėjo mėn. 1—3 die
nomis Vienoje, Austrijoj, toks 
kongresas buvo jau aštuntasis. 
Jame dalyvavo virš 200 atsto
vų .iš keliolikos valstybių. Jų 
visų didžiausias troškimas

skelbti karą karui.

Karo invalidai nori, kad jau
noji karta, kuriai neteko pa
žinti karo ir jo baisumų, jų ir 
niekuomet nepažintų. Pasibai
gus kongresui, kuriame buvo 
perskaityta daug gražių pa
skaitų ir pasakyta kalbų, visi 
dalyviai nužygiavo į kapines 
prie didžiajame kare žuvusių
jų paminklo. Visi čia prie žu
vusiųjų karo aukų prisiekė sa
vo likusią neilgą gyvenimo da
lį pašvęsti kovai už tai, kad 
jįe ir pasiliktų paskutinėmis 
masinių karo žudynių aukomis.

Jau kelinti metai šaukiami 

niai Taikos kongresai. Juos 
šaukia tie žmonės, kurie myli 
taikų, kurie nori, kad musų 
žemėj be reikalo nežudytų žmo
gus žmogaus. 1931 mt. toks 
kongresas buvo Lyon’e, Pran
cūzijoj. Jame buvo atstovų 
bent iš 25 valstybių (vienas 
ir iš Lietuvos). 1932 mt. pran
cūzų rašytojų Romain Rollando 
ir II. Barbusse’o iniciatyva 
Taikos kongresas buvo sušauk
tas Amsterdame, Holandijoj. 
Ypač čia pažymėtinas didelis 
taikos mylėtojas, žymus pran
cūzų rašytojas Romain Rolland 
(Romėn Rolian’as). Didžiojo 
karo metu jis šaukė prancūzų 
tautą mesti ginklus ir įgyven
dinti taiką. Už tai, žinoma, jis 
buvo apšauktas tėvynės išda
viku, ir turėjo bėgti iš Pran
cūzijos j Šveicariją.

Amsterdamo Taikos kongre
se dalyvavo virš 2000 atstovų 
iš 29 šalių. Atstovai buvo vi
sokiausių luomų žmonės: dar
bininkai, valstiečiai, rašytojai, 
profesoriai ir t. t. Kongrese 
buvo iškeltos t pasibaisėtinos 
karo išdavos ir ieškoti budai, 
kaip nuo karo apsisaugoti. 
Tarp kitko, kongresas išleido 
manifestų, kviečiantį valstybes 
ir paskirus žmones daugiau su
sirūpinti taikos įgyvendinimu, 
nes karas vėl kybo ant musų 
galvų ir vieną gražią dieną ga
li prasidėti dar baisesnės žmo
nių žudynės, kokios yra buvu
sios.

Nė viena valstybė netiki, kad 
pasauly ilgiau galėtų patverti 
taika. Beveik visos valstybės 
lenktiniuodamos ruošiasi nau
jam karui. Jaunimas vėl mo
komas žudyti. Dar daugiau: 
jaunimui beveik kalte įkalama 
pamilti žudynes, nes to reika
laujanti tautos ir valstybės ge
rovė. Tik prisiminkime, kaip 
yra auklėjamas, pav., vokiečių 
jaunimas. Tenai kiekvienam 
jaunuoliui jau nuo mažų dienų 
į galvų kalama, kokias skriau
das Vokietijai padaręs Didysis 
karas, ir kad vienintelė išeitis 
atstatyti Vokietijos garbę ir 
išsigelbėti iš visokių sunkumų 
esąs... naujas karas. Mokyklų 
vadovėliuose prancūzai, belgai 
ir kt. vaizduojami kaip amži
ni vokiečių priešai, tik ir lau
ką vokiečius visai sunaikinti. 
Ne kitaip, gal dar net baisiau, 
auklėjamas ir fašistinis italų 
jaunimas. Kiekvienas fašistas 
šiandien tik ir skaičiuoja, kad 
per kitų tautų lavonus ’ turinti 
atstatyti buvusią Romos impe
riją. Pats Mussolini, fašistų 
vadas, praeitais metais į 20,- 
CCO studentų minią sušuko: 
"šiandien negu kuomet nors 
anksčiau svarbus yra šūkis: 
kryga ir šautuvas.” Todėl, at-

rodo, veltui yra šaukiamos vi
sokios nusiginklavimo konfe
rencijos, veltui žymus valstybių 
vyrai šneka apie taikų: jauni
mas mokomas žudyti ir anks
čiau ar vėliau jis tai padarys. 
Buvęs Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Herriot pernai, 
rūgs. mėn. 25 d. viename Pran
cūzijos mieste teisingai pasa
kė: “Labai sunku ir liūdna ma
tyti, kad beaugančioji jaunoji 
karta auklėjama dvasiniam 
nusiginklavimui priešingoje dva
sioje. Jai nenurodoma į liūdnų 
jos tėvų patyrimą. Ar galima 
mokyti vaikus žudyti! Ar gali
ma kalbėti apie nusiginklavi
mą ir nieko nedaryti dvasiniam 
nusiginklavimui! Ar galima 
kalbėti apie taiką ir tuo pačiu 
metu tiesioginiai ar netiesiogi- 
nai, slaptai ar atvirai rengti 
jaunimą tarnauti mirčiai!”

Valstybių išlaidos ginklavi
muisi kasmet vis didėja. Ap
skaičiuojama, kad dabar kas
met pasauly vien tik apsigink
lavimui išleidžiama 50 milijar
dų (50,000,000,000). litų. Tai 
bent keletu kartų praneša 1913 
—1914 mt. ginklavitnosį išlai
das. Palyginkim bent didžiųjų 
valstybių 1913—14 metų gink
lavimosi išlaidas su 1930—31 
m. išlaidomis: a*

Jungt. Amerikos Valstybės 
1913—14 mt. ginklavimuisi iš
leido 244 mil. 600 tukst. dol., 
tuo tarpu 1930—31 mt. jau 
727 mil.’ 700 tukst. dol.

Anglija 1913—14 m. — 375 
mil. dol., 1939—31 m. —. 535 
mil. dol. .

I

Rusija 1913—vl4 m. — 447 
mil. 700 tukst. dol., 1930—31 
m. — 579 mil. 400 tuksi, dol.

Prancūzija 1913—14 m. — 
348 mil. 760 tukst. dol., 1930— \

Įvairus manevrai ir mirties kilpos, kurios dabar lengvai atliekamos moderniniais
/ • - ''

aeroplanais

31 m. — 455 mi|. 300 tukst. 
dol.

Italija 1913-14 m. — 179 
mil. dol., 1930—31 m. — 259 
mil. dol.

Japoniją 1913—14 m. — 95 
mil. 500 tukst. dol., 1930—31 
m. — 242 mil. dol.

Vokietija 1913—14 m.— 463 
mil. 300 tukst. dol., 1930—31 
m. — 170 mil. 400 tukst. dol.

Taigi matome, kad išskiriant 
tik Vokietijų, visų valstybių 
ginklavimosi išlaidos dabar yra 
žymiai didesnės negu jos buvo 
1913—14 metais, prasidedant 
Didžiajam karui. Suprantama, 
kad ir Vokietijos ginklavimosi 
išlaidos butų žymiai prašoku
sios 1913—14 metų išlaidas, 
jei jai kas leistų laisvai gink
luotis. Dabar vokiečiai viso
kiais budais stengiasi išsikovo
ti sau lygių ginklavimosi tei
sių, ir iš dalies jau tai pavy
ko. Reikia laukti, kad ir vokie
čiai pradės smarkiau ginkluo
tis.

Kur padedamos. tos visos 
milžiniškos pinigų sumos? O 
jos yra išleidžiamos išlaikymui 
ir apmokymui milžiniškų ka
riuomenių, įsigijimui naujų ka
ro pabūklų, karo laivų, karo 
orlaiviai. Todėl oro ginklavi- 
vaidmenį ateities kare vaidins 
orlaiviai. Todėl oro ignklavi- 
muisi išleidžiamos didžiausios 
sumos. Statistiniais daviniais, 
oro apsiginklavimas 1931—32 
metais atrodė sekančiai:

Prancūzija turėjo rikiuotės 
dalyse 1791 lėkt., atsargos da
lyse — 1200, atsargoj sandė
liuose — 2000, viso — 4991 
lėkt. Orlaivininkystei išleista 2 
milijardu 262 mil. frankų, ku
rių % karo orlaivininkystei. 
žmonių prie orlaivininkystės 
dirbo viso 39 tukst. 740.

Anglija lėktuvų turėjo 1,098 
rik. dalyse, 545 ats. dalyse, 218 
ats. sandėliuose, viso 1861. 
Žmonių dirbo 40 tukst.

Rusija lėktuvų teturėjo tik 
750. 'Praeitais metais pradėta 
statyti beveik tūkstantis nau
jų lėktuvų įvairių tipų (bombo
nešių, naikintuvų, žvalgybos ir 
kt.). šiais ir ateinančiais me
tais taip pat numatyta daug 
pastatyti.

Italija lėktuvų — rik. daly
se 1000, ats. dalyse 500, viso 
1500. 1932 mt. orlaivininkystei 
išleista apie 754 mil. lirų. Žmo
nių — 29 tukst.

