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Apie lakūnus Dariu ir Girėną nėra tikru žinių
<

Paskiausiomis žiniomis, 
buk pasiekę Karaliaučių

Lietuviai lakūnai išskrido iš New Yorko 
šeštadienio ryte. Išskrido vogtinai, be 

valdžios leidimo. Vos neištiko 
nelaimė pasikeliant

Apie lietuvius lakūnus, Darių ir Girėną, dienraščiui einant 
j spaudą vis dar nėra tikrų žinių. Jie turėtų būti jau Kaune, 
bet jų nesulaukta. Kaunas jų laukia su dideliu susirupinimu. 
Lakūnas Post orą virš Atlantiko rado labai audringą ir vos 
pats nebuvo ledo nublokštas į vandenyną. Lietuvių lakūnų kclv 
oras buvo dar nepalankesnis. Draugų aiškinimu, jie išskridę 
vien verčiami aukojusių jų kelionei išmetinėjimų, kad jie vis 
atidėlioja kelionę. Skridę—laimėti ar mirti. Net r parašiutų 
nesiėmė su savim, nes mažai pagelbos iš jų butų juroje.

NEW YORK, liepos 16 d.— 
Lietuviai lakūnai, kapt. Stepo
nas Darius ir Įeit. Stasys Gi
rėnas, vakar ryte, 5:24 vai. 
netikėtai iš Floyd Bennett lau
ko pasikėlė savo rausvu mono
planu “Lituanica” ir išskrido 
per Atlantiką tieisiai į Lietuvos 
sostinę Kauną. Pasikėlė jie už 
1 vai. ir 14 min. po to kaip 
išskrido per Atlantiką kitas la
kūnes, Wiley Post, kuris skren
da apie visą pasaulį.

2:38 vai. po piet juos paste
bėta virš Gander Bay, New 
Foundland salos, iš kur jie pa
suko tiesiai virš Atlantiko.
Išskrido vogtinai, be valdžios 

leidimo
Abu lakūnai, Darius ir Gi- t 

rėnas, išskrido visai netikėtai. 
Jie jau nuo pradžios gegužės 
laukė New Yorke patogaus oro 
virš Atlantiko. Del tos priežas
ties New Yorke lukurioja ir 
daugelis kitų aviatorių, kurie 
irgi nori skristi per Atlantiką.

Kilus ginčui su valdžia dėl 
sumokėjimo $100 už kablegra- 
mas kitoms šalims, kad išgau
ti jų leidimą skristi virš tų ša
lių, lakūnai negavo leidimo 
skristi, taipjau neturėjo ir pa
sų, tad jie turėjo išskristi vog
tinai, tik artimiesiems drau- 
gams žinant.

Jie atvyko i aviacijos lauką 
neva išlydėti lakūną Post, pas
kui užsišildė savo motorą ir 
rengėsi neva bandyti keltis su 
pilnu gasolino kroviniu.

Tik išvežus jų aeroplaną į 
pasikėlimo vietą, atvyko su jais 
atsisveikinti Lietuvos generali
nis konsulas P. žadeikis, taip
jau vienas lauko padėjėjų pri
kabino naująjį prietaisą, kuris 
rodo kada ant aeroplano sparnų 
pradeda daryti ledas,— tas di
džiausias Trans-atlantinio skri
dimo priešas, jau ne vieną la
kūną pražudęs vandenyno ban
gose.

Pasikėlimas buvo sunkus

Lakūnai pasiėmė 779 galior.ų

gasolino krovinį. Su tokiu di
deliu kroviniu pasikelti visuo
met yra sunku. Visą mylią 
Lituanica bėgo cementuotu ta
ku nepakildama. Tik kai jau 
takas baigėsi ir už 50 pėdų 
buvo jura, aeroplanas pamaži 
pradėjo kilti ir tuoj išnyko že
moj ir tirštoj migloj. Net ir 
patyrusius aviatorius nukratė 
šiurpas matant tą pasikėlimą- 
nes kiekvienas tikėjosi, kad 
aeroplanas įšoks į jurą, arba su
sidaužys. Tečiaus delei didelio 
lakūno Dariaus sugabumo ir 
paties aeroplano stiprumo, ne
laimės išvengta ir aeroplanas 
prie pat juros pradėjo pamaži, 
bet gražiai kilti.

Tik kai lakūnai buvo išskridę 
jau kelias valandas, visi suprato, 
kad jie išskrido per Atlantiką. 
Pranešta Washingtonan preky
bos departamentui, kuris pasi
juto Įžeistas, kad lakūnai išskri
do be jo leidimo. Girdi, jei jie 
butų priversti nusileisti kitoj 
šaly, tai jie padarytų valdžiai 
nesmagumo ir galį būti areš
tuoti, o ir jiems sugryžus ga- 
lys būti atimtas jų skraidymo 
laisnis.

Lakūnai pasiėmė maisto: 
kvortą juodos kavos, dvi bon- 
kas “malted milk” tabletėlių, 
galioną geriamo vandens, keptą 
vištą, tuziną orandžių ir tuziną 
obuolių.

Lakūnai tikisi, kad jų kelio
nė į Lietuvą truks 39-42 va
landas, taip kad bus Kaune 
sekmadienio vakare (Chicagos 
laiku). Atstumas iš New Yor
ko iki Kauno yra apie 4,900 
mylių.
Matė lakūnus virš Karaliau 

čiaus

MTo R H
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, vėsus oras.
Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:- 

23.

Lietuviai lakūnai, kaipt. Steponas Darius ir Įeit. Stasys 
Girėnas, kurie šeštadieny netikėtai išskrido, iš New Yorko į 
Kauną. Apie jų likimą dar nėra tikrų žinių)

Geležies lie jiklos ke
lia algas; padavė 

susitarimą
Nelaukdamos kol valdžia pa

tvirtins susitarimo nuostatus, 
daugelis liejiklų pakėlė algas 
15 nuoš.

Lietuvių Diena praėjo 
labai sėkmingai

Desėtkai tūkstančių lietuvių apsilankė pa 
rdoj ir klausėsi rūpestingai paruošto 

lietuvių programo

Kauno. Lufthansa aerodromo 
viršininkai tuojaus apie tai 
telegrafu pranešė Kaunui.

Jeigu tas aeroplanas tikrai 
buvo lietuvių lakūnų ,tai jie 
turėtų pasiekti Kauną tarp vi
durnakčio ir 2 vai. ryto rytoj.

Wiley Post nusileido Karaliau
čiuje
-- ■■» .» t / . .

Amerikietis lakūnas, Wiley 
Post, kuris skrenda apie pasau
lį ir šiandie išskrido iš Berlyno 
į Ndvorosij^ką, Sibąrijoj, z$uvo 
priverstas nusileisti KafMiau- 
čiuje kelios < valandos pri^s tai, 
kada buvo * užmėtytas liėtuvių 
lakūnų aeroplanas.

Lakūnas Willey Post 
išskrido kelionėn 

apie pasaulį

• skridęs vidutiniškai 146 m. į 
vai. greitumu. Du metai atgal 
tą pačią kelionę ir tuo pačiu 
aeroplanu* truko 17 valandų il
giau. Tada nuskristi į Berly
ną ėmė virš 45 valandas.

Išskrido Siberijon
Willey Post sako, kad jo “ro

botas” labai (gerai veikė ir la
bai palengvino jo kelionę. Pa
siėmęs daugiau gasolino ir tik 
kelias valandas pasilsėjęs jis iš- 
ąkri do Šiferi j ąrNoy orosi j ską. 
M^skvpf i jis' ■nestote/' kaip kad 
būyo pereito}-kelionėj.
? i v

80,000 kareivių krito 
h Gran Chaco kare

Skrenda vienas, kad nustatyti 
naują rekordą ir apskristi pa
saulį į 6 dienias. Jau pasie
kė Berlyną

BERLYNAS, liepos 16. — 
Buvo žinių, kad lietuviai lakū
nai buvo užmatyti įvairiose vie
tose, virš Anglijos ir Norvegi
jos, bet visos tos žinios nepasi
tvirtino ir dėl jų likimo buvo 
jaučiamas susirūpinimas.

Tečiaus gauta ir džiuginan
čių žinių. Iš Karaliaučiaus, Ry
tų Prūsijoj, gauta žinių, kad 
ten, virš aviacijos lauko, 10 
vai. vakare šįvakar (4 vai. po 
piet Chicagos laiku) buvo ma
tytas aeroplanas, kuris, mano
ma, buvo dviejų lietuvių lakū
nų, Dariaus ir Gjrėno, kurie 
skrenda iš New Yorko į Kau
ną.

Aeroplanas apsuko kelis sy
kius apie aviacijos lauką ir 
paskui pasuko j rytus, linkui

NEW YORK, liepos 16. — 
Vakar, 4:10 vai. ryte (5:10 v. 
dienos taupimo šviesos laiku) 
išskrido per Atlantiką viena
akis lakūnas Willey Post. Jis 
skris apie visą pasaulį, kad su* 
mušti savo pirmesnį rekordą, 
kurį jis padarė kartu su He- 
rold Gatty apskrisdami apiepa- 
saulj į 8 su puse dienų. Dabar 
jis tą pačią kelionę sieksis pa
daryti į 6 dienas. Išskrido jis 
dideliu aeroplanu Winnie Mae, 
kuriuo jis su Gatty ir pirmiau 
skrido apie pasaulį.

Tai yra sunkiausias aeropla
nas, kokis buvo naudotas Trans- 
atlantinėj kelionėj. Aeroplanas 
yra gerai įrengtas, turi ‘‘robo
tą” valdyti aeroplaną, ir visas 
vėliuasias apsaugos priemones, 
taipgi naujausį radio komposą, 
dar visai naują, niekam neži
nomą ir ikišiol valdžios laikytą 
paslaptyje išradimą. Valdžia 
gelbėjo ir visam jo aeroplano 
įrengimui. Jo aeroplanas gali 
skristi 170-240 mylių j vai. grei
tumu.
Pasiekė Berlyną į 25 valandas

BERLYNAS, 1. 16.— Villey 
Post, kuris skrenda apie pasau
lį, šiandie atskrido iš New Yor
ko į Berlyną, padarydamas 8,- 
961 m. kelią J 25 vaL 52 min.,

BUENOS AIRES, Argenti
noj, 1. 16.—Vakar sukako vie 
ni metai kaip prasidėjo neofi- 
cialis karas tarp Paraguay ir 
Bolivijos už Gran Chaco rais
tus, kurių užėmimas suteiktų 
neturinčiai priėjimo prie juros 
Bolivijai priėjimą nors prie di
delės Paraguay upės. Po vie
nų metų nuolatinių mūšių abie 
jų šalių armijos stovi veik to
se pačiose pozicijose, kurios 
buvo ir karo pradžioj. ,

Rūpestingai surinktomis ži
niomis, Bolivija tame kare pra
rado 20,000 kareivių užmuštais 
ir mirusiais nuo ligų ir 35,000 
sužeistas ir sunegalėjusiais nuo 
ligų. Paraguay neteko 8,000 
kareivių užmuštais ir nuo li
gų ir 17,000 suniegalėjusiais 
ir sužeistais. Bolivijos nuosto
liai yra didesni, kadangi ji veik 
visą laiką vedė ofensyvą. Abi 
armijos nemažai nukentėjo nuo 
dezinterijos ir kitų ligų, kurios 
paėjo nuo maitinimosi vien 
mėsa.

Y0UNGST0WN, O., liepos 
16.—Nelaukdamos, kol valdžia 
patvirtins paduotus plieno ir 
geležies industrijos sutartus 
nuostatus—kodeksą dėl biznio 
vedimo ir darbo sąlygų, dau
gelis didžiųjų geležies liejiklų 
pakėlė algas savo darbinin
kams nuo 15 iki 171/ž nuoš. 
—iki minimum algos 40c. į va
landą.

Pakėlimas paliečia apie 100,- 
000 darbininkų įvairių geležies 
kompanijų liejiklose.
?lieno industrija mokės 25c-40c 

minimum algos
WA$HINGTON, liep. 16. — 

Plieno industrija padavė val
džiai patvirtinti savitarpinį su
sitarimą dėl nuostatų biznio 
vedime ir darbo sąlygų. Tų 
nuostatų iš plieno industrijos 
jau senai buvo laukiama. Juos 
tekė industriniam administra
toriui buvęs prekybos sekreto
rius Lamont. Patiekė juos 
plieno institutas, kuris atsto
vaująs 90 nuoš. industrijos.

Nuostatai A nustato 4Q. vai. 
darbo savaitę geležies liejiklose. 
Minimum alga nutetatyta įvairi 
—pradedant nuo 25c į valandą 
pietinėse valstijose iki 40c šiau
rinėse (Chicago, Gary, Pitts- 
burgh ir k.) Dabar gi mokama 
nuo 15c iki 33c į vai. Išlavin
tiems darbininkams irgi sutei
kiamas 15 nuoš. pakėlimas al
gos.

