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Prezidentas Nustatė Algas ir Darbo Valandas
Siūlo 35 Vai. Darbo Sa

vaitę, 40c. į Vai. Algą
Samdytojai turi prezidento nuostatus pri
imti iki rūgs. 1 d. Kodeksas apima visą šalį

VVASHINGTON, liepos 21.— 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
vakare paskelbė industrinį ko
deksą, kuris nustato minimum 
algas ir darbo valandas visos 
šalies industrijoms ir atsišaukė 
į visus samdytojus šiuos jo 
nuostatus priimti savanoriai.

Prezidentas bėgyje kelių at
einančių dienų išsiuntinės 5.- 
000,000 samdytojų tam tikrą 
formą susitarimo ir prižadą 
tuos prezidento ir jo industri
nio administratoriaus priruoštus 
nuostatus pildyti. Tą prižadą 
turės pasirašyti kiekvienas sam
dytojas, kartu1 pažymėdamas 
kiek darbininkų jis samdosi.

Laiške samdytojams preziden
tas sako:

“šis susitarimas yra dalis vi
sos šalies plano pakelti algas, 
padidinti samdą ir tuo pakelti 
perkamąją jėgą ir atgaivinti 
biznį, šis planas priklauso iš
imtinai nuo vieningo'visų sam
dytojų veikimo. Del tos prie
žasties, aš prašau jus, kaipo 
samdytojo, atlikti savo pareigą 
pasirašant susitarimą.

“Jei pasirodytų, kad šis abel- 
na susitarimas žalingai veikia 
kurią nors samdytojų grupę, 
jie gali jį pataisyti tuojuus į- 
teikiant savo teisingos kompe- 
ticijos kodekso projektą”.
35 vai. darbo savaitė dirbtuvėse, 

40 vai. bizniuose
Prezidento pasiūlytas kodek

sas nustato 35 vai. darbo sa
vaitę visose industrijose, iš
ėmus tas, kurios jau turi patie
kusios savo dokedsus. Jei dar
bininkui tektų ilgiau dirbti, už 
viršlaikį turi būti mokama pus
antros mokesties ir jokiu at
veju neturi būt dirbama dau
giau kaip 40 vai. savaitėje. Į 
vieną dieną negalima dirbti 
daugiau 8 valandų.

Raštinėse ir biznio įstaigo
se, taipjau sankrovose turi bū
ti dirbama ne daugiau 40 vai. 
į savaitę, išėmus vedėjus, aptie- 
kininkus ir kitus augštai išsila
vinusius darbininkus, kurių ne
gali pavaduoti kiti ir kurie už
dirba daugiau $35 į savaitę.

Vaikai iki 16 metų dirbtuvėse 
negali būti samdomi. Kitose į- 
staigose jie gali dirbti ne dau
giau 3 vai. į dieną ir tai taip, 
kad darbas netrukdytų mokyk
los lankymo. Be to negali dirb
ti naktimis.

40c į valandą—minimum alga
Prezidento kodeksas nustato 

minimum algą—40c dirbtuvėse,

^ORHS,
Chicagai ir anlelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:- 

20.

o “baltkalnieriams” darbinin
kams nuo $12 iki $15 į savaitę, 
atsižvelgiant į miesto didumą. 
Mažesnę algą galima mokėti tik 
tiems darbininkams, kurie ir 
1929 m. neuždirbdavo 40c, bet 
ir tame atsitikime alga neturi 
būti mažesnė 30c į valandą.

Dirbantiems nuo štukų dar
bininkams negali būti mokama 
mažiau nustatytos minimum 
algos.

Tiems, kurie uždirba daugiau 
minimum algos, alga negali bū
ti mažinama.
Turi kodeksą priimti savanoriai

Prezidento patiektą kodeksą 
samdytojai turi priimti sava
noriai. Be to jie negali už sa
vo gaminius kelti kainas pasi- 
pelnimo tikslais. Kainos neturi 
būti keliamos daugiau, negu ki- 
la žmonių perkamoji jėga ir tai 
tik atsižvelgiant į tai kiek pa
kilo produkcijos kaina nuo lie
pos 1 d.

Kiekvienas samdytojas turės 
pasirašyti prižąd^, Jį$d jis šį 
kodeksą pildys; Tą'prižadą jis 
turi pasirašyti iki rugsėjo 1 d. 
Pats kodeksas įeis galion rug
pjūčio 31 d. ir bus galioj iki 
gruodžio 31 d. Po to bus pa
tiektas naujas kodeksas.

Tie samdytojai, kurie nepasi
rašys kodekso, vėliau bus pri
versti pildyti tokiuos nuostatus, 
kokie valdžios bus paskelbti. 
Jokių išsisukinėjimų, ar kokių 
nors bandymų apeiti nuostatus 
nebus leidžiama.

Kvies visuomenę pagelbon
Kad priversti samdytojus ge

ruoju prisižadėti pildyti šiuos 
nuostatus, bus visoje šalyje pra
vesta plati kampanija. Visuome
ne bus kviečiama remti šį ko
deksą ir prisidėti prie to, kad 
jis butų įvestas visoje šalyje ir 
kad visi samdytojai jį priimtų 
ir prižadėtų jį pildyti.

Tie samdytojai, kurie jį pri
ims, gaus tam tikrus atžymėji
mus, kad visi žmonės žinotų, 
kurie samdytojai yra prisidėję 
prie ekonominio šalies atstaty
mo.

Visuomenė, o ypač moterys, 
nes jos daugiausia ir pirkliauja, 
bus raginama remti tik tuos 
samdytojus, reiškia pirkti tik 
tuos gaminius ir tik tose san
krovose, kurių savininkai yra 
pasirašę šį kodeksą.

Kampanija prasidės nuo rug- 
piučio 1 d. ir ne tik samdyto
jai gaus atžymėjimus, bet gaus 
atžymėjimus ir tie vartotojų, 
kurie pasirašys tam- tikrą pri
žadą kooperuoti su valdžia.

Bus sudarytos tam tikros dis- 
triktų ir valstijų atsteigimo ta
rybos, kurios ir ves visą kam
paniją ir prižiūrės, kad paskelb
tieji nuostatai samdytojų butų 
pildomi. Prie tų tarybų galės 
prisidėti ir visos draugijos, ku
rios nori pagelbėti valdžiai šia
me darbe. Tarybos turės dirbti 
be atlyginimo.

Vienas iš paskutinių lakūno kapt. Stepono Dariaus 
paveikslų. Giliai susimąstęs lakūnas, besiruošda
mas kelionei per Atlantiką, studijuoja žemėlapius 
savo kambary Half Moon. hotely, NčwJ Yorke.

Rusija prašo Ameri
kos didelių kreditų 

pirkiniams
VVASHINGTON, 1. 21.—Ru

sija veda derybas dėl pirkimo 
už $100,000,000 Amerikos far- 
mų ir kasyklų produktų ir jei
gu ji gautų užtektinai kreditų, 
tai ji pirktų šioje šalyje prekių 
iki $1,000,000,000.

Rusija nori pirkti daug bo- 
velnos, cukraus, taipgi daug 
ūkio ir industrinių mašinų, jei 
tik gautų didelių kreditų.

Mattern Alaskoj
NOME, Alaskoj, 1. 21. —La

kūnas Mattern, kuris skrisda
mas apie pasaulį susidaužė Si- 
berijis tundrose, šiandie dideliu 
Rusijos hydroplanu tapo atvež
tas iš Anadir j Nome. Netoli 
Nome jie pritruko gasolinog ir 
buvo priversti nusileisti. Hydro- 
planą valdė Levanovski. Jame 
be to buvo kitas lakūnas, du 
mechanikai ir navigatorius.

Gaudavo 15c Į valan
dą—sustreikavo

CHICAGO.—Vakar sitstreika- 
vo Containers Corp. of Am., 
357 W. Chicago Avė. darbinin
kai. Jie ikišiol gaudavo nuo 
15c iki 25c į vai. ir dirbdavo 
po 11-12 vai. į dieną. Jie reika
lauja 50c iki 65c į vai. ir 8 vai. 
darbo dienos. Kompanija gi 
siūlo 35c į vai. minimum algos.

Tikimąsi, kad streikas persi
mes ir į kitas tos kompanijos 
dirbtuves.

108 m. SENUTĖ SUSIDEGI
NO BERŪKYDAMA

Tennessee valstija 
pasishke I priesį 

prohibiciją

Lakūnas Post skren 
da per Kanadą lin

kui New Yorko

CHICAGO.—Mrs. Cruz Mar- 
tinez, sakoma, 108 m. amžiaus, 
1525 Roosevelt. Rd., vakar pa
simirė pavieto ligoninėje nuo 
apsideginimo. Ji sėdėdama ant 
laiptų rūkė cigaretą ir prisnūdo. 
Iškritęs iš rankų cigaretas už
degė jos drabužius ir ji skau
džiai apdegė.

ši sausa pietinė valstija yra 19- 
ta valstija, kuri ratifikuos 
prohibicijos atšaukimą

Tikisi būti New Yorke šiandie, 
sumušęs savo pirmesnį re
kordą skridime apie pasaulį. 
Buvo susidaužęs Alaskoj

6 UŽMUŠTI TRAUKINIAMS
SUSIDŪRUS

REDWING, Minn., 1. 19. —. 
Kenneth Ottem, 2 metų kūdi
kis, įkrito į 10 galionų puodą, 
kuriame buvo 5 coliai vandens, 
ir nutroško.

ZIEGLER, III., 1. 20.—šiandie 
pradėjo dirbti su 250 angliaka
sių Bell and Zoller kasykla.

LIETUVOS ŽINIOS

Šerai ir grudai gal
votrūkčiais rytasi 

žemyn
CHICAGO.—Po užvakarykš

čio didelio grudų kritimo, Chi- 
cagos grudų birža vakar buvo 
uždaryta, kad tuo budu sustab
dyti kainų puolimą ir kartu 
duoti pasilsėti nuvargusiems 
biržos darbininkams.

Tečiaus Winnipeg biržoje, 
kuri pasiliko atdara, grudų kai
nos vakar smarkiai puolė. Ypač 
puolė rugių kainos.

Šerų biržoje pasireiškė tiesiog 
sumišimas ir Šerų kainos krito 
galvotrūkčiais, ypač spekuliaty
viai Šerai.

Bovelnos kaina nupuolė $6 
ant pundo.

Biržoje pardavimas buvo to- 
kis didelis, kad telegrafas dau
giau kaip pusvalandžiu buvo at
silikęs padavime naujų kainų.

Lietuviškos mokyklos vietoje 
lenkiška

Vilniaus žodis rašo, kad Bi
luose, Dzieveniškės valsčiuje 
iki 1930-tųjų metų veikė lietu
viška pradžios mokykla, bet mo
kyklų vadovybė dėl stokos tin
kamo buto ją uždarė. Vietoje 
ietuviškos, inspektoratas ten į- 

steigė lenkišką valdišką mokyk- 
ą, kuriai butas pasidarė ir ge
ras ir Uigtenos atžvilgiu tinkam 
mas. Reikia manyti, kad dabar 
visose vietose, kur buvo lietu
viškos mokyklos uždarytos dėl 
stokos tinkamų butų, atsidarys 
enkiškos mokyklos, nes joms 
jutai tinka bot kokie.

Nužudymas

Prezidentas nesimai- 
šys į biržos reikalus

WASHINGTON, 1. 21. —Pre
zidentas Rooseveltas, kuris po 
trumpos ligos vėl sugryžo prie 
darbo, nemato, kad dabartinis 
staigus šėrų ir grudų kritimas 
galės pakenkti jo šalies ekono
minio atstatymo kampanijai, 
todėl jis rtfekcf ir "nedarys, kad 
biržą sureguliuoti ir kainas 
dirbtinėmis priemonėmis pakel
ti. Prezidentas rūpinasi pakė
limu prekių kainų ir algų ir su
trumpinimu darbo valandų ir 
nemano, kad Šerų kainos rody
tų šalies gerovę.

NASHVILLE, Tenn., liepos 
21.—Tennessee yra devyniolikta 
valstija, kuri pasisakė prieš pro
hibiciją ir išrinko tokią valsti
jos konvenciją, kuri ratifikuos 
prohibicijos atšaukimą.

Tennessee yra viena iš sau
siausių pietinių valstijų, valdo
ma bažnytinių fanatikų, kur yra 
uždrausta mokyklose dėstyti 
evoliuciją, nes tai nesutinka su 
biblija. Patys šlapieji nelabai 
tikėjosi čia laimėti, o sausieji 
džiūgavo, kad Tennessee tikrai 
bus viena iš valstijų, kuri pa
rems prohibiciją. Bet išėjo ki
taip. Dar nepilni daviniai ro
do, kad vakarykščiuose konven
cijos rinkimuose laimėjo prohi
bicijos priešininkai. Laimėjo 
nedidele balsų didžiuma, a'pie 
10,000. Dar negauta balsavimo 
davinių iš visai mažų miestelių, 
kurie nebegali pakeisti jau da
bar žinomų davinių. Republiko- 
nai balsavo kartu su prohibici- 
ninkais ir republikoniškuose dis- 
tr ik tuose laimėjo sausieji, bet 
miestai pasisakė prieš prohibici
ją ir jų balsas buvo nūs verian
tis.

Tennessee konvencija susi
rinks rugp. 11 d. Delegatai bu
vo renkami “at large”—nuo vi
sos valstijos, taip kad praėjo 
tiktai tie, kurie stovi už pro
hibicijos atšaukimą.

FLAT, Alaskoj, liepos 21. — 
Amerikietis lakūnas Wiley Post, 
kuris vienas skrenda apie visą 
pasaulį, vakar atskrido į čia ir 
nusileisdamas apdaužė savo lėk
tuvą. Jis kely iš Nome į Fair- 
banks per miglas klaidžiojęs per 
7 valandas ir buvęs priverstas 
nusileisti.

