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Minios chicagiečių
KL. JURGELIONIS

Didvyrių lakūnų žygis
gedulos vakare

Kaunas vakar iškil- Tūkstantinės chica- 
mingai palaidojo giečių minios gedėjo 

Darių ir Girėną savo lakūnų
Laidotuvėse dalyvavo valdžios 

nariai, lakūnų giminės, dip
lomatinis korpusas ir 40,000 
žmonių minia. Lituanicos li
kučiai irgi bus parvežti Kau
nan

Kiek tik galima buvo sutilpti, 
susirinko į vakarykštį gedulos 
vakarą Liet. Auditorijoj, pa
gerbti žuvusių lakūnų atmin
tį.

KAUNAS, liepos 2,0.—Valsty
bės lėšomis rengtose laidotuvė
se lakunams kapt. Steponui Da
riui ir Įeit. Stasiui Girėnui, ku
rie perskridę Atlantiką žuvo 
tik už 400 mylių nito Kaune, 
dalyvavo 40,000 kauniečių 
nia.

Pačiame priekyje liūdnos 
senos iš 
Stepono

* sesuo ir 
brolis.

nu-

ei- 
ėjobazilikos į kapines 

Dariaus žmona, duktė, 
uošvis ir Stasio Girėno

Pamaldose bazilikoj dalyvavo 
visi valdžios nariai -ir diploma
tinis korpusas.

Lakūnų kūnai laikinai padėti 
kapinių koplyčioj iki Aerokliu- 
bas pastatys gražų paminklą— 
mailsoleumą.

Likučiai susidaužiusio jų lėk
tuvo Lituanica, kuris pernešė 
drąsiuosius lakūnus per Atlan- 
tiką, bet nebeįstengė danešti 
juos iki jų tėvynės, irgi bus 
parvežtas i Kauną ir padėti mu- 
zejuje.

Vokietija ir Vatika 
nas pasirašė kon

kordatą
VATIKANAS, 1. 20.— Vokie- 

* tijos vice-kancleris von Papen 
ir papos valstybės sekretorius, 
kardinolas Pacelli šiandie pasi
rašė Vokietijos konkordatą su 
Vatikanu.

CHICAGO.— Chicagos lietu
viai neužmiršo savo drąsiųjų 
sūnų, kapt. Stepono Dariaus ir 
Įeit. Stasio Girėno, kurie tra- 
gingai žuvo sekmadienio naktį 
Vokietijos Pamario miškuose, 
kai jau nugalėję klastingąjį 
Atlantiką džiaugsmingai artino
si prie savo tėvynės sienų.

Vakar, kai žuvusieji lakūnai 
iškilmingai buvo laidojami Kau
ne, tūkstančiai chicagiečių, kiek 
tiek jų galima buvo sutalpinti 
erdvioj Lietuvų Audtorijoj, su
sirinko pagerbti paskutinę la
kūnų atmintį. čia buvo tai 
dienai pritaikytas liūdnas pro
gramas: muzika, dainos, kalbos, 
deklamacijos apie lakūnus ir jų 
drąsų žygį. Dainavo musų ge
riausi dainininkai, o Laidotuvių 
Maršą išpildė Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestras. Kalbėjo 
Lietuvos ministeris Balutis, 
konsulas A .Kalvaitis, adv. Gtn4- 
gis ir kt.

Išreiškė užuojautą
Prez. A. Smetona per Lie

tuvos ministerį B. K. Balutį 
išreiškė savo ir valdžios užuo
jautą žuvusių lakūnų, 
ir Girėno, giminėms.

Žinomas lietuvių 
chicagietis p. Komaiko 
te telegramas pp.
Kalvaičiui, išreikšdamas savo 
gilią užuojautą lietuvių visuo
menei dėl žuvimo dviejų drą 
šių lietuvių lakūnų, Dariaus ir 
Girėno.

Juroje gailesčio, ašarų, meilės, 
Aiduos' dūsavimų ir pagarbos 
Širdžia apalpusia musų tėvynė 
Skirias su kūnais didvyrių lakūnų, 
šiandien juos laidoja ant visados...
Garbei žmonijos ir meilei tėvynės, 
Liudyt dar sykį didybę žmogaus 
Ploto tolybę audikų užkariautą 
Ėmėsi jiedu atgauti žmonijai, 
Ėmėsi žygio drąsaus, prakilnaus.
Virš okeano klaikios fatalybės, 
Virš debesų ir žemai prie bangų 
Skrido drąsi Lituanica musų 
Skrido kontrolėj drąsaus kapitono, 
Priežiūroj tvirto gabaus padėjėjo, 
Skrido kaip kulka per žiotis audrų.
Puikiai, gabiai kapitonas ją valdė, 
Niekas dar nelėkė taip prakilniai,— 
Niekas audringo dangaus taip neskrodė, 
Niekas taip tiesiai neskrido tėvynėn 
Meilę sunaus jai pareikšti tyliai!
Jau okeaną jie perlėkė narsiai, 
štai jau Berlynas, tenai Lietuva! 
širdys didvyrių nerimsta iš džiaugsmo, 
Dvasios sparnais jie jau Lietuvą glaudžia... 
Ach, atsargiau, štai ateina audra...
Bloškė žemyn Lituanicą narsią 
Rustus perkūnai, gamtos gaivalai... 
Veltui drąsus kapitonas kariavo, 
Veltui jo mokslas ir jo patyrimas, 
Krito hnt medžių jo "laivo sparnai... >

- žlugo narsuoliai ir jų Lituanica, 
Bet negižlugs jų kilnioji dvasia! 
žygį didvyrišką brangins tėvynė 
Dariaus-Girėno vardai bus jai brangus, 
^rangius juos sykiu yisa žnionija... 
šiandien palaidoti kūnai didvyrių 
Aiduose gailesčio ir pagarbos 
Bet virš tėvynės dvasia jų kilnioji 
Skraidžioja savo sparnais amžinaisiais, 
Skraidžiojus ten nesiliaus niekados.

Dariaus

draugas 
,pasiun- 

Balųčiui ii 
išreikšdamas

Kaunas iškilmingai 
pasitiko lėktuvą su 

lakūnų kūnais
Atvežti jie vokiečių lėktuvu, 

kurį lydėjo Lietuvos lakūnai. 
Didžiuma Kauno gyventojų 
pasitiko kunus aerodrome ir 
nulydėjo į baziliką

Konkordatas prisižada, kad 
jokia katalikų organizacija ne
dalyvaus politikoje, Už tą kata
likų bažnyčia turės lygias teises 
su kitomis religijomis.

Areštuoja streikuo
jančias darbininkes

Trys žmonės užmušti 
garvežiui ekspliodavus

OMAHA, Nebr., 1. 19.— In
žinierius Utter, pečkurys Zim- 

„ merman ir nešikas McRae liko 
užmušti eksplodavus Burling
ton geležinkelio garvežiui. Eks
plozija ištiko traukiniui įvažia
vus j stoties pašiurę ir rengian- 
ties širstoji. Priežastis eksplo
zijos nežinoma.

CHICAGO.— Policija vakar 
puolė ir areštavo 10 moterų ir 
du vyrus, kurie pikietavo La 
Mode Garment Co. dirbtuvę, 
711 W. Lake St., kurioj strei
kuoja didesnė pusė darbininkių, 
reikalaudamos žmoniškesnių 
'darbo sąlygų. Jos buvo policijos 
užpultos, kam jos trukdžiusios 
streiklaužėms eiti į darbą.

ORH 1

te
Chicagai ir aplelinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietaus ir 
daug vėsiau.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:- 
20.

MASKVA, 1. 20. —Visas šta
bas vice-komisarų, kurie tvar
kė Rusijos geležinkelius, tapo 
pašalintas, naujose valdžios pa
stangose kaip nors sutvarkyti 
Rusijos geležinkelius. Vieton 
pašalintųjų tapo sudarytas nau
jas transporto komitetas, kuris 
susideda iš 10 žymių komunis
tų. Tarp pašalintųjų komunistų 
yra ir buvęs amerikietis Vla- 
dimir šatov.

Kad paakstinti darbininkus 
stropiau dirbti, įsakyta padidin
ti maisto porcijas geležinkelie
čiams.

KAUNAS, liepos 19.—Kūnai 
dviejų Chicagos lakūnų, kapt. 
Stepono Dariaus ir Įeit Stasio 
Girėno, kurie perskridę Atlanti- 
ką, žuvo sekmadienio naktį ties 
Soldin, Vokietijoj, šiandie vo
kiečių aeroplanu tapo atvežti iš 
Stettin, Vokietijos, į KaUno ae
rodromą.

Lėktuvą su lakūnų kūnais per 
visą Lietuvą lydėjo Lietuvos 
karo lėktuvų eskadrilė.

Didžiuma Kauno gyventojų 
susirinko aerodrome laukti at
vežamų kūnų ir paskiri kunus 
nulydėjo į baziliką (katedrą), 
iš kur jie bus laidojami rytoj 
(ketvirtadieny).

Kūnų pasitikime dalyvavo ei
nantis Amerikos charge d’affai- 
res pareigas - Maurice L. Staf- 
ford ir pasakė trumpą prakal
bą po prezidento Smetonos kal
bos. Benui griežiant Amerikos 
ir Lietuvos himnus, prez. Sme
tona sudėjo ant lakūnų karstų 
augŠčiausį Lietuvos garbės or
diną—D.L.K. Vytauto . - • ,f)

Lėktuvą su lakūnų kūnais 
pasitiko kapt. Dariaus žmona ir 
jo duktė, taipjau Girėno brolis 
ir sesuo.

Kauno miestas šiandie žuvu
siųjų lakūnų garbei, kurie yra 
skaitomi tautos didvyriais, jų 
vardais pavadino dvi Kauno 
gatves.

Vokietija pagerbė lakūnus
STETTIN, Vokietija, 1. 19.— 

Vokietijos reichwehr, policija, 
smogiamieji būriai, Hitlerio 
sargyba ir jaunieji lakūnai su
teikė inilitarę pagarbą žuvu
sioms lietuvių lakūnams Dariui 
ir Girėnui, kai Lietuvos lakū
nai perėmė jų kunus ir kars
tus padengę Lietuvos vėliava į- 
dėjo į lėktuvą, kad išvežti į 
Lietuvą. Lėktuvas buvo pripil
dytas gėlėmis nuo valdžios ir 
privatinių piliečių. Lėktuvas su 
kūnais sustojo Karaliaučiuje, 
kad priimti dar daugiau gelių ir 
vainikų nuo Vokietijos piliečių, 
o Karaliaučiaus reichswehr, po
licija ir Hitlerio kareiviai ati
davė žuvusiems lakūnams pas
kutinę pagarbą.

Nuostatai industrijai 
jau yra galutinai 

paruošti

Lakūnas Post jau 
pasiekė Alaską

Jie laukia tik prezidento Roose- 
velto parašo ir paskelbimo

WASHINGTON, 1. 20.—Nu
matydamas krizį atsigavimo 
programe, jei kartu su kilimu 
kainų nedidės ir perkamoji žmo
nių pajėga, industrinis admi
nistratorius Hugh S. Johnsofi 
galutinai paruošė nuostatus 
(kodeksą) visoms industrijoms, 
apimančius darbo valandas ir 
minimom algas.

Galbūt dar šįvakar tie nuo
statai bus paduoti prezidentui 
Rooseveltiri patvirtinti ir juos 
paskelbti.