Industrine administracija 
taipjau gavo sutartus nuosta
tus ir vilnų audinyčių.

CHICAGO.—Lietuvių Diena 
Chicagos pasaulinėje parodoje 
praėjo netikėtai dideliu pasise
kimu, kokio turbut nesitikėjo 
ir patys rengėjai.

Kaip tik spėjo paroda atsi
daryti ryte, tuojaus pradėjo 
rinktis dideliausi būriai lietuvių 
ir greitai užpildė didelę Hali of 
Science aikštę, o ir visur kitur 
po parodos aikštę vaikščiojo 
buteliai lietuvių ir žiūrinėda
mi įvairiausius eksponatus, lau
ke lietuvių programo.

Atėjus 1 vai. visa Hali of 
Science aikštė, kurioj gali tilp
ti desėtkai tūkstančių žmonių, 
buvo pilnutėlė. Ne tik visos 
sėdynės buvo užimtos, bet ne
buvo vietos ir stovėti, taip kad 
lietuvių minia, nebesutilpusi 
pačioj aikštėj, nusitęsė toli už 
pačios aikštės, iki pat parodos 
ežerėlio.

Apskaitoma, kad lietuvių pro
gramo klausėsi keli desėtkai tū
kstančių žmonių, išimtinai veik 
vieni lietuviai. Klausėsi jo ne 
tik desėtkai tūkstančių Chica
gos lietuvių, bet ir tūkstančiai 
iš kitų miestų suvažiavusių sve
čių. Daugelis gi galbūt, nebe-

gavę sėdynių ir negavę dagi 
parankios vietos stovėti, iš- 
klaidžiojo po visą parodos lauką. 
Tikrai vakar visa paroda buvo 
lietuviška, nes visur parodoje 
buvo galima rasti lietuvių.

Programas Hali of Science 
aikštėj prasidėjo 
po piet. Kalbėjo 
nisteris Am. B. 
prof. Senn ir k.
700 balsų jungtinis choras, su
sidedantis iš 14 Chicagos lietu
vių chorų. Solo dainavo J. Ba
bravičius, E. Sadauskaitė, A. 
Salaveičikiutė-Steponavičienė, G 
Giedraitienė ir II. Bartush. Vi
sų dainos išėjo labai gražiai. 
Griežė Chicagos Lietuvių Sim
fonijos Orkestras.

Dalis šio programo buvo per
duota ir per radio.

Pasibaigus šiam programai 
užėjo smargus lietus, kuris su
trukdė pradžią sporto progra
mo. Tečiaus programas tapo 
išpildytas biskutį vėliau numa
tyto laiko ir praėjo tiek pat 
dideliu pasisekimu*.

(Platesnių žinių apie tą dieną 
ir patį programą bus patiekta 
rytoj).

Bolivija turi apie 50,000 ka
reivių karo zone, o Paraguay— 
40,000.

Alton bankierių Lauer 
Žmogvagiai paliuosavo

ALTON, ILL., 1. 16.— Ban- 
kieriute August Lauer, 78 m., 
kuris buvę išvogtas iš savo na 
mų kelios dienos atgal, tapo 
žmogvagių paliuosuotas. Jį pa
leido netoli Collinsville. Neži
noma, ar išpirkimas buvo su
mokėtas, bet manoma, 'kac 
žmogvagiai gavo išpirkimo apie 
$25,000.

Chinijai gręsia badas 
ir potvyniai

Nušovė
ALTAMONT, Kas., liepos 14. 

— Du plėšikai užpuolė Labete 
Coumty banką. Bet kasierids 
Isaac McCarty juos nužiūrėjo 
ir buvo prisirengęs. Vienas plė
šikų pastvėrė McCarty žmoną 
ir už jos pasislėpė, bet vistiek 
McCarty jį nušovė. Tada ir ki
tas plėšikas pasidavė.

Abu plėšikai buvo iš 11 ka
linių, kurie geg. 30 d. pabėgo 
iš Lansing, Kas., kalėjimo, pa-

Kas Dedasi Lietuvoj
Kauno miesto turtas siekia 49 

milijonus litų
Atsižvelgiant į kainų kri

timą, visas Kauno miesto tur
tas praeitais metais buvo pati
krintas, perkainuotas ir turto 
vertė sumažinta. Pagal naują
jį įkainojimą, Kauno miesto sa
vivaldybės žemės vertė siekia 

142,726,418.05 lt., miško vertė—

SHANGAI, L 16.— Shensi 
provincijoj, centralinėj Chini- 
joj, jau dabar siaučia badas ii 
tūkstančiai / žmonių badauja. 
Ten sausra, kurį tęsiasi jau* nuo 
1928 m., sunaikino visą aug
meniją.

Tuo tarpu Geltonosios ir 
Yangtze upių kloniams gręsia 
potvyniai. Del nuolatinių lietų 
abi upės išsiliejo iš krantų ir 
jau* tūkstančiai žmonių neteko 
pastogės. Vanduo vis dar ki- 
la ir gręsia užlieti Tsinan mies
tą, turintį 400,000 gyventojų.

25 žmonės žuvo uragane 
Meksikoj

BROWNSVILLE, Tex., 1. 
—Gautos suvėlintos žinios, 
ko, kad 25 žmonės žuvo tropi
kų uragane, kuris pereitą sa
vaitę praėjo tarp Brownsville 
ir Tampico, Mex. 16 žmonių pri
gėrė staigiai pakilus vandeniui.

16. 
sa-

MINDEN, Nev., liepos 14.— 
Prezidento stmus, Elliott Roo- 
sevelt, 22 m., vietos teisme 
pareikalavo perskirų nuo savo 
žmonos, Elizabeth Donner, duk
ters Pennsylvanijos plieno mag
nato.

No. 166

apie 2 vai. 
Lietuvos mi- 
IC Balutis, 
Dainavo virš

stvėrę kalėjimo viršininką. 4|266>650 5O m ir trobesių _ 
tų kalinių jau pirmiau buvo su- i 
imti, tad laisvėj pasilieka tik 

buv. kaliniai.5

EVANSVILLE, Ind. — Ka
dangi jos buvęs vyras nebesu
tiko su ja antru kartu apsi
vesti, tai Emilie Blace patrau
kė jį teisman, reikalaudama 
$5,000 atlyginimo.

PHILADELPHIA, Pa., 1. 16. 
—Rekordai rodo, kad 40 laivų, 
kurie buvo naudojami šmugelia- 
vimui degtinės į Ameriką, ta
po parduoti Chinijai. Laivai
neteko darbo legalizavufls alų, 
nes degtinės suvartojimas žy
miai sumažėjo. Chinija var
tos juos patruliavimui savo 
vandens kelių.

5,635,595.30 lit., iš viso 48,628,- 
1663.85 lit. 1931 metais Kauno 
miesto turtas buvo įvertintas 
62,546,039.86 lit. Tad per pas- 
kutiniute metus Kauno mieste 
turto vertė yra sumažinta 13,- 
917,376.01 lit.
Atvažiuoja iš Vokietijos žydų 

vaikai
Birželio 27 Kaunan atvažia

vo iš Vokietijos 10 žydų vaikų, 
kuriuos “Oze” nugabeno į Kar
mėlavą vaikų kolonijom

Laukiama .dar 20 žydų vaikų 
iš Vokietijos.

ę ..................

LIMA, Peru, 1. 16.—-Iš Piasco 
pranešama, kad pasigendama 8 
žmonių paskendus prakiurusiam 
pakraščių laivui Chancay.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TU. Canal 8500
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ką gauname važiuoda-
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PROBAK
dažniau

Lietuvos

žiūrint atrodo, kad 
Ru jaunuoliais pa-

Lietuvos istorija, 
dvasia kėlė klojas tų, ku- 
kaulai ilsis tolimam Sib'i- 
krašto arba nežinomi ka- 
išblaškyti po visą Lietu-

kad 
kojų. Turė-

spaudą lietuvių visuo- 
atydą į žemiau nuro- 

nenormalius apsireiški-

Lenino ir Stalino

kamiaiisias juros keliate yra

tuo 
iš 

varžytines ir

ir tamsiausias davat-

L ®‘ I

liudija

a)

Seimų vyriausybė atitaisė 
skriaudą, kuri buvo daroma 
Lietuvos liaudžiai ilgus laikus. 
Žemę sugrąžino j tiems, kurių 
prakaitu ir krauju buvo ji

is valstybes nemažas algas. 
Ta proga yra pasinaudoję ir 

skelbia

KORESPONDENCIJOS!
1 *

Vienas šio miesto gyvento
jas, Bimbos pasekėjas, apsir
go, nuėjo pas “buržuazinį” 
daktarą, kad surastų ligos 
priežastį. Bet patikėjo “Lais
vės” garsinimais, kad reiki# 
gerti Sovietu mineralinį van
denį, ir taip tas žmogelis gy
dės Sovietų vandeniu, 
kuone nepakratė 
jo jį vežti net į

x
Plymounto Lietuvių Kapi

nių Bendrovės buvo apvaikš- 
čiojimas 30 d. gegužės ant ka
pinių žemės. Žmones suva
žiuoja aplankyti savo šeimy
nos ar giminių kapus, sodina 
gėles aplaistydami jas ašaro
mis. Tuo pačiu laiku Bimbos 
pasekėjai suvažiuoja ant ka
pinių daryti biznį.

Vienas žmogelis nedidelio 
ūgio, plikas, ilga nosim, bė
gioja po kapines siūlydamas 
Sovietų žuvių. Žmonės žiuri 
ir juokiasi iš tokių fanatikų, 
kad Bimbos sekėjai jau pra
lenkia 
kas.

šioj apylinkėj bimbiniai iš
siuntinėjo draugijoms laiškus 
prašydami aukų. Mat, norį į- 
steigti Jaunuolių mokyklą. Sa
ko, mes seni susipratę darbi
ninkai išmirsime, kad jaunuo
liai užimtų musų vietą. Mo
kykla busianti ukėj (farmoj), 
mokysią tik vieną mėnesį. Jau
nelis, išbuvęs farmoj vieną 
mėnesį, sugrįš namo ir jau pa
žins visus 
težins.

Paviršiu 
bolševikai 
darys stebuklus. Bet map at
rodo, kad tą mokyklą, kutią 
bolševikai mano atidaryti 
ukėj, reikia suprasti ne kaip 
mokyklą, ale kaip fabriką. Į 
tokią fabriką bolševikai įdės 
jaunolį, ir kas minutė galės 
išeiti iš mašinos 4 susipratę 
darbininkai. Taigi į vieną va
landą bus galima padaryti 
210 bolševikų, o į vieną parą 
bus galima padaryti 5,760 bol
ševikų. Ji į vieną mėnesį, taip 
sparčiai dirbant, bus galima 
padaryti netoli 200,000. Tai tik 
Pittstone ir apylinkėj. O kur 
kitos kolonijos?

Taigi 1 d. rugsėjo, kada mo
kyklos užsidarys, visoje Ame
rikoje bus bolševikų tiek, kiek 
vasarą yra musių. O rudenį 
Bimba bus tikrai išrinktas 
šios šalies prezidentu. Taigi, 
kaip matote, kapitalizmo die
nos jau suskaitytos.

— Reporteris.

Amerikos Lietuvių 
Ekonominis 

Centras
Amerikos Lietuvių Ekono

minio Centro Turizmo Sekci
ja skaito savo pareiga kreip
ti draugų vaizbininkų domesį 
ir per 
menės 
dytus 
mus:

Amerikos lietuviai prieška
riniais laikais daugumoje pa
siekdavo šią šalį per Vokieti
ją ir per Vokietijos uostus 
Bremeną ir Hamburgą. Dėl to 
musų žmonės ir dabar tebėra 
tos nuomonės, kad tarytum 
nėra kito kelio tarpe Lietu
vos ir Amerikos kaip tik per 
Vokietiją. Bet toks galvojimas 
yra didelė klaida ir yra 
s^ri^aųda kaip pačiam kelei
viui i taip ir Lietuvos reik#; 
ląfcns.- Jau trys metais kaip 
Amerikos Ekonominis Cent
ras stengiasi įtikinti visus tuos 
keleivius, kurie vyksta iŠ Ame
rikos Lietuvon ar iš Lietuvos 
Amerikon, kad lietuviams tin-

a

iš prie fašistinio lovio, gaudamį
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tų kompanijų laivais, kurios 
siunčia laivus į Klaipėdą kaip 
tai: švedų laivų kompanija, 
Skandinavų laivų kompanija, 
Cunard laivų kompanija (an
glų) ir Seentic American Line 
(amerikonų). Kas yra važia
vęs į Klaipėdą, tas žino visus 
patogumus tokios kelionės ir 
negalima lyginti su trankymo- 
si po Vokietijos gelžkelius. 
Blogiausias betgi yra vokiečių 
agresyviškumas, kurį patyrė 
lietuviai keleiviai. Apie tai 

kad ir šie faktai:

Skaitytojų Baisai
V _

Kaip Elgiasi Su Lie
tuvos Naujakuriais

pernai metą Lietuvos 
jaunimas norėjo pasi
tikti iš Amerikos atvy
kusius svečius Virba- 
liaus-Eitkunų gelžkelio 
ruože, — bet vietos vo
kiečiai pakėlė skanda
lą ir vos muštynės ne-

šią vasarą vokiečių 
laivų kompanija palei
do laivą “BERLIN” 
Klaipėdos link. Prisi
artinus prie Klaipėdos 
iš “BERLYNO” pasi
pylė Hitlerininkų ir 
komunistų propagan-

Štai
mi vokiečių laivais. Amerikos 
vaizbininkai privalo pakelti 
balsą. Kiekvienas lietuvis ke
leivis privalo iš laivakorčių 
agentų reikalauti, kad jam siū
lytų tik tokius laivus, kurie 
veža į Klaipėdą, o ne tokius 
laivus, kuriuose įžeidžiama 
lietuvių tautiniai jausmai.