Nusileisdamas jis numušė ra
tus ir sulaužė propelerį. Tuo- 
jau’s tapo užsakytos reikalingos 
dalys ir per naktį lėktuvas liko 
sutaisytas. Kol taisė lėktuvą 
lakūnas gerai pasilsėjo, nes bUvo 
visiškai pavargęs, jau kelinta 
diena buvęs visai be poilsio.

Šįryt sutaisius lėktuvą jis 
išskrido teisiai į Edmonton, Ka
nadoj, iš kur tUoaus skris į 
New Yorką. New Yorke jis ti
kisi būti šeštadieny, padaręs ke
lionę apie pasaulį į virš 7 die
nas. Tuo jis bus sumušęs savo 
pirmesnį rekordą, kada du me
tai atgal jis su Harold Gatty 
tuo pačiu keliu? ir tuo pačiu 
lėktuvu apskrido apie pasaulį j 
8l/ž dienas. Taipgi jis bus pir
mas, kuris vienas yra apskridęs 
apie pasaulį.

FAIRBANKS, Alaskoj, 1. 21. 
—Nors Wiley Post nemanė čia 
nusileisti ir manė skristi iš 
Fiat tiesiai į Edmonton, Kana
doj ,bet smarkus lietus ir mig
los privertė jį čia sustoti iki 
praeis audra.

ISANBUL, Turkijoj, 1. 21.— 
20 žmonių liko užmušta vakar 
ištikusiame žemės drebėjime ne
toli Denizeli, Turkijoj. IŠ griU- 
vėsių išimta 10 sunkiai 
žmonių. , s

sužeistų

'W>W

BENEVENTO, Italijoj, 1. 21. 
—šeši žmonės liko užmušti ir 
40 žmonių sužeista, daugelis jų 
sunkiai, pasažieriniam trauki
niui iš Neapolio susidūrus su 
kitu traukiniu. Kilęs laužuose 
gaisras labai sutrukdė gelbėji
mo darbą.

ROCK SPRINGS, Wyo., 1. 21. 
—Don Anderson, 16 m., vakar 
pirmą kartą savo gyvenime nu
ėjo su kitais vaikais maudytis 
ir prigėrė.

IR MUSSOLINI NORI VA
ŽIUOTI AMERIKON

NEW YORK, 1. 21. —Labai 
apsidžiaugęs karštu amerikiečių 
priėmimu jo propagandos tiks
lams prisiųstu Balbo lakūnų, 
dabar nori važiuoti į Ameriką 
ir pats Mussolini, kol ameri
kiečių entuziazmas nėra atau
šęs. Jis norys važiuoti pasitar
ti su prezidentu Rooseveltu dėl 
skolų ir kitais klausimais.

MILTON, W. Va., 1. 21. — 
Kadangi neatsiranda nė vieno 
žmogaus, kuris norėtų būti šio 
miestelio meru, tai gal1 būt 
miesto taryba turės konskrip- 
tuoti vieną savo narių. Pereitais 
rinkimais meras buvo išrinktas, 
bet jis išbuvo tik 8 dienas ir 
rezignavo.

MARSHALL, Mich., 1. 21. — 
Nuo širdies ligos savo namuose 
pasimirė William Wallace Gook, 
65. m., kuris yra pagarsėjęs sa- 

Diamond
dar visai nesenai buvu-

Birželio m. 28 d. 5 vai. ryt. 
Panevėžio valsč. Korsakiškių 
dvare rasta peiliais nužudyta to 
dvaro savininkė ‘Marija Ordin- 
čaitė 60 m. amžiaus. Nužudy
mas padarytas apiplėšimo Uks
ais. Piktadariai dar neišaiš
kinti. Policija veda kvotą.

Susirgimai Kauno mieste
•»

šią savaitę (birželio 26) Kau
no mieste aštriomis apkrečia
momis ligomis susirgimų nau
jai Kauno miesto savivaldybėje 
buvo įregistruota iš viso 25.’ 
Vidurių šiltine naujų susirgimų 
buvo įregistruoti 2, škarlatina 
17, difteritu 3. Dezinfekcijų 
butuose buvo padaryta 
15 ir ligoninėn išvežta 10. Pra
eitą savaitę naujų susirgimų iš 
viso buvo įregistruota 6 ir pra
eito mėnesio tą pat savaitę 12. 
Dezinfekcijų butuose praeitą 
savaitę buvo padaryta 9 ir ligo
ninėn išvežta 3.

LIŠKIAVA. — Vilkiaustinio 
km. Liškiavos valsč. aną die
ną perkūnas uždegė pil. Ant. 
Zakarecko tvartus ir gyvena
mą namą, kuriame sudegė pats 
Zakareckas ir jo sesuo Vero
nika.

vo apysakų serija
Diek’
šią godžiai skaitomų vaikų. 
Jis buvo gabus rašytojas, pa
rašęs apie 1,000 knygų, trumpų 
apysakų ir scenarijų.

Ir Oregano valstijoj 
laimėjo slapieji

PORTLAND, Are., 1. 21. — 
Šiandie Oregon valstija rinko 
konvenciją ratifikavimui prohi- 
bicijos atšaukimo .Ir kaip rodo 
pirmieji balsavimo daviniai. 
Oregon bus 20 valstija prisisa- 
kiusi prieš prohibiciją. Manoma, 
kad Slapieji yra surinkę didelę 
didžiumą balsų.

NAZIAI SUMUŠĖ AMERI
KIETĮ '

BERLYNAS, 1. 21.—Pereitą 
sekmadienį Leipzige naziai 
skaudžiai sumušė amerikietį 
žydą Zuckerman, kailių impor
tuotoją iš New Yorko. Ame
rikos valdžia pasitenkino tik 
paprastu protestu, į kuriuos na
ziai jokios domės nekreipia.

CHICAGO.—Prezidento Roc- 
sevelto sūnūs, Elliott Roosevelt, 
22 m., kuris tik kelios dienos 
atgal Nevadoj persiskyrė su sa
vo pirma žmona, šiandie apsi- 
vesiąs su p-le Ruth Googins 
iš Fort Worth, Texas. Jų vedy
bos įvyksiančios Burlington, 
Iowa.

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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Visokios žinios
...

Žuvus lietuvių drąsuoliams 
lakūnams,, Dariui ir Girėnui, 
ir pas mus,, lietuviai tą savo 
tautos nelaimę atjaučia ir žur 
vusiyjų gailisi,. Su kuo, tik 
susitiksi, tuoj ir užima, kąlhg 
apię žuvusius, in suko; Sakyk 
tu man, kas tai yra? Juk 
daug visokių lakūnų yra žuvę 
ir apie jų nelaimes buvo gir
dėta, bet nei vieno iš jų ne
buvo taip gaila, kaip kad* da
bar savųjų lietuvių. Ot» sa
ko, jauti ką tai savyje taip 
nepaprasto. Gaila jų ir ga
ną., Kaimynai lietuviai, “Nau
jienas" taip ir. nešioja vieni, 
nuo kitų, Skaito apie žuvu
sius, apgailestauja, nekuria 
net ir apsiverkia, kai paskai
to, kad svarbiausia priežastis 
jų žuvimo, buyo stoka geres
nio, tokiai pavojingai kelionei 
prisirengimo. Stoka pinigų, 
Ir tieji,- piktųjų žmonių, sklei
džiami žodžiai ir per laikraš
čius gandai, jogei jiem dviem 
rupi tik vilioti dolerius iš pu
blikos, matomai, drąsuolius 
privertė išskristi tinkamai ne
prisirengus. Dėl piktųjų žmo
nių ir jų laikraščių liežuvių, 
jie daugiau aukų iš visuome
nės prašyti nedrįso.

Žmones dabar keikia liežuv- 
ninkus, bet tai kas iš to. To
kios klaidos jau niekas nepa
taisys. Pas mus lietuvius vi
sada taip būna, — po laikui 
gailėtis.

Pas mus miesto valdžia par
traukė 250 vyrų Roosevelto be
darbių armijos parkams tai
syti. ir 200 vyrų prie dirbimo 
dirbtino miestui ežero (lake). 
Nors savo miesto bedarbių 
žmonių tukstąnčiai randasi, 
bet tai, ką čia miesto valdžia• \ * <*■/< paiso, apie juos.

Vietos laikraščiai rėkauja, 
kad vi^ur laikai gerėja. Biz
nis ir darbai pradeda eit, kaip 
iš pypkės. Bet gi pas mus jo
kio pagerėjimo nesimato. Ma
tosi kasdien vien pablogėji
mas. Pragyvenimas kyla, o 
nei Boosevelto viešųjų darbų, 
nei kitokių kaip neatsiranda, 
taip neatsiranda. Jeigu dar 
kur kas ir dirba, tai dirba va
landas kuo ilgiausias ir už- 
mokestys menkos. Ateiviams 
darbininkams niekur, o nie
kur čia nei jokį darbą negali
ma prie dabartinės demokra
tų valdžios gauti. Prie taisy
mo gatvių ar viešųjų kelių 
naudoja daugiausiai tik maši
nas. Na, ir jeigu kur prirei
kia kokio nors žmogaus, tai 
paima airišį ar kokį kitokį 
čiutabakį. Čeverykų dirbtuvė 
pradėjo dirbti kiek geriau. 
Bet dirba ilgas valandas fab
rike ir dar nešasi darbo na
mo. Namie ir gi dirba po ke
lias valandas. Ant rytojaus 
pagamintus darbus eidami į 
dirbtuvę nuneša. Tai šitaip 
yra taisoma šios šalies gerovė, 
ir naikinama depresija.

sių teisingus reikalavimus iš
klausyti irgi nesiskubiną. Ir 
čia žmPU9M Jąu.imą abejoti, ar 
Booseyeltaą, fotam. Lęwisą ir 
Peabody> Coal. Co. nugalėti. 
Juk sako, kad ir gubernato
rius Horneris išsyk statėsi 
drūtai vyras ir angliakasių 
reikalus ketino kpogr,ei£iau- 
siai išspręsti. Ir kąs išėjo? Par 
sirodė, kad guberuątprjus nie
ko negalit Lewisui, ir Peabody 
padaryti, nes šie už Hornerį 
yra galingesni. Ar neišeis tas 
pat ir su. VVashingtonp, popais. 
Juk ne be reikalo yra sako
ma, kad varnas varnui į akį 
nekerta.

Daugelis lietuvių demokra
tų valdžia labai nusivylė. 
Prieš pereitus rinkimus demo
kratai labai daug lietuviams 
žadėjo, kad tik už juos dirbtų. 
Lietuviai dirbo ir tikėjosi 
gauti sau gerus darbus. De
kretai rinkimus laimėjo. Bet 
lietuviai prižadėtų darbų ne
gavo. Dabar lietuviai gali 
palaukti kitų rinkimų. Kitą 
syk demokratai irgi nebus 
skupųs. ant pažadėjimų.

— G. Ainis.

Jau 2-ras metas streikuojan
tiems angliakasiams yra už
drausta valdžios laikyti susi
rinkimus ir eit pikietuoti. Kai 
jau angliakasiai tikrai persi
tikrino , kad už Illinojaus vi
sokios valdžios ir gubernato
rių Hornerį yra vyresnė ir 
galingesnė senosios angliaka
sių unijos prezidentas Lewis 
ir Peobody, tai dabar anglia
kasiai kreipėsi į Washingtoną 
ir išdėstė savo teisingus rei? 
kaląvimus. Angliakasiai, rei
kalaują, kad jiems butų sugrą
žinta pilietiškos šios šalies, lai- 
sjtes. Sugrąžinti darbai, ku
riuos dabar laiko pasisavinę 
iš kitur importuoti streiklau? 
žiai. Taipgi kad jie galėtų 
priklausyti prie tokipą unijos, 
prie kokios jie nori ir it. Tar 
čia u ■ Washingtonas angliaka

LIETUVOSŽINIOS
Kauno Gengsteriai ir 
“Raganų Virtuvės”
Jei jus užėjęs į Senamiesčio 

“Mažalkoholinių gėrimų par
duotuvę", pasiprašysite atvirai, 
sakysim, “tricolio” alaus bon- 
ką, malonaus priėmimo nesiti
kėkite susilaukti: jus nesate 
“raganų virtuvės klijentas. Jei 
jus įėjęs riktelėtumėt: “Ei po
nia, boba! Susimąstymų kabi
netas laisvas?” Jus veda tuoj 
į kartono sienomis ir užlaidoms 
atskirtą “kabinetą" ir paklau? 
šia; “Ant viršaus pilsite?” — 
“Žinoma, žinoma”. — “Kiek?" 
— “Tuo tarpu polfliaška”.

Šitoks maždaug dialogas įvy
ksta; kaupiškis gengstaris už? 
eina į nuolatinę jo “arbatinę” 
arba “raganų virtuvę” — “He- 
xenkuche" dėlto, kad čia yra 
jo birža, susitikimo vieta su 
saviškiais. Kauniškis gengste- 
ris nepanašus į savo sėbrą Či
kagoje. Mūsiškis yra mažesnio 
kalibro, jo ir veikimas kitoks, 
jis nesigriebia ir teroro.

“Raganų virtuvės" klijentu- 
ra pažiurė»ti nėra jau tokia 
proletariška. Ją galima matyt 
ir L Alėjoj, ir vakarais kavi
nėse ir “biznio reikalais" fir
mose bei įstaigose.