Johnson įspėjo fabrikantus, 
kad nors padėtis šalyje gerinu
si, tečiaus depresijos pavojus 
dar nėra praėjęs. Jis reikalauja, 
kad kartu su kilimu kainų kil
tų ir algos, nes kitaip galima 
susilaukti naujo krizio. Tuo 
tarpu4 fabrikantai norėtų ir to
liau palaikyti žemas algas, ne
žiūrint kilimo kainų, nes tas di
dina jų pelnus. Jie todėl ir 
skubinasi gaminti kol algos te
bėra žemos ir kol dar nėra j- 
vestos minimum algos.

MASKVA, 1. 20.— Amerikie
tis lakūnas Wiley Post, kuris 
skrenda apie pasaulį, kad pa
siekti naujo rekordo ir pada
ryti tą kelionę į 6 dienas, šįryt 
iš Ruchlovo atskrido į Chaba- 
rovską ir tik 2 valandas pasil
sėjęs, kol pripilė gasolino, ne
žiūrint, kad yra visai pavargęs, 
tuojaus išskrido per Pacifiko 
vandenyno sąsmaugą į Alaską, 
veikiausia f Fairbanks.

SEATTLE, Wash., 1. 20. — 
Wiley Post šįryt perskrido virš 
Nome, Alaskoj. Bet ten nesto
jo ir veikiausia skrenda toliau 
į pietus, Fairbanks.

RASTI URACHO
LAIŠKAI KUN.

OLŠAUSKUI
Urachas juose dėkoja už pa

kvietimą būti Lietuvos kara
lium ir pareiškia sutikimą pri
imti Lietuvos sostą

Olšausko archyvai atidaryti ne
degamoje spintoje ir juose ras

ta įdomios medžiagos

Trockiui leista apsi 
gyventi Francijoj
ISTANBUL, Turkijoj, 14 20. 

—Leonas Trockis, kuris išvyko 
į Italiją gydytis, gavo Franci- 
jos valdžios leidimą apsigyven
ti Francijoj. Jis dabar plaukia 
laivu Bulgarija ir vieton plauk
ti į Italija, galbūt plauks tie
siai j Franciją, į Marseilles, ir 
apsigyvens pietinėj Francijoj.

Franci jos ambasada sako, kad 
Trockiui duota viza laikinam 
apsistojimui Francijoj. Viza 
betgi gali būti atnaujinta.

Naziai ieško sočiai 
demokratų iždo

Smarkiai nupuolė 
grudų kainos

Grudų biržojeCHICAGO. 
vakar buvo tokios pat scenos, 
kokios buvo tik 1929 m., kada 
pirmą sykį ėmė kristi Šerų ir 
grudų kainos. Tik vakar grin
dų kainų kritimas buvo dar di
desnis ir staigesnis, negu 1929 
metais.

Kviečiai vakar biržoje nukri
to 13c-15c bušeliui, komai — 
12c—13ė., rugiai—26V^c.

Pastaruoju laiku grudų kai
nos bu*vo nepaprastai ’ pakilu
sios. Kai grudų kainos užva
kar pradėjo pulti, tai kiekvie
nas, nusigandęs dar didesnio 
kritimo, vakar stengėsi visus 
turimus grudus parduoti. To
dėl kainos krito galvotrūkčiais. 
Birža buvo kai pamišėlių namas. 
Kiekvienas šaukė vienas už ki
to, nes nors sekunda pavėlavi
mas paduoti orderį reiškė gal
būt praradimą yiso savo turto.

. Šerų biržoje irgi buvo didelis 
sujudimas, daugeliui šėrų smar
kiai nupuolus. Pardavimas bu
vo tokis didelis, kad telegrafas 
buvo toli atsilikęs padavime be- 
simainačių kainų.

Aiškinant ekspraloto Olšaus • 
ko nužudymą attinkami vals
tybės organai smulkiai tyrinė
ja paskutiniųjų metų velionies 
gyvenimą. Tam tikslui renka
ma medžiaga su kuo velionis 
bendravo, susirašinėjo, bičiulia
vo, pykosi etc.; iš to, mat, no
rima nustatyti, kas galėjo Ol
šauską nužudyti, kokios galėjo 
būti nužudymo priežastys.

Iš tikrų šaltinių teko sužino
ti, kad be ko kita šiomis die
nomis buvo atidaryta ekspralo
to Olšausko nedegama geležine 
spinta, kuri buvo Kaune, “Sau
lės” dr-jos centre. Toje spin
toje esą rasta daug įdomios ir 
charakteringos Olšausko ko
respondencijos su įvairiais as
menimis. Be kita ko spintoj 
rasta ir Uracho laiškai, rašyti 
Olšauskui, kur Urachas dėkoja 
Olšauskui, kad jį kviečia būti 
Lietuvos 
sutikimo 
imti.

Taipgi
medžiagos • apie Taikos konfe
renciją, kurion Olšauskas buvo 
deleguotas atstovauti Lietuvą. 
Paskui įdomus dienoraštis, kurį 
Olšauskas parašė būdamas ka
lėjime ir t.t. Asmeniškų laiškų 
rasta taip pat apščiai ir jie 
ryškiai charakterizuoja Olšaus
ko gyvenimą jam jau išėjus iš 
kalėjimo.

Tą visa medžiagą dabar per
ėmė teismo organai.

Olšausko įpėdiniai į velionies 
archyvą reiškia didelių preten
zijų, nes kai kurie daiktai turi 
istorinės vertės, tai giminaičiai 
juos tikisi patenkinama kaina 
į kokį archyvą ar muziejų par
duoti.

O apie Olšausko nužudyto ją t 
kol kas nau‘jų žinių nėra.

karalium ir pareiškia 
Karaliaus sostui už-

rasta nemaža istorinės

Apiplėšė pinigų 
mainytoją
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PHILADELPHIA, Pa., 1. 20. 
—Du žmogvagiai bandė išvogti 
turtingą realestatihinką Frank 
A. 'McClatchy. Tasis žmogva- 
giams pasipriešino ir tapo jų 
peršautas. Puolikai pabėgo, pa
likę sunkiai sužeistą auką.

MUSKEGONi Mich.j 1. 20. — 
John Borden, Chicagos turtuo
lis aliejaus operatorius, šiandie 
apsivedė čia šų chicagietė Fran- 
ces Yeaton. Abu tik kelios die
nos atsiskyrė, vienas nuo save 
žmonos, o antra nuo savo vy
ro.

BERLYNAS, 1. 20. —Kad su
rasti socialdemokratų partijos 
iždą, ar kartais jis nėra pa
slėptas užsieny ,valdžia paskelbė 
atlyginimą tam, kas suteiks 
reikiamas žinias.

Atlyginimas bus teikiamas ir 
tiems, kurie suteiks žinias apie 
ir tuos žmones, kurie laiko sa
vo pinigus užsieny.

Tikimąsi, kad dabar Vokie
tiją užplus nauja keršto skun
dų banga, kaip buvo užpludusi 
siaurinant žydų teises. Tada 
kiekvienas, kuris norėjo keršy
ti ,kitą skųsdavo paeinančiu iš 
žydų.

Einant vakar paskelbtuoju 
labai aštriu dekretu, visų “vals
tybės priešų” turtas gali būti 
konfiskuotas ir iš jų gali būti 
atimtos piliečių teisės.

Visi turintys Užsieny pinigų 
ir bonų, turi juos užregistruo
ti reichsbanke. Neužregištravi- 
ma skaitysis “ekonomine išda
vyste”.

Vokiėtijoj uždrausta rodyti 
paveikslus, kuriuose vaidina 
Pola Negri, nes ji esanti žydė. 
Taipjau dėlto, kad jie paeina 
ia žydų ,pašalinta 118 teatrų 
direktoriai.

CHICAGO.— Vakar plėšikai 
apiplėšė Boleslaw Zalevsky,1 pi
nigų mainytoją, 4641 S. Ash
land Avė. Plėšikai užpuolė ji, 
prie 47 ir Throop gatvių ir nu
sivožę prie 52 ir Damen Avė., 
atėmė iš jo $1,285 ir brangų au
tomobilių.

Pabalti jos agronomų suvažiavi
mas

KAUNAS.—Liepos 3 d. Kau
ne, Medicinos fakulteto salėje 
prasidėjo Pabaltijo agronomų 
suvažiavimas. Suvažiavime da- 
ylvauja per 40 agronomų, at
vykusių iš Estijos, Latvijos ir 
Suomijos; apie tiek dalyvauja 
ir Lietuvos4 agronomų.

Mattern skris į 
Alaską

ANADIR, Siberijoj, 1. 20.— 
Lakūnas Jimmie Mattern, ku
ris po 14 dienų prapuolimo S’- 
berijos tundrose, susirado Ana- 
dire, bus sovietų lakūno Le- 
vanevski nuneštas į Nome Alas- 
koj ,kur Mattern mano pasiim
ti kitą lėktuvą, juo gryšti atgal 
į Anadir ir iš ten pradėti nau
ją kelionę į Ameriką, kad vis- 
tiek vienam apskristi apie pa
saulį, nors ir kitu lėktuvu.

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 Tel. Canal 8500
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gyvenimo
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bulves, 
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paversti

užpultoji, 
nes jai

Programas bus įvairus ir įdomus 
Tėmykite pranešimus.

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

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Subadyta krūtinė, nugara, 
leisti viduriai, žmogžudys 
imtas.

Windsor, Kanada

Federation — 
partijos sąrašų.

Commonwealth
- Kanados darbi-

Kaip gyvena lietu
viai kolonistai pietų 

Amerikoje

vą, palikęs ją rave Beriozovas 
per laukus dūmė Panevėžio 
link.

Krūmuose ir nakvojo. Sužei
stoji Ivano vai te pradėjo šauk
ti pagalbos. Subėgo žmonės, 
suteikė pagelbą, pranešė poli
cijai.

Po kelių valandų Ivanovai- 
tė mirė ^Panevėžio ligoninėje.

Sekančią dienų ^>ie 19 vai.

Mes priimam visus Pašalpos Groserfo Orderius
Galite praduti imti maistą iš musų krautuvių.,-;

Beriozovas atėjo ir pats pasi
davė kriminalinei policijai.

Kvočiamas prisipažino. Kaip 
tai įvyko, jis pats stebisi. “Tur 
būt aš buvau pasiutęs kaip 
žvėris”, — sako Beriozovas.

Laukinis.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

YbvfBtS 
Night and Moming to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine (X, D e irt. II. S.,9 B. OkioSL.Chiaigo

PASTABA — Dauguma “Midutest Storu” turi ir mėsos skyriui, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukitleną ir tt. ui žemiausias kainas!

Iš tos daugybes musų išei
vių, kurie prieš keletu metų 
išvyko į pietų Ainerikų 
gana 
arba 
kiliose 
lygos, 
liškai 
rėmė.

pradėjo karščiuotis 
gint išsitraukęs kišeninį peilį 
smogė jai krūtinėn;
matyt, dar gynėsi 
smarkiai supiaustytos rankos
Įsiutęs užpuolikas 
net parkritusią ją dar badė. 
Ivanovaitei subadyta krūtinė, 
išleisti viduriai, perpiauta ger-

Apie 9 vai. vakaro Irena 
Ivanovaitė 28 mt. mergina, 
siaurojo geležinkelio ruožu iš 
Panevėžio ėjo aplankyti savo 
brolių, gyv. Kulbių kaime. Ne
toli namų ji susitiko iš darbo 
grįžtantį Beriozovą Kostą, bu
vusį savo meilužį.

Seniau jie abu labai mylė
josi, norėjo vestis, bet popas 
jiems šliubo nedavė kaipo tre
čios eilės pusbroliams.