I)r. P. Puskunigis, 
Amerikos Liet. Ekon. Centro 

Pirmininkas.

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

Patarnavimu

KC
Full Pack 
No Slack Fillinq

ŠAME PRICEfe&r 
M42YEARSAGO' * 

25ounces for254

Doubl*T§ii^Adionf

OF POUNDS USFD

Ilgus laikus lietuviai verga
vo svetimiesiems, pakėlė ga
lybes skriaudų iš svetimu di
džiūnu, c

Jeigu pažvelgsimi šiandie į 
Lietuvos kryžkeles,0tai"pamaty
sime prie jų kišančius akme
ninius pamatus. Tai yra lie
kanos buvusių smuklių (kar- 
čianių), kur seniau Lietuvos 
baudžiauninkų protas mulkin
ta. Atokiau riogso griūvančios 
sienos dvarų trobesių, nete
kusių baudžiauninkų, kur dar 
ne taip seniai buvo girdėtos 
musų senelių vaitojimas dėliai 
ponų bizūno kirčių.

Dabar tarp vienų ir kitų 
trobesių, iškilo nauja karta. 
Tai vadinami naujakuriai, 
dausumoi buvusio i i Lietuvos

Į kovojusieji pirmomis dienO- 
Į mis už Lietuvos nepriklauso
mybę. šie žmonės yra kilę iš 
Lietuvos liaudies, buvusių 
baudžiauninkų vaikai. Jų dar
bus minės 
Jų’ 
rių 
ro 
pai

jų tėvų ir pirmtakunų.

Bet tas ncpafilco neskaitlin
gai grupei Lietuvos intrigan
tų, kurie laukė tik tinkamos 
progos atitaisyti dvarininkams 
padarytą “skriaudą”. Ir štai 
1927 m. gruodžio 17 d. per
vartas atitaisė tų “skriaudą”, 
palikdamas po 160 hektarų 
dvarininkams, o kurių dvarai 
jau buvo išdalinti, užmokant

tiems pinigais, 
Lietuvos liaudies.

Naujakuriams apsisėsti bu
vo duodama kiek miško, sėk
lų ir pinigų. Tais betgi lai
kais buvo gan aukštos kainos 
įvairioms, reikmenims, dėl ko 
kuone kiekvienas naujakuris 
prisidarė po du-tris tūkstan
čius litų skolos.

Užėjus dabartiniams sun
kiems laikams šių skolų grą
žinimas yra neįmanomas. Bėt 
fašistinė vyna'tįybą lupa iš 
naujakurių "pakilt filį duonos 
kąsnį. O daugely vietų nega
linčių užsimokėti skolą vy
riausybė parduoda ukius iš 
varžytinių, mesdama lauk iš 
pastogės buvusių Lietuvos ko
votojų šeimas. <

Naujakurių žemes už pasa
kiškai žemas kainas supirki
nėja tie, kurie yra prisišlieję

ilgaskverniai, kurie 
artymo “meilę”. 

Kuo toliau, 
gaunama žinios 
apie daromas
apie šiurpulingą išmestų šei
mų gyvenimą.

Tai taip elgiasi “tikrieji pa
la isvės 
jų P«- 
ir ati- 
Lietu-

dvarinin-

suteikia 
barzdaskutykloa 

mmmh komfortą 
skutimos 

namie

triotai” su Lietuvos 
kovotojais, lupdami iš 
skutinį duonos kąsnį 
duodami jį amžiniems 
vos priešams 
kams.

Tą visą gali atitaisyti tik
tai liaudies pastatyta vyriau
sybė su Seimu priešaky.

Povilas L.

(PROBAK BLADE)

Garsinkitės “N-nose”

,. w......

NAUJIENŲ
(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)

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

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

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

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

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

Proga apšviėtą mylintiems įsigyti jsiaTi tttiįąnnį kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų ątsilan'Uyfno į įhtrsų;‘kny
gyną —- čia rąsile tikrą apšvietos s bei kriygų' i'*”' 
turgų. Su pagarbą',

53 So. Halsted St., Chicago, III
JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas)

•f * •

Vasarinė Ekskursija 
Liepos 28, 1933

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

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

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

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

TURISTINĖ KLĖS A:
Į Vieną Pusę 
Į Abi* Puses-....

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

“NAUJIENOS” 1739 So.Halsted Street

TREČIA KLESA:
| Vieną Pusę ......... ...............
į Abi Puses ..........................

$99.00
161.50

$130.50 
220.00

iiiiMtoii......... ■ *in.m—
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Saulė bei oras - musų 
sveikatos šaltiniai

" > 1 | I I

(Tęsinys) 
Oro tynęs »

Musų sąlygose oro tynėmis 
visuomet galime naudotis. Tai 
ne saulės, — kurios lituki, ne
sulauki pasirodant. Oro tynęs 
galima suskirstyti j šiltas (tarp 
20—30°C), vėsias (14—20°C) 
ir šaltas (7—14°). Oro tynių 
veikimas susijęs su oro tempe
ratūra, drėgnumu, vėju, švie
sos kiekiu, oro grynumu ir at
mosferos ionizacija. Oro tynių 
veikimas primena vandens vei
kimų. Nuo šiltos oro tynės pul
sas pagreitėja; kraujo spaudi
mas sumažėja, kūno temperatū
ra kiek nukrinta, kvėpavimas 
esti retesnis, bet gilesnis. Odos 
kapiliarai prisipildo krauju.

Nuo vėsios oro tynės pulsas 
retėja, kraujo spaudimas pra
džioje pakyla, paskui puola 
žemiau normos. Kūno tempera
tūra dar labiau nukrinta. Kvė
pavimas esti retas, bet gilus.

Toki pat tik dar didesni reiš
kiniai ir nuo šaltos oro tynės.

Nuo vėsių arba šaltų tynių 
daugiau kraujo priplūsta prie 
vidaus organų.

Oro drėgnumas vėsių tynių 
veikimų sustiprina. Taip pat 
vėjas. 1

Šviesa šaltų tynių veikimų 
sustiprina, gi šiltų susilpnina 
šilumos veikimą į pulsą ir 
kraujo spaudimą.

Labai yra svarbu oro tyru
mas, grynumas; todėl reikia 
pasirinkti tynėms vietą, kur 
nėra dulkių, durnų, geriau ply
name lauke, kur ant pievutės, 
medžių pavėsyje, arba po au
dekline padanga.

Pradėti tynęs geriau pavė
syje prie 20° C. Silpnesniems 
bei neurastenikams prie 25°— 
30°C.
' Oro tynių veikimas šitoks: 

sunaikina organizme riebalus, 
sustiprina širdies veikimą, pa
skatina medžiagų apykaitų, pa
šalina susitvenkimą vidaus or
ganuose kraujo, paskatina vei
kimų įmegenų, odos, inkstų, 
žarnų,į gleivinės ir pagerina 
savijautą.

0<o tynių prijtaikymas 
7 •

Oro tynėmis gydomos šitos 
ligos: nervų suirimas, maža
kraujystė, padagra, aptukimas, 
chroniškas bronchitas, senas 
pleuritas, džiovos pradžia (plau
čių viršūnių kataras), jaknų, 
blužnies negalavimai, vidurių 
užkietėjimas.

Griežtai draudžiama naudotis 
oro tynėmis sergantiems: ne
kompensuota širdies liga, inks
tų ligomis, nervų uždegimu, 
smegenų (galvos bei stubur
kaulio) ligomis, džiova su krau
joplūdžiu, ir bendrai visiškai 
sunykusiems bei nusilpusiems.

Štai keletas praktiškų pata
rimų, kaip užsigrudyti oro ty
nėmis:

1. Geriau pradėti oro tynęs 
savo kambary, ir tik po kai- 
kurio laiko pereiti po grynu 
dangum.

2. Su tynėmis būti atsar
giems, nepersišaldyti; pirma
tynė turi tęstis ne ilgiau 20—30 
min. Kasdien galima ilginti 
10—15 min. ir, žiūrint reikalo, 
lig 2—3—4 vai.

3. Patogiausias laikas nuo 8 
vai. ryto ligi 6 vai. vakaro.

Imti dėmesin šilumą, vėją ir 
drėgnumą.

4. Nutraukti tynę, jeigu da
rosi šalta, krečia šaltis.

Taip pat nutraukti, jei nuo 
Šiltos tynės labai prakaituoja
ma.

5. Imant vėsią ar šaltą oro 
tynę būtinai reikia daryti judė- 
sius: gimnastikuot, šokinėt, bė
gioti, lankstytis. Kuo jaunes
nis, tuo smarkiau turi judėti.

6. Nedaryti tynės nevalgius, 
arba tuojau pavalgius, bet ge
riau palaukti 2-8 vai. z

7. Kad tynė energingai veik
tų, reikia drabužius urnai nu
sirengti.

8. Silpni tenedaro tynių že
miau 15° C.

9. Kūdikiams tynęs geriau 
daryti tarp 5—7 vai. vakaro.

Savo kambary oro tynėmis 
naudotis galima sekančiai:

Tuojau atsikėlus reikią ati
daryti keletai miliutų langelį 
(žiemą) arba visų langą (vasa
rą) ; nusivilkti baltinius ir nuo
gam ruoštis — valyti šepetuku 
dantis, praustis, skustis, arba 
daryti gimnastiką; po 15—20 
minutų apsirengti, pavalgyti ir 
eiti į darbų.

Jei dėl kurių priežasčių ne
galima visai nuogam išsirengti, 
tai užsimauti trumpas maudy
mosi kelnaites, arba kostiumą. 
Jeigu rytais nėra laiko, tai ty
nęs perkelti vakarop. Taip pat 
daryti tynęs išvėdintame ore.

Neurastenikams geriau tynęs 
daryti rytais, kitaip juos už
puola nemiga, poliucijos. Mote
rims laike mėnesinių tynių ne
patartina daryti.

Geriausias amžius užsigrū
dinimo — kūdikystė.

[“Darbo Sveikata”]

f Tarp Chicagos 
Lietuvių

Buvusių T.M.D. na
rių dėmesiui

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
prisidėjo prie Keistučio Kliu
bo. Susirinkime abiejų drau
gijų valdybų ir komisijų, ku
ris įvyko 7 d. liepos W. Shar- 
kos namuose, 4635 S. Wash- 
tenaw avė., tapo galutinai iš
spręsta visi dalykai, kurie lie
čia Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos prisidėjimų prie Keistučio 
Kliubo, ir nuo 8 dienos lie
pos mėnesio Tėvynės Mylėto
jų Draugija - su 90 narių ir 
.$2,532.80 turtu tapo Keistučio 
Kliubo dalimi ir pilnateisiais 
nariais.

Keistučio Kliubo valdyba 
praneša visiems buvusiems 
Tėvynės Mylėtojų draugijos 
nariams, kad ištikus nelaimei, 
ligai ar mirčiai, kreiptųsi į 
Keistučio Kliubo finansų se
kretorių W. Sharkų adresu 
4635 So. Washtenaw Avė.

Ir dar kviečia visus buvu
sius Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos narius atsilankyti į atei
nantį Keistučio Kliubo susi
rinkimų, kuris įvyks 6 dienų 
rugpiučio Keistučio Kliubo bu
veinėj, 4615 So. Mozart st., 11 
vai. priešpiet. Visi nariai, ku
rie turės Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos ženklelius, bus į- 
traukti į Keistučio Kliubo kny
gas. Ir Tėvynes Mylėtojų 
Draugijos ženkleliai bus ap
mainyti ant Keistučio Kliubo 
ženklelių be jokio primokėji- 
mo. *

Reikės taipgi užsimokėti

duokles. Bet kurie yra sumo
kėję Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai šiek tiek už 1933 metus, 
tai ta mokestis bus priskai- 
tyta.