Iš ryto apie 7 vai. (kol ki
tos užeigos uždarytos), klijen- 
tura susirenka į “raganų vir
tuvę", dėlto, kad “išsisėmus 
perkamajai galiai” savo klien
tams čia duodama ir “ant krei
dos”. čia ateina “ponas Ksave
ras” buvęs policijos vadu ir 
vęliau valdininku vienoje ne 
visai viešoje įstaigoje, dabar 
portretų agentas; ateina Ma
karonas — jo adjutantas. Juo
du čia brangina, užtat, kad 
nuolat “prie pinigo”. Paskui at
eina “draugas iš liaudies” — 
Vladas. Jis dreba visas nuo 
gėrimo. Vladas kadaise buvo 
moksleivis, daug skaitė, norėjo 
padėt “vargstančiai liaudžiai” 
ir metęs Kauną išvažiavo į so
džių. Bet pranašas savo kraš
te nepripažįstamas, kaimo vi
suomenė taip staiga šviestis ne
panorėjo ir štai vieną vakarą 
“liaudies draugui” kaimo ber
nai, supiąystė kaliošus, o “ka- 
teloką” įnešė į gandralizdį. Jau
tri siela to nepakėlė — Vladas 
išvyko į miestą, pasidarė port
retų agentu ir keršydamas vi
suomenei pradėjo lankyt “ra
ganų virtuves”. Jis geria “tik 
jį puse stiklinės...” dėlto, kad 
rankai drebant neišlaistytų 
dęgtjąės,

Paskui atsiranda Antanas. 
Buvo jis akeizninku, o iš. ten 

I 

t

T""T""”"~~~~ 
“kelių t kaip) vandauiu? ’ atsidūrė 
į gengstprius,, Protarpiai^ pąą 
jį “pinigų manius”, jia verda
si kokaino prekyba; urmu,, turi 
plačias pažintis su. musų artis
tais ir užsienio pasiuntinybės 
diplomatais. Jis aprūpiną savo 
klijentus medžiagą ir prekiau? 
ja parnografinėmis atvirutė
mis.

— Na ką, Antanai, suragą- 
nausim ?

— be to, o sterlingų 
drauguose esame? — Klausia 
jift.

Iš po, vakarykščios, žinai...
— atsidusta draugai,

— Blogai vyrai su jumis: 
prageriate, pragerti ir žioplys 
moka, o, va reik mokėt pinigą 
ir užgerti, suprantate. Na po
nia boba duok, kokio nęrs ku- 
parvoso ar gargolės stuopa — 
taria ir padėjęs kepurę sėda
si.

Atsilanko čia ir Stachas 
(supr. Stasys), Pamidoras, ir 
“ponas Dvoržanskis”. Pastaro
jo. personą žymi tuo, kad ka
daise buvo klieriku, paskui po
licininku; paveldėjo tėvui mi
rus iš Amerikos 84,000 litų, 
praleido juos per keturis mė
nesius, o dabar “gyvena iš mer
gų” — susipažįsta ištroškusias 
tekėti senmerges, gyvanašles, 
ima iš jų pasogos sąskaiton 
“avansą”, užstatinėja į lom
bardą savo “sužadėftinių” daik
tus ir “gyvena kaip žuvis kūd
roje”.

— Oi pakliūsi, pakliūsi po
nas Dvoržanski — grasina pir
štu jam, šeimininkė, — argi 
galima šitaip paneles suvedžio
ti!

— Na tik jau šitos •moterė
lės mane neįkąs, o jei viena 
iš jų irt supaikiotų, tai liku? 
sios manęs ir Mickevičiaus 9 
N-ry neužmirš, neš kalakutus 
ir ungurius, kaip Marčiulio- 
niui.

“Raganų virtuvės” klijentu- 
ra savo įmonei ištikima. Čia 
ji jaučiasi jaukiai, jokių var
žymosi čia nėra, .etiketo* čia 
nesilaikoma. “Saltarauke Liže” 
(supr. Lyza) visiems vienoda, 
visus lygiai aptarnauja. Ji pa
žįsta gengsterių skonį, žino 
kiekvieno biudžetą; žino iš ko 
reikalauti pinigus iš anksto ir 
užkąsti visada paduoda, kad 
“butų drūta ir pigu”. Kas ji 
ta Ližė — nežino niekas, net 
ir “raganų virtuvės” šeiminin
kė, ji tyli kaip sfinksas ir glau
di kaip avelė, tik retkarčiais 
ji dainuoja: “Tiurma, tiurma 
kakoje slovo... privyk k tiur- 
me ja navsegda”... Gyvena Li
žė čia iš nuoŠ. nuo klijentų,

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERATORIŲ
Vėliausios mados; žemiau

sia kaina pas mus.

« • ■

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

Perkant Refrižeratorių nuo mu- 
,«ų ir įmokant ${5,Q0 gausite 5 ti- 

kietus DYKAI į Pasaulinę
Parodą, ,

-» i- .-bi-. - i' ' ■ ■ f ■

.General m to re.

Lietuviai Elektros Refrigeratorįų 
Inžinieriai

,3856, ARCHER AVĖ.
Tel. LĄJ’ĄYBTTE 6195 ■

norą, visą; ‘‘raganų, virtuvė” pą? 
gąh mok,, inspektoriui į teikia? 
maa> žinias turi, pajamų. per. 
dieną ,9d— 10‘ iitUc O Ližei. UŽ? 
itcnka ir kojinaitėms, ir pudrai

Antras “Naujienų

IZ M I KINI

Rugpiučio-August 13,1933
Birutės’* Darže

Archer Avė.

įO’S.

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS,

PIRKITE ČIA DAPAR ir 
TAUPYKITE PINIGUS

Vizitinės. Kortelės t 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai., etc,.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų. Specialybė. Padarom jąs ant specialjp užsakymo 
taip kaip jos. vedamos, su specialėm linijom ir lietuviu
kais antgaliais.

kurio. įstatymai ir polięija, pri
sikabinti negali. Kauno, geng- 
stariąi, išnąųdoją, kiekvieną idė
ją/ ir siurbia visuomenę. Tam 
tikslui jie turi net savo lega- 
Uškus biurus® kontoras viso-

Keliaukite- Lietuvon;
‘Naujienų’ Laivakorčių

Patarnavimu

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvcrtus
Plakatus

........................ .. ......... H. ...........

Naujos, mados, stąųdard ’ padarinio 
drabužių plovyklos, $^57 fiH 
$70.00 vertės po Vli-nUU

R. A^.U G-IiJi O M- S
Atsišaukimus
Lapelius;
Korteles
Programus
Tikietus

$60.00 verčios naujos mados gesiniai 
pečiai, pilnai, 
parceliuoti po

$22.00 verčios naujose 
ledaunes tik po ' T?, ' ■ ■ «ww 
$125.0.0 verčios nauji 
Refrigiratoriai po

ko savuosius. Tūkstančiai šito 
brudo minta visuomenės sy
vais.

Tai yra paprastų gengsterių 
rųšis, stovinti pirmoj vietoj po 
“herberių”, “saulės brolių” ir

ir sayo Alfonsui užlaikyti...
Į. Lankosi čią „ in moteriškų; 
“miegftiriųjų, vaginu, madoną:’ 
— Mira, ponia pulkininkiene, 
vieną “atsargos” balerina ir 
“grafaite” Nina, Moterim pa? 
linksminti vakarais “prie užda
rų durų” rengįąmai Čia “spiri- 
tistinįai” seansai įn “keisteny
bių apžvalga?. Šitokiems sean- 
samą paprastai; kl|jęnturą su
sigaudo, moteriškasis persona
las ir iš pašalinių: valdininkų, 
studentų, ir. šeimos, galvų.

Įvairumą) (lėliai seansai; ren
giami ir, rytų, stiliuje. Tada 
kviečiama .jau, publika “su, sko
niu”, o patįs patalpa, perkelia
ma į L, Alėj ąt šalia kino r “Fo- 
rum”. čia patenką net ir mo
kinės. Gengsteriai; dirba< Jie 
išnaudoja visokias progas, pra
dedant nuo šunądvokątavimo 
tolk učkėje, portretų padidini?

su^ikla; , 
barzdaskutykJus 
mum, komfortą 
M skųttmoe 
Iii namta

Seklyčioms Setai, vėliausio padary
mo, $7/5.00 verti, $^Jig(,

I- ■ ' Į • *

Malęnčkite paskubėti. atsilankyti

."■VIII’1 ........ . .1 ».■■■»» M.................... ..

Tęsia didi stako sumažinimu

Siūloma negirdėta kainų mažuma!

pi HHIIIII IIII mr

PROGRESS 
Furniture Co.

PROGRESS 
FURNITURE CO. 

3222*26 & Halsted St 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 

BRIDGEPORTE 

Vedėjai J. Kaleęlįnskas ir 
J, Rpmmiąss

PROBAK

(PRO B AK MAOr.)

$0

• •mo< leidinių,, “labdąringųi prą- kiais skambiais ir populiariais 
mogųj. reklamų/ ir pagaliau, net 
nepiiklaųsomų. rašytojų, ir žųr- 
inalis-tų vardu, veikimo. Visatai 
’yra fikcija ir šantažas, prie

vardais. Prityrimo ir informa
cijų jiems nestinga, o drąsos 
ir energijos darbe suteikia “ra
ganų virtuvės”. Savieji palai-

neatsisakiusi bent paviršutiniš
kai žmogaus išvaizdos ir gar
bės. Aukštesnę gengsterių rųšįt 
sudaro gan rafinuoti ir turį 
visuomenėje net neblogą vardą.

M*



Viešnia iš Toronto

fenomenasGamtos

Pasigrobė pinigus ir pabėgo

Visi

EKSKURSIJA
Nežiūrint

ŠTAI KELETAS MUSŲ BARGENŲ

Vatiniai matracai po

One Lovos po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

Nauji parlor setai

1844 WEST HARRISON STREET

LACHAWICZ IR SUNAI

MATYKITE TUOJAU

PEOPLES
Pirkę tikietus 4škalno galės panaudoti juos prie įžangos vienai

ne
visi Banditai peršovė ap- 

tiekorių Kašerauską

Kainos 
Galutinai 

Sumažintos
ANT NAUJŲ 
PLOVYKLŲ

Vakar ir Cicero j e buvo pusė
tinas sujudimas. Apie 11 vai. 
ryto prie p. Kašerausko aptie- 
kos sustojo automobilius. Išlipo 
keli vyrai ir įėjo į vidų. Neuž
ilgo pasigirdo Širviai. Tuoj po 
to banditai išbėgo iš aptiekos, 
susėdo i automobilį ir nuvažia-

darbuotės 
lietuvių

žinojau 
komisijai, 
Vaivadai,

abel
inu

aptieka randasi 
ir 14 gatvės.

Lietuvių Pasaulinės 
Parodos Dienai

Gražus daržas ir puiki muzika. Įžanga veltui.
Visus širdingai kviečia KOMITETAS

progra* 
gubernatorius p 
r, atsilankęs Pa

buvo pa- 
i lietuvius 

juos pasveiki- 
“Sveiki lietu-

Lietuvių Dienos pažiūrėti su
važiavo lietuviai ne tik iš įvai
rių Amerikos miestų, bet ir iš 
Kanados. Sakysime, iš Toron
to miesto atvyko p-ia Jokuby- 
nienė, kuri prie progos buvo 
užsukusi ir į “Naujienas”.

Pnai Jokubynai yra žymus 
Toronto lietuvių kolonijos dar
buotojai ir šiaip labai malonus 
žmonės. Pernai vasarų aplan
kė Chicagą p. Jokirbynas, o da
bar, kaip jau buvo minėta, lan
kosi jo žmona.

P-ia Jokubynienė Gary, Ind., 
turi giminių, pas kuriuos susto
jo pasisvečiuoti kelias dienas. 
Vėliau ji vėl važiuos į Toron-

ir daugybės kitų panašių 
bargenų tik galima rasti šia 
savaitę.

Kiek banditai padarė nuosto
lių, kol kas dar nėra tikrai ži
noma. Iš registerio jie pasiėmė 
visus pinigus. Bet ar ką jie 
daugiau paėmė, tai neteko pa
tirti. .

Kiek žinoma, Kašerauskas sa-

FURNITURE CO.
KRAUTUVES
4179-85 Archer Avė.

Corner Ricbmond Street

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplcwood Avė.

CHICAGO, ILL.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Cicero, III.
1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

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

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

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

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

Aptiekoje Kašerauskas buvo 
surastas kraujuose paplūdęs su 
peršauta koja, žaizda randasi 
netoli kelio. Jis tuoj ' tapo 
nugabentas i Oak Park ligoni-

>vedŲ /Xmen 
NEW YORK

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia 

RUGPIUČIO 19, 1933
Modernišku Motorlaiviu 

“ K U N G S H O L M ”
Ekskursiją vadovaus lietuviams ži
nomas judomu paveikslų rodytojas 

p. C. G. LUKSIS
Informacijų ir laivakorčių kreipkis į 
Tamstos vietinį laivakorčių agentą

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago

MEDIKALIS GYDYMAS IR PRIEŽIŪRA 
ŽEMOMIS KAINOMIS

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

GIMDIMO KĖSAI, $35.00 už septynias dienas, $50.00 už dešimts die
nų. Be jokių extra mokesčių. Jūsų parinktas gydytojas atba mes galime jums 
parūpinti gydytoją, be jokiu extra mokesčių.

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

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

Atsineškite šį paskelbimą su savim.

Trokas paims nuo 19 ir Union Avė. 11 vai. ryte ir 11:30 
Archer Avė. ir Western Avė.

Dabar Laikas
Pirkti setą arba lovą, kol kainos dar pigios

dieną buvo 
, Jau ank- 
pradėjo va-

ATIDARYMAS
ALUDĖS BRIDGEPORTE

Subatoj, Liepos-July 
22 dieną, 1933 m.

draugai ir pažįstami kviečiami 
atsilankyti į svečius

Mike Tarutis 
3149 So. Halsted St.

Sulaukėm sekmadienio, 
pos 16 d. Išaušo blaivus 
tas, skaisti diena. Bet po 
šiandienio retkarčiais saulutė 
pradėjo pasislėpti debesų tam
soje, lyg ir pranašaudama ko
kio džiaugsmo, ir vėl kokio 
liūdesio 
kio lietuvio siela 
jautus.