Jungt. Amerikos Valstybės 
1932 m. oro ginklavimuisi iš
leido virš 52 mil. dolerių. Lėk
tuvų (turėjo 2800.

Japonija turėjo lėktuvų viso 
apie 2113, Lenkija — 1300, 
Pietųslavija — 924 ir t. t.

Bet reikia pažymėti, kad be
veik visose valstybėse fabrikai 
yra taip paruošti, kad ištikus 
reikalui tuojau gali jų priga
minti didelius skaičius. Mat, 
šiuo laiku daugiau lėktuvų pa
sigaminti nėra prasmės, nes 
jie, kasmet išrandant vis nau
joviškus, 'tobulesnius tipus, — 
greitai pasensta ir karui gali 
likti nebetinkami. Bet ir taip 
oro apsiginklavimas, kaip ma
tome, yra jau Užtenkamas. 
Kiekviena valstybė turi tūks
tančius įvairaus tipo lėktuvų, 
kurie karo metu gali sunaikinti 
ištisus miestus, miestelius ir 
kaimus...

Ne kitaip atrodo pažiurėjus 
ir į jurų apsiginklavimą. Ir čia, 
palyginus su 1914 metais, vi
sos didžiosios valstybės yra pa
dariusios didelę “pažangą”. 
Nors visos valstybės dejuoja 
dabartiniais sunkiais laikais, 
nors bedarbių kiekviena turi 

šimtais tūkstančių ir milijo
nais, bet brangiai kainuojančių 
karo laivų pasistatyti nė viena 
neatsisako. Vokiečių spaudos 
žiniomis, šiuo laiku beveik vi
sose didžiosiose valstybėse yra 
statomasi naujų įvairaus tipo 
karo laivų: kreiserių, naikin
tojų, pov. laivų, lėktuvlaivių, 
flotilinių laivų ir kt. Reikia 
atsiminti, kad jurų laivų pasta
tymas kainuoja ypatingai bran
giai : yra laivų, kainuojančių 
po keliasdešimts milijonų do
lerių.

Tą patį reikėtų pasakyti ir 
apie cheminį ruošimąsi. Prieš 
Didįjį karą valstybės buvo pa
sirašiusios sutartį

nevartoti karo nuodingųjų 
dujų.

Bet visi pasižadėjimai Di
džiojo karo metu nuėjo velniop, 
ir visos- valstybės ėmė vartoti 
nuodingąsias dujas. Kas pir
mas pavartojo, šiandien sunku 
nustatyti, šiandien neabejoja
ma, kad ir ateities kare nuo
dingosios dujos užims vieną 
pirmųjų vietų. Todėl valstybės 
iš anksto ir nori pasiruošti 
cheminiam karui. Mokslininkai 
laboratorijose kasmet vis iš
randa naujų dujų, vis nuodin
gesnių, vis baisesnių. Pačios 
dujos šiuo laiku karo tikslams 
negaminamos, bet kiekvienos 
valstybės cheminiai fabrikai 
yra taip paruošti,- kad prisiė
jus reikalui tuojau galėtų pa
gaminti didelius kiekius, šian
dien beveik visi tokie fabrikai 
yra pridengti nekaltais vardais: 
vieni gamina dažus, kiti kito
kius reikmenis.

Taigi, trumpai peržvelgę tai
kos ir karo darbą, matome, 
kad ruošimasis karui šimterio
pai persvęria taikos skiepijimą. 
Ką reiškia visokios nusiginkla
vimo konferencijos, ką reiškia 
gražios kalbos, kad valstybių 
gyvenimas eina savo linkme. 
Didžiojo karo dalyviai pamažu 
išmiršta, iš gyvenimo pasitrau
kia, o jaunieji karo baisumų 
pradeda nebesuprasti. Ir vieną 
gražią dieną pasauly gali nu
skambėti trumpas žodis

kąrąs!
Ką jis atneštų pasauliui, šian

dien sunku ir numatyti. Bet 
daugelis neabejoja, kad atei
ties karas bus dabartinės kul
tūros ir civilizacijos palaidoji
mas. Po daugelio šimtų ar 
tūkstančių metų žmonės, gal 
būt, kasinės dabartinių Pary
žiaus, Berlyno, Maskvos, Kau
no griuvėsius, — kaip mes 
šiandien kad kasinėjame Ba
bilono ar Ninevijos griuvėsius, 
— ir stebėsis buvusia aukšta 
kultūra ir tais žmonėmis, ku
rie patys ją pražudė... .•

C. Cemkus.

20,000 Estų Dainuoja
TALINAS. VI. 24. Elta. — 

Birželio 23 d. popiet Taline 
prasidėjo didelė jubiliejinė es
tų dainos šventė. Suplaukė ne
paprastai daug žmonių/ iš ar
ti ir iš toli. Tokio didelio žmo
nių suplaukimo Talinas jau se
niai nebuvo matęs. Prie šven
tės pasisekimo prisidėjo ir ge
ras oras. Lygiai 2,30 vai. pra
sidėjo dainininkų eisena per 
miestą. Gražiame Katharinen- 
talio parke buvo parengta tri
būna kurioje užėmė vietas val
stybės galva, kariuomenės šta
bas, vyriausybės nariai, diplo
matai ir kiti pakviesti svečiai, 
kurių buvo labai daug. Pro tri
būną pražygiavo gausus chorai. 
Eisena užtruko dvi valandas. 
Vėliavos ir margi tautiniai rū
bai teikė grąžų ir įspūdingą 
vaizdą. Dainos šventėje daly
vauja iš viso apie 20,000 dai
nininkų. šventė prasidėjo vy
riausio dirigento Aaviko kal

ba, •kuris pirma pasveikino į 
iškilmę atvykusį Latvijos pre
zidentą. Dainininkai ir apie 60 
000 žiūrovų sukėlė prezidentui 
Kviesiui ovacijas. Po to buvo 
sugiedotas tautos himnas. Pas
kui kalbą pasakė prezidentas 
Kviesis, po kurios buvo sugie
dotas latvių himnas. Dainų 
šventės programos žiūrovai 
klausėsi su dideliu entuziaz- 4 f
mu.

Estų dainos šventėje daly
vauja ir eilė užsienių chorų. 
Vienas iš jų, norvegų akade
minis moterų choras, iš Talino 
važiuos į Latviją ir Lietuvą, 
kur taip pat koncertuos.

Tokia pat didelė dainos šven 
tė nesenai buvo Latvijoj. Joj 
dalyvavo ir Kauno šaulių cho
ras.

Nubaudė “Žemaitį”
TELŠIAI. — Telšių karo ko

mendantas “žemaičio” atsak. 
redaktorių už teoretišką straip
snį apie diktatūras ir Šiluvos 
atlaidus nubaudė 1000 lt. arba 
2 mėn. kalėjimo. Buvo paduo
tas skundas krašto apsaugos 
ministeriui, bet ministeris 
skundą atmetė.

Bažnyčioje maldinin
kus, kad nepabėgtų, 

užrakina
ALYTUS. —Miškininkų mo

kyklos mokinių II kursą, iš
vykusį praktikos darbų į Pu
nią, vietiniai gyventojai suti
ko labai palankiai, nes jie 
duodą už butą ir maistą jiems 
šiek tiek užsidirbti. Juos pa
mėgo ir vietinės panelės, ku
rios pasak klebono per pamo
kslą: “Atvykus žaliagalviains, 
jiems ant kaklų pradėjo kabi
nėtis besarmatės mergos...” 
Kad daugiau tuos žaliagalvius 
sutvarkius, pradėjo juos var
žyti. Per du sekmadienius už
rakino pasibaigus mišiai ant 
“aukštybių,” kad su giesmi
ninkėmis nepabėgtų, nes ne
busią kam giedoti per mišpa
rus. Užrakinti “kantoriai“ pra 
dėjo į duris belstis. Mielašir- 
dingas vargamistra pasigailė
jo ir susiradęs raktą paleido.

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Herbert R. Wilkin, manaže- 
ris Detroito Guardian bankų 
grupės, kuris liudydamas Det
roito grand jury, apkaltino, 
kad uždarymas tų bankų buvo 
Wall gatvės suokalbis sunai
kinti Henry Fordą. Tečiaus 
Fordas numatęs pavojų ir iš- 
sigelbėjęs uždarydamas šiuos 
bankus ir vieton jų suorgani
zuodamas du naujus bankus.
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Arįjas Viikauškas.' *** * , •

Karalienės Parke
(Iš “Anglijos apysakų”).

’■■■ ■' ............ . ■ i
Anglų kalbos aš mokiausi 

beveik tokiu pačiu budu, kaip 
tas anekdotas:

—Ar jus geriate nevirintą 
vandenį? Juk galima apsikrė- 
sti kuo nors...

—Ne, mes vandenį visuo
met išviriname...

—Bet ir tuomet dar gali pa
tekti į jį kokių nors apkrėta- 
lų... Pavojinga!

—Išvirintą vandenį mes dar 
košiame!

—Gerai. O iškošus, bepilant, 
vis tiek gali patekti apkrėtalų 
ir, štai, galas gėrėjui!...