Taipgi Keistučio Kliubas
kviečia naujai įstojusius Tė
vynės Mylėtojų buvusius na
rius į darbų Kliubo gerovei. 
Kas prirašys 5 naujus narius, 
ne senesnius kaip 35 metų, 
gaus po dolerį už kiekvienų 
prirašytų narį. O kas daugiau
sia prirašys narių, tai grabo- 
rius J. J. Bagdonas duoda tam 
10 tūbų $50 vertes radio.

Molinos Simus.

Iš Lietuvių Kliubų 
Feder. darbuotės

Lietuvių Kliubų Fedaracija 
laike nepaprastų susirinkimų 
liepos 11 d. Delegatų atsilan
kė skaitlingas būrys.

Kilo dideles diskusijos dė- 
liai išvažiavimo numatyto lie
pos 16 dienų. Mat tas išvažia
vimas susiduria su pasaulinės 
parodos Lietuvių Diena.

Komitetai pranešė, kad vis
kas buvo prirengta piknikui 
— depozitas duota Svelainiui
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Sveikinu Pasaulines Parodos Svečius

MANO VIETA RANDASI MARQUETTE PARKE 
Skanus šaltas alus ir užkandžiai.

A. J. BERZYNSKIS, Sav.
2346 West 69th Street, Chicago, Illinois. :

(Arti prie Western Avenue) Tel. Republic 4544 »

GAL JAU nebeturėsite tokflps 
progos . . . progos nusipirkti 

tikrą Maytag už šią sensacingai že
mą kainą. Užeikite dar šiandien.

DAUGIAUSIA PARSIDUODANTI 
SKALBIMUI MAŠINA 

MAYTAG KRAUTUVĖS
4334 W. Madison St.
1440 Milwaukee Avė.
2639 Milwaukee Avė.
2934 Lincoln Avė.
4813 Lincoln Avė.
4341 Elston Avė.
5605 W. Madison St.
5617 W. Division St.
3551 Armitage Avė.
7921 S. Ashland Avė.
6124 S. Halsted St.
924 S. Halsted St.
8811 Commercial Avė.
41 1 Harrison St., Oak Park
5 94 7 W. Cermak Rd.
1910 E. 79th St.
1808 W. Chicago Avė.
383 8 W. North Avė.

Atdaros vakarais iki 9 vai.

THE MAYTAG CHICAGO CO.
1230 So. Western Avenue

Telefonas Seeley 2366
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už vietų jau senini. Patyrę, 
knd minėtu laiku yra rengia
ma Lietuvių Diena, komite
tai mėgino perkelti savo pik
nikų kitam kartui. Pasirodė 
tačiau, kad vietos negalima 
gauti iki rugpiučio 27 d.

Taigi nutarta rengti pikni
kų liepos 16 d., Svelainio dar
že prie Lietuvių Tautinių Ka
pinių. Kas neturės kur važiuo
ti tų dienų, yra kviečiamas 
atvažiuoti į L. K. F. pikniką.

L. K. F. Komitetas.

Cigaretų Šmugelis
Visi biznieriai žino, kad 

Chicagoje cigaretų laisnis kai
nuoja $100 metams. Tą žino 
veik visi ir ne biznieriai. To
dėl, kas iš biznierių parduo
da cigaretus be laisnio, tas 
varo cigaretų šmugelį.

Ar yra smerktinas cigaretų 
šmugelis, ar reikia prieš tai 
kelti balsą, kad šmugelį pa
naikinti ar bent sumažinti 
Chicagos lietuvių tarpe?

Kai kas gal net pasityčios 
iš šitokio klausimo kėlimo. 
Ne vienas pasakys, kad mie
sto valdžia begėdiškai išgve
rusi, pilna korupcijos, ir be 
jos laisnių, jei tik galima, 
nėra peiktina apsieiti.

Bet valdžios pareigų klau
simą palikime šalyje. Pažiū
rėkime, ką cigaretų šmuge
lis daro savųjų tarpe.

Visi pripažins, kad konku
rencija biznierių tarpe gali 
būti švari ir nešvari.

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo............ ...

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
, f>! ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE 
. f . I

šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

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

Užkvietimas Pasaulinės Parodos Svečiams 
Ir Visiems Draugams

Užlaikau gerą šaltą alų — užkandžiai už dyką 
Muzika dėl šokių seredoje ir subatoje 

WESTERN AVĖ. BEER GARDEN
P. MUŠINSKAS, Sav.

6914 So. Western Avenue, Tel. Hemlock 0948
----- J

f SVEIKINAM PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
Mes užlaikome tikrai Lietuvišką Užeigą — gausi skanaus 

šalto alučio ir užkandžių.

Mrs. Anna Bagdonienė 
1750 So. Union Avenue

— Kampas 18-tos —
V ............. .............. ........ 111-=;

Įsivaizduokime, kad ant vie
no kampo yra lietuviška bu- 
čėrnė, o ant kito kampo sto
vi lietuviška aptieka arba sal
dainių krautuvė. Toliau įsi
vaizduokime, kad aptiekorius 
arba saldainių krautuvės sa
vininkas turi cigaretų laisnį, 
0 btičeris pardavinėja cigare
tus paslapčiomis be laisnio. 
Ar pateisinsime tokį bučerio 
pasielgimą? Ar toks jo pasi
elgimas nebus priešingas biz
nio etikai?

UŽKVIEČIAM VISUS SVEČIUS ” 

Geras alus ir skanus užkandžiai.

Mrs. Alina
Lishkewitz
(iš Detroit, Mich.)

670 W. 18th Street
Kampas Union Avė.V—.. .........  /

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Showers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$*l 4 A 
komis ................................ ”
NICKEL PLATED

PO ...................................
Porcelinės rankenos, rezer

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

2.69
53c

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedaliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

Man rodos, jog kiekvienas 
pasakys, kad toks bučeris ve
da nešvarią konkurenciją su 
savo kaimynu. Kadangi pana
šios konkurencijos lietuvių 
tarpe yra nemaža, tai ir ver
ta viešai apie tai prabilti.

Kad cigaretų šmugelį lietu
vių tarpe sumažinti, tai ne
užtenka šmugelninkams apie 
tai priminti: Reikia apie tai

SVEIKINAM PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS ’’

Chicagos Lietuvių Centras yra Bridgeporte —

LIETUVIU AUDITORIUM
Apačioje randasi AUDITORIUM UŽEIGA—alus—užkandžiai, 

BotVling ir Billiardai.
JULIUS JANELIUNAS, Sav.

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

................................... — ..................... .............

UŽKVIEČIU PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS
ATSILANKYTI

Seniausia Lietuviška valgykla Chicagoje yra

UN1VERSAL RESTAURANT
(Gyvuoja virš 10 metų)

Gaminu valgius pagal lietuvių skonj. ANTANAS A. NORKUS, Sav.

750 West 31 Street, arti Halsted St.
V ■ ■ ■■ ................................. 4

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

Bus geri muzikantai — Skanus šaltas alutis ir užkandžiai veltui

MARQUETTE TAVERN 
PAUL PRONSKIETIS, Savininku 

2439 West 69th Street, Chicago, Illinois
Tel, Hemlock 55 70

JOHN F. RUZIC, 
M.D.F.A.C.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 10425 Hamilton Avė.

Tel. Beverly 0081 
Valandos: 7—9

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

Tel. PROSPECT 2011

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

DENTISTERIJOS GYDYTOJAS 
Res. 6751 Loomia BJvd. 

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

priminti ir to šmugelio rėmė
jams. Pirkite cigaretus pas 
tuos lietuvius biznierius, ku
rie turi cigaretų laisnį.

Rūkytojas.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 1114 West 80th St.

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

J. FRANCIS SMITH, 
M.D.

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

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

PLIENO PRAMONĖJE

prof. M. R., pa-

KONFISKUOS FAŠIZMO PRIEŠŲ TURTĄ

kini savo į autus suvyniotas “atsigulti

■«!

DIKTATŪROS REKLAMA

-

4 <4 ' 
' i

priešaky 
Pilsudskio 
iš endekų

!»

burtus,

Dar 
karą jisai paraše lenką 
rimtą knygą apie Lietu- 
jos tautinį atgijimą.
vistiek yra labai įdomus

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
tefcmadieniuB. Leidlia Naujietm Ben
drovė, 1739 S. Halated St., Chtaura, 
tll. Telefonu Canal 8500.

davė “Trimitui” 
iš kurio paitiria-

EnUred m Soccnd Omb Matter 
March 7th 1914 ai thc Port Office 
©f Chlcago, 
March ftrd

Arėjas Vitkauskas.

SMUIKAS
(Karo apysakaitė).

2

Pirmadienis, lieix 17, 1033 . .... . ..... . . - .....

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

1339 South Halsted Street 
Ttlepbone Carui 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subccription Rate*: 
paryaar fa Canada 

.00 per year outoraa ©f 
k00 per year fa Ghieagc 

8c per ettpy____________

uiauakymo kainai
Chicagoje —- paltu;

Metami —_____
Pusei meti —
Trims mlnesdam
Dviem mlneriam
Vienam ratnmtai

Chicagoj per (inafiotojuai

88.00
4.00
E.OO > Apžvalga

M

Vieną kopija , ..................... 8c
Savaite! -- . - 18c
Minoltai —----------- - ■ - 75c

Suvienytoje VaJitijoia. na Chicagoj, 
.•altai

Metami . 37.OO
Pniei meti -------------- 8.50
Trims minėdama .. -. . _ . 1.75
Dviem raineliams —............ 1.25
Vienam mėnesiui ------- T .... ,75

Lietuvon ir kitur ulaiemuoM 
lAtpigfata)

Metams bumietniu imi______ _ 88.00
Pusei meta----------------------- 4.00
Trims minėdama . 2.10
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

’PROF. ROEMERIS IR 
PILSUDSKIS

Pasirodo, kad Mizara ar ku
rio kito panašaus džentelmono 
uosle užuodė tame dokumente 
“klastą” ir “kontn-revoliuciją”. 
Girdi, laikraštis, kuris laišką 
įdėjo, esąs . kontrrevoliucinis

“Nereikia nei aiškinti, kad 
.visas laiško tonas smirda 
‘podielka’ (klasta).”
Mes sakėme, .kad Brooklyno 

komisarų organas tarnauja 
“uoatytojams” (žvalgybinin
kams), o ne visuomenes infor
mavimui.

HM

Valdžios raginimai ir grasinimai, galų gale, pri
vertė plieno pramonės bosus įteikti kontrolės adminis
tracijai savo kodeksą. Jie siūlo įvesti toje pramonės 
šakoje 40 valandų darbo savaitę ir algų minimumą nuo 
25 centų už valandą iki 40 centų, žadėdami dar pridėti 
15 nuošimčių kai kuriems darbininkams, uždirbantiems 
daugiaus, kaip minimumą.

Taigi šis kodekso projektas yra blogesnis net ir už 
tekstilės pramonės kodeksą. Audinyčiose sutarta mo
kėti darbininkams mažiausia 12 arba 13 dolerių per 
savaitę, o plieno darbininkams mažiausia savaitinė al- 

‘ ga butų pagal šitą sumanymą tik $10.
Pamanykite: turtingiausioje pasaulio šalyje, kuri 

giriasi savo “amerikonišku gyvenimo standardu”. ga
linga pramonė žada savo darbininkams, “dėl visuome
nės labo”, pakelti atlyginimą — iki 25 centų už valandą!

Dabar plieno darbininkams, išimant aukšto išlavi
nimo mechanikus, mokama už jų sunkų darbą nuo 15 
iki 33 centų už valandą! Prasčiausiai atlyginamieji dar
bininkai, dirbdami 10 valandų, tuo budu, padaro tik 
pusantro dolerio per dieną. Kad jie galėtų bent išmisti, 
jų daugelis dirba po 12 valandų per dieną!

Plieno pramonininkai sakosi norį sustiprinti per
kamąją masių jėgą, idant Amerikoje atgytų biznis, ir 
tuo tikslu jie maloningai sutinka mokėti darbininkams 
po kvoterį už valandą, — kuomet pinigo vertė’ puola ir 
maisto produktų kainos kasdien vis labiau kyla.

Kažin kaip viešoji opinija reaguos i šitą plieno 
trusto pasiūlymą, kuomet pramonės kontrolės adminis
tracija paduos jį viešoms diskusijoms?

Hitleris išleido devyniolika dekretų sustiprinimui 
savo barbariškos diktatūros. Begėdiškiausias tarpe jų 
yra tas, kuriuo įsakoma konfiskuoti fašizmo priešų 
turtą už “priešvalstybinį veikimą”. Jisai yra taikomas 
daugiausia socialdemokratams, kurie pasišalinę į už
sienius veda propagandą prieš Hitlerio valdžią. Pasi
remdama tuo dekretu, “nacių” policija jau ėmė šnipi
nėti tarpe žmonių, ieškodama, kur paslėptas Vokietijos 
socialdemokratų partijos iždas ir partijos vadų priva
tinės sutaupos.