Pas lietuvius tą 
didelis sujudimas, 
sti rytą būriai 
žinoti į Pasaulinės Parodos 
komiteto nuskirtą vietą į Hali 
of Science aikštę. Gi atėjus 
paskirtai valandai, susirinko 
tiek lietuvių kiek ta aikštė 
nėra mačius nuo atidarymo 
Parodos. Vienas parodos vir
šininkų, maj. Felix Streich- 
manns tai pats man pasakė, 
išgirdamas lietuvius ir jų šiam 
įvykiui apskaitęs apie septy- 
niasdešimts tūkstančių (70,- 
000). Jani net reikėjo susiru-

Varkalai ir Dr.
Poškai reikėjo darbo 
ir keblumų; nugalėti,

Žinau, kad daugelio 
mano širdyje tą dieną 
tavo džiaugsmas, 
tuviai jautėmės laimingi, 
tai kad taip gražiai sutvarky- je šakoje 
tas programas, 1 *
tokia graži, giedri diena, ir už | šie kumštininkai 
tai kad ant estrados 
musų valstybės visa dignita 
rijo.

Baigiant muzikalį 
mą Illinois | 
Henrv Horner 
šautinėj Parodoj 
kviestas kalbėti 
Gubernatorius 
no žodžiais: • • Mviai .

ir vėl
tokio liūdesio ko- 

dar nebuvo

Popunkčiai priėjus prie pa
skelbimo sveikinusio berniuko 
ir mergaitės, Dr. J. P. Poška 
Sporto kom. pirm., įteikė dvi 
taures sveikiausiam berniukui 
ir mergaitei kaipo dovaną, 
kurią davė Amerikos Lietuvių 
Daktarų draugija. Sveikiausiu 
berniuku paskirtas Albertas 
Kapliauskas iš Marąuette Par
ko, mergaitė p. Venus Tumo- 
šaitė, abu chicagiečiai. Jiems 
taipgi įteikta gražus liudiji
mai.

$85.00 vertės, nauja Thor 
plovikla

*49.75

Neno- 
upą, nes vi- 
išsiskirstyti į 

belaukiant ka- 
dangus, siela

CŠE 
Va

*3.95
•3.95

*15.09
‘29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

$80.00 vertės, nauja 
plovikla

*44.50

pinti ar balkonai ir galerijos 
galės išlaikyti tokias žmonių 
minios sunkumą. Ir pradėjus 
abejoti, kad pavojaus ir ne
laimių neįvyktų reikėjo kai 
kuriems išsiskirstyti toliau.

Man būnant arti prie tos ko
misijos 
kiek tai 
ypatingai

$75.00 vertės, nauja 
Minute plovikla

*39.50

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE 
šaltas Alus-—Užkandžiai—Baru ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

Aviacijos Busterių Piknikas
RENGIA LIETUVIŲ AVIACIJOS KLIUBAS

Nedėlioj, Liepos-July 23, 1933 
Dambrausko Farmoje

Willow Springs kelio ir German Church Road, Willow Springs, III

Dalyvauja Sportininkai, kurie dalyvavo Pasaulinėj Parodoj

Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25c.

Lietuvių Teatrališka Draugystė Rūta No. 1 
, Rengia

IŠVAŽIAVIMĄ
Nedėlioję j Liepos 23 dieną

>

i A. Kvederos Daržą
New Archer Road 4—4 ir 115 St.

$70.00 vertės, nauja Thore 
plovikla, tik

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

Baigus svečiams kalbėti, 
gamta staiga užsivilko gedu- 
liu ir pradėjo raudoti išlieda
ma savo ašaras su lietumi, nes 
tuomi laiku (pas mus buvo 6 
vai. vak., gi užrubežy 1 vai. 
ryte) žuvo musų drąsus kar
žygiai, brangus patrijotai la
kūnai p. kapitonas Steponas 
Darius (Jucius) ir Stasys Gi
rėnas, kurie liuosu noru — 
valia norėjo dar kartą pasi
tarnauti musų gimtinei — Lie
tuvai šiais taikos laikais. Jie 
norėjo išgarsinti Lietuvos bei 
lietuvių vardą; tai padarė pa
aukodami savo gyvastis ant 
tėvynės meilės aukuro 
roms sugadino 
siems reikėjo 
pastoges ir ten 
da prasiblaivys 
lyg ir nujautė neramumą.

Muzikos programai baigian- 
tės jau prie užtvankos — la- 
goon buvo užsėdę visas ketu- 
riasdešimts tūkstančių (40,000) 
kėdės, daugiausiai svetimtau
čiai (nes muzikalis programas 
užsitęsęs daugiau (negu vie
ną valandą) kur sporto ko
misija buvo prirengus sporto 
programą iš nardymo, plauki
mo lenktynių, Wuter Polo, 
kumštynių ir ritimosi. Čia 
irgi dalyvavo rinktiniai lietu
viai sportininkai, Universitetų 
sportuose čiampionai ir tt.

Vos pradėjus programą ir 
užėjus lietui reikėjo visiems 
išsiskirstyti ir tik už vienos 
valandos sustojus lietui ir pra
dėjus suolams džiūti, publika 
ir vėl pradėjo gausingai rink
tis ir šaukti angliškai kur lie
tuvių sportininkų programas? 
Tuomet Dr. Poška su savo pa- 
gelbininku p .Al. Kumskiu pra
nešė kad parodys tik dalį pro- 
gramo, nes daugumas daly
vių išsiskirstė, be to jau buvo 
vėlus laikas. P-lė Emma še- 
maitis, kuri yra chicagiečių 
plaukikių čiampionė parodė 
savo gabumus kaip ji pasiekė 
plaukikės čiampionės garbę.

Užkviečiu visus draugus . ir pažįstamus 
atsilankyti į naują užeigą Northsidčje 

UŽLAIKOME GERO. SALTO ALAUS IR UŽKANDŽIŲ 
Vieta naujai įrengta, mes persikėlėme iš Cicero 

NORTH AVĖ. BUFFET
STANLEY STEPONAITIS, Sav.

3400 West North Avenue

Peoples Furniture 
Krautuvėse!

j LIETUVA 
kos Linija 
KLAIPĖDA

lip ir Kumštihihkai irgi buvo geri 
ešpa- lietuviai sportininkai. Neina

mos iie- mažiau pasižymėjo ir ristikai 
savo gabumais, išsilavinimu to- 

jie irgi parode tek- 
kad pasitaikė niškus gabumus šiame sporte.

, ir už | šie kumštininkai bei ristikai 
matėsi net kelis kartus turėjo žiurė-

Naujausio padarinio Maytag 
plovikla

69.50

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

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

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais • iki 7 vai.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

S. C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas

Chicago, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

PAKVIETIMAS
LABDARIŲ ŪKĖS SAVININKAS ANDRIEJUS POŠKA širdingai kvie
čia visus Chicagiečius ir apielinkės lietuvius atsilankyti į PIKNIKĄ, kuris 
įvyks ant LABDARIŲ ŪKĖS

Nedėlioj, Liepos 23, 1933
Busite labai gražiai priimti ir atsilankę svečiai galės miškely pasilinksminti, 
pasisvečiuoti tarp visokių uogų ir grybų.

Suaugusiems griež puiki orkestrą, o vaikai galės pajodinėti ant ark
liukų t . -- - - - - j - --
mašinai ir kiti svečiai kurie pirks įžangos tiksėtą už 25c. už mašiną, galės 
laimėti Jersey melžiamą karvę arba $20.00 cash pinigais kaipo dovaną nuo 
Labdarių Ūkės savininko. Išlaimėjimas bus 4 vai. po pitų.

Pradžia 10 vai. ryto. Visus širdingai kviečia ANDRIEJUS POŠKA.
Važiuoti reikia keliu No. 4 iki Downers Grove Cementinio Kelio, 

paskui pasisukti į rytus ir pavažiavus pasisukti į pirmą kelią į vakarus kur 
pamatysite didelę iškabą LABDARIŲ FARMA.

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.

Užkviečiam Pasaulinės I ’arodos Svečius 
PAS MUS“ YRA VIETOS DEL NAKVYNĖS.

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

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

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai
2310 W. ROOSEVELT ROAD

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

kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

tojus stovinčius. Publika la
bai domėjosi šiuo programų, 
bet laikui neleidžiant, nes su- 
lyg sutarties su Parodos val
dyba, reikėjo vietą užleisti 8 
vai. vakare orkestrai, tad ir 
nenoroms reikėjo Šį programą 
šaukti, užbaigtu.

šiuo ir baigėsi istoriška 
Šimtametės Pasaulinės Paro
dos Lietuvių diena.

Peteliške

Jonui P. 
nuveikti 
o jų vis atsirado daugiau ir 
daugiau net iki sekmadienio 
ryto. p. Varkalai ir Dr. Poš
kai duodamas kreditas už mo
kėjimą taip taikiai sujungti 
visų srovių muzikus, daininin
kus, solistus, šokėjus — 
nai visus kurie dalyvavo 
zikos programo dalyje, 
ko-optuota komisija irgi 
snaudė, bet padėjo ir 
viens iš vieno inteligentiškai, 
nuoširdžiai, lietuviška dvasia 
sutraukė 700 dainininkų bū
rį, kuriuos prirengė ir ku
riems vadovavo komp. prof. 
A. Pocius. To choro balsų 
aidas skambėjo musų lietu
viškose, patrijotiškose daino
se. O ką bekalbėti apie tokį 
didelį orchestrą, kurį dirigavo 
gabus muzikas p. Steponavi
čius.

vo aptiekoje turi geležinę spin
tą. Tad manoma, jog banditai 
bandė jį priversti, kad atidary
tų tą spintą^ Kada tasai nepa
klausė ar nesiskubino, tai ban
ditai ir pradėjo šaudyti.

Kašerausko
prie 49 av
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The Lifhuahlan Daily Neirs 

įbliahed Daily Eieept Suaday fcy 
« Ltthuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street
Telepbone Caaal 8500

'EdHor P. GRIGAITIS

SubscripUčn Rites:
$8JW W faar !n Canada _. "
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year In Chicago
8c per OOpy

Entefed 'M S^ond <3Am Matfer 
March 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, IU. under the act of 
March ftd 1879.

Naujienos trina kasdien, Uskiriant 
1 sekmadienius. Letdiia Naujitou Ben
drovė 1789 S. Halfeted St.. Chicago, 

* III. Telefonas Caaal 8500.

Ufeteakymo kaina] 
Chicago jo — paltu] „

Metams ~______ —__ $8.00
Pusei mėti ........   4.00
Trims minėdama _..... ..... 2.00
Dviem minesiam...... ..........  1.50
Vienam minėsiu! .... .. .75

Čhieagoj per lineiiotojusi
Viena kopija_________ »___  >

.Savaitei .... _________ ...» 18c
'Minėtini ....75c

Suvienytose Valstijose, im Čhieagoj,

Metams .......... . ....................... 87.00
Pusei metu _.......    .... 8.50
Trims niinėdams 1.75 
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam minėtini _____ .75 

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _ _ ____—. $8.00
Pusei metų 4.00 
Trims mtneėiams...... ......  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartumu užsakymu.

kia bizniui, nes iššaukiu paniką publikoje. Ar ne* geriau 
butų, kad valdžia biržas uždarytų ir spekuliacijų visai 
uždraustų ?

----- - r,-
i.... ' ■ n f »

•l<r>,ru.»?A i j J'

i Apžvalga
i

MILITARISTŲ DIKTATŪRA 
LIETUVOJE

■ROOSEVELTO KODEKSAS PRAMONEI

Nesulaukdamas, iki pramoriiriihkai susitars su dar- 
. bininkais ir patieks valdžiai įstatų kodeksus apie dar
bo valandas ir algas, prezidentas Rooseveltas pats pa
gamino laikinį kodeksą visai pramonei Jungtinėse Val
stijose ir kviečia darbdavius jį priimti. Šituo tikslu už 
keleto dienų bus išsiuntinėta tūkstančiams įmonių vi
same krašte kodekso tekstas ir blankos sutarties su 
prezidentu; kas geruoju sutinka kodeksą vykinti, tas 
pasirašys blanką, padarydamas tuo budu kontraktą su 

' valdžia.
Roosevelto siūlomas kodeksas nustato darbo valan- 

’dų makšilriumus ir algų miriiiriumus ‘pramonėje, susi
siekime, prekyboje ir visose kitose biznio įstaigose. 
Kaipo ilgiausias darbo laikas ofisų darbininkams nu
statoma 40 valandų savaitėje; dirbtuvių darbininkams
— 35 valandos. Mažiausias atlyginimas ofisų darbinin-i 
kams didmiesčiuose — $15 savaitėje, o mažesniuose 
miestuose — nuo $12 iki $14.50. Mažiausias atlygini
mas dirbtuvių ir šiaip mechaniško darbo darbininkams
— 40 centų už valandą, išimant tuos atsitikimus, kur 
1929 metais buvo mokama tik 30 centų (tenai dabar 
turės būt mokama ne mažiau kaip 30 c.).
"""^Darbininkams, kurie uždirba daugiau, negu ko- 

' dekse nustatytą minimumą, algos neprivalo būti maži
namos. Jaunesnio kaip 16 metų amžiaus berniukams ir 
mergaitėms darbas fabrikuose visai draudžiamas; ki
tokiuose darbuose leidžiama dirbti ne daugiau kaip 3 va
landas per dieną.

Be šitų patvarkymų, prezidento Roosevelto siūlo
moji sutartis nustato, kad pramonininkai nekeltų kai
nų savo prekėms virš to, kiek bus tikrai padidėjusios 
gamybos išlaidos, palyginant su šių metų liepos 1 d.; 
kad jie nevartotų jokių aplinkinių priemonių darbo va
landų liginimui; ir kad remtų tas įstaigas, kurios bus 
pasirašiusios šią sutartį.