Tur būt tas anekdoto daly
vis klausėjas buvo kokių nors 
filtrų vandeniui komercinis 
atstovas, kad taip žiauriai 
vaizdavo nesibaigiamą van
dens gėrimo pavojų. Klausia
masis, pagaliau, jo kalbą už
baigė sumaniu savo budu ap
sisaugoti nuo bet kokių apkrė- 
timų bet kuo per vandenį ne
galime, nes... kai vandenį iš
viriname ir iškošiąme, jį

tuojau atidedame į šalį ir... 
geriame tik alų!...

Panašiai man buvo ir su an
glų kalbos mokinimus!. Dar, 
išvažiuodamas įsigijau kažin 
kokį, su margu viršeliu, bet 
nuobodų anglų kalbos vado
vėlį, bet, truputį jį pąbadęs 
akimis, greitai atidėjau viriu 
į šalį ir... mokinausi kalbos 
iš gyvenimo ir tiesiai iš spau
dos skaitymo. Nežinau, kaip 
kam, bet man tas būdas atro
do geriausias: tiesa, nedaug 
težinau taisyklių, bet užtai ti
krumoje moki puikiausiai 
kalbėti ir rašyti.

Būdavo, eini į gatvę tai iš 
anksto keliais numatomais 
reikalingais žodžiais apsirūpi
ni, toliau pats įsiklausai, įsi
žiūri — puiku: susikalbi, kas 
reikalinga! O laisvu laiku pa
siimi laikraštį, skaitai ir pats 
truksiančius žodžius susigau- 
dai — ypač, kai laikraščiai 
paveiksluoti. Čia žinai vokiš
ką žodį, čia atsimeni lotyniš-
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" SVEIKINIMAS '
Sveikiname Visus Lietuvius Svečius Suvažiavusius į Chica
go Pasaulinę Parodą i Lietuvių Dieną, Liepos 16, 1933 ir 
Linkime Vieningai Veikti Svarbesniose Lietuvių {vykiose.
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2536-40 W. 63,;1 ST A MAFLCW000 AVt.

į,homES
4177-63 A4CHIR AVĖ. c<H». RICMMONO SI.

KRAUTUVĖS
2536-40 West 63rd Street

Corner Maplewood Avenue

4179-85 Archer Avė.
Corner Ričhinond Street 

CHICAGO, ILL.

SVEIKINIMAS
Sveikiname Visus Lietuvius Svečius Suvažiavusiu^ į Chica
go Pasaulinę Parodą į Lietuvių Dieną, Liepos 16, 1933 ir 
Linkime Vieningai Veikti Svarbesniose Lietuvių {vykiose.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted Street . Chicago

SVEIKINIMAS
Sveikiname Visus Lietuvius Svečius Suvažiavusius į Chica
go Pasaulinę Parodą į Lietuvių Dieną, Liepos 16, 1933 ir 
Linkime Vieningai Veikti Svarbesniose Lietuvių {vykiose.

NEW PROCESS BAKING C0.
KUČINSKAI BROLIAI, Sav.

3401 So. Morgan St. Chicago

SVEIKINAM PASAULINES PARODOS SVEČIUS 
Mes užlaikome tikrai Lietuvišką Užeigą — gausi skanaus 

šalto alučio ir užkandžių.

Mrs. Auna Bagdonienė 
1750 So. Union Avenue 

— Kampas 18-tos —

GASOLINO STOTIS ■
Užlaikome gasolino stotį kur galima gauti geriausios 

sies Sinclair gasoliną ir Pennsylvanijos aliejų.
F. DARGELAS, Savininkas

7001 South Western Avė.
South East Kampas 

ru-v

jPerkeitėme savo biznį, Rup pirmiau^ u^ląikėme .Lietu
vių Auditorijoje daug įvairių dalykų. Dabar užlaikome 
skanaus šalto alaus, cigarų ir čigarętų. Dėl kostumerįų 

yra mandagus patarnavimas.

3137 So. Hąjstęd ^tręet

,C^cagj?, Iii
ką, čia prancūzišką — visi jię, 
kame nors pasirodo arjįrpi ar
ba panašus, po to — tarpe 
kelių suprantamų žodžių ne
suprantamąjį pats išlukšteni 
ip jau kitą kartą jį žinai, — 
taip ir ątumies kalbų mokslo 
keliu... * /

I- ‘

Vieną sąuĮetą popietį išė
jau iš redąkčij os liūto su 
priūžia galva. Vienoje patal
poje ir redaktoriaus skobne- 
lis ir spausdiiiaipoji mašina 
tikrai kasdien greitai pavar
gindavo žmogų. S^syępęs ran
kas pusiakfiČiais baigiamo 
spausdinti “Išeivių Draugo”, 
panorėjau ką nors pasiskaity
ti angliško ir nueiti į parką 
pasivaikščioti ir pasėdėti. Nu
sipirkau vieną iš Ojasgoyv’o 
dienraščių — “The Ėvėning 
Times/’ (“Vakaro "Laįkas”p ir 
norėdamas greičiau pasiekti 
parką, nuvažiavau 'tramva
jų. Tiesiai tos pačios gatves 
gale, kurioje buvo lietuvių 
spaustuve, buvo vartai į dide
lį “Karalienes parką” (“(įuc- 
ens parkė”). Plačiau kvėpuo
damas įėjau į didįjį kelelį ir 
nužingsniavau aukštyn. Labai 
gražus Anglijos miestų par
kai! Iš abiejų pusių puikiau
siom margos gėlių lysvės, ku
rias panašias tik kadaise prieš 
Šiaulių odos fabrikanto puoš
nius namus mačiau, švarutė
liai takeliai, stropiai saugoja
ma žolė, visa tai sudaro pa
prastai tokį įspūdį, kad eini 
ir apsižiūri pats save, — ar ne 
ko nors nėra prikibę, kokios 
plunksneles, kad nesuterštum 
parko...

“Karalienės parke” mėgau 
sėdėti, užlipęs į jo aukštumą. 
Aplinkui — miestas angliš
kuose ruknose paskendęs; 
miestas, miestas ir miestas — 
galo jo nematai, ir tai ne
perdėta: viena, miestas labai 
didelis, antra — rukai dengia 
visus jo stogus ir iš parko au
kštumos matai tik kai kur 
kyšančius bokštus, lyg iš de
besų — iš ruko ' ištisinio 
sluoksnio.-.

Žvanga tramvajai bėgiais, 
birba automobiliai žemai, o 
aŠ sėdžiu ant suoliuko prie 
krūmo aukštai, gėriuos tuo 
visu vaizdu ir jo skirtumu: 
žemas miestas po rūkti su vi
sais savo triukšmais, o čia 
pat,—parke — žali krūmai, 
kvapios gėlės, žemė —• kurios 
mieste niekur nepamatysi... 
Praeinamų kiemų nėra, visur 
meksfaltuota, cementuota, 
žemė gėlėms iš tam tikrų 
krautuvių perka...

Pasirinkau vieną kelelį, ku
ris matomai buvo nesenai 
pravestas, ir atsisėdau ant 
naujo patogaus suolelio. Vie
ta buvo jauki: prie kelelio 
pasisukimo krūmai, kelelis 
vėl greitai dingsta kitoje pu
sėje. Išsitraukęs pradėjau 
studijuoti laikraštį. Lėtai 
skaitydamas sužinojau, kad 
vienoje iš anglių kasyklų šian 
dien tris darbininkus buvo 
prislėgę, kad viename prie
miestyje buvo gaisras, kad... 
čia mano akį patraukė pavei
kslas su kryželiu pažymėta 
vieta ir ilgu aprašymu po 
triukšminga antrašte: 
“Kieme rastas prieš penkias
dešimts melų užkastas lavo

nas.“
Smulkiai buvo aprašyta vi

sa susekta praeities istorija. 
Štai, tokie — skaitytoją savai
me patraukia aprašymai — 
geriausiai mažai težinomos 
kalbos mokytojai! Kai kiek
viena eilutė yra tau įdomi, 
taip ir traukia greitai išspręs
ti jų prasmę ir galvoje smar
kiai gaminami neaiškybių išs
prendimai. Perskaitęs visą ap
rašymą netik staiga daug 
daugiau anglų kalbos žinių į- 
gijau, bet pasijutau ir pačios 
istorijos labai užintriguotas. 
Kažip koks senis prieš pen- 
penkįiasdešimta metų? kaip 
buvo susekta, mylėjo jauną 
moterį, kuri gyveno tame pa
čiame kieme. Visa tai buvo 
mažame miesteliūkštyje, todėl 
didžiausias ’ kilu sujudimas, 
kai staiga, dingo ta moteris.