Tačiau, pirma negu išėjo tie Hitlerio dekretai, “na
cių” valdžia jau pradėjo praktikuoti dalyką, dar žiau
resnį, negu turto konfiskavimas. Ji areštuoja nusikal
tusių jai asmenų gimines ir laiko, kaipo įkaitus, už tuos 
asmenis! Taip, prieš keletą dienų buvo suimti penki 
pirmojo Vokietijos kanclerio, Ph. Scheidemann’o, gi
minės — už tai, kad jisai parašė New Yorko laikraš
čiui “Times” straipsnį, kritikuodamas hitlerininkus. 
Vadinasi, jeigu “nacių” smurtą nupeikia žmogus, kurio 
šeima arba artimi giminės gyvena Vokietijoje, tai Hit
lerio bandos juos užpuola, sumuša ir įmeta į koncentra
cijos stovyklą!

Šitą nežmonišką “įstatymą” bausti gimines už žmo
gaus politines pažvalgas Vokietijos fašistai, beje, ne 
pirmi sugalvojo. Jie paėmė jį, kaip ir daugelį kitų 
“naujos gadynės išradimų”, nuo Rusijos bolševikų ir 
Italijos juodmarškinių.

Amerikos komunistų partija, 
kaip buvo minėta, šiomis die
nomis laikė nepaprastą konfe
renciją “vadovaujančių parti
jos draugų”. Konferencija nu
tarė pakeisti savo taktiką ir 
ne tiek užsiimti “revoliucijos 
kėlimu“ gatvėse, kiek eiti į 
pramones, dirbtuves ir unijas 
(kurias ,pirmiaus jie skaldyda
vo). Pažymėtinas šitoks “vado
vaujančių draugų” viešas prisi
pažinimas :

“Konferencija surado, kad 
musų partija dar vis serga 
sektantizmo liga daugely j 
vietų; kad musų masinis 
darbas nėra bolševikiškai pa
statytas.” (žiur. “Laisv.” 164 
utim.)
Tai yra konlradikcija (prieš

taravimas). Bolševizmas ir sek- 
tantizmas yra neperskiriami 
dalykai. Jeigu norima daugiau 
“bolševikiškumo”, tai negalima 
kratytis sektantizmo.

Bet gerai, kad komunistai 
atvirai prisipažįsta, jogei jų 
partija dar vis tebeserga sek
tantizmo liga. Ji visuomet ta 
liga sirgo, ir ji nuo jos neišsi- 
gydys, iki mirs.

Juan de la Gierva (kairėj), išradęs autogyro aeroplaną, ap
dovanojamas augščiausiu aviacijos Daniel Guggenhehn meda- 
iu už didžiausį šiais metais pasižymėjimą aviacijoj. Kairėj 

Juan de la Gierva išrastas autogyro pasaulinėje parodoje prieš 
pat nusileisiant Soldiers Field stadione.

Kaip žinoma, Lietuvos uni
versiteto rektoriui, prof. če- 
pinskui atsisakius kandidatuo
ti, buvo neperseniai išrinktas 
prof. M. Roemeris. Jisai yra 
liberališkų pažvalgų lenkas, bet 
simpatizuojąs lietuviams, 
prieš 
kalba 
vą ir

Bet
reiškinys, kad tautininkų “ero
je” į vieną svarbiausiųjų ir at
sakomi ilgiausių j ųkrašto įstaigų 
pateko lenkas ir valdžia jį to
je vietoje patvirtino. Jeigu 
taip butų atsitikę prie koalici
nės liaudininkų ir socialdemo
kratų valdžios, tai kokį riksmą 
butų pakėlę tautininkai apie 
“tautos išdavimą”!

Prof. Roemeris yra ne tik 
lenkas, bet ir buvo, Lietuvos 
respublikai jau besikuriant, ak
tingas lenkų veikėjas. Karo 
metu jisai buvo net įstojęs j 
Pilsudskio suorganizuotus le
gionus, o vėliau Pilsudskis jį 
paskyrė savo įgaliotiniu pa
ruošti dirvą Pilsudskio atvyki
mui į Vilnių. Tik 1921 m. prof. 
Roemeris nutraukė ryšius su 
Pilsudskiu ir pagrįžo j Lietu
vą.

Dabartinis Lietuvos universi
teto rektorius 
pasikalbėjimą, 
me štai ką:

“1915 m.
likęs tėviškę, vyksta slaptai 
per Rumuniją į Galiciją ir 
stoja į (Pilsudskio legionus...”

“1919 m. prof. M. Roeme
ris gauna iš J. Pilsudskio 
kvietimą ir vyksta į Varšu
vą. Pilsudskis tada buvo 
Lenkų valst. viršininku 
(“Načelnik Panstva”) ir ren
gėsi pulti bolšpyijęųs. Jau 
buvo nutarta ir nustatyta, 
kad per Velykas lenkų ka
riuomenė paims Vilnių. Taip 
nusprendė pats Pilsudskis ir 
jo šalininkai visai slaptai nuo 
lenkų valdžios.

“Lenkų valdžios 
tuomet stovėjo 
politiniai priešai
lio^erio. Tai valdžiai Pilsuds
kis nebuvo linkęs Vilnių ir 
Lietuvą atiduoti. Jisai norė
jo, kad patys lietuviai su
tiktų eiti iš vien su lenkais 
kurdami savo valstybę. Tuo 
tikslu buvo nutarta siųsti iš 
Varšuvos delegatą į Vilnių, 
kurs lenkų kariuomenės bu
simam atvykimui dirvą pa
ruoštų. Tuo delegatu buvo 
išrinktas prof. M. Roemeris.” 
šitie faktai, žinoma, nereiš? 

kia, kad prof. Roemeris turė
jo būti Lietuvos priešas. Jisai 
gal tiktai klydo, remdamas 
\Pilsudskio politiką, ir vėliaus 
savo klaidą pamatė. Bet įsi
vaizduokite, kad kuris nors 
žymus Lietuvos socialdemokra
tas butų šitaip dirbęs su Pil
sudskiu, kuomet jau organiza
vosi nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, musų dešinioji spau
da (kartu ir komunistai) bu
tų per metų metus draskiusisi 
niekindama ne tik tą asmenį, 
bet ir visus socialistus.

šovinizmo propaganda, ku
rią nuolatos veda musų deši
nieji, yra blofas. Jie patys ne
tiki tuo, ką jie skelbia.

Iš Italijos užvakar atlėkė į Chicagą 24 aeroplanai, 
Vadovaujami fašistų aviacijos ministerio Balbo. Lėkė 
jie ištisas 15 dienų, dažnai nusileisdami ir ilgai ilsėda
miesi. Viena jų mašina apsivertė ir du lakūnai užsimu
šė toje kelionėje. >

Taigi iš viso padaryta ne kažin koks rekordas. 
Garlaiviu tie žmonės butų galėję atvykti iš Italijos j 
Ameriką greičiau, saugiau ir šimtą kartų pigiau.

Bet tai buvo reklamos žygis arba, kaip anglai sa
ko, “publicity stunt”. Reklamai diktatūros nesigaili nei 
pinigų, nei žmonių gyvasčių. Jokiais konstruktyviais 
darbais — nei gera tvarka, nei žmoniškumu, nei liau
dies gerove, jie pasigirti negali; priešingai, diktatūrų 
kraštai tai vergovės ir skurdo viešpatijos. Tą Skurdą 
ir žmonių priespaudą diktatoriai stengiasi paslėpti, 
pūsdami pasauliui durnus į akis visokiais reklamos 
“trlksais”. libličeskij Vostuik”.

UŽUODĖ

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo paduota ištrauka iš 
laiško vienos rusės darbininkės, 
išgyvenusios 13 metų sovietų 
vaikų prieglaudoje. Tenai ap
rašyta jps vargai,$k^ti? toje 
prieglaudoje, ir pasibaisėtinas 
skurdas, kuriame / dabar gyve
na, ji ir jęs tėvas, dąrbinihkas. 
Laiškas buvo tilpęs rusų so
cialdemokratų organe ?Socia-

Visą dieną nebuvo matyt 
saulės, ir mes žygiavome pla
čiu ir permirkusiu smėliuotu 
vieškeliu, susikūprinę, eida
mi paskui savo vežimus su 
kulkosvaidžiais ir jausdami, 
kaip sunkiai plaka lietaus pri
mirkę musų milinių skvernai 
į taip pat visiškai permirku
sias musų kojas. Jautėme, 
kaip šaltomis srovelėmis čiu
reno per musų nugaras lie
taus vanduo, nes musų mili
nių ir po apačia jų mandierų 
pastatytos apykaklės niekuo 
jau nebegelbėjo: vanduo jau 
kiaurai ėjo per juos. Kojos 
liurlinosi vandeins pritek ėju
siose pušnyse, o iš viršaus jų 
gausiai apkibęs purvas nelei
do su jais mikliai kelti kojų. 
Ypatingai buvo nemalonus 
trynimasis į kiaurai permir
kusį petį musų karabinų, ir 
kad ne laikymas jų vamzdžių 
galais nukreiptų į žemę, tai, 
be abejo, jų tūtose butų prasi
vėrę visos pavasario liūtys. 
Gyvenome kaip po aukštyn 
dangų apverstu į kibiru, tiktai 
tas buvo skirtumas, kad iš to 
kibiro, , po kuriuo mes gyve
nome, vanduo bėgo nuolatos, 
be pertraukos.
Arkliai prunkštavo, taip pat 

—kaip žmonės — sumirkę, ir 
ne kartą juos suimdavo šaltas 
drebulys, nors kartkartėmis 
jie garavo sušilę, kaip garuo
ja rudenį po lauką išmėtytos 
trąšos. Neprigirdįs kareivis 
vežėjas, sėdėdamas ant pir
mos musų gurguolės prieša
kio, kartkartėmis niūniuoja, 
tur būt, jo paties sugalvotą 
dainelę:

Nuvargau, sušlapau— 
Nieko gera negavau... 
Ir iš tiesų, mes visi 

gera šiandien nesame 
Mėlynšvarkis lenkas 
kur tp|*ap^|inai, p« 
nors mes joįvisą :dįehą 
jome su žiburiu, teisjhgiau pa
sakius, be žiburio, ifes nebuvo

&ų gurgulių ratų girgždėjimo 
ir musų pušnių į purviną ke
lią .teškėjimo skardžiai prisi
pildžiusi mišką, tai ir visiškai 
sutemo. Miškas buvo begali
nis, ir musų gurguolių ir ka
reivių virtinė jo kelyje, be 
abejo, iš tolo atrodė, kaip a- 
noje pasakoje virtinė vedamų 
paklaidint į klaikųjį mišką 
vaikų. Pašėlusiai garsiai poš
kėjo kiekvienas musų gurguo
lių ratų pervažiuotas kelyje 
sausas žagarėlis, ir tokio poš
kėjimo atgarsiai — rodos — 
lėkė į pačius lenkus. Pačiame 
miške tų asmenybių nebuvo 
ko bijotis, nes raitas čia pro 
miško tankumą išlįsti negalė- 
oj, o ir su pėsčiu kokios tau 
tamsiame miške gali būti ka
riškos rungtynės ,— visur at
sidursi Lakta į aštriomis ąp- 
lužusiomis šakelėmis kyšan
čius medžių stiebus. Taigi len
ko nė nesimatė — bent jokios’ 
žinios, jokio ženklo nedavė 
musų gerokai priešakyje gur
guolės jojantieji ir musų net 
nematomi raiteliai žvalgėsi. 
Bet kur tau! — ir lenkas Die
vo padaras, po tuo pačiu ki
biru šiandie gyvena, ir be abe
jo, jo puošni keturkampė 
kepuraitė >nebetaip standžiai 
nuo lietaus stovi.

Bendri ir tu, prancūziškas 
Žalnieriau, šiandien netrokš
tamą purvą ir taip pat kliur-

kojas po gal jau ne vieną put 
slę sutrynusius pušnis — ma
nau, lyg norėdamas ant sveti
mos šupros bent tuo už savo 
jaučiamą nesmagumą atsigau
ti. Kažkodėl neužmirštamai 
duloja galvoje lenkiško para
šo žodžiai po lenkišku atvi
ruku, kurį buvau lenko ka
reivio kuprinėje radęs ir ku
rioje buvo nupieštas jaunas ir 
dar “bobaiburnis” paliokutis, 
beveik suairifetęs po našta ūžt 
krautų ant jo įvairių karo da- 
lyki;:

Legun, ežy ja nie legun, 
Jo vv Warszawie się rodzil— 
Jeszczem wąsow nie miaj, 
Na wojenkęm chodzil...
—Legun tu! —norėtum tru

putį pajuokauti, be abejo, Čia 
kame nors slankiojančiu su
šlapusiu. ir menlpai bedidvyri- 
škai sustyrusiu lenku.