Prezidento siūlomas kodeksas turės įeiti galion 
rugpiučio mėn. 1 d. ir veiks iki gruodžio 31 d. šių me
tų. Per tą laiką gal bus išdirbtos naujos taisyklės ar
ba praktika parodys dabartinių taisyklių gerumą, — 
tuomet, reikia manyti, jos bus paliktos galioje ilges- 

!niam laikui.
Tenka pasakyti, kad šis valdžios žinksnis turi 'be 

gialo ‘didelės reikšmės. Vienu užsimojimu valdžia ban
do sutvarkyti darbo sąlygas visame Amerikos biznyje. 
Anaiptol negalima pasakyti, kad prezidento nustatomi 
darbininkų algų minimumai — nuo $12 iki $15 savai
tėje — yra pakankami. Bet yra juk faktas, kad dar
bininkų uždarbiai depresijos metu smarkiai nupuolė, ir 
šiandie šimtai tūkstančių (gal net milionai) darbinin
kų dirba mažiau kaip už pusę tų minimumų.

Darbo valandos irgi nėra pakankamai sutrumpin
tos. Bet jeigu fabrikuose k dirbtuvėse bus dirbama rife 
ilgiau, kaip 35 valandas savaitėje (dabar daugelyje 
vietų dar tebėra 10 ir 12 valandų darbo diena), ir bus 
panaikinta vaikų darbas, tai didelis skaičius bedarbių 
garis darbo.

Pats svarbiausias dalykas tačiau yra tas, kad viso
se biznio įmonėse bandoma įvesti planirigunias. šitas 
valdžios žinksnis 'įrodo, kad visuomenės nekontroliuo
jamas, privatinių savininkų valdomas kapitalizmas jau 
nepajėgia susitvarkyti. Amerikos pramonės išsivysty
mas yra pasiekęs tokio laipsnio, kad ši šalis yra pri
versta žengti j planingą visuomenės tvarkomą ūkį.

“Keleiviui” vienas asmuo, 
kuris lankėsi Lietuvoje, pada
vė įvairių žinių apie gyvenan
čius tenai amerikiečius ir apie 
pėlitinę padėtį. Anot jo, —

“Diktatūra esanti stipri. 
Ir ne Smėtona to visko val
dovas, bet militariški vadai, 
kurie ir t>atį prezidentą cen
zūruoja. Pats Smetona atro
do šonas ir sumenkęs žmo
gelis. Jis yra tik militarlstų 
įrankis. Pavyzdžiui, buvo su- 
cenzuruota jo kalba, kurią 
Smetona pasakė kUn. Tumo 
laidotUVėse. ‘ Btivo korifiškilo
ti visi laikraščių ckzemplio- 
riai, Idtrie patai pino prez. 
Smetonos kalbų. Bet tai pa
daryta taip stropiai ir atsar
giai, kad mažai kas apie lai 
sužinojo.”

IPasirodo, • diktatūra Lietuvo
je irgi yra militaristų valdžia 
— taip pat, kaip ir kitose dik
tatoriškose šalyse. To iki šiol 
dauguma žmonių negali su
prasti. Jie mano, pavyzdžiui, 
kad 'Rusijoje yra įsteigta “pro
letariato diktatūra” socializmo 
tvarkai įsteigti, o Italijoje ar
ba Vokietijoje tai — “tautos 
vadų diktatūra” tautos garbei 
kelti. Bet tikrumoje visos dik
tatūros yra militariški despo
tizmai, o kilnus tikslai, i ku
riuos jos skelbia, — tai — rek
lama.

O DRAMBLIO NĖPASTĖBėJO

Gadynė” gėrisi sa- 
“American Guardian” 

palyginimu tarpe

SPEKULIACIJA BIRŽOJE

Šioje vietoje buvo atkartotinai išreikšta abejonė 
apie pastovumą to spartaus kainų kilimo, kuris per 
paskutinius tris mėnesius buvo pastebimas biržoje, 
įvairus “atakai” ir bonai šuoliais kilo aukštyn, nežiū
rint kad biznyje labai žymaus pagerėjimo dar riebuvo 
įvykę. Taigi buvo galima numanyti, kad Kairias laputė 
spekuliacija. ’ x ,. -

Dabar pasirodė, krid šita ’nuomonė buvo rie be pa
mato. Nes W!all-strytyje vėl staiga prasidėjo kainų 
kritimas. Kartu su pramonės akcijomis ėmė smarkiai 
smukti kainos ir grudų biržoje Chicagoje. Aišku, kad, 
tos kainos nebuvo nieku tvirtu paremtos, jeigu jos yra 
tokios nepastovios.

Tuo gi tarpu šitoks kainų svyravimas biržoje ken-

višokių ir kirmėlai
čių, ' bet 'ttrairiblio riėpaštebėjo.

SUKLERO VISI ŠULAI

Apie nepilno T>V<Sto žmogų 
sakbhi'a, kad j'am “Šulo trūks
ta”. Bet yra dtiugblbgiaU, kuo
met žmogių siiįra Visi šulai. 
Toki žmonės, matyt, sėdi “Lais
vės” redakcijoje, nes ‘jų klie
dėjimai apie Darių ir* Girėnų 
rėdo, kad bimbininkų štabe ne* 
bėra sveiko proto nė krislo.

Jie rašo, kad lakūnus “nužu-

dė Lietuvos ir Amerikos bur
žuazija”. Girdi,

“...Girėnas ir Darius pasi
davė Lietuvos smetoninės 
buržuazijos įtakai ir norėjo 
pakelti jos vardų. Pradėta 
apie juos daug rašyti, o jie, 
nenumanydami tikrųjų Sme
tonos valdžios tikslų, jautėsi 
didvyriais.”
O tuo tarpu iš Smetonos Val

džios lakūnai nebuvo grivę jo-* 
kibs ' parariibs; ir negalėjo riėt 
Užsimokėti $100 už leidimų iš
lėkti.

'Bet'butų bergždžia ieškoti 
’šėnso bimbininkų plepaluose. 
Jie tauškia ką jiems seilė ant 
liežuvio atneša.

Balys Sruoga

NESIŪLOMOS GYVYBES POETAS
(Garsaus rusų poeto, lietuvio 
'Jurgio Baltrušaičio šeštajam 

(kryžiui paženklinti)

“Nauj. 
vaitraščio 
padarytu 
švietimo stovio sovietų Rusijo
je ir Amerikoje. Tuo palygini
mu “įrodoma”, kad Rusijoje 
apšvieta bujoja, o Amerikoje 
tai — vienas skurdas.

Butų klaida užmerkti akis 
ant tų stambių ydų, kurias tu
ri Jungtinių Valstijų mokyklos. 
Dabartinis ekonominis krizis 
tas mokyklas dar labiau paga
dins. Bet tikėti, kad Rusija 
švietimo atžvilgiu jau ne tik 
pavijo, bet ir “pralenkė” Ame
riką, gali tik maži kūdikiai — 
arba Oklahomos poetai, panašus 
j Ameringerį '(kuris leidžia 
“Am. Guardian”).

Kiek yra Rusijoje mokyklų, 
kaip jos pastatytos, koks gy
ventojų nuošimtis mbka skai
tyti, o koks ne, — niekas iš
imant bolševikų valdžią neži
no, nes nepriklausomam tyrinė
jimui ir laisvai kritikai kelias 
į Rusiją yra uždarytas. Taigi 
tos skaitlinės ir tie neva fak
tai, kuriuos iš įvairių šaltinių 
"surankiojo “Am. Guardian”, 
yra pačių bolševikų paskelbti 
ir niekieno nepatikrinti. Tačiau, 
argi vienos skaitlinės gali pa
rodyti tikrą švietimo stovį bet 
kurioje šalyje?

Dvidešimtame amžiuje jau, 
rodos, kiekvienas protaująs 
žmogus -turėtų suprasti, kad 
liaudies švietimas tiktai 'tenai 
daro sveiką progresą, kur yra 
laisvos, ne valdžios biurokratų, 
bet 
mokykis. ‘temoksta ABC, 
aritmetikos ir kai kurių kitų 
elementariškų dalykų Hr Krei
viai kAžėrtti’ėše,' AilikdAftii itAfb 
tarnybą. Sėt kaZėrmes’dar vis
gi ateitas rijikė bavy^žfd 
švietimo įštaigbmš kultuHngbSė 
Šalyse.

O ar sovietų Rusijoje mo
kyklos yra laisvos? Užtėnka ši
tą klausimą pastatyti, kad bu
tų aišku, koks yra į jį atsa
kymas. Tačiau “Am. Guardiah”! 
taip pat kaip ir “Nauj. ’Gady* 
hės” redaktoriams ta mintis 
"Visai nė į gaivų neatėjo. Tai

Jie

Iš

kaip toje pasakėčioje/ kur žmo- 
lankytinas muzejų, maby

(Tąsa)
Stebėtina, kaip visa Baltru

šaičio ktiryba rfeiniasi žemiško
mis premisomis, — konkrečio
mis, šiokiadiehėmis, ‘darbinė
mis. RanluiiSIč šalia kelio, au
dėjo staklės, pjovėjo dalgis, 
piemens lazda, kalvio 'prieka
las, skambantis varpas, žemės 
lipynės — nuo tdkibs daiktin- 
gosios mažybės Baltrušaitis 
pradeda poetiškąją kelionę į 
išmintį. Konkretiškųjų daiktų 
jis neaprašinėja. Net tuose ei
lėraščiuose, kur cehtralinę vie
tą užima gamtos reiškiniai, 
net peizažas, nėra tapybinio 
temos įtraktaviirio. Dau'giaiisia 
ką Baltrušaitis šiuo atžvilgiu 
padaro — tai kontūrą apibrė
žia. Baltrušaičio peizažas — ne 
paveikslas, tai anglių Apibrėž
tas ar kietoje uoloje iškaltas 
grafiškai tikslus piešinys. Nei 
jungiamųjų linijų, nei šviesos 
šešėlių plastiškojo žaismo. Bal
trušaitis taip apibrėžia vieną 
kontūrą, antrą; trečią... 
tarpusavy nėra sujungti 
jie tiktai suharmonizuoti,
jų architektoniškos harmonijos 
ir trykšta reiškinius įprasmi
nanti sukaupta mintis. Baltru-i 
šaltis minties nekonkretizuoją, 
bet jis skaitytojuje sužadina 
jos gimimą, jos pergyvenimą. 
Minties jis aiškiai nepasako,— 
mintis besikurdąina skaitytojo 
dvasioje suintensyvina net es
tetinę emociją. Toks yra Bal
trušaičio kūrybinis metodas. 
Toks buvo biblinių pranašys
čių metodas.

Baltrušaitis sužadinęs skaity
tojo dvasią konkrečia mažybe, 
hejučia, 'nežymiai perkelia j'ą 
į kitą plotmę. Skaitytojas ’ir 
just nepajunta, kaip jis pasi
kelia nuo žemės, atsiduria to
kioje aukštybėje, kuridje galva 
svaigsta, kurioje klaiku daro
si. Ne kiekviena galva, ariot 
vokiečių, yra schwindelfrei, 
nei kiekviena dvasia 1 iš tęsės 
Baltrušaičio aukštybėje. Jo po
ezija nedaugeliui prieinama, 
bet tiems, kurie ištęsėjo su j'a 
pasikelti, ji yra taip pat būti
na, kaip duona ir saulė. Atro
do, ar ne kuria slapta minti
mi bus pagrįstas ‘ir ‘BaltrušAi- 
čio veikalų pavadiiĮimų nuosa- 
Miihas:“ žemės Lipynės”, “KA1- 
Uų TAkėlis” ir “Lelija ir PJAU- 
tuvas”? Kaip pavieniuose eilė
raščiuose ' Baltrušaitis huo že- 
hifškos itfAž^bės ’kdriia j visą-t 
Aprėpiančią ^’AMtkŠtybę,3tai ir jo 
visos kūrybos ‘Pamela kelionė 

rWo 1 žemės į WiČlyh“ąsias kalnų 
■ankštybes, 'kUr/'Vtsų pasaulių 
ŠfehOs siiMėih'a 'žmfe'gAus dva- 
jĮ^je, kaip Marilės'^^uliai lė
lį jfes1 žiede.