Auksinis Buddha, vyriausias chiniečių dievas, nepaprastas chi- 
niečių dailininkų kūrinys, kuris yra išstatytas garsioje Jehol 
Llama pagodoje (bažnyčioje), Chicagos pasaulinėje parodoje.

radėjui, kaip .aš tuojniet, bet 
—kai reikėjo pažiūrėti faktui 
į akis, aš visiškai sutrikau, pa
šokau nuo suolelio, be reika
lo patrypiau vietoje ir; pali
kęs laikraštį, nubėgau kele- 

artimiausio pasisuki-
Laimei, nieko nesutikau

Niekas nieko apie jos dingi
mą nežinojo, nenumanė,, taip 
ir liko paslaptis.. Tik po pen
kių dešimčių metų, taisant 
cementinį taką per kiemą, 
buvo užtikta griaučiai, kurie, 
nustatyta, buvę moters; ir iš liti už 
padarytų ieškojimų ir pagrįs- mo. 
tų spėliojimų paiškėjo, kad tai ir tik vėliau pastebėjau, kad 
ta pati moteris, kuri žuvo 
taip slaptai anais senais lai
kais. Senis senai jau buvo 
miręs, nusinešęs į kapą savo 
nužudymo paslaptį, bet nu
spėta, kad jis ją niekam ne
matant, buvo atsiviliojęs pas 
save ir paskui užmušė ir nakr 
tį kieme palaidojo. Kadangi 
niekuomet senis nebuvo kai
mynams .parodęs savo neabe
jingumo tai moteriai, tai nie
kas (tik policija po penkių 
dešimčių metų) nežinojo, kdd 
jis galėtų • būti to dingimo 
priežastimi. Nustatyta, kad 
senis buvęs iš profesijos* gat
vių grindėju. Policija net po 
tiek laiko radd kai kurių jo 
nusikaltimo įrodymų.

Visa ta istorija mane stebi
no ir savo turiniu ir tuo uo
lumu ir sumanumu, su kuriuo 
tą kartą padirbėta anglų po
licijos. Aš padėjau laikraštį į 
šalį ir pradėjau apie tai gal
voti. Niekas man ir netrukdė: 
iš viso, kai ,.aš atsisėdau toje 
vietoje, tepraėjo tik vienas 
žmogus... Aplamai, toji parko 
vieta buvo mažiau vaikštinė
jamą, tuo labiau tas naujasis 
kelelis...

Galvodamas aš lazdelę kra- 
pštinėjau sau prie kojų.

—-Taip... keista žudystė... 
keistas atradimas... — aš gal
vojau.

Staiga man šiurpulys nubė
go per nugarą ir vieną valan
dėlę aš paabejojau, ap tikrai 
esu gyvai, ir sėdžiu ant to suo
lelio — ar tik nesapntioju, 
nes...

Bekrapštjnėjant, mano laz
delė staiga gažin kur leng
vai įsmigo ir aš kėliau, neiš
traukdamas. Maniau išversiąs 
kokį akmenį, kelelio žemėje 
įplaktą. jBet, kokia buvo mano 
baimė; kai ntreikėjo ir dide
lių pastangų ir į kelelio pa
viršių išsivertė... kaųkuolė, su 
plaukų liekanomis ir kaklo 
kauleliais... Mano lazdejė bu- 
yo įbesta lęaiikuolei į akį... 
Iš plaukų matėsi, ką^Jai butą 
moters, d iš kaklo kaulelių 
kad visi jos griąučiąi buvo 
skersai naujo kelelio...

•i Ką jus darytumėte tokiu at
veju?. Pagajiaū, aš pats dabar, 
žinočiau, ką paimli tokiam

nepalikau ir lazdelės... Galėjo 
juk, mane kas nors su ja ma
tyti į parką įeinant...

Jus sakysite — kę> aš bėgau, 
ko bijojau, juk aš tik atsitik
tinai radau tą, kftd ir baisų, 
radinį?... 
kyčiau - 
tuomet — gal tik viena buvo 
aišku, kad aš netinku polici
jos tarnybai ir panašių išty
rimų, negalėčiau padaryti, 
kąip su ana prieš penkiasde
šimt metų nužudytąja mote
rimi...

Visą laiką, man atrodė, kad 
kažin kas vejasi, o naktį aš 
sapnavau sapną. Sėdi tame 
pačiame parke du žmonės ne
toli tos vietos, kame aš vakar 
sėdėjau... As nieko negirdžiu, 
ką jie kalba, kai kurį laiką 
nematau, ką jie daro, tik ne
trukus moters riksmas staiga 
prasiveržia į orą, bet staigiai 
užčiaupiamas ir vyras velka 
lavoną j krunnis... ‘ 
i .TnS Si-P"as k’un;lvo .mane 

artkartenus visą naktį. Išbu- 
' (S1Ck tiek a‘sipeikėjęs 
' ^1 matau... vvras ei i * tuos krumus, 7Jau » " • 1
n.> > 'i * Juu mciiesie-na n parkas ’ uždarytas. Jis 
kasa žemę, slepia kūną, trv- 
pia, barsto žole xliuku... kcj“ «rcb-

Kaunas, 1932. V. G d

Ir aš tą dabar pasa- 
- ko aš bėgaų, bet

/ ' I

’S.iSfE.” k-
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D. SLOTKUS

Užlaikome skanaus šalto alaus ir gerų užkandžių. Ga
lima praleisti Šiltų dienų laikas prie Domininko Slotkaus.

Chicago

Užlaikome
C. KASIU AUSKAS

šalto, skanaus alaus, užkandžių, cigarų ir 
cigaretų.

3364 So. Halsted Street
___ ‘t '/_____’l_____ ' ‘ :

f SVEIKIMAMS PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS ’

KARTAMS PHARMACY
A. KARTANAS, R. Ph.

2557 West 69th St. Cor. Rockwell
Tclcphone Henilock 0318 ' ‘ ' CHICAGOky i .. . . . .-. . . . j

f J. J. BAGDONAS. . . . . . . ‘ 1
•. u ‘ ■ •” / > ' "j T

* LIETUVIS GRABORIUS
t '• * ' , • • ! t . J

Sveikinu brangius svečius ir veliju smagių laikų
Pasaulines Parodos metu Chicagoje.

į2506 Węst 63rd St. Chicago

—**| I n'» h ..,1 ą, j„į „, t.iį , I luinu’ **».wififc oai-jĮ. —,

ANTANAS BALCHUNAS
Randasi didelė svetainė dėl mitingų ir parengimų. Už
laikome šalto, skanaus alaus. Taipgi ir kitokius gėrimus 

ir visokius užkandžius.

107th Street Tel. Commodore 1946

r LITHUANIAN VItLA ’
Po lietuviško programo Pasaulinėje Parodoje bus 

pataisyti pietus Lithuanian Vilioję. Užprašome svečius 
atsilankyti. Turime naujai išpuoštus kambarius dėl sve
čių atvažiavusių j Pasaulinę Parodą. Turime gana vie
tos laikymui mitingų ir susirinkimų.

Užlaikome šalto, skanaus alaus ir užkandžių. 
MRS. STANKŪNAS, Savininkė

11212 So. Western Avė. Tel. BevęHy 2300

"UŽKVIETIMAS ' PASAULINĖS ' PARODOS SVEČIAMS 
ATSILANKYTI Į

... .............................................................  "■!■■■■■ . ..............  .... IIII .7
___ _ ________________ •___________•_______________________ - ♦ ____________________________________________ - ■

ROBERTS FARM
Visados busite pilnai patenkinti. Vieta labai graži ir 

skanus valgiai ir gėrimai už prieinamą kainą.
.91 St. ir Roberts Rd., Oaklawn, III.

”''A E' ' ■■■;■-N -j-- ■N*'v j 1 „J n,r> ><'♦‘■♦*,4 i

'..J DI1SJ V m X!kLl V J.

MRS. A. RAZMUS
SIUVĖJA ' ‘ ’

Siuvame visokios pušies dreses už du ,d^e^Ms Keni- 
stičiais. Taip pat randasi čeverykų tąisynįo Šapą, kur už 

prieinamą kainą atliekamas geras dąrpąs.

2107 So. Halsted S 
Tel, Canal M

■*.. ■ ■ • \-- - 1 —
. ............ .. ......... ................................................. .. ................... Į niiiiimB—

Užlaikome skanaus, šalto alaus, užkandžių ir cigarų.

1248 West 59th $tr,eet

W.1ZIĘCK
Užlaikome šalto alaus ir skanių

2119 So. Halsted Street
■

kuris užlaiko valgyklą, aludę, fornišįųotus kambarius ir 
svetainę’ prašo visus Pasaulinės Parodoj svečius ir §iaįp 
draugus atsilankyti šeštadienyje Liepos-Jtily ,l15 d/’ lids 
šokiai prie geros orchestros, gražioje svetainėje. Taipgi 
turįine šalto alaus ir užkandžių. Taipjau Aurime pato
gius kambarius dėl svečių, kurie manote ilgiaus apsi- 

21WWe.t5«hStrėęt/
Telefonas Repubnd 5322
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sveikatos šaltiniai* * #>., lt w •»<,« A ■* f ■ f -f -*.4 r,-®-n* *
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1. SAULIS SPINDULIAI
2. Jų jtaka j odą, kraują, 

raumenis, kvėpavimą ir nuo
taiką.< < « **• *

3. Gydymas .saule džiovos, 
medžiagų apykaitos sutrikimų, 
virškinamojo trakto, odos ligų, 
nervų suirimų, kraujo ligų, šir
dies ligų, moterų bei vaikų li
gų-

4. Saulės spindulių pavojus

ir praktiški patarimai, 
saulės švitinimu naudotis.

II.
1. ORO TYNĘS

Oro jonizacija bei radioakty
vumas. •

2. Organizmo šilumos
niai

3.
4.

oro

kaip

šalti
ir atvėsimas.
Užsigrūdinimas.
Teigiamos ir. neigiamos 

tynių upsės.
5. Kaip naudotis oro tynė- 

mis.