Šliubo nedavimas santy
kiams nebuvo kliūtimi. Su lai
ku tačiau Ivanovaitė ėmė šalti 
ir vieną dienų pametusi Berio- 
zovų, palikusi brolius, išdūmė 
Panevėžin tarnauti. Dabar grį
ždama aplankyti savo brolių, 
netikėtai susitiko Beriozovą. 
Beriozovas visą laiką Ireną my
lėjo, ir dabar susitikęs prašė 
ją grįžti pas jį. Ji griežtai at
sisakiusi.

Lydėdamas

ranki a ms 
sunkaus, 
Pirmaisiais metais kirto miš 
kų, stasėsi trobesius ir dirba 
moję žemėje sodino 
sėjo linus, kviečius ir 
žus. Po poros metų 
žemę jiems pavyko 
dirbama dirba. Iš pradžių bu
vęs labai sunku gyventi, bet 
segančiais metais reikalai jau 
kiek pagerėję ir jau įsigiję 
traktorių, kuliamąją 
mašinas 
valdžios

Žiauri žmogžudystė 
ties Panevėžiu

kentėjusiam nesumokės 250 
pezų. Kitos išeities jam neli
ko, kaip tik iš tos apylinkes 
pasitraukti. Pasitraukė ir ju
goslavas. Liko kurtojoje kolo
nijoje tik vienas lietuvis, ku
ris jaučiasi nelaimingas, nes 
jau tris metus skursta ir sun
kiai dirba, o pinigų nė laikra
ščiui nusipirkti neturi. Nuo 
bado jį saugo 300 naminių 
paukščių, iš kurių pusę mais
to gaunąs.

Liepos 15 d. aplankiau seną 
draugą S. Taurinską. kuris 
gyvena East Windsor’e. Ilgai 
kalbėjome apie įvairius darbo 
žmonių reikalus. Dabar, ar
tinantis šio rudenio Kanados 
parlamento rinkimams, aš la
bai norėčiau, kad kiekvienas 
lietuvis, Kanados pilietis, skai
tytų 'sau už pareigą balsuoti 
vien tik už Co-operative Com- 
monwca!th 
darbininkų 
Co-operative 
Federation - 
ninku partijos priešakyje sto<- 
vi Kanados Dominijos parla
mento narys James S. Woods- 
worth, kuris šiandie yra vie
nintelis garbingas kovotojas 
už Kanados darbo žmonių ir 
bendrai visų imigrantų teises. 
Darbininkai vienykimės, nes 
tik vienybėje galybė!

— George J. Yurk.

John J. O’Connell, Jr., New 
Yorko milicijos karininkas ir 
giminaitis stambių Nevv Yorko 
valstijos demokratų vadų, ku
ris įtapo išvogtas iš savo namų 
Albany, N. Y., ir ikišiol žmog- 
vagių nepaleidžiamas, nors ir 
siūloma už jį stambi išpirkimo 
Suma.

“Midwest”

KAVA ,Puiki 3sv-Kili I A Golden Santos Blk. 55c

PANEVĖŽYS. — Netoli Tar- 
nuškų (siaurojo ' geležinkelio 
stotis) nuo Panevėžio apie 12 
klm. įvyko žiauri Žmogžudy-

Paškevi- 
čium Kordobos prov. (Argen- 
tinėje) pirko 12 ha žemės ir 
40 ha išnuomavo. IŠ pradžių 
teko pirkti sėkloj, būtiniau
sias ūkio inventorius ir reika
lingiausi gyvuliai. Tiems da
lykams išleidus pinigus sun
kiau buvę ir gyventi, ypač ke
li menesiai buvę labai sun
kus; tekę mušti balandžius ir 
jų mėsa misti. Kitus valgio 
dalykus skolinę iš kaimynų. 
Ūkį apsėję pašarinėmis žolė-, 
mis/?, kuriąs/ prieš žydėjin|ų 
rf.tfpiovę ir-pardavę. Parduoti 
pasisekę gerai, dėl to ir reika
lai iš karto pagerėję. Ne
daug sėję maišų, kviečių ir 
linų. Javai užderėję gerai, o 
ir skėriai jų nebuvo užpuolę.

Nors pradėjo ūkininkauti ir 
mažai pinigų turėdami, bet 
dabar gau jie turi 8 darbinius 
arkHns, 4 karves, 10 kiaulių, 
per 500 vištų, daug kralikų ir 
kltako. Ateinančiais metais 
mano jau stipriau ūkininkau
ti. Miestan daugiau jau neke
tina grjžti.

Čia jau gausingesnes lietu
vių kolonijos įsikūrimas:

1925 m. 15 Vilniaus krašto 
lietuvių šeimynų Urugvajuje, 
Soriano depart. nusipirko 500 
ir išsinuomavo 400 kvadrų že
mės. Žemę pirko iš valdžios, 
išsimokėtinai per 35 metus. 
Nuvykę vieton rado apie 300 
kvadrų visai nedirbamos ir 
spygliuotu mišku užaugusios 
žemes. Neturėdami nei tinka
mų įraukiu tokiai laukinei 
dirvai paruošti, nei pinigų į- 

nusipirkti, ėmėsi 
kolonisto, darbo.

STORES
NUGHRVRHOMjfTUlUU

vra 
daug ukininkauįjančių 
kolonistų. Įsigyventi u- 

buvo labai sunkios są- 
Kolonizacija ėjo gaiva- 
ir ne visur valdžia jų 
Arčiau susisiekimo ke- 
miestų žemė jau buvo 

kolonizuota, todėl mūsiškiams 
teko kolonizuotis tolimesnėse, 
nuo kelių ir miestų, vietose ir 
labiau laukinėj gamtoj. Žemė 
teko pirkti ir nuoinuoti. Koks 
sunkus musų kolonistams iš 
pradžių gyvenimas 
rodo čia dedami jų 
vaizdai.

P. Trimbelis su

Liepos 16 d. aplankiau sa
vo brolį p. Frank G. Yurk, 
Detroite. Čia turėjau garbės 
susipažinti su lietuve ĮHnia 
Beržinskienė ir jos dukteri
mi. Be to, susitikau su mano 
pussesere p-*ia S. Gerah ir 
jos dukterimi p-le A. Yanush. 
Čia turėjau ilgų ir įdomų pa
sikalbėjimų su p. S. Gersh, 
gerai žinomu detroitiečiu 
•‘Naujienų** rėmėju. Kalbė
jome apie asmeninius reikalus 
ir apie įvairius darbo žmo
nių gyvenimo reikalus.

Darbininkams visur sunku 
gyventi. Aš visada manau, 
kad man Kanados darbininkui 
sunku gyventi, bet patyręs tu
riu pastebėti, kad ir Jungtinių 
Valstybių darbininkų gyveni
mas nepavydėtinas, — visur 
darbininkai kapitalistų piktai 
išnaudojami. Neverta pasiti
kėti kapitalistų ‘‘malonėmis**; 
mums darbininkams reikia or
ganizuotis ir ginti savo tei-" 
sės. — George J. Yurk.

kitas 
kurias taip pirkę iš 

išsimokėtinai. Nuėmę 
sekančių metų derlių už visas 
mašinas užsimokėję ir dar li
kę pinigų, kuriuos pasidaliję 
po 1000 pezų kiekvienai šei
mai.

ši lietuvių kolonija labai 
gražiai tarp savęs sugyvena ir 
turi pasitikėjimų valdžios įs
taigų, taip ir kaimynų. Ji so
dina įvairias daržoves: svo
gūnus, sami i jas ir kita. Be to, 
yra užveisusi didelį sodų. Že
mę dirba visi bendrai ir der
lių parduoda bendrai, bet 
gautuosius pinigus dalijasi 
šeimom. Kiekviena šeima ku
ria sau ir ūkius skyrium, ku
riuose, laikui bėgant, galės sa
vistoviai įsigyventi.

Pasitaiko ir labai nevyku
sios kolonizacijos, kurių ge
riausiai pavaizduos dedamas 
čia atsitikimas, paimtas iš 
“Argentinos Lietuvių Balso.”

1930 m. du lietuviai ir vie
nas jugoslavas, turėdami kiek 
vienas po 300 pezų, vienų žie
mos vakarų sutarė vykti į miš
kų, kur už miško nuvalymų 
duodama teisė dvejus metus 
javus sėti. Atvykę į vietų pra
dėjo medžius kirsti. Kirto nuo 
tamsos iki tamsos ir per dienų 
iškirsdavo, naktimis deginda
vo. Keletą savaičių gyveno po 
atviru dangum, bet vėliau 
gamta privertusi pastogę da
rytis. “Zemliankoje” išgyvenę 
apie metus laiko. Pagaliau at
ėjęs ir laikas arti, o jų pini
gai labai sumažėję. Nusipirkę 
už 5(X) pezų bulvių ir jas ap
sodinę pas kaimynus. Pasitai
kė dideli karščiai ir lietus; su
šilto jų 500 pezų ir tų metų vi
sos viltys. Už paskutinius pi
nigus nusipirko dar arklį, plū
gų ir akėčias, bet sėklai ir 
duonai jau neligo pinigų. Ki
tos išeities nebuvo, kaip tik 
dviem eiti į laukus ūkinin
kams tarnauti ir pinigus už
sidirbti, o vienam likti vieto
je. Po kiek laiko grįžę nupir
ko sėmenų ir pasėjo. Tačiau 
kada linai paaugo, atlėkė skė
rių debesys -ir visus linus 
ligi šaknų suėdė. Vijas dar
bas ir visos viltys vėl vėjais 
nuėjo. Kas beliko daryti? Tuo 
metu pasibaigė visi lauko dar
bai ir nebuvo kur duonos už
sidirbti. Gyventi nebuvo iš ko, 
bet reikėjo nes gyvas į žemę 
nelysi. Nutarė vienų leisti me
džioti maistą, nes šautuvą tu
rėjo. Vienas lietuvių labai mė
gdavo medžioti, bet buvo ne
atsargus: išėjęs medžioti su
žeidė indėnų, kuris patraukė 
jį teisman. Teismas patarė su
sitaikyti, bet nukentėjęs rei
kalavo 1000 pezų. Neturėda
mas tiek pinigų, buvo kalėji- 
man pasodintas. Vėliau jį iš 
ten išliuosavo vienas advoka
tas. Tačiau grįžęs jau jis netu
rėjo ramumo, nes indėnai nu
tarė jį nužudyti, jei jis nu-

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Penktadieny ir šeštadieny, Liepos 21 ir 22

Puikiausios Rūšies Maisto Produktai

Žemiausiomis kainomis

.........  5 sv. 14c 

.......... 5 sv. 17c 
Muilo Produktai

MIBWEST
300 INOMMMNT

“MIDWEST”
ŽIRNIAI puikus, sijoti, ankst. June No. 2 ken. 2 ken. už 25 
PINEAPPLE “Cubanita” raikioti 7 une. kenas 2 už .... 15c 
“JELL-O” visų skonių ........  ... .....:................

“MIDWEST”
C AB A “ROOT BEER” A didelės 
OVLFA “GINGER ALE*’ O bonkos už

Plu's Depositas už boiikas

VVISCONSIN BRICK SURIS ................. . 1 sv. pk. 17c
MICHIGAN SELERY .................  didelis' pundelis 2 už &
GELTONI SVOGŪNAI nauji ..........1
NAUJI VIRIMUI OBUOLIAI Illinois 
Išpardavimas LEVER BROS CO' 
Iti^NSO iš ccntM* r
TTTY T?T AKTC 2 maži 1^ «ntų
LUA rJLAlVliiO ___________ Į didelis pk

LIFE BOUY MUILAS ’ #rao,ai
LUX TOILET MUILAS

. Dykai! • JIG SAW PŲZZLE

MII V A Q IIIILIvHu »

DE LUXE KAVA “Midwest” ptfki rūšis, sv. kenas .... 27c 
TOMATO JUICE “Campbells” 12^2 unz. kenas, 2 už 11c 
KIAULES KOJOS be kaulų “Midwest” Pint džaras .... 16c 
PJAUST. LAŠINIUKAI “Lincoln Hire” Vž sv. pak .... 10c 
PORK & BEANS “Armours” dideli No. 8 kenai ..........  9c

New Cobbler

BULVES !



ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

NAUJA

50c

klausdami katalogo

NAUJIENOS

Namų Daktaras
m o

šio

HALL QF STATES

pusei mėty

Siųskite pinigais arba money orderiu

GENERAL EXHIBITS

THE GEEVUM GIRLS

AGRICULTURAL BLDG,

TRAVEL & TRANSPORT

Cook 
dalis

3.10
2.69

PATRlCIA BOSTEV ONE OF 
HER SARSERS, ANŲ HER

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

ĮVAIRUS TROBESIAI CHICA- 
GOS PASAULINĖJ PARODOJ

viny, 
E.R—'

parodos 
Valstijų 
D. Roo- 
sutverti

Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. $2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių'šeimynoje —

moderniškuoju 
motorlaiviu 

skaitlinga

valdyboms 
lankyti

— pasilieka 
Patartina įsi-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

SHUT VOUR EYES.PAPA 
OUlChčĮ --- donT YOO

DARC - --------------------

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

V ė 1 e s n ė vasarinė 
ekskursija i Lietuvą 

vadovaujama 
S. G. Lukšio

1739 SO. HALSTED ST 
" Chicago, III.

- jeigu spulka įstengs 
narių sudėti antra 

Iš to mes matome, kad

FOR MEAVENS SAKE, 
Goltmej — wmats 
THE MAT1FR.’ T

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

P-lė Sophie Paškevičaitė 
Pradedant nuo liepos 21 d. ii 
per visą ateinančią savaitę dai 
n uos Chicago Teatre — an 
State ir Lake St.

(Advokato Joseph J. G rišli 
pranešimas, skaitytas Lietu
vių Ekonominėje konferen
cijoje liepos 18 d., 1933 m„ 
Chicago, III.)

STATYBOS IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
BEI JŲ VEIKIMAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ............
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .............................................
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas ............................... ..................
120 pusi.

Pačiavimasįs pas Įvairias Tautas, 89 pusi.
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

. parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ........................ $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirįnkime. Rašy
kite

liūs ant pareikalavimo, o tuo 
tarpu jų pinigai buvo inves
tuoti ant ilgų terminų į morgi- 
čius nuo šešių iki dvylikos 
metų. Kad tokių klaidų neį
vyktų ateityj, yra reikalinga, 
kad spulkininkai skelbtų ir 
garsintų ant kokių išlygų pi’ 
nigai bus priimami, Skolina
mi ir galutinai atmokami.

Prisilaikydami valdžios įsta* 
tymų, direktoriai ir spulkų 
vedėjai, darydami konservaty- 
viškas paskolas ir garsindami 
spulkų veikimą neapsivils, ir 
todėl ateitis dėl augimo spul
kų yra užtikrinta, juo la
biau, kad po 100 metų Jungti
nių Valstijų valdžia susido
mėjo jų klausimais ir duoda 
paramą. (Galas).

forklozuojami. Šiam 
aidžia išleis bonų ant 

bilijonų dolerių ir du 
milijonų dolerių pini- 
Jeigu morgičio savinin- 

inis bonus, tai pasko
lins duodamos iki 80% na- 
vertės, o jeigu pinigais, tai 
40% namo vertės. Prie 
įstaymo yra pridurta, kad 

bus galima sutverti taip vadi
namą “Federal Building and 
Loan Association” tose vieto
se, kur nesiranda spulkų ir 
Jungtinių Valstijų valdžia pri
sidės prie kapitalo iki $100,- 
000.00, - 
iš savo 
tiek 
spulkos paliks vienintelės įstai
gos, iš kurių galės namų savi
ninkai gauti paskolas.

Iki šiol mažai buvo garsi
nama apie spulkas ir jų vei
kimą, bet su Jungtinių Val
stijų Valdžios parama, jų atei
tis, mano nuomone, yra gana 
šviesi. Neatsižvelgiant į tai, 
kad spulkos yra suvaržytos ir 
taupytojai reikalauja savo su
taupytų skatikų, jos neblogai

gyvuoja. Pažvelgus į kitas fi
nansines įstaigas per tuos pra
eitus ketverius metus, nėra 
ko nusiminti dėl spulkų. Kiek 
bankų užsidarė, kiek žmonių 
prarado pinigus ant įvairių 
Šerų ir bonų, ypatingai Chi- 
cagoje, kur InsulFas nušlavė 
milijonus žmonių sunkiai už
dirbtus centus; arba New Yor- 
k’e Morgan’as išleido menkos 
vertes Šerus ir svetimų vals
tybių bonus, ■ kurie šiandien 
neturi jokios vertės. Spulkos, 
kurios pergyveno, • $ią depresi
ją, tik dabar pradeda atjausti 
nekurtuos keblumus išmokėji
me šėrininkams ant jų parei
kalavimo. Tai yra ženklas jų 
tvirtumo ir saugumo. Čionai 
bus reikalas spulkų vedėjams 
dirbti su didesne energija iš
aiškinti nariams ir busintiems 
nariams apie spulkas, jų tvar
ką, kur tie pinigai yra, ir 
kaip juos bus galima atgauti, 
šiandien butų daug mažiau 
trukumo jeigu spulkų vedėjai 
butų mažiau prižadėję, o dau
giau išpildę. Mes žinome fak
tiškai, kad buvo spulkų, ku
rios prižadėjo atmokėti indė-

Aviacijos Busterių Piknikas
RENGIA LIETUVIŲ AVIACIJOS KLIUBAS'

Nedėlioj, Liepos-July 23, 1933 
Dambrausko Parmoję

Willow Springs kelio ir German Church Road, Willow Springs

Dalyvauja Sportininkai, kurie dalyvavo Pasaulinėj Parodoj

Pradžia 9 vai. ryto. » Įžanga 25c.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
___  swimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

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

pusei metą — $3.50.

suteikia 
barzdaskutyklos 
—komfortą

venue Tax” $5. — prie kiekvienos pu
sė laivakortes $3. , ,

Visais kelionės reikalais patartina 
kreiptis į arčiausia laivakorčių agentą, ar* 
ba į bet kurią Švedų Amerikos raštinę. 
Tamsta gausi visas informacijas ir pa
galbą išgauti reikalingus dokumentus ke
lionei.

Apie p. C. G, Lukšį, nereikia daug 
aiškinti, — yra- kelionių ekspertas. Nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo, 
jis kiekvienais metais keliauja j Lietu
vą ir atgal, Švedų Amerikos Linija ke
liauja jau ketvirtą sykį. Jis stengsis, 
kad visi šios ekskursijos dalyviai keliolnel 
butų patenkinti, apie ką visiems bus 
malonu prisiminti. Taip pat suteiks 
kitus patarimus kelionėje, kaip patyręs 
jurų keleivis. Keleivis sykį plaukęs 
švedų Amerikos Linija 
jos nuolatiniu keleiviu.
gyti biošiurėlę apie šią ekskursiją kui 
rasite platesnes informacijas apie kelionę

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

lo, kad valdybos narys turėtų 
didesnį prasilaviniiną, arba 
gabumą, išėmus sekretorių, 
kuris veda tvarką.

Apie penketą metų atgal 
Chicagoje prasidėjo vajus, 
tmip vadinamas “The Ameri- 
ctrji Savings, Building and 
Loan Institute”, kuris yra pa
laikomas per “United States 
Bui lding and Loan League” su 
tiksliu, kad ne tik direktoriai 
ir valdybos lankytų šią moky
klą, i bet yra raginama ir jau
nieji, kurie mano įstoti į pa
našins bendroves kaipo direk
toriai, klerkai, pagelbininkai įr 
taip toliau. ši mokykla turi 
trijų metų kursą. Todėl mo
kinys, užbaigęs šį kursą, turės 
geresnį supratimą apie spul
kas ir jų vidujinę tvarką. Chi- 
ciigoje jau turime du sekreto
rius, kurie baigė šią mokyk
lą, — tai p. Antanas Rypkevi- 
čius iš “Naujienų” spulkos ir 
p. Vaclovas P. Pierzynskis iš 
Vytauto spulkos. Yra nekurie 
sekreloriai ir direktoriai, ku
rie dabar lanko šią mokyklą. 
Ir man teko ją lankyti vienus 
metus po kartą į savaitę dėl 
geresnio prasilavinimo apie 
spulkas ir jų tvarką. Aš esu 
patenkintas kursu ir patariu 
direktoriams ir 
kuoskaitlingiansiai 
šiuos kursus. Kas yra nauda 
lankyti spulkų mokyklą, tai 
nėra abejonės, nes bankų 
įstaigos jau nuo senai turi 
įsteigę “American Banking 
Institute”, kurį bankai palaiko 
dėl savo darbininkų ir virši
ninkų.

Dabar sustosiu ties pasku
tiniu klausimu apie ateitį Sta
tybos ir Skolinimo Bendroves. 
Birželio 
metais, 
Prezidentas, Krankliu 
sevelt pasirašė aktą 
Home Owners Loan Corpora
tion, kurios tikslas yra išgel
bėti namų savininkus, kurių 
morgičiai yra pasibaigę arba 
kurių morgičiai, nuošimčiai ir 
taksai užsivilkę, taip kad na
mai yra 
tikslui n 
dviejų 
šimtu 
gaiš.
kas prisi

(Tąsa)
šiandien ji veikia su 

County ly ga, kuri yra 
Illinojaus .lygos visų spulkų. 
Dabartinis p irmininkas Lietu
vių Lygos yr a advokatas Jo
nas KuchinsV'as, o raštinin
kas auditorius P- Juozas P. 
Varkala. '

Laikas nepavelys nian išdė
styti naudą Lietuvių Lygos, bet 
tiek galima pasakyti, kad per 
šiuos kelis metus įvykdyta 
daug reforilių. Dabar vidu
jinė tvarka spulkose 'yra ve
dama prisilaikant Ly^os nu
tarimų, sakysime, išmokėjimų 
klausime ir tt.; atsirado geres
nis pasitikėjimas tarpe spul
kų; bendras garsinimas per 
spaudą ir radio; atsirėmi.mas 
prieš sumanytus įstatymus, 
kurie galėtų pakenkti spul- 
koms ir panašiai.

Lietuvių Lyga laiko susirin
kimus kas bertainį. Dalyvau
ja po tris direktorius iš kož- 
nos spulkos. čionai pasita
riama dienos klausimais ir 
kaip jie įvykinti, kad butų 
nauda spulkoms ir nariams.

Dabar vieną antrą žodį apie 
spulkos vedėjus. Kada lie
tuvių spulkos pradėjo kurtis 
apie 40 metų atgal, tai, žino
ma, iš eilinių narių susidarė 
direkcijos ir valdybos arba 
vedėjai. Iš jų buvo žmonės 
su įvairių gyvenimo patyri
mu, bet galima sakyti (tarbi- 
ninkai ir nekurie biznieriai. 
Galim sakyti, kad per tą lai
kotarpį valdybos susideda iš 
biznierių, profesionalų ir pa
prastų darbininkų. žodžiu 
sakant, nebuvo didelio reika-

Rugpiučio 19 d. š. m. 
Švedų Amerikos Linijos 
“KUNGSHOLM” išplauks C _ 
lietuvių ekskursija į KLAIPĖDĄ per 
Gothenburgą, Švediją.