Atrodo, kad Baltrušaičib 
poėzijbs nagrinėto  j ai bei kriti
kai pamiršo atkreipti f pakanka
mai dėmesio į vie^ą’^BaltrUŠAi- 
čio ' gyvenimo aplinkybę, kuri 
galėtų šiek tiek praskleisti jo 
kūrybos paslaptį. 'Baltrušiltis 
gimė Lietuvos lygumų atities- 
lėtoje, -prie Nemuno mito ^lie
tuviškų dainų ir pasakų spar-

'nuotbs ‘vaizduotės vaisiais. Bal
trušaičio eilėraščių konkretybe 
bei jų architektoniška kompo
zicija — iš Lietuvos. Tai yra 
lietuviškos lyrikos 'tipiškašai 
bruožas. Bet BalthišAitis ’ ilgai 
yra gyvenęs balnuose. Kalnų 
gyVentojo psichologija Visiškai 
kita, tiėgu lygumbs. Ir mintija 
kairių; gyventrijai kitaip,r ir'jau- 
ėfa, ir ’pAsaiilį priima kitriip. 
Ne Vfėta čioriai kalbėti ąpie 
lygiiinos ir kairių gyvėritojų 
psičhblogijbs skirtumas, —- jie 
korikfėčfais žodžiais gal nėt 
pAsa'kbmi nėra. Jei lygumos 
gyVeritojas niekuomet' nėra p'At- 
sai pabuvojęs krilritiose, kaini
ninko pėrgyvenimų jis nickuo- 
ftiet nesupras iš atpasakojimų. 
Ganės pažymėti, kad ir lygu
mų gyvėhtojui, besikeliant į 
kalnūs, keičiasi jb pojūčių pro
cesas, 'keičiasi pergyvenimų in
tensyvumas. 'Kiekvienu žings
niu aukštyn į kalnus auga mir
ties pavojus,'kiekvienu žingsniu 
prasiveria vis platesni horizon
tai. Dvašią apima rusti rimtis, 
žodžiai nustoja savo prasmės. 
Nereikalingi jie. Jie niekuomet 
nepasakys pergyvenimų, jie 
tiktai sutrukdys džiaugsmą 
kalnų didybę ir neaprėpiamo
mis ėrdvčmis. Ne be pagrindo 
gi ir senieji graikai šviesiuo
sius kūrybinius dievus apgyvėn- 
dno didingame Olimpo1 kalne, o 
pikčiurnas bei ištižėlius sukim
šo į pelkes ir 'požemius, 'žbdiš 
kalnuose ištrūksta iš krutinės 
tuomet, kai jis yra visiškai 
pribrendęs, kai jis yra'būtinai
reikalingas, kai turi būti būti- dengtuosius klonius: 
’— .-as -------------

nai pasakyta tai, ką žodis ženk
lina. Ir šitąja prasme Baltru
šaičio poezijoje yra labai daug 
iš kalną atmosferos, čia kalba
ma ne apie jo poezijos alpinis
tiškus motyvus ar vaizdus, čia 
kalbama apie Baltrušaičio gal
vojimo, jutimų, pergyvenimų 
proceso charakterį. Baltrušai
čio sakinio žodžių tvarka, sin-J 
takse (lygiai lietuviška, lygiai 
rusiška), žodžių šykštumas, 
epitetai, metaforos, palygini
mai, — visa tai, kuo pasireiš
kia pergyvenimų procesas, — 
visa tai dvelkia kalnais, jų di
dybe, jų vienuoliška rūstybe, 
jų neaprėpiamais horizontais, 
žmogaus dvasia suliejanČiais su 
visata. Baltrušaičio kūrybos 
raida ir yra tolydis lipimą* į 
kalnus beveik be jokios metafo
ros. Vis aukščiau jis pasikelia, 
vis tdlimešnėj pakalnių Ūkanoj 
paskęsta žemiškųjų daiktų si
luetai, vis giliau ir giliau įsi
skverbia i į erdvių mėlynę, — 
Vis plačiau ir plačiau sutampa 
su "visata.

Atitinkamai šiai vidujei poe
to raidai keičiasi ir jo eilėraš
čių forma. 
Baltrušaičio 
dar daugiau žemiškų siluetų^ 
daugiau detalių, daugiau pei
zažinio fono. Ilgainiui detalės 
retėja, 'o peizažinį optinį fomį 
Vis dažniau ima pakeisti akus
tinis, melodinis. Eilėraščiai ta-j 
įgytum susikaupia, jų Vidhjhį 
vaizdas ‘išsitęsia vertikale ar
chitektoniška linija, vis dau
giau ir daugiau jame dvasinio 
prado. Dabar Baltrušaitis be-j 
rašo trumpučius, vos keturių 
ar net dviejų ėihičių eilėraščius; 
ir juose taip rėljėfiškai tškris4 
talizuoja tokių gilią išmintį, 
kad tieji fragmentiški posmai 
gali atstoti visą pjesę. Baltru-į 
šaičio išmintis rado naujausią 
pasirėiŠklmo forihą 
tą, kaip 
skaisčią, 
įtikinamą, 
formulė.

Išmintis yra žinojimas. Ir 
žinojimas visuomet uždaras sa
vyje. Ir Baltrušaitis kartkar
tėmis paberia mums, sužemė- 
jusiems, savo 'žinojimo nutru
pėjusius, nuostabiai prasisklei
dusius žiedus. Nuo žemės besi
keldamas į mėlynųjų kalnų — 
į dvasios aukštybes — svaigi
namus tolius, šeštame savo gy
venimo kryžkelyje Baltrušaitis 
atsigręžia kartais į debesų pri-

Patyriau skaudžiai ir giliai: 
Ką, kurini, žemėj išmanei 
Ir kų žinai, ir ką turi — 
Kaip auksų užrakink širdy!*)
*) šios eilės paimtos iš J. Baltru

šaičio lietuviško nespausdinto eilių rin
kinio.

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

Patarnavimu
{KUI?TURA No. 4 tik ką 

gavOmeiš Lietuvos. Tai ge
niausias ir įdoftiiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

Ankstybesniuosę 
eilėraščiuose yral

Rdkaldukite. '“NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
•Jums patarnauti. Jisai 
tėbai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

' papras- 
šiokiadienė duona, 

kaip kūdikio sielų, 
kaip matematikos

AMERIKOS
PILIETIS

k

Būtina it labai 
binga knygdŽ tiems, ku
rie nori 'tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 
a’pie *jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 

’rtieno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

pagel-

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
17B9 -So. Halsted St

CHICAGO.’DLL. ‘ 

Siųskite money orderi arba kratos 
ženklelius.
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ĮGALIOJIMUS
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Lietuviai Daktarai

SPORTAS

Grdboriai

Lietuves Akušerės

CHICAGO,

Lietuviai Daktarai
PADĖKAVONĖPADĖKAVONĖ

Boulevard 5914Ofiso ir Rez

P-ia S. Cherry vėl 
išvyksta j Lietuvą

porą žodžių apie patį 
Aviacijos ’Kliubą. M'a- 
tėra žinoma, kad Clii-

Kačinskienė buvo užmušta 
jos draugė buvo sužeista

3 svogeriai, 
Juozapas ir 
Lietuvoj se-

randasi 727

Rytoj Dambrausko farmoje 
bus galima pasimatyti, ir susi
pažinti su p. Kiela, kuris yra 
pasiryžęs baigti musų drąsiųjų 
lakūnų, kap. Dariaus ir Girėno, 
pradėtąjį darbų.

Važiuoti į pikniką parankiau
siai yra Archer avė. Davažia
vus Willow Springs, už tilto, 
reikia pasukti po dešinei. Už 
antrų gelžkelio bėgių kaip tik 
ir randasi Dambrausko farma.

Piknikas Lietuvių Aviacijos 
Kliubo parėmimui

Tarp Chicagos 
Lietuvių

O. Kačinskienė paliko vyrą 
Mečislovą, sūnų Rolandą, bro
lius Nikodemą ir Motiejų Vala
vičius, brolienes, Lietuvoje se
ną močiutę, dvi seseris ir bro
lį. Atvyko ji Amerikon; 1913 
metais. Gyveno DeKalb, III., 
vėliai? Chicagoje, iš kur persi: 
kėlė į ukj, Carney, Mieli;

—Draugė.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Žuvo automobiliui 
sustojus ant geležin

kelio bėgių

prie Clark 
yandoų. 0—5

PanedBlio, Seredoa ir Pfitnyfiioa rak. 0 iki 8
Telefonai

Namai: 6469 1

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

2400 W. Madison S t.
/ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seelcy 7330
Namų telefonas Brunstfick 0597

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

Patarnavimu

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. Rockuull' St. 
; T<L Rcpublic 9723

Apie tvarką Lietuvių 
Dienoje

lakūnai. Sakysime, vienas jų, 
p. Antanas Kiela, jau* per kelis 
metus skraido padangėmis. Įdo
miausias ' dalykas yra tas, kad 
p. Kiela kartu su velioniu Da-

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

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

Prieš trejetą savaičių grįžo 
iš Lietuvos visiems chicagie- 
čiams gerai žinoma p-ia S. Cher
ry. Atvyko ji iš Lietuvos Chi 
cagoje atostogas praleisti ir 
šiaip savo reikalus sutvarkyti. 
Kadangi atostogų laikas jau 
baigiasi, tai ji vėl vyksta į Kau
ną, kur dirba Finansų Ministe
rijoje.

P-ia Cherry apleidžia Chica- 
gą šiandien. Paviešėjusi kelias 
dienas pas savo gimines New 
Yorke, ji liepos 29 d. sės į lai
vą ir plauks į Lietuvą.

Rytoj Dambrausko farmoje, 
Willow Springs, įvyks šaunus 
piknikas, kuris yra rengiamas 
parėmimui Lietuvių Aviacijos 
Kliu*bo. Prie pikniko rengimo 
daugiausiai prisideda lietuvių 
atletai, o ypatingai ristikai. 
Dalyvaus, galimą, sakyti, visi 
Chicagos lietuvių ristikai; Sa
kysime, bus Mingela, .Mason, 
Bagdonas, Levickis ir daug ki-

i’ium tarnavo Amerikos kariuo
menėje, o vėliau beveik kartu 
išvyko į Lietuvą ir ten tarnavo 
kariuomenėje.

P-as Kiela Amerikos kariuo
menėje 'tarnavo aviacijos sky
riuje. Iš pradžių jis buvo me
chanikas prie lėktuvų, o vėliau 
ir pats skraidė aeroplanais. Nu
vykęs į Lietuvą, jis 17 mėnesių 
išbuvo aviacijos skyriuje ir ten 
kartu skraidė su velioniu Da
ri r?m.

Grįžęs Amerikon, p. Kiela ir
gi daugiausiai dirbo prie avia
cijos. Jis turėjo įsigijęs ir sa
vo lėktuvą, kurį prieš kiek lai
ko pardavė kitam lietuviui, bū
tent žinomam ristikui Adomui 
Widzes.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE s 
Telefonas Virginia 0036

Lietuvių Diena Pasaulinėje 
Parodoje jau. praėjo, bet dar 
ilgam laikui ji pasiliks kaipo 
tema įvairioms kalboms, disku
sijoms ir kritikų komentarams, 

iškilmės turėjo būti ne
paprastos, didelės, turėjo būti 
istorinis įvykis, o tuo tarpu 
jautresniems lietuviams dėl jų 
teko rausti, vietoj kad didžiuo-

Pas Kiela buvo pasirengęs šią 
vasarą skristi į Airiją, tačiau 
dėl tam tikrų kliūčių priverstas 
buvo kelionę atidėti. Vienok 
labai galima, kad dar šiais me
lais jis skris į Airiją. Jis jau 
turi apsirūpinęs leidimu ir ki
tais reikalingais dalykais.

Bus ne pro šalį priminti, kad 
p. Kiela yra pasiryžęs taip pat 
sristi į Lietuvą, jeigu tik su
sidės palankios aplinkybės. Tą 
kelionę jis planuoja atlikti kar
tu su kitu lietuviu, būtent, su 
Amerikos armijos kapitonu 
Turskio. Tiek p. Kiela, tiek 
kap. Turskis yra patyrę lakut 
nai ir geri navigatoriai.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Dabar
Lietuvių 
žai kam 
cagoje randasi keli geri lietuvių

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

| DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081,

Dr. John Francis Ruzic;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentivorth Ape., 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..

programui baigiantis viena*, 
senas žmogelis atnešė kokį tai 
skarmalą, purviną, sudraskytą, 
ir prikaltą prie netašyto koto, 
ir iškabino jį, kaipo Lietuvių 
vėliavą—Lietuvos simbolį paro
doje? Ar stebėtina, kad garbės 
svečiai turėjo rausti iki ausų, 
kuomet jie buvo perstatomi 
publikai? Ar stebėtina, kad vi
si Chicagos lietuviai yra juo 
pasipiktinę ?

Iš kitų miestų atvykusioms 
lietuviams turime pastebėti, kad 
jie neprivalo spręsti apie visus 
Chicagos lietuvius pagal pirmi
ninko elgesius. Jis pateko į tą 
vietą tik per klebonų ir davat
kų burių machinacijas, ir, esu 
beveik tikras, kad tie patys kle
bonai, kuriuos pirmininkas taip 
gausiai perstatinėjo Lietuvių 
Dienos publikai, gailisi padarę 
didelę klaidą ir žymiai nupiAdę 
savo prestižą. —X.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 Wegt 63rd St.
Tel. REĘUBLIC 3100

J. F. EUDEIKIO' graborįų įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gąli pigiam patarnaut^

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 33 77

Liepos 8 d., 10:30 valandą 
vakare Ona Kačinskienė, iš Car
ney, Mich., žuvo po traukinio 
ratais. Ji važiavo su drauge p. 
Bushiene automobilyje. Netikė
tai automobilis sustojo ant 
traukinių bėgių. Abi tuojau iš
šoko ir mėgino ištrukti iš at
einančio traukinio kelio. Bu- 
shienei pasisekė tai padaryti, 
bet Kačinskienė buvo Užmušta. 
Bushienė buvo sužeista.

Liepos 13 d. velionės kūnas 
buvo išlydėtas iš Lachavičiaus 
koplyčios į Tautiškas kapines, 
kur ji buvo iškilmingai palai
dota tarp draugų prisiųstų gė
lių. Kalbėjo M. Zolpienė ir p. 
Kisielius iš DeKalba, Illinois, su 
kuriuo velionė ilgai veikė vi
suomeniniame gyvenime.

Res. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis* po pietų i: 

nedėliomis pagal susitarimą.

127 N.Dw... .  . ,
Telefonai Cmcal 4440-4414

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo. vl<U- 

3323 South Halsted, Street 
Tek Boulevard 1310

Valandos:; nuo 6 iki 8:30 vaL kiek
vieną vakarų, f išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Vakarais: Utini. 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 
Panedėty, Utarninke, Ketverge* ir 

Subatoj 9 iki 8.

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.
ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

SENIAUSIA IR! DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

756f W. 35th St
(Cor. of 35tb 0 Halsted Sts.) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį.

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.

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 susitarimų.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto, ofisas 77 W. Masbington. St.
Room. 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

JOHN B. BORDEN 
Lietuvis advokatas 

105 W. Monroe St., 
Tebfon»e .7640; v 

W. Side:2201 W. 22 SL r_  l ~TiiefoMi Om»Į 81g3 
Narnate 6469 S. RockweII S 

ūternlnko,_ Ketverto 0 Bubėtos vak.