SVEIKINIMAS
» _ k f r ’ t ■ 'X '* *

Sveikiname Visus Lietuvius Svečius 
Suvažiavusius į Chicagos Pasaulinę Parodą 
i i Lietuvių Dieną,

Liepos 16, 1933 ir Linkime Vieningai 
Veikti Svarbesniose
Lietuvių Įvykiose.

Julius Namon

J. Namon Frnance Co.
6755 So. Western Avenue

' CHICAGO, ILL. ■
i JĮ ' 1 • T 1 < 4 ' • * .

■ u ■ -1 + .4 .4 < /.H

Sveikinimas

Sveikiname Visus Lietuvius Svečius
t ' I

Suvažiavusius i Chicagos Pasaulinę Parodą 
j Lietuvių Dieną

Liepos 16, 1933 ir Linkime Vieningai 
Veikti Svarbesniose 
Lietuvių įvykiuose.

Metropolitan
State Ban k

2201 West 22n<J S.L

CHICAGO, ILL.

„ .JjOyNMK v
Saulės karutis siekia 6-7000 

laipsnių, žemėje ligi šiol ne
pavyko tokios aukštos tempe
ratūros gauti? net ir elektros 
srove neduoda 4000 laipsnių.

Be saulės negalėtų būti že
mėje gyvybės^ Saulės spindu
liai išskiria augalų celese iš 
angliarukšties deguonį; saulės 
spinduliai sukuria augaluose su
dėtingas chemines medžiagas 
(baltymą, dekstriną, angliavan
denį). Juos suvartoja gyvuliai. 
Tuo budu bet kuris žemėje 
gyvūnijos energijos pasireiški
mas yra saules spindulių išda
va.

Taigi, kas gi yra toji saulės 
spinduliavimo gale? Kas tąi yra 
šviesa? : .

Daug yra aiškinimų šįtų nuo
stabių , reiškinių,, bet supranta
miausias bus bene šitas: saulės j * ‘ i • f ♦* » . • J - • • ■.
spinduliai, kaip ir bet kuri me
džiaga yra iš atomų (mažyčiu- 
kės. dalelytės), tik Šitie energi
jos atomai vadinasi kvantais. 
Todėl saulės spindulys yra ne 
kas kita, ’ kaip kvantų srovė 
(nelyginant vandens srovė yra 
milijonų lašelių srovė). Kaip 
vanduo bąnguoja, itaįp ir spin-; 
dūlys banguoja. Tų bangų ii-, 
gumas (didumas) esti taipgi 
įvairus: taip elektros bangos 
yra trumpesnės* už bevielio te
legrafo bangas, matomos švie
sos bangos trumpesnės už elek
tros, gi ultrafįoĮetinių spindu
lių bangos trumpesnės už švie
sos bangas; rentgeno spindulių 
bangos dar trumpesnės. Kai 
saulės spindulys atsimuša tri
kampyje krišpolo prizme, tai 
gaunasi septynių spalvų (lau
mės juostos) spinduliai.

Saulės spinduliai susideda iš 
.3 dalįų: 1) šilumos, 2) šviesos 
ir 3) chemiškai veikiančių spin-( 
dūlių.

Spindulių veikimas
•.f■ ■ •• » • •

.štai trumpai suglaudus tų 
trijų spindulio dalių ypatybės. 
Šilumos arba injnąraųdpnieji 
spinduliai teikia mums šilumą, 
gaivina žemę, pakeičia šaltą 
žiemą malonia vasara; jie vei- 
jkia musų odą ir paodžius au
dinius; audiniai ištyžta, oda 
įpritvinksta krauju; pulsas daž
nėja, kraujo spaudimas padi
dėja, alsavimas darosi vis daž- 

• nešnis. Jie paskatina medžia
gų apykaitą, todėl kūno svoris 
tmažta.
i Šviesos spinduliai: Jie ma
tomi. t>ėkui jiems, mes galime 
regėti viens kitą, galime gėrė
tis gamtos grožybėmis, šitie 
spinduliai daugina musų krau
jyje geležį, paskatina kvėpavi
mą, padidina medžiagų apykai
tą musų organizme. Raudonie
ji bei geltonieji spinduliai gi
liai įsiskverbia į musų audinius, 
d mėlynieji tildo skausmus.
' Galop chemiškas spindulio• • ! »'%».•_! . • • 1 • , 
veikimas yra sekantis: jis jde? 
gina musų odą ir iš baltos pa
daro tamsiai rudą. Bėka jo, 
musų odoje atsiranda pigmen
to. perilgai pašyifinus odą ši
tie spinduliai ją nudegina.
' Par žinotina* spindulių ypa-

■ • ' ■ ’■ \ J !» t \ , . > f j j | i ■
tybč, tai jų gale įsisiurbti į 
bet kurį kūną. Taip, pavyz
džiui, raudonas stiklas pralei
džia -tik raudonus spindulius, 
mėlynas — tik mėlynus, gi vi
si kiti užsilaiko stikle. Papras
tas, baltas musų langų stiklas 
praleidžia matomus “šviesos” 
spindulius, bet užlaiko ultra- 

; fioletinius. Taip pat ir oras 
daug ultraflplęunįų spindulių 
sulaiko, todėl kalnuose šitų 
spindulių esti žymiai daugiau, 
negu slėnyje. Be to, šituos 
brangius mums spindulius su
laiko debesys, rukai, dulkės, 
durnai ir pąn.

Vėl gi dideli vandens plotai, 
smėlynai, sniegas arba ledas 
atmuša ‘didelį Šitų spindulių

ftfAŪJIEttOS, cKicago, ttf ■ 

'pradžioje parakta, paskui dą-, 
rosi tamsi, nuo ątširadusių jo* į 
je yrudel^ių (pigmen-. 
,to). Kas ,tąi yra pigmentas ir 
kokĮa ^sų tomui jo reikšmė?

T^m.w grųąeliąt arba mę- 
laninas, gabnąsi gilesnių odos 
sluoksnių celių branduoliuose, 
veikiant ultrąfioletiniains spin
duliams. Jų daug esti spalvuo
tų (gęltpnų, jyodų) tautu odo
je, kurios gyvena karšto klima-i 
to juostose.

■ šitie tamsus gr^ely^iąi, ar- 
ba kaip mes sakome oęlos įde
gimas (paraudimas) apsaugoja 
musų audinius nuo7 kenks-, 
mingo saulės spinduliu veiki-l 
mo. Be to, mes turime dar ki
tą apsaugą, tai, būtent — plo
nutėlius kraujo indelius (kapi
liarus). Spinduliams veikiant 
jie išsiplečia, prisipildo kraujo 
ir tuo budu sulaiko gilepnj spin
dulių įsiskverbimą.

Kadangi musų oda nėra tik 
kevalas, kuris apsaugoja musų 
organizmą nuo pakitimų tem
peratūros, nuo įvairių kenks
mingų mikrobų, bet kartu ji 
atlieka didelį darbą, praŠąlin- 
dama iš musų organizmo pra
kaitą, tai jos svarba yrą^ labai 
didele. iPer parą žmogau's oda 
išprakaituoja nuo 600 ligi 2500 
gramų prakaito. Kita vėl svar
bi odos užduotis, tai reguliuoti 
žmogaus kūne. šilumą. Žmogus 
jaučiasi sveikai tįk turint 36— 
37° Šilumos; vienok- jo kūne 
šiluma gaunasi nuolat ir jei 
oda perteklių šilumos neišleis
tų oran, tai temperatūra pa
kiltų lig 100° ir ląstelių balty
mai suvirtų.

Todėl užgrūdindami odą van
deniu, saule bei oru, mes ne 
tik sutvirtinam pačią odą, bet 
pakeliame bendrai daugelį mu
sų organizmo funkcijų.

Odoš gale įdegti saule labai 
ankštai susijusi su bendra or
ganizmo būklė: taip, pavyzdžiui, 
sifilitikai arba sunkesnių for
mų džiovininkai neįdega šaule.

Saulės ‘ spinduliai paskatina 
visus gyvybės procesus odoje; 
jos mitybai pagerėjus, padidė
ja plaukų augimas, nagų, gra
žesne darosi jos spalva. Ir pli
kėje kartais pradeda augti 
plaukai. Arba pradeda augti 
plaukai tose vietose, kur jie no
rą pageidaujami (moterims ant 
kojų, rankų). įdegus oda be
veik niekuomet nepučkuoja, 
nesuserga di’dervinėmis.

Užgrūdintą odą nebijo ne 
šąlčio, nė karščio. Pavyzdžiui, 
veido arba rankų oda. Kas kita 
kitų kūno dalių, kurias mes 
pratę 'šiltai ‘ aprengti rūbais. 
Ytin jautrios šalčiui kojos: 
joms atsalus, žiūrėk, jau ir tu
rime gleivinių uždegimą (no
sies sloga, anginą, bronchitą, 
pleuritą ir t. t.).

šviesos įtaka kraujui
Nuo saules spindulio oda 

tuojau parausta, plonyčiai krau
jo indai išsiplečia, pritvinksta 
krauju. Atsiranda tamsus gru- 
delyčiai — melaninas. Padau
gėja gemoglobinas bei raudo
nųjų rutulėlių skaičius. I)ėl 
saulės stokos susergama maža
kraujyste, oda išblykšta.