Keleiviai atvykę j Gothenburgą, iš 
ha traukiniu pervežami j kitą Švedijos 
uostą Kalmer, 
kitu Švedų Amerikos Libijos laivu 
“BORGHOLM” plaukia tiesiog J 
KLAIPĖDĄ 
keliu paįvairina kelionės įdomumą 
tuviams 

vieno 
dų ar trukdimų 
nuo 
Trečiąją klase ir $115 
klase, prie tos sumos < 
mokėti prie kiekvienos 
tės Amerikos Jungtinių

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus ilgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jie jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelj 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 We«t 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573
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Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

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
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
, (COOK BOO1 )ĮSIGYKITE TUOJAUS

Kaina tik $1.00
Ką tik naujai atspausdinta. 

Prisiunčiame paštu.

Porcelinės rankenos, rezer
vuaro kranai, Specialiai EO gu 
kiekvienas ..........................vOC

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

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine, 

1725 s. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomii. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

sku tintos i
namie

j Gothenburgą,

Baltijos pajūry, iš 
- i r 
plaukia

Kelinė per Švediją gelž 
‘ ‘ Į. Lie- 

duota gera proga pažinti gra- 
Švediją, važiuojant geležinkeliu iš 
uosto į kitą, 'be priedinių išlai- 

Visa kelionė kainuoja 
New Yorko iki Klaipėdos $92. ;— 

i. — Turistine 
dar reikia užsi- 
pilnos laivakor- 

i Valstijų “Re-

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Publlshed Daily Elčept Sonday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1789 South Hateted Street 
Telepbone Caru! 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Cfiicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy

Uiebakymo kaina]
Cbicagoje — paltui . n

Mėtams  _________________ $8.00
Pusei metu ........ -.......   4.00
Trhna minėdama ...... —. 2.00
Dviem nunertam _________  1.00
Vienam ftAnhatai  ______ i  .75

Chicagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija t„ 8c
Savaitei -.n-- 18c
Minėsiu! _i,uMi.v.ia..mii.ii» .4fei« 75c

geresnį aeroplaną arba bent tinkamai įrehgti tą, kurį 
juodu buvo įsigiję.

Je, mirusius laidoti lietuviai moka. Ir ~ mėgsta!..

52 *(59) tautinio biodžiai) ~
kb phriijbs M ‘(4^), ptogre- 
sistai 
jft

Entered aa Second Claas Mattar 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, I1L uuder the aet 'of 
March 8rd 1879.

Apžvalga
>Mlil iri irti......

0
PROF. HERBAčIAUŠKAS 
aWe tautą ir Laisvę

Yatijieilos eina kaidien. faldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovių 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonu Canal 8500.

Suvienytose Valstijose, na Chicaroj 
paltus

Metams .. ...  f.,... $7.
Pusei meti ,__ _ ..
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui . ...... —..... u .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
{Atpiginta)

Mėtantis .... —k—$8.00
Pusei metii , ,¥».į.Ii,.... Ą , 4.00
Trims minėdama      2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu sti atsakymu.

AMBASADORIŲ PRIĖMĖ; Už GENGSTĖRį
■ Ai •, is r ii tti i k u

Vieno Indianos miestelio gyventojai, pamatę Tur
kų ambasadoriaus mašiną, kuri tenai sustojo, nusigan
do, manydami, kad tai “gengsteriai”. Brangi mašina/ 
šoferis, kažin koki pasipuošę nepažįstami ponai ir po
nios sėdi viduje — ir klausia kelio j Chicagą. Kas gi 
kitas gali tokiais keliais važinėti puikiais limozinais, 
jei ne kriminalinio pasaulio lordai!

Gyventojai nusiramino tiktai tuomet, kai jie išgir
do Kernai Pašos atstovą kalbant pet telefoną su Wa- 
shingtonu.

Tai charakteringa žmonių nuomonė, kad gengste
riai tai ponija Amerikoje.

-Į 1 ff MfeMaM.iKHa ■* i -"jn»-

ANTRA EKONOMINĖ KONFERENCIJA i

Lietuvių ekonominio centro konferencija Chicago- 
je, kuri tęsėsi tris dienas, nebuvo sėkmingesnė, kaip 
konferencija Londone. Jai taip pat truko aiškaus tiks
lo, plano ir vadovybės. Konferencija išsiskirstė, nega
lėjusi išrinkti net valdybą.

Reikia pastebėti, kad konferencijai buvo patiekta 
koks trejetas ar ketvertas visai rimtų referatų. Jeigu 
ji butų laikiusi savo posėdžius kur nors arčiau prie lie
tuvių apgyventų vietų, tai bent publika butų galėjusi 

’^asiklMusyti.
Bet ir “ekonomistų” gi buvo šitoje konferencijoje! 

Kai kurie jų neišmano nei be, nei me apie ekonomijos 
klausimus, o betgi ima balsą ir stėnauja, kaip dideli 
galvočiai! Toki dalyviai ir rimčiausių susirinkimą gali 
sugadinti.

TAUTIŠKAS VAIKŠČIOJIMO KOMISARAS

Vokietijos “nacių” valdžia turi Propagandos Mi- 
nisterį. Dabar ji įsteigė dar vieną nepaprastą urėdą: 
Tautišką Vaikščiojimo Komisarą.

To komisaro pareiga bus rūpintis, kad vokiečiai, 
atgiję tautiškoje dvasioje, daugiau vaikščiotų pėsti, o 
mažiau važinėtų automobiliais ir tramvajais. Matyt, 
koks nors šiaučius arba batų fabrikantas turi didelės

Lietuvoje yra labai ekscent
riško budo rašytojas (ir pro-* 
fesorius univėrsltėte), A. į.; 
Herbačiauskas. Pirmaisiais hė- 
priklausomybės metais jisai bu-j 
vo griežtai radikalaus nusista
tymo — jam socialistai buvo 
‘‘nepakankamai raudoni”. Sme
tonos erai užėjus, jisai buvo 
pavirtęs “tautiškos” diktatūros 
garbintoju. Bet žiauri hitleriš
ka kontr-revoliucija Vokietijoje 
padarė | j| tokios įtakos, kad 
jisai, pasipiktinęs, dabar sto
ja už asmens laisvę.

Kauno laikraščiuose įdėta 
prof. Herbačiausko straipsnis, 
kuriame jisai išreiškia savo nu
sistebėjimą, kad tautininkai, 
lyg pamėgdžiodami bolševikus, 
neigia individualybę (asmens 
toisės ir laisvę), ir "sako:

“Aš protestuoju, protestuo
ju ir protestuoju: laisvoj, 
tautoj — valstybėj negali' 
būti paneigtas Kristaus auka 
atpirktas laisvas žmogus! 
Tai kilniausias krikščioniško 
humanizmo principas (sąži
nės laisve — ne juokai!). 
Sveikas kolektyvas tai lais
va laisvų individų sąjunga, 
brolybė! Ligotas kolcktiviz- 
inas (hitlerizmas, staliniz
mas) ■ tai pavergtų individų 
priverstina vergija — vergų 
‘kazarmės’! Labai aiškus 
skirtumas. Gera valia sveiko 
kolektyvo pagrindas! Tauta 
tai tautiečių laisva sutartis, 
o tos laisvos sutarties vieta, 
arena: seimas, parlamentas!“
Labai teisingai pasakyta. 

Tačiau rašytojas turėjo geriau 
paaiškinti savo mintį apie 
“krikščionišką humanizmą”. Ar 
jisai čia kalba apie abstrak
čias sąvokas, ar apie realius 
gyvenimo faktus?

Sakoma, kad krikščionybės 
idėja tai — artimo meilė, šita 
idėja, jeigu ji turi kokią pras
mę, be abejonės, reiškia- broly
bę, asmens laisvę. Bet visi ži
no iš istorijos, kad krikščiony
bės viešpatavimo laikais, as-

be. .
Su prof.’ Ėerbačiausku reikia 

sutikti, kad laisva tauta tegali 
bdti tiktai tenai, kur yra as
mens laisvė, ir kad laisvam 
tautos narių susitarimui reikia 
įtofcftio, parlamento.

Išvada iš to yra aiški 
kurie priešinasi seimui, 
tautos laisvės priešai

NAUJASIS SUOMIJOS 
SEIMAS

tie, 
yra

Galutini Suomijos heirho rin
kimų daviniai yra toki; social
demokratai pravedė 79 atstovus 
(turėjo 66), agrarai (žemval-

.'Tl (11), Švedų 'parti- 
21 (^D.
Wtome, fš visų Raiti

jų !miiftėjb rtik šitieilaldėmokta- 
tai, ittmfe WVb “atstovybę pftdi- 
diftb :1&. Tuo taVpu kai deširtio- 
sios 'ttitfėjo budžių
nuostdlly. Ypatingai pažVm^ti- 
nh, kad prakišo 10 Vietų tau- 
tiriių :pabtijų bloką*, kuris Yra 
artimas fašistams: pirma jišai’ 
thrėjo 42 atstovu, o dabar be
turi tik 32.

Grynidji fašistai, susiorgani
zavę į “Pdtridti^ką vtoubmenės 
partiją”, statė atskirus !kandi-- 
dfttUs, bet heišfinko rtė vieno. ! 

Komunistui taip pat neturi 
nė vieno atstovo, nes nuo 1^25! 
mėtų jų -partija Suomijoje yra 
nelcgališka.

■_ ... ........ ................

Balys Sruoga

NESAMOS GYVYBES POETAS
'(Gttrsitaš rusų poeto, lietuvio’ 

Jurgio Baltrušaičio šeštajam 
(kryžiui paženklinti)

Jurgio Baltrušaičio kūrybinis i 
'kėlias norėtųsi apibrėžti trUin- 
pučiuku ir gana retorišku pos
mu: tarp žemes ir dangaus. 
Buprantania, toksai apibrėži
mas yra ir kiek rizikingas, — 
ir permažai konkretus, ir leng
vai pasiduodąs klaidingai su
prasti. Juo labiau, kad iš jo 
nūdien nesunku išpešti, pasa
kytume, ’ neigiamą moralę. Tarp 
žemės ir dangaus — su žemė 
nesutampąs ir dangaus nepa
siekiąs — ko nūdien gali būti 
vertas toks kelias?

Kas kita žemės kelias mums, 
karo siaubų ir pokarinių ma
terialinių vėtrų išugdytiems 
vaikams. Sultinga, derli, pava
sario žiedais spinduliuojanti in 
rudenio vėjais vaitojanti, že
mė — gyvybe, žeme — gero
vė, žemė — duona kasdieninė, 
žemė — puota putojanti. Dėl 
žemės — kraujas upeliais sro
vi, dėl žemės — galvos pakal
nėn ritasi. Mes, pokarinės psi
chinės sudėties vaikai, kiek
vieną savo žemės sklypelį krau
ju ir ašaromis atpirkę, suže- 
mėję iki kaulų, kaip gi galėtu
me suprasti tokius keistuolius, 
kuriems žemėje trošku? Kurių 
visa buitis — pamaldus atsi
skyrėlių pasiryžimas: užsiau
ginti dvasios sparnus, pasikelti

H. iii iii..-.-..

J^ies gal galėtume išsemti visus 
epitetus, pabrėžiahčius ^ctir| 
ridrs dvasios pasireiškimo !«tfei- 
gįamą savumą, — ir Visi ijie: '!gįamą savumą, — ir Visi ijie; 
teisingai skambėtų Baltrušai-į 
čio 'charakteristikoje, ir juos 
išsėmus, mtims vis dėlto toktų^ 
stigrjžti | pirmini klausimą, 
kas jis toks? Tasai nežinomas 
žmogus, tasai Baltrušaitis poe
tas? Tasai slaptas žmogus? 