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.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas. Republic 7 8 6 8

h. MATEUŠAS SIMANAVIČIUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 20 dienų, 11:30 valandų ry
to 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Miknyčią kaime, 

r šventažerio parap., Suvalkų.
t A. a. Mųteušas per ilgus metus 
. yra gyvenęs Wilburton, Oklahoma.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo< 

y, terį Monikų po tėvais Danaus- 
r kaitė, 3 sūnūs, Antanas, Jonas it 
♦ Juozapas, 3 seseris, Mortų Ma- 
j jauskięnę, Elzbietą Lazauskienę it 

Paulinų Kanapienę, 
Antanas, Andrius ii 
daugiau giminių, o 
šuo Jieva.

Ku*nas pašarvotas 
<W. 21 St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
, liepos 24 dienų, 8:30 vai. ryto 
% iš namų į Dievo Apveizdos' para

pijos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mateušo Simanavi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esaį nuoširdžiai kviečiami da
ly vaujti i laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Seseris, 
Švogeriai ir Giminės.

Į Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžius, tel. Canal 6174

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Jay Beagle iš Raciiįe, Wis., su savo žmona Linda (kairėj), 
su kuria jis yra persiskyręs ir jo busiančioji žmona Lydia 
Wcber. Visi trys labai gražiai ir taikiai gyveno vienuose na
muose, jis kaipo savo buvusios žmonos įnamis, o jo mylimoji 
kaipo buvusios žmonos viešnia. Bet įsimaišė valdžia ir suardo 
gražų sugyvenimą, pasiųsdama Beagle ir jo mylimąją kalėji- 
man už nepadorų sugyvenimą, o buvusią žmoną ir du vaiku
čius palikdama be išteklių pragyvenimui, nes buv. vyrui esant 
kalėjime ji negalės gauti ir alimentų, kuriuos jis jai mokėjo.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
i • Physical Therapy
0U Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir CbiruCgas,

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street 

Vai.:'10—11 v. ryto, 2—4, 7—9v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais lft—r-2J. F. RADZIUS

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augšČiau 
Moderniška koplyčia dykai.

668 IV. I8th St. Tek Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

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. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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, III. 
Tel, Cicero J927J. F. EUDEIKIS

HĘTUVIŲ GRABORIUS. 
DIDYSIS OFISAS 

4605^07 SO. HERMITAGE AVE.
Viri, Tiląfęnri YARD? 17,41.^1742 CHICAGO. ILL.

MARTINAS KUZARIS 
kuris mirė 1 1 dienų liepos ir pa
laidotas tapo liepos 15 d.. 1 933, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimų 
ir palydėjo jį į tų neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimų iš musų tarpo, 
reiškiame giliausių padėkų daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms it 
suteikusiems vainikus ' draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, Kun. Kleb. Skrypkai. Kun. 
Kvečinskui. vargonininkui Dauk- • 
sai, kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielų: dėkavojame 
graboriui I. J. Zolp. kuris savu 
geru ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį, į amžinastį. o 
mums palengvino perkęsti nuliū
dimų ir rūpesčius. dėkavojame 
draugijai Karaliaus Jag’los, grab-. 
nėšiams, gėlių ir šv. Mišių au
kautojams. giminėms. į pažįsta-1 
miems ir draugams, kurie prisidŽ-' 
jo kokiu nors budu ir paguodi 
mus nubudimo valandoje ir pa
galios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas tėveli sakome: 
ilsėkis Šakoj žemėje. Nuliūdę

Dukterys, Žentai, Seserys, 
Antikai, švogetis. Pusseserė, 
Pusbroliai ir Giminės.

ANTANAS PALIONIS 

kuris mirė liepos 12 dienų, 1933 
ir palaidotas tapo ' liepos 15 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavot tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimų 
ir palydėjo jį į tų neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimų iš musų tarpo, 
reiškiame giliausių padėkų dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė' 
vui Pral. Krušui. kunigui šiau- 
linskui ir kun. Petrauskui kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielų; dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius ir pagultos dėkavojame vi
siems dalyvavusiems, laidotuvėse 
žmonėms: o tau musų mylimas 
broleli sakpme: ilsėkis Šaltoj že
mėje.

Nuliūdę
Sesuo Kotrina Virielienė ir 
Šeimyna it, Gimintd

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 I 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vietų 

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

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 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.
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Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 pų pietų 

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

Nekalbant apie menkesni irs 
blogumus, kurie erzino susirin
kusius tūkstančius žmonių, 
kaip pay„ didele betvarkė su 
kėdėmis, rezervuotomis vieto
mis, ženklelių savininkams ir 
svečiams iš tolimesnių vietų, 
betvarke estradoje, tik negab- 

praleisti nepastebėjus, kaip 
prastai vedė tvarką parodos 
lietuvių skyriaus pirmininkas.

Iš imponuojančių iškilmių jis 
padarė pigų politišką mitingą- 
jomarką, prie kurio surengimo 
nenorėtų prisipažinti nei “X 
wardo politiškas klubas”.

“Come on everybody, come 
on you, give the little girls a 
great big hand; come on you 
fellow, come on everybody” — 
tebuvo galima girdėti, kuomet 
Mastauskas perstatinėjo publi
kai žymius dainininkui, kalbė
tojus ir kitus asmenis, kurių 
galvos yra daug aukščiau žemų 
pirmininko asmeniškų ambicijų 
ir egoizmo.

Toliau nuo estrados sėdėję 
asmenys negirdėjo, bet priim
kite už gryną faktą ,kad pirmi
ninkas neapsėjo ir be negražių 
išsireiškimų dėl kurių nevienam 
klausytojui teko*pasijusti labai 
nesmagiai.

, Iliustravimui pirmininko elge
sio estradoje pacituosime du 
pavyzdžiu. Atėjus laikui per
statyti ministerj B. K. Balutį, 
tvarkos vedėjas pradėjo dairytis 
po estradą, sukaudamas, “Ku‘r 
Balutis, kur Balutis?” Kas tai 
iš publikos atsiliepė, kad ‘‘štai 
jis ateina”. Balutis skverbėsi 
pro publikos minią artyn prie 
estrados laiptų. Pirmininkas 
tuo tarpu, pribėgo prie laiptų 
ir pagriebęs už Balulio rankos, 
užtempė jį su žodžiais, ‘‘Come on 
up here, you son-of-a-gun”.

Toliau, Mastauskas kalbėjo į 
garsiakalbį perstatydamas pub
likai konsulą Chicagoje, Anta
ną Kalvaitį. Kalbėjo .kalbėjo, 
ir staiga, kuomet reikėjo ištar
ti konsulo vardą, suklupo. “Ka.. 
Kai... Kai...” Po to, atsigręžęs 
į asmenį, sėdintį užpakalyje, 
garsiai sušuko, “Say, buddy, 
what is that’ guy’s’ name?”

Tai taip buvo vedama tvarka. 
Ar stebėtina, kad estradoje ne
buvo lietuvių vėliavos, kad tik

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose ėgzaminavimas daro
mas , su elektra, parodančių mažiausias 
klaidas. Specialė atydų atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Optdmetricall/ specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akjnių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip* • pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Uratai '

K. E G U GIS
A D V A

MIESTO ORJ ,
SuRoupms 143L1434:
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i Tarp Chicagos
Lietuvių

-

I

Dariaus-Girėno Ge 
dulo Vakaras Lietu 

vių Auditorijoje
Ch’cagos Lietuvių Anui tori ja 

niekuomet nematė tiek nuo
širdžių, tikrų gailesčio ašarų, 
kiek ketvirtadienį vakare, kuo
met įvyko Dariaus-Girėno ge
dulo vakaras, dalyvaujant di
džiuliai miniai žmonių.

Liūdnumo, skausmo atmos
fera buvo persisunkusi per vi
są salę, kurią valandas prieš 
programų i prasidedant pradėjo 
užpildyti chicagiečiai, su didvy- 

į liais lakūnais praleidę eilę me- 
jais bendravę. Daugeliui 
dabar sunku apčiuopti 
kad Steponas Darius ir 
Girėnas žlugo, kad jie

Litu-
likučiuose. Rodos, dar

liūdnoms gaidoms 
vedamas 
pradėjo

tų, su 
dar ir 
faktą, 
Stasys
palaidojo savo gyvybes 
anicos 
nesenai su jais kalbėjo, valgė, 
juokavo — o dabar jau jie pa
laidoti Lietuvoje, už 5,000 my
ku.

Trimito
nuaidėjus, orkestras, 
Kazio Steponavičiaus, 
groti Chopino Laidctuvių Mar
šą ir tuo atidarė programą, 
kuri vedė Kleofas Jurgelionis. 
Pirmas prabildamas į susirin
kusius K. Jurgelionis perskaitė 
eiles, kurias jis parašė apie tą 
skaudžią lietuvių tautos trage
diją (jos tilpo “Naujienose”) 
sujudinusią visus pasaulio lie
tuvius. Laike vakaro kalbėjo 
ministeris B. K. Balutis, adv. 
G ūgis, konsulai A. Kalvaitis ir 
tP. žadeikis.

Kalbėtojai iškėlė lakūnams 
paminklo statymo klausimą, 
nurodydami, kad planuojama

5950
Už Šį Naują Ekono 

mijos Modelį

šeštadienis, liepos 22, 1933

CLASSIFIED ADS
Furnished Rooms

“Avė

/*

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

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, 20 metų išdirbtas biznis, parduosiu 
pigiai.' 1442 So. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 1898.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su visais įrankiais, priežastis patir
site ant vietos. 614 W. 18th St.

PARDAVIMUI grottrnė, išdirbta vie
ta, trys ruimai užpakalyj, pigi renda. 
parduęsiu pigiai. Negaliu apsidirbti.

4518 So. Rockwell St.

mnnrmss, ckw», m
esate visi seni ir jautri pagiriečiai ir pa- < 
girietės parapijonai. Taigi kviečiami at-' 
važiuoti į Shady Tree Archer Avė. ir 
98 St. Rengia J. Ylevjč, J. Raila it 
P, Elcvic.

brighton Park Liet. Atletikos ir Pa- 
šelpinis kliubas rengia šeiminišką išva
žiavimą S. Svalainio Darže, 83 St. ir 
Kean Avė., nedėlioj, liepos 23, .1933,* 
1 vai. po piet. Yra kviečiami visi lie-Į 
tuviai atsilankyti ir linksmai laiką pra
leisti prie geros muzikos ir paremti mu
sų kliubą, o mes iš savo pusės stengsi
mės užgandėdinti atsilankiusius svečius.

Kviečia Komitetas.

M

h

Sadauskaitė
L. Niemčiauskaitė ir
Liet. Simfonijos or-

Brighton Park. American Lithuanian 
Citizens Club pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadieny, liepos 23 d., 193 3 
Gramonto svetainėj, 4 5 35 So. Rockvvell 
St., 1 vai. po piet. Visi nariai pri
valote dalyvauti, nes bus svarbus su
sirinkimas. Komitetas.

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

TRANSFERINN
2513 So. Halsted St.

prie pat Archer Avė.
Turime senoviško Manhat- 
ten Alaus ir skanių užkan
džių. Kviečiame visus at
silankyti.

■ .. . .......... .

jį pastatyti viename Chicagos 
viešųjų parkų. Aukų rinkimas 
paminklo statymui buvo pra
dėtas Gedulo Vakare, duoda
mas $250 paminklo fondo su
kėlimui. Aukomis surinkta su- 
virš šimtą dolerių ir pridėjus 
prie jų įplaukas už bilietus, su
sidarė apie $250 suma

Muzikalę programo dalį iš
pildė Juozas Babravičius, su
dainavęs “Visur Tyla” ir “Ty
liai, Tyliai Nemunėlis Teka”, 
A. S. Steponavičienė — “Var
pas”, H.
Maria”, 
Chicagos 
kestras.

Didelį įspūdį padarė K. Jur- 
gelionio ir J. Tysliavos eilės, 
kurias abu autoriai deklamavo 
į susirinkusius. Publikai tų 
eilių besiklausant, didžiumoje 
akių sužibėjo ilgai varžomos 
skausmo ašaros.

Į vakarą atsilankė visi Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
giminės, tarp jų Dariaus moti
na, p. Augustina Degutiene.

Auditorijos bendrove suteikė 
salį vakarui veltui, o Loveikis 
(gėlininkas) papuošė sceną su 
palmių lapais ir kitais žolynais, 
prie iškilmių prisidėjo Cicero 
Kareivių Draugija, prisiųsdama 
keturių kareivių garbės sargy
bą.

Vakaro pelnas — $250 
riamas paminklo fondan.

Kun. Friedrich von Bodel- 
schwingh, kuris tapo išrinktas 
Vokietijos protestonų bažny
čios galva, bet naziams jis ne
patiko ir jis turės iš savo nau
josios vietos pasitraukti.

tuvių Dieną ir prie progos su
stojo kelioms dienoms apžiūrė
ti miestą bei pasaulinę parodą.

Vakar “Naujienose” lankėsi 
p. Staniškis iš Shenandoah, Pa., 
p-ia Matuliauskienė :š Balti- 
more, Md., ir detroitiečio Mil- 
tono sesuo su dukrele iš Wilkes 
Barre, Pa.

ski-

Dviguba tragedija 
susipynė apie šį lin

kėjimų laišką

Reikalaus pavadinti 
Chi. gatvę Dariaus- 

Girėno vardu

NUKiuAut KANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

RADIO KLIUBOPROGRAMAI
7:45 VALANDĄ

(APART NEDfiLD.)
15 STOTIES

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

CL ASSIFIED ADS

Laiško autorius 
Boardman žuvo už 
dienų po prisiuntimo 
su linkėjimais Dariui 
rėnui.

NRuosell
dviejų
laiško

Birželio mėnesio pabaigoje 
“Naujienos” gavo laišką nuo 
žymaus lakūno Russell N. 
Boardman, kuris 1930 metais 
perskrido Atlantiką, iš New 
Yorko į Stambulą, Turkiją. Ta
me laiške R. N. 
ko:
Mr. Anthony S.
Naujienos
The Lith. News
1739 So. Halsted Street 
Chicago. Illinois

Boardman

Vaivada

Pub. Co.

sa-

Of 
and 

Girėnas’

Dear M r. Vaivada:
I am very glad to hear 

Captain Stephen Darius’ 
Lieutenant Stanley
plaus of a non-stop flight to 
Kaunas, the Capitol of Lithu- 
ania.