Kądangi kraujas sugeria 
apie šviesos energijos, 
tai dėkui šviesai, pro iŠsiplėtu- 
sius kapiliarus kraujas gąu- 
siau ?ri^u>ta j visus orgą^s, 
energinį Veikią nąe$im 
apykaitą, svočią

šviesa f širšes 
veikia p^ti^įndąąią jų 'susi- 
traukimą. ,^o Šviesos pagrei- 

•vin»?4’ w tev - 
6a M ® paskatl’
,nan^ai Utelę °<ga"us

l^kas.
kus W$mo, ,kuip ‘teigiamą* a sąu$S spaliai rąįąų

ir fu J »?t; j, L iTodėl mes nofędąmi ^egjti,, 
vybąlapie i kalnus, arba ant. 
juru kur yra dideli
vandens ir smėlio plotai, ‘ ,

1 ‘ m*"
ir WU o^oje liąutou yej-, 
kimą'“Nuo spindulių "musų oda

o;
veikh 
nuotaiką

ri įv^ųH'

.....    1  !"   .... .......— 1 'S 
ligos reik*a turėti galvoje bendrąsuvartoja deguonieš, negu esan- ’ 2.‘ Kitos kvėpavimo 

,tl tamsoje; nuo šviesos padi- kaip astma, emfyzeina.

padidėja kąlcijaus bei fosforo Į ligos: nekompensuotos 
sukaupimas. - '■

Ir daug dar kitų pusiau iš- skierozas, širdies raumenų 
aiškintų, arba ir visai neišaiš- užtle8dmas* _ 
kintų saulės spindulių įtakos Cukrinė liga.
reiškinių yra. Or^ani^ki nervų, sistemos

susirgimai.
Bakterijų naikintojai ( (j# Piktybiniai navikai.

Imkime saulės spindulių galę Inkstų uždegimai, 
naikinti bakterijas. Spinduliai 8. Palinkimas į kraujavimą 
nė tik jas užmuša, bet ir stab- (nosies, gimdos etc.).
do jų plėtimąsi, kur jos ne 9. Staigus įdegimo procesai, 
butų: ar orė, ar viršutiniuose ^O* Nuolatiniai galvos skau-. 
dirvos sluoksniuose, ar vande- ėjimai, palinkimas į apoplekci- 
nyje. Užtai vandens paviršiuje pQ- 1
mažiau bakterijų, kaip gilumo- Kaip naudotis ‘saulės spinduliais 
je. Gatvių dulkes, paveikus Nagrinėjant šitą klausimą, 
jas kelias valandas saulės spin
duliams, "darosi visiškai steri- 
Įiškos (be bakterijų).

Tuberkuliozo bacilos yra la
bai patvarios. Džiovininko 
skrepliuose jos gyvuoja kelio- 
liką mėnesių. Tik saulės spin
duliai jas naikina. Pašviftinus 
maitinamąsias medžiagas su 
džiovos bacilomis dvi valandas 
jos žūsta. Išdžiovytuose skrep
liuose ant stiklo bacilos sunai
kinamos per pusę valandos. Ku
bai ar baltiniai, kuriuose esti 
džiovos bacilų, pašvitinti sau
lės spinduliuose dieną-kitą, nuo 
jų apsivalo.

Iš to aišku, kaip pavojingi 
yra butai, į kuriuos neprasi
skverbia saulės spindulys, ne
įeina tyro oro srovė.'

Vienok tik tokiuose butuose] 
musų didesniuose' miestuose 
(ypač Kaune) gyvena dauguma 
darbininkų!

Ligų gydytojai Į 
štai visa eilė ligų, kurias 

gydoma saules spinduliais.
1. Bendra musų organizmo 

nusilpimą, įįguistumą spindu
liai tvirtina, užgrudina ir nuo 
daugelio ligų apsaugoja.

2. Plaučių ligas, išskyrus sun
kios formos plaučių džiovą, su 
karščiu, prakąitavimu bei krau- 
japludžiais. Nė vienas džiovi
ninkas pats yienas, be pasita
rimo su gydytoju, tenesinaudlo- 
ją saulės tynėmis, ries kardais 
gali pakenkti savo sveikatai.

3. Įvairius chirurgiškus susir
gimus ;

a) sąnarių, bei kaulų tuber- 
kuliozą,

b) inkstų bei šlapimo takų 
tubėrk.,

c) įvairių liaukų tuberkulio- 
zą;

d) odos tuberkuįiozą; 
ir e) serozinių plėvių tuberku
liozinį procesą (peritonitas, 
pleuritas).

4. Spindulių švitinimas tinka 
sergant medžiagų apykaitos 
sutrikimu — aptukimu, padag- 
ra.

5. Virškinamojo Itrakto ligas: 
po apendicito, esant tulžies ir 
pūslės uždegimui;

6. Odų ligas: pųčkųs, y oteles, 
chroniškas dedervines.

7. Nervų ligas: neurasteniją 
su apatija, nemigą, nervų už- 
degimus (ischias).

8. Kraujo ligas: mažakrau- 
, jystę, chrbzą, skorbutą, švinu
apsinuodijimo pasėkas, chroniš- 

■ *4 P •’ ‘U r ’ i • : ” r-’k I -.i
M flrugl.

. SWWchro-
^0. &^įeą bei kraujo indų 

ligas (tįk gydytojui prižiūrint 
i? tiksliai švitinimą dozuojant).

11. Įvairias moterų ligas.
12. Vaikų ligas: (rachitą, 

bronchitą, liaukų patinimą, 
skrof ulą).
ir 13. Kai kurias venęros ligas: 
antrinį sifilį, chronišką raume
nų bei sąnarių triperį.

Ligų sitnkiptojąi
štai vėl kįta ęue ligą, ku

riomis sergant reikia vengti 
saulės spindulių:

i. Sunkioje bųkįėję d$sovi“ 
pinkai: prie staigiai- besivys
tančios džiovos, su aukšta tem
peratūra, prakaitavimų nakti
mis; prie didelio sunykimo, mi- 
Įiarinis tuberkuliožas, eksuda- 
tyvinis pleuritas, kraujaplūdis, 
ir. kitos paiiašios sunkios džio
vos formos. , L

^aT?n»liarugSties išskyrimas,J 3. Kraujo apytakos organų 
i širdies 

vožtuvų ligos, aneorizma, arte

liai.'f Ypač maloniai raminan
čiai veikia žydri, mėlyni sipii- 
duliai.^

Toliau patirta, kąd apšviesta 
ląstelė organizmo, celė daugiau

oro stovį (metų laiką), vietos 
aukštumą, bei jos padėtį.

žinodami, kad kalnuose arba 
ant jurų kranto ultrafįoĮetinių 
spindulių daugiau, negu slėny
je ir sausumoje ir saulės ty
nęs ten turi būti daromos su 
tam tikru atsargumu. Besitai
kant prie musų klimato sąlygų 
naudojantis saules tynėmis rei
kėtų prisilaikyti sekančių tai
syklių t

1. Pasirinkti vietą apsaugo
tą nuo vėjų, atvirą labiau į 
pietų pusę.. Tam reikalui dera 
sodai, miškeliai, upės atkran
čiai, priesvirniai, balkonai ir tt.

2. Saulės tynęs imti gulint, 
žinoma, ne ant plikos žemes,

(Tąsa 4-tame pusi.)

Sveikiname Visus Lietuvius Svečius Suvažiavusius į Chi
cagos Pasaulinę Parodą į Lietuvių Dieną, Liepos 16, 1933 
ir Linkime Vieningai Veikti Svarbesniose Lietuvių Įvy
ktose.

JONAS P. EWALDAS
Pervedimai ir Apdrauda 

840 West 33rd Street Chicago

,'-1 r’»» » j t } i

SVEIKINIMAS
Sveikiname Visus Lietuvius Svečius Suvažiavusius į 
cagos Pasaulinę Parodą į Lietuvių Dieną, Liepos 16,
.ir Linkime Vieningai Veikti Svarbesniose Lietuvių įvy
ktose.

Chi- 
1933

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BĄNKER

2324 So. Leavitt Si Chicago
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SAULĖ BEI ORAS - 
MUSŲ SVEIKATOS 

ŠALTINIAI
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

bet pasitiesus paklodę,’ esant 
drėgnesnei vietai, dagi sulenk
tą antklodę, ar ką apnašaus.

3. Galvą geriau apsaugoti 
nuo spindulių plačiabryle šiau
dine skrybėle, (skėčiu, arija ga
balu ištempto ant pagaliukų 
audeklo. (Tik ne gumine ke
puraite, kaip daro Palangoje 
ponios).

Kam dažnai skauda galvą, 
arba smilkiniuose tvinksi, gali 
užsidėti ant kaktos suvilgintą 
šaltame vandeny skarelę.

4. Pirmą dieną saulėje gulė
ti ne ilgiau 5 minutų. Sekan
čią dieną taip pat 5 min. To
liau galima ligi 10 minutų. Kai 
visas kūnas jau įdega, galima 
bus po 5 minutes kasdien il
giau gulėti. Bet nereiktų ilgiau 
1—2 valandų.