•
Dar slaptesne mums yra joj 

pbezijh, vaiždi ir metodinga,? 
ir /gili, kaip praraja, ir skaisti, 
kaip požemio verdenė.

Baltrušaitis — poetas, 
'trušaitis — mintytojas. 
^nedainuoja geišnių, nedainuoja 
emocijų. Baltrušaitis Jytikas. 
tarytum pasislepia analus ’ku-į 
riamųjų vaizdų. Jis lyrikoje ne-; 
figūruoja, kaip individualinių 
jausmų ir geismų kompleksas, 
— jis veikia-, kaip nedalomo
sios visatos organinė dalelytė. 
Jo mintis tiek yra susijusi su 
'žodžiu, su poetiškuoju vaizdu, 
kad ji pati veikia, kaip poezija, 
ir poezija veikia, kaip mintis. 
Pasitaikąs jo lyrikoje “aš” yra 
daugiau kūrybos metodinė prie
monė, negu veikėjo -pažymėji
mas. Savęs atsisakymas, pasi
šventimas, 
ne tiktai 
Baltrušaičio

Bal-
Jisai

metodas. Baltrušaitis jau senai 
pripažintas vienas pačių stip-- 
riausiųjų lyrikų pasauly. Ir jis 
buvo jaunas kadaise. Ir štai, 
visų lyrikų mylimiausioji mei
lės tomą Baltrušaičiui pasiliko 
už kūrybos ribos: niekas neži
no Baltrušaičio jokio 'erotinio, 
eilėraščio. Baltrušaitis aUvb tts- 

’menius pergyvenimus tarytum 
šuobj'ektyvihk, abštrahuoja juos 
nuo priėžasties, padaro tary
tum objėktyViškai egzistuojan
čiais. Lyrinio objektyvumo 
Baltrušaitis pasiekia pasiauko
jimo Žygiu. i

Baltrušaičio poezijoje viskas 
tikslu, kaip logiškoje formulė
je. Nėra jo eilėraščiv.oSė nė 
Vieno ne tik nereikalingo, bet 
ir nėtiksldUs žodžio, organiškai 
lnesusijūsib su visuma Yašta- 
ženklfo. Kiekvienas jo poezijos 
-žodis turi Organiškos reikšmės 
•ne tiktai eilėrašty, bet ir višto
je jo 'kūryboje, visoje jo žmo
giškoje raidoje. 'Jife 'kuria ėlKi- 
rhšti, tarytum iš marmuro1 ka
la. Atsargiai, ’patntfžėii, dailin
damas *fr šlifuodamas, sąmo
jingai ir rupestihgai, kol iš be- 
forinės mhsės iškala formos 
tobulybę. Jis hepaž|sta trum- 
palhikiO pereinamojo įkvėpinto. 
Jis Vieną 'trumpą ’ėilėraŠtį gali 
‘ilgus mėheėitfs, ilgūs Metas 
kurti. Muža netikėtai į jį ne-* 
Vlūsildidžia, — Ymita jame pėr- 
■mandritiškai gyvėna.

Yra 'pasaulyje gerų pOČfų, 
pasižyminčių uniVersale miritiės 
gilybe,. Bet labai retas'reiškinys 
‘pasadly — žmogiškoji išmin
tis. \et iš knygų išėtinktoji, 
nė viėriudlio-atsiskyrėlib, pa
saulio atsisakiusio, maldose nu
siskandinusio, beit žmogiškoji 
išmintis. Išmintis, tarpstanti 
šiokiadieniame gyvenime. Šito
kia išmintis 'inoka paprastais, į 
kukliais, hepagražintais žodžiais > 
kalbėti hpie dabai didelius daik
tus. Moka ji kalbėti paprastai, 
aiškiai, suprantamai. Jai nerei
kia daug žodžių, nereikia graž
bylystės, nereikia retorikos 
puošmenų. Ir juo paprasčiau 
ji kalba, juo šykščiau žodine 
'medžiaga naudojasi, jUo dau
giau jinai pasalto. Tokia ir yra 
Baltrušaičio poetiškoji išmin
tis. iii Žino klausimo “kas yta 

’ftiėšk” prasmę, ir, galintas daik
tas, ’tiėša joje ir gyvena, kaip.

perdaug iškalbingi bebuvo.
Begyvendamas Baltrušaičio 

poezija, nejučiomis pajunti, 
kai jOs kūrėjas yra tarytum 
•šios žemės svečias. Jis pats 
sakosi, kad jo visa žmogiškoji 
buitis yra tarytum tam tikra 
užsimiršimų grandinė. Iš vie
no ūžšftnirširtio momento žen
gia jis į kitą, 'nešdamos! Visą 
praeities pergyvenimų naštą ir 
apčiuopiamai nujausdamas atei
ties paslaptj. Jis tarytum atsi
tiktinai užėjo iš tolimosios am
žinybės į šią žemę, pažvelgė i 
ją slaptu rūpesčiu susikaupęs, 
apibėgo pasaulj visareginčiu 
žvilgsniu, ir vėl'skuba i amži
nybės nežinią,

(Bus daugiau)

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

•Patarnavimu
KULTŪRA »O. 4 tik ką 

gavotaė Iš LiettfVos. Tai gc- 
riaUsias ir įdomiausias žur
nalas. ’Kaiha tik 45 c. Galf- 
Ma gairti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ atydai
Nhtfjfetabs galinta gauti 

nusipirkti kastiiėh p. M. 
Aiitidmata, Ž84 TtetadHt St., 
BWtbti, Mass.

a-j—■’ ..... --------------------------

Reikalaukite “NAU- 
JWAS” ant bile katii- 
0o, ‘kur parduodanti -lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
'kraščių bus gatavas 
Jums Atitarnauti. Jisai 
tenai .stovi tie aavo stnti- 

: gurinti, bet Jusiu patO- 
gutno delbi.

,i .m .

ĮGAUOJUttJS
(Dchntrftastic)

pasiaukojimas — 
svarbi integralinė

tematikos dalis,'pasėlio grūdas derlioje žemėje.
tai yra drauge ir jo kūrybos Ir pranašai, rėdos, niekuomet

•i. ’l.Įi l .1 .....‘ i I li" ' u’

KARšYĄ vasaros vakarą didmiesty

•į

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS 
Šo. Halsted St. 
chicAgo, ill.
i •    ■ ll.’»—   ................. .  ......

įtakos į tautos vadą Hitlerį.
šalia Vaikščiojimo Komisarijato vėliaus gal bus 

Įsteigtas ir Stovėjimo Komisarijatas.
Bet kas hitleriškai valdžiai geriausia tiktų, tai — 

Rėpliojimo Ministerija (komisaro neužtenka). Kai 
Adolfas Didysis išmokins savo tautą rėplioti visoms 
keturioms, tai jo “tyrasis vokiškumas” bus įvykintas 
pilnai. 

1

meniui buvo duodama labai ma
žai teisių. Krikščionybės gady
nė tai — feodalizmo, bajorų 
viešpatavimo, baudžiavų, liau
dies pavergimo gadynė (pir
mesnės, apaštališkos krikščio
nybės, seniai juk jau išdilę ir 
pėdsakai).

Ašmens laisvės principas 
šiandie remiasi ne krikščiony-

TROCKIS GAUS PRIEGLAUDĄ

Italijos valdžia leido buvusiam sovietų kuro komi
sarui Trockini atvykti Italijon pasigydyti. Iki šiol jisai 
turėjo vargti turkų Prinkipo saloje, nes nė viena šalis 
jo neįsileisdavo; tik vieną kartą jisai galėjo trumpam 
laikui išvažiuoti į Daniją laikyti paskaitą.

Ant Trockio dabar susimylėjo jau ir franeuzai. Ji
sai gavo vizą keliauti į Franciją ir tenai apsigyventi. 
Bet į Rusiją, kol ją valdo Stalinas, Trockis nebus įleis
tas už jokius pinigus.

Tiesa, vargiai galima už tai kaltinti asmeniškai 
Staliną. Jeigu varžytinėse dėl galios, po Lenino mirties, 
butų paėmęs viršų Trockis, tai jisai veikiausia butų 
taip pat pasielgęs su Stalinu, kaip Stalinas dabar elgia
si su juo. j

Diktatūra nepakenčia kompeticijos. Trockis yra 
auka sistemos, kurią jisai pats savo rankomis -sūkurė.

DARIJAUS IR GIRĖNO LAIDOTUVĖS
ii ■ i ahi.ifeM.n i

Vakar, dalyvaujant 40,000 žmonių miniai, Kaune 
iškilmingai buvo palaidoti valstybės lėšomis lakūnai 
Darius ir Girėnas. Iš nelaimės Vietos Vokietijoje jų 
kūnai buvo pargabenti į Katiną taip .paft valstybės fe*- 
šomis.

Jeigu Darius Su ©itėiiu butų gavę bėnt dalį tų pi
nigų, krfrie ‘dabar .yra leidžiami jų atminties pagerbi- 
mui, tai katastrofos veikiausia butų ‘buvę išvengta. 
Jiem dviem TPuko kelių tuW£hčių dolerių ffūsipiFkti ’

■Chioagos universiteto profe
sorius Robert Moršš Lovett,
kuris tapo areštuotas už geĮbė-- 
j imą pikidtuoti Vieną Chicagos 
žiurstų dirbtuvę, kurios darbi
ninkai sustreikavo dėl nepaken
čiamų sąlygų. Jis yra alpkaltih- 
tas už nėtVarkų elgimąsi ir ati
duotas teisintu.

į mėlynuosius tolius, aprėpti 
savo , dvasioje neaprėpiamąją 
visatą ? *

Nedaug tėra tokių musų sU- 
žemėjusiam požiūriui keistuo
lių. Kartais jie mums atrodo 
savęs nepateisiną klajūnai, ir 
mes esame linkę j uos pilieti
nių dorybių pamokyti. Kartais 
jie mums atrodo kažkokie slė
piningi, sfinksai. Kalba jie 
mums, žemės kurmiškiems rau- 
sikams, nereikalingus daiktus. 
Klausomės jų paslaptingųjų žo
džių, galimas daiktas, gilioje 
pagarboje prieš juos galvas nu
lenkiame, — ir mojame i juos 
ranka.

Vienas tokių paslaptingųjų 
ir yra Jurgis Baltrušaitis poe
tas. Pažįstame mes jį, ir neži
nome, kas jis. Pažįstame jį, to
kį tipišką lietuvį, stambų val
stybės’ Vyrą, diplomatą ir Vi
suomenininką. Gal net tiksliai 
galėtume atpasakoti jo fizinius 
bruožus. Nekalbus, paniuręs, 
susikaupęs, tarytum kažkokiu 
opiu rūpesčiu jis be atolydžio 
gyventų. Retai kada nurieda 
šypsena per minties išgraižy- 
tąsias jo Veido raukšles. Kai 
jis nepaslankioje kalboje pra
veria lupas, daugiau mostais ir 
mimika, bėgu žodžiais, apibrėž
damas Vaiždus, vaiždais minty
damas, vaizdais pojūčius reikš
damas, taes tuojau patantame, 
kad!$$ I yJ ’biums Pdrąfii6 
artimas,1 ir Jtoks tolinas, be 
pokarinis. Mes jaučiame, kad 
jis yra tfąftiojingas, tatentingas, 
protingas. Mės gal liet stebi
mės, kodėl jam vienam gamta 
tiek daug proto yra davusi. Mama, uikš čia greičiau, nes čia yra biskis VČJalio.
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Darbininkų riaušes
Vakar prie La Mode Gar- 

ment dirbtuvės, 711 W. Lake 
st., įvyko riaušės. Kilo jos dėl 
to, kad streikuojančios darbi
ninkės bandė sulaikyti streik- 
laužes. Tuoj tapo pašaukta po
licija, kuri įsakė pikietuotojoms 
išsiskirstyti. Tosios nepaklau
sė ir kilo susirėmimas. Nuken
tėjo vienas policininkų ir kelios 
darbininkės. Keli asmenys liko 
areštuoti.