I am very sure tha.t this 
will be an event of real impor- 
tance to the Lithuanian people, 
and I wish both Captain Da
rius and Lieutenant Girėnas a 
very fine trip and a happy, 
landing.

With best vvishes for their 
success, I am

Very truly yours,
Springfield Air Bacing 

Association, Ine.
Springfield, Massachusetts, 

Russell N. Botardman.
Dviguba tragedija susipynė 

apie šį laišką. Į “Naujienas” 
jis atėjo birželio 30 d. Liepos 
1 d. lakūnas autorius skrai
džiojo aeroplanu Indianapolis, 
Ind., ir buvo sunkiai sužeistds, 
kuomet jo aeroplanas nukrito 
ir sudužo. Liepos 2 d. jis minė 
r.uo paneštų žaizdų. Pasiuntęs 
savo linkėjimus lakūnams 
riui irv Girėnui Russell 
Boardman mirė po dviejų 
nų.

O Šiandien visi liūdime savo 
didvyrių, Stepono ir Stasio. La
kūno gyvenimas nėra tikras, 
šiandien jis skraido, kad ryt, 
gal, paaukoti savo gyvybę.

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga 
kreipsis su prašymu į mieste* 
tarybą
Lietuvių Moterų Piliečių Ly

ga kreipsis į aldermoną Thomas 
Doyle su prašymu padaryti įne
šimą į miesto tarybą pavadinti 
vieną Chicagos gatvių Dariaus- 
Girėno vardu, susirinkime, ku<- 
ris įvyks Fellowship House, 
831 West 33rd PI., trečiadienį 
liepos 26 d.

Tame susirinkime, tarp kito 
ko, kalbės adv. K. Jurgelonis 
apie mokyklų uždarymą ir ža
lą, kurią tas atneštų mu’sų vai
kams. Be to, bus paliestas rei
kalingumas būti šio krašto pi
liečiais. Visos moterys ,nuo 18 
iki 70 metų amžiaus, raginamos 
įstoti j Lietuvių Moterų Pilie
čių Lygą.—Zol-nė.

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 Danai 6558.

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

Automobiles
PACKARD PASKIAUSIO 1931 

MODELIO SEDAN. Važiavau juo 
labai mažai, yra kaip naujas. Origi
nališkas gražus pališas, nėra*jokios žy
mės, sunkus tairai — 1 
pamatyti, kad įvertinti, 
virš $2,900, Man reikia cash, paau
kausiu už tiktai $275, 1004 North 
Kedzie, 2nd flat.

kaip nauji, .turite
Kainavo man

GRAHAM 193 1 MODELIO DE 
LUXE SEDAN. Man reikia cash ir 
todėl priverstas esmi paaukoti mano be
veik naują karą. Beveik visai jo nevar
tojau, yra kaip naujas. Turi šešius dra- 
tinius ratus, gerus tairus. Karas yra 
tokiame pat stovy, kaip dieną kuomet 
išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tiktai 
$300. 4832 North Winchester Avė.,
2nd flat.

Kupiškėnų Užeiga 
Bridgeporte

JEIGU PRIREIKS

Cigaru, Cigaretų ir 
Tabokos

Neužmirškite savč rfA| draugi “žyduką”
HUPMOBILE. Tikras Paskiausias 

1 93 1 Sedan. Visai kaip naujas ir pui
kus kaip tą dieną kuomet jų nupir
kau. Tai yra geriausis ir ekonomiš- 
kiausis ka ras^jMirP -kada* -norr~nrrėjaur 
Geriausis užbaigimas ir tairai. Priim
siu $250. 9įJ~Ą^onhSacramento 
Blvd., 3rd flat. ’ ' ''

Jonas Puronas atidarė naują 
lietuvių užeigą Bridgeporte po 
adresu 3210 South Halsted St. 
Jis yra plačiai žinomas kupiš
kėnas ir moka užlaikyti alų 
šaltai. Dabar Chicagos kupiškė
nai turės savo susibūrimo vie
tą. —VBA.

Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RENDON kambarys dėl vedusios po
ros arba pavienių. Galima naudoti 
virtuvę. Maža šeimyna.

704 2 So. Campbell Avė.

RENDON kambarys vienam vaiki
nui karštu vandeniu apšildomas, telefo
nas. Maža Šeimyna.

4517 So. Rockwell St.

• RENON kambarys ženotai porai ar
ba vaikinams. Galima virtuvę vartoti.

3 3 26 So. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA kambarys, apšil
domas, pigiai— prie mažos šeimynos. 
(2ros lubos) 3427 S. Emerald Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

6955 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI naujo styliaus vonia 
dėl visų žmonių, ypač ligoniams, kurie 
turi rheumatizmą ir kitas įvairias li
gas. šita vonia yra gera dėl farmtrių. 
kurie neturi, gali užkabinti anr sienos 
ir. padėti kur tik norite, taipgi parsi
duoda rakandai kartu arba atskirai.

1448 No. Wood St.
3rd lubos užpakaly

Situation Wantea
Darbo Ieško

REIKALINGAS darbininkas ūkės 
darbui — turi mokėti melžti karves ir 
apsipratęs su arkliais. Darbas nuo
latinis. Atvažiavę į Willow Springs ei
kite į vakarus 2 mylias 83 St. ir čia 
klauskite Big Tony.

ANTANAS RAIBUŽIS.
Big Tony 

Willow Springs, II!.

Partners VVanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS IŠTIKIMAS ŽMOGUS
Pavienis, nebejaunas žmogus paieško 

vyro ar moteries, ištikimų žmonių, kai
po partnerio prie trijų augštų mūrinio 
namo, 24 kambarių, su dideliu storu ir 
mūriniu garadžium ir prie spaustuvės it 
knygyno. Spaustuvės ir knygų leidi
mo biznis išdirbtas per 29 metus ir ei
na labai gerai, tik man vienam sunku 
narna ir biznį prižiūrėti. Partneris ar 
partnerė gali būti be patyrimo, tik biznį 
prižiūrės, bet. turi išsigalėti įnešti kelis 
tūkstančius dolerių, nes namas ir biz
nis yra verti keliolika tūkstančių dol. 
Atsišaukite greitai: :

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

Chicago, III.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė dėl 
“eurb Service”. Mrs. H. Wittis Beer 
Garden, 4469 Archer Avė.

,-(^^.rJiusiness Chances 
Pardavimui Bizniai.

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

5111 So. Union Avė.

ANT PARDAVIMO soft drink par- 
lor labai pigiai. Šaukite

Lafayette 3129

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

4605 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Model Sandvičių 
Shop, bargenas, žema renda.

3801 So. Halsted St.

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

6812 So. Western Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša
pa, pigiai, gerai įrengta, biznis išdirb
tas. Pigi renda.

3551 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI1 80 akerių farma su 
gerais budinkais, 40 medžių sodnas, 60 
mylių į šiauvakarius nuo Chicagos, 8 
mylios nuo Kenosha, Wisconsin. Prie
žastis pardavimo 
Kaina tik $6,500. Kreipkitės prie 

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

mirtis savininko.

4508

PARDAVIMUI 10 arba 16 akerių už 
cash. pigiai, Knox, Ind. arti Bass Lake 
gera žemė, 4 kambarių namas, besemen- 
tas, vįštinyčia, viskas nauja, upelis ir 
miškas.

Parduod dėl ligos.
1509 No. Talman Avė.

PARDAVIMUI 34 akerių 
farma nepertoli nuo 
budinkais, gyvuliais 
akerių dirbamos, 2 
akeris vynuogių, 
priežasties senatvės 
$2,700, lengvom i 
tės pas įgaliotinį, 

JOSEPH YUSHKEV/ITZ.
3647 Archer Avė. Tel. Virginia 0757

derlinga 
) Chicagos, su gerais 

ir įrankiais. 30 
akeriai miško ir 1 
Laukai apsėti. Iš 
parsiduoda tik už 

išlygom. Kreipki-

MAINYSIU 1 17 akerių gražią far
mą prie pat Wisconsin upės ant bile ko
kio biznio arba Bizniavo arba taip na
mo. Priežastį patirsit ant vietos. Atsi
šaukite 1319 So. 49 Avė., Cicero.

PARDAVIMUI farma arba išsimai
no ant Chicagos namų. Su gyvuliais 
ir mašinoms. Savininkas turi kitą 
biznį Cbicagoj todėl turi apleisti farmą. 
Atsišaukite pas savininką.

650 W. 81 St.
Tel. Raddiff 79 3 7

Real Estate For Sale
_____ yainai-jžftinęi Pardavimui_____

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

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

PARDAVIMUI namas su bizniu 
iš priežasties, važiuojam į Lietuvą.

1720 So. Union Avė.

PARDAVIMUI keturių flatų namas, 
augštas beismentas, geram stovy, $3,300. 
Taipgi bizniavas namas 
Savininkas duos ant lengvų išmokėji
mų. 4302 So. Wood St. Savininkas ran
dasi 4300 So. Wood St.

Business Service
Biznio^ .

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

pigiai.

GRAŽUS 6 kamb. bungalovv. mo
derniški įrengimai, garadžius, alyva ap
šildomas, yardas su daržu, vešu. Reikia 
pamatyti kad įvertinti. Savininkas pas
tatė ir parduoda pigiai, 6141 So. TaJ- 
man Avė. Tel. Hemlock 5707.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

NAŠLĖ priversta parduoti už $3200 
gražų 6 kambarių cottage ant plataus 
loto, blokas nuo gatvekarių, garadžius. 

6146 So. Kenneth Avė.

RIVERSIDE — graži mūrinė rezi
dencija, 6 kambariai, saulės kambarys, 
alkovą, tile stogas, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garadžius, lotas 50x190. 
Turiu parduoti tuojaus.

Tel. Riverside 5452.

RADIO Kai-

Chrysler ir Plymouth

m

Da-

die-

For Rent

Svečiai iš kitų miestų

731 W* 18 St.

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

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas ant dviejų lotų, pigiai ant 3132-4 
Auburn Avė. Savininkas Albert Rut
kauskas. R. 2. Box 46, New Buffalo. 
Mich.

į namus, 
vien tais 
mašina 
mus dėl 
namuose,
po $37.50.

Pagiriečiai rehgia išvažiavimą liepos 
23 d. kur buvo pereitais metais Shady 
Tree, visiems žinomas PI. Kviečiami

nebuvo. 
Skal- 

išti- 
įrtfo- 
Jums

• PARDAVIMUI štoras ir namas. Pui
kus fikčeriai, gyvas transferio kampas, 
dirbtuvių distrikte. Gera proga už
dėti aludę. Pašaukite Victory 6651.

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

Nedėliomis, WCFL. 970 K„ 8 vai. 
ryte ir 1 vai. po piet.

Nedėliomis. WAAF. 920 K. *1:30 
vai. po piet.

Ketvergais. .WHFC. 1.420 K. 7:30 
vai. vakare.

Kasdien, WAAF. 920 K. 6:45 vai. 
vakare.

3417-21 S. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

Telefonai: Boulevard 4705 ir 
Boulevard 8167

Jos. F. Budrikę

Tokios vertės niekados 
Nauja THOR Super-Agitator 
bykla, su brangiais prietaisais 
•ai, tiktai už $59.50. Mažas 
kėjimas pristatys šią mašiną

Likusią skolą išmokėsite 
pinigais, kuriuos ši gera 

Jums sučėdys. Pašaukite 
demonstracijos dykai Jūsų 

Kitos THOlf Skalbyklos

i / '

šiaip ar taip, bet šiais me
tais Chicagą aplankys nema
žas skaičius lietuvių iš tolimes
nių ir artimesnių Amerikos 
miestų. Daugelis atvyko į Lie-

Ryt dieną chicagiečiai ir ki
tų miestų lietuviai turės pro
gos pasiklausyti puikaus radio 
programo, kurį duos Jos. F. 
Budriko korporacija, kuri už
laiko radio ir rakandų krautu
vę adresu 3417 S. Halsted St. 
[Pirmas programas bus 8 vai. 
ryte iš galingos WCFL stoties, 
taipgi 1 vai. po pietų irgi iš 
tos pačios stoties, o 1:30 —- 
iš WAAF stoties (920 k.). Vie
name iš šių programų, būtent 
1 vai. po pietų dalyvaus viena 
iš žymiausių viešnių daininin
kių —■ panelė Sadauskaitė, ku
ri visus suįdomino ir nustebi
no Lietuvių Dienos iškilmėse 
Pasaulinėje Parodoje. Kitose 
programose irgi visiems bus 
malonu pasiklausyti musų žy
mių dainininkų dainavimo bei 
rinktinos muzikos. Primintina, 
kad Budriko krautuvė dabar 
turi didelį nupiginimą ant ra
dijų, elektrikinių šaldytuvų ir 
skalbiamųjų mašinų. —V.

PRANEŠIMAI

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jnsq 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” «ir tt. 

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

. .................................................................. ................. ............. > R...—. ............... .. ..................... . . .................... ..

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, S to rage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago,

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- 
SLĘRIS $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.

PARDAVIMUI Vasarinis Rezortas ir 
vištų farma pusė mylios nuo ežero. 
Michigi'n City, Indiana arba mainysiu 
ant nedidelio namo Chicagoje. Parda
vimo priežastis liga. Atsišaukite 1901 
Canalport Avė., Tel. Canal 0936.

i i, u......................................................

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

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

PASAULINE PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTŲ!!!

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

RENDON moderniškas 4 kambarių 
flatas. šildytojas dėl karšto vandens, por- 
čiai, $15.00. 2213 W. 21 St.
-—.. - ..—-.-..-i—-..... ...............................

RENDON saliunas ir vieta štorams, 
4—5 kambarių flatai
A

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