—Legun, liaguška, liagu... 
—kažkodėl neišvengiamai su
kasi galvoje, iš nevisiško su
pratimo lenkų kalbos dvasios., 
rodos taip artimi prasme žo
džiai. Ir iš tiesų atrodo, jog 
kaip pirmi du žodžiai t turi 
beveik neabejotiną panašu
mą, taip pastarasis atsigulti— 
be abejo, yra ir mums ir kame 
nors čia braidančiam lenkui 
po tokios dienos mūsų abiejų 
širdin labai artimas. Bet mes 
esame priešai ir todėl vienas 
dėl antro turime budėti, ir 

‘ mimis nei vienam,

nei antriems visiškai nctiuįa.
Kol užbaigėme ėję iš miš

ko, jau didelio duonkubilio 
pavidalo uždengė mus vįsus 
beveik ir nuo pat šio ryto bu
vusi nepertraukta naktis.

Nuo šlapių drapanų pasi
darė nepaprastai šiurpu...

—o—
Arkliai miško tankmėje, 

vingiuotose vejelėse, snaud- 
žiamai, bet garsiai kramto 
paduotą jiems šieną, o mes, 
Išėję į j>amiškęs laipsniškai 
mažėjančius krūmokšniua, pa
siskirstę sargybinių pareigo
mis, klausome, kaip laša la
pas nuo lapo stambus lietaus 
vanduo ir kaip šiurpiu . dvel
kiu) kvėpuoja .per dieną pri
mirkusi žemė.

.žvalgui, priešakyje jodami, 
nieko neradę, stovi prie musų, 
ir jų arkliai ganosi čia pat 
prie jų, būdami ant pavadė
lių, užnertų ant musų 4 raite
lių rankų. Kažkur šone turi 
būti Dubinkos kaimas, bet 
mes jo neradome. Ir kur tu jį 
nakties migloje ir purvinoje 
tamsoje dabar surasi, jeigu 
dar vidurdieny jo susiieškoti 
nespėjom!

Aplinkui, kad ir kiek įtem
pęs akį žiūrėtum, Jokios švie
selės nepamatysi — ir, rodos, 
kad mes esame priėję prie pat 
bedugnės krašto, už rkurio lik
tai rukai jr naktis gyvena" — 
garso nė krust! .

Sargybiniai stovi 
nors ir jausdamies lyg į ledąis 
apkloti, bet jie kantrus, su
kandę dantis išteplpę ausis 
ryja nakties tylą. Jei;beni - ku
ris iš jų praspausdžia dantis, 
tam, kad įsidėtų į burną šmo
telį sumirkusios dr • tam tikrą, 
lietaus ir ruko kvapą <ir ■ sko
nį jau .įgavusius duonos.

Nė gyvo kvapo aplinkui.
i

Pašėlusiai šalta, ir a(są 
niai sargybos žmonės id 
mes būdų sušilti, bet žaisti gal 
priešui čia pat po panosė ne
galima, o šokinėti ir pliump
sėti rankovėmis neapsimoka, 
nes pripildys! visą mišką ne 
savo laiku ir ne savo vieloje 
azarto. Kol galime, kiekvienas 
stimpame sau atskirai. Sun
kios darosi delnų duobutės ir 
nejudriai sušalę pirštai-darosi 
žioplai sukumpę, ir todėl*Jie 
visur kliūva. 'Kęsti-ilgai .tąip 
negalima: ir užkluptas priešo, 
ko gera, šautuvo po rankas 
nesugaudysi!

(Bus daugiau)

nieko 
gayę. 
kažin 

pasislėpė, 
la ieŠko-

•O^u vos Ūktai po pusiMudie- 
nio pasidarė visiškai tamsu, o v * * • ■ i M O • a •

TĖVAS IR JO SŪNŪS
* ■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įvykiai Miškuose 
prie Kean Avė.

Kadangi šiltam orui esant 
tenka daugybė vietų apvaži- 
nėti, tai tenka ir visko pa
matyti. Bus kiek laiko atgal: 
nuvažiavau i 
Kean Avė., ne 
Archer Avė. į 
man ten pabūti

miškus prie 
labai toli nuo 
pietus. Teko 
iki vėlaus lai-

vedžiui tek 6 gerai paprakai
tuoti vežant šieną. Bet j iš da
bar jau žino ir kitiems gali pa
pasakoti kaip farmeriai veža 
šieną.

Beje Jaunavedis, kaip tik 
rankos neteko. Buvo taip: Ei
damas pro pulką jaunų paršiu
kų, pagriebė vieną už kojos ir 
jau neš parodyti jį savo jau
nai žmonai. Bet štai, staiga jis 
pasijuto, kad jo ranfką kas tai 
stipriai suspaudė. Nei nesiju 
to, kaip paršiukas iškrito jam 
iš rankos ir tuo pat kartu* jo 
ranką paliuosavo paršiuko mo
tina beveik nei nesužeistą. P-as 
Pietkevičius sako, girdi,
kianlė ranką paliuosavo ir pa
jutau, kad dar ranką turiu*, tai 
tikrai nudžiugau.

Kartu su p. Pietkevičiais pra
leido atostogas jaunavedžio se 
sii’tė Eugenija ir brolis Vladis
lovas. čia taipgi praleido apie 
mėnesį atostogų jaunuolis p.

Bajorūnas iš West Pullman.
—Rep. V.

kai

šokių platfor-Muzika grojo 
mėse, seni ir jauni linksmi
nosi tyram ore. Visur matė
si tuštinimas stikliukų.

Bet kada munšainė pradė
jo veikti į smegenis, tai kilo 
muštynės pirmiausia tarp jau
nimo. Jos buvo pakartojamos 
kas pusvalandis, o kartais ir 
dažniau. Senieji irgi neatsili
ko ir turėjo keletu susirėmi
mų.

O jau tų kūmučių kalba, 
tai senas žmogus, girdėdamas 
jų, turi rausti. Kūmutės ne
bojo to, kad jauni vaikučiai 
buvo čia pat ir klausėsi ne
švarių jų žodžių ir tėmijo blo- 
gs; jų elgėsj.

Al

Brighton Park

gėjau tai jau negalima apra
šinėti laikrašty. Ir jeigu butų 
kas man sakęs, kad tokia vie
ta randasi prie Chicagos, aš 
niekada nebūčiau tikėjęs.

Apgailėtina, kad lietuvių 
tarpe randasi taip daug ir taip 
žemai nupuolusių žmonių. Žiū
rint į jaunimų, kuris ten lan
kosi, ir į jo elgėsj miškuose 
nakties laiku, rodosi, ne vie
ni tėvai turėtų pakelti nesu
sipratimų savo namuose.

Privalumas tėvų, kurie my
li dorų ir savo vaikų švarų, 
drausti vaikus nuo tokių vie
tų lankymo. ’ A. B.

Anądien buvau užėjęs gra
žinu South Sidėj užeigon — 
“Smith’s” Palm Garden”, prie 
Archer avenue ir Richmond 
Street, kur susitikau p-nią 
Norą Šmitienę. Ji neseniai su- 
gryžo iš Mot Springs, Arkan- 
sas, kur buvo nuvykusi ke
liom savaitėm pasigydyti.

Ponia Šmitienė 
ten nuvažiavusi, 
pilnai pasveikusi.

nes, sako,

buvo apsi-

Z. Pietkevičiai grižo 
namo praleidę 

daus mėnesi
me

stojusi pas lietuvį Adomą Ta
ločką, kuris užlaiko labai gra
žų viešbutį. Tatai važiuojan
tiems ten lietuviams yra la
bai malonu, kadangi jie su
randa vietoj gyvenantį lietu
vį, kuris maloniai, vaišingai 
priima svečius ir jiems . tei
kia malonų patarnavimą bei 
patarimą. Jo viešbutis vadi
nasi “Glenarm Rooms and 
Apartments”. Tai patogiausia 
vieta apsistoti važiuojantiems 
atostogų ar

Patartina 
stantiems į 
sistoti pas
Ponia Šmitienė užtikrina, kad 
bus visi patenkinti.

Ponia Šmitiene yra moteris 
gerai žinomo Real Estate Bro
kerio Paul M. Smith, kuris už
laiko raštinę adresu 4425 S. 
Fairfield Avenue ir kuris pa- 
skesniuoju laiku atidarė gra
žiausią ir erdviausią užeigą 
South Sidėj—“SMITH’S PALM 
GARDĖS 
cher 
daus 
niais 
ti.

pasrgydyti.
lietuviams, vyk- 
Hot Springs, ap- 
Adomą Taločką.

Pereitą savaitę grįžo 
praleidęs medaus mėnesi 
vo žmona žymite Town of I^ake 
biznierius p. Z. Pietkevičius, 
kuris turi vvholesale tabako biz
nį prie 4500 So. Ilonore St.

P. Pietkevičius apsivedė su 
p-nia Elenore Frankievicz apie 
keturios savaitės atgal. Buvo 
iškeltos šaunios vestuvės, ku
riose dalyvavo skaitlingas bir- 
rys svečių. Jaunavedžiai tuoj 
]X> vestuvių sėdo automobiliu 
ir išvažiavo medaus menesiui 
į McNaughton, Wisc. Apsisto
jo gražiam pp. Vilučių ūky. 
Čia ir praleido medaus mėnesį.

Jaunavedžiai ne tik kaitinosi 
Wisconsino saldėje, žuvavo, bet 
ir šieną vežė. Mat, p. Valutis 
turi nemažą ūkį ir prišienavo 
daug šieno. Ypatingai jauna

namo
su sa-

adresu 4177 Ar- 
Avcniie. Ten galima gar- 
alučio išgerti ir ska- 
užkandžiais pasistiprin-

Cicero
kuo-SLA. 6 Apskričio ir 301 

pos piknikas buvo ne 
skaitlingas. Chicagiečių daly
vavo labai mažai. Cicero vy
ravo visame kame — ne tik

Bridgeport

Cicero

'O

Universal Restaurant užsilai
ko virs 10 metų toj pačioj 
vietoj

g.
ir
r iiM

RAVMONTD MoT/GV AtuZ' 
Mersert E>.<Sxs7Qpjs

Senas “Naujienictis”, p. An
tanas Norkus, užlaiko lietu
višką valgyklą Bridgcportc, 
adresu 750 W. 31st St., dau
giau kaip 10 metų toj pačioj 
vietoj. P-nas Norkus yra 
nai pasirengęs pavaišinti 
saulinės Parodos svečius 
rai lietuviškais valgiais.

V B A.

pil- 
Pa- 
tik-

Praėjusią savaitę pasklydo 
gandai, ir visi yra linksmi, 
kad iš lietuvių spulkos, 4917 
West 14th st., gavo po pluoš
tą pinigų. O pinigai šiandie 
kaip žinote, yra visiems' ne
paprastai malonus. Ir užpra
eitas ketvirtadienis buvo tik
rai minėtas spulkoj.

Raštininkas dirbo sušilęs 
kol visus atleido. Kai kurie 
žmonės labai nekantrauja 
kad negali gauti pinigų sulų 
pareikalavimu. Bet, rodos, vieu>EC\T. HuT/I/ . K CQX Anai ReF HVReYWPI>SI

Prof. Raymond Moley, kuris dabar yra, valstybės sekreto-1 si galėtų žinoti, kad šios de
rlaus pagelbininkas ir Herbert B. Swope, laikraštininkas, ku- presijos sunkiais laikais veik 
rie buvo nuvykę į ekonominę konferencija pareikšti preziden- nie^° nėra išmokama stilių 
to Koosevclto nusistatymą pinigų klausimu. Bet ir jų priruos- 1 Dauguma spulkos daliniu 
tą projektą prezidentas atmetė. Apačioj — trys žymiausi Ame- ky yra pasilikę sll mokesčiais 
rikos delegacijos vadai, kurie nustato Amerikos poziciją eko- Reiškia, jie savo prižadus ar- 
nominėj konferencijoj. ba sutartį yra sulaužę. Bei

_____________ _____ ______ | apsisukę jie ateina ir reika

Garsinkites “N-nose”paprasti darbininkai, bet ir 
biznieriai pasirodė, būtent Sa
kalas, Navickas, Ketvirtis, Da
nauskas ir dar keletasi kitų. 
O nuo Apskričio dalyvavo tik 
vienas sekretorius Čeliauskas; 
kiti valdybos nariai nepasiro
dė. Didelė didžiuma tai nė 
serijų negrąžino. Tokiu budu 
ir dovanų laimėjimas neįvy
ko.

Kas turite pirkę tikietus lai
mėjimui, tai laikykite juos. 
Jie bus geri vėliau.

Pats parengimas ne Apskri
čiui, nė 301 kuopai nuosto
lių nepadarė. O turėjo likti 
gražaus pelno, bet jeigu pa
tys nesirūpina, nededa pastan
gų, tai kiti pelno neatneš. Bet 
kuris organizacijos parengi
mas tai visų reikalas. Tačiau 
dauguma nenori

x
X

Su praėjusiu 
Western Electric
dirbtuvės užšventė 
tems. Už dvi savaites kompa
nija užmokės, o trečiąją dar
bininkai atostogaus be atlygi
nimo, t. y. savo lėšomis.

Visų viltis yra, kad po ato
stogų darbai pradėtų geriau 
eiti.