Šiandien protesto mi
tingas prieš švietimo 

tarybą
šiandien Chicagos stadione į- 

vyks milžiniškas mitingas pa
reiškimui protesto švietimo ta 
rybai, kuri žymiai apkarpė mo
kykloms skiriamas išlaidas. Dėl 
ekonomijos švietimo taryba nu
tarė uždaryti Crane kolegiją, 
kuri buvo miesto pinigais išlai
koma. Tai sudaro didelį smūgį 
biedniokams. Chicagos milžiniš
kas miestas teturėjo tik vieną 
kolegiją, kuri buvo prieinama 
neturtingiems studentams, ka
dangi už mokslą ten visai ma
žai tcrėikjo mokėti, 
netekę tos įstaigos, 
biedniokų vaikai visai 
progos siekti aukštojo

šiandien vakare susirinks tū
kstančiai piliečių pareikšti pro- 
tetą prieš švietimo tarybą, ku
ri savo elgesiu tik slogina mo
kslą.

Dabar, 
daugelio 
neturės 
mokslo.

Bessie Opas teisme
Bessie Opas, kuri prieš ke

lias savaites tapo areštuota ir 
apkaltinta sąmokslu nužudyti 
savo vyrą, 'jau atsidūrė teisme. 
Bylą nagrinėja teisėjas Miller.

Bessie Opas yra kaltinama 
tuo, kad ji kartu si? keliais jau
nuoliais padariusi sąmokslą nu
žudyti savo vyrą, idant paskui 
išsikolektuoti apdraudą ir pasi
grobti vyro turtą.

Policija saugos 
ralybę

mo-

Kas yra morališka, o kas ne- 
morališka pasauli nė j e. parodo j e, 
—nuo dabar spręs tą klausimą 
policija. Ji žiūrės ne tik, kad 
butų tvarka, bet ir dabos žmo
nių dorovę.

Visokie moralistai nuo pat 
pasaulio parodos atsidarymo 
skelbė, jog ten dedasi baisus 
dalykai, kurie gali gerus žmo
nes į blogą kelią išvestį. Ypač 
jie puolė tą vietą, kur randasi 
“Paryžiaus gatvės” su visokio
mis pagundomis.

Kadangi teismas atsisakė į 
dorovės klausimus maišytis, tai 
dabar policijai tapo pavesta pa
rodos lankytojus apsaugoti nuo 
pagundos.

RoM/YMCEc^EETHEARH!

B.

As
Doug 

And 
Mary

irGarsus krutamųjų paveikslų artistai, Mary fickford ir Douglas Fairbanks, kurie po ilgo 
gražaus sugyvenimo, kas yra nepaprastas dalykas tarp temperementališkų artistų, dabar ren
giasi išsiskirti, kadangi jis mėgstąs keliauti, o ji daugiau nori namie būti. Apačioj, gražus jų 
namas Pickfair, Hollywood priemiesty Beverly Hills, kuris bus parduotas.

Palaidota ■ traukinio 
nelaimėje žuvusią 

0. Kučinskiene
Liepos 13 d. Chicagos Lietu

vių Tautiškose kapinėse palai
dota Ona Kučinskiene iš Car- 
ney, Michigan, kuri buvo už
mušta automobilio-traukinio ne
laimėje, liepos 8 d.

Kelioliką metų atgal Kučins
kai gyveno Chicagoje, kur tu
rėjo daug draugų. Visi jie ati
davė jai paskutinį patarnavimą 
kapinėse. M. Zolpienė kapinėse 
pasakė kalbą, antrą atstovas iš 
kokios tai darbininkiškos or
ganizacijos.

Laidotuvėmis rūpinosi Ru
činskienės brolis Nikodemas Va- 
lavičia ir Matas Valavičia. Ve
lionės vyras šiuomi reiškia sa
vo padėką visiems draugams, 
kurie dalyvavo laidotuvėse.

Povilas.

Lietuvių dienos ženk
lelių pardavinėtojam

Visi, kurie buvo paėmę par
davinėti Lietuviu Dienos žen- C

kieti us, prašomi yra t no j aus, 
ne vėliau šeštadienio vakaro, 
pinigus ir neparduotus ženkle
lius grąžinti pasaulinės paro
dos Lietuvių Dienos finansų 
komisijos pirmininkas J. Mic- 
keliunui, (>747 So. Artesian

ir priruošti visas atskaitas.
— Finansų Komisija.

Trokas suvažinėjo 
Kazimierą Švažą

Cicero
Pastaruoju laiku čia nieko 

naujo neįvyko. Praeitą sek
madienį čia viskas buvo ap
mirę, nes didelė didžiuma lie
tuvių išvažiavo Pasaulinei! 
Parodom Vieni išvyko nuo 
pat ryto, o kiti vėliau, ir bu
rių būriais traukė Chicagos 
link. Jų tarpe radausi ir aš 
su pluoštu programų ir žen
klelių kuriuos apturėjau nuo 
centralinio sekr. p. Vaivados.

Pasekęs 18 gatvės įėjimą 
pradėjau darbą. Pagelbinin- 
kų nė vieno. Abi rankos už
imtos. Sunku, bet nieko ne
padarysi, sukis, ir dirbk. .Pri
eina tvarkos prižiūrėtojas ir 
pareiškia, jog čia nevalia nie
ko pardavinėti. Ant laimės 
pasimaišė vienas finansų ko
misijos narys p. Čižauskas. Aš, 
esą, jau tą pargyvenau — bu
vau areštuotas. Pardavinėti

Vėliau ir kitas raudonmarš- 
kinis protestą pareiškė, kad 
nevalia programų pardavinėti 
ir lt. Kaip ten nebūtų, nežiū
rint didelio vargo ir daug triū
so ir amžinos betvarkės Lie
tuvių diena pasisekė, 
visiems.

jie padarė gražų rekordą. Sy
kiu smagu, kad Tamošaitis 
žada išpildyti jųjų pasiryži
mą. Ir aš tikiu, jog Tamošai
tis tą išpildys. O priegtam ir 
pati visuomenė turi gerą lek
ciją, kad savo drąsuolius rei
kia aprūpinti pirma viskuo, o 
ne tada daryti išmetinėjimus, 
kada jau žuvę.

Atostogų laikas. Oras gra
žus. Musų tautietis polician- 
tas B. Tumavičia su šeimyna 
taipgi ir S. Grublis praleido sa
vaitę Wisconsino smiltynuose. 
Grįžo sveiki ir pradėjo eiti sa
vo kasdienines pareigas.

Šią savaitę atostogas leidžia 
musų “news boy” F. Lukoše
vičius, kepinasi Sand Dunes 
smiltynuose. Ir visa Cicero 
atostogas jaučia, — 3 savaitės 
atostogų Western Electric Go. 
Ten dirba daug vietinių gy
ventojų. Atostogų laiku vie
ni važiuoja toli, kiti arti, o 
didelė didžiuma niekur neva
žiuoja — apie namus darbuo-

\\KįEsDEN^tl

jasi. Tai už vis sveikiausia. 
Tad ir aš tą praktikuoju: 
dirbu kasdieną ir jaučiu sma
gumą, kad dirbu sau.

— N. Rašė jas.

Laiškai Pašte
Šie laiškai m U Buropoi 

Kam jie priklauso, temil nueina - 
vyriausi ji našta (Clark Ir Adam: 
ra t vi u) atsiimti Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised WindowM lobžj nuo Adams gat
ves, pasakant JaiSko NUMERI, kali 
kad šiame sąraše pažymėtu.

502
512
515
530

Lie

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesne ir patogesne vieta
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

Ambroze A. 
Koscis Roza 
Liftauckas P. 
Viscans Matukas.

Ofiso tel. Lafayctte 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Be to jaunas Tamošaitis 
yra narys Raudonos Rožės 
Kliubo. Jis davė pareiškimą: 
vėliau ar ankščiau skrisiu per 
Atlantiką ir pasieksiu Kauną, 
savo tėvų žemę ir išpildysiu 
savo draugų pasiryžimą.

Gaila žuvusių tautiečių, bet

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitgįso ,trunjparegystę ję, to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose '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
tais pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buV6' pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Kaip visur taip ir čia. Visi 
tik kalba, apgailestauja žuvu
sių lakūnų kapitono Dariaus 
ir Girėno.

Bet tuojau iš musų tarpo 
vienas rodosi drąsuolis, lakū
nas, čia gimęs ir augęs lie
tuvis Tanias Tamošaitis. Jis 
turi seržanto laipsnį. Jau su 
virš 6 metai, kaip skraido pa
dangėmis. Turi nuosavą ae
roplaną; dirba Municipal Air 
Post, 63 St.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Lietuves Akušeres

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 
Egzaminacija, geras patari

mas ir apskaitliavimas 
DYKAI. Prieinamos Kainos.

Priešais DAVIS STORE 
2 

LUBOS

326S.STA.TE ST.

Graboriai
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.

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
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.
668 IV. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Montoe 3377

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

Tel. Lafayctte 4146 --------------os; 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Westtrn Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

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.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

[vairus Gydytojai
Phone Annitagc 2822

1145 Miltvauket Avenue 
>s: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutanį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* 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

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 v»l. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

7 iki S vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

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

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisą*
3102 So. Halsted St

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso Tel. Victory 2284
. • Res. Beverly 0081 

Dr. John Francis Ruzic 
■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Advokatai

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.

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N.Deatborn St.,Roomt 1431-1434 
Telefonai 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.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Thcrapy 

& Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

Visi

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halstsd St*.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7860: Valandoa O—6

W. Side: 2201 W. 22 St. (tarnu* Rd)
PanedSUo. Seredos Ir Pfltny&ofi vak. 6 Ud 9 

VeletoaM Oaaal 6188

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St.
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki B.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 IV. Washington St.
Room 905 Tcl. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Patk 3395

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Am. 
Tei. Boulevard 2800 

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

4 padaryt, iojj kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kure ištikto švoičia nedrasky
damas dantų amalas —• tas sun
kus uždavinį* pagailos tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
sausite per savo aptitkoriu. 
Lambert Pharmaeal Co_ Sukit

Pereitą sekmadienį po troko 
ratais pateko Kazimieras Šva
žas ir liko sutriuškintas. Šva
žas buvo vos 26 metų amžiaus 
vyras ir gyveno adresu 6062 S. 
State st. * -I

Velionis karti! su kitais buvo 
išvažiavęs į pikniką. Vakarop 
pradėjo lyti. Jis bandė nuo 
lietais pasislėpti po medžiu, 
prie kurio stovėjo ir trokas. Po 
kiek laiko, kai trokas pradėjo 
judėti, Švažas bandė įsikopti į 
troką. Tuo laiku kaip tik ir 
įvyko nelaimė,—jis paslydo ir 
pateko po ratais. Ratai jį tiek 
baisiai sutriuškino ,kad jis 
tuoj pasimirė.

Keliaukite Li e t u v o n 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Tcl. Lafayctte 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

VAROSE GYSLOS
Užlydomos Natfjii Metodu *;

Be oneradjos ar tčtrikimų. Be priverstino 
noilelo. *!■ paprasta* trydymasls namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—Sinoma, jei nesate tiek pallere, kad 
mate priversti rulfili lovoje. Tokiam* 
klme. Emerald Oll veikia taip arreital. 
u žeydyti jūsų kojų žaizda*, sumažinti 
ntmun ir pasalinti visus skausmus, kad 
i trumpa laiką gaižute atsikelti. Tiktai 

isuff sssri^s&&.'rjįs&^)si 
prnirų. >iru nenortai*.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

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

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

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

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
46054)7 SO. HERMITAGE AVĖ. 