švitintis reikia kasdien, tik 
išimtinais atvejais kas antrą 
dieną.

5. švitinantis reikia vartytis, 
kad visas kūnas lygiai įdegtų, 
kad negauti odos nudegimo.

6. Po saulės tynęs naudinga 
apsipilti iš dušo, arba livaro 
vandeniu (20—25°R), pasimau
dyti upėje, arba juroje ir ge
rai nusitrynus, pagulėki pavė
syje, (arba kambaryje) nuo 
pusės ligi valandos.

7. Saulės tynės nedera imti 
tuojau pavalgius, arba prieš 
pat valgį. Geriau valandą, l*/2 
vai. palaukus. Labai alkanam 
tynės irgi netinka.

8. Naudinga karts nuo kar
to pasisverti; jeigu žmogus lie
sas ir be to dar svoris mažėja, 
tai reikia sutrumpinti ir sure
tinti tynęs. Gi nutukę, jeigu 
mažai svorio netenka, — turi 
tynių laiką pailginti. Be to 
reikia bendrai savijauta vaduo
tis.

9. Yra žmonių, kurie visai 
negali saulės spindulių pakęsti: 
oda nupuslyja, niežti, lupasi. 
Patartina jiems švitintis užsi
dengus rausva arba geltona pa
klode. Kūną gali išsitepti gly- 
cerinu, vazelinu, arba cinko 
mostele.

Kad saulės tynių veikimą su
stiprinti, sergant kai kuriomis 
ligomis (padagra, reumatizmu, 
aptukimu, sifiliu) patartina su
sisukti į šiltas, vilnones kald- 
ras 15—20 minutų.

Ant jurų kranto

Saulės tynių technika ant 
juros kranto truputį skiriasi. 
Čia, žinoma, aš turiu galvoje 
musų pajūrį.

1. Tynės imamos ant pliažo 
pasitiesus paklodę.

2. Galvą laikyti kiek aukš- 
čiau; nesusukti jos rankšluos

čiu, arba įvairių guminių (kad 
ir labai gražių!) kepuraičių, 
dėvėti nepatartina, bet prideng
ti lengva šiaudine skrybėle.

3. Kad apsaugoti akis nuo 
per aiškių spindulių ir vandens 
paviršiaus blizgėjimo, nešioti 
tamsius akinius.

4. Plakant širdžiai ir tuk
sint smilkiniuose, dėti šaltus 
kompresus.

5. Blogėjant savijautai, kvai- 
šitant galvai, atsiradus nemigai, 
laikinai saulės tynęs nutraukti.

6. Tynęs daryti be drabužių, 
į saulę atsikreipus pakaušiu.

7. Kas 2-3 minutes vartytis, 
kad lygiai įdegti pryšakį, už
pakalį, kairį ir dešinį šoną. 
Tinkamiausias laikas ryte tarp 
8—12 vai.

Kitos taisyklės dera aukš
čiau paminėtos.

Bendros pastabos
žinoma, silpnesni, mažakrau- 

jai ar su palinkimu į džiovą 
plaučiais turėtų pasitarti su 
specialistais gydytojais, bet ne
silaikyti nurodyto šablono.

Su saulės tynėmis turi būti 
atsargesni šviesiaplaukiai (blon
dinai) ir rudžiai: jų oda yra 
jautresnė.

Nedera maudytis juroje prieš 
saulės tynęs. Taip pat kenks
minga tai maudytis, <tai kepin- 
tis saulėje, pakartojant tai ke-. 
lis kartus.

Ncpratusiems patartina kele
tą dienų daryti oro tynęs pa
vėsyje, pradedant nuo 5 min. 
kasdien dauginant 5 minutėmis 
ligi 20—30 min. Po savaites 
laiko jie gali mėginti saules 
itynę, bet neilgesnę 2—3 min. 
Kas antra diena ilginant laiką 
1 minutę; datęsti ligi 10—15 
minutų ir taip laikytis visą 
laiką.

Neurastenikai po saulės ty
nės gali maudytis tik pusva
landžiui praslinkus.

Nekartą man teko regėti to
kių “sportininkų”, kurie ati
trukę nuo darbo, viena diena 
norėjo užsigrūdinti ir įdegti 
saule. Tai, žinoma, dauguma 
musų miestų darbininkų ir 
valdininkų. Po • tokio “užsigru- 
dnrtlft6rf Jie karščiuoja, oda lu
pasi gabalais, nervus dar la
biau suerzina, ir bendrai jų 
būklė žymiai pablogėja.

Tikiuosi šitie mano patari
mai padės jiems apsisaugoti 
nuo kenksmingų klaidų.

Visa nelaimė, kad miestų 
darbininkai, išskyrus šventa
dienius, neturi laiko savo svei
kata susirūpinti. Kitos išeities 
nėra, kaip iškovoti sau bent 
2—4 savaičių atostogas. Taip 
kaip valstybės valdininkai. Be • 
to, kas gali, tenaudojasi saule 
ir grynu oru tarp 3—6 vai. va
karo kasdien, o šventadieniais 
tarp 8—10 vai. ryte ir 2—4 
vai. po piet.

Kuriuo metų laikotarpiu ge-

RR? * B- f**--
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Vienas iš senųjų dailininkų, EI Greco, kūrinys, kuris tapo at
vežtas į Chicagos pasaulinę parodą ir yra išstatytas Dailės 

Institute.

nuplauti 
vande- 

ant ju-

lengvai

tynes pradėti imti, 
mėnesį vėl atvėsta; 
apsiniaukia. Prisitai- 
musų klimato sąly-

riau naudotis saulės tynėmis? 
Deja,' pas mus saulė neperdaž- 
nas svečias. Pasitaiko, ypač 
pastaraisiais metais, birželio 
mėnesiais apsiniaukę ir šalti, 
šaltesni už gegužį. Taigi ne
delsiant esant progai jau ir 
gegužio mėn. gale galima bu
tų saulės 
Rugpiučio 
dažnai ir 
kant prie
gų, galima butų dąrytį dalinas 
saulės tynęs. Jau pavasaryje, 
esant saulėtoms dienoms, gali
ma įsitaisyti kur verandoje, 
balkone, ar priesvirnyje*) 'ir 
pasitiesus šiltą jubą,(kaldrą) 
apnuoginti kojas ir jas pašvi- 
tinti. Tokiu bildu dalimis švi
tinant, kad ir šaltame ore gali
ma padaryti visą tynių kursą.

Kiti, kad “išnaudot” laiką 
imant saulės tynęs, skaido kny
gas, laikraščius. Tai yra kenks
minga akims.

Lig šiol buvo kalbama apie 
taisykles suaugusiems. Kadan
gi kūdikiai ir vaikai yra jaut
resni, tai savaime aišku, jiems 
saulės tynęs reikia daryti trum
pesnes ir dar atsargiau.

—_--------------- ,--------------- ------
Dalinos saulės tynės

štai škicas dalinu saules ty- 
niu:

./

*

Saulėtos dienos
1 2 3 4 5 6 7

minutes
Galva 5 10 15

Krūtinė 5 10 15 20
Liemuo 5 10 15 20 25

305 10 15 20 25
Kojos 1 5 |10 15 20 | 25 30 35

na, 
les 
tik
ra

* t
šitokios dalinos saulęs tynęs 

kaip tik vartojamos plaučių 
bei kaulų džiova sergantiems. 
Bet ir šitą sistemą taikant ge
riau pirm to kokį menesį laiko 
užsigrūdinti oro tynėmis. Ka
dangi džiovininkus reikia stro
piai sekti, reikia tirti jų orga
nizmo funkcijas, patikrineti 
srovį, temperatūrą, krutinės 
ląstos turį, širdies veikimą, pul
so stovi, inkstų veikimą, ner
vų sistemą, ir t. t„ tai užvis 
tiksliau saulės tynės jiems da
ryti tik sanatorijose, atitinka
mose ligoninėse, arba soliari- 
jumuose**), kurių Lietuvoje

. Vienodo šablono džiovinin
kams nėra galimybes pasiūlyti, 
čia gydytojas kiekvienam at
skirai privalo nustatyti saulės 
____ _

**) Soliarijumas — tai yra saulės 
spindulių “pirtis”.
kol kas nėra.
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MILDA AUTO , SALES
KURAITIS, Sav.

806 W. 31 st St., Chicago
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Progress Furniture Co.
3222-26 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ BRIDGEPORTE

Vedėjai J. Kąlėdinskąs ir J. Romanas..... ....... _

♦) Tik ne už stiklo, nes stiklas, 
kaip žinome, ultrafioletinių spindu
lių nepraleidžia.

Chicagos pasaulinėje parodoje yra pilna visokiausių pra
mogų, kaip suaugusiems, taip ir vaikams, štai vaikams duoda
ma, .proga.. nemokamai 
Motors demonstravimo

pasivažinėti automobiliais Chrysler 
lauke. '. . . \

tynių skaičių ir ilgtifiią ir nuo- ma kalnų liga, kuria 
lat ligonį kontroliuojant dary
ti reikiamų pakeitimų.