Beje, su šiomis atostogomis 
nėmažai darbininkų aplaikė 
“amžinas” atostogas — pen
siją. Jų tarpe yra ir lietuvis 
Frank Meškauskas, kuris, iš
dirbo kompanijai 
metus.
metų dirpti, nes yra tvirtas 
vyras. D.

to suprasti.
x

šventadieniu 
kompanijos 

3 savai-

netoli 27
Jis dar galėjo daug

lie- 
m., 
g«-

MYKOLAS HORODECKI

Persiskyrė su' šiuo pasauliu 
pos 14 d., 5 vai. ryto 193 3 
sulaukęs 51 metų amžiaus: 
męs Chicago, III. Paliko didelia
me nuliudime moterį Domicėlę, 
dukterį Kristiną 1 1 m., 2 posu- 
ius Stanislovą 19 m. ir Vincen
tą 15 m., seserį Malviną Horodec- 
ki ir gimines, 
randasi 7150

Laidotuvės 
liepos 18 d.. 8 vai. ryto iš na
mų į Gimimo Paneles švenčiau
sios parapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Horodeckio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Moteris, Duktė, Posūniai, 

Sesuo it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riuj Pavlavičia. tel. Victory 4088 
Henry W. Becker Co., licenud 
embalmer.

Kūnas pašarvotas 
So. Fairfield Avė.

įvyks antradienį,

MARIJONA MATJOŠAITIENE 
po tėvais Ročkytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 14 dieną, 6 valandą vakare, 
1933 m., sulaukus 49 metų am
žiaus. gimus Žardiškių kaimo, 
Butkiškės parap., Raseinių apskr. 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Kazimiera, sūnūs Antaną ir 
Bronislovą, marčią Rozaliją, 2 
anukus Antaną ir Jurgį, seserį Ur
šulę Chicagoje, o Lietuvoj 3 se- 
leris Juozapatą Masaitienę, Vero
niką Jankauskienę ir Benediktą 
Masaitienę ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 727 
W. 21 St. Chicagoj.

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

Visi a. a. Marijonos Matjošai- 
tienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutrikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Marti, 
Sesuo, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja g r abo
rtu s J. F. Radžius, Canal 5174

Keliaukite Lietuvon
‘^Naujienų” Laivakorčių

Patarnavimu
4

4

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos" skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengi^1 trisiiigai akinius. Vi
suose atsitfkimifo&C'' egzamiriavim’aš daro
mas su elektra, ^parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam 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 bė akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avc.

Phone Boulevard 7589 ■ i

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žen 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertakin 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamudtojas su Laisniu) 

3238 So< Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138.

Stanley P. Mažeiks 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai. 
6'68 W. 18t/» St, TeL Cahal 6 

CHICAGO, ILL.

, . Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

SIMON M. SKUD.'
GRABORIUS IR BALSAMUOTO.

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 3377

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
U Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

Phone Boulevard 411 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių ištaiga yra; seniausia, turi 
daugiausia šermeny, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatimis Ifėtuyių ^taborius, kuris 
turi įrengęs gr&bų dirbtuvę.

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

Nubudima valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS _
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

VISI Telefonai YARDS 1741-.1742 CHICAGO, ILL.
IIM

N

Tel. Lafayette

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJ.fi 

Patarnauja Chicago 
ir apylinkėje.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

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

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

J

Lachavich ir Sun
LIETUVIS GRAB0RI1

Patarnauja laidotuvėse kūopigiai 
Reikale meldžiame atsišaukti,, o j 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 atbi 2516

2314 W. 23rd PI., Chici
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero,
Tel. Cicero 5j27

.............................. ................... ■
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

Jauja: duokit pinigus tuojau.
Aišku kaip diena: Jeigu pi- 

nigų nesuplaukia, tai kaip ga
lima juos išmokėti. Sunkus 
laikai šiandie yra visiems. p4

Bet tikimasi, kad už mėne- 
sio-kito spulka gaus paskolą, v 
tai ir visi jos dalininkai gauš 
pinigų.

šių metų naujoji spulkos - 
valdyba dirba išsijuosusi. Bus ® 
viskas gerai. Raštininkų C. J 
Genį galima rasti kasdien 
spulkos. raštinėje adresu 4917 , 
West 14th st. D.
___________________ ______ 4

r
Siuskit pinigus per 

NAUJIENAS v

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos ■ 

I Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA-
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828 j

lA. L. Davidonis, M.D. ’ 
1 z
4910 So. Michigan Avenue

’ Tel. Kenwood 5107 a
’ VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; r 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. t 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio. t ’ 1

■U Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas 

j 4645 So. Ashland Avė.
1 arti 47th Street
1 Valandos nuo 9 iki 8 vakare

Seredoj pagal sutartį.

J DR. T. DUNDUDS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4142 ARCHER AVENUE

1 Telefonas Virginia 0036

’ DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marauette Rd.

1 kampas 67th ir Artesian Avė.
Į Telefonas Grovehill 1595
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, stredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Į Res. 6600 South Artesian Avenue
[ Phone Prospect 6659

| Ofiso Tel. Canal 0257
1 DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' ' 
į 1821 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikolls
s Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

__ Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
A vak. Nedėlioj pagal nutarimą 
91 Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
_ I Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868 
2|

Lietuviai Daktarai
d A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank BIdg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
A Tel. Seeley 7330
- Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.J Tel. BOULEVARD 9199

5 Ofiso Tel. Boulevard 5913
ii. Rez. Tel. Vietų r y 2343

’ DR. BERTASH
o 756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halated St,.)' 
į. Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedeldieniais pagal sutartį ; >

DR. NAKfflS 
756 W. 35th Št 

(Cor. of 35th & Halsted Su.)' 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedsldieniais nagai sutartį.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

lįkėlįu į erdve»oę ir patogesnę vietą 

325 So. Halsted St. 
aėdok: nuo 10 ryto iki 2 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Svėntadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

» tel. Lafayette 7031

‘. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Western Avenue 

Ttl. Lafayette 4146

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

Įvairųs Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue 

landos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
S e rėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį.

& HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 35 me- 
i kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
ušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
>terq ir vaikų pagal naujausios me
dus X-Ray ir kitokius elektros prie
šus.

Ofisas ir Laboratorija:
>25 IV. 18th St., netoli Morgan Sb. 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Central 7464

)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Juo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
akaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvay 2880

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. Telepbone Plaza 3200

............ . ............................. -................ ;-------------

vOftsosr ’Td. Vietoty-6693 ?
Rez. Tel “ ' -------

DR. A. A. ]
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 va
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

«xel 9191

Ofiso Tel. Victory 2284
Re*. Beverly 0081

Dr. John Francis Rtizic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentivorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy C rosi HospitaL 

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

Advokatai

K. P. G U G IS
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborti St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boolėyafd 1310 

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn' 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

463 1 South Ashland At>e. 
Tel. Boulevard 2800 

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

)6 We8f 63fd St. 
Tel. REPUBLIC 31Č0

MaMSLi.

JOHN Ii. BORIIEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro e SL, prie Clark 
Telefonui* State 7660: Vdanūoe S—S

TeletoDM Omai 61S9
Namai: 6459 S. RodnveU Strefit n 

Utarainko.Ketverro ta8ub*ta*v«K V Ud C
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hahkietams
i

MORTGAGE BAMKERS

Kai-
i

st

2608 West 47th St
Chrysler ir Plvmouth For Rent

iš-
Juristas.

PRANEŠIMAI

Aplanke ‘Naujienas’i

i

mirtis savininko.
1

AR ŽINOTE LIETUVIAI
lotų

10c

Lie-

A CCHTUBY 
OFPX>»V/

1210
247.8

KILOCYCLES.
M E T E R S

90% Parodos galima pamatyti 
už $4-5 dolerius; gandai apie 
šimtus dolerių—be pamato

reik
nuo

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

jog 
tu-

(Tai pirma Amerikos lietuvių 
individualė pašalpos drau
gija, kuri bus po priežiūra 
Valstijos A pdraudos Depar
tamento).

atvykusių
Tam tikslui

EXTRA PROGRAMAS 
Subatoj, Liepos 15 

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

Prisirašykite j musų ipolką 

rEL. LAFAYETTE 1083

of Comfort 
Cigar Co. 
Exhibits Group 
Houses, Ine. 
Motors Building

RENDON storas su saliuno fixturais. 
renda pigi arba parduosiu su namu pi
giai: tarp dirbtuvių, vieta išdirbta per 
ilgus metus. 4300 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.

PARDAVIMUI keturių flatų namas, 
augštas beismentas, geram stovy. $3.300. 
Savininkas duos ant lengvų išmokėji
mų. 4302 So. Wood St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ir p-lė 
Dienos 

parodoj 
N.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

L. K. Vytauto Draugija laikys 
lie

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

PARDAVIMUI soft drink parlor, la
bai pigiai.

Tel. Lafayette 3129

šeštadienį, liepos 15 d., ap
lankė “Naujienas” p. Jonas 
Vailokaitis su žmona, iš Kau
no, Lietuvos Ūkio banko val
dybos pirmininkas; p. Tyslia-

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

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

6825 So. Halsted St.

PARDAVIMUI “slicing maebine” ir 
baltos svarstykles, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

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

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. Prospcct 3938.

pasilikę su 
apsi-

Fumiture & Fixtūres 
Rakandai-Įtaisai

ANT rendos labai gera vieta dėl 
beaucy shop, nebrangi renda..

De Luxe Hotel Barber Shop, 
St. Charles. III.

—O—
Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perktaustome ant vietos

Nuvežame ir į tolesniam vietas 
Sųpakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. IIL

JEIGU PRIREIKS

Cigaru, Cigaretų ir 
1 Tabokos

NeužniitSkite savo seną draugą “žyduką

• 7:4? VALANDĄ
-&4JS RYTĄ
(APART NEDĖLD.)

? REIKALINGA mergaitė prižiūrėti 3 
kambarius ir padirbėti prie namų. Guo
lis ir valgis.

908 S. Karlov- Avė.

gatvės ir vėsinančio 
kranto.

18-tos, Gatvės j I > • ; r
• L '

...... ......... -T’"1*

CLASSIFIEDADS

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ____

REIKALINGOS patyrę skudurų sottuo- 
tojos, nuolatinis darbas. Economy Rag 
B Paper Čo. 1560 N. Sheffield Avė. *

sk • -
iMkt f

Firtnadiems, Eep. 17, 1933

J-
4

t
J

va, “Vienybės” redaktorius, iš 
Brooklyn, N. Y.; p. F, Petru-

čiai lietuvių, netik iš Chica
gos, visos Amerikos, bet ir iš 
Lietuvos. Atvyks daug įžymių 
sVečių, o mos Chicagicčiai 
kaiį) juos sutiksime? štai at
sakymas:

Amerikos Lietuvių Advoka
tų Draugija jau daugelį mė
nesių iš anksto šį reikalą 
svarstė ir nutarė surengti šau
nų bankietą ir šokius priėmi
mui, pavaišinimui ir pasilink
sminimui svečių 
lietuvių dienai.
nusamdė erdvią, vėsią Shore
land viešbučio
svetainę, prie 55-tos gatvės ir 
ežero kranto, ši svečių pri
ėmimui puota įvyks trečiadie
nio vakarą, liepos 19-tą, sau
lei leidžiantis.

taipgi pagarsėjęs Alpinistas. Gimė ma
žame Austrijos miestely Tyrolyje St. 
Ulrich. 
kalnus 
vadas, 
gabiam
nold Franck vadovaujant, kuriuos sta
tė Ufa ir Itala. taipgi didesniuose pa-

19S
ŽINIOS IŠ | ^ PARODOS F. Michelsonas, “Keleivio” re

daktorius; p-lė Vaivadaite, iš 
Philadelphijos, “Naujienų” re
dakcijos nario A. Vaivados se
suo; p. B. K. Balutis, Lietu
vos ministeris, iš Washingto- 
no; drg. ‘ Marcinkevičius su 
žmona, iš Kehosha, Wis.; drg. 
Lavinskas, iš Detroit, Mich. 
Atlankė “Naujienas” ir dau-

Dar mažu būdamas laipiojo po 
ir paskui paaugęs buvo turistų 
Pirmame savo paveiksle dirbo 
krutamųjų paveikslų Dr. Ar-

veiksluose Europoje, kaip tai “The 
Son of the White Mountain”, “The 
Doomed Batallion" ir kiti. Trenker 
yra ne tik geras artistas, bet ir direkto
rius ir autorius. Laike didžiojo karo 
jisai kariavo ir gavo pirmojo lieutinanto 
inžinierių batallione laipsnį, Austrijos 
Armijoje. —Rep.

CLASSIFIEDADSi

Business Service 
Biznio Patarnavimas

60 pavilionų Parodoj 
galima pamatyti už 

50 c. įžangos

žmonės pasakoja, kad reikia 
praleisti mažiausiai šimtą dole
rių ar daugiau, kad pamatyti 
Chicagos Pasaulinę Parodę. 
Daugelis tam tiki ir baidosi, 
nevažiuoja Parodą aplankyti.