TiMonai Y&RDS 1741—1742 CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai
-.............. .■.........      ■ ■ —"--t"-.......

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
T*l. Cicero 5927 ’

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Man* 
2506 West 63rd St.

T.l. REPUBLIC 5100

1



Chrysler ir Plymouth
CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

MORTGAGE BANKERS

For Rent

Peter Conrad

Rakandai-Itaisai

CLASSIFIEDADS
TE®!®

gis®®

Jums tai kainuos

CANAL 8500

Kokybės ; Maistas- 
žemomis kainomis!

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Financial
Finansai-Paskolos

PASAULIN? PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ Iš KITŲ MIESTŲ!!!

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Partners Wanted
Pusininku Reikia

TEL. LAFAYETTE 1083

PARDAVIMUI lotas 50x135 pėdų 
su 2 kambarių namu, 
medžiai 
kainos 
Wasthenaw Avė. arti 110 St

TRANSFERINN
2513 So. Halsted St. 

prie pat Archer Avė.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tei. Englewood 5840

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

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

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos Čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga 
mui.
Kodėl jums hepagarsinti tą liiiosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą-ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien 
labai mažai.
Pašaukite

Amerikos Lietuviu 
elitas Lietuvių Ad

vokatų d-jos 
bankiete

Business Service
Biznio Patarnavimas

vieta apsigyveni

7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
IŠ STOTIES

kad savininkai “ 
sutaupąs 
žemų kainų.

tokią ideališką 
kurią visi kostumeriai pa- 
butent gerą maistą, žemo-

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Lietuvių lakūnų pa 
gerbimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mm padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mm taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, "down ipots” ir tt. 

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

ANT PARDAVIMO soft drink par 
lor labai pigiai, šaukite

Lafayette 3129

“/t<AI tu manai, jog visi cigaretai 
*’ J- vienodus! Gerai, tik užsideg 

vieną šitų, ir tuoj persitikrinsi, jog 
Čhesterfields yra ištikro kitoki.

“Jie yra lengvesni dėl vieno da
lyko. Ir jie geresni. Bet tik paban
dyk kelius kvėptelėjimus ir žinosi 
kad jie patenkina.”

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ALUI ŠALDYTOJUS 
Work Benčius padarome ant užsakymo. 

STONE KOLD COOLER CO. 
1838 W. 33 St. Tel. Lafayette 6910

Traginga kapitono Dariaus ii 
lakūno Girėno mirtis sujudino 
visus lietuvius. Visi apgailes
tauja drąsuolių, kurie taip ne
laimingai žuvo, kuomet jų tiks-

Turime senoviško Manhat 
ten Alaus ir skanių užkan 
džių. Kviečiame visus at 
Šliaukyti.

REIKIA $1000 ant antro morgi 
čiaus, mūrinis bungalow, puiki apielin 
kč, geras investmentas. Pašaukite Ste 
wart 0745.

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
su* reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedeliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų. 
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. ROorrt 421. 115 So. Dearborn 
St., Chicago, 111.

oins minutėms

Joseph Rushinski
Pranešu visiems savo drau
gams ir pažįstamiems, kad 
atidariau naują Lietuvišką 
Užeigą po vardu

PARDAVIMUI medinis namas 6 ii 
6 kambariai puikiausiam stovy, barge- 
nas už $2500. 555 W. 42nd St. Tel 
Yards 5719.

Pagiriečiai rengia išvažiavimą liepos 
23 d. kur buvo pereitais metais Shady 
Tree, visiems žinomas PI. Kviečiami 
esate visi seni ir jauni pagiriečiai ir pa- 
girietes parapijonai. Taigi kviečiami at
važiuoti j Shady Tree Archer Avė. ir 
98 St. Rengia J. Ylevič, J. Raila ir 
P. Elevic.

REIKALINGAS pusininkas saliuno 
bizny, viskas įrengta, pageidaujama pa
tyręs tame bizny ir pavienis. S. Kiela 
4843 14 St., Cicero, III.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
B58 So. Halsted St. Chicago, IIL

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Ganieti 
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

PARDAVIMUI namas su bizniu 
iš priežasties, važiuojam į Lietuvą. 

1720 So. Union Avė.

las buvo beveik pasiektas. Tai 
skaudus smūgis kiekvienam, o 
ypač lietuviams.

Amerikos Legiono Lietuvių 
Skyrius skaito savo pareiga pa
gerbti tuos didvyrius, kurie pa
aukojo savo gyvastis lietuvių 
tau’tos ir visos žmonijos gero
vei. Tuo tikslu šiandien yra 
rengiamas drąsiųjų lakinių lai
dotuvių apvaikščiojimas. Ap- 
vaikščiojimas įvyks McKinley 
Parke, prie 39th ir Western. 
Visas programas bus pritaiky
tas tam liūdnam įvykiui. Kal
bės “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis ir kiti. Pradžia 7 vai. 
vakaro.

Visi Chicagoš ir apylinkių lie
tuviai esate kviečiami dalyvau
ti tame apvaikščiojime ir ati
duoti pagarbą žuVusiems kar
žygiams.

—Amerikos Legiono Lietuvių
Skyrius.

PARDAVIMUI 2 krėslų batbeme. 
Moderniški fikčeriai. Karštas vanduo 
ir šiluma, pigi renka.

6812 So. Westem Avė.

Laike bankieto kalbėjo adv 
Suzannc Shallna, Boston 
Mass., Jonas Vailokaitis, Ukii 
banko direktorių pirminiu 
kas, Kaune, Lietuvoje ir mini 
steris Bronius K. Balutis. Va 
karą pamargino šokiai ii 
akordiiiistas Jonas 'Sereika 
screnadavęs susirinkusius sve
čius akordino melodijomis.

IEŠKAU 5 kambarių flatą ant South 
Sidės. 4 šeimynoje, atsakanti žmones, 
dirba. Mokėsiu 20-25.00 i mėnesį, 
lasykite R. M. Stanley, 307 W. 24 pi.

būrį, tatai 
vakare.
apie “kep-

DELICATESSEN ir grosernė, geras 
biznis, įsteigtas 10 metų, pagyvenimui 
kambariai. užpakaly, parsiduoda dėl li- 
gOSf

PARDAVIMUI “slicing machine' 
lakos svarstykles, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

Amerikos Legiono Lietuvių Sky
rius McKinley Parke šiandie 
rengia apvaikščiojimą žuvu
sių lakūnų pagerbimui.—Kal
bės “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis ir kiti. Pradžia 
7 vai. vakaro

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu ar be namo, vieta išdirbta 
per daug metų, pigiai.

4605 So. Paulina St.

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

Ši didelė supirkinėjimo jėga įrodo di 
dėlės sutaupąs. Ir todėl yra visai natų 
ralu, kad savininkai “Midvvest Stores’ 
perleidžia tas sutaupąs savo kostume 
riams, formoj

Todėl 4nes ir turime 
kombinaciją, kurią visi 
geidauja — 
mis kainomis

Šios dienos laikraščio laidoje telpa 
skelbimas kuriame smulkiai aprašytas 
šios savaites išpardavimas. Reikia pa
lyginti kainas, kad įrodyti jog geriau
sia pirkti maistą “Midvvest Stores” san
krovose.

PARDAVIMUI Model Sandvičių 
Shop, bargenas. žema renda.

3801 So. Halsted St.

Be to. kad maisto produktai butų 
augščiausios rūšies, namų šeimininkes 
taipgi užinteresUotos yra tų produktų 
kaina. Todėl tūkstančiai ir tūkstančiai 
namų šeimininkių perka maisto produk
tus “Midvvest Stores” sankrovose, kur 
kainos ant maisto yra visuomet žemiau
sios. Kostumeriai žino, jog tos 300 
sankrovų turi tokią pastebėtiną pirki
mo jėgą. kad visi produktai yra 
superkami vagonais tiesiog nuo išdirbė- 
jų ir iš inanufakturų.

gražus sodas ir 
Parduosiu pigiai už pusę 
$1100 cash. 11011 So.

Perkant produktus, ypatingai mais
tą, kiekviename name yra vienas as
muo, kuris apie pirkimą geriausiai nu
simano. Tas asmuo yra namų šei
mininkė. Nežiūrint ką krautuvnikas 
arba išdirbėjas nesakytų, apie produktą, 
namų šeimininkės uomonf visuomet pa
daro galutiną sprendimą.

Chicagoje yra 300 groserių, kurie 
apie tai gerai žino. Jų nusistatymas 
yra užlaikyti visuomet geriausį maistą, 
maistą kurį namų šeimininkes pilnai už- 
giria. Tie groseriai yra “Midvvest 
Stores” kurios gerai žinomos visame 
mieste.

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

Balzekas Motor Sales 
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

Paskiausiu 
tųjų žmonių 
pinigai 
eilėj: 
Colo.; 
Peggy 
Antroj 
sūnūs 
Paul, Minn. Kairėj 

nell iš Albany. 
m vnos

Lietuva, New Yorkas, Bo
stonas, Philadelphia, Clcve- 
landas, Detroit ir visi kiti 
stambus lietuviu centrai Ame
rikoje turėjo savo reprezenta
ciją Amerikos Lietuvių Ad
vokatų Draugijos bankiete, 
kuris įvyko trečiadienį vaka
re, Shoreland viešbutyje.

Finansieriai “Lietuvių Die
nos Karalaitė” su svita, dak
tarai, teisėjai, artistai, redak
toriai, dentistai, etc., ir, žino
ma, advokatai sudarė kelių 
šimtų publiką, kuri užpildė 
erdvią ir gražią viešbučio sa
lę. Jeigu kuomet nors Ame
rikos lietuvių elitas buvo su
sirinkęs į vieną 
įvyko trečiadienį

Nekalbant jau 
tus vištukus”, šių metų anksty
vam pavasary, pirmą syk 
saulę paregėjusius, su miltin
gom bulvėm, žirneliais ir mor- 
keliais ir kitais dadėjimais”, 
(kurid atitiko šiai puošniai 
deskripcijai) galima pasakyti, 
kad bankietas buvo labai link
smas, gyvas ir skaitlingas.

Ūpą kiek sugadino nemalo
nus įvykis, laike kurio 
čįams buvo primesta, kad 
tuvių Tautos nuliūdimo 
landoje jie linksminasi ir 
nuoja. šis bankietas buvo 
pradėtas ruošti ilgą laiką at
gal ir jam pašvęsta daug dar
bo iš rengėjų pusės. Žuvusie
ji lakūnai buvo pagerbti atsi
stojimu

laiku žmogvagių išvog- 
r jų išpirkimui sumokėti 

. Iš kairės j dešinę,, viršutinėj 
Charles Boettcher iš Denver, 
Mary McElroy, Kansas City} 
McMath. Harvvichport, Mass. 
eilėj: John Factor, Chicago, jo 
Jerome; WFlliam Ilamm, St. 

— John J. O’Con- 
Y. politikierių šei- 

dangiau išvogtų.

PANAS U S IKI TUS

bet “gyvenimas turi eiti savo 
keliu, progresas neturi būti 
sulaikytas”, pareiškė vakaro 
vedėjas atsakydamas kritikui.

» 60,00*0

Real Estate For Sale
_____ Namai-ŽemS Pardavimui _

PARDAVIMUI 2 augštų biznio pra 
pertė pigiai. Tinka dėl bile kokio biz 
nio, 1709 So. Ruble St.

Business Service *

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Paper
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik 
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