Kaulų tuberkuliozo gydymas
Kaulų tuberkuliozas saule 

gydomas šitaip:
1. nuvalomi pūliai ir ligos 

žydiniai švitinami saulės spin
duliais;

2. pradžioje pamažu švitina
ma pūliuojantieji žydiniai, pas
kui pereinama prie bendrų ty
nių;

3. pradžioje švitinamą kojas 
ligi blauzdų; į 2—4 dieną 5 
min. iki klubų; į 4—7 dieną 5 
min. kuprą ir krutinę; toliau 
bendra tynė, bet ne ilgiau 10— 
15 min.;

4. švitinant reikia kraipyti 
sąnarį, kad lygiai įdegtų iš vi
sų pusių;

5. žiūrint ligos stovio, tynę 
galima tęsti keletą valandų;

6. po tynos' gera 
kūną pašildytu juros 
niu (jeigu tai daroma 
ros kranto);

7. poilsis pavėsyje
apsirengus apie Va vai.;
. 8. švitinimą pradėti 
kad džiovos žydinio kaitinimas 
vis didėtų;

9. daboti pulsą, 'širdį ir odos 
reakciją; pastebėjus bendros 
būklės pablogėjimą, vėl pereiti 
tik prie ligos židinio švitini
mo.

Baigiant apįc saules spindu
lių veikimo kalbą, tenka pa
žymėti, kad saulės spindulių 
jėga viršija visų kitų šviesos 
šaltinių jėgas. Visokios lem
pos, — kaip elektros, kvarco 
ir panašios, nors ir daugiau 
ultrafioletinių spindulių gami- 

vienok negali atstoti sau- 
spindulių. Dirbtina, šviesa 
tuomet reikalinga, kai ne
tikros.

ORAS IR JO VEIKIMAS 
ŽMOGAUS ORGANIZMĄ

Radioaktyvumas bei jonizacija
Betyrinėdami orą pastarai

siais metais mokslininkai suse
ko daug įdomių dalykų. Bū
tent, buvo susekta oro radio- 
aktingųm-as ir jonizacija. Ta
po patirta, kad gryname ore 
elektros esti . žymiai dauginy 
negu dulkėtame, pilname ga
rų, rūkų. Todėl kalnuose elekt
ros ore daugiau, negu slėnyje. 
Sausesniame ore daugiau, ne
gu drėgname. Du mokslininkai 
pakilę orlaiviu 3000 metrų pa
tyrė, kad ten elektros ’buvo 
20—30 kartų daugiau, negu že
mės paviršiuje.

Klausimas, iš kur ore elekt
ra? Bandymai su rentgene 
spinduliais, katodinais, ultra- 
fioletiniais, perleidžiant juos 
pro dujas įrodė, kad dujose 
tuomet atsiranda dalelytės su 
teigiama ir neigiama elektra. 
Tas dalelytes pavadino — 
tonais ir .jų atsiradimo proce
są — ionizacija. J

Pasirodo, kad tonai tol esti 
dujose, kol veikia jas spindu
liai* Spinduliams nustojus veik
ti,( ionai susijungia ir lieka 
nėitralėmis molekulėmis.

Ta pati istorija kartojasi ii 
ore. Saules spinduliai, ypatin
gai ultrafioletinė spektro dalis 
veikdama orą jį tonizuoja, — 
atsiranda elektra. Ionai, susi
durdami sų dulkelytėmis, su 
rūkų lašeliais, netenka save 
judrumo ir elektros. Del to ga
minasi nuolatine elektros srovė 
ore. Radioaktingumo šaltinis — 
žemė, kuri nuolat siunčia ; 
orą radijo emaciją. Tą pat da
ro lietus bei jurų bangavimas

Mus* apsupa iš visų pusiu; 
milijardai įelektrizuotų mažy
čių tonų ir musų -kunui atiduo
da savo elektrą. Kūnas gi, kaip 
geras laidininkas, elektrą ati
duoda žemei ir tuo budu mu
myse nuolat ^cirkuliuoja elekt
ros srovė, žinoma, šita srovė 
labai .silpnutė, bet ji nuolatinė 
todėl ji daro nemažos įtakos 
kūno celėms bei audiniams. To
ji srovė sujaudina, padidina vi
so organizmo gajingUftiĄ, gaivi
na nervų sistemą. Taip vadina-

ryte,

šilti, darome judėjimus; toliau 
liaukos — seilių, kasa, kepe
nys ir kitos ir galop, trečioje 
eilėje, smegenys ir nervai. Pa
gamintą ir nuolat gaminamą 
šilumą musų organizme išlygi
na nervai, kurfe, esant reika
lui, įsako kraujo indams tai 
susitraukti, tai išsiplėsti. Nuo 
šito tikslaus, reguliuojančio 
aparato darbo priklauso ir mu
sų sveikata. Ypatingai jautrus 
šituo žvilgsniu naujagimiai, nes 
pas juos tie reguliuojantieji 
centrai ‘nėra pakankamai išsi
vystę.

Taigi čia labai svarbus įpro
tis,
sis ir užsigrudimas.

Kuo daugiau žmogus pripran
ta prie šalčio, tuo mažiau jis 
šąla, t. y. paviršiaus odos krau
jo gyslos mažiau susitraukia. 
Jeigu pas tokius nuo šalčio pra
džioje indai ir susitraukia, tai 
greitai išsiskečia ir pripludus 
į odą gausiau kraujui, jie vėl 
jaučia šilumą.

Todėl aiškėja, dėl ko tie žmo
nės, kurie nuolat guzojasi šil
tais rūbais, kailiniais, išlepina 
savo kūną ir greičiau peršąla.

Tas užsigrudimas galimas tik 
tiksliai naudojantis oro tynė- 
mis.

(Bus daugiau)

nuolatinis treniravimą-

suserga 
turistai kopdami j aukštus kal
nus, yra pasėka stipriai joni
zuoto oro. žemesnėse aukštu
mose (1000—2000 metrų) tos 
elektros srovės silpnesnės, todėl 
jos ten tik atgaivina ir kiek 
sujudina nervus. Manoma, kad 

į kalnų bei ipajurių vietos svei- 
katingesnės tik dėl to, kad te
nai oras labiau tonizuotas ir 
radioaktingas. Taip pat šito
mis brangiomis ypatybėmis 
oras pasižymi vasarą bei pa
vasarį ir saulėtomis dienomis. 
Todėl su metų laiku ir surišar 
ma dabar plitimas apkrečiamų 
ligų (skarlatinos, gripo, difte
rito ir kt.). Todėl giedras 
lėtas oras teigiamai veikia 
sų nuolaiką bei sveikatą.

Oro veikimas
Oro veikimas musų odai

labai didelis. Imkime termišką 
veikimą: po musų drabužiais 
esti apie 27° šilumos, ir ne
mažai vandens garų. Apsinuo
ginus nuo šaltesnio oro susi
jaudina paviršiuje esantieji 
kraujo indai, jie susitraukia, 
kad apsaugoti kūną nuo atvė
simo, bet raumenims dirbant 
indai priversti vėl išsiplėsti ir 
kad išlyginti esamą kūno atvė
simą, organizmas skubiai ir 
papildomai gamina šilumą (su
stiprindamas degimo procesus), 
šitie veiksniai padidina odos 
sekretorinę (išvalymo) ir kvė
pavimo funkcijas. Paviršiaus 
nervų galų sujaudinimas persi
duoda centralinei nervų siste
mai, krAujo bangavimas atsi
liepia ir į vidaus organų veiki
mą — sustiprėja širdies veiki
mas, pagausėja kvėpavimas ir

Organizme šilumą (taip pat 
reikalingą gyvybei) gamina 
visos celės, visi audiniai. Bet 
svarbiausi gamintojai yra ši
tie: pirmoje eilėje, raumenys; 
štai dėl ko mes, norėdami su-

UŽEIGA

Buy gloves with whot 
it savęs

Mftra reikalo '
daurlan. fad kolei*. Literine Tooth Paate. 
dideUa tūba* paraldnoda ni

JI valo Ir apaauro daa- 
tl« Be to rauto eutaopiatl 
»8. o« kuriuo* faUteauripįrk- 
u pirltlBaltoa ar ką «ta. 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTh PAŠTE

25c

' EMMA POCAITĖ
Užlaikau įšaltų gerų gėrimų ir skanių užkandžių 
pat randasi Vėsi>'vie,ta dėl poilsio šiltose dienose.

•i . ....... t *'
Nuoširdžiai kviečiu visus Pasaulinės Parodos 
šiaip draugus atsilankyti.

6425 So. Western Avė.
onas Hemlock 2398

PIRKITE PAKOL KAINOS 
DAR ŽEMOS!!!

. ■ I

Šią savaitę pas mus bus didelis išpardavimas visokių 
maisto produktų. Pirkite tuoj aus, nes infliacija ateis ir 
kainos bus daug augštesnės.

Visi musų produktai nupiginti ant dešimts nuošim
čių, kad duoti jums progą nusipirkti kas reikalinga.

ATEIKITE TUO J AUS! IR KITIEMS PASAKYKITE!!!

A. TAURAS
6655 So. Campbell Aye.

Su kiekvienu pirkiniu iš $5.00 ar daugiau duosime DYKAI 
tikietą į Lietuvių Dienos Iškilmes Pasaulinėje Parodoj, 
Liepos 16 dieną.