Tuose pasakojimuose nėra la
bai daug tiesos, nes yra ap
skaičiuota, kad parodą pama 
tyti, aplankyti visas koncesijas 
ir visas pasilinksminimo vietas 
Parodos žemėse suaugusiam 
žmogui kainuoja $26.00.

Bet geriausius pavilionus ’r 
< kspenatus, įdomiausias vietas, 
galima pamatyti Parodoje už 
tris ar keturius dolerius. Kai 
kurios koncesijos, kaip Belgian 
Village, World A Million Years 
Ago, Horticultural Building, 
yra įdomios, o įžangos ima tik 
25 centus i kiekvieną. Bent 
60 geriausių pavilionų Parodoj 
galima pamatyti už vieną įžan
gą į Parodos žemes—50 centų. 
Žemiau seka tų pavilionų są
rašas.

Alaskan Cabin
Alpine Garden 
A & P Camival 
Armco-Ferro Enamel House 
Boy Scouts Exhibit 
Century (Jantzen) Beach 
Chapel Car 
Chinese Pavilion 
Christian Science Monitor 
Building 
Chrysler Motors Building 
Columbus Memorial Light 
Common Brick House 
Crane Company Station 
Czeschoslovakian Pavilion 
Dahlia Garden 
Dairy Building 
De Saible Cabin

: Design for Living House 
Edison Memorial Building

* Egyptian Temple 
. Electrical Building 

Firestone Building 
Florida House 
Food and Agricultural Build.

: Garden 
•• General

General 
General 
General

>' Glass Block Building
> Greenwich Village Artists’ 

Colony
.. Hali of Religion

Hali of Science
Hali of Sočiai Science 
Havoline Thermometer
Home Planning Hali
Hungary
Illinois Host Ilouse
Indian Village
Italian Pavilion
Japanese Pavilion
Johns-Manville Birilding
Kohler Building
Lumber Industries Ilouse
Machinery Demonstration

Era
Marųuette Cabin
Masonite Ilouse
Maya Temule
Moroccan Village
Oriental Village
Outdoor Railroad Exhibit
Penland Weavers’ and Pot- 

ters’ Cabin
Peony Gardens
Picnic Grounds
Poultry Show
Radio and Commi/nications

Building
Rostone House
Sears, Roebuck Building 
Sinclair Prehistoric Exhibit 
Southern Cypress Ilouse 
Spanish Pavilion
States Building
Stransteel-Good Housekeep- 

ing House
Swedish Pavilion
Terrazzo Promenade
Time-Fortirne Building
Ukrainian /Pavilion
U. S. Army Camp
U. S. Government Building
VVhiting Corp., Nash Motor 

Bldg.
W. & J. Sloane House.

Lietuvių Dienos Ka 
ralaitė. socialistų 

vakarienėj
šeštadienį, liepos 15 d., įvy

ko Lietuvių Socialistų Sąjun
gos konferencija.

Konferencijai pasibaigus, va
kare Cbicagos centralines so
cialistų kuopa parengė ban- 
kietą, kuriame dalyvavo apie 
70 konferencijos delegatų ir 
kitų svečių.

Svečių tarpe buvo 
Paulekiutė, Lietuvių 
Chicagos pasaulinėj 
karalaitė.

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

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

farmas,

pardavi-

įstaigos, 
Jis yra

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

J. Namon Finance Co.
6755 South Westem Avenue 

Phone — Grovehill 1038 
Chicago, Illinois

Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarp. 
Pašalpos Nutarė 

Legalizuotis

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

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

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome ezperto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi anuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

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

—O—

Antradieni, liepos 11 d., C. 
L. D. S. P. laikė pusmetinį 
susirinkimą. Apie svarbą šio 
susirinkimo nariams buvo 
pranešta laiškais, bet į susi
rinkimą atsilankė jų n ęd a il
giausia.

Apie draugijos legalizavimą 
Valstijos. Apdraudos Departa
mente jau buvo svarstoma gan 
seniai ir tam reikalui buvo 
išrinkta komisija iš Draugijos

Sulig patarlės, kas savo pre
kių negiriu, tą Jš turgaus va
ro, todėl nebus perdėta pasa
kius, kad nei karaliai skanes
nės vakarienės nėra valgę, ku
ri bus tą vakarą duodama. Su
prantama, kad prie tokios šau
nios vakarienės bus ir ska
naus lietuviško midaus suža
dinimui jausmų link liaudies 
dainų. Taipgi bus ir skanaus 
bavarsko alučio pilnos 3.2 jė
gos. Po vakarienei gros skait
lingas lietuvių artistų orkes
tras. šoks jauni, šoks seni, 
šoks stori, šoks ploni, visi šoks 
ir linksminsis. Toki proga pa
sitaiko gal tik sykį į šimtme
tį, todėl jos nereikia pralei
sti. Vakarienės laikotarpy bus 
įvairus programas. Pasibaigus 
vakarienei, susipažinsim ir 
pasisvečiuosim su atvykusiais 

parodą svečiais iš tolimų ša- 
ių. Bilietai tik $2.00. Užsisa
kyki t iš anksto bilietus, kad 
gauti patogesnę vietą. Bilie
tai gaunami pds bile lietuvį 
advokatą. Nepamirškit: liepos 
19-tą, Shoreland viešbuty, prie 
55-tos 
ežero

Moderniškas Hotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

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

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

Mutual Tobacco Co 
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

Pirma pnkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply- 
mouth Automobilius, kurie turi moder
niškiausias ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY- 
MOUTH tiktai $44 5 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.

legalis patarėjas adv. Gugis, 
adv. Jurgelonis ir audit. Var- 
kala.

Komisijos nariams dalyką 
plačiai išdėsčius, prasidėjo 
diskusijos. Gana plačiai ir vi
sapusiškai apkalbėjus, nutar
ta Draugiją legalizuoti, tai yra 
pasiduoti jau nuo 1927 m. iš
leistiems įstatymams.

1927 metais C. L. D. S. 
kuomet šis įstatymas tapo
leistas, buvo žinoma tik kai
po Northsidės Draugija, ir jos 
gyvavimas, ir mirtis nebuvo 
didžiai svarbus didesnei Chi
cagos lietuvių visuomenei.

Bet Štai bėgy 6 melų C. L. 
D. S. P., mažesnėms draugi
joms nykstant, pasidarė ma
sine pašalpos organizacija. Ji 
užėmė netik visą Chicagos Me- 
tropaliją, bet jos narių ran
dasi ir kituose miestuose, toli 
nuo Chicagos. Tokia Draugi
ja, kad tinkamai gyvuoti ir 
apsaugoti savo narius nuo at
eity galinčių atsitikti negeis
tinų kliūčių, turi būti po val
stijos Apdraudos Departa
mento priežiūra. Taigi Chica
gos Lietuvių Draugija S. P. 
legalizavosi ir atsistos eilėj su 
tais, trimis lietuvių susivieni
jimais Amerikoj. Nariai, pri
gulėdami prie valstijos prida- 
bojamos organizacijos, žinos, 
kad jų pašalpa ir pomirtinė 
yra užtikrinta.

Pasibaigus diskusijoms au
ditorius Varkala išdavė pus
metinį draugijos stovio rapor
tą. Turėjo būti komisijų ra
portai, bet dėl vėlaus laiko 
nebuvo progos juosi nuteikti, 
nes visą vakarą užėmė disku
sijos draugijos legalizavimo 
reikalu. J. L. A.

Anele Bačien^ kuri randa
si Wesley Memorial ligoninėj, 
jaitviažiaVd i ‘ pdręs^i 1978 
Canalpoęt Aį'sle. Taigi 111^- 
jr ją aplankyti dabar atsilan- 
cykite į namus, o ne į ligo
ninę. n

Senas Petras.

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

Mes turime pakvietę ir daugiaus gy
dytojų, kurie taip kaip ir mes padarys 
nuodugnų diagnozą ir suteiks pasekmin- 

mokslišką treatmentą.
John F. Ruzic. M* D. ir 
Francit Ruzic, D. D. S.

2355 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 2011

D. 
pusmetinį susirinkimą antradieny, 
pos 18 dieną, 7:30 vai. vak., Chica
gos Liet. Auditorium, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai būtinai privalote daly
vauti, nes yra svarbus susirinkimas; 
taipgi bus patiektas raportas iš pusės 
metų pertikrinimo draugijos turto sto
vio ir kitokie svarbus raportai bus iš
duoti. Kurie nariai esate 
mokesčiais, tai būtinai privalote 
mokėti. —P. K., nut. rašt.

Advokatų bankietas 
Pasaulines Parodos 

svečių priėmimui
Chicagos miestas didžiuoja

si savo šimto metų pažangos 
paroda, ir tikrai yra kuo di
džiuotis. Pasaulis tokios paro
dos dar nėra matęsi. Milionai 
žmonių parodą jau aplankė, 
ir yra apskaitliuojama, kad iki 
lapkričio 1 dienos atsilankys 
ne mažiau, kaip penkiolika 
milionų žmonių. Svečiai, lyg 
kariuomenė, iš visų pasaulio 
šalių verčiasi į Chicagą.

Parodoje laikas . nuo laiko 
yra apvaikščiojama įvairių 
tautų dienos, kuriose parodo
ma tų tautų tobulumas, pa
žanga kultūroje, moksle, pra
monėje ir prekyboje. Lietu
viai apvaikščios savo dieną 
sekmadieny, liepos 16tą. To
je dienoje dalyvaus tukstan-

Lietuviškų Tautiškų Kapinių 
savininkų ir draugijų - atstovų visuoti
nas pusmetinis sujsrįnkimas įvyks tre
čiadieny, liepos 19 d., Lietuvių Audito
rijos svetainėje, 3133 S. Halsted St., 
7:30 vai. vakare, ant pirmų lubų. Jū
sų atsilankymas į susirinkimą būtinai 
reikalingas. Taipgi ateidami susirinkiman 
atsineškite atvirutes kaipo ženklą, kad 
esate loto savininkas-kė; be atvirutės ne
busite įleidžiami į susirinkimą.

J. Zalatoris, sekr.

LUIS TRENKER

Seve- 
“The 

Filmų

Luis Trenker, kuris lošia rolę 
rin Anderlan garsioje filmoje 
Rebel”, kurią priruošė Universal 
Kompanija neužilgo bus rodoma World 
Playhouse Teatre.

Jisai yra plačiai žinomas artistas

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

---......... ...

aS netekau 10 tvarų t vieną savaite ir ne* 
žinau kaip ji ir rekomenduoti**.

Kad nuimt! riebumą lengvai, SAUGIAI Ir NEKENKSMINGAI ~ Imkite pusę Saukite- 
lio Kruschen stikle karlto vandene ryte prlei 
pusryčius — tai yra sausras būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka,. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kalnuota. 
Gaukite jį pas Ule aptieklnlnką Amerikoje. 
— yra daug Imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

yra ^Mugrausia^^budas auMkratyti riebumo

Pasaulinės Paro
dos Bargenai

Šią sąvaitę į Chicagą yra 
privažiavę r daugelis sveiįių, 
todėl Budriko Krautuvė nu
tarė sumažinti kainas, kad 
daugiaus išparduoti.

RADIO KLIUBOPROGRAMAI

Midget Radios, $ 19 
vertės $6.95
Zenith Radios, 1933, $99 flA 
$50 vertės fcifci«VU
Fada A. C. D. C. Radios $Q Crt 
$25 vertės 
Philco Baby Grand 
Radio 
Rankines Victrolos, 
$ 15 vertės 
Columbia, Victor 
dai, 75c vertės 
tiktai po 
Victrolos Adatos, 
vertės po
Gryno Gintaro Karoliai, 
$3 vertės 
26 šmotai Sidabrinių 
Šaukštų ir peilių 
Gintaro Karoliai, 
$ 10 vertės 
12 šmotų “Stainless” 
Peilių, $2 vertės, 
tiktai po

DOVANŲ VISIEMS 
ATSILANKIUSIEMS

Business Service

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui_______

PARDAVIMUI 80 akerių farma su 
gerais budinkais, 40 medžių sodnas. 60 
mylių į šiauvakarius nuo Cbicagos. 8 
mylios nuo Kenosha, Wisconsin. Prie
žastis pardavimo 
Kaina tik $6.500. Kreipkitės prie 

J. Marcinkevičius,
4508 — 8th Avė., Kenosha, Wis.

14.00 
*3.50 

Lietuviški Rekor- 

45c 
5c 

*1.50 
*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 Su
driko Krautuvė leidžia jau 4 me
tai. Pasiklausykite. Iš stočių — 
WCFL. 970 K. Nedėiiomis 1:00 po 
piet. WAAF. 920 K. Nedėliomisl :30 
po piet. WHFC. 1420 K. Ketver- 
gais 7:30 vakare.




